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Kirsten Hastrup om Knud Rasmussen 
Tirsdag den 24. januar kl. 19.00 
 

Kirsten Hastrup er professor ved Institut for 
Antropologi ved Københavns Universitet. Siden sin 
barndom har hun haft en passion for polar-
forskeren Knud Rasmussen. Passionen har ført til 
bogen "Vinterens hjerte - Knud Rasmussen og 
hans tid", se side 2. Med udgangspunkt i bogen 
følger Kirsten Hastrup den store danskers 
slædespor og fortæller om forskeren, fortælleren og mennesket Knud 
Rasmussen. 
 

Det foregår i Christianskirkens sognegård, Chr. X alle 122, Lyngby 

Norden i Verden - ”den nordiske model” 
Torsdag den 23. februar kl. 19.00 
 

Professor Uffe Østergaard mødte vi i 2011, da han 
holdt foredrag i vor afdeling om, hvorfor idéen om 
en nordisk union af historiske årsager er 
utænkelig. - Denne gang vil han fortælle om 
Nordens placering i en global verdensorden og om 
hvorvidt den såkaldte ”nordiske model”  har noget 
at tilbyde resten af verden i en tid, hvor 
”globalisering” er overskriften, og de store magter 
fører det store ord. 
Uffe Østergaard er professor i historie ved CBS og har skrevet bøger 
om Europas historie. 
 

Det foregår i Christianskirkens sognegård, Chr. X alle 122, Lyngby 

Sagt om Norden af nordiske forfattere  
ved tildelingen af Nordisk Råds litteraturpris 
 
1995 - Einar Már Guðmundsson, Island: ”Vi skal 
ikke tale om nordisk særpræg, men om nordisk 
mangfold. Ellers bliver Norden bare en 
betydningsløs niche i det store verdensbillede.” 
 
 

1996 - Per Olof Engquist, Sverige: ”Norden er først og 
fremmest et sprogområde, som holdes sammen af gamle 
traditioner. Selvom det er ved at blive mere og mere opløst, 
så er fællesskabet der alligevel. Det er meget mere end et 
landområde. Det er noget større end det.” 

 
 

1999 - Pia Tafdrup, Danmark: “Man skal ikke afstå fra det 
impulsfelt, som ligger uden for ens eget sprogområde. Vi 
har ikke i Norden den stabile identitet, hvorfor styrken 
ligger i det polyfone. Hvis vi kan bære det polyfone, er det 
godt, deri ligger styrken i det nordiske.”  
 
 

2004 - Kari Hotakainen, Finland: ”Norden er for mig en slags 
sindstilstand, der indebærer isolering, stilhed og mulighed for 
at bevæge sig frit i naturen. Egentlig er det vel demokrati.” 

 
 
 

2009 - Per Petterson, Norge: ”Hvad betyder 
Norden for mig? Jeg er norsk og har både dansk 
og svensk familie. Så jeg er jo nordisk og skriver 
nordisk.”  

 
 
 

2010 - Sofi Oksanen, Finland: ”Det Nordiske -  håber jeg -  
indebærer særlige og bestandige grundholdninger, som 
demokratiske værdier og værnet om ytringsfriheden.” 
 

Samlet af Monica Munch 2011 Hvervekampagnen fortsætter, se side 2! 



 

 

 
  

Ordinær  
generalforsamling 

I Foreningen NORDENs  
lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 

afholdes i Christianskirkens 
sognegård 

torsdag den 23. Februar ca. kl. 21 
(efter Uffe Østergaards foredrag) 

 

Dagsorden efter vedtægterne. 
 

Formand Hanne Ekstrand aflægger 
beretning til et lysbilledshow over 
årets gang i foreningen, og 
bogholderen gennemgår årets 
regnskab. 

Hanne Ekstrand, Monica Munch 
og Anders Nielsen er på valg og er 
villige til genvalg.  

Eventuelle forslag fra 
medlemmerne til behandling på 
generalforsamlingen skal fremsendes 
skriftligt til formanden senest den 13. 
februar.  

Foreningen byder på et 
glas vin, som kan nydes 
under forhandlingerne.  

Nordisk Gæstebud 
Fredag d. 23. marts kl. 18.00 

 

i Lindegårdens hyggelige lokaler. 
Gæstebudet er en fællesnordisk 
tradition, hvor vi samles i de forskellige 
foreninger i hele Norden den 23. marts, 
som er årsdagen for underskrivelsen i 
1962 af Helsinkiaftalen om oprettelsen 
af Nordisk Råd. I år er det således 50 
år siden, så vi har et pres på os for at 
det kan blive rigtig festligt. Vi er i gang! 
 

Reserver dagen! 

Kirsten Hastrups bog ”Vinterens hjerte - Knud 
Rasmussen og hans tid” udkom i 2010 på 
Gads forlag. Anmeldelserne af bogen har 
været meget begejstrede. Hos forlaget hedder 
det bl.a.: 
- Dette storværk er ikke en biografi i klassisk 
forstand, men derimod en rejse med 
polarforskeren ind i vinterens hjerte. 
Forfatterens ærinde er at forstå, hvad der drev 
ham ud i det yderste øde, og hvorfor hans 
rejseberetninger vandt så stor popularitet i 
samtiden, som de gjorde. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby  
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 

Lis Knudsen, PR Argentinavej 6 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 39 42 

Monica Munch Læsøvej 11 2800 Kgs. Lyngby 45 88 10 39 

Karsten Pharao Granhøjvej 5 2800 Kgs. Lyngby 21 13 32 84 

 

Bustur til Skåne 
Lørdag den 2. juni 

Denne gang skal vi ud østpå. Nærmere 
program i næste nummer af bladet. 

 

Formandens nytårshilsen 
 

Alle Norden-medlemmer ønskes et 
godt nytår med tak for de glæder - i 
form af oplevelser på ture, foredrag 
og hyggestunder - I har været med 
til at skabe i 2011 ved det at være 
medlemmer og ved at møde op til 
vore arrangementer. Som det ses på 
bagsiden, er der mange forskellige 
opfattelser af, hvad Norden og det 
nordiske betyder. Lad os sammen 
også i det nye år udforske 
begreberne og bevare Norden, som 
vores hjemstavn. 

Hanne Ekstrand 
 

 

Hvervekampagnen fortsætter 
MEDLEM find MEDLEM! 

 

Den nordiske ide er så god, at der er flere, som bør få kendskab til den! 
Alle lokalforeningens medlemmer er opfordret til at skaffe nye medlemmer! 
Du får en hvervegave for din indsats! Gaven er to Svanekrus for hver 
indmeldelse. De smukke hvide krus med 
nordiske svaner som motiv er designet i 
2010 specielt til Foreningen Norden af 
designeren Kenn Clarke. 
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Gør sådan 
 

Ø Tal med familie, venner og 
bekendte om at blive medlem af 
Norden.  

Ø Spørg det nye medlem, hvilken 
medlemsform, som ønskes.       
(Se blad 2011:4) 

Ø Når du har fundet et nyt medlem,  
meddeler du det nye medlems 
navn, adresse og medlemsform til 
Anders Nielsen med et brev, på 
mail kiogan@webspeed.dk eller på 
telefon 4588 4027. 
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Ø Når vi har fået din meddelelse, 
sender vi det nye medlem et 
girokort. Man er først medlem, 
når man har betalt. 

Ø Når vi har modtaget 
meddelelse fra landskontoret 
om, at det nye medlem har 
betalt sender vi dig din 
hvervegave. 


