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Medlemsforslag 
vedtagelse af Nordisk Kultur- og undervisningskanon, ”Nordisk Kanon” 

Forslag 

Nordisk Frihed foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at der oprettes et udvalg med kultur- og undervisningskyndige repræsentan-
ter fra det politiske niveau, embedsmandsniveau lærere og repræsentation 
fra civilsamfundet, som får til opgave et drøfte rammer for etableringen af en 
fællesnordisk kultur- og undervisningskanon, og som trækker på de erfarin-
ger som allerede er gjort i flere nordiske lande vedrørende kulturkanon – 
blandt andet Danmark. Når udvalget er etableret, er det meningen, at dette 
skal være permanent og med jævne mellemrum skal tage stilling til indholdet 
i Nordisk Kanon 

Baggrund 

De nordiske lande bryster sig af en fælles arv og fortid. Men hvordan ser almindelige 

borgere i det nordiske lande på det nordiske samarbejde? Har de en nordisk identitet 

– eller blot en national eller ”europæisk”? Hvad kendetegner Norden? Hvad kan vi 

forvente, at vi ved om hinanden på tværs af grænserne? Hvad kender vi til hinandens 

forfattere og kunstnere? Hvad kan styrke en nordisk identitet på tværs af grænserne?  

 

Spørgsmålet er på langt sigt aktuelt på grund af globaliseringen. Enkeltvis er de nor-

diske lande små og relativt svage. Men samlet udgør Norden en stærk enhed med 

nogle samfundsmodeller, som mange lande i verden ser med fascination på. Både på 

grund af vores stærke velfærdssamfund, men også på grund af graden af fravær af 

politisk undertrykkelse, samt den civilisation, som har rødder i det nordiske.  
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På kort sigt aktualiseres problemstillingen af de lukkede grænser og det faktum, at 

nordiske borgere i mere end et år har været underlagt rejserestriktioner, som reelt 

har forhindret integration, pendling og rejsefrihed – og dermed også kulturudveks-

ling mellem landene. Danskere er forhindret i at besøge en udstilling i Stockholm, li-

gesom svenskerne er forhindret i at besøge kulturelle institutioner i det øvrige lande i 

Norden. Det samme gælder for finner, nordmænd og islændinge, som har været iso-

leret.  

 

Coronapandemien og forskellige smittehåndteringsstrategier i de nordiske lande har 

desuden forværret samarbejdsklimaet mellem de nordiske lande, og vi ser, at pendle-

re mellem landene så småt begynder at opgive tanken om at opretholde et job i en 

andet nordisk land. Denne problemstilling vil en inter-kulturel forståelse også rette 

op på. Hvad ved vi i grunden om hinanden?  

 

Hvad ved en dansker om Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg og Ingmar Bergman? Hvad 

ved en svensker om Grundtvig, Steen Steensen Blicher Carl Th. Dreyer? Hvad ved en 

nordmand om Mika Waltari, Aleksis Kivi och Tove Jansson? Spørgsmålene kan udvi-

des i det uendelige, og det er Nordisk Friheds opfattelse, at niveauet af viden om for-

holdene i et andet nordisk land er alt for lavt.   

 

Med nogle af verdens mest værdsatte værker inden for blandt andet litteratur, musik 

og kunst er mulighederne meget gode til at begynde arbejdet med at etablere en 

nordisk kulturkanon. En nordisk kulturkanon vil yderligere synliggøre den nordiske 

skat af værker og bidrage til offentlig uddannelse om vores nordiske naboer samt bi-

drage til at fremme skandinavisk sprogforståelse. 

 

Alle fem nordiske regeringer støttede initiativet om nordisk litteraturkanon, og fi-

nansieringen blev leveret gennem Nordisk Ministerråd. Den nordiske litterære kanon 

blev præsenteret i 2008 og bidrog til både en øget debat og en øget interesse for 

nordisk kultur. Nordisk Frihed mener, at det er på tide at tage det næste skridt og og-

så inden for kulturområdet realisere visionen om verdens mest integrerede region. 

 

Det indebærer, at Nordisk Kanon i passende dele bliver indarbejdet i læreplanerne i 

grundskolen. 

Det indebærer, at Nordisk Kanons filmdel opdateres med inspiration til de nordiske 

landes public service- udbydere om en endnu højere grad af indbyrdes udveksling af 

produktioner – men også med et større udbud af filmklassikere fra nordiske lande. 
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Det indebærer et bredt mandat til også at foreslå udvidelser av Nordisk Kanon som 

eksempelvis, scenekunst, madtraditioner, regionale og lokale musiktraditioner osv.  

Det indebærer, at Nordisk Kanon skal afspejles i Nordisk Råds prisuddeling, således 

at et ”klassisk nordisk værk” tages op ved hver prisuddeling – for at vise kontinuitet i 

nordisk udvikling og traditioner. Under navnet ”Årets Nordiske Klassiker”. Dette kan 

også være klassiske værker i nye fortolkninger.  

 

Nordisk råd og Nordisk Ministerråd bør følge op på investeringen i den nordiske litte-

rære kanon ved, med inspiration fra den danske model, at udvikle en ny, bred nordisk 

kulturel kanon, der også inkluderer områder som arkitektur, billedkunst, musik, sce-

nekunst, film og børnekultur.  

 

Vi skal kende hinanden på tværs af grænser. For først, når vi kender hinanden, kan vi 

forme en fælles nordisk identitet ud over vores nationale identitet. En fælles nordisk 

identitet vil af sig selv styrke en fælles nordisk stemme over for vores naboer, en fæl-

les nordisk stemme i EU og en fælles nordisk stemme globalt. 
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