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  Jubilæumsforår 

Mandag d. 25. februar kl. 19 på Stadsbiblioteket. 
Musikaften: Sibelius og Finland. Derefter generalforsamling.  
 

Mandag d. 11. marts kl. 19 på Stadsbiblioteket. 
Hvad vil det sige at være svensker i dag? 
Foredrag af historikeren Lars Hovbakke Sørensen. 

Nordisk Kulturuge i Lyngby-Taarbæk i uge 15  

 Mandag d. 8. april kl. 17.  
 En litterær parkvandring. Med journalist Karsten Pharao. 
  

 Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i Christianskirken. 
 Koncert med Lyngby Kammerkor. 
 Nordiske sange af bl.a. Grieg og Stenhammar. 
  

Onsdag d. 10. april kl. 19 på Stadsbiblioteket. 
Stadsarkivar Jørgen Thomsen: Under skiftende vinde  ̶   
Foreningen NORDEN og dens roller i 100 år. 
 

Onsdag d. 10. april – søndag d. 21. april på Sophienholm. 
Kunstudstilling i COBRA-rummet: Nordisk drøm. Værker af 
Maria Kjarval, Island og Petrucha Sehestad, Danmark. 

 

Torsdag d. 11. april kl. 19  på Stadsbiblioteket. 
Filmforevisning: Kongens valg.  
 

Fredag d. 12. april kl. 18 på Lindegaarden. 

Jubilæumsgæstebud med Fridas visor af Birger Sjøberg. 
 
 

Mandag d. 29. april kl. 19.30 i Sorgenfri Kirke. 
Koncert med Virumkoret og musikere fra Ensemble Felix. 
Johan Helmich Roman: Svenska messan. 
 

Lørdag d. 1. juni. Forårstur i bus til Skåne.  
I oksekærrens spor  ̶   Lunds Domkirkes opførelse. 
 

Arrangementerne støttes af Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond 

 

 

Bliv medlem af Foreningen NORDEN 

Styrk det nordiske samarbejde 

Dit medlemskab af Foreningen NORDEN er med til, at det nordiske samar-
bejde styrkes i en globaliseret verden, bl.a. ved at beslutningstagere og myn-
digheder i højere grad tager det nordiske samarbejde alvorligt. Flere med-
lemmer giver større styrke. 

Få oplevelser og netværk 

Oplev spændende foredrag, kulturelle begi-
venheder, læsekredse, nordiske film, rejser i 
Norden og meget andet. 

Kendskab giver venskab. Foreningen NOR-
DEN tilbyder deltagelse i nordiske arrange-
menter, kurser og konferencer. Vi er 10.000 
medlemmer i 100 lokalafdelinger. Mød nye 
mennesker, som også interesserer sig for det 
nordiske. 

Foreningen NORDEN, Lyngby-Taarbæk lo-
kalafdeling er en af landets største lokalafde-
linger; vi er ca. 250 medlemmer. Vi har 5-10 
arrangementer om året, bl.a. en populær for-
års- eller sommertur i bus, ofte til Skåne. I 
2020 har vi 75-årsjubilæum. 

Meld dig ind 

Medlemskab koster 295 kr. om året, 390 kr. for en husstand, 
195 kr. for pensionister, 240 kr. for pensionistpar. 
Ved indmeldelse i 2019 er medlemskabet i 2019 gratis. 
 

Meld dig ind på foreningens hjemmeside: foreningen-norden.dk 
 

eller send en mail til landskontoret@foreningen-norden.dk 
 

eller ring til landskontoret på tlf. 35 42 63 25  

mailto:landskontoret@foreningen-norden.dk


Foreningen NORDEN fylder 100 år 

I 1919, lige efter 1. verdenskrig, blev der i hvert af de tre skandinaviske lande stiftet 
en forening for nordisk samarbejde, kaldet Foreningen NORDEN. Sverige var først: 
1. marts, derefter fulgte Danmark 15. april og senere samme år Norge. Snart efter 
kom også Finland med i kredsen. Og nu har også Island og de tre selvstyrende om-
råder Færøerne, Grønland og Ålandsøerne hver deres Foreningen NORDEN. Til-
sammen danner de Foreningerne NORDENs Forbund (stiftet 1965). 
 

De nordiske lande og selvstyreområderne optræder som de otte prikker foroven på 
Foreningen NORDENs fælles logo, der ses til venstre på jubilæumslogoet ovenfor, 
og til højre markerer de to slyngede bånd med årstallene 1919 og 2019 100-års-
jubilæet i år. 
 

I en artikel side 15 ser vores styrelsesmedlem historikeren Thyge Svenstrup på Nor-
dens placering i verden i globaliseringens tidsalder og fortæller lidt om Foreningen 
NORDENs historie. 
 

Foreningen NORDENs hovedformål er at styrke og udvikle de nordiske folks samar-
bejde og fællesskabsfølelse, bl.a. på det folkelige og kulturelle område. Men også 
politisk har foreningen spillet en rolle, fx i forbindelse med oprettelsen af Nordisk 
Råd i 1952 og Nordisk Ministerråd i 1971. I dag er Foreningen NORDEN en bred 
folkelig forening, der bl.a. arbejder med venskabsforbindelser på tværs af de nordi-
ske lande, med udveksling af skoleelever og med nordiske unges sommerjob i et 
andet nordisk land. 
 

Som fælles jubilæumsdag er valgt mandag den 15. april, 100-årsdagen for stiftelsen 
af Foreningen NORDEN i Danmark, og fejringen foregår hovedsagelig i Danmark. 
På jubilæumsdagen vil der om eftermiddagen være en politisk konference på Chri-
stiansborg med deltagelse af de nordiske landes statsministre og om aftenen et tv-
transmitteret gallashow i DR Koncerthuset. Indbydelse til at købe billletter til forestil-
lingen står side 13. 
 

I vores lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk har styrelsen længe arbejdet med et om-
fattende jubilæumsprogram centreret omkring en nordisk kulturuge i uge 15, lige op 
til jubilæumsdagen. Programmet for denne uge og for hele foråret 2019 står på for-
siden og omtales nærmere på de følgende sider. 
 

Foreningen NORDEN i Danmark har etableret en særlig jubilæumshjemmeside 

med adressen www.foreningen-norden100.dk. Her kan man løbende følge med i 

både de landsomfattende arrangementer og lokalforeningernes arrangementer.  

Foreningen NORDEN fylder 100 år: 1919 – 2019 
 

I disse år kommer politikere og embedsmænd til Norden 
fra hele verden for at studere vores nordiske velfærds-
model. Vi kombinerer en stor offentlig sektor med konkur-
rencedygtige nationaløkonomier. Vi er godt i gang med 
den grønne omstilling. Digitaliseringen er også kommet 
langt. Vi lever i et demokrati og i en retsstat. Og i de nor-
diske lande har vi stadig en forventning om en betydelig 
grad af social og økonomisk lighed i samfundet. Norden 
er en succeshistorie også i globaliseringens tidsalder! I 
tillæg kommer, at der er stor interesse internationalt for 
nordiske krimier; de har ofte en yngre, selvstændig kvin-
de i hovedrollen. 
 

Foreningen NORDEN er en folkelig forening med mange 
lokalafdelinger rundt om i de nordiske lande. Den danske 
afdeling af Foreningen NORDEN fejrer sit 100-årsjubilæum 15. april 2019. I den an-
ledning udgiver foreningen en illustreret historisk fremstilling af Foreningen NOR-
DENs historie 1919-2019 skrevet af stadsarkivar og historiker Jørgen Thomsen, 
Odense. Fremstillingen udsendes i magasinformat til alle Foreningen NORDENs 
medlemmer sammen med Norden Nu nr. 2, 2019. Vi har den glæde, at Jørgen 
Thomsen holder foredrag om foreningens historie hos os 10. april 2019. 
 

Foreningen NORDENs storhedstid var perioden fra slutningen af 1930’erne til om-
kring 1970: Det nazistiske terrorstyre gik 1940-45 hårdt ud over Norge. Danmark 
ydede fødevarehjælp til vores norske naboer. I efteråret 1943 tog Sverige imod 
7.000 danske jøder på flugt fra den tyske besættelsesmagt her i landet. De Hvide 
Busser fra det neutrale Sverige bragte også de tusinder af norske og danske fanger, 
som sad i kz-lejrene i Tyskland, hjem i foråret 1945. 
 

Efter krigen voksede den nordiske, folkelige samhørighedsfølelse derfor: Nordisk 
Råd blev grundlagt 1952. Helsingforsaftalen af 23. marts 1962 fastlagde rammerne 
for de nordiske staters samarbejde, hvor de havde fælles interesser. Nordisk Mini-
sterråd blev oprettet i 1971, kort tid før Danmarks indtræden i EF 1. januar 1973; 
Norge stemte nej, Sverige og Finland tilsluttede sig EU i 1995. 
 

Nabosprogsforståelsen er under pres. Men sprog, kultur og historie, menneskesyn 
og livsstil samler stadig de nordiske folk, også i vore dages mere multikulturelle sam-

fund. Europa og EU er under forandring. Vi skal bevare det nordiske perspektiv i en 
omskiftelig verden.  
 

     Thyge Svenstrup 
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Svanen med de otte vingefjer er officielt symbol og 

logo for det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd. 



Hilsen fra lokalafdelingens formand 

 

Kære medlemmer af Foreningen Norden, Lyngby-Taarbæk lokalafdeling! 
 

For ca. 3½ år siden kunne jeg i dette blad ønske til 
lykke med lokalafdelingens 70-årsjubilæum. Nu er 
turen kommet til at fejre landsforeningens endnu 
rundere jubilæum, nemlig et 100-årsjubilæum. Det 
forekommer mig at være fantastisk at være medlem 
af en forening med så dybe rødder i historien. Ingen 
af os kan vel helt forstå, nøjagtigt hvilke tanker og 
forhåbninger der gennemstrømmede de personer, 
der besjælet af en følelse af nordisk samhørighed, i 
1919 oprettede Foreningen NORDEN i Danmark, 
Norge og Sverige. Ønsket om et nordisk samarbejde 
har siden da gjort, at de næste generationer har for-
mået at holde liv i de nordiske foreninger, ligesom vi 
i den nuværende generation søger at holde den nor-
diske fane højt. Dette har ikke altid været lige let, 
dels under påvirkning af andre foreninger med for-
mål om samarbejde på et europæisk plan eller på et globalt plan (selvom man sag-
tens kan støtte alle tre former for samarbejder på samme tid), dels under hensyn til 
det herskende ubehag, der tilsyneladende p.t. eksisterer mod at melde sig ind i for-
eninger, der kunne medføre en eller anden forpligtelse til aktiv medleven. 
 

Foreningen NORDENs formålsparagraf findes i vedtægternes § 1 og lyder som føl-
ger: ”Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på 
alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.” 
Foreningens formål er så rummeligt, at alle, der har den mindste tilknytning til eller 
interesse for det nordiske, med sindsro kan være medlem af foreningen og finde 
arrangementer, der vil kunne interessere vedkommende. Uanset begrundelsen for 
medlemskabet er vi i foreningen glade for dem, der har valgt dette og dermed valgt 
at blive del af en kæde af medlemmer, der har vist sin styrke i 100 år. Det er mit 
håb, at de nuværende medlemmer vil sprede kendskabet til foreningen, således at 
det nordiske samarbejde, der via vores forening er skabt i de 100 år, kan fortsætte 
og udbygges til gavn og glæde for fremtidige generationer. 
 

Til slut vil jeg ønske alle et rigtigt godt jubilæumsår. 
               Hanne Ekstrand      

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 
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1.000.000 synger nordisk: 
 
Syng Norden Sammen den 7. september 2019!  
 

Foreningerne Nordens 100-årsjubilæum fejres gennem hele året på tværs af alle de 
nordiske lande og selvstyrende områder. En del af fejringen har særligt fokus på 
sang og finder sted i forbindelse med Aarhus Festuge, der er én af Nordeuropas 
største kulturfestivaler. I samarbejde med Aarhus Festuges projekt Stemmer Bygger 
Bro inviterer Foreningerne Norden til et kæmpe fællesnordisk fødselsdagskor under 
titlen “Syng Norden Sammen”. 
 

Lørdag d. 7. september 2019 vil man via TV-transmission samle op mod én million 
nordboere om at synge tre nordiske fællessange: én på dansk , én på norsk og én 
på svensk. De tre udvalgte fællessange er Kringsatt av fiender (Til Ungdommen), 
Vem kan segla förutan vind og I skovens dybe stille ro. De tre sange bliver arrange-

ret for kor i nye satser. Fællessangen 
bliver en del af en stor nordisk kor-
koncert, hvor dygtige kor fra hele Nor-
den optræder sammen og hver for sig 
i Aarhus. Desuden planlægger man, 
at der skal stilles storskærme op i 
større byer i alle de nordiske lande og 
selvstyrende områder, og derudover 
opfordrer man til, at folk samles på 
skoler, biblioteker, museer, pladser, 
eller hvor det ellers er muligt at sam-
les om en skærm og synge med på 
fællessangen udsendt fra Aarhus. 

  

Lokalforeningerne rundt om i landet opfordres til at være med i arrangementet.  
Hvis du, kære sangglade læser, er interesseret i at være med til at arrangere fælles-
sang i Lyngby-Taarbæk, så giv styrelsen et praj, fx til Anders Nielsen, 
kiogan@webspeed.dk 
 
Lokalafdelingens mailadresse: norden.ltk@gmail.com 

mailto:kiogan@webspeed.dk


Sibelius og Finland 

Mandag den 25. februar kl. 19.00 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 

Musikaften: Barytonen Lau Frederiksen synger finske san-
ge akkompagneret af organist Miriam Widmann. — Deref-
ter generalforsamling. 
 

Ud over at synge præsenterer Lau musikken og fortæller 
lidt om Finlands historie og den finske komponist Jean Si-
belius (1865-1957). Sibelius’ musik, især Finlandia, og 
hans person blev et symbol for Finland og det finske folks 
ret til at eksistere som en fri nation.  
 

Lau Frederiksen er uddannet i 
sang og musik hos sanglærere og 
ved Københavns Universitet. Han 
har bl.a. medvirket ved Copenha-
gen Opera Festival i 2018. Lau 

holder foredrag om musik, hvor han finder sjove anekdoter 
og overraskende fortællinger frem, der gør musikken leven-
de og derved bygger bro mellem os i dag og dem, der skrev 
og hørte musikken dengang. 
 

Miriam Widmann er uddannet organist fra Det Jyske Musik-
konservatorium i 2004. Siden 1992 har hun haft ansættelse 
i folkekirken, først i mindre stillinger og siden i større kirker i 
Århus, Odense og Københavnsområdet. Sideløbende med 
kirkemusikken har Miriam Widmann spillet en del kammermusik, både på klaver og 
orgel. 

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

Ordinær generalforsamling  
 

i Foreningen NORDENs afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune afholdes i Fenne-
bergsalen, Stadsbiblioteket, mandag den 25. februar kl. ca. 21.  

Dagsorden efter vedtægterne (se dem på lokalafdelingens hjemmeside på adres-

sen http://lyngby.foreningen-norden.dk) - Formandens beretning ledsages af et 

billedshow over årets gang i foreningen. Kirsten Hermansen og Tage Christensen 

er på valg. De er villige til genvalg.. Eventuelle forslag fra medlemmerne til be-

handling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt eller pr. mail 

(hanne.ekstrand@gmail.com), til formanden senest den 16. februar. 

Gallashow: Dejlig er NORDEN 

 
I 2019 kan Foreningen NORDEN fejre sit 100-årsjubilæum. Det markerer vi 
sammen med DR mandag d. 15. april kl. 20 med et storslået gallashow i DR’s kon-
certsal. Et show, der bugner af nordisk musik, litteratur, historie og humor i en fejring 
af vores fælles fortid, nutid - og fremtid. 

 

Vi elsker at drille hinanden. Vi er arve-
fjender, når vi mødes i sport. Vi har 
endda været i krig med hinanden flere 
gange. Men hvor har vi meget til fælles! 
De nordiske lande deler kultur, historie, 
værdier, sprog og humor i et unikt ven-
skab, der strækker sig flere tusinde år 
tilbage. 
 

Showet tager udgangspunkt i de fælles-
skaber og ligheder, som de nordiske 
lande har opbygget gennem tiden, men 
som i ethvert søskendeforhold bliver 
der også plads til kærlige drillerier. Vi 
tager på en rejse igennem nordisk mu-

sik, litteratur, TV og madlavning i jagten på det, der binder os sammen som folk og 
kulturer. 
 

Vi får besøg af en perlerække af nordiske musikere, der mødes på tværs af genrer 
og landegrænser - fra pop og jazz til hiphop, klassisk og korsang. På scenen 
vil man også kunne finde komikere, dansere og skuespillere fra de fem nordiske 
lande. 
 

Som et eksklusivt tilbud til Foreningen Nordens medlemmer åbnes der for salg 
af billetter til særpris - hele 50% rabat i forhold til de generelle billetpriser. 
 

Foreningen NORDENs medlemmer kan købe billetter til halv pris via mailadressen 
http://foreningen-norden100.dk/arrangementer/ . Find datoen 15. april, og klik på det 
røde punkt under datoen. Vær opmærksom på, at du skal vælge priszone og deref-
ter markere de pladser, du ønsker, inden du kan gå til indkøbskurven og betale. 
 

Det er uvist, om der kan købes billetter i løsalg. 
 
 

Her er priserne: 
 
Normalpris        Medlemspris 
A 350 + gebyr   175 + gebyr 
B 250 + gebyr    125 + gebyr 
C 200 + gebyr    100 + gebyr 
D 150 + gebyr      75 + gebyr 
 
Gallashowet vil blive transmitteret live på DR K. 
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Hvad vil det sige at være svensker i dag? 

Mandag den 11. marts kl. 19.00  

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 

I foredraget tager historiker, ph.d. Lars 
Hovbakke Sørensen temperaturen på 
svenskheden i det 21. århundrede. 
 

Hvad kendetegner Sverige og sven-
skerne i dag? Hvori består "det særligt 
svenske"? Og hvordan opfatter sven-
skerne sig selv? 
 

Er det stadig den storslåede svenske 
natur, de dybe skove, midsommerfe-
sten, krebsegilderne, "folkhemmet" og 
Socialdemokratiet, der definerer 
svenskheden? Eller er det i højere grad 
neutralitetspolitikken, ligestillingen, "de 
åbne hjerters politik" over for flygtninge og indvandrere og den politiske korrekthed? 
 

Lars Hovbakke Sørensen vil sammenligne den svenske identitet, kultur og selvopfat-
telse med den danske og præsentere forskellige årsager til forskellene og lighederne. 

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

En litterær parkvandring 

med journalist Karsten Pharao 

Mandag den 8. april kl.17.00 - 18 

Mødested: Stadsbibliotekets entré, 

Lyngby Hovedgade 28 

Engang var Lyngby og omegn et idyllisk, landligt 
sted, hvor bl.a. kunstnere søgte ud for at finde fred 
og arbejdsro – også kunstnere fra det øvrige Nor-
den. Dog bragte de af og til selv en uro med, som spredte sig til omgivelserne.  
 

På en lille vandretur i Slotsparken fortæller Karsten Pharao om nogle af dem: August 
Strindberg fra Sverige, Amalie Skram fra Norge samt danskerne Ingeborg og Viggo 
Stuckenberg og Sophus Schandorph.  
 
Deltagelsen er gratis; der er begrænset deltagerantal, så tilmelding er nødvendig. 

Tilmelding til Anders Nielsen, telefon 30 50 41 91 eller mail: kiogan@webspeed.dk 

 

I oksekærrens spor - Lunds Domkirkes opførelse 

Sommertur til Skåne - Lørdag den 1. juni 

Stenene til opførelsen af den imponerende dom-
kirke i Lund blev hentet i et stenbrud syd for Sö-
deråsen. De blev kørt på oksekærrer 35 km mod 
syd til byggepladsen for den store katedral. Arbej-
det begyndte år 1085, og kirken blev indviet i 
1145. Man har beregnet, at der må være ankom-
met 10 vogne med sten, seks dage om ugen i de 
60 år(!). Den nødvendige store mængde 
(ulønnede) arbejdere var importeret fra Østeuro-
pa. 
 

Denne historie er beskrevet i en artikel i tidsskriftet 
Skalk (2018:3) af historikerne Anders Ödman og 
Maria Cinthio fra Lunds Universitet. Artiklen har 
inspireret til årets sommertur. 
 

Vi skal besøge Borgeby, hvor der engang 
lå en ringborg, som man mener har været 
slavemarked. Turen går videre til stenbrud-
det nær landsbyen Hallaröd, og vi skal føl-
ge de spor, der stadig findes i terrænet på 
vejen til Lund. Halvvejs på ruten ved Trol-
lenäs var der en rasteplads med et kapel 
(billede). Domkirken er naturligvis sidste 
stop. 
 

Vi har fået Anders Ödman til at være vores 
guide. Hans arbejdsfelt er historisk arkæo-
logi. Han er medforfatter til bogen ”Vägar 

mot Lund” (2018) om aktiviteten omkring Lunds anlæg. 
 
Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita lørdag den 1. juni kl. 9.00. Vi er tilbage i 
Lyngby ca. kl. 18. 
 

Pris: Kr. 600 for medlemmer, kr. 650 for gæster. Prisen omfatter bustransporten, kaf-
fe, frokost og entréer. 
 

Tilmelding senest 20. maj til Anders Nielsen på telefon 30 50 41 91 eller på 
kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes betalin-
gen på foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889. 
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Koncert med Lyngby Kammerkor 

Tirsdag den 9. april kl. 19.30 

i Christianskirken, Christian X's Allé 120, Lyngby 

Nordiske sange af bl.a. Edvard Grieg og Wilhelm Stenhammar. 

Solister: Barytonen John Löfgren og pianisten Tom Ernst.  

Dirigent: Frank Sylvan. 

Lyngby Kammerkor er et mindre kor af øvede sangere. Koret opfører jævnligt kon-

certer i kirker og foreninger, særlig i forbindelse med årets højtider og sommerens 

komme. Kernen i repertoiret er tidlig musik, tysk og nordisk romantik samt nyere nor-

disk kormusik, men der fremføres også værker fra andre musikkulturer. Ved mange 

koncerter samarbejder koret med solister, instrumentalister og orkestre.  
 

Korets dirigent, Frank Sylvan, er født 1969 og er uddannet som korleder og dirigent 

ved Musikvidenskabeligt Institut i København samt ved en lang række dirigentkurser 

og masterclasses. Ud over at beskæftige sig med kor er han aktiv inden for flere an-

dre musikalske områder, bl.a. som organist og akkompagnatør. 
 

Koncertprogrammet vil til en vis grad være centreret om fire salmer for kor og bary-
tonsolist af Edvard Grieg (1843 —1907). Værket hedder egentlig «Fire salmer frit 
efter gamle norske kirkemelodier» (opus 74) og er fra 1907, Griegs dødsår. Det er 
hans sidste værk. To af salmerne har tekst af Brorson. 
 
Der er gratis adgang. 

Svenska messan 

Mandag den 29. april kl. 19.30 

i Sorgenfri Kirke 

Koncert med Virumkoret  og musikere fra Ensemble Felix  

Dirigent: Esben Frank 

 

Svenska messan er komponeret af svenskeren Johan Helmich Roman (1694 – 
1758). Roman var svensk hofkapelmester og komponist og benævnes som ”den 
svenske musiks fader”. Han organiserede de første offentlige koncerter i Sverige 
med hofkapellet i 1731. Han er mest kendt for Drottningholmsmusiken, som blev 
komponeret til kronprinsens bryllup i 1744. Som ung studerede Roman barokmusik-
ken under rejser i Europa. Han var bl.a. ansat som violinist i Händels operaorkester 
i King’s Theatre i London, og her sugede han til sig af den store mesters kunnen, 
hvilket også har skabt ham tilnavnet ”den svenske Händel”. 
 

Svenska messan er svensksproget og har altså ikke tekst på latin som ellers almin-
deligt for messer. Svenska messan har 13 satser. Den rummer såvel solistsatser 
som rene korsatser. Virumkoret har allieret sig med musikere fra Ensemble Felix, 
som vil akkompagnere, samt fire solister, alle uddannet fra Det Kgl. Danske Musik-
konservatorium. 
 

Virumkoret er et stort blandet kor med ca. 55 engagerede sangere. Koret blev i 
1964 etableret som Virum Statsskoles elev- og forældrekor. Korets repertoire er 
hovedsagelig større klassiske værker. 
 

Korets dirigent er Esben Frank. Han har eksamen fra musikvidenskab ved Køben-
havns Universitet og er uddannet sanger og sanglærer fra Complete Vocal Institute. 
 
Entré kr. 75,- ved indgangen (unge under 21 år gratis). 
 

Koncerten støttes økonomisk af Jørgen og Karla Storchs Optimistfond. 
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Under skiftende vinde  ̶  Foreningen NORDEN og dens 
roller i 100 år 

Onsdag den 10. april kl. 19.00 

 i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 

Dagens foredragsholder er historiker og stadsarkivar i 
Odense Jørgen Thomsen, der har arbejdet med lands-
foreningens historie op til jubilæet og har redigeret for-
eningens jubilæumsskrift. 
 

I foredraget skildres foreningens historie fra de første år, 
da der voksede tilsvarende organisationer frem hos vore 
nordiske naboer. I de første årtier fungerede foreningen 
som en slags tænketank for den nordiske sag. Den køb-
te i 1923 Hindsgavl Slot, som i årtier blev en Nordens 
Borg. 
 

Finlandshjælp og Norgeshjælp blev under vinterkrig og verdenskrig et vigtigt arbejds-
område for foreningen, som vandt stor folkelig bredde i årene efter 2. verdenskrig, og 
for titusinder af danskere blev venskabsbysamarbejde en levende realitet. Lokalafde-
linger blomstrede op, og foreningen fik stadig større indflydelse som politisk pressi-
onsgruppe. Endelig følges foreningens udvikling frem til nutiden parallelt med udvik-
lingen i det nordiske og europæiske samarbejde. 
 

Foredraget ledsages af billeder fra foreningens virke i de 100 år og af et lydklip fra 
1966, da Berlins overborgmester Willy Brandt talte i Foreningen NORDENs lokalaf-
deling i Odense. 
 

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

Jubilæumsgæstebud 

Fredag den 12. april kl. 18 

i Lindegaarden, Peter Lundsvej 8 

I år slår vi Nordens Dag (den 23. marts) sammen med 
Foreningerne NORDENs jubilæum den 15. april til et 
festligt gæstebud, der samtidig er afslutningen på vores 
lokale nordiske kulturuge. Aftenen byder på spisning og 
musik. Serveringen er god mad fra Frøken Friis, Bonde-
byen, med kaffe bagefter. Den musikalske underholdning 

leveres af en trio, der består 
af kirke- og kulturmedarbej-
der Ida Bugge, sangeren 
Karsten Mach og akkompagnatøren Henrik Søgaard. 
Trioen underholdt os for to år siden med Bellman-sange. 
I år bliver det Fridas visor af Birger Sjöberg. 
 

Den svenske forfatter og trubadur Birger Sjöberg (1885 - 
1929) er en markant skikkelse i den svenske visetraditi-
on fra Bellman til Cornelis Vreesvijk.  Han skrev både 
tekst og musik til sine berømte Fridas visor, som han 
også optrådte med over hele Sverige. Det er iørefalden-
de og charmerende viser, hvis handling foregår i en lille 
idyllisk by, Lilla Paris, med træk af hans fødeby, Väners-
borg. De drejer sig ofte om en ung mands romantiske 
forelskelse i den unge pige Frida. To af de populære 
viser har fundet vej til Højskolesangbogen: Den första 
gång jag såg dig  og Jag längtar till Italien. 

 

Pris for deltagelse: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster. 
 

Tilmelding senest den 5. april til Anders Nielsen på mobil 30504191 eller på 

kiogan@webspeed. dk. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes belø-

bet på foreningen konto i Danske Bank, 1551 6795889. 
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Sagt om Norden af nordiske prisbelønnede forfattere 

Einar Már Gudmunsson, Island, ved tildelingen af Nordisk Råds litteraturpris 1995: 
Vi skal ikke tale om nordisk særpræg, men om nordisk mangfoldighed. Ellers bliver 
Norden bare en betydningsløs niche i det store verdensbillede. 
 

Kari Hotakainen, Finland, ved tildelingen af Nordisk Råds litteraturpris 2004: 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.  
 

Sofi Oksanen, Finland, ved tildeling af Nordisk Råds litteraturpris 2010: Det nordi-
ske -  håber jeg -  indebærer særlige og bestandige grundholdninger, som demo-
kratiske værdier og værn om ytringsfriheden. 
 

Per Olof Engquist, Sverige, ved tildelingen af Nordisk Råds litteraturpris 1996: Nor-
den 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.  
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Kongens valg 

Torsdag den 11. april kl. 19.00 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket 

Denne aften viser vi den norske spillefilm Kongens 
valg (norsk titel: Kongens nei) om begivenhederne 
ved tyskernes invasion i Norge den 9. april 1940. 
Man følger den danskfødte norske konge, Håkon, 
og hans families flugt fra Oslo efter regeringens 
afslag på det tyske ultimatum om overgivelse. Se-
nere følger regeringens overvejelser om forhand-
ling med tyskerne og – i filmens centrale scene – 
kongens heltemodige afvisning af tyskernes krav 
om indsættelse af en ny regering med nazisten 
Vidkun Quisling i spidsen. Regeringen tilslutter sig 
kongens nej, og derefter fortsætter kongens dra-
matiske flugt. 
 

Hovedrollen som kong Håkon spilles af danske 
Jesper Christensen. Filmen er instrueret af Erik 
Poppe. Filmen har haft kolossal succes i Norge og 
er også set af mange i Danmark. Den varer ca. 2 
timer. 

Nordisk drøm 

Onsdag den 10. april – søndag den 21. april 

tirsdag-søndag kl. 11-17,  torsdag  dog kl. 11-19, mandag lukket 

Reception torsdag den 11. april kl. 15-17 

i COBRA-rummet, Sophienholm 

 

Kunstudstilling arrangeret af Lyngby Kunstforening 
 

som fejring af Foreningen NORDEN 
 

Malerier af Maria Kjarval, Island 
 

Grantoppe-objekter af Petrucha Sehestad, Danmark 
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Læsekreds om nordisk litteratur 
 
Der har i et par år eksisteret en læsekreds i lokalafdelin-
gens regi. Deltagerne mødes en gang om måneden tirsdag 
kl. 13-15 på Frivilligcentret, Rustenborgvej 2A. 
 

Leder af læsekredsen er Monica Munch. 
 

Læseplanen lægges for et halvt år ad gangen, og alle delta-
gere kan komme med forslag. Stadsbiblioteket skaffer bø-
gerne hjem.  På læseplanen for foråret 2019 står værker af 
bl.a. Per Højholt (Danmark), William Heinesen (Færøerne) 
og Rosa Liksom (Finland). På møderne kommer alle til orde 
med deres synspunkter om det læste stof.  
 

Der er i øjeblikket otte deltagere, men der er et par pladser 
ledige for de hurtige. Det er gratis at være med. 
 

Tilmelding til Monica Munch på tlf. 23208030  

eller på mail: munchmonica@gmail.com. 


