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GRØNLAND 
er valgt som tema for forårets foredrag. To forskere fra Nationalmuseet vil 
fortælle om deres forskning, som har givet nye resultater om kendte emner, og 
Nordens Dag vil blive markeret med grønlandsk sang. 

OBS!  Dette blad dækker programmet for foråret.  OBS! 
Næste blad er udkommer primo august 2016. 

Forårstur til Hven Lørdag den 28. maj 
 

I år går forårsturen til den dejlige ø Hven ude i Øresund. Vi kører i bus til Havnegade 
og sejler med M/S Jeppe til Bäckviken. Der bliver serveret morgenmad om bord. På 
øen bliver vi kørt omkring i de hyggelige lokalbusser. Vi 
skal se den fine middelalderkirke Sankt Ibs, som ligger 
højt på bakken mod vest. For dem der har lyst, er der 
indlagt en travetur. Hovedattraktionen er naturligvis 
besøget på Tycho Brahe-museet, som er indrettet omkring 
resterne af Uranienborg og Stjerneborg og i den ”nye” 
kirke. Her beskrives Tycho Brahes betydning, og man kan 
se en stor samling rekonstruktioner af hans instrumenter. Ved siden af museet ligger 
Durumbageriet, som sælger brød og kager bagt af øens durumhvede.  
 

Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita lørdag den 28. maj kl. 8.00.  
Vi er tilbage i Lyngby ca. kl. 19. 
Pris: Kr. 675 for medlemmer, kr. 725 for gæster. Prisen omfatter bus til og fra 
Havnegade, overfart til Hven med morgenmad, frokost og entréer. 
Tilmelding senest 31 marts til Anders Nielsen på 45 88 40 27 eller på 
kiogan@webspeed.dk.  
Når tilmeldingen er modtaget, indsættes betalingen på 
foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889. 
 

OBS! På grund af ID-kontrollen ved indrejse til Sverige 
skal alle deltagere medbringe pas eller kørekort. 

Nordboerne i Grønland 
Tirsdag 26. januar kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Seniorforsker Jette Arneborg vil fortælle om de nordiske 
bosætteres hårde skæbne i Grønland. 
Se videre side 2 è 

Grønlands gamle skinddragter 
Tirsdag 8. marts kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Konservator Anne Lisbeth Schmidt fortæller om arbejdet 
med at beskrive teknikken i det unikke håndværk at 
forvandle dyreskind til brugbar beklædning. 
Se videre side 2 è 

NORDENS DAG med kaffemik og grønlandsk sang  
Onsdag 30. marts kl. 19.00 i Lindegaarden 
holder vi kaffemik og får besøg af koret Akuttat fra Lynæs. 
Se videre side 3 è 

Forårstur til Hven Lørdag 28. maj 
Se videre side 4 è 

  

Hven hørte til Roskilde 
stift indtil freden efter 
svenskekrigen i 1658. 
Tycho Brahe virkede på 
øen fra 1576 til 1597. 

 

Om Tycho Brahe 
Onsdag 20. april kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og 
litteraturselskab, ph.d. Peter Zeeberg vil fortælle om 
geniet Tycho Brahe, hans liv og hans virke på Hven. 

Om Tycho Brahe 
Onsdag 20. april kl. 19.00  
Som optakt til forårsturen til Hven vil Peter Zeeberg fortælle om 
Tycho Brahes liv og hans virke på øen. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket,  
Lyngby Hovedgade 28. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer.  
Entré for andre kr. 50. 



  
  

Kaffemik og grønlandsk sang på Nordens Dag 
Onsdag 30. marts kl. 19.00 - ca. 22 
 

Nordens Dag er egentligt den 23. marts, men på grund af påsken har 
vi i år flyttet fejringen til den 30 marts. Igen i år skal vi have musik, idet 
vi har inviteret det usædvanlige kor Akuttat fra Hundested til at give os en 
oplevelse af den grønlandske sang. Det usædvanlige består i, at korets 
medlemmer alle er danskere. Akuttat betyder Blegansigt (!) Undervejs vil 
dirigenten Poul Ringsted fortælle om baggrunden for sangene. 
Rammen er kaffemik med hjemmebagt brød, og vi skal også have ringlotteri med 
nordiske gevinster.  
Ring til Kirsten Hermansen (45 88 61 39) hvis du vil bidrage med brød. 
 

Det foregår i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer. Entré for andre kr. 50. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby 45 88 03 25 
Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 40 27 

Kirsten Hermansen, kasserer Kulsviervænget 3 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 61 39 

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Kgs. Lyngby 45 88 25 98 

Henrik Brade Johansen Åbrinken 4 2830 Virum 40 78 10 25 

Else Bojsen Bredevej 87 2830 Virum 45 85 58 68 

 

Nordboerne i Grønland 
Tirsdag 26. januar kl. 19.00  
 

Nordboerne kom til Grønland, som alle ved. 
Men hvorfor kunne de ikke klare sig der, når de 
kunne på Island? Jette Arneborg fra 
Nationalmuseet fortæller om de sidste ti års 
arbejde med ny metoder for at finde svar på 
disse og mange andre spørgsmål. Svarene kan 
have interesse i disse klimatider. 

Grønlands gamle skinddragter  
Tirsdag 8. marts kl. 19.00  
 

For kun 100 år siden var tøj fremstillet af skind fra sæl, hund, 
rensdyr, isbjørne og fugle en betingelse for grønlændernes 
overlevelse. Skindtøjet var varmt, vandskyende og vindtæt, 
og det blev forarbejdet og syet efter ældgamle traditioner, 
som var forankret i stor respekt for dyrene. Dyrene ville helst 
lade sig fange, når jægeren var klædt i smukt tøj, ifølge Knud 
Rasmussen. I dag er skind udkonkurreret af moderne 
materialer. Bortset fra festdragterne er den gamle viden om 
fremstilling af skind og dragter ved at gå tabt. - 
Nationalmuseets enestående samling af grønlandske skinddragter, indsamlet fra 
1840'erne til ca. 1920, er derfor en væsentlig kilde til erindring om den gamle 
kunnen. Nye metoder til dokumentation og tilgængeliggørelse af samlingen på 
Internettet skal vække ny interesse for kunsten af sy i skind. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer. Entré for andre kr. 50. 

Ordinær generalforsamling 
i Foreningen NORDENs afdeling i Lyngby-Taarbæk kommune 

afholdes i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28 
tirsdag den 8. marts kl. ca. 21 efter foredraget om de grønlandske 
skinddragter. 
 

Dagsorden efter vedtægterne. 
Formandens beretning ledsages af et billedshow over årets gang i foreningen. 
    Hanne Ekstrand, Anders Nielsen og Henrik Brade Johansen er på valg og er 
villige til genvalg. Else Bojsen ønsker at udtræde af styrelsen. 
    Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal 
fremsendes skriftligt til formanden senest den 2. marts.  

Kredsmøde 
Torsdag den 14. april kl. 19.00  
i Glostrup Gamle Præstegård. Se senere på hjemmesiden www.norden-ltk.dk. 

Kirkeruinen ved Hvalsey. Foto J.A. 

Akuttat blev dannet for ti år siden i Hundested, hvor Poul Ringsted blev spurgt, om 
han ville stå for at Lynæs Kirkekor indøvede en grønlandsk påskesalme. Efter 
mange års ophold i Grønland mente han nok, at det kunne lade sig gøre. Koret 
lærte sig en salme på grønlandsk og sang den ved påskegudstjenesten. - Det var  
det, troede dirigenten, men kormedlemmerne ville fortsætte. I dag har koret et stort 
repertoire af sange og salmer. Dette trods udfordringen i at synge på et sprog, der 
ikke er ens eget, og som har nogle ganske mærkelige konsonanter. Den grøn-
landske sangtradition har en helt speciel følsom og inderlig tone, som er umulig at 
beskrive, den skal høres. Det har bestandigt været korets mål at nærme sig denne 
grønlandske tone. 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer. Entré for andre kr. 50. 


