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Anders Agger om Norden 

Anders Agger. Foto: Mingo Nørager. 
Pressefoto fra Lykke Music & Events. 

- Jeg blev overvældet af Norden. Det sagde 
Anders Agger til tidsskriftet Nordiske
om tv-serien Anne og Anders i Norden, der
blev vist på DR-TV i efteråret 2021. 

I Hadsund fortæller han om og viser billeder 
fra rejsen i de nordiske lande og om 
møderne med vore nordiske naboer. 

Blæst omkuld af Norden

- Det er helt vanvittigt. Vi er blevet bestormet 
af seere, og jeg selv er blæst bag over af 
at opleve, hvad Norden kan.

Det sagde Anders Agger til Foreningen 
Nordens Tidsskrift Nordiske, der i nr. 1 i år
havde Anders Agger på forsiden samt 
interview / omtale på 6 sider.

- Med serien ville vi gå på jagt efter, 
hvad der er tilbage af de historiske og 
kulturelle bånd mellem de nordiske lande.

- Samtidig ville vi holde øje med de nordiske
politikeres vision om, at Norden skal være 
verdens mest homogene region - uden grænser. 

- Hvor stor en chance har den vision, spurgte Anders Agger i Nordiske.

Alle er velkomne til at høre meget mere fra Anders Agger i Hadsund Kulturcenter 
kl. 19.00 torsdag den 1. september. Mødet gennemføres med støtte fra ELRO-FONDEN. 

Kom venligst i god tid, så du kan nå at købe drikkevarer og være på din plads i salen   
senest klokken 19.00. 

Entré: 75 kr + billetgebyr på knap 5,- kr. Køb billetter fra 1. juli på  
http://www.place2book.com/sw2/sales/gnly1uy0jq

Arrangør: Foreningen Norden Mariagerfjord med støtte fra ELRO-FONDEN. 
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Anne og Anders på
Færøerne. 
Foto: Egon Rix/DR.

- Da jeg sad på havnekanten i Reykjavik 
sammen med den islandske statsminister
Katrin Jakobsdóttir, gav hun mig på mange
måder svaret på, hvad der er tilbage af de
historiske og kulturelle bånd mellem 
de nordiske lande.

- Hun fortalte mig, at når hun er sammen 
med sine nordiske kolleger, breder der sig
instinktivt en familiær fornemmelse.

- En fornemmelse af, at vi er blevet til 
sammen. 

- En anerkendelse af, at vi er vokset op med
fælles værdier og begreber som 
humanisme, demokrati og rettigheder og
velfærdssamfund, sagde Anders Agger 
i Nordiske nr. 1-2022.

Anders Agger har mange lignende oplevelser
fra Anne Hjernøes og hans rejse rundt i 
de Nordisk lande i sommeren 2021.

Læs mere om Anders Agger og serien
Anne og Anders i Norden i Nordiske 
nr. 1-2022:

http://foreningen-norden.dk/wp-content/uplo-
ads/2022/01/NORDISKE-1-2022.pdf

Mød Anders Agger i Hadsund Kulturcenter kl.
19.00 torsdag den 1. september. Mødet bliver
gennemført med støtte fra ELRO-FONDEN.

Køb billetter til aftenen med Anders Agger.
De er klar til salg 1. juli, og der kan hurtigt
blive udsolgt. 

Mødte den islandske statsminister
på havnen i Reykjavik
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- På Diskoøen i Grønland mærkede jeg, hvad
Grønland gør ved Danmark og Norden.

- Den følelse kendte jeg ikke, men den satte sig. 

- Og jeg kunne nævne tilsvarende oplevelser 
fra Island, Finland, ja overalt oplevede jeg at
være kulturelt og naturmæssigt forbundet 
med steder og mennesker.

- Nok er vi forskellige i Norden, men vores
verdensbillede er nogenlunde det samme, 
sagde Anders Agger til Nordiske nr. 1. 2022.
Han tilføjede: 

- Sådan har jeg det jo ikke nødvendigvis med
folk fra eksempelvis Slovenien, for at nævne
et tilfældigt land i Europa.

Se de seks afsnit i serien fra Færøerne, Sverige,
Island, Grønland, Norge og Finland på:

https://www.dr.dk/drtv/saeson/anne-og-
anders-i-norden_274501

Mød Anders Agger i Hadsund Kulturcenter kl.
19.00 torsdag den 1. september - den første af
ELRO-DAGENE 2022. Og køb billetter fra 1.
juli på Place 2 Book - se mere herom på side 1.

Anne Hjernøe og Anders Agger omgivet af deres tekniske og redaktionelle team 
i Grønland. De optog alle seks afsnit i serien på blot seks uger. Privatfoto.

Anders Agger:

Grønland gør noget ved os


