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Nordisk Gæstebud 
Vi holder gæstebud for at fejre, at aftalen om Nordisk Råd blev 
underskrevet i Helsingfors den 23. marts 1972. Det sker  

fredag den 22. marts kl. 18.00 - ca. 22 
i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Den nordiske mad vil igen blive leveret af 
Aamanns anmelderroste etablissement på 
Østerbro. I løbet af aftenen vil højskolelærer 
og organist Dorte Smedegaard give os en 
musikalsk billedfortælling om den eventyrlige 
maler og forfatter Emilie Demant Hatt, som 
var ungdomskæreste med Carl Nielsen, og vi 
skal synge med på Carl Nielsens sange.  
 

Pris: Medlemmer kr. 200, gæster kr. 250. 
Prisen dækker mad og underholdning. Drikkevarer kan købes. 
 

Tilmelding til Anders Nielsen på tlf. 4588 4027 
eller på kiogan@webspeed.dk senest den 16. marts. 

 

Emilie Demant Hatt (1853 – 1958) havde et stormfuldt og eventyrligt 
liv: Købmandsdatter fra Selde ved Skive. - Ungdomskæreste med 
komponisten Carl Nielsen. - Uddannet som maler i København. - 
Boede i flere år hos samerne i Nordsverige og formidlede deres kunst 
og litteratur. - Gift i mange år med kulturgeografen Gudmund Hatt 
med hvem hun rejste verden rundt. 

!

Maleren Sven Havsteen-Mikkelsen 

Foredraget  i Stadsbiblioteket den 8. jan. om maleren Sven 
Havsteen-Mikkelsen (SH-M) blev meget velbesøgt. Der måtte 
hentes mange flere stole, for der kom 84 deltagere. - Etnolog 
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen har i anledning af 100-
årsdagen for SH-M’s fødsel i samarbejde med Kerteminde 
Museum udgivet en bog, der handler om SH-M s rejser og liv 
i Norge, Island, Færøerne, Grønland og Finland. Sven blev 
betaget af det nordatlantiske liv allerede som ung, hvor hans stedfar 
grønlandsforskeren Einar Mikkelsen tog ham med på nogle af sine ture. 
Foredragsholderen har personligt kendskab til maleren, idet hun er hans 
svigerdatter. Hendes mand er kunstnerens ældste søn Olav, som driver en gård 
på Ærø i nærheden af sit barndomshjem.  
Foredraget blev en fin optakt til udstillingen på Sophienholm frem til den 17. marts 
med SH-M´s malerier, skitser og breve.     MM 

Nordiske folkeeventyr 
Torsdag den 21. feb. havde vi besøg af eventyrforskeren Carsten Høgh, som 

meget engageret fortalte om sine analyser af myter, sagn, 
legender, fabler og eventyr. Han var særligt betaget af de 
grønlandske myter, ikke mindst myten om Havets Moder, 
som vi også så Aka Høeghs illustrationer til, og de mange 
sagn og eventyr om havets og himlens dyr, som blomstrer 
hos de kystnære folk. Carsten Høgh er medudgiver af 
bogen Kystens fortællinger med stof fra Grønland, Island, 
Færøerne og det nordlige Norge.  KP 

Freden i Knærød (Knäred) 
I Kristeligt Dagblad 21. jan. kan man læse, at der den 20. jan. blev afholdt 
internationalt fredsseminar i Knäred på grænsen mellem Halland og Småland i 
anledning af, at det var 400 år siden, at freden efter Kalmarkrigen blev indgået. 
Svensk TV kunne i den anledning meddele, at ”Freden fylder 400 år”. Det får 
fremtidsforskeren Uffe Paludan til at hæfte sig ved, ”at slagene ved Lund og 
Helsingborg 1676 og 1710 åbenbart ikke tæller med i det regnestykke. Det tyder 
altså på, at mens Kalmar og Småland regnes til det rigtige Sverige, indrømmer 
broderfolket mere eller mindre, at Skåne er et dansk område, de har erobret.”  

Nordisk renæssance 
Bertel Haarder 
Onsdag den 2.april i bibliotekssalen 



 
  

Nordisk renæssance 
Et foredrag af Bertel Haarder 
tirsdag den 2. april kl. 19.00 

 

I de senere år er det nordiske kommet 
i fokus i mange forskellige 
sammenhænge: gastronomi, 
kriminalromaner og film f.eks. Men 
også det politiske samarbejde mellem 
de nordiske lande har fået nyt 
momentum i forbindelse med de 
arktiske områders nye udfordringer, 
den demokratiske støtte til de baltiske 
lande og Østeuropa og fornyet tale om 
nordisk forsvarssamarbejde og fælles 
kurs i udenrigspolitiske spørgsmål. 
Bertel Haarder har som dansk 
parlamentariker engageret sig kraftigt i 
det nordiske samarbejde, også efter at 
han ikke længere er minister for 
området.  I sit foredrag vil han fortælle 
om sine erfaringer og oplevelser med 
det nordiske og bestyrke vores tro på, 
at samarbejdet i Norden og det 
nordiske område har en stor fremtid 
for sig.  
Efter foredraget vil der blive afholdt 
ordinær generalforsamling i 
Foreningen NORDENs kreds for 
Københavns omegn. 
 

Det foregår i 
Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket i 
Lyngby, Lyngby Hovedgade 28. 
Mødet er gratis for Foreningen 
NORDENs medlemmer, entre for 
andre kr. 50. 
 

PS. Kl. 17.00 samme dag og samme 
sted fortæller Bertel Haarder også om 
sin erindringsbog "Op mod strømmen". 
OBS! Dette foredrag foregår i 
Stadsbibliotekets regi. Entré kr. 20. 

 

Ordinær generalforsamling 
I Foreningen NORDENs  
lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 

blev afholdt i Bibliotekssalen på 
Stadsbiblioteket i Lyngby 

torsdag den 21. februar kl. 21.00 
 

Der var 35 medlemmer til stede. 
Formand Hanne Ekstrand aflagde 
beretning ledsaget af en kavalkade af 
billeder over begivenhederne i 2012.  
Jens Hermansen fremlagde 
regnskabet, som viste et underskud på 
kr. 21.757,90.  

Kirsten Hermansen, Tage 
Christensen, Lis Knudsen og Karsten 
Pharao blev genvalgt til styrelsen. 

Til revisorer genvalgtes Poul 
Andersen og Keld Fenger. 

Ved styrelsesmødet umiddelbart 
efter generalforsamlingen konstituerede 
styrelsen sig som vist i skemaet nederst 
på side 3.  

  

Vadstena ligger ved Vättern. Byen emmer af historie. 
Birger Jarl byggede et pragtfuldt palads midt i 1200-tallet. I 
1346 gav kongen paladset til kirken til brug for et kloster. 
Det skete samtidigt med at en markant dame, Birgitta, 
havde fået visioner om, at der skulle oprettes et kloster 
der. Birgittinerordnen blev stiftet her, og klostret i 
Vadstena blev moderkloster for ordenen. Birgitta kom ikke 
selv til at opleve klosteret. Hun døde i Rom 1373, 70 år 
gammel. Ved reformationen blev al kirkens ejendom lagt 
ind under kronen, og for nogle af disse rigdomme kunne 
Gustav Vasa bygge en borg, som siden blev til Vadstena 
slot. Landets rigmænd byggede solide huse i byen for at 
være i nærheden af magten. Mange af disse huse står 
endnu. Det er alle disse herligheder, som vi skal opleve 
ved besøget. - På vejen til Vadstena skal vi gøre holdt ved 
Huseby gods, som er kendt for sin park (fra TV-udsendelsen) og for det, at godset 
fra 1600-tallets midte og frem til industrialiseringen drev et meget vigtigt jernværk. 
 

Turen starter fredag den 7. juni kl. 9.00 fra 
Jernbanepladsen ved Invita. Vi er tilbage samme sted 
søndag den 9. ca. kl. 19. Dele af turen vil være vanskelig 
for gangbesværede. Vi skal bo på Vadstena Folkhögskola. 
 

Pris: 2500 kr. i delt dobbeltværelse, 2700 kr. i 
enkeltværelse. Prisen omfatter transport, overnatning, 
entreer og alle måltider, undtagen lunch lørdag.  
 

Tilmelding senest 11. maj til Anders på tlf. 4588 4027, 
kiogan@webspeed.dk. Efter tilmeldingen vil man modtage 
et brev med anvisning på betalingen. -  
Turen er forbeholdt foreningens medlemmer med 
ledsagere. 

  Vel mødt,           Kirsten og Anders Nielsen 
 Bladet på e-mail? 

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

Du kommer så også med i påmindelses-
tjenesten, som sender dig en mail få dage 
før hvert arrangement. 
 

Tage Christensen 
Webmaster 

Bustur til Huseby og Vadstena 
 

Fredag den 7. til søndag den 9. juni 

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 29 28 65 91 

 

Det gamle nonnekloster i Vadstena 


