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Mellem Rusland og Vesten  

Indtryk fra de baltiske lande 
Onsdag den 19. september kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen (nu Fennebergsalen) 

Cand.mag. Rikke Helms har været leder af Det Danske Kulturinstitut i 
både Riga og Sankt Petersborg. Hun vil fortælle om sine indtryk som 
frontfigur i kulturmødet i de baltiske lande mellem det russiske og det 
danske. 
Se mere side  2 

Sommertur til Sydsjælland  
Lørdag den 9. juni 
Turens tema var “Da Sverige var fjenden”, men vi kom også til at høre om andre 

ufredelige tider fra vikingetiden til 1992. Og så kunne vi nyde det smukke og fredelige 

landskab i det for denne sommer normale vejr, strålende sol. Vi var 41 deltagere, der 

den 9. juni besteg bussen på Jernbanepladsen.  

Netop da vi havde passeret Tryggevælde Å, holdt vi kaffepause i Solgårdsparken, en 

park, som er anlagt omkring en rigmandsvilla sidst i 1800-tallet.  

Vi fik indtryk af det krigeriske ved en meget 

kvalificeret rundvisning på middelalderbor-

gen Gjorslev, som blev bygget af Peder 

Jensen Lodehat. Han var biskop og et poli-

tisk geni; han hjalp dronning Margrethe 

med at udforme Kalmarunionen. Vor guide, 

Jesper Jørgensen, gav os også en flot fan-

fare på jagthorn.  

Frokosten indtog vi på Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, med udsigt over Østersøen. 

De serverede en righoldig buffet. Alle blev mætte.  

Turens sydligste mål var halvøen Jungshoved, hvor kulturformidler Michael Wiberg 

fra Vordingborg Museum fortalte om den stolte borg, som man nu kun ser voldstedet 

fra, om Jungshoved Kirke, borgherrens kirke, som stadig er i brug, og om Gøngehøv-

dingen Svend Poulsens bedrifter på egnen. Vi fik også at vide, 

at et af den kolde krigs raketbatterier blev opstillet her på 

Jungshoved. Det blev først nedtaget i 1992. Turens sidste stop 

var Jungshoved Kro, som serverede kaffe og lagkage(!)  

AN                                                                                  Fotos  TC og AN 

Den islandske revolution 1809 

Opløsningen af et rigsfællesskab 

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 

på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen (nu Fennebergsalen) 

Søren Mentz, ph.d. i historie og museumsleder på Museum Amager, 
vil i sit foredrag fortælle om det rigsfællesskab, der engang var mel-
lem Danmark og Island, om opløsningen af det og om myterne i den 
forbindelse. 

Se mere side 2. 

Skumringsaften 
Mandag den 12. november kl. 19.00 

Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder Stadsbiblioteket og Foreningen 

NORDEN, traditionen tro, skumringsarrangement. 

Se mere side 3 

100 år er mottoet for både efterårets og næste års arrangementer og aktiviteter i 

Foreningen NORDEN. Både de baltiske lande og Island blev selvstændige for 100 

år siden. 100 års-jubilæerne markeres ved to foredrag her i efteråret. – Næste år er 

det Foreningen NORDEN, der fylder 100 år. Det markerer og fejrer vi både på lokalt 

plan og på landsplan. Mere herom i næste nummer af bladet. 

Svensk-Dansk Ordbog på nettet 

På den svenske nationaldag, Svenska flaggans dag, den 6. juni lancerede Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab en revideret og udvidet onlineversion af den 

trykte ordbog Svensk-Dansk Ordbog,. Den udkom i 2010, men har længe været 

udsolgt. Der er gratis adgang til netordbogen på adressen sdo.dsl.dk. Ordbogens 

hovedredaktør er Kjeld Kristensen, som er medlem af styrelsen. 

100 



Generalforsamling, hjemmeside, adresser og telefon-
numre 

Ved generalforsamlingen den 20. februar udtrådte Hanne Mibak af styrelsen. Thy-
ge Svenstrup blev indvalgt i styrelsen.— Lokalafdelingens hjemmeside finder du på 
adressen http://lyngby.foreningen-norden.dk.                                                      
Webmaster e-mail: norden.ltk@gmail.com. 
 

Desuden finder du i opstillingen nedenfor både fastnetnummer og mobilnummer til 
telefonisk kontakt med styrelsens medlemmer. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Lyngby 45880325   22203325 

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Lyngby 45884027   30504191 

Kirsten Hermansen, kasserer Kulsviervænget 3 2800 Lyngby 45886139   26246139  

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Lyngby 45882598    21657476 

Kjeld Kristensen, redaktør Torsvang 24 2800 Lyngby 45887235    20581295 

Thyge Svenstrup, styrelsesmedl. Bakkevej 13A 2830 Virum  45425428    20514805 

Mellem Rusland og Vesten  ̵  Indtryk fra de baltiske lande 

Onsdag den 19. september kl. 19.00 

Aftenens foredragsholder er Rikke Helms, der 
har ledet Det Danske Kulturinstitut i Riga og i 
Sankt Petersborg. 

For kun 27 år siden var Estland, Letland og 
Litauen for os danskere bare en remse, vi hav-
de lært i skolen, og vi kendte knap nok navne-
ne på de tre små nabolandes hovedstæder. 
De var efter 2. Verdenskrig blevet indlemmet i 
Sovjetunionen og dermed glemt af os og om-
verdenen. 

De tre lande trådte ud af historiens glemsel, da 
de i 1987, under Mikhail Gorbatjovs 
"perestrojka-politik" begyndte deres fuldstæn-
digt unikke og (næsten) ublodige Syngende 
Revolution.   

Danmark fik en særlig rolle i de tre landes fri-
hedskamp og var således med på første par-
ket, da de i august 1991 kunne genetablere deres selvstændighed og senere, efter  
13 års sej og målrettet kamp, kunne indtage deres retmæssige plads i Europa 
som medlemmer af EU og Nato i 2004. 

Den økonomiske krise ramte de tre lande ekstremt hårdt, men de har formået sam-
menbidt at genoprette deres økonomier, så de nu atter er på kurs fremad. 

Mødet foregår i Bibliotekssalen (nu Fennebergsalen) på Stadsbiblioteket. 

Der er gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Den islandske revolution 1809 

Opløsningen af et rigsfællesskab 

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00 

I 2018 fejrer Island hundredårsdagen for sin uafhængighed 
fra Danmark. Men var det egentlig ikke i 1944, og hvad har 
overskriftens årstal,1809, med de andre to årstal at gøre? 
Og hvordan var det lige med det rigsfællesskab? Hvordan 
blev Island en del af det danske kongerige, og hvorfor be-
sluttede islændingene sig for at kræve selvstændighed? 

Foredraget ved museumsleder Søren Mentz  gennemgår 
de historiske sammenhænge og viser, hvordan forskellige 
historiesyn medvirkede til opløsningen af rigsfællesskabet. 

Mødet foregår i Bibliotekssalen (nu Fennebergsalen) på Stadsbiblioteket. 

Der er gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

 

 

Skumringsaften 
Mandag den 12. november kl. 19.00  

Den første aften i den nordiske litteraturuge, uge 46, 
holder Stadsbiblioteket og Foreningen NORDEN, traditionen tro, 
skumringsarrangement. Denne aften samles folk i tusindvis på biblioteker i Norden 
og Baltikum for at lytte til nordiske fortællinger. Årets tema er Helte i Norden.  

Det stykke, der læses op, er taget fra bogen Islandske Konger, som er skrevet af 
Einar Már Gudmundsson, en af Islands mest anerkendte forfattere. Titlen på bogen 
er paradoksal, da Island jo aldrig har haft konger. Men i bogen sættes taberne i 
helterollen, og selv om man ikke har blåt blod i årerne, mener islændingene, at 
man alligevel godt kan te sig som en konge.  

Bibliotekar Johanne Pasgaard vil fortælle om bogen og læse op fra den. 

Vi skal synge nordiske sange, og der bliver budt på et glas vin. 

Det foregår på  Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28.  

Der er gratis adgang. 

http://lyngby.foreningen-norden.dk

