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Hälsning från Lidingö
Innehåll:
”Dagbok från fronten”
Lidingöavdelningen gjorde
den 27 november 2012 en
värdig sorti som formell
avdelning, då man
anordnade en
författarafton i Lidingö
stadsbibliotek. Trots ett
uselt väder hade närmare
femtio personer letat sig
till biblioteket.
Temat för kvällen var den
aktuella ”Dagbok fronten”
(Kulturhistoriska
Bokförlaget), skriven av
frontlottan Maija
Kinnunen. Boken har
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publicerats på initiativ av
dottern, stockholmsguiden
Anita Lalander. Dagboken
handlar om en finsk lottas
liv under Vinterkriget och
Fortsättningskriget. Boken
är sannolikt den första
skildringen på svenska av
en frontlottas vardag vid
fronten i Finland under
andra världskriget.
Översättningen till
svenska har gjorts av
Helena Gröhn. Författaren
och redaktören Jan
Malmstedt och skribenten
Stig Lundström, krönikör i

Nordens Tidning,
reciterade ur boken.
Samtliga medverkande i
panelen är medlemmar i
Föreningen Norden.

någon framträdande
kulturdebattör från
respektive land som ger
en exposé över dagens
diskussioner på
hemmaplan.
Samtalspartners blir
journalisterna Bengt
Lindroth (författare till
Föreningen Nordens
årsbok "Härlig är Norden")
och Karin Arvidsson
(författare till skriften
"Talar Norden med kluven
tunga?"). Naturligtvis får
också publiken delta. Om
inte alla träffarna kan
hållas under vecka 12 blir
det så nära inpå som
möjligt.

Vi återkommer med
ytterligare information på
föreningens hemsida och
med e-postutskick.

Vi hälsar Lidingö och
Huddingeavdelningarnas
medlemmar hjärtligt
välkomna till
Stockholmsavdelningens
verksamhet.

Nordiska gästabud
Programpunkter:
Norden
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Nordiska kulturdebatter nordiska gästabud.
Traditionen med Nordiskt
Gästabud löper vidare
2013. Det infaller i andra
halvan av mars i vecka
12, då det bjuds på både
andlig och lite lekamlig
spis.
Planer finns på att i
Stockholm utforma
gästabudet till en svit
möten med fokus på
aktuell kulturdebatt, där de
nordiska ambassaderna
blir med som arrangörer.
Också Studieförbundet
Vuxenskolan ställer upp.
Huvudperson vid
miniseminarierna blir

Om du inte har tillgång till
e-post eller vill ha
information om
programpunkter som inte
är helt klara när
Nyhetsbrevet trycks kan
du kontakta Gunnar
Stenarv, 070-5463014
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Jenny Sanner Roosqvist – samtal med Sveriges Radios
Nordenkorrespondent
Onsdag den 13 februari
klockan 18:00.
Föreningen Norden,
Hantverkargatan 29
(Länsstyrelsens hus)

på insidan

Vi hör henne så ofta i
radion att vi tycker att vi
känner henne. Hon är för
det mesta någon
annanstans i Norden, men
nu får vi tillfälle att träffa
och prata med henne i
Stockholm.
Det går naturligtvis inte att
komma förbi den stora

tragedin i Norge
sommaren 2011 och dess
plågsamma efterspel, men
efter att ha arbetat för SR
och SVT i tjugo år
har Jenny mycket annat
att berätta om – stort och
smått, tragedier och
glädjeämnen. Förutom
Norden och Baltikum har
hon bl.a. i ett par perioder
varit korrespondent i New
York och Sydafrika.
Tänk på, att en reporter
med kort varsel kan
behöva ge sig iväg på

uppdrag, om det händer
något oförutsett. Om vi
behöver ändra våra planer
kommer vi att meddela via
e-post och Föreningen
Nordens hemsida.
webbplatsen.

MEDELTIDENS NORDISKA BYGDER PÅ
GRÖNLAND:bondekultur på marginalen vid klimatförändring

"Fånga läsarens
uppmärksamhet genom
att placera en mening
eller ett citat från
artikeln här."

Måndag den 18 februari
kl 18:00
Baltzar, Baltzar von
Platens gata 11
Kring 985 e.Kr. etablerade
isländska nybyggare en
kreatursbaserad
agrarkultur, kompletterad
med sälfångst, i fjordarna
längs Grönlands
sydvästra kust under den
medeltida värmeperioden:
Österbygden längst i
söder och den mindre
Västerbygden längre
norrut. Grönland blev ett
medeltidssamhälle i
miniatyr - några tusen
individer med eget
biskopssäte, stenkyrkor,
kloster och tingsplats.
Under senmedeltiden
sammanföll en allmän

nordeuropeisk agrarkris
med att klimatet blev
kraftigt kallare. Ca 1350–
1400 avfolkades
Västerbygden och hundra
år senare var även
Österbygden avfolkad.
Grönland blev helt
inuiternas, som flyttade in
i de tidigare norröna
agrarbygderna.
Avfolkningen av den
nordiska befolkningen på
Grönland är ett av de
mest fängslande
historiska mysterierna och
en av de största olösta
arkeologiska gåtorna.
Samtidigt är de
arkeologiska lämningarna
på Grönland unika: det
senmedeltida nordiska
bebyggelsemönstret har

lämnats fruset i tiden. Det
ar skadats ringa av
modern bebyggelse och
det kalla klimatet har i
stort bevarat de
arkeologiska lämningarna.
Fredrik Charpentier
Ljungqvist, som gästar
oss, är doktorand i historia
vid Stockholms universitet
och sekreterare vid
Centrum för
medeltidsstudier vid
Stockholms universitet.
Samarrangemang med
FNSiN, Föreningen
Norden (Stockholm) och
Föreningen SverigeGrönland.
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Årsmöte
Torsdagen den 28 februari kl. 18.00
Lokal: Hantverkargatan 29.
I anslutning till årsmötet talar Sinikka Bohlin om det nordiska samarbetets
utmaningar och om Föreningen Nordens roll.
Servering av norrländska läckerbitar och därtill något gott att dricka. (75 kr)
Anmäl dig gärna till Gunnar Stenarv 070-5463014 eller e-post
gunnar.stenarv@gmail.com så blir det lättare att beställa för rätt antal deltagare.
Valberedningens ordf. Anita Johansson 08-7180327
Föreningens revisor: Gabriel Romanus 08-5951097

.Norden

Sinikka Bohlin som president
i Nordiska Rådet

och Europarådet

Torsdagen den 7 mars kl. 14.00.
Hantverkargatan 29
Välkommen till eftermiddagskaffe och samtal med Björn von Sydow.
Björn von Sydow inleder bl.a med intryck från det nordiska samarbetet inom
Europarådet.
Europarådet arbetar för att skapa en gemensam värdegrund baserad på krav på
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Sverige var med och
grundade Europarådet och dess parlamentariska församling för mer är 60 år sedan.

Ryssland – demokrati,
mänskliga rättigheter och tolerans?
Onsdag 20 mars
Kl 18.00, ABF-huset
Medverkande: företrädare för ryska och svenska civilorganisationer. Utvecklingen upplevs som oroväckande under
Putins tredje presidentperiod som inleddes i mars 2012. Det auktoritära styret tilltar. Nya lagar som antagits
begränsar demokratin, mänskliga rättigheterna och möjligheterna för civilorganisationer i utlandet att samarbeta med
ryska partner. 15-17 april kommer Östersjöstaternas råd, CBSS, att genomföra ett s k NGO Forum på huvudtemat
tolerans i Sankt Petersburg, dit deltagare väntas komma från civilorganisationer i hela Östersjöregionen.
Samarrangemang mellan OSSE -nätverket och Föreningen Norden.
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Observera datum: 24 januari
Anmälan snarast!!!
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Efter Play-debatten – vad tänker filmmakarna själva?
Tid: 24 januari. Från
11:30 serveras lättare
lunch. Samtalet börjar
12:00 och avslutas
13:00. Eftersnack för de
som har tid.
Plats: Norra Latin,
Drottninggatan 71b
Filmen Play är
kritikerrosad och har bland
annat fått Nordiska
Rådets filmpris, men
samtidigt har det
debatterats om filmen är

rasistisk.
Välkommen till ett
filmsamtal där Ruben
Östlund, Ahmed Abdullahi
och andra filmmakare
talar om hur människor
framställs på film, utifrån
hudfärg och etnicitet. Och
vilka val de själva gör som
producenter och
regissörer.
Moderator: Gustav
Forsberg,
Anmäl dig: Deltagandet är
gratis, men vi behöver din

anmälan senast 18 januari
lunchtid. Mejla Louise
Hertzberg, se adress
nedan.
Mobil (+46) 733 27 69 90
louise.hertzberg@nordicw
elfare.org
Arrangör: Norden i Fokus

Grönland i förändring: Bilder berättar
Torsdagen den 11 april
kl 18:00
Baltzar, Baltzar von
Platens gata 11
Konstnären Erja-Riitta
Salonen har besökt
Grönland flera gånger och
hennes
Grönlandsfotografier har

varit med på flera
utställningar i Danmark,
Finland och Sverige, bl.a.
Liljevalchs vårsalong.
Kom och se när Erja-Riitta
visar sina bilder från
Grönland – över 13 år –
och hur Grönland har
förändrats under tiden.

Den globala
uppvärmningen och
globaliseringen har lämnat
synliga intryck i
grönländska landskapet,
människor, kulturen och
livet.
Samarrangemang med
FNSiN och Föreningen
Sverige-Grönland.

Danska: lyssna, läs – och förstå
Vill du förstå danska bättre? Bli uppmärksam på ord och formuleringar som skiljer
danskan och svenskan, vänja dig vid uttalet och utöka din danska ordkunskap. Det
kan vi göra genom att läsa och lyssna på artiklar, noveller, dikter, visor, faktatexter
m.m. Vi går igenom luriga likheter och uttalets grunder.
Om du är intresserad, hör av dig snarast. Vi gör en kurs under våren och försöker
anpassa tider och upplägg efter önskemål. Anders
Schærström; anders.schaerstrom@telia.com; 08-758 30 03; 070-693 91 28.
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Föreningen Natur och Samhälle I Norden (FNSiN) erbjuder:
Runcirkel till våren?
För en hel del år sedan hade vi en studiecirkel om runor och runtexter. Visst
intresse har försports om en upprepning av den, och vi funderar på en repris till
våren med ca tre träffar i april-maj där vi pratar om runalfabetena (särskilt yngre
runraden) och språkets utveckling och ser på ett par texter. Därefter en
"fältövning" där vi går ut en helg och till någon eller några stenar. Om du är
intresserad så hör av dig senast 15 februari, meddela gärna om det är någon
veckodag du föredrar eller inte kan.
Kostnad: 100 kr för Föreningen Nordens medlemmar
Erik Elvers, anmälan via epost eller telefon 08-858488 e.elvers(a)bredband.net

Res med Norden!
Norge och Danmark firar minnet av när de fick sina grundlagar, Island firar minnet av sin självständighet.
Nu arrangerar Föreningen Norden tre resor i anslutning till Norges och Islands nationaldagar och till
Danmarks grundlovsdag. Tanken är att vi på plats ska kunna uppleva hur våra nordiska grannar firar sina
traditioner. Vi hoppas också kunna träffa representanter för våra nordiska systerföreningar och också delta i
arrangemang med nordiska förtecken.
Resan till Oslo äger rum den 15-18 maj.
Resan till Köpenhamn äger rum den 4-6 juni.
Resan till Reykjavik äger rum den 16-19 juni.
Fullständig information med tider, program och priser
på:http://app.emarketeer.com/a/plink/rowa/30505008xlkiwEtiksabqivC_2_68343.html

Mariehamns litteraturdagar
Res med Föreningen Norden till Mariehamns litteraturdagar 15-17 mars
tema Yta
Föreningen
Norden
Stockholmsavdelningen

E-POST:
norden.stockholm@home.se

Yta som underlag och fasad, som fält och utrymme.
kontaktyta, skyddsyta, speglingsyta, havsyta...
Medverkande författare:
Monika Fagerholm, Ulla-Lena Lundberg, Robert Åsbacka m. fl.
Se ytterligare information i det bifogadeflygbladet.
.

Nordiskt huvudstadsmöte i Köpenhamn den 24 – 25 augusti
Se bifogat flygblad. Vi återkommer med information om hotell- och resalternativ
Ring gärna Gunnar Stenarv 070-5463014 om du har frågor inför 2013-års
huvudstadsmöte.

Hjärtligt välkommen till vårens verksamhet!

Vi finns på webben!
Besök oss på:
www.norden.se/stockholm

Styrelsen
Gunnar Stenarv, ordförande, gunnar.stenarv@gmail.com Telefon: 070‐546 30 14
Barbro Graeffe, vice ordförande, barbrograeffe@yahoo.se Christina Glaeser,
ledamot, christina.glaeser@gmail.com Bertil Jobéus, ledamot,
bertiljobeus@gmail.com Elisabet Loberg, sekreterare, lisscarla@gmail.com MariAnne Roslund,ledamot, mari-anne.roslund@bredband.net Anders Schærström,
programansvarig, anders.schaerstrom@telia.com Pirjo Talvitie, kassör,
pirjo.talvitie@comhem.se Outi Tuomaala, ledamot, outimoi@yahoo.se Anders
Tunevi, ledamot, anders@anderstunevi.se

Anmäl din e‐post adress: Skicka ett meddelande till
norden.stockholm@home.se
Du kommer då att få Nyhetsbreven och annan information om
intressanta arrangemang i Stockholm direkt till din elektroniska
brevlåda.
Ev. ändringar i programmet meddelas på vår hemsida
www.norden.se/stockholm och via din e‐post

