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iagttage, hvor tålmodige borgerne var. De
stod i lang tid i kø på begge sider af det
lange bord, og ventede først på, at borgI august havde jeg fornøjelsen at deltage i mesteren skulle åbne ballet ved at skære
en fællesnordisk rejse til Estland. Vi var 19 nogle stykker kage ud og fordele dem.
svenskere og 10 danskere fra venskabsby- Derpå ventede de på, at alle de foranståerne Glostrup og Landskrona, plus to tillø- ende fik. Det var ganske enestående. Selv
små børn holdt rækkefølgen. Bagefter
bere fra Lyngby.
smed man paptallerkenerne i affaldskurveVi fløj til hovedstaden Tallinn, som er
ne. Det var meget opbyggeligt at se.
ved at blive en moderne storby med en
Vi besøgte også en lille gruppe
historisk kerne. En af seværdighederne er
”oprindelige folk” kaldet Seto. Vi havde den
det sted, hvor Dannebrog efter sigende
faldt ned. Nogle af de danske deltagere så sjældne oplevelse først at komme som
turister om formiddagen og blive understedet, desværre i øsregnvej. Men skal
holdt med deres traditionelle sange, og
man være på ferie i regnvejr, er en større
derpå om aftenen deltage i den lokale natiby ikke det værste, man har. - Det mest
spændende ved byen er foruden den histo- onaldagsfest. De sang de samme sange
ved begge lejligheder . Kvinderne og
riske kerne de spor, der især i yderområderne, er efterladt fra den russiske tid. Det mænd stod i hver deres klump og sang,
mens de prøvede at overdøve hinanden.
var ganske ejendommeligt at se moderne
huse, som allerede så nedslidte og næsten Ganske ejendommeligt. De ældre Seto folk
forladte ud. Alt var gråt i gråt, og intet håb var tilsyneladende meget fattige. Det kunsyntes forude, alt var fattigt. Dette syn skal ne man bl.a. se på deres tænders tilstand,
sammenholdes med det liv, der udfoldede men de var alle meget glade og muntre.
Det var jo også en festdag.
sig i Tallinn bykerne, hvor man blandt de
Overalt blev vi hjerteligt modtaget grunhistoriske bygninger så unge piger gå
rundt klædt i moderne vestligt tilsnit, hvilke det nogle af rejsedeltagernes personlige
klæder ikke har været ganske billige, med venskaber. Vi fik derfor mulighed for at
høre om problemer og forhåbninger for
tanke på vinduesudstillingers prisskilte.
fremtiden. De estere, vi kunne tale med,
Der var en ganske udbredt turistindustri i
var stort set optimistiske med hensyn til
den indre by, som på trods heraf var ganden fremtidige udvikling af samfundet
ske charmerende.
Alt i alt var der tale om en dejlig nordisk
Vi besøgte også Vöru, der er Landskrorejse. Får læserne af dette blad et tilbud
nas venskabsby og fik en ganske særlig
om at komme på en rejse med rejsedeltaoplevelse: Vi blev modtaget på rådhuset
gere fra flere nordiske lande, så slå til omog fik del i byens 225 års jubilæum med
gående. Det er en spændende udfordring
optog og lagkage til alle på byens torv.
(Det var morsomt og mindede om det lan- at deltage i den nordiske ”forbrødring.”
Hanne Ekstrand
ge morgenmadsbord i København, da byen fyldte 800 år.) Det var ganske sjovt at
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SKUMRINGSAFTEN
Mandag den 9. november kl. 19.00
OBS! Lige efter bibliotekets lukketid!
På den første aften i den fællesnordiske biblioteksuge indbyder
Stadsbiblioteket i Lyngby og Foreningen Norden til skumringsarrangement. Denne aften samles man på mere end 2000 biblioteker og
andre samlingssteder i Norden for at lytte til nordiske fortællinger. I
år er temaet ”Krig og fred i Norden”, ud fra betragtningen, at det er
vigtig, at vi i Norden husker vore krige og konflikter for at forstå vor
fred.
Som fællesnordiske tekster er valgt indledningen til ”Fänrik Ståls
sägner”, et epos af den finske nationalskjald Johan Ludvig Runeberg og Benny Andersens digt ”Skandinavisk forstås”. Henning Petersen læser op. Som indledning til Runebergs digt vil journalist Karsten Pharao fortælle os om digtets baggrund,
som er krigen mellem Rusland og SverigeFinland 1808-1809.
Før og efter oplæsningen synger vi nordiske
sange. Bent Thurmann spiller og Anders Nielsen
synger for.
Der er gratis adgang for alle.
Vi byder på et glas vin.
Det foregår i
Flyglet, Stadsbiblioteket i Lyngby,
Lyngby Hovedgade 28

Lyt til RadioNorden
RadioNorden er et magasin, som sendes på Den2Radio.
Den2Radio er ny radiokanal, som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. Den distribueres via internettet på www.den2radio.dk. Man kan finde et link til stationen på lokalforeningens hjemmeside.
RadioNorden orienterer om nordisk litteratur, film, teater, musik og
billedkunst, store nordiske kultur- og samfundsbegivenheder og politiske og faglige tendenser i den nordiske samfundsmodel.
RadioNorden får nye programindslag hver uge. Den henvender sig til
alle, der interesserer sig for deres nærmeste nabolande og for Nordens
rolle i europæisk og international sammenhæng. Den nye nordiske radio redigeres af to tidligere DR-medarbejdere, Kirsten Rønn, som i en
årrække var studievært på P2, og Karsten Pharao, bl.a. kendt som redaktør af P1s litterære magasin Alfabet.

E-mail

SMS

Ny service for medlemmer
Er du interesseret i at få en påmindelse få dage før lokalforeningens
arrangementer? - Det kan du nu få
på E-mail eller SMS.
E-mail: Send dit navn og E-mail
adresse til lokalforeningens E-mail
norden.ltk@gmail.com
SMS besked: Skriv enten til vor Email adresse med ønsket om SMS
besked, - eller giv en af os fra styrelsen dit navn og mobil nr.
Tage Christensen,

webmaster

Julebasarer
Også i år er der hyggelige julebasarer
i de nordiske kirker.
Svenska Gustafskyrkan
Folke Bernadottes Allé 4,
Kbh. Ø
Lørdag 21. nov. kl. 11 - 17
Søndag 22 nov. kl. 11 - 17
Norske Håkonskirken,
ved Mønten nr. 9 - lige ved
Christmas Møllers Plads.
Fredag 27.nov. kl. 14 -19
Lørdag 28.nov. kl. 11 - 19
Søndag 29.nov. kl. 12 - 17.
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Nordisk Råds
Litteraturpris
til norske Per Petterson
Den norske forfatter
Per Petterson (f.1952)
har fået Nordisk Råds
Litteraturpris 2009 for
værket "Jeg forbander
tidens flod" (Jeg forbanner tidens elv).
Per Petterson regnes for en af Europas bedste romanforfattere lige nu.
Hans internationale gennembrud, "Ud
og stjæle heste", indbragte ham den
prestigefyldte internationale Impacpris, og blev af både Time Magazine
og New York Times Book Review udnævnt til en af det års fem bedste bøger.
Nordisk Råds litteraturkomite skriver
i sin motivering: "I romanen beskriver
hovedpersonen sine oplevelser og sit
fragmenterede erindringsarbejde med
flere livskriser i egen familie. I et poetisk og stillegående sprog formidler
Petterson, hvor vanskeligt det er at få
sagt det som føles mest nødvendigt at
sige til hinanden".
Per Pettersons roman "Jeg forbander tidens flod" handler om en mand
midt i 30'erne der er ved at gå igennem
en skilsmisse samtidig med at hans
mor får en dødelig kræft-diagnose.
Som hans andre romaner bærer også
den stærke præg af hans eget liv, som
han har kredset om i roman efter roman, fra dreng til voksen.
Per Petterson var først fabriksarbejder, siden arbejdede han mange år i en
boghandel, og først sent debuterede
han som forfatter.
Citat fra DR’s hjemmeside

Forår 2010
Torsdag den 21. jan. kl. 19.30
Besøg i Jonshus, Islands Kulturhus Østervoldgade 12. Se omtalen nedenfor.
Mandag den 22. feb. kl. 19.00
i Bibliotekssalen.
Nordisk sprogforståelse.
Generalforsamling.
Tirsdag den 23. marts. kl. 18.00
Nordisk gæstebud i Lindegården.
Vi følger en mangeårig skik i Foreningerne Norden med at samles
i festligt lag. Vi har fået Kjeld
Koplev til at komme og causere.
Lørdag d. 29. maj.
Årets bustur til Skåne.

Jónshús
Islands kulturhus
Vi har fået arrangeret et besøg i
det islandske kulturhus. Det ligger
på Østervoldgade 12.
Torsdag den 21. jan. skal vi derind. Huset har arrangeret et flot
kulturelt program. Man kan tilmelde sig allerede nu til Tage Christensen enten på E-mail:
norden.ltk@gmail.com eller på
telefon 45882598.

