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Virksomhedsrapport for 2016 
NOREY skal fungere som et link mellem Island og det øvrige Norden, når det handler om at 

aktivere og stimulere interessen for det nordiske i Island og udbrede viden om Island i de 

øvrige nordiske lande, samt øvrige satsningsområder. 

Målsætningen opnås via programvirksomhed, dokumentations- og informations-

virksomhed samt udstillinger og konferencer, der belyser nordisk kultur- og samfundsliv. 

Der lægges særlig vægt på formidling af kvalitet og aktiv deltagelse. Målsætningen opnås 

gennem programvirksomhed, dokumentations og informationsvirksomhed samt 

udstillinger og kurser, som belyser nordisk kultur og samfundsliv. I virksomheden 

prioriteres formidling af kvalitet og aktiv medskaben. 

Samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner både i Island og i det øvrige Norden 

prioriteres. 

NOREY skal i sin virksomhedsplan formulere mål og aktiviteter, som konkretiserer 

kulturministrenes prioriteringer, som de kommer til udtryk i Ministerrådets strategi for 

kulturområdet 2013 - 2020 og være et instrument for virkeliggørelsen af samarbejds-

ministrenes "Vision for Nordisk Ministerråd; Norden - sammen er vi stærkere". 

NOREY spiller en aktiv rolle i arbejdet med at gennemføre de målsætninger som findes 

udtrykt i Nordisk ministerråds samarbejdsprogram for ligestilling: ”Sammen for ligestilling - 

et stærkere Norden”, Strategien for børn og unge: ”Børn og unge i Norden - en 

tværsektoriel strategi for Nordisk ministerråd 2016-2022”, samt Nordisk ministerråds 

strategi for bæredygtig udvikling: ”Et godt liv i et bæredygtigt Norden”. 

Yderligere målsætninger er gennem fælles projekter at udvikle samarbejdet med de øvrige 

nordiske huse og institutioner samt udvikle samarbejdet mod landene i vest. 

NOREY påtager sig at følge op på, om målene er nået ved, hvor det er relevant, at 

gennemføre kvantitative og kvalitative vurderinger, f.eks. publikumsundersøgelser, 

medarbejderundersøgelser, publikumsstatistik, gennemslagskraft i medier m.m. 

Nordens Hus er en del af MR-K og opererer i henhold til aftale med NMR og har følgende 

prioriteter: 

3.1 Det kreative og interkulturelle Norden – Norden i verden, verden i Norden 

3.2 Det unge Norden, - deltagelse og engagement 

3.3 Litteratur og sprog – og det digitale Norden – et moderne nordisk bibliotek og 

program 

3.4 Et bæredygtigt Norden.  

3.5 Lokalt kulturkontaktpunkt - netværksopbygning og information 

3.6 Husets vedligeholdelse – arkitektur i verdensklasse 

3.7 Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpis 

3.8 Koordinering af løftet af nordisk børne- og ungdomslitteratur 
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3.9 Nordisk Råds Litteraturpris. 

3.10 Nordisk Råds Miljøpris. 

4.1         Norden i Fokus.  

4.2.        Ligestilling, børn og unge, og bæredygtig udvikling 

 

 

3.1 Det kreative og interkulturelle Norden – Norden i 

verden, verden i Norden 

Resultatmål: 

• Udstillingen The Weather Diaries, der udsprang af Nordic Fashion Biennale i 

2014 vises for første gang i Island. Vi udvikler et særligt skoleprogram i forbindelse 

med udstillingen i Nordens Hus. 

• I 2016 vil hovedsatsningen være på børn og unges ændrede rolle i samfundet. 

Med udgangspunkt i udstillingen Barnets Århundrede synliggøres 100 års nordisk 

udvikling af børne-, ungdoms, - og familiekultur. 

• På litteraturområdet vil vi arbejde med udsatte børn og unges integration i 

samfundet gennem litteratur og kunst med det fællesnordiske projekt Ordskælv og 

vi arrangerer nordens største børne- og ungdomslitteraturfestival Myrín. 

• Et særligt mål er via streaming af aktiviteter i Nordens Hus, at nå ud til langt 

flere borgere både i Island og i resten af verden og dermed gennem nye medier at 

stimulere interessen for det nordiske. 

Samtlige mål er opnået på særdeles tilfredsstillende vis både kvantitativt og kvalitativt. 

Et meget stort antal arrangementer og udstillinger har fundet sted i Nordens Hus i årets løb, 

både i selve bygningen og andre steder. Her er en oversigt over højdepunkter i 2016 

inkluderende de ovenfor nævnte resultatmål: 

Udstillinger:  

The Weather Diaries. Udstillingen har i 2016 fra den 19/3 – 3/7 været vist i Nordens Hus i 

Island. 2.852 besøgende blev registreret hvoraf 43% var islændinge og 57% turister. 

Gennemsnitligt var der 22,2 besøgende pr. dag på hverdage og 34,4 lørdag og søndage. Se 

vedlagte detaljerede rapport. Udstillingen fik meget og meget god omtale i mange medier 

og var medvirkende til at Nordens Hus blev indstillet til årets Best of Reykjavík i magasinet 

Grapewine hvor vi blev kåret til årets næstbedste galleri. 
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En lidt mindre version af udstillingen var fra 26. marts til 17. maj udstillet Det Danske 

Kulturinstitut i Beijing, Kina hvor udstillingen havde 60.729 besøgende. Alene den 1. maj 

kom 4.593 for at se udstillingen. Det er muligt at udstillingen kan vises flere steder i Kina i 

2017, men det er endnu ikke besluttet. Det kinesiske kulturministerium udtrykte et meget 

klart ønske om et tættere samarbejde med Norden fremover om bl.a. mode og design. 

Besøget førte til møder med alle de nordiske ambassader i Kina som også deltog i åbningen. 

På The Nordic Heritage Museum i Seattle, USA kunne udstillingen opleves fra 12. august til 

6. november. Kunstneren Steinunn besøgte udstillingen og lavede workshops ligesom den 

var ramme om en lang række nordiske fremstød for mad og mode. Museet har sendt os 

følgende:  

We had overall attendance of 12,945 individuals during the exhibition's run. This breaks down as: General 

Admissions: 3092, Public and Educational Programs: 1774, Festivals and Receptions: 5265, Tours: 186, 

Community Events: 2628 . Thanks again for sharing this terrific exhibition with the Nordic Heritage Museum and 

Seattle! We are most grateful. 

Udstillingen er booket rundt om i verden i 2017 og 2018. 

Kuratorer er den fotografiske duo Sarah Cooper og Nina Gorfer fra USA og Østrig. Cooper 

og Gorfer har arbejdet tæt sammen med 11 designere fra Island, Færøerne og Grønland. 

Udstillingen består af store fotografiske værker der viser mennesker i en næsten mytologisk 

natur. Der er også udgivet en bog i forbindelse med udstillingen af det tyske forlag 

Gestalten der distribuerer bogen på verdensplan.  
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Projektet blev finansieret med støtte fra Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Nordens 

Hus på Færøerne, NAPA- nordisk kontor i Grønland, Undervisningsministeriet og 

Ministerrådet. Projektet var en del af formandskabet for Nordisk Ministerråd i Island 2014.  

 

 

Barnets århundrede: Udstillingen er produceret af tre nordiske designmuseer i fællesskab 

og har, før den kom til Nordens Hus, været vist i Sverige, Danmark og Finland. Selve 

forløbet op til udstillingsåbningen i Island var meget besværligt i det det viste sig, at 

udstillingen ikke indeholdt de genstande, vi forventede og at den ikke var registreret 

ordentligt. Vi blev derfor i stor hast nødt til at supplere udstillingen med ca. 100 islandske 

genstande samt producere helt nyt tekst materiale til hele udstillingen på to sprog. På trods 

af de store produktionsvanskeligheder og en forsinket åbning, har udstillingen være meget 

populær. Der har i perioden fra 22. maj – 22. december været 3.429 besøgende. Vi har 

udarbejdet en meget detaljeret besøgsstatistik for at bruge denne viden til planlægning af 

fremtidige udstillinger. Vi ved derfor at 62% af de besøgende var islændinge og 38% 

turister. Vi ved at langt de fleste kom på hverdage mellem kl. 15 – 17 og at der er langt flere 

besøgende i weekenden. 353 skolebørn har deltaget i særlige workshops og foredrag om 

design for børn i forbindelse med udstillingen. Udstillingen vil være åben frem til ultimo 

februar 2017. 

Der er i udstillingsperioden afholdt en række seminarer om design for børn og børns leg for 

fagfolk. Der er planlagt et stort internationalt seminar primo 2017 med eksperter fra Norden 

og USA. 
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I forbindelse med udstillingen Barnets Århundrede har vi lånt og opsat tre legeskulpturer 

udenfor Nordens Hus. De er blevet et yndet udflugtsmål for familier, der nyder den smukke 

natur og de sjove skulpturer børnene kan kravle på. 

 

Ordskælv! : En beretning fra projektleder Sunna Dís Másdóttir 

Ordskælv! på Island gick av stapeln i början på april 2016. Efter att ha tagit kontakt med sociala 

myndigheter i Reykjavik, fick vi kontakt med fyra unga människor som var mycket intresserade av 

projektet, att skriva en autobiografisk text med utgångspunkt i deras erfarenheter av att växa upp i 

fattigdom. Mentorer, som hade som uppgift att stötta författarna, rekryterades via creative writing 

programmet på Islands Universitet.  
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Under våren, från april till juni, träffades gruppen regelbundet 3-4 gånger i månaden och deltog i 

workshops där vi gjorde skrivövningar, läste självgiobrafiska texter från andra och etablerade författare 

och fick författarbesök från den isländske författaren Hallgrímur Helgason, vars självbiografi behandlar 

mycket känsliga ämnen.  

Första veckan i juli reste gruppen, alla fyra författare, projektledare och två mentorer, till Biskops Arnö 

där vi deltog i en fem dagars lång workshop tillsammans med alla nordiska deltagare. Resan var en 

mycket viktig del i workshopsförloppet. Där fick våra deltagande ungdomar lära känna varandra och 

knyta an till sina jämlika, som delade deras erfarenheter av att växa upp i fattigdom och socialt 

utanförskap i Norden. Ungdomarna deltog i teambildnings-aktiviteter, gjorde skrivövningar och 

arbetade hårt på sina texter till boken. Där producerades även författarporträtt, biografier och annat 

material som användes i bokproduktionen. Vid avresan hade alla våra deltagande författare sina första 

utkast klara.  

I juli och augusti arbetade författarna vidare med sina mentorer och redigerade sina texter. Efter att de 

översatts lämnade vi in texterna till formgivning och tryck, mot slutet av september. Boken lanserades i 

Helsingfors, den 18:e november 2016. Igen reste alla fyra författare, projektledare och en mentor till 

Helsingfors för att delta i evenemanget på Kulturkontakt Nord.  

För oss sem deltagit i projektet framgick det mycket klart i Helsingfors, just hur mycket de unga 

författarna fått ut av processen. Att få lyssna till författarna läsa högt ur sina texter, på sitt eget språk, 

med sin egen röst, var en oförglömlig erfarenhet. Därmed  gick ett av projektets mål i uppfyllelse, 

nämligen att hjälpa ungdomarna att göra sina röster hörda.  

Vi anordnade en isländsk lansering i Nordens hus i Reykjavik den 5: december. Författarna läste ur sina 

texter och svarade på frågor från runt 60 gäster. I februari 2017 deltar två av författarna i ett 

evenemang med Reykjavik UNESCO City of Literature, som bidragit till projektet. Vi hoppas att vi kan 

fortsätta sprida ordet och delta i evenemang runt texterna och boken, förhoppningsvis i samarbete med 

bibliotek, då författarna är eniga om att de gärna vill nå ut till så många som möjligt. 

 

 

Foyer udstillinger: I Nordens Hus har vi indført en ordning med ”open call” til vore 

foyerudstillinger. Fire gange om året modtager vi ansøgninger fra de nordiske og baltiske 

lande fra kunstnere, der gerne vil udstille hos os. Det betyder at vi får langt mere 

interessante udstillinger, kan markedsføre dem bedre og kan planlægge månedens 
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kunstner i god tid. Det giver 10 – 12 forskellige udstillinger i årets løb i husets foyer, som ses 

af over 100.000 besøgende om året.  

I 2016 har vi haft nordisk design med Connecting Iceland, Modedesigneren JÖR med en stor 

installation, maleren Sævar Karl fra Island har udstillet malerier, et nordisk kunstnerkollektiv 

udstillede fælles værker med inspiration af den islandske natur, under navnet ”Ekstrakt”. 

Fysisk og psykisk handicappede kunstnere i „Art with out borders” skabte en udstilling med 

udgangspunkt i nordiske eventyr, som gruppen havde studeret i vores bibliotek, inden ”Into 

the Wind!” rykkede ind. Vi producerede en særudstilling om Aalto vasen. ”Dansk Høst” bød 

på videokunst, poesi, musik og maleri og vi sluttede året af med en juleudstilling, hvor 

besøgende kunne udstille deres fantastiske peberkager. I løbet af året har vi også haft 

visninger fra husets egen kunstsamling. 

 

Musik: Der har været mange koncerter i Nordens Hus i 2016. Blandt dem et omfattende 

program i forbindelse med Iceland Airwaves festival i november, hvor 29 grupper optrådte i 

Nordens Hus på vores intimscene i kælderen, som vi kalder Black Box. I år havde vi en 

nordisk dag hvor vi havde gæster fra Færøerne (2) og Grønland (1) som del af programmet. 

Vi udvidede med Vinylmarked om søndagen, hvor islandske LP-samlere solgte plader til 

lokale og tilrejsende gæster. Iceland Airwaves trak 1654 besøgende til Nordens Hus i løbet 

af de 5 dage programmet varede.  
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Festivalen ”FestAfrika” havde sin farverige åbningskoncert hos os, med afrikansk musik og 

dans som råd tråd. Finske musikere var inviteret ind til at være med til åbningen, samt en 

skoleklasse fra Nord-island som deltog med en imponerende koncert på marimba. 

Koncertserierne 15:15 og Klassisk i Vatnsmýri fungerer virkelig fint og præsentere et godt 

mix af nordiske og islandske solister og ensembler for et trofast publikum. Koncerterne 

skabes i samarbejde mellem Nordens Hus og de to musikforeninger. Billetter sælges via 

billetsystemet TIX. 

 

Picnic koncertserien i sommerferien i drivhuset trækker forbavsende mange mennesker, 

især når solen skinner. I år havde vi i alt 11 koncerter i serien, gratis for publikum og med 

gennemsnitligt 50 gæster per koncert i det lille drivhus.  Som noget nyt præsenterede vi 10 

torsdagskoncerter i ulige genre i sommerperioden under navnet ”Arctic Concerts” med en 

ekstern kurator. Dertil kommer enkeltstående koncerter i alle genre gennem hele året af 

besøgende nordiske og islandske kor, ensembler, bands og solister. 
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Kulturfestivaler:  

Nordens Hus deltager i de fleste større kulturelle festivaler, der finder sted i hovedstaden ud 

over at være direkte medskaber af flere af dem. Disse festivaler omfattede i 2016: 

International Children´s Book Festival (Myrín), Reykjavík International Film Festival (RIFF), 

Reykjavík International Art Festival, Iceland Airwaves, Reykjavík Winter Festival, Reykjavík 

Børnekulturfestival, FestAfrica og DesignMarch. 

Litteraturworkshoppen Iceland Writers Retreat, blev afholdt delvist i Nordens Hus og er 

blevet en ny tilbagevendende tradition. Projektet ledes af Eliza Reid, som sidst på året 

flyttede ind i præsidentboligen, da hendes mand 1. august blev Islands nye præsident. Det 

litteraturinteresserede par gæster ofte Nordens Hus og har hver for sig deltaget i og talt ved 

åbninger og konferencer i huset. Det var således Fru Eliza, der åbnede 

børnelitteraturfestivalen Myrín.  
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Film: Nordens Hus fortsatte i 2016 sit samarbejde med festivalen RIFF bl.a. med workshops, 

filmvisninger og master classes som også kunne følges via streaming. I år var der et særligt 

heldagsprogram for børn om lørdagen og for unge om søndagen.  

Vi præsenterede selv et varieret program under Nordisk Film Festival i samarbejde med de 

nordiske ambassader som ressourcegruppe. I 2016 bød vi ud over gode nye spillefilm også 

på mange tankevækkende dokumentarprogrammer med efterfølgende debatter. Filmene 

blev vist gratis i Nordens Hus. Vi havde 20 visninger i Nordens Hus og 1 i Bio Paradis. Et 

stærkt engageret publikum kunne næsten ikke drives ud af lokalet efter flere af debatterne 

som efterfølgende fortsatte i de islandske medier.  

Vi havde 2 visninger specielt rettet mod børn, og 1 Q&A, 2 paneldebatter og 1 pre-talk. 

Paneldebatterne var i samarbejde med Norden i Fokus og vagte lokal interesse for 

Nordiske problemstillinger.  

I gennemsnit har 80% af vore gæster booket via det nyanskaffede billetsystem TIX i 

forvejen.  1200 publikummere deltog i festivalen.  

Design og arkitektur:  

Mange af de turister der besøger huset, kommer for at opleve Alvar Aaltos arkitektur og 

design. Og da antallet af besøgende i sommermånederne består af ca. 60% turister og ca. 

40% resten af året, betyder formidling af huset og det nordiske samarbejde altid meget. Det 

var derfor heller ikke hensigtsmæssigt, at vi måtte skifte husets store udstilling midt i 

højsæsonen. Det gør vi ikke igen. Men da Barnets Århundrede åbnede medførte det 

omgående meget omtale og stor interesse fordi netop design og arkitektur spiller så stor en 

rolle for vores gæster. Vi laver mange rundvisninger i huset for særligt interesserede 

grupper og igen i 2016 var der flotte artikler og reportager om huset i magasiner og 

elektroniske medier fra hele verden. Huset er blandt de mest ikoniske bygningsværker i 

Island og er derfor værd at passe godt på. 
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3.2 Det unge Norden, - deltagelse og engagement 

Resultatmål: 

 I samarbejde med en række institutioner og organisationer i Island, at etablere 

Nordens Hus som inkluderende og flerkulturel i sin karakter. 

 Arrangere udstillinger for børn og unge der inspirerer til deltagelse og interaktivitet. 

 Påbegynde en nyindretning af børnebiblioteket fra at være klassisk bibliotek til et 

mere interaktivt rum for børn og deres familier og vil søge yderligere finansiering til 

indretning af "Fremtidens Bibliotek" 

 

Samtlige resultatmål er indfriet tilfredsstillende. Disse og andre beskrives i det 

følgende: 

Renoveringen af børnebiblioteket har givet langt flere besøgende og givet os muligheder 

for aktiviteter vi ikke før havde. 

Hvert år kommer skolegrupper til Nordens hus, for at blive introduceret til husets aktiviteter 

og arkitektur. De fleste skolegrupper går i 6. klasse, fordi de lærer om Norden i den alder. 
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Men der kommer også skolegrupper for at besøge husets udstillinger. Særligt har 

udstillingerne The Weather Diaries og Barnets Århundrede fået stor opmærksomhed. I 

forbindelse med de to udstillinger har Nordens hus fået lavet et undervisningsmateriale, 

som selvsagt har øget antallet af besøgere. I alt kom 941 skolebørn i huset i 2016 hvoraf der 

deltog 260 i “almindelige” skolebesøg, 328 fik introduktion til The Weather Diaries og 353 til 

Barnets Århundrede. 

Under børnelitteraturfestivalen Myrín deltog 540 børn i workshops i børnebiblioteket med 

nordiske og internationale forfattere.  

Vi har haft særlige børnefilmprogrammer (specielt fokus på animationsfilm for børn), 

børnekoncerter, og mange andre målrettede aktiviteter for børn gennem hele året, som er 

velbesøgte og anerkendte. 

Den årlige børne-/familiefestival om foråret, Vatnsmýrarhátíð, var igen i år meget 

velbesøgt. 

 

3.3 Litteratur og sprog – og det digitale Norden – et 

moderne nordisk bibliotek og program 

Resultatmål: 

 "Into The Wind!" Udstilling i flere tyske byer med illustrationer fra nordiske 

børnebøger, nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. 

Samarbejdsprojekt mellem den tyske organisation KulturKind og Nordens Hus. 
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 Myrín børne og Ungdomslitteraturfestival. Islands biennale for nordisk børne- og 

ungdomslitteratur. Tiltrækker et bredt publikum og det professionelle B&U 

litteratur- miljø samt anmeldere fra mange lande. Nordens Hus er en drivende kraft i 

realiseringen af denne festival. 

 Nordic Noir, Crime festival: International festival for kriminallitteratur, der 

præsenterer en række stjerneforfattere i Nordens Hus. 

 Streame et antal litterære begivenheder fra Nordens Hus i en forventning om at nå 

mange tusind unikke brugere, som ikke ellers ville opleve arrangementer i Nordens 

Hus.  

 Kontinuerligt forfatterprogram 

 Ingen Møder Nogen. Co-produktion mellem Nordens Hus og en islandsk 

teatergruppe.  Prøves og spilles i Nordens Hus inden en turne i Island og Norden 

samt Workshops og master classes med de deltagende kunstnere. Gennemføres 

under forudsætning af kompletterende finansiering. 

 

Ovenstående resultatmål er indfriet tilfredsstillende med den lille ændring, at udstillingen 

"Into the Wind!" ikke turnerede i flere tyske byer, men kun Berlin for derefter at rejse til 

Island og de baltiske lande. Uddybende beskrivelse følger nedenfor. 

Biblioteket spiller en helt central rolle i huset og er åbent alle dage, bortset fra i juledagene.  

Nordens Hus bestyrelse havde temaet: Fremtidens Bibliotek på sit efterårsmøde i 2016 for at 

evaluere bibliotekets satsninger og diskutere dets fremtidige rolle. Konklusionen var, at 

biblioteket udvikler sig i pagt med tiden og stadig er et vigtigt og attraktivt tilbud til husets 

brugere. 



14 
 

Det samlede antal udlån var i 2016: 19.816 heraf af nordiske film 4.115 og 441 værker fra 

husets kunstsamling.  Det er et fald i samlede udlån fra 2015 hvor vi havde i alt 23.944 udlån, 

men det tilskriver vi i store træk renovering af børnebiblioteket som var lukket i over to 

måneder. 

I 2016 skiftede vi udlånssystem fra Micromark til Gegnir. Det betyder at man nu kan søge 

bøger i vores samling fra alle biblioteker i Island. Det har været et meget omfattende 

projekt at omregistrere hele bibliotekets samling og i den forbindelse har vi gennemført en 

omfattende oprydning og frasalg af bøger, der ikke bliver efterspurgt af vore lånere. 

 

 

Into the Wind!  Nordens Hus producerede i 2016 i samarbejde med organisationen 

KulturKind i Berlin en udstilling af illustrationer fra kendte nyere nordiske børnebøger med 

titlen Into the Wind! Udstillingen åbnede i Humboldt Biblioteket i Berlin i maj måned. 

Udstillingen fik fremragende anmeldelser i tyske aviser og er siden solgt til visning i en lang 

række lande. Efter visningen i Berlin, blev den udstillet i Nordens Hus i Reykjavík under 

Mýrin, vores internationale festival for børne- og ungdomslitteratur. Udstillingen rejste fra 

Reykjavík videre til Vilnius i november og derfra videre til Riga. Begge steder har den været 

udstillet på landets nationalbibliotek. Det er første gang en udstilling med illustrationer fra 

børnebøger fra samtlige nordiske sprogområder inkl. Det samiske sprogområde har været 

produceret. I forbindelse med alle visninger, har der været besøg af forfattere og 

illustratorer, der bl.a. har givet master classes og undervist på skoler. I Berlin deltog 

samtlige illustratorer og mange forfattere i et spændende forløb i de nordiske ambassaders 

fælleshus. Udstillingen er booket mange steder i Europa i de kommende år. 
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Mýrin er en af de vigtigste Børne og ungdomslitteraturfestivaler i Norden.  

Vi havde mere end fuldt hus og mange fulgte med via live-streaming. I dagene 6. - 9. 

oktober blev børne- og ungdomslitteraturfestivalen Mýrin holdt, for ottende gang, i 

Nordens hus. I alt deltog 27 forfattere, illustratorer og fagfolk indenfor børnelitteratur fra 

forskellige lande samt moderatorer og elever fra Reykjavík School of Visual Arts. Festivalen 

blev delt op således, at torsdag den 6. oktober var særligt tilegnet til skolegrupper, hvor 

huset blev gæstet af i alt 540 børn samt lærere. Børnene deltog i workshops og 

forfatteroplæsninger hvor både islandske og udenlandske forfattere optrådte.  

Fredag den 7. oktober blev der holdt et seminar om "Self-images and World-images in 

children's literature”. Med oplægsholdere fra Island, Danmark, Sverige, Finland, Norge, UK, 

USA/Spanien, Estland og Polen.  

I alt deltog 90 mennesker med baggrund i skolesystemet, forlagsbranchen, 

forfatterforeningen, lærerforbundet i Island, universiteterne o.l.  

Lørdag den 8. oktober var programmet delt op i forfatteroplæsninger, seminarer og 

workshops. Også med en fin deltagelse af både fagfolk og familier. Festivalens sidste dag 

blev, for første gang, tilegnet en æresgæst: Guðrún Helgadóttir. Hun er en meget beundret 

og kendt børnebogsforfatter som blev interviewet af Silja Aðalsteinsdóttir, litteraturforsker, 

Katrín Jakobsdóttir, tidligere kulturminister og Gunnar Helgason, børnebogsforfatter. 

Samtidigt holdt Ævar Benediktsson, en kendt forfatter og børneprogramleder fra både 
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radio og fjernsyn, workshop/oplæsning for børn. Den sidste dag fik festivalen en ekstra stor 

opmærksomhed i medierne samtidigt med at huset blev flittigt besøgt. 

Målet med en børne- og ungdomslitteraturfestival som Mýrin er først og fremmest at skabe 

en platform for forfattere og fagfolk fra adskillige lande til at mødes og udveksle idéer, 

skabe forbindelser og forhåbentligt et tættere netværk. Resultaterne blev, efter 

arrangørernes mening, akkurat det.  Sidst men ikke mindst vækker mødet mellem 

forfatteren og læseren altid en øget læselyst som i sig selv er hovedmålet med Mýrin. 

 

Nordic Noir arrangeres helt uden indblanding fra Nordens Hus. De låner vore lokaler gratis, 

og havde et helt udsolgt seminar over flere dage med et spændende forfatterprogram med 

følgende key-note-speakers: Val McDermid, Leena Lehtolainen, Viveca Sten & Sara Blædel. 

Derudover deltog: AK Benedict, Alexandra Sokoloff, Alex Gray, Alison Taylor-Baillie, Amanda Jennings, 

Annamaria Alfieri, Ævar Örn Jósepsson, Barbara Nadel, Caro Ramsay, Craig Robertson, David Mark, David 

Swatling, Derek Farrell, Helen Cadbury, Hildur Sif Thorarensen, Ingvi Thór Kormáksson, JS Law, James 

Oswald,Jeffrey Siger, Jessie Estavao, John Gilstrap, John Lawton, Jónína Leósdóttir, Kati Hiekkapelto, Kristján 

Atli Ragnarsson, Lilja Sig, Mari Hannah, Mark Dapin, Mark Hill, Marsali Taylor, Michael Grothaus, Michael 

Ridpath, Nina von Staffeldt, Óskar Guðmundsson. Quentin Bates, Ragnar Jónasson, Sarah Ward, SJI Holliday, 

Sólveig Pálsdóttir, Stacia Seaman, Stacy Allen, Steph Broadribb, Susan Moody, Sverrir Berg. 

Kontinuerligt forfatterprogram Vores eget litterære flagskib, den nordiske forfatterserie, 

hvor vi den første tirsdag i hver måned præsenterer en aktuel nordisk forfatter, er fortsat en 

stor succes. Der har været mange gæster og megen omtale af alle arrangementerne, uanset 

om der var tale om faglitteratur, skønlitteratur eller poesi. Vi kan se at mange også følger 

med via Live Stream. I 2016 havde vi besøg af: Kristna Sandberg, Gaute Heivoll, Åsne 

Seierstad, Susanna Alakoski, Viveca Sten, Carsten Jensen, Linn Ullmann, John Ajvide 
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Lindqvist og vinderen af Nordisk Råds litteraturpris 2017, Katarina Frostenson. I alt deltog 

ca. 600 gæster fordelt på de 9 arrangementer. Det lyder ikke af så meget, men en af de 

store kvaliteter er, at publikum kommer meget tæt på forfatteren og har mulighed for at 

være i dialog med denne. 

Streaming: Samtlige forfatteraftner streames live og kan stadig ses på Nordens Hus 

hjemmeside. 

Ingen møder nogen af Peter Asmussen på islandsk i Black Box  

Teaterforestillingen «Ingen møder nogen» af Peter Asmussen (DK) oversat til islandsk og 

vist i Black Box (kælderlokalet). Forestillingen blev produceret af Maria Ellingsen (IS) med 

kunstnere fra Island, Danmark, Finland og Norge. Prøveperioden var fra januar 2016 med 

premiere 12 marts, og de tilrejsende kunstnere boede i vores gæstelejligheder.  

Forestillingen blev produceret til Black Box og fik et kunstnerisk udtryk som passede til 

muligheder og begrænsninger i rummet. Billetsalg og indgang gennem biblioteket med 

børnebiblioteket som "teater lounge". AALTO bistro havde kreeret en speciel teatermenu 

som de tilbød i forbindelse med forestillingen. Der blev afholdt 3 master classes i tilknytning 

til forestillingens første spilleweekend. 454 publikummer fordelt over 14 forestillinger så 

forestillingen, som fik to gode og en dårlig anmeldelse. Det vagt også en stor interesse hos 

mange teatergrupper om at få mulighed for at spille i Black Box, hvilket dog ikke har været 

muligt i 2016 pga. af de store udstillinger vi har haft. 

Skuespillere: María Erlingssen og Björn Ingi Hilmarsson. Manuskript: Peter Asmussen. 

Iscenesættelse: Simon K. Boberg. Musik: Andreas Ljones. Scenografi: Snorri Freyr 

Hilmarsson. Koreografi: Raisa Foster. Lys: Björn Bergsteinn Guðmundsson 
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3.4 Et bæredygtigt Norden. Innovator for ny nordisk mad 

i et lokalt og regionalt perspektiv. 

Mål: Være en ledende kraft og innovatør med hensyn til fremtidig planlægning og udvikling 

dels af nærområdet omkring Nordens Hus, dels regionalt og nationalt. I 2016 overtager 

Nordens Hus desuden administrationen af Nordisk Råds Miljøpris. 

Resultatmål: 

 Renovering af Nordens Hus og område. Sammen med lokale og nordiske 

samarbejdspartnere at istandsætte Nordens Hus efter bæredygtige principper og 

udvikle hele området omkring Nordens Hus frem mod husets 50 års jubilæum i 2018.  

 Konnekt. Målet med projektet Konnekt er en øget miljødiskussion i medierne. Unge 

kunstelever, miljøvidenskabsfolk og forskere finder sammen nye metoder til at 

formidle viden. Konnekt rejser rundt i Norden og gentager projektet med elever fra 

de forskellige lande. 

 Arctic Circle. At synliggøre det nordiske samarbejde omkring klimaforandringer i 

Arktis og i stigende grad benytte Nordens Hus som platform for diskussioner om 

forebyggelse af klimaopvarmning via kunst, forskning og konferencer. 

Ovenstående resultatmål er delvist opfyldt. Renoveringen af husets indre er næsten 

afsluttet, mens renoveringen af området omkring huset endnu ikke er påbegyndt. Se 

særligt afsnit herom. 

Norden Hus har et meget vellykket samarbejde med restaurant Aalto Bistro, der åbnede i år 

2014 som afløser for den verdensberømte, men meget eksklusive restaurant Dill, der 

desværre gik konkurs inden den åbnede på ny i centrum af Reykjavik. Vi skaber sammen 

med Aalto Bistro løbende events med fokus på madens rolle i samfundet. Aalto Bistro gør 

en dyd ud af at benytte kvalitetsråvarer og mange af grøntsagerne dyrkes i drivhuset og i 

plantekasser bag Nordens Hus. 

I 2016 har vi haft et tematisk fokus på bæredygtighed. F.eks. blev vores kursus i hvordan 

man laver et vegansk julefestmåltid i samarbejde med Aalto Bistro utroligt populært med 

300 gæster på venteliste og direkte transmission til TV. Vores Re-design  julearrangement 

med workshops i genbrugspynt, salg af bæredygtige produkter, klassisk nordisk 

julekoncert, visesang fra Norden var også uhyre søgte og blev ligeledes besøgt af islandsk tv 

og medier.  

Nordens Hus arbejder mod at blive registreret som et Svanemærket hus, hvilket betyder at 

vi har skiftet til et rengøringsfirma som udelukkende benytter svanemærkede produkter, at 

vi i stigende omfang benytter svanemærket papir og tænker miljø og bæredygtighed ind 

som et vigtigt element i husets daglige drift og renovering. 

KONNEKT blev gennemført i en begrænset version. Projekt blev planlagt under den 

tidligere ledelse i 2014 og kom i hænderne på flere projektledere undervejs. Vi der overtog, 
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var lidt i tvivl om projektets omfang, og det der var tænkt som en udstilling i kælderen fra 

kunstnernes side, blev til en kortere udstilling i husets foyer og et foredrag om kunstens 

vilkår i Sverige og Island. Titlen blev ændret til Connecting Iceland og fandt sted i marts 

måned. 

Artic Circle er blevet et meget højprofileret forum, der bl.a. finder sted i Island hvert år i 

oktober. Omkring 2000 deltagere mødes over tre dage i Harpa for at diskutere alt fra 

klimaforandringer til forsvarspolitik, etniske minoriteter, kultur m.m. Dette har medført et 

stigende fokus på Arktis året rundt, og mange af disse diskussioner finder sted i Nordens 

Hus. Der har været mange debatmøder med deltagelse af ministre, ambassadører, 

militærfolk, forsker og studerende gennem året.  

(I den vedhæftede oversigt over events i huset i årets løb, vil man kunne finde en kort 

beskrivelse af de forskellige arrangementer, der næsten alle arrangeres i dialog med 

islandske ministerier, nordiske ambassader eller universitetet.) 

Nordisk Råds Miljøpris: Nordens Hus overtog i 2016 opgaven som sekretariat for Nordisk 

Råds Miljøpris. Det viste sig at være en langt mere krævende opgave end forudset.  Vi fik 

ikke udleveret de rette informationer om hvem der sad i priskomiteen fra de forskellige 

lande og det viste sig meget kompliceret at samle komiteen til møder hele året igennem. 

Nordens Hus har i dialog med forskellige afdelinger i sekretariatet i København igangsat en 

proces, der både skal sikre en bedre forvaltning af prisen fremover samt løfte prisens 

renommé internationalt. Det skal bemærkes, at der ikke med forvaltningsopgaven følger et 

tilskud til administration, der på nogen måde kompenserer for det tidsforbrug opgaven 

kræver, og at Nordens Hus på den måde i 2016 kan anses for indirekte at medfinansiere 

prisen. Alle er dog enige om, at årets vinder var en særdeles værdig modtager, og at prisen 

forhåbentlig vil være en god støtte i deres fortsatte virke. 

 

 

3.5 Lokalt kulturkontaktpunkt - netværksopbygning og 

information. 

Resultatmål: 

 NOREY skal videreudvikle sine lokale netværk og påse at netværkene hele tiden er 

opdaterede, og har en tæt og løbende kontakt med de lokale myndigheder indenfor 

kulturområdet. 

 Deltagelse i Europæiske og internationale netværk og samarbejdsprojekter. 

Vi informerer om de nordiske støtteordninger gennem hele året når vi møder kunstnere og 

arrangører som kan have glæde af ordningene. Både lokale islandske udøvere men også 

nordiske og baltiske kunstnere får vejledning og information fra os via mail, telefon og 

personlige møder. Vi bistår med alt fra enkel vejledning til dedikeret hjælp til 

ansøgningsopbygning og budget. I år har vi deltaget i flere mindre møder og markedsført 



20 
 

programmene fortløbende i dialog med de udøvende.  Vi har afholdt  2 åbne møder 

"Conversation on the international" og "Interesseret i Nordisk Kulturfond støtteordning?-  og vil 

høre om et vellykket projekt og få inspiration og tips til en ansøgning?" sammen med færøske 

kunstnere. Ca. 50 kunstnere har modtaget rådgivning i årets løb.  

Personalet og direktøren deltager aktivt i mange nordiske og internationale netværk og vi 

har et godt samarbejde med mange institutioner i Island. I 2016 har vi mærket en øget 

interesse fra de Baltiske lande og Polen, hvorfra vi har modtaget mange delegationer, som 

ønsker et mere formelt samarbejde med Nordens Hus i fremtiden. 

 

 

3.6   Husets vedligeholdelse – arkitektur i verdensklasse 

I begyndelsen af 2015 iværksatte vi en grundig analyse af husets tilstand. Den viste, at der 

var behov for omfattende udskiftninger og istandsættelse både inde og ude. Vi udarbejdede 

på den baggrund en plan samt budget for et treårigt istandsættelsesforløb, som inden 

husets jubilæum i 2018, skulle råde bod på mange års manglende vedligeholdelse og føre 

huset op til nutidige standarder i forhold til miljøkrav, adgangskrav for 

bevægelseshæmmede m.m. Siden vi påbegyndte projektet i 2015 er følgende 

istandsættelses- og udviklingsopgaver gennemført: 

1. Elektriske installationer: Kortslutninger og flere mindre brande i det elektriske 

system i starten af 2015 gjorde, at vi valgte at udskifte store dele af husets 

installationer. Da en stor del af arbejdet skal gennemføres udenfor husets åbningstid 

og er svært tilgængelige, er det en tidskrævende proces. I samme omgang har vi fået 
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nye IT-installationer og har fået fiberkabel lagt ind i huset. Vi vurderer at ca. 85% af 

arbejdet er gennemført ved udgangen af 2016.  

2. Husets afløb skulle skiftets på grund af stadigt hyppigere brud på rør. Før en 

udskiftning kunne foretages gik mange forundersøgelser. Vi konkluderede at 

problemerne kun fandtes i den syd-, øst- og vestlige del af huset, ikke i den nordlige 

del, hvor der er afløb fra restaurant og gæsteværelser. Problemerne skyldes de 

ændringer man lavede i rørsystemet omkring 1970 hvor man lavede en ny indgang i 

kælderen, som gjorde at man ændrede udløbsretningen i en stor del af rørene. Alle 

problemer er opstået i den del, der dengang blev ændret. For at kunne gennemføre 

det omfattende arbejde skulle store dele af kælderen fuldstændig tømmes og huset 

lukkes for gæster under arbejdets udførelse. Vi besluttede derfor at lukke huset 

mellem jul og nytår og i de første 10 dage af 2017. Projektet er gennemført meget 

tilfredsstillende, men vil først fremgå af 2017 regnskabet. 

3. Renovering af gæsteværelser: Dette er endnu ikke gennemført, men udskudt til 

2017. 

4. Reparationer af vinduer, døre m.m.: En del termoruder i huset var punkterede og 

skulle skiftes. Da huset er fredet og alle rammer specialfremstillede, har det også 

været et langsommeligt projekt, som endnu ikke er helt afsluttet. Vinduerne er 

blevet udskiftet, - men træarbejdet var ved årsskiftet endnu ikke afsluttet. Der er 

blevet opsat elektriske døråbnere så bevægelseshæmmede har bedre adgang til 

huset. 

5. Varmesystemet: Vi har fået en del tilbud på udskiftning af varmesystemet. Vi 

regner med at foretage en udskiftning i slutningen af 2017. 

6. Renovering af toiletter: Dette er planlagt til 2017. 

7. Teknisk udstyr: Vi har fortsat opgraderingen af husets tekniske udstyr til stor 

tilfredshed for medarbejdere og brugere af huset. Alle mødelokaler har nu 

fladskærme til PowerPoint o.l. Lys og lydudstyr i foredragssalen og Black Box lever 

nu op til normer for gode oplevelsesevents. Opgradering af spots i 

udstillingsområder, til bedre og mere energirigtige lyskilder har været et stort løft. 

Mange af Aaltos udvendige lamper er blevet istandsat og lyset på taget virker nu 

igen, selvom det ikke er blevet udskiftet som ønsket. For at få et bedre billede af 

hvor mange besøgende vi har og hvornår de kommer, har vi fået opsat elektroniske 

tællere ved begge indgange og af sikkerhedshensyn har vi fået elektronisk 

overvågning i hele huset.  

8. Stole i salen: Planlagt til 2017, - men vil muligvis blive sparet væk pga. af 

prisstigninger og kursændringer. 

9. Maling af huset udvendigt og indvendigt: Huset er malet udvendigt inkl. alt 

træværk. Indvendigt er næsten samtlige rum nu blevet malet inklusive biblioteket, 

salen, mødeværelser m.m. Der er blevet slebet og lakeret gulve i hele den del af 

huset der engang var direktørens lejlighed, samt i butikken.  

10. Husets arkiv: Hele husets arkiv blev flyttet til en lejet container og i den forbindelse 

sorteret i dialog med det islandske rigsarkiv. Der er lavet en plan for, hvad der skal i 

rigsarkivet og hvad der skal blive i Nordens Hus. Det forventes afsluttet i 2017. 
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11. Ny udvendig belysning: De tilbud vi hidtil har fået har været alt for dyre, så vi 

arbejder videre på mere økonomiske men gode løsninger i 2017. Heldigvis virker de 

gamle men energislugende spots på taget igen og de fleste af Aaltos lamper lyser 

stadig. 

12. Renovering af grunden: Vi har brugt ganske mange penge på landskabsarkitekter 

og forundersøgelser i forbindelse med den stort planlagte renovering af haven og 

stisystemet. Uden ekstra tilskud fra Kommunen eller andre, vil det ikke være muligt 

at gennemføre alle de planlagte tiltag. Vi vil dog prioritere at gennemføre de 

væsentligste projekter i 2017, således at huset opleves som færdigrenoveret i 2018. 

13. Lofter: Der er i løbet af 2015 og 2016 opsat akustikdæmpende lofter i alle 

mødelokaler, restauranten, Black Box og børnebiblioteket, hvilket mærkbart har 

øget rummenes kvalitet og arbejdsmiljøet i huset. 

14. Andet: Vi har derudover renoveret dele af køkkenet i Aalto Bistro, både i kælderen 

og i restauranten. 
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3.7. Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 

Resultatmål: 

 At prisen deles ud i 2016. 

 At alle processer jfr. vedtægter og håndbog følges. 

 At prisen promoveres i Norden og internationalt. 

 At arbejde strategisk for at øge det internationale samfunds viden og efterspørgsel 

efter nordisk børne- og ungdomslitteratur. 

Nordens hus har som opdrag at administrere sekretariatet for Nordisk Råds børne- og 

ungdomslitteraturpris. Prisens sekretariat skal holde den høje status i fagmiljøer og på 

politisk niveau og påse, at de promoveres i Norden og internationalt.  

Sekretariaterne har i 2016 opfyldt alle resultatmål, herunder at de promoveres i Norden 

og internationalt. Sekretariaterne har et tæt samarbejde med Nordisk Ministerråd for 

Kultur, kommunikationsafdelingen ved Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd og prisens 

bedømmelseskomité.  

Børne- og ungdomslitteraturprisen blev uddelt for første gang i 2013. Prisen har fået stor 

opmærksomhed i medierne. Nomineringerne afsløres f.eks. på Bogmessen i Bologna og vi 

er også aktive deltagere på bogmesser i Frankfurt og Göteborg m.m. 

Nordens Hus er også ansvarligt for andre nordiske projekter inden for børne- og 

ungdomslitteraturen. Nordens Hus har fået en central rolle i udformningen og arbejdet med 

projekter for børne- og ungdomslitteratur i tæt dialog med Ministerrådet. Der udfærdiges 

en særlig rapport om Løftet til MRK. Det samme er tilfældet med de to litteraturpriser. 

Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris skal evalueres i 2017, og denne opgave blev 

lagt i udbud i slutningen af 2016. 
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3.8. Løft for Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 

Resultatmål: 

 At realisere aktiviteter i løftet på baggrund af EK-K beslutninger. 

 At indgå aftaler og kontrakter med leverandører på basis af bestillinger fra MR-K og 

EK-K. 

 Fungere som ambassadør for prisen på relevante platforme. 

Nordens Hus er ansvarligt for adskillige af Nordisk Ministerråds såkaldte "Løft" inden for 

børne- og ungdomslitteraturen. Nordens Hus har siden 2013 fået en central rolle i 

udformningen og arbejdet med projekter for børne- og ungdomslitteratur i tæt dialog med 

Ministerrådet. Blandt projekterne er en forfatterskole for unge i Norden på Biskops Arnö i 

Sverige, nordisk forfatterbesøg i skoler som Foreningerne Nordens Forbund administrerer, 

seminar og netværksaktiviteter om nordisk børne- og ungdomslitteratur osv. Der 

udfærdiges en særlig rapport om Løftet til MRK. Det samme er tilfældet med de to 

litteraturpriser. "Løftet" skal evalueres i 2017, og denne opgave blev lagt i udbud i slutningen 

af 2016. 

 

 

 

3.9. Nordisk Råds litteraturpris 

Resultatmål: 

 At prisen deles ud. 

 At alle processer jfr. vedtægter og håndbog følges. 

 At prisen promoveres i Norden og internationalt. 

Nordens hus har som opdrag at administrere sekretariatet for Nordisk Råds litteraturpris. 

Prisens sekretariat skal holde den høje status i fagmiljøer og på politisk niveau og påse, at 

de promoveres i Norden og internationalt.  

Sekretariatet har i 2016 opfyldt alle resultatmål, herunder at de promoveres i Norden og 

internationalt. Sekretariaterne har et tæt samarbejde med Nordisk Ministerråd for Kultur, 

kommunikationsafdelingen ved Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd og prisens 

bedømmelseskomité.  

Prisen får, som altid, stor opmærksomhed i medierne. Nomineringerne afsløres med en 

pressemeddelelse fra Nordisk Ministerråds/Nordisk Råds kommunikationsafdeling men for 

første gang valgte sekretariatet at planlægge et arrangement i København den samme dag 

hvor nomineringerne blev diskuteret med de danske nominerede og medlemmer fra 

komitéen. Prissekretariatet deltog også i andre arrangement omkring prisen i løbet af året, 
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bl.a. på bogmesserne i Leipzig, Göteborg og Helsinki, på Bog Forum i København og på 

Nordisk Råds session i København.  

Prissekretariatet har i 2016 øget sin indsats med promovering af Nordisk Råds 

Litteraturpris, bl.a. med tilstedeværelse på bogmesser/litteraturfestivaler og god kontakt til 

medierne i Norden og har også fået lavet nyt PR-materiale som skal bruges til at 

markedsføre prisen i 2017. 

 

 

3.10. Nordisk Råds Miljøpris 

Resultatmål: 

 At prisen deles ud. 

 At alle processer jfr. vedtægter og håndbog følges. 

 At prisen promoveres i Norden og internationalt. 

 

Nordens Hus overtog administrationen of Nordisk Råds Miljøpris i januar 2016. Arbejdet 

passer godt til husets øvrige aktiviteter og der er stor interesse for at forstærke prisens profil 

i Norden og i den øvrige verden. Det har dog vist sig at være enormt vigtigt at starte med at 

få det administrative fundament i orden, eftersom det materiale (og arkiv) som fulgte prisen 

viste sig at være både forældet og meget mangelfuldt. Bedømmelseskomiteen havde 

mange inaktive medlemmer/suppleanter og flere havde faktisk forladt deres rolle i 

komiteen uden at informere om det. I samarbejde med NMR miljø- og 

kommunikationsafdeling har sekretariatet arbejdet på at forny bedømmelseskomiteen og 

sørge for, at den i 2017 bliver fuldt bemandet. Der bliver også lagt vægt på at danne nye 

forbindelser til andre nordiske organisationer på miljøområdet og vigtige fagkomiteer 

såsom EK-M for at øge kendskabet til prisen.  

På kommunikationsfronten blev der også eksperimenteret med at benytte sociale medier til 

annoncering i stedet for de tidligere dyre avisannoncer. Eksperimentet viste sig at være 

effektivt og det overskud som blev dannet kunne bruges til ekstra PR-indsats omkring 

prisoverrækkelsen i København.  

Selve prisoverrækkelsen i København gik meget smidigt. Sekretariatet planlagde i 

samarbejde med NMR/NR og Københavns Kommune et seminar for de nominerede, hvor 

Morten Kabell, borgmester for Teknik og Miljø, var vært. EK-M blev også inviteret til 

seminaret og ca. 5 af medlemmerne deltog og fik derved en mulighed for at lære de 

nominerede at kende. Årets vinder var appen Too Good To Go fra Danmark og de fik ret 

stor opmærksomhed fra især danske medier.  
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Tværgående indsatser og strategier 

4.1.   Norden i Fokus 

Resultatmål: 

 Seminarievirksomhed, bl.a. fælles nordisk seminarrække om samarbejdet mellem 

Norden og Rusland. 

 På baggrund af erfaringerne fra det første Folkemøde i Island i 2015, at videreudvikle 

og skabe rammerne for et nyt Folkemøde i 2016. 

 Sikre kvalificeret deltagelse i arrangementerne, både hvad angår antallet af 

deltagere og relevans for det pågældende emne. 

Norden i Fokus holdt en lang række møder om temaer som er på Nordisk Ministerråds 

overordnede dagsorden samt aktuelle problemstillinger i de nordiske samfund, herunder i 

2016 det finske formandsskabsprogram.  

Aktiviteterne fokuserer for det meste på eksperter indenfor hvert område og vi lægger stor 

vægt på at involvere relevante faggrupper, interesseorganisationer og medier. Vi har også 

et godt samarbejde med vore naboer på Islands Universitet og inddrager andre universiteter 

når muligt. Ved de fleste møder arrangerer vi højkvalitets-streaming for at befolkningen 

udenfor hovedstadsområdet (og Island) har mulighed for at følge med.  
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Folkemøde i Island  -   Fundur Fólksins 

Nordens Hus planlagde og lagde i 2015 grund til det første folkemøde i Island med over 150 

arrangementer på tre dage i juni. På baggrund af den store tilslutning til mødet og de 

efterfølgende evalueringer, blev der nedsat en styregruppe, med deltagelse af Nordens Hus, 

der skulle arrangere et nyt folkemøde i 2016.  

Det blev den islandske organisation Almennaheill, der fik ansvaret og i samarbejde med 

Nordens Hus ansatte en projektleder til den store opgave. Nordens Hus stod for et nordisk 

program og lagde grund og hus til arrangementet samt kontor og markedsføring af 

projektet. Det forløb meget fint den 2. og 3. september 2016.  

Det var fantastisk vejr og Islands nyvalgte præsident åbnede sammen med Reykjavíks 

borgmester Fundur Fólksins. Evalueringen fra deltagerne var uhyre positiv og der var et 

udtalt ønske om fortsættelse i 2017. Folkemødet blev støttet økonomisk af både Reykjavik 

Kommune og den islandske regering, samt af Nordens Hus. Ledere af alle politiske partier 

deltog, inklusive statsminister og mange andre ministre. Både radio og tv sendte live fra 

folkemødet begge dage. Alligevel er det tvivlsomt, om den organisation, der har valgt at 

påtage sig ansvaret for de kommende Folkemøder, har kapacitet til at gennemføre det 

uden en meget stor indsats fra Nordens Hus, eller om det dør ud? 
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Oversigt over øvrige Norden i Fokus aktiviteter i Island i 2016  

 

April: Tre debatmøder på den Nordiske Filmfestival: Facebookistan / At Home in the World / 

Bikes vs. Cars. Diskussionerne efter de tre dokumentarfilm handlede om hhv. ytringsfrihed 

og de sociale mediers magt, forholdene for flygtningebørn i Norden og cykelkultur overfor 

bilisme.  

Maj: Kan byer være bæredygtige? Tre timers seminar om byer og bæredygtighed, afholdt i 

samarbejde med World Watch Institute, Reykjavik Kommune og NMR.  

Maj: Cykling uden alder: Dokumentarfilm om cykelprojektet Cykling uden alder, samt 

foredrag og diskussion.  

Juni: Nordisk arbejde mod skattely, Torsten Fensby. Om Nordisk Ministerråds arbejde mod 

skattely pga. debatten omkring Panama-papirerne. 

September: Fundur Fólksins – Nordisk program. Et program hele dagen i to dage i det 

nordiske telt, bl.a. med inviterede gæster fra Norden og de nordiske ambassader i Island.  

September: Hvad sker der i Danmark? Den kendte TV-vært Clement Kjersgaard 

analyserede den politiske situation i Danmark ud fra verdenssituationen. Clement deltog 

også i et offentligt seminar om medier tidligere samme dag.  

September: Russia today: Western neighbours and public diplomacy. Nordens Hus deltog i 

2016 i et nordisk samarbejdsprojekt om forholdet mellem Rusland og Norden. NH 

arrangerede et halvdags seminar i samarbejde med Instituttet for Internationale Studier på 

Islands Universitet.   

September: Seminar omkring det nordisk-baltisk samarbejde og dets 25 års-jubilæum. 

Islands og alle de baltiske landes udenrigsministre deltog i seminaret. Islands præsident var 

hovedtaler på seminaret. 

December: Vinder af Nordisk Råds Litteraturpris 2017, Katarina Frostenson, deltog i en 

forfatteraften i Nordens Hus, hvor fokus var på hendes vinderværk, Sånger och formler.  
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4.2.Ligestilling, børn og unge og bæredygtig udvikling 

 

Resultatmål: Bæredygtig udvikling 

 At formidle videnskabens resultater med kunstens metoder via deltagelse i projektet 

Konnekt 

 At samarbejde med andre aktører om foredrag, udstillinger, temadage m.m. om 

bæredygtig udvikling. 

 At Nordens Hus aktiviteter ikke har en skadelig påvirkning af miljøet. 

 At opnå en synergieffekt i forbindelse med markedsføringen af Miljøprisen og 

klimaarrangementer i Nordens Hus. 

 

Som det fremgår af den vedhæftede liste over events afholdt i 2016, bør det tydeligt kunne 

ses, at mange events handler om temaet bæredygtighed. Det gælder film og debatter 

under Nordisk Filmfestival, arrangementer under Norden i Fokus programmet, 

promovering af Miljøprisen, renoveringen af huset med fokus på bl.a. energieffektivitet og 

et event program i december om bæredygtig jul. Vi vurderer selv, at ovenstående 

resultatmål er indfriet til fulde.  
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Resultatmål: Ligestilling 

 Aktiviteter og projekter henvender sig til alle samfundsgrupper. 

 Antal af kvindelige og mandlige ansatte er jævnt fordelt. 

 Hvis to kandidater er lige kvalificerede, skal man vælge den der øger kønsbalancen i 

medarbejderstaben. 

 

Som det fremgår under tidligere punkter i årsrapporten, henvender vi os til alle grupper i 

samfundet med en lang række tilbud. Nordens Hus har løbende besøg af et bredt udsnit af 

befolkningen samt mange turister. 

Vi har i 2016 også gjort en øget indsats for personer med fysiske og psykiske udfordringer. I 

forbindelse med Folkemødet, endte den årlige parade for handicappede på Folkemødet 

med et stort opbud af kørestole og en feststemt farverig gruppe deltagere, der selv tog 

ordet og deltog i debatter om deres særlige vilkår og udfordringer i samfundet. 

Kunstudstillingen i foyeren af Art Without Borders bød, udover at være en smuk og seværdig 

udstilling, også på optræden og deltagelse af engagerede fysisk og psykisk udfordrede 

borgere. 

Det er svært at tiltrække tilstrækkeligt kvalificerede mandlige medarbejdere til ledige 

stillinger. Men hvor ansøgere er lige kvalificeret, vælges mænd for at øge balancen mellem 

mænd og kvinder i huset. Det er ikke unormalt indenfor kultursektoren, at der er et overtal 
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af kvindeligt beskæftigede. I regnskabet findes en detaljeret opgørelse over personalets 

køn, alder m.m. 

Fra 2017 forventer vi at kunne udtrække tal fra vores elektroniske publikumstæller om køn 

og alder på alle besøgende, dog i anonymiseret form. 

 

Resultatmål: Børn og unge 

 At alle indsatsområderne indeholder noget for børn og unge. 

Som det fremgår af denne rapport besøger mange børn og unge hvert år Nordens Hus, som 

anses for en af de mest familievenlige kulturinstitutioner i Island. Det er et sted hvor 

børnefamilier kan gå på opdagelse sammen, og hvor vi har målrettede arrangementer til 

skoleklasser og ungdomsgrupper samt udvikler særligt skolemateriale til de skiftende 

udstillinger. Når dette suppleres med fagseminarer for folk som arbejder med børn og unge 

om alt fra sikkerhed på legepladser, udsatte børn og unges rolle i samfundet, design for 

børn, m.m. er vi med til at hæve den faglige viden om børne- og ungekultur i Island. 
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6.2.3 Risikovurdering for 2016 og effekt 

Målområder       

2.1. Det kreative og 
interkulturelle 
Norden 

lav risiko. Da 
aktiviteterne i dette 
målområde er fordelt 
på mange forskellige 
begivenheder over hele 
året, er den samlede 
risiko for tab lav. 

middel risiko. To 
arrangementer har særligt 
store budgetposter:The 
Weather Diaries samt 
Barnets Århundrede, og det 
ville have konsekvenser, 
hvis udstillingerne måtte 
aflyses. 

Resultat: Udstillingen  
Barnets århundrede 
blev noget dyrere end 
forventet grundet 
stort ekstraarbejde 
med at samle de 
lejede genstande. 

2.2. Det unge 
Norden 

lav risiko. Da 
aktiviteterne i dette 
målområde er fordelt 
på mange forskellige 
begivenheder over hele 
året, er den samlede 
risiko for tab lav. 

  Resultat: Gennemført 
uden problemer. 

2.3. Litteratur, 
sprog og det 
digitale Norden 

lav risiko. Bibliotekets 
drift virker stabil og 
velfungerende, og kun 
stærkt ændrede vilkår 
for køb og udlån af 
bøger, kunst og andet, 
vurderes at kunne 
udgøre en risiko. 

middel risiko. Myrín Børne 
og ungdomslitteratur 
festival er årets store 
satsning, og en aflysning, 
ville være alvorligt. Men 
det er usandsynligt. 

Resultat: Det var ikke 
muligt at udlåne e-
bøger i 2016, grundet 
ændrede IT-systemer 
eksternt. 

2.4. Det 
bæredygtige 
Norden 

lav risiko. For så vidt 
angår projekterne er 
der ikke store 
økonomiske 
konsekvenser ved 
aflysning af enkelte 
begivenheder 

høj risiko. Den største 
risiko knyttes til forfald af 
grunden omkring huset. 
Dette er et stort problem 
og vil blive større, dersom 
opretning ikke startes nu. 
Dette beskrives nærmere 
under punkt 2.6. 

Resultat: Ingen 
væsentlige skader i 
2016 

2.5. Lokalt 
kulturkontaktpunkt 
i Island 

lav risiko. Der er ingen 
risiko under dette 
område, udover at den 
at islandske borgere 
kunne holde op med at 
søge rådgivning. Det er 
der ingen tegn på. 

  Resultat: Gennemført 
uden problemer. 
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2.6.     Husets 
vedligehold 

lav risiko. Huset 
fremstår pænt og 
nydeligt for brugerne, 
og den daglige drift 
forventes at fungere 
hele året. 

middel Risiko. Der er en 
forhøjet risiko for brand og 
vandskader. Mus har 
gnavet i elektriske 
installationer. Vi forventer 
at have det under kontrol 
pga. af de mange 
udskiftninger der er 
foretaget i 2015, men 
problemet er ikke 
elimineret. 

høj risiko. Fare for 
vandskader som følge 
af brud på rør, hvilket 
kan skade udstillede 
effekter, dels betyde at 
vi i perioder må lukke 
huset, dels er det dyrt.  
Resultat 
Børnebiblioteket 
lukket I 8 uger, mindre 
vandskade fra taget. 

3. Organisation lav risiko: 
Personaleflugt 
forventes ikke, da der 
er et godt arbejdsklima. 
I 2015 er en stor del af 
personalet udskiftet 
pga 8 års reglen, 
hvorfor det nuværende 
team forventes at blive 
i de kommende år. 

Middel risiko. Meget viden 
er forsvundet med det 
personale der er ophørt. 
Det tager tid at opbygge 
nye netværk, og det 
betyder kompetencetab på 
visse områder. Særligt har 
vi en udfordring med 
arbejdet med det 
bæredygtige og miljø, da 
ingen pt har erfaring med 
dette. 

høj risiko. 
Langtidssygdom kan 
påvirke husets drift og 
aktiviteter meget. 
Resultat: Vi har haft to 
medarbejdere med 
længere planlagte 
sygeperioder, ingen 
negative 
konsekvenser.  

3.1. 
Kommunikation 

lav risiko: Huset er 
blevet stadigt sværere 
at finde pga. af 
byudviklingen med 
mange store byggerier 
nær Nordens Hus. 

høj Risiko. Et særligt 
problem er 
parkeringsforhold omkring 
huset, da studerende fra 
universitetet fylder vores 
parkeringsplads op fra 
morgenstunden, hvilket 
betyder at mange af vore 
brugere ikke kan komme til 
huset. Dette er et stigende 
problem som skal løses, 
selvom det vil kræve en 
større investering at 
indføre parkeringskontrol. 

Resultat. 
Udfordringerne er ikke 
løst i 2016 og er stadig 
et stort problem. 
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4.1. Projekter/    
programmer 
udenfor mål og 
resultatkontrakten 

middel risiko. 
Formidling af priserne 
kræver et tæt 
samarbejde mellem 
Nordens Hus og 
sekretariatet i 
København. Ved 
udskiftninger i 
personale, kan der være 
vigtig viden der går 
tabt, hvilket vil skade 
formidlingen og 
udviklingen af arbejdet 
med de vigtige priser. 

Resultat: Overtagelsen af 
rollen som sekretariat for 
miljøprisen bød på store 
udfordringer. 

  

5. Tværgående 
temaer 

lav risiko. Disse er 
implementeret i hele 
vores måde at arbejde 
på. 

middel risiko. Største 
udfordring er at 
genetablere netværk, når 
medarbejdere er skiftet ud 
her eller hos 
samarbejdsorganisationer. 

Resultat: Det er en 
udfordring at 
rekruttere 
kvalificerede mænd . 

6. Økonomi lav risiko. 
Kursændringer kan 
påvirke driften 
markant. Ligeledes vil 
de varslede 
lønstigninger være en 
udfordring. 
Overophedning af den 
islandske økonomi og 
deraf mulige kollaps vil 
også påvirke vore 
aktiviteter, men ikke 
alvorligt, da 
finansieringen af NOREY 
er nordisk, ikke 
islandsk. 

høj risiko. Største 
udfordring og fare er 
knyttet til forældede 
installationer i huset, som 
skal skiftes. 

Resultat: 
Kursændringer har 
været en stor 
udfordring og har 
påvirket årets resultat 
negativt. Uklarhed I 
dialogen med 
sekretariatet I NMR 
gjorde det svært at 
tage nødvendige 
forbehold I tide. 

 

 

6.3 Kommunikation 

Udviklingen går meget stærkt, når det handler om kommunikation. En kulturinstitution som 

vores skal følge med tiden og udvikle sig med den. Det har betydet meget, at vi i 2015 

besluttede at ansætte en medarbejder i en fuldtidsstilling til kommunikation. I slutningen af 

2016 gendesignede vi vores hjemmeside i forbindelse med Nordisk Ministerråds nye logo og 

visuelle profil, hvilket tydeliggør forbindelsen til det fælles nordiske samarbejde. 

Vi ser store forandringer i trafik til Nordens hus’ hjemmeside: I 2014 var der 11.700, som 

besøgte hjemmesiden, i 2015 var der 28.622. I 2016 har vi haft 113.197 besøgende, hvilket 
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svarer til 533 procent stigning fra 2015. Islændinge udgjorde 32% af de besøgende på siden i 

2014, i 2015 var 65% af de besøgende islandske. I 2016 udgør islændinge 79% af de 

besøgende.  Med en tydelig nordisk profil, en aktiv hjemmeside og dagligt brug af sociale 

medier, har vi fået øget opmærksomhed i de islandske medier og befolkning. 

 

    

 

 

 

 

Norden hus’ Facebook-side, som bliver brugt til markedsføring af vores begivenheder og til 

at kommunikere nordisk samarbejde og projekter, er siden 2014 vokset meget i antal 

følgere og ”likes”. Tal for 2016 er 7.666 venner.  

Vi vil i 2017 målrettet arbejde videre med at præcisere Nordens Hus’ budskab i de sociale 

medier, så vi kan bruge de kanaler til at skabe dialog med vores målgrupper.  

I Nordens Hus bruger vi også andre sociale medier som f.eks. Instagram, hvor vi har fået 624 

”followers” fra hele verden på 12 måneder (nordichouservk).  I takt med ny teknologi og 

flere sociale medier, har vi også ændret vores digitale kontakt med brugerne. I sommeren 

2015 begyndte vi at live-streame mange begivenheder fra huset via Live stream. Det har vist 

sig, at fange opmærksomhed fra hele verden, lige fra Australien til USA. I 2016 har vi 

streamet 41 events med et samlet antal brugere på 17.800. Fordelingen mellem islandske 

og udenlandske besøgende er henholdsvis 80 og 20 procent. 

400

500

Presseomtale
Tv, digitale medier, aviser

2015

2016
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Direktørens årsberetning for Nordens Hus i Reykjavík, 2016 

Også i 2016 har der været mange udskiftninger i personalet, hvilket medfører viden tab og 

komplicerer arbejdsprocesser samtidig med at der tilføres ny energi og gode ideer med de 

nyansatte. Alle ansatte har nu en del år tilbage af deres kontrakter, så det tegner til færre 

ændringer på personalefronten i de kommende år.  

I november 2016 gennemførte hele personalet en studie- og team-building tur til Færøerne 

for at fejre, at vi nu er et samlet hold, der skal drive arbejdet i Nordens Hus i de kommende 

år. Samtidig fik vi et godt indblik i vores nordiske søsterinstitution: Nordens Hus i Torshavn. 

Det var utroligt vellykket og en dejlig afslutning på et begivenhedsrigt år. 

I starten af 2016 deltog alle projektledere et projektledelseskursus mhp. en mere stringent 

metode for planlægning og evaluering af projekter. Kurset var vellykket, men det er ikke 

lykkedes at systematisere arbejdsformen helt så meget som forventet. En af udfordringerne 

har været vores helt forældede elektroniske styresystem og arkiv. Derfor besluttede vi at 

indhente tilbud på en total udskiftning af vores IT-system, som blev gennemført ved 

årsskiftet 2016/2017. I 2017 vil der derfor igen være fokus på veldefinerede formål og 

målbare kriterier for alle typer af projekter, således at evalueringer også bliver mere 

sammenlignelige og faktuelle. 

Vi har i 2016 fået en langt bedre viden om hvor mange der besøger huset, hvem de er, hvor 

de kommer fra og hvornår på dagen, ugen og året de kommer. Opsætningen af elektroniske 

tællere og interviews af samtlige besøgende til de to store udstillinger, har øget vores viden 

betragteligt. Det samme har mængden af data vi kan trække ud af systemerne om 
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besøgende på hjemmeside og brugere af Live Stream, sociale medier m.m. På den 

baggrund vil vi justere åbningstid og aktivitetsplanlægningen i 2017. 

 

 Huset var ikke lukket i August, men tællesystemet virkede ikke fra 1/8 til 5/9 

 

 

I 2016 begyndte den islandske økonomi for alvor at tage fart igen efter den store nedtur i 

2008. Krisen er slut og Island syder af aktivitet. Det betyder lav arbejdsløshed og decideret 

mangel på f.eks. håndværkere pga. det store byggeboom. Når så den islandske krone også 

stiger markant i værdi, næsten 20% i årets sidste 6 måneder, påvirker det naturligvis driften 

af Nordens Hus. 

Da alle de projektmidler vi modtager fra NMR udbetales i DKR er der reelt tale om et 

markant fald i tilskud til renovering, til driften af de tre priser, Nordens Hus er sekretariat 

for, samt en række andre mindre aktivitetsområder svarende til ca. 28% af vores samlede 

indtægtsområde.  

I perioder med mangel på arbejdskraft og en bedring i økonomien, er der også mere fart på 

løn- og prisudviklingen i samfundet. Også det påvirker husets økonomi. 
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Regnskabet for 2016 viser et mindre underskud, men vi er alligevel ganske stolte af 

resultatet på baggrund af de meget store udsving i den islandske økonomi. Vi har 

nedjusteret budgettet for 2017 mhp. at undgå yderligere tab af egenkapital.  

Vi slutter året med et underskud på ca. 10,4 millioner ISK, svarende til ca. 635.000 DKR, som 

vi tager af egenkapitalen. Vi har stadigvæk et udestående med Restaurant Dild, der gik 

konkurs i 2014. Sagen er ikke afsluttet, og vi har derfor et større tilgodehavende, som ikke 

kan afskrives før sagen er behandlet ved retten. Det drejer sig om 5.000.000 ISK, svarende 

til ca. 300.000 DKR.  

Nedenfor ses et diagram over hvor indtægterne til at drive Nordens Hus, kommer fra: 

 

 

 

 

 Mikkel Harder Munck-Hansen, februar 2017 
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