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Anders Agger underhol-
der de 200 tilhørere, som
var forsamlede i den sto-
re sal på Hadsund Kul-
turcenter torsdag den 1.
september.
Han fortalte om Anne
Hjernøes og hans rejse i
seks af de nordiske lande
i sommeren 2021.
Aftenen var arrangeret
af Foreningen Norden
Mariagerfjord.
Foto: Lisbeth Roth.

Anne og Anders i Norden
er en serie i DRTV om
Færøerne, Sverige,
Island, Grønland, Norge
og Finland.
Hvert afsnit varer knap

en time, og optagelserne
blev gennemført på blot
seks uger i sommeren
2021 med Anne Hjernøe
og Anders Agger som de
gennemgående værter.
Torsdag den 1. september
fortalte den prisbelønnede
journalist og dokumentarist
Anders Agger om arbejdet
med serien og om de man-
ge udsendelser, som de to
har produceret sammen om
badehoteller allerede i 2010
og andre serier rundt i Dan-
mark samt i mange andre
lande, for eksempel USA
og Mellemøsten samt
senest turen rundt i Europa
her i sommer. 
Foreningen Norden

Mariagerfjord var vært
ved foredraget, som blev
sponsoreret af ELRO
Fonden. Arrangementet
blev holdt på den første
af årets ELRO Dage fra
1. til 11. september.
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H. M. Dronning Margrethe bliver
hædret med NORDENS sprogpris
Nordens Sprogpris overrækkes Dronning Margrethe
af den norske Dronning Sonja ved en festlighed i Oslo
den 26. september. 

Det skriver Foreningen Norden i en nyhed den 8. septem-
ber, der fortsætter:

H.M. Dronning Margrethe er en vigtig stemme for
nordisk samarbejde, fællesskab og sprog. Et af dron-
ningens budskaber har længe været, at yngre menne-
sker i de nordiske lande skal bruge skandinaviske
sprog, når de møder hinanden. Nu tildeles den danske
dronning Foreningen Nordens sprogpris, som uddeles
af den norske dronning Sonja.

Foreningen Norden uddeler hvert år sin sprogpris til
en  person, der har gjort noget ekstraordinært for det
nordiske sprogsamfund. Dronning Margrethe taler
med stolthed om de nordiske sprog, og modtager pri-
sen for sit passionerede engagement i at bevare sprog-
forståelsen i Norden. 

I juryens begrundelse står der bl.a. "Dronning Marg-
rethe har ved flere lejligheder støttet de nordiske
sprog. Dronningen har sat sprogspørgsmålet i søgely-
set og skabt opmærksomhed om et af   Foreningen Nor-
dens kernespørgsmål – nemlig at bruge skandinaviske
sprog til at møde hinanden i Norden. Dette arbejde er
af uvurderlig værdi."

På skandinaviske sprog er 80-90 % af ordforrådet
det samme, men det er ikke kun i de tre lande, vi har
mulighed for at forstå hinanden. 

I hele Norden kan 27 millioner mennesker tale skan-
dinavisk, og det er grunden: På Åland taler de svensk,
på Færøerne, Grønland og Island lærer eleverne dansk
eller et skandinavisk sprog. I Finland har nogle svensk
som modersmål, og de finsktalende elever får svensk
undervisning. 

Vi har alle muligheder for at kunne forstå og blive
forstået i hele Norden ved at bruge skandinavisk
sprog.

Sprogprisen er en fejring af sprogfællesskabet og
samtidig en reaktion mod kasseringen af   dette fælles-
skab, som vi ser stigende tendens til. Der skal ikke
mange skridt til, før alle kan forstå hinanden - her har
vi alle muligheder, siger generalsekretær for Forenin-
gen Norden i Danmark, Christian Lagoni og fortsæt-
ter.

Med Foreningen Nordens sprogpris sætter vi det
nordiske sprogsamfund på dagsordenen. Årets vinder,
som er en forkæmper for de nordiske sprog, vidner om
vigtigheden af   dette budskab.

Undersøgelser viser ikke desto mindre, at sprogfor-
ståelsen i de nordiske lande er dårlig. Unge tyr til
engelsk, når de møder hinanden.

Hvis ikke indbyggerne i Norden fastholder sprogfor-
ståelsen, mister vi ikke kun muligheden for at kommu-
nikere på skandinavisk, men også landenes fælles
muligheder på længere sigt, mener Lagoni.

Sprogforståelse handler om tillid, identitet og mulig-
heder. Vi kan ikke miste denne ressource, bare fordi vi
er bange for en vis forvirring i samtalen.

Lagonis udtalelse gentager Dronning Margrethes
udtalelse i et interview med Foreningen Norden i
2017:

”Det er rigtig ærgerligt, når man tyr til ikke-nordiske
sprog for at forstå hinanden. Det er vigtigt, at vi er
opmærksomme på det også i fremtiden.”

Dronningen, der er protektor for Foreningen Norden
i Danmark, påpegede i samme interview, at det er ene-
stående i verden, at fem helt selvstændige nationer har
så tæt et sprogligt fællesskab.

Foreningen Nordens sprogpris uddeles under et
arrangement i Foreningen Nordens hus på Abbedien-
gen mandag den 26. september klokken 15.00 efter-
fulgt af en festmiddag samme aften i det centrale Oslo.

-------------------------------

Det er Foreningen NORDEN i Norge, der bestem-
mer, hvem der får prisen. 
Det oplyser generalsekretær Christian Lagoni, Fore-

ningen Norden til Viden om Norden på forespørgsel
fra nyhedsbrevets redaktion.

gb
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200 tilhørere lyttede andægtigt til Anders Agger i den store sal på Hadsund Kulturcenter torsdag den 1.
september, der var den første af årets ELRO-dage. Foto: Lisbeth Roth.

Fokus på vore nordiske frænder
og det nordiske samarbejde

- Rigtig hjerteligt velkommen alle sammen.

Det sagde Gunner Buck, formand for Foreningen
Norden Mariagerfjord, til de 199 gæster, som torsdag
aften var forsamlede i Hadsund Kulturcenter for at
høre journalist og dokumentarist Anders Agger fotælle
om Norden. Formanden fortsatte:

- Stor tak til ELRO Fonden, som giver os den støtte,
som gør det muligt at gennemføre denne aften med
Anders Agger - og det endda til en rimelig - eller lav
betaling i entre.

- Sidst - men ikke mindst - hjertelig velkommen til
Anders Agger  og stor tak for, at du vil fortælle om Anne
Hjernøes og din rejse rundt i seks nordiske lande for et
år siden, hvor I producerede de flotte udsendelser for
DR, der blev sendt i efteråret 2021, og nu bliver sendt
igen.

- Ifølge tidsskriftet Nordiske har du tidligere opfattet
Foreningen Norden som en underlig sekt, hvor med-
lemmerne havde fokus på at tage til de regnfulde og
kolde Færøerne og andre steder mod nord.

- Også derfor er det rigtig dejligt, at du i aften vil
underholde os medlemmer af Foreningen Norden og
vore rigtig mange gæster, som ikke er medlemmer. 

- Ud over de mange, som ikke er medlemmer, så er
der her i salen medlemmer af Foreningen Norden fra
afdelingerne Kalø-Vig (Syddjurs), Randers-Langå og
Aalborg - samt naturligvis vores egen Mariagerfjord. 

- I Foreningen Norden arbejder vi for det samme,
som Anne og du gør med jeres udsendelser om de nor-
diske lande - nemlig at sætte fokus på vore nordiske
frænder og på det nordiske samarbejde.

- Vi har knap så stor succes, som I har med det.

- Til gengæld arbejder vi med det hele tiden.

- Anders, ordet er dit.

Aftenen med Anders Agger i Hadsund var arrangeret
af Foreningen Norden Mariagerfjord med ELRO Fon-
den som sponsor. Arrangementet blev et af de første i
årets ELRO Dage fra 1. til og med 11. september.
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- Anne og Anders programmer er en selvmodsigelse i
mediebilledet. 
- Vi samtaler som i et akvarium, hvor vi fister rundt

og taler som venner med dem, vi møder. 
- Albertes “lyse nætter”er grundtonen og jysk lang-

sommelighed præger programmerne, hvor replikkerne
ikke er skrevet i forvejen.
Det fastslog journalist og dokumentarist Anders

Agger, da han torsdag den 1. september talte til 200 i
Kulturcenter Hadsund. 
Emnet var Anne og Anders i Norden. Men Anders

Agger indledte med at fortælle om DR og om os som
seere, inden han kom til udsendelserne om Anne og
Anders i Norden.
- Når min mor ser “Antikkrejlerne” på TV kl. 16.00,

så trækker hun gardinerne for. Deres naboer i Skjern
skal ikke se, at hun bruger eftermiddagen på at se TV.
De ældste af os har således særlige TV-vaner, hvor de
ti-årige er lige glade med, hvad og hvornår de ser TV -
især hvis det foregår liggende og med maden serveret
samtidig. DR skal dække det hele med TV, radio og
podcasts, fortalte Anders Agger.

Anders Agger:

Anne og Anders programmer er 
selvmodsigelser i mediebilledet

- Anne og Anders samtaler er som et akvarium, hvor vi fister rundt og
taler som venner med dem, vi møder. Albertes “lyse nætter” er grundto-
nen, og jysk langsommelighed præger programmerne, hvor replikkerne
ikke er skrevet i forvejen, siger Anders Agger.   

>>>>>>

Anders Agger er prisbelønnet journalist og doku-
mentarist. Vi kender ham fra en række fine og
stærke udsendelser på DRTV - DR 1 og DR2.
Udsendelserne har blandt andet handlet om

døden, om Heavy Agger, Herlufholm Kostskole og
Kongehuset. Dertil kommer 10 udsendelser under
den fælles titel “Indefra” om emner fra kontrover-
sielle dyreforsøg, livskrise og til sårbare patienter
på den psykiatriske afdeling.  
Anders Agger har modtaget adskillige priser -
som tilrettelægger og som vært - og senest
Modersmålprisen i 2021.
Her fortæller han om Anne og Anders i Norden i
2021. Han fortalte om rejsen i de nordiske lande
torsdag den 1. september i Hadsund, 200 gæster
havde købt billetter til aftenen, der var arrangeret
af Foreningen Norden Mariagerfjord. 
Foto: Lisbeth Roth.



- Anne Hjernøe, som var kendt som TV-kok på DR TV,
fik i 2010 den gode idé at lave en serie om danske bade-
hoteller. 
- Udsendelserne skulle ligge i den bedste sendetid lør-
dag - nemlig temalørdag, der varede to timer. 
- De var de længste udsendelser på TV i Europa - kun
overgået af den norske togrejse fra nord til syd i Norge.
Det fortalte Anders Agger, da han 1. september talte til
de 200 besøgende, som Foreningen Norden Mariager-
fjord havde samlet i Hadsund Kulturcenter.
- Jeg véd ikke, om meningen var, at Anne klædt i hør
skulle løbe rundt på nordjyske strande.
- Men DR stillede det krav, at Anne skulle have en sam-
arbejdspartner på programmet, og hun skrev derfor en
liste på 25 navne.
- Brad Pitt var den første af kandidaterne efterfulgt af
Nikolaj Coster-Waldau. Søren Pind var nr. 17 på listen,
hvorefter jeg fulgte som nr. 18. Søren Pind kunne ikke, så
det blev altså mig, sagde Anders Agger, og tilføjede: 
- Udsendelserne om Svinkøv Badehotel og tre andre
badehoteller blev nyt om den danske sommer, der hver
gang samlede 800.000-900.000 seere. 
(Link til streaming af de fire udsendelser ses nedenfor).
- Adskillige Anne og Anders serier fulgte. 
- I serien om danske slotte følte jeg det, som om jeg gik
med paryk og spillede luth.

- Derpå fulgte serier fra udlandet. Vi tog til USA op til
det amerikanske valg, og det var første gang, vi havde en
politisk bagkant.
- Vi fandt karismatiske danskere over hele kloden til at
være med i vore udsendelser, oplyste Anders Agger. 
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- I 2010 fik TV-kokken Anne Hjernøe den gode idë,
at DRTV skulle producere serien om fire danske
badehoteller. Det blev den første af mange Anne og
Anders udsendelser frem til nu, hvor vi i sommer
har været rundt i seks europæiske lande. 
Det fremgik af Anders Aggers fortælling om Anne
og Anders i Norden til de 200 besøgende, der var for-
samlede i Hadsund den 1. september til en aften
arrangeret af Foreningen Norden Mariagerfjord. 
Foto: Lisbeth Roth.

Anders Agger:
Jeg var nr. 18 på Annes liste over
mulige samarbejdspartnere

Øvrige udsendelser
med Anne og Anders
Duoen Anne Hjernøe og Anders Agger står i spidsen
for en række serier på DR TV gennem de senste 12 år,
hvor mange stadig kan streames. 
Det begyndte med besøg på fire badehoteller i 2010.
Anne og Anders på sommerferie. 4 episoder i 2013.
Anne og Anders på sporet af det tabte land. 4 episo-
der i 2014 fra  De Vestindiske Øer, Sydslesvig, Island
og Sydsverige.
Anne og Anders tilbage til rødderne. 4 episoder i 2015
fra Vietnam, Iran, Tyrkiet og Bosnien. 
Anne og Anders i Brexitland - 4 episoder i 2018.
Anne og Anders i USA - 4 episoder i 2018.
Anne og Anders i Mellemøsten. 4. episoder i 2019.
Anne og Anders i Europa. 6 episoder i 2022.

https://www.dr.dk/drtv/serie/badehoteller_194463
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-paa-sommerferie_18852
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-paa-sporet-af-det-tabte-land_206345
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-tilbage-til-roedderne_18837
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-i-brexitland_23990
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-i-usa_24045
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-i-mellemoesten_123493
https://www.dr.dk/drtv/serie/anne-og-anders-i-europa_321644


- Finnerne fik jo en syngende lussing under vinterkri-
gen mellem Finland og Rusland i begyndelsen af
Anden Verdenskrig.
- Den slags sætter sig i en befolkning. Vi oplevede

det samme, da vi i sommer besøgte Estland.
Det sagde Anders Agger i sit foredrag i Hadsund

den 1. september om Anne og Anders i Norden. Her
valgte han at vise de første ca. 10 minutter af
udsendelsen om Annes og hans besøg i Finland, fordi
det viser, hvad de gerne ville med udsendelserne om
om norden, som Anders Agger udtrykte det.
Det afsnit blev indledt med besøg hos det dansk

finske ægtepar Sofie og Heikki Takkula, som bor nær
Oulu (Uleåborg på svensk).
Oulu har ca. 200.000 indbyggere. Byen ligger ud til

toppen af Den Botniske Bugt, 600 km nord for den
finske hovedstad, Helsinki.
Sofie og Heikki er musikere. Hun er fra Odense og

han er fra Oulu. De mødtes i Odense, blev gift, boede
i Danmark og fik tre børn, inden de flyttede til Oulu.

Den dybe melankoli
De to sad uden for deres hjem og spillede Sibelius for
Anne og Anders som optakt til udsendelsen.   
- Her har vi den dybe melankoli, vi har i den finske

musik. Det gør lidt ondt inden i, men det er også dejligt,
siger Heikki på sit charmerende dansk i indledningen af
udsendelsen.
Hekkis morfar blev dræbt under Vinterkrigen. Sam-

men med Anne og Anders besøger han sine forældre

for at se billeder af morfaderen. Her får de bekræftet,
at hans gamle far bestemt ikke kan lide russerne. 
Links til afsnittet om Finland og til de andre dele af

Anne og Anders i Norden findes på side 8 i denne
udgave af Viden om Norden.

Anne og Anders i Norden var undervejs i flere år
- Søren Ryge skubbede til Anne og mig om at få lavet
udsendelser om Norden, fortalte Anders Agger. 
- Serien om Norden var på tegnebrædtet i flere år.

Kalmarunionen skulle være udgangspunkt, og vi ville
gerne have vores dronning, Margrethe den II til at
medvirke. Men dronningen kunne desværre ikke.
- Vi ville rejse i den gamle  nordiske union og

besøge vore naboer for at se, hvad de går og bøvler
med og længes efter, hvad der kitter os sammen og få
sat lys på den nordiske følelse, hvis den overhovedet
findes.
- Vi kan jo spørge på dansk og få svar på norsk og

svensk. Hvem er vi egentlig, spurgte Anders Agger,
og fortsatte: 
-  I Danmark lider vi jo stadig lidt af den storheds-

følelse fra Kalmarunionens tid, som om vi har glemt,
at vi er blevet meget mindre siden.
- Homogeniteten af befolkningerne i de nordiske

lande er det, der har gjort det største indtryk. 
- Vore researchere har fået masser af input til

udsendelserne - også fra Foreningen Norden,  fastslog
Anders Agger.
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- Her har vi den dybe melankoli, vi har i den finske
musik. Det gør lidt ondt inden i, men det er også dej-
ligt. Det sagde musikeren Heikki Takkula, da han
sammen med sin danske hustru, Sofie, havde spille
musik af den finske komponist Sibelius som optakt
til den finske del af Anne og Anders i Norden. 
Foto: Klip fra Anne og Anders i Norden. Finland.

Efter den melankoliske indledning med musik af
Sibelius spillede Sofie og Heikki Takkula mere lys
musik komponeret af danske Carl Nielsen. Heikki
kommenterede det med, at han så de blomstrende
fynske marker for sig.
Foto: Klip fra Anne og Anders i Norden. Finland.

Finnerne er udnævnt til Verdens
lykkeligste folk for 4. år i træk 



- Norge er måske det land, vi har særlige følelser for,
sagde Ander Agger og forklarede, hvorfor de var søgt til
de nordligste dele af Norge. Han viste flere klip fra den
norske version af Anne og Anders i Norden.
På Lofoten så vi surfere på Atlanterhavet i det vist nok
nordligste surfområde i Verden.
Derpå fulgte et indslag om helleristningerne nær den
nordnorske by Alta og langs Altaåen. Der er fundet over
6.000 enkeltfigurer, som er mejslet ind i klipperne i det
område. De første blev produceret for 6.500 - 7.000 år
siden, og de nyeste er fra tiden omkring år nul.  
Motiverne viser livet tilbage fra stenalderen med afbild-
ninger af dyr (rener), mennesker og religøse motiver.    
Helleristnignerne i Alta området blev opdaget i 1973,
og de blev optaget på UNESCOs verdensarvliste allerede
i 1985.
Vi så også lystfiskere ved Altaåen.
- De fleste .lystfiskere savler efter blanke laks i Alta-
åen, fastslog Anders Agger. 

Danske Louise
Anders Agger besøgte derpå danske Louise Nygaard,
som bor på en skovbrugsejendom 1,5 time fra Alta. Hun
var rejst til Nordnorge for at finde fred og ro og arbejde i
sundhedssektoren efter en del år i København samt et år i
Grønland. Anne og Anders var fløjet 6 gange for at nå op
til hende.
Louise og Anders tog med rensdyravleren Mathis
Thomas Sara op på fjeldet for at se, om hans rener var
draget mod syd. Mathis Thomas er same, og lige så ord-
knap som en vestjysk fisker. 
- Han ville nok være redigeret ud af ethvert andet TV

program, fastslog Anders Agger. Men her slog han sin
lavvu eller tipi op på fjeldet og serverede renkød og kaffe
med renspæk til de to gæster, mens de fik en snak om
samer og nordmænd. 
Samtidig besøgte Anne en samefamilie, som levede af
turisme og undervisning om samernes liv som rensdyrav-
lere. (Se link til hele udsendelsen på side 8).

Dansk ægtepar på Island
Anders Agger sluttede aftenen i Hadsund med at fortæl-
le lidt om danske  Rita på 77 og Poul på 84, som  bor
uden for Reykjavik på Island, hvor de drev planteskole.
- Her oplevede jeg den ultimative kærlighed mellem
de to, og de indvilgede i at være med i bogen Kærlig-
hed, som jeg skrev i 2020, mens fotografen Mingo
Nørager leverede billederne til bogen.
- Vi spiser kl. 19 og Poul får en lur kl. 20. Han læser
højt for mig - lige nu af det danske jagtblad, hvor det
handler om Beagler.  
-  Kl. 22 ser vi nyheder og får en bid natmad,
- Vi siger altid pænt god nat til hinanden uanset hvor
gale vi er på hinanden, læste Anders Agger fra bogen.
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Danske Louise Nygaard
drøfter med Anders
Agger og Mathis Thomas
Sara, at man vel bare
lever sammen uanset om
man er same eller norsk.
Det sker nær Alta i Nord-
norge, hvor Mathis har
taget de to andre med på
fjeldet for at få tal på
hans rensdyr. Mathis er
same og rensdyravler.
Foto: Klip fra Anne og
Anders i Norden. Norge.

Anders Agger:
Norge er måske det land
vi har særlige følelser for

Anders Agger besøgte helleristningerne ved Alta sam-
men med Svein Erik Thomassen, som opdagede helle-
ristningerne, da han var dreng. Han synes bedst om
den her viste af fiskeren og bueskytten i en båd.
Foto: Klip fra Anne og Anders i Norden. Norge.
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Anne og Anders i Norden
Anne og Anders i Norden er en serie i DRTV om Færøerne,
Sverige, Island, Grønland, Norge og Finland.
Hvert afsnit varer knap en time, og optagelserne blev

gennemført på blot seks uger i sommeren 2021. 
Serien blev sendt første gang i efteråret 2021, og den bli-

ver genudsendt her i eftersommeren 2022. 
Her gengives fra DRTVs tekst om udsendelserne:
Fælles tekst for de seks afsnit er:
- Tag med Anne Hjernøe og Anders Agger på en eventyr-

lig rejse gennem Norden. Engang for mange år siden var
det ét stort rige. I dag drømmer vi igen om den nordiske
følelse. Fra indlandsisen til den russiske grænse.  
Her følger DRTVs tekst om enkelte udsendelser samt link

til udsendelsen:

Færøerne: -  I første program besøger Anne og Anders
Færøerne. Her midt ude i Nordatlanten er forladt udkant ble-
vet til hip forkant og traditionerne noget, som både kan lugtes
og smages. Udløber: 3. okt 2026. 

Sverige: - I Sverige besøger makkerparret Nordens største
by, Stockholm, og den smukke skærgård, hvor solen er sat
op til lejligheden. På Gotland laver Anne mad på glødende
glas, mens Anders får en eksklusiv adgang til filmmageren
Ingmar Bergmans private hjem. Udløber: 3. okt 2026. 

Island: - Anne og Anders er nået til vulkanøen Island, hvor
det er naturens kræfter og kvinderne, der regerer. Makkerpar-

ret kommer helt tæt på en aldeles aktiv vulkan, og møder de
islandske verdensmesterinder i ligestilling - både statsmini-
steren i storbyen Reykjavik og på landet langt oppe i Nordi-
sland, hvor danske Merete Rabølle har valgt at bosætte sig.
Udløber: 3. okt 2026. 

Grønland: - Anne og Anders ankommer til Qeqertarsuaq
på Diskoøen på det helt rigtige tidspunkt. Der er fest i byen
for de nye skoleelever i første klasse. Og så besøger de to
rejsekammerater verdens ældste arktiske forskningsstation
og mærker et Grønland, der på flere måder er under foran-
dring. Udløber: 3. okt 2026. 

Norge: - Anne og Anders er nået til Norge i deres rejse rundt
i Norden. De begynder på øgruppen Lofoten, nord for polar-
cirklen, hvor verdens nordligste surferparadis ligger. Anne
møder også et par, som til trods for det arktiske klima, har
fået stor succes med at dyrke grøntsager til restauranter og
butikker. Besøget slutter med blodpandekager hos en same-
familie, der prøver at holde fast i deres oprindelige kultur.
Udløber: 3. okt 2026. 

Finland:Anne og Anders er nået til vejs ende på deres sto-
re nordiske odysse. Og den slutter i Finland til lyden af
melankolske celloer og smagen af blød blåbær-vodka. Og
hvem havde lige forestillet sig Anne og Anders danse til
Finlands helt egen version af tango. Udløber: 31. okt 2022.

ELRO Dage og
ELRO Fonden

Aftenen med Anders Agger i Hadsund torsdag den 
1. september blev arrangeret af Foreningen Norden
Mariagerfjord og sponseret af ELRO Fonden,
ELRO Fonden blev dannet i 2013 efter, at elselskabet
ELRO AmbA blv fusioneret med EnergiMidt.
ELRO blev grundlagt i 1954 og forsynede 52.000
kunder eller ca. 100.000 indbyggere med el i seks kom-
muner omkring Randers.
ELRO Fonden udlodder penge til mange forskellige
formål i det tidligere forsyningsområde - herunder 67
arrangementer med foredrag, underholdning og andre
aktiviteter i årets ELRO Dage, 1. - 11. september. Se:
https://www.elrodage.dk/
og https://www.elrofonden.dk/default.asp?id=30

Før 1. september
- Er det muligt at få Anders Agger til at fortælle om sin
rundrejse i de nordiske lande sammen med Anne Hjer-
nøe vist i DR-TV serien Anne og Anders i Norden,
hvor de besøgte seks lande i 2021.
Den forespørgsel rettede jeg til Lykke Music og
Events www.Lykkemusic.dk den 22. februar i år efter
at have spurgt forgæves hos et andet booker-firma.   
Svaret fra Lykke Music og Events var, at Anders Agger
ikke havde foredrag om Norden-serien på programmet. 
Men, vi fik ja og oplysninger om pris omkring 1. april.
I slutningen af april fik vi tilsagn fra ELRO Fonden, da
fondens bestyrelse havde bevilget det beløb, vi havde
søgt for at kunne gennemføre aftenen med Anders Agger.
Fonden ville dække honorar og øvrige omkostninger
med det resultat, at vi kunne udbyde billetterne til 75 kr.
pr. styk, hvor en aften med Anders Agger andre steder har
kostet 200 - 250 kr.                                        Gunner Buck.

Links til udsendelserne:
Færøerne: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-faeroeerne_276001
Sverige: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-sverige_274591
Island: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-island_275680
Grønland: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-groenland_276737
Norge: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-norge_277459
Finland: https://www.dr.dk/drtv/se/anne-og-anders-i-norden_-finland_277458
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Nyheder fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd
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 hjemmesiden: https://www.norden.org/da

Nordisk Samarbejde har i perioden 10. august - 8. september offentliggjort 11 nyheder. Hver nyhed omfatter tekst og
billeder samt ofte henvisning til yderligere informationer. Hver nyhed er i det følgende forsynet med link direkte til
nyheden på hjemmesiden for Nordisk Samarbejde. Klik på den blå farve.

De 11 seneste nyheder er: 

10.08.2022: Højdepunkter fra Nordic Bridges i hele Canada. Se her.

15.08.2022: Statsministrarna: ”Vi ska fördjupa försvarssamarbetet”. Se her.

23.08.2022: Filmene som kan vinde Nordisk Råds filmpris 2022. Se her.

31.08.2022: Unge journalister: Bæredygtige rejser kræver nye tankesæt. Se her.

01.09.2022: Her er de nominerede til Nordisk Råds miljøpris 2022. Se nyheden her.

02.09.2022: Nordisk Råd afholder internationalt topmøde om Ukraine. Se nyheden her.

06.09.2022: Nordiska rådets Bertel Haarder får baltisk medalj. Se nyheden her.

07.09.2022: Styrket samarbejde om digital sikkerhed. Se nyheden her.

07.09.2022: ”Norden bör storsatsa på teknik för att fånga in och lagra koldioxid”. Se nyheden ved et klik her.

07.09.2022: Vold begået af mænd mod kvinder skal bekæmpes. Se nyheden ved et klik her.

08.09.2022: Internationalt topmøde om Ukraine. Se nyheden ved et klik her.

Debatmøder og andre arrangementer over efteråret ses også på hjemmesiden.

Det samme gælder for den række af publikationer, som frem til nu er udgivet af Nordisk Ministerråd og af for-
skellige afdelinger under Nordisk Råd.  

https://www.norden.org/da/news/hoejdepunkter-fra-nordic-bridges-i-hele-canada
https://www.norden.org/da/node/74153
https://www.norden.org/da/news/filmene-som-kan-vinde-nordisk-raads-filmpris-2022
https://www.norden.org/da/news/unge-journalister-baeredygtige-rejser-kraever-nye-tankesaet
https://www.norden.org/da/news/her-er-de-nominerede-til-nordisk-raads-miljoepris-2022
https://www.norden.org/da/news/nordisk-raad-afholder-internationalt-topmoede-om-ukraine
https://www.norden.org/da/node/74638
https://www.norden.org/da/news/styrket-samarbejde-om-digital-sikkerhed
https://www.norden.org/da/node/74712
https://www.norden.org/da/news/vold-begaaet-af-maend-mod-kvinder-skal-bekaempes
https://www.norden.org/da/news/internationalt-topmoede-om-ukraine

