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1. verdenskrig, Danmark og Norden 
 Læs om temaet side 4 è 
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Dette blad dækker programmet for hele efteråret. 
Det er således det sidste blad i 2014. 

1914 
 1. verdenskrig, Danmark og Norden 

Hvor går Nordens grænse mod syd? Ved Kongeåen, ved Flensborg - Tønder, ved 
Ejderen eller ved Elben? Spørgsmålet hænger sammen med det, som vi anser for 
nordiske værdier: Fælles historie, som har medført respekt mellem de nordiske 
lande indbydes med alle vores forskelligheder; demokratisk sindelag; fælles 
sprogstamme. De fleste af dem, som betegner sig som danskere, hylder disse 
værdier. En del af dem bor syd for grænsen til Tyskland.  
 

1. verdenskrig og begivenhederne omkring den bestemte, hvor den geografiske 
grænse skal gå, og krigen har også haft indflydelse på vore politiske og kulturelle 
opfattelser. Den militaristiske stemning i Europa, som ledte op til krigen, fik danske 
politikere til at bygge et nyt forsvarsværk omkring København. Det kan tydeligt ses i 
vores kommune. Mange af forterne blev bygget af skånske arbejdere.  

Grænselandet i dag 
Onsdag 22. oktober, kl. 19.00 
 

Egon Clausen vil tale ud fra sin nyligt udgivne bog ”I grænselandet - 
rejsebrev fra Sydslesvig 2014”. Den er baseret på et nært forhold til 
Slesvig. Clausen har været på Jaruplund Højskole, han har opsøgt 
historiske lokaliteter, talt med kendte personligheder inden for det 
danske mindretal, og talt med mindretalsdanskere, som har hver deres personlige 
og interessante beretning. Han har været til møde i en lokalafdeling i Sydslesvigsk 
Vælgerforening og besøgt den danske spejderbevægelse. 
 

Han beskriver livet på godt og gråt i de syddanske foreninger. Han har skarpe 
iagttagelser af, hvordan norddanskernes interesse for området er skiftet fra det 
historie- og traditionsbevidst nationale, til indkøbsturisternes utilslørede materielle 
forbrugerisme, der ikke skænker det tusindårige tilhørsforhold til Danmark en 
tanke. Det er et fænomen, som er parallelt til mange danskeres historieløse 
holdning til Skånelandene. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer; entré for andre kr. 50. 

”Vent på mig, Marie!” 
Torsdag 4.september kl. 19.00 
Pernille Juhl om sønderjyder i tysk tjeneste. Se videre side 2 è 

Københavns beskyttelsesmur 
Lørdag 6. september kl. 9.00 - 14.00 
Bustur til de forter og det voldanlæg, som skulle beskytte 
København, mod en fjendtlig magts indtrængen (sydfra).   
Se videre side 2 è 

Nordens stilling under 1. verdenskrig 
Torsdag 25. september kl. 19.00 
Historiker Lars Hovbakke Sørensen vil sætte den danske og  den 
nordiske politik ind i en europæisk sammenhæng.  
Se videre side 2 è 

Grænselandet i dag 
Onsdag 22. oktober, kl. 19.00 
Forfatteren Egon Clausen fortæller om aktuelle holdninger hos danskere syd og 
nord for grænsen til Tyskland. Se videre side 4 è 

Alle foredrag holdes i 
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 

Skumringsaften 
Mandag 10. november kl. 19.00 
På den første aften i den nordiske biblioteksuge samles vi for at 
synge sammen og høre nordisk oplæsning. Se videre side 3 è 



 
  

Skumringsaften 
Mandag 10. november kl. 19.00 
Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder vi, traditionen tro, 
skumringsarrangement. Denne aften samles man på tusindvis af 
biblioteker i Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortællinger. I år 

er trolde temaet. Karsten Pharao vil læse op af den svenske 
forfatter Stefan Spjuts bog ”Stallo” om trolde i Lapland.  

Før og efter oplæsningen synger vi nordiske sange. 
Bent Thurmann og Anders Nielsen vil sørge for det 
musikalske. - Der er gratis adgang. 
 

Det sker på Flyglet, Stadsbiblioteket 
 
 

I biblioteksugen hænger vi de nordiske flag op i forhallen

Nordisk gæstebud i Lindegården den 21. marts havde 71 deltagere. 
Forårets bustur til Skåne lørdag den 24. maj havde 42 deltagere, 
som først fik en oplevelse i den meget moderne kirke i Klippan.  
Kunstmuseet på Wanås bød på udstillinger både indendørs og 
udendørs. Sidste stop var Kristianstad, som fejrede 400-året for 
byens grundlæggelse med Christian IV som maskot. 
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”Vent på mig, Marie!” 
Torsdag 4.september kl. 19.00 
Forfatterarrangement med Pernille Juhl, forfatter til den autentiske, historiske roman 
”Vent på mig Marie”, der handler om en sønderjyde, hendes farfar, der bliver indkaldt 
til tysk krigstjeneste og må forlade sin elskede Marie, der er lærerinde i Graasten. 
Hans dagbog og breve hjem er udgangspunktet for beskrivelsen. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen. 
Gratis arrangement i samarbejde med Lyngby Stadsbibliotek. 

Bustur langs Københavns beskyttelsesmur 
Lørdag 6. september kl. 9.00 - 14.00 
I slutningen af 1800-tallet blev der lagt en ring af forter, volde og oversvømmelser 
rundt om København. De skulle beskytte byen, og dermed hele Danmark, mod en 
fjendtlig magt, indtil andre lande kunne komme til hjælp. En væsentlig del af 
nordfrontens anlæg ligger i vores kommune. Turen skal vise, hvor stort anlægget er 
fra Furesøen til Avedøre. 
Turen starter kl. 9.00 og slutter kl. 14.00 ved Invita på Jernbanepladsen. 
Pris kr. 150 (gæster kr. 200) som inkluderer bustransport, entréer, kaffe og 
sandwich.  
Tilmelding til Anders Nielsen på 4588 4027 eller på kiogan@webspeed.dk. Efter 
tilmeldingen betales til foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889. 

 

¢  Tal med familie, venner og bekendte 
om at blive medlem af Norden.  
¢   Spørg det nye medlem, hvilken 
medlemsform, som ønskes. 
Medlemsformerne ses i kassen til højre. 
¢ Når du har fundet et nyt medlem,  
meddeler du det nye medlems navn, 
adresse og medlemsform til Anders 
Nielsen med et brev, på mail 
kiogan@webspeed.dk eller på 4588 
4027.  
¢ Når vi har fået din meddelelse, sender 
vi det nye medlem et girokort. Man er først 
medlem, når man har betalt. 

 

¢ Når vi har modtaget 
meddelelse fra 
landskontoret om, at 
det nye medlem har 
betalt, sender vi dig din 
hvervegave. Det er en keramikvase med 
svanemotiv,  11 cm høj,  designet og 
fremstillet af medlem af vor lokalforening 
Jeanne Gautier Rosen. 

Medlemsformer 2013/2014 
Personligt medlemskab    260 kr./år 
Husstandsmedlemsskab  340 kr./år 
Pensionistmedlemsskab  160 kr./år 
Pensionistpar     200 kr./år 

Kunsttidsskriftet ”Klingen” 
Torsdag 22. januar 2015  kl. 19.00 
Foredrag med diasshow af cand. mag. Monica Hogrefe Nielsen om de tidlige danske 
modernisters splittede reaktioner på den første Verdenskrig. De kom til udtryk i 
tidsskriftet ”Klingen”, som blev udgivet i årene 1917-1920. Det bliver af eftertiden 
betragtet som centralt talerør for den tidlige dansk modernisme. 
Det foregår i Bibliotekssalen. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer; entré for andre kr. 50. 
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Nordens stilling under 1. verdenskrig 
Torsdag 25. september kl. 19.00 
 

Historikeren Lars Hovbakke Sørensen er specialist i nordisk og europæisk historie. 
Han sætter krigen i relation til andre krige og til den danske og europæiske 
udvikling i samme periode. ”Den store krig”, som den stadig kaldes i både Frankrig 
og Storbritannien, var en kulmination på gamle konflikter, og lagde grunden til 
mange kommende konflikter i Europa og Mellemøsten. - Det lykkedes Danmark at 
holde sig neutralt, men ikke uden indrømmelser til Tyskland., bl.a. blev 
mineudlægning i sunde og bælter nødvendigt. Mandskab blev indkaldt til forsvaret 
af  hovedstaden på de nye forsvarsanlæg. Mange blev rige på eksport af fødevarer 
og heste til Tyskland  og på valutaspekulationer (gullaschbaronerne).   
Lars Hovbakkes seneste bogudgivelse er:  En europæisk danmarkshistorie. 
Det foregår i Bibliotekssalen. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer; entré for andre kr. 50. 


