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1  FORORD 

Foreningerne Nordens Forbund har også i 2008 udbygget sine aktiviteter og været med til at præge det nordiske 
samarbejdes indhold.  
 
Foreningerne Nordens Forbund har i løbet af året rettet blikket mod globaliseringens udfordringer og muligheder og 
især sat fokus på spørgsmålet hvilken rolle Foreningerne Norden kan have i denne udvikling. 
 
I det offentlige nordisk samarbejde er globaliseringsarbejdet blevet til en højt prioriteret opgave. Klima/miljø/energi, 
forskning og uddannelse samt innovation, afskaffelse af grænsehindringer og øget profilering af de nordiske lande er 
områder, som der satses på for at møde globaliseringens udfordringer og styrke Norden som en region globalt.  
 
Foreningerne Nordens Forbund betoner, at det arbejde, som igennem årtier er blevet udført inden for foreningernes 
kerneområder, har bidraget i omfattende grad til at styrke fællesskabet i regionen og dermed at styrke Norden som 
region på alle niveauer.  Det er dog vigtigt, at Foreningerne samtidig udvider sine aktiviteter til de relevante prioriterede 
områder i nordisk samarbejde, for dermed at stræbe efter at påvirke den politiske proces samt arbejde for folkelig 
forankring i globaliseringsprojektet. Forbundets fokus på globalisering bør blandt andet ses i dette lys. Et stærkere 
Norden med henblik på klima og velfærd er et bedre Norden for regionens medborgere - og uden aktiv deltagelse fra 
Nordens medborgere lykkes projektet ikke. 
 
Foreningerne Nordens Forbund har vedtaget en virksomhedsplan for år 2008 og 2009 hvor arbejdet med 
klimaudviklingen, demografiudviklingen og det flerkulturelle samfund udgør hovedprioriteringerne for forbundets 
arbejde.  
 
Arbejdet med klimaudviklingen har under år 2008 været en af de prioriterede opgaver for FNF. I den forbindelse har 
Forbundet afsendt en udtalelse til de nordiske miljø og klimaministre (vedlagt). 
 
Sideløbende har Foreningerne Nordens Forbund arbejdet videre med at udvikle forbundets projekter. Dette gælder 
specielt Nordjob og Norden i bio (sprogprojekt) samt det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry 
(også kaldet Nordisk Biblioteksuge). Forbundet har derudover været aktivt i forhold til Orkester Norden, og arbejdet på 
at udvikle nye projekter, f.eks. Nordisk madordbog.  
 
2009-05-23 
Foreningerne Nordens Forbunds Præsidium 
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2 HVAD ER FORENINGERNE NORDENS FORBUND? 

Foreningerne Nordens Forbund er et samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger: Foreningen Norden, Dansk 
forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, Norrøna Félagið í 
Føroyum, Foreningen Norden i Grønland, Norræna félagið á Íslandi, Foreningen Norden, Norsk forening for nordisk 
samarbejd, Föreningen Norden, svensk förening för nordiskt samarbete og Föreningen Norden på Åland, samt 
Foreningerne Nordens Ungdom (FNU).  
 
Forbundet samarbejder også med Eesti Põhjala Ühing (Foreningen Norden i Estland) og Biedr�ba Norden Latvija 
(Foreningen Norden i Lettland) og Norden foreningen i Petrozavodsk.  
 
Forbundets hovedopgave er at samordne de nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med at styrke det folkelige, 
nordiske samarbejde på alle niveauer. Forbundets principprogram bygger på de prioriteringer, som Norden-foreningerne 
har gjort for sit nationale arbejde.  
 
Forbundets højest besluttende organ er Præsidiet, som er sammensat af formændene for de nationale Norden foreninger. 
 
Antal personmedlemmer i foreningerne Norden  
Foreningen NORDEN, Danmark 13636 
Pohjola-Norden 13000 
Norrøna Félagið, Færøerne 213 
Norræna félagið, Island 2098 
Foreningen Norden, Norge 5500 
Föreningen Norden, Sverige 16567 
Föreningen Norden, Åland 171 
 
Foreningerne opererer med forskellige kategorier af medlemmer: enkeltmedlemmer, familiemedlemmer, 
ungdomsmedlemmer, og har desuden en lang række støttemedlemmer, biblioteksmedlemmer, skolemedlemmer, 
kommunemedlemmer, og har andre organisationer og virksomheder som medlemmer. 

3 SAMMENFATNING AF FORBUNDETS ARBEJDE  

Foreningerne Nordens Forbund har i 2008 fulgt det nordiske samarbejde og søgt at præge debatten og udviklingen af 
det nordiske samarbejde via løbende dialog med Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.  
 
Arbejdet vedrørende Klimaudviklingen har været en af FNFs hovedprioriteringer under året. Klimaproblematikken var 
således et tema for FNFs styreseminar og temaet er blevet indarbejdet hvor muligt i FNFs øvrige projekter. FNF har 
desuden afsendt en udtalelse til de nordiske miljø- og klimaministre angående spørgsmålet (vedlagt). De nationale 
foreninger samt enkelte lokalforeninger har i sin regi taget initiativ til diverse aktiviteter inden for feltet. 
 
Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af kerneområderne i Norden-foreningernes virksomhed. Foreningerne Norden har 
arbejdet med matchning af venskabsklasser og skoleudvekslinger siden foreningernes oprettelse i 1919. Foreningernes 
skolesansvarlige arbejder kontinuerligt på at udvikle gode arbejdsredskaber for skolerne til brug for arbejdet med 
Norden og nordiske sprog som tema 
 
Interessen for at deltage i Nordjobb har været stor i 2008 og årets ansættelser overskred årets måltal. Kvaliteten er i 
positiv udvikling. De vurderinger, som er kommet fra både Nordjobbere og arbejdsgivere, viser at langt den største del 
af arbejdsgiverne og nordjobberne har været meget tilfredse. Sekretariatet har under året, i samarbejde med NHR, 
Nordiska HandkappPolitiska Rådet, taget initiativ til at finde jobs for funktionsnedsatte unge. 
 
I 2008 har FNF fortsat arbejdet med sprog- og filmprojektet Norden i Bio, hvilket blev muliggjort efter støtte fra 
Nordplus sprog, Nordisk Kulturfond, en række nordiske filminstitutter og nordiske ambassader samt nordiske bilaterale 
fonde. Interessen for projektet er stadig voksende, og FNF vurderer, at mindst 25.000 skoleelever i skoleåret 2008/2009 
vil have fået undervisning i de skandinaviske sprog og nordiske forhold på baggrund af filmpakken og 
undervisningskompendiet. 
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Projektvirksomheden har i 2008 været præget af videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder 
Nordjobb og det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk Biblioteksuge) samt 
Nordisk Gæstebud. Nordisk Biblioteksuge gennemføres i samarbejde med PR-Foreningen for nordiske biblioteker. 
Projektet fik tilbudt at afholde et seminar om biblioteksugens tema ”Kärlek till Norden” på Bok- & Biblioteksmässan i 
Göteborg. Seminaret, som var arrangeret i samarbejde med Bok & Bibliotek og en række bogforlag, var velbesøgt og 
fik medieopmærksomhed. Omkring 2000 biblioteker, skoler og organisationer var tilmeldt projektet. 
 
FNF har under året udviklet databasen og hjemmesiden Nordisk madordbog, (www.nordiskmatordlista.org). Den 
indeholder tæt på 1500 madord på alle de skandinaviske sprog, islandsk, finsk, grønlandsk og færøsk. Denne 
hjemmeside findes nu også som tilgængelig via iPhone ”download”.  
 
Desuden er der oprettet et samarbejdsprojekt mellem FNF og Nordisk sommeruniversitet (NSU) Forskning til Folket 
(www.nsuweb.net/wb/pages/forskning-till-folket.php). Samarbejdet indebær, at NSU deltagere tilbyder gratis 
forelæsninger om deres forskning til Foreningerne Nordens medlemmer. 
 
Forbundet har endvidere været aktiv i forhold til Orkester Norden bl.a. ved udbredelse af kendskabet til orkesteret samt 
for at sikre orkesterets fortsatte eksistens. Nordisk Ministerråd havde i forbindelse med kulturreformen i Nordisk 
Ministerråd meddelt, at projektet ikke kunne stole på støtte fra nordiske midler som hertil og har opfordret projektet at 
finde frem til alternativ finansiering. Det lykkedes dog projektet at få fortsat finansiering fra NMR for år 2009, men i 
nogen mindre grad end tidligere. Finansiering af Orkestret efter 2009 er fortsat en uløst opgave. Kvaliteten i orkesteret 
er i dag så høj, at det har fået ry som et af de allerbedste symfoniorkestre i Norden. 
 
Forbundet afholdte sit sommermøde i Visby, Gotland. Fokus var på Østersøområdet med henblik på samfundsmæssige, 
politiske og miljømæssige forhold. 
 
Den 26. - 28. september 2008 afholdt FNF styreseminar i Kungälv, Göteborg. Temaet for seminaret var 
Klimaudviklingen og klimapolitiske udfordringer i Norden. På seminaret deltog blandt andre, Bogi Hanson, professor i 
oceanografi ved Færøernes Universitet, modtager af Nordisk Råds Natur og Miljøpris, 2006 (program vedlagt). På 
baggrund af seminaret diskuterede medlemmerne hvordan lokalafdelingerne kunne arbejde videre med temaet inden for 
sine rækker.  
 
FNF har under året oprettet kontakt med personer i Grønland, der har taget ansvaret for at genoprette Foreningen 
Norden i Grønland. 
 
FNF har fra 1.1 2008 overtaget ansvaret for Nordisk sommeruniversitets (NSU) økonomiske administration og blev 
NSUs juridiske sæde.  
 
FNUF:s sekretariat koordinerer virksomheden i Helsingfors under ledelse af Pohjola-Nordens Ungdomsforbunds 
generalsekretær.  Foreningerne Nordens Ungdom (FNU) har videreudviklet sit arbejde og tilbyder attraktive nordiske 
aktiviteter, som samler nordisk ungdom. Nogle af de nordiske arrangementer, som blev arrangeret i 2008, var 
Saunaexpressen i Finland samt Café Norden på Åland. 
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4 FNF’s ORGANISATION OG STYRINGSORGANER 

Præsidiets medlemmer er formændene for de nationale Norden-foreninger og en repræsentant for Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNU). I 2008 har sammensætningen været følgende: 
 
Danmark  Frode Sørensen fram till 19 december, därefter Arne Nielsen 
Finland  Outi Ojala(formand) 
Færøerne  Eyrith Leyni (næstformand) 
Island  Bjarni Danielsson  
Norge  Tove Veierød  
Sverige  Kristina Persson (næstformand) 
Åland  Erik Brunström fram till 15 april, därefter Folke Sjölund  
FNUF  Marika Salko-Aho  
 
Præsidiet har haft 4 møder i løbet af året: I Stockholm den 29. januari, i Visby den 23. Maj, i Kungälv den 28 september 
samt i Helsingfors den 26. oktober. Præsidiet har behandlet i alt 45 sager.  
 
Arbejdsudvalget har bestået af Outi Ojala, Eyrith Leyni og Kristina Persson. 
 
Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/generalsekretærerne i de nationale Norden-foreningene og en repræsentant 
for FNU. Direktørkollegiet ledes af FNF’s generalsekretær og fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet. 
Kollegiet har haft følgende sammensætning i 2008: 
 
FNF  Kristín Ólafsdóttir 
Danmark  Peter Jon Larsen 
Finland  Larserik Häggman 
Island  Óðinn Albertsson fram till 30 november, därefter Ásdís Eva Hannesdóttir 
Færøerne  Høgni Djurhuus  
Norge  Per Ritzler 
Sverige  Mats Wallenius 
Åland  Sofie Norrlund. tjänstledig från 1 december 2008.  
  Vikarierande verksamhetsledare Bror Myllykoski. 
FNUF  Pirjo Mälkiäinen 
 
Direktørkollegiet har haft 6 møder i løbet af året: telefonmöte den 24 januar, i Malmö den 8. maj, på Biskops Arnö den 
14. juni, i Malmö den 28. Augusti, i Helsingfors 26 oktober. Direktørerne har behandlet i alt 51 sager i 2008. 
 
Sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund har været ledet af generalsekretær Kristín Ólafsdóttir og 
administrationssekretær Helena Johansson. 
 
Styringsgruppen for biblioteksugen har bestået af Klaus Elmo Petersen, Danmark, Martin Paulig, Finland, Sabine Høgh, 
Island, Rune Carlsson, Norge, Britta Nygård og Maj-Britt Imnander, Sverige, Sofie Norrlund, Åland. Fra PR-foreningen 
for nordiske biblioteker har Anne Marie Marstrand, Danmark, Päivi Almgren (efter Päivi Jokitalo), Finland, Hólmkell 
Hreinson, Island, Live Gulsrud, Norge og Björn Lindwall, Sverige deltaget. Desuden har Vígdis Bjarnadóttir, Færøerne, 
deltaget i planlægningen af projektet. Styringsgruppen har haft et møde i Trondheim den 19. januar 2008. Carl 
Liungman var leder af projektet og Björn Lindwall formand for PR-Foreningen. 
 
Skolhandläggargruppen har bestått av Klaus Elmo, Danmark, Arja Kuosma, Finland, Stefan Vilbergsson, Island, Rune 
Carlsson, Norge och Birgitta Engman, Sverige. Skolhandläggarna har hållit ett möte 2008, den 23.april i Köpenhamn.  
Delar av skolgruppen har dessutom träffats i samband med möten i projektet Norden i bio.  
 
Arbejdsgruppen for Venskabsbysamarbejdet har bestået af Klaus Elmo Petersen, Danmark, Martin Paulig, Finland, 
Høgni Djurhus, Færøerne, Oðinn Albertsson, Island, Espen Stedje, Norge og Mats Wallenius, Sverige.   
 
Redaktørgruppen består af redaktørerne for foreningernes medlemstidsskrifter består af Torsten Hallberg, Sverige, Ole 
Oxholm, Danmark, Kathrine H Eriksen, Norge og Kaarina Airas, Finland.   
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Ledere af de nordiske informationskontorer: 
De nordiske informationskontorer har i 2008 været ledet af følgende: Finland: Jyväskylä af Maija Keskinen  og Vasa af 
Tuula Närvä, Island: Akureyri af María Jónsdóttir, Norge: Arendal af Helle Urfjell Lofstad og Alta af Guri Hansen, 
Sverige: Gøteborg af Karin Södersten, Umeå af Ulf Lassén. I Danmark foregår informationsarbejdet ved Foreningen 
NORDEN Danmarks kontor i København og har været ledet af Ole Oxholm. Det nordiske informationskontor i 
Sydslesvig, Flensborg har været ledet af Anette Jensen. 
 
Styregruppen for Orkester Norden: Generalsekretær Kristín Ólafsdóttir har deltaget i et styregruppemøde i juli på 
Forbundets vegne. 
 
Regnskabsførere og revisorer: 
FNF’s regnskabsfører har været Jan Christer Berggren og statsautoriseret revisor Anders Thulin er forbundets revisor. 
Tillidsvalgt revisor var Úlfur Sigurmundsson, Island. 

4.1 FNF’s organisering 

FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit sekretariat i Malmø under ledelse af  FNFs generalsekretær og med Helena 
Johansson som administrativ medarbejder. Generalsekretær 2003- 2007 var Karen Bue som sluttede sit job den 28. 
februar da hun gik over til et andet job. Ny generalsekretær Kristín Ólafsdóttir, som kom fra et job som senior rådgiver 
på Nordisk Råd, startede sin tjeneste den 1. Maj 2007. 
 
På sekretariatet arbejder også, Carl Liungman, der forestår ledelsen af projektet ”Nordisk Biblioteksuge” og 
sprogprojektet ”Norden i Bio”.  
 
Det centrale sekretariat for Nordjobb har siden den 15. november 2003 været placeret ved FNF i Malmø. 
Nordjobbprojektchef  siden 2007 er Fredrik Jakobsen. Før Nordjobb arbejder også informationsmedarbejder Kajsa 
Robertsson. Nordjobbs nordiske sekreteriat holder styr på projektet og koordinere de nationale indsatser.   

4.2 Forbundets Økonomi 

Forbundets virksomhed finansieres af midler, som de nationale Norden-foreninger indbetaler fordelt efter samme 
fordelingsnøgle, som er fastsat for de nordiske landes bidrag til Nordisk Ministerråds budget. Derudover får Forbundet 
et virksomhedsbidrag fra Nordisk Ministerråd og projektmidler til finansiering af projekter, Ministerrådet ønsker 
gennemført, eller som Norden-foreningerne og Forbundet har foreslået. Ministerrådets støtte bygger som udgangspunkt 
på en aftale, som Nordisk Ministerråds sekretariat og Forbundet indgik i 1993. 
 
Foreningerne Nordens Forbund modtog i alt SEK 1.752.800,- i virksomhedsstøtte fra Nordisk Ministerråd i 2008.  
Til finansiering af 2 projekter modtog Forbundet fra Ministerrådet i alt SEK 4.465.100,-. Den største del af 
finansieringen af Norden i Bio kommer fra diverse fonder og stiftelser. For at kunne gennemføre Nordjobb måtte 
foreningerne også i 2008 supplere Ministerrådets bevillinger med egne midler og med nationale bidrag. 
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5 FNF’S HANDLINGSPROGRAM FOR 2006-2008 

Foreningerne Nordens Forbunds er koordineringsorgan for foreningernes aktiviteter  og Forbundets sekretariat  fungerer 
som den yderst ansvarlige for foreningernes fælles projekter, samt repræsentere foreningerne i kontakterne med Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd. 
 
Foreningerne Nordens Forbund vil også i de kommende år bidrage til en aktiv samfundsdebat, påvirke det officielle 
nordiske samarbejdes beslutningstagere og tage initiativer, der kan medvirke til at fordybe det nordiske samarbejde 
indadtil og udadtil, fremme den fri bevægelighed i Norden og kontakten mellem de nordiske borgere.  
 
Forbundet vil følge det nordiske samarbejdes udvikling og forsøge at være på forkant i beslutningsprocesserne for 
herved at kunne udøve maksimal påvirkning. Forbundet vil ligeledes fortsat fremme sit nordiske netværk med henblik 
på at udbrede viden om det nordiske samarbejde og for at fremme medborgerne og organisationernes nordiske 
samarbejde. Forbundet vil også tilskynde til nordisk samageren i forhold til omverdenen ikke mindst i forhold til EU.  
 
Af opgaver som foreningerne i perioden 2006-2008 vil give en særlig prioritet er følgende: 
 
Prioriterede opgaver 

SKOLESAMARBEJDE 
Dette er det højst prioriterede område for perioden. Foreningerne vil gennem Forbundet videreudvikle skolesamarbejdet med vægt på aktiviteter 
for lærere og elever gennem organisering af udvekslingsordninger, det nordiske brevvekslingsprojektet og gennem informations- og 
undervisningsmateriale om Norden, nordisk historie, kultur og sprog for lærere og lærerstuderende, samt informations- og  
undervisningsmateriale om Norden.  

Konkrete opgaver i perioden 

Skole- og elevudvekslingsprojekter 

Projektet ”Norden i Bio”  

Nordisk legedag 

 

STYRKE NABOSPROGSFORSTÅELSEN  

FNF vil arbejde for, at de skandinaviske sprogs stilling styrkes i undervisning, medier og i anden offentlighed i alle 
de nordiske lande og selvstyreområder, og for at nabosprogsforståelsen forbedres mærkbart. I 2005 udkom en 
rapport udarbejdet på baggrund af en undersøgelse om forståelsen for nabosprog hos unge i de nordiske lande. 
Undersøgelsen var iværksat af Nordisk Kulturfond og viste, at nabosprogsforståelsen var blevet markant dårligere 
siden den sidste store sprogundersøgelse blev lavet for 25 år siden. I en spørgeskemaundersøgelse tilkendegav 
halvdelen af de adspurgte gymnasielever, at de hverken i grundskolen eller i gymnasiet havde modtaget 
undervisning i de nordiske sprog. Nabosprogsforståelsen er et af Foreningerne Nordens kerneområder og 
foreningerne vil i perioden arbejde aktivt for at styrke denne.  

Konkrete opgaver i perioden 

Udbredelsen af sprogprojektet ”Norden i Bio” til så mange skoler som muligt og arbejde med en finansiering, der 
gør det muligt, at projektet kan blive et tilbagevendende tilbud til skolerne. 

Forbundet vil medvirke til at promovere betydningen af kundskaber i et skandinavisk sprog for nordboere med 
skandinavisk som fremmedsprog og fremhæve betydningen af sprogforståelsen som et instrument for nordisk 
samarbejde. 

Forbundet vil arbejde for, at de nordiske TV kanaler bliver gjort tilgœngelige i alle de nordiske lande og vil arbejde 
for, at programmer kan vises i nabolandene med undertekster fra oprindelseslandet. 
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DET FÆLLES NORDISKE ARBEJDSMARKED 

Det nordiske medborgerskab blev defineret i Helsingforsaftalen af 23. marts 1962 i en helt anden virkelighed, end 
den der hersker i dag. Forbundet vil arbejde for at påvirke de nordiske regeringer til at redefinere det nordiske 
medborgerskab, så det i højere grad lever op til nutidens virkelighed med det mål, at borgere der er bosat i Norden 
også frit kan tage del i det fælles nordiske arbejdsmarked. 

Forbundet vil også aktivt arbejde for en bedre udnyttelse af det fælles nordiske arbejdsmarked. 

Konkrete opgaver i perioden  

Videreudvikling af Nordjobb 

Nordjobb Netværk, et tilbud til nordiske koncerner 

Seminar for Nordiske koncerner om det fælles nordiske arbejdsmarked og om fordelen ved nordiske 
netværksdannelser 

Nordjobb vänort 

 

VESTNORDEN

FNF har længe haft det på sin opgaveliste at bidrage til en genaktivering af Foreningen Norden Grønland.  Det har 
været ønsket, at foreningen igen skulle kunne tage plads i Forbundets Præsidium og tage part i Foreningernes fælles 
projekter. Herved vil FNF’s netværk være komplet, og derved vil Forbundets stemme og vægt være udvidet.  

Foreningen Norden i Grønland har ikke deltaget i FNF’s arbejde siden 1995, dog har der været enkelte 
samarbejdsprojekter. FNF vil arbejde for, at Foreningen Norden Grønland snarest muligt igen indtager sin plads i 
FNF’s Præsidium og vil bistå med, at foreningen får den nødvendige støtte til at vokse sig til en stærk 
samarbejdspartner. 

Konkrete opgaver i perioden 

Aktiviteter og samarbejdsformer som foreningerne kan bidrage med at stimulere kontakterne med foreningen i 
Grønland. 

 

STYRKELSE AF KONTAKTEN MED NORDENS NÆROMRÅDER 

EU er i dag i høj grad motoren i det europæiske samarbejde og stiller på mange områder dagsordenen også i Norden. 
FNF  vil søge at løfte relevante nordiske spørgsmål frem indenfor EU/EØS. 

EU’s udvidelse med de baltiske lande og Polen har påvirket de nordiske landes forhold til Rusland, der i dag er 
knyttet tættere til regionen. Et regionalt samarbejde rundt om Østersøen og i Barentsområdet er i dag en vigtig 
forudsætning for den fortsatte vækst i regionen. Det nordiske samarbejde udgør i den forbindelse en vigtig basis for 
det brede regionale samarbejde. De baltiske landes optagelse i EU har betydet, at fokus i dag er rettet mod 
Nordvestrusland og mod Østersøen som et hele i form af en fælles politik for EU’s ”Nordlige Dimension”.  Det er 
vigtigt, at det udvidede samarbejde også forankres i den folkelige opinion og følges op af af en udvidet folkelig 
kontakt i regionen. I den forbindelse vil Forbundet søge at bistå med at opbygge stærke frivillig organisationer i 
Baltikum og Nordvestrusland. Gennem Forbundet vil foreningerne også udvikle udvekslingsordninger, der kan øge 
kendskabet til Norden og til nabolandene. 

Der er også et behov for en udvidet kontakt med Vestnordens nærområder i de britiske områder i Nordsøen, de 
østlige områder i Canada og i USA. Snorri Programmet (for nordamerikaner med nordiske rødder er et godt 
eksempel på hvordan sådan et samarbejde kan gennemføres. 

Her er tale om etablerede og stabile demokratier, samarbejdsprogrammer for de vestlige nærområder kan bygge på 
de lange historiske, kulturelle, sociale og økonomiske kontakter. 

Konkrete opgaver i perioden 

FNF vil gennemgå eksisterende samarbejdsaftaler og eventuelt udbygge dem med tilføjelser om relationer til 
officielle samarbejdspartnere som NMR/NR og Baltisk Råd/Baltisk Forsamling med det formål at udvide den fælles 
påvirkningskraft. 
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FNF vil klargøre sine relationer til Østersøsamarbejdet og have beredskap for indspil samt opfordre foreningerne til 
at deltage i det fremvoksende netværk som er ved at opstå inden for den tredie sektor. 

FNF vil kortlægge situationen i Vestnordens nærområder, dvs de nordlige  Britiske Øer og det østlige Nordamerika, 
for at se om der er intresse for Norden-virksomhed findes på det folklige plan. 

FNF vil se på situationen i Nordvest Rusland for at analysere mulighederne for en samlet Norden-virksomhed. I 
tilfælde af at dette ikke kan lade sig udvikles uoficielle, men registrerede samarbejdsrelationer til lokale Norden-
organisationer med folkelig forankring. Prioritet gives S:t Peterburgsområdet, Petrozavodsk, Murmansk, Arkangelsk 
och Kaliningrad. 

FNF vil se på situationen i Polen og Tyskland for at se om forudsætninger for Norden-organisationer foreligger. 

Hvor der synes at være mulighed herfor, vil FNF også involvere Norden-grupper i Europa i et kontaktnet og på 
længere sigt opbygge et beredskab til kontakter med Norden-grupper udenfor Europa og også definere hvilke typer 
af spørgsmål som kan blive aktuelle at samarbejde om. 

  

UDVIDET SERVICE FOR FORENINGERNES MEDLEMMER  

Konkrete opgaver i perioden 

Fælles internetavis 

Oversigt over fælles rabatter 

Rejser 

Konkrete tilbud om deltagelse i projekter 

 

FORBUNDETS OPINIONSSKABENDE VIRKSOMHED  

Forbundet og foreningerne vil i de kommende år gøre en stor indsats for at skærpe den opnionsskabende 
virksomhed. Forbundet og foreningerne vil forsøge at holde sig på forkant med udviklingen, således at der er 
mulighed for at påvirke politiske beslutninger før de bliver truffet. 

Konkrete opgaver i periode 

Formanden for den nationale Foreningen Norden i det land, hvor præsidiemødet skal holdes, forbereder en udtalelse 
om et aktuelt og for foreningen relevant indhold. 

Forbundet og foreningerne skriver løbende debatindlæg og artikler til nordiske aviser m.m. 

 

NORDBOERNES RETTIGHEDER 

Konkrete opgaver i perioden 

Undersøgelse af priser for mobiltelefoni inden for Norden 

Fortsat indsamling af eksempler fra servicetelefonen Hallo Norden 

Skærpet ”vagthundsfunktion” 

 

NORDISK TV-SAMARBEJDE 

Foreningerne har gennem Forbundet i mange år  arbejdet aktivt  for at, at de nordiske public-service-kanaler skal 
kunne ses i alle de nordiske lande. 

Nordisk Råd nedsatte i 2004 en arbejdsgruppe med Frode Sørensen som formand, der skulle arbejde for, at de 
nordiske public-service kanaler skulle kunne ses i alle nordiske lande. Gruppen konkluderede, at tiden og den 
teknologisk udvikling er forpasset i relation til ideerne om et public service samarbejde. Derimod ikke i relation til 
samproduktion og gensidig anvendelse af nordiske produktioner.   
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Forbundet fortsætter et aktivt samarbejde for at udvikle nordisk samarbejde i relation til samproduktion af TV-
programmer og en gensidig anvendelse af, samt for en optimal udnyttelse af mulighederne for at udnytte 
digitaliseringen til at kunne give nordboerne mulighed for at se nabolands-TV. 

 

FRIVILLIGORGANISATIONERNE 

FNF vil arbejde for, at de frivillige organisationer får en stærkere rolle i forhold til de officielle nordiske 
samarbejdsorganer. Et aktivt demokrati og folkestyre kræver, at mennesker engagerer sig i det og er med til at 
udvikle og styrke det. Det synes i dag at være påkrævet at fremhæve den store ressurse, der ligger i et folkeligt 
engagement og  den gavn som de officielle nordiske samarbejdsorganer kan have af at føre en dialog  med det 
frivillige Norden. Den folkelige interesse for deltagelse påvirkes af mulighederne for indflydelse, derfor vil 
Forbundet arbejde for, at det nordiske samarbejde åbner sig yderligere over for de frivillige organisationer.  
Fornyelsen komme ganske ofte fra græsrøddernes frie debat, hvor de bedste ideer kan påvirke den officielle 
beslutningsproces. 

Konkrete opgaver i perioden 

Seminar om de frivillige organisationers rolle i forbindelse med opbygningen af den nordiske velfærdsstat. 

 

MILJØ

Foreningerne har tidligere samarbejdet på miljøområdet, senest med  projektet "Svona gerum við /Vi lærer af 
hinanden" og ønsker at genoptage samarbejdet med forskellige samarbejdsprojekter. 

Konkrete opgaver i perioden 

Skoleprojekter med temaet miljø, herunder med Øresundskolen i København. 

Arbejde for at sikre miljøet i de nordiske farvande, herunder opfordre til, at der etableres et nordisk kystberedskab i 
stedet for fem nationale, der kan herved både opnås bedre kvalitet i beredeskabet og der kan opnås en besparelse. 

At intænke miljø som tema i forbindelse med foreningernes øvrige projekter.  

 

VIDEREUDVIKLING AF PROJEKTER 

FNF arbejde for at videreudvikle projekterne Nordisk Biblioteksuge og Nordisk Gæstebud. 

Nordisk Biblioteksuge med Skumringstimen og Morgengry (Kura skymning/Kura gryning) vil blive videreudviklet i 
de kommende år. Projektet har i de seneste år fået et større og større antal deltagende biblioteker foreninger m.fl. 
både i Norden og i Baltikum. FNF vil sammen med den nordiske PR-Forening for nordiske biblioteker udvikle ideer 
til at gøre projektet interessant for endnu flere biblioteker og foreninger. Projektet vil også blive søgt eksporteret til 
Norden interesserede uden for Nordeuropa.   

Nordisk Gæstebud vil bliver videreudviklet og årligt tematiseret. Nordisk Gæstebud holdes i tilknytning til Nordens 
Dag den 23. marts, hvor Helsingforsaftalen blev underskrevet i 1962. Der vil blive optrykt nye nordiske 
madordslister, og der vil blive stræbt efter at lave forslag til menuer, der kan lægges på FNF’s og på foreningernes 
hjemmeside.   
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6 PROJEKTVIRKSOMHEDEN 

Projektvirksomheden har i 2008 været præget af videreførelse og udvikling af allerede igangsatte projekter. Det gælder 
Nordjobb, Norden i bio og det nordiske biblioteksprojekt Skumringstimen og Morgengry (også kaldet Nordisk 
Biblioteksuge) samt Nordisk Gæstebud. 
 
Forbundet har endvidere været aktivt i forhold til Orkester Norden bl.a. ved udbredelse af kendskabet til orkesteret samt 
for at sikre orkesterets fortsatte eksistens.  
 
Nedenfor gives en mere detaljeret omtale af de enkelte aktiviteter. 

6.1 Nordjobb 

Nordjobbs primära syfte är att öka kunskapen om de nordiska länderna, den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 
och öka kunskapen om det nordiska samarbetet genom att erbjuda unga i åldern 18 – 28 år sommarjobb, bostad och ett 
varierat kultur-, utbildnings-, och fritidsprogram.  
 
År 2008 var det femte året som Nordjobb nordiska sekretariat var beläget i Malmö. Sedan starten 2004 har men haft ett 
målmedvetet tänkande i sitt arbete och tanken är också att man framöver kan utveckla projektet för att möta konkurrens 
från omvärlden på ett bra sätt. 
 
Till det nordiska sekretariatets uppgifter hör det överordnade ansvaret för projektet samt koordinering av information 
till sökande och media, dessutom har sekretariatet ansvarat för hemsidan www.nordjobb.net, den elektroniska 
sökandedatabasen, planering och genomförande av internutbildning av projektledare och projektassistenter. 
Sekretariatet har ansvarat för att regelbundet rapportera om verksamheten till Föreningarna Norden och Nordiska 
ministerrådet.  
 
Lokalt administreras Nordjobb av de olika Föreningarna Norden med undantag av Grönland och Färöarna. På Grönland 
administreras projektet av Grönlands Hjemmestyre och på Färöarna av Nordens Hus. De nationella projektledarna 
ansvarar för ackvirering av arbetsplatser och deras tillsättning, anskaffning av bostäder, information till nordjobbarna 
och rekrytering av projektassistenterna.  
 
Fritidsprogrammets nordiska profil är viktigt för att behålla projektets särart och för att fortsatt kunna locka ett stort 
antal ungdomar att söka Nordjobb. Under 2008 var målet att 750 ungdomar skulle få Nordjobb. Totalt mottogs 4661 
kompletta ansökningar och av dem tillsattes 751 nordjobbare. Noterbart är dock att det är ett större antal än 751 som 
erbjuds ett arbete. 24,3 % av alla sökande som hade gjort en komplett ansökan blev erbjudna ett arbete. 
 
Under 2008 har man förutom arbetet med det traditionella Nordjobb arbetat med en satsning på Nordjobb i 
Nordkalotten. Nordjobb har initierat ett samarbete med kommunerna och de lokala Norden-föreningarna. Tanken är att 
man genom att dela på arbetet ska kunna utnyttja resurserna bättre. En anledning till denna satsning är att man vill 
finnas representerade i en region som är expansiv och där det finns många exempel på en intressant gränskultur och 
samarbete över de nordiska gränserna. En annan anledning är att kunna locka nya målgrupper till Nordjobb då man kan 
erbjuda en exotisk natur och en annan typ av Nordjobb än på många andra ställen.
 
Man har också igångsatt en lyckad satsning på personer med funktionsnedsättningar. Under 2008 fick man 49 
ansökningar från denna målgrupp och lyckades erbjuda 13 av dem ett arbete. 
 
Man har också börjat arbeta med rekryteringskampanjer och riktar sig då mot branscher där man annars har svårt att få 
många sökande. Detta har gett många extra nordjobbare. 

Nordjobbare har i år funnits i Köpenhamn, Odense, Ålborg och Skagen i Danmark, på tre orter i Finland, Helsingfors, 
Tammerfors, Åbo samt även i Österbotten, på Färöarna i framför allt Torshavn, Grönland i Nuuk och Ilulissat, i 
huvudstadsregionen men även på flera landsorter runt om på Island, i Oslo 
och i norra Norge, och Göteborg, Stockholm, Malmö, Norrtälje, Uppsala och Övertorneå i Sverige och i flera 
kommuner och i Mariehamn på Åland. 
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Tabell 7.1.1 Kompletta* ansökningar 2008 jämfört med resultat 2007 
 
   Totalt 2008 Resultat 2007 

Danmark   197 258 
Finland   1477 1668 
Färöarna   9 9 
Grönland   16 6 
Island   179 190 
Norge   235 260 
Sverige   2461 3030 
Åland   18 17 
   4661** 5525 
 
* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är fullständigt utfyllda. Ansökningarnas totala antal 2008 var 
8074 st. 
**Summan av de enskilda ländernas ansökningar överensstämmer inte med siffran för det totala antalet ansökningar. 
Detta beror på att en del ansökningar kommer från länder utanför Norden. 
 
Tabell 7.1.2 Tillsatta platser 2008 jämfört med resultat 2007 
 
 Tillsatta 2008 Resultat 2007 
Danmark 144 123 
Finland 52 55 
Färöarna 8 16 
Grönland 10 13 
Island 120 93 
Norge 131 128 
Sverige 231 229 
Åland 55 60 
   
 751 717 
 
Nordjobbs organisation 
Nordiska sekretariatet 
Projektchef Fredrik Jakobsen 1.1 -31.12.2008 
Informatör Kajsa Robertsson  1.1 – 31.12.2008 
 
Nationella projektledare:  
Klaus Elmo Petersen, Danmark, Annika Forstén, Finland, Petur Heinesen, Färöarna, Betina Petersen, Grönland, Stefán 
Vilbergsson, Island, Anita Bergsveen, Norge, Sara Djupsund, Sverige samt Sofie Norrlund, Åland. 
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Nationella fritidsledare: 
Martin Vestergaard, Danmark, Mari Hokkanen, Helena Korhonen och Anna Leino, Finland, Petur Heinesen, Färöarna, 
Betina Petersen, Grönland, Sölvi Karlsson, Island, Marie Sjasmin Hoff, Norge, Jessica Påfs, Maria Dickmark, Sverige 
samt Malin Lindroos, Åland. 
 

6.2 Nordisk Biblioteksvecka– ”Kura Skymning” 

 
Danmark: 
 
Finland: 
 
Færøyene: 
 
Grønland: 
 
Island: 
 
Norge: 
 
Sverige: 
 
Samisk: 
 
Åland: 

Nordisk biblioteksuge - Skumringstime 
 
Pohjoismainen kirjastoviiko – Iltahämärässä 
 
Norðurlendsk bókasavnsvika - Í skýmingini 
 
Nunat Avannarliit sapaatip Akunnera -     Taarsiarsaartalernera 
 
Norræn bókasafnavika - Í ljósaskiptunum 
 
Nordisk bibliotekuke - Skumringstime 
 
Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning 
 
Davviriikkaid girjerádjovahkku - Eahketveaigin 
 
Nordisk biblioteksvecka - Kura skymning 
 

 
Den 10-16 november 2008 genomfördes den 12:e nordiska biblioteksveckan. Detta samnordiska högläsningsevenemang 
ägde rum på bibliotek, skolor och Nordenföreningar i alla de nordiska länderna och självstyrande områdena, samt i 
Lettland och Litauen med stor utbredning bland biblioteken där. Estland deltog också, men i mindre omfattning. 
 
Tema Kärlek till Norden 
Temat för 2008 var ”Kärlek till Norden”. Tanken var att belysa de nordiska ländernas relationer till varandra och 
nordbornas känsla för sina länder och grannfolk. Temanamnet avsåg också att hylla Norden som region och 
uppmärksamma den unika samhörighet och fred som sedan länge råder mellan de nordiska länderna.
 
2008 års författare och texter 
Som årets huvudförfattare valdes en av Finlands mest kända författare, Eeva Kilpi. I stället för att välja en 
högläsningstext ur en befintlig bok ombads Kilpi att skriva en helt ny text på temat ”Kärlek till Norden”. 
 
För de minsta barnen valdes isländska Guðrún Helgadóttirs ”Sagan om Flumbra”. För äldre barn och ungdomar valdes 
en bok från varje land som högläsningsbok i respektive land: 
SE: Ann-Helén Laestadius: SMS från Soppero  
DK: Manu Sareen: ”Iqbhal Farooq og den sorte pjerrot” 
NO: Klaus Hagerup: ”Høyere enn himmelen” 
FI: Virpi Saarinen: "Jäälinnun sulka" 
IS: Yrsa Sigurðardóttir: ”Þar lágu Danir í því” 
GL: Johanne Platous: ”Kalaaq og hans venner” 
FO: Ólavur Michelsen: ”Rossini á Skoradali” 
SAM: Risten Sokki: ”Mu ártegis eallin / Mitt rare liv”
 
Deltagande 
Antalet institutioner som anmälde sig till projektet på hemsidan var ca 1400, vilket var lägre än föregående år (2007/ca 
1900). Ändå är siffran fortfarande hög och högre än många tidigare års projekt, t.ex. var det drygt 1000 anmälda år 
2005.
15 500 affischer och 185 000 vykort distribuerades. 
 
De deltagande institutionerna år 2008 var fördelade enligt följande (2007 års siffror inom parentes): Huvudbibliotek: 
448 (605); Filialer: 182 (215); Skolbibliotek: 460 (631); Skola: 209 (306); Nordenförening: 48 (47); Annan: 35 (34). 
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Fotnot: Statistiken är inte helt fullständig; några deltagare saknas; flera genomför evenemang utan att anmäla sig på 
hemsidan. 
 
Deltagande i Baltikum och övriga länder 
Sammanlagt uppskattas antalet deltagande baltiska institutioner till drygt 600. Siffran är osäker p.g.a. generellt bristande 
statistik från framförallt Estland. Med undantag för några institutioner i Estland anmäler sig inte de baltiska 
institutionerna via projektets hemsida. I Lettland och Litauen genomförs projektet i samarbete med Nordiska 
Ministerrådets kontor i samråd med en nationell samordnare som sammanställer all deltagarstatistik m.m. 
 
Styrgruppen för nordiska biblioteksveckan 
Projektledare: Carl Liungman, FNF.. 
Representanter från Nordenföreningarna: Klaus Elmo Petersen, Danmark; Martin Paulig, Finland; Sabine Høgh, Island; 
Rune Carlsson, Norge; Britta Nygård och Maj-Britt Imnander, Sverige; Sofie Norrlund, Åland. 
PR-foreningen for nordiske biblioteker: Anne Marie Marstrand, Danmark; Päivi Almgren, Finland; Hólmkell Hreinson, 
Island; Live Gulsrud, Norge och Björn Lindwall, Sverige. Ordförande för PR-foreningen är Björn Lindwall. 
Övriga nordiska projektmedarbetare var Vígdis Bjarnadóttir, Färöarna, och Elisa Jeremiassen, Grönland. 
Projektmedarbetare i Baltikum var i Estland: Eha Vain; i Lettland: Ieva Hermansone samt i Litauen: Vida Gintautaite. 
Webbansvarig för projektet är Ole Harald Flåten, Norge. 
 
Seminarium på bokmässa 
I linje med årets tema arrangerade FNF ett samnordiskt seminarium med namnet ”Kärlek till Norden” på Bok- & 
Biblioteksmässan i Göteborg den 27 september 2008. Seminariet genomfördes i samarbete mellan Bok & Bibliotek, 
FNF och PR-foreningen for nordiske biblioteker och leddes av den svenska författaren/kritikern Marie Peterson. 
Medverkande var Anne Holt från Norge, Manu Sareen från Danmark, Erkki Tuomioja från Finland och Jonas Hassen 
Khemiri från Sverige. Antalet seminariebesökare var drygt 200. 
 

6.3 Norden i Bio 

”Norden i Bio” är en läsårslöpande samnordisk språksatsning för skolor i alla de 
nordiska länderna. Eleverna ges chansen att bli bättre på att förstå varandras 
språk med hjälp av nordiska kortfilmer kombinerat med ett specialskrivet läro-
material. 
 
Undervisningen i nordiska språk har i Norden generellt sett fått allt mindre plats i 
läroplanerna. Språkundersökningen ”Internordisk språkförståelse” från 2005 
visade att hälften av de medverkande gymnasieeleverna varken i grundskolan 
eller i gymnasiet hade fått någon undervisning i de nordiska språken. 
 
År 2004 gjordes ett pilotprojekt i samarbete mellan Amtscentret i Aabenraa och 
Nordisk Informationskontor i Sønderjylland med stöd av Nordisk Kulturfond i 
högstadieskolor i Sønderjylland med gott resultat. 
 
År 2006 tog FNF hand om administrationen (projektledare: Carl Liungman) och 
projektet genomfördes för första gången i hela Norden för 14-19-åriga elever 
under temat Humor. Huvudfinansiär var då Nordisk Kulturfond. 2007 gjordes ett 
material för 10-12-åriga elever med temat Uppväxt. 
 
År 2008 gjordes projektet för 15-19-åriga elever. Det finansierades med medel 
från Nordiska Ministerrådets Nordplus Sprog och de tre skandinaviska filminstituten, samt en rad bilaterala och privata 
fonder och nordiska ambassader i Norden. 
 
Målgrupp 15-19-åringar 
Målgruppen för läsåret 2008/2009 var 15-19-åriga elever. Undervisningsmaterialet består av en DVD med aktuella 
nordiska kortfilmer och ett nyskrivet kompendium, som är framtaget av norska redaktören Jan Olav Bruvik i samarbete 
med svenska filmpedagogen Eva Westergren. Kompendiet innehåller texter om nordisk språkförståelse av bl.a. Birgitta 
Lindgren och Torbjørg Breivik vid Språkråden i Sverige och Norge. 
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Fem filmer – tema Tolerans 
Temat för Norden i Bio 2008/2009 var Tolerans och fungerade som underlag för diskussioner om mångkultur och 
integration, sexualitet och generationsberoende förändringar av normer och värderingar. Filmerna valdes ut särskilt för 
både sin tematik och kvalitet. Tanken är att bra filmer väcker intresse och engagemang hos eleverna, och underlättar för 
läraren att bedriva en relevant och effektiv språk- och Nordenundervisning. 
Filmerna var Elixir (Sverige, 2003) av Babak Najafi, Paranoia (Danmark, 2006) av Jesper Troelstrup, To mot én 
(Norge, 2006) av Alexander Kayiambakis, Góðir gestir (Island, 2006) av Ísold Uggadóttir, Elää olla olemassa (Finland, 
2007) av Reetta Aalto 
 
Filmerna textades på svenska, danska, norska, finska och isländska, men de kunde även visas utan text. 
 
Material via hemsidan  
DVD:n ihop med en särskild mapp i A4-format beställs på hemsidan www.nordenibio.org. Riktpriset 2008 var 375 SEK 
per filmpaket (ej momsbelagt samt porto inräknat). 
 
På hemsidan finns allt textmaterial att fritt ladda ner, t.ex. hela kompendiet och artiklar om nordisk språkförståelse. Det 
finns även filmklipp och mer information om projektbakgrund. 

6.4 Nordisk Gæstebud 

Nordisk Gæstebud fejres i tilknytning til Norden Dag den 23. marts. Nordisk Gæstebud er en nordisk fest med nordisk 
mad, nordiske madtraditioner, viser og underholdning i fokus.  Gæstebudet er et fællesnordisk projekt mellem 
Foreningerne Norden. Foreningerne arrangerer Nordisk Gæstebud som en forårsaktivitet på samme måde, som 
foreningerne om efteråret har Skumringstid. På nordisk plan er der ingen samarbejdspartnere, men aktiviteten stilles til 
rådighed for lokalafdelingerne i hele Norden. Mange lokalafdelinger har taget Nordisk Gæstebud op, som en del af 
deres årlige lokale arrangementer. 
 
Foreningerne stiller et materiale til rådighed for lokalafdelingernes arrangementer i form af plakat, madordsliste mm.  
 
Den nordiske madkultur er kommet mere i centrum, hvilket også positivt har påvirket antallet af Nordisk Gæstebud 
arrangementer.  
 

6.5 Nordiske Informationskontorer  

De nordiske informationskontorer blev oprettet i 1981 efter beslutning af Nordisk Ministerråd og organiseres i 
samarbejde med Foreningerne Norden. 
 
I efteråret 2008 blev det besluttet i NMR, at FNF skulle overtage andminstrationen af de regionale Informationskontorer 
fra 1.1 2009.  
 
Informationskontorerne har følgende arbejdsområder: 

� informerer om det officielle og frivillige nordiske samarbejde  
� rådgiver om nordiske fonde og støttemuligheder  
� tilrettelægger læsekredse i nordisk litteratur, temadage og rejser i Norden  
� tilbyder foredrag og kurser om nordiske emner  
� arrangerer nordiske koncerter og kunstudstillinger  
� og samtidig virke som distriktskontorer for Norden-foreningerne. 

 
I 2008 har der været 12 nordiske informationskontorer i Norden, i Sydslesvig, Baltikum og i nord-vest Rusland. De 8 
informationskontorer drives i tæt samarbejde med Foreningen Norden, nemlig i Jyväskylä og Vasa i Finland; Akureyri i 
Island; Alta og Arendal i Norge; Umeå og Göteborg i Sverige og i Sydslesvig. Nordisk Informationskontor i Sydslesvig 
blev oprettet i 1997 som et informationspunkt med kontor i Flensborg og arbejder med nordisk information i 
Sønderjylland og Sydslesvig, og har gennem året drevet sin virksomhed på linie med de øvrige kontorer. 
Samarbejdsoplægget mellem Nordisk Ministerråd og informationskontorerne er baseret på, at kontorerne skal bistå 
Ministerrådet med at sprede information om det nordiske samarbejde og arrangere debatskabende politiske møder i 
forbindelse med Ministerrådets prioriteringerer i sine regioner. De aftaler, som er oprettet mellem kontorerne og 
Ministerrådet, er grundlaget for den støtte, som gives over det nordiske budget.  
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Kontorernes arbejdsplaner drøftes årligt med Nordisk Råds og Ministerrådets Informationsenhed, og kontorernes 
informationsansvarlige deltager i nordiske arrangementer såsom sessioner og nordiske konferencer.  
Organisatorisk har kontorerne egne bestyrelser.  
På fælles møder mellem informationskontorerne og FNF udveksles information om virksomheden. 
Et samarbejde mellem FNF og kontorerne er udgangspunktet for sprogprojektet “Norden i Bio”, der er omtalt i denne 
årsberetning.  
Virksomheden ved informationskontorerne er med tiden blevet ganske omfattende og har stor betydning for interessen 
for det nordiske samarbejde i de aktuelle regioner. Kontorerne udarbejder egne årsberetninger. 

6.6 Orkester Norden 

Orkester Norden startade 1993 som ett samarbetsprojekt mellan Föreningarna Nordens Förbund, Lions i Norden, Norsk 
musikråd och Svenska Rikskonserter. 
 
Orkester Norden har bland annat som mål att stärka samhörigheten mellan nordisk ungdom, utveckla kunskapen om 
nordisk musik och synliggöra det rika nordiska kulturarvet. Orkestern vill ge unga nordiska musiker en möjlighet att 
arbeta med nordisk repertoar tillsammans med några av Nordens främsta instruktörer och med dirigenter och solister av 
internationellt format. Orkester Nordens turnéer har allt sedan premiäråret utvecklat musikaliska och sociala kontakter 
mellan unga musiker i hela Norden. Sedan några år tillbaks har Orkester Norden också ett samarbete med 
Musikhögskolorna i Estland, Lettland och Litauen. Varje år bjuds ett antal musiker från dessa länder in för att delta i 
sommarsessionen och man har på detta sätt utökat det nordiska perspektivet. 
 
Ekonomi 
ONs drisftsbudget ligger på runt 3 miljoner NOK. Finansiering 2008 bestod av 1,5 milj NOK från Nordisk Ministerråd, 
500.000,- NOK från Cultiva och resterande budget täcks genom Lions Club och Sleipnir (resestipendier för studenter), 
Norsk Komponistforening (kompositörsverkstad), Kommun och Fylkeskommun. 
 
 I tillägg får man in extra medel via diverse fonder samt genom näringslivsavtal till turnén. Resterande Nordiska fonder 
som Sleipnir och Nordplus har fått nya program som exkluderar Orkester Norden på formella kriterier. 
Ett glädjande och spännande samarbete för 2012 är avtalat mellan Orkester Norden och Sparebankstiftelsen Dextra 
Musica, och det arbetas vidare med potentiella privata partners för de mellanliggande åren. 
Orkestern fick fram till 2007 även omfattande ekonomiskt stöd från Nordiska Investeringsbanken . 
 
Projektet har en nordisk styrgrupp med representanter från Lions i Norden, Föreningarna Nordens Förbund, Jeunesses 
Musicales International, De Unges Orkesterforbund, Rikskonserter Sverige och Association of Nordic Music 
Academies (ANMA).  
 
Ny administration och rekrytering 
Ett joint venture bestående av universitetet i Agder, Kristiansand Symfoniorkester och Kirkefestspillene i Kristiansand, 
fick uppdraget från Orkester Nordens Råd om att ta över driften av Orkester Norden (ON) i september 2007. ON har 
varit producerat av Svenske Rikskonserter sedan starten 1993, och Kristiansand fick efter konkurrens av flera nordiske 
sökande ansvaret för ON de kommande fem åren (t.o.m. 
2012). 
Den nya administrationen kom på plats i full drift i januari 2008, och utannonsering, provspelningar, turnéplanläggning 
och finansiering kom därmed senare i gång än vanlig (3 mån senare än vanligt). 
 
I allt 155 studenter sökte plats och provspelade. Detta något lägre antal än tidigare antas bero på den sena utlysningen 
och osäkerheten i miljön i samband med skiftet av värdskapet (sommaren 2007 var det fortsatt ingen som visste om ON 
skulle fortsätta, och under vilka förhållande).  
Uttagningarna sker genom provspelningar vid musikhögskolorna i de olika nordiska länderna. Se statistik över sökande, 
deltagare och fördelning mellan länder. 
 
Antal sökande och deltagare 1993-2007: 
År 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 
Sökt 450 546 516 520 586 696 570 336 442 547 359 327 312 311 244 155 6762 
Delt     67 104 86 90 86 103 82 91 98 96 93 96 103 106 86 58 1445 
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Deltagare från varje enskilt land: 
Antal 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 S:a 
DK 13 18 10 7 9 14 11 10 14 16 12 19 20 17 11 5 206 
FI 20 22 27 24 27 27 13 25 24 22 31 23 23 24 11 11 354 
IS 7 17 18 10 2 8 3 7 10 4 7 12 10 12 9 3 139 
NO 8 16 8 22 18 21 18 17 11 17 12 18 18 10 11 10 235 
SE 18 30 22 27 30 33 32 28 38 35 27 21 20 23 29 19 432 
FÄR. 1 1 1 - - - 1 1 1 - - - - 2 1 - 9 
Baltikum       4 3 - 2 4 3 7 10 11 10 54 
 
Numera är det även möjligt att söka till Orkester Norden med en annan nationalitet än nordisk, så länge man studerar på 
en nordisk musikhögskola.  
 
 
Orkesterkurs i Kristiansand 
 
Repertoar 
Årets repertoar baserade sig på lite wienerklassisk orkester. Det klassiska programmet blev kombinerat med två 
alternerande samtidsverk: 
Karin Rehnqvist: Breaking the ice, från Arktis, Arktis! 
Rolf Wallin: Das war Schön! 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante 
Ludwig van Beethoven: Symfoni no 5 
Franz Schubert: Symfoni no 9 D.944 
 
Kompositörer 
Nytt för året var en kompositionsverkstad för kompositörer under 30 år, ledd av Wallin och Rehnqvist. 
Sökandeantalet var överväldigande med tanke på den korta fristen (utlysning februar-08 – frist 15.mars-08) och det 
förhållandevis lilla rekryteringsunderlaget. 20 studenter sökte, 9 av dem kvinnor, och fem blev uttagna till att 
delta i den 7-dagar långa verkstaden. Studenterna fick spela igenom egna skisser av Orkester Norden och fick råd 
mellan övningar från vägledare och musiker. Spelningsjuryn bestod av Ivar Frounberg, Rolf Wallin, Juliana Hodkinson. 
 
Dirigenter 
Roy Goodman var engagerad som huvuddirigent för den klassiska repertoaren, men blev tvungen att med kort varsel 
anmäla återbud pga. sjukdom. På under ett dygn fick orkestern in motsvarande kapacitet i Nicholas Kraemer.  
 
Solister 
Som ett försök annonserade ON efter solister bland orkesterns egna musiker. Detta för att integrera solist/orkester, samt 
att få en hög nivå på stråksektionen. I allt 7 solister provspelade och Ellen Nisbeth (20) och Sara Övinge (19), bägge 
svenska studenter vid Norges Musikkhøyskole fick utmaningen. 
Orkestern hade också med sig Eirik Raude som solist på slagverkskonserten Das War Schön. 
 
Instruktörer 
Med små justeringer behöll ON stammen av instruktörer som har varit aktiva under Svenska Rikskonserter, för att 
bevara kompetensen och kontinuiteten i en för övrig hektisk övergångsfas: 
Terje Moe Hansen och Arne Jørgen Øian (N), violin 
Svava Berhardsdottir (IS), viola 
Ilkka Uurtimo (FI), cello 
Michael Karlsson (S), kontrabas 
Asger Svendsen (DK), treblås 
Ingemar Roos (S), mässing 
Eirik Raude (N), slagverk 
 
Kammarmusik 
Kammarmusik blev i stor grad organiserad av orkestermusikerna själv, som kom med inspel på repertoaren, formade 
sina egna grupper och arrangerade övningar i de få lediga stunderna som fanns på timplanen. 
Det blev: tre stråkkvartetter, en blåskvintett, blåsduo. Hela cellogruppen ställde också upp med egenarrangerade 
smakprov från filmmusikens värld, och årets ende slagverkstudent framförde performance-stycket Scratch av Rolf 
Wallin för ballong, såpvatten och kniv, i varierande konstellationer till stor begeistring. 
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Kammarmusikrepertoaren blev framförd vid följande tillfällen till glädje för alla som ville lyssna: 
� • Öppen afton i Marvika, Prøvesalen fredag 27.juni 
� • ON på byn i Kristiansand lördag 28.juni: 
� • Hurtigruten, Panoramasalongen på 7.däck lördag 5.juli 
� 4 vårdhem, Sørlandets Kunstmuseum, Markens gade och Restaurant Herlig Land 

 
Examensspelning: 
Deltagarna i Orkester Norden blir erbjudna 10 ECT studiepoäng om de registrerade sig som studenter 
vid Universitetet i Agder. 2/3 av studenterna valde att använda sig av denna möjlighet, och blev utvärderade av externt 
utpekade sensorer som under tiden hade samtal med instruktörerna. Examen blev avlad genom en öppen visning för 
kompositörsstudenterna, och vid öppningskonserten i Kristiansand Domkyrka for orkestermusikerna. Sensorer var 
Tellef Juva och Tatjana Ristic. 
 
Dokumentation 
Fotografen Arne Gjone Støvseth följde orkestern i Kristiansand i 5 dager vilket blev till ett fotomontage på över 100 
bilder av hög kvalitet. Öppningskonserten i Kristiansand Domkyrka spelades in. 
Dokumentärfilmen ”The Love for Music” av avgångsstudent Richard Hoel följer kurs och turné genom 3 episoder som 
färdigställdes i oktober 2008. Hoel har dialog med NRK, som har visat intresse för att visa filmen. 
 
Turné från söder till norr 
Det hölls 4 orkesterkonserter under Orkester Norden 2008: 
• Kristiansand Domkirke, 2.juli 
• Nordkapphallen, 4.juli 
• Hammerfest Kirke, 4.juli 
• Ishavskatedralen I Tromsø, 6.juli 
Den femte orkesterkonserten som var planlagd under Quart-festivalen blev avlyst, då Quart gick i konkurs få veckor 
före spelningen. 
Turnén lät sig göras trots kort planläggningstid, men var därför av mindre omfångsrik karaktär än vad som är den 
vanliga ambitionsnivån för ON. Bäst besökt var öppningskonserten i Kristiansand med närmre 300 åhörare. 
 
Organisation och stab 
Organisationen bakom Orkester Norden har varit i en förankringsfas i hela 2008, där de respektive 3 ägarna gradvis 
integreras i projektet och vice versa. 
 
Representanter för ägarna har bildat en styrgrupp bestående av: 
Alex Taylor (programchef KSO) 
Helge Nordgård-Hansen (styreleder KIF) 
Ragnhild Valvik (konstituerad fakultetsdirektör vid fakulteten för konst, UiA) 
Erik Gunvaldsen (institutsledare musik, UiA) blev halvägs genom året ersatt med Tellef Juva. 
Staben i ON 2008 har varit liten men välfungerande. Anställda i projekter har varit: 
Katrine Ganer Skaug, daglig ledare (100%) 
Gisle Sandvand, producent (50%) 
Jonas Lind Aase (anställd i juni-juli) 
Mark Candasamy (anställd i juni-juli) 
Sigurd Schaathun, podieinspicient (juni-juli, utlånad från KSO) 
Konstnärlig ledare Rolf Gupta arbetade för ett symboliskt honorar, och hans insats har varit ovärderlig detta år. 
I tillägg har ON ett rådgivande organ på Nordisk nivå som möts två gånger årligen, bestående av: 
Kristian Ólafsdottir, generalsekreterare Föreningarna Nordens Förbund 
Eirik Birkeland, ordförande Nordisk Konservatorieråd 
Lennart Fridén, ordförande Lions Club centralgrupp i Sverige 
Anders Christensen, Jeunesse Musicales Danmark 
Terje Winther, De Unges Orkester Forbund, Norge 
Björn Stålne, Svenska Rikskonserter 
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7 FÖRENINGARNA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND (FNUF) 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan för de nationella Nordenföreningarnas 
ungdomsorganisationer eller motsvarande organ i de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Medlemmarna 
år 2008 var Foreningen NORDENs Ungdom i Danmark, Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Finland, Nordklúbburin 
på Island, Föreningen Norden i Norge och Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige. 
 
Huvudtemat för året var att återupprätta FNUF:s tidning som efter en tävling bland medlemmarna uppkallades 
NordKant. Tidningen publicerades två gånger under året och teman som behandlades var nordisk litteratur och 
migration. Medlemsorganisationerna samlades till möte två gånger under året: vårmötet hölls i Köpenhamn i april och 
höstmötet i Göteborg i september i samband med FNF:s styrelseseminarium. De samnordiska evenemangen som 
arrangerats under året var bl.a. Saunaexpressen i Finland och Café Norden på Åland. Temat för Café Norden var 
Norden och globaliseringen. 
 
FNUF beviljar också årligen projektpengar till medlemsorganisationernas nordiska evenemang. Stöd utdelas till 
evenemang som har deltagare från flera nordiska länder. År 2008 beviljades stöd till Saunaexpressen i Åbo, 
brännbollsturnering i Umeå, Vattenäventyret på Island och Foreningen NORDENs Ungdoms klimaprojekt i Danmark. 
 
Freyja Finnsdóttir från Nordklúbburin på Island fungerade som ordförande för FNUF ända till vårmötet då Marika 
Salko-Aho från Pohjola-Nordens Ungdomsförbund valdes till ny ordförande för tvåårsperioden. Det gamla 
arbetsutskottet som bestod av Freyja Finnsdóttir, viceordförande Mette Heide Sørensen från Föreningen NORDENs 
Ungdom i Danmark och Johanna Carlsson från Föreningen Nordens Ungdomsförbund i Sverige avgick. Till det nya 
arbetsutskottet valdes ordförande Marika Salko-Aho, Peter Olevik Dunder från Föreningen Nordens Ungdom i Sverige 
och Jens Sand från Foreningen NORDENs Ungdom i Danmark. FNUF:s generalsekreterare Pirjo Mälkiäinen från 
Pohjola-Nordens Ungdomsförbund i Finland följde med arbetsutskottets arbete som vanligt. 
 
FNUF:s sekretariat fortsatte koordinera verksamheten i Helsingfors under ledning av Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbunds generalsekreterare. Sekretariatet har ansvar för FNUF:s ekonomi, tar hand 
om informationsspridningen mellan länderna samt förbereder och sammankallar möten. FNUF/PNU administrerar 
också Ungdomens Nordiska Råds (UNR) sekretariat. Från mars till maj arbetade Heidi Köyste som FNUF-/UNR-
praktikant och från juni framåt Janina Mackiewicz som halvtidsanställd koordinator för UNR. UNR:s årliga session 
hölls i slutet av oktober i Esbo, Finland före Nordiska rådets session. FNUF:s hemsida på adressen www.fnuf.net 
upprätthålls av arbetsutskottet.  
 
Samarbetet mellan länderna och organisationerna har under år 2008 fungerat mycket bra. FNUF ser positivt på det 
förtroende som FNUF åtnjuter hos FNF och bland Föreningarna Norden i respektive länder. 

8 VENSKABSBYSAMARBEJDET 

Venskabsbysamarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer har gennem alle årene været en vigtig sag for 
Norden-foreningerne. Samarbejdet giver muligheder for at bringe folk på lokalt og kommunalt plan sammen i et 
netværk over hele Norden. Omkring 1000 kommuner har i årenes løb oprettet venskabskontakter i Norden. Denne 
virksomhed har hen ad vejen også fået forgreninger til de nordiske nærområder, og til en række lande i de andre 
verdensdele. 
 
Foreningerne Norden har under året arbejdet med at kortlægge aktive venskabsbyer i deres regi med henblik på at 
genopbygge venskabsbynetværket, men det er i mange tilfælde blevet opløst på grund af kommunesammenlægninger. 
FNF bruger dette som underlag for koordinering af netværksopbygningen.  
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9 SKOLSAMARBETE  

Skolmedlemskap  
Målet för skolverksamheten inom Föreningarna Norden var att sprida kunskap om Norden och göra det möjligt för 
lärare och elever att träffas så att det uppstår vänskapsrelationer och samarbete. Vi ville också att ungdomar ska få en 
nordisk upplevelse under sin skoltid. Skolmedlemskapet varierade lite i de olika länderna. Sverige, Norge och Danmark 
erbjöd skolorna skolmedlemskap som innehöll bl.a. böcker, dvd, planscher etc. Finland, Island och Åland höll kontakt 
med alla skolor i landet. 
Norge och Finland var administratörer för nationella skolstipendieordningar. Föreningen Norden Sverige hade en egen 
stipendieordning Nordiska lärarfortbildningsstipendier. Föreningarna Norden på Island administrerade Västnorden 
medel. 
Antalet skol- och biblioteksmedlemmar i Norden var ca 1900. 
 
Vänskapsklasser  
Brevväxling per post och e-post hade som mål att stimulera till kontakter mellan elever i alla åldrar. Det andra viktiga 
målet var att ge eleverna praktisk erfarenhet av de nordiska språken. De fick på ett stimulerande och enkelt sätt träna 
nordisk språkförståelse men också vetskap om barns levnadsvillkor i Norden. Projektet spred information om Norden 
och det nordiska samarbetet för att öka förståelsen för den nordiska gemenskapen bland skolelever. 
Vänskapsklassprojektet var ett värdefullt stöd för lärare i deras undervisning om Norden.  
138 klasser var registrerade i vänskapsklasser: 58 svenska, 33 danska, 21 norska, 20 finska, 2 åländska, 1 grönländsk 
och en från Ukraina. Klasserna brevväxlade traditionellt och per e-post och samarbetade på olika sätt.  
 
Lärarfortbildning 
Vi hade två samnordiska lärarseminarier och flera bilaterala satsningar under 2008.   
 
Svenska i grevens tid – praktiska tips inför Märkesåret 2009 
Den 29 januari samarbetade Föreningen Norden med kulturcentrum Hanaholmen  kring arrangemangen på seminariet 
som tog upp historieundervisningen i Sverige och Svenska nu projektet i Finland.  Ca 80 lärare deltog varav 9 från 
Sverige.  
 
Skolen i Norden  – en diagnose på Voksenåsen  
Den 28 februari 2008 arrangerade Föreningen Norden Norge ett skolseminarium Skolen i Norden där ca 90 personer 
från hela Norden deltog.   
 
Norden i bio  
Det hölls fem seminarier om Norden i bio kortfilmer och hur de kan användas i undervisningen av Norden och nordiska 
språk: i februari i Karlstad,  i september i Umeå,  Stockholm, Malmö och Abenraa i Danmark med 30 – 40  deltagare i 
alla.  
   
Kan vi varandras historia 
Ett finskt, svenskt och åländskt seminarium om ländernas gemensamma historia och grannlands relationer inför 
Märkesåret 1809 i Mariehamn den 28-30 september. 46 personer deltog.  
 
Nordens barnböcker – en dynamisk bokskatt  
Ett seminarium på Skansen i Stockholm för lärare och bibliotekarie den 3 oktober inför Kura gryning. Vi presenterade 
årets texter och gav tips på nordiskt barn- och ungdomslitteratur, 25 deltagare.  
 
Akademisering av lärarutbildningen och läraryrkets professionalisering – ett nordiskt perspektiv  
Föreningen Norden häll ett seminarium i samarbete med Norden i Fokus och Lärarutbildningskansliet i Stockholm 
universitet den 9 oktober om lärarutbildningen i Norden  med 154 deltagare från hela Norden.  
 
Norden korrespondenterna 
Norden korrespondenterna 2008 den 25-13  oktober med 10 norska och svenska skolor med 24 deltagare åkte genom 
Åland till Helsingfors där man bevakade Nordiska Rådets session. Därifrån åkte de sedan vidare till Sankt Petersburg 
där man besökte ett gymnasium, intervjuade journalister och hade sightseeing. På Åland besöktes Lagtinget och Åland 
tidningen och i Helsingfors Sveriges ambassad där vi fick en föreläsning om ländernas gemensamma historia och 
dagens Finland. På Åland fick deltagarna en kurs i journalistik. Alla ungdomarna skrev till sina skoltidningar, 
skolhemsidor och lokaltidningar under resans gång. 
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Kura gryning 
Skolorna inbjöds att kura gryning den 10 november klockan 9. Årets texter var Sagan om Flumbra för de yngsta, SMS 
från Soppero för mellanåldern och Eeva Kilpis nya text ”Kärlek till Norden ” för gymnasiet och folkhögskolan.  
 
Nordiskt gästabud 
Föreningen Norden inbjöd skolor att fira Nordiskt gästabud runt Nordens dag den 23 mars vecka 13 genom att servera 
nordisk mat i skolbespisningen. Temat var ny nordisk mat i betydelsen hälsosam, lokal och klimatvänlig mat /  mat som 
våra nya nordbor hade haft med sig till Norden. På hemsidan fanns förslag på recept på skolmat från de olika länderna.  
 
Sommarläger  
Sommaren 2008 arrangerades tre sommarläger: Bildkonstläger den 16-19 juni på Biskops Arnö med 14 deltagare, 
Nordiskt sommarläger i Hilleröd den 30 juni – 7 juli med ca 90 deltagare och Borgå den 7-12 juli med ca 20 deltagare.  
 
Kartläggningen av Norden kunskaper   
På våren 2008 börjades planeringen för skolaktiviteter inför Märkesåret 1809 i Sverige och Finland. Båda länderna 
valde olika vägar men i Sverige gjordes en nordisk undersökning som berörde hela Norden, Kartläggningen av Norden 
kunskaper. Ca 3000 niondeklassare och 138 lärarstudenter svarade på 62 frågor om Norden hösten 2008. 
Kartläggningen visade att Finland var det mest kända och Island det minst kända landet för svenska elever som kunde 
ca 50 % av frågorna. Av eleverna ansåg 69 % att de förstod norska alternativt 40 % danska mycket bra / bra.  
Kartläggningen finns på en ny hemsida www.fokusfinland.se som blir kvar även efter Märkesåret .   
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10 KONTAKT MED SAMARBEJDSPARTNERE I NÆROMRÅDERNE 

Der findes i dag fungerende Norden-foreninger i Estland, Letland, Litauen, i Koltushi ved St. Petersburg og i 
Petrozavodsk. De samler nordisk interesserede medlemmer til at arbejde for at sprede kundskab om Norden i 
hjemlandene og til at holde kontakter med Norden-foreningerne i de nordiske lande.  I 1999 blev der underskrevet 
samarbejdsaftaler mellem Foreningerne Nordens Forbund og foreningerne Norden i Estland og Letland. 
Samarbejdsaftalen har til mål  at fremme kontakten og samarbejdet mellem Foreningerne Nordens Forbund og 
Foreningerne Norden i Estland og Letland og knytte disse nærmere til Norden-foreningerne i Norden.   
 
Foreningen Norden i Estland blev oprettet i 1989 og har lokalafdelinger i flere kommuner. Foreningen har haft tæt 
samarbejde med Pohjola-Norden i Finland.   
 
Foreningen Norden i Letland blev oprettet i 1991 og har lokalafdelinger i flere kommuner.   
 
Foreningen Norden i Litauen blev oprettet i 1997 og samler Norden-interesserede fra Vilnius-området, men har også 
medlemmer fra andre dele af Litauen. I samarbejde med Foreningerne Nordens Forbund og Pohjola-Norden, og i regi af 
Nordisk Informationskontor i Vilnius, arrangerede foreningen igen i år den nordiske biblioteksuge. 
  
Foreningen Norden i Koltushi kommune blev etableret i år 2000 i Koltushi, vest for St. Petersburg. Koltushis historiske 
og kulturelle baggrund og det faktum, at mange af indbyggerne har forbindelser med Norden, specielt med Finland og 
Sverige, har stimuleret interessen for foreningen. Foreningen har kontakt med Pohjola-Norden.  
 
Foreningen Norden i Petrozavosk. Foreningen blev oprettet i 2001. Oprettelsen og aktiviteterne i foreningen er til dels 
præget af det nære venskabsbysamarbejde mellem Umeå og Västerbotten og Petrozavodsk.  
 
FNF har följt NGO-samarbetets utveckling i Östersjöregionen och de forum som arrangerats. Representationen har ägt 
rum via de nationella organisationerna, främst Pohjola-Norden. 
 
 
11 NORDENSEMINAR FOR NORDEN FORENINGERNES STYREMEDLEMMER  

i Kungälv den 26.-28. september 

Temaet for styreseminaret 2008 var Klimaudviklingen og klimapolitiske udfordringer i Norden. Seminaret var opdelt i 
de deler.  
Klimaudviklingen – konsekvenser og muligheder 
Klimapolitiske udfordringer i Norden - Nordisk klimapolitik?  
Hvad kan den enkelte medborger gøre? Hvordan kan Foreningerne Norden bidrage til at bekæmpe udviklingen? 
   
På seminaret deltog blandt andre, Bogi Hanson, professor i oceanografi ved Færøernes Universitet, modtager af Nordisk 
Råds Natur og Miljøpris, 2006, som hovedtaler på del 1 om klimaudviklingen.  
 
I del 2 diskuterede man i hvilken grad de nordiske lande stod for en fælles politik i forbindelse med forberedelser af 
klimatopmødet i København 2009 samt hvad der kunne forventes af EU i forbindelse med topmødet.  
I del 3 blev der redegjort for forskellige kampagner og tiltag som er med til at forankre klimaproblematikken hos 
nordiske medborgere. 
 
På baggrund af seminarets oplæg diskuterede mødets deltagere hvordan lokalafdelingerne kunne arbejde videre med 
temaet inden for sine rækker.  
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12 ANDEN VIRKSOMHED 

12.1 Hallo Norden og Norden i Fokus 

Foreningerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige gennemfører på opdrag af Nordisk Ministerråd projektet 
Hallo Norden. Hallo Norden er en servicetelefon og et informationsforum for privatpersoner og små virksomheder, som 
bevæger sig over de nordiske grænser og har behov for information og vejledning.  
 
Desuden gennemfører foreningerne i Norge og Sverige på opdrag af Ministerrådet projektet Norden i Fokus, som er et 
aktivitetsprogram om nordiske emner i hovedstæderne. I Finland, Helsingfors gennemføres Norden i Fokus af Nordens 
institut i Finland (NIFIN) og i Island, Reykjavik gennemføres projektet af Nordens Hus. I Danmark gennemføres 
projektet af Nordisk Ministerråds Kommunikationsafdeling. 
 
Aftalerne om disse to projekter er indgået mellem Nordisk Ministerråd og de enkelte foreninger, og Forbundet har ingen 
formelle opgaver under gennemførelsen af disse opgaver. Imidlertid indgår rådslagning og drøftelser omkring 
gennemførelsen af projekter jævnligt på Præsidiets møder og på møderne for direktørerne/generalsekretærerne. 

12.2 Øvrig kontaktvirksomhed 

I 2007 har der været nær kontakt med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. FNF’s præsidium og Nordisk Råds 
præsidium afholdte et fællesmøde i forbindelse med Nordisk Råds møder i Stockholm i januar. Præsidiets medlemmer, 
generalsekretæren og direktørerne deltog også i Nordisk Råds 59. session i oktober i Helsingfors.  
 
Generalsekretæren har også haft flere møder med medarbejdere i Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariat og 
med medarbejdere i Nordisk Kulturfond. 
 
For så vidt angår samarbejdet med de nordiske informationskontorer har generalsekretæren mødt en del af lederne af 
informationskontorerne i forbindelse med et møde om samarbejdsprojektet Norden Bio i marts i København samt under 
Rådets session i Helsingfors i oktober. 
 
Generalsekretæren har desuden deltaget i en række konferencer og seminarer forbundet med Forbundets 
arbejdsområder. 
 
Endelig har generalsekretæren talt ved en række Norden foreningers møder og generalforsamlinger rundt om i Norden.  
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Bilagor: 

Bilaga 1 
Uttalande till de nordiska kulturministrarna 

 

 
 
 
 
Til de nordiske kulturministre 
         
         Brian Mikkelsen, Danmark     
         Stefan Wallin, Finland 
 Kristina Háfoss, Færøerne 
 Tommy Marø, Grønland 
        Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Island  
         Trond Giske, Norge 
         Lena Adessohn Liljeroth, Sverige 
         Britt Lundberg, Åland 
                   
    
cc.        De nordiske samarbejdsministre 
             Halldór Ásgrímsson, generalsekretær NMR 
             Jan Erik Enestam, generalsekretær NR 
 
Den 23. juni 2008 
      
 
 
Foreningerne Nordens Forbund vil udtrykke uro over Orkester Nordens fremtid.  
 
Nordisk Ministerråd har med sin beslutning om at omlægge støttestrukturen for det nordiske kultursamarbejde skabt en 
ny situation; ny spændende dynamik med nye projekter bliver opfordret gennem ny støttestruktur på den ene side – 
mens vellykkede tilbagevendende aktiviteter er truet på livet. Orkester Norden er en af dem og risikerer at forsvinde fra 
år 2009 med Nordisk Ministerråds afskaffelse af de 1.5 mil DKK som er blevet ydet til Orkestrets drift og som udgør 
ca. halvdelen af Orkestrets total budget. 
 
Orkester Norden er blandt de aktiviteter som opfylder alle kriterier for vellykket nordisk kultursamarbejde. 

� Der tilbydes en platform for et ungt nordisk netværk  
� Der skabes fagligt fællesskab og udveksling over de nordiske grænser 
� Platformen aktiverer kompetenceudvikling og konkurrencedygtighed blandt unge kunstnere og professionelle 

udøvere 
� Der skabes en stærk synlighed for samarbejdet, både på nordiske og internationale arenaer 
� Netværkene varer udover selve aktivitetsperioden og tages med ud til arbejdsaktive musikere med en 

grundlæggende nordisk referenceramme - tak være Orkester Norden. 
 

Orkestret har desuden åbnet op for samarbejde med baltiske musikere og har dermed skabt et nordisk-baltisk netværk 
inden for feltet. 
 
Vi skal gøre opmærksom på og betone, at alternative finansieringsmuligheder opsøges aktivt; fra lokale fonder til 
sponsorer og kreative ideer for egen indtægter. Disse alternativer skal selvfølgelig udnyttes, men man skal være 
opmærksom på, at alternative bidragsydere giver sjældent eller aldrig midler til drift. Det grundlæggende problem bliver 
fortsat til stede; Orkester Norden kan ikke fortsætte sit arbejde på et højt kunstnerisk niveau samt planlægning af 
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aktiviteter og bookning af professionelle samarbejdspartere frem i tiden uden en finansiel garanti fra Nordisk 
Ministerråd. En fællesnordisk opbakning øger desuden mulighederne for at inddrage andre bidragsydere. 
 
Orkester Norden er ressourcekrævende på grund af sine kvalitetsbevidste metoder – men både på kort og lang sigt er 
Orkester Norden en investering for nordisk kulturliv som i endnu højere grad er ressourcegivende. 
 
Foreningerne Nordens Forbund vil derfor opfordre de nordiske kulturministre til at åbne øjnene op for den nordiske 
kraftsamling og kompetenceudveksling som ligger i orkestret og finde frem til muligheder for at skabe en speciel 
budgetpost for Orkester Norden på Nordisk Ministerråds budget fremover.  
 
 
På Foreningerne Nordens Forbunds vegne 
 
 
 
Outi Ojala                                         /  Kristín Ólafsdóttir, 
formand     generalsekretær 
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Bilaga 2: 
 

 
 
 
Till de nordiska samarbetsministrarna 

Cristina Husmark Persson 
Jan Vapaavuori 
Heidi Grande Røys 
Bertel Haader 
Björgvin Guðni Sigurðsson 
Høgni Hoydal 
Aleqa Hammond 
Runar Karlsson  

      2008-08-28 
 
Med bestörtning har vi inom Föreningarna Norden följt den debatt som uppstått om Ungdomens Nordiska råds beslut 
att vid behov tillåta engelska. Istället för att diskutera orsakerna till ungdomarnas beslut har debatten kommit att gälla 
beslutets berättigande och ungdomarnas rätt att erhålla understöd ifall de håller fast vid beslutet. 
 
Bakgrunden till ungdomens beslut ligger dels i de nordiska skolsystemens tillkortakommanden, dels i det faktum att 
ungdomen inte givits resurser att arrangera tolkning vid alla möten. Ytterligare har ungdomarna hänvisat till det 
mångkulturella Norden och nynordbornas rätt att delta i det nordiska samarbetet. 
I diskussionen har det hävdats att ungdomarnas beslut står i strid med den nordiska språkdeklarationen. Inget har sagts 
om den nordiska språkkonventionen som avser att trygga nordbors rättigheter att tala sitt eget språk. Inte heller har 
tillräcklig uppmärksamhet fästs vid de alarmerande resultat som Lunds universitet på uppdrag av Nordiska 
kulturfonden, tagit fram i en stor språkförståelseundersökning. Den visar tydligt att dagens ungdom i Norden inte förstår 
varandra ens över de skandinaviska språkgränserna. 
 
Mot denna bakgrund och det faktum att allt fler akademiska och vetenskapliga samarbetsprojekt mellan de nordiska 
länderna idag äger rum på engelska vill jag vädja till samarbetsministrarna om att dels förse Ungdomens nordiska råd 
med tillräckliga ekonomiska resurser för att arrangera tolkning vid alla möten dels återinföra det nordiska tolkstöd för 
organisationer och institutioner, som till för något år sedan fanns inom ministerrådssekretariatet. Tolkstödet kunde 
lämpligen ges en lätt administration vid Nordiska kulturfonden. 
 
Outi Ojala 
Ordförande för Föreningarna Nordens Förbund 
Ordförande för Pohjola-Norden 
Genom 
 
 
Kristin Ólafsdóttir 
 
Till kännedom 
Ungdomens Nordiska Råd 
Nordiska ministerrådets generalsekreterare 
Direktören för Nordiska rådet 
De nationella delegationerna vid Nordiska rådet 
Nordiska kulturfonden 
De nationella Norden-föreningarna  
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Bilaga 3: 

En uppmaning till de nordiska regeringarna  

Föreningarna Nordens uppgift är att driva frågor av gemensamt nordiskt intresse och att engagera medborgarna i dessa. 
Klimatförändringarna kommer att drabba alla länder och påverka alla samhällen utan undantag, om än på olika sätt.  
 
Vi tror att de lösningar som Norden kan erbjuda för att stoppa den globala uppvärmningen har stora möjligheter att bli 
inspiration och exempel för världen i övrigt. Vi tror att ett starkt nordiskt engagemang kan vitalisera de globala 
förhandlingarna om insatser sätts in vid rätt tidpunkt. Vi tror på en nordisk klimatstrategi. 
 
Vid olika opinionsundersökningar som har gjorts under de senaste åren framkommer med all tydlighet att Nordens 
befolkning förväntar sig att de nordiska politikerna påtar sig ett aktivt och samordnat ledarskap i klimatfrågan.  
 
Föreningarna Norden uppmanar därför de nordiska regeringarna att vidta följande åtgärder 

1. Formulera en nordisk strategi för hur globala förhandlingslösningar ska  
utformas, och verka inom EU så att FN:s klimatkonferens i Köpenhamn blir en 
framgång. 

Med tanke på att närmare tvåhundra länder ska genomföra sina ratificeringsprocesser sedan det nya avtalet 
undertecknats, måste ett globalt klimatavtal ovillkorligen komma till stånd senast i Köpenhamn i december 2009.  
  
Världens länder enades på Bali i december 2007 om att världens samtliga länder måste samarbeta för att stoppa 
uppvärmningen, om än på olika sätt och efter vars och ens förmåga. I en tillämpad form kommer ett globalt avtal ytterst 
att vila på  nationella och lokala lösningar. Det är här som Norden genom sin politiska tradition och sin tradition av 
medborgarengagemang kan vara föregångare. 
 
Det säger sig självt att förhandlingsmaskineriet blir enormt när över 190 nationer ska komma överens. EU har hittills 
haft en central roll som pådrivare i klimatförhandlingarna. Utan EU hade mötet på Bali kollapsat. EU:s åtaganden är de 
mest ambitiösa för någon ländergrupp i världen – men fördelningen av åtagandena mellan EU-länderna är ännu inte 
klar. Hårda förhandlingar kan förutses. De tre nordiska EU-medlemmarna - Danmark, Finland och Sverige - kan aktivt 
bidra till att de förs i hamn. 
 
En förhandlingssituation där alla länder försöker komma undan med så låg ambitionsnivå som möjligt vore inte bara 
kontraproduktiv utan katastrofal. En stor utmaning är alltså att inte hemfalla åt internationella förhandlingars sedvanliga 
framkompromissade ”minsta gemensamma nämnare”. Också här kan och måste Norden vara föregångare i fråga om 
nytänkande.  
 
Vi föreslår därför att de nordiska regeringarna utser en gemensam nordisk talesman för att driva vissa nyckelfrågor.  
   
2. Påskynda de nordiska ländernas egen omställning med sikte på att till 2020 ha 
uppnått en kraftig minskning av CO2-utsläppen. I samband med detta bör en nordisk 
handlingsplan utarbetas där regeringarna på ett trovärdigt sätt visar att en kraftig 
minskning kan nås. Målsättningarna måste vara konkreta, tidsbundna och 
verifierbara. Allmänna löften är i detta skede av föga värde. 

Energiförbrukning och valet av energislag för transporter, uppvärmning m.m. är de helt dominerande orsakerna till den 
globala uppvärmningen. De nordiska ländernas energiprofiler skiljer sig från varandra. Men det hindrar inte att målen 
kan vara gemensamma. Det avgörande är att politiken är samordnad, så att ett klimatsmart beslut inom en 
politikersektor inte motverkas av beslut inom en annan sektor. 
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Inför en omställningsprocess räknar man gärna fram kostnaderna, ofta i avskräckande syfte. Klimatåtgärderna kan 
förefalla kräva mycket stora ekonomiska satsningar. Den uppoffringen är emellertid ringa jämfört med vad ett 
misslyckande med att hejda uppvärmningen skulle kunna innebära. Dessutom innebär den globala uppvärmningen i dag 
en betydlig säkerhetspolitisk risk. Rimligtvis borde då en del av världens betydligt större försvarsbudgetar kunna 
omfördelas till klimatsatsningar. 
 
I många kalkyler stirrar man sig blind på kostnadssidan, och bortser från de positiva ekonomiska verkningarna. Men 
redan har många företag lyckats sänka sin energiförbrukning, kanske mindre för att rädda det globala klimatet än av rent 
ekonomiska skäl. Resultatet är ändå ett bättre klimat till lägre kostnader! I de flesta fall tenderar den mest 
kostnadseffektiva energiinvesteringen vara att spara energi. 
 
De nordiska länderna har kunnat visa att ökad tillväxt inte måste innebära ökad energiförbrukning.  

3. Satsa betydande resurser på forskning, utveckling och innovationer i samverkan.

I klimatfrågan ligger naturvetenskaperna långt före andra vetenskaper. Teknisk forskning och utveckling tilldrar sig 
stort intresse och får ofta stora resurser, inte minst därför att många tror att tekniska innovationer kommer att lösa 
klimatproblemen, kanske också för att många företag har börjat upptäcka nya attraktiva affärsmöjligheter och ser att det 
ligger en stor konkurrensfördel i att vara först. Däremot ligger andra forskningsområden långt efter och tänkandet är 
ofta låst i gamla mallar, inte minst inom samhällsvetenskaperna.  
 
Också i fråga om forskning har de nordiska länderna sina specialiteter. De nordiska länderna satsar dock relativt lite på 
forskning och utveckling kring hållbara klimatlösningar i förhållande till andra jämförbara länder. Inom mindre 
kapitalkrävande forskningsområden som ekonomisk och social forskning kan också små länder, som de nordiska, 
komma med nyskapande bidrag.  
 
Vi anser att betydande resurser bör avsättas i de nordiska länderna för forskning och omställning kring hållbara 
klimatlösningar.  

4. Verka genom folkbildning och dialog för att medvetandegöra nordborna på bred 
bas om omställningsbehoven och ta tillvara människors kreativitet och förmåga att 
ta ansvar. 

Den folkliga förankringen är de nordiska ländernas paradgren. I våra demokratiska länder är väljarnas stöd för den förda 
politiken en ryggrad och en nödvändighet. Det borgar i sista hand för en effektiv implementering av politiska beslut.  
 
Klimatfrågan har dominerat medierapporteringen under lång tid och skapat ett positivt opinionstryck. Men det finns risk 
för att intresset mattas av, och att andra frågor tar över agendan i vår informationsintensiva kultur. Genom att fördjupa 
och bredda allmänhetens kunskaper och visa på sambanden mellan vad den enskilda människan kan göra och vilka 
klimateffekter de politiska besluten avser att ha, kan förståelse skapas också för impopulära åtgärder. För politikerna är 
det viktigt att upprätthålla en dialog med sina väljare om detta och att göra det över parti- och klassgränser.  
 
Agenda 21-konceptet från Riokonferensen engagerade många unga i aktivt arbete för miljön. Den modellen bör kunna 
återuppväckas och fungera också i klimatarbetet. 
 
Det nordiska samhällsbygget vilar på upplysta, kunniga och medvetna medborgare. Folkbildning i bred betydelse är en 
stark nordisk tradition. Vi har redan inlett ett arbete med att tillsammans med studieförbund och andra organisationer 
vidga klimatkunskaperna hos en bred allmänhet. Vi vill fortsätta med detta arbete på ett långsiktigt och kraftfullt sätt 
och vi uppmanar de nordiska regeringarna att ge stöd till ett ökat folkbildningsarbete i klimatfrågan.  

5. Rikta nordiska bistånds- och forskningsinsatser till de problem som 
klimatuppvärmningen skapar i fattiga länder

De fattigaste länderna har inte bidragit till den pågående globala uppvärmningen men kommer att drabbas hårdast av 
klimatförändringarna. De behöver både kapital och tekniskt bistånd för att komma på rätt spår i energiförbrukningen. 
De är dessutom inte alltid låsta av gamla klimatfarliga strukturer utan kan satsa rätt från början. Norden har sedan länge 
haft en tradition av gemensamt biståndsarbete. En stor del av klimatmålen beräknas kunna nås genom insatser i 
utvecklingsländer. Detta samarbete bör intensifieras och utföras i linje med FN:s handlingsplaner. 
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Nordiska Afrikainstitutet kan tilldelas resurser för forskning inom detta område.  Nordic Development Fund är redan 
inriktad på att ge mjuka lån till klimatsmarta energilösningar i de fattigaste länderna och kan ytterligare renodla denna 
profil. 
Ett samarbete med näringslivet på temat ”Forestry for sustainable development” bör snarast inledas.  
 
6. Etablera ett nordiskt klimatsekretariat med hög kompetens och resurser som kan 
samordna och driva arbetet vidare. 
 
Vägen till ett klimatsmart samhälle kommer att kantas av misstag, felinvesteringar och felprioriteringar. Ur denna 
kreativitet kommer dock framtidens idéer att sållas fram. De nordiska regeringarna bör därför etablera ett nordiskt 
klimatsekretariat för att samla och utvärdera hållbara idéer och för att skapa ett samarbete inom Norden för att sprida 
och implementera dessa.  
 
Vi har med tillfredställelse noterat att Nordiska ministerrådet har tillsatt en nordisk COP-15 grupp med syfte att 
medverka till ett ur nordiskt perspektiv gott resultat vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009. 
Klimatfrågan kommer dock inte, oavsett förhandlingsresultatet, att vara avklarad vid utgången av nästa år. Det är 
snarare tvärtom. Det är efter mötet i Köpenhamn som det stora arbetet börjar. Den erfarenhet och kompetens som den 
nordiska COP-15 gruppen, eller andra nordiska arbetsgrupper, upparbetar inför klimatförhandlingarna måste tillvara tas. 
Detta kan ske i ett nordiskt klimatsekretariat som kraftfullt arbetar vidare med klimatfrågan. 
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Bilaga 4: 

Till de nordiska undervisningsministrarna 

Jan Björklund 
Bertel Haarder 
Sari Sarkomaa 
Þorgerður K. Gunnarsdóttir 
Bård Vegar Solhjell 
Helena Dam á Neystabø 
Tommy Marø 
Britt Lundberg  

2008-11-03 
 
 
I FN’s internationale sprogår er det naturligt at gøre opmærksom på at verdens sproglige mangfoldighed er mindst lige 
så truet som den biologiske mangfoldighed. Man antager således at der uddør et sprog hver 14. dag. Og selv om 
de nordiske sprog ikke hører til de ’truede arter’, er det nordiske sprogfællesskab en væsentlig del af den sproglige 
mangfoldighed. 
 
For at bevare den sproglige mangfoldighed i Norden er det vigtigt at den nordiske sprogkonvention og den nordiske 
sprogdeklaration, nu omsættes til praktisk virkelighed i form af en egentlig nordisk sproghandlingsplan, og at Nordisk 
Ministerråd etablerer en stabil og bredt kompetent instans både til arbejdet med en sproghandlingsplan og til støtte for 
og samordning af det mangfoldige frivillige netværksarbejde der udføres på det sproglige område i Norden. En ikke 
uvæsentlig opgave i den sammenhæng er at sikre at Nordplus-ordningerne igen kommer til at virke efter den 
oprindelige hensigt. 
  
Foreningerne Nordens Forbund er naturligvis rede til at drøfte dette videre med Nordisk Ministerråd og til at påtage sig 
dele af opgaverne. 
 
 
 
På vegne af Foreningerne Nordens Forbund 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Outi Ojala   Kristín Ólafsdóttir 
Formand    Generalsekreterare 
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Bilaga 5 

Klimaudviklingen og klimapolitiske udfordringer i Norden 

Program for FNFs styreseminar i Kungälv, 26. – 28. september, 2008 

 
Fredag
Kl. 13.00-13.45 Outi Ojala, formanden for præsidiet i FNF, indleder diskussion för aktuella politiska 

frågor i nordiskt samarbete på Föreningen Norden i Göteborg 

Del I - Klimaudviklingen – konsekvenser og muligheder - Mødeleder: Inger Jägerhorn, journalist
Kl. 15.00-15.05 Åbning af mødet ved Outi Ojala, formanden for præsidiet i FNF  
Kl. 15.05- 16.00 Klimaændringer – Globalt og i Norden 

Bogi Hanson, professor i oceanografi ved Færøernes Universitet, modtager af Nordisk 
Råds Natur og Miljøpris, 2006 

Kl. 16.00-16.15 Kaffepause 

Del II - Klimapolitiske udfordringer i Norden - Nordisk klimapolitik?
Kl. 16.15- 16.45  Thomas S. Becker, chef for den internationale afdeling ved Danmarks Klima og energi 

ministerium
Kl. 16.45-17.00 Stian Grøthe , politisk rådgivare Arbeiderpartiet, Energi- och miljöfrågor, Norge 
Kl. 17.00-17.15 Ylva Nilsson, journalist og tidligere EU- korrespondent, Sveriges Radio  
Kl. 17.15 -17.30 Kaffepause 
Kl. 17.30– 18.30 Paneldiskussion – spørgsmål fra salen  

Lørdag- Mødeleder: NN 
Del III -  Hvad kan den enkelte medborger gøre? Hvordan kan Foreningerne Norden bidrage til at bekæmpe 
udviklingen?
15.00 – 16.30 Synlig mål – synlig skridt 

Christer Owe,Ekocentrum, Sverige 
 Et ton mindre kampagnen 

Malene Kauffmann Hansen – Klima og energiministeriet, Danmark 
 

 Konsumenternes aktive valg - miljømærkning/klimamærkning 
Mathias Gustavsson – Bra miljöval, Naturskyddsföreningen, Sverige 

 Studiecirkler om klima 
Mats Wallenius – Foreningen Norden, Sverige  

16.30 – 17.00  Kaffepause 
17.00-18.30 Gruppearbejde med ”coaching” fra oplægsholdere 

Søndag - Mødeleder: NN 
09.00 – 09.10 Karin Larsson, fra FNUF beretter om visioner vedrørende klimaarbejdet fra 

ungdomskonferencen i Haparanda   
09.10 – 10.30 Arbejdsgrupperne redegør for deres konklusioner – Diskussioner 
10.30 – 10.45 Sammenfatning og afslutning ved Kristina Pehrsson
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Foreningen Norden Danmark
Malmøgade 3
DK-2100 København Ø
Tel  +45 35 42 63 25
Fax  +45 35 42 80 88
E-post landskontoret@
 foreningen-norden.dk
www.foreningen-norden.dk

Pohjola-Norden
Sibeliusgatan 9A 20
FI-00250 Helsingfors
Tel +358 (0)9 454 20 80
Fax +358 (0)9 454 20 820
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Norræna Felagið i Føroyum
J. Paturssonargøta 24
FO-100 Tórshavn
Tel  +298 315 319
Fax  +298 315 727
E-post  frnorden@kallnet.fo 
www.norden.fo

Norræna félagið
Oðinsgötu 7
IS-101 Reykjavík
Tel +354 551 0165
Fax +354 562 8296
E-post  norden@norden.is
www.norden.is

Foreningen Norden Norge
Harbitzalléen 24
NO-0275 Oslo
Tel +47 22 51 67 60
Fax  +47 22 51 67 61
E-post  foreningen@norden.no
www.norden.no

Föreningen Norden Sverige
Hantverkargatan 33
Box 12707
SE-112 94 Stockholm
Tel +46 (0)8 506 11 300
Fax +46 (0)8 506 11 320
E-post  foreningen@norden.se
www.norden.se

Föreningen Norden på Åland
Hamngatan 4
AX-22100 Mariehamn
Tel  +358 (0)18 172 79
Fax  +358 (0)18 175 79
E-post  norden@aland.net 
www.norden.ax

Föreningarna Nordens Ungdom

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund
Sibeliusgatan 9 A
FI-00250 Helsingfors
Tel  +358 (0)9 454 20 825
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www.fnuf.net

Nordiska
Informationskontor

Nordisk Informationskontor
Kilpisenkatu 6-8
FI - 40100 JYVÄSKYLÄ
Tel +358 (0)14 615 965
Fax +358 (0)14 619 451
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Nordisk Informationskontor
Skolhusgatan 23
FI-65100 VASA
Tel +358 (0)6 319 55 50
Fax +358 (0)6 319 55 52
E-post  info.vasa@pohjola-norden.org 
www.pohjola-norden.org

Norræna Upplysningaskrifstofan
Kaupuangsstræti 23
IS-600 AKUREYRI
Tel +354 462 7000
Fax  +354 460 1460
E-post  mariajons@akureyri.is 
www.akmennt.is/nu

Nordisk Informasjonskontor
Nord-Norge
Boks 1474
NO-9506 ALTA
Tel +47 78 43 41 44
Fax +47 78 43 66 32
E-post  nordinfo.alta@barentsnett.no 
www.norden.org/infokontor/alta

Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
Postboks 77
NO-4801 ARENDAL
Tel +47 370 259 33
Fax  +47 370 259 32
E-post  nordeninfo@norden.no 
www.nordeninfo.no 

Nordisk Informationskontor
Rådhusesplanaden 8, plan 3
SE-901 78 UMEÅ
Tel +46 (0)90 16 34 75
Fax  +46 (0)90 13 47 56
E-post  nordeninfo@umea.se
www.nordeninfo-umea.se

Nordisk Informationskontor
Viktoriagatan 15B
SE-411 25 GÖTEBORG
Tel +46 (0)31 711 5867
Fax +46 (0)31 711 58 64
E-post  info@gbg.norden.se
www.gbg.norden.se

Nordisk Informationskontor i
Sønderjylland
Postadr: Pb 369
DK-6330 PADBORG
Besøksadr: Norder Str. 76
DE-24939 FLENSBURG
Tel  +49 461 14408 329
Fax +49 461 14408 332
E-post  aj@nordisk-info.de
www.nordisk-info.de

Samarbetspartners i 
närområdena

Foreningen Norden i Estland
Lai 29
EE-10133 Tallinn
Tel  +372 62 73 100
Fax  +372 62 73 110
E-post  merle@norden.ee 
www.norden.ee/norden

Föreningen Norden i Lettland
c/o Senter for nordistikk ved Latvias 
kulturakademi
Firsa Sadovnikova iela 37
LV-1003 Riga
E-post biedriba.norden@nordistika.lv

Föreningen Norden i Litauen
Kauno 18-1 
LT-2001 Vievis
Tel  +370 687 30 974 
 +370 682 31 581 
E-post  ssa_norden_lieutva@yahoo.com

Föreningen Norden i Koltushi
188685, Leningradskaja obl.,
Vsevolozskij r-n,
Koltushskaja vol., d. Hjazelki 31
Tel +7 812 311 44 73
Fax  +7 812 311 38 87

Föreningen Norden i Petrozavodsk
�����������������������#
Petrozavodsk 185007
Republic of Karelia - Russia
Mob  +7 921 221 79 92
E-post  lyudmila.ush@onego.ru

Föreningen Nordens Förbund
Norra Vallgatan 16, 2 vån
SE-211 25 Malmö
Tel  +46 (0)40 23 86 10
Fax  +46 (0)40 23 84 10
E-post  fnf@norden.se
www.fnf.se


