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SVEN HAVSTEEN-MIKKELSEN 100 ÅR 
Tirsdag den 8. januar kl. 19.00  

 

I 2012 ville maleren Sven Havsteen-Mikkelsen være fyldt 
100 år. I den anledning har hans svigerdatter Mette 
Havsteen-Mikkelsen udgivet bogen 'Nordisk længsel - 
møde med folkekulturen i Sven Havsteen-Mikkelsens 
rejsedagbøger og billedverden'. På mødet vil Mette 
Havsteen-Mikkelsen indvie os i sin svigerfars kunstneriske livsprojekt. 
Foredraget vil være en god introduktion til Sophienholms udstilling 19. jan. 
- 23. marts med malerens nordiske landskabsmalerier og portrætter. Se 
videre på side 2. 
 

Det foregår på  
Flyglet, Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28 
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50 

Hvervekampagne 
MEDLEM find MEDLEM! 

Skaf et nyt medlem! Der er endnu to krus tilbage! 
Få en hvervegave for din indsats! Se blad 2012:1. 

 

    

NORDISKE FOLKEEVENTYR 
Torsdag den 21. februar kl. 19.00 

Eventyrforskeren Carsten Høgh fortæller om genrer og 
temaer i de nordiske folkeeventyr. Folkeeventyrene er 
en væsentlig del af vores nordiske kulturarv, og vores 
foredragsholder er en af de førende eksperter på 
området. Han er cand. mag. i dansk og idéhistorie med 
speciale i folkedigtning og psykologi og er desuden 
uddannet som psykoterapeut. Han har været tilknyttet 
Lærerhøjskolen i København, universitetet i Tammerfors 

og seminariet i Nuuk. - Carsten Høgh har skrevet det danske 
standardopslagsværk om eventyr, Eventyrleksikon. 
 

Efter foredraget afholdes ordinær generalforsamling, se side 2. 
 

Det foregår i 
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28 
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50 

Nyt for dansklærere … 
 og andre sproginteresserede 
 

www.nordeniskolen.org er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som 
skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder 
for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse. Platformen byder på 
nyudviklede digitale sprogøvelser og -spil, nordisk lydordbog, interaktiv 
sproghistorisk tidslinje, digte, kortfilm, noveller, venskabsklasse-
koordinering, et virtuelt læringsrum og meget mere. Projektet har i 2011 
vundet De Nordiske Samarbejdsministres (Sprogkampagnens) delte pris 
om at udvikle et koncept, der kan bidrage til at styrke 
nabosprogsforståelsen i fremtiden. Projektet er non-profit. 

AN 

Dejlig er Norden! På vej mod en nordisk renæssance? 
 

Overskriften her stod over sprogprofessor Jørn Lunds mandagsklumme i 
Politiken den 17. december 2012. Han nævner Ny nordisk Skole, det 
nordiske køkken og nordisk forsvarssamarbejde som eksempler på 
konkrete fremadrettede initiativer, som intet har med fortidens skåltaler at 
gøre, men afspejler forståelse af, at det giver mening at vedkende sig, at vi i 
en globaliseret verden står os ved at øge bevidstheden om vore fælles 
værdier. Til de fælles værdier hører, at vi har mulighed for at forstå 
hinanden på hver vores modersmål, hvis vi anstrenger os lidt. Han indfører 
ordet ”blandinavisk” for det sprog, som islændingene taler i nordiske 
forsamlinger, og som fungerer fint. 

AN 
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Bladet på e-mail? 
 

Vil du have bladet sendt med en e-mail? 
Du får det straks, når det er færdigt, det er 
i farver, og foreningen sparer portoen. 
Send dit navn og e-mail-adresse på 
norden.ltk@gmail.com. 
 

Tage Christensen 
Webmaster 

 

Siden sidst … 
har vi haft 
Nordisk Biblioteksuge 

 

Mandag den 12. november holdt 48 
medlemmer Skumringsaften på Flyglet. 
Stemmerne klang og Karsten læste op 
af den bizarre finske roman 
”Hindbærbådsflygtningen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag den 14. november havde vi 
besøg af forfatteren Kim Leine. 
Besøget var arrangeret sammen 
med Biblioteksforeningen, så vi var 
78 tilhørere. Karsten Pharao 
interviewede Kim Leine om hans liv 
og om baggrunden for udgivelsen af 
hans bog ”Profeterne i 
Evighedsfjorden”.  
  Citater fra aftenen: 
- Grønlændere er generøse. 
- I Grønland stritter ting i hver sin 
retning; det må man vænne sig til. 
- Livet blandt grønlænderne har lært 
Kim Leine at sætte pris på nuet. 

Nordisk længsel - folkekultur 
i Havsteen-Mikkelsens 
rejsedagbøger og 
billedverden 
 

Tirsdag 8. Januar får vi besøg af Mette 
Havsteen-Mikkelsen, som er 
etnolog og tidligere museumsinspektør 
på Ærø. I anledning af 100 året for 
Sven Havsteen-Mikkelsens fødsel har 
hun i september udgivet bogen 'Nordisk 
længsel - møde med folkekulturen i 
Sven Havsteen-Mikkelsens 
rejsedagbøger og billedverden' (Johs. 
Larsen Museet, 2012). 
 Sven Havsteen-Mikkelsens 
(1912-1999) nordiske billedverden og 
rejsedagbøger udtrykker længsel efter 
autenticitet og oprindelighed i en ellers 
kompleks verden. Mette Havsteen har i 
sit foredrag en særlig etnologisk tilgang 
til Havsteens kunstneriske livsprojekt - 
som beskrevet i bogen. Havsteen rejste 
især i 1950-60erne i Norge, Færøerne, 
Island og Østerbygden på Grønland, 
bl.a. sammen med Martin A. Hansen, i 
en søgen efter nordisk identitet. Hun 
følger ham gennem uddrag af 
rejsedagbøger, breve og billeder tilbage 
i tid og rum. En pointe er, at kunstneren 
i sit møde med rodfæstede folkekulturer 
og traditionsmiljøer i nordvestatlantiske 
fjeldlandskaber har været med til at 
iscenesætte en længsel hos moderne 
mennesker efter oprindelighed og 
autenticitet.  

 

Kommende 
arrangementer 

 
 

Fredag den 22. marts kl. 18  
er der Nordisk Gæstebud med nordisk 
mad på Lindegården. 
 
Tirsdag den 2. april  
får Stadsbiblioteket og Foreningen 
Norden besøg af Bertel Haarder (V). 
Kl. 17 vil han tale om sin 
erindringsbog, og kl. 19 vil han 
fortælle os, hvorfor det er vigtigt med 
Foreningen Norden. Mødet er fælles 
med alle Norden-foreninger i 
Københavns omegnskreds. 

 
Fredag den 7. - søndag den 9. juni. 
Bustur til Huseby gods og til den 
historiske by Vadstena ved Vättern. 
Detaljeret program og oplysning om 
tilmelding kommer i næste nummer af 
bladet. 

 
 

Ordinær  
generalforsamling 
i Foreningen NORDENs  
lokalafdeling i Lyngby-

Taarbæk 
afholdes i Bibliotekssalen 

torsdag den 21. feb. ca. kl. 21 
(efter Carsten Høghs foredrag) 

 

Dagsorden efter vedtægterne. 
 

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

Kirsten Hermansen, Tage 
Christensen, Lis Knudsen og 
Karsten Pharao 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 kaffe og 
vafler, som kan 
nydes under for-
handlingerne.  

  


