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Fondets formål,  
opphav og organisasjon

Fondet for dansk-norsk samarbeid er et bilateralt fond 
som har som formål å arbeide for økt forståelse og 
samarbeid mellom Danmark og Norge. Formålet blir 
realisert gjennom dansk-norske kurs, seminar og kon-
feranser, gjennom utstillinger, utgivelser og prosjekter 
med dansk-norske tema og gjennom stipendopphold 
for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet. Fondet 
gjennomfører denne virksomheten på fondets eiendom-
mer Lysebu i Oslo og Schæffergården ved København. 
Virksomheten finansieres gjennom driften av Lysebu  
og Schæffergården, avkastningen av fondets kapital  
og ved tilskudd fra andre kilder.

Fondet har sin opprinn else i den andre verdenskri-
gen, da den danske admiral Carl Hammerich og hans 
norskfødte hustru, Borghild Hammerich, stiftet Norges-
hjælpen, en av de største pengeinnsamlinger i dansk 
historie. Pengene ble samlet inn fra alle samfunnslag 
i Danmark og ble brukt til å kjøpe mat, som ble sendt 
til Norge. Etter krigen var det 13 millioner kr igjen etter 
innsamlingen. Disse pengene ble tilført Fondet for 
dansk-norsk samarbeid ved stiftelsen den 1. mars 1946. 
I 1947 ble eiendommen Lysebu skjenket til Fondet for 
dansk-norsk samarbeid som en norsk folkegave til min-
ne om dansk brorskapsånd i krigsårene. I 1950 kjøpte 
Fondet Schæffergården, som skulle tjene samme formål 
i Danmark som Lysebu i Norge: å ta imot stipendiater 
fra det andre landet. Dermed var rammene for Fondets 
virksomhet lagt.

Siden da har de to eiendommene vært bolig med full 
forpleining for danske og norske stipendiater. For å sikre 
midler til fondsvirksomheten og dekke de stigende kost-
nadene besluttet Fondets styre å modernisere begge 
anlegg, slik at de kunne åpnes for alminnelig kursvirk-
somhet. Lysebu og Schæffergården har fra henholdsvis 
1965 og 1972 fungert som kurs- og konferansesenter, en 

forretningsvirksomhet som er i pakt med eiendomme-
nes formål. Avkastningen av Fondets kapital, både den 
som er plassert i verdipapirer, og den som er plassert i 
eiendommene, skal i sin helhet gå til den ideelle virk-
somheten. Styret kan imidlertid bestemme at deler av 
avkastningen kan tillegges grunnkapitalen.

Styre og organisasjon
Fondets fellesstyre består av 14 medlemmer, halvpar-
ten bosatt i Danmark, halvparten i Norge. I styret sitter 
representanter fra akademia, skolen, kirken, kunsten, 
næringslivet og arbeiderstanden i hvert land. Ett av 
medlemmene fra hvert land skal være jurist. Valg av 
styremedlemmer gjelder for fire år, og gjenvalg kan  
finne sted to ganger. Når et styremedlem går ut, velger 
de gjenværende av vedkommende lands styremedlem-
mer et nytt medlem. Valget godkjennes av den tilsyns-
førende myndighet i vedkommende land. 

Styrevervet er ulønnet. De danske medlemmene av 
felles styret utgjør et særskilt styre for Danmark, de 
norske medlemmene et særskilt styre for Norge. De to 
styrene velger hver en leder og en nestleder. Valgene 
gjelder for to år om gangen. Fellesstyret velger som  
leder en av lederne for de nasjonale styrene. Valget gjel-
der for to år. Lederen for det andre styret er nestleder. 
Hvert styre velger et arbeidsutvalg på tre medlemmer.

Jan Inge Sørbø gikk ut av det norske styret ved utgan-
gen av 2015. Det norske styret valgte i møte 16.12.15 
Pål M Reed som nytt ordinært styremed lem. Som ny 
suppleant ble Herborg Kråkevik valgt. 

Cristina Lage og Mikkel Bogh gikk ut av det danske sty-
ret i 2015. På styremøte 23.03.15 ble Erik Skyum-Nielsen 
valgt som suppleant. På styremøte 28.05.15 ble Jens 
Peter Toft valgt som ordinært styremedlem og medlem 
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STYRENE VED UTGANGEN AV 2015

Fondets danske styre
Formand, Poul Nesgaard
Næstformand, Pia Gjellerup
Styremedlem, Jens Peter Toft
Styremedlem, Henriette Fenger Ellekrog
Styremedlem, Mette Ravn Steenstrup Scheel
Styremedlem, Stefan Hermann
Styremedlem, Peter Skov-Jakobsen
Suppleant, Erik Skyum-Nielsen
Suppleant, Bjørn Bredal

Arbeidsutvalg
Poul Nesgaard, formand 
Pia Gjellerup, næstformand
Jens Peter Toft

Fondets norske styre
Styrets leder, Trond Bakkevig  
Styrets nestleder, Ola Mestad  
Hanne Bjurstrøm, styremedlem  
Hege Yli Melhus Ask, styremedlem  
Ellen Horn, styremedlem 
Kristin Barstad, styremedlem  
Pål M. Reed, styremedlem 
Asbjørn Schaathun, suppleant  
Herborg Kråkevik, suppleant 

Arbeidsutvalg
Trond Bakkevig, leder
Ola Mestad , nestleder
Hanne Bjurstrøm

Fellesstyret
Fellesstyrets leder  
Trond Bakkevig
Fellesstyrets nestleder  
Poul Nesgaard

av arbeidsutvalget. På styremøte 07.12.15 ble Mette 
Ravn Steenstrup Scheel valgt som nytt ordinært styre-
medlem, og Bjørn Bredal som suppleant. Bent Pedersen 
gikk av som finansiell rådgiver for dansk avdeling ved 
utgangen av året. 

Rådgivere
Professor Hans Henrik Bruun fungerte som valgt kon-
sulent for fellesstyret, og professor Jørn Lund fungerte 
som valgt konsulent for det danske styret. 

Administrasjon
Fondets generalsekretær, Per Ivar Vaagland, gikk over 
i en retrettstilling 01.09.15, og Terje Nygaard tiltrådte 
som ny generalsekretær. Terje Nygaard var tidligere 
direktør og advokat i NHO Service. Før det var han 
konsernsjef i Manpower Norge. Han har over tjue års 
erfaring fra finansiell virksomhet, bl.a. som administre-
rende direktør i Unibank Norge og som banksjef i Kre-
dittkassen, nå Nordea, og har innehatt flere styreverv 
innen finans og industri. Nygaard har vært økonomisk 
rådgiver for Fondet for dansk-norsk samarbeid fra 1991 
til han tiltrådte som generalsekretær.

Ved siden av generalsekretæren bestod Fondets admi-
nistrasjon av rådgiver Aja Chantelou Bugge og fondsse-
kretær Anne Mette Eckholdt. Den daglige, forretnings-
messige ledelsen av Lysebu ble ivaretatt av direktør 
Flemming Nilsen. Den daglige, forretningsmessige 
ledelsen av Schæffer gården ble ivaretatt av direktør 
Mark Flindt. 

Revisjon og tilsyn
Fondets revisor var i Danmark rigsrevisor Lone Strøm. 
Statsautorisert revisor Lars Løyning, RSM Hasner AS, 
var norsk revisor. Den offentlige tilsynsmyndighet i 
Norge er Stiftelsestilsynet, i Danmark Ministeren for 
Nordisk Samarbejde. 

Fondets nye generalsekretær, Terje Nygaard



Masterklasse i kammermusikk. Alba Kvartet undervises av professor Tim Frederiksen fra Det Kongelige Danske Musik Konservatorium
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”For kan en enkelt nat få følger  
– hvad den som bekendt altid har kunnet  

– må firehundredårignatten [...]uvægerligt få markante følger for de to folk.  
På kort og på langt sigt. Hvor ingen kan fragå arv og gæld.  

I form af sprog, kultur og institutioner.  
I erfaringer og holdninger.” 

Ole Feldbæk, Danmark-Norge 1380-1814, bd 4
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Fondets virksomhet  
skal være knyttet til opphold på  
Lysebu og Schæffergården, men  

målet er at den skal nå videst mulig  
ut i de to samfunn.  

 
Dette oppnås ved å formidle  

gjennom formidlere. 



Virksomheten

Fondets virkemåte
Grunnlaget for fondsvirksomheten er eiendommene 
Lysebu og Schæffergården. De er Fondets viktigste inn-
tektskilde, samtidig som de virkeliggjør Fondets formål. 
Lysebu og Schæffergården tar imot Fondets stipendi-
ater, tilrettelegger oppholdet for dem (studieopphold, 
kurs og seminar) og danner ramme for Fondets øvrige 
aktiviteter (utstillinger, konserter, forestillinger og andre 
publikumsarrangementer). For å skaffe midler til denne 
virksomheten benyttes Lysebu og Schæffergården også 
til kurs- og konferansesenter. De to eiendommene – 
husene – er på denne måten bestemmende for Fondets 
egenart og virkemåte. 

• Husene er studiesteder for enkeltpersoner og  
grupper som skal lære om nabolandet. 

• Husene er møtesteder, der dansker og nordmenn  
møtes for å drøfte spørsmål av  
felles interesse. 

• Husene er arenaer for formidling av det annet  
lands kultur. 

Bruken av husene gir Fondet muligheter til å realisere 
sitt formål på forskjellige måter. Virksomheten kan  
deles inn i følgende aktivitetstyper: 
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Studiested

Kurs / Stipendiat

Tema fra
vertslandet

Møtested

Seminar

Tema fra
begge land

Arena/Scene

Arrangement

Tema fra
andre landet

Det er tre måter husene brukes på for å realisere Fondets formål: 

Det strategiske utgangspunktet for  
Fondets virksomhet:

• Bygge på bruken av stedene og  
stedenes kvaliteter

• Vekt på formidlings effekten i et langt 
perspektiv

ANTALL STIPENDIATDØGN 1993-2015
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• Kurs, der stedene tar imot grupper fra det andre  
landet og legger opp program for dem. 

• Seminar og konferanser, med deltakelse fra begge 
land og program med emner av felles interesse. 

• Oppholdsstipender, for enkeltpersoner og grupper fra 
nabolandet, og der de selv legger opp program for 
oppholdet. 

• Publikumsvirksomheten, som presenterer tema og 
artister fra nabolandet for et lokalt publikum. 

Husenes opprinnelige funksjon var å være ”hjem”, der 
enkeltpersoner og grupper fra nabolandet får oppholds-
stipend ”for å arbeide eller studere”, som det heter i 
Lysebus gavebrev. Opphold for enkeltstipendiater  
og stipendiatgrupper utgjør fortsatt en viktig del av 
Fondets virksomhet. 

I tillegg til å være oppholds- og studiesteder er stedene 
undervisningssenter, som gir kurs i generell nabolands-
kunnskap og spesialkurs innenfor ulike fagområder. 
Kursvirksomheten danner i dag kjernen i Fondets 
langsiktige formidlingsarbeid. Kursene retter seg i all 
hovedsak til ungdom, særlig studenter ved universi teter 
og profesjonshøyskoler. 

Dansk-norske seminar og konferanser er likeledes en 
viktig del av Fondets virksomhet. Lysebu og Schæf-
fergården er arenaer for dansk-norsk dialog innenfor 
en rekke fag og samfunnsområder. Det gir Fondet en 
plattform i akademiske miljøer og muligheter til å bidra 
i den offentlige debatten. Ambisjonen er å fungere som 
et intellektuelt kraft sentrum og være nettverksbygger i 
dansk-norsk sammenheng. 

Omfanget av virksomheten i 2015
Det totale antall formålsrelaterte oppholdsdøgn i 
2015 var 5737 mot 6616 i 2014 og 6446 i 2013. Antallet 
oppholdsdøgn på Lysebu var 2473 mot 2954 foregå-
ende år og 3089 i 2013. Schæffergården hadde 3264 
oppholdsdøgn mot 3662 i 2014 og 3357 i 2013. Det ble 
gjennomført 111 arrangementer: 28 kurs, 7 seminar, 53 
gruppeopphold og 23 åpne publikumsarrangementer (ut-
stillinger, konserter, forestillinger og foredragskvelder).

Profil og utviklingstendenser
Fondets viktigste arbeidsfelt er kultur og utdanning. I 
Fondets formålsformulering blir kultursamarbeid nevnt 
særskilt. En betydelig del av virksomheten i 2015 faller 
inn under dette området. Gjennom hele året ble det 
gjennomført arrangementer som tok opp ulike sider ved 
det dansk-norske kulturfellesskapet. Den største delen 
av programvirksomheten var likevel også i 2015 knyttet 
til utdanning. 

Halvparten av alle oppholdsdøgn i 2015 var knyttet til 
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Den grunnleggende profilen  
for Fondets virksomhet:
Arbeidsfelt:
Kultur og utdanning

Framherskende arbeidsform:
Undervisningsvirksomhet
(kurs, seminar)

Største temaområde:
Nabolandskunnskap (språk, kultur, samfunnsliv)

Viktigste målgruppe:
Ungdom under utdanning
– studerende på universitet og høgskoler med
lærerstuderende som største enkeltgruppe

STIPENDIATDØGN 2015 FORDELT PÅ ARRANGEMENTSTYPER
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den programintensive delen av virksomheten, kurs og 
seminar. Kursvirksomheten har økt, både målt i antall 
kurs og i antall oppholdsdøgn (2874 døgn i 2015, 2263 
døgn i 2014). Omfanget av seminarvirksomheten var 
vesentlig mindre enn i 2014, da Fondet gjennomførte en 
stor serie 1814-seminar i anledning grunnlovsjubileet. 
Antall døgn for stipendiatgrupper er redusert, fra 3210 i 
2014 til 2100 i 2015. Antall oppholdsdøgn for enkeltsti-
pendiater økte noe, men utgjør fortsatt en liten del av 
virksomheten. Antallet publikumsrettede arrangementer 
har økt vesentlig, fra 12 i 2014 til 23 i 2015. 

Fondet har i 2015 først og fremst satset på grunnutdan-
ningen av kunnskapsformidlere, og særlig på lærer-
utdanningen. Fondets virksomhet skal være knyttet til 
opphold på Lysebu og Schæffergården, men målet er 
at den skal nå videst mulig ut i de to samfunn. Dette 
oppnås ved å formidle gjennom formidlere, og arbeids-
formen er kursvirksomhet. I 2015 har Fondet ytterligere 
styrket sin kursvirksomhet rettet mot framtidens kunn-
skapsformidlere.

Kjerneområde og arbeidsform 
Kurs i nabolandskunnskap er kjerneområdet i Fondets 
virksomhet. Dette er kurs som gir allmenn innføring i na-
bolandets språk, kultur og samfunnsliv. Denne virksom-
heten har et omfang som gjør at den må betegnes som 
enestående i nordisk sammenheng, med om lag 2500 
kursdøgn årlig det siste tiåret. I 2015 var tallet 2358. 

Kursene tilfredsstiller et aktuelt og saklig behov, som 
det er vanskelig å få dekket på andre måter. Målet er å 
styrke det dansk-norske språk- og kulturfellesskapet. 
En stor del av undervisningen på kursene handler om 
nabospråksforståelse og formidling av kunnskap om 
dansk og norsk som nabospråk. Særlig omfattende er 
denne kursvirksom heten innenfor grunnutdanningen av 
lærere. Der er behovet størst og effekten av innsatsen 
best. De kurs som Fondet gjennomfører på Schæffer-
gården og Lysebu for henholdsvis norske og danske 
lærerstudenter, er et viktig bidrag til å øke kvaliteten på 
nabospråksundervisningen og nabolandskunnskapen i 
grunnskolen i de to land.

Satsingen på grunnutdanningen av formidlere har blitt 
fulgt opp gjennom samarbeidet med de mest relevante 
lærerorganisasjoner (de nasjonale morsmålslærerfore-
ningene DLF og LNU og de nordiske samarbeidsinsti-
tusjoner innenfor feltet, særlig Nordspråk), med andre 
bilaterale nordiske instanser (Voksenåsen, Hanaholmen, 
Biskops-Arnö) og det offisielle, nordiske samarbeidet 
(Nordisk Ministerråd, Nordisk Kulturfond og Nordisk 
Sprogkoordination). 

ANTALL ARRANGEMENTER 2015 FORDELT PÅ TYPER

Kurs på Schæffergården
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Fulle hus under åpning av Jette Frölichs juleutstilling på Lysebu

Korkonsert på Schæffergården med det norske ungdomskoret VoiceOver, en del av NRKs guttekor Sølvguttene
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Gjennom dette samarbeidet har Fondet bidratt til å 
styrke interessen – også på et videre nordisk plan – for 
nabospråksundervisning og nabospråk. Dette arbeidet 
har fått støtte fra Nordisk ministerråds språkprogram. 
Voksenåsen, Hanaholmen,  Biskops- Arnö, Nordisk 
Sprogkoordination og Nordspråk har vært viktige sam-
arbeidspartnere i dette arbeidet. I 2015 ble det gjennom-
ført flere arrangementer om nordisk språkforståelse og 
nordisk språkpolitikk. 

Emneområder og satsingsområder
Fondets styre har satt opp fire emneområder som skal 
ligge til grunn for de mer langsiktige prioriteringene for 
virksomheten. Alle disse områdene har blitt tilgodesett i 
2015: litteratur (461 døgn), språk (327 døgn), musikk og 
scenekunst (470 døgn) samt visuell kunst, arkitektur og 
design (269 døgn). Det samlede antallet oppholdsdøgn 
innenfor emneområdene var 1527 mot 1763 i 2014 og 
1358 i 2013. I tillegg til at det innenfor disse områdene 
er bevilget opphold til grupper og enkeltpersoner, er 
det gjennomført en rekke arrangementer, blant annet 
konserter, utstillinger og forestillinger. 

Fondet skal være initiativtaker og katalysator for nytt 
samarbeid og nye kontakter mellom Danmark og 
Norge. Fondets styre fastsetter satsingsområder for å 
kunne ta opp særlig aktuelle tema og samfunnsspørs-
mål. Dette skjer blant annet gjennom spesielt profilerte 
seminar og konferanser, der nye områder og målgrup-
per blir løftet fram. I 2015 er det gjennomført en stor 
konferanse om nordisk film.

Prioriteringer og samarbeid
Fondet legger vekt på å støtte tiltak som ikke så lett vil 
kunne realiseres uten Fondets medvirkning. Mellom 
Danmark og Norge foregår det et utstrakt og velfunge-
rende samarbeid på mange områder i samfunnslivet; 
ofte er det betydelige ressurser knyttet til dette samar-
beidet. Fondet føler en særlig forpliktelse til å bidra med 
støtte og programtilbud innenfor områder der det ellers 
ikke er mange tilbud og muligheter. Lærerutdanningen 
er et eksempel på dette. Samtidig forsøker Fondet å for-
sterke sine satsinger ved å samarbeide både på nordisk 
og nasjonalt nivå når det er saklig motivert. Innenfor de 
områdene som det er gjort rede for ovenfor, samarbei-
der Fondet med en rekke instanser i løpet av året. 

Det såkalte perlesamarbeidet med Voksenåsen, Hana-
holmen og Biskops-Arnö var opprinnelig knyttet til kurs 
for nordiske lærerstudenter. Dette kurssamarbeidet får 
støtte av Nordisk Ministerråd, og inngår sammen med 
Nordspråk og Nordkurs i Nordisk Ministerråds program 
for å styrke det nordiske språkfellesskapet. 

ANTALL STIPENDIATDØGN 2015 FORDELT PÅ FAG

STIPENDIATDØGN 2015 FORDELT PÅ ARRANGEMENTSTYPER
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Perlesamarbeidet har blitt utvidet de siste årene og  
omfatter flere prosjekter og seminarserier. Nordisk  
kulturfond har støttet flere av disse initiativene og  
har blitt en viktig partner. 

Den norske ambassade i København er en av de viktig-
ste samarbeidspartnerne for Fondet. Ambassaden har 
bidratt med både midler og ideer til program arbeidet. 
Kong Olav Vs Fond har også gitt generøs støtte til 
aktivitetene. Fondet har også hatt et godt samarbeid 
med Den danske ambassade i Oslo. På nasjonalt nivå 
har kontakten med univer siteter og profesjonshøyskoler 
vært omfattende. 

ANTALL STIPENDIATDØGN 2015 FORDELT PÅ OMRÅDER

Journaliststudenter fra Syddansk Universitet på kurs på Lysebu. Thorvald Stoltenberg underviser
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Undervisningsvirksomheten 

Kurstyper
Fondets undervisningsvirksomhet omfatter:
• kurs for lærerstudenter i nabolandets språk,  

kultur og samfunnsforhold
• kurs for universitetsstudenter som ønsker  

allmenn eller spesiell orientering innenfor sitt fag 
• kurs for studenter i journalistikk, bibliotek- og  

mediefag om medier, kultur og samfunnsliv i  
nabolandet

• kurs for foreninger og institusjoner innenfor  
forskjellige fag- og interesseområder

• etterutdanningskurs for lærere i språk og litteratur 
og andre relevante tema

• etterutdanningskurs for lærerutdannere i  
nabolandets språk, litteratur og samfunnsliv 

• kurs for nordiske lærerstudenter – ”Perlekurs”

Det ble holdt 28 kurs i 2015 mot 21 kurs foregående  
år, 13 på Lysebu og 15 på Schæffergården. Det totale 
deltakertallet var 694 mot 614 i 2014, 392 på Lysebu  
og 302 på Schæffergården.

Kurs i nabolandskunnskap for lærerutdanningen
I alt ble det holdt 21 ukeskurs for lærerstudenter i 
nabolandets språk, kultur og samfunnsliv i 2015, 10 
på Lysebu og 11 på Schæffergården. 6 av kursene på 
Schæffergården ble gjennomført med nordisk støtte 
(Perlekurs). Det totale antall kursdøgn var 2041 mot 
2015 døgn i 2014. Antallet studenter var 517 mot 520 i 
2014. På Lysebu ble det gjennomført 1145 kursdøgn og 
på Schæffergården 896 kursdøgn.

Behovet for satsing på nabospråk i skolen er større 
enn noensinne. Derfor er det helt avgjørende at vi har 
motiverte og kunnskapsrike lærere. Formålet med 
kursene for lærerutdanningen er å gi framtidige lærere 
økt kunnskap om og interesse for nabolandenes språk, 
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”Dette kurset og landet har fått meg  
til å vurdere å studere her et år!  

Allt var lærerikt!”

Student fra Høgskolen i Østfold

ANTALL KURS 2015

Kategori L S Totalt

Frivillig sektor 2 2

Lærerutdanning 10 11 21

Skole 1 1

Universitet 1 3 4

Totalsum 13 15 28

KURSDØGN 2015 FORDELT PÅ OMRÅDER

Område L S Totalt

Frivillig sektor 138 138

Lærerutdanning 1145 896 2041

Skole 195 195

Universitet 164 336 500

Totalsum 1447 1427 2874

KURSDØGN 2015 FORDELT PÅ FAG

Fag L S Totalt

Kunst 0 48 48

Litteratur 0 252 252

Nabolandskunskap 1136 1022 2158

Språk 66 105 171

Journalistikk 164 0 164

Samfunnsfag 81 0 81

Totalsum 1447 1427 2874



Jon Birkenes underviser i Norges historie og geografi 
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litteratur og kultur- og samfunnsliv, skape interesse for 
nabospråksmetodikk og nabospråksdidaktikk, gi kon-
krete erfaringer og inntrykk fra kulturlivet i nabolandet 
og gi lærerkandidatene praktisk-pedagogiske kontakter 
i skolen i nabolandet. De fleste kursene retter seg mot 
studenter som skal bli lærere i grunnskolen, men det 
blir også gjennomført kurs for studenter som skal un-
dervise i videregående skole/gymnasiet. 

Kursene er et av de ytterst få tilbud til grunnutdannin-
gen av lærere når det gjelder nabolandskunnskap. I 
samsvar med den nordiske kulturavtalen formulerer 

læreplanene i begge land klare krav om at skolen skal gi 
elevene tilgang til det nordiske språk- og kulturfellesska-
pet. For at dette skal være mulig, må lærerne ha fått en 
kvalifisert opplevelse av dette fellesskapet, og de må ha 
motivasjon og kunnskap for å arbeide med nabolandets 
språk og kultur. 

De fleste av de språkkursene Fondet arrangerer, retter 
seg mot enkeltgrupper av studenter fra samme lærer-
utdanningsinstitusjon. En eller flere av lærerne følger 
med, og kurset legges opp i samråd med dem, slik at 
kurset blir integrert i utdanningsforløpet. Fondet imøte-
kommer velmotiverte ønsker om undervisning innenfor 
spesialområder der vertslandet rår over særlig kompe-
tanse. Det blir lagt stor vekt på å holde det faglige inn-
holdet på et høyt nivå. De foreleserne studentene møter, 
er blant de fremste innenfor sine fag områder. Samtidig 
skal kursene gi studentene muligheter for å oppleve 
nabolandets kunst og kultur gjennom film, teater- og 
museumsbesøk og besøk av forfattere og kunstnere. 
Undervisningen på Schæffergården ble ledet av Aja 
Chantelou Bugge, mens kursene på Lysebu ble ledet  
av Anne Mette Eckholdt. 

”De studerendes begejstring  
vil ingen ende tage. Tilsvarende opfatter  

vi lærere studieopholdet som et af  
de mest vellykkede af sin slags” 

Preben K. Jørgensen, Læreruddannelsen i Århus
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Følgende momenter inngår vanligvis i kursene:
• orientering om språket og språksituasjonen  

i verts landet
• nabolandets litteratur, orientering om aktuell  

skjønnlitteratur og barne- og ungdomslitteratur
• møte med en aktuell forfatter
• teaterbesøk eller filmbesøk
• ekskursjon, besøk på museer, utstillinger o.l.
• historisk oversikt og samtidsorientering
• skolen og morsmålsfaget i nabolandet
• nabospråksmetodikk og dansk-norsk språkforståelse

Fondet forsøker hele tiden å forbedre undervisningen 
både med hensyn til tilbud og kvalitet. Hvert kurs blir 
avsluttet med en grundig kurskritikk. Etter kurset sender 
den medfølgende læreren skriftlig evaluering. 

I den danske lærerutdanningen har interessen for kur-
sene på Lysebu vært stabil de siste årene. Etterspørse-
len etter kurs er omfattende, og søknader kommer fra 
så godt som alle seminarier. Søknadsmengden fra den 
norske lærerutdanningen til Schæffergården er ikke like 
stor. Til gjengjeld har Schæffergården søkning av stu-
denter fra andre nordiske land og fra flere fagområder. 
Mens de danske gruppene uten unntak tar kursene som 
en del av danskundervisningen, deltar også studenter i 
andre lærerutdanningsfag i kursene på Schæffergården.
 
Fondet tok i 2014 initiativ til å sikre forankringen av 
kursene i den framtidige danske og norske lærerutdan-
ningen. Dette har ført til at det har kommet erklæringer 
fra de ansvarlige instansene i begge land: fra ledelsen 
av Danske Professionshøjskoler, Læreruddannelsens 
Ledernetværk og Universitets- og høgskolerådet. I  
uttalelsene blir det lagt vekt på at det nordiske skal  
prioriteres, og at utdanningen skal legges slik til rette  
at det skal være attraktivt å legge inn Fondets kurs  

”Fondet for dansk-norsk samarbejde har 
siden 1978 tilbudt kurser på 4-5 døgn 

til lærerstuderende med fokus på norsk 
sprog, kultur og skole- og samfundsfor-
hold. Disse kurser og stipendier udgør 

den levende centralakse i det dansk- 
norske uddannelsessamarbejde.”

”Danske Professionshøjskoler ønsker 
som fælles sektor [---] at prioritere det 

nordiske i læreruddannelsen (både i fa-
get dansk og i andre fag) og understøtte, 

at uddannelsen tilrettelægges, så det fort-
sat er muligt og attraktivt for studerende 
og undervisere at indlægge studierejser 
og studieophold i uddannelsesforløbet.”

Fra erklæring fra  
Danske Professionshøjskoler

Kurs for danske journaliststudenter fra Syddansk Universitet

”Det er ikkje tvil om at  
vi ved høgskolen har profittert fagleg  
på at studentane har dette opphaldet.  

At dei har fått ei så grundig w i  
relevante emne kan vere styrande  

både for det faglege arbeidet  
og i vurderingssamanheng.” 

Alf Gunnar Eritsland, Inger Vederhus, Lisbeth Elvebakk, 
Høgskolen i Oslo og Akershus



som en del av utdanningen også i framtiden. Disse er-
klæringene er et godt grunnlag for rekrutteringsarbeidet 
framover, og det kan allerede spores en større interesse 
for kursene. 

Andre kurs for universitet og høgskoler
Det er holdt 4 kurs for universitets- og høgskoleutdan-
ningen. På Schæffergården ble det holdt et kurs i dansk 
samtidslitteratur for norske litteraturstudenter, ett kurs 
i kulturkunnskap for Høgskolen i Telemark og ett kurs i 
dansk litteratur for studenter ved Høgskolen i Telemark. 
På Lysebu er det gjennomført et kurs for journalistut-
danningen ved Syddansk Universitet. Tema var norske 
medier med vekt på digital publisering. Kurset ble støt-
tet av Norges ambassade i København. 

Kurs for frivillig sektor
Lysebu har gjennomført to kurs for medlemmer av 
lokallag i dansk Foreningen Norden: Lyngby-Taarbæk 
og Silkeborg. Kursene gav en allmenn innføring i norsk 
historie og kultur. 

Perlekursene – Program for Sprogkurser
Alle ”De nordiske perlene” – Hanaholmen, Voksenåsen, 
Lysebu og Schæffergården – arrangerer kurs i nabo-
landskunnskap for lærerutdanningen i Norden. Denne 
formålsbestemte og egenfinansierte virksomheten er 
bilateral norsk-svensk (Voksenåsen), svensk-finlandsk 
(Hanaholmen) og dansk-norsk (Lysebu og Schæffergår-
den). Det finnes i utgangspunktet ikke noe kurstilbud i 
nabolandskunnskap til lærerutdanningen utenfor disse 
bilaterale aksene. Denne mangelen er det de såkalte 
perlekursene bøter på. Perlekursene tilbyr undervis-
ning i nabolandenes språk og kultur til lærerstudenter 
som ikke er dekt av den dansk-norske, norsk-svenske 
eller finlandsk-svenske aksen. Det gjelder kurs i dansk 
for svensker, i svensk for dansker og i skandinavisk for 
islendinger og finlendere. Sammen med de egenfinan-
sierte, bilaterale kursene sikrer perlekursene et mest 
mulig dekkende kurstilbud til lærerutdanningen i hele 
Norden. 

I 2009 inngikk De nordiske perlene, Nordspråk og Nord-
kurs et samarbeid med Nordisk ministerråd om tiltak 
rettet mot undervisningen i nordiske språk i lærerutdan-

ningen, grunnskolen og videregående skole i Nor-
den. Samarbeidet ble utformet gjennom programmet 
Nordisk mål. Nordisk Ministerråd vedtok i 2012 å endre 
organiseringen av det nordiske språksamarbeidet fra og 
med 2014. Perlekursene er med i budsjettet for det nye 
programmet, ”Program for Sprogkurser”, som gjelder 
for perioden 2014-2018. 

Program for Sprogkurser omfatter hele kursvirksomhe-
ten til Nordkurs og Nordspråk, men den største delen 
av Perlenes språkkurs (de formålsbestemte) inngår ikke 
i programmet. Gjennom programmet har det likevel 
blitt etablert en sammenheng også til disse kursene. 
Målsettingen for Program for Sprogkurser har vært å 
sikre bedre ressursutnytting og styrket formidlingseffekt 
av de skolerelaterte kursene som holdes av De nordiske 
perlene, Nordspråk og Nordkurs. Videre skal program-
met bidra til større synliggjøring og en klarere profile-
ring av nabospråksarbeidet. 
 
Perlekursene omfatter kurs i dansk for islendinger, fin-
lendere og svensker, kurs i norsk for finlendere og kurs 
i Finlands språk for dansker, islendinger og nordmenn. 
For også å sikre et kurstilbud i svensk for nordiske stu-
denter har Perlene inngått et samarbeid med Nordens 
folkhögskola Biskops-Arnö, som tilbyr kurs i svensk for 
danske, finlandske og norske studenter. 

Perlekursene skal styrke nabospråksundervisningen og 
undervisningen i nordiske språk som fremmedspråk i 
skolen i Norden ved å utdanne motiverte og kompeten-
te lærere i nordenkunnskap og ved å stimulere inter-
essen for nordenundervisning på de lærerhøgskolene/
seminariene som disse studentene kommer fra. Hana-
holmen har i 2014 vært koordinator og prosjektforvalter 
for perlekursene. 

Fondet gjennomførte 6 perlekurs i 2015, 3 for islendin-
ger, 2 for svensker og 1 for finlendere. Kursene ble holdt 
på Schæffergården med til sammen 458 oppholdsdøgn.

Nordiske Sprogpiloter
”Nordiske Sprogpiloter” er et samarbeidsprosjekt mel-
lom Nordisk ministerråd og De nordiske perlene. Fondet 
er prosjektforvalter. Konseptet ble utviklet av Fondet i 
2007, og ble med støtte fra Nordisk kulturfond drevet 
som pilotprosjekt fram til 2009. Fra 2009 ble prosjektet 
en del av Nordisk Ministerråds språkprogram. Nordiske 
Sprogpiloter inngår i Program for Sprogkurser 2014-
2018, og fikk bevilget 380.812 DKK for 2015. Uddannel-
seschef Lis Madsen er prosjektleder. 
 
Formålet med Nordiske Sprogpiloter er å styrke prak-
sisdelen av nabospråksundervisningen i grunnskolen 
i Norden. Prosjektet retter seg til øvingslærere eller 
”praktiklærere” i den nordiske grunnskolen. Det er 
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”Kurset har gitt meg en forståelse for 
betydningen av å undervise i nabospråk. 

Jeg har også fått mange gode idéer til 
hvordan dette kan gjøres.” 

Studerende ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold



erfarne lærere som er aktive ute på feltet, og som samti-
dig har ansvar for praksisopplæring av lærerstudenter. 
Med en slik målgruppe skapes det ikke bare nye mulig-
heter for å oppnå en forbedret nabospråksundervisning, 
også effekten av de eksisterende satsinger styrkes. Det 
blir skapt større sammenheng mellom det mer fag- og 
kulturrelaterte kurstilbudet for lærerstudenter på den 
ene siden og praksis på den andre siden. Prosjektet 
bidrar også til at nordisk støttede læremidler og ut-
givelser kommer mer i bruk ute i skolene og i lærer-
utdanningen. 

Språkpilotene gjennomgår en ukes utdanning med et 
program som utvikles løpende. Innholdet i utdanningen 
er dels opplegg om språk og litteratur/kultur under en 
didaktisk vinkel, dels workshops – der det utvikles un-
dervisning og utvikles og utveksles materiale. Prosjektet 
er således ikke bare et kurstilbud; målet er å etablere et 

nettverk av ressurslærere som kan fungere aktivt både 
i skolen og innenfor lærerutdanningen. Språkpilotene 
skal veilede kolleger og studenter og være pådrivere for 
utviklingen av en bedre og mer effektiv nabospråksun-
dervisning.

Prosjektet Nordiske Sprogpiloter har blitt godt mottatt 
i skolekretser, har fått fin omtale i mediene og har blitt 
framhevet av politikere som eksempel på vellykket 
nabospråksatsing. Det har kommet mange henvendel-
ser fra interesserte lærere i videregående skolen/gym-
nasiet, som til nå ikke har vært omfattet av ordningen. 
Planlegging av aktiviteter for gymnaslærere kom i gang 
i 2014 og vil heretter inngå som et ledd i språkpilotenes 
arbeidsområde. Det har blitt utarbeidet et kurskonsept 
og det er etablert en faggruppe og et nettverk for pro-
sjektet. Det første kurset for gymnaslærere ble avholdt 
på Schæffergården i 16.-21.01.15 med 39 deltakere.

Totalt er det i dag utdannet over 200 språkpiloter. De er 
involvert i en rekke prosjekter på tvers av landegrense-
ne. De bidrar på kurs og konferanser, gir intervjuer og 
skriver innlegg og artikler i fagtidsskrifter og samarbei-
der med skoler, forlag og foreninger. Språkpilotprosjek-
tet har vist hvor viktig det er å undervise i nabospråk, 
og det har synliggjort hva som skjer på dette området. 
Prosjektet har satt en ny dagsorden for utviklingen av 
nabospråksdidaktikken. 
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Utsikt og innsikt. Fra lysebus restaurant. ”Efter lange arbejdsdage at kunne trække sig lidt tilbage og se udover skoven og betragte himlens farvespil var 
fantastisk afstessende for krop og sjæl.” Billedkunstner Rasmus Danø

”Generelt udtaler de studerende at 
de efter opholdet har fået langt mere 

lyst til at undervise i norsk/nabosprog, 
bl.a. fordi forståelsen for Norge,  

det norske sprog og den tætte historiske 
forbindelse til Danmark kom i fokus.”

Susanne Bang-Larsen, Læreruddannelsen i Aalborg 
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Kurs på Schæffergården for studenter fra Høgskolen i Østfold
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OVERSIKT OVER KURS 2015

Ank. Avr. Institusjon Tema Sted Kursdøgn

4.1. 8.1. UCN, Læreruddannelsen i Hjørring Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 112

5.1. 9.1. Professionshøjskolen Metropol Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 144

16.1. 21.1. Nordiske Sprogpiloter Sprogpilotkursus for gymnasieskolen S 195

19.1. 23.1. Høgskolen i Telemark Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 64

8.2. 14.2. Islands Universitet Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 72

8.2. 12.2. Høgskolen i Østfold Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 116

9.2. 13.2. Göteborg Universitet 1 Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 104

10.2. 13.2. Göteborg universitet 2 Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 54

16.2. 20.2. UCC, Læreruddannelsen i Zahle Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 88

17.2. 21.2. UCN Læreruddannelsen i Aalborg Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 64

19.2. 22.2. Høgskolen Stord/Haugesund Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 57

23.2. 27.2. VIAUC, Læreruddannelsen i Silkeborg Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 176

23.2. 27.2. UCN, Læreruddanningen i Aalborg Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 140

9.3. 13.3. Høgskolen i Telemark Dansk kulturledelse og kulturpolitikk S 36

11.3. 15.3. Høgskolen i Telemark Dansk kunst S 48

22.3. 26.3. UCN, Læreruddannelsen i Aalborg Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 204

7.4. 11.4. UCC, Læreruddannelsen Zahle Norsk språk, kultur og samfunnsliv L 136

11.6. 25.6. Norske universiteter Dansk samtidslitteratur S 252

22.6. 24.6. Foreningen Norden Lyngby-Taarbæk Norsk språk, kulur og historie L 72

3.8. 6.8. Læreruddannelsen i Skive Læreruddannelse - dialog og samarbejde L 81

3.8. 6.8. Foreningen Norden, avd. Silkeborg Norsk kunst og arkitektur L 66

10.8. 16.8. Islands Universitet Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 114

23.8. 27.8. Syddansk Universitet Norske medier og samfunnsliv L 164

11.10. 15.10. Høgskolen Buskerud/Vestfold Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 96

11.10. 17.10. Islands Universitet Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 30

12.10. 15.10. Høgskolen i Oslo Danske perspektiver på morsmålsopplæringen S 105

18.10. 22.10. Helsingfors universitet Dansk språk, kultur og samfunnsliv S 84

Totalt 2874

Undervisning
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Lysebu og Schæffergården er studiesteder for enkelt-
personer og grupper som gjennom studieopphold eller 
kurs vil lære om nabolandet, men de to stedene skal 
også være en møteplass der dansker og nordmenn kan 
treffes for å drøfte aktuelle tema av felles interesse. Det-
te skjer særlig gjennom Fondets seminarvirksomhet. 

Drama uden grænser

Fondet for dansk-norsk samarbeid arrangerte i 2003 et 
stort og vellykket nordisk film- og tv-seminar. Et de-
cennium senere følte vi at det var grunn til å se på de 
muligheter og utfordringer som bransjen står overfor 
i dag. I 2013 inviterte vi derfor en gruppe unge danske 
og norske filmskapere til et møte for å drøfte tema for 
et nytt seminar. Gruppen anbefalte å ta opp nordisk 
samarbeid innenfor film og tv og de nye vilkårene som 
er skapt med framgangen for nordisk film ute i ver-
den. Dette ble derfor tema for seminaret ”Drama uden 
grænser”, som ble gjennomført på Schæffergården 
22.-23.10.15. Seminaret ble produsert av Per Nielsen, 
Filmfærgen, som også var moderator sammen med 
Kjetil Lismoen, redaktør for film- og tv-bladet Rushprint. 
Arrangementet ble gjennomført med støtte fra Nordisk 
Kulturfond, Nordisk Film- og TV Fond, Dansk Filminsti-
tut, Svenska filminstitutet, Norsk filminstitutt og film-
tidsskriftet Rushprint.

Tema
Seminaret forsøkte å gjøre opp status for dramaproduk-
sjonen i Norden innenfor film og tv, og skulle gi rom for 
drøfting av tendenser og utviklingsmuligheter. Utgangs-
punktet var den store internasjonale interessen for nor-
diskproduserte filmer og tv-serier, ikke bare i Norden, 
men også internasjonalt. Mange tv-stasjoner utenfor 
Norden kjøper nordiske tv-serier, og nordiske spillefil-
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Film- 
seminar
 
Schæffergården 
22.-23.10.15
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mer blir mottatt med stor interesse både i Europa og 
USA. Filmbransjen opplever en ”Scandinavian trend” 
med stor interesse ikke bare for nordiske produksjoner, 
men også for instruktører, forfattere og skuespillere fra 
Norden. – Norden er en ”cultural superpower”, sa kul-
turminister Bertel Haarder i sitt åpningsforedrag. Stort 
sett alle prosjekter er preget av denne internasjonale 
tendensen, det ses i finansiering, co-produksjonspartne-
re, sirkulasjon, distribusjon og salg, men det har også 
betydning for innhold og tematikk.

Nordic noir 
Det særegent nordiske som etterspørres, er utmyntet i 
uttrykket ”Nordic noir”. Som et eksempel på hvordan 
Nordic noir er blitt utbredt i vestlig populærkultur, viste 
medieforskeren Kim Toft Hansen fra Aalborg Universitet 
klipp fra BBC-serien Absolute Fabulous, der hoved-
personen i drømme forsøker å snakke dansk til Sofie 
Gråbøl. Toft Hansen forsøkte å gå uttrykket etter i søm-
mene, og stilte spørsmålet: Er det en genial branding, et 
ullent sekkebegrep – eller begge deler? ”Nordientalism” 
kalte Toft Hansen det i sitt innlegg, med referanse til Ed-
ward Saids bok ”Orientalism” om Vestens eksotisering 
av ”det fjerne Østen”. Nordic noir er ikke et begrep vi 
selv har valgt for å beskrive våre fortellinger, mente han, 
det kommer utenfra. Hvor komfortable er vi med det?

Det skulle vise seg å være få som var bekymret for den 
eksotiseringen uttrykket kunne innebære. Nordic noir 
har vist seg virkningsfullt i promoteringen av nordiske 
produksjoner, og mange av innleggene handlet om 
hvordan vi kan profittere enda mer på det. Det gjaldt 
å utnytte det momentum det nordiske har. Den unge 
finske regissøren Dome Karukoski bekreftet at etterspør-
selen etter det særegent nordiske var stor. Han fortalte 
om hvordan filmversjonen av homse-ikonet ”Tom of 
Finland” ble et internasjonalt, salgbart prosjekt nettopp 
ved sin sterke lokale forankring. Jo mer finsk, desto 
mer interessert ble de utenlandske medfinansiørene. 
Veteranen Fridrik Thor Fridriksson hadde tilsvarende 
erfaringer når det gjaldt det islandske. Islandske film-
produsenter må søke seg ut i verden for å få laget film, 
og det islandske er en styrke. 

Genusperspektivet
En egen del av kartleggingen av Nordic noir handlet om 
genusperspektivet. ”Er det for mange kvinner i nordiske 
tv-dramaserier?”, lød den provokative overskriften. Det 
er mer regel enn unntak at seriene portretterer sterke, 
handlekraftige og selvstendige kvinner og ikke macho-
menn. Det er attraksjon i seg selv i de land som ser på 
Norden som foregangsland for likestilling mellom kjøn-
nene. De familiemønstre vi viser, tiltaler og interesserer. 
Men likestillingsbildet blir annerledes når man ser på 
bevilginger og antall produksjoner. Her er det mennene 
som fortsatt dominerer. 
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Seminaret samlet nesten hundre deltakere. Kulturminister Bertel Haarder og 
ambassadør Ingvard Havnen på første rekke

”Nordic noir er ikke et  
begreb vi selv har valgt for at beskrive  
vore fortællinger, det kommer udefra.  

Hvor komfortable er vi med det?”

Kim Toft Hansen, medieforsker, Aalborg-universitetet
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”Det er forstemmende at vi  
står her og snakker til hverandre  
på engelsk, sa den danske kultur-

ministeren Bertel Haarder under sin  
åpningstale. Med det foregrep han  
indirekte noe av tematikken under 

Drama Breaking Borders på  
Schæffergården. I en stadig mer  

internasjonalisert film- og tv-verden 
har også vi begynt å bry oss mindre 

om hverandres særpreg og språk,  
og velger den korteste veien til  

effektiv kommunikasjon.”
 

Kjetil Lismoen, redaktør for film- og tv-bladet Rushprint, skribent og filmkritiker
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Varer suksessen?
Det var flere som under seminaret manet til nøkternhet 
når det gjaldt å vurdere omverdenens interesse for Nor-
dic noir. Det er ikke slik at hele verden sitter og venter 
på neste nordiske serie, ble det sagt. Keld Reinicke 
advarte i sitt innlegg også mot å tro at interessen for det 
nordiske ville vare evig. Det er det er bare snakk om tid 
før østeuropeerne lager sin ”Eastern noir” – raskere og 
billigere, sa han. Men seminaret konstaterte at gjen-
nombruddet for nordisk film hadde skapt en mulighet 
for å holde fast på et mindre publikum i land utenfor 
Norden.

Hjerneflukt
Framgangen hadde også sine ulemper. Lone Korslund 
fra Nordisk Film var bekymret for talent-tapping i kjøl-
vannet av den nordiske utvandringen til Hollywood. 
Susanne Bier, Harald Zwart, Thomas Vinterberg, Nikolaj 
Arcel, Morten Tyldum, Daniel Espinosa og Nicolas Win-
ding Refn er bare noen av de store nordiske filmskaper-
ne som lager filmer i Hollywood. ”Denne hjerneflukten 
er en konsekvens av den suksessen nordisk innhold og 
talent har fått internasjonalt – og det er jo for så vidt 
et luksusproblem. Men jeg er urolig for hvorvidt vi her 
i Skandinavia har ressursene som gjør det mulig og 
interessant for dem å komme tilbake for å lage filmer”, 
sa Korslund. 

Mellom det hjemlige og Hollywood
En av dem som har valgt mellomveien mellom å bli 
hjemme og utvandre, er den danske regissøren Per 
Fly. Han kunne fortelle om filosofien bak selskapet 
Creative Alliance. Det er et forsøk på å finansiere filmer 
med penger fra blant annet Hollywood, men samtidig 
beholde den kreative kontrollen på dansk, eller i det 
minste europeisk jord. Hans erfaringer var ikke opp-
løftende. Det viste seg at hans første prosjekt under 
Creative Alliance, ”Backstabbing for beginners”, hadde 
tatt halvannet år lengre å finansiere enn planlagt. Og de 
var ennå ikke helt i mål med finansieringen. Den største 
kulturkollisjonen var møtet med det amerikanske agent-
veldet. Det gjorde det umulig å opprettholde en nordisk, 
egalitær tilnærming. Agentenes makt over skuespillerne 
gjorde det også vanskelig å få tilgang til de profilerte 
skuespillere de ønsket å samarbeide med. Dette kunne 
også regissøren Janus Metz bekrefte da han fortalte om 
de prosjekter han hadde under utvikling i Hollywood.

Utsikter
Når film er tema, handler det fort om penger. Derfor var 
det også naturlig at det var flere produsenter enn kunst-
nere som deltok på seminaret. Keld Reinicke kom i sin 
gjennomgang av film- og tv-markedet med et alvorlig 
varsko. Han hevdet at man lager film for et publikum 
som snart ikke lenger eksisterer. Publikum forlater kino 
og tv og vender seg i stadig større grad mot internet-
tet. Den tradisjonelle forretningsmodellen, der filmene Stien ved Hollænderdammen, Schæffergården
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finansieres gjennom inntekter fra kinoene, er under 
kraftig press. Samtidig kan ikke strømmetjenestene gi 
en brøkdel av de samme inntektene. Dette rammer spe-
sielt de mellomstore kvalitetsfilmene, som de nordiske 
distributørene nå kvier seg for å sette opp på kino.

Thomas Gammeltoft i Copenhagen Film Fund fulgte 
opp på dette. ”Mellomfilmen er død”, var hans påstand. 
Han var kritisk til hvordan mange spillefilmer distribu-
eres kun gjennom festivalenes kretsløp, for så å dø i 
møte med markedet. Christian Lemke fra DFI forsvarte 
på sin side festivalfilmenes betydning, ikke minst for 
filmprofiler som Lars von Trier. Det var gjennom festiva-
lene ”Nymphomaniac” nådde sitt publikum.

Veteranen Peter Aalbæk Jensen var på sin side frustrert 
over den manglende dynamikken i det nordiske samar-
beidet. De nordiske landene gir hverandre småpenger, 
klaget han, og mente at veien videre var å satse på 
noen få store nordiske blockbustere. Det var imidlertid 
ingen av dem som deltok i seminarets ungdomspa-
nel som var enig i dette. Janus Metz sa at han aldri 
tenkte på markedet når han lagde film, det var ikke en 
måte han ville arbeide på. Så fikk det være at noen av 
prosjektene ikke ble sett av mange. Nytilsatt spillefilm-
konsulent i Svensk filminstitut, Yaba Holst, mente på 
sin side at situasjonen er så alvorlig at noe drastisk må 
gjøres. Vi står i fare for å miste vårt publikum, advarte 
hun, noe som i realiteten er det samme som å miste 
legitimitet. 

Konklusjon
”Drama uden grænser” var ikke en endestasjon med 
ferdige og endelige konklusjoner. Det var en møteplass 
for samtale og refleksjon. Seminaret ble bygget opp 
omkring innlegg og paneler, og det var lagt inn tid til 
spørsmål, samtale og kontaktskaping mellom deltaker-
ne. Gjennom det klarte vi å skape et fellesskap mellom 
deltakere fra ulike områder av bransjen. Uansett in-
ternett, skypekonferanser og sosiale medier, så er det 
stadig den fysiske tilstedeværelsen og møtet mellom 
mennesker som skal til, før man er sikker på om man 
vil arbeide sammen. Vi klarte også å virkeliggjøre vårt 
ønske om å få med ungdom. Det var satt opp et panel 
med nye, unge talenter, og det var god deltaking fra 
relevante utdanningsinstitusjoner i Norden.

”Hjerneflukten til Hollywood er en  
konsekvens av den suksessen nordisk  

innhold og talent har fått internasjonalt  
– og det er jo for så vidt et luksusproblem. 

Men jeg er urolig for hvorvidt vi her i 
Skandinavia har ressursene som gjør det 
mulig og interessant for dem å komme 

tilbake for å lage filmer?”

Lone Korslund, Nordisk film
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Carl Nielsen-jubileum

150-årsjubileet for den danske komponisten Carl Nielsen 
ble feiret over hele den vestlige verden i 2015. Også i 
Norge er hans musikk blitt framført av orkesterselskaper, 
kammerensembler og solister gjennom året. Fondet for 
dansk-norsk samarbeid ønsket å bidra til feiringen ved 
å invitere til et fordypningsseminar rundt Carl Nielsens 
kunstnerskap og kunstnerliv. Fondet engasjerte tidligere 
dekan ved Norges musikkhøgskole, Einar Solbu, som 
prosjektleder og programansvarlig for seminaret.

Musikk og liv
”Musikk og liv” ble valgt som tittel for seminaret. Både 
som menneske og som kunstner kretser Carl Nielsen stadig 
rundt begrepene – og fenomenene – musikk og liv og 
sammenhengen mellom dem. ”Musik er liv, som dette 
uudslukkelig” er motto for hans 4. symfoni. Levende 
musik er tittelen på hans essaysamling, der han re-
flekterer over viktige sider ved fenomenet musikk. Det 
var også et poeng at seminaret skulle gi innsikt både i 
jubilantens kunstneriske produksjon og i hans liv. 

Symfoniene
Vi valgte å legge seminaret til to dager i slutten av 
jubileumsåret fordi Oslo-filharmonien hadde Carl 
Nielsens 5. symfoni på programmet 3. desember, og 
vi ønsket å innlemme denne konserten i seminarpro-
grammet. Det viste seg også at Norges musikkhøgskole 
(NMH) hadde planer om en orkesterkonsert med bl.a. 
Carl Nielsen på programmet kvelden etter. Gjennom 
samtaler med NMHs ledelse ble det besluttet at Mu-
sikkhøgskolens symfoniorkester skulle framføre Carl 
Nielsens 4. symfoni den 4. desember. Også denne kon-
serten ble da innlemmet i seminarprogrammet. 
Det øvrige seminarprogrammet skulle konsentrere 
seg om å gi innsikt i Carl Nielsens kunstnerskap og 
kunstnerliv, og å gå nærmere inn på hans kammermu-
sikk, klavermusikk og sanger. Vi ønsket også å belyse 
Carl Nielsens forhold til og betydning for musikklivet i 
Norge, og hvordan hans musikk er blitt mottatt i Norge 
gjennom tidene. 

Dansk og norsk
Vi la til grunn at vi ville ha medvirkende – forelesere og 
musikere – fra både Danmark og Norge. I forbindelse 
med jubileet var to store Carl Nielsen-prosjekter nylig 
fullført i Danmark, nemlig utgivelsen av en komplett, 
kritisk utgave av alle komponistens verker og utgivelsen 
av en samling av alle tilgjengelige Carl Nielsen-rela-
terte brev og dagboksnotater. Arbeidet med det første 
prosjektet var ledet av professor emeritus Niels Krabbe, 
mens forfatter John Fellow hadde stått i spissen for 
det andre. Begge disse Carl Nielsen-forskerne sa ja til å 
medvirke i seminaret. For å belyse Carl Nielsens forhold 
til Norge engasjerte vi professor emeritus Harald  
Herresthal som i en årrekke har arbeidet mye med norsk 

Musikk 
og liv
 
Lysebu 

3.-4.12. 2015
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Mathias Hedegaard, akkompagnert av Ivar Anton Waagaard, framførte en rekke av Carl Nilsens sanger
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Blåsekvintetten ‘Woods of Norway’ – Marit Charlotte Steinum (fløyte), Jarl Eivind Aspen (obo), Joar Klæboe Henriksen (klarinett), Niklas Sebastian Grenvik 
(horn), Ji-Eun Hur (fagott) framførter Carl Nielsens blåsekvintett, op. 43

Dirigent Thomas Søndergård talte om sine erfaringer med å innstudere og framføre Carl Nielsens orkesterverker rundt om i Europa
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Professor Harald Herresthal foreleser om Carl Nielsens forhold til Norge

og nordisk musikkhistorie på 1800-tallet. I samarbeid 
med Oslo-filharmonien ble det ordnet slik at kapellmes-
ter Thomas Søndergård, som dirigerte Oslo-filharmoni-
ens konsert 3. desember, kunne medvirke på seminarets 
andre dag. Vi ønsket en dansk sanger i programmet, og 
fant fram til tenoren Mathias Hedegaard. For øvrig satset 
vi på norske utøvere og hadde glede av gode råd fra 
NMH i valg av solister og ensembler.

Brevutgaven
Seminarets store åpningsforelesning var ved John 
Fellow, som gav en grundig redegjørelse for arbeidet 
med det brev- og dagboksmaterialet som nå er samlet 
i 12 store bind. Arbeidet hadde pågått i 13 år og omfat-
tet rundt 6000 brev som var valgt ut blant i alt 13 000. 
Fellow la vekt på at selv om brevutgaven gir et ganske 
detaljert innblikk i Carl Nielsens privatliv, må ikke hans 
musikk sees på som uttrykk for privatlivet. Derimot kan 
kunnskapen om hans liv bidra til å se musikken hans 
i større sammenhenger. Brevutgaven gir grunnlag for 
å sjekke kunnskapen om komponistens kunstnerskap, 
i mange tilfeller på detaljnivå. Den gir innsikt i viktige 
”bipersoner” i Carl Nielsens liv, bl.a. hans nære forhold 
til de svenske kollegene Stenhammar, Rangström og 
Beckman, men også til norske kolleger. Med bakgrunn 
i det enorme materialet som brevutgaven omfatter, kan 
det med tyngde hevdes at det finnes et før og et etter 
brevutgaven når det gjelder arbeidet med Carl Nielsens 
musikk. 

John Fellow berørte et tema som flere vendte tilbake til 
i løpet av seminaret, nemlig spørsmålet om hvorvidt de-
ler av Carl Nielsens musikk, f. eks. sangene, bør sees på 
som nasjonal eller nasjonalromantisk musikk. Han tok 
klart avstand fra et slikt syn.

Kammermusikk
For øvrig konsentrerte seminarets første dag seg om 
Carl Nielsens kammermusikk. Blåsekvintetten ”Woods 
of Norway” – Marit Charlotte Steinum (fløyte), Jarl 
Eivind Aspen (obo), Joar Klæboe Henriksen (klarinett), 
Niklas Sebastian Grenvik (horn), Ji-Eun Hur (fagott) – 
orienterte om og framførte Carl Nielsens blåsekvintett, 
op. 43; ett av de mest spilte av Nielsens kammerverker. 
Som et eksempel på at Carl Nielsens kvintett kan ha 
inspirert en norsk komponist, framførte ensemblet også 
Egil Hovlands 2. blåsekvintett.

Strykekvartetten Ratatosk – Matias Jentoft og Lars 
Magnus Steinum (fiolin), Jakob Dingstad (bratsj), Ivan 
Valentin Roald (cello) – framførte Carl Nielsens stry-
kekvartett i g-moll, op. 13 etter at Niels Krabbe hadde 
gitt en innføring i komponistens fire strykekvartetter. 
Krabbe gav også en innføring i Carl Nielsens 5. symfoni 
som forberedelse til kveldens konsert med Oslo-filhar-
monien.
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Verkutgaven
Seminarets andre dag ble innledet med to større fore-
lesninger. Niels Krabbe redegjorde for arbeidet med den 
kritiske utgaven av Carl Nielsens verker, en samling som 
omfatter 32 store bind. Arbeidet med utgaven har pågått 
i 15 år. Fem medarbeidere har arbeidet full tid i disse 
årene, og det hele har hatt en prislapp på 42 millioner 
kroner. Krabbe gav en interessant innføring i de man-
ge dilemmaer og valg man står overfor i vitenskapelig 
basert, kritisk edisjonsarbeid. Den foreliggende utgaven 
redegjør detaljert for de valg utgiverne har tatt, og be-
grunner disse. Krabbe avsluttet med å vise til at det som 
nå mangler, er en autoritativ biografi om Carl Nielsen.

Carl Nielsen og Norge
Harald Herresthal tok i sin forelesning om Carl Nielsens 
forhold til Norge utgangspunkt i den store betydning 
Johan Svendsen fikk for ham. Svendsen var kapell-
mester i Det Kongelige Kapel da Nielsen ble ansatt der 
som ung fiolinist. Gjennom årene hadde Carl Nielsen 
kontakt med en rekke norske komponistkolleger, bl.a. 
Borgstrøm, Sinding, Halvorsen og Borghild Holmsen. 
Spesielt var Sinding og Nielsen mye sammen. Nielsen 
møtte også Grieg ved flere anledninger, og Grieg skrev 
et anbefalingsbrev som bidro til at Nielsen fikk studie-
stipend. Nielsen dedikerte sin strykekvartett i Ess-dur 
til Grieg. Etter Edvard Griegs død opprettholdt Nielsen 
kontakten med Nina Grieg, både ved at de møttes i 
Danmark, bl.a. på Fuglsang på Lolland, og gjennom en 
rekke brev. Han besøkte henne også på Trollhaugen og 
arbeidet en periode i Griegs komponisthytte, bl.a. med 
fiolinkonserten. I forbindelse med at Carl Nielsen var i 
Oslo til nordiske musikkdager i 1926, gav han til pressen 
uttrykk for at Svendsen og Grieg hadde hatt svært stor 
betydning for ham. 

Iver Holter var den første til å framføre ett av Carl 
Nielsens symfoniske verk, nemlig Symfoni nr. 1. Johan 
Halvorsen framførte tidlig Symfoni nr. 4. Carl Nielsens 
verker fikk ikke alltid like overstrømmende mottakelse. 
Borgstrøm anmeldte Symfoni nr. 3 og karakteriserte den 
som kantet og lite fargerik. I 1923 dirigerte Carl Nielsen 
egne verker med Harmoniens Orkester i Bergen. Her ble 
Sæverud kjent med Nielsen. Tre år senere dirigerte Niel-
sen Oslo-filharmonien og fikk gode kritikker. Komponis-
ten David Monrad Johansen ble betatt av Carl Nielsens 
musikk og skrev bl.a. svært positive anmeldelser av 4. 
og 5. symfoni. I tiden fra de nordiske musikkdagene i 
1926 til 1945 ble flere Nielsen-verker framført i Norge. 
Komponist og organist Knut Nystedt var den første som 
framførte ”Commotio” for orgel i Norge. 

Carl Nielsen og orkestrene
I den påfølgende panelsamtalen snakket Thomas Søn-
dergård om sine erfaringer med å innstudere og fram-
føre Carl Nielsens orkesterverker rundt om i Europa. 
Mottakelsen i orkestrene var ganske forskjellig fra land til Den norsk-danske sopranen Ditte Marie Bræin 
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land. I Norge, og i mange andre europeiske land, møtte 
han relativt stor skepsis blant orkestermusikerne, spesielt 
strykerne. De opplever at Nielsen ikke skriver idiomatisk 
for strykere – til tross for at han selv var fiolinist! Samti-
dig har han erfart at når materialet først er innstudert og 
framført, opplever musikerne at musikken er betydelig. 
Han mente at når Nielsens symfonier spilles relativt lite 
i mange land, er det konsertarrangørene mer enn musi-
kerne som har ansvaret for det. Hans erfaring var at 4. 
symfoni spilles mest. 5. symfoni er svært krevende, men 
bør spilles oftere. Også 6. symfoni bør spilles mer. 

Det folkelige
Musikkforsker Ingrid Loe Dalaker hadde en presenta-
sjon av Carl Nielsens folkelige sanger. Han arbeidet for 
en forenkling av folkesangen, som hadde utviklet seg i 
retning av romansen. Hun hevdet at hans fornyelse ikke 
må karakteriseres som nasjonalromantisk. Han arbeidet 
klart utenfor rammen av den nasjonale trenden. For 
Nielsen skulle folkesangen gi assosiasjoner til det kjente 
i folkekulturen. I den påfølgende samtalen ble det vist til 

klare sammenhenger mellom Nielsens enkle melodier 
og de melodiske elementene – folkelige og enkle som 
de kan være – i hans store verker. Samtalen berørte 
også hvordan den folkelige enkelheten er en forutset-
ning for modernismen.

Jubileumsåret
De danske deltakerne i panelsamtalen – John Fellow 
og Niels Krabbe i tillegg til Thomas Søndergård – gav 
en vurdering av jubileumsåret 2015 og mente at mye 
positivt hadde skjedd i Danmark. Men de viste også til 
lite heldige kunstneriske prosjekter, bl.a. et par opp-
setninger av ”Maskarade” og ”Saul og David”. Niels 
Krabbe beklaget også at forskningsinteressen rundt Carl 
Nielsen nærmest er fraværende. 

Sangene og klaververkene
I to ettermiddagssesjoner ble Carl Nielsens sanger og 
klaververker presentert. Mathias Hedegaard orienterte 
grundig om de forskjellige typene Nielsens sanger kan 
inndeles i, rundt 300 sanger i alt og alle med dansk 

Strykekvartetten Ratatosk – Matias Jentoft og Lars Magnus Steinum (fiolin), Jakob Dingstad (bratsj), Ivan Valentin Roald (cello) framfører Carl Nielsens  
strykekvartett i g-moll, op. 13
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tekst. Han og den norsk-danske sopranen Ditte Marie 
Bræin, akkompagnert av Ivar Anton Waagaard, fram-
førte en rekke sanger og salmer. Carl Nielsens sanger 
danner en kjerne i det danske folks sangskatt, og flere 
av dem er faste innslag ved bestemte begivenheter, 
både i offentlig og privat sammenheng.

Niels Krabbe presenterte en oversikt over Carl Nielsens 
klaververker. Sentralt blant de større klaververkene 
står Chaconne. Verket ble gjennomgått med hensyn til 
temabehandling, form og pianistiske utfordringer av 
Niels Krabbe, og framført av den norske pianisten Ole 
Christian Haagenrud. 

”Det uudslukkelige”
Som innledning til den konserten som avsluttet dage-
ne, orienterte John Fellow om Carl Nielsens 4. symfoni 
”Det uudslukkelige”, omstendighetene rundt dets tilbli-
velse og hvordan den gjennom tidene er blitt mottatt 
internasjonalt. Det var Musikkhøgskolens symfonior-
kester, ledet av den danske dirigenten Michael Schøn-
wandt, som framførte verket. 

Gjennom seminardagene lot skuespiller Morten Jostad 
oss høre jubilantens ”stemme” ved å framføre tekstav-
snitt fra Carl Nielsens ”Levende musik”. 

Deltakerne
Rundt 40 deltakere fra Danmark og Norge deltok i semi-
naret. De umiddelbare tilbakemeldingene fra deltakerne 
tydet på at de gjennom de to dagene hadde oppdaget et 
rikt og mangefasettert musikalsk univers som de hadde 
fått lyst til å utforske nærmere. Det ble uttrykt glede 
over det høye kvalitative nivået både på forelesninger 
og musikalske framføringer. 

Orreskogen ved Lysebu
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Harald Herresthal
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Uffe Ellemann-Jensen og Paavo Lipponen under konferansen om forholdet mellom Norden og Russland
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Norden - Russland

”Naboskap” er tittelen på en serie på sju konferanser 
om forholdet mellom Norden og Russland. Serien er 
et samarbeid mellom De nordiske perlene. Den startet 
i 2015, og fortsetter i 2016. Konferansene holdes i de 
nordiske hovedstedene og i Moskva. 

Bakgrunn
De nordiske perlene gjennomførte i 2012 og 2013 en 
konferanseserie med temaet Norden og Tyskland. 
Perlene ønsket å foreta en tilsvarende gjennomgang av 
forholdet til Russland, historisk og aktuelt. Nordens og 
Russlands historie er tett sammenvevd. Forholdet har 
hatt avgjørende betydning for historiens gang. Styrke-
forholdene har variert, og erfaringene med den store 
naboen i øst har vært skiftende, og de er forskjellige fra 
land til land. I de senere år har Russland atter framstått 
som både fremmed og skremmende sett fra Norden. 
Samtidig slites de nordiske landene mellom Washing-
ton og Berlin, som de viktigste premissleverandørene 
for hvordan forholdet til Russland skal håndteres. Tan-
ken med serien var å skape et rom for en åpen dialog 
som involverte forskere og andre fagfolk, politikere, 
embetsmenn og opinionsdannere fra både Norden og 
Russland. 

Den andre konferansen i serien ble holdt 26.10 og 
27.10.15, første dag på Lysebu med Pia Gjellerup som 
moderator og andre dag på Voksenåsen med Halvor 
Tjønn som moderator. En tidligere statsminister, to 
tidligere utenriksministre og ambassadører fra flere 
land deltok på konferansen sammen med forskere og 
spesialister og andre med interesse for forholdet mel-
lom Norden og Russland. Tanken var at historien skulle 
behandles på Lysebu, mens framtiden skulle diskuteres 
på Voksenåsen. Det viste seg imidlertid at det ikke var  
så lett å holde de to emnene klart adskilte. – Russland  
er det eneste sted der historien er umulig å forutspå,  
sa Halvor Tjønn. 

Utfordringene
Vår felles visjon bør være at forholdet til Russland en 
dag skal bli like nært og godt som mellom de nordiske 
landene, sa statssekretær Tore Hattrem i sin åpnings-
tale. Det er lang vei å gå før vi er der, og det er et stort 
hull som skal fylles. De russiske bruddene på folkeret-
ten hadde ikke gjort oppgaven lettere. Annekteringen 
av Krim og destabiliseringen av østre Ukraina hadde 
endret det sikkerhetspolitiske landskapet i vår region, 
framhevet han. 

Poltava
Flere av historikerne på konferansen pekte på avgjøren-
de begivenheter i historien mellom Norden og Russ-
land, som det svensk-russiske slaget i Poltava i dagens 
Ukraina i 1709. Og det er jo ikke siste gangen det som 

Nabo-
skap  

Lysebu og  
Voksenåsen 

26.-27.10. 2015

”Vår felles visjon bør være at forholdet  
til Russland en dag skal bli like nært og 
godt som mellom de nordiske landene.”

Statssekretær Tore Hattrem

”Russland  
er det eneste sted der historien er  

umulig å forutspå.”

Halvor Tjønn, journalist og forfatter
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Professor Uffe Østergaard og Alexander O. Chubarian, direktør for The Institute of World History i Moskva
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Professor Kari Aga Myklebost om de norsk russiske relasjonene

skjer i Ukraina, spiller en nøkkelrolle i europeisk sikker-
hetspolitikk. Om Sverige hadde vunnet i 1709, hadde 
Sverige kanskje vært stormakten i Nord- Europa og ikke 
Russland, sa historieprofessoren Uffe Østergaard fra 
Copenhagen Business School. Kanskje den russiske re-
volusjonen hadde blitt gjennomført i Stockholm, spøkte 
han. I sitt foredrag la han ellers vekt på at de de nordis-
ke landene har hatt svært ulike interesser når det gjaldt 
Russland og at relasjonene hadde variert tilsvarende. 
Danmark-Norge og Russland har nesten alltid vært alli-
erte, mens Sverige har vært i allianser mot Russland.

Asymmetri og stabilitet
Kari Aga Myklebost, professor ved Universitetet i Trom-
sø, har inngått i den gruppen av norske og russiske for-
skere som har skrevet historien om Norge og Russland 
i perioden 1814-2014. Asymmetri er stikkordet for for-
holdet mellom de to landene, framhevet hun. Til tross 
for dette har grensen mellom Norge og Russland alltid 
vært fredelig. Også i Norge hadde det vært en frykt for 
Russland, selv om den ikke kunne måle seg med den 
svenske ”rysskräcken”. Blant annet hadde nordmenne-
ne vært redde for at Russland var ute etter Finnmark 
for å sikre seg isfrie havner. Men det finnes intet i de 
russiske arkivene som kan bekrefte at dette noensinne 
har vært aktuell russisk politikk, kunne hun opplyse. Det 
overordnede spørsmålet var hvorfor det ulike forholdet 
mellom de to landene ikke førte til ustabilitet. Grensen 
til Norge var lenge den eneste der Russland møtte Vest-  
Europa, og var under den kalde krigen den eneste gren-
sen mot et Nato-land. Kanskje var det så enkelt at Norge 
ikke ble sett som interessant nok, spurte hun. Norge har 
hatt mindre betydning enn de andre småstatene som 
omgir Russland. Russland har sett på Norge som en 
periferi innenfor den skandinaviske periferien. 

Geopolitiske endringer
Kristian Gerner, historieprofessor i Lund, den danske 
russlandseksperten Lars P. Poulsen-Hansen og Gudrun 
Persson på det svenske Totalförsvarets forskningsinsti-
tut kommenterte forholdet. Russland ser på de vesteu-
ropeiske landene som svake, og anser at de kommer til 
å svekkes ytterligere, sa Gudrun Persson. Utenrikesmi-
nister Lavrov sa nylig at vi opplever slutten på en æra 
der vesten har spilt den den dominerende rollen økono-
misk og politisk. Hun beskrev den russiske utenrikspoli-
tikken under Putin som strategisk ensomhet, antivestlig 
og antiamerikansk, men ikke isolasjonistisk. Samarbeid 
og allierte er fortsatt av betydning for Russland, og 
utgjør en viktig del av landets maktgrunnlag.

Uffe Ellemann-Jensen, tidligere dansk utenriksminister, 
var pessimistisk i sin beskrivelse av situasjonen. Vi lever 
ikke lenger i en region som er uten geopolitisk risiko. 
Østersjøområdet har blitt et ustabilt område. De nordis-
ke og baltiske landene er sammen med Polen de nye 
europeiske frontstatene. 

”Vi lever ikke lenger i en region som er 
uten geopolitisk risiko. Østersjøområdet 

har blitt et ustabilt område. De nordiske og 
baltiske landene er sammen med Polen de 

nye europeiske frontstatene. ”

Uffe Ellemann-Jensen, tidligere dansk utenriksminister
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Alexander O. Chubarian, Lars P. Poulsen-Hansen, Kari Aga Myklebost og Kristian Gerner i paneldebatt

Seminar og konferanser

”Hvis svenskerne havde vundet i 1709, havde Sverige  
været stormagt i Nordeuropa og ikke Rusland. Måske ville den russiske  

revolution da være blevet gennemført i Stockholm”.

Professor Uffe Østergaard, CBS
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Perspektiver fra Russland
Alexander O. Chubarian, direktør for The Institute of 
World History i Moskva, understreket at man fra russisk 
side ikke så noen geopolitiske motsetninger i forholdet til 
Norden. Vi har gjennom historien hatt mange problemer 
med forholdet til Polen og Tyskland, men Russland/Sov-
jetunionen har ikke hatt tilsvarende problemer med de 
nordiske landene. At dagens nordiske Russlands-bilde er 
så negativt, så han som et resultat av en bredere kon-
flikt mellom Russland og USA. Selv om situasjonen var 
alvorlig, så han tendenser til øket vilje til samarbeid. Her 
kunne de nordiske landene spille en positiv rolle. Nå er 
tiden inne for å organisere grupper som kan drøfte hva vi 
skal gjøre etter at den nåværende krisen er over, sa han. 

Russlandsbildet
Den tidligere svenske utenriksministeren Lena 
Hjelm-Wallen gav en annen forklaring på det negative 
russlandsbildet enn den Chubarian hadde framlagt. På 
90-tallet trodde vi at vi skulle få se et annet Russland, 
men forventningene ble ikke innfridd, sa hun. Det var 
stor skuffelse over å oppleve at sovjetiske holdninger 
og strukturer levde videre. Olof Palmes internationella 
center hadde mye samarbeid og kontakter innenfor 
det sivile samfunnet i Russland. Men plutselig ble det 
umulig å fortsette siden de ble sett på som ”utenland-
ske agenter”. 

Framtidig dialog
Alexander Rahr, prosjektleder for Deutsch-Russisches 
Forum i Berlin, var sammen med Finlands tidligere 
statsminister Paavo Lipponen den som tydeligst ar-
gumenterte for at det er på høy tid å se på forholdet 
mellom Europa og Russland på nytt. Rahr pekte på 
at det både blant Nato-landene og EU-landene er et 
splittet syn på forholdet til Russland. En gruppe av land 
argumenterer for at så lenge Vladimir Putin har makten, 
er det bare oppdemmingspolitikk som er aktuell. En 
annen gruppe ledet av Tyskland og Frankrike vil unngå 
konfrontasjon. De mener at forbindelsen til Russland 
er en forutsetning for europeisk velstand og stabilitet. 
Ifølge Rahr har de nordiske land ved å samarbeide med 
Tyskland en mulighet til å få Russland med i en positiv 
pro-europeisk dialog.Gudrun Persson fra det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut

Seminar og konferanser

”Vi har gjennom historien hatt mange  
problemer med forholdet til Polen og  

Tyskland, men Russland/Sovjetunionen 
har ikke hatt tilsvarende problemer  

med de nordiske landene.”

Alexander O. Chubarian, direktør for  
The Institute of World History i Moskva

”På 90-tallet trodde vi at vi skulle få se  
et annet Russland, men forventningene  
ble ikke innfridd. Det var stor skuffelse 
over å oppleve at sovjetiske holdninger  

og strukturer levde videre.”

Lena Hjelm-Wallen, tidligere svensk utenriksminister



Fondet for dansk-norsk samarbeidÅrsmelding 2015

Seminar og konferanser40

Lysebu. ”Stemningen og lyset der er som taget ud af et Kittelsen-værk, så et mere inspirerende sted kunne vi ikke forestille os”. Museumsinspektør Nikolaj Brandt
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Unge danske og norske matematikere under master-
klasse-arrangementet på Lysebu. Mark Tomforde ytterst 
til høyre

Masterklasse i matematikk

Denne masterklassen hadde som formål å introdusere 
danske og norske kandidat- og ph.d.-studerende til sam-
spillet mellom symbolsk dynamikk og operatoralgebra-
er. De siste 35 årene har det vært et fruktbart samarbeid 
mellom de to feltene, ikke minst på grunn av innsatsen 
fra danske og norske matematikere. Masterklassen 
bestod av to deler: første del 22.–26.07.15 på Schæffer-
gården og andre del 2.–6.08.15 på Lysebu. I den første 
delen fikk deltakerne en innføring i symbolsk dynamikk 
av Douglas Lind, og i den andre delen fikk de arbeide 
med operatoralgebraer knyttet til dynamiske systemer 
under veiledning av Mark Tomforde.

Emne og formål
Symbolsk dynamikk er studiet av den diskrete tids-
utvikling av systemer med endelig mange tilstander. 
Den anvendes blant annet til å studere mere generelle 
systemers tidsutvikling og til å lagre data effektivt i 
computere. Studiet av operatoralgebraer startet som 
en matematisk formalisering av kvantemekanikk. Det 
har siden utviklet seg til en selvstendig disiplin, som 
imidlertid ofte søker kontakt med andre grener av ma-
tematikk og fysikk. Danske og norske matematikere har 
lenge studert samspillet mellom symbolsk dynamikk og 
operatoralgebraer. Det er et aktivt forskningsemne på 
universitetene i København, Odense, Oslo, Tórshavn og 
Trondheim. På postdoc-nivå og høyere opp er det tradi-
sjon for samarbeid, bl.a. ved konferanser på Lysebu og 
Schæffergården. Vi ønsker å sikre at også de framtidige 
generasjoner kommer til å samarbeide på tvers av Kat-
tegat. Formålet med denne masterklassen var således 
å vekke studentenes interesse for emnet og sikre at de 
tidlig skaper et dansk-norsk nettverk.

Struktur
Masterklassens to deler strakte seg hver over fem dager, 
og de hadde den samme overordnede struktur. Det ble 
lagt vekt på prosjektarbeid framfor forelesninger slik at 
de studerende kunne samarbeide direkte med masteren. 
Prosjektene bestod av mindre resultater med bevis, kon-
sekvenser og belysende eksempler. I forkant av opphol-
dene fikk studentene tildelt relevant lesning med tilhø-
rende oppgaver. I tillegg til å fungere som introduksjon 
til de basale begrepene gav dette masteren på forhånd 
mulighet til å danne seg et inntrykk av studentenes fagli-
ge nivå og interesser.

Masterne
Douglas Lind fra University of Washington var master 
for første del. Lind er en viktig bidragsyter til mange 
områder av dynamikk. Han er bl.a. kjent som en av for-
fatterne til “An Introduction to Symbolic Dynamics and 
Coding”, en av de mest brukte lærebøkene i symbolsk 
dynamikk.
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Hvert masterklasseopphold ble avsluttet med en konsert som var åpen for publikum. Her fra Lysebu
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Masterklassen under øvelse på Schæffergården

Mark Tomforde fra University of Houston var master 
for andre del. Tomforde er en førende forsker innenfor 
grafalgebraer, en klasse av operatoralgebraer som er 
forbundet med symbolsk dynamikk. Han har også stor 
interesse for formidling av matematikk og har bl.a. star-
tet outreach-programmet CHAMP, som bringer unge fra 
belastede områder i Houston i forbindelse med univer-
sitetet gjennom ukentlige matematikktimer.

Programansvarlige var Sara Esther Arklint, postdoktor 
ved Center for Symmetri and Deformation, Københavns 
Universitet og Adam Peder Wie Sørensen, postdoktor 
ved matematisk institutt, Universitet i Oslo. 

Masterklasse i  
kammermusikk

Den 22.-25.01.15 møttes to unge strykekvartetter på Ly-
sebu til en masterklasse i kammermusikk, Alba Kvartet 
fra Det Kongelige Danske Musik Konservatorium og 
Ergo-kvartetten fra Norges musikkhøgskole. De to kvar-
tettene møttes igjen på Schæffergården 18.-22.08.15. 
Under oppholdene møtte de unge musikerne noen av 
de fremste lærerkreftene innenfor kammermusikk: Tim 
Frederiksen, professor ved Det Kongelige Danske Musik 
Konservatorium samt professor Peter Herresthal og 
stipendiat Jakob Kullberg fra Norges musikkhøgskole. 
Likeledes fikk de møte fiolinisten Peter Sheppard Skær-
ved fra Royal Academy of Music i London og klarinet-
tisten Mathias Kjøller. Ved siden av øving og instruksjon 
fikk de to gruppene muligheter for å knytte kontakter og 
utveksle erfaringer med komponisten Eivind Buene og 
få veiledning om karriereplanlegging av Anders Beyer, 
direktør for Festspillene i Bergen. Begge opphold ble 
avsluttet med konserter som var åpne for publikum.
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Fra masterklassekonserten på Schæffergården



Stipendiatgrupper

Ved siden av deltakere på Fondets kurs og seminar tar 
Lysebu og Schæffergården imot grupper som selv helt 
eller delvis legger opp den faglige delen av program-
met. I 2015 har 53 grupper hatt opphold, 32 på Lysebu 
og 21 på Schæffergården. Det totale antall oppholds-
døgn var 2100 mot 3210 i 2014 og 3312 i 2013.
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GRUPPER – OPPHOLDSDØGN FORDELT PÅ FAG 2015

Fag L S Totalt

Arkitektur 58 42 100

Film/scenekunst 47 47

Forvaltning 15 88 103

Historie 29 54 83

Juss 76 76

Kulturfag 69 69

Kunst 38 15 53

Litteratur 30 138 168

Matematikk 20 20

Musikk 27 164 191

Nabolandskunnskap 87 113 200

Naturfag/teknologi 34 30 64

Samfunnsfag 30 692 722

Språk 62 94 156

Teologi/filosofi 48 48

Totalsum 650 1450 2100

ANTALL GRUPPER FORDELT PÅ FAG 2015

Fag L S Totalt

Arkitektur 2 1 3

Film/scenekunst 2 2

Forvaltning 1 1 2

Historie 2 1 3

Juss 2 2

Kulturfag 2 2

Kunst 9 1 10

Litteratur 2 3 5

Matematikk 1 1

Musikk 3 5 8

Nabolandskunnskap 1 2 3

Naturfag/teknologi 1 1 2

Samfunnsfag 1 3 4

Språk 3 2 5

Teologi/filosofi 1 1

Totalsum 32 21 53



Fondet for dansk-norsk samarbeidÅrsmelding 2015

Stipendiatgrupper46

GRUPPER – OPPHOLDSDØGN FORDELT PÅ OMRÅDER 2015

Område L S Totalt

Formidling 79 158 237

Forskning 132 48 180

Lærerutdanning 68 188 256

Museer 84 84

Skole 87 492 579

Universitet 138 446 584

Utøvende kunst 62 118 180

Total 650 1450 2100

Konsert med Det norske solistkor, Schæffergården

”Jeg kan roligt sige, at mine danske kolleger følte, at de fik en  
meget stærk inspiration til at udbygge deres faglige kontakter til Norge  

– og at opholdet på Lysebu var en direkte tilskyndelse dertil.”

Professor Anders V. Munch, Inst. for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet
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OVERSIKT OVER STIPENDIATGRUPPER 2015

Ank Avr Gruppe Tema Sted Døgn

15.1. 18.1. Museum Silkeborg Norsk tekstilkunst L 6

23.1. 25.1. Det norske solistkor Korseminar. Musik av Per Nørgard S 54

20.2. 22.2. Louisiana Kunstmuseum Norske kunstmuseer L 18

20.2. 21.2. Universitetet i Oslo Dansk-norsk historie L 20

24.2. 27.2. UCN, Læreruddannelsen i Hjørring og Aalborg Norsk læreruddannelse fra forsknings- og 
ledelseperspektiv L 30

24.2. UiT Norges arktiske universitet Seminar om kvinnelige lingvister i Norden S 9

25.2. 28.2. Kjelsås Skole Styrking av basisfagene. Studiebesøk ved danske 
skoler S 30

12.3. 15.3. Nordspråk Arbeidsseminar om nabospråksundervisning S 75

13.3. 15.3. Oslo Universitet Dansk litteratur S 90

16.3. 19.3. Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske  
og nordiske studier

Verdens lykkeligste folk? Dansk-norsk forskning om 
skyldfølelse L 24

17.3. 20.3. Alinea Dansk-norsk perspektiv i undervisningsmateriale i 
historie L 9

23.3. 24.3. FIRST Scandianvia Planleggingsmøte for kunnskaps- og teknologiturne-
ring for barn og unge i Skandinavia L 34

23.3. 25.3. Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag Seminar om skriveopplæring og skriveforsking i 
Norge og Danmark S 168

7.4. 12.4. Figura Ensemble Samarbeid og fellesprøver med POING Ensemble L 35

8.4. 9.4. Henie Onstad Kunstsenter Kunsten på Lysebu L 5

10.4. 12.4. Roskilde Universitet (Nordisk Sommer 
Universitet)

Den dansk og norske debatt om demokratiets 
utfordringer L 48

13.4. 16.4. Norsk Folkemuseum Utvikling av nordiske tradisjonsarkiver L 51

13.4. Universitetet i Oslo Verdens lykkeligste folk? Dansk-norsk forskning om 
skyldfølelse S 39

15.4. 18.4. Københavns Universitet Dansk-norsk samarbeidsprosjekt om bildeforskning L 18

22.4. 22.4. Henie Onstad Kunstsenter Kunsten på Lysebu L 0

22.4. 25.4. SBI AAU Norsk arkitektur,  universell utforning L 36

27.4. 30.4. Universitetet i Oslo Seminar om J.P. Jacobsen L 6

10.5. 12.5. VIA University College, Læreruddannelsen i 
Aarhus

Språkudviklings- og spåktiilegnelsesdidaktiske erfa-
ringer i dansk og norsk grunnskole L 38

12.5. 13.5. Anderskov trio Konsert L 3

14.5. 18.5. Paulus Barokk Konsert S 28

22.5. 23.5. Matematisk Institut, Universitetet i Bergen Etablering av dansk-norsk matematikernettverk S 20

29.5. 31.5. Fondet Fellesstyremøte S 88

3.6. 4.6. Centre for International Law & Justice, 
Københavns Universitet

Nordiske dommeres voteringspraksis ved interna-
sjonale domstoler L 2

25.6. 28.6. Storm P. Museet Forberede Kittelsen-utstilling i København L 9

26.6. 30.6. Høgskolen i Oslo og Akershus Rektoruddannelse - danske erfaringer i et europeisk 
perspektiv S 264

3.8. 6.8. Syddansk Universitet Sommerskole for nordiske studerende: Politikk, 
kultur og nasjon på 1800-tallet S 54

3.8. 7.8. Høgskolen Hedmark Sommerskole om velferdsmodeller i Norden S 260

13.8. 16.8. Oslo Kommune Dansk kultur og arkitektur. Studiebesøk S 15

17.8. 18.8. De nordiske perlene Perlemøte L 4

24.8. 26.8. Sprogpiloter/Videnscenter for Integration Nabospråksundervisning for språkpiloter S 38
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Ank Avr Gruppe Tema Sted Døgn

27.8. 29.8. Københavns  Universitet, Juridisk Institut Fællesnordisk tilgang til folkeretten? L 74

14.9. 17.9. VUC Aarhus Norsk litteratur, møte med norske forfattere, skrift-
lighet i undervisningen L 87

21.9. 24.9. Gentofte Hovedbibliotek Doktor Proktor Udstilling på Gentofte 
Hovedbibliotek S 9

30.9. 1.10. Trio DaNoIs Konsert S 4

2.10. 5.10. Niels Balle Konsert L 12

7.10. 9.10. Faculty of Architecture and Fine Ar Dansk-norsk seminar om undervisning i emnet 
universell utforming S 42

11.10. 19.10. Ratatosk strykekvartett Konsert S 32

15.10. 17.10. Festspillene i Bergen Dansk samtidsmusikk og musikkliv S 46

23.10. 23.10. Henie Onstad Kunstsenter Kunsten på Lysebu L 0

23.10. 26.10. Kvartetten Winther/Åman/Mogensen/Garzone Konsert L 12

28.10. 31.10. Henie Onstad Kunstsenter Proveniens og eierskap til kunstverker L 0

5.11. 6.11. Nordisk Forskningsinstitutt Konferanse for skandinaviske språkforskere L 20

5.11. Nørre Gymnasium Er vi fremmede i det nordiske? Elevworkshop S 85

8.11. 10.11. Syddansk Underversitet Kolding, Int. for for 
design og kommunikasjon Kollokvium om designanalyse L 22

30.11. 30.11. Henie Onstad Kunstsenter Arbeidsmøte om utstillingspolitikk L 0

10.12. 10.12. Henie Onstad Kunstsenter Kunsten på Lysebu L 0

14.12. 17.12. Fondet Styremøte L 15

17.12. 19.12. Fondet Planlegging av nordisk filmseminar L 12

Total 2100

OVERSIKT OVER STIPENDIATGRUPPER 2015 (forts.)



Enkeltstipendiater

Fondet gir opphold med full forpleining til enkeltper-
soner som har behov for kortere besøk i nabolandet 
for å arbeide med sitt fag eller opprette kontakter der. 
Enkeltstipendiatene har som regel en avsluttet utdan-
ning i hjemlandet. Det blir ved utvelgelsen lagt vekt på 
søkernes faglige kvalifikasjoner, og at deres studiemål 
vanskelig kan realiseres i hjemlandet. Dessuten blir  
det lagt vekt på at alle fag og samfunnsområder skal 
komme i betraktning ved stipendtildelingen. Lysebu  
og Schæffergården skal være steder der ulike interesser 
og yrker møtes og danner et demokratisk og inspireren-
de miljø. 

Dansker og nordmenn betaler henholdsvis 500 NOK og 
500 DDK pr. døgn for opphold med full forpleining på 
Lysebu og Schæffergården. Under oppholdet har de 
tilgang til felles oppholdsrom og bibliotek med fag- og 
skjønnlitteratur. De blir mottatt med orien tering om 
Fondet og stedets historie. Fondskontorene gir studie-
messig og praktisk vei ledning og formidler besøk til 
utdanningsinstitusjoner, museer, teater o.l. Antall døgn 
for enkeltstipendiater i 2015 var 396 mot 304 i 2014,  
254 på Lysebu og 142 på Schæffergården.
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”Alle jeg har møtt på Schæffergården har vært kjempehyggelige og  
imøtekommende. Jeg har følt meg som hjemme, og blitt tatt godt imot.”

Studerende fra Telemark Universitet

Lysebu og Schæffergår-
den tar imot og gir opp-
hold til enkeltpersoner 
som har faglige ærend  
i nabolandet.
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OVERSIKT OVER ENKELTSTIPENDIATER 2014

Ank Avr Navn Tema Sted

4.1. 10.1. Skjelmo, Randi Thomas von Westen. Kildestudier ved Rigsarkivet S

4.1. 10.1. Willumsen, Liv Helene Kildestudier. Tidlig utdanningshistorie og misjonshistorie S

5.1. 10.1. Christensen, Bodil Studere norsk barnelitteratur L

7.1. 12.1. Tange, Berit Johansen Norsk musikkliv L

11.1. 13.1. Leine, Kim Forberede forfattermøte L

24.1. 27.1. Beyer, Anders Planlegging av dansk-norsk masterklasse L

25.1. 1.2. Madsen, Lis Studieopphold nabospråksundervisning L

27.1. 28.1. Kråkevik, Herborg Arbeid med konsert L

3.2. 5.2. Leine, Kim Forfatterpresentasjon L

8.2. 12.2. Nielsen, Per Forberede dansk-norsk filmseminar L

16.2. 18.2. Jordfald, Kristin Forberedende møter vedr Hamsun-utstilling S

23.2. 27.2. Jostad, Morten Fortelleraften S

10.3. 16.3. Andersen, Merete Morken Amalie Skram. Research på Det kgl Bibliotek S

13.3. 18.3. Bjerg, Helle Historieundervisning og interkulturalitet L

20.3. 23.3. Glenthøj, Rasmus 1814-prosjektet L

24.3. 29.3. Risan, Merete Andrea Research om unges vilkår i Danmark på 40-tallet S

30.3. 6.4. Sejersted, Jørgen Magnus Skriveopphold for å arbeide på bokmanus med arbeidstittel 
"Holbergs ideologier S

10.4. 11.4. Nash, Cecilia Zwick Forberedelse av dansk-norsk forestilling L

10.4. 12.4. Pasternak, Simon Oslos kulturliv L

23.4. 25.4. Haarder, Jon Helt Knausgaard-studier L

30.4. 1.5. Glenthøj, Rasmus Foredrag om 1814 L

3.5. 7.5. Bredal, Bjørn Kontakt med norske kolleger L

22.5. 26.5. Øygarden, Bjarne Dansk skole S

23.5. 26.5. Rian, Øystein Historieforelesning S

10.6. 14.6. Gjeruldsen, Ole Henrik Arkivstudeier ved Rigsarkivet til bok om Cort Adeler S

19.6. 22.6.  Wilhelmsen, Sverre Planlegge seminar om ekteparet Skram S

7.7. 9.7. Ottosen, Morten Nordhagen Kildesøk Kgl. Bibliotek. Forskningsprosjekt om Skandinavia etter 
1814 S

10.8. 13.8. Asheim, Håkon Delta ved Rudersdals sommerkonserter S

11.8. 16.8. Sandvik, Hilde Research. Ulikheter i debattkulturen i de skandinaviske land S

12.8. 16.8. Bro, Peter Research. Fredspris-uddelingen L

25.8. 29.8. Nordstoga, Sveinung Tarjei Vesaas. Dansk kritikk og lesninger S

31.8. 5.9. Rasmussen, Peter Hertel Den norske tysklandsbrigade. Research på Riksarkivet L

14.9. 21.9. Fjermeros, Halvor Nicolai Wergeland-biografi. Research S

18.9. 21.9. Kynde, Nikolaj Relasjonsbygging og deltagelse i New Nordic Music Days L

29.9. 5.10. Jul-Larsen, Kristoffer Olafur Eliasson S

15.10. 19.10. Kråkevik, Herborg Arbeid med konsert L
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Ank Avr Navn Tema Sted

17.10. 18.10. Vik, Siss Det litterære miljø i København S

20.10. 24.10. Korsvold, Tora Studieopphold, barndommens historie S

9.11. 11.11. Jordfald, Kristin Hamsun-utstilling S

12.11. 16.11. Andreasen, Ib R. Besøke norske kontakter L

21.11. 23.11. Asmussen, Marianne Wirenfeldt Kontakt med norske museumskolleger L

22.11. 23.11. Nash, Cecilia Zwick Norsk scenekunst L

7.12. 9.12. Anderskov, Jacob Dansk jazz. Konsert L

17.12. 19.12. Kreuser, Timo Samarbeid med POING ensemblet om bestillingsverk L

Performance med billedkunstner og skuespiller Jessie Kleemann under åpningen av Kaalund-utstillingen



Lysebu-skogen
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Jens Andersen om Astrid Lindgren

 Annen virksomhet

Åtte konserter ble gjennomført. Konsertrepertoaret 
spente fra klassisk instrumentalmusikk med Alba kvar-
tet, Ergo-kvartetten, Ratatosk, Trio DaNoIs og Paulus 
barokk via korsang med Det norske solistkor til jazz med 
Niels Balles kvartett og Anders Mogensens kvartett. I 
tillegg til dette har Fondet samarbeidet med Oslo-filhar-
monien og Norges musikkhøgskole om to orkesterkon-
serter i forbindelse med Carl Nielsen-jubileet. 

Det er gjennomført 8 foredragsaftener med tema fra 
historie, litteratur og geografi. På Schæffergården ble 
det arrangert en musikkdramatisk forestilling med Det 
Flydende Teater om Halfdan Rasmussen, ”Grinet og 
døden”. 

Utstillinger
Det har blitt holdt 3 utstillinger i løpet av året. Bodil 
Kaalund fylte 85 år i 2015. I den anledning ble det ar-
rangert en utstilling på Schæffergården av kunstnerens 
grafiske verker: ”Bodil Kaalund. Et grafisk strejftog”. 
Marianne Wirenfeldt Asmussen var kurator. På Lysebu 
var det tradisjonen tro utstilling i november og desem-
ber av den danske designeren Jette Frölichs juledeko-
rasjoner. Samarbeidet med henne ble i 2011 utvidet til 
også å gjelde Schæffergården. I 2015 ble hele det gamle 
huset på Schæffergården brukt til julestue i førjulstiden. 

Sven Havsteen-Mikkelsen-samlingen
Fondet tok i 1980 initiativet til en nordisk vandreutstil-
ling av Sven Havsteen-Mikkelsens verk. Utstillingen var 
sammensatt av lån fra private samt fra Sven Havsteen-
Mikkelsen og hans familie. Den delen av utstillingen 
som tilhørte kunstneren, ble hengt opp på Schæffer-
gården, som et lån fra kunstneren etter avslutningen 
av vandreutstillingen i 1984. I 1993 inngikk Fondet en 
avtale med Sven Havsteen-Mikkelsen om kjøp av disse 
bildene på avbetalingsbasis. Det er siden betalt  
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Både på Schæffergården 
og Lysebu arrangeres  
konserter, forestillinger og 
foredrags kvelder med  
adgang for alle. 
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50 000 kr årlig i henhold til denne avtalen. Samlingen ble 
supplert med litografier og tresnitt. I 2010 ble den siste 
avbetalingen på bildene gjort, og Fondet eier dermed 
hele samlingen, den mest representative samling av 
kunstnerens verk overhodet. På forespørsel blir det gjen-
nomført omvisninger i samlingen. 

Galleri Høvikodden
”Fra fjord til fjell” er et samarbeid om kunstformidling 
mellom Fondet og Henie Onstad Kunstsenter. Det startet 
i 2007, da en ny fløy ble åpnet på Lysebu, og de nye are-
alene ble visningssted for kunst deponert fra kunstsente-
ret. I forbindelse med den nye utvidelsen av Lysebu ble 
samarbeidet utvidet. ”Højden” ble innredet som galleri 
med en permanent utstilling av over hundre kunstverk 
fra kunstsenterets samlinger: skulpturer, relieffer, male-
rier, grafikk og tegninger. Samarbeidsprosjektet, slik det 

nå framstår, etablerer Lysebu som et sentralt, perma-
nent utstillingssted for kunst deponert fra Henie Onstad 
Kunstsenter. 24 kunstnere og over 120 verk er utstilt. Det 
har blitt gjennomført omvisninger for gjester og grupper 
utenfra også i 2015. Noen bilder er skiftet ut. 

Admiral Carl Hammerichs minnelegat
Admiral Carl Hammerichs minnelegat er et stipend 
som deles ut i henhold til § 2 i statuttene for Fondet for 
dansk-norsk samarbeid. Stipendet er på 50.000 kr, og er 
en hedersgave til personer som i sitt virke bidrar eller 
har bidratt til økt forståelse mellom Danmark og Norge. 
Stipendiet er innstiftet til minne om Carl Hammerich 
som under 2. verdenskrig, sammen med sin hustru, 
Borghild Hammerich, stiftet Norges hjælpen. Stipendet 
ble ikke utdelt i 2015. 

Dato Tema Medvirkende/ansvarlig Sted Antall

Konsert 511

24.1. Konsert med Det norske solistkor  Nina T. Karlsen S 94

25.1. Kammermusikk med Ergo-kvartetten og Alba Kvartet Tim Frederiksen og Peter Herresthal L 18

12.5. Jazzkonsert med Randi Holum/Niels Balle Quartet Niels Balle  L 40

16.5. Konsert med barokkensemblet Paulus Barokk Paulus Barokk S 54

21.8. Kammermusikk med Ergo-kvartetten og Alba Kvartet Tim Frederiksen og Peter Herresthal S 68

30.9. Hommage à Carl Nielsen. Konsert Trio Danois S 97

13.10. Kammermusikkonsert med Ratatosk-kvartetten Ratatosk strykekvartett S 60

25.10. Jazzkonsert med kvartetten Winther/Åman/Mogensen/Garzone Anders Mogensen L 80

Utstilling (deltagelse ved åpning) 595

8.11. Bodil Kaalund-udstilling. Grafikk Bodil Kaalund S 100

1.11. Juleutstilling Jette Frölich L 320

15.11. Juleutstilling Jette Frölich S 175

Andre arrangementer 629

8.1. Om 1864 i dansk historie Rasmus Glenthøj L 150

13.1. Foredrag om Astrid Lindgren Jens Andersen  S 205

25.2. Foredrag om "Villa Ibsen" Joen Bille L 150

9.3. Grønlandsforedrag Martin Breum L 33

26.5. Foredrag om "Villa Ibsen" Joen Bille S 99

4.6. Dansk topografi Roger Pihl L 35

11.6. Dansk topografi Roger Pihl S 56

23.6. Sankthansfeiring Jørn Lund S 130

25.9. Yoga-kurs Kira Løve /Kulturnatten Gentofte S 25

25.9 Halfdan Rasmussen-forestilling Det flydende teater/ Kulturnatten Gentofte S 124

11.10. Foredrag om Astrid Lindgren Jens Andersen L 50

6.11. Fortelleworkshop for barn Annemarie Krarup/Kulturnatten Gentofte S 30

Totalsum 1415
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Fra Villa Helenes hage, Schæffergården
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Fondet for dansk-norsk samarbeidÅrsmelding 2015

Husene56

I en tid da stadig mer sam arbeid organiseres gjennom 
skiftende nettverk, virtuelle fora og elektronisk kommu-
nikasjon, er Lysebu og Schæffergården steder der men-
nesker kan møtes og være sammen. Med sin kvalitet, 
sitt formål og sin historie taler stedene til hele men-
nesket. De tilbyr samvær og opplevelser. De gir gode 
minner og lyst til å vende tilbake. Dette gir de beste for-
utsetninger for læring, samarbeid og utvikling. Derfor er 
utviklingen av anleggene av avgjørende betydning for 
Fondet. Det gjelder ikke bare inntekter og rammer, men 
hele Fondets idé og funksjonsmåte. 

Forutsetningene for driften har imidlertid vært svært 
ulik på de to stedene de siste årene. De svake konjunk-
turene i dansk økonomi har påvirket driften av Schæf-
fergården, og dette har virket inn på mulighetene for å 
realisere Fondets formål på en likevektig måte i de to 
land. Det norske styret har derfor vedtatt å kjøpe 3000 
oppholdsdøgn for norske stipendiater på Schæffer-
gården for å sikre at virksomheten beholder sin karakter  
av gjensidighet. 

”Tak for mad! Vi følte os hensat til Karen Blixens Berlevåg 
ved Babettes gæstebud.” Else Bojsen, Foreningen Norden, 

Lyngby-Taarbæk. Lysebus restaurant i bakgrunnen.
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”Vi er blevet husket på hvad kvalitet  
er. Lysebu har givet os ny energi til  
krop og sjæl. Vi lever endnu højt  

på denne oplevelse.”
 

Fra kursevaluering, Skive Seminarium
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”Schæffergården  
står i en særstilling som arrangør  

av og ramme for kurs og  
seminar i Norden.”

 
Ragnar Arntzen, Høgskolen i Østfold
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