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I snart 50 år har Nordens Hus leveret kunstnerisk og intel-
lektuel inspiration til samfundet. Huset har fra første dag 
dannet ramme for udstillinger, møder, koncerter, festiva-
ler, fordybelse og leg og i ordets bedste forstand været 
en nordisk mødeplads. Hvert år har vi omkring 100.000 
besøgende, som kommer for at låne en bog eller et billede 
og deltage i seminarer og debatter om aktuelle emner eller 
for at spise frokost med en god ven. Også i 2017 har huset 
budt på alt fra seminarer om byplanlægning, NATO-stra-
tegier til musikundervisning i skolen. Gæsteforelæsere fra 
hele verden, ministre, præsidenter, børn og unge har fore-
læst og debatteret. Fantastiske kunstnere har budt på 
koncerter, forestillinger, oplæsninger og foredrag. 

Forberedelserne til husets 50 års jubilæum er i fuld 
gang og som en del af dette er et stort renoveringsprojekt 
ved at nå sin afslutning. Noget ses tydeligt, andet er der 
ingen, der ser. Takket være et dedikeret personale og en-
gagerede kunstnere har vi gennemført 320 begivenheder 
med offentlig adgang i 2017. I denne folder kan du få et 
indblik i nogle af årets mange højdepunkter. Vi håber det 
giver inspiration og ideer til nye aktiviteter i de kommende 
år og lyst til at bidrage aktivt til det nordiske samarbejde.

Mikkel Harder
Direktør

FORORD
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Alvar Aaltos design er 
tidløst og slidstærkt. 
Uanset hvor i huset man 
opholder sig, frydes man 
over de smukke detaljer. 
Møbler, lamper, dørgreb, 
vinduer, døre. Gæster fra 
hele verden besøger huset 
for at opleve netop det. 

OM HUSET
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Huset er skabt til mennesker og liv og derfor sætter vi 
en store ære i at tilbyde oplevelser for alle, islandske, 
nordiske og det stigende antal turister i Island. Vi 
kommunikerer på en blanding af de 
skandinaviske sprog samt islandsk 
og engelsk. 

I husets foyer mødes man af 
skiftende udstillinger af kunstnere 
fra Norden og Baltikum. Vi har to 
lyse mødelokaler begge udstyret 
med AV-udstyr. Husets koncertsal 
har en fin akustik, et koncertflygel 
samt lys- og lydudstyr og rummer 
ca. 100 gæster. Vi kan streame begivenheder direkte 
ud af huset i god kvalitet. Salen benyttes i stor stil til 
konferencer, debatter m.m. 

I underetagen har vi, ud over et stort område for 
børn, en mindre Black Box, der kan rumme udstillinger, 
forestillinger, koncerter og workshops. Vi har en 
udstillingssal, som vi bruger til større udstillinger primært 

Vi arrangerer hver 
sommer forskellige 
større og mindre 
events for hele 
familien
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til design og billedkunst og engang imellem til andre 
kreative formål. 

Aalto Bistro er en af Reykjavíks bedst anmeldte 
restauranter, og ikke kun på grund af udsigten. Den er 
åben alle ugens dage og aftenåbent, onsdag – lørdag. 

Nordens Hus har to gæsteværelser, hvor vi tilbyder 
billig overnatning i kortere perioder til nordiske 
og baltiske kunstnere, forskere og andre nordiske 
samarbejdspartnere.

Vi har også et møbleret drivhus, hvor man kan nyde 
stilheden og betragte det rige fugleliv og udsigten til 
byen og bjerget Esja. Hver søndag i sommerperioden 
har vi gratis koncerter i drivhuset, som også er blevet et 
populært sted at blive gift.

I haven er der god plads til leg og udendørsaktiviteter 
og vi arrangerer hver sommer forskellige større og mindre 
events for hele familien.



8 Om Huset

Nordens hus bibliotek

Biblioteket er et brugerorienteret bibliotek, som via alle 
tilgængelige medier tilbyder lånerne nordisk litteratur og 
kunst for alle: børn, unge, voksne og turister.

Biblioteket har i 2017 færdiggjort et større projekt med 
at registrere alt i den fælles islandske biblioteksdatabase, 
Gegnir.is og taget et nyt udlånssystem i brug. Brugerne 
har adgang til svenske e-bøger og vi arbejder på at skaffe 
adgang til e-bøger på flere nordiske sprog.

Det er ikke kun skandinavisktalende og læsende 
familier, som bruger biblioteket, men i stigende grad også 
tilflyttere, som ønsker at opleve og deltage i det særlige 
fællesskab, som biblioteket tilbyder. Biblioteket er et godt 
sted at være!

Der er mange deltagere i de månedlige historie- og 
hyggestunder for børn der taler, dansk, finsk, norsk eller 
svensk. Børnehaver og folkeskolebørn kommer ofte på 
besøg. Biblioteket tilbyder alle børn og unge under 18 år 
gratis lånerkort, hvilket også gælder unge i gymnasieskole 
og på universitet, der studerer dansk, norsk og svensk. 
Biblioteket har et godt samarbejde med sprogundervisere 
i de skandinaviske sprog.
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I husets foyer mødes man af 
skiftende udstillinger af kunstnere 
fra Norden og Baltikum. 
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Nordisk design butik 

Nordens Hus rummer en lille butik, hvor vi sælger nordisk 
design og souvenirs. Det er ikke noget, der giver huset 
en stor indtægt, men mange af vore gæster, ikke mindst 
turister, sætter pris på muligheden for at se, røre og evt. 
købe nogle små lækre gaver. 

Aalto Bistro

Udbuddet af restauranter i Reykjavík er steget eksplosivt 
i de sidste par år i takt med den voldsomt stigende 
turisme. Der er nu ikke mindre end 379 restauranter 
anmeldt på TripAdvisor, alene i Reykjavík. Aalto Bistro 
er nr. 61 med 4,5 ud af 5 mulige stjerner. Alle, der kender 
TripAdvisor, ved at det er en smagssag, om man er enig 
i andres bedømmelse og placeringer skifter ofte. Meget 
interessant ligger Islands eneste Michelin restaurant, 
Restaurant Dill, der tidligere lå i Nordens Hus, netop nu 
på plads nr. 100.

Husets besøgende kan alle ugens dage og fire aftener 
om ugen nyde en herlig frokost eller middag, kaffe og 
kage med byens smukkeste udsigt til en rimelig pris. 

Vi har et fantastisk samarbejde med køkkenchefen og 
har i 2017 lavet flere temaaftener. Aalto Bistro arrangerer 
også egne events, som f.eks. bryllupper i drivhuset og 
er et populært spisested for gæster til den islandske 
regering, som ofte inviterer udenlandske ministre, 
statsledere og andre til frokost i Aalto Bistro.
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FOKUS
OMRÅDER
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Børn og unge, ligestilling, 
bæredygtighed, kunst og 
litteratur, samskaben, 
nordiske samfundsfor-
hold, diversitet og til-
gængelighed.
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Aktiviteter for og med børn og unge

Vi har et stigende antal børn, unge og familier, der 
bruger Nordens Hus, ikke mindst efter renoveringen af 
børnebiblioteket. 

I Island foregår størstedelen af transport i private 
biler og byen breder sig over et stort geografisk område. 
Det betyder, at børn og unge i vidt omfang skal køres til 
aktiviteter. 

Børn og unges tid er begrænset af skole, sport, musik 
og andre fritidstilbud.  Derfor er vores aktiviteter i høj 
grad rettet mod skolegrupper, der typisk kommer først 
på dagen og i weekender hvor hele familien kan deltage. 
Events bliver ofte til i samarbejde med kunstnere fra 
andre nordiske lande. 

Et af årets højdepunkter var f.eks. projekterne omkring 
den norske ungdomsserie SKAM, hvor vi via sociale 
medier tilbød teenagere mulighed for selv at skabe en 
arbejdsgruppe, der kunne få hjælp til at lave en stor 
SKAM event. De mødtes i Nordens Hus over nogle uger 
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og planlagde deres egen SKAM event. Det blev en stor 
succes og de unge kom på forsiden af Islands største avis 
og i direkte tv flere gange for et projekt, de selv havde 
været med til at skabe.

I samarbejde med Dansk Arkitekturcenter afholdt vi 
en hel stribe workshops i Minecraft, hvor børn og unge 
kunne lære at designe byer i et spilunivers. Projektet 
var en del af vores store satsning på byudvikling. I den 
forbindelse blev der udviklet skolemateriale og lavet 
mange workshops for børn og unge om hvad, der skaber 
den gode by set fra deres perspektiv.

I samarbejde med Jazz for Kids, husede vi musik work-
shops for børn, som endte med en velbesøgt koncert og 
som bonus gav et par af børnene mulighed for at deltage 
i en stor workshop og koncert i Norge.

Hele sommeren lagde vi hus til den svenske komponist 
Anders Linds interaktive lydinstallation Lines.

Her kunne alle nysgerrige og legesyge mennesker 
bruge kroppen til at fremkalde lyde og musik ved at 
bevæge sig rundt i lokalet, der var udstyret med sensorer. 
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Under Iceland Airwaves arrangerede vi, som de eneste, 
en børnedag, hvor børn og familier kunne høre musik 
sammen og hvor en af Islands børnestjerner optrådte til 
fryd og jubel for jævnaldrende. 

Året sluttede med et genbrugs-juleværksted, hvor børn 
og forældre sammen kunne lave julegaver eller pakke ting 
ind eller bare male, tegne og bygge. En hyggelig hule i en 
stresset juletid.

Forskellige workshops 
til børn på de 

forskellige alderstrin. 
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Øvrige aktiviteter i 2017

Begivenheder i Nordens Hus kan inddeles i fire kategorier: 
Projekter initieret og finansieret af Nordens Hus, 
samarbejdsprojekter, inviterede projekter, betalende 
projekter.

Eksempler på projekter initieret og finansieret af 
Nordens Hus:

Udstillingen Barnets Århundrede åbnede i 2016 og 
fortsatte ind i foråret 2017. En meget velbesøgt udstilling, 
der skildrede udviklingen af barnets rolle i samfundet over 
100 år set gennem design for børn. Ca. 100 islandske 
genstande blev tilført udstillingen, der er produceret af 
tre nordiske designmuseer i fællesskab. 

The City Being blev skabt af en lokal arkitekt til 
Nordens Hus. I forbindelse med udstillingen inviterede 
vi i flere omgange til konferencer, workshops, film m.m. 
for at inspirere debatten om byudvikling i en tid, hvor 
alle storbyer i Norden vokser eksplosivt på bekostning af 
mindre samfund.

Sommerpakken med koncerter, guidede ture og 
en særlige menu fra Aalto Bistro trak mange gæster 
onsdage og søndage hele sommeren.
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Samarbejdsprojekter

Siden 2008 har Design March tiltrukket branchefolk 
fra hele verden til et tætpakket program. I 2017 
samarbejdede vi om den meget fine udstilling 
Roundabout Baltic PLUS Iceland (PO), som blev et af 
årets mest omtalte designevents. Vi tilbød også nordiske 
designere at bruge huset til præsentationsmøder 
for internationale opkøbere. SUOMU- Workshop 
for skolegrupper og familier fra Finland blev også et 
tilløbsstykke.

Fra Århus Universitet transmitterer vi 
naturvidenskabelige foredrag direkte med anerkendte 
forskere for nogle få men glade gæster. Måske kommer 
der lidt flere i 2018?
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Inviterede projekter

Reykjaviks Internationale Litteraturfestival opstod i 1985. 
Den er et af de litterære højdepunkter og finder sted 
hvert andet år bl.a. i Nordens Hus. I 2017 præsenterede 
den endnu engang en perlerække af forfattere fra hele 
verden og trak fulde huse alle dage.

Reykjaviks Internationale Filmfestival opstod i 2004 
og har siden leveret filmoplevelser, man ikke ellers kan få 
i Island. I mange år har Nordens Hus dannet ramme om 
master classes, debatter, receptioner og filmvisninger. 
I de senere år også workshops for børn og unge. I 2017 
var især børneprogrammerne, der alle lå i Nordens Hus, 
meget velbesøgte.

To kammermusikforeninger låner vore lokaler 
og har gjort det i en årrække. 15:15 holder ca. 10 
søndagskoncerter i årets løb og Klassík í Vatnsmýrinni 
ca. 5 onsdagskoncerter. I oktober 2017 kunne de bl.a. 
præsentere den prisbelønnede danske komponist Bent 
Sørensen og pianisten Katrine Gislinge.
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Vi har i de senere år haft ”open call” for kunstnere 
fra de nordiske og baltiske lande om at være månedens 
kunstner i husets foyer. I 2017 har man kunnet opleve: 
Katrín Matthíasdóttir (IS), Heroine WOD af Victoria 
Cleverby (SE), Fint Land – finsk kunst og design i 
Reykjavík (FIN), Et farvekort af islandsk uld (DK), Above 
/ Below Horizon (SE/IS), Eyes as Big as Plates (NO/FI), 
Polish Posters (PO), Å blåse kvitt (NO), Silence Project 
(IS, FI, NO), Er jeg usynlig? (IS)

Ud over i husets foyer har vi haft følgende gæstende 
udstillingsprojekter:  Uncertain Matter audio-walk (SE 
/ EST), Interwoven (IS, NO, FIN), Nordic Built Cities 
(DK), LINES (SE), Tom of Finland, (FI), Watercolour 
Connections (IS, UK)

Iceland Airwaves har siden 1999 tiltrukket musikelskere 
fra hele verden. Hvert år i november eksploderer Reykjavík 
med koncerter. I Nordens Hus satte vi i 2017 musik for 
børn på programmet og skabte en særlig dag for nordiske 
musikere. Det gav utroligt meget medieomtale og trak 
fulde huse.
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Udleje af lokaler

Vi har en stigende efterspørgsel på brug af vore lokaler. 
Vi prioriterer aktiviteter, der har en nordisk dimension, 
projekter der er offentlig adgang til, projekter rettet 
mod børn og unge og projekter med høj kunstnerisk 
kvalitet. Det giver liv i huset og bidrager i høj grad til, at 
Nordens Hus ofte er ramme om vigtige begivenheder og 
mediernes søgelys. 

Turnerende udstillinger produceret af  
Nordens Hus

Udstillingen The Weather Diaries fortsatte sin 
verdensomrejse til Seattle og Minneapolis i USA og til 
Borås i Sverige i 2017.

Udstillingen Into the Wind! kunne ses i Riga, Stavanger, 
Moskva, Skt. Petersborg, Welikij Nowgorod, Krasnoyarsk, 
Flensborg og i Torshavn i 2017.
Begge udstillinger er booket i store dele af 2018 og 2019.
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Kommunikation

Nordens Hus kommunikerer via 
mange forskellige medier for at 
nå de enkelte målgrupper. I 2017 
blev vi omtalt 353 gange i islandske 
medier. Nordens Hus kommer ind 
som nr. 139 over mest omtalte emner 
i Island. Vi ligger på 4. pladsen over 
mest omtalte kulturinstitutioner, 
kun overgået af Harpa, Reykjavík 
Kunstmuseum og Hof i Akureyri. 
Du kan finde os på Facebook, 
Instagram, Twitter og TripAdvisor.

Nordens hus’ hjemmeside bliver 
brugt til information om husets 
aktiviteter og nordisk samarbejde. 
Antallet af brugere er steget fra 11.700 i 2014 til 71.445 
i 2017. Antallet af Islændinge, der bruger hjemmesiden 
er steget fra 32% i 2014 til 66% i 2017.  Den målrettede 
satsning på kommunikation i de senere år har virket. Ud 
over hjemmesiden er vi meget aktive på sociale medier. 
Langt flere islændinge er blevet opmærksomme på 
Nordens Hus og bruger det.

Nordens hus’ Facebook-side får hvert år flere følgere 
og “likes”. I 2017 steg antallet af følgere med 10% i 
forhold til 2016, så vi nu har 8.470 venner.

I Nordens Hus benytter vi også Instagram. I 2016 
havde vi 624 “followers” og i 2017 nåede vi op på 996. Det 
er stigning på 37% (nordichouservk).

I sommeren 2015 begyndte vi at live-streame 
begivenheder fra huset. Det har vist sig at fange 
opmærksomhed fra hele verden, lige fra Australien til 
USA. I 2016 sendte vi 41 event til 17.800 brugere. 2017 
streamede vi fra 32 events med et samlet antal brugere 
på 14.400. Fordelingen mellem islandske og udenlandske 
seere var 80%20%. Faldet i events og brugere skyldes, at 
Fundur fólksins i 2017 ikke blev holdt i Nordens Hus. Det 
var en af årets største mediebegivenheder i 2016.

2014

11.7K

71.4K

Hjemmeside besøgere

2017

624

Instagram fØlgere

996

2016 2017
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NORDEN I 
FOKUS
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Hvert år sætter vi 
fokus på aktuelle 
samfundsmæssige 
problemstillinger i 
Norden. I 2015 tog 
Nordens Hus initiativ 
til at introducere det 
politiske folkemøde i 
Island, Fundur Fólksins.  
I 2015 og 2016 foregik det 
i og omkring Nordens Hus 
i Reykjavík. I 2017 blev det 
for første gang afholdt 
i Akureyri, hvor Nordens 
Hus stod for en lang 
række nordiske debatter. 
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I Nordens Hus har vi haft velbesøgte og medieomtalte 
debatter om: Green to Scale, nordisk nationalisme og 
populisme, Grønlands uafhængighed, sikkerhedspolitiske 
udfordringer i Nordatlanten, Islands politiske udvikling, 
kunst som grænsebryder, Rom-traktaten 60 år og dens 
betydning for Norden, valget i Norge, kvindelige voldsofre, 
valget i Island, seminar med Estlands præsident, den 
nordiske velfærdsmodel m.m.

Nordisk Filmfestival er en populær årligt 
tilbagevendende begivenhed, som bliver til i tæt 
samarbejde med de nordiske ambassader. I forbindelse 
med filmvisningerne arrangeres debatter om aktuelle 
nordiske problemstillinger.

Nordiske forfatterbesøg. Hver måned inviterer vi en 
aktuel nordisk forfatter til Reykjavík. I 2017 har publikum 
og vore følgere via live-stream kunnet opleve: Dorthe 
Nors (DK), Lars Mytting (NO), Kjell Westö (FI), Kim Leine 
(DK), Sørine Steenholdt (GR), Geir Gulliksen (NO) og Tom 
Buk-Swienty (DK).
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Nordisk Råds miljøpris tildeles hvert år en nordisk 
virksomhed, organisation eller enkeltperson for at 
anerkende ”eksemplariske bestræbelser på at integrere 
respekt for miljøet i deres forretning eller arbejde eller for 
en anden form for ekstraordinært initiativ på vegne af 
miljøet”. Nominerede og vinder vælges af en 13-personers 
komité bestående af to repræsentanter fra Danmark, 
Norge, Sverige, Finland og Island samt en fra Færøerne, 
Grønland og Åland. Prisen blev tildelt første gang i 
1995. Siden 2005 har udvalget valgt et tema hvert år til 
nominering og tildeling.

I 2017 var det valgte tema: Initiativer, der bringer folk 
tættere på det affaldsfrie samfund.

Vinderen: Repack fra Finland, en emballage 
virksom hed, der muliggør retur og genanvendelse af 
leveringsemballage til online-forhandlere og deres 
brugere.
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Nordisk Råds Litteraturpris er blevet uddelt siden 1962 
og gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af 
de nordiske sprog. Det kan være en roman, et drama, en 
digtsamling, en novellesamling eller essaysamling, som 
lever op til høje litterære og kunstneriske krav. Formålet 
med prisen er at øge interessen for nabolandenes 
litteratur og sprog, samt det nordiske kulturfællesskab.

Et af medlemmerne fra Finland skal være en finsk 
talende, den anden en svensktalende. De skal alle være 
eksperter i deres eget lands litteratur, men også, så 
vidt muligt, eksperter i nabolandenes litteratur. I år, 
hvor værker er nomineret fra Færøerne, Grønland, 
Åland eller det samiske sprogområde, vælges passende 
repræsentanter i udvalget.

I 2017 var vinderen: Kirsten Thorup, Danmark med 
Erindring om kærligheden.

Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris blev 
tildelt for første gang på Nordisk Råds session i 2013. 
Den repræsenterer kulminationen af kulturministrenes 
langsigtede ambition om at øge litteraturprofilen for 
børn og unge i Norden.

I 2017 var vinderen Ulf Stark og Linda Bondestam for 
Dyr ingen har set undtagen os.
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30 Renovering og udvikling

RENOVERING 
OG 
UDVIKLING 
AF NORDENS 
HUS 
FACILITETER



31Renovering og udvikling

Det er 50 år siden Nordens Hus blev 

bygget og tiden har sat sine spor. 

Verden har forandret sig og stiller nye 

krav til, hvad huset skal kunne.

Med ekstrabevillinger fra Nordisk 

Ministerråd samt fra overskud 

og besparelser på driften, har det 

været muligt over de sidste år at 

gennemføre omfattende forbedringer 

og udskiftninger i Nordens Hus.

I december 2017 besluttede Reykjavík 

Kommune at betale for etablering af 

træbro langs søen foran huset. Dette 

arbejde gennemføres i første halvår 

2018. 
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Indvendig vedligeholdelse og forbedringer 
foretaget i perioden 2015–2017

Nye elektriske kabler i hele huset. Nye faldstammer 
og kloakker i store dele af huset og rensning af den 
resterende del. Akustisk dæmpende lofter opsat 
i: børnebiblioteket, restauranten, Black-Box og 3 
mødelokaler. Nyt AV-udstyr i hele huset, med fladskærme 
i mødelokaler, kabling til live-
streaming og redigeringsrum, 
scenebelysning i koncertsal og Black-
Box. Nye energibesparende spots i 
det meste af huset. Højhastigheds 
fiberkabel til og i hele huset. Nyt 
IT-system, nyt økonomisystem, ny 
kopimaskine, nyt wifi, istandsættelse 
af gulve i administrationslokaler, 
udstillingslokaler og butik. Maling 
af alle indvendige lokaler. Nye reoler og møbler i 
børnebiblioteket. Renovering af husets kunstsamling. 
Sikkerhedsovervågningskameraer installeret. Nye 
brand- og røg alarmer i hele huset. Persontæller med 
demografisk sensor installeret. Ny hjemmeside og 
designprofil. Nye køleskabe m.m. i de professionelle 
køkkener. Opsætning af informationsskærme.

Vi arrangerer hver 
sommer forskellige 
større og mindre 
events for hele 
familien
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Udvendig vedligeholdelse og forbedringer 
foretaget i perioden 2015–2017

Nye stisystemer med snesmeltningsanlæg og ramper 
for kørestole omkring huset. Renovering af belysning 
på taget samt udendørs lamper. Nye udendørs elkabler. 
Parkeringsanlæg. Dræn af græsplæne og nyt græs. 
Plantning af træer. Udvendig maling af huset. Udskiftning 
og renovering af mange vinduer. Mekanisk døråbning på 
yderdøre. Opsætning af legeskulpturer i haven. Tætning 
og udskiftning af ovenlysvinduer. Tætning af utæt tag. 
Nyt nordisk logo på skilte og flag.



34  

Vigtige samarbejdspartnere

• Nordisk Ministerråds institutioner
• Islands Universitet
• Reykjavík Kommune
• Alþingi
• De nordiske ambassader i Island
• Reykjavíks internationale litteraturfestival
• Mýrin børnelitteraturfestival
• Reykjavíks internationale kunstfestival
• Mørke Musikdage
• Fest Afrika
• Kunst for alle
• Kunstakademiet
• Vigdís Finnbogadóttir Institut for sprog
• Institut for internationale studier
• De nordiske foreninger i Island
• Design March
• Fundur Fólksins
• Iceland Airwaves
• 15:15
• Klassík í Vatnsmýrinni
• Iceland Writers Retreat
• KulturKind Berlin
• Kulturmødet Mors
• The American Swedish Institute
• The Nordic Heritage Museum
• Det danske kulturinstitut m.fl.
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36 Økonomi

ØKONOMI

Nordens Hus i Reykjavik (NOREY) 
har det overordnede mål at 
fremme det nordiske samarbejde 
og at styrke den nordiske 
samhørighed. Institutionen 
skal være et nordisk kultur- og 
videnscenter, et kreativt mødested 
og desuden fungere som et 
forbindelsesled mellem Island og 
det øvrige Norden.
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 ■ Personale

 ■ Administration

 ■ Vedligeholdelse og drift af bygning

 ■ Aktiviteter

 ■ Prissekretariater

 ■ Bidrag fra Ministerrådet

 ■ Prissekretariater

 ■ Vedligeholdelse ekstra

 ■ Egenindtægt

Indtægter 2017 Udgifter 2017

44%

19%

12%

18%

7%

64%

9%
7%

20%

Nordisk Ministerråd finansierer 91% 

af Nordens Hus drift og aktiviteter.

Som det fremgår ovenfor, er de 

samlede indtægter 334.999.223 ISK 

svarende til ca. 20.302.983 DKR.

De samlede udgifter var i 2017 på 

334.550.992 ISK svarende til ca. 

20.275.818 DKR

Som det fremgår ovenfor, er 18% 

af midlerne gået til renovering og 

vedligeholdelse af huset. Dette 

havde ikke været muligt uden en 

egenindtægt på 28.962.263 ISK 

svarende til ca. 1.755.289 DKR.
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Nordens Hus bestyrelse 2016–2017

Leif Jakobsson, formand
Tine Garsdal
Einar Már Guðmundsson
Yvonne Törneroos
Sørine Steenholt

Suppleanter til bestyrelsen: 
Mats Söderlund 
Mette Kvandal 
Urd Johannesen
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Ágústa Lúðvíksdóttir
Christian Elgaard
Franz Gunnarsson
Gunn Hernes
Hafdís Þorsteinsdóttir
Karl Petur Smith
Kristbjörg Kona Kristjánsdóttir
Kristín Ingvarsdóttir
Margrét I. Ásgeirsdóttir
Mari Mathlin
Marloes Antje Robijn
Mikael Lind

Mikkel Harder Munck-Hansen
Ragnheiður María Adólfsdóttir
Sigga Björg Sigurðardóttir
Sigrún Einarsdóttir
Sigurður Ólafsson
Snæbjörn Brynjarsson
Susanne Elgum
Svanhild Elisdóttir Jensen
Svanhvít Thea Árnadóttir
Þorgrímur Darri Jónsson
Þorsteinn Guðmundsson
Þórunn Stefánsdóttir

Personalet i 2017

I Nordens Hus er alle ansat på tidsbegrænsede kontrakter. 
Det giver en relativ høj udskiftning af personalet sammen-
lignet med andre institutioner. I listen over medarbejdere fra 
2017 har 7 været ansat i mere end fire år og 17 i mindre end 
3 år. 10 af de ansatte er ansat i fuldtidsstillinger. 4 med ar-
bejdere fra nedenstående liste har forladt huset i 2017 og 4 
er blevet ansat i 2017. 7 ansatte er født udenfor Island.
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Sæmundargata 11 
101 Reykjavík

Tel: +354 551 7030 
info@nordichouse.is

www.nordichouse.is


