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Ny Nordisk - nu med logo 
Samarbejdsprojektet mellem bibliotekerne i Frederikshavn og Brønderslev er nu godt i gang. Som 

det aller første har projektet fået sit helt eget og eventyrlige logo. Emilie Ny Brockdorff fra 

Bibliotek og Borgerservice Frederikhavns Kommune har lavet det, og det er alt, hvad vi kunne 

ønske os. Inspirationen er både den nordiske mytologi og vejene fra Nordjylland mod Norden.  

Logoet ligner et sejl til det dannelsesskib, projektet vil sende ud i Norden. 

Det er en blæsende drage og en mystisk fisk. Logoet er dermed i 

virkeligheden, som vores projekt, en måde at formidle pointen med 

projektet; vi som mennesker formes af vores omgivelser, vores 

fortællinger og de historier, vi indgår i. Det kan minde om gamle nordiske 

symboler for arv, og dermed den identitet og kulturarv, vi alle har med os 

fra der, hvor vi kommer fra. Nu står logoet klar til at bære dens fortælling 

ud i verden, og mødes med unge i Norden. 

Ny Nordisk 
     - Litteratur &                

     fortællinger 
PÅ JAGT EFTER 

SVENSKE 

SAMARBEJDSPARTNERE 

DER ER SKREVET 

PROJEKTETS FØRSTE 

ARTIKEL 

DER ER SØGT FONDE 

OG FLERE PÅ VEJ 

Projekt Ny Nordisk er 

nu ved at finde sin 

form og de første 

resultater i projektet 

er i hus. I dette 

nyhedsbrev kan du 

læse mere herom.  
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En verden af Skam 
Som det første i projektet arrangerede vi en aften om serien 

Skam. I projektet ønsker vi jo at sætte fokus på de unikke 

fællesskaber, der findes i de nordiske kulturer, men også skabe 

en debat om de muligheder, der ligger her.  

Arrangementet blev afviklet både i Frederikshavn og i 

Brønderslev. 

Aftenen blev blandt andet belyst gennem en debat om 

homoseksualitet og med inspirerende booktalks om bøger, der 

minder om skam. Til arrangementet deltog også 

ungeambassadør i foreningen Norden Marc Søgaard sammen 

med projektets studiemedarbejder Josephine Valentin, som er 

studerende på Nordisk på Aarhus Universitet.  

Størst jubel var der, da en af aftenens deltagende skolelærere 

vandt en kop og med tilhørende mulepose med Skam-logoer :) 

Projektet arbejder videre med Skam-arrangementet, som skal 

tilbydes skoler til det nye skoleår i begge kommuner. 

På vej… 
På nuværende tidspunkt arbejder projektgruppen på at søge 

flere midler til arbejdet i de nordiske lande. Der er mange 

puljer at søge, men også mange om buddet. Vi håber arbejdet 

giver pote, men som altid betyder fonde også at få nogle 

nej´er. 

Endvidere er yderligere arrangementer igangsat, og på 

bibliotekerne i Frederikshavn og Brønderslev opstilles snarest 

udstillinger med fokus på nordisk litteratur og fortællinger.  

I efteråret afvikles workshops i Danmark, og i løbet af vinteren 

og foråret 2018 er det Norges og Sveriges tur. Lige nu arbejder 

vi på at få workshopperne kvalificeret gennem unge 

skriveglade nordjyske unge. Vores mål er at gøre vores 

materiale så vedkommende og tæt på unges liv, som muligt. Vi 

har også indledt et samarbejde med en skolelærer fra 

Brønderslev Kommune, som skal stille skarpt på, hvordan det 

materiale workshopperne udarbejder, kan passe ind i 

målsætningerne for den åbne folkeskole. 

Alt er 

LOVE… 

Her er billeder fra arrangementet 

på Brønderslev Bibliotek. 55 

ivrige deltagere var med på at 

høre mere om serien, quizze og 

lære mere om Norden. 

Artikel om arrangementet findes 

her: 

http://bf.dk/FagmagasinetPerspek

tiv/DelDinViden/Artikler/2017/5/

SKAM 
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