Föreningen Nordens Stockholmsavdelning

Medlemsbrev 2017/3
Nordenvänner!
Sommaren är över för 2017. Alltid lika trist och nedslående. Dock
kommer med detta brev en del ljuspunkter inför hösten.
Att ordna möten där norden syns i Sverige och tvärtom tala om hur
Sverige syns i norden är själva idén bakom våra möten i
Stockholmsavdelningen av Föreningen Norden. Likaså att på olika sätt
förmedla kunskaper om de autonoma områdena inom Norden. Även i
höst syns det förstås att Finland firar 100 år som självständigt land.
Varmt välkomna till höstens möten!
Kaj Nordquist
Ordförande Stockholmsavdelningen Föreningen Norden
Kaj.nordquist@telia.com
Mobil: 070 580 42 94

Vi vill ha din e-postadress!
Ibland kommer programpunkter eller tips om andra föreningars arrangemang med
nordisk anknytning med kort varsel. Och brevportot blir allt dyrare. Vi vill på sikt gå
över till att informera er medlemmar per e-post. Vi ber dig som har en e-postadress
men inte meddelat oss den att göra det till Föreningen Nordens medlemsregister
marianne@norden.se Skriv ditt namn och adress samt e-postadressen. Detta
medlemsbrev och information om tillkommande aktiviteter finns på föreningens
hemsida http://stockholm.norden.se/

PROGRAM HÖSTEN 2017

SVERIGES FÖRSTE POLARFORSKARE
Linnélärjungen Anton Rolandson Martin och hans resa till Spetsbergen 1758.
Torsdag den 12 oktober kl 18.00
Föreningen Nordens kansli. Drottninggatan 30.
Jonas Hagstöm, intendent på Naturhistoriska riksmuseet, berättar om den minst kände
av Linnés apostlar, Anton Rolandson Martin (1729 – 1785) som 29 år gammal skickades
av Linné till Arktis för att samla naturalier. Färden skedde med en svensk valångare till
farvattnen väster om Spetsbergen. Syftet med resan, att jaga val och säl ute till havs,
kombinerat med svåra isförhållanden längs kusterna gjorde att Martin bara fick en
chans att gå i land och detta bara under två timmar. Men hur gick fartygets färd och
exakt var gick Martin i land? Genom hårdgranskning av hans dagbok och
meteorologiska rapport från resan har det gått att skissa fartygets troliga rutt och ringa
in hans landstigningsplats. Jonas Hagström har själv deltagit i två expeditioner till
Spetsbergen, senast i september 2017.
Avgift: 50 kronor. Lätt måltid ingår.
OBS! Föranmälan är nödvändig för vår planering. Kontaktperson: Anders Schærström,
070 693 9128; 08 758 3003; anders.schaerstrom@telia.com.
Samarrangemang med Föreningen Natur och
Samhälle i Norden och Studieförbundet
Vuxenskolan.

JÄRNVÄGARNA I NORDEN – FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Onsdag 18 oktober kl 18 - 20
Lokal: KTH, Teknikringen 10
Föranmälan till: laurakovanen75@gmail.com
Järnvägarna i norden har kommit in i en ny utvecklingsfas. Stora investeringar har
gjorts och pågår för att öka kapaciteten och korta restiderna för person- och
godstransporter. Det finns också planer för höghastighetståg, och det pågår en

avreglering som har kommit olika långt i medlemsländerna. Bo-Lennart Nelldal berättar
om var järnvägarna i norden står i dag och vilka planer som finns för utveckling i
framtiden.
Bo-Lennart Nelldal är professor emeritus på KTH Järnvägsgrupp och har lång
erfarenhet av planering av järnvägar på KTH och SJ.

KURA SKYMNING: ÖAR I NORDEN
Måndag den 14 november kl 19
Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2. Pendeltåg till Sollentuna C
”Kura skymning” är sedan många år en nordisk tradition. Avdelningar inom
Föreningarna Norden arrangerar samtidigt, i samarbete med bibliotek i hela Norden,
en kväll med högläsning och diskussion - en manifestation för nordisk berättartradition
och litteratur. Vi läser valda texter av nordiska författare. I år blir det högläsning ur den
finlandssvenska författaren Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is”, som varit nominerad till
Nordiska rådets litteraturpris . Uppläsare är Anders Olsson.
Fri entré. Arrangemanget genomförs av Sollentuna bibliotek i samarbete med
Föreningen Norden. Se även vår hemsida http://stockholm.norden.se/

NORDEN I VÄRLDEN – MED VÅRA UTLANDSSTYRKOR
Mona Westerlund Lindberg berättar.
Onsdagen den 15 november kl 18.00
Estniska Huset, Wallingatan 32 (T-bana Hötorget)
Mona Westerlund Lindberg är född i Finland, och arbetar nu som sjukhuspräst i Solna.
Hon har erfarenhet från tre uppdrag som pastor med nordiska utlandsstyrkor som på
FN-uppdrag tjänstgjort i oroshärdar i olika världsdelar. Mona berättar om vilken nytta
utlandsstyrkorna kan göra, om hur livet gestaltar sig under uppdragen, och om hur det
gemensamma nordiska kommer fram i samband med dem.
Avgift: 50 kr inklusive kaffe/the och tilltugg. Anmälningar till: laurakovanen75@gmail.com

TACK VARE HITLER OCH STALIN
Torsdag 23 november kl 18.
IFFI:s lokaler, Norrtullsgatan 45 (Borgerskapets Enkehus)
Under den provocerande rubriken berättar Hans Lundén om de konstnärer och andra
kulturpersonligheter från våra grannländer som under nazismen och andra världskriget
sökte och fick en fristad i Sverige, och kunde berika vårt kulturliv. Till kretsen hör
konstnärer som Endre Nemes, Lotte Laserstein, Ilon Wikland och Egon Möller Nielsen,
tonsättaren Eduard Tubin och arkitekter som Arne Jacobsen och Josef Frank.
Avgift 50 kronor, vilket inbegriper kaffe, te och smörgås. (Säg gärna till i förväg att du
kommer, så att förtäringen ska räcka.)
Kontaktperson: Anders Schærström, 070 693 9128; 08 758 3003;
anders.schaerstrom@telia.com.

Samarrangemang med Föreningen Natur och
Samhälle i Norden (FNSiN) och Studieförbundet
Vuxenskolan.

ADVENTSKVÄLL med tema Finland 100 år
Torsdag den 30 november kl 18.00 – ca 21.00
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Föreningen Nordens Stockholmsavdelning arrangerar ett festligt, redan traditionellt,
julfirande. Vi kommer att ha en gästföreläsare och vi firar lite extra det 100-åriga
Finland med finska juldelikatesser och samtal i ett härligt nordiskt sällskap!
Avgift 50 kr, betalas på plats. Föranmälan till laurakovanen75@gmail.com senast 20
november.

Vårt program i övrigt för senhösten och vintern är inte klart i skrivande stund, men vi
arbetar självfallet med en del mer eller mindre färdiga arrangemang. Dit hör att vi
hoppas få en rapport/diskussion efter Nordiska rådets session. Den hålls 31 oktober –
2 november, dvs. en sådan programpunkt kan komma i november/december. Vi vill
också uppmärksamma en bok om relationerna mellan Finland och Sverige som
utkommer i vinter, och vi vet att de traditionella litteraturdagarna i Mariehamn även
nästa år kommer att arrangeras en helg i mars. En del ytterligare kan säkert tillkomma.
Information om sådana programpunkter kommer i vårt nästa medlemsbrev i slutet av
hösten.
Ibland kommer programpunkter eller tips om andras arrangemang med relativt kort
varsel, och finns därför inte med i medlemsbrevet. Information om sådana
arrangemang lägger vi ut på vår hemsida http://stockholm.norden.se/. De av er
medlemmar vi har e-postadress till får också ett meddelande per e-post. Bland annat
därför ber vi igen er som har en e-postadress, men inte meddelat oss den, att göra det
till Föreningen Nordens medlemsregister marianne@norden.se Skriv ditt namn och
adress samt e-postadressen.

Tips från närstående föreningar och andra nordiska arrangemang:
FILMAFTON – HIP HIP HURRA

Torsdag den 5 oktober kl 19
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Arrangör: Dansk Forening i Stockholm
Filmen ”Hip Hip Hurra” är en prisbelönt dansk film om Skagenmålarna.

DANSK MUSIKKVÄLL
Lørdag den 21 oktober kl 17
Norska kyrkan, Stigbergsgatan 24. Buss till Tjärhovsplan
Arrangör: Dansk Forening i Stockholm
Sangerinden Alberte Winding og guitaristen Andreas Fuglebæk kommer på besøg til
koncert. Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet
sammen med en hel del sjove anekdoter, er en duo koncert med Winding og Fuglebæk
proppet med varme og genkendelig erfaring med livets ned- og især –opture.

TOVE JANSSON – JÄMNGAMMAL MED FINLAND
Stina Bäckström
Onsdag 25 oktober kl. 13.00 – c:a 15.00
Biografen Victoria, Götgatan 67
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Avgift 220 kr inkl. kaffe och kaka
Mumintrollens mamma Tove Jansson var visserligen tre år gammal när Finland fick sin
självständighet – men berättelsen om hennes liv är också berättelsen om Finland.
Kriget, säger Tove, gjorde mig till sagoberättare. Jag vile bort från allt det hemska
omkring oss, till vackra berättelser som börjar ”Det var en gång ….” Från Finland
kommer också Stina Bäckström, litteraturvetare och tidigare kulturredaktör på den
svenskspråkiga radion YLE i Finland, som bjuder på en personlig presentation av Tove
Jansson och hennes värld.

JULBASAR

Dansk Forening i Stockholm håller sin traditionella julbasar lördag den 25 november i
Högalidsskolan, Folkskolegatan 13 i Stockholm. Mer information från föreningens
sekreterare Mogens Nielsen, Tlf. 076 869 0879, e-post:
sekretaer@danskforeningistockholm.se

FÖRENINGEN NORDEN STOCKHOLMSAVDELNINGEN

Styrelse 2017
Ordförande
Kaj Nordquist, 070 580 42 94, villaberga@telia.com
Vice ordförande
Bengt Ohlsson, 070 817 65 06, bengttohlsson@gmail.com
Sekreterare
Maria Häggman, 070 566 25 82, maria.haggman@gmail.com
Kassör
Pirjo Talvitie, 08 663 48 57/0720 14 29 80, phtalvitie1@gmail.com
Övriga ledamöter:
Ralf Örvi, 08 720 34 58 / 0760 46 61 21, ralf.orvi@gmail.com
Östen Bohlin, 073 253 40 75, oesten.bohlin@telia.com
Gustaf Skulasson, 070 766 70 76, gustaf@99design.net
Marja Hillerström, 073 972 44 94, vappu51@hotmail.com
Yvonne Lindholm, yvonne.lindholm48@gmail.com
Laura Kovanen, 072 263 73 24, laurakovanen75@gmail.com
(Sammankallande programutskottet.)

Representant ungdomsförbundet (FNUF) – vakant

