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Tanker om Havhingsten
Jeg glæder mig til "genhøret" med
Havhingsten den 24/3. De sidste
mange år har min kone, Lis, og jeg
rejst på ferie "i vikingernes fodspor".
Vi har besøgt Norge, Færøerne, Island, Grønland, Novgorod, Visby,
Estland og ikke mindst de britiske
øer. I år går turen til York med Foreningen Norden i Horsens. (Se
www.nordenhorsens.dk)
Under hele Havhingstens togt
fulgte jeg med på hjemmesiden - det
var næsten som selv at være med uden at blive søsyg, kold og våd…
Det bragte minder frem om steder, vi har været: Kirkwall på
Orkney, Broen ved Kyle of Lochalsh
til Isle of Skye, sundet mellem fastlandet og Isle of Mull, hvor vi havde
den flotteste sejltur den modsatte vej
fra Oban til South Uist, en sejltur
med den flotteste sorte tordenhimmel over kysten til bagbord og rent
solskin til styrbord. The Paps of Jura,
som vi så fra fastlandet. Bag Jura
ligger Islay, som vi får "flaskepost"
fra i form af Verdens bedste whisky!
Isle of Man, denne hyggelige ø med
mange industriminder. Vi tilbragte en
uge der. Og endelig Dublin, som vi
også har gennemtravet.
Så var der spændingen, om man
kunne finde en kranfører, der igen
ville hejse Havhingsten ud af gården
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Havhingsten fra Glendalough
vender hjem til Roskilde
Tirsdag d 24. marts kl. 19.30

i Bibliotekssalen
Havhingsten i luften.
Foto: Werner Karrasch,
Vikingeskibsmuseet

på museet i Dublin - eller om de ville
beholde den …
Og så var der hjemturen! Den dramatiske sejlads ned gennem det Irske Hav og rundt om Lands End her måtte jeg checke status mange
gange om dagen. Portsmouth, hvor
Havhingsten lå sammen med de berømte skibe. Det er nogle steder, vi
mangler i vores samling, så der er
ideer til de næste års produktion af
ferieminder. Den Helder i Holland,
der trænger til en opfriskning - det er
over 30 år siden, vi var der. Triumftoget gennem "Klisterkanalen", hvor
der var sort af mennesker på broerne. Og da Havhingsten passerede
vikingeborgen Aggersborg, må besætningen have følt historiens vingesus!
Henrik Knudsen
Mere: www.vikingeskibsmuseet.dk

I sommeren 2007 sejlede ”Havhingsten fra
Glendalough” fra Roskilde til Dublin så det
gav genlyd i pressen, på TV og i vores forening, hvor vi i marts 2008 havde fået en af
de moderne vikinger, Kristoffer Enggaard, til
at komme og fortælle om sine oplevelser.
Det var så spændende, at vi har bedt Kristoffer om at komme igen.
Kristoffer om hjemrejsen: ”Vinteren 2007 2008 tilbragte Havhingsten udstillet på landjorden i Dublins museum. I sommeren 2008 Havhingsten i Det irske Hav.
drog Havhingsten fra Glendalough atter mod Foto: Werner Karrasch,
Vikingeskibsmuseet
Roskilde.
Togtet østpå rummede nye udfordringer
med det hidtil længste stræk til havs og længste ophold i land. Og søsygen, der tog den halve besætning. En besætning, hvoraf mange aldrig havde sejlet med Havhingsten, før vi stævnede ud fra Irland.
Det rekonstruerede vikingeskib glimrede i sin flugt hjemover, til heltemodtagelse i Danmark og lasten fuld af indtryk og tekniske data, som
det nok tager et par år at fordøje.”
Efter en pause afholdes lokalforeningens ordinære generalforsamling
med dagsorden efter vedtægterne. Se videre side 3.
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Lokalforeningens nyheder på e-mail
Nu bliver det muligt for lokalforeningens medlemmer at modtage
nyheder om arrangementer og begivenheder via e-mail. Det er tanken at
udsende foredragsremindere og aktuelle oplysninger om nordiske begivenheder, som ikke kan nå at komme i bladet.
Det skal understreges, at denne service ikke er en erstatning for bladet.
Alle medlemmer vil fortsat modtage NYT FRA.
Hvis du vil bruge dette tilbud, skal du indsende din mailadresse til foreningens nye mailadresse norden.ltk@gmail.com.
Man vil altid kunne finde programmer og nyheder på vores hjemmeside.
norden-ltk.dk
De elektroniske medier bestyres af vor webmaster og bestyrelsesmedlem Tage Christensen.

Da Skåne blev svensk
Den 25. februar 2009 var 62 forventningsfulde personer mødt op i bibliotekssalen for at høre docent
Hanne Sanders fra Centrum för Danmarksstudier
ved Lunds Universitet holde foredrag om forholdene
i Skåne, Halland og Blekinge i tiden efter Roskildefreden i 1658 set fra et svensk perspektiv.
Det blev en særdeles interessant aften baseret på den nyeste forskning på området. Foredragsholderen hævdede bl.a., at ikke mange tidligere beboere flyttede til
Danmark på grund af stridighederne i Skånelandene, hvilket synspunkt dog ikke alle de fremmødte var enige i. Hun beskrev også relationen mellem de såkaldte snaphaner og den almindelige befolkning.
Det blev fremhævet, at den svenske stat gjorde et kæmpearbejde for
at integrere de nye svenske undersåtter efter at de danske og svenske krige havde medført den nye grænse gennem Øresund. Hun påpegede også, at kun ganske få blev tvunget til at flygte til Danmark,
samt at grunden til, at befolkningen stort set i fredstid blev boende i
Skånelandene, var den enkeltes økonomiske interesser og personlige
rettigheder i øvrigt. Således havde adelen en særlig interesse i at blive
boende på deres godser, og havde friere forhold i Sverige end i Danmark efter enevældens indførelse.
Foredraget var baseret på Hanne Sanders bog ”Efter
Roskildefreden 1658”, som kan købes hos Centrum för
Danmarksstudier ved Lunds Universitet.
Hanne Ekstrand

Ordinær generalforsamling

Efterår 2009

i Foreningen NORDENs
lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk

Lørdag den 15. august
tager vi på udflugt i bus til Lund,
Danmarks hovedstad i middelalderen.

afholdes på Stadsbiblioteket
Tirsdag den 24. marts ca. kl. 21,
(efter foredraget om Havhingsten).
Dagsorden efter vedtægterne.
Formand Hanne Ekstrand aflægger
beretning, og bogholderen gennemgår årsregnskabet.
Tage Christensen, Kirsten Hermansen og Lis Knudsen er på valg og
er villige til genvalg.
Styrelsen forslår nyvalg af konsulent Monica Munch.
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til
formanden senest den 16. marts.

Tirsdag den 22. september
kl. 19.30 i Bibliotekssalen
Fup og fakta i klimaaftalen
Inspireret af klimakonferencen har vi
inviteret Martin Lidegaard, som er
formand for tænketanken Concito, til
at gennemgå fakta fra Lomborg til
Al Gore.
Mandag den 9. november
kl. 19.00 i Bibliotekssalen
Skumringsaften.
Fællessang og læsning af
den fællesnordiske tekst.

Busturen til Blekinge

Foreningen byder på et
glas vin, som kan nydes,
mens man bivåner om tingene går rigtigt til.

den 5. - 6. juni er fuldtegnet.
Deltagerne vil få nærmere information
med brev medio marts.
AN

Norden, EU og klimaet
Den 21. januar havde vi besøg af folketingsmedlem Bente
Dahl, som meget engageret fortalte om sit arbejde i Nordisk
Råd, særligt på klimaområdet og omkring skibssikkerheden i
Arktis.
Hun gjorde os opmærksom på, at nordiske holdninger
ikke - som mange tror - er en selvfølge i dag. Der skal gøres
opmærksom på dem. Her kan alle medlemmer af Foreningen
NORDEN være med ved at tale om Norden, hvor man kan komme til det,
og fremme nordiske synspunkter.
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