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Nordens Institut på Åland fyldte 36 år i 2021, 
nærmere bestemt den 3 maj. Vi fik heller ikke i 
år mulighed for at fejre dagen med noget eks-
traordinært eller spektakulært. Alligevel har hele 
året båret præg af andre ret så transformerende 
begivenheder.  

NIPÅs årsrapport følger i store træk bevillingsbre-
vets opbygning og struktur og de enkelte punkter 
i NIPÅs bevillingsbrev for 2021 danner grundlaget 
for teksterne i denne årsrapport. 

Arbejdet med visionen
Arbejdet med visionen og de 3 “nye” indsatsområ-
der har været frugtbart. Gennem en stadig dialog 
med både kulturaktører, kunstnere, ansatte og 
kolleger kommer vi godt på vej til at blive dygti-
gere til at realisere den nordiske vision; “Et grønt 
nordisk kulturliv”, “en konkurrencekraftig nordisk 
kultursektor” og “et tilgængeligt, inkluderende og 
ligestilletkulturliv i Norden”. I praksis vil det sige 
at personalet til stadighed koncentrerer sig om 
at få indhold, fortællinger og praktik til at gå op 
i en højere og mere holdbar enhed. Det er efter 
vores bedste opfattelse lykkedes, både indadtil og 
udadtil. 

Den hybride ambition
NIPÅ har i 2021 forankret vores digitale værktøjer 
og fastholdt en tydelig digital profil og synlighed. 
NIPÅ har forsøgt sig med flere fysiske arrange-
menter, ikke nødvendigvis med hensigten at  
“vende tilbage til tidligere formidlingsformer” 
men snarere at skabe hybride løsninger af høj 
kvalitet, der tilgodeser både det fysiske og det 
digitale publikum. 

Den hybride tilstedeværelse blev til et spændende, 
om ikke helt tydeligt strategisk værktøj, da det 
er svært at forudsige hvilke restriktioner der var 
gældende. Men det viste sig at med hybrid plan-
lægning opstod der er større råderum i de reelle 
formidlingsmuligheder. NIPÅ vil fremafrettet eva-
luere muligheder i forhold til de evt. restriktioner 
der måtte kunne opstå

Større påvirkninger af drift og  
aktiviteter på NIPÅ i 2021
Efter mere end 36 år gik den lokalt ansatte 
sekretær på pension i juni 2021. Samtidig med 
pensioneringen trådte NIPÅ i en fase hvor det blev 
besluttet at institutionen bliver en egen juridisk 
entitet og ikke tilhørende under Landskaps- 
rege-ringens organisationsnummer. Disse  
større begivenheder havde den effekt at der ikke 
blev ansat erstatningspersonale for sekretæren, 
at al praktisk kontering og andre sekretæropga-
ver overgik til direktørens ansvars-område og at 
store beslutninger om ansættelse af kontorper-
sonale blev skudt ud til begyndelsen af 2022, ind 
til at man havede klarhed over situationen efter 
direktør skiftet i 2022 og organisations ændringer.
Overordnet er institutionen ikke påvirket nævne-
værdigt af disse begivenheder, men dog skal det 
noteres at både ledelsesbeslutninger, planlagte 
aktiviteter i efteråret og ind i 2022 og daglig drift 
var belastet i denne periode. Persona-let har ydet 
en enorm indsats for at holde kursen i dette helt 
specielle efterår. 

Det må konstateres at NIPÅ aldrig har været i en 
lignende situation så der er ikke målepunkter eller 
milepæle der kan benyttes som referencer. 

Ledelsesberetning

Nordens Institut på Åland (NIPÅ) har til opgave at 
formidle nordisk kultur til Åland og ålandsk kultur  
til resten af Norden.Institutionen skal understøtte, 
stimulere og bidrage til udviklingen af Ålands kultur-
liv. Dette gøres blandt andet ved programaktiviteter 
og samarbejde med relevante aktører på og uden  
for Åland.



En ledelsesobservation er alligevel tydeligt positiv. 
NIPÅ kommer til at gå styrket ud af denne fase 
og kan se frem til i 2022 at få tilført både nye 
ledelseskræfter samt en styrket og mere effektiv 
administrativ forvaltning. Det må forventes at 
der også vil være en mærkbar positiv effekt på 
personalet.

Åland 100
NIPÅ har aktivt deltaget i fejringen af Ålands 100 
år som selvstyrende region. Hele 2021 har NIPÅ 
været en proaktiv samarbejdspartner i bestræ-
belserne på at skabe større festlige begivenheder 
enten som egen projektejer eller som samarbejds-
partner med Ålands Landskapsregering.  

Fejringen har også haft stor indflydelse på den te-
matik som har været en rød tråd i NIPÅs kulturelle 
aktiviteter men mere om dette unde beskrivelsen 
af de enkelte indsatsområder.  

Det kan konkluderes at NIPÅ har haft et stærkt 
og tillidsfuldt samarbejde med alle deltagere i det 
forløbne år. Dette kunne ikke lykkes uden ekstra 
arbejdsressourcer og også på dette punkt lykke-
des det at knytte virkelig kompetent ekstraperso-
nale til de enkelte opgaver. 
  



NIPÅ har i 2021, i lighed med 2020 og de skiftende 
covid 19 begrænsninger, gennemført mere end  
40 begivenheder, har haft fysiske åbningsdage  
fra januar til december, dog under hensyntagen  
til antal publikum og rekommandationer om at  
holde afstand. Disse åbne dage har været supple-
ret med digital tilstedeværelse 24/7/365. 

Trivslen på NIPÅ har overvejende været god men 
forandringer, en pensionering af den mangeårige 
sekretær, ansat af Landskapsregeringen i 1985 og 
derfor en helt central person i administrationsar-
bejdet som ovenfor beskrevet, har genereret et hø-
jere stressniveau som heldigvis har været håndteret 
konstruktivt af de ansatte. Det har været en rigtig 
fin oplevelse at være lidt flere på arbejde hen over 
efteråret hvor de timeansatte i høj grad også har 
bidraget til trivsel og fine resultater. Det bør dog 
nævnes at disse store omvæltninger for institutio-
nen kommer til at have betydning for aktiviteterne i 
starten af 2022.

Fagligheden på institutionen er høj. NIPÅs  
kommunikationsansvarlige har gjort et kæmpe 
stykke arbejde for at formidle ikke alene NIPÅs 
sædvandlige aktiviteter men tidlige deltaget som 

ordførende for Åland 100 kommunikationsgruppen 
så NIPÅ har dermed i høj grad bidraget til det gode 
samarbejde. Projektleder og praktisk personale 
(løstansatte på timebasis) har løftet en kæmpe  
opgave hvad angår åbningstider, udstillinger, 
workshops og hele det kunstfaglige indhold  
på NIPÅ.

I 2021 er ledelsesbeslutningen at fastholde  
distancearbejde når det er muligt samt at hver 
enkelt medarbejder får denne valgfrihed i forhold  
til de daglige opgaver. Når det kræves er alle selv-
følgelig fysisk til stede og det ser ud til at denne 
ordning fungerer rigtig godt.

Det bør dog nævnes at disse store omvæltninger 
for institutionen kommer til at have betydning for 
aktiviteterne i starten af 2022.

Del 1 Hovedtal

Fotografen 
Marcus Boman 

dokumenterer 
sin udstilling 

SKAPERKRAFT

Fastanställd personal vid NIPÅ  
fotosommaren 2021.  
Presentation från vänster till höger:  
Anna Lind Bengtsson, Jacob  
Haagendal, Harriet Lundell  
samt Alexandra Trizna.



Harriet  Lundell, gick under 2021 i pension, 

efter 36 år på NIPÅ.

Förberedelser och fotosession under streamen av den grafisk prommenaden med Minna Öberg.

Under Nordiska Litteraturveckan 2021 ordnade NIPÅ i 

samarbete med Ålands landskapsregering och Åland 100 

en fantastisk vecka med många spännande och 

uppskattade evenemang. Som festlig avslutning på 

veckan ordnas en soaré på Alandica.

Privat gruppbesök på Galleri NIPÅ.



Del 2 Årets aktiviteter 
   og resultater
Mål for 2021 

I 2021 satte NIPÅ fokus på bæredygtig kultur formidling til alle, blandt andet 
gennem en styrkelse af NIPÅs digitale rådgivning og en nordisk digital kulturkanal 
i form af streaming og IPTV. 

Arbejdet med HållbART-festivalen fortsatte også i 2021 i forbindelse med  ReGe-
nerationfestivalen. Synligheden og fejringen af Åland 100, 
især med henblik på bæredygtighed, var det også en vigtig del af arbejdet i 2021. 
Udover disse arbejdede NIPÅ, med kultur og dens rolle som forandrings- og fo-
rankringsagent i  et tværfagligt/tværsektorielt post-corona- og klimaarbejde.

NIPÅ spiller en strategisk rolle i arbejdet med at nå målene i det kulturpolitiske 
samarbejdsprogram og i handlingsplan for 2021–2024 som er knyttet til Nordisk 
Ministerråds vision.

Indsatsområderne
Denne årsrapport fraviger i sin form fra tidligere 
på dette område. Perspektivet i arbejdet med  
visionen tilbyder en mere holistisk tilgang og et 
mere samlet billede af, hvad det egentlig er vi 
er på vej til at realisere. Denne rapportering er 
samtidig et udtryk for at vi arbejder målrettet på 
at overskride definitionerne af de enkelte sektorer 
og de enkelte referenceområder som der ellers 
lægges op til i bevillingsbrevet.  

De erfaringer der er høstet i arbejdet med  
realisering af den nordiske vision i 2021 byder  
på en del spørgsmål og en del virkeligt frugt- 
bare perspektiver. 

Generalsekreterare Paula Lähtomäki på besök på NIPÅ, sommaren 2021.

Gruppbesök vid utställning.
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Et grønt kulturliv for nuværende og kommende generationer. 

Delmål 1
At fremme forståelse for og kendskab til kunsten og kulturens rolle som  
forudsætning for bæredygtig/holdbar udvikling er gennentrængende i de  
fleste af NIPÅs begivenheder  
i 2021. 

Opfyldelse af resultatmål
NIPÅ har aktivt formidlet gode eksempler på grøn kulturproduktion i 2021 og præsenteret 
begivenheder der kunne inspirere til øget bæredygtighed. Institutionen har forankret den 
digitale tilstedeværelse og grønne kulturproduktion samt bidraget til realisering af hold-
barhedsmålene i Agenda 2030. 

De fleste af NIPÅs produktioner i 2021 har grøn kulturproduktion og inspiration til at  
tænke grønt været en del af begivenheden men især kan disse projekter fremhæves  
(Alle links er aktive hyperlinks i denne årsrapport):
 
l VÄLKOMMEN HEM - VI MÖTS PÅ MITTEN
l BER-TLV-BRN-TKU-MHQ
l SYMBIOS
l FÖRÄNDRINGAR
l CIRKULATION
l SJÖMÄNNENS BESKYDDARINNOR
l TVÅ SKILDA LIV - ÖPPNA SAMTAL

Det konstateres at målene ses opfyldt i forhold til 
bevillingsbrevets resultatmål.

Indsatsområde 1 
Et grønt nordisk kulturliv 

Förändringar. En utställning där 11 stycken konstnörer och forskare arbetat sida vid sida  
för att berätta hur de upplever förändringar vid Nordens kuster.

Cirkulation - en modevisning vid Kvarter5, skapad helt av återvunna material. Här ett duschdraperi. 

https://www.nipa.ax/sv/kalender/valkommen-hem
https://www.nipa.ax/sv/kalender/ber-tlv-brn-tku-mhq
https://www.nipa.ax/sv/kalender/symbios
https://www.nipa.ax/sv/kalender/forandringar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/cirkulation
https://www.nipa.ax/sv/kalender/sjomannens-beskyddarinnor
https://www.nipa.ax/sv/kalender/tva-skilda-liv-samtalskvall
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Irina Fisun och Matilda Karlström var designers vid den hållbara modevsiningen Cirkulation, 
där allt var skapat av återvunnet material. Här arbetar Matilda på ett sängtäcke som 

blev en vacker kappa

Året inleddes med en Open Call-utställning där nio olika deltagare valdes ut för att 
presentera sin kreativa berättelse om begreppet hem.

Pga då gällande restriktioner kunde inget vernissage hållas. Istället genomfördes en film  
där Nicklas Lantz intervjuade alla konstnärer och filmen visades i NIPÅs digitala kanaler.

Samtalskväll med temat "Två skilda liv". Delade erfarenheter om 
hur det är att leva i en sjöfartsfamilj. I samband med 

utställningen Sjömännens beskyddarinnor.

Liveperformance. "Fem scener ur en 
livsberättelse", av och med Jürgen Bogle.  

För en liten corona-anpassad publik, 
fullsatt flera gånger om.



Norden er en attraktiv og synlig kulturregion. 

NIPÅs projekter i 2021 har i høj grad sigtet imod at facilitere en aktiv udveksling af kunstnerisk 
og kulturelt indhold i alle dele af vores kulturproduktion. Et øget kendskab og en øget interesse 
for nordisk kultursamarbejde har været i fokus under 2021. 

Delmål 1
At undersøge konkurrencekraft og byde på nordisk konkurrencekraftig kultur har i NIPÅs optik 
meget at gøre med indhold, med substans. NIPÅs udgangspunkt er, at vi i et konkurrencekraf-
tigt perspektiv tager udgangspunkt i den enkelte kunstners fortælling og gestaltning af virke-
ligheden. NIPÅ forbinder konkurrencekraft med kvalitet, med passion, med nytænkning og med 
vedholdenhed. 

Opfyldelse af resultatmål
Det må konstateres at succesen under dette virksomhedsområde i høj grad er afhængig af  
en stærk digital tilstedeværelse og synlighed specielt i en tid med mange restriktioner og  
omskiftelige nationale tiltag for at begrænse coronasmitten.  

NIPÅ har satset målrettet på at sende og genudsende streamede begivenheder herunder især 
koncerter. Blandt andet takket være støtte fra Nordisk Kulturfond via PULS midler har NIPÅ  
kunne realisere disse koncerter hvor en hel del har været produceret lokalt i et andet nordisk  
land og streamet fra NIPÅs platform. Vi fik også et godt eksempel på at en dialog om kriterierne 
for støtte i tider med corona kan være meget konstruktiv. 

Med de nye indsatsområder er der skabt plads til at arbejde med holdbarhed også i et under- 
søgende perspektiv. Et opgør med traditionsbundne måder at skabe og formidle kunst og kultur 
på har gjort os både nysgerrige samt tvunget os til at stille krav. Rejseaktiviteter som f.eks.  
turnerende virksomhed har hidtil været en forudsætning for et rigt og mangfoldigt nordisk  
kulturliv men NIPÅ fik muligheden for sat gå nye veje og skabe flere digitale begivenheder. Det 
siger sig selv at det IKKE er et bedre alternativ end fysiske begivenheder hvor publikum og  
kunstnere er i samme rum men det er et alternativ der både rummer mulighed for at kunne  
“noget mere” og også en mulighed for at konstruere mere holdbare oplevelser.
 
l AAMODT VISAR MINNEN AV EN PLATS
l BJARKE FALGREN
l GRÖNLÄNDSK ROCK MED STRÄNGAR
l QUASIMONDO MED ROBERT ZETTERQVIST
l CONNY HENRIX - DANSBANDSFREDAG
l DANSA IN ÅLAND 100
l GREEN FISH
l POPORKESTERN ÅLAND
l BROMANDERS SKÖNA VÄRLD
l EN LITEN ASK AV GLÄDJE
l INGIBJÖRG TURCHI-BAND
l KONSERT MED RKDIA PÅ ALANDICA 

Det konstateres at målene ses opfyldt i forhold til bevillingsbrevets resultatmål.

Indsatsområde 2 
En konkurrencekraftig nordisk kultursektor

https://www.nipa.ax/sv/kalender/nicolay-aamodt
https://www.nipa.ax/sv/kalender/bjarke-falgren
https://www.nipa.ax/sv/kalender/gronlandsk-rock
https://www.nipa.ax/sv/kalender/quasimondo-robert-zetterqvist
https://www.nipa.ax/sv/kalender/conny-henrix-dansbandsfredag
https://www.nipa.ax/sv/kalender/aland-dansar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/green-fish
https://www.nipa.ax/sv/kalender/poporkestern-aland-0
https://www.nipa.ax/sv/kalender/bromander
https://www.nipa.ax/sv/kalender/caroline-furbacken
https://www.nipa.ax/sv/kalender/ingibjorg-turchi-band
https://www.nipa.ax/sv/kalender/rkdia


Delmål 2
NIPÅ har overvejende arbejdet med digital formidling af de nordisk/
baltiske støtteprogrammer. Hele området har været stærkt på- 
virket af covid restriktioner og derfor er det begrænset hvad NIPÅ 
har været involveret i når det gælder disse støtteprogrammer når 
det gælder fysiske begivenheder.  

Udover de nyheder vi har publiceret på NIPÅs hjemmeside har  
støtteprogrammerne været formidlet via vores Facebook side  
samt i forbindelse med telefonisk rådgivning. 

Udover dette har vi også haft nogle private rådgivningssessions, 
både via zoom og irl. Noget vi synes har givet gode resultater - vi 
kan nemlig være stolte over, at NKK for første gang nogensinde 
tildelte mobilitetsstøtte til en ansøgning fra Åland, efter at hun  
fik rådgivning fra NIPÅ.

l TIPS! NORDISKA STÖDPROGRAM
l ANSÖK TILL STÖDPROGRAMMET VOLT
l MOBILITETSSTÖD
l NORDISKA STÖD MED DEADLINE I BÖRJAN AV MAJ
l MOBILITETSSTÖD - ANSÖK SENAST 31.3
l STÖD FÖR UNGA 0-30
l WEBINARIUM OM MOBILITETSSTÖD
l KULTUR- OCH KONSTPROGRAMMET DEADLINE 8 MARS
l KULTUR- OCH KONSTPROGRAMMET - WEBBINARIUM 16.2
l ANSÖK OM MOBILITETSSTÖD 8 FEBRUARI
l ATLANTA - NORDISKT STÖD  
l NAPA STÖD 

Det konstateres at målene ses opfyldt i forhold til 
bevillingsbrevets resultatmål.

En liten ask av kärlek. Konsert  
med Caroline Furbacken.

Den prisbelönta och fyra gånger  
Grammy-vinnaren Bjarke Falgren. 

- Tack! Hela processen med att söka ett 
större stöd från Nordisk Kulturkontakt 

för första gång var inte lätt och 
därför har det varit fantastiskt att 

ha en personlig rådgivare 
från NIPÅ.

- Varste Mathæussen, Åland Mariehamn

“

Madelene Harms - intervjuades om NKKs stöd för  
klinkbåtstraditionen och Atlantas sjösättning.

https://www.nipa.ax/sv/nyheter/tips-nordiska-stodprogram
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/ansok-stodprogrammet-volt
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/mobilitetsstod
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/stod-deadline-maj
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/mobilitetsstod-ansok-senast-313
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/stod-unga-0-30
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/webinarium-om-mobilitetsstod
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/kultur-och-konstprogrammet-deadline-8-mars
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/kultur-och-konstprogrammet-webbinarium-162
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/stod-nordisk-batbyggartradition
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/stod-nordisk-batbyggartradition
https://www.nipa.ax/sv/nyheter/aland-och-gronland#overlay-context=sv/nyheter/ansok-om-mobilitetsstod-8-februari


NIPÅs stora present till Åland 100 är ett koncept som kallas Öppen Scen. Genom ett open call  
förfarande utvaldes ett antal artister och konstnärer där NIPÅ står för alla kostnader. Ett koncept  
som ger plats till mindre kuluturevenmang som annars inte hade möjlighet att genomföras. 
Här nedan viskväll med Helena Flöjt. Avskalat och personligt.

Solar Plexus - en välbesökt digital utställning på nipa.ax, av konstnär Ursula 
Sepponen och flöjtist Kinga Prada. En helt digital upplevelse om planeter  
och nedärvda minnen. 

Bild från filmupptagningen i Sjökvarteret av 
Åland Dansar - dansen som alla dansar under 
jubileumsåret Åland100.

Hybridkonsert med Bromander - inspelad på  
Alandica med publik och streamad på facebook.
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Nordisk kultursamarbejde og nordisk kulturliv bidrager til tillid og sammenhængskraft i 
Norden ved at være relevant og tilgængelig for kulturelle aktører og den brede offentlig-
hed. Programmet bærer i 2021 præg af interkulturelle og inkluderende oplevelser. Specielt 
vores udstillingsaktiviteter har fokuseret på tilgængelighed, inklusion og ligestilling. Et  
eksempel er Velkommen Hem udstillingen, skabt i samarbejde med AMIF-projektet "En 
säker hamn". Også mere kontroversielle emner har været tage op i årets kulturprogram. 
Vi har samtidig arbejdet koncentreret med at få så mange forskellige nordiske oplevel-
ser som muligt med i vores kulturkalender. Udfordringen har, i lighed med foregående år, 
været rejserestriktionerne grundet pandemisituationen. NIPÅ har igen satset på at skabe 
gode digitale oplevelser samt hybride løsninger der velkommer både det fysiske og det 
digitale publikum. 

Efteråret 2021 har været påvirket af flere store begivenheder og en del forandringer i  
organisationen. NIPÅ har deltaget aktivt i fejringen af Åland 100 i efteråret med flere  
meget intensive programpunkter. Herom i et særskilt afsnit.

Delmål 1
Børn og unge i de nordiske lande er nysgerrige på, har kendskab til og adgang til andre 
nordiske landes kultur, sprog og samfundet

Opfyldelse af resultatmål
NIPÅ har ikke i den grad som vi kunne ønske kunnet bidrage til, at børn og unge får  
adgang til kultur trods Corona-pandemien. Restriktioner har forhindret os I at lave  
de begivenheder som vi havde i støbeskeen og som var flyttet fra forrige år til 2021. 
Derfor har NIPÅ gennem aktiviteten ikke kunnet styrke børn og unges egen identitet  
i det omfang vi havde planlagt. 

Vi har dog haft 5 projekter/begivenheder der var rettet direkte mod børn og unge og som 
i den grad blev succesfulde. Ön och Havet, Åland Danser, som tillige er en del af Åland 100 
fejringen og en begivenhed i rækken af Öppen scen arrangementerne, også som en den af 
Åland 100, Nordisk åländska og skrivarkursus Ordsmidarna. 

Større nordiske begivenheder og samarbejder blev desværre umuliggjort af nationale  
restriktioner og det generelle corona spejl. Derfor har det heller ikke været muligt i nævne-
værdig grad at kunne fremme unges egen organisation og deltagelse i det nordiske sam-
arbejde, sikre medarbejdernes viden om, hvordan et børne- og ungeperspektiv integreres i 
virksomheden eller analysere aktiviteternes konsekvenser ud fra et børne- og ungdomsper-
spektiv.
 
l ÖN OCH HAVET
l DANSA IN ÅLAND 100
l ORDSMIDARNA 
l NORDISK ÅLÄNDSKA
l EN KANTELE PÅ RYMMARSTRÅT

Det konstateres at målene kun delvist ses opfyldt i forhold til 
bevillingsbrevets resultatmål.

Indsatsområde 3 
Et tilgængeligt, inkluderende og  
ligestillet kulturliv i Norden

https://www.nipa.ax/sv/kalender/on-och-havet
https://www.nipa.ax/sv/kalender/aland-dansar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nordisk-alandska
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nordisk-alandska
https://www.nipa.ax/sv/kalender/kantele-pa-rymmarstrat


l l

Barnkören vid Nordiska Litteraturveckans soaré - bild från genrep.

Bild från en guidad visning för en barngrupp vid utställningen Nordisk åländska. 

Här guidning av illustratören Amanda Valkonen.

Barngrupp i NIPÅs "biorum", 

under utställningen Välkommen hem.

Stäni Steinbock uppträder med kantele  

för både barn och vuxna.

Här intervjuar lokaltidningen Nya Ålands kulturredaktör 

några av de skolelever som ställde ut sina konsetverk i 

utställningen "Ön och havet".

Pyssel i barnrummet 

vid Galleri NIPÅ.
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Delmål 2
Nordisk kultursamarbejde og kulturliv er åbent, rummeligt og mangfoldigt.

Opfyldelse af resultatmål
Gennemgående har NIPÅ haft et stærkt fokus på at formidle værdier som demokrati, 
ytringsfrihed og civilsamfundets betydning, både i et mikrokosmos og i et makrounivers.  
Alle begivenheder er skabt med henblik på at drage paralleller til omgivelserne, til betyd-
ningen af udviklingen af mere holdbare livsstile og som inspiration til et aktivt deltagende  
i civilsamfundet.  

NIPÅ har arbejdet på tværs af sektorer og søgt at modvirke silotænkning i projekt- 
planlægning og realisering. 
 
Specielt med projketer som “Ön och Havet”, og “Välkommen Hem”, “Förändringar” og  
“Cirkulation”  her vi tillige nået nye målgrupper og skabt en bredere kontakt med det  
nationale publikum, herunder tilflyttere.

l ÖN OCH HAVET
l VÄLKOMMEN HEM - VI MÖTS PÅ MITTEN
l DEN RÖDA ROSEN
l BER-TLV-BRN-TKU-MHQ
l SOLAR PLEXUS
l NORDENS DAG
l ÖPPEN SCEN
l SYMBIOS
l MOVINGPARTS - KONSTFORMER I SAMSPEL
l TVÅ SKILDA LIV - ÖPPNA SAMTAL
l FÖRÄNDRINGAR
l MARITIMA FÖRELÄSNINGAR
l NORDISK ÅLÄNDSKA

Det konstateres at målene ses opfyldt i forhold til bevillingsbrevets resultatmål.

- Att NIPÅ lyckades skapa ett så lyckat event, 
trots omständigheterna med pandemin och de 

efterföljande restriktionerna, är jag så imponerad 
över! Att kultur är betydelsefullt för människan har 
om inte annat visats under pandemin då många 
har vistats hemma och behövt minska sin sociala 

umgängeskrets. Jag tror starkt på att vi mår bra av 
att befinna oss inom de konstnärliga sfärerna där vi 

kan både anknyta till oss själva och varandra.  
Tack NIPÅs online-initiativ! 

- Lisa Schåman 
dansare vid Movingparts samt den litterära soarén  

under Nordiska Litteraturveckan

“

https://www.nipa.ax/sv/kalender/on-och-havet
https://www.nipa.ax/sv/kalender/valkommen-hem
https://www.nipa.ax/sv/kalender/roda-rosen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/ber-tlv-brn-tku-mhq
https://www.nipa.ax/sv/kalender/solar-plexus
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nordens-dag
https://www.nipa.ax/sv/kalender/oppen-scen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/symbios
https://www.nipa.ax/sv/kalender/moving-parts
https://www.nipa.ax/sv/kalender/tva-skilda-liv-samtalskvall
https://www.nipa.ax/sv/kalender/forandringar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/maritima-forelasningar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nordisk-alandska
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Delmål 3
Alle mennesker, uanset køn, har samme mulighed for at deltage i og tage del i nordisk
kultursamarbejde og kulturliv.

Opfyldelse af resultatmål
I 2021 har NIPÅ haft et stærkt fokus på at virksomheden præsenterer sig, så den er og bliver 
tilgængelig, rummelig og involverende for alle, både kulturelle aktører og Publikum. Med-
arbejdernes viden om ligestilling, normer, normkritik og tilgængelighed er blevet tilgodeset 
gennem de kulturbegivenheder som NIPÅ gennem året har præsenteret. Her kan specielt 
nævnes en del af forårets begivenheder som både gjorde et stort indtryk på publikum og på 
personmalet men ligeledes diskussionerne under NIPÅs soirée i forbindelse med den nordiske 
litteraturuge i november. Der blev diskuteret normklirtik og multikulturalitet i børnelittera-
tur på et meget spændende nordisk plan. 

I alle NIPÅs begivenheder og i al den kommunikation vi daglig producerer er vi opmærk-
somme på sammenhængen mellem køn, aktivitet, antal deltagere, scenografi, kontekst og 
budskab for at undgås stereotypisk formidling af vigtige kulturelle oplevelser. Udarbejdelse 
og analyse af kønsopdelt statistik vedrørende deltagende kulturaktører, projektejere og  
lignende er stadig en del af vores rapporteringsprocedure

l ÖN OCH HAVET
l AAMODT VISAR MINNEN AV EN PLATS
l VÄLKOMMEN HEM - VI MÖTS PÅ MITTEN
l DEN RÖDA ROSEN
l BER-TLV-BRN-TKU-MHQ
l SOLAR PLEXUS
l ÖPPEN SCEN
l LITTERATURDAGARNA
l SVARTSTILLA
l MÖT DE NOMINERADE TILL NORDISKA RÅDETS LITTERATURPRIS
l SYMBIOS
l GRÖNLÄNDSK ROCK MED STRÄNGAR
l KONSTFORMER I SAMSPEL
l GRAFISK PROMENAD
l DANSA IN ÅLAND 100
l GREEN FISH
l SJÖMÄNNENS BESKYDDARINNOR
l OPERAN LISBETA
l TVÅ SKILDA LIV - ÖPPNA SAMTAL
l FÖRÄNDRINGAR
l MARITIMA FÖRELÄSNINGAR
l CIRKULATION
l ORDSMIDARNA
l STRAX INNAN DET MÖRKNAR
l EN KANTELE PÅ RYMMARSTRÅT
l NORDISK ÅLÄNDSKA
l BERÄTTARKVÄLL PÅ STALLHAGEN 17.11
l SOARÉ - VÄLKOMMEN TILL EN KULTURFEST FÖR ALLA!
l BERÄTTARKVÄLL PÅ STALLHAGEN 20.11
l BERÄTTARKVÄLL PÅ STALLHAGEN 21.11

Det konstateres at målene ses opfyldt i forhold til bevillingsbrevets resultatmål.

https://www.nipa.ax/sv/kalender/on-och-havet
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nicolay-aamodt
https://www.nipa.ax/sv/kalender/valkommen-hem
https://www.nipa.ax/sv/kalender/roda-rosen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/ber-tlv-brn-tku-mhq
https://www.nipa.ax/sv/kalender/solar-plexus
https://www.nipa.ax/sv/kalender/oppen-scen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/litteraturdagarna
https://www.nipa.ax/sv/kalender/svartstilla
https://www.nipa.ax/sv/kalender/litteraturpris-forfattarstream
https://www.nipa.ax/sv/kalender/symbios
https://www.nipa.ax/sv/kalender/gronlandsk-rock
https://www.nipa.ax/sv/kalender/moving-parts
https://www.nipa.ax/sv/kalender/grafisk-promenad
https://www.nipa.ax/sv/kalender/aland-dansar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/green-fish
https://www.nipa.ax/sv/kalender/sjomannens-beskyddarinnor
https://www.nipa.ax/sv/kalender/lisbeta
https://www.nipa.ax/sv/kalender/tva-skilda-liv-samtalskvall
https://www.nipa.ax/sv/kalender/forandringar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/maritima-forelasningar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/cirkulation
https://www.nipa.ax/sv/kalender/ordsmidarna
https://www.nipa.ax/sv/kalender/strax-morknar
https://www.nipa.ax/sv/kalender/kantele-pa-rymmarstrat
https://www.nipa.ax/sv/kalender/nordisk-alandska
https://www.nipa.ax/sv/kalender/berattarkvall-1711-stallhagen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/soare
https://www.nipa.ax/sv/kalender/berattarkvall-2011-stallhagen
https://www.nipa.ax/sv/kalender/berattarkvallar-2111-stallhagen
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Særskilte projekter og indsatser
Åland 100  
Både i 2021 og i 2022 vil NIPÅ være en aktiv med-
spiller i fejringen af 100 års ålandsk selvstyre. 
Samarbejdet omkring den nordiske litteraturuge 
med Landskapsregeringen, Foreningen Norden 
og Mariehamns Stadsbibliotek, hvor NIPÅ havde 
projektledelsesansvaret blev en virkelig synlig og 
fin begivenhed hvor der fra morgen til aften i en 
hel uge var fokus på ålandsk litteraturs betyd-
ning og kobling til den nordiske litteratur, både i 
et historien perspektiv men i høj grad også med 
et normkritisk øje og en fokuseret børne og unge 
tematik. 
 
NIPÅ har også produceret egne Åland 100 begi-
venheder med henblik på at løfte Ålands kunst og 
kultur op i lyset af fejringen. Det har været et vig-
tigt og lokalt forankrende samarbejde som også 
giver perspektiv i sammenhængen med nordisk 
nytteværdi.

Integration af bæredygtig  
udvikling, ligestilling og et børne-
rettigheds- og ungdomsperspektiv
NIPÅ har aktivt arbejdet på at integrere bæredyg-
tig udvikling i alle projekter der er realiseret i 2021. 
Agenda 2030 og verdensmålene for bæredygtig 
udvikling har været ledetråde i arbejdet NIPÅ er 
tillige meget engageret i netværket Bärkraft.ax. 
NIPÅ er på andet år Green Office certificeret. Det-
te betyder at vi som institution nu aktivt kan tage 
styring over forbrug, holdbare leverancer samt 
tiltag til forbedring af vores konsumption i retning 
af længerevarende holdbare løsninger.
NIPÅ har ligeledes aktivt arbejdet på at integrere 
et ligestillingsperspektiv i alle projekter, begiven-
heder samt i vores udadvendte kommunikation 
det være sig på hjemmeside, Facebook og insta-
gram. Vi arbejder målrettet med ligestillingspro-
blematikker og søger at skabe den bedst mulige 
kønsfordeling i de begivenheder vi producerer. 
Samtidig arbejder vi internt med at forbedre 
tilgangen til ligestillingsspørgsmål samt øge vores 
viden om genusdefinitioner og kønsidentitet.
Vores børn og unge aktiviteter har båret præg af 

pandemisituationen. Derfor har det været svært 
at planlægge og gennemføre fysiske aktiviteter 
for børn i dette halvår. Vores unge og voksne pu-
blikum har været støt stigende og interessen for 
vores begivenheder er stabil. Mere om dette under 
punktet statistik. 

Nordisk nytte
Nordisk nytte er for en institution som NIPÅ det  
at kunne inspirere, udvikle og forene civilsam- 
fundet i de nødvendige forandringsprocesser  
som vi står overfor. 
 
Det er samtidig evnen til at skabe livskvalitet, håb 
og nye perspektiver, når reguleringer som dem vi 
har oplevet i 2020 sætter sit alvorlige præg på 
virkenligheden.  
 
Nordisk nytte er ikke en direkte målbar størrelse 
for en institution som vores. Men kvantitative 
informationer er alligevel en indikation på, at vi  
er i stand til at påvirke vores samtid. 
 
I 2021 har hovedvægten af NIPÅs arbejde med 
og identifikation af nordisk nytte været knyttet 
til fejringen af Åland 100. Kan vi sætte Åland på 
verdenskortet, fremhæve demokratiske principper 
og værdier såsom selvstyre, ligestilling, holdbare 
livsstile mv, så er der sat fokus på værdier som 
kendetegner det nordiske fællesskab. Dette  
anser vi som værende aktiviteter der styrker  
nordisk nytte.

Samvirke med de nordiske kulturinstitutioner
Samvirke med de nordiske kulturinstitutioner  
har været hårdt ramt af restriktioner når det  
gælder udveksling af fysiske begivenheder,  
tjenester, ressourser og oplevelser.  

Vi har dog haft held til at samarbejde omkring 
en del digitale begivenheder samt et ret tydeligt 
og voksende kommunikationssamarbejdeder i et 
begrænset omfang har kunne erstatte de fysiske 
samarbejder som vi ikke havde mulighed for at 
gennemføre i 2021 pga coronarestriktioner.
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Lokalt kulturkontaktpunkt
Hvad NIPÅ ikke har kunnet gennemføre fysisk når det gælder rådgiv-
ning og formidling af Nordisk Ministerråds kulturstøtteprogrammer 
har til gengæld kunnet formidles digitalt. NIPÅ har målrettet og fo-
kuseret arbejdet bredt digitalt på at samvirke og formidle kendskab 
til og viden om de nordiske støtteprogrammer tillige med et digitalt 
samarbejde hvor blandt andet crossposting på Facebook voksede 
sig større.  Nedan visas en samling bilder från  

en del av årets olika evenemang.  

Vi ser bl.a. bilder av praktikant 

Pauliina Oinonen med micken i 

hand vid en av berättarkvällarna 

under Nordiska Litteraturveckan, 

konstfotografen Christoffer  

Relander med utställningen 

Symbios, en digital utställning, 

en livesänd konsert, och en bild 

tagen vid en skrivarkurs för unga, 

Ordsmidarna.



Del 3 Styring og kontrol  
    af virksomheden
Den interne styring og kontrol af virksomheden  
er defineret af institutionshåndbogen, bevillings-
brevet samt aftaler om intern revision og  
fungerer absolut tilfredsstillende.

Personalesituationen 
NIPÅs personalesituation er i udgangspunktet 
stabil når det gælder ansatte på nordisk kontrakt. 
Der er rigtigt gode kompetencer både på projekt-
ledelsesniveau og på kommunikationsområdet. 
Der er dog forhold der i høj grad påvirker 2021 
og det kommende år 2022. For det første er den 
lokalt ansatte sekretær, der har været ansat siden 
1985 gået på pension. Det har dog været muligt 
at gennemføre normal drift uden ny ansættelser 
da direktøren har kunnet varetage de fleste af 
sekretærens opgaver midlertidigt. 
For det andet er der et direktør skifte ved udgan-
gen af 2021 som følge af 8 års reglen og samlet 
set kommer dette til at have en mærkbar indfly-
delse på driften. 

Organisationens egen juridiske 
entitet.
Som konsekvens af den nye aftale mellem Nordisk 
Ministerråd og Ålands Landskapsregering vil NIPÅ 
overgå fra at have betjent sig af Landskapsre-
geringens organisationsnummer til at være sin 
egen juridiske entitet. Dette arbejde er påbegyndt 
i 2021 og forventes færdiggjort i løbet af foråret 
2022 hvorved der er en helt ny og stabil situation 
for NIPÅ. Den nye konstruktion definerer samtidig 
ejerskabet af institutionen som tilhørende Nordisk 
Ministerråd. Landskapsregeringens rolle og ansvar 
for drift udmøntes i et årligt driftstilskud til NIPÅ 
svarende til de forpligtelser man hidtil har haft.  

Risikostyring
Der har ikke været grund til at foretage væsent-
lige ændringer i de planlagte aktiviteter i 2021 
da året har været stabilt. NIPÅ har gjort brug af 
de positive erfaringer med digitale produktioner 
og distancearbejde som har været praksis under 
pandemien. Vi har planlagt lidt konservativt da 
direktørs-skifte t i slutningen af året kan rumme 
en del ekstra omkostninger og det ses på årets 
resultat.  

NIPÅs lønforpligtelser beløber sig på årsbasis til 
godt og vel 200.000€, alt afhængigt af justerin-
ger samt eventuelle ikke forudsete tillæg. NIPÅ vil i 
fremtiden med den nye organisationskonstruktion 
have forpligtelser vedrørende husleje, el og vand 
samt andre forsikringer og derfor anbefales det  
at øge den eksisterende buffer til 75000 € for  
3 måneders driftsforpligtelser. 

Här ses avgående direktör Jacob Haagendal vid sin avtackningsceremoni.



Kommunikation og statistik

Herunder følger kommentarer til dette års digi-
tale kommunikationsresultater og den medføl-
gende statistiske grafik.

Det ses at vi i 2021 har haft fremgang på vores 
Facebook kommunikation. Dette gælder både 
den organiske rækkevidde samt de betalte 
kampagner vi har kørt. 

Her ses fordelingen af trafikken på vores kana-
ler. Den tolkes som mere stabil, et højere niveau 
over længere tid hvilket er tilfredsstillende.

Her ses fordeling af køn og alder. Der er en 
overvejende del af det publikum der benytter 
digitale kanaler som er 50+ og kvinder. Det-
te siger til gengæld intet om hvem det fysisk 
besøger vores begivenheder. (Bemærk dog, at 
dette tal for demografi kun er en analyse af en 
del af besøgende og ikke et komplet billede.) 

En meget interessant iagttagelse er at mange  
flere benytter mobiltelefonen som redskab.  
Samtidig ses en stør vækst i antallet af anven-
der, både på mobile platforme såvel som på 
desktop og tablets. 

Vi har haft et rigtigt positivt resultat i 2021 
med en stigning af nye besøgende på ikke 
mindre end 104%. Ikke alene er der nye besø-
gere men også flere returnerer igen til vores 
digitale kommunikationsplatforme.

Bemærk her, at målene for 2021 var sat  
beskedent i forhold til den kraftige stigning i 
den digitale trafik i 2020. Det er rigtig stærkt, 
at vi på trods af dette i 2021 ser så voldsom en 
stigning i vores digitale trafik – vi ser det som 
følge af et agilt og meget fleksibelt digitalt 
kommunikativt arbejde.



Til sidst en generel trafikoversigt over antal 
besøgende over året. Det er her vigtigt at 
notere sig at NIPÅ faktisk har en stabil stigning 
i antallet af besøgende og ligeledes flere peake 
henover året. 

Konklusion og kommentarer

Nordens institut på Åland har haft et godt og stabilt 2021 og er rede til den ændring af organisa-
tionen som er planlagt. NIPÅ er en stærk og betydende institution på Åland. Med den nye orga-
nisationsstruktur vil NIPÅ tillige gå styrket videre i arbejdet på at realisere Nordisk Ministerråds 
vision og klimamålene i Agenda 2030.

- Att vi ser en så stark ökning av vår 
digitala trafik även fortsatt under 2021, är 
helt fantastiskt. Vi skall komma ihåg att 
målsättningarna var att behålla den nivå 

av trafik som vi hade utvecklat under 2020 
då vi såg en så stark ökning i digitala  

besökarantal. Därför är en ökning på 105% 
i antalet användare på nipa.ax, ett kvitto 

på att NIPÅ gör rätt saker som intresserar 
och uppmärksammas.

- Anna Lind Bengtsson,
Kommunikationsansvarig NIPÅ

“



Kan orden visa hur Norden hör ihop? Just detta tog utställningen Nordisk 
åländska upp. En väldigt populär utställning med många grupper och 

troligen återt besökarrekord under vernissage.

- Kulturen och konsten har en viktig roll i  
byggandet av en hållbar framtid. Den skapar platser 

för självreflektion, identifikation, samhörighet,  
skönhet, perspektiv och debatt. Det är inte ovanligt 

att genom kulturen och konst föds nya idéer som 
börjar gro i vårt samhälle. Genom kulturella uttryck 
ökar medborgarnas kunskap om varandra, ger röst 
åt flera människor och lyfter den kulturella mång-

falden. Kulturen är viktig i en 
modern demokrati.

- Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister,  

Ålands Landskapsregering

“ Kultur kan väcka tankar och så frön till nya 
idéer. Modevisningen "Cirkulation" är ett 

gott exempel på det, där allt mode  
skapades av återvunnet material.

Filmning av utställningen  
"Sjömännens beskyddarinnor".  



Del 4 Årsregnskab med   
   kommentarer 












