Sprog og
identitet

Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Kære medlem
Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser
ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye medborgere? Ser de en sammenhæng i Norden? Eller er det alt sammen en romantisk drøm?
Sverige er et af de lande, vi har været mest i krig med. Norge tænker på danskertiden som en 400 år lang nat. Finland har sin opfattelse af Sverige, for slet ikke at tale
om Islands kamp mod Danmark. Og hvad med Færøerne, Grønland og Åland?
Det virker jo til, at historien skiller mere end den samler.
Det kan være svært for de unge at se den nordiske ånd. Især med sproget, det samler ikke mere som for bare få år siden. De unge nordboer taler ofte engelsk sammen, det kan man naturligvis blive bekymret over. De skandinaviske sprog er i
stadig udvikling med mange påvirkninger udefra. Nu vil historiekyndige jo sige, at
sådan har det altid været, men tiderne er ændret i dag. Internettet gør verden så
meget større, og de unge taler hver dag med hele verden. Det er svært at gøre
det på dansk, så engelsk bliver en naturlig del af hverdagen. Også når nordiske
unge taler indbyrdes, glem ikke at der også er islandsk, finsk, færøsk og grønlandsk, der skal forstås. Men det vigtigste må da være, at de i det hele taget taler
sammen. Og det tyder alt på, at de nordiske unge gør.
Det er klart vi skal gøre så meget som overhovedet muligt for at bevare sprogfællesskabet. Men vi må ikke skræmme ungdommen og de nye medborgere
væk ved at forbyde engelsk. Så får ingen lyst til at mødes med hinanden. Hvis vi
vægter kendskabet højt, så er jeg slet ikke i tvivl om, at der kun går få dage, før
de unge finder ud af, at de har mange ord tilfælles, og så selv tager den derfra.
Det fortæller mange unge på tur om. De opdager pludselig, at de har noget sammen, og så
kommer sproget bagefter.
Der er åbenbart noget, der signalerer fællesskab. Der er stor stolthed over at vinde et hvilket
som helst nordisk opgør, lige som vi ærgrer os mere, hvis vi bliver slået af Island i håndbold,
end hvis Kroatien slår os. Kort sagt er der mange følelser med i den nordiske identitet, også
selv om vi snakker engelsk sammen.
Er der identiteter andre steder i regionen, som vi er en del af? Nogen har talt om en Østersø
identitet. Østersøen er jo en meget stor del af vores historie, er der mere end blot historien,
der binder os sammen? Det har Professor Bernd Henningsen et godt bud på ved efterårets
første arrangement.
Velkommen til en sæson, der har vægt på identitet.
Susanne Prip Madsen, formand for Foreningen NORDEN Københavnsafdeling
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Hermed indbyder Østersø NGO Netværk/Danmark, hvor Foreningen NORDEN er aktivt
medlem, til efterårets første arrangement:

Prof. Dr. Bernd Henningsen:

Findes der en Østersøidentitet?
Tirsdag den 23. oktober kl 18.30
Københavns Universitet på Amager, Auditorium
22.0.11 (se kort nederst på siden).
Foredraget bliver holdt på engelsk, men diskussionen
derefter kan foregå på dansk.
Prof. Dr. Bernd Henningsen er tilknyttet Nordeuropa
Institut, Humboldt Universität, Berlin. Han regnes for
en af Tysklands bedste Skandinavienkendere.

Foto: Sofie Amalie Klougart

I sommer havde avisen Information et større interview med ham, som kan læses på:
www.information.dk/306851
Prof. Dr. Bernd Henningsen har skrevet en del artikler for Baltic Development Forum, om den
pågående udvikling af en EU-macroregion rundt om Østersøen, og har der bl.a. beskæftiget
sig med spørgsmålet: Findes der en Østersøidentitet? Selv om mange føler dette fællesskab,
stiller Bernd Henningsen et stort spørgsmålstegn ved tanken, om det ikke blot er et konstrueret begreb? Disse overvejelser findes bl.a. i udgivelsen „On Identity No Identity“.
www.bdforum.org/new-bdf-reports/
Vi håber at se mange til dette arrangement og at vi kan få en livlig debat.
Tilmelding senest 15. oktober til susanne@norden-kbh.dk eller tlf. 39 62 34 95
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KUKS – udstilling og rundvisning
Fredag den 26. oktober kl. 11:30-12:30
Københavns Rådhus
Foreningen NORDEN Københavns afdeling er meget aktiv I KUKS, Komiteen for Udlandsforeningernes Kulturelle Samvirke.  Det er en vigtig platform for de mange bilaterale og kulturelle
foreninger samt ambassader, der er i Danmark. Det giver os alle en mulighed for at mødes og
snakke om de opgaver og udfordringer, foreningerne står overfor. Der er ingen tvivl om, at
den nordiske model, demokratiopfattelse og samfundsstruktur er inspiration for mange lande.
Derfor er Foreningen NORDENs deltagelse i høj grad berettiget.
Der afholdes hvert år et stort arrangement i anledning af FN dagen, som alle foreningernes
medlemmer indbydes til og i år bliver det ekstra spændende med:

”KUKS internationale udstilling af de moderne tendenser
i den nationale arkitektur“
Mere end 30 lande udstiller med plakater, foto og modeller om arkitektur fra deres hjemlande.
Udstillingen kan ses på Københavns Rådhus den 25. oktober til den 3. november kl. 10-16
– der er gratis adgang. Fredag d. 26. oktober kl. 11:30-12:30 ser Foreningen NORDEN på udstillingen, og der fortælles om KUKS arbejde. Tilmelding til Formanden på 39 62 34 95 eller Susanne@norden-kbh.dk.

Skumringstime
Mandag den 12. november kl. 19.00
Frederiksberg Hovedbibliotek Falkoner Plads 3
Hallonbåtsflyktingen
De nordiske bibliotekers Skumringstime – Verdens største højtlæsningsbegivenhed – hvor samme tekst under Nordisk biblioteksuge læses højt samtidigt på mere end 2000 nordiske biblioteker, har i år som emne forfatteren Miika Nousiainens roman  
”Hallonbåtsflyktingen” om finsk-svenske relationer.         
Gratis billetter bestilles senest den 1. november hos formanden på 39 62 34 95 eller Susanne@norden-kbh.dk – først til
mølle princip gælder også her.
Arrangør: Foreningen NORDEN Frederiksberg.

4

Foreningen Norden, Københavnsafdelingen

Nordiske Bogens dag
Søndag den 25. november kl. 13:00
Helsingborgs Stadsteater
For 18. gang er der muligt at møde nogle af Nordens mest kendte forfattere.
Deltagere i år er: Tommy Körberg (S), Tua Forsström(Fin),Trude Marstein(N) og Helle Helle
(DK). Programledere: Lars Svenson og Per Johansson. I pausen signerer forfatterne deres bøger, som også kan købes på stedet.
Pris for medlemmer er 135,- dkr. Ikke medlemmer 190 dkr. Bindende tilmelding til
Susanne@norden-kbh.dk eller tlf. 39 62 34 95. Der bliver hurtigt udsolgt.  
Man kan enten selv tage til Helsingborg Stadsteater eller følges med gruppen, som tager Kystbane toget kl. 10:32 fra Hovedbanen. Færge kl. 11:43. Billet til tog og færge sørger du selv for.
Sig ved tilmelding, om du selv tager derop.

Luciaoptog i Helsingborg
torsdag den 13. december kl. 19
Mariakyrken i Helsingborg
En af de gode nordiske juletraditioner er Lucia i Helsingborgs
Mariakyrken. Luciaoptog og sang i kirken kl. 19.
kl. 17 er der mulighed for at mødes og drikke kaffe/te og lussekakor
på Fahlmanns konditori, Stortorget 11,  sammen med Foreningen
NORDEN i Helsingborg.
Man kan selv tage derop tidligere og benytte chancen for at
julehandle eller følges med gruppen, som tager med tog fra
Hovedbanen ca. 14:12 – ankomst Helsingør 14:56.
Da den nye køreplan i skrivende stund ikke findes, oplyses præcis tid ved tilmelding. Eller man kan komme direkte til Kirken (det er gratis i kirken, men tilmelding til kirken er
meget nødvendig).
Pris for kaffe og kager 65 dkr. Tilmelding allersenest den 1. december til formanden
tlf. 39 62 34 95 eller susanne@norden-kbh.dk Man betaler selv turen til og fra Helsingborg.
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Danmarks ambassadør i Riga: Per Carlsen

Udviklingen i Letland og de dansk-baltiske relationer
Tirsdag den 15.januar kl. 19.00
Københavns Rådhus (nærmere besked efter tilmelding om sted)
Foreningen Norden har allerede tilbage i 1980‘erne haft gode kontakter med de baltiske lande
og var til stede i landene både før og efter Sovjetunionens sammenbrud.
Hvordan har de lande, her eksemplificeret ved Letland, så egentlig udviklet sig? Hvor står de i
dag og hvor er vores samarbejde hen over Østersøen på vej hen?
Mødet arrangeres af Foreningen Danmark-Letland og alle er velkomne, tilmelding er nødvendig.
Tilmelding senest den 10. januar til formanden tlf. 39 62 34 95 eller susanne@norden-kbh.dk

Lodsedler
Det er blevet tid til foreningens store landslotteri.
Et skrabelod koster 20 kr. – de 10 kr. går til lokalafdelingen.
Præmierne er blandt andet:
Gavekort på 50.000 til COOP
Familierejse til Grønland værdi 20.000 kr.
Gavekort til Apollo rejser
Rejser til Island
Komfurer, etc.
Lodder kan bestilles hos Susanne Prip Madsen
på 39 62 34 95 eller Susanne@norden-kbh.dk.
Ved køb af 5 lodder, sendes portofrit.
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Kalender:
23/10

18.30

Bernd Henningsen

KUA

26/10

11.30

KUKS udstilling

Københavns Rådhus

12/11

19.00

Skumringstime

Frederiksbergs Hovedbibliotek

25/11

13.00

Nordiske Bogens dag

Helsingborg

24-25/11

11-17

Svenska Gustafskyrkan julebasar
holder 100 års jubilæum

30/11

14-16

Kong Haakons Kirkes julemarked

2-3/12

12-16

Kong Haakons Kirkes julemarked

13/12

17.00

Lucia

Helsingborg

15/12

15-17

Finsk julebasar

Svenska Gustafskyrkan

15/1

19.00

Per Carlsen

Københavns Rådhus
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www.foreningen-norden.dk

