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Tillaga 

Norrænt frelsi leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hún skipi nefnd menningar- og menntafróðra fulltrúa af vettvangi 
stjórnmálanna, embættismanna, kennara og fulltrúa borgaralegs samfélags 
sem fær það verkefni að fjalla um ramma utan um setningu samnorræns 
menningar- og menntakanóns og byggir á fenginni reynslu ýmissa norrænna 
landa af menningarkanón, þar á meðal Danmerkur. Þegar nefndin hefur verið 
sett á laggirnar er ætlunin að starfið verði varanlegt og afstaða tekin með 
reglulegu millibili til efnisinnihalds Norræna kanónsins. 

Bakgrunnur 

Norrænu löndin státa af sameiginlegum arfi og fortíð. En hvaða augum líta almennir 

borgarar á Norðurlöndum norrænt samstarf? Er sjálfsmynd þeirra norræn – eða 

einungis landsbundin eða „evrópsk“? Hvað einkennir Norðurlönd? Hvað má reikna 

með að við vitum hvert um annað út yfir landamærin? Hvað vitum við um höfunda og 

listamenn hvers annars? Hvað styrkir norræna sjálfsmynd þvert á landamæri?  

 

Spurningin er til langs tíma litið áleitin vegna hnattvæðingarinnar. Hvert fyrir sig eru 

norrænu löndin lítil og tiltölulega veikburða. Sameinuð standa Norðurlönd sterk og 

hafa þróað samfélög sem margar aðrar þjóðir horfa til með hrifningu. Þetta skýrist af 

öflugum velferðarsamfélögum og því að hve litlu leyti pólitískrar undirokunar gætir 

en einnig af siðmenningu sem sprottin er úr norrænum jarðvegi.  
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Til skamms tíma litið birtist vandinn í lokuðum landamærum og höftum á ferðalög 

sem Norðurlandabúar hafa sætt í rúmt ár og koma í veg fyrir samþættingu, ferðir í og 

úr vinnu, ferðafrelsi og þar með menningarleg samskipti milli landanna. Danir komast 

ekki á sýningu í Stokkhólmi og Svíar geta að sama skapi ekki heimsótt 

menningarstofnanir í öðrum ríkjum Norðurlanda. Sama á við um Finna, Norðmenn og 

Íslendinga sem hafa verið einangraðir.  

 

Kórónuveirufaraldurinn og mismunandi sóttvarnaraðgerðir á Norðurlöndum hafa þar 

að auki skyggt á samstarf norrænu landanna og við verðum þess vör að þeir sem 

starfa í öðru landi en sínu heimalandi eru smám saman að gefast upp á því. 

Þvermenningarlegur skilningur mun einnig stuðla að lausn á þessu vandamáli. Hvað 

vitum við eiginlega hvert um annað?  

 

Hvað veit Dani um Selmu Lagerlöf, Vilhelm Moberg og Ingmar Bergman? Hvað veit 

Svíi um Grundtvig, Steen Steensen Blicher og Carl Th. Dreyer? Hvað veit Norðmaður 

um Mika Waltari, Aleksis Kivi og Tove Jansson? Svona má spyrja endalaust og það er 

skoðun Norræns frelsis að þekking um aðstæður í öðrum norrænum ríkjum sé allt of 

lítil.   

 

Héðan koma nokkur af úrvalsverkum alþjóðlegrar listasögu, meðal annars á sviði 

bókmennta, tónlistar og myndlistar, og því eru forsendur mjög góðar fyrir að hefja 

undirbúning að norrænum menningarkanón. Norrænn menningarkanón mun vekja 

frekari athygli á þeim fjársjóði sem norræn listaverk eru og stuðla að almennum 

þekkingarauka um nágranna okkar á Norðurlöndum og enn fremur að auknum 

skandinavískum tungumálaskilningi. 

 

Allar norrænu ríkisstjórnirnar fimm studdu verkefnið um norrænan bókmenntakanón 

og Norræna ráðherranefndin fjármagnaði hann. Norræni bókmenntakanóninn var 

kynntur árið 2008 og leiddi til aukinnar umræðu og áhuga á norrænni menningu. 

Norrænt frelsi telur tímabært að taka næsta skref og raungera markmiðið um 

samþættasta svæði heims einnig í menningargeiranum. 

 

Það felur í sér að Norrænn kanón verði felldur inn í viðeigandi hluta námsskrár í 

grunnskólunum. 

 

Það felur í sér að kvikmyndahluti Norræns kanóns verði endurnýjaður svo að hann 

verði norrænu sjónvarpi í almannaþjónustu frekari hvatning til gagnkvæmra skipta á 

framleiddu efni og leiði til aukins framboðs á sígildum kvikmyndum frá norrænum 

löndum. 
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Það felur einnig í sér víðtækt umboð til að gera tillögur um að Norrænn kanón færi út 

kvíarnar og nái yfir sviðslistir, matarhefðir, svæðis- og staðbundna tónlist og þar fram 

eftir götunum.  

 

Það felur í sér að Norræns kanóns sjái stað við verðlaunaafhendingu Norðurlandaráðs 

þannig að „sígild norræn verk“ eigi þar vísan stað hverju sinni í því skyni að sýna 

samfellu í norrænni þróun og hefðum. Heitið væri „Sígilt norrænt verk ársins“. Einnig 

gæti verið um að ræða sígilt verk í nýstárlegri túlkun.  

 

Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin ættu að fylgja því eftir sem þau 

kostuðu til norræna bókmenntakanónsins og stofna nýjan norrænan 

menningarkanón á breiðum grunni, að dæmi Dana, sem einnig tæki til 

byggingarlistar, myndlistar, tónlistar, sviðslistar, kvikmynda og barnamenningar.  

 

Við eigum að þekkja hvert annað þvert yfir landamærin. Fyrst þá, þegar við þekkjum 

hvert annað, getum við mótað sameiginlega norræna sjálfsmynd til viðbótar við þá 

þjóðlegu sjálfsmynd sem við höfum. Norræn sjálfsmynd mun ein út af fyrir sig styrkja 

sameiginlega rödd Norðurlanda gagnvart nærliggjandi löndum, sameiginlega rödd 

Norðurlanda innan ESB og sameiginlega rödd Norðurlanda á alþjóðavettvangi.  
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