
 
Hvem er vi? 
Foreningen NORDEN Svendborg blev stiftet i 1943 
og havde under krigen en meget stor lokal opbakning.  
Svendborgs nordiske venskabsbyer er Jönköping i Sverige,  
Bodø i Norge, Kuopio i Finland, Aasiaat i Grønland. 
Foreningen NORDEN Langeland blev stiftet i 1951. 
Langelands nordiske venskabsbyer er Tingsryd i Sverige, 
Skaun i Norge, Keuruu i Finland. 
 
Vi er medlem af Foreningen NORDEN Danmark, der er en folkelig 
forening, oprettet i 1919. Foreningen arbejder for at styrke det nordiske  
fællesskab nordiske borgere imellem, og ved fremme af nordisk kultur 
 og politisk samarbejde netop nu, hvor den internationale dagsorden 
 præges af mange interesser. 
 
Som medlem får du: 
Magasinet Norden NU - tilbud om Nordiske rejser - 
Kulturarrangementer m. m. 
Vil du være medlem eller vide mere om os – så kontakt 
formand Elinor Harder på 
tlf. 62 21 01 95. mail: svendborg@fo.dk 
eller næstformand Carsten Winther 
tlf.: 23 98 51 99. mail: carstenoganni@gmail.com 
Mød os på Facebook: Foreningen Norden Svendborg 
 
Et medlemskab koster pr år: 
Pensionistmedlemskab  185 kr. 
Pensionist par   225 kr. 
Personligt medlem  285 kr. 
Husstandsmedlemskab  370 kr. 

Foreninger, virksomheder, institutioner   300 kr. 
Landskontoret er Foreningen NORDEN  
Vandkunsten 12, 1467 København K. Tlf. 35 42 63 25.  
 www.foreningen-norden.dk 

 

 

Foreningen NORDEN 
Svendborg – Langeland 

Program forår 2018 

     

     

 

 

 

mailto:svendborg@fo.dk
mailto:carstenoganni@gmail.com
http://www.foreningen-norden.dk/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5eLgL9nbM7jurM&tbnid=DguIMOXKXLU-RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sallingweb.dk/forening/xForeningenNORDEN/kalender.asp&ei=oZrRUaGWIM3ltQbk1IHYCA&bvm=bv.48572450,d.Yms&psig=AFQjCNFSiXp3gobERA2tFmQ90bqTffnOVA&ust=1372777502468416


 

 

 

 

 

Velkommen til det nye program for foråret 2018! 
 

Foreningslivet er vigtigt i et demokrati – og er en kulturbærende kraft 
i hele norden. Vi er stolte over vores Forening NORDEN, der er 

en folkelig forening, oprettet i 1919. Foreningen arbejder for at styrke 
det nordiske fællesskab nordiske borgere imellem, og ved fremme 

af nordisk kultur og politisk samarbejde netop nu, hvor den 
internationale dagsorden præges af mange interesser. 

 
De fleste af vores arrangementer er åbne for alle,  

men er du medlem, er der flere fordele, 
 som vi bl.a. fortæller om i vores nyhedsbreve! 

 
Vi inviterer Jer hermed til at være med til vores arrangementer! 

 
Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
”Norge og Danmark – tvillingemonarkiet i 400 år”! 
 
  Foredrag ved lektor Jørn Buch. 

Under Napoleonskrigene sluttede ”400-års natten” for Norge, men 
landet blev kort efter en del af Sverige indtil 1905. Foredraget vil gøre 
rede for, hvorledes Norge og Danmark under Margrethe I blev bragt 
sammen, men også understrege, i hvor høj grad Norge var et særskilt 
samfund med sin egen Norske Lov ved siden af Danske Lov fra 1683.                                                                                                                                          
Norge blev i de 400 år præget af danske normer, men udviklede i løbet 
af 1700-årene en egen identitet. Mange nordmænd er blevet opfattet 
som danske, som f.eks. Tordenskjold og Ludvig Holberg. Foredraget vil 
gøre rede for, hvorledes der blev udviklet fælles normer og institutioner, 
men også fortælle om, hvorfor nordmændene ønskede en egen 
demokratisk stat, som det skete i 1814. Nordmændene fik i 1814 
Europas mest moderne demokratiske forfatning med en folkevalgt 
konge, der senere blev konge i Danmark som Christian VIII. 
Foredraget er i samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund. 
 
Tid: Tirsdag d. 30. januar kl. 15.00.  
Sted: Borgerforeningen, Svendborg. 
Pris: 50 kr. og 65 kr. for Ikke medlemmer 65. kr. Kaffe/the kan købes. 
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 Vi sætter fokus på ”Nyborgs nye borg” 
- og om forskningen vedr.  
 ”Slaget ved Nyborg 14. november 1659”! 
 
Foredrag ved Jesper S. Birkholm Olsen. Projektleder, Nyborg Slot. 
 
Det er flere hundrede år siden man sidst byggede en ny borg i 
Danmark. Men – det gør vi nu i Nyborg. Vi fortæller kort om den 
dramatiske og komplicerede rolle borgen har haft gennem tiderne – og 
om, hvorfor en ny borg er nødvendig. Og selvfølgelig lidt om, hvordan 
den nye borg kommer til at tage sig ud! Vi gør os overvejelser over 
fortællingen om os - og vores egen historiefortælling. Centralt i dagens 
foredrag er temaet; ”Kan man selv bestemme sin historie?” – eller 
måske snarere – ”Hvem bestemmer vores historie?” 
Efter denne indledning går temaet over til Slaget ved Nyborg 14. 
november 1659. Temaet her er slagmarksarkæologien og den brede 
forskningsindsats på en af Danmarkshistoriens vigtigste slagmarker. 
For første gang fremlægger vi de mange helt nye resultater af arbejdet 
på slagmarken gennem de seneste 9 år. Undervejs giver vi mange 
detaljerede redegørelser for slaget i flere faser og de 
forskningsmæssige aspekter for projektet og slagmarksarkæologien 
fremover. 
Vi slutter med en kort præsentation af de forestående undersøgelser i 
samarbejde med Øhavsmuseet omkring svenskerne på Langeland. 
Foredraget er i samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund. 

 
Tid: tirsdag d. 27. februar kl. 15.00. 

Sted: Borgeforeningen, Svendborg. 

Pris: 50 kr. og 65 kr. for ikke medlemmer. Kaffe/the kan købes. 

 

   

Vi har lejet Bio Langeland for at vise denne unikke svenske film! 

 

 

 

”SAMEBLOD”  
Lapland i 1930'erne. Den 14-årige samepige Elle Märja lever et 
traditionelt vildmarksliv med sin familie, der opdrætter rensdyr. Da hun 
kommer på kostskole og udsættes for racebiologiske undersøgelser, 
fyldes hun af skam i en sådan grad, at hun stikker af til Uppsala og 
udgiver sig for at være svenske Christina. Men fornægtelsen af 
familiens kultur har sin pris. Mest af alt bliver Sameblod altså en 
fortælling om en ung pige fanget i et minefelt mellem to kulturer. 
Hovedrollen er ekstremt stærkt spillet af unge Lene Cecilia Sparrok. 
Hun bærer på mange måder filmen på sine skuldre, og hendes øjne 
kommunikerer rørende både hendes fascination af den svenske kultur, 
og den ydmygelse hun samtidig oplever der. 
Det understøttes af smukke billeder, der både illustrerer skønheden, 
og det ugæstfrie ved den omgivende natur. 
 
Danmark, Sverige, Norge 2016. Varighed: 110 min. 
Filmen er blevet prisbelønnet på festivaler, bl.a. i Venedig, Göteborg. 
 

Tid: Tirsdag d. 20. marts kl. 14.00.   

Sted: Bio Langeland Grønnegården 9, 5900 Rudkøbing. 
Billetpris: 50 kr. for ikke medlemmer 75 kr. Kaffe/the kan købes. 



 

 

 
 
 
 
 
Årets generalforsamling! 

 
Vi holder årets generalforsamling med et spændende oplæg ved 
Henrik Hagemann, tidligere seminarierektor og siden generalsekretær 
i Nordisk Råd, medlem af Dansk Sprognævn fra 1982 til 2012.  
 
Emnet er: ”Sprogene i Norden”: 
Hvad siger vore ord om kulturstrømninger og påvirkninger gennem 
tiden? 
En kulturhistorisk sammenfatning af artiklerne i den serie  
Henrik Hagemann gennem de senere år har skrevet om vort ordstof 
til vort medlemsblad ”Norden Nu”. 
 
Gæster er meget velkomne! Pris: 30 kr. 
 
Tid: torsdag d. 5. april kl. 19.00. 
Sted: Multihuset Gl. Skårupvej 3. i Svendborg. 

 

       

 

 

 
 
 
 
 
”Rudkøbing - en intakt bevaret købstad” 
 
Byvandring for medlemmer ved Peter Dragsbo 
der er fhv. direktør for Sønderborg Slot  
og nu formand for Langelands Museum. 
 
Rudkøbing er et enestående gammelt købstadmiljø med et næsten 
intakt bevaret gadenet fra Middelalderen samt lange rækker af 
købmandsgårde og småhuse fra 17-1800-tallet. Og inde bag facaderne 
gemmer sig gamle gårde, haver og listige småstier.  Men Rudkøbing 
var også i nyere tid en velhavende by - så der er også et væld af 
interessante bygninger i historicisme og nationalromantik, gamle villaer 
og fine offentlige bygninger, bypark og banegård. Under vandringen vil 
vi følge byens og byggeskikkens historie gennem200 år, samtidig med 
at vi oplever både hovedstrøg, baggader og listige småstier. 
Og vi kan tage en snak om, hvad der er værd at frede og bevare! 
 
Tid: Søndag d. 27. maj. 
Sted: Start fra Borgerhuset, Ahlefeldsgade kl. 14.00 – 16.00. 
Pris: 40 kr. inkl. Kaffe. 
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