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Kvøða til Norðurlandahúsið á 25-ára degnum

Kære gæster,
I 25 år har Norðurlandahúsið nu været ramme om utallige arrangementer og
aktiviteter – aktiviteter som været med til, at gøre Færøerne til et endnu mere levende
og spændende samfund.
Da Norðurlandahúsið blev til for 25 år siden, var det et stort fremskridt. Huset har haft
umådelig stor betydning for færøsk kulturliv og det færøske samfund i sin helhed. Og
betydningen er ikke blevet mindre med årene. Tværtimod.
Resultatet af Norðurlandahúsið er en række skabende og spændende aktiviteter, som
inspirerer, flytter grænser og bygger bro til andre kulturer og lande. Desuden er det
lykkes for Norðurlandahúsið at udbyde et så bredt udvalg af arrangementer, at disse i
dag berører nærmest alle familier – alle hjem på Færøerne.
Sangkonkurrencer, musicals, symfonikonserter, færøsk folkedans, korkonserter,
teater, internationale konferrencer hvor bl.a. Bill Clinton, Hans Blix og Al Gore har
deltaget i løbet af det eneste år – er eksempler på det brede udvalg af aktiviteter som
Norðurlandahúsið har stået for.
Norðurlandahúsið er i sig selv, også et utrolig smukt hus – og en meget god ramme
om de aktiviteter, som er i huset.
Der er ingen tvivl om, at Norðurlandahúsið er en arkitektonisk perle – og et symbol på
det nordiske samarbejde.
Ud over navnet og de nordiske aktiviteter - så udgør også selve materialet som huset
er fremstillet af, også et symbol på det nordiske samarbejde. Norske stengulve og
svenske trægulve. Dansk træloft og glasruder. Finske døre. Færøsk græstag. Disse er
et lille udpluk af materialerne, som er brugt til at skabe det smukke og unike hus som
vi i dag fejrer.
Huset er på alle måder et vigtigt og synligt symbol på det nordiske samarbejde, og vi
kan i disse dage glæde os over, at det ikke kun er aktiviteterne som bliver flere og
større, men at også selve huset bliver større.
Den nye tilbygning vil give plads til endnu flere aktiviteter, og giver dette også
mulighed for nye og større arrangementer.
Dette har især betydning for Færøerne, som har meget begrænset udvalg af kulturhuse
– og ingen andre af samme karakter som Norðurlandahúsið. Dette er dog noget som

der vil blive ændret på i de kommende år, da det nye Landsstyre har planer om at
bygge det første færøske NationalTeater.
Norðurlandahúsið vil i fremtiden kunne rumme endnu flere arrangementer, og vi kan
derfor glæde os over, at det på det Nordiske Kulturministermøde i Stockholm i
tirsdags lykkedes, at få vedtaget at budgetbevillingen til de nordiske huse ikke skal
reduceres i 2009 – og dette på trods af, at dette lå i det oprindelige forslag, og på trods
af, at det samlede budget for det nordiske kulturområdet skal reduceres med 5%.
På det Nordiske Kulturministermøde var et hovedtema ”børn og kultur”, hvor
betydningen af, at alle børn har adgang til kulturelle oplevelser og aktiviteter blev
behandlet.
Kulturen er en naturlig del af dagligdagen, men det har stor betydning, at der gøres
noget for at sikre, at alle børn får mulighed for at få adgang til kulturelle oplevelser og
aktiviteter. Dette har stor betydning for trivsel og udvikling hos vores børn – og
dermed vores fremtid.
Vi kan glæde os over, at Færøerne står relativt stærkt på det kulturelle område – bl.a.
mht. børns adgang til kultur. Og dette kan vi bl.a. takke Norðurlandahúsið for.
For Norðurlandahúsið har været ramme om – og i flere tilfælde også initiativtager til –
en række kulturelle arrangementer for børn og unge.
Nogle eksempler på dette - blandt mange - er Ung í Føroyum, Børnesymfonikonserter
og Listaleypurin.
”Ung í Føroyum” – er en weekend om året, hvor færøske unge har mulighed for at
tilmelde sig diverse workshops, hvor de får inspiration og vejledning af professionelle
kunstnere. Arrangementet ender med en stor offentlig forestilling med sang, kunst,
dans, musik, film m.m. som de unge har produceret og fremfører.
En andet eksempel er, at Føroya Symfoniorkester i sidste måned afholdt
børnesymfoni-konserter for 4000 færøske børnehavebørn, dette er imponerende –
dette svarer til 7-8% af den færøske befolkning. Det svarer til, at man i Danmark holdt
symfonikonserter for 400.000 danske børnehavebørn i løbet af 1 uge.
Endnu et eksempel er Listaleypurin, som startes op nu i 2008, og er en færøsk udgave
af den norske ”Den kulturelle skolesækken” – som har til formål at give alle
folkeskoleever adgang til kulturelle oplevelser og kulturelle aktiviteter af høj kvalitet.
Det er ingen tvivl om, at det er de mange mennesker og ildsjæle som igennem de
seneste 25 år, har fyldt huset med liv og aktiviteter – som er hovedårsagen til, at
Norðurlandahúsið er blevet til den succes som det er, og årsagen til, at
Norðurlandahúsið har fået den store betydning som det har fået, for det færøske
samfund.
Det er ikke muligt at nævne alle de mange, som har haft stor betydning for
Norðurlandahúsið, men Erlendur Patursson, som fremlagde forslaget til et nordisk hus
på Færøerne – ejer en del af æren af, at vi i dag kan fejre denne 25 års dag.
Også en stor tak til Nordisk Ministerråd for, at de støttede op om, at lade
Norðurlandahúsið bygge, således at dette kunne tages i brug for 25 år siden.

Vi oplever i disse dage en række resultater, af de aktiviteter og det arbejde som bl.a.
Norðurlandahúsið har været udgangspunkt for i de senere år.
Der er på mange måder sket en eksplosion indenfor det færøsk kulturliv i de senere år
– blandt andet indenfor musikken. Færøske rockmusikere, Færøske operasangere,
Færøske klassiske musikere og Færøske folkemusikere klarer sig strålende i udlandet
– for ikke at glemme f.eks. færøske designere og kunstmalere.
Disse har ud over at være forbilleder for børn og unge på Færøerne, været med til at
”brande” Færøerne i udlandet.
Og mest af alt, er de også levende eksempler på, at det er muligt at skabe noget unikt,
og klare sig i globaliseringen og den internationale konkurrence, hvis du bare følger
dit hjerte – og gør det du er bedst til.
Jeg vil til slut, på vegne af Mentamálaráðið og Landsstyret, ønske Norðurlandahúsið,
styret og medarbejderne – hjertelig tillykke med 25 års dagen
– og opfordre til, at I også de næste 25 år, fortsætter med at gøre det, I er bedst til.

