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Mál og framtíðarsjónir

Felagsnorðurlendska mentanarsam-
starvið er ein sterk eind. Samstarvið 
hevur stóra ávirkan á umheimin og 
endurspeglar tað grundarlag av felags 
virðum, vit í Norðurlondum byggja á. 
Samstarvið lítur frameftir og er ført 
fyri at fevna um og ávirka torgreiddu 
broytingarnar, sum henda í okkara 
norðurlendsku samfeløgum og úti í 
heimi.

Norðurlendska ráðharraráðið virkar 
fyri at styrkja Felagsnorðurlendska 
mentanarsamstarvið. Eitt mentanar-
samstarv har list og mentan eru  
hornasteinar í tí felagsskapi, sum 
bindur Norðurlond saman.

Norðurlendski samstarvsbygnaðurin 
innan mentan er heilt nógv broyttur 
seinastu árini. Og málið er at gera 
samstarvið uppaftur opnari, gjøgn-
umskygdari og smidligari.

Henda menningargongd heldur  
fram í komandi árum. Avbjóðingar 
úr umheiminum og í okkara egnu 
samfeløgum krevur, at vit alsamt 
laga fortreytirnar eftir felagsnorður-
lendska mentanarsamstarvinum.

Vit laga okkum alsamt eftir broyting-
um, og tá ið mentanarsamstarvið 
vandaliga fer at verða eftirmett frá 
2010 og fram, kemur fram í ljós, hvat 
ið skal broytast og mennast. 
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Hví felagsnorðurlendskt men-
tanarsamstarv?
Norðurlendska mentanarsamstarvið 
fevnir um nógv evni og virksemi 
heilt frá fólksligum felagsskapum til 
virksemið hjá einstaka listafólkinum. 
Báðir partar skulu hava umstøður at 
spenna seg út og mennast, og her  
eru felagsnorðurlendskir stovnar og 
virknar skráir við til at skapa góðar 
og smidligar karmar.

Felagsnorðurlendska mentanarsam-
starvið hevur trý høvuðsmál:

1. samstarvið skal endurspegla 
tær raðfestingar fyri mentan 
og list, sum Norðurlond hava 
í felag

2. samstarvið skal stuðla upp und-
ir eitt norðurlendskt perspektiv í 
einstøku londunum

3. samstarvið skal stimbra 
tvívegisávirkanina millum tað 
norðurlendska og tað altjóða

Norðurlendska ráðharraráðið hevur 
virksemi og stovnar, sum virka fyri at 
náa málunum. Norðurlandahúsini og 
stovnarnir, norðurlendsku men-
tanarskráirnar og so samrøðuverk-
staðurin Norðurlendskt mentanarting 
(Nordisk Kulturforum) teljast millum 
teirra.  

Seks evni
Ætlanin fyri norðurlendska mentanarsam-
starvið 2010–2012 hevur seks raðfest 
evni. Evnini eru:

1. Skapandi Norðurlond – aftursvar til 
avbjóðingarnar frá alheimsgerðini

2. Norðurlendsk málfatan
3. Mentan fyri børn og ung
4. Mentanarligt fjølbroytni
5. Norðurlendski mentanararvurin
6. Skráin hjá formansskapinum í ráð-

harraráðnum á mentanarøkinum

Felags norðurlendska mentanarsamstarv-
ið 2010–2012 – mál og framtíðarsjónir 
lýsir yvirskipaðu ætlanirnar og evnini 
fyri norðurlendska mentanarsamstarvið 
2010–2012

FAKTA
Ráðharraráðið fyri Mentan hevur  
160 DKK millionir at ráða yvir um 
árið. Stórur partur av pengunum  
fara til mentanar- og listaverkætlan-
ir, sum listafólk og fólk, virkin á 
mentanarpallinum, søkja um stuðul 
til úr Norðurlendska mentanargrunn-
inum og í virkisskráunum hjá 
ráðharraráðnum. Aðrar upphæddir 
verða brúktar til at menna og reka 
norðurlandahúsini og stovnarnar  
og til tær tríggjar norðurlendsku 
mentanarvirðislønirnar.
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1. Tey skapandi Norðurlondini – 
aftursvar til avbjóðingarnar frá 
alheimsgerðini

Mál

Norðurlendsk mentan og list 
skal verða sjónligari á alheims-
pallinum. Norðurlendsk mentan 
og list skal gera sítt til at fáa 
burtur úr avbjóðingum og 
møguleikum, sum alheimgerðin 
býður okkum.

Norðurlendsku ráðharrarnir hava 
lagt eina offensiva ætlan fyri at 
víðka norðurlendska mentanar– og 
fjølmiðlasamstarvið úti á alheims-
pallinum, sum ger mentanina til eitt 
sjálvstøðugt øki, sum ger vart við 
seg í felagsnorðurlendska alheims-
átakinum.

 Alheimsvirkisætlanin hjá ráðharr-
unum í Skapandi Norðurlond fatar 
m.a. um framtakið Norðurlendsk 
mentan úti í heimi við trimum 
stórum átøkum í tíðarbilinum 2009 
til 2011. Fyrsta stig var at gera vart 
við norðurlendskan film í Toronto í 
2009. Í 2010 verður ljós varpað á 
norðurlendska landslagsbyggilist 
á Expo 2010 í Shanghai, og í 2011 
verður gjørt vart við norðurlendskar 
bókmentir á Salon du livre í París.

Væl stødd Norðurlond – norður-
lendsk siðvenja við fólkaræði og 
samrøðu kann geva íblástur

Norðurlond eru fyrimyndir fyri aðrar 
partar av heiminum, tá ið ræður um 
fólkaræði og samrøðu. Tað íkast, ið 
norðurlendskt mentanarsamstarv 
gevur til at eggja til og breiða út 
friðarfremjandi, fólkaræðiligar og 
mentanarligar samrøður og samspæl 
ímillum mentanir skal stimbrast.

FAKTA

Skapandi vinna er ein alsamt 
vaksandi og meira týðandi 
partur av samlaða alheimsbú-
skapinum. Skapandi vinnurnar 
eru longu nú sterkir geirar, men 
tær eiga nógva ónýtta menning-
arkraft eftir í sær.

KreaNord er ein tvørgeirabólkur, 
sum mennir og varpar ljós á 
skapandi vinnugreinir. Við  
virk is  tilmælum, netverksvirksemi, 
menningararbeiði og profiler-
ingsvirksemi skal KreaNord 
knýta tiltøk saman tvørtur um 
mentanar- og vinnugeirarnar í 
Norðurlondum.

www.kreanord.org

Undir yvirskriftunum Sjónligari 
Norðurlond, Meira vitanargrundað 
Norðurlond og Væl stødd Norðurlond 
verður ljós varpað á norðurlendska 
mentanarsamstarvið bæði altjóða 
og í Norðurlondum.

Sjónligari Norðurlond – Norður-
lendsk mentan skal fram í ljós á 
altjóða palli

Norðurlond hava fortreytirnar fyri at 
leggja seg fremst, tá ið tað snýr seg 
um alheimsmenning av skapandi 
vinnum. Norðurlond eru nógv vird 
altjóða fyri film, tónleik, bókmentir, 
byggilist og sniðgávu. Seinnu árini 
hava londini hvørt í sínum lagi tikið 
stig til samstarv millum mentanarlív 
og vinnulív til tess at royna teir møgu-
leikar, sum upplivingarbúskapur 
skapar.

Norðurlond meira vitanargrundað 
– Norðurlond skulu framleiða og 
draga vitan til sín

Norðurlond hava fortreytirnar fyri 
at verða ein heilt týðandi leikari í 
mentanarligu vitanarmenningini á 
altjóða stigi. Norðurlendska mentan-
arsamstarvið skal eggja til meira 
talentmenning, førleikakunning og at 
loysa uppgávur, ið fara út um vanlig, 
ásett mørk.

Evni til norðurlendska mentanarsamstarvið 
2010–2012
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2. Norðurlendsk málfatan

Mál
List og mentan skulu verða 
við til at økja norðurlendsku 
málfatinina.

Norðurlendsku málini skulu 
síggjast væl í almenna lívin-
um, í miðlunum og filmunum.
Bøkur á samfelagsberandi mál-
unum í Norðurlondum skulu 
verða lættari at fáa fatur á.

Norðurlond fevna um fleiri mál. 
Borgararnir hava góðan málkunn-
leika, og málpolitikkurin hvílir á 
fólkaræðisligum grundarlagi.

Í einum alheimsgjørdum heimi 
kunnu Norðurlond tí verða ein mál-
politisk fyrimynd fyri onnur øki. 
Tey mongu málini veita fortreytir 
fyri kunnleika, skapanarevnum, 
samanhangi og altjóða sambond-
um, sum ikki eru gjørlig í einum 
samfelagi við bara einum máli.

Mentanarøkið hevur gjøgnum 
mentanarliga samvirkan, bókment-
ir, film og sjónvarp makaleysar 
fortreytir fyri virkin at fara uppí 
og stimbra betri málfatan millum 
ymsu norðurlendsku málini.

er, at Norðurlond skulu vera besta stað 
í heiminum fyri børn og ung. Málið er at 
skapa góðar líviumstøður fyri børn og ung 
og at økja teirra møguleikar at fáa ávirkan, 
sama hvat kyn, uppruni, mentanarlig og 
sosialbúskaparlig  bakgrund, aldur, heim-
staður, kynslív ella arbeiðsevni.

Børn og ung fáa ágóðan av tiltøkum 
innan flestu samstarvsøki í Norður-
lendska ráðharraráðnum. Øll øki skulu 
hava atlit at børnum - og ungdómum í 
øllum virksemi. Mentan er eitt av teim-
um økjum, sum verður raðfest serliga 
høgt í komandi árum.

NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdoms-
komité) veitir stuðul til Ráðharraráðið 
fyri mentan. Tað skal tryggja, at barna- 
og ungdómsmentan verður flættað inn 
í allar viðkomandi partar av arbeiðnum 
hjá Norðurlendska ráðharraráðnum.

FAKTA
Norðurlond fyrr og nú  er ein 
vevstaður fyri børn og ung, gjørdur 
í samstarvi millum Norðurlendsku 
barna- og ungdómsnevndina  (NORD-
BUK) og Danmarks Radio við stuðli úr 
Norðurlendska mentanargrunninum. 
Vevstaðurin breiðir samvirkandi 
upplýsingar um m.a. Norðurlanda 
søgu, mentan og mál. Upplýsingar-
nar kunnu verða brúktar í skúlanum í 
undirvísing um Norðurlond.

FAKTA
Norðurlendska bókmentir. 
Hvørt ár letur Ráðharraráðið 
fyri mentan oman fyri 2.5 
milliónir DKK til at týða bók-
mentir millum norðurlendsku 
málini. Tað gevur borgarunum 
í Norurlondum gott høvi at lesa 
bókmentir, ið eru skrivaðar av 
øðrum norðurlendskum høvund-
um, á sínum egna máli.

3. Mentan fyri børn og ung

Mál
Børn og ung skulu hava betri 
høvi at skapa síni egnu mentan-
arúttrykk.

Børn og ung skulu sleppa 
lættari fram at góðum, talgildum 
norðurlendskum miðlum.

Norðurlandahúsini og stovnar-
nir skulu breiða út og stimbra 
barna- og ungdómsmentan.

Norðurlendska ráðharraráðið 
hevur skipað eina ætlan fyri børn 
og ung í Norðurlondum. Visjónin 
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Tað at koma í samband við aðrar 
mentanir bjóðar okkara sjálvsfatan 
av og við at gera mentanararvin 
– bæði tann heimliga og alheim-
liga – nógvum viðkomandi skapar 
tað fortreytirnar fyri at menna eitt 
burðardygt samfelag.

Norðurlond hava drúgvar royndir við 
mentanarsamstarvi bæði í Norður-
londum og á altjóða palli. Tørvur er 
á at fáa knýtt hetta samstarv tættari 
at altjóða UNESCO samtyktum um 
mentanarligt fjølbroytni, mentanar-
minni og mentanararv og samtykt-
irnar í Evroparáðnum viðvíkjandi 
mentanarøkinum.

6. Skráin hjá formansska-
pinum á mentanarøkinum í 
Ráðharraráðnum 

Mál
Skráin hjá formansskapinum er 
við til at menna og seta í verk 
tær raðfestingar, norðurlendsku 
ráðharrarnir hava gjørt. 

Samtyktu heimsfevnandi átøkini 
verða framd í verki.

Framhaldið í arbeiðnum hjá 
mentamálaráðharrunum verður 
tryggjað.
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4. Mentanarligt fjølbroytni

Mál
Mentanarliga fjølbroytnið í 
norðurlendska mentanarsam-
starvinum skal vaksa.

Norðurlendska mentanarsamstarv-
ið skal bæði stimbra og menna 
fjølbroytnið í mentanarhugtakinum, 
soleiðis at bæði ymisleiki og góðska 
verða tryggjað. 

Norðurlendska mentanarsamstarvið 
skal tí stuðla eini ørgrynni av virk-
semi: Frá fólksligum felagsskapum 
til professionelt listarligt virksemi. 
Fjølbroytni skal verða skilt í týdn-
inginum: Mentanarligt fjølbroytni 
– bæði viðvíkjandi málbólkum og 
innihaldi.

List og mentan eiga nógva kraft 
í sær at vera teir liðir, ið gera, 
at fleiri verða før fyri at taka teir 
møguleikar, sum vitanarsamfelagið 
hevur tøkar. Tað snýr seg m.a. um  
lærutilgongdir og sosiala inklusión 
og fyribyrgjandi átøk.

5. Norðurlendski men-
tanararvurin

Mál
Mentanarliga samstarvið ger 
sítt til, at norðurlendski ment-
anararvurin verður varðveittur, 
verður sjónligur og mennist

Okkara mentanararvur gevur ein 
grundleggjandi kunnleika um tær 
siðvenjur og spælireglur, sum 
eru okkara felags fatanarkarmar í 
Norðurlondum. Við at seta mentan-
ararvin í brennidepilin kunnu vit 
verða við at menna samanhangs-
máttin í Norðurlondum, styrkja 
samleikakensluna og kensluna av 
at verða knýttur at einum staði ella 
landsparti. 
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Tað landið, sum hevur formansskap-
in í Norðurlendska ráðharraráðnum, 
leggur á hvørjum ári fram eina 
serliga ætlan, sum skal endurspegla 
tey tiltøk og leggja aftrat teimum 
tiltøkum, sum framd verða innan 
fyri Ráðharraráðið. Skráin hjá for-
mansskapinum ein ógvuliga týðandi 
táttur í at fáa framtíðarjónina um 
norðurlendska mentanarssamstarvið 
framda í verki.

Hvør formansskapur virkar fyri at 
halda fram, har hini sleptu, og leggja 
lunnar undir nýggjar skráir.

Hesi lond eiga formansskapin í tíðar-
bilinum 2010–2012: Danmark 2010, 
Finnland 2011 og Noreg 2012. 
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Skráir:
Skrá fyri norðurlendsk telduspøl
Skrá fyri norðurlendskan- baltiskan 
mobilitet
Skrá fyri mentan og list

Skrá fyri norðurlendsk  
telduspøl, 2010–2011  
Skrá fyri norðurlendsk telduspøl skal 
tryggja, at børn og ung sleppa fram 
at dygdargóðum tilfari við eyðsýnd-
um norðurlendskum dámi. Virksem-
ið fer fyrst og fremst  at fevna um 
sølu og útflutning, talgilda útbreiðslu, 
brúkara- og framleiðsluupplýsing og 
serfrøðingastuðul. 

Skráin skal:
• Stimbra betri góðsku og hava 

betri úrval av telduspølum, 
gjørd í Norðurlondum til børn 
og ung.

• Tryggja eitt effektivt norður-
lendskt undirstøðukervi fyri tey, 
ið menna, framleiða og breiða 
út telduspøl í Norðurlondum

• Samskipa felags norðurlendskt 
virksemi

• Tryggja, at upplýsingin kemur 
út, og at kunnleikin til yrkisøkið 
veksur. 

• Fáa í lag eitt samstarvsnet mill-
um teirra, ið virka í yrkinum.

Skránna fyri norðurlendsk telduspøl 
umsitur Nordic Game Resources AB í 
Malmø, Svøríki.

www.nordicgameprogram.org

Norðurlendska-Baltiska mobi-
litetsskráin 2010–2011
Norðurlendska-Baltiska mobili-
tetsskránna fyri mentan kunnu øll 
luttakandi Norðurlond og balstisk 
lond brúka. Tað er mobilitetsstuðul, 
stuðul til netverk og stuðul til 
listafólkabústaðir. Íkast verða latin 
innan fyri øll listaøki sum stuðul  
til uppihald, til at fáa í lag netverk 
í Norðurlondum og balstiskum 
londum og til listafólkabústaðir, 
sum kunnu taka ímóti yrkislistafólki 
og mentanarstarvsfólk úr øðrum 
Norðurlondum og balstiskum 
londum

Balstisku londini fíggja tiltøkini sam-
an við Norðurlondum og eru eisini 
við í avgerðartilgongdum, sum hava 
við skránna at gera. Norðurlendska-
Baltiska mobilitetsskráin skal virka 
fyri:

• At hjá listafólki, framleiðarum 
og virkandi á mentanarpallin-
um frá øllum geirum innan fyri 
list og mentan fer mobiliteturin 
at vaksa

• At netverkini hjá virkandi á 
mentanarpallinum verða fleiri

• At listafólkabústaðirnir verða 
meira vitjaðir

Kulturkontakt Nord, Sveaborg, Finn-
landi, hevur ábyrgdina av, at skráin 
fyrisitingarliga  verður stuðlað.

www.kknord.org

Skráin fyri mentan og list 
2010–2011  
Skráin fyri mentan og list er tøk 
øllum norðurlendingum, sum virka 
á mentanarpallinum, listafólki og 
listastovnum og eisini mentanar- og 
listafelagsskapum. Skráin er broytt 
soleiðis, at nú ber til hjá teimum, 
ið virka innan fyri áhugamentan og 
geiran við sjálvbodnum arbeiði, at 
søkja sær stuðul úr skránni frá og 
við 2010.
 
Kulturkontakt Nord, Sveaborg, Finn-
landi, hevur ábyrgdina av at skráin 
fyristitingarliga  verður stuðlað.

www.kknord.org

Strategiir og arbeiðsætlanir
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Kulturkontakt Nord  
Kulturkontakt Nord arbeiðir við 
upplýs ing, operativum uppgávum og 
við at fyrisita tíðaravmarkaðar skráir, 
sum eru grundaðar á temu. Kultur-
kontakt Nord skal eisini samskipa teir 
serfrøðingarbólkar, sum hava yrkisligu 
ábyrgdina av at býta verkevnispengar 
út og at vera teimum til hjálpar.

Kulturkontakt Nord er í Sveaborg, 
Helsinki, Finnlandi.  

www.kknord.org

Norðurlandahús og stovnar 
– Føroyar, Ísland, Finnland, 
Áland og Grønland
Norðurlandahúsini í Føroyum og Ís-
landi og stovnarnir í Finnlandi, Álandi 
og Grønlandi eru týðandi pallar fyri 
norðurlendska samstarvið og røkja 
týðandi uppgávur við at upplýsa, 
breiða út kunnleika og gera vart við 
norðurlendska mentan.

Norðurlendska ráðharraráðið hevur 
harumframt skrivstovur í Estlandi, 
Letlandi, Litava og Útnyrðingsruss-
landi.

Norðurlendski 
mentanargrunnurin
Norðurlendski mentanargrunnurin 
veitir stuðul til mentanarverkætlanir 
í Norðurlondum og norðurlendskar 
verkætlanir uttan fyri Norðurlond. 
Verkætlanirnar, sum fáa stuðul, 
avmynda alt mentanarlívið og fevna 
um alt frá myndlist, sjónleiki, tónleiki 
og dansi til bókmentir og nýggjar 
miðlar. Eisini útbúgving, gransking og 
tvørgeira-verkætlanir koma inn undir 
tað, ið grunnurin kann stuðla. Innan 
fyri útbúgvingar- og granskingarøkið 
verða verkætlanir, sum knýttar eru at 
list og mentan, raðfestar høgt.

Norðurlendski mentanargrunnurin og 
Norðurlendska ráðharraráðið skulu í 
tíðarbilinum 2010-2012 virka í tøttum 
samstarvi at menna norðurlendska 
mentanarsamstarvið.

Skrivstovan hjá Norðurlendska ment-
anargrunninum er í Keypmannahavn, 
Danmark.  

www.nordiskkulturfond.org

Norðurlendskur kunningardepil 
fyri miðla- og samskiftisgransking 
(NORDICOM) 
Uppgávan hjá NORDICOM er at bera 
kunnleika um miðla- og samskiftis-
gransking og miðlamenning í Norður-
londum.

Göteborg universitet, Svøríki, umsitur 
Nordicom

www.nordicom.gu.se

Norðurlendski films- og 
sjónvarpsgrunnurin
Fremsta endamál við Norðurlendska 
films- og sjónvarpsgrunninum er 
at stimbra dygdargóðari films- og 
sjónvarpsframleiðslu í teimum fimm 
Norðurlondunum (Danmark, Finnland, 
Island, Norge og Sverige). Tað verður 
gjørt við at veita stuðul til at fíggja 
spælifilm, sjónvarps-fiksjón/sendiraðir 
og skapandi heimildarfilm.

Skrivsstovan hjá Norðurlendska films- 
og sjónvarpsgrunninum er í Oslo, 
Norge.

www.nordiskfilmogtvfond.com

http://www.nordiskfilmogtvfond.com
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um at menna mentanarsamstarvið. 
Evni, ið verða tikin upp á Norður-
lendska mentanartinginum skulu altíð 
endurspegla yvirskipaðu málini fyri 
mentanarsamstarvið.

Eftirmeting
Reformen af det Endurskoðaða 
norðurlendska mentanarsamstarvið, 
sum sett varð í verk í 2007, verður 
gjølla eftirmett. Arbeiðið verður sett 
í verk í 2010 og er liðugt í 2011. 
Eftirmetingin skal m.a. fáa greiðu á, 
um fólk halda norðurlendska ment-
anarsamstarvið vera brúkaravinaligt, 
smidligt og lætt at hava skil á.

Á leiðini eru ymsir partar dagførdir, 
sum er flættaðir inn í hesa ætlan við 
málum og miðum fyri mentanarsam-
starvið. Dagføringarnar eru gjørdar eftir 
samrøður við lista- og mentanarøkið 
m.a. á tveimum mentanartingum í 
2009.

Framhaldandi menning av norður-
lendska mentanarsamstarvinum – 
innihald og háttalag – verður grundað 
á tørv og hugskot frá politiskari síðu 
og ymsum yrkisøkjum. 

Heiðurslønina fyri film umsitur Nord-
isk Film & TV Fond, heiðurslønina 
fyri bókmentir svenska umboðanin í 
Norðurlandaráðnum, og heiðursløn-
ina fyri tónleik umsitur Norðurlanda-
húsið í Føroyum

Samrøða – norðurlendskt 
mentanarting (Nordisk Kultur-
forum)
Norðurlendska ráðharraráðið skipar 
fyri ráðstevnum, seminarum og 
workshops undir heitinum ”Norður-
lendska mentanartingið”  (Nordisk 
Kulturforum). Mentanartingið gevur 
gott høvi at skifta orð um hugskot og 
upplýsingar millum ráðharraráðið og 
tey, ið virka í mentanar- og listalívin-
um.

Norðurlendska mentanartingið er 
týdningarmesta kelda til upplýsingar 
hjá ráðharraráðnum í arbeiðnum at 
tryggja, at skráir og framtíðartiltøk 
fyri mentanarlívið í Norðurlondum 
mennist og heldur fram. Mentanar-
tingið sum samrøðuamboð skal tí 
mennast fyri at tryggja, at samrøðan 
fer fram á skilagóðan hátt.

Hvørt norðurlendskt mentanarting 
skal enda í einum ítøkiligum upps-
koti til ráðharrarnar í mentamálum 

Norðurlendsk journalistisk 
eftirútbúgving
Fremsta uppgáva hjá Nordisk 
Journalistcenter (NJC) er gjøgnum 
skeið, seminariir og onnur førleika-
mennandi átøk at skapa og halda 
fast við áhugan hjá miðlunum fyri 
norðurlendskum andsskyldskapi og 
mentanarligum felagsskapi.

Nordisk Journalistcenter er í Århus, 
Danmark.

www.njc.dk

Norðurlendsku mentanar-
heiðurslønirnar. Bókmentir, 
tónleikur og filmur.
Norðurlendsku mentanarheiðurs-
lønirnar eru við til at gera norður-
lendskt lista- og mentanarlív 
sjónligt. Í 2009 varð avgjørt at fara 
undir eitt samlað átak fyri at varpa 
meira ljós á heiðurslønirnar. Tiltakið 
skal vera við til at fáa fram í ljós, 
hvussu týðandi part, heiðurslønirnar 
umboða innan fyri mentanarliga 
samstarvið, og hvussu tær eggja til 
samstarv og elva samvirkandi orku 
millum.

http://www.njc.dk
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