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Forord

De fem nordiske huse og institutter spiller en meget 
væsentlig rolle i det nordiske samarbejde.

Husene og institutterne er Nordisk Ministerråds levende 
udstillingsvindue i Finland, Island, Grønland, på Færø-
erne og på Åland. De er placeret i de tre selvstyrende 
områder og i de to lande, som ikke har et skandinavisk 
sprog som modersmål. Det er ingen tilfældighed, men en 
understregning af, at det nordiske samarbejde skal give 
borgere i hele Norden lige adgang til information og til 
deltagelse i nordiske aktiviteter. 

Husene og institutterne er kendetegnet ved et højt aktivi-
tetsniveau på kulturområdet med stor vægt på aktiviteter 
for børn og unge. Men som det tydeligt fremgår af denne 
brochure, rummer disse fem institutioner også muligheder 
for mange andre aktiviteter inden for et bredt nordisk felt.    

Jeg håber, at denne oversigt kan være med til at endnu 
flere får øjnene op for at bruge husene. Både som gæster 
og som samarbejdspartnere.

Halldór Àsgrímsson
Generalsekretær
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Nunani avannarlerni piorsarsimassutsikkut attaveqaat /
Nordens institut på Grønland NAPA

Besøgs adresse:  Imaneq 21, Nuuk
Postadresse:   Box 770, DK-3900 Nuuk
Telefon:   +299 324 733
Fax:    +299 325 733
Hjemmeside:   www.napa.gl
E-mail:   napa@napa.gl

FACILITETER
Nordisk bibliotek
mødelokale
kontor

NAPA er en forkortelse af Nunani Avannarlerni 
Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat, som på dansk kan 
oversættes til: bindeleddet for kultur i de nordiske lande. 
Vi har kontor i Katuaq, Grønlands Kulturhus i Nuuk.

NAPA er Nordens bro ind i Grønland og landets rige 
kulturliv. Ligeledes er vi de grønlandske kulturaktørers 
bro ud til Norden og hele det store netværk og mange 
muligheder, der ligger her.   

NAPAs opgave er at være med til at udvikle, støtte 
og stimulere det grønlandske kulturliv, med vægt på 
børne- og unges kultur. Vi indgår også gerne i nationale 
og internationale samarbejdsrelationer med relevante 
partnere, både som netværk og som producent.

NAPA samarbejder og informerer også om Nordens øvrige 
fondsmuligheder, blandt andet Kulturkontakt Nord, 
NordPlus og børne- og unge portalen Valhalla. Ligesom vi 
også har et særligt øje vendt mod vest og det vestnordiske 
samarbejde.

Foto: Thue Christiansen

NAPA har særligt fokus på:

• Børn og unge 
• Globalisering 
• De nordiske sprog 
• Mangfoldighed 
• Kulturarv 
• Uddannelse og kompetencer  

Vi giver både støtte til professionelle, semiprofessionelle 
og amatører. En del af NAPAs midler går til instituttets egne 
projekter, og i den forbindelse er vi altid interesserede i 
samarbejdspartnere og inspiration til nye projekter.

ANP2010770.indd   4 13-10-2010   16:10:08



5

Foto: NAPA

Foto: Thue Christiansen

Foto: Bo Kleffel
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Norðurlandahúsið i Føroyum /
Nordens hus på Færøerne

Besöksadress &  Norðari ringvegur
Postadress: FO - 100 Tórshavn
Tlf: +298 351 351
Fax: +298 351 350
Hjemmeside: www.nlh.fo
E-post: nlh@nlh.fo

FACILITETER 
Store sal: 420 pers.
Amfiteatret: 150 pers.  
Store sal 
+ amfiteatret: 700 pers.
Dansestuen: 45–70 pers. (med og uden bord)
Konferencesal: 188–270 pers. (med og uden bord)
Mødelokale: 50–60 pers. (med og uden bord)
2 VIP-møderum: 12–20 pers. (med og uden bord) 

I forhallen er der caféteria og muligheder for små 
udstillinger og præsentationer.

I den nye konferencesal er der desuden mulighed for 
at afholde videokonferencer.

Foto: Jens Kristian Vang

Foto: Per á Hædd

Nordens Hus på Færøerne indviedes i 1983. Arkitekterne 
bag husets unikke byggestil er Ola Steen (Norge) og 
Kollbrún Ragnarsdóttir. I forbindelse med Nordens Hus 
25 års jubilæum lykkedes det at skaffe finansiering til en 
udbygning af Nordens Hus. Udbygningen blev tegnet af Ola 
Steen og indeholder en større konferencesal samt seminar 
og møderum.  

Det er bl.a. Nordens Hus opgave at formidle nordisk kultur 
på Færøerne og færøsk kultur i de andre nordiske lande.

Der afvikles mere end 300 kultur og konference arrange-
menter årligt. Nordens Hus har et tæt samarbejde med 
såvel Kulturministeriet, Kommunernes landsforening og 
det færøske erhvervsliv.

Et af fokusområderne for Nordens Hus er børnekulturen.  
Vi har med stor succes overført erfaringerne fra den Norske 
Kulturelle Skolesæk til Færøerne og i år afvikles der mere 
end 100 kulturarrangementer på de færøske skoler. 
Erfaringerne viderføres nu i et Vestnordisk projekt hvor 
kunstnere fra Island, Færøerne og Grønland viser deres 
kunnen i nabolandenes skoler.

Nordens Hus på Færøerne er kontaktpunkt for Kulturkon-
takt Nord og fungerer som sekretariat for Nordisk Råds 
Musikpris. 

Nordens Hus på Færøerne har været en af initiativtagerne 
til Nordisk Kulturfestival der afholdes i forbindelse med 
Nordisk Råds session. Festivalen har bl.a. til formål at 
styrke synligheden af Nordisk Råds priser. 
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Foto: Finnur Justinussen
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Norræna Húsið /
Nordens hus i Reykjavik

Besöksadress: Sturlugötu 5 
Postadress:       IS - 101 Reykjavik
Tlf: +354 551 7030
Fax +354 552 6476
Hemsida: www.nordice.is
E-post: nh@nordice.is

FACILITETER
Nordiskt bibliotek
Utställningsutrymmen
Föreläsnings-/konsertsal 120 pers.
Mötesrum 12–16 pers.
Dill Restaurant
Nordisk design- och matbutik
Två gästbostäder

Foto: DILL restaurant

Nordens hus i Reykjavik är den äldsta kulturinstitutionen 
och inledde sin verksamhet 1968. Huset, som är ritat av 
den finske arkitekten Alvar Aalto, erbjuder en exklusiv 
miljö för mindre konferenser och seminarier för upp till 
cirka 120 personer.

Nordens hus förknippas främst med litteratur och sitt 
unika nordiska bibliotek. Dessutom är huset en viktig 
kulturförmedlare i Island. Huset arrangerar och förmedlar 
utställningar, kurser, konserter, teaterföreställningar med 
mera. Huset är medarrangör i den berömda Internationella 
Litteraturfestivalen, i Reykjavik International Film Festival, 
Iceland Airwaves för att nämna några evenemang. Husets 
unika arkitektur ligger till grund för en fokusering på 
design och arkitektur.

Norræna Húsið

Nordens hus i Reykjavik är ett centrum i Västnorden för 
programmet Ny Nordisk Mat. Våren 2009 öppnade Gunnar 
Karl Gíslason och Ólafur Örn Ólafsson Dill Restaurant som 
presenterar en isländsk version av det bästa från det Nya 
nordiska köket. Restaurangen är redan ansedd som en av 
Nordens bästa, med råvaror bland annat från egen krydd-
trädgård och den vildanaturen i det unika våtlandet och 
fågelskyddsområdet i Vatnsmyrin som ligger strax utanför 
huset, mitt i Reykjavik stad.

ANP2010770.indd   8 13-10-2010   16:10:33



9

Foto: Nordens hus i Reykjavik

Foto: DILL restaurant

Foto: DILL restaurant
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Nordens Institut på Åland

Besöksadress   Köpmansgatan 4 
& Postadress:   AX - 22100 Mariehamn
Tlf: +358 18 25 000
Fax: +358 18 13301
Hemsida:           www.nipa.ax
E-post: norden@nipa.ax

FACILITETER
Mötesrum 25 pers 
Mindre utställningsutrymme

Nordens Institut på Åland – NIPÅ inledde sin verksam-
het 1985. Institutet har som målsättning att främja det 
åländska kulturlivet och fungera som en länk mellan Åland, 
övriga Norden och Baltikum. 

Ålands geografiska läge mellan Finland och Sverige, med 
nära kontakt till Estland och övriga Baltikum, ger institutet 
goda förutsättningar till kulturförmedling och utbyte inom 
hela regionen.

NIPÅ har ett rikligt programutbud med bl.a. teater, kon-
serter, författarbesök, skrivarkurser för barn och konst-
utställningar. NIPÅ arrangerar även kurser och seminarier. 

Genom kulturaktiviteter och informationsverksamhet  
stimulerar NIPÅ intresset för det nordiska på Åland och  
ger det lokala kulturlivet en nordisk prägel.

NIPÅs lokaler är i hjärtat av Mariehamn, på gångavstånd 
till Ålands nya kultur- och kongresshus och Mariehamns 
stadsbibliotek. Alandica Kultur och Kongress är en mång-
funktionell anläggning med konsertsal för 600 personer, 
auditorium för 200 personer samt ett antal mindre mötes-
rum. Mariehamns stadsbibliotek är även det ett kulturhus 
med ett rikligt utbud av evenemang och konserter.

Foto: NIPÅ

Foto: NIPÅ
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Foto: Sebba Södergård

Foto: NIPÅ

Foto: Robert Jansson

ANP2010770.indd   11 13-10-2010   16:11:02



12

Nordens institut i Finland – Nifin /
Pohjoismaiden Suomen instituutti

Besöksadress: Kajsaniemigatan 9, Helsingfors 
Postadress: PB 231 
 FI - 00171 Helsingfors
Tlf: +358 9 6840 560
Fax: +358 9 6840 5650
Hemsida:           www.nifin.helsinki.fi
E-post: nifin@nifin.helsinki.fi

FACILITETER  
Föreläsningssal 40 pers
Mötesrum 12 pers
Bibliotek med mobil inredning 200 pers 

Foto: Nifin

Foto: Nifin

Nifin – Nordens institut i Finland / Pohjoismaiden Suomen 
instituutti inledde sin verksamhet 1997 och är en nordisk 
mötesplats i Helsingfors absoluta centrum.

Nifin har ett tudelat uppdrag: att inom Finland sprida  
kunskap om och intresse för Norden och att i det övriga 
Norden sprida kunskap om Finland och finsk kultur. 
Därutöver har Nifin numera verksamhet som knyter an till 
grannområdena kring Östersjön och det övriga Europa.

De områden Nifin verkar inom är kultur, språk, utbildning, 
media, samhällsliv och globalisering. Inom dessa områden 
anordnar Nifin programkvällar, seminarier, språkkurser 
med mera.  Vissa evenemang är årligen återkommande  
såsom Nordiska rådets litteraturpriskväll med författar-
gäster från hela Norden. Nifin deltar även som samarbets-
part i olika projekt och nätverk inom språk- och kultur-
området. 

Nifin upprätthåller Finlands enda nordiska specialbiblio- 
tek med tonvikt på modern skönlitteratur. Samlingarna om-
fattar också nordisk facklitteratur, dagstidningar, tidskrif-
ter, film och musik, både för vuxna och barn. 

Nifin administrerar webbportalen Valhalla, www.valhalla.
norden.org med information på skandinaviska, finska och 
engelska, om det som sker inom barn- och ungdomskul-
turen i Norden. 
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Foto: Nifin
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Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande 

regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, 

Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, 

Grönland och Åland. 

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt 

förankrat och är en viktig partner i europeiskt och internationellt 

samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt 

Norden i ett starkt Europa. 

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala 

intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma 

värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens  

ställning som en av världens mest innovativa och konkurrens-

kraftiga regioner.
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De nordiska husen och instituten är kulturinstitutioner som 
lyder under Nordiska ministerrådet. De har i uppdrag att stärka 
det regionala kulturlivet och främja aktivt deltagande i nordiskt 
samarbete på det allmänkulturella området.
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