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Til Ríkisstjórna á Norðurlöndum 

Skrifleg fyrirspurn 
um hvernig unnt er að styðja við bakið á fjölleikahúsum og lystigörðum á 
Norðurlöndum 
 

Í Danmörku er stærsta fjölleikahús Norðurlanda. Í Noregi er stórt fjölleikahús sem 

nefnist Cirkus Arnardo. Í Svíþjóð er ekki lengur til fjölleikahús sem telst nándar nærri 

eins stórt og stærstu fjölleikahúsin á Norðurlöndum. Sagan sýnir að markaðir og 

bæjarhátíðir með lystigörðum, leikjum og sölutjöldum hafi verið hluti af 

menningararfi Norðurlanda. Fjölleikahús hafa farið víða um með sýningar sínar og 

fært listir og menningu til allra afkróka og kima í hinum norrænu löndum.   

Nú er hún Snorrabúð stekkur og fjölleikahús á ferð um löndin orðin miklum mun færri 

en var. Í Danmörku eru til að mynda frekar fá fjölleikahús í eigu fjölskyldna enn við 

lýði. Til dæmis eru hvorki Cirkus Benneweis né Cirkus Dannebrog fjölleikahús sem 

heimsækja lengur rótgróna danska sirkusstaði. Markaðir eru þar að auki sjaldséðir.  

 

Í tengslum við störf Listamannanefndar danska menningarmálaráðuneytisins, sem 

var sett á laggirnar árið 1996 og skilaði síðar áliti sem nefndist „Cirkus og Artister i 

Danmark“ eða „Fjölleikahús og listamenn í Danmörku 

(https://kum.dk/fileadmin/_kum/5_Publikationer/1998/Cirkus_og_artister_i_Danmar

k.pdf), var fjölbreytileikanum lýst svo: 

„Söngvarar, tónlistarmenn, dansarar og leikarar komu oft fram ásamt skemmtikröftum 

sem leika boltum og keilum, loftfimleikafólki, sirkushestamönnum, línudönsurum, 

sjónhverfingamönnum og trúðum. Í tímans rás rann allt þetta saman við nýja skemmtun 

seinni tíma svo sem látbragðsleiki, leikþætti, sýningu sjaldgæfra muna og gripa, 

villidýrasöfn, málaðar víðmyndir, loftbelgsflug eða flugeldasýningar. Enn síðar komu 

happdrætti, hringekjur og rólur sem sveiflast hátt.“ 

 

Þannig lýsir Erik Clausen þessu í sömu skýrslu: 

„Fjöllistamenn eru þáttur í alþýðulist og -menningu og við vonum enn að fólk fái 

tækifæri, á þeim stað, í þeim bæ, þar sem það er statt, til að njóta listsköpunar og -

tjáningar milliliðalaust og nálægt sér og þar sem fjölleikahús brjóta upp daginn um 

stund með litríkum verum, tjöldum og vögnum. Svo einfaldar eru fjölleikasýningarnar að 

„lærðir“ láta þær framhjá sér fara og taka þá fyrst eftir þeim þegar listamennirnir eru 

farnir úr bænum og bæjarmyndin er aftur orðin hversdagsleg og grá.“   
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Jafnframt er lögð áhersla á: 

„... sérstök áhersla á að fjölleikahúsum ber menningarpólitísk viðurkenning eins og 

öðrum listformum og menningu, að setja þurfi lög um fjölleikahús og búa svo um 

hnútana að fjölleikahús njóti fjárhagsstuðnings ekki aðeins hjá ríki heldur einnig 

sveitarfélögum og ömtum. Nefndin leggur enn fremur til ívilnanir vegna útgjalda, þar 

með talið leigukostnað á sýningarstað.“ 

 

Með hliðsjón af þessu er lögð fram eftirfarandi fyrirspurn: 

 

- Hvernig styðja norrænu löndin við bakið á fjölleikahúsum og þeim hluta 

menningarlífsins sem fólk almennt álítur markaðsgleði og trúðleik vera?  

- Eru ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum sammála um að fjölleikahús skorti 

menningarpólitíska viðurkenningu eins og önnur listform og menning njóta eða 

eru þær reiðubúnar að hugleiða hvernig megi veita þá viðurkenningu og geta 

bent á góð dæmi þar um?    

- Hvernig hafa norrænu löndin staðið að löggjöf um fjölleikahús og tryggt að þau 

eigi efnahagslega möguleika á að reka sig? 

- Fallast ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum á að fjölleikahús og lystigarðar í heild 

gegni stóru hlutverki þegar horft er til mikilvægs menningarlífs á 

Norðurlöndum?   

- Telja ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum að fjölleikahús tóri að óbreyttu og með 

hliðsjón af tekjumöguleikum sínum?  

- Eru björgunaráætlanir fyrir hendi í norrænu löndunum eða hefur verið ráðist í 

aðgerðir sem geta hjálpað fjölleikahúsunum?  

 

Esbjerg, 8. september 2021 

Anders Kronborg (S)  

 


