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Porto 

I starten af juni var Lis og jeg på tur med 
Foreningen Norden i Horsens til byen 
York i England. Vi boede på et lille hotel 
5 min. gang fra den middelalderlige by-
mur, som næsten helt omkranser York's 
bykerne. Udstyret med et York Pass 
udforskede vi "på egen fod" byen og 
dens seværdigheder de første to dage. 
Bykernen er meget velbevaret og stem-
ningsfuld. 
 Romerne var allerede i York i det før-

ste århundrede efter vor tidsregning. Vi 
så resterne af et romersk bad med dets 
tepidarium, caldarium og frigidarium. 
Vikingerne plyndrede østkysten af Eng-
land fra 797. I 866 erobrede de Jorvik, 
som de kaldte byen. De kaldte gaderne 
for "gates" - og det hedder de endnu. Fx 
Coppergate, hvor man har fundet mange 
rester efter vikingernes håndværk og 
handelsliv. Her ligger vikingetidsmuseet 
Jorvik, der bl.a. indeholder rekonstruktio-
ner i fuld størrelse af Jorviks gader og 
huse og liv. Vi kørte rundt i tableauerne i 
små vogne, så der var ingen moderne 
fotograferende turister, der ødelagde 
illusionen! I Jorvik museet var udstillet et 
væld af fundne genstande. Det, jeg hu-
sker bedst, var et kranium, hvor toppen 
var hugget af på samme måde som man 
med en kniv hugger toppen af et blød-
kogt æg(!) Om manden havde været på 
flugt, eller om han var snublet, inden 
sværdet ramte ham, er uvist. 
 York skiftede hænder mellem vikin-

gerne og angelsakserne seks gange i 
årene 952 til 1066. Herefter var vikinger-

nes herredømme slut. Men Wilhelm 
Erobreren fra Normandiet var vel også af 
vikinge-æt, så helt galt var det vel ikke... 
I York er en høj med Clifford's Tower. 

Her har der siden Wilhelm Erobrerens tid 
ligget en borg, der kunne kontrollere 
floderne Ouse og Foss. Der var en 
pragtfuld udsigt fra toppen af tårnet 104 
trin oppe. I forbindelse med tårnet har 
der gennem tiderne ligget forskellige 
slotte, det nuværende bygningskompleks 
rummer York Castle Museum, hvor vi 
bl.a. så Victoriatidens Kirkgate i fuld stør-
relse. 
 De efterfølgende dage var der arran-

geret busture i Yorkshire, bl.a. til Castle 
Howard, Rievaulx Abbey, Harlow Carr 
Garden og ikke mindst det fantastiske 
frilandsmuseum Beamish. 
 Vi nåede ikke det hele. York og Bea-

mish kunne vi have brugt den dobbelte 
tid på. Men så er der jo stadig noget at 
komme efter! 
 Rejselederen er i gang med at doku-

mentere turen i ord og billeder på 
www.huginvisit.dk. 

Henrik Knudsen 

Vikingebyen York Bymuren 
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Sommertur til Lund 
Lørdag 15. august 
 

Lund, Danmarks åndelige centrum i middelalderen, 
nutidens aktive universitetsby, er målet for foreningens 
sommertur. Vi skal dvæle ved monumentet for slaget 
ved Lund 1676 (billede t.h.), gå rundt i den gamle bys 
krogede gader og se byens vartegn, domkirken. Hanne 
Sanders, dansk forsker bosiddende i Lund, har lovet at 
guide os på en del af turen. 
 

Se videre side 2 

Fra Lomborg til Al Gore 
Fup og fakta i klimadebatten 
 

Tirsdag den 22. september, kl. 19.30 
 

Cand. comm. Martin Lidegaard,  
formand for Concito, Danmarks grønne tænketank.  

 

Som optakt til klimakonferencen i København til december vil Martin give os ar-
gumenter og facts i klimadebatten. Vi vil få belyst de mange vanskelige proble-
mer og få debatteret de fremtidige klimascenarier, så man kan diskutere med de 
klimaskeptikere, som stadig findes.  

Concito blev stiftet 14. april 2008 af en kreds af interesseorganisationer og 
firmaer med det formål at analysere og formidle, hvordan omstillingen til det kli-
maneutrale samfund kan ske bedst og billigst i Danmark og i andre dele af ver-
den.  Concito har p.t. 70 medlemmer. - Se videre på www.concito.info/  

  
 

Det foregår i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
 

Pris: Mødet er gratis for lokalforeningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.  
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SKUMRINGSAFTEN 
 

Mandag 9.  nov. kl. 19.00 
holder vi sammen med Stadsbibliote-
ket Skumringstime, som indledning til årets 
nordiske biblioteksuge. Henning Petersen 
læser årets tekst indrammet af nordiske san-
ge ved Bent Thurmann og Anders Nielsen. 
Det foregår på Stadsbiblioteket. 

Tur til Lund - lørdag d. 15. august 
 

45 km øst for Lyngby ligger Lund, en kulturperle, som 
er kendt af alt for få danskere. Som en af Danmarks 
hovedbyer i middelalderen og det sydlige Sveriges 
ældste universitetsby er der meget at se på. Vi skal 
trave rundt i byen i nogle timer. (De, der ikke er så godt 
gående, får mulighed for at sidde og studere folkelivet.) 
Der er meget at opleve, så selv om vi har en hel dag, 
kan turen kun blive en appetitvækker. 
 

Mødested  foran Lyngby Rådhus kl. 9.00. Hjemkomst samme sted kl. 18. 
 

Pris kr. 400, som inkluderer transport, formiddagskaffe og frokost. Betaling i 
bussen i konvolut med navn på. 
 

Tilmelding snarest til Anders Nielsen på telefon 45 88 40 27. 

Blekingeturen den 5. - 6. juni.  
39 deltagere så blandt andet ... … oldtidsminder, 

… Chr. 4’s fæstning på 

Blekinges østligste   punkt,  

… og Bäckaskog slot 

Det er stedet på internettet, hvor du på 
en enkel og sjov måde kan få masser 
af inspiration til nordisk litteratur og lyd- 
og filmklip med og om nordiske 
forfattere og uddrag af deres værker. 
Jeg har f.eks. lige siddet og genhørt 

Aksel Sandemose fortælle om, 
dengang han som 5-årig "skrev" sin 
første lille historie på en rød kaffepose. 
Han have tegnet nogle kanoer og 
nogle bogstaver. Han kom op at slås 
med sin storesøster om kaffeposen, og 
så kom hans mor og gav ham en 
ørefigen. Det var hans første møde 
med litteratur-kritikken, fortæller han på 
et møde i Nykøbing Mors, hvor han 
voksede op. Lige forinden havde jeg 
også set ham på levende billeder 
fortælle, at det er en myte at tro, at 
janteloven handler om Nykøbing Mors.  
Alt det her og meget mere kan jeg 

høre og se på min computer, hvor jeg 
er gået ind på Danmarks Radio´s 
nordiske forfatteratlas. Hjemmesiden 
hedder: www.dr.dk/Kultur/Forfatteratlas 
Her kan du på en tidslinie fra 1630 og  

til i dag se et atlas over nordiske 
forfattere. Det starter med Peder Dass 
fra 1600-tallet og slutter med de 
nulevende forfattere. Det sjove ved 
atlasset er, at  man bl.a. også kan se, 
hvilke forfattere der er forbundne på 
den ene eller anden måde og har 
betydet noget for hinanden. Da jeg 

f.eks. med musen trykkede 
Aksel Sandemose frem, så 
viste der sig to tykke linier, tidsmæssigt 
bagud mellem ham og Arne Garborg 
og Johannes V. Jensen. Trykker jeg på 
linien til Johs. V.Jensen så får jeg at 
vide, at han faktisk hjalp Aksel 
Sandemose med at få udgivet sine 
bøger. Der er også en 3. linie fra 
Sandemose og fremad i tid til digteren, 
sangskriveren og børne-
bogsforfatteren Alf Prøysen. Om 
forbindelserne til Arne Garborg og Alf 
Prøysen står der, at alle tre forfattere 
skrev om janteloven. 
Man kan rigtig sidde og lege på 

denne side, for trykker man så på de 
forfattere, som Sandemose også selv 
siger, at han føler sig forbundet med, 
så får du straks endnu flere 
oplæsninger af disse forfatteres værker 
og fortællinger om dem. 
Nordisk forfatteratlas er et sam-

arbejde mellem de store nordiske 
statslige radio- og tv-stationer. 
Hvis du ikke selv har en computer 

eller ikke kan gå på internettet, så kan 
du f.eks. gå ned på biblioteket og 
spørge bibliotekaren, som sikkert 
gerne vil vise dig det. 
Ellers er du velkommen til at træffe 

en aftale med mig . Så møder jeg dig 
gerne på hovedbiblioteket i Lyngby og 
viser dig, hvordan du kan bruge det. 

Jeg gør det 
naturligvis gratis , 
fordi det er sjovt 
og fordi jeg er vild 
med nordisk 
litteratur. Du kan 
bare ringe til mig 
på tlf. 23208030. 
 
Monica Munch   

Kender du Nordisk Forfatteratlas? 


