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23. september 2021
Farveltale fra landsformanden 2013-2021
Der er naturligvis emner og projekter, som jeg havde ønsket at realisere – f.eks. at stifte en
ungdomsafdeling i VVD – at indstifte en visepris - og etablere samarbejde med landets
viseklubber i lighed med det, man har i Norge og Sverige.
Men samtidig har jeg oplevet, at der - jeg understreger: ved fælles indsats i VVD - er sket en
hel del, siden jeg blev landsformand i 2013. Jeg nævner i flæng:
Vi fik ny koda-aftale omtrent netop, da jeg overtog formandsposten. VVD kom på facebook, fik
ny hjemmeside, blev en aktiv del af Kulturmødet på Mors i en årrække, blev en del af Dansk
Amatørteater og Scenekunst/DATS - dvs. en ændret medlemsform af AKKS, afholdt masterclass
med støtte fra Statens Kunstfond to gange, regionalmøder ændredes til debatmøder - fremfor
kopier af landsmøder, VVD blev medlem af interessefællen Foreningen Norden og fik etableret
kontakt og samarbejde med Sangens Hus, besluttede fortsat medlemskab af NordVisa - alle
samarbejder, der kan udvikles og trækkes på – og det nordiske visemagasin blev udgivet i 17
numre.
Jeg vil sige farvel med noget af det, der ligger mig på sinde – nordisk kultur og samarbejde, som
Visens Venner i Danmark er og bør være en levende del af:
’Et træ uden rod vælter. - Et træ med rod bliver med tiden en del af skoven.’
(Citat fra en af dronningens nytårstaler).
Og mens vi er ved citaterne, så har Klaus Rifbjerg sagt om kultur: “Kultur er ikke en
sutteklud /eller et gibsbind til afstivning af daskende lemmer. - Kultur er benzin /og
ild i røven - en evne til ikke at kunne sidde stille, men hele tiden flytte sig - at finde
takten - ikke i det taktfaste/ men i den store ubestemmelige rytmik, der er vores
fælles vilkår.”
At opleve den nordiske kultur i koncertsale og i medier er udmærket – men det største er efter
min mening, de kulturelle oplevelser, der opstår, hver gang to eller flere personer fra forskellige
nordiske lande mødes. – Det er sandsynligt, at der synges, spilles og danses ved sådan et møde
– men én ting, der under alle omstændigheder opleves, er: sproget! – Nu vil nogen af jer
sikkert sige: ’det er svært at forstå hinanden’.
Ja, det kan det være, men min erfaring er, at hvis vi begynder at spørge ind til: ’hvad betyder
det, når du siger sådan og sådan’ – og ikke slår over i engelsk – så kommer der altid en god
kommunikation ud af det – og ofte en god latter – og vi ved jo alle, at den korteste vej mellem
to mennesker er stadig et smil!
Den største værdi i vores nordiske sprogfællesskab er, at vi på vort eget modersmål kan gøre os
forståelig for hinanden – vi har mulighed for at anvende nuancerne i vort eget sprog. - Det er
altså ikke nødvendigt, at du lærer at tale et andet nordisk sprog – du skal blot anstrenge dig lidt
for at forstå det!
Det beriger os at lære om vore nabolande – og sproget er en vigtig nøgle. – Prøv at
interessere dig for de andre nordiske sprog - finsk, islandsk, færøsk, grønlandsk, samisk –
Anders Lund Madsen gjorde for nylig på TV et forsøg på at lære os at sige ’Hej kammerater’ på
alle nordiske sprog. Det var dog ikke lykkedes ham at finde den samiske formulering, men i
stedet for lærte han os at sige:’ Vil du holde min ren!’ på samisk.
- Og hvem ved – det er måske ikke så tosset at kunne sige det! ☺
Udenfor Norden er interessen for nordisk kultur stigende. - Det skyldes naturligvis først og
fremmest talentfulde kunstnere med noget på hjerte – men det skyldes også international
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opmærksomhed på de samfundsmæssige værdier, som vi er fælles om i norden - den
nordiske velfærdsmodel. - Vi har hver vores identitet, ja, men vi er fælles om en række
værdier som f.eks.: - bæredygtighed - børn og uddannelse - kvinder og ligestilling. –
Ved udadtil at fremhæve vores ligheder står vi stærkere.
Det store udland skelner sjældent mellem de nordiske lande, men ser os som en helhed.
”Kendskab gir venskab” – ja, ofte personlige venskaber –
og personligt har jeg haft nogle at de største oplevelser i selskab med kulturelt
interesserede nordiske mennesker, som jeg har truffet gennem min hovedinteresse nordisk visesang – og gennem mit arbejde, som har privilligeret mig med besøg i nordiske
venskabsbyer. Norden er for mig det mest eksotiske sted i verden.
Duften af fyrrenåle - duften af saltvand - klar luft - skiftende vejr og årstider – og ikke
mindst: de lyse nætter!! –
Jeg holder af både ligheder og forskelligheder –
Jeg holder af respekten for hinandens særpræg –
samtidig med at vi godmodigt driller hinanden med de selvsamme særpræg – hvem kender
ikke bogen om den norske humor med lutter blanke blade – finnernes knive og
temperament – svenskernes stiliga adfærd og: systembolaget – og nå ja: danskernes
sprut- og madglæde? osv.
Hver gang vi er positivt nysgerrige overfor hinanden, udvikler vi os selv og vor
personlighed. - Troels Kløvedal har sagt: "Ved at betragte andre kulturers
lykkebegreber, gør man sit hoved større og opdager, hvad der er vigtigt i
tilværelsen – man forstår verden."
Jeg har hørt en dansk udtale:
’Det er fantastisk, når alle stiller egoerne udenfor døren og lader ideerne vokse!’
– Jeg kunne ikke være mere enig! - Når visevenner er sammen lytter vi til noget, vi
genkender – til noget, vi ikke har hørt før – til kunstnere, der fremfører egne og
hinandens værker – kort sagt: vi åbner vore sanser - og er nysgerrige overfor hinanden.
Visevennen sagde også: ”Visekoncerter viser omtrent altid, at livet har en ekstra
dør!” – og jeg siger:
”Lad os gå ind ad den dør og sammen opleve!”
------------------------------------Kære lokalforeninger!
Tak for det arbejde, I udfører landet over. - Tak for den entusiasme, der fører Visens
Venner i Danmark videre. - Jeg vil bede jer om at være nysgerrige – om at turde være
åbne for nytænkning – det er nødvendigt for fortsat eksistens af Visens Venner i
Danmark!
Kære revisor – du har - hver gang, jeg har henvendt mig om bistand fra din side - yderst
velvilligt svaret ja! Og du har samvittighedsfuldt udfyldt din rolle i VVD! Tak for det!
Kære Forretningsudvalg
Jeg har gennem årene været beriget med et solidt og kompetent forretningsudvalg! Når
jeg har været usikker i et spørgsmål, har jeg a l t i d kunnet få støtte og råd hos jer! En
formand kan være nok så visionær og ambitiøs – uden et bagland med holdninger og
kompetence er han eller hun ikke meget værd. Jeg har haft brug for ærlige kommentarer
og råd – og dem har jeg fået!
TAK for samarbejdet - fordi I er dem, I er – og fordi I har været der!
Lad os sammen gøre Visens Venner til et rart sted at være, så nye mennesker får
lyst til at være med. /Dorte 18/9-21.
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