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Nordklang
18. udgave af Nordklang - den
nordiske korfestival - blev holdt i
Reykjavik fra 29. juni til 2. juli
Nordklang - den nordiske korfestival - er holdt hvert
trejde år siden siden 1971.
I år blev festivalen holdt for 18. gang. Det skete i
Reykjavik i dagene 29. juni - 2. juli. Op til festivalen
var nordiske kordirigenter samlet til konference og
workshops i to dage.
To af vore medlemmer, Bodil Tvedegaard og Denis
Nyboe, Skørping, var blandt de 350 deltagere i festi-
valen på Island. Både kor og enkelte sangere deltog. 
De er begge medlemmer af Skørpingkoret gennem
mange år. Tidligere var de også meget aktive amatør-
skuespillere i Willestrupspillene.
De har tidligere deltaget i Nordklang i Uppsala i
Sverige og i Turku / Åbo i Finland. 
De følgende sider rummer tekst og billeder om
deres oplevelser i år i Island - herunder links til flere
informationer og til den afsluttende optræden for
deres kor på det flotte musik- og kulturcenter Harpa.
Se side 3.

Samarbejde mellem kororganisationer
Nordklang er ikke en del af Foreningerne Norden.  
Men bag festivallen står en række kororganisationer
i de nordiske lande.
Det er i øvrigt første gang, Nordklang er blevet
holdt på Island, hvor det også var første gang, at
Grønland var deltager på festivallen. 

Se mere om Nordklang 2022 her:
https://nordklangkorfestival.org/
og her:
https://www.youtube.com/watch?v=tqF5fYFMCSM

Tekst og redaktion:

Gunner Buck, Elmevej 1, 9560 Hadsund.
Formand for Foreningen Norden Mariagerfjord.
Tlf. 98 57 40 55. Mobil 21 26 42 20.
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Velkomst og workshops på universitet
Velkomsten til Nordklang
2022 skete onsdag den 29.
juni på Reykjaviks nye
universitet, som også lag-
de hus til korenes work-
shops de næste to dage. 
Denis Nyboe (øverst til

venstre) har fået udleve-
ret materiale for festiva-
len. Bodil og Denis var
blandt de første af de 350
sangere, som ankom.
Reykjaviks borgmester
Dagur B. Eggertsson bød
velkommen (øverst i mid-
ten).
Ragnheiður  Helga Þóra-

rinsdóttir (øverst til højre)
gav deltagerne en hilsen fra
Foreningen Norden Island,
hvor hun er næstformand.  
Hun er desuden formand
for foreningens jubilæums-
komité. Hun står dermed i
spidsen for den række af
arrangementer, som for-
eningen gennemfører i år i
anledning af foreningens
100-årsjubilæum. 
Efter en række andre
taler samt underholdning
var der champagne samt
lækker mad.    
En lille del af koret Spec-
trum fra Reykjavik
optrådte ved velkomsten,
som det ses på billedet i
midten.
Nederst ses universite-
tet med de nordiske flag
foran. 

Fotos: Bodil Tvedegaard.

De 18 Nordklang festivaler
Nordklang 18 2022    Reykjavík   Ísland
Nordklang 17 2019    Hälsingborg    Sverige
Nordklang 16 2016    Turku          Finland
Nordklang 15 2013    Hamar      Norge – Avlyst
Nordklang 14 2010    Århus     Danmark
Nordklang 13 2007   Uppsala      Sverige
Nordklang 12 2004    Jyväskylä    Finland
Nordklang 11 2001    Trondheim  Norge

Nordklang 10 1998    Herning      Danmark
Nordklang 9   1995   Karlstad      Sverige
Nordklang 8  1992    Jakobstad    Finland
Nordklang 7  1989    Mo i Rana  Norge
Nordklang 6  1986    Tønder        Danmark
Nordklang 5  1983    Borlänge     Sverige
Nordklang 4  1980    Borgå     Finland
Nordklang 3  1977    Elverum      Norge
Nordklang 2  1974    Silkeborg    Danmark
Nordklang 1  1971    Östersund   Sverige
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Harpa er Reykjaviks
utroligt smukke 
koncerthus og 
konferencecenter, der
blev bygget i 2011. 
Harpa er skabt af 
arkitekterne på den
danske Henning 
Larsens tegnestue i 
samarbejde med den
dansk-islandske kunst-
ner, Olafur Eliasson.
Se meget mere om Harpa
på arkitektens hjemmesi-
de - klik her.
Foto: Bodil Tvedegaard.  

Generalprøve lørdag eftermiddag til den sidste finpudsning før koncerten på Harpa hen under aften.
Foto: Anna Gullman.

Koncert efter workshops i to dage 
Lørdag den 2. juli hen under aften viste de otte kor /
grupper af sangere, hvad de havde lært på de work-
shops, som de havde gennemgået de to foregående
dage på Nordklang 2022.
Bodil Tvedegaard og Denis Nyboe var begge med
blandt de 35 deltagere på gruppen Scenic Choir.
Under ledelse af den prisbelønnede svenske sanger,
musik- og teaterdirektør m.m. Anci Hjulström, øvede
gruppen større sikkerhed på scenen både for den
enkelte og for koret som helhed. Til det formål øvede
deltagerne bevidstheden om deres tilstedeværelse, lytteev-
ne, scenebevidsthed, kropssprog, kommunikation, kreativi-
tet og musikalsk dramaturgi.

- Det er gestik, hvor alle - uden ordre - bevæger sig
samtidig og ens, når der er behov for det. Det betyder
også, at en solist med et enkelt blik kan få naboen til
at overtage, hvis man ikke lige føler sig oplagt til at
synge solo den dag, fortæller Denis Nyboe.
Hver deltager skrev den første dag en tekst, hvoraf

nogle stykker blev læst op under korets koncert - bl.a.
for at vise “vreden over krig og glæden over livet”.
Koret sang en svensk folkemelodi, to middelalderli-
ge stykker kirkemusik. Til sidst sang de “Come along
with me” i en helt ny fortolkning, som endnu ikke var
offentliggjort. Se hele deres optræden på 15 minutter:
https://www.youtube.com/watch?v=i2eiRGVnGUg

https://henninglarsen.com/da/projects/featured/0676-harpa-concert-hall-and-conference-center
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Bodil og Denis fik nye venner på Island ved deres del-
tagelse i Nordklang 2022. Margret fra Reykjavik invi-
terede dem på sang, pizza og drikkevarer hjemme i sin

have sammen med deltagere i koret Spetrum lørdag
aften, hvor de ellers skulle pakke til tidlig hjemrejse
søndag. Foto: Spectrum.

Korsang i frikirken hver aften

Et grønlandsk kor optrådte i frikirken i Reykjavik
om aftenen torsdag den 30. juni. 
Frikirken ligger ved den store sø Tjörnan midt i

Reykjavik. 
Mange fotos af og fra kirken kan ses ved et klik

her.
Fotos: Bodil Tvedegaard.

Torsdag den 30. juni og fredag den 1. juli var der aften-
koncerter i frikirken i Reykjavik med optræden af en
række forskellige kor.
Svenske Undersåkerskören var blandt de optrædende

torsdag den 30. juni, Her ses klip fra deres optræden:
https://www.youtube.com/watch?v=cimOn4ZjNP8

Nye venner på Island

https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189970-d6425751-Reviews-Frikirkjan_i_Reykjavik-Reykjavik_Capital_Region.html#/media-atf/6425751/?albumid=-160&type=0&category=-160
https://www.tripadvisor.dk/Attraction_Review-g189970-d6425751-Reviews-Frikirkjan_i_Reykjavik-Reykjavik_Capital_Region.html#/media-atf/6425751/?albumid=-160&type=0&category=-160
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Turister på Island
Bodil Tvedegaard og Denis Nyboe nåede at være 
turister på Island et døgns tid, inden de indtegnede sig

til de hårde arbejdsdage på Nordklang onsdag den 29.
juni.
De ankom til landet i det nordlige atlanterhav mandag

den 27. juni, lejede bil og nåede både at se noget af den
herlige natur udenfor Reykjavik og seværdigheder i byen. 

Solskibet eller Sólfar er en skulptur på Reykjaviks
havnefront. Den er Islands mest berømte skulptur.
FDMs hjemmside har en fin tekst om skulpturen.
Læs den ved et klik her. 
Foto: Bodil Tvedegaard.

Bodil Tvedegaard omgivet af arktiske lupiner.
Foto: Denis Nyboe.

Bodil Tvedegaard lige uden for musikhuset Harpa,
hvor stranden ud til Atlanterhavet er dækket af lava
og med bjerge i baggrunden. Foto: Denis Nyboe.

Denis Nyboe er tilsyneladende i gang med at
indøve nye øvelser til sit daglige virke som fysiote-
rapeut. Han er her inspireret af skulpturerne af
dansende musikere, foran Perlan. 
Se mere om Perlan her. Foto: Bodil Tvedegaard.

Hallgrimskirken i Reykjavik ligger på en høj midt i
byen og tårnet er 74 meter. Det tog 40 år at bygge kir-
ken. Foran den står en statue af Leif den Lykkelige,
som var første europæer, som var i Amerika. Læs
FDMs tekst om kirken.Foto: Bodil Tvedegaard.

https://www.fdm-travel.dk/island/skulpturen-solfar-i-reykjavik-rejsetip
https://www.viator.com/da-DK/tours/Reykjavik/Glaciers-and-Ice-Cave-Exhibition/d905-57722P1
https://www.fdm-travel.dk/island/hallgrimskirken-i-reykjavik-rejsetip
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Samler Norden i Nato
Den 28. juni 2022 blev skelsættende for Norden, 
idet den tyrkiske modstand mod Sverige og Finlands
optagelse i Nato blev opgivet. 

Dagen efter vælter det da også ind med udtalelser
fra politikere og forsvarseksperter fra store dele af
verden, som samstemmende taler om, at Sverige og
Finlands optagelse i Nato vil styrke både Natos og
Nordens sikkerhed.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger: 
–  Det har en enorm betydning for danskernes sik-
kerhed, at vi nu samler Norden i Nato.

Hans Peter Michaelsen, militæranalytiker ved Cen-
ter for Militære Studier ved Københavns Universitet
siger til TV2:
– Sikkerhedspolitisk giver det et tæt nordisk samar-

bejde inde i Nato. Danmark, Sverige og Finland kan
nu komme til at støtte hinanden militært.

To DIIS-eksperter, Mikkel Runge Olsen og Jacob
Linnet Schmidt taler ligefrem om den største geopoli-
tiske nybrud i Norden siden afslutningen på den kolde
krig og at mulighederne for nordisk sikkerheds- og
forsvarssamarbejde er bedre end nogensinde.

Olsen og Schmidt skriver i et indlæg i Altinget, der
også er offentliggjort på DIIS’ website, at stadig mere
enslydende sikkerhedsopfattelser i Norden har gjort de
nordiske lande til ’langt mere interessante samarbejds-
partnere for hinanden.’ De fortsætter:

– Nordisk samarbejde har de senere år haft momen-
tum efter den russiske annektering af Krim, der betød,
at de nordiske lande fik en mere ens sikkerhedsopfat-
telse i form af et styrket fokus mod nærområdet, synet
på Rusland og værdien af et tæt partnerskab med
USA. 

- Det har bl.a. resulteret i nordiske aftaler om
adgang til hinandens territorier i fredstid, om luftover-
vågning samt diverse uddannelsesmæssige og operati-
onelle tiltag, eksempelvis inden for rammen af NOR-
DEFCO.

De nordiske lande har nemlig allerede meldt ud, at
de i lyset af Finlands og Sveriges beslutninger om at
søge NATO-medlemskab ønsker at øge samarbejdet
og forny NORDEFCO. DIIS-forskerne skriver:

– Det betyder ikke, at alt nordisk sikkerheds- og for-
svarspolitisk samarbejde nødvendigvis skal finde sted
i en NATO-ramme. NORDEFCO vil fortsat være et

relevant forum for regionalt nordisk samarbejde og
konsultation, men samarbejdet skal fremtidssikres. Et
finsk og svensk medlemskab af NATO udgør et så
stort skift i grundforudsætningerne for nordisk samar-
bejde, at en helt overordnet gentænkning er nødven-
dig. 

- Konkret rummer de nye forudsætninger for samar-
bejde i både fredstid, krise og konflikt/krig samt Fin-
lands og Sveriges integration i NATO’s fælles for-
svarsplanlægning en bred vifte af muligheder for nor-
disk koordinering og planlægning inden for områder
såsom øget samarbejde om overvågning og suveræni-
tets-håndhævelse, beredskabssamarbejde og totalfor-
svar.

Læs videre ved et klik her

Denne nyhed er lagt på Foreningen Nordens hjemmeside
den 29. juni. Den er redigeret af redaktør Esben Ørberg.

Landsformanden 
fortæller om seneste
møde i landsstyrelsen

Landsformand Lars Barfoed, Foreningen Norden, for-
tæller på en kort video om seneste møde i foreningens
landsstyrelse, der blev holdt midt i juni.

De valg, der blev gennemført på mødet blev omalt i
Viden om Norden nr. 7.

Se videoen her:

https://www.youtube.com/watch?v=cEhh1ZGzP84

https://www.diis.dk/publikationer/samlet-norden-nato-stoerste-geopolitiske-nybrud-regionen-siden-kolde-krig
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Om nordiske uddannelsesmuligheder
- 55 minutter fra Folkemødet på Bornholm -

samt klip fra andre temaer på 
demokratifestivaler 2022

Gränslösa nordiska utbildningsmöjligheter eller 
grænseløse nordiske uddannelsesmuligheder var
tema for en debat på Folkemødet på Bornholm den 
17. juni kl. 12.45. 
Debatten handlede bl.a. om Nordplus, der er Nordisk
Ministerråds støtte til uddannalser, hvor der årligt ydes
70 - 75 mio. kr. til forskellige uddannelser på tværs i de
nordiske lande. Debatten handlede også om grænsehin-
dringer, der begrænser mulighederne. Bertel Haarder og
Lars Barfoed var blandt deltagerne i debatten. 
Se debatten ved et klik her.

Under samme link findes fra Almedalen i Sverige
klip om følgende seminarer:
Nordic Crime – hur stoppar vi gängkriminalitet

över de nordiska landsgränserna?
4. juli kl. 16.00.  47 minutter.    
Flyktingvågen från Ukraina - vad har vi lärt oss

av flyktingmottagandet 2015? 
4. juli kl. 16.00.  46 minutter.  
Hållbar energi till alla – hur ska Norden lösa den

gröna omställningen? 
3. juli kl. 17.00.  57 minutter. 

Foreningen Norden på Island
fylder 100 år den 22. september

Foreningen Norden Island blev stiftet 22. september
1922. Dermed fylder foreningen 100 år i år, og det bli-
ver fejret med arrangementer over hele året. 

Den islandske landsforening er således blot tre år
yngre end Foreningen Norden i Sverige og i Danmark.

- Foreningen Nordens mål er at styrke det nordiske
samarbejde på alle områder, fremme fred og fordrage-
lighed mellem de nordiske lande indbyrdes og interna-
tionalt. Foreningen sætter specielt fokus på sociale,
kulturelle og miljømæssige områder og på at styrke
forbindelsen til vore frænder og venner i Norden. 

Det skriver Ragnheiður  Helga Þórarinsdóttir i en hil-
sen fra Foreningen Norden Island,  til deltagere i Nord-
klang og til nordiske kordirigenter, som var på Island i
slutningen af juni og begyndelsen af juli. 

Ragnheiður  Helga Þórarinsdóttir er næstformand i den
islandske landsforening, og hun er desuden formand for
foreningens jubilæumskomité. Hun står dermed i spidsen
for den række af arrangementer, som foreningen gennem-
fører i anledning af foreningens 100-årsjubilæum. I sin
hilsen skriver hun videre:

- I anledningen  af 100 års jubilæet arbejder foreningen
Norden på, at hele året bliver helliget det nordiske samar-
bejd, nordisk identitet, kultur og solidaritet. 

- Dette sker gennem forskellige begivenheder, som fore-
ningen står for, enten alene eller i samarbejde med andre. 

- Foreningen lægger dog hovedvægt på at gøre almen-
heden, myndigheder, institutioner, firmaer og foreningr
opmærksomme på alle de mange begivenheder og pro-
jekter, som sker her til lands og har en forbindelse til de
nordiske lande.

- På hjemmesiden www.norden100.is, findes der en
oversigt over disse projekter og begivenheder. Med dette
håber vi  at vække islændingenes interesse for de nordiske
lande og vise, hvor vigtig en rolle det nordiske og det nor-
diske samarbejde spiller i det islandske samfund.

Efter et par afsnit om samarbejdet med Nordklang, slut-
ter hilsenen fra Foreningen Norden Island med følgende:

- Det er foreningen Norden en ære, at Nordklang 2022
knyttes til foreningens 100 års jubilæum, og vi ønsker alle
deltagerne en fornøjelig og givende fest.  

Foreningen Norden på Island har 16 lokalafdelin-
ger rundt om i landet, og foreningen har hovedkontor i
Reykjavik. Foreningen Norden på Island har et nært
samarbejde med søsterorganisationerne i Norden.
Foreningerne samarbejder i Foreningerne Nordens
Forbund, der har kontor i København.   

https://www.norden.org/sv/information/direktsandningar-fran-demokratifestivalerna-2022
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Det nordiske samarbejde og Foreningerne Norden
Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Således lyder visionen for det officielle nor-
diske samarbejde, som foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd. 
Det samarbejde omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. 

Viden om NORDEN bringer nyheder om det nordiske samarbejde, om Foreningerne NORDENs Forbund - FNF -
samt om Foreningen NORDEN - herunder en del links til yderligere nyheder.

Nyheder og informationer om FNF kan hentes på: https://www.fnfnorden.org/

Nyheder og informationer om Foreningen Norden kan hentes på: https://foreningen-norden.dk/        

Både her og andre steder i dette nyhedsbrev viser den blå farve, at du kan klikke dig videre til flere oplysninger.  

Nordisk Samarbejde – dvs Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i perioden 22. juni - 2. august offentliggjort
13 nyheder. Hver nyhed omfatter tekst og billeder samt ofte henvisning til yderligere informationer. Det kan hentes på
hjemmesiden: https://www.norden.org/da

De 13 seneste nyheder er: 

27.06.2022: De nordiske lande står sammen med LGBTI-miljøet og tager afstand fra alle former for vold.

27.06.2022: Norden skal stå sammen i krisetider.

28.06.2022: De nordiske finansministre diskuterede de økonomiske følger af krigen.

28.06.2022: Nordiske ministre skriver til EU om ny fødevaremærkning.

29.06.2022: Skønhedsoperationer er det vilde vesten. 

29.06.2022: Nordisk budgetkompromis for 2023 er på plads.

29.06.2022: Udvalg: Genovervej uholdbare besparelser på kultur og uddannelse!

30.06.2022: Justitieministrarna inrättar en nordisk arbetsgrupp mot människohandel.

30.06.2022: Nordiske og canadiske ministre står sammen mod skadeligt indhold online.

30.06.2022: Oprindelige personer er særligt sårbare i forhold til klimaforandringer.

30.06.2022: Udvalget for et Holdbart Norden: "Nordisk produktion af olie og gas skal reduceres på sigt". 

06.07.2022: Ny undersøgelse tager pulsen på grænseregionerne efter pandemien.

14.07.2022: Udvalg: Internationale idrætsarrangementer er et nordisk anliggende!

Debatmøder og andre arrangementer over sommer og efterår ses også på hjemmesiden.

Det samme gælder for den række af prublikationer, som frem til slutningen af juni i år. er udgivet af Nordisk
Ministerråd og af forskellige afdelinger under Nordisk Råd.  


