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Afgreiðsla Norræna þekkingar- og menningarnefndin 
 

Nefndarálit norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar um 

þingmannatillögu 

um að samþykktur verði norrænn menningar- og menntakanón, „Norrænn 
kanón“ 

Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð aðhafist ekki frekar vegna  þingmannatillögu um að samþykktur 

verði norrænn menningar- og menntakanón, „Norrænn kanón“ (A 1881/kultur) 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

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.  

 
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 spillt fyrir samstarfi 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?  
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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.  

 

Norrænn kanón felur í sér að viðeigandi hlutar hans verði felldir inn í hluta námsskrár í 

grunnskólunum. Einnig að kvikmyndahluti Norræns kanóns verði endurnýjaður svo 

að hann verði norrænu sjónvarpi í almannaþjónustu frekari hvatning til gagnkvæmra 

skipta á framleiddu efni og jafnframt aukins framboðs á sígildum kvikmyndum frá 

norrænum löndum. 

 
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.  

 

Danska fyrirmyndin að menningarkanón sem hér er vísað í og er kölluð Kulturkanon, 

https://kulturkanon.kum.dk/ var sett á fót 2006 samkvæmt ósk þáverandi 

menningarmálaráðherra í Danmörku. Danski menningarkanóninn Kulturkanon 

samanstendur af 108 verkum sem skiptast á listgreinarnar arkitektúr, myndlist, 

https://kulturkanon.kum.dk/
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hönnun og listhandverk, kvikmyndir, bókmenntir, popptónlist, tónsmíðar, sviðslistir 

og barnamenningu. Verkin voru valin af sjö Kanónu-nefndum, sem í áttu sæti 

sérfræðingar og listafólk í þeirri grein sem um var að ræða. Markmiðið með því að 

stofna til menningarkanóns var m.a. að stuðla að lifandi menningarumræðu um 

listrænt gildi, að auðvelda almenningi aðgengi að danskri list og menningu, að leggja 

fram hugmyndir að því hvað það væri í dönskum menningararfi sem væri dýrmætt og 

þess virði að varðveita fyrir komandi kynslóðir og að efla danska þjóðarvitund. Gefin 

var út bók þar sem hin útvöldu verk voru kynnt og henni dreift ókeypis í dönskum 

skólum og heimasíða var opnuð.  

 

Danski menningarkanóninn er með öðrum orðum hugsaður sem inngangur að 

dönskum menningararfi. Það er ekki til eitt svar við því hvað sé „besta“ menningin og 

listin en kanóninn á að vera upphafsreitur og grundvöllur áframhaldandi umræðu um 

listir og menningu.  

 

Sjónarmið nefndarinnar 

Skrifstofan sendi tillöguna til umsagnar hjá regnhlífarsamtökum norrænna samtaka 

listamanna og óskaði eftir sjónarmiðum þeirra. Því miður hafa aðeins borist svör frá 

Svíþjóð og KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. KLYS 

eru samtök fagfólks í menningargeiranum í Svíþjóð sem í gegnum 14 aðildarsamtök 

sín koma fram fyrir hönd u.þ.b. 30 þúsund listamanna á öllum sviðum lista; tónlistar, 

myndlistar, sviðslista, kvikmyndagerðar, bókmennta og blaðamennsku. 

 

Í svari sínu kveðast KLYS vera andsnúin norrænum menningarkanón í 

grundvallaratriðum og nefna fyrir því nokkrar ástæður: 

- Það gagnast norrænu menningarsamstarfi betur að leggja áherslu á 

núverandi samstarfsnet, verkefni og starfsemi þar sem sjónum er beint jafnt 

að samtímalist og -menningu sem norrænum menningararfi. 

- Menningarkanón hefur takmarkandi áhrif og vinnur gegn breidd, 

margreytileika og fjölbreytni í framboði á menningu. 

- Menning og listir eiga að vera frjálsar og sjálfstæðar og eru í eðli sínu óháðar 

landamærum. KLYS mælir því með því að skýr skil séu gerð á milli 

stjórnmálanna og menningarinnar og sér fyrir sér mikla hættu á því að ef 

tillaga af þessu tagi yrði samþykkt hefði það í för með sér pólitíska stýringu á 

því hvaða list og menningu væri veitt brautargengi á norrænum vettvangi.  

- Hvaða listafólk og verk teljast nægilega norræn til að eiga aðild að kanón? 

Hver eða hverjir eiga að dæma um það? Snýst tillagan um að listafókið sjálft 

eigi að vera norrænt að uppruna eða að verkið eigi að hafa verið unnið á 

Norðurlöndum? 

- Að áliti KLYS er kanón mjög einfölduð útgáfa af tilraun til einangrunar á 

menningu. Hvað norrænum menningararfi viðvíkur kysi KLYS heldur 

pólitískar tillögur sem stuðla að skilningi á menningararfinum og 

menningarsögu okkar út frá hinum mörgu og margslungnu sjónarhornum 

hennar, ásamt leiðum til að veita fleirum aðgengi að menningararfinum. 

- Loks álítur KLYS það verkefni skólanna að halda lífi í menningararfinum 

meðal ungs fólks. Þar sem skólanum er ætlað að stuðla að þekkingarlegum 
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jöfnuði ættu námsskrár framvegis að móta umgjörð um það hvaða 

bókmenntir, kvikmyndir, listir, tónlist o.s.frv. skuli vera hluti af námsefni. Með 

þeim hætti verður kennslan viðeigandi eftir stað og stund og kemur til móts 

við nemendur þar sem þeir eru staddir. 

 

Nefndin óskaði einnig eftir upplýsingum frá menningarmálaráðuneyti Danmerkur, 

m.a. um kostnað vegna menningarkanóns í Danmörku, hvernig viðtökur við honum 

hefðu verið, hvort hann væri endurskoðaður reglulega og hvernig hann væri kynntur, 

t.a.m. gagnvart skólum, og verða þær kynntar munnlega á fundinum. 

Menningarmálaráðuneytið svaraði með eftirfarandi hætti: 

 

1. Eru nefndirnar sem völdu verkin enn virkar og er menningarkanóninum 

breytt reglulega – eru verk tekin út og ný sett inn?  

Svar 

Nefndirnar eru ekki virkar og verkin eru ekki uppfærð reglulega.  

 

2. Hafið þið upplýsingar um hversu miklu fé var veitt af fjárlögum þegar 

nefndirnar voru stofnaðar? 

Svar 

Menningarmálaráðuneytið hefur farið yfir bókhaldskerfið og fundið eftirfarandi 

útgjaldaliði í tengslum við menningarkanóninn á tímabilinu 2006–2010.  

 

Útgjöld til menningarkanóns 

 

1. Nefndarstarf  2.106.312 

2. Útgáfa kanóns  10.941.886 

3. Sérrit  592.192 

4. Heimasíða o.fl. 612.521 

SAMTALS 14.252.911 

 

1. Nefndarstarf 

Undir þennan lið falla ýmis útgjöld í tengslum við veitingar á fundum, efni, húsnæði, 

ferðakostnað, ljósmyndun, myndvinnslu og annað. Liðurinn inniheldur einkum 

kostnað frá árinu 2006 og að litlum hluta frá 2007. 

 

2. Útgáfa kanóns 

Politikens Forlag stóð fyrir afhendingu gjafaeintaka, sölueintaka á föstu verði ásamt 

dreifingu o.fl. Kostnaðurinn féll til árið 2006. 

 

3. Sérrit 

Sérrit voru gefin út undir hefðbundinni fjárveitingu blaðsins. Kostnaðurinn féll að 

mestu leyti til árið 2006.  

 

4. Heimasíða ofl.  

Kostnaðurinn nær að mestu leyti yfir réttindi, leyfi o.fl., þýðingar, textaskrif, þróun og 

hönnun á heimasíðu. Kostnaðurinn féll til 2007–2010.  
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3. Hversu miklu fé er veitt til menningarkanóns árlega? 

Svar 

Ekki er veitt fé árlega til hins upprunalega menningarkanóns sem komið var á fót árið 

2006 að undirlagi þáverandi menningarmálaráðherra, Brians Mikkelsen. Árið 2018 var 

1,9 milljónum DKK veitt til endurreisnar heimasíðunnar.  

 

Fjárlög 2018 kváðu á um að veitt yrði 1 milljón DKK árið 2018 og 0,3 milljónum DKK 

árlega 2019–2021 vegna rafrænnar uppfærslu á hinum upprunalega 

menningarkanón. Í fjárlögum 2020 var fjárveitingin upp á 0,3 milljónir DKK árlega til 

og með 2022 vegna rafrænnar uppfærslu á hinum upprunalega menningarkanón felld 

niður. 

 

4. Fer fram kynningarstarf með það fyrir augum að vekja athygli á 

menningarkanóninum, t.d. gagnvart skólum? 

 

Svar 

Heimasíða menningarkanónsins var endurreist árið 2019. Á heimasíðunni er hægt að 

lesa nánar um menningarkanóninn ásamt því að skoða verkin.  

 

5. Hverjar hafa viðtökurnar verið við menningarkanóninum af hálfu 

menningargeirans og menntageirans? 

Svar 

Á meðal listamanna hefur farið fram mikil umræða um danska menningarkanóninn, 

jafnt um sjálfa hugmyndina um kanón sem um innihald hans. Hvað því viðvíkur 

hvernig viðtökur hafa verið við menningarkanón af hálfu menntageirans er vísað til 

mennta- og rannsóknarmálaráðuneytisins eða barna- og kennslumálaráðuneytisins.  

---- 

 

Tekin var meirihlutaákvörðun um það í nefndinni að leggja það til við Norðurlandaráð 

að láta staðar numið með málið í ljósi upplýsinga um danskan menningarkanón frá 

danska menningarmálaráðuneytinu og þess svars sem barst. Nefndi harmaði að 

einungis ein umsögn hafi borist. 

 

 

Norðurlöndum, 25. janúar 2022 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Aron Emilsson (SD) 

Even Eriksen 

Henrik Møller (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

May Britt Lagesen (A) 

Kathrine Kleveland (Sp) 

 

Mikko Kinnunen (cent) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Helge Orten (H) 

Ville Kaunisto (K) 

Daniel Riazat (V) 

Veronika Honkasalo (vinstri) 
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FYRIRVARI 

Norrænt frelsi lýsti fyrirvara um niðurstöðuna og leggur til að  

 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

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 menningarkanóni, þar á meðal Danmerkur. Þegar nefndin hefur 
verið sett á laggirnar er ætlunin að hún verði varanleg og að hún taki með 
reglulegu millibili afstöðu til efnisinnihalds Norræna kanónsins. 

 

Norðurlöndum, 25. janúar 2022 

Sebastian Tynkkynen (saf) 

Silje Hjemdal (FrP) 

 

Helge André Njåstad (FrP) 

 

 


