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INDLEDNING

I 2018 kunne Island fejre 100 års uafhængighed og 
Nordens Hus sit 50-års jubilæum. I Skandinavien havde 
man den varmeste og tørreste sommer i 100 år, i Island 
den vådeste og koldeste. Den 24. og 25. august skinnede 
solen dog over Nordens Hus fra en skyfri himmel, og vi 
fejrede husets jubilæum med både officielle markeringer 
og en folkefest i haven med mange tusind deltagere. 

I anledning af jubilæet afholdte vi en konference med taler 
af Islands præsident, statsminister, kulturminister, nordisk 
råds generalsekretær og fornemme nordiske gæster, der 
alle handlede om ”nordisk nytte”, og hvordan Nordens 
Hus igennem 50 år har været en katalysator for nordisk 
samarbejde og udveksling mellem Island og det øvrige 
Norden. Af denne årsberetning skulle det gerne fremgå, at 
Nordens Hus i enhver tid genfortolker sin rolle i samfundet 
og gør sit bedste for altid at være relevant. Vi inviterer nye 
strømninger i kulturlivet indenfor, arbejder med de globale 
verdensmål og tilbyder islandske børn og unge at være 
en del af noget større. Med over 100.000 besøgende om 
året gør Nordens Hus hver dag en forskel for det nordiske 
samarbejde.
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I. HOVEDTAL
Indtægter

Nordens Hus modtog i 2018 en basisbevilling fra 
Nordisk Ministerråd på 210.419.000 ISK.

Dertil kom projektbevillinger til at varetage driften 
af Nordisk Råds Litteraturpris, Nordisk Råds 
Børne- og Ungdomslitteraturpris, Nordisk Råds 
Miljøpris, LØFTET af Nordisk Råds Børne- og 
Ungdomslitteraturpris samt programmet Norden i 
Fokus. I alt 4.432.000 DKK.

Vi fik derudover en særbevilling på 150.000 DKK til 
at arrangere en konference om Nordens Hus‘ rolle 
i samfundet før, nu og i fremtiden i anledning af 
50-års jubilæet.

Huset var også i 2018 i stand til at supplere bidra-
gene fra Nordisk Ministerråd med en række andre 
indtægter. Udlejning af husets faciliteter bidrog 
i 2018 med 12.845.731 ISK. Bibliotekets brugere 
bidrog med 1.826.020 ISK ligesom vi omsatte for 
4.380.121 ISK for salg af varer. Øvrige indtægter 
fra billetsalg og projektrelaterede indtægter og 
tilskud beløb sig til 12.712.595 ISK. De samlede 
egenindtægter beløb sig derfor til 31.764.467 ISK, 
svarende til en forøgelse af basisbevillingen fra 
Nordisk Ministerråd med ca. 15 %.
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Udgifter

Nordens Hus‘ udgifter kan deles op i personaleomkostninger, drift og vedlige-
holdelse, samt bidrag til projekter og administration af særlige programmer.

Personaleomkostningerne endte, inklusive rejseomkostninger, bestyrelse, 
rekruttering og flyttebidrag i 2018 på 166.601.783 ISK svarende til ca. 79 % 
af basisbevillingen. Deler av personaleomkostninger hörer til diverse virk-
somhedsområder. De samlede udgifter til varer og tjenester dvs. drift og 
vedligeholdelse af hus, bil og IT-systemer m.m. var på 52.921.204 ISK, sva-
rende til 21 % af basisbevillingen.

Udgifter til aktiviteter beløb sig til 33.861.157  ISK. svarende til 16 % af 
basisbevillingen, hvoraf ca. 8 % var knyttet til aktiviteter i forbindelse med 
projekt- og særbevillinger, som har kostet i alt  4.432.000 DKK.

Da både budget og regnskab opererer med både ISK og DKK, er der altid 
udsving i værdien af de udbetalte danske kroner, samt udgifter afholdt i 
danske kroner afhængigt af dagskursen ved ind- og udbetalinger. I 2018 har 
kursen på den islandske krone svinget mellem ca. 16,3 – 19,5 for en dansk 
krone. Dette medfører på visse budgetposter større udsving mellem budget 
og regnskabstal.

Årets resultat viser et mindre overskud på 5.942 ISK, svarende til ca. 325 
DKK. Dette bringer husets egenkapital på ca samme nivå som i 2017 eller 
21.829.944 ISK, hvilket stadig er lidt i underkanten af den ønskede størrelse.

Resumé

2018 blev året, hvor vi kunne afslutte den omfattende proces med at renovere 
huset og haven - eller næsten afslutte. For både hus og have vil altid kræve 
pleje og istandsættelse. Vi benyttede jubilæumsfesten til at indvie den nye 
gangbro langs søen foran huset. Broen er bygget og finansieret af Reykjavík 
Kommune og har kostet omkring 80.000.000 ISK. Den islandske regering 
bevilgede 10.000.000 ISK til at etablere en smuk ramme omkring grunden 
ud mod gaden. Projektet gennemføres i 2019 og bevillingen fra den islandske 
regering bliver synlig i 2019 budgeten. Huset modtog mange smukke gaver fra 
nær og fjern, som blandt andet brugerne af husets kunstbibliotek vil kunne 
nyde fremover.

Vi har brugt jubilæumsåret til både at se tilbage og frem i tiden. Med udstillin-
gen ”Inspireret af Aalto” kunne man opleve Aaltos tidløse design, og hvordan 
unge finske arkitekter og designere fører ånden videre. Vi har vist teknisk 
udstyr, billeder, breve, plakater og objekter, som har været en del af livet i 
huset i 50 år og vi har med ”Barnabókaflóðið” (Børnebogsfloden) skabt en 
udstilling, hvor børn kan gå på opdagelse i litteraturens eventyrlige verden. 

Aldersspredningen blandt husets gæster har nok aldrig været større end 
i 2018, hvor huset har været fyldt til bristepunktet med børn, forældre og 
bedsteforældre. Kvinderne har i årets løb domineret med flere besøg end 
mænd. Ca. 60 % af de besøgende var kvinder og 40 % mænd. Gennemsnits-
alderen for vores besøgende var i 2018 19 år, og det er en del yngre end husets 
besøgende i 2017.

Der er udsving fra år til år, som det fremgår af denne tabel:
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Studerer man besøgstal for hver enkelt dag eller begivenhed, er der meget 
store udsving. Vores system registrerer ikke børn under ca. 1 meters højde og 
kan naturligvis heller ikke fastslå alder og køn præcist, men overordnet passer 
tallene nogenlunde. Samlet set har vores system registeret ca. 100.991 besø-
gende i årets løb. Der er store udsving fra måned til måned og også mellem 
de samme måneder i forskellige år, hvilket fremgår af denne tabel:
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II. ÅRETS AKTIVITETER OG 
RESULTATER
Overordnede mål

Nordens Hus skal bidrage till at opnå målene i den nordiske kulturstrategi:

Det unge Norden: Børn og unge i Norden skaber, tager del i og har indflydelse 
på kunst og kultur.

Det holdbare Norden: Nordisk kulturliv styrker holdbarheden i de nordiske 
samfund ved at være tillgængligt og involverende.

Det interkulturelle Norden: Alle, der bor i Norden føler sig hjemme og kulturelt 
deltagende her.

Det digitale Norden: Nordisk kultur udnytter fuldt ud den digitale teknologi.

Det kreative Norden: Norden udmærker sig som en levende, dynamisk og 
kreativ kulturregion
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De politiske målsætninger for Nordens Hus er 
fastlagt i det strategiske mandat for 2017-2020. 
Det strategiske mandat er godkendt af Minister-
rådet for kultur. Bevillingsbrevets resultatmål 
er konkretiseringer af de målsætninger, som 
fastlagdes i de strategiske mandater og Nordisk 
Ministerråds budget 2018. Derudover indeholder 
bevillingsbrevet 2018 målsætninger gældende for 
institutionens 50-års jubilæum samt målsætnin-
ger om samarbejde mellem kulturinstitutionerne. 
Derudover findes målsætninger omkring prissekre-
tariatsvirksomhed for Nordisk Råds Litteraturpris, 
Nordisk Råds Børne-  og Ungdomslitteraturpris, 
Nordisk Råds Miljøpris, forvaltning af LØFTET af 
Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 
samt Norden i Fokus.

Nordens Hus spiller en aktiv rolle i arbejdet med 
at gennemføre de målsætninger, der kommer til 
udtryk i Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram 
for ligestilling, Nordisk Ministerråds tværsek-
torielle strategi for børn og unge samt Nordisk 
Ministerråds strategi for bæredygtig udvikling. 
Nordens Hus fungerer som instrument for gen-
nemførelse af samarbejdsministrenes ”Vision 
for Nordisk Ministerråd; Norden - sammen er vi 
stærkere”.

I 2018 skal Nordens Hus aktivt bidrage til at 
gennemføre Nordisk Ministerråds program Gene-
ration 2030.

Det unge Norden

Resultatmål:

• At børn og unge i Island møder professionel 
nordisk kunst og kultur

• At øge børn og unges mulighed for at med-
virke, deltage og få erfaring med kunst og 
kulturvirksomhed

• At inspirere til og muliggøre børn og unges egne 
initiativer

• At arbejde med aktuelle islandske og nordiske 
temaer i arbejdet med børn, unge og familier

Det er blevet et varemærke for Nordens Hus at 
være et hus for alle - ikke mindst for børnefamilier. 
Ombygningen af børnebiblioteket for et par år 
siden, og de mange aktiviteter for børn har ført 
til, at huset er blevet et af byens mest populære 
steder for børnefamilier. Vi har i 2018 videreud-
viklet vores samarbejde med List fyrir alla, (kunst 
for alle) som er Reykjavík Kommunes organ for 
samarbejde mellem kultur og skoler. Vi har haft 
stor glæde af samarbejdet, som finansierer 
transport af skolegrupper til huset og formidling 
af nordiske koncerter og forestillinger fra os til 
skolerne i Reykjavík. Det giver os mulighed for at 
få nordiske kunstnere ud på skoler og masser af 
workshops i huset i forbindelse med de aktiviteter, 
vi arrangerer. 

I 2018 har vi igen samarbejdet med Kids in Jazz, 
en mangfoldig festival og vigtig international 
aktør, som skaber møder mellem unge jazztalen-
ter. Festivalen har skabt et netværk, hvor børn 
med fælles interesse krydser landegrænser for at 
udvikle morgendagens jazz og etablere venskaber, 
som varer hele livet. Deltagerne kom i 2018 fra 
Norge, Japan, Venezuela, Island, Finland, Portugal 
og Sverige.

Reykjavík Dansefestival benyttede i marts Nor-
dens Hus til at få børn og unge ud på dansegulvet 
og ikke kun være passive tilskuere. 

Reykjavík Børnekulturfestival er blevet inter-
nationalt kendt for sin store kreativitet og 
gennemslagskraft og er blevet en vigtig samar-
bejdspartner for Nordens Hus. I april 2018 lagde 
vi derfor hus til bl.a. et kunstværksted for babyer, 
samt et tekstilværksted med kunsterne Edda Mac 
og Bethina Elverdam. Værkstedet var for 10-12 
år gamle børn og blev gennemført flere gange på 
islandsk, engelsk og dansk.

Under miljøfestivalen i april, som Nordens Hus 
har taget initiativ til, var der aktiviteter for både 
børn og voksne, f.eks. Naturforeningens miljø-
skole og besøg til Bedstemor Natur i drivhuset, 
hvor man kunne lære at plante og få gode råd 
til havedyrkning.  Festivalen bød også på et 
Fabeldyr-værksted for de, som ville lave deres 
egne fabelfisk eller rumvæsener. Værkstedet 
frembragte unikke fabeldyr af tekstilrester fra 
islandske tekstilfirmaer.  Samen med voksne 
kunne man også være med til at rydde op i 
naturen. Den ornitologiske forening stod bag 
oprydningen i Vatnsmýrins fuglereservat. En gåtur 
for en god sag! 

Under husets jubilæumsfest var der program 
for børn hele dagen, og helt unge kunstnere 
indtog også den store scene (RuGl, Floni, Gróa). 
På programmet var bl.a. nordiske børnelege/
konkurrencer som sækkeløb, æg i ske, skattejagt 
m.m. under ledelse af Sigyn Blöndal fra islandksk 
børne-tv. Familieyoga med Eva Dögg, børne-bio, 
ansigtsmaling, snobrød og vaffelbagning i haven. 
Senere på aftenen kunne det unge og mere voksne 
publikum danse til SEINT (IS), NANOOK (GR) og 
MISS TATI (NO).

Med Børnebogsfloden har vi skabt en kunstnerisk 
og interaktiv vej ind i den nordiske børnelitteratur 
for mindre skolebørn. Udstillingen er blevet over-
vældende populær, ikke bare for skolegrupper, men 
i høj grad også for børnefamilier i weekenderne. 
Udstillingen åbnede i slutningen af september 
2018 og er planlagt til at fortsætte til ultimo april 
2019 og forventes at få over 10.000 besøgende. 
I udviklingen af udstillingen var en række skoler 
samt studerende på kunstakademiet involveret i 
at male og tegne dele af den.
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Den danske børneopera ”Vølvens dom”, om menneskets pligt til at passe 
på kloden, var en stor kunstnerisk oplevelse. Operaen er komponeret af 
en islandsk komponist - men sunget på dansk. Med støtte fra det danske 
kulturministerium til fejring af de kulturelle bånd mellem Danmark og Island 
i 100 år kunne vi indsætte en islandsk fortæller og bidrage til transport og 
ophold af en produktion, vi ikke ellers ville kunne få råd til at vise. Det samme 
gjaldt den musikalske opførelse af H.C. Andersens ”Skyggen”, der spillede ni 
skoleforestillinger samt forestillinger i Nordens Hus for over 1.000 børn.

I løbet af Mýrin børnelitteraturfestival bød vi på workshops og oplæsning for 
skolebørn og børn fra den internationale skole i Reykjavík.

Den folkekære finske kunstner Tove Janssons klassiske billedbog “Hvem skal 
trøste Knytten?” blev i efteråret vist som teater bundet sammen af musik 
og tegnsprog. Den finske skuespiller Pirkko Uitto sang og “tegnede” hele 
historien, mens skuespiller Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir oversatte for børnene 
undervejs.

Nordens Hus halloween fest trak mere end fulde huse. Over 800 børn og 
forældre kom forbi for en uhyggelig oplevelse.

I 2017 lancerede vi en familiedag under Iceland Airwaves og festivalen 
opfordrede os kraftigt til at gøre det til en tradition. I november 2018 kunne 
vi derfor præsentere et lørdagsprogram, der startede med en musikalsk 
legeplads, hvor børn kunne teste instrumenter og lydprogrammer samt spille 
musik under vejledning af musikere. Herefter fulgte: “Open Mic” for 7-13-årige 
børn, der havde lyst til at prøve at spille og stå på en scene sammen med 
professionelle musikere.

Workshoppen: “Vil du prøve kræfter med at DJ’e?” blev en sjov og uformel 
workshop med DJ Yamaho, hvor børnene lærte at DJ’e foran venner og fami-
lie efterfulgt et ”familie-rave” med Dj-Yamaho (Natalie Gunnarsdóttir), hvor 
børn og voksne kunne fyre den af på dansegulvet iført kostumer, glimmer 
og lysende tilbehør. Også til dette dagsprogram var tilstrømningen overvæl-
dende med 841 deltagere - næsten mere end huset kan holde til.

Vi havde over 1.500 besøgende til julemarkedet den 2. december og den 8. 
december blev der klippet og klistret af gamle bøger og blade for både børn 
og voksne, der lærte at lave genbrugsjulepynt.

Nordens Hus har ud over ovenstående events også ”hyggestunder” for børn 
på forskellige skandinaviske sprog plus finsk næsten hver weekend året rundt 
- blot ikke i skoleferierne.

Det bæredygtige Norden

Resultatmål: 

• At udvikle Nordens hus som en aktuel, involverende og delagtiggørende 
platform for såvel kultur og samfundsdiskussioner for at bidrage til at løfte 
og facilitere diskussioner og aktiviteter koblet til politisk relevante temaer.

• At anvende, bevare/beskytte og holde Nordens Hus teknisk og fysisk 
ajour på en sådan måde, at værdien af huset opretholdes og forbliver 
relevant for virksomheden, og at føre en opdateret plan for husets løbende 
vedligeholdelse. 

Nordens Hus arbejder kontinuerligt for at fremme bæredygtighed og miljø-
bevidsthed i alt, hvad vi gør.

Under DesignMarch, som er den årlige festival for nyt design i Reykjavík, var 
bæredygtighed igen i år et helt centralt tema. Vi producerede selv udstillingen 
”Inspireret af Aalto”, hvor den finske arkitekt og forhenværende chefdesigner 
hos Artek, Ben af Schultén skabte en udstilling om nogle af Aaltos mest 
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ikoniske og uopslidelige værker suppleret med 
design af andre og helt unge finske arkitekter. 
Udstillingen lagde vægt på brugen af naturlige og 
uopslidelige organiske materialer som træ, tekstil 
og glas. Udstillingen blev utroligt positivt modta-
get, og vi solgte 3.000 billetter, hvortil kom mange 
besøg fra uddannelsesinstitutioner og studerende, 
som havde gratis adgang.

I foråret begyndte vi at transmittere ugentlige 
naturvidenskabelige foredrag fra Århus Univer-
sitet. Foredragende var fantastiske - men havde 
ikke så stort et publikum som håbet, dels fordi 
de var på dansk og dels pga. tidsforskellen på to 
timer mellem Island og Danmark, hvilket bevirkede 
at færre havde mulighed for at se de direkte 
udsendelser.

Et gennemgående tema for 2018 har været fokus 
på madspild. Som en del af programmet Norden i 
Fokus inviterede vi den 7-8. april til en familievenlig 
festival om madspild og andre typer af spild som 
forekommer i hjemmet. Gæsterne fik inspiration 
og gode tips til en mere miljøvenlig livsstil. Festi-
valens oplysende og underholdende program 
indeholdt bl.a. foredrag, filmvisninger, workshops 
for voksne og børn samt præsentationer af island-
ske firmaer, som arbejder med bæredygtighed og 
miljøvenlige projekter. På et pop-up marked var 
det muligt at smage, prøve og høre om innovative 
og miljøvenlige produkter. Man kunne også møde 
den verdenskendte danske miljøaktivist Selina Juul 
tale om initiativer til forebyggelse af madspild. 
Der var overvældende tilstrømning til festivalen, 
massiv mediedækning og deltagelse af den island-
ske miljøminister.

Under husets 50-års jubilæum i august var fokus 
også på madspild. Vi indgik en aftale med lokale 
bagere og supermarkeder om at overtage brød og 
mad, der ellers skulle have været destrueret. Af de 
varer vi modtog, kunne vi servere gratis og lækker 
brunch til op imod 600 mennesker i det smukke-
ste vejr. På den måde kunne vi vise, hvor enorme 
mængder gode råvarer der normalt kasseres, vi 
kunne spare penge og gøre 600 mennesker glade 
på samme tid. Over 4.000 mennesker deltog i 
fejringen den 25. august.

Den dansk–islandske børneopera “Vølvens Dom” 
handlede om, hvordan vi behandler vores klode, og 
det var en meget smuk måde at fortælle historien 
om, hvorfor vi skal passe godt på den. Alle børnene 
fik efter forestillingen en pose frø, så de selv kunne 
plante frøene hjemme.

Der har året igennem været mange foredrag og 
debatter om miljøproblematikker: fra el-biler, 
elektrificering af fiskeflåden, byplanlægning med 
offentlig og grøn transport, bæredygtigt byggeri 
til bæredygtig madlavning med lokale råvarer.

Vi har igen i år afholdt miljøfestival med over 
1.500 besøgende og arbejdet sammen med 

foreninger i Island om oprydning i naturen, ind-
samling af plastik på strandene og meget, meget 
mere. Det er en stor fordel, at Nordens Hus har 
sekretariatet for Nordisk Råds Miljøpris, som 
giver os stor indsigt i, hvad der sker i Norden og 
mulighed for at invitere interessante nordiske 
oplægsholdere til Island.

Vi har tidligere på året rapporteret særskilt, hvor-
dan og med hvilke af FN’s bæredygtighedsmål, vi 
særligt arbejder med.

Vi har også i 2018 arbejdet meget med huset og 
dets vedligeholdelse og en stor del af de mål, der 
blev sat i 2015, er indfriet. Der er udarbejdet en 
særlig rapport om renoveringen af Nordens Hus 
fra 2015 – 2018 samt et forslag til renoveringsplan 
for de næste ti år.

Det interkulturelle Norden

Formål 1: At nå nye interessegrupper og spejle 
nye kulturudtryk med henblik på at øge viden om 
og interesse for nordisk kultursamarbejde hos en 
bredere gruppe mennesker og organisationer.

Resultatmål 1:

• At videreudvikle kontakten til et nyt islandsk 
publikum, herunder det publikum som repræ-
senterer ny-indvandrede/immigranter samt de 
turister, som besøger Island

• At nå nye målgrupper gennem involverende og 
nytænkende formidling

Formål 2: Øget mangfoldighed i såvel virksomhe-
dens indhold som i dens kontaktflader, specielt 
med fokus på integration/mennesker som er 
indvandret til Norden.

Resultatmål 2:

• Videreudvikle Nordens Hus som inkluderende og 
flerkulturel i sin karakter, så NOREYs aktiviteter 
fremmer og spejler den kulturelle mangfoldig-
hed i såvel Island som Norden

• At fremme diskussion om og inspirere til et 
aktivt og mangfoldigt kulturliv, som inkluderer 
forskellige kulturers eksistens og ligeværdige 
samspil

• Udvikle og styrke samarbejdet med civilsamfun-
det, inklusive ungdomsorganisationer

Island adskiller sig fra det øvrige Norden, når 
det handler om integration og indvandring. 
For Nordens Hus giver det også nogle særlige 
udfordringer, da vi i høj grad tilbyder aktiviteter 
på islandsk og skandinaviske sprog. Den største 
minoritetsgruppe i Island er polsk, og dernæst 
arbejdere fra øvrige østeuropæiske lande. Der er 
ikke en stor gruppe flygtninge i Island.
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Vi forsøger hvert år at inddrage herboende 
polakker ved f.eks. at udstille polske kunstnere, 
inkludere polske børnebøger i vores børneaktivite-
ter og åbne op for, at baltiske og polske kunstnere 
kan deltage i festivaler, koncerter m.m. i huset. 
Det gjorde vi også i 2018. Vi havde f.eks. besøg af 
den estiske præsident, som samlede stort set alle 
herboende estere i huset. 

Men det mest opsigtsvækkende projekt i 2018 var 
uden tvivl det finske kunstværk af Anssi Pulkkinen 
med titlen Street View Reassembled. Værket 
bestod af en komplet ruin af et syrisk hus på en 
enorm transportvogn, transporteret fra Syrien 
til Island. Projektet var initieret og finansieret af 
Reykjavíks internationale kunstfestival Listahátíð. 
I forbindelse med projektet arrangeredes i samar-
bejde med islandsk Røde Kors fortælleaftner med 
flygtninge i Island, arabisk madfest, foredrag og 
debatter og koncerter med mellemøstlig musik af 
herboende flygtninge og indvandrere.  Det var en 
stor oplevelse at se Nordens Hus som et arabisk 
spise- og festhus i en del af juni måned.

Allerede i starten af året inviterede vi til debataf-
ten med de danske feminister og debattører Geeti 
Amiri og Natasha Al-Hariri. De har gjort sig 
bemærket i Danmark som rollemodeller for kvin-
der med anden etnisk baggrund med og uden slør 
og er ofte meget synlige i den stadigt tiltagende 
debat om indvandreres rolle i det danske sam-
fund. Debatten var arrangeret i samarbejde med 
Norden i Fokus.

Vi har altid et vestnordisk fokus, og det var derfor 
også naturligt at åbne dørene for Døgninstitution 
Pilutaq fra Sisimiut, der inviterede til eftermid-
dagskoncert med grønlandsk folkemusik. I det 
hele taget arbejder vi kontinuerligt som et hus 
for nordiske minoriteter i Island med ugentlige 
arrangementer på dansk, finsk, norsk og svensk og 
til tider suppleret med færøsk og grønlandsk. For 
os har det altid været en vigtig del af vores opdrag 
med det interkulturelle Norden. Det understøt-
tes med særlige fejringer på Nordens Dag og 
Vest-nordens Dag og ved at sikre tydelig nordisk 
deltagelse i lokale festivaler som Iceland Airwaves, 
litteraturfestivaler, filmfestivaler m.m.

Endelig besøger et meget stort antal turister 
hvert år Nordens Hus. I år har vi indtalt audio-gui-
des på dansk, engelsk og islandsk, som besøgende 
gratis kan låne og få 25 minutters rundtur og 
fortælling om Nordens Hus og Nordisk samar-
bejde. Det er blevet utroligt populært, og hver 
eneste dag året rundt ser vi besøgende benytte 
audio-guiden. Vores mission er også at være et 
nordisk vindue til verden.

Det digitale Norden

Vi har i en del år live-streamet begivenheder fra 
Nordens Hus. I 2018 begyndte vi at sende live-
stream fra andre lande, som beskrevet tidligere. 
Dette vil uden tvivl kunne udbygges i de kom-
mende år. Huset er i de senere år blevet udstyret 
med nye IT-systemer, højhastighedsforbindelse, 
nye kabler, fladskærme i mødelokaler m.m. som 
gør Nordens Hus til et populært mødested for 
ministerier, forskere, foreninger og andre, der 
ønsker at transmittere deres møder til en større 
offentlighed i og uden for Island. Et specielt 
bemærkelsesværdigt eksempel var, da det øku-
meniske råd i Island lejede sig ind til en konference 
om omskæring af små drenge. Det kom lidt bag 
på os, at der var tv-journalister fra fem lande 
og kø langt ud på gaden af journalister for at 
opleve jøder, muslimer, kristne, læger og politikere 
debattere med stor passion. Der er ingen tvivl om, 
at et arrangement af den type kun finder sted 
i Nordens Hus, fordi vi tilbyder gode rammer og 
moderne teknologi til at transmittere møder ud af 
huset.  Islands Universitet er en af vores vigtigste 
samarbejdspartnere, og de arrangerer hver eneste 
måned vigtige konferencer, boglanceringer og 
andet, der næsten altid optages eller transmitte-
res. Dette medvirker til, at Nordens Hus er meget 
tydelig i islandske medier, og at vi ofte har besøg 
af prominente ministre, præsidenter, generaler, 
forskere m.fl.

Af vigtige initiativer har biblioteket vedtaget en 
strategi for selvlån og det interaktive fremtidens 
bibliotek, som vil folde sig ud over de kommende år.

Det kreative Norden

Formål: At formidle nordisk kultur til Island og nor-
disk, herunder islandsk kultur, til det øvrige Norden 
og andre geografiske satsningsområder.

Resultatmål 1:

• At udbyde et aktuelt og mange-facetteret 
program hvor islandsk, nordisk og international 
kultur tilgængeliggøres bredt

• At initiere, deltage i og/eller støtte projekter, 
som bidrager til opmærksomhed omkring 
islandsk kultur i nordisk sammenhæng, nordisk 
kultur i og udenfor Island samt til at styrke 
netværk mellem islandsk og nordiske/internati-
onale kulturaktører

• At Nordens Hus er kendt for relevante målgrup-
per også udenfor Island

Resultatmål 2: Øge kendskabet til, interessen for 
og tilgængeligheden af nordisk litteratur i Island 
og Norden gennem nytænkende og involverende 
formidling.
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Litteraturen og sprogets hus

Helt centralt er det smukke nordiske bibliotek i 
Alvar Aaltos geniale design.

Bibliotekets rolle er først og fremmest at være 
et brugerorienteret bibliotek, som via alle slags 
tilgængelige medier tilbyder lånerne nordisk sam-
tidslitteratur, klassiske nordiske værker og nordisk 
kultur for alle biblioteksbesøgende: børn, unge, 
voksne og turister.

Biblioteket er åbent syv dage om ugen året rundt 
(bortset fra jul og helligdage). Biblioteket åbnede 
en time senere lørdage og søndage i vintermåne-
derne december til marts 2017-2018. Fra efteråret 
2017 begyndte biblioteket også at have aftenå-
bent alle onsdage kl. 10-21. Men fra september 
2018 har biblioteket haft åbnet fra 10-18 på alle 
hverdage og 10-17 i weekenderne. 

I Island er der brugerbetaling på lånerkort til bib-
liotekerne. Biblioteket i Nordens Hus tilbyder alle 
børn og unge under 18 år gratis lånerkort, hvilket 
også gælder unge i gymnasieskolen og universi-
tetsstuderende, der studerer nordiske sprog. Der 
er i gennemsnit 814 gyldige lånerkort pr. måned. 
Der kan være flere end én person, som bruger det 
samme lånerkort, fx familier.

Antallet af udlån i 2018 har været 15.676. Fordelin-
gen af disse lån er 9.981 bøger, 2.836 tidsskrifter, 
2.486 DVD’er, 590 lydbøger og 474 grafikværker. 
Biblioteket havde 309 digitale udlån af svenske 
lyd- og e-bøger via systemet ”elib”. Bibliotekssam-
lingen bestod af 23.097 fysiske materialer ved 
udgangen af året.  

Mest udlånte biblioteksmaterialer 2018:

• Børnebog: Ronja rövardotter af Astrid Lindgren 
(1985). 11 udlån.

• Ungdomsbog: Odinsbarn af Siri Pettersen. 
(2013). 10 udlån.

Voksenbøger:

1. Min kamp 1-6 af Karl Ove Knausgård. (2009). 33 
udlån.

2. Macbeth af Jo Nesbø. (2018). 17 udlån.
3. Erindring om kærligheden af Kirsten Thorup. 

(2016). 15 udlån

DVD: Farang: Season 1. (2017), 27 udlån.

Tidsskrifter: Alt for damerne (363), Allers (272), 
Mad & Bolig magasinet (153).

Samlet var der lidt over 400 børn og voksne til 
bibliotekets historietimer på dansk, finsk, norsk og 
svensk. 

I 2018 havde biblioteket fire fastansatte medar-
bejdere: Erling Kjærbo, som overtog jobbet som 

hovedbibliotekar efter Margrét Ásgeirsdóttir. 
Biblioteket sagde farvel til bibliotekar Ágústa 
Lúðvíksdóttir (80 %), hvis job blev overtaget af 
bibliotekar Telma Rós Sigfúsdóttir (80 %). Bibli-
otekar Ragnheiður María Adólfsdóttir (75 %) og 
bibliotekar Susanne Elgum (75 %). Bemanningen 
af biblioteket i weekenderne blev fordelt mellem 
periodeansat weekendpersonale: Birgit, Margrét 
Lív, Sigga Björg og Pernille. 

Renoveringen og registreringen af kunstværker 
i Artoteket er afsluttet i 2018, og vi oplever en 
stigende interesse for udlån af originale nordiske 
kunstværker. Samlingen er i 2018 blevet vurderet 
af det danske kunstauktionsfirma Bruun Rasmus-
sen, og vi har fået identificeret særlige værdifulde 
værker til forsikringsformål. Auktionsfirmaet har 
også hjulpet os med at prissætte forsikrings-
værdien af husets møbler og lamper, der for 
hovedparten er skabt af Alvar Aalto i 1960’erne. 
Husets indbo udgør en betragtelig sum, og vi ser 
os nødsaget til at hæve forsikringsværdien betyde-
ligt. Vi fik for et par år siden installeret elektronisk 
overvågning og har fået skiftet alle brandalarmer 
og røgdetektorer for at sikre værdierne bedst 
muligt.

Børne- og ungdomslitteraturfestivalen 
Mýrin

Festivallen fandt sted i Nordens Hus i september 
måned. I år var festivalens projektleder en af vores 
bibliotekarer, og vi bidrog dermed særdeles aktivt 
til denne vigtige internationale litteraturfestival, 
som afholdes hvert andet år. I år deltog føl-
gende forfattere og illustratorer: Æresgæsterne 
Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn samt: Þor-
gerður Agla Magnúsdóttir, Marloes Robijn, Sigríður 
Kristjana Ingimarsdóttir, Hólmfríður Ólafsdóttir, 
Sævar Helgi  Bragason, Dagný Kristjánsdóttir, Ævar 
Þór Benediktsson, Marta Hlín Magnadóttir, Ármann 
Jakobsson, Þórdís Gísladóttir, Rán Flygenring, 
Ragnheiður Eyjólfsdóttir, Kristín Helga Gunnars-
dóttir, Högni Sigurþórsson, Hjörleifur Hjartarson, 
Áslaug Jónsdóttir, Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, 
Janina Orlov, Kjersti Lersbryggen Mørk, Siri Pet-
tersen, Rasmus Bregnhøi, Malene Sølvsten, Peter 
Madsen, Jenny Lucander, Marit Törnqvist, Anna 
Höglund, Benjamin Chaud, Aleksandra Mizielińska 
og Daniel Mizielinski

Vi havde timet det således, at børneudstillingen 
”Børnebogsfloden” åbnede lige op til festivalen og 
indeholdt illustrationer og bøger af de deltagende 
forfattere og illustratorer.

Forfatteraftener i Nordens Hus 

Brugerne af Nordens Hus i Reykjavik har i 2018 
haft stor glæde af syv inspirerende og oplevel-
sesrige forfatteraftener, som har været afholdt 
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gennem året. Et læselystent og nysgerrigt publi-
kum har med stort engagement lyttet til nordiske 
forfattere som norske Vigdis Hjorth, færøske Sissal 
Kampmann, de danske forfattere Kirsten Thorup 
(som vandt Nordisk Råds Litteraturpris i 2017), 
Merete Pryds Helle, Josefine Klougart, Erik Sky-
um-Nielsen, Hanne-Vibeke Holst, islandske Kristín 
Steinsdóttir og svenske Sara Stridsberg (som 
vandt Nordisk Råds Litteraturpris i 2007). 

Formålet med forfatteraftener i Nordens Hus 
er at udbrede kendskabet til Nordens skøn- og 
faglitterære forfattere, og det er et arrangement, 
som huset får rigtig god feedback på fra både 
publikum og forfattere. Ofte har husets brugere 
fornøjelsen af at møde prisvindere af eller nomi-
nerede forfattere til Nordisk Råds Litteraturpris. 
Alle forfatteraftener streames på selve aftenen, 
og arrangementerne kan til hver en tid ses eller 
genses via Nordens Hus‘ hjemmeside og sociale 
medier. 

Igen i 2018 har vi lagt hus til det meget populære 
Iceland Writers Retreat, som giver skrivetalenter 
fra hele verden mulighed for at møde kendte 
forfattere og lære af dem samtidig med, at de 
oplever en bid af Island. Islands præsidentfrue 
Eliza Reid har stiftet projektet, før hendes mand 
blev præsident, og vi har fortsat samarbejdet. Der 
er også Eliza Reid, der har indtalt Nordens Hus 
audioguide på engelsk.

Vi har derudover haft nogle fortælleaftner som 
f.eks.:

3Troubadours – Mobile Dreams: en trilateral trio 
af fortællekunstnerne Markus Luukkonen (Fin-
land), Torgrim Mellum Stene (Norge) og Tom van 
Outryve (Belgien).

Valhalla og Vinland Saga: En aften med nordisk 
middelalderlitteratur og moderne tegneserier. 
Særlige gæster var Henning Kure fra Danmark og 
Makoto Yukimura fra Japan.

I samarbejde med Vermont College of Fine Arts, 
inviterede Nordens Hus til en aften fyldt med 
litterær nonfiktion og skrivekunst

The Falcon Bride – En genfortælling af Njals Saga.

Det, at Nordens Hus er sekretariat for Nordisk 
Råds litteraturpriser samt LØFTET giver en god 
kontaktflade til det litterære miljø og styrker 
husets litterære position i Island.

Udstillinger

I 2018 har vi haft 25 forskellige udstillinger af 
meget forskellige nordiske og andre kunstnere, 
som har tiltrukket helt forskellige målgrupper. Vi 
har haft udstillinger i næsten alle husets rum samt 
i haven, og det er en væsentlig del af oplevelsen 

for vores publikum at kunne opleve nordiske kunst 
i og omkring huset. Vi har desuden lagt mange 
kræfter i at sikre, at udstillingen The Weather 
Diaries fortsat kan vises rundt om i verden. I 
2018 har den været vist i Borås og Karlskrona i 
Sverige samt på Nuuk kunstmuseum i Grønland. 
I forbindelse med alle udstillinger har der været 
afholdt workshops og master classes af nogle af 
de medvirkende kunstnere.

Er jeg usynlig  

Sóley Dröfn Davíðsdóttir (IS/FR): Helt nye por-
trætmalerier af mennesker, der bor på gaden i 
Paris og Reykjavík. (Foyer).

Watercolour Connections 

Nordiska Akvarellsällskapet og Royal Watercolour 
Society of Wales: 

Der var overvældende tilstrømning til denne udstil-
ling, hvor 72 kunstnere udstillede 95 akvarelværker. 
Akvarelkunstnere føler sig stærkt forbundne i kraft 
af deres fælles interesse – på tværs af kulturelle 
eller personlige skel, og vi har sjældent oplevet 
så stor interesse for en udstilling, vi ikke selv har 
taget initiativ til. (Store udstillingssal).

Gratis kunst til alle 

For at gøre reklame for vores kunstbibliotek 
udvalgte vi ca. 30 meget forskellige billeder fra 
vores samling og viste dem i foyeren. Det viste 
sig at være en god idé, ikke bare fordi mange af 
de udstillede billeder efterfølgende blev udlånt, 
men også fordi mange ikke ved, at vi har så flot 
en kunstsamling, man kan låne billeder fra ganske 
gratis. (Foyer).

Fine Lines 

Katariina Guthwert og Laura Pehkonen (FI): 
Keramik. (I forbindelse med DesignMarch 2018). 
(Foyer).

Livsformer

Det islandske kunstakademi: kurateret af Thomas 
Pausz (FR). Med hyper-realistiske fantasier og 
øko-sensuelle udforskninger satte Livsformer 
genbrug og genskabende-strategier, alternativ 
æstetik og individuelle ritualer i scene med instal-
lationer, videoværker og interaktive skulpturer. 
(Black Box). (I forbindelse med DesignMarch 
2018). Det var virkelig dejligt at have studerende 
fra kunstakademiet i huset, og de tiltrak et 
ungt kunstinteresseret publikum – i øvrigt helt 
anderledes end det publikum, der besøgte akva-
reludstillingen. Og den viste, hvor optaget de unge 
er af at udvikle design og kunst, der modvirker 
klimaforandringer.
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Weaving Kiosk 

Tekstildesigner Rosa Tolnov Clausen (DK) og 
modedesigner Merja Hannele Ulvinen (FI) viste 
en kollektion af vævede produkter, der kunne 
bruges som inspiration for de besøgendes egne 
eksperimenter med væven. (I forbindelse med 
DesignMarch 2018). (Salen og Foyer).

Reykjavik Runway

14 islandske designere, 12 brands samlet i et 
internationalt road show. (I forbindelse med 
DesignMarch 2018). (Butikken).

Inspireret af Aalto

En udstilling skabt til Nordens Hus af Arteks 
tidlige chefdesigner Ben af Schultén i samarbejde 
med Artek m.fl. Udstillingen var en af vores store 
satsninger for at fejre husets 50-års jubilæum. 
Den blev godt modtaget af kunstkritikere og 
fik meget positiv omtale i forbindelse med 
DesignMarch. 

Designere: Aino Aalto, Alvar Aalto, Ben af Schu-
ltén, Brita Flander, Elissa Aalto, Harri Koskinen, 
Ilkka Suppanen & Raffaella Mangarotti, Ilmari 
Tapiovaara, Jenni Roininen, Johanna Gullichsen, 
Juha Leiviskä, Kari Virtanen, Konstantin Grcic, 
Marita Lybeck, Ritva Puotila, Ronan & Erwan 
Bouroullec, Rudi Merz, Ulla Koskinen. (Store 
udstillingssal).

Produceret af Kristín Ingvarsdóttir.

Out by Art

Seks nordiske kunstnere præsenterede seks nye 
videoværker: Aleksi Pietikäinen fra Kaarisilta, 
Finland. Birkir Sigurðsson fra Kunst uden grænser, 
Island. David Viborg Jensen fra GAIA, Danmark. 
Hugo Karlsson fra Inuti, Sverige. Marianne Sch-
midt, fra Inuti, Sverige. Niko Liikanen fra Kettuki, 
Finland.

Anamnesis  

En udstilling af Aki Koskinen (FI): Landskabsmale-
rier. (Foyer).

TROLL 

Linn Björklund (SV) og Vala Björg Hafsteinsdóttir 
(IS): Tegninger, collager, fotografier. (Foyer).

Forening for årsfestentusiaster

Edda Mac (IS): Tekstiludstilling og workshops. 
(Foyer).

Trekk pusten opp i det blå

Hanne Grete Einarsens (NO/SAMI): Akryl malerier. 
(Foyer).

Skunktúrar og Ofurhetjur 

Vinnustofa í myndlist: Udstillingen var en del af 
festivalen Kunst uden grænser (List án landa-
mæra) (Black Box).

Dimmalimm 

Halldóra Sigríður Bjarnadóttir (IS): Udstillingen 
viste børnetøj, lavet af islandsk uld, inspireret af 
Ísak Óli Sævarssons malerkunst, som var basis 
for udstillingens farvepalet. Udstillingens kura-
tor var tekstildesigneren Erla Dís Arnardóttir.  
(Børnebibliotektet).

50 minder

En udstilling om livet i Nordens Hus gennem 50 
år. Film om huset, plakater, breve, fotografier, 
tegninger og objekter, udvalgt fra Nordens Hus 
arkiver og lagerrum. Udstillingen var kurrateret af 
Mikkel Harder. (Black Box).

Walk ‘n’ Bike-In for lydkunst 

Tulle Ruth (DK/NO) udstillede ved stien langs søen 
en lydskulptur med værker af: Maia Urstad, Siri 
Austeen, Tine Surel Lange og Luca Forcucci (NO), 
Trine Hylander Friis, Flopper, Ane Østergaard 
(DK), Joonas Siren (FI), Anna Hedberg og Signe 
Liden (SV), Thurid Jonsdottir, Hafdís Bjarnadóttir 
og Konrad Korabiewski (IS). (Udendørs udstilling).

Sidste chance for at se 

Berglind Svavarsdóttirs (IS): Akvarel- og akrylma-
ling på papir og lærred. En udstilling om de dyr, 
insekter og planter, der er ved at uddø. (Foyer).

Street View (Reassembled)

Anssi Pulkkinen (FI) Værket, der var udstillet 
på plænen foran Nordens Hus af Listahátíð, 
Reykjavíks internationale kunstfestival, bestod af 
et bombet hus fra Syrien og var et vigtigt værk i 
festivalens tema ”hjem”. I forbindelse med udstil-
lingen blev der arrangeret syrisk mad, musik og 
møder om og med flygtninge i samarbejde med 
islandsk Røde Kors.

North of Normal 

Fotografier fra Grønland af Anders Berthelsen 
(GL), Jonas Ersland (NO), Ivars Silis (DK/LT/GL), 
Jukka Male (FI), Saga Sig (IS). Udstillingen var 
inspireret af et fotografi, der indgår i Nordens Hus 
Kunstsamling af fotografen Ivar Silis. Udstillin-
gen blev kurateret af Arnbjörg-Maria Danielsen. 
Udstillingen er efterfølgende doneret til Nordens 
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Hus og indgår fremover i ARTOTEKET. (Foyer).
Søuhyrer, smykkekunst 

Lena Lindahl (SE): Moderne smykkekunst, inspire-
ret af søuhyrer fra gamle søkort. (Foyer).

Børnebogsfloden 

Kristín Ragna Gunnarsdóttir (IS): En udstilling 
skabt til Nordens Hus inspireret af illustrationer 
til nordiske børnebøger, der er eller har været 
nomineret til Nordisk Råds Børne- og Ungdoms-
litteraturpris i de senere år. Produceret af Kristín 
Ingvarsdóttir. (Store udstillingssal). Udstillingen 
har virket som en magnet på islandske børnefa-
milier som flokkes til udstillingen hver weekend. 
Vi har derudover ca. 3 – 5 workshops om ugen for 
skolegrupper. Vi forventer, at udstillingen vil blive 
set af op til 10.000 børn og unge.

Fri som fuglen 

Mats Wibe Lund (NO/IS): En retrospektiv foto-
udstilling med luftfotografier fra perioden 1960 
til i dag.  Mads har fotograferet Island fra luften i 
omkring 55 år. Han har fotograferet næsten hver 
eneste gård, bjergtop, vulkan og dal, der findes, 
og alle kender Mats. Mats sad hver eneste dag i 
udstillingen og udvekslede minder med det for-
trinsvis ældre publikum, der besøgte den. Der var 
gratis adgang, og den havde ca. 100 besøgende 
om dagen på hverdage og 600 i weekender. Over 
1.000 besøgende skrev i gæstebogen for udstil-
lingen, og vi solgte utroligt mange eksemplarer af 
hans nyudgivne bog, ligesom han blev interviewet 
til mange tv- og radioprogrammer. (Black Box).

Dyr som ingen ser – bortset fra os

Linda Bondestam (FI): En udstilling af illustra-
tioner fra børnebogen, der vandt Nordisk Råds 
Børne- og Ungdomslitteraturpris i 2017. Pro-
duceret for Nordisk Kulturkontakt i Finland af 
Bildmuseet i Umeå. (Foyer). Det var en fornøjelse 
at kunne låne denne fine udstilling fra vores 
søsterorganisation i Helsingfors og et eksempel på 
vores gode samarbejde. Linda Bondestam opholdt 
sig hos os en tid i forbindelse med Mýrin festivalen.

Juleudstilling: Ég er Grýla

Udstillingen blev skabt til Nordens Hus, hvis foyer 
i forbindelse med udstillingen, blev malet blodrød. 
Kurator Arnbjörg María Danielsen valgte at vise 
en kombination af gamle og nye fremstillinger 
af Grýla, det kvindelige monster, der viser sig i 
juletiden og dræber og æder børn, der ikke opfører 
sig ordentligt. Et ægte julegys. Værker af Anna 
Rún Tryggvadóttir, þrándur þórarinsson, Gabri-
ella Friðriksdóttir, Amy Haslehurst, Steingrímur 
Eyfjörð, Saga Sig, Brian Pilkington, Egill Sæbjörns-
son, Hugleikur Dagsson, Snövit Hedstierna, Halldór 
Pétursson og Ásgrímur Jónsson.

Koncerter

Musik er en vigtig del af det nordiske samarbejde, 
og vi lægger stor vægt på at præsentere nordiske 
musikere og komponister, samt henover somme-
ren islandske kunstnere for turister.

Det vil være for omfattende at beskrive hver 
enkelt koncert, men vi må konstatere, at ikke 
mindst vores sommerprogram er uhyre velbe-
søgt. Vi har haft udsolgt til næsten hver eneste 
sommerkoncert og fint fremmøde til de gratis 
koncerter. Enkelte nordiske kunstnere, som ikke 
er kendt i Island, kan ikke altid tiltrække et stort 
publikum, og nogle få kunstnere har været lidt 
skuffede over fremmødet. Men det hører til und-
tagelsen, og kunstnerne er ofte meget begejstrede 
for at spille i huset.

Følgende ca. 75 koncerter har fundet sted i 2018:

Passepartout Duo – Dark Music Days.

Hlökk (IS) – Dark Music Days.

Stirni Ensemble (IS) – Dark Music Days.

15:15 Koncertserien – Leikandi ljóð.

Kids in Jazz – Koncert.

15:15 Koncertserien – Daggardropar í grasinu.

15:15 Koncertserien – Unge komponister.

Klassisk musik i Vatnsmýrinni – French Connection.

15:15 Koncertserien – The Shepherd‘s Sounds.

Klassisk musik i Vatnsmýrinni – Verden i sang.

Klassisk musik i Vatnsmýrinni – Morgen- og 
nattestund.

Koncert med Yggdrasil – “Lipet Ei”, Kristian Blak 
og det færøske orkester Yggdrasil.

Finsk folkemusik – Koncert.

Strilaringen – Norsk folkedanskvæld.

Flamencoguitaristen Reynir Hauksson.

Volund – Koncert med koret Vilda Fåglar fra 
Gotland.

Koncert med lærere fra Harpas internationale 
musikakademi.

Seminar og masterclass med Sigyn Fossnes – 
Harpas internationale musikakademi.

Masterclass og workshop i kammermusik – 
Harpas internationale musikakademi.
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Døgninstitution Pilutaq fra Sisimiut med en efter-
middagskoncert med grønlandsk folkemusik.

Koncert med pianist Mark Damisch.

Sölvi Kolbeinsson (Island) – saxofon, Mark Pringle 
(England) – klaver, Felix Henkelhausen (Tysk-
land) – bass, Magnús Trygvason Elíassen (Island) 
– trommer.

Den svensk-islandske duet bestående af S.hel og 
Mill.

Vølvens Dom – Opera for børn med 
skoleforestillinger.

Jazzkoncert med Ife Tolentino (BR) og venner.

Skyggen — en musikalsk fortælling af H. C. Ander-
sen. Familieforestilling samt skolevisninger for ca. 
1.000 børn på skoler i Reykjavík.

Koncert med Bergen Youth Chamber Orchestra.

Klassík í Vatnsmýrinni kinesiske cellist Chu Yi-Bing 
og pianisten Aladár Rácz med sonater af Ludvig 
van Beethoven og Claude Debussy samt sange 
af Gabriel Fauré og et stykke af den kinesiske 
komponist Sha Hankun.

Koncert med Kristian Anttila (SE).

In the Darkness Everything Went All Black. Det 
professionelle og nye opera kompagni Operation 
Opera arbejder med experimental musikdramatik 
i Halmstad.

Symposiet er en mødeplads for nordiske kompag-
nier og kunstnere, der diskuterer samtidens og 
fremtidens nordisk opera scene.

Den svenske operasanger Gitta-Maria Sjöberg, 
formand for selskabet Birgit Nilsson i Sverige, 
fortalte om sit liv og karriere. 

Jóel Pálsson Quartet med sanger Valdimar Gud-
mundson inviterede til release på det nye album 
‘DAGAR KOMA’. Sangene på albummet er skrevet 
af kendte islandske digtere som Gyrðir Elíasson, 
Gerður Kristný, Þórarinn Eldjárn, Sigurbjörg 
Þrastardóttir og Bragi Ólafsson.

Mattias og Magni, musikstuderende på Kunst-
akademiet i Reykjavík, optrådte med Örvar Erling 
Árnason på trommer, Sigurlaug Björnsdóttir på 
fløjte og Romain Denuit på klaver.

Pianister fra Sibelius Akademiet i Finland: Ezgi 
Göktürk, Arttu Ollikainen, Tatu Eskelinen og 
Anthony Hartono spillede Beethoven, Chopin, 
Brahms, Rakhmaninov, Ravel, Sibelius, Rautavaara 
og Lindberg.

Hafdís Vigfússdóttir, fløjte, og pianist Kristján 

Karl Bragason præsenterede et program med 
fransk musik for fløjte samt uropførelsen af et nyt 
islandsk værk inspireret af Paris.
Sommerkoncerter

20. juni: amiina (IS)
27. juni: Sóley (IS)
4. juli: Thomas Dybdahl (NO)
11. juli: Sumie (SE) 
18. juli: Tina Dickow & Helgi Jonsson (DK/IS)
25. juli: Kvartett Einar Schevings (IS) 
1. august: Ólöf Arnalds & Skúli Sverrisson (IS)
8. august: Lára Rúnars (IS)
15. august:  
Tómas R. Einarsson & Eyþór Gunnarsson (IS) 
Einar Schevings (IS) 
Arnalds & Skúli Sverrisson (IS) 
8 (IS) 
Eyþór Gunnarsson (IS)

Picnic koncerter

24. juni: Ari Árelíus (IS) 
1. juli: Ösp Eldjárn (IS) 
8. juli: Snorri Helgason (IS) 
15. juli: Silja Rós (IS) 
22. juli: Teitur Magnússon (IS) 
29. juli: Flekar (IS) 
5. august: Nightjar (SE) 
12. august: Malin Thunell (SE) 
19. august: Hildur Vala (IS)

Iceland Airwaves

MSEA (CA), Zofia Tomcyk/Ciche Nagrania (PL), 
Tryggvi Heiðar Gígjuson (IS), Urður Norddahl (IS), 
Thorsteinn Kári (IS), Sophie Fetokaki (GR), Pétur 
Ben (IS), Nini Julie Bang (DK), Ingi Bjarni Trio (IS/
FO/SE), Oak & Shaw (DK), Nico Guerrero (FR), 
Mimra (IS), Liva Mo (DK), Bláskjár (IS), Miké 
Thomsen (GL), Sigmar Matthíasson‘s Aurora (IS).

Dertil kommer den store familiedag, beskrevet 
under aktiviteter for børn og unge. 

Film

Nordens Hus egner sig ikke specielt godt som 
biograf, primært pga. de ret hårde stole. Alligevel 
viser vi en del film, og vi arrangerer vores helt egen 
Nordiske Filmfestival hvert år.

Følgende film blev vist på filmfestivallen i 2018: 
The Square, Land of Mine, The Last King, Bak-
erman, Childhood, Miranda – The making of a 
politician, Blind, The Punk Syndrome, Ingmar 
Bergman through the Choreographers Eye, Sami 
Blood, The Unknow Soldier, The Wait, The Eternal 
Road, Craighs List, Allstars og Cave. 

Der var gratis adgang til alle 17 film og alle var 
tekstet med engelske undertekster, hvilket gjorde 
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det muligt for et engageret publikum af udenland-
ske studerende i Island at få et godt indblik i ny 
nordisk filmkunst. 

De nordiske ambassader var igen i år samarbejds-
partnere på filmfestivalen og bidrog bl.a. med vin 
og vand før og efter filmvisninger og after talks 
med filmfolk.

Også Reykjavík International Filmfestival, RIFF, 
var meget aktivt til stede i Nordens Hus igen i år, 
men udelukkende med master classes og sym-
posier med store filmkunstnere og et engageret 
publikum.

Sammen med Islands Universitet og Bio Paradis 
var vi sidst på året initiativtagere til nogle dage 
med fokus på dansk-islandsk filmsamarbejde. En 
række helt nye danske film blev vist i Bio Paradis 
med introduktion eller after talks med instruktører 
og medvirkede skuespillere, og der blev afholdt et 
heldags symposion i Nordens Hus for filmbran-
chen i Island om New Danish Screen. Projektet 
var finansieret af det danske kulturministerium i 
anledning af Islands 100 års selvstændighed.

Teater, dans og performance

Nordens Hus er ikke det mest oplagte sted for 
scenekunst, men vi har alligevel en del på pro-
grammet hvert år. Udover de allerede omtalte 
børneforestillinger blev Nordens Hus del af den 
nyetablerede Reykjavík Fringe Festival med den 
svenske forestilling Hverdagsprinsessen. Fra Norge 
kom det prisvindende DoPPler – Danseshow med 
kraftfuld dans, og fra Finland havde vi et gæste-
spil Hvem skal trøste Knytten — om Mumitroldene. 
Operagæstespillet i totalt mørke er omtalt under 
koncerter ligesom børneoperaerne. I december 
husede vi møder mellem opkøbere og nordiske 
dansegrupper i forbindelse med IceHot Nordic 
store dansefestival.  I løbet af året har vi desuden 
kunnet tilbyde prøvetid til dansegrupper i enten 
Black Box eller salen for kortere perioder.

Lokalt Kulturkontaktpunkt

Mål: At bidrage til at lokale kulturaktører får 
øgede muligheder for at få adgang til de støtte-
former, der findes mulighed for at søge.

Resultatmål:

• At give lokale kulturaktører viden om og mulig-
hed for at blive en del af Nordisk Ministerråds 
kulturstøtteprogrammer (inklusive NAPA‘s 
støtteprogram) og NORDBUK‘s støtteprogram 
gennem information, rådgivning og vejledning

• At information om støtteprogrammerne når 
bredt ud, gennem såvel målrettede indsatser 
som via almen kommunikation — eller via 

streamede begivenheder, online-møder eller 
lignende

• At opretholde relevant information om støtte-
programmer på websider og i sociale medier, på 
mindst et skandinavisk sprog og islandsk

Norden Hus har i 2018 afholdt fem oplysende 
arrangementer om de nordiske støtteordninger 
i Island, men huset har også været med til at 
sprede viden om ordningerne sammen med de 
øvrige nordiske kulturinstitutioner ved et fælles 
kulturmøde i efteråret i Tromsø, Norge.

En medarbejder i Nordens Hus har deltaget i 
fælles møde i Finland om støtteordningerne, og 
Nordisk Kulturfond har besøgt Island. En medar-
bejder har gennemført en række vejledningsmøder 
og telefonrådgivning op til de forskellige ansøg-
ningsfrister. Vi har på vores hjemmeside løbende 
oplyst om ansøgningsfrister og linket direkte til de 
forskellige nordiske fondes hjemmesider for ikke at 
risikere at give forældede oplysninger.

Samarbejde mellem de nordiske 
kulturinstitutioner

Mål: At bidrage til synergier i og øget gennem-
slagskraft for det nordiske kultursamarbejde.

Resultatmål:

• At identificere og gennemføre udadret-
tede indsatser med de øvrige nordiske 
kulturinstitutioner

Alle de nordiske Kulturinstitutioner har meget 
glæde af de jævnlige møder i København, og 
direktørerne har også i 2018 været på besøg i 
hinandens institutioner samt deltaget i sessionen 
i Oslo og en efterfølgende studietur til Tromsø. Vi 
taler jævnligt sammen og skriver ofte til hinanden 
om fælles interesser og projekter.

Vi har i nogle år i mindre omfang arbejdet med 
personaleudbytte, så en medarbejder fra en 
institution for en stund kan arbejde i en anden, for 
at lære om hinandens arbejde og metoder. I år har 
vi haft to medarbejdere fra Nordisk Kulturkontakt 
i Helsingfors på besøg i Island i hver en uge. Det 
var meget udbytterigt. I tidligere år har vi haft 
besøg fra Grønland, og det samlede personale 
fra Nordens Hus i Reykjavik har tidligere besøgt 
Nordens Hus på Færøerne.
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Nordens Hus‘50-års jubilæum

Mål: At synliggøre hvordan NOREY siden institutionen blev etableret har 
formidlet nordisk kultur til Island og islandsk kultur til det øvrige Norden 
gennem at belyse nordisk kultur- og samfundsliv, samt diskutere visioner for 
fremtiden.

Resultatmål: 

• At bidrage til diskussionen om betydningen af institutionen i forhold til 
det nordiske samarbejdes rolle i Island siden institutionens etablering og i 
fremtiden

• At bidrage til diskussion om NOREY‘s rolle som nordisk kulturinstitution 
siden begyndelsen og i fremtiden

Takket være en ekstrabevilling fra Nordisk Ministerråd var det muligt at 
afholde en konference med deltagelse af den nuværende og syv tidligere 
direktører for Nordens Hus, tre islandske præsidenter, statsministeren, kultur- 
og undervisningsministeren, ministeren for nordisk samarbejde, Nordisk 
Ministerråds generalsekretær, Nordisk Råds næstformand, nordiske politikere, 
samarbejdspartnere, mediefolk m.fl., som holdt oplæg.

Konferencen var meget vellykket og blev efterfulgt af en officiel middag, hvor 
ledere af væsentlige kulturinstitutioner i Island deltog sammen med det offi-
cielle Island, Reykjavik kommune og repræsentanter fra alle de nordiske lande. 
Musikere fra Orkester Norden spillede under konferencen og gav koncert 
inden middagen i Nordens Hus.

Dagen efter jubilæet, den 25. august, startede vi dagen med korsang, mens 
de nordiske faner blev hejst af repræsentanter fra alle landene. Efterfølgende 
kunne vi servere brunch og gratis kaffe for 500-600 mennesker i det smukke-
ste vejr i haven. Hele dagen blev der festet, og vi havde bands fra Grønland, 
Norge og Island til at underholde de over 4.000 fremmødte gæster. Der var 
underholdning for hele familien, spændende nordisk mad og et tætpakket 
program fra kl. 9.00 – 23.00. Vi blev velsignet med det smukkest vejr man 
kunne opleve i Island i hele 2018, som ellers var en våd, kold og blæsende 
omgang.

I forbindelse med jubilæet viste vi også en særlig udstilling og spillede tv-op-
tagelser fra begivenheder i huset gennem 50 år. Der blev lavet et to timer 
langt radioprogram om jubilæet af den nationale radio- og tv-station RUV; 
Programmet fik meget ros af lytterne, og der blev skrevet en del om jubilæet i 
de islandske medier.

Huset modtog nogle meget smukke gaver i forbindelse med jubilæet, som nu 
kan opleves i Nordens Hus.
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III. SÆRLIGE PROJEKTER OG 
FAGLIGE INDSATSER
Sekretariat for Nordisk Råds priser for litteratur, børne- og 
ungdomslitteratur samt miljø

Formål: At bidrage til Nordisk Råds prisers overordnede målsætning om at 
øge interessen for nordisk kulturfællesskab og miljøsamarbejde og anerkende 
enestående kunstnerlige og miljømæssige indsatser.

Mål: At administrere priserne i overensstemmelse med prisernes vedtægter 
og håndbøger og bidrage med viden om prisernes legitimitet og status i 
relevante fagmiljøer.

Resultatmål:

• Stå for organisering, bistand med gennemførelse og opfølgning af de 
nordiske bedømmelseskomitéers arbejde/møder, inklusiv tæt kontakt med 
medlemmer og suppleanter og eventuelle adjungerede medlemmer
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• Forvaltning og rapportering af midler, inklusive oversigt over anvendte midler 
til, hvilke formål samt hvilke aktiviteter, som gennemføres i løbet af året

• Forsyne medlemmer af de nationale komitéer med relevant information, 
inklusive hverv/inhabilitet og ligestilling/mangfoldighed, samt prisernes 
håndbøger og regelsæt

• Føre kønsopdelt statistik over de nominerede og prisvinderne
• Planlægge og gennemføre kommunikationsindsatser i samarbejde med 

kommunikationsafdelingen ved NMRS/NRS, herunder at indhente motiva-
tionstekster og resume

• Bidrage til at synliggøre priserne

Nordisk Råds Litteraturpris er blandt Europas bedst kendte og mest pre-
stigefyldte litteraturpriser. Prisen er Nordisk Råds ældste og første pris og 
er blevet uddelt siden 1962 og er på 350.000 DKK. Prisen gives til et skøn-
litterært 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 for det nordiske 
kulturfællesskab. 

Bedømmelseskomiteen består af eksperter fra samtlige nordiske lande, som 
udpeges af det givne lands kulturministerium. Komiteen nominerer 12-14 
litterære værker til prisen i foråret og vælger vinderværket i efteråret. De 
nominerede værker offentliggøres i februar, og vinderværket afsløres ved 
prisceremonien under Nordisk Råds session.

I 2018 var vinderværket: ÖR/ AR af Auður Ava Ólafsdóttir, Island.

Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris er siden 2013 årligt blevet 
uddelt.

Prisen er én ud af Nordisk Råds fem priser. Prisen er på 350.000 DKK. Prisen 
gives til et aktuelt børn og unge skønlitterært værk, der både litterært og 
illustrativt udmærker sig. Vindere af og nominerede til Nordisk Råds Børne- 
og Ungdomslitteraturpris har siden 2013 udmærket sig ved høj litterær og 
billedlig kvalitet, der rummer humor, alvor, dybde og fantasi.

Den aktuelle nordiske børne- og ungdomslitteratur tager fat i ligestilling, 
børne- og voksenrelationer, mangfoldighed og inkludering. Den kommenterer 
aktuelle hændelser og spejler samtiden. Den fremstiller hverdagen, som den 
er - og leverer derudover dystopiske og utopiske fortællinger, som kan være 
aldersløse. Naturligvis findes der ligheder og forskelle mellem de nordiske 
landes børne- og ungdomslitteratur, men der er en fælles klangbund, som er 
meget værdifuld.

I 2018 var vinderværket: Træið/Træet af Barður Oskarsson, Færøerne.

LØFTET

Formål: At bidrage til at opnå de overordnede målsætninger for satsningen 
LØFTET for nordisk børne- og ungdomslitteratur, dvs. at øge interessen for 
og kendskab til aktuel nordisk børne- og ungdomslitteratur af høj kvalitet 
gennem at styrke synligheden og spredningen af den.

Mål: At forvalte og koordinere LØFTET‘s aktiviteter året rundt

Resultatmål: 

• At gennemføre LØFTET‘s målsætninger i 2018 på baggrund af EK-Ks 
beslutning om konkrete aktiviteter, herunder at indgå nødvendige aftaler 
med tredjeparter

• At skabe synergier mellem Nordisk Råds børne- og ungdomslitteratur og 
satsningen
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• At synliggøre satsningen og formidle resultaterne 

LØFTET‘s aktiviteter i 2018:  Nordisk forfatterbesøgs sidste besøgsrunde 
blevet gennemført i fire nordiske lande. Nordisk forfatterskole for Unge på 
Biskops Arnö har haft sidste elevhold over sommeren med unge og under-
visere fra hele Norden. I efteråret afholdtes en Tænketank for 25 forskere, 
formidlere, forlæggere og forfattere fra seks nordiske lande i København på 
Nordatlantens Brygge, hvor LØFTET‘s kommende 3-årige satsning LØFTET 
2019-2021 blev diskuteret og brainstormet. Derefter har sekretariatet for 
Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris udarbejdet en ny programbe-
skrivelse for LØFTET 2019-2021.

Nordisk Råds miljøpris blev stiftet i 1995 efter rekommandation fra Nordisk 
Råd. 

Prisen tildeles en nordisk erhvervsvirksomhed, organisation eller person, som 
på forbilledlig vis har formået at integrere hensynet til natur og miljø i sin 
virksomhed eller i sit virke eller på anden måde har udøvet en ekstraordinær 
indsats for natur og miljø.

Vinderen offentliggøres, og prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med 
Nordisk Råds Session. Prisen er på 350.000 danske kroner.

Miljøprisen adskiller sig fra de andre priser idet den har et nyt tema hvert år 
og at offentligheden i de nordiske lande kan sende ind forslag på nomine-
ringer, som den nordiske bedømmelseskomite så evaluerer. Temaet for 2018 
var beskyttelse af livet af havet. Naturressourcerådet i Attu ved Grønlands 
vestkyst modtog Nordisk Råds miljøpris 2018 for sin indsats for at dokumen-
tere havmiljøet og sine forslag til måder at forvalte det på.
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IV. NORDEN I FOKUS
Formål:

At synliggøre de visioner og programmer, som er prioriteret indenfor det 
officielle nordiske samarbejde.

Formålet med de nordiske informationsaktiviteter, som Norden i Fokus 
gennemfører i Island i årets løb, er at synliggøre det nordiske samarbejde og 
den nordiske nytte gennem arrangementer og aktiviteter, som indgår i og 
relaterer til den aktuelle politiske debat i Norden.

Mål:

At øge interessen for det nordiske samarbejde og fremhæve den nordiske 
nytte i forhold til landene,

lokalsamfundene og de enkelte individer. Hovedmålgrupperne for Norden 
i Fokus er politikere, tjenestemænd, samarbejdspartnere, organisationer, 
handel og medier.
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Resultatmål:

• at gennemføre aktiviteterne i virksomheds-
planen 2018, som opgjordes og godkendtes i 
december 2017. Ved behov at assisterer NMRS/
KOMM med kommunikationsopgaver på Island

• Kontinuerlig kontakt med NMRS/KOMM når det 
gælder gennemførelse af virksomhedsplanen

• Udarbejde virksomhedsplan 2019 efter retnings-
linjerne for Norden i Fokus arbejde. Planen skal 
sendes ind senest 1.12 2018, og den skal godken-
des af NMRS/KOMM

Nordens Hus har i 2018 afviklet 
følgende programmer og aktiviteter 
for Norden i Fokus:

Januar

Nydansk Feminisme: Kvindekamp: Norden i Fokus 
inviterede til debataften med de danske feminister 
og debattører Geeti Amiri og Natasha Al-Hariri.

Tema: Ligestilling og det flerkulturelle Norden, unge 
aktører.

Februar 

Mon de kommer om natten? – dokumentar-
filmvisning og paneldebat.

Kristjana Fenger, advokat fra Røde Kors ved 
humanitær afdeling og Kinan Kadoni, som kom 
fra Syrien til Belgien som asylansøger. Kinan har 
arbejdet som frivillig hos Røde Kors i Belgien og 
Island. Han har også arbejdet i felten f.eks. som 
tolk på Lesbos i en flygtningelejr.

Tema: Det flerkulturelle Norden.

Marts 

Forfatteraften med Kirsten Thorup, vinder af 
Nordisk råds litteraturpris 

Tema: Litteratur, Nordisk Råds priser.

State of the Nordic Region 2018

Den 8. februar udkom rapporten State of the 
Nordic Region 2018 fra Nordisk Ministerråd. I den 
anledning arrangerede Norden i Fokus et møde og 
en diskussion om Islands position, som omhand-
let i rapporten på Nordens Dag den 23. marts i 
Norden Hus. 

Institutioner og samarbejds-organisationer: Nord-
regio. Minister for nordisk samarbejde i Island: 
Sigurður Ingi Jóhannsson, som indledte mødet. 

Eksperter/meningsdannere: Moderator: Þórunn 
Elísabet Bogadóttir, journalist. Panel:Geir Odds-
son, specialist fra udenrigsministeriet og en af 
rapportens forfattere. Arnór Guðmundsson, 
direktør i uddannelsesministeriet. Ágúst Bogason, 
specialist fra Nordregio.

April 

Miljøfestival

Den 7-8. april afholdt Nordens Hus en familie-
venlig festival, som fokuserede på madspild og 
andre typer af spild, der forekommer i hjemmet. 
Gæsterne havde mulighed for at finde inspiration 
og få gode tips til et mere miljøvenligt hjem. 
Festivalens oplysende og underholdende program 
indeholdt bl.a. foredrag, filmvisninger, workshops 
til voksne og børn samt præsentationer af island-
ske firmaer, som arbejder med bæredygtighed og 
miljøvenlige projekter. På et pop-up marked var 
det muligt at smage, prøve og høre om innovative 
og miljøvenlige produkter. 

Institutioner og samarbejdsorganisationer: 
Garðyrkjufélag Íslands, Landvernd, Listaháskóli 
Íslands, Matís, Sorpa, Umhverfisstofnun og 
Vakandi.

Eksperter/meningsdannere: Selina Juul fra Stop 
Spild af Mad og Klaus B. Pedersen fra Too Good 
To Go, som begge to har vundet Nordisk Råds 
Miljøpris for deres indsats imod madspild.

Tema: Agenda 2030, Nordisk råds miljøpris.

Valg i Grønland

Institutioner og samarbejdsorganisationer: Centre 
for Arctic Policy Studies.

Eksperter/meningsdannere: Damien Degeorges er 
en islandsk bosiddende ekspert, der har fulgt grøn-
landsk politik i mere end 15 år. Han har tidligere 
været freelance journalist for den grønlandske avis 
Atuagagdliutit og undervist i international politik 
på Grønlands Universitet.  Unnur Brá Konráðs-
dóttir var medlem af det islandske Alting fra 
2009 – 2017, for selvstændighedspartiet. Hun blev 
valgt til formand for Altinget i 2017 og formand 
for Vestnordisk Råd på Island i 2013-2016. Unnur 
Brá er for nylig blevet udnævnt til statsministe-
rens særlige rådgiver om den islandske grundlov. 
Tukumminnguaq Nykjær Olsen er studerende 
på Grønlands Universitet, hun er grønlandsk fra 
Qaanaaq, og studerer pt. Polar Law på Akureyri 
Universitet. Hun er et aktivt medlem af Global 
Indigenous Youth Caucus in the United Nations og 
tidligere formand for the politisk aktive studenter-
organisation ILI ILI.

Tema: Politik og Grønland.
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Internationale-dagen: Internationalt samarbejde 
ved en korsvej: Hvilken vej tager Island?

Institutioner og samarbejdsorganisationer: 
Institut for Globale Anliggender (Institute of 
International Affairs) og Udenrigsministeriet. 

Eksperter/meningsdannere: Silja Bára Ómarsdót-
tir - Associate Professor of International Affairs, 
Þórður Snær Júlíuson - redaktør for Kjarninn, 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - parlamentariker 
og formand for Udenrigsudvalget, Bjarni Már 
Magnússon - lektor ved Det Juridiske Fakultet 
ved Reykjavik Universitet, Bjarni Már Magnússon 
- lektor ved Det Juridiske Fakultet ved Reykjavik 
Universitet, Rósa Björk Brynjólfsdóttir - parlamen-
tariker og næstformand for Udenrigsudvalget, 
Eiríkur Bergmann - professor i statsvidenskab og 
leder af Det Europæiske Forskningscenter på Bif-
röst Universitet, Hulda Þórisdóttir - lektor ved Det 
Naturvidenskabelige Fakultet for Islands Univer-
sitet, Kristín Loftsdóttir - professor i antropologi 
ved Islands Universitet, Bergur Ebbi Benedikts-
son – forfatter, Gudmundur Halvfdanarson, 
præsident for humanioraafdelingen og formand 
for den internationale organisation ved Islands 
Universitet, Freydís Vigfúsdóttir - marinebiolog 
ved Islands Universitet, Óli Grétar Sveinsson 
- administrerende direktør for Landsvirkjans udvik-
lingsafdeling, Daða Már Kristófersson - formand 
for samfundsvidenskabsafdelingen og professor i 
økonomi ved Islands Universitet, Embla Eir Odds-
dóttir - leder af det nordiske landings netværk, 
Halldór Björnsson, analytiker ved det islandske 
meteorologiske institut, Magnús Jóhannesson 
- rådgiver for det arktiskske råd på udenrigsmini-
steriets kontor for udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
Auðunn Atlason, ambassadør og chef for det nor-
diske samarbejde på udenrigsministeriets kontor 
for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Siv Friðleifsdót-
tir -  Islands repræsentant i grænsehindringsrådet, 
Vilborg Ása Guðjónsdóttir – statskundsskabseks-
pert og rådgiver for Vestnordiske Råd, Baldvin 
Þór Bergsson, programdirektør for rás 2 på RÚV 
og universitetslærer, Heiða Björg Hilmisdóttir, 
kommunestyret og næstformand for Samfyl-
kingin, Bergur Þór Ingólfsson – skuespiller, Dóra 
Björt Guðjónsdóttir - præsident for Reykjavíks 
kommunalbestyrelse, Þorgerður Þorvaldsdóttir - 
historie- og kønsforsker ved Reykjavik-akademiet, 
Albert Jónsson - tidligere ambassadør, og Kristján 
Guy Burgess – statskundskabsekspert. 

Ambassader og Ambassadør: Håkan Juholt, 
Sveriges ambassadør i Island.

Tema: Nordisk samarbejde, populisme, internatio-
nalt samarbejde, Arktis, ligestilling, #metoo, fake 
news, sociale medier, klimaændringer, agenda 2030.

September 

LÝSA – folkemøde i Island

Norden Hus indførte ideen om det politiske 
folkemøde i Island i sommeren 2015. Dengang arran-
gerede Nordens Hus alle aktiviteter i og omkring 
Nordens Hus over tre dage. I 2016 var der stiftet 
en forening til at varetage drift og administration, 
samt programlægning. Folkemødet fik kontor i Nor-
dens Hus, og Nordens Hus bidrog med arbejdskraft, 
faciliteter og et omfattende nordisk program.

I 2017 blev mødet for første gang afholdt i Aku-
reyri i det Nordlige Island, og Nordens Hus bidrog 
med det nordiske program. Nedenfor fremgår det 
program som Nordens Hus med en ekstrabevilling 
på 25.000 DKK. arrangerede under folkemødet i 
2018 i Akureyri.

Nominering til Nordisk Råds miljøpris 2018

Den 7. september offentliggjorde Islands stats-
minister Katrín Jakobsdóttir de nominerede til 
Nordisk Råds Miljøpris 2018 på demokratifestiva-
len LÝSA, i Akureyri på Island 7.–8. september.

Eksperter/meningsdannere: Katrín Jakobsdóttir 
– statsminister, Rakel Garðarsdóttir – medlem af 
bedømmelseskomiteen. 

Tema: Nordisk råds priser, Agenda 2030.

Nordisk samarbejde

Eksperter/meningsdannere: Bogi Ágústsson 
journalist
Tema: Nordisk samarbejde.

Rigsdagsvalg i Sverige 

Sveriges ambassadør Håkan Juholt og Bogi 
Ágústsson, journalist, gennemgik politikken i 
Sverige før valget. Diskussionen var på engelsk.

Tema: Politik, Sverige.

Ligelønscertifikat 

Nordisk Råds velfærdsudvalg anbefaler, at rege-
ringerne i de nordiske landene i samarbejde med 
arbejdsmarkedets partnere indfører et ligelønscer-
tifikat, som arbejdspladser frivilligt kan tage i 
brug. Ligestilling udspringer af en fælles nordisk 
ideologi om velfærd og er et bærende element i 
den nordiske model for velfærdsstatens udform-
ning.  På Island er der indført et ligelønscertifikat 
som et konkret tiltag, noget som har inspireret 
Nordisk Råds velfærdsudvalg til at foreslå en 
fælles nordisk certificering. 

Eksperter/meningsdannere: Þorsteinn Víglundsson 
- parlamentariker og tidligere social- og ligestil-
lingsminister, Katrín Björg Ríkharðsdóttir - direktør 



29IV. Norden i Fokus



30 IV. Norden i Fokus

for ligestillingsetaten, og Aðalsteinn Þorsteinsson 
- direktør for Regional Udviklingsetaten. 

Nordisk Råds parlamentarikere: Steinunn Þóra 
Árnadóttir - parlamentariker og medlem af 
Nordisk Råds velfærdskomité

Tema: Nordisk samarbejde, ligestilling, agenda 2030.

Useless – dokumentarfilmvisning og paneldebat

Dokumentar om mad- og modespild. UseLess er 
en helt ny dokumentar om, hvordan spild af mad 
og mode er blevet et seriøst samfunds- og miljø-
problem i verden, ikke mindst i de rigeste lande i 
verden.

Eksperter/meningsdannere: Ágúst Torfi Hauksson 
- direktør for Norðlenska, Brynhildur Pétursdóttir 
- direktør for forbrugerorganisationen, og Bogi 
Ágústsson - journalist.

Nordisk Råds parlamentariker: Kolbeinn Óttarsson 
Proppé - parlamentariker og medlem af Nordisk 
Råds Bæredygtighedskomité

Tema: Agenda 2030.

#MeToo samtale 

Socialmedierevolutionen #MeToo har rystet hele 
verden, nyheder og historier om magtmisbrug 
i alle sektorer bliver publiceret på alle kanaler 
daglig. Hvordan har #MeToo påvirket samfundet? 
Hvad er ikke kommet frem endnu? 

Eksperter/meningsdannere: Journalisten Sunna 
Valgerðardóttir ledte en samtale med Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir - parlamentariker, Dóra Björt 
Guðjónsdóttir - Reykjavíks kommunalbestyrelse, 
Sólveig Anna Jónsdóttir formand for Efling, og 
Saga Garðarsdóttir — skuespiller.

Tema: #metoo, ligestilling, unge aktører, agenda 
2030.

Velfærdsteknologi

Eksperter/meningsdannere: Halldór Gudmundsson 
- administrerende direktør for plejehjemmene i 
Akureyri.

Tema: Velfærdsteknologi.

Introduktion til nordisk samarbejde og projekter

Tema: Norden i Fokus, Hallo Norden, Nordisk Kultur-
fond, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Råds priser, 
Norden i skolen, Nordjob, Nordisk litteratur uge, 
Nordisk samarbejde, Foreningen Norden, Norden 
Hus.

A Plastic Ocean – forevisning af dokumentarfilm 
og paneldebat

Landvernd, den islandske miljøassociation i 
samarbejde med Nordens Hus i Island, afholdt en 
gratis filmvisning efterfulgt af en Q&A-session i 
forbindelse med World Clean Up Day.

Eksterne interessenter: Landvernd, Plastik-fri 
september, Islands Blå Hær samt Junior Chamber 
International Iceland.

Tema: Agenda 2030, Plastik-fri september.

Oktober

Viden som virker i praksis – fremtiden i nordisk 
velfærd og forslag til øget samarbejde

I anledning af publiceringen af en ny rapport af 
Árni Páll Árnason om nordisk velfærd, inviterede 
Norden i Fokus til et åbent møde i Nordens Hus 
den 18. oktober for at diskutere fremtiden i nordisk 
velfærd og forslag til øget nordisk samarbejde. 

Eksperter/meningsdannere: Árni Páll Árnason - 
tidligere islandsk socialminister og forfatter til 
rapporten, Þorsteinn Víglundsson - parlamenta-
riker og tidligere social- og ligestillingsminister, 
Regína Ásvaldsdóttir - direktør for sundhedsafde-
lingen i Reykjavík kommune, María Rúnarsdóttir 
– formand for socialarbejdere i Island, og Bogi 
Ágústsson - journalist. 

Tema: Nordisk samarbejde, politik, velfærd.

November

Nordisk respons på geopolitiske ændringer

Norden står overfor en ny og mere udfordrende 
geopolitisk sammenhæng. Hvilke redskaber har 
de udenlandske ministerier i Norden adgang til i 
denne nye geopolitiske situation?

Eksperter/meningsdannere: Kristin Haugevik - 
Senior Researcher, NUPI, Katja Creutz - Senior 
Researcher Finnish Institute of International 
Affairs, Pia Hansson - Director of the Institute of 
International Affairs, Auður Birna Stefánsdóttir 
- Project Manager ved IIA, og Charly Salonius-Pa-
sternak - Senior Research Fellow ved FIIA. 

Bæredygtige huse i et koldt klima

Verden er fuld af huse. Næsten alle mennesker 
har huse, som de lever i og med. De bæredygtige 
huse, hvor det funktionelle og praktiske samvir-
ker med det bæredygtige, afprøves når husene 
tages i brug. Der findes mange eksempler på, 
hvordan bæredygtigt byggeri kan udformes. Der 
findes ingen enkle svar på den bedste bæredyg-
tig løsning. Energi, materialer, genbrug, sted, 
klima og krav til funktioner har betydning for 
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bæredygtigheden. Dette blev belyst i Bæredygtige huse i koldt klima – 31 huse 
fra Finland i øst til Canada i vest.

Eksperter/meningsdannere: Ulf Nordwall - Peab – Nordens Samhällsbyggare, 
Sigurður Einarsson - Batteríið Architects, og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir - 
Green Building Council Iceland

Tema: Agenda 2030.

December

Slow Food: Samisk Julemad

En stærk trend indenfor madverdenen er bæredygtighed, frilandsopdræt 
og minimalt madspild. Denne trend er dog ikke noget nyt for den samiske 
befolkning, som i årtier har været vant til at tænke bæredygtighed og respekt 
for naturen ind i deres måde at leve på.

Den samiske tv-kok Maret Ravdna Buljo og den islandske tv-kok Sveinn Kjar-
tansson var værter ved årets gourmet juleevent i Nordens Hus. Den samiske 
madtradition er kendt for omhyggelig brug af naturlige råmaterialer fra både 
fauna og flora, hvor intet går til spilde. Rensdyret er centralt for den samiske 
madtradition, og spiller ligeledes en vigtig rolle i samernes kultur og samfund. 
Projektet er støttet af den norske kulturfond.

Tema: Agenda 2030.
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V. LIGESTILLING, BØRN, UNGE 
OG BÆREDYGTIG UDVIKLING
Samarbejdsministrene har besluttet, at ligestilling, børn og ungdom samt 
bæredygtig udvikling skal integreres i hele den nordiske virksomhed. I plan-
lægning og gennemførelse af alle faglige aktiviteter skal institutionen derfor 
vurdere de planlagte faglige aktiviteter op mod de overordnede målsætninger 
knyttet til disse tre områder — herunder Strategien for børn og unge i Norden 
og Nordisk strategi for bæredygtig udvikling — og iværksætte tiltag, hvor det 
kan bidrage til opfyldelsen af disse målsætninger. Institutionerne opfordres til 
at etablere et langsigtet system til at vurdere indhold, konsekvenser og risici 
knyttet til ligestilling, børn og ungdom og bæredygtig udvikling.

I Nordens Hus vurderer vi alle vores projekter i forhold til ovennævnte kri-
terier. Til stort set alle udstillinger og projekter sikrer vi os, at der også er 
relevante elementer for børn og unges aktive deltagelse og at begge køn er 
ligeligt repræsenteret. Det er klart, at handler et møde om NATO- strategier, 
kan det være mindre oplagt at involvere børn og unge, ligesom vi ikke gør 
os umage for at nå voksne studerende til børneaktiviteter. Der er heller ikke 



33V. Ligestilling, børn, unge og bæredygtig udvikling

altid muligt at have ligelig kønsfordeling i til alt, og der er ofte en overrepræ-
sentation af kvinder, men ligelig kønsfordeling er altid udgangspunktet for de 
aktiviteter, vi selv planlægger.

Når vi slår ledige stillinger op, kommer over 90 % af ansøgningerne fra kvin-
der, som ofte også viser sig at være de mest kvalificerede kandidater. Derfor 
er der ikke en ligelig kønsfordeling blandt personalet i Nordens Hus, selvom 
det utvivlsomt ville give en bedre arbejdsplads og mangfoldighed.

Vi har hvert år arbejdet med at udvikle vores affaldssortering og forbrug i 
huset, så vi udnytter resurserne bedst muligt. Men der er stadig ikke avan-
ceret affaldshåndtering i Island, så det kan være svært at gennemføre som 
enkeltinstitution. Det giver ligeledes udfordringer i forhold til isolering, at 
Nordens Hus er totalfredet, hvilket på visse områder ikke giver mulighed for 
mere bæredygtige løsninger, som man typisk ville anbefale i nyt byggeri. 

Vores intensive fokus på madspild i 2018 har tiltrukket sig stor opmærksom-
hed. Og det er helt nødvendigt, da så mange varer importeres til landet og 
ender i skraldespanden med et enormt ressourcespild til følge. Her er der 
fortsat brug for en markant indsats i fremtiden.
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VI. HR, ØKONOMI, 
ADMINISTRATION OG 
KOMMUNIKATION
I 2018 har der været ganske mange udskiftninger på personalefronten. Vi har 
sagt farvel til 10 personer, heraf otte på nordisk kontrakt. Vi har ansat syv på 
nordisk kontrakt, og der er indgået aftale om ny direktør fra årsskiftet 2018–
2019, hvor Mikkel Harder Munck-Hansen også fratrådte efter udløb af kontrakt.

Alle stillinger er slået op via Norden.org, og vi har til alle stillinger modtaget 
ansøgninger fra de fleste nordiske lande. De nyansatte kommer fra føl-
gende lande: Tyskland, Island, Færøerne, Norge, Danmark og Finland. Af de 
nyansatte har flere ret til udetillæg, hvilket medfører en stigning på perso-
naleudgiftssiden, ligesom flytteudgifter og etableringsbidrag også påvirker 
driften i år med så mange udskiftninger. 

Vi har ansat en ny bogholder, som også kan udskrive regninger, og dermed 
sikre, at vi lever op til Rigsrevisionens krav om økonomiforvaltning fordelt på 
flere personer.
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Vi har implementeret de nødvendige forholdsregler for GDPR i årets løb og 
afholdt en række informationsmøder om emnet.

Personalet har valgt en tillidsperson og er også repræsenteret i bestyrelsen 
med et medlem udpeget af personalet.

Vi har i 2018 haft praktikanter på fem måneders ophold fra Litauen, Tyskland 
og Danmark samt i sommerperioden en Nordjobber fra Sverige. De unge 
medarbejdere giver et værdifuldt bidrag til huset og lærer en masse om 
projektudvikling og nordisk samarbejde.

Kommunikation

NOREY anvender Nordisk Ministerråds kommunikationsstrategi både digitalt 
og på print. Nedenfor følger en oversigt over Nordens Hus‘ synlighed i island-
ske medier i 2018 og over følgere på diverse sociale medieplatforme og live 
streaming.

Nordens Hus kommunikerer via mange forskellige medier for at nå forskellige 
målgrupper. I 2018 blev vi omtalt 461 gange i islandske medier. Nordens Hus 
kommer ind som nr. 173 over mest omtalte emner i Island. Nordens Hus er 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 55.000 i 
2018. Antallet af Islændinge, der bruger hjemmesiden er 56 % i 2018. Ud over 
hjemmesiden er vi meget aktive på sociale medier. 

Nordens Hus’ Facebook-side får hvert år flere følgere og “likes”. I 2018 steg 
antallet af følgere med 10.1 % i forhold til 2018, så vi nu har 9.420 venner.

I Nordens Hus benytter vi også Instagram. I 2016 havde vi 624 “followers”, og i 
2018 nåede vi op på 1.511. Det er en stigning på 58.7 % (@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 
2018 streamede vi fra 26 events med et samlet antal brugere på 6.901. 
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Driftregnskab 2018

Note Indtægter Budget 2018 2017

Nordisk Ministerråds ordinære budget 210,419,000 210,419,000 206,438,000 

Nationale bidrag 1,000,000 1,248,815 0 

7 Øvrige indtægter 22,450,000  27,019,541 28,722,923  

Finansielle indtægter 600,000 590,141 239,340 

8 Projektmidler fra Nordisk Ministerråd 77,628,000 80,597,352 99,598,960 

Andre eksterne projektmidler 800,000 3,496,111 

Indtægter i alt 312,897,000 323,370,960 334,999,223

Omkostninger

9 Personaleomkostninger (169,518,308) (166,601,783) (145,412,640)

10 Varer og tjenester (53,650,000) (52,921,204) (101,030,590)

11 Øvrige omkostninger (88,461,000) (103,842,031) (88,107,762)

Omkostninger i alt (311,629,308) (323,365,018) (334,550,992)

Årets driftsresultat 1,267,692 5,942 448,231
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Balance 31. december 2018

Note Aktiver 2018 2017

Omsætningsaktiver

Debetorfordringer m.m. 6,603,014 2,826,318

Projektfordringer 1,644,093 0

Forudbetalte omkostninger 2,867,420 3,674,201

Bank og kasse 35,371,545 34,530,168

Aktiver i alt 46,486,072 41,030,687 

Passiver

Gæld

Kreditorgæld m.m. 15,264,943 19,206,685

Forudindsamlet indkomst 9,391,185 0

24,656,128 19,206,685

Overførte midler

Overførte milder 1. januar 21,824,002 21,375,771

Årsresultat, overskud 5,942 448,231

21,829,944 21,824,002

Passiver i alt 46,486,072 41,030,687

12 Fri tjenester/leje m.m.

13 Lejemål og leasing

14 Egenkapitalens sammensætning

15 Projektforpliktelser

16 Lön under sommarlov 2019
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Funktionsopdelte omkostninger 2018

Note Omkostninger funktionsopdelte Budget 2018 2017

Basisaktivitet i alt 210,419,000 177,096,383 206,585,795

Eksternt finansierede 
projektomkostninger 0 0 0

Gemensamma kostnader 0 0 0

Administrationsomkostninger 63,989,000 76,287,761 61,786,405

1–6 Omkostninger i alt 274,408,000 253,384,144 268,372,200 

Noter till funktionsopdelte omkostninger 2018

1 Virksomhedområde 1: Det unga Norden

Basisaktivitet 30,200,000 33,678,714 41,526,946

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger -12,845,731

Virksomhedområde 1 i alt 30,200,000 20,832,983 41,526,946

2 Virksomhedområde 2: Det kreativa 
norden

Basisaktivitet 36,000,000 43,234,652 43,763,373 

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger -2,540,373 

Virksomhedområde 2 i alt 36,000,000 40,694,279 43,763,373 

3 Virksomhedområde 3: Det interkultu-
rella Norden

Basisaktivitet 59,230,000 63,276,653 48,570,263 

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger -6,206,141 

Virksomhedområde 3 i alt 59,230,000 57,070,512 48,570,263 

4 Virksomhedområde 4: Det hållbara 
Norden

Basisaktivitet 10,000,000 10,276,226 10,034,031 

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger 0 0 0

Virksomhedområde 4 i alt 10,000,000 10,276,226 10,034,031 



39VI. HR, økonomi, administration og kommunikation

5 Virksomhedområde 5: Lokalkulturkon-
taktpunkt Island

Basisaktivitet 1,000,000 1,135,878 1,625,380 

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger 0 0 0

Virksomhedområde 5 i alt 1,000,000 1,135,878 1,625,380 

6 Virksomhedområde 6: Vedligeholdelse 
av huset

Basisaktivitet 10,000,000 47,086,506 61,065,802 

Egne bidrag til eksterne projekter 0 0 0

Eksternt finansierede 
projektomkostninger 0 0 0

Virksomhedområde 6 i alt 10,000,000 47,086,506 61,065,802 
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Noter  2018

Regnskabsregler

Nordens hus er en del af nordisk Ministerråds organisation og er et selvstændigt retssubjekt med samme 
retslige handleevne som andre juridiske personer i det land hvor institutionen findes.  Omkostningerne 
dækkes af de nordiske lande i fællesskab eftir gældende regler.  Nordens hus og Nordisk Ministerråd 
indgår 3-års rammeaftaler om finansiering og drift af institutionen.  Regnskabet er udført i overens-
stemmelse med anerkendte regler for selvejende institutioner i Island og NMR økonomireglement.  Alle 
investeringer er bogført som udgifter i årsregnskabet, og der er således ikke tale om nogen afskrivning.

Huset, alt inventar, bilen og salgslager er ikke taget med i balancen.  Statens ejendomsværdi af huset er 
kr. 837.700.000 forsikringsværdi er kr 1.019.150.000 og forsikringsværdi af inventar er kr. 441.058.750.

7 Øvrige indtægter

Lejeindtægter 12,845,731

Indtægter biblioteket 1,826,020  

Indtægter butik 4,380,121

Diverse indtægter fra udstillinger og biletsalg 7,967,669

27,019,541 

8 Projektmidler fra Nordisk Ministerråd

Indtægter Norden i fokus 9,849,441

Indtægter børne- og ungdomsl.pris 20,033,418

Indtægter løftet børne- og ungdomsl. 13,703,920

Indtægter litteraturpris 20,033,418

Indtægter miljøpris 14,526,155

Jubileumsbevilling 2018 2,451,000

80,597,352  

9 Personalomkostninger

Faste lønninger -152,082,466

Andre lønninger -4,104,058

Rejser og bestyrelse -5,183,615

Rekrytering 2018 -5,231,644

(166,601,783)
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10 Varer og tjenester

Udgifter vedr. kontor og administration -5,332,394

Udgifter vedr. netværk -6,265,883

Husets vedligehold (3.1) -25,863,119

Udgifter vedr. bilen -526,948

Udgifter vedr. biblioteket (2.1.3) -6,189,443

Udgifter butik -2,597,548

Bankudgifter og renter -626,954

Markedsføring -5,518,915

(52,921,204 )

11 Øvrige omkostninger

Det kreative Norden -3,234,652

Det unge Norden -8,169,402

Det interkulturelle Norden -14,180,313

Det hållbara Norden -8,087,845

Lokalt kulturkontaktpunkt -188,945

Børne- og ungdomslitteraturpris -15,862,721

Løftet for børne-og ungdomslitteraturpris -16,500,008

Litteraturpris -18,105,871

Miljøpris -11,756,262

Norden i fokus -7,756,012

(103,842,031 )

12 Fri tjenester/leje m.m. 2018 2019

Fri leje 0 0

Frie personalerssourcer 0 0

Andre frie driftsaktiviteter 0 0

Fri tjenester/leje i alt 0 0

Nordens hus betaler ikke leje for grunden huset står på efter aftale med Reykjavik kommune. 
Aftalen gælder I 50 år fra 2017. Lejeværdien er ukendt. 
3 praktikanter under 2018. 5 månader hver. En fra Finland och två från Danmark. Di kom igenem Eras-
mus programet.



42 VI. HR, økonomi, administration og kommunikation

13 Lejemål og leasing 2018 2019 2020 2021

Lokaleleje 0 0 0 0

Leasingaftaler 0 0 0 0

Andre lejemål (kopimaskine) 0 0 0 0

 
Nordens hus har ikke haft nogle lejemål eller leasing i 2018

14 Egenkapitalens sammensætning

TUSIND DKK

Egenkapital pr. 31/12 2018   
21,829,944 

Heraf midler til 3 mdrs. drift af institutionen 21,829,944

Intern reservation/Program A (2016-2018)

Intern reservation/Program B (2016-2019)

Intern reservation/Program C (2017-2019)

Dispositionspulje   - 0

21,829,944 

 
Vi klarer 2 men ikke 3 måneders drift pga af uforudsete valutadifferancer i 2017. 
Oförutsätta kostnader i rekrytering samt dyrt 50 års jubileum blev till att vi inte  
sparade upp till förväntat belopp.

15 Projektforpliktelser

NOREY (Löftet) har 2 program förpliktelser  till Föreningen Norden pga Nordiske författ-
arbesök. Enligt budget 2017 blev 350.000 dkk, 5.878.600 isk, beviljade enligt kontrakt till 
Föreningen Norden. 
De har ikke levererat ännu rapport för att få de sista 15% , 30.000 DKK
I slutet av 2017 hade Nordens förbund inte heller levererat slutrapport till kontrakt pga 
Nordiske författarbesök frán 2016.
15% af kontraktsumman återstår till utbetalning I 2018 52.500 DKKK

TUSIND DKK

Program/periode
Projekt-for-
pligtelse 
31/12 2016

Tilgang 
2017

Afgang 
2017

Projekt-for-
pligtelse 
31/12 2017

Heraf 
NMR 
midler

Heraf natio-
nale/øvrige 
midler

Program 1 (2010-2015)

Program 2 (2011-2016)

Program 3 (2011-2016)

Program 4 (2012-2017) - 0 - 0

Program 5 (2015-2018) - 0 82,500 82,500

I alt - 0 - 0 - 0 82,500 82,500 - 0

16 Lön under sommarlov 2019

NOREY har 16 fastanställda I personalen som arbetar mellan 50-100%. För att tydligöra 
sommarlovsförpliktingar har vi räknat ut hur stor del av 2019 lönen kommer att vara pga 
sommarlovsupptjäning från 2018. Totalsumman är ISK 7.822.981, men beräknas som en del 
av lönen och är en del av lönebudget 2019
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Sæmundargata 11 
101 Reykjavík

Tel: +354 551 7030 
info@nordichouse.is

www.nordichouse.is


