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I Vikingernes Fodspor 

Tirsdag den 24. september kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Ekspeditionsleder, eventyrer og havpattedyrbiolog Cecilia 
Vanman tager os med på en spændende sejlads fra dan-
ske kyster, op igennem norske fjorde til Nordkap og rundt 

om de britiske øer fra Orkney i nord til Scilly i syd.  Fore-
draget præsenteres ud fra Cecilias’ egne fotos. 

De Tre Norner 

Sigrid Undset, Selma Lagerlöf og Karen Blixen 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen,  

Tidligere direktør på Karen Blixen Museet Catherine Lefebvre vil 
fortælle om “de nordiske norner” Selma Lagerlöf, Sigrid Undset og 
Karen Blixen, med baggrund i en aktuel udstilling på Rungsted-
lund . I lighed med de tre norner i nordisk mytologi udspandt de 
ikoniske nordiske forfattere deres romanfigurers skæbner. 

Skumringstime 
Mandag den 11. november kl. 19.00 

Se side 3. 

Foreningen NORDEN fylder som bekendt 100 år i år, og efter forårets lokale nordi-

ske kulturuge fortsætter fejringen med flere arrangementer, som vist nedenfor.  

100 

Syng Norden sammen, også i Lyngby 

Lørdag den 7. september 

Se side 3 
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Danmark i Skåne 

På busturen den 1. juni “ I oksekærrens spor” fik  
deltagerne en levende indføring i den skånske 
del af Danmarks historie af vores guide, historiker 
ved Lunds Universitet Anders Ödman. - Vi fik de 
store linjer og detaljerne, såsom transporten af 
sten fra bruddene ved Hallaröd til domkirkebyg-
geriet i Lund: Hver transport bestod af to velvoks-
ne sandsten på en kærre forspændt med fire ok-
ser drevet frem af fire trælle. Efter 15 km kunne 
okserne ikke gå mere, så holdt man pause for 
natten ved kapellet ved Näs, det nuværende Trol-
lenäs. Næste dag tog man de sidste 15 km til Lund, hvor der blev læsset af. Så 
havde man to dage tilbage til Hallaröd til den næste transport. - Det forgik i 60 år(!) 
indtil der var sten nok. 

Billedet: Anders Ödman ved kapellet i Näs. 

http://lyngby.foreningen-norden.dk


Skumringstime 

Mandag den 11. november kl. 19.00  

Den første aften i den nordiske biblioteksuge, 
uge 46, holder Stadsbiblioteket og Foreningen 
NORDEN skumringsarrangement. Denne 
aften samles folk i tusindvis på biblioteker i 
Norden og Baltikum for at lytte til nordiske 
fortællinger. Jubilæumsårets tema er Fest i 
Norden. Bibliotekar Johanne Pasgaard læser 
højt for os af  Karen Blixens fortælling 
Babettes Gæstebud, kendt fra bl.a. Gabriel 
Axels Oscar-vindende filmatisering i 1987, 
hvorfra billedet stammer.  

Vi skal også synge nordiske sange. Der bliver budt på et glas vin. 

Det foregår på  Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28. 

Der er gratis adgang for alle. 

Rejs med i vikingernes fodspor, når Cecilia Vanman tager os med på en spænden-
de sejlads fra danske kyster, op igennem norske fjorde til Nordkap og videre rundt 
om de britiske øer. Vi hører om vikingernes rejseteknikker og møder hvaler, havfug-
le, sæler og delfiner under rejsen, der fortsætter til vulkanernes Island. Herfra drog 
Erik den Røde til Sydgrønland, og vi besøger de ruiner, hans efterkommere efterlod 
sig, da de pludselig forsvandt derfra igen. 
Som de første europæere opdagede vikin-
gerne det nordamerikanske kontinent, og vi 
slutter derfor af i Newfoundland, Canada, 
hvor de etablerede sig efter modige, vilde og 
eventyrlige sejladser over barske nordatlan-
tiske vande. Foredraget præsenteres ud fra 
Cecilias fotos. Hun er medlem af Kvindelige 
Eventyrere og, som første danske kvinde, 
The Explorers Club - en af verdens mest 
prestigefyldte klubber for videnskabsfolk og 
eventyrere.  

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

I Vikingernes Fodspor 

Tirsdag den 24. september kl. 19.00 

De Tre Norner 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 

Catherine Lefebvre, tidligere direktør for Karen 
Blixen Museet, vil fortælle om “de nordiske 
norner”: svenske Selma Lagerlöf, norske Sigrid 
Undset og danske Karen Blixen, med bag-
grund i en aktuel udstilling på Rungstedlund. 
De tre forfattere står som lysende ikoner i det 
nordiske med deres udødelige værker. Her udspandt de deres romanfigurers 
skæbner, sådan som de tre norner i nordisk mytologi fastlagde menneskenes 
skæbne, velgørende og skadevoldende. Som norner vækker Sigrid Undset syndig 
sensualitet hos Kristin Lavransdatter, Selma Lagerlöf tildeler den mandhaftige 
majorinde på Ekeby forbudt kærlighed, jernværker og tiggerstav, og Karen Blixen 
forvandler skælmsk den herskende priorinde på Seven-Kloster. 
 

Udstillingen er iscenesat på Karen Blixens gamle tørreloft . Scenograf Maja Ravn 
har skabt en totalinstallation, hvor naturens erotiske kraft og djævlen vælder frem. 
Virkelighed, fortælling og naturens kræfter fletter sig sammen på blixensk vis i Maja 
Ravns litterære fantasi. Udstillingen på Rungstedlund er åben frem til den 29. 
december.  

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Syng Norden Sammen 

Lørdag den 7. september 

Ved byfesten “Liv i Lyngby” lørdag den 7. sep-
tember bliver der mulighed for at være med til 
en musikalsk markering af Foreningen NOR-
DENs jubilæum på Rådhustorvet. Dirigent og 
sangskriver Martin Jantzen vil dirigere fælles-
sangen. Tre nye Lyngbysange præsenteres, 
og der bliver sunget nordiske sange. Læs me-
re i “Det Grønne Område” om “Liv i Lyngby” 
og om tidspunktet for arrangementet  på Råd-
hustorvet. 

Om aftenen vil Foreningen NORDEN i samarbejde med Aarhus Festuge samle et 
kæmpemæssigt nordisk fødselsdagskor, der via en tv-transmitteret udsendelse til 
hele Norden skal synge tre nordiske sange: én på dansk, én på norsk og én på 
svensk. Men DR er til sidst hoppet fra opgaven. I stedet har man indgået aftale 
med et firma om at lave tv-produktion af koncerten og udsende den via nettet, så 
alle i Norden kan synge med. Lokalafdelingen har desværre ikke mulighed for at 
indbyde medlemmerne til at samles om en storskærm lørdag aften. Men man kan 

være med derhjemme via linket på festugens hjemmeside, aarhusfestuge.dk ,og 
på Foreningen NORDENs hjemmeside. Streamingen begynder 30 minutter før 
showstart, så alle kan nå at sikre sig, at deres internetforbindelse kører. Koncerten 
begynder kl. 20.00. 

http://aarhusfestuge.dk/

