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Porto 

På generalforsamlingen den 11. marts 
fremsatte undertegnede følgende for-
slag til fremlæggelse på landsforenin-
gens repræsentantskabsmøde. 
 

Det henstilles til Foreningen NOR-
DENs landskontor, kredse og lokalaf-
delinger i publikationer og annoncer, 
hvor der anvendes kort over Dan-
mark, da altid at anvende kort med 
Bornholm på sin rette plads i 
Østersøen.  

 

Forslaget har til 
hensigt at medvir-
ke til at rette op 
på den skævvrid-
ning af den dan-
ske befolknings 
geografiske og 
historiske be-
vidsthed, som er 
sket ved, at Born-
holm i århundreder 
er blevet placeret oppe i Kattegat.  

Det hævdes, at dette gøres af prakti-
ske, papirbesparende grunde.  Det er 
imidlertid et lavt prokuratorargument i 
forhold til alle de grunde, som taler for 

at ophøre med dette geografiske sjusk: 
● Det er en hån mod bornholmerne, 

der har lige så stor ret som andre til at 
blive placeret korrekt i Verden. 

● Denne praksis er en geografisk 
ulempe, som gør, at mange ikke er klar 
over, at den hurtigste rute til Rønne går 
via Ystad. Der er eksempler på chauf-
fører, som kommer til Frederikshavn og 
spørger efter færgen til Bornholm! 

● Sidst, men absolut ikke mindst: 
Kulturelt og historisk er denne kortprak-
sis med til at cementere danskernes 
kollektive fortrængning af, at den bed-
ste tredjedel af det gamle danske ker-
neland ligger øst for Øresund. Herved 

er der mange danskere, som går 
glip af den del af vores kulturarv, 
som ligger i Skånelandene. 
 
Forslaget blev af formel-
le grunde ikke sat til af-

stemning. Efterfølgende har styrel-
sen imidlertid vedtaget at gå videre 
med arbejdet med denne sag ved agi-
tation i tale og skrift. 

 

Anders Nielsen 

Bornholms rette placering på landkortet 

Projektet Ny Nordisk Mad sætter sig efterhånden spor rundt om i erhvervslivet. 

Brødfirmaet Kohberg producerer nu ”Nyt Nordisk” brød med fibre og grahams-

mel. Kødbranchen har lanceret ”Det lette nordiske køkken med dansk ung-

kvæg” (www.lettenordiske.dk).  Og på TV har mange oplevet Claus Meyer på 

hans færd rundt i Norden, hvor han laver mad af lokale råvarer.  
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Sensommertur til Dunkers kulturhus 

På havnefronten i Helsingborgs gamle færgehavn ligger Helsingborgs kul-
turelle midtpunkt, Dunkers kulturhus. Det rummer masser af tilbud til publi-
kum: Et meget flot bymuseum, kunstmuseum, teater, koncertsal, aktiviteter 
for børn og unge, og ikke mindst en rigtig god cafe.  
Og så er det tegnet af den danske arkitekt Kim Utzon. Se videre side 2 

 

    Ny Nordisk Mad 
Gasblusforedrag i Kulturhuset 

Torsdag den 25. september, kl. 19.30 
 

Kom og oplev, at der kan dufte af andet end popcorn 
og pommes frites i Kulturhuset!  

Vi har fået ”Smagsdommerne” Carsten Lunding og 
Claus Brandt til at komme og fortælle om Nordisk Mad 
og om hvordan mad skal smage - med smagsprøver!   
       Se videre side 3 

  Læsekredsen starter!   
       Se videre side 2 



LÆSEKREDS 
Mandag den 8. september kl. 16.00 - 18.00 

 

Læsekredse er en meget værdsat arbejdsform i NORDEN-
foreninger rundt om i landet. Inspirationen er kommet fra lederen 

af det Nordiske Informationskontor i Flensborg Anette Jensen, som modtog 
Foreningen NORDENs hæderspris i 2007. Læsekredsen er en god måde til 
fordybelse i vort fællesnordiske arvegods. 

Vi har fået Carina Hartwich, som er cand. mag. i dansk 
og teatervidenskab, til at være læsekredsleder. Carina er 
meget optaget af Henrik Ibsen og vil begynde med et af 
hans skuespil. Den første gang skal deltagerne finde frem til, 
hvad man derefter skal læse. 
Tid og sted: Mandag den 8. september kl. 16.00 - 18.00 i 
lokale 3 på Rustenborgvej 2A. De følgende dage bliver 
6.10., 3.11. og 1.12. 
Tilmelding til Anders Nielsen på kiogan@webspeed.dk eller på 4588 4027 
efter den 14. aug. Der er begrænset deltagerantal. 
Deltagelsen er gratis for lokalforeningens medlemmer. 

 

Sensommertur til 
Dunkers kulturhus, Helsingborg 

Lørdag den 23. august 
 

Henry Dunker (1870 - 1962) var den dynamiske ejer af Hel-
singborgs gummifabrik AB (Tretorn gummistøvler og tennis-
bolde, Trelleborg bildæk, osv.). “Gummikongen” døde barn-
løs og testamenterede hele sin formue til Helsingborg, hvil-
ket har gavnet byen på mange måder.  

På havnefronten i Helsingborgs gamle færgehavn ligger således Dunkers 
kulturhus, Helsingborgs kulturelle center som blev indviet i 2002. Det er et 
overflødighedshorn af tilbud: Et meget flot bymuseum, kunstmuseum, teater-
scene, koncertsal, kulturcentrum for børn og unge, musikskole, og en velre-
nommeret cafe. Det hus er målet for vor sensommertur. 
Vi samles ved Helsingør station og tager Scandlinesfærgen over til Hel-

singborg. Her spadserer vi til Kulturhuset, hvor vi bliver vist rundt og spiser 
”brunchbuffé”. Derefter kan man bese huset og byen på egen hånd, inden vi 
tager færgen hjem kl. 16.30. 
Mødested: Forhallen på Helsingør station kl. 10.15. (Det kan nås med tog kl. 
09.28 fra Klampenborg station.) 
Pris kr. 200 for medlemmer af lokalforeningen. Andre kr. 250. Prisen inklu-
derer færgebillet, frokost og entre til Kulturhuset. 
Tilmelding sker ved indbetaling af beløbet inden den 18. aug. til bankkonto 
1551 6795889, Foreningen Norden i Lyngby-Taarbæk. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kongens Lyngby  

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Kongens Lyngby 4588 4027 

Kirsten Hermansen, kasserer. Kulsviervænget 3 2800 Kongens Lyngby 4588 6139 

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Kongens Lyngby 4588 2598 

Lis Knudsen, PR Argentinavej 6 2800 Kongens Lyngby 4588 3942 

SKUMRINGSAFTEN 
 

Mandag 10. nov. kl. 19.00 
holder vi sammen med Stads-
biblioteket Skumringstime, som 
indledning til årets nordiske  
biblioteksuge. Henning Petersen læser 
årets tekst indrammet af nordiske san-
ge. I  år ledes sangen af Bent Thur-
mann og Anders Nielsen. 
Der er gratis adgang. 
 

Det foregår i forhallen, Stadsbibliote-
ket, Lyngby Hovedgade 28. 

Venskabsbymøde i  
Lyngby-Taarbæk kommune 

 

28. og 29. maj var Lyngby -Taarbæk 
kommune vært for det årlige møde for 
kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 
de nordiske venskabsbyer. 

Tage Christensen og Anders Niel-
sen repræsenterede lokalforeningen 
NORDEN ved mødet den 29. i Stads-
biblioteket, Her  udvekslede man syns-
punkter på byernes kulturpolitik. Det 
kulturelle udbud er meget forskelligt, 
hvilket først og fremmest skyldes de 
seks byers meget forskellige størrelse. 

Ny Nordisk Mad 
Gasblusforedrag i Kulturhuset 

Chr. Winthersalen 
Torsdag den 25. september, kl. 19.30 

 

Ny Nordisk Mad er et stort projekt, som Nordisk Ministerråd har sat i gang i 
2004 med formulering af et sæt ”kulinariske dogmeregler”. Det er de nordiske 
kokkes bud på at nyfortolke nordisk madkultur og at skabe et nyt nordisk køk-
ken, baseret på renhed, enkelhed og friskhed.  

Inspireret af dette projekt har vi har fået ”Smagsdommerne”  Carsten Lun-
ding og Claus Brandt til at gå på jagt efter det nordiske køkkens særpræg. 
Hvor skal smagen komme fra, hvis basilikum og soja er bandlyst? De vil hive 
Noma og Malling & Schmidt ned på jorden og ud fra nordiske råvarer vise tilbe-
redninger, der kan lade sig gøre hjemme. Og de vil servere smagsprøver!  

 

Det foregår i Chr. Winthersalen, Kulturhuset, Klampenborgvej 215B.  
Pris: Mødet er gratis for lokalforeningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.  
 

Tilmelding inden den 22. sep. er nød-
vendig af hensyn til planlægningen. Ring 
til Anders Nielsen på telefon 4588 4027, 
eller send mail på kiogan@webspeed.dk. 
 

Læs mere om Smagsdommerne på  
www. smagsdommerne.net. 

Madmæssigt bliver der kikket langt 

efter Norden i disse år: "Hvis Spanien 

er det nye Frankrig, er Skandinavien 

det nye Spanien" har Adrian Ferrán fra 

El Bulli i Catalonien (verdens bedste 

restaurant) sagt.  


