
HÁSKÓLI ÍSLANDS 

Hugvísindasvið 

 

 

 

 

 

 

Lasinn lundi 

 

(Íslensk menningarpólitík í ljósi menningarstefnu stjórnvalda og þess gildismats og þeirra 

hagsmunalína sem tölfræðisaga hinna Íslensku bókmenntaverðlauna og tilnefningar til 

Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs sýnir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í menningarfræði 

Bjarni Bjarnason 

Maí 2018 

 



 2 

Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Menningarfræði 

 

 

 

 

 

 

Lasinn lundi 

 

(Íslensk menningarpólitík í ljósi menningarstefnu stjórnvalda og þess gildismats og þeirra 

hagsmunalína sem tölfræðisaga hinna Íslensku bókmenntaverðlauna og tilnefningar til 

Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs sýnir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í menningarfræði 

Bjarni Bjarnason 

Kt: 091165-4659 

Leiðbeinandi: Davíð Ólafsson 

Maí 2018 

 

 



 3 

Ágrip 

Íslensk menningarpólitík er skoðuð með sérstaka áherslu á bókmenntir og athugað hvort hún 

sé þjóðernissjálfhverf, það er svo þjóðleg að hún vinni gegn sjálfri sér og almennum 

menningarlegum markmiðum. Byrjað er á að skoða tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar; 

verk sem hafa verið tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og hafa hlotið hin 

Íslensku bókmenntaverðlaun. Skoðað er hverjir útgefendur eru, til að fá hugmynd um 

valdahlutföll í bókmenntaheiminum, og kannað hvert meginefnisval bókanna er. Könnunin 

leiðir í ljós afar þjóðlegt gildismat, sem síðan er skoðað í samhengi við íslenska málstefnu og 

markmið hennar. Einnig er gildismatið borið við menningarstefnu stjórnvalda, eins og hún 

birtist í skjalinu Menningarstefna á vef stjórnarráðsins, og við áherslur forseta Íslands sem er 

aðili að hinum Íslensku bókmenntaverðlaunum. Ritgerðin leiðir í ljós mótsagnir í íslenskri 

menningarstefnu og sýnir hvernig hún vinnur gegn kjarnahugmyndum málstefnunnar, gegn 

hugmyndum um fjölbreytni og stuðlar að útilokun umfjöllunarefnis annars en þess sem snertir 

Ísland og Íslendinga. Ritgerðin sýnir að íslensk menningarpólitík er þjóðernissjálfhverf. 

Lykilorð: Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar. Þjóðernissjálfhverfa. Túristalundastefnan í 

menningarmálum.  

 

Abstract 

The essay examines the underlying values in Icelandic cultural politics, focusing mostly on 

literature. It uses the statistical history of books who have received the Icelandic Literary 

Price, and the books who have been nominated from Iceland for the Nordic Council´s Literary 

Price. Both in the field of literature and of sciences, all works focus on Iceland and Icelanders, 

even though, according to the rules, all subjects are allowed. The essay takes for granted that 

the cultural policy of Iceland is nationalistic, but sets out to examine if it is also national 

solipsistic, that is, so nationalistic that it works against its own goals and principles. 

Key words: National-solipsism. 
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1. Inngangur. 

Í ritgerðinni er notast við nokkur orð sem nauðsynlegt er að gera grein fyrir. Með orðinu 

tölfræðisaga er átt við það gildismat sem saga Íslensku bókmenntaverðlaunanna og 

tilnefningar til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs sýnir, ef það er skoðað með hjálp 

einfaldrar tölfræði. Gildismatið birtist smám saman í ritgerðinni og skýrist orðið frekar eftir 

því sem á líður. Einnig er í ritgerðinni oft talað um Íslensku bókmenntaverðlaunin og þau verk 

sem hafa verið tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs sem bókmenntastofnun og 

er þá aðeins átt við bókmenntastofnunina í þessari þröngu merkingu. Nákvæmara væri til 

dæmis að tala um Bókmenntaverðlaunastofnunina, en það er óþjált og er því notast við orðið 

bókmenntastofnun um þetta. Orðið stofnun réttlætist af því að hin Íslensku 

bókmenntaverðlaun eru rekin í samstarfi við forsetaembættið og tengjast þannig hinu 

opinbera, en Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs eru rekin af Norrænu ráðherranefndinni 

og eru hluti af norrænu samstarfi sem íslenska ríkið leggur sinn skerf til. Seinni hluti orðsins 

bókmenntastofnun vísar þó ekki aðeins á að verðlaunin og tilnefningarnar tengjast ríkisvaldi, 

heldur er líka átt við hina ríkjandi orðræðu tengda menningarpólitík á sviði bókmennta 

hérlendis. Eftir að hafa persónugert hina ríkjandi orðræðu, ávarpar Michel Foucault hana í 

erindi sínu Skipan orðræðunnar og hlýtur eftirfarandi svar: „Og stofnunin svarar: „Þú þarft 

ekki að óttast upphafið; við erum hér allir til þess að sýna þér að orðræðan er í samræmi við 

skipan laganna; það er lengi búið að gaumgæfa birtingu hennar; henni hefur verið fundinn 

staður sem hefur hana í hávegum en gerir hana hættulausa; og skyldi hún búa yfir einhverju 

valdi, þá er það frá engum öðrum en okkur sem hún hefur þegið það“ (Garðar Baldvinsson, 

1991: 192). 

Þetta „sjálfsagaða“ vald bókmenntastofnunarinnar er ígrundað frá ýmsum hliðum í 

ritgerðinni. Töluleg saga Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokkum fagurbókmennta, 

barnabóka og fræðirita er skoðuð, sem og tilnefningar Íslendinga til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs. Þegar tölfræðisaga þessara verðlauna og tilnefninga er skoðuð, birtist 

gildismat sem sýnir hvernig menn telja bókmenntir og fræði vera, þegar þetta er til 

fyrirmyndar. Með því að skoða sameiginleg einkenni verkanna og útgefendur þeirra má draga 

fram hverjir hafa mestan hag af verðlaununum og gildismatið á bak við það sem talið er best 

er að þeim kemur. 

 - Gildismatið er kannað út frá íslenskri málstefnu. Íhugað er hvort menningarstefna og 

málstefna vinni sem best saman. 



 7 

- Gildismatið er skoðað út frá menningarstefnu stjórnvalda, eins og hún birtist á vef 

stjórnarráðsins í skjalinu Menningarstefna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

 - Gildismatið er ígrundað út frá hagsmunum og valdi á markaði. Nýtist stefnan öllum 

landsmönnum eða sumum öðrum fremur? Er hún jafnvel á kostnað einhverra landsmanna? 

- Gildismatið er gaumgæft út frá menningarlegum áherslum forseta Íslands, eins og 

þær birtast í ræðum. Mest áhersla er lögð á forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar, sem var 

forseti lengst af þess tíma sem Íslensku bókmenntaverðlaunin hafa verið við lýði. 

Gengið er út frá því að menningarstefnan sem birtist við þessa rannsókn og gildismatið 

sem skoðað er sé þjóðlegt, það leggi áherslu á íslenskan menningararf, og að það sé eðlilegt 

að svo sé, og leiði gott af sér þegar það er gert vel. Tekið er sem gefnu að öll ritverkin sem 

menningarstefnan velur í gegnum bókmenntastofnunina séu góð. 

 Í bók sinni Íslensk menningarpólitík, heldur Bjarki Valtýsson því fram að þjóðlegar 

áherslur íslenskrar menningarstefnu leiði oft til að „leyndardómsfull þjóðtrú, tungan og 

sagnaarfurinn eru notuð á mjög meðvitaðan hátt, stundum á kostnað innihalds,“ (Bjarki 

Valtýsson, 2011: 84). Bjarki segir um meðvitaða notkun á íslensku menningarvitundinni að 

hún; „getur auðveldlega steypt íslenskri list í einsleitt mót náttúruupphafningar og mergsogins 

menningararfs“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 109). 

 Bjarki tekur ekki dæmi þessu til stuðnings, en í þessari ritgerð er spurt hvort þetta sé 

rétt athugað hjá honum og ef svo er, hvernig? Í ritgerðinni er því spurt hvort 

menningarstefnan og gildismatið sem birtist við rannsóknina sé ekki aðeins þjóðlegt, heldur 

líka þjóðernissjálfhverft. 

 Með orðinu þjóðernissjálfhverfa er átt við það mikla áherslu á þjóðleg gildi að það 

verður til þess að annað er útilokað og að niðurstaðan verður hinu þjóðlega til tjóns. 

Þjóðernissjálfhverfa er þjóðleg stefna sem grefur undan sjálfri sér vegna einsleitni og skorts á 

ígrundun.1 Til að kryfja hvort þetta sé tilfellið, er meðal annars notast við orðræðugreiningu, 

                                                           
1 Með orðinu sjálfhverfa er skírskotað til þess sem er kallað solipsism á ensku. Á íslensku er það stundum þýtt 
sem sjálfsveruhyggja. Því gæti í ritgerðinni rétt eins verið notast við orðið þjóðernissjálfsveruhyggja, en það er 
óþjálla. Það sem Atli Harðarson segir um sjálfsveruhyggju í bók sinni Í sátt við óvissuna má heimfæra upp á 
hugtakið þjóðernissjálfhverfa í þessari ritgerð, svo fremi hugsað sé um íslenska þjóð þar sem hann talar um 
einstakling sem aðhyllist sjálfsveruhyggju: „a) Sjálfsveruhyggja um þekkingu sem kveður á um að ég geti ekki 
þekkt neitt nema innihald eigin hugar (eigin skynjanir, tilfinningar, hugsanir og þvíumlíkt). b) Sjálfsveruhyggja um 
veruleikann sem segir að ekki sé neitt til nema minn eigin hugur. c) Sjálfsveruhyggja um mál og merkingu sem 
gengur út á að ég geti ekki talað um neitt nema innihald eigin hugar“ (Atli Harðarson, 2009: 27). Útmörk 
þjóðernissjálfhverfu má til dæmis sjá þegar menn túlka verk eftir Íslending, sem ekki fjallar um Ísland og/eða 
Íslendinga, sem einhvers konar komment um Ísland og/eða Íslendinga, engu að síður. 
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en um hana segir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson í ritgerð sinni Leitað að mótsögnum, um verklag 

við orðræðugreiningu: „Ef markmið rannsakandans er að trufla áform valdhafa er augljóst að 

réttmæti rannsóknarinnar liggur í því hvernig tekst til við að afhjúpa eðlisleysi hugmynda og 

iðju, til dæmis hvernig góður tilgangur getur snúist upp í andhverfu sína“ (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 2006: 190). 

Til að ígrunda hvort menningarstefnan, eins og hún birtist í tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar, sé þjóðernissjálfhverf eða ekki, er skoðað hvaða markmiðum hún 

nær og hvaða ekki. Íslensk menningarstefna hefur verið skoðuð í stórum dráttum í riti Bjarka 

Valtýssonar Íslensk menningarpólitík frá 2011 og er óhætt að segja að það sem hann kallar 

„íslenska menningarvitund“ sé afar þjóðlegt fyrirbæri. Hann segir í yfirgripsmiklu verki sínu: 

„Nánari greiningar innan einstakra listgreina er þörf en í ljósi aðstæðna get ég lítið annað gert 

en hvetja til slíkrar greiningar, svo nákvæmara mynstur myndist. Menningarsaga er vitaskuld 

full af mótsögnum eins og menningarhugtakið sjálft. Ég tel samt að hægt sé að greina hneigð, 

hneigð sem ég hef kennt við íslenska menningarvitund, þar sem helstu hráefnin eru ákveðinn 

„lestur“ á menningararfinum, og sérstaklega bókmenntunum, þáttur tungumálsins og 

auðvitað náttúrunnar“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 103). 

Í þessari ritgerð er á vissan hátt komið til móts við þá þörf á nánari greiningu innan 

einstakra listgreina sem Bjarki nefnir og reynt að skoða menningarstefnuna í nærmynd á 

afmörkuðu sviði. En þegar komið er nær menningarstefnunni og ákveðnum menningarkima, 

þá vaknar spurningin; hversu nálægt er eðlilegt að fara? Í því samhengi er kannski best að 

spyrja sig, hvað er best fyrir ritgerðina, svo að hugsun hennar komist sem best til skila? Ef 

tekið er dæmi um hvar hagsmunir og menningarstefna mætast, þá má nefna dómnefndir. Ef 

þær á að kanna til hlítar, þá þarf að kanna hvernig einstaklingar eru valdir í nefndir og af 

hverjum. Til að skoða tengsl vandlega, þarf að kanna samband ákveðinna einstaklingana og 

þá er komið að nöfnum á fólki í samhengi sem getur virst því óhagstætt. Þegar farið er inn á 

slóðir sem þessar, er stigið inn á svið rannsóknarblaðamennsku og rannsóknin ber keim af því 

að einhvern eigi að gera ábyrgan. Í þessari ritgerð er gengið út frá að enginn einn aðili sé 

ábyrgur fyrir menningarstefnu og að allir sem komi að henni geri það af heilindum og í góðri 

trú. Þess vegna er stundum talað almennum orðum um hluti sem hægt væri að kanna nánar, 

ef menn óttuðust ekki að gera hlutina persónulega. 

Í bók sinni Löglegt en siðlaust fjallar Jón Ormur Halldórsson um Vilmund Gylfason, sem 

var nokkur brautryðjandi hér á landi á sviði rannsóknarblaðamennsku á áttunda áratugnum, 
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meðal annars þegar hann starfaði fyrir ríkissjónvarpið í þættinum Kastljós (Jón Ormur 

Halldórsson, 1985: 80-81), en hann skrifaði líka gagnrýnar greinar í dagblöð um þjóðfélagsmál. 

Í bókinni segir frá því að Vilmundi þótti sem að ef hann var bara málefnalegur, þá tók enginn 

eftir innihaldi greinanna vegna þess að þær þóttu leiðinlegar. Þegar hann hins vegar nefndi 

nöfn í greinunum, þá varð gjarnan uppi fótur og fit út af þeim og umræðan heiftúðleg. Eftir 

sem áður fór innihald greinanna fram hjá fólki, að mati Vilmundar, vegna persónulegra átaka. 

Ef um tvær leiðir er að ræða til að láta efnið fara fram hjá lesandanum, þá skal sú farin hér að 

vera málefnalegur eftir megni, en sleppa nöfnum þegar þau eru ónauðsynleg til að koma 

hugmyndum á framfæri. 

 

2. Aðferð og staða höfundar innan orðræðunnar. 

2.1. Aðferð. 

Í ritgerðinni er þeirri aðferð beitt að skoðaðir eru listar yfir íslenskar bækur sem tilnefndar 

hafa verið til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og sem hlotið hafa hin Íslensku 

bókmenntaverðlaun, með það í huga hvort greina megi hagsmunalínar út frá hverjir 

útgefendurnir eru og hvort sjá megi gildismat út frá grundvallar efnistökum verkanna og 

viðfangsefni þeirra. Sú tölfræðisaga sem listarnir leiða í ljós er einföld og skýr og er hún síðan 

skoðuð í ljósi íslenskrar menningarstefnu eins og hún birtist í málstefnu, menningarstefnu 

stjórnvalda og í áherslum forseta Íslands sem stendur að Íslensku bókmenntaverðlaununum 

ásamt Félagi íslenskra bókaútgefanda (FÍBÚT).  

 Einnig er notast við greiningu á orðræðu (discourse), í skjalinu Menningarstefna, sem 

finna má á vef stjórnarráðsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Orðræða er 

ferli sem þátttakendur skapa með bæði meðvituðum og ómeðvituðum hætti (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson, 2006: 179). Höfundurinn stendur ekki utan við orðræðuna og þarf því að gæta 

sína á eigin ritstýringu við lesturinn. Hann þarf að draga sinn venjubundna lestrarmáta í efa 

við greininguna, til að skerpa athyglisgáfuna og til að taka eftir hugsanlegri dulinni merkingu í 

textanum og mótsögnum í honum (Gill, Rosalind, 2000: 178).  

Í skjalinu Menningarstefna er leitað að þrástefum (discursive theme). Það eru atriði 

sem eru marg endurtekin, stundum með sama orðalagi, en stundum umorðuð. Þótt íslenska 

orðið þrástef kunni að hafa neikvætt yfirbragð, sökum skyldleika við orðalagið að þrástagast 

á, þá er það ekki nálgunin þegar leitað er að endurtekningum í texta og ekki merking 

greiningarhugtaksins (Rannveig Traustadóttir, 2006: 179). Endurtekningin getur afhjúpað 
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hvað er mikilvægast í textanum og brugðið óvæntu ljósi á það. Í skjalinu er leitað að sögulegri 

samverkan (historical conjuncture), með því að draga fram hvaða hugmyndir má finna í því, 

hvernig þeim lýstur saman í mótsögnum og hverjar fá frekara brautargengi en aðrar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006: 180). Skoðað er í menningarstefnuskjalinu mörk milli ríkjandi og víkjandi 

orðræðu, hvernig löggildingarlögmál birtast í beinum og óbeinum reglum um hvað má segja 

innan orðræðuheimsins og hvað ekki (Rannveig Traustadóttir, 2006: 179). Í Því samhengi er 

kannað hvernig eigin ögun (normalization), birtist í skjalinu, en um eigin ögun segir Ingólfur 

Ásgeir Jóhannsson: „Í hugtakinu eigin ögun felst [...] hvernig við tileinkum okkur hugmyndir 

og athafnir sem sjálfsagðar og tökum þátt í að þagga aðrar niður – með öðrum orðum hvernig 

við tileinkum okkur þrástefin í orðræðunni“ (Rannveig Traustadóttir, 2006: 181). 

 Í ritgerðinni er orðræðugreiningu aðeins beitt kerfisbundið á menningarstefnuskjal 

stjórnarráðsins, en annars staðar er notast við hugtök hennar til að bregða ljósi á efnið. 

 

2.2. Staða höfundar ritgerðarinnar innan orðræðunnar og ritgerðarinnar. 

Í ritgerð sinni; Leitað að mótsögnum. Um verklag við orðræðugreiningu, segir Ingólfur Ásgeir 

Jóhannsson prófessor: „Nátengt tilefninu (fyrir rannsókninni) er spurningin um það hver 

rannsakandinn er [...] Þetta tengist auðvitað því að orðræðugreinandi þarf ekki að vera 

hlutlaus og jafnvel ekki óhlutdrægur í frásögninni þar sem það er beinlínis hlutverk hans eða 

hennar sem rannsakanda að túlka mótsagnir [...] þekkingarsköpun í orðræðugreiningu felst í 

túlkun þess sem greinir og markmiðið með því verklagi við orðræðugreiningu, sem hér er lýst, 

er að nota þekkinguna í baráttu samtímans“ (Rannveig Traustadóttir, 2006: 190-1). 

Orðræðugreining krefst þess að höfundur geri grein fyrir stöðu sinni gagnvart 

rannsókninni, en skemmst er frá því að segja að staðan er flóknari en svo að hann geti það 

fyllilega, enda hluti af orðræðunni sjálfur á mörgum plönum. Þetta þýðir ekki að þetta beri 

ekki að reyna, því það færir lesandanum þó einhverja mælikvarða, til viðbótar við þá sem hann 

gerir sér sjálfur, á hvar höfundur stendur gagnvart textanum. Höfundur hefur bæði skrifað 

texta sem geta talist passa inn í ríkjandi orðræðu er kemur að bókmenntum,2 en einnig texta 

sem mundu teljast víkjandi í þeirri orðræðu,3 gegn viðteknum mælikvörðum. Þess vegna er 

ekki hægt að segja að höfundur hafi endilega ávinning af að orðræðan breytist eða hann hafi 

hag af að breyta henni, eins og ritgerðin miðar að, því eins má færa rök fyrir að höfundur 

                                                           
2 Skáldævisagan Andlit frá 2003, og skáldsagan Mannorð frá 2011. 
3 Skáldsögurnar Borgin bak við orðin frá 1998 og Endurkoma Maríu frá 1996. 
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hagnist af að orðræða sem hann telur sig geta greint, og því skilið að vissu marki, ríki áfram. 

Þá getur hann sjálfur starfað af nokkru öryggi innan hennar. Rétt er að taka fram að 

höfundurinn er varamaður í stjórn Rithöfundasambandsins, sat í dómnefnd 

Bókmenntaverðlauna Tómasar Guðmundsson4 og situr í dómnefnd Ljóðstafs Jóns úr Vör.5 Í 

báðum þessum bókmenntasamkeppnum eru verk send inn undir dulnefni. Höfundur hefur 

skrifað um hagsmunamál rithöfunda (Bjarni Bjarnason, 2009, 5. nóvember) og gildismat í 

bókmenntum áður (Bjarni Bjarnason, 2011), til að mynda í greininni Dásvefn 

þjóðernissjálfhverfunnar rofinn sem birtist í Stundinni í desember 2015. Hugmyndir þeirrar 

greinar eru um margt þær sömu og liggja til grundvallar þessarar ritgerðar, en þar er notast 

við hugtakið þjóðernissjálfhverfa eins og sést strax í heiti greinarinnar. Ástráður Eysteinsson 

brást við Dásvefn þjóðernssjálfhverfunnar rofinn í pistlinum Hugleiðingar um sögur og 

samtíma á RÚV tveimur árum síðar og er samtali við grein Ástráðs, sem einnig notar hugtakið, 

haldið lítillega áfram síðar í þessari ritgerð (kafli. 8). Þótt mat höfundar sé að staða hans 

gagnvart rannsóknarefninu sé margbrotin, þá er rétt að taka fram að það er afstaða höfundar 

að aðilar sem koma að vinnu við mótun menningarstefnu á Íslandi, mættu endurskoða hana 

rækilega og hafa uppi betri rök fyrir því hvers vegna hún þá yrði eins og komist væri niður á 

að best væri að haga henni. Einnig er það skoðun höfundar að það ríki of mikil samstaða um 

menningarstefnu hérlendis, að um hana standi of litlar opinberar deilur og í samræmi við orð 

Ingólfs Ásgeirs Jóhannssonar um að nota þekkingu er fæst með orðræðugreiningu í baráttu 

samtímans, þá er leitast við að vera með eins harða gagnrýni á íslenska menningarpólitík í 

ritgerðinni og röksemdafærslur hennar bjóða upp á. Þannig er ritgerðin hugsun sem í senn, 

menningargreining og menningargagnrýni. 

Þessi viðhorf sem skína í gegnum Lasinn Lunda helgast af skoðunum sem eigin ögun 

höfundar sjálfs hefur skapað hjá honum, sem sjálfsögð viðhorf,6 sem þau eru ekki almennt. 

Því er eðlilegt að lesandi geti verið bæði ósammála þeim, sem og greiningu og niðurstöðu 

þessarar ritgerðar. Von höfundar er þó að það takist að gera texta sem er málefnalegt innlegg 

                                                           
4 Sat í dómnefndinni 2013 – 2016. Hlaut verðlaunin sjálfur 1998. Hlaut bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness 
2001. Var tilnefndur til bókmenntaverðlauna Íslands 1996.  
5 Síðan 2015. 
6 Er á líður ritgerðina sést að gildismat bókmenntastofnunarinnar er kemur að því hvert sé hlutverk höfunda 
hverfist um að viðhalda íslenskum menningararfi, sem er best gert með því að fást við efni tengt Íslandi og 
Íslendingum. Af kaflanum Skáldleg hugsun, í greinasafni höfundar Boðskort í þjóðarveislu (Bjarni Bjarnason, 
2011: 14), þar sem fjallað er um eðli skáldlegrar hugsunar, sést að höfundur deilir ekki þessu gildismati, svo 
aðeins eitt dæmi sé tekið. 



 12 

í rökræðu og greiningu menningarstefnu eins og hún birtist í bókmenntum á Íslandi út frá 

gildismatinu sem birtist í tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar. Það er þó aldrei einfalt mál 

að taka þátt í umræðu og greiningu á orðræðu er snertir hagsmuni og viðkvæm mál. Í 

umfjöllun um orðræðuna fjallar Michel Foucault um útilokunarhætti og bannið og segir: „Það 

er á allra vitorði að menn mega ekki segja allt, að menn mega ekki tala um allt við hvaða 

aðstæður sem er, að hver sem er má ekki tala um hvað sem er“ (Garðar Baldvinsson, 1991: 

193). Þetta er staða sem höfundur þessarar ritgerðar hefur löngum verið sér meðvitaður um 

og sér ekkert athugavert við í sjálfu sér. Tjáningarfrelsi og áhrif þess tengist því hver talar og 

hvernig hann gerir það í öllum samfélögum. Ekkert er auðveldara en að setja fram gagnrýni 

sem verður ómarktæk eða grefur fyrst og fremst undan þeim sem setur hana fram. Til að 

mynda má nefna greinina Einveldi á bókamarkaði, sem undirritaður birti í Morgunblaðinu 5. 

nóvember árið 2009 (Bjarni Bjarnason, 2009, 5. nóvember). Henni fylgdu þau tilmæli til 

ritstjóra að höfundur hefði aðeins áhuga á að birta hana ef hún birtist á ritstjórnarsíðunni. Sú 

staðsetning í blaðinu felur í sér að ritstjórnin taki efni hennar nægilega alvarlega til að hún 

geti birst þar. Þannig varð vottur af valdi einnar „stofnunar“ á vissa hátt að baki gagnrýni á 

aðra „stofnun“. Þar með varð orðræða sem er víkjandi síður þögguð og talin alveg marklaus. 

Hvað varðar gagnrýna hugsun og að hún komist til skila er mikilvægt að hún sé staðsett innan 

markalína sannleiksveldisins og sett fram af einstaklingi sem ekki er hægt að útiloka því: „Í 

þjóðfélagi okkar er líka til annar útilokunarháttur: ekki bann, heldur markalína og útskúfun“ 

(Garðar Baldvinsson, 1991: 193). Áhrif gagnrýnnar orðræðu sem þeirrar sem birtist í 

umræddri grein eru margvísleg og umræðan sem skapast í kjölfarið getur farið um víðan völl.7 

Og ekki er sjálfgefið að áhrifin af henni séu öll að skapi þess sem stendur fyrir henni. Til dæmis 

var Forlagið kært fyrir hliðstæð brot og þeim sem fjallað er um í greininni, í sama mánuði og 

hún birtist og í september 2015, sex árum síðar, dæmt til 20 milljón króna sektar fyrir 

samkeppnislagabrot.8 Sú sekt var staðfest fyrir dómi 2017.9 Slík sekt er ekki að skapi þess sem 

þetta ritar. Hagur höfundar er ekki að forlög sem ævinlega er erfitt að reka, þurfi að sjá á eftir 

peningum sem annars að hluta hefðu nýst höfundum og þar með bókmenntum.  

                                                           
7 “… Grein Bjarna virkar satt að segja á mig eins og hróp á athygli í byrjun vertíðar: hæ hó! Hér er ég! Sterk öfl 
vinna gegn mér! Fyrirfram getur hann sagt um allar hugsanlegar dauflegar undirtektir við bók sinni að þær séu 
runnar undan rifjum einokunarrisans. Viðtökur við bók hans eru komnar í tiltekið samhengi …“ (Guðmundur 
Andri Thorsson. 2009, 5. nóvember) “…Orð Bjarna um þetta eru því staðlausir stafir …“ (Halldór Guðmundsson, 
2009, 7. nóvember).  
8 Forlagið greið 20 milljónir í sekt. (Mbl., 2017, 12. janúar). 
9 Forlagið skal enn lúta skilyrðum Samkeppniseftirlitsins (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017, 21. desember). 
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Orðræða er alltaf stærri en einstaklingurinn og hann þarf að nota verkfæri hennar til 

að bæði greina hana og hafa áhrif á hana, en er óhjákvæmilega um leið sjálfur ein 

birtingarmynd hennar og hefur áhrif sem hann sér ekki fyrir á áheyrendur sína.  

Menningarfræði er ungt fag á Íslandi og marga þætti málefnisins sem hér er kannað 

mætti skoða betur. Þótt leitast sé við að vera með ítarlega úttekt á sviðinu eins og það er 

nálgast innan hugmyndaramma ritgerðarinnar, þá er ritgerðin fjarri því tæmandi, enda slíkt 

verkefni of viðamikið fyrir Ma-ritgerð. Því er á stöku stað í neðanmálsgreinum getið um hliðar 

á þessum menningarheimi sem kanna mætti nánar og þannig leiða fram frekari upplýsingar 

sem myndu veikja eða styrkja sjónarmið ritgerðarinnar, eftir því hverjar niðurstöður slíkrar 

könnunar yrðu. 

 

3. Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar. 

3.1. Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs. 

Bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs voru stofnuð árið 1962 og er úthlutað 

af Norðurlandaráði á hverju ári einu bókmenntaverki rituðu á Norðurlandamáli. Upphaflega 

voru verðlaunin 50.000 danskar krónur en frá 1995 hafa þau verið 350.000 danskar krónur. 

Valið fer þannig fram að Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð tilnefna hvert tvö 

verk. Frá 1985 hafa Færeyjar, Grænland og samíska málsvæðið tilnefnt eitt verk hvert og 

árið 2011 öðluðust Álandseyjar sama rétt. Verðlaunin geta hlotið skáldsögur, leikverk, 

ljóðabækur, smásögur eða ritgerðir. Aftast í þessari ritgerð (kafli. 9.1) er listi yfir 

tilnefningar frá Íslandi til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs í öfugri tímaröð ásamt 

forlögunum sem gáfu verkin út. Nöfn verkanna sem hlutu verðlaunin eru breiðletruð. 

Listinn samanstendur af 111 tilnefningum, þar af eru 30 verk10 eftir konur, eða 27%, 

en 81 eftir karla, eða 73%. Hlutur kvenna eykst eftir því sem nálgast nútímann og er 20% af 

fyrstu 20 verkunum sem tilnefnd eru11, en 35% af þeim 20 verkum sem tilnefnd hafa verið 

síðan 2009. Ekki er óalgengt að mismunandi verk eftir sama höfund séu tilnefnd og því koma 

nokkur höfundarnöfn fyrir oftar en einu sinni. Verk þar sem Ísland kemur ekkert við sögu eru 

2,12 eða 1,8%, og koma þau bæði fyrir á fyrri helming tímabilsins, á tímabilinu 1962 – 1990. 

                                                           
10 Strangt til tekið 29, því Leigjandinn eftir Svövu Jakobsdóttir er tilnefndur tvisvar, og telst því tvisvar. 
11 Leigjandinn eftir Svövu Jakobsdóttir er tilnefndur bæði 1971 og 1972 og telst því tvisvar. Verkin eru þannig 
110, en tilnefningarnar 111.  
12 New York, Kristján Karlsson. Bak við byrgða glugga, Gréta Sigfúsdóttir. Bæði verkin sem óháð eru Íslandi og 
Íslendingum hvað efni varðar, eru gefin út af Almenna bókafélaginu, sem kann að vera vísbending um möguleg 

https://is.wikipedia.org/wiki/1962
https://is.wikipedia.org/wiki/Nor%C3%B0urlandar%C3%A1%C3%B0
https://is.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6nsk_kr%C3%B3na
https://is.wikipedia.org/wiki/1995
https://is.wikipedia.org/wiki/Danm%C3%B6rk
https://is.wikipedia.org/wiki/Finnland
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
https://is.wikipedia.org/wiki/Noregur
https://is.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C3%BEj%C3%B3%C3%B0
https://is.wikipedia.org/wiki/Tilnefningar_til_b%C3%B3kmenntaver%C3%B0launa_Nor%C3%B0urlandar%C3%A1%C3%B0s_fr%C3%A1_%C3%8Dslandi
https://is.wikipedia.org/wiki/1985
https://is.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6reyjar
https://is.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A6nland
https://is.wikipedia.org/wiki/Sam%C3%ADska
https://is.wikipedia.org/wiki/2011
https://is.wikipedia.org/wiki/%C3%81landseyjar
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Verk á fyrri helmingi tímabilsins sem eru alveg óháð Íslandi og Íslendingum hvað efni snertir 

eru þá 3.6%. Það er lág tala en eftirtektarverð í miðað að á seinni helmingi tímabilsins eru öll 

verkin með einhverju móti tengd landi og þjóð.13 Samkvæmt þessu virðist hið þjóðlega 

efnisval sem skilyrði fyrir tilnefningu aukast eftir því sem nær dregur samtímanum.  

Á seinni helmingi tímabilsins er nokkur verk að finna þar sem töluvert er notast við 

erlent sögusvið, með fram íslensku. Sú bók sem gengur hvað lengst í þessa veru er Yfir 

Ebrofljótið, tilnefnd 2003, eftir Álfrúnu Gunnlaugsdóttir. Sagan byggir á reynslu Íslendings af 

borgarastríðinu á Spáni. Efnisvalið vekur athygli í miðað við þjóðlegar áherslur höfunda 

almennt.14 Af verkunum sjö sem hlutu verðlaunin er ekkert þeirra ótengt Íslandi og öll eru þau 

raunsæ verk, sem getur gefið til kynna ytri væntingar til bókmennta okkar um að þær séu 

raunsæ verk tengd landi og þjóð í gegnum viðfangsefni.  

 

3.2. Íslensku bókmenntaverðlaunin, fagurbókmenntir. 

Íslensku bókmenntaverðlaunin eru verðlaun sem veitt eru þremur bókum ár hvert, í flokki 

fagurbókmennta, í flokki barnabóka og í flokki fræðirita og rita almenns efnis. Verðlaunin voru 

sett á stofn af Félagi íslenskra bókaútgefenda í tilefni af 100 ára afmæli félagsins árið 1989 og 

var fyrst aðeins um einn flokk að ræða, flokk fagurbókmennta. Bækur sem eru með í pottinum 

þarf að senda inn fyrir 6. október ár hvert og var þátttökugjaldið með hverri bók á síðasta ári 

33.500 krónur. Fimm bækur eru tilnefndar í hverjum flokki og eru tilnefningar kynntar í 

byrjun desember en verðlaunin sjálf, ein milljón króna í hverjum flokki, eru veitt í síðasta lagi 

15. febrúar. Vegna þess að tilnefningarnar koma í miðju jólabókaflóðinu eru þær mikið 

                                                           
áhrif þess að hafa aukna valddreifingu milli bókaforlaga á markaði. Ef Almenna bókafélagið yrði tengd við hægri 
sinnaða höfunda, þá kynni þetta að benda til að hægri sinnaðra fólk leggi minna upp úr því að bókmenntir tengist 
landi og þjóð en vinstri sinnað fólk. Vísbendingin um þetta er þó of lítil til að neitt sé fullyrt um það hér, og þyrfti 
að kanna þetta nánar ætti að komast til botns í því. Þótt Bak við byrgða glugga fjalli um efni óháð Íslandi og 
Íslendingum, þá gerist hún í Noregi á stríðsárunum og fæst þannig við norrænan arf og sögu. Vera kann að þess 
vegna hafi í og með þótt við hæfi að tilnefna hana til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. 
13 Á fyrri helmingi tímabilsins (1962 – 1990) er einnig að finna á listanum bækurnar Maður og haf, eftir Véstein 
Lúðvíksson, og Himinbjargarsaga eða skógardraumur, eftir Þorstein frá Hamri. Þær má þó tengja Íslandi og 
Íslendingum, en væru þær taldar með væri á fyrri hluta tímabilsins 7,27% verkanna laustengd landi og þjóð að 
efnisvali. Einnig má nefna leikritið Dúfnaveisluna eftir Halldór Laxness, sem líkt og Maður og haf tengist Íslandi 
og Íslendingum varla meira en í gegnum nöfnin á persónunum. Samnefnd smásaga Halldórs tengist Íslandi meira 
en leikritið.  
14 Til að mynda segir Hjalti Snær Ægisson í umfjöllun söguna Rán eftir Álfrúnu í gagnrýni sem flutt var í Víðsjá 13 
nóvember 2008: „Álfrún Gunnlaugsdóttir er einn fárra íslenskra skáldsagnahöfunda sem leitast við að tengja 
sagnaheim sinn stórviðburðum í mannkynssögunni. Þetta sést auðvitað best á Yfir Ebrofljótið, hinni epísku 
skáldsögu Álfrúnar frá árinu 2001, sem fjallar um spænsku borgarastyrjöldina. Það er alls ekki hefðbundið að 
sagnahöfundar smáþjóða geri atlögu að svo stórum viðburðum í verkum sínum, og það má sannarlega kallast 
hugrekki af hálfu Álfrúnar að stunda slíka tilraunastarfsemi“ (Hjalti Snær Ægisson, 2010, 10. ágúst). 
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notaðar við markaðssetningu þeirra bóka sem þær hljóta. Val bóka sem tilnefndar eru fer 

þannig fram að Félag íslenskra bókaútgefenda skipar þriggja manna dómnefndir í hverjum 

flokki sem velja úr þeim bókum sem lagðar eru fram til tilnefningar af bókaútgefendum. 

Lokadómnefnd er skipuð af formönnum dómnefnda og einum sem forsetaembættið tilnefnir 

og er sá jafnframt formaður dómnefndar í lokavalinu. Lista með verðlaunaverkunum má sjá í 

öfugri tímaröð aftast í ritgerðinni (kafli 9.2). Á listanum eru níu verk eftir konur, eða 31%. Af 

fyrstu fjórtán bókunum eru fjórar eftir konur og af seinni fjórtán bókunum eru þær fimm, svo 

hlutfall kvenna eykst lítillega er nær dregur samtímanum. Á listanum eru 5 ljóðabækur og 24 

prósaverk. Af fyrstu fjórtán bókunum eru fjórar ljóðabækur, en af seinni fjórtán bókunum er 

aðeins um eina að ræða, sem bendir til að staða ljóðformsins veikist undanfarin ár.15 Aðeins 

ein bók hefur ekki í og með íslenskt sögusvið, Sagan af bláa hnettinum, en hún flokkast sem 

barnabók, og skapar því flokkunarvanda. Hún er eina fantasían á listanum og ef hún er talin 

með hér, fremur en með barnabókaflokknum, þá eru 3.4% af verkunum fantasíur. Hér verður 

Sagan af bláa hnettinum flokkuð með barnabókunum sem fjallað er um hér að neðan. Þegar 

það er gert, þá er engin fantasía á listanum og ekki nein bók sem ekki hefur Ísland í og með 

sem sögusvið. Ef hlutfall forlaga í vinningsbókunum er skoðað, þá á sér stað áberandi 

samþjöppun valds um aldamótin með sameiningu Máls og menningar og Vöku-Helgafells. 

Fyrir þann tíma, frá 1989 til 1999, á Mál og menning fimm af ellefu vinningsbókum, eða 45.4% 

og Forlagið og Iðunn eiga hvort sínar þrjár og eru bæði forlög með sín 27.2 %. Þessi þrjú forlög 

eru í dag öll sameinuðu undir merki Forlagsins, sem er þannig útgefandi allra þessara verka í 

dag.16  

 Árið 2000 sameinuðust Mál og menning og Vaka-Helgafell í Eddu útgáfu og frá 

aldamótum fram að árinu 2007 á Edda fimm vinningsbækur af sjö, eða 71.4%. Með tilkomu 

Forlagsins 2007 og fram á daginn í dag á það níu vinningsbækur af ellefu, eða 81.8%. Á árunum 

2010 til 2015 átti Forlagið vinningsbækurnar sex ár í röð, auk þess að eiga þær líka í 

barnabókaflokki frá 2013 og líka í flokki fræðirita 201417 og 2015. Þau ár (2013, 2014, 2015) 

var Forlagið með öll Íslensku bókmenntaverðlaunin líkt og aftur 2017. Ef samsetning 

Forlagsins eins og hún er núna er borin upp að sögu verðlaunanna frá upphafi, þá hefur það 

                                                           
15 Samkvæmt frétt í Dagens Nyheter í mars 2018, um breytingar í útgáfuheiminum, þá er útgáfa á ljóðabókum 
meðal þess sem hætt er við að dragist saman (Dagens Nyheter, 2018, mars). 
16 Forlagið gefur út bækur undir nöfnum JPV, Máls og menningar, Vöku-Helgafells og Iðunnar auk eigin nafns: 
Forlagið (Wikipedia, 2007). 
17 Það ár átti Forlagið líka báðar bækurnar sem tilnefndar voru til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs. 

https://is.wikipedia.org/wiki/JPV
https://is.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1l_og_menning
https://is.wikipedia.org/wiki/Vaka-Helgafell
https://is.wikipedia.org/wiki/I%C3%B0unn_(b%C3%B3kaforlag)
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gerst í 3 tilfellum af 29 að annað forlag en eitt þeirra sem nú tilheyrir Forlaginu, hafi hlotið 

verðlaunin, eða í 10.3% tilvika. Út frá því sjónarhorni eru um 90% verðlaunabókanna á vegum 

Forlagsins. Þessi samþjöppun valds á bókamarkaði hefur ekki farið fram hjá fólki í 

útgáfuheiminum eins og birtist til dæmis í áðurnefndum dómi sem Forlagið hlaut í september 

2015 fyrir brot á samkeppnislögum.18 

 

3.3. Íslensku bókmenntaverðlaunin, flokkur fræðirita og rita almenns efnis.  

Íslensku bókmenntaverðlaunin voru fyrst veitt 1989 í fagurbókmenntaflokki eins og áður 

segir, en árið eftir var flokki fræðirita og rita almenns efnis bætt við. Í þessum flokki koma til 

greina: „Önnur íslensk ritverk, fræðirit, frásagnir, handbækur fyrir fullorðna og hver þau verk 

sem að jafnaði teljast ekki skáldverk eða fagurbókmenntir.“19 Bækurnar 28 af þessu tagi sem 

hlotið hafa verðlaunin síðan 1990 og útgefendur þeirra eru í öfugri tímaröð á lista aftast í 

ritgerðinni (kafli 9.3). 

Af þeim 28 fræðiritum og ritum almenns efnis sem eru á listanum, þá eru fjögur rit 

eingöngu eftir konur, en konur eru meðhöfundar að tveimur öðrum ritum. Ef öll sex ritin eru 

talin með, þá hafa konur því hlotið Íslensku bókmenntaverðlaunin í þessum flokki í 21.4% 

tilvika. Ef aðeins er reiknað út frá ritum sem konur standa einar að, þá hafa þær aðeins hlotið 

verðlaunin í flokknum í 14.21% tilvika. Konur eiga jafn mikinn þátt í verðlaununum á fyrri 

helmingi tímans og þeim seinni. Bækurnar getur verið erfitt að flokka nákvæmlega eftir 

sviðum, því margar þeirra eru þverfaglegar. En í grófum dráttum má segja að af bókunum 28 

eru 7-9 þeirra ævisögur,20 eða 25% - 32.1%,. Átta þeirra mætti flokka sem íslenska 

                                                           
18 (Mbl., 2015, 10. september). 
19 (FÍBÚT, reglur, 2013). 
20 1. 2012. Gunnar F. Guðmundsson, Pater Jón Sveinsson – Nonni.  
2. 2008. Þorvaldur Kristinsson, Lárus Pálsson leikari. 
3. 2007. Þorsteinn Þorsteinsson, Ljóðhús. Þættir um skáldskap Sigfúsar Daðasonar. 
4. 2005. Kristín B. Guðnadóttir, Gylfi Gíslason, Arthur Danto, Matthías Johannessen, Silja Aðalsteinsdóttir 
og Eiríkur Þorláksson, Kjarval. Nesútgáfan. 
5. 2004. Halldór Guðmundsson, Halldór Laxness. JPV. 6. 2003. Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson, ævisaga II. 
6. 2001. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Björg. 
7. 1999. Páll Valsson, Jónas Hallgrímsson. 
8. 1997. Guðjón Friðriksson, Einar Benediktsson. 
9. 1994. Silja Aðalsteinsdóttir, Skáldið sem sólin kyssti : ævisaga Guðmundar Böðvarssonar. 
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sagnfræði,21 eða 28.5%. Sex rit eru landafræði og líffræðirit er tengjast Íslandi, eða 21.4%.22 

Tvö ritanna má tengja við sögu og þróun íslenskrar tungu.23 

Hvað varðar hlut ákveðinna forlaga í verðlaunabókum í flokknum, þá eiga 13 forlög 

hlut að verkunum 28. Mál og menning er útgefandi flestra ritanna eða átta þeirra, því næst 

kemur JPV með fjórar. Þessi forlög eru sameinuð ásamt Iðunni sem er með tvö verk á listanum 

og Vöku Helgafelli sem er með eitt verk. Er Forlagið, eins og það er í dag, þannig útgefandi 16 

bóka á listanum, eða 57.1% þeirra. Um nokkra samkeppni virðist þó vera að ræða í flokknum 

ekki síst vegna útgáfu Crymogeu og Opnu á glæsilegum ritum í þessum flokki. Áhugaverðast í 

þessum opna flokki fræðirita er að aldrei hefur verk verið heiðrað sem ekki fjallar um Ísland 

og/eða Íslendinga með einhverjum hætti. Þótt ekkert í reglunum krefjist þess, þá fjalla allar 

bækurnar 28 með einhverjum hætti um Ísland og/eða Íslendinga. Ellefu þeirra hafa í titlinum 

orð sem minnir á land eða þjóð (2x íslensk, 2x Íslands, 1x íslensku, 1x Íslandi, 1x íslenskir, 1x 

íslenska, 1x Íslendinga, 1x landið, 1 x þjóð)24 eða 39.2% þeirra. Sú tilhneiging rita í þessum 

flokki til að hafa eitt þessara orða í titlinum er svo sterk að það að benda á það getur haft 

forspárgildi. Þann 5. Desember 2015 benti undirritaður á þessa tilhneigingu í fyrrnefndri grein 

                                                           
21 1. 2015. Gunnar Þór Bjarnason, Þegar siðmenningin fór fjandans til - Íslendingar og stríðið mikla 1914-1918. 
2. 2011. Páll Björnsson, Jón forseti allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar. 
3. 1998. Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I: ágrip af húsagerðarsögu 1750-1940. 
4. 1995. Þór Whitehead, Milli vonar og ótta. 
5. 1993. Jón G. Friðjónsson, Mergur málsins : íslensk orðatiltæki: uppruni, saga og notkun. 
6. 1992. Vésteinn Ólason, Sverrir Tómasson og Guðrún Nordal, Bókmenntasaga I. 
7. 1991. Guðjón Friðriksson, Saga Reykjavíkur: Bærinn vaknar 1870-1940. 
8. 1990. Hörður Ágústsson, Skálholt: kirkjur. 
22 1. 2017. Unnur Þóra Jökulsdóttir, Undur Mývatns: -um fugla, flugur, fiska og fólk. 

2. 2014. Snorri Baldursson, Lífríki Íslands: Vistkerfi lands og sjávar. 
3. 2010. Helgi Hallgrímsson, Sveppabókin: Íslenskir sveppir og sveppafræði. 
4. 2009. Helgi Björnsson, Jöklar á Íslandi. 
5. 2002. Páll Hersteinsson og Pétur M. Jónasson, Þingvallavatn. 
6. 2000. Guðmundur Páll Ólafsson, Hálendið í náttúru Íslands. 
23 1996. 1. Þorsteinn Gylfason, Að hugsa á íslensku. 
2. 1993. Jón G. Friðjónsson, Mergur málsins : íslensk orðatiltæki: uppruni, saga og notkun. 
Bók Jóns G, er hér að ofan einnig flokkuð með sagnfræðiritunum, sem minnir á að nákvæm flokkun á bókunum 
eftir sviðum verður alltaf umdeild.  
24 Gunnar Þór Bjarnason, Þegar siðmenningin fór fjandans til - Íslendingar og stríðið mikla 1914-Snorri 
Baldursson, Lífríki Íslands: Vistkerfi lands og sjávar.  
Guðbjörg Kristjánsdóttir, Íslenska teiknibókin.  
Páll Björnsson, Jón forseti allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar. 
Helgi Hallgrímsson, Sveppabókin: Íslenskir sveppir og sveppafræði. 
Helgi Björnsson, Jöklar á Íslandi. 
Andri Snær Magnason, Draumalandið - sjálfshjálparbók handa hræddri þjóð.  
Guðmundur Páll Ólafsson, Hálendið í náttúru Íslands. 
Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleifð I: ágrip af húsagerðarsögu 1750-1940. 
Þorsteinn Gylfason, Að hugsa á íslensku.  
Jón G. Friðjónsson, Mergur málsins : íslensk orðatiltæki: uppruni, saga og notkun. 
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í Stundinni sem bar heitið Dásvefn þjóðernisjálfhverfunnar rofinn (Bjarni Bjarnason, 2015, 5. 

desember). Í febrúar árið eftir var tilkynnt að bókin sem hlotið hefði verðlaunin í þessum flokki 

væri; Þegar siðmenningin fór fjandans til - Íslendingar og stríðið mikla 1914-1918, eftir Gunnar 

Þór Bjarnason. Samkvæmt tilnefningum í þessum flokki 2017, þá fara líkurnar á að orð sem 

minnir á land eða þjóð sé í titli sigurverks ekki minnkandi, en það gildir um þrjú af fimm verkum 

það ár.25 

 

3.4. Íslensku bókmenntaverðlaunin. Barnabókmenntir. 

Árið 2013 bættist þriðji flokkurinn við hin Íslensku bókmenntaverðlaun; flokkur barnabóka. 

Þó hafði barnabók hlotið verðlaunin þegar 1999. Þar sem það er vafamál með hverju á að 

flokka Söguna af bláa hnettinum, eru hér bæði settar fram tölur með henni sem hluta af 

þessum flokki og án hennar. Bækurnar og forlögin sem hlotið hafa verðlaunin eru: 

 

2017. Áslaug Jónsdóttir, Kalle Güettler og Rakel Helmsdal, Skrímsli í vanda. Mál og menning. 

2016. Hildur Knútsdóttir. Vetrarhörkur. JPV. 

2015. Gunnar Helgason, Mamma klikk! Mál og menning. 

2014. Bryndís Björgvinsdóttir, Hafnfirðingabrandarinn. Vaka-Helgafell. 

2013. Andri Snær Magnason, Tímakistan. Mál og menning. 

(1999. Andri Snær Magnason, Sagan af blá hnettinum. Mál og menning.) 

 

Hlutfall kvenna er mest í þessum flokki, eða 60% ef Sagan af bláa hnettinum er ekki talin með, 

en 50% sé hún talin með. Spyrja má hvort það segi eitthvað um ríkjandi skoðun á hvað konur 

skrifa best. Í þessum flokki gerist það í fyrsta skipti að verk sem ótvírætt má flokka sem 

fantasíu sem eru alveg óháð Íslandi og Íslendingum sem viðfangi, fær pláss, það er 16,6% ef 

Sagan af bláa hnettinum er talin með. En ef Vetrarhörkur og Tímakistan eru einnig taldar er 

hlutur fantasíu í flokknum 50%. Spyrja má hvort þetta gefi til kynna þá skoðun að fantasíur 

                                                           
25 Verkin eru: 1. Karl Aspelund og Terry Gunnell, ritstjórar. Málarinn og menningarsköpun: Sigurður 
Guðmundsson og Kvöldfélagið 1858-1874. Útgefandi: Þjóðminjasafn Íslands og Bókaútgáfan Opna. 2. 
Steinunn Kristjánsdóttir Leitin að klaustrunum: Klausturhald á Íslandi í fimm aldir. Útgefandi: 
Sögufélag í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands 3. Sumarliði R. Ísleifsson, ritstjóri. Líftaug landsins: 
Saga íslenskrar utanlandsverslunar 900-2010. Útgefandi: Skrudda 4. Unnur Þóra Jökulsdóttir 
Undur Mývatns: -um fugla, flugur, fiska og fólk. Útgefandi: Mál og menning. 5. Vilhelm Vilhelmsson 
Sjálfstætt fólk: Vistarband og íslenskt samfélag á 19. Öld. Útgefandi: Sögufélagið (DV, 2017, 12. 
janúar). 
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séu á einhvern hátt barnalegi bókmenntir en aðrar bókmenntagreinar. Bækur án Íslands sem 

sögusviðs og án íslenskra persóna eru tvær, auk Leitarinnar að bláa hnettinum gildir það um 

Skrímsli í vanda. Bækur án tengsla við Ísland og Íslendinga, hvað efni varðar eru því 33,33% í 

þessum flokki. Þegar hlutur forlaga í flokknum er kannaður kemur sú athyglisverða niðurstaða 

í ljós að Forlagið sem rúmar meðal annars Mál og menningu og JPV er með 100% vinningssögu 

í honum, sem gefur til kynna samþjöppun valds í útgáfuheiminum. 

 Gildismatið á bak við valið í barnabókaflokki er frábrugðið því sem er að baki 

fagurbókmenntaflokksins, en hann mundi líta allt öðruvísi út ef þar væru helmingur verkanna 

eftir konur, 33.33% verkanna án sögusviðs sem tengja má við ákveðið land, 33.33% verkanna 

án tengingar við Ísland og Íslendingar sem efniviðar og 50% verkanna væru fantasíur. Eins liti 

flokkur fræðirita öðruvísi út ef 33.33% verkanna væru um efni óháð Íslandi og Íslendingum. 

Þetta minnir á að það er fyrst og fremst gildismat sem ræður því hvers konar bækur eru 

verðlaunaðar og hvers konar bækur sniðgengnar.  

 

3.5. Samantekt. 

Þegar allir flokkarnir er skoðaðir samtímis kemur á daginn að hlutur kvenna í verðlaunum og 

tilnefningum eykst eftir því sem nær dregur samtímanum og er mestur í flokki barnabóka. 

Meðal bókmennta eru raunsæ verk allsráðandi, en fantasíur og önnur bókmenntaform eru 

undantekning, nema í flokki barnabóka, þar sem fantasíur eru 40%-50%, eftir því hvort Sagan 

af bláa hnettinum er reiknuð með eða ekki. Meginlínurnar sem birtast eru tvenns konar: 

Annars vegar kemur í ljós að gildismatið að baki verkanna sem bókmenntastofnunin velur 

stendur eindregið með því að umfjöllunarefnið tengist Íslandi og eða Íslendingum. Hins vegar 

er ljóst að völd og hagsmunir hafa smám saman safnast meira á hendur eins útgáfufyrirtækis. 

Athygli vekur hve erfitt uppdráttar fræði óháð Íslandi og Íslendingum eiga. Eins er í 

fagurbókmenntaflokki athyglisverð fjarvera fantasíu, vísindaskáldskapar, furðusagna og 

annarrar greina bókmennta sem gjarnan eru ótengdar Íslandi og/eða Íslendingum. Ekki er nýtt 

að bent sé á þetta. Til að mynda kemur Guðmundur Andri Thorsson inn á þetta í greinasafni 

sínu, Óspektir á almannafæri. Eftir að hafa bent á hve mikinn tilbúning er að finna í textum 

sem menn hafa þó oft haft tilhneigingu til að taka bókstaflega segir hann: „Hér hefur legið í 

landi töluverð andúð á lygasögum, skröksögum, ævintýrum og nægir þar að vísa til fádæma 

vondra viðtaka sem ævintýrið af Eggert glóa fékk í Fjölni á sinni tíð, en í þeim ádeilum var mjög 

ríkt það sjónarmið gildra bænda að óþarfi væri að birta svona lygasögur. Án þess að íslenskir 
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rithöfundar geri sér grein fyrir því eða hugsi mikið um það, þá þurfa þeir að gera upp við hinn 

rótfasta og staðreyndaóða bónda sem býr í hverju hugskoti“ (Guðmundur Andri Thorsson, 

1998: 179). 

Jafnvel raunsær texti sem ekki hefur tengsl við land og þjóð hvað efni varðar er 

útilokaður af bókmenntastofnuninni. Það gefur til kynna að þjóðlegur efniviðurinn er 

mikilvægari en hið raunsæja sjónarhorn. Jafnvel fantasía sem styðst við íslenskt sögusvið er 

útilokuð, nema einu sinni í barnabókaflokki. Öfugt við það sem ætla mætti, þá á slíkur texti 

erfiðara uppdráttar innan bókmenntastofnunarinnar, eftir því sem nær dregur samtíma sem 

þó verður nálægari umheiminum gegnum alnetið. Í þessu samhengi verða áhrif fákeppni í 

bókaútgáfu umhugsunarefni, því bæði verkin sem tilnefnd voru til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs á fyrri hluta tímabilsins sem þau hafa verið við lýði, og voru alveg óháð 

Íslandi og Íslendingum sem viðfangsefni, voru tilnefnd þegar meiri samkeppni ríkti á 

markaðnum. Almenna bókafélagið gaf þau út. Skáldverk Grétu Sigfúsdóttur, Bak við byrgða 

glugga, frá 1966 er sérstaklega áhugavert í þessu samhengi, því það sýnir að Íslendingur geta 

skrifað fyrsta flokks skáldverk um efni alveg óháð Íslandi og Íslendingum. Um verkið segir 

Stefán Snævarr í grein í Stundinni: „Bókina má vel kalla „meistaraverk“ en hún er illa gleymd“ 

(Stefán Snævarr, 2015, 24. október). Erlendur Jónsson kallaði bókina nýjung í íslenskri 

skáldsagnaritun (Jóhann Hjálmarsson, 1991, 5. desember). Spurningin vaknar um hvort Gréta 

Sigfúsdóttir hafi verið undantekning í íslenskri bókmenntasögu hvað þennan hæfileika varða, 

því ekkert ber á verkum af þessu tagi síðan, hvorki í flokki fagurbókmennta eða fræðirita. 

Í næstu köflum er fjallað um menningarstefnuna sem leiddi til þess að tölfræðisagan 

sem skoðuð var í þessum kafla varð með svo þjóðlegum blæ og meðal annars fjallað um hlut 

Fjölnismanna í tilurð hennar. Þá er vert að hafa í huga að sjálfir birtu þeir ævintýrið af Eggert 

glóa í riti sínu og voru því kannski ekki jafn einstrengingslegir hvað varðar áherslur á þjóðlega 

gildi og ætla mætti, út frá menningarstefnunni sem þeir áttu þátt í að móta. Þetta minnir á að 

þegar hlutir eru settir í „sögulegt samhengi“, líkt og fengist er við í næsta kafla, þá er sagan 

alltaf einfölduð og sýnd í búningi sem hæfir röksemdafærslu og hugsunarhætti samtímans. Í 

bók sinni Re-thinking History orðar Keith Jenkins þetta svo: „Líkt og við erum afsprengi 

fortíðarinnar, þá er hin þekkta fortíð (sagan) okkar tilbúningur“ (Jenkins, Keith, 1991).26  

 

                                                           
26 „Just as we are ourselves products of the past so the known past (history) is an artefact of ours“ (Jenkins, 
Keith, 1991: 15). 
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4. Mál- og menningarstefna. 

4.1. Málstefna, menningarstefna og þjóðerni. 

Íslensk málnefnd skiptir málstefnu í sýnilega málstefnu og dulda málstefnu. Sýnileg málstefna 

er til dæmis löggjöf er varðar málið sem þjóðtungu, námskrár, orðabækur og orðanefndir en 

dulin málstefna á við „áhrif á stöðu og form máls sem oft er erfitt að benda á hvaðan koma“ 

(Íslensk málnefnd, 2008: 11).27 Til að fá hugmynd um hvað er ekki gott mál þarf að vera til 

viðmið, eða norm, sem er dæmi um góða málnotkun. Þetta viðmið varð til á miðöldum á 

Íslandi. Síðan þá hefur hin opinbera málstefna hér á landi verið að varðveita og efla þetta 

viðmið, sem kalla má kjarna menningararfsins (Kristján Árnason, 2005: 103). Kristján Árnason 

gefur nánari útlistun á því í greininni Um Íslensk fræði, hvað átt er við með viðmiði: „Sagt hefur 

verið að íslenska sé elsta lifandi ritmál í Evrópu og er þá átt við að viðmið þess um góða eða 

eðlilega málnotkun sé eitt og hið sama frá upphafi til okkar tíma“ (Kristján Árnason, 2015: 

411). 

Málstefna byrjaði að vera sýnileg með bókinni Crymogæu (lat. Ísland) Arngríms 

Jónssonar lærða frá 1609, þar sem hann hvatti Íslendinga til að gæta að hreinleika tungunnar 

og benti á að við ættum að styðjast við handritin því þau varðveittu glæsilegan stíl hennar og 

fornan hreinleika. Sú stefna sem hann átti drjúgan þátt í að móta, að mynda fremur ný orð en 

að taka við aðkomuorðum hefur haldist fram á daginn í dag og má segja að hún sé einn 

grunnþáttur sýnilegrar málstefnu. Eftir útkomu rita Arngríms „voru allar tilraunir á síðari 

öldum til að hreinsa íslenskuna gerðar miðað við fornmálið“ (Stankovitsová, Zuzana, 2012, 

maí). 

Kristján Árnason bendir á í grein sinni, Á vora tungu, Íslenskt mál og erlend hugsun að 

málverndunarsjónarhorn Arngríms Jónssonar megi tengja við ytri áhrif fornmenntastefnunnar 

og húmanismans á þeim tíma á meginlandinu. En hann telur þó mögulegt að fara enn lengra 

aftur í leit að uppruna stefnunnar og segir að hreintunguörlög Íslendinga megi rekja allt til 12. 

og 13. aldar, því þá varð til viðmiðið á hvað geti talist hrein tunga. Í kaflanum Nýr hugarheimur: 

voru íslenskir miðaldamenn hreintungusinnar? segir Kristján að það sem hafi líklega ráðið 

úrslitum um vöxt íslenskrar tungu og bókmennta hafi verið að kirkjan viðurkenndi norrænu. 

Ef latína hefði verið notuð hefði mátt vænta þess að hin forna norræna arfleifð hefði átt 

erfiðara uppdráttar. Síðan segir hann: „Á 11. öld var tekið við nýjum sið, og það sem þurfti var 

                                                           
27 Um dulda málstefnu er frekar fjallað um í kafla 7. 
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að laga nýtt hugmyndakerfi að málinu, ekki ólíkt því að nú á tímum þarf að laga tækni að 

íslensku samfélagi. Ný trú og ný menning flutti með sér aragrúa hugmynda og hugtaka, og 

málið þurfti að takast á við hinn nýja hugarheim. Orðaforði um kristileg og grísk-latnesk fræði 

var auðvitað ekki til fyrir og hann þurfti að „smíða“ með einhverju móti, þótt ekki væru neinar 

orðanefndir að störfum eins og á 20. öld“ (Kristján Árnason, 2004: 393). Athyglisvert er til þess 

að hugsa að sé þetta rétt athugað hjá Kristjáni, þá var málstefnan mörkuð áður en til varð 

hugmynd um þjóð eins og við þekkjum hana í dag og án tengsla við þjóðernishyggju, sem 

málstefnan er svo ótvírætt tengd í samtímanum að tekur af öll tvímæli. Til að mynda segir 

Unnur Dís Skaftadóttir um það efni: „Tungumálið er eitt helsta tákn íslenskrar 

þjóðernishyggju“ (Unnur Dís Skaftadóttir, 2007: 60). 

Í ritgerð sinni, Réttlæting þjóðernis, segir Sigríður Matthíasdóttir að á sögulegan 

mælikvarða sé þjóðernishyggja ung hugmynd sem fram hafi komið í lok 18. aldar. Hún bendir 

á að greina skuli að þjóðernishyggju (e. nationalism) og föðurlandsást (e. patriotism). 

Föðurlandsást sé jafn gömul og mannleg samfélög í þeim skilningi að menn hafa ávallt haft 

sterkar tilfinningar til ættjarðarinnar, siða og hefða samfélagsins sem þeir tilheyra. 

Þjóðernishyggja sem skilgreina má sem kerfi tákna og trúarsetninga sem í sameiningu gefa 

manninum þá tilfinningu að hann sé hluti af einu pólitísku samfélag sé margþættara fyrirbæri 

en föðurlandsást því hún fléttar saman félagslega, stjórnmálalega og einstaklingsbundna 

vitund fólks í það hugarástand að æðsta skylda einstaklingsins sé við þjóðríkið: „Tákn þessi og 

trúarsetningar skapa þjóðinni sjálfsímynd („svona erum við“), og oftar en ekki verður 

sjálfsímyndin ómeðvituð, hluti af því sem mönnum finnst varanlegt, jafnvel eilíft“ (Sigríður 

Matthíasdóttir, 1995). 

 Þessi hugmynd um að þjóðernishyggjan verði hluti af ómeðvitaðri sjálfsmynd fólks 

leiðir hugann að því að tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar sýnir í fagurbókmennta og 

fræðiritaflokki Íslensku bókmenntaverðlaunanna, að þar virðist sem það sé engin meðvitund 

um að bókmenntir og fræði geti verið allt eins góð séu þau með öllu ótengd Íslandi og eða 

Íslendingum sem viðfangsefni. Tölfræðisagan virðist birta óvenju skýra mynd af ómeðvitaðri 

þjóðernishyggju. Hætt getur verið við að menningarpólitík sem ræðst að nokkru af 

ómeðvituðu undirliggjandi gildismati geti leitt til fábreytileika eða eins og Bjarki Valtýsson 

segir í Íslensk menningarpólitík: „Flest orðræðubúnt íslenska menningarvettvangsins virðast 

beina sjónum sínum að meðvitaðri notkun á íslensku menningarvitundinni en slík stefna getur 
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auðveldlega steypt íslenska list í einsleitt mót náttúruupphafningar og mergsogins 

menningararfs“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 109). 

Sigríður Matthíasdóttir leggur áherslu á að það sem einkenni þjóðernishyggju sé þörfin 

á framleiðslu á þjóðlegri sjálfsmynd. Það er áhugavert í ljósi þess sem Bjarki Valtýsson segir 

eftir að hafa kynnt sé ríkisskýrslur um menningarmál: „Áðurnefndar skýrslur fara ekki í felur 

með að menningarstefna íslenska ríkisins beinir kröftum sínum sérstaklega að varðveislu 

menningararfsins og uppbyggingu íslenskra sjálfsmynda“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 133). 

Danski málfræðingurinn og frumkvöðullinn á sviði samanburðarmálfræði, Rasmus 

Rask (1787-1832) sem vorið 1905 útbjó handa sjálfum sér upp úr Heimskringlu íslenska 

málfræði og íslenska orðabók og kom til Íslands á árunum 1913 – 1915, hafði mikil áhrif á 

íslenska stafsetningu (Guðrún Kvaran, 1987: 218-219) og málstefnu með athugunum sínum. Í 

bók hans Vejleding til det Islandske eller gamle nordiske Sprog sem út kom 1811 og var 

fyrirmynd íslenskra málfræðibóka fram á 20. öld, hvetur hann menn til að læra íslensku. Það 

gagnist til dæmis til að skilja danskt lagamál til hlítar og við rannsóknir á orðsifjafærði 

norrænna mála (Guðrún Kvaran, 1987: 221-222). Hann taldi að íslenska væri hin gamla 

norræna tunga en óttaðist að hún mynda deyja út á næstu 100 árum og vildi vernda og efla 

tungumálið. Með það að marki beitti hann sér fyrir stofnun Hins íslenska bókmenntafélags 

1816 (Ástráður Eysteinsson, 2013: 316). 

Viðleitni fornmanna til að skrifa íslensku óháða tökuorðum og áhuga þeirra Arngríms 

Jónssonar og Rasmusar Rask á að vernda tungumálið og halda því hreinu, er ekki tengd 

þjóðerniskennd eða stjórnmálum sérstaklega. Drifkrafturinn virðist fremur vera áhugi á 

menningunni sem verðmæti í sjálfu sér. Sú brautryðjandaskoðun Rasmus Rask, sem hann 

rökstyður í verkum sínum, að íslenska sé nær fornnorrænum tungumálum en skandinavísk 

mál og því merk í samhengi tungumála, er fræðileg skoðun, óháð þjóðernishyggju eða 

þjóðernisrómantískri sýn. Þótt tungan sé merk í þessum skilningi, þýðir það ekki að hún sé 

betri, því það sem er nær einhverju sem kalla má uppruna er ekki sjálfkrafa betra en það sem 

er fjær honum. Hið síðar nefnda kann að hafa þróast meira og á áhugaverðan hátt. 

Staðsetning máls í miðað við fornmál segir ekkert um gæði þess. 

Þetta mat breytist með Fjölnismönnum28 og tímaritinu sem þeir eru kenndir við sem 

út kom með hléum í níu heftum á árabilinu 1835 – 1847 og boðaði í senn rómantíska stefnu í 

                                                           
28 Stofnendur voru Brynjólfur Pétursson, Jónas Hallgrímsson, Konráð Gíslason og Tómas Sæmundsson, en á þeim 
tíma sem þeir stofnuðu Fjölni voru þeir allir við nám í Kaupmannahöfn (Wikipedia, 2018). 

https://is.wikipedia.org/wiki/Brynj%C3%B3lfur_P%C3%A9tursson
https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3nas_Hallgr%C3%ADmsson
https://is.wikipedia.org/wiki/Konr%C3%A1%C3%B0_G%C3%ADslason
https://is.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3mas_S%C3%A6mundsson
https://is.wikipedia.org/wiki/Kaupmannah%C3%B6fn
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bókmenntum, þjóðfrelsisáherslur og hreintungustefnu (Wikipedia, 2018). Fjölnismenn 

skrifuðu um tungumálið sem „óskabarn mannlegs anda“, „höfuðeinkenni þjóðanna“ og 

sögðu; „í málinu má að miklu leyti lesa sögu hverrar þjóðar“. Þeir töldu að málið skyldi vera 

„so hreint og óblandað einsog orðið getur, bæði að orðum og orðaskipun“ (Íslensk málstefna, 

2018). Fjölmargar rannsóknir benda til sterkra tengsla milli þjóðlegrar sjálfsmyndar Íslendinga 

og hugmynda þeirra um tungumálið.  

Til marks um að tengsl máls og menningar eru ekki bara sterk hér á landi, líkt og víðast 

hvar, heldur sterkari en gerist og gengur, eru athuganir Birnu Arnbjörnsdóttir sem hún setti 

fram í ritgerðinni Samfélag málnotenda: Íslendingar, innflytjendur og íslenskan. Hún fjallar um 

nytsemi tvítyngi innflytjenda í menningarlegri aðlögun og tekur dæmi af íslenskum 

landnemum í Kanada í lok 19. aldar og byrjun þeirrar tuttugustu. Bendir hún á að venjulega 

sé talað um að önnur kynslóð innflytjenda verði tvítyngd og einhverjir af þriðju kynslóðinni 

haldi einnig gamla málinu. Meðal Vestur-Íslendinga héldu þó margir tvítyngi allt fram í fjórðu 

kynslóð (Birna Arnbjörnsdóttir, 2017: 75). Um tengsl máls og sjálfsmyndar hér á landi segir 

hún: „Þetta sterka samband milli tungumáls og sjálfsmyndar, sem Íslendingar bjuggu við og 

búa við enn, er fremur fátítt í heiminum“ (Birna Arnbjörnsdóttir, 2017: 77). 

Ari Páll Kristinsson kannar málpólitíska orðræðu sérstaklega á tímum hernámsins og 

segir að þegar Íslendingar börðust fyrir pólitísku sjálfstæði og stefndu að eigin lýðveldi hafi 

íslenskt mál orðið að táknrænum vígvelli. Hann vitnar í Kristinn E. Andrésson sem leggur 

áherslu á hvaða meðulum skyldi beita gegn hættunni af hernáminu. Orð hans eru áhugverð 

hér í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar úr kafla 3: „Á þessum tíma verða íslenzk 

efni að ganga fyrir öllu, sem alþýðan les. Við lestur hinna bestu bókmennta okkar glæðist ástin 

og skilningurinn á sögu og lífi þjóðarinnar, landinu og tungunni“ (Ari Páll Kristinsson, 2012). 

Af tilvitnuninni verður ljóst að við þurfum ekki bókmenntir sem slíkar, heldur 

bókmenntir sem fjalla um ákveðið efni. Skilningur á sögu, lífi þjóðarinnar, á landinu og 

tungunni, glæðist tæplega nema það sé umfjöllunarefnið. Út frá tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar mætti spyrja hvort hún uppfylli ekki fullkomlega enn í dag þessa 

kröfu Kristins um hlutverk bókmennta þjóðar í sjálfstæðisbaráttu á stríðstímum? 

Ari Páll kemst að þeirri niðurstöðu að í vígorðinu að vera Íslendingur grilli í hina 

málhugmyndalegu sýn að jafnaðarmerki megi setja milli (hreins) íslensks máls og (ótvíræðs) 

íslensks þjóðernis (Ari Páll Kristinsson, 2012). 
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Til marks um að þau viðhorf Íslendinga til tungunnar sem hér hefur verið lýst eru enn 

í gildi má nefna rannsókn Hönnu Óladóttir á þeim, en þar segir í Lokaorðum: „Gildi 

tungumálsins sem sameiningartákns er ríkt meðal viðmælendanna, það er tungan sem í 

augum þeirra flestra gerir Íslendinga að þjóð“ (Hanna Óladóttir, 2007: 129). 

Andi Fjölnismanna lifði fram á 20. öldina og fyrsta orðanefnd landsins starfaði á 

árunum 1919–1926, á vegum Verkfræðifélagsins. Var Guðmundur Finnbogason fyrsti 

formaður hennar. Á næstu árum og áratugum voru stofnaðar orðanefndir á ýmsum sviðum, 

en 30. júlí 1964 var með reglugerð frá menntamálaráðherra, Gylfa Þ. Gíslasyni stofnuð Íslensk 

málnefnd sem skyldi vera stjórnvöldum til ráðuneytis um íslenskt mál. Nefndin átti að „annast 

söfnun nýyrða, vera til staðar við val nýrra orða og við myndun nýyrða, meðal annars með því 

að vinna að skipulegri nýyrðastarfsemi í landinu og vera í samvinnu við starfandi orðanefndir“ 

(Íslensk málnefnd, 2008). Nefndin var árið 2006 sameinuð Stofnun Árna Magnússonar og ýmis 

hlutverk hennar færðust þá undir verksvið málræktarsviðs stofnunarinnar. Hún hefur enn það 

meginhlutverk að gera tillögur að íslenskri málstefnu, gefa út árlega skýrslu um stöðu 

tungumálsins og skila tillögum að opinberri málstefnu til Menntamálaráðherra. Tillögur 

hennar frá 16. nóvember 2008, Íslenska til alls, voru með þingsályktunartillögu 12. mars 2009 

gerðar að opinberri stefnu í málefnum íslenskrar tungu (Alþingi, 2009). 

Í tillögum Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu frá 2008 sem á þriðja tug 

fræðimanna komu að er farið yfir mörg málsvið, eins og íslensku í háskólum, tölvuheiminum, 

í atvinnulífinu, í listum og svo framvegis. Áherslurnar eru í samræmi við það sem áður þekktist, 

að efla stöðu íslensku á öllum sviðum, en farið er nánar í útfærslu einstakra þátta 

málstefnunnar. Í Íslenska til alls í kaflanum um málið í vísindum og fræðum (Íslensk málnefnd, 

2008: 41) er áhugaverð hugleiðing í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, þar sem öll 

fræðirit er hlotið hafa Íslensku bókmenntaverðlaunin fjalla um Ísland og /eða Íslendinga með 

einhverjum hætti. Í kaflanum er rætt um að íslenskir fræðimenn skrifa í auknu mæli á ensku, 

en ekki tekið fram að það er þó oftast um íslensk efni. Einnig kemur fyrir röksemdarfærsla 

sem gæti kannski nýst þeim sem telja eðlilegt að aðeins fræðirit um Ísland og/eða Íslendinga 

hljóti hin íslensku fræðiritaverðlaun: „Alþjóðleg viðurkenning er vissulega mikilvæg en íslenskt 

fræðasamfélag er ekki síður mikilvægt og góð tengsl íslenskra fræðimann við íslenskt 

vísindasamfélag og almenning er undirstaðan undir vel menntað og öflugt þjóðfélag. Það er 
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réttur almennings að geta kynnt sér fræðileg skrif um öll þau svið sem snerta Ísland og íslenska 

menningu sérstaklega“ (Íslensk málnefnd, 2008: 42).29 

Látið er líta út sem svo að það sé sérstaklega réttur almennings að fá að lesa fræði um 

íslensk efni á íslensku og að það sé undirstaða þjóðfélags. Hér er það almenningur sem er 

látinn bera uppi gildismat sem mismunar efni og látið að því liggja að fræði eftir íslenska 

höfunda um efni ótengd Íslendingum og/eða Íslandi, gerði ekki jafn mikið af því að bera uppi 

þjóðfélagið. Án fleiri texta um Ísland og Íslendinga, þá væri almenningur svikinn um eitthvað. 

Og þótt íslenskir fræðimenn skrifi um íslensk efni í auknum mæli á ensku, þá eru það tæplega 

rök fyrir að þeir skrifi sérstaklega um íslensk efni þegar þeir skrifa á íslensku. Hvernig sem á 

að túlka þessi „rök“ sem birtast í tilvitnuninni fyrir þjóðernissjálfhverfu íslenskrar 

menningarstefnu, þá er að minnsta kosti ánægjulegt að sjá tilraun gerða til að réttlæta hana, 

enda vandasamt að rökræða stefnu sem er nánast aldrei reynt að réttlæta með rökum. 

 Í köflunum í Íslenska til alls, sem snúa að vísindum, fræðum og listum, þar sem fjallað 

er um bókmenntir, má skilja textann sem svo að sjálfsagt sé að efniviður verka sé tengdur 

landi og þjóð. Í menningarstefnu sem er svo þjóðleg í áherslum, þá þyrfti að taka annað fram 

ætti að skilja það á þann veg. Þó má finna tvo staði sem má skilja sem svo að efnið sem fræði 

og bókmenntir fjalla um þurfi ekki að tengjast landi og þjóð: „Íslenskar bókmenntir hafa alltaf 

verið og hljóta áfram að verða einn af hyrningarsteinum íslenskrar tungu. Af þessu leiðir að 

öll iðkun bókmennta og skáldskapar, umhugsun um hann og umfjöllun eru í eðli sínu 

málræktarstarf“ (Íslensk málnefnd, 2008: 66). 

 Undir lok skýrslunnar sem er 90 blaðsíður, má finna setninguna: „Á íslensku á allt að 

vera til og allt hægt“ (Íslensk málnefnd, 2008: 72). Ekki verður séð að annað efni skýrslunnar 

gefi til kynna að fræði og bókmenntir séu jafn mikið í takti við íslenska málstefnu fjalli þau um 

efni ótengt Íslandi og Íslendingum, en í báðum tilfellum er það túlkunaratriði. Í kaflanum um 

bókmenntir er lítillega komið inn á þjóðerni og efni skáldverks, þar sem fjallað er um að ekki 

sé nema um öld liðin frá því að íslenskir höfundar kusu að skrifa á dönsku. Nefndir eru Jóhann 

                                                           
29 Af þessum texta má skilja að það sé lykilatriði að almenningur geti lesið texta um Ísland og Íslendinga, eftir 
íslenska fræðimenn, til að í landinu sé vel menntað fólk og öflug þjóð. Þótt vissulega sé rétt að það sé mikilvægt 
að geta lesið íslenska fræðimenn á íslensku fjalla um Ísland og Íslendinga, þá má efast um að það sé skilyrði fyrir 
að fólk geti talist vel menntað, að það geti talist öflugir einstaklingar, og að það sé þó vel talandi og umhugað 
um íslensku. Þegar það er gert í jafn miklu mæli og íslensku fræðiritaverðlaunin gera, það er að segja, það eru 
alltaf teknir slíkir textar fram yfir aðra, þá má vel spyrja hvort unnið sé gegn því að mennta fólk vel. Textinn gefur 
sér menningarlegt samhengi sem byggir aðeins á vanabundinni, þjóðernislegri orðræðu, en er ekki hægt að sýna 
fram á að sé til staðar, eða sé samhengið sem lýsir veruleikanum best. 
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Sigurjónsson, Guðmundur Kamban og Gunnar Gunnarsson og sagt: „Íslenskir voru þeir þó 

áfram í þeim skilningi að flest verk þeirra voru á einhvern hátt sprottinn úr íslenskum 

veruleika“ (Íslensk málnefnd, 2008: 67). 

 Hér má sjá enduróm þess viðhorfs sem fram kom á tímum handritadeilnanna, að efni 

eftir íslenska höfunda um Ísland og Íslendinga, væri íslenskara en annað. Sé horft á 

tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar í fagurbókmenntaflokki, þá er þetta ríkjandi viðhorf, 

auk þeirrar skoðunar sem hlýtur að fylgja, að það sé eftirsóknarvert fyrir rithöfunda og 

fræðimenn að vera sem „íslenskastir“. 

Í lögunum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, sem samþykkt voru á 

Alþingi 27. maí 2011 í 12 greinum, taka ríki og sveitarfélög ábyrgð á að unnt verði að nota 

íslensku á öllum sviðum íslensks þjóðlífs (gr. 2 og 5). Til ráðgjafar um málefni tungunnar skal 

vera Íslensk málnefnd, en í henni sitja 16 aðilar, þar af einn fulltrúi úr röðum innflytjenda sem 

velferðarráðherra tilnefnir (6. gr). Að innflytjandi skuli sitja í Íslenskri málnefnd bendir til 

vitundar um að íslenskt mál tengist líka einstaklingum sem kunna að hafa áhuga á henni án 

þess að finna til íslenskrar þjóðerniskenndar eða að hafa áhuga á þjóðararfinum eða íslenskri 

sjálfsmynd. Í elleftu grein segir: „Stjórnvöld skulu stuðla að því að íslenskur fræðiorðaforði á 

ólíkum sviðum eflist jafnt og þétt, sé öllum aðgengilegur og notaður sem víðast“ (Alþingi, 

2011). 

Ellefta grein er áhugaverð í ljósi þeirrar staðreyndar að öll íslensk fræðirit sem 

bókmenntastofnunin verðlaunar fjalla um Ísland og eða Íslendinga með einhverjum hætti. Sú 

spurning hlýtur að vakna hvort sú einhliða áhersla auðgi íslenskan íðorðaforða mest eða hvort 

hann væri kannski best ræktaður með þveröfugri stefnu, það er að segja, ef öll áhersla væri 

lögð á fræðirit sem fjölluðu um efni óháð Íslandi og Íslendingum, því þau reyndu meira á 

nýyrðasmíða á sviði fræða og vísinda. 

 

4.2. Opinber menningarstefna stjórnvalda. Aðdragandi og yfirlit. 

Fyrsta skrefið í átt að því að setja fram opinbera menningarstefnu var stigið 2009 þegar 

Haukur F. Hannesson var fenginn til að taka saman skýrslu um málaflokkinn, sem birtist á vef 

menntamálaráðuneytisins í desember það sama ár undir heitinu Er til menningarstefna á 

Íslandi? Haukur telur svo vera og bendir á sem dæmi um birtingarmynd hennar rit 

ráðuneytisins Menning, listir, menningararfur, útvarp, málrækt, íþróttir æskulýðsmál frá 

janúar 2009 (Haukur F. Hannesson, 2009: 4). Ráðuneytið efndi til ráðstefnunnar 
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Menningarlandið 2010, þar sem hugsanleg stefnumörkun í yfirlýsingu um málaflokkinn var 

rædd. Tveimur árum síðar voru drög stefnunnar sett fram og þann 6. mars 2013 var stefnan 

samþykkt með þingsályktun og birt á vef stjórnarráðsins. 

Um Menningarstefnuna30 fjallaði Njörður Sigurjónsson sama ár í grein sinni Íslensk 

menningarstefna og sagði að við lestur hennar yrði ljóst að hún væri ekki róttæk og því ekki 

mikil tíðindi fyrir þá sem fylgdust með menningarstofnunum eða umræðu um þær (Njörður 

Sigurjónsson, 2013: 458). Það sem hann segir almennt um hina nýtilbúnu menningarstefnu er 

forvitnilegt í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar sem rakin var í þriðja kafla þessarar 

ritgerðar: „Menningarstefna, rétt eins og önnur stefnumörkun, er draumur um stjórn, 

draumur um að afmarka það sem er séríslenskt og höndla það sem svo oft virðist 

óhöndlanlegt, svo sem sjálfsmynd og arfleifð“ (Njörður Sigurjónsson, 2013: 469). 

Tilvitnunin lýsir inntaki Menningarstefnunnar vel í fáum orðum. Þó má staldra við og 

spyrja hvers vegna menningarstefna ætti að vera draumur um að afmarka það sem er 

séríslenskt og hvers vegna hún ætti að fást við að höndla sjálfsmynd og hvers vegna önnur 

stefnumörkun ætti líka að gera það? Ekki eru færð rök fyrir því í greininni af hverju svo ætti 

að vera. 

Þótt Menningarstefna Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem er „ætlað að 

nýtast stjórnvöldum og Alþingi við frekari umræðu, stefnumótun á afmörkuðum sviðum og 

ákvarðanatöku“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 5) sé ekki róttæk, þá er hún 

stórt áfangi í sögu menningarpólitíkur á Íslandi, ekki síst er kemur að því að ríkið axli meiri 

ábyrgð á menningarstefnu hér á landi. Hún gefur einnig möguleika á að vera skoðuð með það 

í huga að athuga hvort hún sé heilsteypt, og hvort í henni felist mótsagnir. 

 Menningarstefnan sem skjal samanstendur af inngangi, 17 svokölluðum leiðarljósum 

stjórnvalda í málefnum lista og menningararfs, sex meginköflum og að lokum kafla sem ber 

heitið; Menningarstefna – athugasemdir með tillögu til þingsályktunar. Meginkaflarnir sex 

bera heitin: I. Menningarþátttaka. II. Lifandi menningarstofnanir. III. Samvinna í 

menningarmálum. IV. Ísland í alþjóðasamhengi. V. Starfsumhverfi í menningarmálum. VI. 

Stafræn menning. 

                                                           
30 Þegar talað er um menningarstefnuskjalið er notast við stóran staf og talað um Menningarstefnuna, til 
aðgreiningar frá menningarstefnunni í stærra samhengi. 
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 Flest í Menningarstefnunni er hægt að taka undir við fyrstu sýn, enda lýsir hún 

einlægum velvilja stjórnvalda í garð menningar. Áhugavert getur þó verið að skoða hana ofan 

í kjölinn, með aðferðum orðræðugreiningar, líkt og fengist er við hér á eftir. 

 

4.3. Orðræða, orðræðugreining. 

Við greiningu á ytri umgjörð Menningarstefnunnar var notast við forritið Word Count Tool 

(Wordle.net, 2014), og skjalinu hlaðið inn eins og það er sett fram á vef stjórnarráðsins, með 

inngangi og greinargerð fyrir þingsályktunartillögu. Þegar það er gert sést til dæmis hve mikið 

er talað um menningararf og sjálfsmynd í skjalinu. Með því að setja drögin að 

menningarstefnu frá árinu 2012 líka inn í forritið og bera saman við endanlega skjalið má sjá 

að hugtakið menningararfur hefur leyst hugtakið menning af víða og kemur fyrir 30 sinnum í 

lokaskjalinu í stað 20 sinnum í drögunum. Vinnan að skjalinu í ráðuneytinu hefur þannig skerpt 

á þjóðlegum áherslum stefnunnar, frá því sem eimdi eftir af ráðstefnunni Menningarlandið 

2010, þar sem lagður var hugmyndagrunnur að stefnunni. Það bendir til að hin afar þjóðlega 

áhersla stefnunnar lýsi gildismati ríkisvaldsins enn betur en fulltrúa menningarlífsins á 

ráðstefnunni.31 Orðræða er ferli sem þjóðfélagsþegnar standa ekki utan við, einstaklingar eru 

í senn mótaðir af henni, um leið og þeir reyna að móta hana, bæði leynt og ljóst (Rannveig 

Traustadóttir, 2006: 179-180). Þetta gildir líka um starfsmenn menntamálaráðuneytisins sem 

eru á valdi orðræðunnar líkt og aðrir, en í óvenju góðri stöðu til að reyna að móta hana í 

menningarmálum, út frá hugmyndum sem þeir telja eðlilegar. Aðstaða þeirra minnir á það 

sem Michel Foucault sagði um orðræðuna: „… ég geri ráð fyrir því að í öllu þjóðfélagi ráðist 

stjórnun, val, skipulagning og dreifing á framleiðslu orðræðunnar af ákveðnum aðferðum sem 

gegna því hlutverki að slípa af henni völdin og hætturnar, yfirbuga hið tilviljunarkennda í 

flutningi hennar, bægja burt þungum, óttalegum efnislegum eiginleikum hennar“ (Garðar 

Baldvinsson, 1991: 193). 

Að skerpa á því þjóðlega virðist í tilviki starfsfólks ráðuneytisins hafa talist eðlilegur 

lokahnykkur þrátt fyrir að drögin að menningarstefnunni frá 2012 séu undirlögð þjóðlegum 

                                                           
31 Til marks um að tekið var tillit til fagaðila við gerð stefnunnar segir í lokakafla hennar: „Í þessu skyni efndi 
ráðuneytið til ráðstefnunnar Menningarlandið árið 2010 þar sem fjölmargir aðilar ræddu mótun 
menningarstefnu og haft hefur verið samráð við ýmsa þá sem starfa á vettvangi menningarmála. Hefur verið 
tekið tillit til álits umsagnaraðila og niðurstaðna ráðstefnunnar í ýmsum atriðum við þá stefnumótun sem hér 
birtist“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 
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áherslum. Tiltækið er kannski gott dæmi um það framkvæmt í verki sem Michel Foucault kallar 

eigin ögun (e. normalization). 

 

4.4. Þrástef og löggildingarlögmál. 

Augljósasta þrástef textans er áherslan á menningararf. Í stuttum inngangi að stefnunni er 

talað um menningararf fjórum sinnum, en hugtakið er þó sérstaklega áberandi strax í upphafi 

meginmálsins, þar sem byrjað er að tala um leiðarljós stjórnvalda í menningarmálum. Í 

leiðarljósi a. segir: „Íslensk stjórnvöld líta á það sem hlutverk sitt að skapa skilyrði fyrir 

fjölbreytni, sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningararfs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 9). 

Í drögunum að menningarstefnunni frá því árið áður hljómaði setningin svo: „Íslensk 

stjórnvöld líta á það sem hlutverk sitt í menningarlífinu að styðja við fjölbreytni og veita skjól 

fyrir sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012: 2). 

Milli skjala skarst menningin niður í menningararf. Í lokaskjalinu er talað um 

menningararf í leiðarljósi a, b og d, en þessi mikla áhersla á hann strax í byrjun afmarkar 

umræðu Menningarstefnunnar við menningararf, fremur en menningu almennt. Að skjalið 

skuli vera á sviði menningararfs fremur en menningar fæst staðfest í lokakafla þess sem eins 

og áður segir heitir Menningarstefna - athugasemdir með tillögu til þingsályktunar. Þar 

stendur efst: „Sérstök stefna íslenska ríkisins á sviði lista og menningararfs er nú lögð fyrir 

Alþingi til samþykktar í fyrsta sinn“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 28). 

Upphafið og endirinn loka því menningarstefnuna af innan hins þjóðlega, nokkuð sem 

litar lestur skjalsins. Oftar er talað um menningarlíf en menningararf í stefnunni, en 

menningarlíf er eitthvað sem á sér stað „á sviði menningararfs“, eins og sést strax í leiðarljósi 

d: „Stjórnvöld setja ramma um þátttöku sína í menningarlífinu með löggjöf og 

stuðningsaðgerðum. Stuðningur stjórnvalda snýr einkum að starfsemi atvinnumanna á sviði 

lista og að varðveislu og miðlun menningararfs“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013: 9). 
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Orðalagið á sviði menningararfs sem kemur fyrir fjórum sinnum í skjalinu32 er sérstakt 

og leiðir að spurningu um hvort margir, ef einhverjir listamenn, telji sig vinna á sviði 

menningararfs. Spyrja má hvort hægt sé að vinna á sviði menningararfs, því menningarstarf 

hlýtur ævinlega að vera víðfeðmara en svo að hægt sé að skilgreina það á sviði menningararfs 

í þeim þjóðlega skilningi sem í það hugtak er lagður í stefnunni, en ekki á sviði neins annars 

líka. Hugsun nútímaeinstaklings er afsprengi fjölbreytilegra menningarstrauma hvaðanæva að 

og hann getur því ekki unnið að neinu verkefni eingöngu á sviði menningararfs. Þannig er 

orðalagið merkingarleysa sé það gaumgæft. 

 Þegar leiðarljós d. hér að ofan, úr fyrsta kafla Menningarstefnunnar, er skoðað, má 

íhuga hvor í því felist löggildingarlögmál eða tilraun til að setja slíkt lögmál fram. Þá væri það 

lögmál að það væri sjálfsagt að stjórnvöld líti svo á að menningarlíf sé á sviði menningararfs. 

Væri það viðhorf sjálfsagt meðal ráðamanna væri líklegra að það yrði einnig sjálfsagðara 

meðal almennings. Þó er ekkert sjálfsagt við viðhorfið í sjálfu sér, heldur byggir það á 

forsendum sem eru gefnar í stefnunni. Hugsunin í leiðarljósi d. sýnir því viðleitni til að gera 

óbeina reglu orðræðunnar að beinni reglu með því að setja hana fram í ríkjandi 

menningarorðræðu. 

Oft er í skjalinu talað um menningararfinn, líkt og ljóst sé við hvað er átt. Ólafur 

Rastrick bendir á í ritgerð sinni Menningararfur í fjölmenningarsamfélagi að hugtakið 

menningararfur sé eitt þeirra hugtaka sem hefur tilhneigingu; „til að smeygja sér undan 

skilgreiningu“ og bætir við að það hafi þanist eða þynnst út til að taka til alls og ekki neins 

(Benedikt Eyþórsson, Hrafnkell Lárusson, 2007: 333-4). Hann fjallar um sögu hugtaksins hér á 

landi og telur skýrt hvað menn eiga við þegar orðið er notað: „Að mínu mati er þó hugsunin 

sem býr að baki því mótuð í umhverfi sjálfsmyndarhugmyndar sem tók á sig mynd 

þjóðernishyggju á 19. og frameftir 20. öld ... Íslenskur menningararfur er framar öðru 

fornbókmenntirnar og íslensk tunga og þessar tvær meginstoðir tengjast svo hinu norræna og 

síðan hinu germanska“ (Benedikt Eyþórsson, Hrafnkell Lárusson, 2007: 337). Af 

Menningarstefnunni er ekki hægt að skilja annað en að átt sé við íslenskan menningararf 

þegar á hann er minnst. Þó mætti staldra við og íhuga hversu margir Íslendingar, sem þó eru 

                                                           
32 Dæmi: „Á sviði menningararfs hafa stjórnvöld miklu hlutverki að gegna því að skilningur á menningarsögu 
þjóðarinnar er ein af forsendum fyrir virkri þátttöku í samfélaginu og er mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og 
eins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 
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ekki af erlendu bergi brotnir, myndu fyrst hugsa um Kristinn og grísk-rómverkan 

menningararf, sæju þeir orðið ómerkt landi.  

Hin mikla áhersla á orðið menningararf í Menningarstefnunni skýrist nokkuð í 

lokakaflanum sem fylgir stefnunni; Menningarstefna – athugasemdir með tillögu um 

þingsályktun. Þar stendur: „Menning er víðfeðmt og vandmeðfarið hugtak og sitt sýnist 

hverjum um hvar draga eigi mörkin milli menningar og annarra þátta samfélagsgerðarinnar. 

Menning er grundvallarhugtak í fjölmörgum fræðigreinum og má sem dæmi nefna að siðir, 

venjur, hugmyndastraumar, gildi samfélagsins o.s.frv. mótuðu hinn klassíska skilning 

mannfræðinnar á menningu. Í víðustu skilgreiningu hefur orðið „menning“ verið notað yfir 

allt það sem mennirnir gera. Þegar rætt er um menningarstefnu þjóðríkja er slík skilgreining 

hins vegar ómarkviss og of víð, og í þessari stefnu er fyrst og fremst horft til aðkomu 

stjórnvalda að málefnum listgreina og menningararfs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 30). 

Þessi rök fyrir áherslu ráðuneytisins á að nota orðagið listir- og menningararfur, fremur 

en listir- og menning, gætu eins nýst vildu menn breyta nafninu á ráðuneytinu í Mennta- og 

menningararfsráðuneytið og kalla ráðherra málaflokksins menningararfsráðherra. Sérstakt 

hlýtur að teljast að Mennta- og menningarmálaráðuneyti hafi áhyggjur af því að hugtakið 

menning sé víðfeðmt hugtak sem getur átt við allt það sem mennirnir gera. Ekki verður vart 

við að listamenn kvarti yfir þeim mikla efniviði, sem menning í sinni víðustu merkingu, býður 

upp á.  

Í öðrum kafla skýrslu sinnar Er til menningarstefna á Íslandi? fjallar Haukur F. 

Hannesson um spurninguna um hvað menning er og hugleiðir hvernig afmarka á málaflokkinn 

henni tengdri. Hann segir að í samantekt sinni sé afmörkun menningarmála og umfjöllun um 

þau hin sama og ráðuneytið gerir ráð fyrir: „Þó er bent á nauðsyn þess að skoða hvort þessi 

afmörkun sé nægileg til að ná markmiðum stefnumótunar í menningarmálum eða hvort 

afmörkuninni verði að breyta. Er það álit höfundar að slík afmörkun sé nauðsynleg í opinberri 

stefnumótun í menningarmálum til að ljóst sé hver aðkoma ríkisins og annarra opinberra aðila 

að slíkri stefnumótun sé, hvar hún eigi við og hvar hún eigi ekki við“ (Haukur F. Hannesson, 

2009: 6). 

Strax frá byrjun vinnunnar að opinberri menningarstefnu er því komin fram sú 

hugmynd að þrengja þurfi skilgreiningar málflokksins, til að bæta árangur. Þó verður ekki séð 

að Haukur segi þetta til að auka áherslur á hið þjóðlega eða á menningararf fremur en 
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menningu. Hann virðist eiga við að kafa þurfi dýpra í málaflokkinn eigi að sinna einstökum 

þáttum hans betur. 

Það kann að virðast lítið skref að hætta að spyrða listir saman við menningu og kynna 

til sögunnar menningararf, sem er ekki hægt að skilja öðruvísi en sem íslenskan. En 

afmörkunin sem átt hefur sér stað á sviði lista með þessari breytingu er, eflaust ómeðvitað 

gert, gríðarleg. Orðið menning felur ekki í sér viðfangsefni fyrir listir, en orðið menningararfur 

gerir það hins vegar. Má geta þess að Íslendingar eru 0,004% mannkyns, landið er 0,02% af 

flatarmáli jarðar og hefur ekki verið byggt nema í rúm 1100 ár, en fyrir þann tíma voru flestar 

grunnstoðir menningarinnar löngu orðnar til. Ef hægt væri að vega þann sögulega tíma okkar 

sem einblínt skal á og er “á sviði menningararfs”, og bera við tímaásana sem listir og fræði 

geta unnið með utan þess sviðs, er hætt við að tími Íslendinga sæist ekki í samanburðinum. 

Vandasamt er að taka jarðsöguna og himingeiminn með inn í slíkan reikning, sögusvið 

vísindaskáldskapar til dæmis, sem varla telst hluti af menningararfinum. Með orðinu 

menningararfur hefur verið afmarkaður tími og staður sem er frír og frjáls fyrir listir til athafna 

og mætti kalla hann frí-merkið til hægðarauka. Þetta er afskaplega fallegt og merkilegt 

frímerki og verður dýrmætara einmitt vegna smæðarinnar. En að setja listir inn á svið 

menningararfs, fremur en menningar, er umbylting, sem kannski hefur ekki verið gerhugsuð, 

við ritun Menningarstefnu stjórnvalda. Að benda á að menningararfurinn sé frímerkið „okkar“ 

og þess vegna svið íslenskrar listar, stoðar lítt því vonlaust getur verið að afmarka hvern er 

vísað á sé talað um okkur, því allir eiga hlut í íslenskum menningararfi og eins vegna þess að 

„við“ eigum líka menninguna alla. Í klausu aftan við Menningarstefnuna, þar sem er að finna 

greinargerð fyrir henni, má sjá góðan skilning á hve vandasamt er að skilja að Íslenskan 

menningararf og menningu almennt.33 Þetta sýnir að menn setja Menningarstefnuna fram í 

þjóðbúningi þótt vissan skilning á hve óskynsamlegt það er sé að finna hjá einhverjum þeirra 

sem komu að vinnu hennar.34 

                                                           
33 „En er menning þjóðar eins og heil eða margbrotin og samsett? Oft á tíðum hefur verið talað um íslenska 
menningu sem aðgreinda frá menningu annarra landa. Sú skilgreining á sér litla stoð í samtímanum þar sem 
menningaráhrif virða enn síður landamæri nú en áður, ekki síst þegar horft er til þeirra hröðu tækniframfara og 
miðlunarleiða sem netið býður upp á. Sannarlega er íslensk tunga grunnur að íslenskri menningu en menning 
nágrannalandanna og fjarlægra heimshluta leggur einnig til menningarlífsins hérlendis með ríkulegum hætti á 
hverjum degi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 31). 
34 Í ritgerð sinni í Ritinu 1/2008, Menningararfur með strípur bendir Anna Þorbjörg á hvernig í starfi 
menntamálaránuneytisins orðið menningararfur leysir orðalagið menningarsögulegar minjar af milli ára í 
þjóðminjalögum: „Hér er vitnað beint í 1. gr. þjóðminjalaga nema hvað búið er að breyta „kynni þjóðarinnar af 
menningarsögulegum minjum“ í „kynni þjóðarinnar af menningararfinum.“ Það skín þó í gegn hversu óskilgreint 
hugtak menningararfur er í meðferð ráðuneytisins og varla er fjárstuðningi til Stofnunar Árna Magnússonar, 
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4.5. Hugmyndir og mótsagnir. 

Margar hugmyndir í Menningarstefnu stjórnvalda blasa við sem sjálfsagðar. Þar sem stefnan 

er hnitmiðuð, birtast þær oft í stökum setningum án þess að reynt sé að rökstyðja 

sannleiksgildi þeirra. Má þar nefna: „...skilningur á menningarsögu þjóðarinnar er ein af 

forsendum fyrir virkri þátttöku í samfélaginu ...“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013: 6). 

Seinni hluti þessarar sömu setningar lýsir annarri hugmynd: „Skilningur á 

menningarsögu þjóðarinnar [...] er mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og eins“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

Af öðrum hugmyndum sem teknar eru sem gefið mál í stefnunni má nefna: „Fjölbreytt 

menningarlíf er einnig þáttur í almennri velsæld samfélagsins og stuðlar að jöfnuði“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

 Og: „Þátttaka í menningarlífi veitir lífsfyllingu og hvetur til jákvæðra samskipa hópa og 

kynslóða“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

 Og enn má nefna sem gefna hugmynd: „Menningarlífið er einnig lykilþáttur í 

uppbyggingu ferðaþjónustu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

Þessar setningar úr innganginum leggja hugmyndagrunn að stefnunni og ekki skal deilt 

um það hér hvort þær séu réttar eða rangar. Þær veita innsýn inn í heildar hugsunarhátt 

Menningarstefnunnar; hún horfir stöðugt á heildrænt samfélagslega hagnýtt gildi sem leiðir 

af menningu. Ekki er talað um hvernig afrakstur menningar, listaverk til dæmis, eigi að ná sem 

mestum gæðum. Þetta atriði, sem einhver kynni að álíta lykilatriði er nefnt óbeint og þá til að 

hnykkja á mikilvægi hins hagnýta sjónarhorns: „Menningarlífið í hverju landi þrífst best þegar 

hugað er að samhengi og samspili ólíkra þátta. Þannig má nefna að þó að tilraunir og nýsköpun 

séu mikilvægur hluti menningarlífsins snýst stuðningur við menningu ekki einungis um að 

koma á fót nýjum verkefnum heldur einnig um að nýta opinber framlög sem best og að 

fjölbreytni sé viðhaldið“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:32). 

Ekki er í stefnunni ígrundað hvernig list verður framsækin, frumleg og í hæsta 

gæðaflokki og hvers konar menningarumhverfi stuðli helst að því. 

Þessar hugmyndir sem liggja í textanum skulu ekki dregnar í efa, en aðrar skoðaðar 

sem geta virst í mótsögn við sjálfa Menningarstefnuna. Í því samhengi má nefna áhersluna á 

                                                           
Örnefnanefndar, Þjóðskjalasafns Íslands, Íslenskrar málnefndar, Málræktarsjóðs og Dags íslenskrar tungu ætlað 
að stuðla að verndun menningarsögulegra minja“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 17). 
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fjölbreytnina sem minnst er á í lok tilvitnunarinnar hér að ofan. Óhætt er að tala um áhersluna 

á fjölbreytni sem þrástef í Menningarstefnunni en orðið kemur fyrir 22 sinnum, og þá í 

samhengi eins og; fjölbreytt menningarlíf / skilyrði fyrir fjölbreytni / fjölbreytt 

menningarstarfssemi og; miðla fjölbreytni, svo nokkuð sé nefnt. Þessi mikla áhersla á 

fjölbreytni er í mótsögn við að menningarstefna sem leggur áherslu á menningararf, fremur 

en menningu, vinnur að því að útiloka mest það sem menning fæst við. Áherslan er á 

fjölbreytni innan menningararfs, innan frímerkisins eins og það er nefnt hér að ofan og má 

spyrja hvort það sé fjölbreytni í miðað við það sem svið menningar býður upp á. 

Önnur mótsögn í menningarstefnunni tengist hinni miklu áherslu hennar á sjálfsmynd 

og sjálfsmyndarsköpun, en sjálfsmynd einstaklinga er afar margbrotin og margbreytileg og 

viss mótsögn að telja hægt að setja mótun hennar inn í staðlað menningarferli. 

Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar sýnir að þegar kemur að fræðum og 

fagurbókmenntum hjá hinum Íslensku bókmenntaverðlaunum, þá eru óskráð skilyrði fyrir að 

fá verðlaunin að efniviður tengist Íslandi og/eða Íslendingum. Það er ekki skilyrði fyrir ritun 

bóka almennt að þær byggi upp sjálfsmynd einstaklinga eða þjóða (að því marki sem slík mynd 

er til), en þjóðleg sjálfsmyndasköpun er eitt einkenni þjóðernisstefnu. Í ljósi áherslu 

bókmenntastofnunarinnar á sjálfsmyndarsköpun er áhugavert að kanna hvað um hana er sagt 

í Menningarstefnu stjórnvalda. Hún er strax til umræðu í innganginum, þar sem segir: „Á sviði 

menningararfs hafa stjórnvöld miklu hlutverki að gegna því að skilningur á menningarsögu 

þjóðarinnar er ein af forsendum fyrir virkri þátttöku í samfélaginu og er mikilvægur hluti af 

sjálfsmynd hvers og eins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

Að inngangnum loknum eru talin upp leiðarljósin, en þar segir í leiðarljósi b: 

„Rannsóknir og miðlun á menningararfinum efla vitund um sögulegt samhengi og styrkja 

sjálfsmynd landsmanna. Íslensk tunga er ríkur þáttur í þeirri sjálfsmynd en hana ber að efla á 

sem flestum sviðum samfélagsins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 9). 

Kannski að orðalagið „rannsókn og miðlun á menningararfinum“, geti í stuttu máli lýst 

því sem listamenn ættu helst að fást við. Í kaflanum þar sem talað er um lifandi 

menningarstofnanir, segir að þær séu mikilvægur þáttur í samfélaginu og líkt og í leiðarljósi b. 

felst starfið í að styrkja sjálfmyndina: „Þær styrkja sjálfsmynd Íslendinga og treysta félagsleg 

tengsl“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 16). Fjölmörg dæmi má nefna um að 

sjálft tungumálið tengist sjálfsmynd Íslendinga. Til viðbótar því til stuðnings má vitna í þær 

Katrínu Axelsdóttur og Maríu Garðarsdóttur sem í grein sinni, Er íslensk málstefna að verða 
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úrelt, segja: „Tungumálið hafi í raun tvenns konar hlutverk – það sé bæði samskiptatæki og 

tákn sjálfsmyndar þeirra (Íslendinga)“ (Katrín Axelsdóttir, María Garðarsdóttir, 2008: 16). 

Listirnar styrkja sjálfsmynd Íslendinga, sem og tungumálið, samkvæmt Menningarstefnu 

stjórnvalda. Með því sem styrkir sjálfsmynd Íslendinga, tungumálinu, má því í gegnum list, 

sem er tengd þjóðararfinum, skapa verk sem enn fremur styrkja sjálfsmynd Íslendinga. 

Sjálfsmynd og sjálfsmyndarstyrking fer þannig saman bæði í sjálfu tungumálinu og því sem 

sagt er með því í list tengdri menningararfinum. Sjálfsmyndarsköpunin fer fram bæði í gegnum 

málið sjálft og viðfangsefni þess, samkvæmt hugmyndinni.  

Sjálfsmyndarþrástefið í leiðarljósi b. „styrkja sjálfsmynd“ og „sjálfsmynd [...] ber að 

efla“, leiðir hugann að því hvort að baki stefnunni sé það viðhorf að sjálfsmynd íbúa landsins 

sé ekki nógu góð. Þrástefið vekur þá tilfinningu að einhver virðist þurfa á sálfræðilegri aðstoð 

að halda eða sjálfsmyndastyrkingu í gegnum menningartengda eflingu. Í kaflanum sem fjallar 

um Ísland í alþjóðasamhengi segir að menningararfurinn sé „grunnstoð í sjálfsmynd 

landsmanna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 20). Þarna er ekki dregið úr með 

því að segja til dæmis að menningararfurinn sé ein af grunnstoðum sjálfsmyndarinnar eða sé 

hluti af henni. Menningararfurinn er grunnstoð hennar. Værum við öll með nógu sterka 

sjálfsmynd ef við gerðum okkur betur grein fyrir því? Er víst að fólk með lélega sjálfsmynd sé 

ekki í nógu góðum tengslum við grunn hennar, menningararfinn? 

Ef til vill er ekki ráðlegt að gleyma að íslensk menning og saga Íslands, er í samanburði 

við menningu heimsins, hugmyndasögu almennt og mannkynssöguna, gott sem ekki til og sá 

sem reynir að byggja skynsama sjálfsmynd á því sem er næstum ekki til, líkt og 

Menningarstefnan leggur alla áherslu á, hann verður óhjákvæmilega ekki með sterka andlega 

sjálfsmynd því hún byggir á of takmörkuðum forsendum. Sjálfsmyndaorðræða 

Menningarstefnunnar miðar þess vegna að aðferð við sjálfsmyndamótun sem tryggir veika 

sjálfsmynd, sem aftur festir fólk sem tekur þessa hugsun alvarlega, í sjálfsmyndarleit, 

sjálfsmyndareflingu, sem hvílir á röngum forsendum. Þetta er því stefna sem miðar að 

innhverfri, smáheimshugsun, sem er ekki leið til að stuðla að fjölþættu andlegu lífi, líkt og 

vænta má af menningarstefnu og virðist stefnan því í mótsögn við það sem ætla má að 

menningarstefna eigi að gera. Hún miðar að hluta gegn því að fólk hafi góða sjálfsmynd og 

hugsi um heima og geima utan frímerkisins eins og fólk með góða sjálfsmynd er líklegt til að 

gera. 
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Þegar haft er í huga hve mikinn þunga íslensk menningarstefna leggur á þjóðlega 

sjálfsmynd og sjálfsmynd einstaklinga, sem þarf að styrkja, gegnum listir, á sviði 

menningararfs, þá er ómögulegt að sjá annað en að viðfangsefni listamanna hafi verið 

afmarkað.35 Þess vegna orkar það ekki í fullkomnum samhljómi við Menningarstefnuna þegar 

í fimmta kafla hennar, Starfsumhverfi í menningarmálum, segir: „Stjórnvöld eiga ekki að reyna 

að hafa áhrif á sköpun eða innihald lista og annars menningarlífs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 22). Ómeðvitaðrar inntaksstýringar þegar kemur að listum, 

gætir ekki aðeins í Menningarstefnu stjórnvalda, heldur er hún eitt helsta einkenni hennar. 

Ef stjórnvöld eiga ekki að reyna að hafa áhrif á sköpun eða innihald lista og annars 

menningarlífs, þá hefur framsetning Menningarstefnunnar ekki heppnast fyllilega. Til að þessi 

yfirlýsing ætti við Menningarstefnuna eins og hún er fram sett, þá nægði ekki að breyta 

orðalagi lítillega, þótt það hjálpaði óneitanlega. Líka þyrfti að endurhugsa forsendur hennar. 

Eins kann eftirfarandi orðalag í leiðarljósi e. að vefjast fyrir lesendum Menningarstefnunnar: 

„Stjórnvöld álíta fjölbreytta menningarstarfsemi vera mikilvægan þátt í atvinnulífi 

þjóðarinnar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 9). Eins segir í markmiði númer 

1. í kaflanum um menningarþátttöku: „Fjölbreytni menningarlífsins verði viðhaldið og hún efld 

í þeirri viðleitni að allir finni eitthvað við sitt hæfi í menningarlífinu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 15). 

Fjölbreytni eins og hún er skilin í Menningarstefnunni er fjölbreytni menningar innan 

menningararfsins, innan frímerkisins. Þetta er leið til að skilgreina fábreytileika, sem 

fjölbreytni.36 Sé svo að menningarleg fjölbreytni sé markmið stjórnvalda, þá er best að spyrða 

listir ekki við starf á sviði menningararfs og við sjálfsmyndarsköpun einstaklinga og 

þjóðarinnar. Í áðurnefndri samantekt sinni, Er til menningarstefna á Íslandi? hvetur Haukur F. 

Hannesson til að varfærnislega sé farið með hugtök í menningarstefnuskjali og segir: 

„Gildishlöðnum hugtökum um æskilegt innihald í menningarstarfi verður að halda í lágmarki 

                                                           
35 Í því samhengi má nefna umræður um Kvikmyndasjóð á Alþingi, vegna þess að breyta þarf reglum sjóðsins 
sökum nauðsynlegrar samræmingar við EES samninginn, sérstaklega ákvæðis 4. í honum sem bannar mismunun 
á grundvelli þjóðernis. Um málið sagði Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra: „Meginefni þessa frumvarps er 
að kveða skýrt á um að umsækjendur frá öðrum ríkjum EES geti sótt um styrk til Kvikmyndasjóðs. Jafnframt eru 
sett ítarlegri skilyrði en nú eru um að styrkur verði einungis veittur vegna íslenskra kvikmynda, kvikmynda sem 
eru á íslenskri tungu eða hafa íslenska menningarlega eða samfélagslega skírskotun“ (Ritstjórn Kjarnans, 2018, 
2. apríl). Þetta er dæmi um innihaldsstýringu ríkisins er kemur að listum.  
36 Þetta er dæmi um það sem kallað hefur verið tvítal, eða doublespeak, og Edward S. Herman skilgreinir sem 
svo: „Mátturinn til að ljúga, hvort sem er meðvitað eða ómeðvita og komast upp með það; getan til að nota lygar 
til að velja og móta staðreyndir, um leið og lokað er á það sem ekki hentar markmiðinu“ (Herman, Edward S, 
1993: 3). 
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þannig að ekki verði til meðvituð eða ómeðvituð stýring á lista- og menningarstarfi frá hendi 

opinberra aðila“ (Haukur F. Hannesson, 2009: 8). 

Viðvörunarorð hans um hættu á ómeðvitaðri stýringu opinberra aðila á lista- og 

menningarstarfi sem leitt gæti til inntaksstýringar virðast hafa verið þörf. Menningarstefna 

stjórnvalda er í fullkomnum samhljómi við það sem Bjarki Valtýsson kallar íslenska 

menningarvitund, en að hans mati er hætt við að menningarpólitík sem mótast af henni leiði 

til fábreytileika (Bjarki Valtýsson, 2011: 109). 

 

4.6. Menningarstefna stjórnvalda og gagnrýnin hugsun. 

Annað atriði innan stefnunnar sem er í mótsögn við hana er áherslan á gagnrýna hugsun. 

Tvisvar er minnst á hana í menningarstefnunni. Fimmta markmið í kaflanum 

Menningarþátttaka hljóðar svo: „Hvatt verði til virkrar þátttöku, sköpunar og frumkvæðis 

einstaklingsins í samræmi við aukna áherslu á gagnrýna hugsun, sköpun og umburðarlyndi í 

námskrám allra skólastiga“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 15). 

Og fjórða markmiðið í kaflanum Samvinna í menningarmálum, hljóðar svo: 

„Samstarf listamanna og skóla verði aukið og áhersla lögð annars vegar á frekari 

möguleika barna og ungmenna til að njóta lista og hins vegar á að örva sköpun og gagnrýna 

hugsun þeirra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 19). 

Hér er talað um það góða markmið að örva gagnrýna hugsun, innan stefnu sem hefur 

afmarkað menningararfinn sem sitt svið og þá vaknar spurningin: Til hvaða blómaskeiðs 

gagnrýnnar hugsunar innan íslensks menningararfs eigum við að sækja innblástur? Að svara 

því getur vafist fyrir mönnum. Kannski er það skeið ekki enn runnið upp. Til að ræða um 

gagnrýna hugsun þarf strax að stíga út fyrir það sem menningarstefnan telur fyrirmyndar 

viðfangsefni og kynna sér þróun hugsunar meira en 1000 árum áður en land menningararfsins 

var numið. Ágætt getur verið í því tilliti að kynna sér sögu efahyggju í vestrænni hugsun eins 

og Atli Harðarson gerir í bók sinni Í sátt við óvissuna. Sú bók er dæmi um íslenska fræðibók í 

þeim anda sem aldrei mun hljóta hin Íslensku bókmenntaverðlaun, því hún er ekki í samræmi 

við menningarstefnu sem einskorðar sig við menningararf, eins og rit sem hljóta hin Íslensku 

bókmenntaverðlaun í fræðiritaflokki gera öll. Hún er þó kjörin vilji einhver kynna sér 

efahyggju, sem hefur ævinlega verið stór hluti af gagnrýnni hugsun. Atli byrjar á Pyrrosi, um 

300 fyrir Krist, segir síðan frá Sextosi frá því 200 eftir Krist, sem hampaði efahyggju Pyrrosar 

og greinir því næst frá Agrippa, sem líklega var uppi nokkru á undan Sextosi: „Agrippa kvað 



 39 

hafa búið til uppskrift að því hvernig hægt er að stinga upp í alla sem halda fram skoðunum. 

Sú uppskrift er í fimm liðum og kallast þeir: misræmi, afstæði, endileysa, hleypidómar og 

hringavitleysa. [ ... ] Í þriðja lagi er hægt að fara í hringi og þá er rökfærslan hringavitleysa“ 

(Atli Harðarson, 2009: 15). 

Dæmi um hringrök er að það sé gott að halda við menningararfi af því hann sé svo 

góður, eins og Menningarstefnan gerir. Slík hugsun gerir ekki ráð fyrir að það er hlutverki 

menningar að gagnrýna sjálfa sig og taka með í reikninginn að menning sé mögulega alls ekki 

að láta gott af sér leiða, til dæmis fyrir megnið af lífríki jarðar. Sú gefna staðhæfing að 

menningararfur sé góður er ekki í samræmi við nálgun efahyggju og gagnrýnnar hugsunar. 

Menningarstefnan þarf alls ekki að vera mynd af gagnrýnni hugsun en hún þyrfti þó ekki að 

vera ágætis mynd af andhverfu hennar, því í slíku samhengi verður sérstakt að sjá talað um 

gagnrýna hugsun í henni.  

En þar sem hvatt er til gagnrýnnar hugsunar í menningarstefnunni, má prufa að beita 

henni á þann texta hennar þar sem mest ber á hugsun sem rökstyður undirstöður hennar, 

textann sem var vitnað til hér að ofan um hugtökin menningu og menningararf. Hér eru 

setningarnar númeraðar til einföldunar við umfjöllun: 

 

„(1.) Menning er víðfeðmt og vandmeðfarið hugtak og sitt sýnist hverjum um hvar draga eigi 

mörkin milli menningar og annarra þátta samfélagsgerðarinnar. (2.) Menning er 

grundvallarhugtak í fjölmörgum fræðigreinum og má sem dæmi nefna að siðir, venjur, 

hugmyndastraumar, gildi samfélagsins o.s.frv. mótuðu hinn klassíska skilning mannfræðinnar 

á menningu. (3.) Í víðustu skilgreiningu hefur orðið „menning“ verið notað yfir allt það sem 

mennirnir gera. (4.) Þegar rætt er um menningarstefnu þjóðríkja er slík skilgreining hins vegar 

ómarkviss og of víð og í þessari stefnu er fyrst og fremst horft til aðkomu stjórnvalda að 

málefnum listgreina og menningararfs“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 30). 

 

Í fyrstu þremur setningunum er hugtakið menning byggt upp, þar til það er orðið of 

merkingarmikið og að lokum er það gert nánast merkingarlaust, enda nær það yfir nánast allt 

sem mennirnir gera. Ekki er tekið tillit til þess að það er einmitt það sem orðið á að gera í 

vissum tilfellum, að ná yfir allt það sem mennirnir gera. Í setningu fjögur er fullyrt að 

skilgreiningin á menningarhugtakinu sé of víð og ómarkviss þegar rætt er um 

menningarstefnu þjóðríkja. Hugtakið er notað þröngt í setningu sem gagnrýnir það fyrir að 
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vera of vítt. Sjálf setningin sýnir að það er lítið mál að nota orðið menning með markvissum 

hætti án þess það valdi neinum ruglingi. Sem gagnrýni á hugtakið menning geigar setningin 

því hún sýnir óvart fram á andstæðu þess sem hún reynir að segja.  

Stökkið frá fyrstu þremur setningunum yfir í setningu fjögur er einnig sérstakt og 

minnir nokkuð á það sem stundum er kallað trúarstökkið og er gjarnan kennt við fideiisma. Þá 

greina menn rökræna hugsun og trúarhugsun, segja heima þeirra aðskilda, en hin trúarlega 

sýn sé heppilegri er kemur að dýpri sannleika og taka því stökk frá heimi skynsemi yfir í heim 

trúarinnar þegar mikið liggur við. Byggingin í setningunum fjórum á að leiða til þeirrar eðlilegu 

niðurstöðu að menningarstefna þjóðríkis eigi að fást við menningararf fremur en menningu. 

Það á að virðast rökrétt, en þó er rökin ekki að finna í textanum. Í fyrsta lagi er orðið menning 

bara víðfeðmt þegar það er notað í samhengi þar sem það á að hafa víðfeðma merkingu, líkt 

og gildir til dæmis um orðið maður. Vel er hægt að nota orðin maður/inn og menning/in í 

þröngri merkingu. Dæmi um þetta eru orðin lögreglumaður og menningarkimi. Í öðru lagi, þá 

er ekki ástæða til að byggja menningarstefnu þjóðríkis í kringum menningararf af því að 

hugtakið menning getur í vissum tilfellum haft víða skírskotun, sjálft orðið menningararfur 

sýnir að það getur haft þrengri skírskotun. Setningarnar þrjár í byrjun eru ekki margbrotin 

úttekt á hugtakinu menning og „niðurstaðan“ er setning sem er ekki í rökréttu framhaldi af 

þeirri „hugsun“ sem þar kemur fram. 

Er gott að byggja menningarstefnu þjóðríkis á einhverju þröngu fremur en einhverju 

víðu? Út frá því er gengið í setningunni. Hvers vegna? Þessi röksemdarfærsla fyrir því að notast 

við hugtakið menningararfur meira en hugtakið menning í Menningarstefnu Íslendinga, er 

gott dæmi um texta sem skortir sjálfgagnrýni, um textan sem er laus við menningararf sem 

leiðir af sér gagnrýna hugsun og er þannig kannski í undarlega öfugsnúnu samræmi við eigin 

gildi. 

Einnig má hugleiða hvort það sem segir í Menningarstefnunni um vinnu gegn 

menningarlegri aðgreiningu sé í fullu samræmi við heildarhugsun hennar. Í markmiði 6. í 

kaflanum Menningarþátttaka segir: „Menningarstofnanir og þeir sem stjórnvöld styðja til 

starfa í menningarlífinu leitist sífellt við að breikka þann hóp sem þeir ná til með starfsemi 

sinni og sporni þannig gegn menningarlegri aðgreiningu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 15). 

Hér er mótsögn á ferð því íhuga má hvort menningarstefnan hvetji til menningarlegrar 

aðgreiningar fremur en hitt. Og ef tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar, sem í tilfelli 
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Íslensku bókmenntastofnunarinnar er studd af forsetaembættinu, er höfð í huga, sem sýnir 

algeran trúnað við Ísland og Íslendinga sem viðfangsefni á sviði fræða og fagurbókmennta, þá 

má spyrja hvort það sé ekki ein skýrasta menningarlega aðgreiningin sem greind verður í 

íslensku samfélagi og þótt víðar væri leitað. Í fyrsta markmiði í fyrsta kafla stefnunnar; 

Menningarmarkmið, er sagt að mikilvægt sé að allir finni eitthvað við sitt hæfi í 

menningarlífinu. Ef horft er á fræði og bókmenntir og kröfuna um að vinna á sviði 

menningararfs, að styrkja sjálfsmynd einstaklinga og draga upp sjálfsmynd þjóðar, kröfu sem 

bókmenntastofnunin hefur sinnt af aðdáunarverðum trúnaði, þá er óhætt að fullyrða að þar 

finna ekki allir eitthvað við sitt hæfi. Margir hafa ágæta sjálfsmynd og hafa engan áhuga á 

menningararfinum, en elska þó íslenska tungu og njóta bókmennta og fræða. Þeir verða 

augljóslega að leita út fyrir svið lista og menningararfs, eins og menningarstefna ríkisins 

skilgreinir það og eins og bókmenntastofnunin ber þetta á borð, til að finna eitthvað við sitt 

hæfi. Þá er gott að hafa við höndina verk eins og Í sátt við óvissuna, eftir Atla Harðarson. 

Undir lok Menningarstefnunnar er sagt frá því að hún sé hluti af hinni almennu 

markmiðssetningu stjórnvalda Ísland 2020 og sagt að hún sé; „...lifandi þáttur í stefnu 

stjórnvalda í málaflokknum á hverjum tíma, ekki síst í ljósi þess að breytingar eru hraðar í 

samtímanum og að tækninýjungar og mikil hreyfing á fólki og fjármagni gera að verkum að 

hugsunin að baki menningarstefnu stjórnvalda verður að vera í reglulegri endurskoðun“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 33). 

Áhugavert verður að sjá hvort stefna stjórnvalda í menningarmálum muni eftir 

endurskoðun áfram, einskorðast við menningararf og hvort rökin fyrir því hvers vegna svo 

skuli vera yrðu bætt. 

 

4.7. Hugmyndir sem eru fjarverandi í Menningarstefnu stjórnvalda. 

Þrjár fullyrðingar í Menningarstefnutextanum; að menningararfur sé grunnstoð sjálfsmyndar 

okkar / að listir starfi á sviði íslensks menningararfs, / við sjálfsmyndasköpun einstaklinga, lýsa 

kjarnahugmynd stefnunnar, en eru ill rökstyðjanlegar. Hugmyndin virðist vera að listamaður 

standi nær menningararfinum, grunnstoðinni, og sé því með sterkari sjálfsmynd en aðrir og 

geti því með verkum sínum styrkt sjálfsmynd annarra, með því að færa þá nær 

menningararfinum í gegnum verk sín sem þá eru væntanlega lituð af menningararfinum. Þetta 

atferli getur verið ágætt, sé það hægt, en það er samt ekki víst að það sé nauðsynlegt til að 

fólk hafi góða sjálfsmynd eða til að góð list verði til. Þetta lýsir myndun einhvers sem er ekki 
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sérstaklega nauðsynlegt listum, út frá hugmyndum um eðli listamanna og starfs þeirra, sem 

er hvorki þeim né starfi þeirra endilega þarflegt, eigi það og þeir að blómstra. Sú hugmynd að 

listamenn séu nær íslenskum menningararfi en aðrir leggur á þá kröfu frá byrjun um að þeir 

séu aðeins „íslenskari“ en annað fólk. Þetta setur þá í stöðu sem er þeim ekki eðlileg því þeir 

eru óhjákvæmilega bara jafn íslenskir og aðrir Íslendingar. Að sanna annað er ómögulegt. Ef 

þeir eiga að virðast vera annað býður það heim hættunni á tilgerð og leikaraskap. 

Hvergi í Menningarstefnunni ber á þeirri hugmynd að einstaklingar geti verið 

Íslendingar með góða sjálfsmynd óháð íslenskum menningararfi. Sú tilhugsun að menn geti 

búið hér á landi og talið það best fyrir land og þjóð og tungu að fræði og bókmenntir og 

menningin almennt brjóti allt mögulegt til mergjar annað en efni tengt menningararfi 

Íslendinga, er fjarverandi. Eins er sú hugmynd ekki til staðar að einmitt slík stefna gæti bent 

til þess að fólk hefði hér almennt ágæta sjálfsmynd og að sjálfsmynd þjóðarinnar væri fín. Og 

ekki er nein rök að finna fyrir því að grunnstoð sjálfsmyndar okkar, sem þarf að styrkja, sé 

íslenski menningararfurinn. Heldur ber ekki á þeirri hugmynd að menning sé til hérlendis, sem 

er ekki á sviði menningararfs. Sú hugmynd að menning og listir séu ekki á sviði menningararfs, 

heldur á „sviði“ hugsunar eins og hún er frjálsust, er ekki til staðar. Sú tilhugsun að það geti 

verið best fyrir þróun tungumálsins að sem allra mest af efni sé skapað á íslensku um efni 

ótengt landi og þjóð er ekki sjáanleg í tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar og ekki í 

Menningarstefnunni, sem gefur til kynna það forvitnilega viðhorf að gæði íslensku tengist því 

sem henni er beitt á.37 Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar bendir til að hún hafi fullt hús 

er kemur að því að endurskapa og styrkja þjóðlega sjálfsmynd og bera fram menningararfinn 

og má segja að það sé í fullkomnu samræmi við stefnu ríkisins, sem er helsti launagreiðandi 

margra rithöfunda og fræðimanna í gegnum styrkjakerfi. 

 Á tveimur stöðum í Menningarstefnunni er að finna staði, þar sem tengja má 

fjárveitingarvald ríkisins er kemur að listum við að efnið sem styrkt er tengist menningararfi, 

en ekki menningu almennt. Í kaflanum Lifandi menningarstofnanir segir í markmiði númer 

tvö: „Menningarstofnanir styðji við frumsköpun á sviði lista og leita nýrra leiða við rannsóknir 

og miðlun á menningararfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 17). 

                                                           
37 Þetta er viðhorf sem greina má í bókmenntaumfjöllun, og má setja upp í ás, þar sem íslenskt efni og góður stíll 
er öðru megin en efni ótengt Íslandi er á hinum enda ássins, og slæmur stíll, og það sem stundum hefur verið 
kallað rugl/þýðingarlegt í slíkri umfjöllun. Þennan ás má kalla Vitstílsásinn. Þetta er efni sem mætti kanna 
sérstaklega. 
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 Stýring fjármagns að verkefnum sem tengjast menningararfi er jafnvel skýrari í fimmta 

kafla stefnunnar sem ber heitið Starfsumhverfi í menningarmálum, en þar stendur: „Rekstur 

menningarstofnana, launasjóða og lögbundinna verkefnasjóða í menningarlífinu styður við 

fjölbreytni þess. Stjórnvöld eiga að tryggja að fjármagn nýtist vel og að faglega sé staðið að 

stefnumörkun og ákvörðunum. Góð yfirsýn og skilvirkni eru mikilvæg atriði við úthlutun 

opinbers fjár til lista og starfsemi á sviði menningararfs“38 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 22). 

Hér eru fjárveitingar til menningar skilyrtar við að efnið tengist menningararfi. 

Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar bendir til að ríkið fái það sem það vill fyrir peningana. 

Það er spurning hvort hér sé viðeigandi að tala um sjálfsmyndariðnað ríkisins. 

Fjármagni er ætla að styðja efni tengt menningararfi fremur en menningu almennt og 

afraksturinn, ef marka má tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, er í samræmi við það. 

Sameiginlegur undirtónn bæði Menningarstefnunnar og bókmenntastofnunarinnar er; Efni 

skal fjalla um Ísland og/eða Íslendinga til að teljast fyrsta flokks og vera vert stuðnings.  

 

5.0. Menning og Vald. 

5.1. Norræna menningarmódelið, íslensk Menningarstefna og tölfræðisaga 

bókmenntastofnunarinnar. Menning og vald. 

Þegar talað er um norræna menningarmódelið er nauðsynlegt að hafa í huga að alhæft er um 

módel sem útfært er með ólíkum hætti í Norðurlöndunum, hverju fyrir sig, löndum sem eiga 

margvíslega og um margt afar ólíka menningarsögu. Stærsti munurinn felst í því að Svíþjóð og 

Danmörk eru mörghundruð ára gömul konungsríki, sem byggðu menningarstefnu sína á 

hefðum og stofnunum sem eiga rætur að rekja til þeirra, en Finnland, Noregur og Ísland eru 

þjóðríki er sem slík urðu til á 20. öld og sköpuðu menningarstefnu sína samhliða myndun 

sjálfstæðra ríkja. Helstu menningarstofnanir Norðmanna urðu til á 19. öld, meðan Norðmenn 

voru enn undir sænskri stjórn, en á Íslandi og Finnlandi, skömmu áður eða eftir að löndin hlutu 

sjálfstæði (Duelund, Peter, 2003: 481-3). Þessar ólíku forsendur stærstu Norðurlandanna 

fimm við sköpun menningarstefnu sést til dæmis í mismikilli áherslu milli þeirra á þjóðlega 

sjálfsmyndarsköpun sem hvílir á hugmyndinni „einn þjóðflokkur, ein tunga, ein þjóð,“ 

(Duelund, Peter, 2003: 489) eða á að stuðla fremur að myndun einstaklinga sem „hafa 

                                                           
38 Skáletrun höfundar. 
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alþjóðlegt sjónarhorn sem sér lengra en hin þjóðlega, héraðstengda og svæðisbundna sýn“ 

(Duelund, Peter, 2003: 489). Stórt skref í átt að samræmdri norrænni menningarstefnu var 

tekið með menningarsamningum milli ríkjanna frá 1971 sem fól Norrænu ráðherranefndinni 

mikið mótunarvald á sviði menningarmála. Í kjölfarið var mörgum listasjóðum komið á 

laggirnar, þar sem leitast var við að stýra úthlutunum út frá reglunni um 

seilingarfjarlægðarlögmálið (Duelund, Peter, 2003: 492). Þetta var gert með það í huga að 

tryggja sem best listrænt frelsi og sjálfstæði og að ákvarðanir væru teknar fyrst og fremst út 

frá fagmennsku og gæðum. Seilingarfjarlægðarlögmálið var líka innleitt á Íslandi er kom að 

fjármagnsveitingum til menningarlífsins en náði þó ekki sömu fótfestu hér og á hinum 

Norðurlöndunum. Líkt og Gestur Guðmundsson rekur í ritgerð sinni Cultural Policy in Iceland, 

þá var seilingarfjarlægðarlögmálið gert að vinnureglu 1975 hér á landi, þegar launasjóður 

rithöfunda var stofnaður (Gestur Guðmundsson, 2003: 133) og 1991, var það gert að almennri 

reglu er kemur að fjárútlátum til menningarmála og var það haft að leiðarljósi í úthlutunar- og 

ráðgjafanefndum sem stofnaðar voru á sviði menningarmála á tíunda áratugnum. Margoft er 

talað um það sem reglu við úthlutun fés til menningarmála hér á landi í Menningarstefnu 

stjórnvalda. Peter Duelund slær samt varnagla og segir um virkni lögmálsins á Íslandi: „Samt 

sem áður hefur seilingarfjarlægðarlögmálinu ekki alltaf verið fylgt á mörgum sviðum og hafa 

margar kvartanir heyrst um ættar- og klíkutengdar úthlutanir39 og um að ákvarðanir séu 

teknar á pólitískum grunni“ (Duelund, Peter, 2003: 505). Ef lýsa ætti norræna 

menningarmódelinu í stuttu máli má segja að það hvíli á fjórum grunnstoðum: 

 

1. Menningarstofnanir eins og bókasöfn, leikhús, tónlistarhús, fornminjasöfn og listasöfn voru 

reist fyrr almannafé og rekin af ríkinu með í huga að menningin væri fyrir alla. Aðgangur skildi 

vera frír eða aðgangseyri haldið í lágmarki, til að allir, óháð tekjum gætu notið menningar. 

Jöfnuður og jafnrétti skildi ríkja er kæmi að menningu og aðgengi þegnanna að henni 

(Duelund, Peter, 2003: 488). 

 

2. Upplýstir einstaklingar eru grundvöllur lýðræðis. Velferðarríkið á með menntakerfinu, 

menningarlífinu og fagurfræðilegu uppeldi að stuðla að því að þegnar samfélagsins öðlist sem 

                                                           
39 E. Nepotism. 
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besta mögulega menntun svo þeir nái þroska til að verða ábyrgir einstaklingar og 

þjóðfélagsþegnar. 

 

3. Gildi þroskaðrar þjóðernisvitundar. Hugmyndin um hana er í anda kenninga Johanns 

Gottfrieds Herders um einingu þjóðar og tungumáls í þjóðaranda. Með áherslu á þjóðleg gildi 

skyldi þroska tilfinningu einstaklinganna fyrir þjóðlegri samkennd og þjóðlegri sjálfsmynd. 

 

4. Reglan um hæfilega fjarlægð (e. arm´s length principle),40 reglan um að óháðir sérfræðingar 

sætu í nefndum, skyldi nýtt til að tryggja gæði, sjálfstæði og frelsi listanna gegn öflum 

markaðarins.  

 

Peter Duelund álítur að hvað menningarpólitík á Norðurlöndum áhrærir, þá hafi henni aldrei 

verið ætlað aðeins að þroska frelsi einstaklingsins og auka menntun hans og innsæi. Hún hafi 

alltaf miðað að því að skapa þjóðlega sjálfsmynd, þjóðlega samkennd og tilfinningu fyrir 

sameiginlegri menningu (Duelund, Peter, 2003: 488).  

Ef íslensk Menningarstefna er skoðuð og borin saman við helstu einkenni norræna 

menningarmódelsins eins og því er lýst hér að ofan, þá rekst lesandi hennar fljótlega á 

samsvaranir við fyrsta lið; Regluna um jafnrétti er kemur að menningu og jafnan aðgang 

þegnanna að henni. Strax í fyrsta kafla Menningarstefnunnar, Leiðarljós stjórnvalda í 

málefnum lista- og menningararfs, þá hljóðar leiðarljós c. svo: „Stjórnvöld vilja stuðla að 

aukinni þátttöku og bættu aðgengi alls almennings að menningarstarfsemi sem starfrækt er 

með stuðningi hins opinbera“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 9). Leiðarljósið 

leggur áherslu á að menningarstarfsemin sé fyrir alla og jafnframt gætir áherslu sem er í 

samhljómi við annað einkenni á norræna menningarmódelinu eins og því er lýst hér að ofan, 

þeirri að stuðla að fagurfræðilegu uppeldi þjóðfélagsþegnanna. Þessi tvö einkenni norrænnar 

menningarstefnu birtast líka í leiðarljósi k: „Menningarstofnanir ríkisins og aðrir aðilar sem 

njóta opinbers stuðnings eru hvattir til að skipuleggja dagskrá sína með börn og ungmenni í 

huga og haga starfsemi sinni þannig að þau eigi greiðan aðgang að listum og menningu óháð 

efnahag“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 10). Orðalag sem er í beinu samhengi 

við lið tvö hér að ofan má finna í fyrsta kafla Menningarstefnunnar, sem ber heitið 

                                                           
40 Reglan er líka nefnd á íslensku; seilingarfjarlægðarlögmálið, og; armslengdarlögmálið.  
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Menningarþátttaka. Þar segir: „...þátttaka í menningarstarfi eykur vitund um lýðræði, réttlæti 

og sögulegt samhengi. Þannig er líklegt að þroski og færni borgaranna til samfélagslegrar 

þátttöku eflist“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 14). Hvað varðar þriðja lið 

norræna menningarmódelsins, eins og því er lýst hér að ofan, um gildi þroskaðrar 

þjóðarvitundar, þá hefur þegar verið fjallað um þýðingu þess að tala fremur um menningararf, 

fremur en menningu hér á landi. Lögð er áhersla á sjálfstæði stofnananna og listamanna, en 

þar sem stefnan er á sviði lista- og menningararfs, er erfitt að lesa Menningarstefnu 

stjórnvalda öðruvísi en svo að frelsi og fjölbreytileiki skuli ríkja innan lista á sviði 

menningararfsins. Innan frímerkisins. 

Hvað fjórða lið í skilgreiningunni á norræna menningarmódelinu hér að ofan varðar, 

þá er nokkrum sinnum í Menningarstefnu stjórnvalda fjallað um að 

seilingarfjarlægðarlögmálið skuli nota á sviði lista- og menningararfs: „Stjórnvöld haga 

stuðningi sínum við menningarstarfsemi í samræmi við regluna um hæfilega fjarlægð við 

úthlutun opinbers fjár til menningarstarfs, t.d. í starfi stofnana og sjóða og í 

úthlutunarnefndum starfslauna listamanna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 

10).41 Margt bendir til að þetta markmið hafi ekki alveg náðst. Til marks um að vandinn í 

kringum skipulag á útdeilingu peninga til listageirans á Íslandi er enn til staðar má nefna 

athugasemd í fundargerð Bandalags íslenskra listamanna, frá því í febrúar á þessu ári. Í 

kaflanum Vinnulag við fjárlagagerðina er fjallað um skiptingu á peningum til geirans. Þar 

stendur: „Það sem olli þó mestum kurr í baklandi listafólks var sú niðurstaða nefndarinnar að 

bæta 150 milljónum við málaflokkinn „listir og menning“ og úthluta af eigin hvötum og 

geðþótta til nokkurra list- og menningartengdra verkefna (eitthvað á annan tug verkefna), 

eftir því sem best er vitað án verklagsreglna og án þess að auglýsa eftir umsóknum. Slík 

vinnubrögð eru ófagleg með öllu“ (Aðalfundur BÍL, 2018: 6). 

Til marks um að armslengdarlögmálið virkar ekki fyllilega hér á landi má líka nefna 

harða deilu sem kom upp í kringum úthlutun úr Launasjóði rithöfunda árið 2016. Þann ellefta 

janúar það ár birtist á visir.is frétt þess efnis að stjórn Rithöfundasambands Íslands hefði sjálf 

valið úthlutunarnefndina sem úthlutaði stjórnarmönnum árslaun hverjum (Stefán Ó Jónsson, 

2016. 11. janúar). Í fréttinni var talað við þáverandi formann sambandsins: 

                                                           
41 Eins kemur fram í kafla III, Samvinna í menningarmálum, í markmiði 2: „Í allri samvinnu í menningarlífinu verði 
unnið eftir faglegum forsendum og stuðst við meginregluna um hæfilega fjarlægð við úthlutun opinbers fjár.“ 
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„Formaðurinn segir að skipan nefndarinnar sé á fullkomlega faglegum grunni og að 

stjórn Rithöfundasambandsins hafi engin afskipti eða aðkomu að starfi nefndarinnar.“ 

Um málið spunnust harðar deilur á spjallvefnum Menningarátökin42 sem og í 

fjölmiðlum. Þar kom fram að þótt nefndarmenn Launasjóðs rithöfunda væru alltaf skipaðir í 

þrjú ár í senn, þá hefði einum nefndarmanni verið vikið úr nefndinni, skýringalaust, eftir aðeins 

árs setu. Þar sem nefndarmenn eru bundnir trúnaði um störf sín, var þetta atriði óljóst þar til 

umræddur nefndarmaður steig sjálfur fram og skýrði frá sinni hlið málsins. Í frétt á visir.is frá 

15. janúar sama ár segir að reynsla nefndarmannsins, Björns Þórs Vilhjálmssonar, sé að stjórn 

Rithöfundasambandsins hafi meiri afskipti af úthlutunarnefndinni en fram hefði komið. Hann 

hefði frétt úti í bæ að hann væri ekki lengur í nefndinni og því tekið að kanna málið. Hann 

byrjaði á að hafa samband við Rannís, en þar fékk hann þau svör að þau vissu ekkert um 

ástæðuna og honum var bent á að hringja í Menntamálaráðuneytið: 

„Þar ræddi ég við Karitas Gunnarsdóttir sem tjáði mér að ráðuneytið kæmi ekki að 

mannvali í þessa launanefnd. Ráðuneytinu bærist einfaldlega í hendur listi yfir tilnefnda 

nefndarfulltrúa beint frá stjórn Rithöfundasambandsins og ætti ég að snúa mér þangað til að 

leita svara við því hvers vegna mér hefði verið skipt út eftir árssetu í nefndinni, sem hún taldi 

reyndar líka vera einsdæmi“ (Jakob Bjarnar, 2016, 15. janúar). 

Björn Þór hafði samband við formanninn og segir frá því að svör hennar virtust honum 

mótsagnakennd. Deilurnar héldu áfram í fjölmiðlum sem varð til þess að verkferlum var breytt 

á þann veg að RSÍ og Rannís skipa nú nefnd, sem svo skipar úthlutunarnefnd sem er í engum 

tengslum við Rithöfundasambandið.43 Árið eftir, 2017, voru engar deilur um úthlutun úr 

Launasjóði rithöfunda. 

Það má deila um hvort armslengdarlögmálið sé virkt þegar kemur að 

bókmenntastofnuninni eins og hún er skilgreind í þessari ritgerð. Starfsmenn og höfundar 

Forlagsins hafa verið í nefndum sem tilnefna bækur til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs 

og Félag íslenskara bókaútgefenda velur sjálft fólk sem tilnefnir bækur til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna. Eins og kemur fram hér að ofan, þar sem talað er um fjórar 

                                                           
42 Spjallvefur á facebook: https://www.facebook.com/groups/699991310129883/members/ Í febrúar 2018 voru 
meðlimir 2156.  
43 Í 7. gr. Laga Rithöfundasambandsins stendur nú: „Stjórn Rithöfundasambandsins skipar og/eða tilnefnir í 
stjórnir og ráð þ.m.t. úthlutunarnefnd Bókasafnssjóðs höfunda, uppstillingarnefnd vegna úthlutunar- nefndar 
starfslauna rithöfunda og stjórn Miðstöðvar íslenskra bókmennta“ (Lög RSÍ, 2018). 
 

https://www.facebook.com/groups/699991310129883/members/
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grunnstoðir norræna menningarmódelsins, þá er hugmyndin með armslengdarlögmálið sú að 

í nefndum og ráðum er tengjast menningarmálum sitji „óháðir sérfræðingar.“ Vandinn hér á 

landi virðist ekki tengjast skilningi á hugtakinu sérfræðingur, heldur á hugtakinu óháður. Til að 

armslengdarlögmálið geti talist virkt hér á landi í bókmenntaheiminum, þá verður að líta svo 

á að höfundur sem er til dæmis gefinn út af Forlaginu, sem situr í nefnd sem tilnefnir bækur 

til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs, sé óháður. Þessi skilningur virðist ríkja, til dæmis 

hjá fulltrúum forsetaembættisins sem skipa formenn dómnefnda sem velja vinningsverk 

hinna Íslensku bókmenntaverðlauna úr flokki tilnefndra verka. Formaður nefndarinnar sem 

valdi ritið í fræðiritaflokki fyrir 2017 var höfundur gefinn út af Forlaginu og höfundur frá 

Forlaginu hlaut verðlaunin. Ef eitthvað ankannalegt er við þetta er ekki við höfunda að sakast 

sem settir eru í þessa stöðu, heldur þá sem skipa í nefndirnar án þess að íhuga hver er hlutlaus 

aðili og hver ekki. Ef höfundur frá forlagi telst hlutlaus aðili, þótt hann sé í nefnd sem sker úr 

um gæði verka höfunda frá ýmsum forlögum og það allt saman undir nafni, þá væri gott ef til 

dæmis í Menningarstefnu stjórnvalda, þegar talað er um Seilingafjarlægðarlögmálið, væri 

getið um það hver telst ekki hlutlaus aðili. 

 Í Menningarstefnunni er í samræmi við norræna menningarmódelið lögð áhersla á að 

það sé „unnið eftir faglegum forsendum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 19) 

við útdeilingu opinbers fé er varðar svið menningararfsins og talað um í leiðarljósi f. að til 

stjórnenda stofnana og starfsmanna þeirra sé gerð krafa um fagleg vinnubrögð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 10). Ekki er í stefnunni skýrt nákvæmlega hvað fagleg 

vinnubrögð eru eða við hvað er átt með reglu um hæfilega fjarlægð við úthlutun opinbers fjár. 

Þó má ætla að það merki til dæmis að úthlutanir peninga fari í gegnum faglegt ferli og að í 

úthlutunarnefndum komi óvilhallir sérfræðingar að ákvarðanatöku. Markmiðið með þessu var 

frá byrjun sjálfstæði listanna til dæmis gagnvart kröfum markaðarins eða eins og Bjarki 

Valtýsson segir: „...í norræna módelinu er ríkið svo mikilvægur þátttakandi á 

menningarsviðinu að það verður hlutverk þess að snúa við kúgunarferli markaðsaflanna“ 

(Bjarki Valtýsson, 2011: 65).  
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5.2. Norræna menningarmódelið og nýfrjálshyggja. 

Það er á sviði samvinnu ríkis og markaðar er kemur að fjármögnun sviðs lista- og 

menningararfs sem greina má í Menningarstefnu íslenskra stjórnvalda mest frávik frá 

norræna menningarmódelinu. Í Menningarstefnunni er oftsinnis minnst á mikilvægi þess að 

unnið sé með aðilum á markaði er kemur að menningu- og menningararfi. Til að mynda í 

innganginum þegar rakið er hverjir geti horft til áherslna Menningarstefnunnar, þá eru 

einkaaðilar taldir með og fullyrt að menningarlífið sé lykilþáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). 

Í fyrsta hluta, þar sem leiðarljós Menningarstefnunnar eru talin upp, segir í leiðarljósi 

e. að stjórnvöld álíti fjölbreytta menningarstarfsemi; „...vera mikilvægan þátt í atvinnulífi 

þjóðarinnar sem muni vega enn þyngra í framtíðinni. Menningarlíf landsmanna hefur víðtæk 

afleidd áhrif í efnahagslegur tilliti, m.a. í ferðaþjónustu, tæknigeiranum, menntun og verslun 

og þjónustu.“ Í leiðarljósi o. hvetja stjórnvöld til samstarfs og þátttöku einstaklinga og 

atvinnulífs í menningarlífinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 11) og í fyrsta 

kafla, Menningarþátttaka, segir að fjölbreytni og fagmennska séu lykilþættir, meðal annars 

þegar kemur að því að ýta undir virka þátttöku; „...auk þess að vera leiðarljós fyrir alla 

menningartengda ferðaþjónustu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 14). 

Áherslan á tengsl ríkis og atvinnulífs er kemur að menningu og listum er áberandi í allri 

Menningarstefnunni og í markmiði 6 í fimmta kalfa, sem fjallar um starfsumhverfi í 

menningarmálum er lagt til að þjóðhagslegt vægi lista og menningar verði hluti af 

reglubundinni skráningu hagtalna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 23). Bók 

Bjarka Valtýssonar Íslensk menningarpólitík kom út tveimur árum áður en Menningarstefna 

stjórnvalda var gerð opinber, en athugasemdir hans um að norræna menningarmódelið hafi 

þróast í átt að aukinni samvinnu ríkis og markaðar í menningarmálum eiga þó vel við. Í kafla 

sínum um norræna menningarmódelið segir hann: „Mælanleg lögmál markaðarins hafa því 

tekið yfir og ýtt illmælanlegum áhrifum „innri“ gilda lista út í horn. Slík notkun á 

menningarhugtakinu leiðir óhjákvæmilega til þess að listviðburðir verða lögmálum 

markaðarins að bráð og æ líkari afurðum menningariðnaðarins“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 67). 

Það er einnig mat Peter Duelunds í umfjöllun hans um norræna menningarmódelið að 

það hafi færst í aukana hin síðari ár að fjárveitingar til menningarmála á Norðurlöndum séu 

háðar pólitískum áherslum og kröfum um hagnað, fremur en þær að séu gerðar á hreinum 

listrænum grunni, eins og ætlunin var í byrjun (Duelund, Peter, 2003: 493). Í Menningarstefnu 
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Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er eins og áður getur sagt að hið opinbera skyldi 

ekki skipta sér af inntaki listar og menningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 

29), en þó má lesa í gegnum áhersluna á menningararf, að eðlilegt sé að efnið sé tengt Íslandi 

og Íslendingum. Þetta er áhugavert í ljósi orðlags í markmiði 3. í fimmta kafla 

Menningarstefnunnar: „Unnið verði að gagnkvæmum skilningi og viðurkenningu á 

sameiginlegum hagsmunum menningarlífs og atvinnulífs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 23). 

Ef atvinnulíf er hér túlkað sem ferðamannaiðnaður, sem oft er nefndur í 

Menningarstefnunni, þá má skilja sameiginlega hagsmuni ríkis sem leggur áherslu á viðhald 

menningararfs og styrkingu þjóðlegrar sjálfsmyndar, og þörf ferðamannaiðnaðarins á sem 

mestri og bestri landkynningu, sem sameiginlega hagsmuni. Stefnuna, þar sem þetta tvennt 

nær alveg saman, má kalla túristalundastefnuna44 í menningarmálum, en margt bendir til að 

hún sé opinber menningarstefna Íslands. 

Íslensk Menningarstefna er nátengd norræna menningarmódelinu en mesta 

breytingin frá upphaflegri stefnu hennar tengist fjármögnun, kröfunni um arð og spurningum 

um listrænt frelsi. Ekki er hægt að halda því fram að list styrkt af ríkinu sé frjálsari en önnur 

list eða að list sem sækir fjármagn einvörðungu til markaðar, sé óbundnari en önnur. En ef 

það er sameiginlegur hagur ríkis og markaðar að visst þjóðlegt inntak sé ríkjandi í menningu- 

og listum, þá er kominn möguleiki á sterkri inntaksstjórnun á þá leið að hið þjóðlega 

viðfangsefni, efni tengt menningararfi í þröngum skilningi, verður ofan á. Ef litið er á 

bókmenntastofnunina sem stofnun sem er í senn fulltrúi ríkis og markaðar, þá bendir 

tölfræðisaga hennar til að bæði ríki og ferðamannaiðnaður fái hið æskilega inntak í 

fagurbókmenntum og fræðiritum að því marki að það hverfist allt um Ísland og/eða 

Íslendinga. Undanfarin tvö ár hafa hlotið í fræðiritaflokki verk sem eru gott lesefni fyrir 

Íslendinga, en einnig fullkomið efni fyrir ferðamenn hér á landi. 

Fræðimenn eru sammála um að hérlendis hafi aukin áhrif nýfrjálshyggju á 

menningarpólitík hafist í kringum aldamótin. Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir rekur í grein sinni 

                                                           
44 Þegar talað er um túristalundastefnuna í þessari ritgerð þá er átt við stefnu sem miðar, að mestu ómeðvitað, 
að inntaksstýringu bókmennta og fræða í þá veru að viðfangsefnið sé Ísland og eða Íslendinga, og nálgunin sé 
sem raunsæjust. Stefnan er nátengd eðlishyggjuhugsun um eiginleika Íslendinga. Stefnuna einkennir 
skilningsleysi á reglunni um hæfilega fjarlægð við úthlutun fjár til menningarmála, og óljós skilningur á muninum 
á menningu og staðalmyndum. Stefnan hefur þjóðleg markmið, eins og viðhald íslenskrar tungu, en vegna þess 
hve skammt hún er hugsuð, vinnur hún gegn eigin markmiðum, og gæðum menningar. Þess vegna er við hæfi 
að íslenska ekki orðið túristi, þegar þessari stefnu er gefið nafn. 
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Menningararfur með strípur upphaf áherslubreytingarinnar til skýrslunnar Menningartengd 

ferðaþjónusta sem kom út á vegum samgönguráðuneytisins árið 2001, en Tómas Ingi Olrich, 

þáverandi þingmaður og formaður Ferðamálaráðs Íslands var höfundur hennar (Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 24). Hann varð síðan menntamálaráðherra í ársbyrjun 2002 og 

var þá í góðri stöðu til að koma á breytingum í anda skýrslunnar. Anna Þorbjörg segir um 

skýrsluna: „Hún er ekki síður hugmyndafræðilegt prógramm sem skilgreinir sögu lands og 

þjóðar út frá aðferðafræði ímyndasköpunar og markaðssetningar ferðaþjónustu“ (Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 25). Anna rekur áherslubreytingar menntamálaráðuneytisins í 

fjármögnun til menningarmála með komu Tómasar Inga í ráðherrastól þar sem hann vann út 

frá stefnu sem gerir ekki greinarmun á milli menningararfs sem heimildar og menningararfs 

sem sögusýnar eða túlkunar (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 10). Þetta verði til þess að 

stóraukin fjárútlát urðu á vegum ráðuneytisins, oft í gegnum menningarsjóði sveitarfélaganna 

(Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 20), til safna eins og Víkingaheima í Njarðvík og 

Sögusafnsins í Öskjuhlíð, safna, þar sem hún bendir á að samkvæmt áliti Haralds Gustafsson 

prófessors í sagnfræði við háskólann í Lundi, gestir eru blekktir; „þeim sé talin trú um að 

sýningarnar miðli þekkingu á sögunni“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 14). Anna telur 

regluna um hæfilega fjarlægð við úthlutun fjár í málaflokknum ekki virka45 og að svona 

„blekkingarstarfsemi fari fram með stuðningi ríkisins [...] með ólíkindum“. Enn merkilegra 

telur hún að það sé gert á grunni fjárlagaliðar um minjavörslu. Hún álítur Víkingaheima og 

Sögusafnið ekki söfn sem verðug séu styrkja frá Menntamálaráðuneytinu og segir: 

„Víkingaheimi verður því best skipað í flokk skemmtigarða sem hafa sérhæft sig í að endurgera 

bókmenntaarfinn. Í þeim flokki eru Disneyland sem hefur túlkað fjölmörg ævintýri ...“ (Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 13).  

Anna Þorbjörg lýsir ofur þjóðlegri menningarstefnu sem fer út af sporinu og má kalla 

þjóðernissjálfhverfa því hún vinnur að endingu gegn eigin grunngildum: „Ef mjög illa tekst til 

getur slík menningararfsmiðlun spillt heimildum um sögu lands og þjóðar og grafið undan 

starfsemi minjavörslunnar og ímynd ferðaþjónustunnar. Í besta falli hindrar hún eðlilega 

nýmyndun menningararfsins og verður tilefni neikvæðrar umfjöllunar um land og þjóð í 

erlendum fjölmiðlum“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 15). 

                                                           
45 „Ákvörðun um fjárframlög til einstakra verkefna er tekin af Alþingi eða ráðuneyti menntamála. Því verður ekki 
séð að úthlutun úr sjóðum menntamálaráðuneytis fari fram með reglu hæfilegrar fjarlægðar að leiðarljósi“ (Anna 
Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 19). 
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Í MA ritgerð sinni Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing 

viðskiptalífsins kannar Loftur Atli Eiríksson hvaða áhrif aðkoma stórfyrirtækja að 

styrkveitingum til menningarmála höfðu á menningarstofnanir á Íslandi frá aldamótum til 

ársins 2009 og hvernig þær tileinkuðu sér nýjar fjármögnunarleiðir. Einnig skoðar hann 

hvernig stórfyrirtæki nýttu menningarmál sér til framdráttar. Hann er sammála Önnu 

Þorbjörgu um að áherslubreyting hafi orðið í menningarpólitík hérlendis um aldamótin, þótt 

hann reki upphaf þeirra ekki til sömu rótar og hún. Hann segir hins vegar að í kjölfar 

hátíðarinnar Reykjavík menningarborg Evrópu 2000, sem kostaði 610 milljónir, og með 

einkavæðingar bankanna, verði rof í afstöðu ríkisvaldsins til menningarmála: „Brotthvarf á sér 

stað frá norrænni menningarstefnu og hefðbundnir listrænir mælikvarðar tapa vægi sínu í 

mati stjórnvalda á frammistöðu menningarstofnana. Hugmyndafræði nýfrjálshyggju verður 

ríkjandi þar sem mælikvarðar almenns fyrirtækjareksturs eru teknir upp og aukin krafa er gerð 

um að menningarstofnanir lúti hagstjórnarlegum mælikvörðum og tileinki sér rekstrarhætti 

svokallaðrar „nýrrar opinberrar stjórnunarstefnu“, NPM, sem birtast meðal annars í 

árangurstjórnunarsamningum við ríkisvaldið“ (Loftur Atli Eiríksson, 2009: 108). 

Þessar áherslur má enn sjá í Menningarstefnu stjórnvalda eins og rakið er að ofan og í 

menningarlífinu almennt. Loftur segir jafnframt að stjórnvöld hafi hvatt stórfyrirtæki til að 

styðja menningarstarfsemi og menningarstofnanir til að auka sértekjur sínar og að færa megi 

rök fyrir að hin nýja stefna dragi úr sjálfstæði menningarstofnana og dragi úr gildi reglunnar 

um hæfilega fjarlægð við stjórnun þeirra (Loftur Atli Eiríksson, 2009: 109). Segir hann að 

stórfyrirtæki hafi talið traust ómetanleg verðmæti og að halda megi því fram; „… að 

menningarstofnanirnar hafi selt þeim eigin virðingu og traust á gjafverði“ (Loftur Atli 

Eiríksson, 2009: 110). Hann segir að fáum árum fyrr hafi sjálfstæði listamanna og listastofnana 

verið skilyrt sjálfstæði frá valdi fjármagnsins, en viðhorfin hafi umbylts á fáum árum þar til 

fjárstuðningur stórfyrirtækja varð tákn um löghelgun listamanna og gagnrýni á vald 

fjármagnsins yfir menningunni varð hjáróma (Loftur Atli Eiríksson, 2009: 112). 

Loftur vitnar í viðtal við Önnu Eddu Jökulsdóttir, þáverandi menningarfulltrúa 

utanríkisráðuneytisins sem tekið var 2. apríl 2009, hálfu ári eftir efnahagshrunið. Viðtalið var 

tekið í tilefni af íslenskri menningarhátíðinni Iceland on the Edge, sem haldin var í Brussel 

sumarið 2008, en kostnaði af henni var skipt milli ríkis og einkaaðila. Hátíðin skilaði 

fjölmiðlaumfjöllun sem meta mátti á 200 milljónir króna en Auður Edda taldi það; „sönnun 

þess hverju menningin er að skila okkur í auknum viðskiptum og aukinni ferðamennsku til 
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Íslands. […] Menningin á svo sannarlega rétt á sér á sínum eigin forsendum og við höfum upp 

á svo mikið að bjóða en ég held samt sem áður líka að hún skipti mjög miklu máli fyrir viðskipti 

og fjárfestingar“ (Loftur Atli Eiríksson, 2009: 111). 

Í tengslum við það sem Loftur segir um að stórfyrirtæki hafi talið traust ómetanleg 

verðmæti og að halda megi því fram; „… að menningarstofnanirnar hafi selt þeim eigin 

virðingu og traust á gjafverði“, þá má skoða tengsl fjármálafyrirtækisins Gamma46 og 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þegar gengið er um Leifsstöð, þá rekur vegfarandi 

óhjákvæmilega augun í 40 fermetra plakat sem þekur heilan vegg, með mynd af huggulegum 

og viðkunnanlegum ljóshærðum konum með hljóðfæri í hönd, konum sem leika í 

sinfóníuhljómsveit Íslands. Á plakatinu stendur stórum stöfum, líkt og minnt sé á hver sé 

eigandi hljómsveitarinnar: Gamma er aðal styrktaraðili Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Á 

heimasíðu fyrirtækisins, undir tenglinum Samfélagsleg verkefni,47 er þetta tekið fram og 

vitnað í kvæðið Í Dísahöll eftir Einar Benediktsson: 

„Og hljómgeislinn titrar, án ljóss og án litar, 

ljómar upp andann, sálina hitar 

og brotnar í brjóstsins strengjum“ (GAMMA, heimasíða, 2008). 

Tengsl Gamma við Sjálfstæðisflokkinn hafa verið rakin í fjölmiðlum og fyrirtækið verið 

nefnt í sambandi við hvernig nýfrjálshyggjuhugmyndum flokksins er hrint í framkvæmd. 

Jóhann Páll Jóhannsson segir í umfjöllun sinni um Gamma, þar sem meðal annars er fjallað 

um myndband á netinu um fyrirtækið sem tugir þúsunda horfðu á: „Í myndbandinu er bág 

staða leigjenda á höfuðborgarsvæðinu og hátt leiguverð sett í samhengi við innreið GAMMA 

inn á húsnæðismarkaðinn. Þá eru umdeildar tilraunir sjálfstæðismanna til að breyta íslensku 

námslánakerfi tengdar við nýtilkomna námslánastarfsemi GAMMA. Umsvif fyrirtækisins eru 

gríðarleg, en undanfarin ár hafa sjóðir þess eignast hundruð fasteigna á höfuðborgarsvæðinu“ 

(Jóhann Páll Jóhannsson, 2016, 16. október).  

 Bergsveinn Birgisson skrifar ítarlega grein um Gamma á Kjarnanum og kafar ofan í 

skýrslu fyrirtækisins sem er á ensku fyrir erlenda fjárfesta og lýsir stefnu fyrirtækisins.48 

                                                           
46 Gamma Capital Management. Heitið Gamma vísar líka til gamma bylgna í heilanum, en um þær segir á 
vísindavefnum: „Gammabylgjur (um 30-80 Hz) sjást við mikla andlega virkni, við skynjun og þegar fólk er með 
fullri meðvitund“ (Vísindavefurinn, 2006, 20, febrúar). Kannski má túlka heiti fyrirtækisins sem svo að það sem 
það gerir geri það með fullri meðvitund.  
47 Gamma, Samfélagsleg verkefni: https://www.gamma.is/samfelagsleg-verkefni/sinfonian?gclid=CjwKCAjw7 
tfVBRB0EiwAiSYGM-WN9hSrF7-2vy0i8_LXu3_YFDFY0-xOPQ_J1-zDHToLSEH_eLKCwxoClZ0QAvD_BwE 
48 Infrastructure Investment in Iceland (2016). 

http://www.gamma.is/media/skjol/GAMMA---Innvidir_x28.pdf
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Bergsveinn rekur hvernig skýrslan tekur fram að markmið Gamma sé að vinna í anda 

Thactserismans og einkvæða allt sem hægt er. Bergsveinn bendir á að samkvæmt skýrslunni 

vill; „GAMMA og vinir þeirra í Global Konsern & co. þannig kaupa upp Keflavíkurflugvöll, Nýja 

Landspítalann, Landsvirkjun, Orkuveitu Reykjavíkur, byggja rafleiðara til Bretlands o.s.frv. 

o.s.frv.“ (Bergsveinn Birgisson, 2017. 10. maí). Hann telur fyrirtækið vinna gegn vægi lýðræðis 

í samfélaginu og miða að því að skapa auðræði. Á heimasíðu Gamma segir um samstarfið við 

sinfóníuhljómsveitina: „Við erum stolt af samstarfi okkar við hljómsveitina og ánægð með að 

geta tekið höndum saman með ástríðufullu fagfólki um þetta mikilvæga starf“ (GAMMA, 

heimasíða, 2008). Af þessum texta liggur við að það megi túlka það sem svo að stjórnarmenn 

Gamma sitji og haldi í hendur hljómsveitarmanna við flest tækifæri, uppnumdir af starfi þeirra 

og tónlistinni sem er eins og hljómgeislinn sem titrar, án ljóss og án litar. Textinn miðar að því 

að gera þá að hluta af hópnum og eins og listamennina, uppnumda af fagurri hugsjón. 

Þegar allt þetta er haft í huga, þá er svo komið að áheyrandi að tónleikum 

sinfóníuhljómsveitar Íslands, verður að gera upp við sig hvort hann sé með því að kaupa sig 

inn á tónleikana, að styrkja hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar í sinni öflugustu mynd á 

Íslandi. Nær tónlistin, við slíkar kringumstæður að; ljóma upp andann, láta sálina hitna, áður 

en hún brotnar í brjóstsins strengjum? Eða er í raun og verið að leika á áheyrandann?  

Til marks um að viðhorfin til sjálfstæðis listamanna og tengsl þeirra við atvinnulífið hafi 

umbylts á undanförnum árum og breytinguna megi að hluta til rekja til einkavæðingu 

bankanna, líkt og Loftur Alti kemur inn á hér að ofan, má nefna að rapparar eins og Björn, 

Herra Hnetusmjör og Jói Pé, eru ekki aðeins fyrst og fremst styrktir af strigaskóframleiðendum 

eins og RUN DMC, og Adidas, líkt og ekki er óvenjulegt um suma bandaríska rappara, heldur 

líka af íslenskum bönkum, eins og Landsbankanum, Arion-banka og Íslandsbanka. Þessir 

styrkir eru ekki hugsjónastarf heldur leiðir þetta til þess að heimasíður bankanna, þar sem 

myndbönd listamannanna eru sýnd, fá verulega heimsóknaaukningu, sérstaklega ungs fólks. 

Brandarasögur Herra Hnetusmjörs hafa til að mynda verið skoðaðar oftar en 70.000 sinnum 

á facebook-síðu Íslandsbanka og lagið Út í geim, eftir rapparann Björn, hefur verið skoðað 

hundrað og 20.000 sinnum á vef Landsbankans. Ljóst er að það samfélagslega andóf sem 

fylgdi rappinu þegar það kom fyrst fram í Bandaríkjunum, er horfið í íslensku rappi sem er 

fyrst og fremst fjármagnað af íslensku bönkunum. Um þetta segir blaðamaðurinn Kristján 

Guðjónsson í grein sinni Íslenskir rapparar lána bönkunum ímynd sína: „Margir hafa líkt 

óhefluðu viðhorfinu, gróskunni og kraftinum sem hefur verið viðloðandi rappsenuna við 
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pönkið og róttæka andspyrnuna við borgaralegt siðferði sem kristallaðist í þeirri menningu. 

Mörg fyrirtæki sjá sér leik á borði, vilja nudda sér upp við hina ungu listamenn í þeirri von að 

ára ungæðislegrar orku og ferskleika smitist yfir á vörumerki þeirra og ólíkt flestum þeim sem 

kenna sig við pönkið virðast margir íslenskir rapparar vera tilbúnir í að lána fyrirtækjum ímynd 

sína“ (Kristján Guðjónsson, 2018, 9. febrúar). 

Eftir fall bankanna haustið 2008 voru óeirðir í kringum Alþingi Íslands ekki óalgengar, 

þar sem ungt fólk tók þátt, en með því að tengja sig við unga íslenska rappara eru bankarnir 

kannski að reyna að endurheimta traust sitt meðal ungmenna. Tilhugsunin um að inntakið í 

textum íslenskra rappara sem eru styrktir af íslensku bönkunum búi yfir beittri 

samfélagsádeilu er ekki trúverðug, samhengið sem textarnir birtast í dregur líka úr gildi þeirra 

sem gagnrýni. Þegar svo augljóst er orðið að bæði Menningarstefna og markaðsöfl eru farin 

að hafa meiri áhrif á gildi og inntak listar en áður þekktist, er ástæða til að huga að því hvort 

inntaksstýringin hafi að einhverju leyti náð alveg inn í fagurbókmenntir og fræði, í gegnum 

bókmenntastofnunina, sem bæði tengist ríki og markaði. Í tvö ár í röð hafa fræðirit sem eru 

heppileg á ferðabókamarkaði hlotið Íslensku fræðibókmenntaverðlaunin, afar vönduð rit eins 

og við mátti búast. Verðlaunaveitingarnar eru engu að síður í fullkomnu samræmi við að 

inntakið henti ferðamannaiðnaðinum á Íslandi, markaði og ríki, eftir höfunda sem áður höfðu 

gefið út verk fyrir þann markað. Spyrja má hvort þetta sé það efni sem forsetaembættið á að 

eiga hlut í að koma til lesanda eins og er, þegar margrætt inntak eins óháð hagsmunum og 

hugsanlegt er á erfitt með að ná í gegn til fólks? Mun bók sem passar inn á 

ferðamannabókamarkaðinn hljóta verðlaunin þriðja árið í röð og bókmenntastofnunin þannig 

stuðla að fyrsta flokks kynningu Íslands? Eða verður gerð stefnubreyting og loksins, eftir 28 

ár, verðlaunuð ein af þeim mörgu góðu bókum eftir íslenskan fræðiritahöfund sem ekki fjallar 

um Ísland og Íslendinga, en engu að síður um veruleika sem snertir okkur beint. Eins og til 

dæmis bókin Miðausturlönd eftir Magnús Þorkel Bernharðsson, svo einn möguleiki af 

mörgum góðum sé nefndur. 

 

5.3. Vald, markaður, efnisáherslur og tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar. 

Í gegnum tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar skín í það viðhorf að bókmenntir og fræði 

sem fjalla um Ísland og eða Íslendinga séu betri en annar texti. Jafnvel ber á því viðhorfi í flokki 

fræðirita að ritverk sem eru með í titlinum Ísland eða Íslendinga eða orð sem vísa á Íslendinga, 

séu betri en önnur. Þrátt fyrir þessa sterku vísbendingu um að hér á landi megi finna það 
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viðhorf að texti eftir Íslendinga sé betri ef hann fjallar um Ísland og eða Íslendinga, þá getur 

verið erfitt að finna efni, þar sem þetta er sagt beinum orðum. Eftir lýðveldisstofnun Íslands 

á Þingvöllum 17. Júní 1944 og fram að því að fyrstu handritin komu til landsins 1971 mátti þó 

finna það sjónarmið að efni með Ísland og Íslendinga sem viðfangsefni væri íslenskara en 

annað í umræðunni um hver ætti handritin. Guðmundur Hálfdanarson rekur sögu 

handritátakanna í grein sinni Þjóðnýting menningararfs, frá 2015 (Guðmundur Hálfdanarson, 

2015), þar sem hann minnir á að ekki þótti öllum jafn sjálfsagt þá og nú að handritin væru 

þjóðareign Íslendinga. Hann bendir á að það verði að lesa Íslendingasögurnar og aðrar 

miðaldabókmenntir með sérstökum hætti til að telja þær þjóðareign því þær voru samdar 

áður en Íslendingar eða aðrir urðu sér meðvitaðir um þjóðerni sitt, eins og það hugtak er skilið 

í dag. Norðmenn og Danir töldu sig eiga hlutdeild í þessum arfi ekki síður en Íslendingar, enda 

þeir allt eins viðfangsefni margra fornritanna. Þrettán manna nefnd stjórnmála- og 

fræðimanna sem menntamálaráðherra Dana skipaði um málið var einhuga um að Ísland ætti 

enga lagalega heimtingu á að eignast handritin, enda mörg hver fremur samnorrænn arfur en 

íslenskur. Þegar Danir létu af hendi hluta af handritunum litu þeir ekki svo á að þeir væru að 

skila þeim, heldur að skipta þeim á milli þjóðanna. Guðmundur segir: „Í raun er mun 

skiljanlegra að Danir sættu sig við þessa niðurstöðu en Íslendingar, því að hún tók greinilega 

mið af þeim hefðbundna danska skilningi á fornbókmenntunum að aðeins sá hluti 

bókmenntanna sem fjallar beinlínis um Ísland og íslensk málefni væri í raun íslenskur 

menningararfur. Með því var „þjóðerni“ menningarinnar skilgreint þannig að innihald 

handritanna ákvarðaði hvar þau áttu heima, fremur en ritunarstaður þeirra, um leið og 

fornkvæðin, konungasögurnar og fornaldarsögur Norðurlanda reiknuðust ekki sem sérstakur 

þjóðararfur Íslendinga“ (Guðmundur Hálfdanarson, 2015: 60). 

Hér er rifjaður upp sá danski skilningur frá tímum handritadeilnanna að handrit séu 

eðlilega íslensk eign fjalli þau um Ísland og íslensk málefni, en út frá tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar virðist þetta vera nákvæmlega skilningur hennar undanfarna 

áratugi og allt fram á daginn í dag er kemur að því að ákveða hvað er best. Ef innihald texta 

ákveður þjóðerni getur höfundur tilheyrt einu þjóðerni með einni bók, en öðru með næstu, 

allt eftir sögusviði, en málið vandast þegar sagan gerist utan jarðar. Viðhorf sem þetta skilur 

ekki að höfund og texta. Ramminn er líka þrengri en þetta því efnið þarf að vera Ísland og 

Íslendingar á sögulegum tíma eða í samtímanum og fjalla þarf um það með raunsæi sem 

grunntón. Nefna má tugi skáldsagna og fræðirita sem teljast heimsbókmenntir en myndu falla 
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fyrir utan svo ströng mörk giltu þau í upprunalandi þeirra.49 Þegar slíkur listi er skoðaður sést 

hve mikið útilokunarafl þjóðernissjálfhverfrar menningarstefnu er. 

Í bók Bjarka Valtýssonar Íslensk menningarpólitík frá 2011 segir hann í kaflanum Íslensk 

menningarvitund, að helstu einkenni slíkrar vitundar séu áherslur á; endurreisn íslenska 

tungumálsins og hinnar gylltu sögualdar (Bjarki Valtýsson, 2011: 77). Menningarstefnan 

hérlendis er ekki nútímaleg að hans dómi og hún horfist ekki í augum við aðkallandi verkefni. 

Hún er ekki jafn markviss hvað varðar samfellu og árangursríka stjórnun og notkun á 

seilingarfjarlægðarlögmálinu og í nágrannalöndunum. Þetta stafar af því að íslensk stjórnvöld 

eru sátt við varðveislu tungumálsins, þjóðararfsins og upphafningu á náttúrulitaðri 

sjálfsvitund (Bjarki Valtýsson, 2011: 96). Telur hann að vissa tvískiptingu megi finna í íslenskri 

menningarvitund og rekur annan hluta hennar til Fjölnismanna, sem lögðu áherslu á málvernd 

og þjóðleg gildi, en rót hins hlutans til Jóns Sigurðssonar og þeirra frjálslyndu viðhorfa sem 

ruddu sér til rúms á síðar hluta 19. Aldar og komu fram í Ný félagsrit, sem hann ritstýrði. Telur 

Bjarki að þessa tvískiptingu megi sjá greinilega í afurðum sumra frægustu listamanna 

þjóðarinnar; „...þar sem framandi náttúra, leyndardómsfull þjóðtrú, tungan og sagnaarfurinn 

eru notuð á mjög meðvitaðan hátt, stundum á kostnað innihalds. Munurinn er þó sá að á 19. 

öld var almannasviðið notað til að tengja menningu lífheimsins við pólitískan arm kerfisins en 

í dag er henni frekar beint að markaðnum með fjárhagsleg markmið að leiðarljósi“ (Bjarki 

Valtýsson, 2011: 84). 

Ef þetta er skoðað í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, þá má segja að 

skortur á innihaldi eigi ekki við í þeim skilningi að engin deilir um gæði þeirra verka sem 

bókmenntastofnunin hampar. Verkin verðskulda öll viðurkenningu. Hins vegar má deila um 

gildismatið og leiðirnar að því að bókmenntastofnunin velur það sem hún velur og sniðgengur 

annað. Í því ljósi mætti heimfæra athugasemd Bjarka um innihaldið upp að alger skortur er á 

fræðum og fagurbókmenntum sem hverfast ekki fyrst og fremst um Ísland og eða Íslendinga 

þar sem þetta er skoðað í gegnum gleraugu raunsæis. Slík takmörkun hefur víðtæk áhrif. Bjarki 

orðar þetta jafnvel skýrar síðar í bókinni: „Ég tel stöðuga notkun á tilbúinni íslenskri 

menningarvitund hafa neikvæð áhrif á gæði íslenskrar listar“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 97).  

                                                           
49 Erfingjarnir, William Golding, Being and Nothingness, Jean Paul Sartre, Tímavélin, HG. Wells, Frankenstein, 
Mary Shelley, Drakúla, Bram Stoker, Animal Farm, 1984, George Orwell, Brave New World, Aldeyus Huxley og 
Stars in My Pocket Like Grains of Sand, eftir Samuel R. Delany. Svo mætti lengi telja. Verk af þessu tagi reynast 
oft framsýn, til að mynda er alnetinu lýst í síðast nefndu skáldsögunni sem fyrst kom út 1984. 
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Í samhengi við það sem Bjarki segir um að nú sé menningunni beint að markaðnum 

með fjárhagsleg markmið að leiðarljósi, þá hafa Íslensku bókmenntaverðlaunin að markmiði 

að styrkja stöðu tilnefndra bóka og verðlaunabóka á markaði og gera það með góðum árangri. 

Þar sem þjóðlegt gildismat ríkir alltaf að baki þeirra verka sem valin eru, má gera ráð fyrir að 

þau styrki stöðu sína á markaði, á kostnað verka sem eru skrifuð á öðrum forsendum. Það er 

menningarleg mismunun í verki, hinu þjóðlega efnisvals í vil, á kostnað þess sem beint er að 

öðru viðfangi. Eins er augljóst að forlag sem er með yfirgnæfandi hlut í þessum verkum, hefur 

fjárhagslegan hag af að kerfið virki með þessum hætti. Sú spurning vaknar þá hvort einkaaðilar 

séu komnir með hag af þjóðlegu gildi að baki fræðirita og fagurbókmennta? Sé svo, þá er hið 

þjóðlega gildismat ekki hugsjón með hag heildarinnar í huga, heldur sýn sem ákveðnir aðila 

byggja afkomu sína að hluta á. Langflestir fagurbókmenntahöfundarnir sem um ræðir eru hjá 

einu forlagi, sem þýðir að á hendur þess safnast höfundar sem selja betur en aðrir og eru 

einnig líklegri til að fá listamannalaun, eins og dæmin sanna. Í gegnum listamannalaunin og 

styrki til fræðimanna verður ríkið fjárhagslegur aðili að þessu kerfi og þar sem 

Menningarstefna ríkisins leggur áherslu á þjóðleg gildi, þá verður ekki annað séð en að ríkið 

fái það sem það borgar fyrir, að minnsta kosti í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar. 

Bryndís Björgvinsdóttir segir í ritgerð sinni Menningararfur sem ásetningur að það 

skipti höfuð máli að skoða hvaða hagsmunir liggi að baki ákveðinni birtingarmynd menningar. 

Það sé mikilvægt vegna þess að, líkt og hún hefur eftir félags- og menningarfræðingnum 

George Yudice, þá sé: „…heppilegasta eða gróðavænlegasta birtingarmynd menningar yfirleitt 

tekin fram yfir aðrar hugsanlegar útfærslur hennar, eða mögulegar breytingar – því „röng“ 

eða jafnvel „skaðleg“ framsetning menningar geti bitnað á hagsmunum þeirra sem hafa valdið 

og/eða hafa á einhvern hátt fjárfest í tiltekinni gerð hennar“ (Bryndís Björgvinsdóttir, 2010: 

102). Augljóst dæmi um svona „ranga“ framsetningu íslenskrar menningar gæti virst vera, út 

frá tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, að tilnefna til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs fantasíu eða verk sem er raunsæ skáldsaga, en fjallar þó hvorki um Ísland né 

Íslendinga. Eða verðlauna fræðirit íslensks höfundar sem kryfur heimspólitíkina til mergjar. 

Bryndís segir að á Íslandi hafi þjóðfræðingar og sagnfræðingar ritað talsvert um menningararf 

sem snýst um varðveislu þess sem ákveðnir hópar erfa frá forfeðrum sínum: „Minna hefur 

hins vegar verið rætt hér á landi um þann menningararf sem skýtur helst upp kollinum í því 

augnamiði að standa vörð um hagsmuni hópa og baráttu um yfirráð og völd – þann anga 
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menningararfsins sem stendur í samtímanum og felur í sér fyrirætlanir, áform eða ásetning 

um framtíðina“ (Bryndís Björgvinsdóttir, 2010: 103). 

Meðvitund um að menningarpólitík er átök hagsmuna og hópa er til staðar á Íslandi 

og fyrir utan augljós dæmi um hana eins og vefinn Menningarátökin á facebook, þá er 

nærtækt dæmi grein Guðmundar Andra Thorssonar; Fórnarlambsvæðingin. Greinina skrifar 

hann til varnar greininni Kristmann50 (og er því staddur í menningarátökum í greininni) sem 

Óttar Guðmundsson skrifaði um samskipti föður Guðmundar, Thors Vilhjálmssonar og 

Kristmanns Guðmundssonar. Guðmundur Andri talar um þessa tvo höfunda sem andstæða 

póla í menningarátökum,51 ræðir um bókmenntir sem hluta af samfélagslegum átökum og 

notar orðið bókmenntir í þeim samfélagslega skilningi þegar hann segir: 

„...bókmenntir eru stundum átakasvæði, enda er þar í vissum skilningi tekist á um 

aðganginn að heilabúi og tilfinningalífi lesenda“ (Guðmundur Andri Thorsson, 2018, 7. mars). 

Bókmenntastofnunin sér til þess í menningarátökum samtímans að allt skal gert til að 

hugsanir Íslendinga um Ísland og Íslendinga sé það eina sem teljist fyrsta flokks umhugsunar 

og umfjöllunarefni hérlendis og það sem eigi forgang að heilabúi og tilfinningalífi lesenda. En 

hún hefur gersigrað svo í baráttunni um hvað skal eiga aðgang að heilabúi og tilfinningalífi 

lesanda að það er varla merkjanlegt að um gildismatið að baki áherslunni sé að finna 

menningarátök. Mörgum þykir hin 100% þjóðlega áhersla fullkomlega eðlilegt.52 Segja má að 

grundvallar setning íslenskra menningarátaka sé svohljóðandi: Efni fræða og bókmennta á að 

vera um Ísland og Íslendinga eigi það að teljast fyrsta flokks. Ef menn eru ekki að einhverju 

leyti meðvitaðir um að um þennan grundvöll standa menningarleg átök, eru þeir 

þjóðernissjálfhverfir. Ef menn gleypa hráa grunnsetningu eigin orðræðuheims, eigin 

sannleiksveldis, þá eru þeir ekki meðvitaðir um að menningarstefna er ekki náttúrlega tilbúið 

fyrirbrigði, heldur samsetningur mannlegra hugmynda sem lifa og deyja með þunga 

rökstuðningsins að baki þeim. Ef menn hafa bitið á krókinn, gleypt „grunnsetninguna“ sem 

                                                           
50 http://www.visir.is/g/2018180309652 
51 „Kristmann varð að vísu fyrir barðinu á orðkynngi Thors, og hafði lítinn sóma af málarekstri sínum þó hann 
ynni meiðyrðamálið. Hann var hins vegar ekki einstæðingur og smælingi í augum föður míns, heldur fulltrúi og 
skjólstæðingur ráðandi afla í íslensku menningarlífi“ (Guðmundur Andri Thorsson, 2018, 7. mars). 
52 Ástráður Eysteinsson segir í pistlinum Hugleiðingar um sögur og samtíma sem fluttur var á RÚV 22. des 2017: 
“… Fyrir tveimur árum birti rithöfundurinn Bjarni Bjarnason ögrandi pistil um það sem hann kallaði „dásvefn 
þjóðernissjálfhverfunnar“ (Stundin, 5. des. 2015) – pistlinum var raunar ekki beint að glæpasögum heldur fremur 
að bókmenntastofnuninni. Grundvöll hennar segir Bjarni mega taka saman þannig að engin fræði og engar 
bókmenntir teljist fyrsta flokks „nema Ísland og Íslendingar séu í forgrunni sem umfjöllunarefni.“ Ósjálfrátt svar 
við þessari ögrun er að spyrja um hvað íslenskir höfundar eigi að skrifa ef ekki Ísland og íslenska þjóð“ (Ástráður 
Eysteinsson. (2017, 22. desember). 
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sannleika, sem eðlilegt lögmál, þá eru þeir straumfiskar53 sem sitja fastir í 

hugmyndastraumum viss tímabils, þegar hugmyndir og grundvallar sannindi breytast. Að því 

kemur fyrr eða síðar í síbreytilegum heimi, ekki síst þegar flest bendir til að samsetning þjóða 

breytist vegna mikilla fólksflutninga sem orsakast til dæmis af loftslagsbreytingum (Kjartan 

Kjartansson, 2018, 21. mars). Þetta hefur þegar mikið til þegar gerst, en nú búa á Íslandi 

tæplega 40.000 íbúar af erlendu bergi brotnir (Ritstjórn Eyjunnar, 2018, 2. Maí), og á fyrri 

hluta þessa árs flutti hingað metfjöldi erlendra ríkisborgara: “Vegna þessarar þróunar í 

búferlaflutningum er samsetning þjóðarinnar að breytast” (Baldur Arnarsson, 2018. 3. Maí: 

6).54 Þessi þróun kann að flýta því að það losni um heljartök þjóðernissjálfhverfrar 

menningarstefnu á Íslandi, en jafnvel þótt íbúasamsetningin hefði ekki breyst og ætti ekki eftir 

að breytast, þá var þjóðernissjálfhver menningarstefna aldrei skynsamleg. 

Ekki virðast þó vera uppi, eins og er, út frá tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, 

nein áform um að endurmeta gildismatið sem stuðst er við, á þann veg að fræði geti fjallað 

um eitthvað landi og þjóð ótengt eða skáldskapur um annað en Ísland og Íslendinga. Og samt 

er heimurinn núna, eins og Vigdís Garåsen orðar það í ritgerðinni Enska í íslensku: staða og 

áhrif í íslensku máli: „einn takka í burt“ (Vigdis Garåsen, 2010). Með það í huga hve nærri 

umheimurinn er Íslandi í dag og hefur verið undanfarin einn til tvo áratugi, sökum 

tækniumbyltinga og netvæðingar, verður að teljast sérkennilegt hve treg 

bókmenntastofnunin er til að viðurkenna neitt sem ekki fjallar um land og/eða þjóð, svo að 

það minnir á greiningu Ara Páls á ástandinu á stríðsárunum þegar erlendur her var í landinu 

og; „...margir landsmenn hafi litið á málið og frelsið sem náskyld og jafnvel óaðskiljanleg 

fyrirbæri“ (Ari Páll Kristinsson, 2012: 472). 

Erlendir fræðimenn sem hafa innsýn inn í íslenska menningarpólitík hafa komið auga 

á þjóðernissjálfhverft ástandið. Til dæmis segir danski bókmenntafræðingurinn Erik Skyum-

Nielsen í ritgerð sinni Írónía og reynsla sem birtist á dönsku í tímaritinu Nordica 1991: „ ... hafa 

íslenskar bókmenntir átt við ramman reip að draga í útlöndum að því leyti að forleggjarar og 

lesendur vænta sérlega „exótískra“ upplifana þegar „sögueyjan“ tjáir sig í bókmenntum. Það 

eru a) að nokkru leyti teknir fram fyrir höfundar sem annars staðar hefðu verið kallaðir 

                                                           
53 Straumfiskur er sá sem alltaf syndir með straumnum. Nánar um hugtakið og straumfiskahugmyndir, sjá 
Boðskort í þjóðarveislu, bókmenntir, gildi samfélag (Bjarni Bjarnason, 2011). 
54 „Ríflega 1700 fleiri erlendir ríkisborgarar fluttu til landsins á fyrsta ársfjórðungi ársins en frá því“ (Baldur 
Arnarsson, 2018. 3. Maí: 6). 
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sentimental smábæjarhöfundar og b) skapaður jarðvegur fyrir bókmenntalega og sérstaklega 

útgáfulega svikamyllu, allt í mesta bróðerni við Ísland og samnorrænar menningarstofnanir, 

sem velviljandi ímynda sér að smáþjóð þurfi á öllum þeim vinum að halda sem hún getur nælt 

sér í. Samtímis kemur þetta markaðslega óþarflega þungt niður á þeim orðsins listamönnum 

sem af dugnaði og samviskusemi reisa hús hins íslenska módernisma, hver í sínum stíl“ 

(Skyum-Nielsen, Erik, 1991). 

Athyglisvert er að Erik Skyum-Nielsen segir þetta fyrir 27 árum síðan og þó eiga orð 

hans enn betur við í dag, sérstaklega þegar hann tekur svo til orða; „skapaður jarðvegur fyrir 

bókmenntalega og sérstaklega útgáfulega svikamyllu, allt í mesta bróðerni við Ísland og 

samnorrænar menningarstofnanir“. 

Ef nokkuð er hæft í hugleiðingum Erik Skyum-Nielsen um útgáfulega svikamyllu í 

bróðerni við menningarstofnanir, þá er fróðlegt að gera sér í hugarlund hvernig hún liti út í 

ljósi greiningar þessarar ritgerðar.  

 Þá er ljóst að á hverju ári er keppni í bókmenntum og fræðum sem á að virðast öllum 

opin, en sigurvegarar eru alltaf þeir sem skrifa með raunsæjum hætti um Ísland og /eða 

Íslendinga. Þetta árlega ritúal, hinn árlegi sigur þess sama, segir smám saman að önnur form 

og önnur viðfangsefni séu síðri, sem aftur verður til þess að minna af slíku efni er gert, sem 

aftur virðist sanna réttmæti þess að efni um Ísland og eða Íslendinga er betra. Þessi verk eru 

í bókmenntaflokki flest gefin út af sama forlagi sem þá hlýtur athygli og auglýsingu í krafti 

bókmenntastofnunarinnar, á kostnað hinna forlagana, og á það forlag safnast höfundar sem 

seljast betur vegna áherslna bókmenntastofnunarinnar. Eins er það svo að Íslensku 

bókmenntaverðlaunin eru kynnt sem svo að gagnvart þeim standi allir jafnir, með jafna 

möguleika óháð bókmenntagreinum, fræðasviðum og viðfangsefnum. Eftir rúmrar 

aldarfjórðungs sögu, er þó löngu orðið ljóst að þau eru fyrir rithöfunda og fræðimenn sem 

skrifa um Ísland og/eða Íslendinga og í fagurbókmenntaflokki og barnabókaflokki eru gefnir 

út hjá ákveðnu forlagi. Þá vaknar sú spurning hvort þeir sem tóku þátt með því að senda inn 

verk og greiða fyrir þau þáttökugjald, verk sem voru óháð Íslandi og Íslendingum sem efnivið, 

geti álitið sig hafa verið blekkta? Hlut þeirra í þáttökugjaldi má áætla og þótt það sé gert 

varlega, þá skiptir framlag þeirra alltaf nokkrum milljónum.55 Sú upphæð fór á tímabilinu sem 

                                                           
55 10 slíkar bækur á ári mundi gera 10 x 33.500, eða 335 þúsund. Það sinnum 28 er rúmar 9 milljónir. Hver sem 
upphæðin er þá eru þetta umtalsverðir peningar sem fara í að styrkja gildismat sem er þvert á það sem þeir sem 
borga trúa á. Hver þessi upphæð er nákvæmlega er verðugt rannsóknarefni. 
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liðið er í að auglýsa að verk sem hafa Ísland og/eða Íslendinga sem efnivið, séu betri en önnur. 

Það er ekki viðhorf þeirra sem sendu inn annars konar verk í þeirri trú að þau stæðu jafnfætis 

öðrum frá byrjun. Undirtexti Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki fagurbókmennta og 

fræðirita og rita almenns efnis er; verðlaun fyrir verk um Ísland og/eða Íslendinga. Þetta er 

hin óskráða regla og ef hún hefði verið skráð í reglur keppninnar frá byrjun, hefði það sparað 

mörgum útgefendum álitlega peningasummu. Það er spurning hvort, vegna falskra forsenda 

fyrir þátttöku, sé kominn grundvöllur að málsókn þessara útgefanda á hendur verðlaunanna, 

til að fá endurgreiddar þessar milljónir? Peninga sem setja mætti í sjóð fyrir annars konar 

verðlaun sem forseti allra landsmanna mundi væntanlega styðja við. Slíkt væri réttlætismál 

fyrir höfunda og fræðimenn sem hafa verið settir í annan flokk vegna þjóðernissjálfhverfrar 

menningarstefnu, en bætti þeim þó ekki skaðann sem er skeður sökum mismunandi stefnu 

sem er ekki hægt að réttlæta með rökum. Vilji einhver losa um þessa stefnu, þá er ljóst að á 

bak við hana liggja of miklir hagsmunir og of inngrónar hugmyndir til að ætla megi að slíkt 

muni gerast án átaka. Ákæra væri tækifæri til að koma beint framan að stefnunni, auk þess 

sem málaferli fengju fram, þá réttlætingu og þau rök fyrir henni sem skortir. 

 Þannig liti svikamylla út í anda þess sem Erik Skyum-Nielsen talar um, væri hana að 

finna hér á landi. En orðið svikamylla á ekki við því þótt líkingin við myllu eða kvörn sem vinnur 

ötullega fyrir ákveðna hagsmuni og ákveðna sýn á heiminn sé viðeigandi, þá er ekki viðeigandi 

lýsing á þessum menningarheimi að tala um svik. Ekkert bendir til að nokkur hafi ætlað sér að 

halda úti menningarstefnu sem væri svo mismunandi að það er spurning um hvort grundvöllur 

sé kominn fyrir málsókn á hendur Íslensku bókmenntaverðlaunanna og forseta embættinu. 

Til að slík aðstaða komi upp þarf mikið hugsanaleysi að hafa átt sér stað og er staðan því 

sérlega skýr mynd af því þegar normalíserandi vald virkjar fjölda heiðarlegs fólks til að vinna í 

góðri trú, en það endar samt á að skapa stöðu sem er mjög vafasöm. Árið 2017 hlaut Forlagið 

öll bókmenntaverðlaunin, í öllum flokkunum þremur og átti bæði verkin sem tilnefnd voru til 

Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og öll verkin fimm eru með þjóðlegu ívafi. Þannig að 

þótt ekki sé viðeigandi að tala um svikamyllu, þá má vísa til þessa ástands sem 

þjóðernissjálfhverfu menningarmyllunnar. 

Í svipaðan streng og Erik Skyum-Nielsen tekur listgagnrýnandinn Gregory Volk sem 

fjallaði um íslenska myndlist fyrir bandaríska tímaritið Art in America árið 2000, í grein sinni 

Art on Ice, þar sem hann sagði helsta einkenni hennar vera að hérlendir myndlistarmenn væru 
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með Ísland á heilanum56 (Volk, Gregory, 2000). Einnig má nefna að Tinna Grétarsdóttir kemur 

inn á skylt efni í kaflanum Athafnahyggja og menningararfur í greinasafninu Menningararfur 

á Íslandi, greining og gagnrýni, þar sem hún varpar ljósi á þetta svið með því að kanna samspil 

skapandi greina og menningararfs, eins og þetta birtist í áherslum listahátíðarinnar núna 

(now) Iceland Canada Art Convergence, sem haldið hefur verið árlega frá 2007 með aðstoð 

íslenska ríkisins. Tinna telur að með auknum áhrifum frá hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar 

hafi það gerst undanfarna tvo áratugi að mörkin milli hins opinbera, einkageirans, frumkvöðla, 

listar, og athafnamenningar hafi orðið æ óljósari. Tinna segir um framleiðslu á íslenskri list: 

„Mikilvægt er talið að framleiðslan sé markaðsvæn og dragi fram sérstöðu þjóðarinnar“ (Tinna 

Grétarsdóttir, 2015: 330). 

 Lýsing Tinnu harmónerar við áherslurnar í Menningarstefna stjórnvalda frá 2013. Þar 

er hvatt til samstarfs og þátttöku einstaklinga og atvinnulífs í menningarmálum.57 Sagt er í 

stefnunni að atvinnulífið í landinu njóti sköpunarkraftsins og þekkingarleitarinnar sem á sér 

stað í lista- og menningarlífi landsmanna, með fjölbreytilegum hætti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 32). Hvatt er til þess að efnahagsleg áhrif 

menningarstarstarfs séu tekin inn í hagtölur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 

23 og 33). Lang mest útgjöld ríkisins til menningarmála eru til menningarstofnana og mestur 

möguleikar að fá eitthvað til baka í gegnum þær, en þær starfa flestar á „sviði menningararfs“, 

svo orðalag Menningarstefnunnar sé notað.  

Í fjórða kafla Menningarstefnunnar; Ísland í alþjóðasamhengi segir: „Menningarlífið 

mótar upplifun margra af landinu og vel unnin menningarverkefni á alþjóðlegum vettvangi 

styrkja orðspor Íslands“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 20). 

Þetta stef endurómar líka í inngangi stefnunnar, þar sem segir að menningarlífið sé 

lykilþáttur í uppbyggingu ferðaþjónustu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 6). Í 

markmiði 3. í fimmta kafla, Starfsumhverfi í menningarmálum, er hvatt til þess að leitað verði 

leiða til að: „...efla enn frekar stuðning einkaaðila við menningarstarf og hann gerður 

                                                           
56 Íhuga má hvort þjóðernissjálfhverfa menningarstefnan hafi einnig áhrif innan íslenskrar tónlistar, en 
saxófónleikarinn Sigurður Flosason, sem átta sinnum hefur hlotið hin íslensku tónlistarverðlaun sagði í viðtali um 
disk sinn útgefinn 2018, Green Moss, Black Sand, sem passar líka vel inn á ferðamannamarkaðinn: „Hugsaði um 
náttúru íslenska hálendisins við lagasmíðar“ (Svava Jónsdóttir. (2018, 2. apríl). 
57 Leiðarljós o. í kaflanum: Leiðarljós stjórnvalda í málefnum lista og menningararfs (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013: 11). 
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eftirsóknarverður. Unnið verði að gagnkvæmum skilningi og viðurkenningu á sameiginlegum 

hagsmunum menningarlífs og atvinnulífs“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 23).  

Í ljós áherslu Menningarstefnunnar á að listin sé á sviði menningararfs og á 

sjálfsmyndasköpunarhlutverk íslenskra listamanna, þá má spyrja hvort hinir sameiginlegu 

hagsmunir menningarlífs og atvinnulífs, sem minnst er á í tilvitnuninni, séu að inntak listar 

seljist vel þegar kemur að ferðamennsku. Hvort að stefnan sé í samræmi við 

túristalundastefnuna í menningarmálum og miði að því að inntakið geri Ísland áhugavert. Eins 

er spurning hvort að bæði inntaksstýring frá ríki og markaði skapi saman svo mikið vald að 

frelsi listamanna hafi verið verulega skert. Má spyrja hvort að hugmyndina um höfundinn sem 

frjálst þenkjandi einstakling þurfi að endurskoða hérlendis í ljós ástandsins og hvort hann sé 

að hluta orðinn hið heppilega vinnuafl ákveðins hugmyndaheims sem Tinna Grétarsdóttir 

kemur inn á í grein sinni Athafnahyggja og menningararfur: 

„Um leið og listamenn hafa öðlast meiri viðurkenningu í hagkerfi nýfrjálshyggju, ekki 

síst með uppgangi orðræðunnar um skapandi greinar eins og Gregory Sholette bendir á, 

virðist hafa dregið úr róttæku hlutverki þeirra. Ör fjölgun listamanna síðastliðin ár má setja í 

samhengi við áherslur athafnamenningar nútímans, þar sem listamenn eru tákngervingar 

frelsis og (ný)sköpunar. Þeir eru jafnframt sveigjanlegt og hreyfanlegt vinnuafl með tilliti til 

verkefna og vinnutíma og oft ódýrt vinnuafl. Oft og tíðum fjármagna listamenn verk sín og 

ógreiddar vinnustundir með annarri vinnu eða með því að skrifa ófáar styrkumsóknir. Þeir 

sætta sig við ótraust vinnufyrirkomulag og reyna að vinna með öll þau tækifæri sem gefast, í 

þeirri trú að ávinningur af vinnu þeirra sé handan við hornið“58 (Tinna Grétarsdóttir, 2015: 

345-6). 

                                                           
58 Við tilvitnun Tinnu má bæta hugleiðingu Hauks Ingvarssonar sem hann lét í ljós á vef Rithöfundasambands 
Íslands í tengslum við tilkomu Storytel á Íslandi. Þar setur hann tilhneiginguna til að nýta vinnuafl listamanna 
fyrir lítið í stærra samhengi og segir: „Þessi viðskiptamódel sem hefur tekist að smíða fyrir tónlist gera það að 
verkum að listamaðurinn er orðinn neytandi; hann er farinn að borga fyrir aðgang að efnisveitum fyrir listina sína, 
kynningu og allt eftir því. Á endanum er hann að kaupa einhverslags viðurkenningu á því að hann sé listamaður. 
Þetta er komið út í algjört rugl. Módelið sem er búið að skapa í kringum ritrýnd tímarit er líka stórvarasamt, þar 
gefa fræðimenn eftir höfundarrétt sinn í þeirri trú að efnið fái frjálsa dreifingu en fáein fyrirtæki hafa keypt 
dreifingarréttinn á flestum ritrýndum tímaritum og selja nú háskólum og rannsóknarstofnunum aðgang að þeim. 
Þess eru dæmi að kennarar við Háskóla Íslands geti ekki notað eigin greinar í kennslu vegna þess að aðgangur 
nemenda að vísindatímaritunum er of dýr. Ég held að við þurfum að vera mjög á varðbergi og varast það að við 
förum að semja sem einstaklingar; hér held ég að samtakamátturinn sé MJÖG mikilvægur. Í tónlistinni telja allir að 
þeir verði orðnir stjörnur eftir nokkur ár og þá muni þeir casha inn á öllu saman en því miður er það ekki raunin. 
Hér skiptir mjög miklu máli að stóru höfundarnir standi vörð um bókmenntakerfið í heild sinni en það er auðvitað 
mikið hagsmunamál fyrir efnisveiturnar að ná í verk þeirra“ (Haukur Ingvarsson, 2018).  
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Spyrja má margs þegar tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar hefur verið skoðuð í 

ljósi menningarstefnu, markaðar og valds: Hvers vegna ættu útgefendur höfunda sem skrifa 

um efni óháð Íslandi og/eða Íslendingum að senda inn bækur í tilnefningarpott hinna Íslensku 

bókmenntaverðlauna? Ef gert er ráð fyrir þeirri tilgátu að af tveimur bókum, annarri um 

Íslandstengt efni, hinni ekki, að þá eigi þær báðar 50% möguleika á verðlaunum, þá eru 

líkurnar á að sú sem fjallar um íslenskt efni fái verðlaunin 28 sinnum í röð59 0,000000372529%. 

Slíka tölu er eðlilegast að námunda í núll. Það er sem sagt útilokað að sú þjóðernissjálfhverfa 

staða sem komin er upp kæmi upp ef svo var litið á í byrjun að bækur um efni óháð Íslandi og 

Íslendingum væru með í pottinum.  

 

6. Forseti Íslands og Íslensku bókmenntaverðlaunin. 

6.1. Sköpunargáfan, skáldin og Íslensku bókmenntaverðlaunin. 

Íslensku bókmenntaverðlaunin eru rekin í samstarfi við forsetaembættið sem til dæmis skipar 

formenn dómnefnda er kemur að því að velja verðlaunaverkið úr flokki tilnefndra verka. 

Forseti Íslands afhendir verðlaunin að Bessastöðum í febrúar ár hvert. Bókmenntaverðlaun 

hafa venjulega ekki þá stöðu að geta látið svo virðast sem verk sem þau velja séu það besta 

sem gert er meðal heillar þjóðar, en aðkoma forsetans að verðlaununum réttlætir 

staðhæfinguna um að verðlaunin sýni hvað er best gert í landinu. Því fylgir mikið vald og mikil 

ábyrgð og má vænta töluverðrar ígrundunar þeirra sem að þessu standa um hvað felst í 

hlutverkinu. Þar mætti vænta íhugunar um hvort hlutverk dómnefnda væri að fylgja 

fjölmenningarlegum áherslum sem sýndu þegar niðurstöðurnar eru metnar yfir lengri tíma, 

að í landinu væri fjölbreyttar bækur ritaðar, þar sem margs konar form væru notuð og 

viðfangsefni af öllu hugsanlegu tagi eða hvort ætti að fylgja einni ákveðinni, þjóðlegri línu. 

Einnig mætti vænta að baki svo ábyrgðarfullu og valdamiklu starfi lægju rök fyrir hvers vegna 

ákveðinn stefna væri tekin. Tölfræðisagan er opinber og sýnir afar ljóslega hverjar áherslurnar 

eru þegar niðurstaðan er skoðuð. Þar sem þessi staða myndast vegna aðkomu 

forsetaembættisins, er viðeigandi að íhuga hvernig niðurstaðan úr tölfræðisögu 

bókmenntaverðlaunanna fram á daginn í dag, samræmist forsetaembættinu og þeim gildum 

sem það stendur fyrir. Hér er það gert með því að skoða áherslur forseta í ræðum bæði heima 

og erlendis. 

                                                           
59 Það hefur gerst 28 sinnum í fagurbókmenntaflokki og 28 sinnum í flokki fræðirita og rita almenns efnis. 
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 Vigdís Finnbogadóttir var forseti þegar Íslensku bókmenntaverðlaunin voru sett á 

laggirnar, en þar sem þau þurfa að hafa verið við lýði í nokkur ár áður en greinilegt verður að 

áherslur þeirra bera með sér ákveðið gildismat, þá verður hér einblínt á eftirmann hennar. 

Ólafur Ragnar Grímsson var forseti Íslands um 20 ára skeið, frá 1996 til 2016, mestan part 

þess tíma sem Íslensku bókmenntaverðlaunin hafa verið við lýði. Er áhugavert að sjá hvaða 

mynd hann dregur upp af Íslendingum, með hliðsjón af ofuráherslu Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna í fagurbókmenntaflokki og flokki fræðirita og almenns eðlis, á að 

umfjöllunarefnið tengist Íslandi og/eða Íslendingum.  

 Árið 2005 hélt Ólafur Ragnar ræður erlendis við ýmiss konar tækifæri og taldi stundum 

upp mannlega eiginleika sem ollu því að Íslendingar sköruðu fram úr öðrum í viðskiptum. 

Þessa eðliskosti tók hann saman í ræðunni „Útrásin: Uppruni – einkenni – framtíðarsýn“ sem 

hann hélt í janúar 2006 sem hluta af fyrirlestrarröð Sagnfræðingafélags Íslands. Í ræðunni 

kemur fram sú skoðun forsetans að grundvöllur að árangri Íslendinga í alþjóðaviðskiptum sé 

menning okkar og arfleifð. Meðal eiginleika sem Ólafur nefnir eru áhættusækni, áhersla á 

árangur, sköpunargáfa og lítil hefð fyrir skrifræði.60 Hann tengir litla þörf fyrir skrifræði við 

menningararfinn með því að vitna í Eddukvæði og leggur áherslu á að þörfin fyrir gott 

mannorð vegi upp þörf á eftirliti: „Við vitum að mannorðið er dýrmætara en flest annað og 

slík hugsun er vænlegra leiðarljós um ókunna vegu á heimsmarkaði en regluverk eða flókin 

vegakort sem aðrir hafa samið. Það dugir Íslendingum lítt til sæmdar að brjótast áfram í öðrum 

löndum með aðferðum sem eru vafasamar því orðstírinn kann að tapast í slíkri för“ (Ólafur 

Ragnar Grímsson, 2006, 10. janúar). 

Allt frá byrjun sem forseti gerði Ólafur mikið úr menningararfi þjóðarinnar. Til að 

mynda hóf hann ávarp sem hann hélt í Washington 1997 fyrir The National Press Club, á að 

segja: „Ég kem frá einu elsta lýðræðisríki heims, ef ekki því elsta“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 

1997, 21. júlí). Fimm árum síðar gengur hann lengra í fyrirlestri um lýðræði á Norðurslóðum í 

framtíðinni og segir: „Við höfum jafnan talið hið forna Alþingi fyrirmynd lýðræðis og þjóðveldis 

og helst yrði að leita til Aþenu á tímum Platons og Sókratesar til að finna hliðstæðu við 

frumleika íslenskra landnámsmanna við mótun ríkisforms og réttarkerfis“ (Ólafur Ragnar 

Grímsson, 2002, 20. maí). 

                                                           
60 1. Vinnusemi. 2. Áhersla á árangur. 3. Þor og áhætta. 4. Skrifræðisbáknið er ekki til staðar. 5. Traust. 6. Auðvelt 
að koma á samstarfi. 7. Skipstjórinn er enn í brúnni. 8. Arfleifðin. 9. Mannorðið er dýrmætt. 10. 
Sköpunarkrafturinn (Ólafur Ragnar Grímsson, 2006, 10. janúar). 
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Í þessari tilvitnun ber á því viðhorfi að íslensk menning sé jafnvíg grunnstoðum 

vestrænnar menningarinnar, sem á vissan hátt endurspeglast í Menningarstefnu stjórnvalda, 

þegar lögð er áhersla á að tala um íslenskan menningararf fremur en menningu almennt. Væri 

skoðun Ólafs Ragnars rétt mundi það réttlæta nálgun Menningarstefnunnar og 

viðmiðunarramma hennar. 

Ólafur sýndi síðar í verki, að eigin dómi, að Ísland væri í fararbroddi lýðræðisþróunar í 

heiminum, í kjölfar þess að hann synjaði Icesave-lögunum staðfestingar og vísaði þeim í 

þjóðaratkvæðagreiðslu þann 6. mars 2010. Í viðtali við Stöð 2, sama daga og atkvæðagreiðslan 

fór fram, sagði hann að hún væri heimssögulegur viðburður og talaði um að mannkynssagan 

sýndi að framþróun lýðræðis ætti sér ævinlega stað hjá smáríkjum, svo sem Grikklandi til 

forna, og við stofnun Bandaríkjanna sem á þeim tíma voru lítið samfélag sveitafólks. Icesave-

atkvæðagreiðslan hafði ekki aðeins þýðingu á Íslandi, heldur væri: „ótvírætt að 

þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi 2010 hefði breytt viðhorfum fólks vítt og breitt um veröldina 

í þá veru að það væri hægt að þróa lýðræðið og færa fólkinu beint val á þessari öld [ ... ] slík 

lýðræðisþróun ætti að vera eitt af þeim verkefnum sem við öll sameinumst um út um allan 

heim“ (Visir, 2010, 6. mars). 

 Eiríkur Bergmann bendir á í grein sinni í Sögu, Valdahlutföll riðlast – forsetinn tekur 

sviðið, að með því að öðru sinni61 virkja 26. grein stjórnarskrárinnar sem fjallar um 

málskotsrétt forseta, með því að víkja Icesave-málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu, hafi hann upp 

á sitt einsdæmi, án lýðræðislegs umboðs til, breytt valdahlutföllum í stjórnskipan landsins. 

Varðandi sögulegt samhengi sem Ólafur setur þjóðaratkvæðagreiðsluna um Icesave-

samningana í segir Eiríkur: „Í því sambandi tók hann dæmi af Grikklandi til forna og starfi Johns 

Adams og annarra svokallaðra feðra Bandaríkjanna. Forsetinn lét þó vera að minnast á frönsku 

stjórnarbyltinguna enda telst Frakkland nú tæpast smáríki, hvorki nú né þá“ (Eiríkur 

Bergmann, 2010: 6) 

Athugasemd Eiríks minnir á að orðræðan um stórfenglegt hlutverk Íslands á heimsvísu 

veltur alfarið á í hvaða sögulega samhengi það er sett. 

Af mannlegu eiginleikunum sem Ólafur Ragnar nefnir á listanum um ágæti Íslendinga 

sem skýra velgengni þeirra í viðskiptum erlendis skilgreinir hann einn þeirra í ræðu frá 2000, 

sem kjarna menningararfsins; „Sköpunargáfa er hryggjarstykki íslensku arfleifðarinnar“62 

                                                           
61 Árið 2004 synjaði Ólafur fjölmiðlalögunum staðfestingar. 
62 „Creativity is the backbone of the Icelandic heritage.“ 
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(Ólafur Ragnar Grímsson, 2000, 5. maí). Sköpunargáfan sem kjarni íslensks menningararfs 

stendur í beinu sambandi við landið sjálft, eins og kemur fram þegar forsetinn íhugar hvers 

vegna Íslendingar eru svo opnir fyrir sköpun á sviði tækni, viðskipta og lista: „Kannski eru 

Íslendingar sérstaklega móttækilegir fyrir þessum breytingum vegna þess að í okkar landi á 

sköpun jarðar sér enn stað“63 (Ólafur Ragnar Grímsson, 1997, 21. Júlí). Þessi kjarni 

menningararfsins virðist samkvæmt orðræðu hans hafa lifað fyrst og fremst meðal skálda og 

rithöfunda þjóðarinnar, en síðan smitast hann yfir á fleiri starfsgreinar: „Íslensk menning hefur 

jafnan virt mikils hæfileika einstaklinganna til að yrkja ljóð og segja sögur, vera skapandi 

þátttakendur í samfélagi við aðra. Sá frumlegasti í orðavali naut ætíð mikillar virðingar og 

skáldin voru í hugum þjóðarinnar ávallt æðri valdsmönnum. Þessi viðhorf hafa flust til 

atvinnulífsins með íslenska orðinu „athafnaskáld“.“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2002, 20. maí). 

Að kjarninn í íslenskum menningararfi skuli vera sköpunargáfa sem í og með er fengin 

frá landinu og rithöfundar og skáld hafa lengst af hlúð að, hlýtur að setja ákveðna ábyrgð á 

herðar höfunda. Þeir þurfa að rísa undir miklu ef þetta er rétt og vera sérstakrar gerðar, jafnvel 

annarrar gerðar en skáld í heiminum almennt. Þótt synd sé frá að segja, þá deila ekki allir 

Íslendingar skilningi Ólafs Ragnars á ágæti og sérstöðu íslenskra skálda í heiminum. Birkir Blær 

segir til að mynda, í tengslum við skilning forsetans: „Ég vil ekki hljóma sem besserwisser, en 

skáld eru ekki séríslenskt fyrirbæri. Meðan Íslendingar skrifuðu Konungsbók eddukvæða, þá 

skrifaði Dante Gleðileikinn guðdómlega. Þegar Jónas orti „Snemma lóan litla í“ voru meira en 

200 ár síðan Shakespeare orti „To be or not to be.“ Þá veit ég heldur ekki til þess að Íslendingar 

hafi dáðst meira að skáldum sínum en aðrar þjóðir, hérna drapst þetta allt úr hungri, drakk sig 

í hel í einsemd eða datt niður stiga, þannig að það er í besta falli kjánalegt að nefna virðingu 

fyrir skáldum til að rökstyðja yfirburði Íslands í alþjóðasamfélagi“ (Birkir Blær Ingólfsson, 2017: 

36). 

En Ólafur Ragnar er sem sagt á öðru máli, samkvæmt honum virðist 

sköpunarkrafturinn hér á landi vera sér á parti í heiminum. Því til stuðnings segir hann: „Í 

Biblíunni segir að guð hafi skapað heiminn á sex dögum en hvílst á þeim sjöunda. Hvort heldur 

við leggjum bókstaflegan trúnað á þetta eða ekki, virðist Ísland hafa verið bakþanki eða þá 

                                                           
63 „Maybe the Icelanders are especially responsive to this transformation because in our country the creation of 
the Earth is still going on.“ 
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gleymdi guð að hvílast er kom að Íslandi. Í landi mínu hefur sköpunin átt sér stað í sífellu fram 

á daginn í dag“64 (Ólafur Ragnar Grímsson, 1997, 21. Júlí). 

Hér er kominn farvegur fyrir upprunalegan sköpunarkraft guðs um lendur Íslands inn 

í þjóðarsál Íslendinga, í gegnum það sem stundum er kallað menningararfinn, þótt nokkuð 

óljóst sé hvað það er. Ólafur segir enn fremur: „Það er forvitnilegt umræðuefni hvernig 

menning og saga móta útrásina, hvernig eiginleikar sem eiga sér rætur í arfleifð okkar gefa 

Íslendingum hugsanlegt forskot á alþjóðavelli, hvernig vitund og venjur sem um aldir mótuðu 

samfélagið hafa reynst útrásarsveitinni haldgott vegarnesti“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2006, 

10. janúar). 

Hér er áhersla á tengingu við töfrum slunginn uppruna í gegnum Íslandssöguna, sem 

kann að bregða einhverju ljósi á hvers vegna sagnfærði og ævisögu eru,65 samkvæmt 

tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, það sem leggja ber áherslu á í flokki fræðirita og rita 

almenns eðlis. Textar af slíku tagi virðast færa okkur meiri hlut í menningararfinum eins og 

hann er hér skilinn en til dæmis heimspeki, hugmyndasaga, siðfræðirit, heimsfræði og alþjóða 

stjórnmálafræði, svo nokkuð sé nefnt. Samkvæmt þessum skilningi er menningararfurinn 

eitthvað sem var, sem gerir allt sjónarhorn sem tekur tillit til hans fortíðarbundið. Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir telur skilning sem þennan felast í menningararfshugtakinu: „Ríkrar 

tilhneigingar gætir til þess að frysta menningararfinn og það er innbyggt í hugtakið að tími 

nýrra túlkunar er liðinn. Hlutur, fyrirbrigði eða hugmynd sem er skilgreind sem 

menningararfur er steingerð“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 8). 

Eitthvað var vel gert áður fyrr, það gerði okkur svona ágæt, við ætlum að gera það 

aftur. Þetta viðhorf lokar menningararf af sem það sem er búið að gera og okkur í sífelldri 

endurtekningu. Það felur ekki í sér möguleika á að menningararfur sé nýtt svið, nýtt form. 

Menningarstefna sem leggur alla áherslu á menningararfinn er þannig hindrun í vegi nýrrar 

hugsunar. Ný hugsun er lífsneisti menningar, menningararfsdýrkun er því þjóðernissjálfhverf, 

hún vinnur gegn kjarna menningarlífs. Ef litið væri á áhugaverðar hugsanir sem menningararf 

og þannig yrði hin litla en þrautseiga saga heimspeki hér á landi menningararfur, þá mætti 

færa rök fyrir að slíkan menningararf eigi að rækta einmitt af því hann er lítill og nýr og ekki 

                                                           
64 „The Bible says that God created the world in six days and rested on the seventh. Whether or not we belive in 
this literally, Iceland seems to have been an afterthought, or maybe the Almighty forgot to rest when it came to 
Ieland. In my country the creation has been going on and on until this very day.“  
65 15-17 bækur af 28, eftir hvernig þær eru skilgreindar, eða 53.5% - 60.6%.  
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mikill hluti af sögu þjóðarinnar og gæti þess vegna auðgað hana meira en það sem flestir 

þekkja betur. Menningarræktunarhugmynd af þessu tagi, sem þó væri í takti við það sem segir 

í Menningarstefnu stjórnvalda um áherslu á fjölbreytileika, hefur ekki gert sig gildandi ef 

marka má tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar. Þá væri fantasíu og vísindaskáldskap, svo 

dæmi sé tekið, hampað af stofnuninni. Markmiðið væri að búa til sterkari, margslungnari 

menningararf sem rúmaði þetta og gerði síður líklegt að höfundar sem ættu erindi á þessum 

sviðum færu að skrifa á ensku, líkt og til dæmis hrollvekjuhöfundurinn Jóhann Þórsson,66 og 

fantasíuhöfundurinn Snorri Kristjánsson.67 Framtíðarhugsun í tengslum við 

bókmenntastofnunina og menningararf er ekki ríkjandi eins og tölfræðisaga 

bókmenntastofnunarinnar blasir við núna.  

 Í Mastersritgerðinni, Er Ísland best í heimi? gerir Inga Magnea Skúladóttir 

orðræðugreiningu á ræðum Ólafs Ragnars Grímssonar. Hún segir að arfleifðin hafi verið eitt 

hinna ríkjandi þema í ræðum hans frá byrjun (Inga Magnea Skúladóttir, 2014: 45) og að úr 

orðræðu hans megi lesa; „að Íslendingar séu eins og harðgerð tegund sem hefur verið ræktuð 

í gegnum aldirnar; harðræði, óblíð náttúruöflin, fátæktin, hungrið, margs konar áföll og 

myrkur hefur skapað þetta sterka og merkilega fólk sem býr hér. Íslendingum er í raun engin 

takmörk sett þegar kemur að heimsyfirráðum“ (Inga Magnea Skúladóttir, 2014: 47). 

 Hugmyndir Ólafs Ragnars virðast eiga hljómgrunn hjá umtalsverðum hluta 

þjóðarinnar, þar sem hann var kjörinn forseti fimm sinnum og sat í 20 ár á valdastóli.68 Í MMR 

könnun sem gerð var í apríl 2014, um fimm árum eftir efnahagshrunið, þá leit þriðjungur 

þjóðarinnar á hann sem fæddan leiðtoga (mmr. Market and media research, 2014, 23. apríl). 

Fyrir þann sem lítur á forsetann sem tákn fyrir Ísland og hlutverk hans meðal annars 

að viðhalda þjóðargoðsögn, þá kann að virðast eðlilegt að fulltrúar hans í dómnefndum leggi 

alla áherslu á verk um Ísland og/eða Íslendinga sem viðhalda goðsögninni og halda á lofti 

menningararfinum í þeim skilningi að hann sé eitthvað sem felst í ritum sem fjalla um Ísland 

og eða Íslendinga með ákveðnum hætti. En fyrir þann sem sér forsetann sem 

fjölmenningarlegt tákn, tákn allra í samfélaginu óháð hvaðan þeir koma og hvernig þeir hugsa, 

                                                           
66 Sjá bókin Garden of Fiends, frá 2017: https://thehorrorbookshelf.com/tag/johann-thorsson/ 
67 Gagnrýnendur hafa talað um Viking fantasy þegar fjallað er um hans verk, eins og: Swords of Good Men (Um 
hana eru 62 umsagnir á amazon, þar sem bókin fær fjórar stjörnur), Blood Will Follow (um hana eru 44. umsagnir 
á amazon, þar sem bókin fær 4,5 stjörnur), Path of Gods, og; Kin, sem kom út 2018: 
https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_ss_c_2_6?url=search-alias%3Dstripbooks&field-
keywords=snorri+kristjansson&sprefix=snorri%2Caps%2C167&crid=22XHJ3JVXIKRR 
68 1996 – 2016. 
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þá orkar það undarlega á hann að haldið sé úti útilokandi stefnu, þar sem margur finnur sig 

ekki. Einnig orkar þetta þannig á slíka einstaklinga sem að þarna eigi sér stað 

hagsmunaárekstur; forsetaembættið stuðlar að áherslum sem út frá þjóðernislegri sýn virðist 

bestar fyrir embættið; að hampa Íslandi og Íslendingum sem eina verðuga viðfangsefninu. Slík 

áhersla hampar óbeint forsetaembættinu sjálfu, sem er æðsta embætti þess heims sem fyrsta 

flokks rit landsins fjalla um samkvæmt tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, Ísland og/eða 

Íslendinga. Þótt ekkert bendi til að það hafi verið ætlunin til að byrja með, þá er niðurstaðan 

þannig að svo virðist sem forsetaembættið standi að skoðanamótandi 

bókmenntaverðlaunum, og vinni með því að gildismati sem er því sjálfu hagstætt. Ekki virðist 

mikil meðvitund um það hjá embættinu að forðast skuli hagsmunaárekstra við skipan í 

dómnefndir, en við síðustu afhendingu fræðiritaverðlaunanna var formaður dómnefndar, 

sem forsetaembættið skipar, höfundur útgefinn af Forlaginu. Niðurstaða þeirrar nefndar var 

að verk útgefið af einu undirforlagi Forlagsins, hlyti verðlaunin. Í þessari ritgerð er sú stefna 

tekin að skoða ekki skipan í nefndir í kringum bókmenntastofnunina. Þó má segja að ferlið 

stenst ekki mælikvarðann sem settur er í Menningarstefnu stjórnvalda um notkun 

seilingarfjarlægðarlögmálsins, nema það sé svo að starfsmenn forlaga eða höfundar sem 

gefnir hafi verið út hjá einu forlagi teljist hlutlausir aðilar þegar þeir dæma verk annarra 

höfunda hjá öðru eða sama forlagi og þeir eru sjálfir. Fróðlegt væri að sjá hvernig slík túlkun 

á seilingarfjarlægðarreglunni mundi leggjast í menn væri hún heimfærð yfir að svið stjórnmála 

og viðskipta. 

 

6.2. Söguskoðun forseta og þjóðernissjálfhverfa í menningarstefnu. 

Áhugavert getur verið að ígrunda þá söguskoðun Ólafs Ragnars Grímssonar sem birtist í 

kaflanum hér að framan, en hann þekkir sögu Íslands vel, enda þurfti hann sjálfur að lesa 

frumheimildir þegar hann skapaði sér yfirlit yfir hana við ritun doktorsritgerðar sinnar, eins og 

hann greinir frá í ræðu sem hann hélt í tilefni 100 ára afmælis Sögufélagsins (Ólafur Ragnar 

Grímsson, 2002: 8). Einnig segir hann frá því í ræðu vegna útkomu bókarinnar Uppgjör við 

umheiminn, eftir Val Ingimundarson að á menntaskólaárum hans hafi eina lesefnið sem stóð 

til boða um sögu Íslands verið slitrur úr Íslandssögu Jóns J. Aðils (Ólafur Ragnar Grímsson, 

2002, 2. maí). Jón, sem var fæddur 1869 og lagði stund á nám í Kaupmannahöfn, meðal annars 

í sagnfræði, án þess að ljúka námi, hélt alþýðufyrirlestra í Reykjavík 1901 um sögu landsins 

sem voru gefnir út tveimur árum síðar í bókinni Íslenzkt þjóðerni. Tryggvi Páll Tryggvason bar 
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saman söguskoðanir Ólafs Ragnars og Jóns Jónssonar Aðils og skrifar: „Segja má að Ólafur 

Ragnar hafi búið til ákveðna söguskoðun um útrásina sem kallast á við þá söguskoðun sem 

Jón J. Aðils setti fram í fyrirlestrum sem hann hélt við ágætar undirtektir við upphaf 20. 

aldarinnar“ (Tryggvi Páll Tryggvason, 2012, maí). 

 Tryggvi Páll telur að Ólafur Ragnar hafi tileinkað sér hugmyndir Jóns J. Aðils um ágæta 

eðliskosti Íslendinga og aukið við þær. Báðir leggi þeir áherslu á einstakan sköpunarkraft 

Íslendinga og báðir; „tala um samfélag manna á Íslandi til forna sem samfélag sem jafnaðist 

aðeins á við samfélag Forn-Grikkja, sem er yfirleitt talið vera vagga vestrænnar menningar“ 

(Tryggvi Páll Tryggvason, 2012, maí: 26). 

 Sá mikli samhljómur sem Tryggvi Páll finnur í söguskoðunum Ólafs Ragnars og Jóns J. 

Aðils leiðir hugann að því hvernig forsetinn setti þjóðernishugmyndir sínar í guðfræðilegt 

samhengi. Hann talar til dæmis um að sköpunarkraftur Guðs lifi áfram í landinu og smitist 

þaðan til einstaklinganna. Sigurjón Árni Eyjólfsson guðfræðingur rakti trúarlegt yfirbragð 

íslenskrar þjóðerniskenndar að miklum hluta einmitt til Jóns J. Aðils í bók sinni Trú, von og 

þjóð – sjálfsmynd og staðleysur, frá 2014. Í bókinni rekur Sigurjón hvernig veraldarvæðingin 

verður til þess að kristnar hugmyndir eins og tveggjaríkjakenningin og hugmyndin um 

þúsundáraríkið umbreytast innan þjóðernishreyfinga, þar sem þjóðin fær útópískt hlutverk og 

tekur stöðu Guðs. Hugmyndir í þessa veru má finna hjá Jóni J. Aðils sem setur Íslandssöguna í 

hjálpræðislegt samhengi og notast við „trúarleg minni í framsetningu sinni og er þar að finna 

eskatólógíska69 þætti og beinar skírskotanir til þeirrar sýnar staðleysunnar að þjóðríkið sé ríki 

Guðs“ (Sigurjón Árni Eyjólfsson. 2014: 284). Sigurjón Árni segir þjóðina gerða að kristgervingi 

(Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2014: 295) og að Jón Sigurðsson birtist í gervi Krists, sem frelsara 

þjóðarinnar, með honum hefjist tími upprisunnar (Sigurjón Árni Eyjólfsson, 2014: 297). Ef 

tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar er skoðuð sem svo að dýrkun hennar á efninu Ísland 

og Íslendingar sé svo mikil að það nálgist trúarlega blindu á aðra hluti, þá er eðlilegt að innan 

þeirra trúarbragða sé ævisaga Jóns Sigurðssonar verðlaunuð, líkt og gerðist 2011. Frá þessu 

sjónarhorni hefði annað jaðrað við helgispjöll. Sigurjón segir að í skrifum Jóns Aðils gæti 

hugmyndar um útvalningu íslensku þjóðarinnar, hún sé samfélag heilagra (Sigurjón Árni 

Eyjólfsson. 2014: 292), hið andlega ríki fellur saman við hið jarðneska og í þjóðríkinu næst eins 

konar guðsríki á jörð. 

                                                           
69 Heimsslita – trú á komu þúsund ára ríkis. 
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 Um skilning Sigurjóns Árna á Jóni J. Aðils segir Guðmundur Hálfdanarson: „Þetta er 

róttækur lestur á Jóni Aðils, en erfitt verður að ganga fram hjá honum í fræðilegum skrifum í 

framtíðinni“ (Guðmundur Hálfdanarson, 2015: 180). 

Þegar áherslur Menningarstefnunnar á íslenskan menningararf fremur en menningu, 

tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar sem upphefur hið íslenska þar til ekkert annað kemst 

að og söguskoðun forsetans sem hefur haft mesta aðkomu að hinum Íslensku 

bókmenntaverðlaunum er skoðað saman sem heild, þá virðist gildismatið sem ræður 

orðræðunni og því sem er valið sem úrvals fá á sig blæ trúarbragða sem eru á valdi goðsögu 

um afburða eðliskosti íslensku þjóðarinnar. Þetta er menningarstefna sem einhver kann að 

finna sig í, en fyrir öðrum er þetta jafn óskiljanlegt ástand og hver önnur framandi trúarbrögð. 

Trúarbrögð sem ná ekki eigin háleitu markmiðum og vinna mikið til gegn þeim. Ekki má útiloka 

að margir Íslendingar upplifi þetta sem þrúgandi þjóðernissjálfhverft menningarástand, og 

eðlilegt verður að teljast að hugur hugsandi einstaklinga finni sig ekki innan 

menningartrúarbragða af þessu tagi. Fólk sem er ekki það bundið þessum menningarheimi að 

það þarf að klæðast hugmyndalegu dulargerfi til að komast af innan hans hefur næga 

möguleika til að leita annað í dag og gerir það án þess endilega að íhuga hvers vegna. 

Þjóðernissjálfhverf menningarstefna missir marks þegar hún byrjar að missa virðingu 

einstaklinga sem virkir eru í umræðu. Þegar sigur eins gildismat, einnar sýnar, er alger, þá 

skortir aðalhald raunverulegrar fjölbreytni, bjarminn yfir hinu þjóðlega dofnar og gangverk 

menningarmyllunnar verður vélrænt. Eða eins og Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir segir: „Miðlun 

menningararfs án trúverðugleika er miðlun sem viðheldur staðalmyndum samtímans og 

hindrar aðgengi að nýrri þekkingu“ (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008: 11). 

Nýlegt dæmi til marks um einstakling sem er virkur í umræðunni en finnur sig ekki í 

hinu þjóðernissjálfhverfa völundarhúsi íslenskrar menningarstefnu birtist í bókinni 

(Þjóðar)sálin hans Jóns míns, sem kom út hjá Partus 2017 og er eftir Birki Blæ Ingólfsson. 

Óhætt er að segja að í bók hans séu menningartrúarbrögð túristalundastefnunnar dregin 

sundur og saman í háði. Hann líkir íslenskri menningu við konuna í þjóðsögunni um sálina hans 

Jóns míns, sem skal koma sínu til skila á æðstu stöðu, gegn allri skynsemi og þótt hún hafi 

enga trú á sálinni hans Jóns, sem hún leggur á sig alla vinnuna fyrir. Birkir Blær byrjar bókina 

á að lýsa áherslunum í auglýsingunum í Leifsstöð og ber þær svo saman við upplifunina af 

ónefndri flugstöð í Belgíu og segir um framsetninguna á Íslandi: „Linnulaus þjóðernisrómans 

og ég fann fyrir vægum ónotum, eitthvað var falskt“ (Birkir Blær Ingólfsson, 2017: 11). Annað 
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dæmi um vantrú virkra einstaklinga á eðlishyggjunni sem birtist í því sem hér hefur verið kallað 

túristalundastefnunni birtist í grein Jón Trausta Reynissonar ritstjórar Stundarinnar í júní 2016 

og ber heitið: Eðli Íslendinga endurvakið. Í greininni spyr hann hvernig við urðum aftur betri 

en annað fólk með alveg sérstakt eðli. Hann rekur hve mikinn þátt óraunsæ þjóðernisleg 

eðlishyggja átti í efnahagshruninu, hvernig hún birtist til dæmi í orðræðu Ólafs Ragnars 

Grímssonar og telur upp nokkur dæmi um einfeldningslega hegðun nokkurra Íslendinga 

erlendis í krafti hugmynda í þessum anda. Tilefni greinarinnar er að gott gengi Íslendinga á 

Evrópumótinu í knattspyrnu hefur blásið í glæður orðræðunnar um sérstakt eðli Íslendinga og 

kosti hinnar „íslensku geðveiki“. Hann vitnar í Berglindi Ásgeirsdóttur, sendiherra í Frakklandi, 

sem sagði við fjölmiðla þegar hún var spurð um ástæður fyrir velgengni liðsins að aðstæður á 

Íslandi hefðu hert okkur og gert að verkum að við gæfumst aldrei upp. Í þeirri hugsun felst að 

fólk við aðrar aðstæður sé líklegra til að gefast upp, ólíkt Íslendingum, en það gætu til dæmis 

verið viðmælendur hennar, Frakkar, sem svo unnu leikinn 5 – 2. Jón vitnar í Eið Smára 

Guðjohnsen sem segir í skyrauglýsingu að það sé ekki í eðli Íslendinga að gefast upp,70 og hefur 

eftir utanríkisráðherra landsins, Gunnari Braga Sveinssyni, þegar hann var spurður um hvort 

hann hefði ekki áhyggjur af stöðu Íslands utan ESB: „Nei, ég hef engar áhyggjur. Ísland er utan 

Evrópusambandsins, við erum besta þjóð í heimi, bestir í fótbolta og allt.“ Jón Trausti talar um 

hve ósjálfrátt stjórnmálamenn stökkva á vagn þjóðerniskenndarinnar þegar hann á leið hjá: 

„Forsetaframbjóðendurnir tengdu sig við knattspyrnulandsliðið hver um annan þveran. Davíð 

Oddsson var Eiður Smári Guðjohnsen í teignum, samkvæmt eigin lýsingu, og síðan varð hann 

Ísland í mögulegum tapleik gegn Englandi. Guðni Th. Jóhannesson varð Ísland að halda jöfnu 

gegn Ungverjalandi. […] Undirtónninn um eðlislæga sérstöðu og mikilfengleika íslensku 

þjóðarinnar er hrein þjóðernishyggja. […] Vandamálið er að við höfum áður brennt okkur á 

hættum hóphugsunar og kröfunnar um stöðuga samstöðu og jákvæðni“ (Jón Trausti 

Reynisson, 2016, 11. júlí). 

Gott dæmi um samstöðu og jákvæðni í menningarmálum er afhending hinna Íslensku 

                                                           
70 Sem svar við þessu viðhorfi segir Jón Trausti í greininni: „Fólk í öðrum löndum hefur ekki síður upplifað 
erfiðleika en Íslendingar. Reglulegar styrjaldir, uppskerubrestur, þurrkar, eyðimerkur, frumskógar, landlægir 
smitsjúkdómar, árásir rándýra og fleira er nokkuð sem Íslendingar hafa verið lausir við að mestu leyti og því má 
segja að darwinískt náttúruval hafi verið annars konar hérlendis en víða erlendis. Undirtónninn um eðlislæga 
sérstöðu og mikilfengleika íslensku þjóðarinnar er hrein þjóðernishyggja“ (Jón Trausti Reynisson, 2016, 11. júlí). 
Við þetta má bæta að sjálfsvígstíðni meðal íslenskra karlmanna er meðal þeirra hæstu í heimi, (Pressan, 2018, 
11. apríl) en óhætt er að segja að þeir einstaklingar hafi gefist upp. Spurningin er þá, fyrst ekki er í eðli Íslendinga 
að gefast upp, hvert eðli þeirra manna var. 
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bókmenntaverðlauna að Bessastöðum 2018, fyrir bækur útgefnar 2017. Forsetinn sjálfur, sem 

er höfundur gefinn út af Forlaginu, veitir höfundum Forlagsins verðlaun í öllum flokkum, en 

sama ár á Forlagið líka báðar bækurnar sem eru tilnefndar til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs og gefur út verk eftir formann nefndarinnar í fræðiritaflokki. Útgáfustjóri 

Forlagsins og jafnframt formaður Félags íslenskra bókaútgefanda til fimm ára heldur ræðu. 

Bækurnar hafa allar Ísland og Íslendinga sem viðfangsefni. Þetta er samstöðuljósmynd sem 

vert er að hafa í huga því vandséð er hvernig er hægt að toppa þennan sigur eins forlags og 

eins gildismats á næsta ári. Á sama tíma og þetta augnablik á Bessastöðum festist á spjöld 

sögunnar, birtist í DV viðtal við ungan höfund, Alexander Dan, sem skrifaði furðusöguna 

Hrímland, sem var Mastersverkefni hans í skapandi skrifum í HÍ undir handleiðslu Guðna 

Elíssonar og sem hann þurfti að gefa út sjálfur því öll forlög höfnuðu henni. Sagan er; 

„hápólitísk fantasía sem gerist á óræðum tíma í Reykjavík í aðdraganda uppreisnar. Nafn 

sögunnar er vísun í Crymogeu eftir Arngrím Jónsson lærða. Því riti var ætlað að leiðrétta 

hugmyndir útlendinga um Ísland en saga Alexanders er til þess fallin að leiðrétta hugmyndir 

Íslendinga um eigið samfélag“ (Eva Hauksdóttir, 2014, 21. desember). Viðtalið er við 

höfundinn því hann hefur eftir mikinn barning með verkið hér heima skrifuð undir 

útgáfusamning við enska útgáfufyrirtækið Gollancz sem er ein þekktasta fantasíu útgáfa 

heims og sem einnig vill fá framhald bókarinnar á næsta ári (Kristján Guðjónsson, 2018, 19. 

febrúar). Saga Alexanders Dan leiðir hugann að því að fyrst íslensk fantasía þraukar og nær 

árangri sem þessum, þótt bókmenntastofnunin vinni augljóslega gegn henni, hvernig vegnaði 

henni þá ef lögð væri áhersla á hana í menningarstefnunni, þó ekki væri nema að því marki að 

hún nyti jafnræðis á við önnur bókmenntaform? 

Ef maður heldur í samstöðumyndina af samtakamætti íslenskrar menningarstefnu frá 

Bessastöðum hér að ofan og hefur samtímis sögu Alexander Dan í huga, kemur tilvitnunin í 

Birki Blæ um þjóðernisandann í Leifsstöð aftur til manns, eitthvað er falskt við þetta. Þegar 

undirliggjandi þjóðlegt gildismat hefur sigtað frá flestar nálganir á fræðasviðum og flestar 

bókmenntagreinar og allt annað viðfangsefni en Ísland og eða Íslendingar og í 

fagurbókmenntaflokki og barnabókaflokki, öll forlög nema eitt, þá verður sigur þess sem eftir 

stendur hvorki jafn stór né eftirminnilegur en ef um keppni hefði verið að ræða þar sem allir 

voru með. Kannski er þetta dæmi um ástand sem í samtímanum þykir eðlilegt, en í framtíðinni 
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verði tekið sem skólabókardæmi um þjóðernissjálfhverfa menningarblindu.71 

Hér og í síðasta kafla hefur söguskoðun forseta Íslands til 20 ára verið skoðuð því 

forsetinn er sá einstaklingur sem mest áhrif getur haft á menningarstefnuna eins og hún birtist 

í bókmenntaheiminum, vegna sterkra tengsla embættisins við hin Íslensku 

bókmenntaverðlaun. Ef embættið beitti áhrifum sínum, til dæmis með því að túlka regluna 

um hæfilega fjarlægð við skipan í dómnefndir þannig, að í þeim væru ekki höfundar forlaga, 

þá hefði slíkt áhrif til fyrirmyndar. Ef Íslensku bókmenntaverðlaunin myndu leggja áherslu á 

að verðlauna til dæmis fræði og skáldverk sem að efni til væru óháð landi og þjóð, myndi það 

upphefja slíka nálgun og auka líkur á að slíkt efni væri tilnefnt til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs. Þannig er forsetinn sá einstaklingur sem helst getur rofið vítahring 

þjóðernissjálfhverfrar menningarstefnu. Freistandi er að líta á kjör sagnafræðiprófessors í 

embætti forseta að hluta til sem höfnun á sögusýn fyrrverandi forseta, svo kannski má vænta 

áherslubreytinga frá forsetaembættinu á þessu sviði, þótt niðurstaðan fyrir árið 2017 bendi 

til hins gagnstæða. Til marks um að nýr forseti hafi aðra sýn á sögu landsins en fyrirrennari 

hans er umfjöllun hans um skýrslu sem ríkisstjórn Íslands lét gera um ímynd þjóðarinnar 2008. 

Í henni stendur: „Aðlögunarhæfni og þrautseigja eru talin Íslendingum í blóð borin og hafa 

gert þjóðinni kleift að lifa af í harðbýlu landi í nábýli við óblíð náttúruöfl. Þessi einkenni 

endurspeglast í mikilli sköpunargleði, óbilandi bjartsýni og trú á getu úrræðagóðra Íslendinga 

til að framkvæma hið ógerlega“ (Svafa Grönfeldt, 2008, mars).  

Um söguskilning skýrslugerðarmanna segir Guðni Th. í bók sinni The history of Iceland: 

„Lærðir sagnfræðingar mótmæltu eða hristu höfuðið yfir þessari úreltu og 

þjóðrembusinnuðu söguskýringu“72 (Guðni Th. Jóhannesson, 2013: 141) 

Í Rannsóknarskýrslu Alþingis í viðauka í tengslum við fall bankanna 2008 segja 

höfundar um forsetann „Þar liggur ábyrgð forseta Íslands. Forsetinn beitti sér af krafti við að 

draga upp fegraða, drambsama og þjóðernislega mynd af yfirburðum Íslendinga sem 

byggðust á fornum arfi. Það er athyglisvert að nokkrir þeirra eiginleika sem forsetinn taldi 

                                                           
71 Með menningarblindu er hér átt við: Skilningsleysi á að sömu siðferðisreglur verða að gilda um 
menningarheiminn og heim viðskipta og önnur svið til dæmis er kemur að seilingarfjarlægðarlögmálinu. 
Skilningsleysi á að í áhrifamestu nefndum menningarheimsins þurfa menn að hafa í huga að gildismat eigin 
ákvarðana, því annars eru þær allar teknar út frá ómeðvituðu gildismati, sem verður afar sýnilegt með tímanum, 
því ákvarðanirnar skapa sýnilega sögu. Blinda á að það er auðvelt að eyðileggja möguleika ófyrirsjáanlegrar listar 
að ná fram, en um leið gerir það menninguna óspennandi. Aðeins menningarstefna sem leggur áherslu á algert 
inntaksfrelsi skilar sem margræðustu inntaki á endanum, en það er ófyrirsjáanlegt, eins og það á að vera. 
72 „Academic historians protested or shook their heads over this „outdated“ and nationalistic view of history, 
but the complacent public did not seem to care.“ 
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útrásarmönnum til tekna eru einmitt þeir þættir sem urðu þeim og þjóðinni að falli. Í ljósi 

sögunnar hefði þurft mun meiri aga og reglufestu við ákvarðanatöku, hófsemi í 

framkvæmdagleðinni, reglur um skráningu fundargerða sem og óæskileg tengsl milli 

einstaklinga. Þrátt fyrir að kenningar forsetans væru harðlega gagnrýndar hélt hann áfram að 

lofa útrásina. Hann tók þátt í að gera lítið úr þeim röddum sem vöruðu við hættulega miklum 

umsvifum íslenskra fyrirtækja“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal, Kristín Ástgeirsdóttir, 

2010: 178). Nefndarmenn sem skrifuðu skýrsluna telja að draga megi þrenns konar lærdóm 

af þætti forsetans í hruninu; 1. brýnt sé að skýra hlutverk forsetans betur í stjórnarskránni, 2. 

Það þurfi að setja reglur um hlutverk og verkefni forseta Íslands og samskipta hans við önnur 

ríki og 3. æskilegt væri að embættið setti sér siðareglur sem skilgreindu aðkomu forsetans að 

viðskiptalífinu (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal, Kristín Ástgeirsdóttir, 2010: 178). 

Í ljósi tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar og þess þjóðernissjálfhverfa 

menningarástands sem lýst hefur verið í þessari ritgerð mætti spyrja hvort ekki væri æskilegt 

að forsetaembættið setti sér líka siðareglur varðandi umgengni við menninguna. Í því 

samhengi mætti spyrja hvort það sé viðeigandi að forsetaembættið og forseti sem er útgefinn 

höfundur Forlagsins, sé aðili að bókmenntaverðlaunum sem frá stofnun Forlagsins hafa í 90% 

tilfella farið til forlaga sem núna eru sameinuðu undir hatti Forlagsins og í 100% tilfella í 

barnabókaflokki. Er forsetaembættið þarna komið í þá stöðu að vera notað til að auglýsa gæði 

eins forlags, á sviði er gæti tengst umgengni embættisins við viðskiptalífið? Það skipaði sjálft 

formann einnar nefndarinnar á síðasta ári sem er gefinn út hjá þessu sama forlagi.  

Eins mætti embættið spyrja sig; mega Íslensku bókmenntaverðlaunin verðlauna verk 

sem fjalla um annað en Ísland og Íslendinga? Ef ekki, þá væri áhugavert að fá fram rök fyrir 

hvers vegna svo er ekki og hvernig þau fara saman við hlutverk forseta í fjölmenningar 

samfélagi. Og þá væri rétt að það kæmi fram í reglum keppninnar svo menn haldi ekki áfram 

að senda inn verk sem falla utan við meginþáttökuskilyrði hennar og þannig eyða peningum í 

að styrkja stefnu sem vinnur gegn þeirra eigin hugmyndum og hagsmunum. 

 Hlutverk forseta hefur undanfarin ár tengst menningunni og hagsmunum hennar æ 

sterkari böndum eða eins og Ólafur Ragnar sagði í nýársávarpi 2009: „Þó er rétt að árétta að 

skylda forsetans hefur í vaxandi mæli verið að veita íslenskum hagsmunum, vísindum og 

listum brautargengi í veröldinni, leggja lið á mörgum sviðum“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2009. 

1. janúar). 
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Þessu hlutverki fylgir mikil ábyrgð gagnvart menningu og menningarstefnu og verður 

áhugavert að sjá hvernig nýr forseti axlar hana og hvort að baki stefnu hans verði meiri 

ígrundun en gætti í tíð fyrirrennara hans. 

 

7.1. Þjóðernissjálfhverfa og dulin málstefna. 

Dæmi um bók sem sameinar allar þær kröfur sem Menningarstefnan gerir um að halda á lofti 

menningararfi eins og hugtakið er skilið í stefnunni og höfða til markaðarins, þar á meðal 

ferðamanna, er verðlaunabók Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki fræðirita og bóka 

almenns efnis frá 2016; Andlit Norðursins. Um hana segir í bókatíðindum þess árs að hún sé 

einnig fáanleg á ensku. Líkt og aðrar bækur sem bókmenntastofnunin leggur áherslu á er þessi 

ljósmyndabók eftir Ragnar Axelsson, sem hefur að geyma svart hvítar ljósmyndir frá 13 ára 

tímabili,73 stórglæsileg. En það getur verið lærdómsríkt að íhuga hvaða gildismat hún 

endurspeglar og þá í andstöðu við hvers konar efni, sem aldrei er hampað af 

bókmenntastofnuninni. Á forsíðunni er mynd af greindarlegum, alskeggjuðum öldungi, þar 

sem hrukkurnar á háu enninu bylgjast líkt og í framhaldi af hvítfyssandi öldurótinu að baki 

hans og gefa til kynna sterkan huga. Maðurinn lítur út eins og guð úr norrænni goðafræði, 

Óðinn sjálfur og mætti vel ímynda sér hann sem höfund nokkurra Íslendingasagna. En einnig 

gefur auga leið að maður með keimlíkt útlit, en frá örðu landi, gæti skapað sömu hughrif væri 

slík mynd í samhengi bókarinnar. Inni í bókinni, í kafla sem ber heitið; Ísland, bak við andlitin, 

kemur maðurinn á myndinni aftur fyrir, Guðjón Þorsteinsson, frá Garðakoti í Mýrdal. Ragnar 

segir frá dagsstund þeirra saman í fjörunni undan Dyrhólaey og örlyndið sem forsíðumyndin 

fangar svo eftirminnilega skín í gegnum mannlýsinguna. Ragnar endar á þessum orðum: 

„Þegar ég tók myndina af Guðjóni var líkt og tíminn stæði í stað. Hann virtist ódauðlegur, hluti 

af náttúrunni og fjöllunum, náttúruvera sem hafði rétt skroppið til mannheima til að létta 

okkur lundina“ (Ragnar Axelsson, 2016: 123).74 

                                                           
73 Myndirnar eru flestrar teknar á árunum 1986-1999 
74 Athyglisvert getur verið að bera saman orðræðu Ragnars við texta Sjóns í skáldsögunni Með titrandi tár, sem 
kom út 15 árum fyrr, þar sem lýst er opnun á sýningunni Andlit Íslendinga: „Leó Löwe er staddur á Listasafni 
Íslands. Þar er verið að opna ljósmyndasýningu: Andlit Íslendinga. Menntamálaráðherra flytur tölu um hvernig 
landslagið og veðrið móta þjóðarsálina – hvernig sálin teiknar sig á ásjónu þjóðarinnar. [...] Ísland talar til okkar 
í andlitum sem hafa snúið að hvítum fjallstindum, rauðglóandi hrauni og berjabláum mó. Mann fram af manni 
hefur þjóðin fagnað landi sínu og sá fögnuður er heiðríkjan í svip hennar. [...] Það eru sem sagt ekki aðeins 
Íslandsbörn dagsins í dag sem líta á oss úr þessum myndum, nei, þegar augu vor mæta augum þeirra horfumst 
við í augu Íslands þúsund ár. [...] Herra forseti, góðir gestir, ég lýsi sýninguna „Andlit Íslendinga“ opna ... (Sjón, 
2001: 53-4) Samskonar texti verður einlægur eða írónískur, allt eftir í hvaða samhengi höfundurinn setur hann. 
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Málfar Ragnars, er líkt og tilvitnunin ber með sér, einfalt, skýrt og afgerandi. Þar er 

höfð í heiðri góð hefðbundin íslenska, án þess að málið sé framsækið eða nýjungagjarnt. Og 

menningararfurinn sem haldið er á lofti er tilfinning fyrir erfiðri lífsbaráttu í hörðu landi, þar 

sem fólk er líkt og hluti af náttúrunni, ódauðlegar náttúruverur. Hið gamla fólk sem hefur 

þraukað við hörð lífsskilyrði og lifað af margan lífsháskann, er hversdagshetjur sem fá á sig 

goðsagnakenndan blæ. Þetta er tilfinning sem er löðuð fram með blöndu af ljósmyndum og 

sögum af myndefnunum, en ekki nokkuð sem er rökstutt eða reynt að sanna. Þótt bókina sé 

varla hægt að kalla sagnfræðirit, þá kemur hún þó inn á svið einsögu, með áherslu á brot úr 

ævisögum einstaklinga sem stóðu utan alfaraleiðar. Sé markmiðið að viðhalda og endurskapa 

menningararf, þá eru sagnfræði og ævisögur hvað heppilegastar til þess, að minnsta kosti 

samkvæmt tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar. Enda, eins og fram kemur í kafla 3.3 eiga 

ævisögur 25% - 32.1% af tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar, en sagnfræðirit um 28.5%. 

Sviðin tvö skarast mikið innan verkanna. Stór skerfur þessara rita bendir til þess að menn skilja 

það sem svo að þau séu ríkari af menningararfi en annars konar rit. Fróðlegt væri að sjá 

rökstuðning fyrir því viðhorfi. Heimspekirit sinna ekki endursköpun og viðhaldi á 

menningararfi með sama móti og ævisögur og sagnfræðirit, alla jafna, samkvæmt skilningi 

sem þessum. Reyndar á það sér stað upp að vissu marki í eina heimspekiritinu er hlotið hefur 

hin Íslensku fræðiritaverðlaun, það er bókinni Að hugsa á íslensku, eftir Þorstein Gylfason. Þar 

er saga íslenskrar málræktar að nokkru rakin. Sú bók er merkilegt innlegg í sögu málræktar á 

Íslandi, ekki síst vegna þess að Þorsteinn rökstyður hvers vegna nýyrði af vissu tagi eru betri 

en önnur og sundurgreinir hvernig best er að nálgast nýyrðasmíð: „Í orðasmíð eru engar 

reglur, að minnsta kosti ekki hjá heimabruggurum. En kannski má tína til fáein heilræði. Hið 

fyrsta gæti verið: byrjum alltaf á að spyrja hvort þörf sé á nýju orði, og smíðum ekki nýtt orð 

fyrr en allt annað bregzt. Í öðru lagi: leitum gamalla og helst kunnuglegra orða og komumst 

að raun um hvers þau eru megnug; reynum að láta sem minnst á nýmælum bera. Í þriðja lagi: 

óttumst ekki margræðni. Í fjórða lagi: skoðum gaumgæfilega myndirnar fjórar sem birtast í 

lok Orðabókar Sigfúsar Blöndal. Þær sýna bát, rokk, tvo vefstóla og þorskhaus. Það þarf ekki 

að koma á óvart að hlutar smíðagripanna þriggja eiga sér fjölda heita. En einhver kynni að 

undrast það að bein og vöðvar í þorskhausum eiga um 150 heiti. Þetta er ekki til marks um 

ástríðu Íslendinga til líffærafræði, heldur um hitt að hertir þorskhausar þóttu sælgæti sem fólk 

reif í sig af mikilli natni og nautn. Í fimmta lagi: lesum mikið af kvæðum“ (Þorsteinn Gylfason. 

1996: 71). 
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Hugleiðingar Þorsteins setja nýyrðasmíð og íslenska málstefnu í samhengi við 

málheimspeki og rökfræði, með frumlegum hætti og hafa haft mikil áhrif á viðhorf manna til 

nýyrðasmíðar á Íslandi. Þessi hefð er mjög virk innan íslensku akademíunnar, þar sem óhætt 

er að segja að íslensk málrækt í formi nýyrðasmíðar hafi verið þrotlaus frá upphafi 

háskólastarfs í landinu. En ekki blasir við að þessi helsta málræktarstarfsemi landsins hafi verið 

verðlaunuð af bókmenntastofnuninni nema í verki Þorsteins Gylfasonar. Hún birtist þó í 

fjölmörgum íslenskum fræðiritum og er kannski nærtækast að nefna þær bækur íslenskra 

höfunda sem hafa birst á vegum Heimspekistofnunar Háskóla Íslands, en fyrsta ritið í þeim 

flokki, sem kom út 1994, var einmitt gefið út til heiðurs Þorsteini Gylfasyni.75 Sem dæmi um 

bók í þessum anda, rit sem ekki eru verðlaunuð, er rit sem kom út 2016, sama ár og Andlit 

Norðursins, og ber heitið Eitthvað annað og er eftir Björn Þorsteinsson. Bókin einkennist af 

skýrri hugsun um margbrotinn veruleika samtímans á ígrunduðu máli, og ber merki Þorsteins 

Gylfasonar, meðal annars í málstefnu í hans anda sem er sýnd í verki. Í bókinni, líkt og í öðrum 

ritum íslenskra heimspekinga í þessari ritröð, úir allt og grúir af nýyrðum og hugleiðingum um 

þau. Tvö dæmi um þetta úr bók Björns má nefna af handahófi. 

„Derrida nefnir þessa nýju hugsun „vofufræði“ (fr. hantologie)“ (Björn Þorsteinsson, 

2016: 111) 

 Og: 

„Liðskekkinguna virðist semsé ekki mega leggja að jöfnu við algjöra fjarveru hins illa, 

en hana ber heldur ekki að skilja sem návist þess ...“76 (Björn Þorsteinsson, 2016: 193) 

Efnið er hvað eftir annað sett fram í hugsun sem sýnir nýyrðin í virku samhengi sem 

vel má líta á sem menningarstarf sem miðar að því að koma orðunum í notkun og þannig 

auðga málheim Íslendinga í samræmi við 11. gr. í lögunum um stöðu íslenskrar tungu og 

íslensk táknmáls sem samþykkt voru á Alþingi 2011: „Stjórnvöld skulu stuðla að því að 

íslenskur fræðiorðaforði á ólíkum sviðum eflist jafnt og þétt, sé öllum aðgengilegur og notaður 

sem víðast“ (Alþingi, 2011). 

Texti Björns er víða dæmi um framsækna, nýja íslensku, sem er virkt málræktarstarf, 

sem fer fram án þess að Ísland eða Íslendingar séu viðfangsefni og mætti nefna fjölmörg önnur 

                                                           
75 Tilraun handa Þorsteini. Afmæliskveðjur til Þorsteins Gylfasonar ríflega fimmtugum. 1994. 
76 Á blaðsíðum 192-3 hugleiðir Björn hugtakið liðskekking frá ýmsum hliðum, en það er fengið úr Vofum Marx, 
eftir J. Derrida. (fr. disjointure) 
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íslensk fræðirit þar sem þetta er gert.77 Þetta eru ritin sem halda uppi sannleiksgildi orða 

Einars Benediktssonar er hann segir: „Ég skildi, að orð er á Íslandi til um allt, sem er hugsað á 

jörðu.“78 Þetta eru þó ekki verkin sem kanna flest það sem hugsað er um tengt Íslandi og 

Íslendingum og teljast því ekki verðlaunahæf að mati bókmenntastofnunarinnar. Það er í 

samræmi við íhaldssamt viðhorfs til íslensku, að þegar efni henni tengt sérstaklega er 

verðlaunað, þá er horft til málsögu eins og sést á verðlaunverkinu; Mergur málsins : íslensk 

orðatiltæki: uppruni, saga og notkun, eftir Jón G. Friðjónsson, sem hlaut Íslensku 

bókmenntaverðlaunin 1993. 

Að fræðirit og rit almenns eðlis verði að fjalla um Ísland og eða íslenskt efni, til að vera 

valið af bókmenntastofnuninni, þótt færa megi rök fyrir að rit sem fjalla um efni óháð landi 

og þjóð beiti nýyrðum mun meira, er dæmi um eigin ögun (normalíserað vald) 

dómnefndarmeðlima gegnum tíðina. Innbyggða, sjálfssagða skoðun sem ræður vali þeirra, án 

þess hægt sé að færa nein rök fyrir að það sé réttlætanlegt. Sem dæmi um hve hættuleg slík 

stefna er má nefna að ef íslenskur höfundur skrifaði afbragðs rit um stærsta vanda 

mannkynsins nú um mundir, loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á samfélög manna í nánustu 

framtíð til dæmis vegna mikilla fólksflutninga milli landa, en fjallaði ekkert um Ísland og 

Íslendinga þar, þá ætti hann ekki möguleika á að bókmenntastofnunin viðurkenndi verkið sem 

fyrsta flokks. Hefðin sýnir að til að það gæti gerst þyrfti að eiga sér stað hefðarrof, alger 

umbyltinga í áherslum. Það minnir aftur á orð Bjarka Valtýssonar um að menningarpólitík 

hérlendis sé ekki nútímaleg og horfist ekki í augu við aðkallandi verkefni (Bjarki Valtýsson, 

2011: 96). Við sitjum uppi með bókmenntastofnun sem vinnur gegn því að mikilvægustu 

hugðarefni manna séu þau sem helst hljóta frama innan hennar, en það er stofnun sem vinnur 

gegn skynsamri hugsun í landinu og hvetur til þess að hún fari fram á erlendum málum.  

Þótt Björn haldi ekki á lofti menningararfi í Eitthvað annað, í þeim skilningi sem 

Menningarstefna stjórnvalda leggur í hugtakið, þá gerir hann það ef það að vitna í íslenska 

fræðimenn eins og Pál Skúlason, Kristján Kristjánsson og Guðna Elíssonar, telst til samtals við 

menningararf. Ef íslensk heimspekihugsun væri skilgreind sem menningararfur, þá heldur 

                                                           
77 Af jarðlegum skilningi, Atli Harðarson, Háskólaútgáfan 2001. Hugsmíðar. Um siðferði, stjórnmál og samfélag. 
Viðhjálmur Árnason, Háskólaútgáfan og Siðfræðistofnun 2014. Afarkostir, Atli Harðarson. Háskólaútgáfan, 1995. 
Löndin í suðri, Jón Ormur Halldórsson. Breyttur heimur, Jón Ormur Halldórsson. Sannfæring og rök. Ólafur Páll 
Jónsson, Heimspekistofnun 2016. Rökfræði, Erlendur Jónsson, en þar eru nýyrði nánast á hverri síðu, auk þess 
að fá rit hafa jafn mikil áhrif á sjálfsmynd lesandans í gegnum hugsun hans, sem væri í samræmi við 
Menningarstefnuna. 
78 Kvæðið Móðir mín, eftir Einar Benediktsson, fjórða erindi. 
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Björn Þorsteinsson menningararfi hátt á lofti í texta sínum. Það þarf sérstaka sýn til að sjá ekki 

að þetta er menningararfur, sem minnir á hve vandmeðfarið hugtakið getur verið. Um það 

segir Laurajane Smith í bók sinni Use of heritage: „...að arfur er ekki nokkuð sem býr yfir 

skilgreindri merkingu og þýðingu, en er atferli sem framsetur hið menningarlega starf 

samtímans. Ólíkir hagsmunahópar og einstaklingar með mismikið vægi og gildi geta notfært 

sér hann í ólíkum tilgangi. Hann segir okkur, með öðrum orðum, meira um samtímann en 

fortíðina“79 (Smith, Laurajane. 2006: 11). 

Bókmenntastofnunin tekur verk sem viðhalda og endurnæra þjóðargoðsögn, 

þjóðarsjálfsmynd (ævisögur Íslendinga, sagnfræðirit um íslenskt efni, efni um íslenska 

landafræði og tungu), fram yfir verk sem hvorki fjalla um Ísland né Íslendinga (dæmi: 

heimspeki, heimsfræði, alþjóða stjórnmál), þótt síðarnefndu verkin séu í fararbroddi er kemur 

að þróun íslenskrar tungu og hugsunar. Þetta bendir til að af tveimur hugsanlegum kjörnum 

íslenskrar menningarstefnu, áhersluna á goðsögnina um Ísland eða áhersluna á íslenska 

tungu, þá sé viðhald goðsögunnar kjarninn. Sé litið svo á passar það við ofuráherslu 

bókmenntastofnunarinnar á efnið; Ísland og/eða Íslendingar, því áhersla á ræktun málsins 

krefst ekki íslensks efniviðar, jafnvel reynir annað efni meira á þróun tungunnar. Áhersla á 

goðsögnina krefst þess hins vegar að Ísland og/eða Íslendingar sé viðfangsefnið. Kjarni 

menningarstefnunnar virðist þannig vera viðhald goðsagnar um Íslendinga, en spyrja má hvort 

að orðið stefna eigi við um slíka „menningarpólitík“. Viðhald goðsagnar er skyldara 

trúarbrögðum en pólitík og má kannski fremur líta á sem ástand en ígrundaða stefnu. Sem 

stefna vinnur Menningarstefnan eins og hún er hugsuð og kemur fram í tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar til dæmis gegn því sem best væri fyrir íslenska tungu og íslenska 

hugsun almennt. 

Eins og kemur fram í kafla 4.1 er þjóðerniskennd ekki nauðsynleg forsenda 

árangursríkrar málstefnu og undirstöður sjálfsmyndar þjóðarinnar ef hægt er að tala um 

eitthvað slíkt fyrirbæri, sköpuðust á tímum þegar ekki var nein sérstök áhersla á 

sjálfsmyndarsköpun þjóðar, svo vitað sé. Menningarstefnan eins og hún er núna gefur til 

kynna að málstefna og endursköpun menningararfs og endursköpun sjálfsmyndar séu 

                                                           
79 „...that heritage is not a thing with defined meanings and values, but an´inherently political and 
discordant´practice that performs the cultural ´work´of the present. It can be utilized by different interest-
groups and individuals for different purposes and with varying degrees of hegemony and legitimacy. It tells us 
more about the present, in other words, than the past.“ 
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óaðskiljanleg atriði, en svo er ekki. Vel má færa rök fyrir því að málstefnan næði meiri árangri 

án þjóðlegra áherslna er kemur að menningu, auk þess sem auðveldara er að réttlæta 

málstefnu í fjölmenningarsamfélagi sé hún ótengd þjóðerniskennd. Og sagan sýnir að 

sjálfsmyndasköpun þjóðar á sér stað án afskipta ríkis og hún nær meiri árangri. Þannig bendir 

margt til að það séu engin skynsöm rök fyrir þjóðernislegum áherslum er kemur að 

menningarstefnu innan bókmennta og fræða. Að svo sé er aðeins sjálfgefin hugmynd sem 

menn hafa alist upp við, viðhorf sem einkennist af eigin ögun, en er þó til tjóns einmitt fyrir 

bókmenntir, fræði og vöxt tungunnar, ef að er gáð. Slík stefna er þjóðernissjálfhverf. 

Dæmi um höfund sem hefur skrifað rit er skara fram úr hvað það snertir að fylgja 

hörðustu markmiðum íslenskrar málstefnu út í hörgul er heimspekingurinn Kristján 

Kristjánsson. Hæfileikar hans til að setja saman skýra hugsun í fögru máli og gera viðfangsefnin 

landamæralaus, þannig að fengist er við staðbundinn vanda og almennan samtímis, skín af 

bókum hans. Í þeim fer fram meðvituð tilraun til að gera einmitt þetta, og setur hann viðleitni 

sína oftar en einu sinni í samband við hugmyndir Þorsteins Gylfasonar um hvernig heppilegast 

sé að aðlaga erlend hugtök að íslensku máli. Kristján segir: „Ég legg þannig annan og dýpri 

skilning en liggja kann á lausu við fyrstu sýn í þá staðhæfingu að skipuleg hugsun uni ekki 

óvönduðu málfari né ruglborinni framsetningu, skilningi sem veltur á ákveðinni afstöðu til 

sambands máls, hugsunar og veruleika. Krafan um vandað málfar kann, undir niðri, að vera 

krafa sem lýtur að sjálfri uppistöðu mannlegrar hugsunar, ekki aðeins ónauðsynlegu ívafi 

hennar“ (Kristján Kristjánsson, 1992: 179). 

Hefði íslensk bókmenntastofnun ígrundað hlutverk sitt og til dæmis komist að því að í 

fræðiritaflokki væri best, til að koma til móts við kjarna málstefnunnar til að reyna að víkka út 

menningarsöguna, opna íslenska heimspeki almenningi og reyna að sýna að á íslensku sé 

sannarlega hægt að hugsa skýrt um alla hluti, óháð efniviðinum land og þjóð, þá hefði hún 

flýtt sér að verðlauna verk Kristjáns Kristjánssonar þegar þau komu fram. En eftir tvær bækur 

á íslensku sneri Kristján sér að því að skrifa verk sín á ensku. Má í því sambandi nefna bækur 

sem hafa fengið góðar umsagnir, eins og: Aristotelian Character Education (2017), The Self 

and its Emotions (Studies in Emotion and Social Interaction (2012), Social Freedom: The 

Responsibility View (2007). 

Íslensk menningarstefna er það þjóðernissjálfhverf að þegar einn ritfærasti 

fræðimaður landsins eins og Kristján Kristjánsson tekur þá stefnu að skrifa á ensku, þá verður 

að álykta sem svo að út frá áherslum tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar hafi það verið 
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hárrétt ákvörðun hjá honum. Með því vék hann sér undan öruggri sniðgöngu, kom sér út úr 

ástandi þar sem því er haldið fram árlega að verk um Ísland og Íslendinga séu betri en verk 

sem þau er hann hefur ritað. Slík stefna getur ekki verið góð fyrir þróun íslenskrar tungu. 

Tölfræðisagan staðhæfir að það var skynsamlegt hjá einum ritfærasta fræðimanni Íslands að 

skrifa á ensku um hugðarefni óháð Íslandi, þar á hann möguleika á framgangi. Stefna sem 

leiðir til þeirrar ályktunar að allir höfundar á sviði bókmennta og fræða sem ekki velja Ísland 

og Íslendinga sem viðfangsefni, taki skynsama ákvörðun með því að skrifa á ensku eða öðru 

máli, því það opni þeim þó einhverja möguleika á að komast í fremstu röð og komi þeim undan 

þátttöku í sýndarkeppni sem er sniðin fyrir sigur hins íslenska, komi þeim undan alveg öruggri 

útilokun, slík „menningar“stefna er ekki góð fyrir þróun íslenskrar hugsunar og tungu og er 

ekki sniðin til að bæta stöðu íslenskrar menningar. Þessi stefna er bestu rökin fyrir því að fólk 

á Íslandi sem telur menningararf ekki tengjast landi og þjóð sérstaklega sem viðfangsefni, 

heldur gæði hugsunar, sama hvað hún hefur að viðfangi, taki sig saman og mæli fyrir upptöku 

ensku, til að losa eitthvað um stöðu þjóðernissjálfhverunnar og fyrir auknu andlegu frelsi og 

auknum fjölbreytileika. Þjóðernissjálfhverf Menningarstefna stjórnvalda og 

þjóðernissjálfhverf menningarstefna eins og hún birtist í tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar hefur þvert á ætlan gert upptöku á ensku æskilegan kost fyrir hinn 

stóra, sniðgengna hóp sem segja má að hafi verið brotið á. Rökrétt er að þessi hópur beiti sér 

fyrir upptökum á ensku í nafni frjálsrar hugsunar í landinu. Réttast er að taka fram að það er 

þvert á óskir höfundar þessarar ritgerðar að slíkt gerist. En þegar Menningarstefnan verður 

sjálf einu vitrænu rökin fyrir þessu baráttumáli, þá er öruggt að slakari getur árangur hennar 

ekki orðið. Skrifast sá árangur á normalíserandi hugsun, eigin ögun áhrifamanna innan 

menningarlífsins áratugum saman, sem í góðri trú og óafvitandi hafa mismunað og undirokað 

verk sem eru að efnisvali óháð Íslandi og Íslendingum og höfunda þeirra. Í kafla 5.3 í umfjöllun 

um þjóðernissjálfhverfa menningarmylluna kemur fram hvernig þessi mismunun er svo gróf 

að spyrja má hvort kominn sé grundvöllur að málssókn á hendur hinna Íslensku 

bókmenntaverðlauna vegna þess að þau eru rekin á þeim fölsku forsendum; að þau virðist 

opin verkum óháð efnisvali, en eru í reynd aðeins fyrir verk um Ísland og eða Íslendinga í 

fagurbókmenntaflokki og flokki fræðirita og rita almenns efnis. 

Tungumál er mikils virði en það er þó lítils virði í samanburði við að hugsun sé eins 

frjáls, beitt og margbrotin og hún getur verið í einu samfélagi í erfiðum, ófyrirsjáanlegum 
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heimi. Einsleitni leiðir hins vegar til andleysis, leiða og aðstæðna sem bjóða heim hættunni á 

hreinum og beinum fáránleika.80 

Öruggt er að beiting sem framsæknastar og fjölskrúðugastrar íslensku við að greina 

nútímann fer fram í fræðiritum sem tengjast ekki, hvað efnivið varðar, Íslandi og Íslendingum. 

Þess vegna er öruggari leið til að efla málið, sé það vilji bókmenntastofnunarinnar, að standa 

að baki slíkum verkum. Þannig er stefna bókmenntastofnunarinnar þvert á þær áherslur sem 

væru í mestu samræmi við nýyrðaáherslu málstefnunnar, en stefna sem grefur undan eigin 

markmiðum er í þessari ritgerð nefnd þjóðernissjálfhverf. Stefna sem legði áherslu á að efni 

væri sem mest óháð landi og þjóð kæmi líka betur til móts við hina breyttu samsetningu 

íbúanna, sem margir tengjast ekki þjóðargoðsögn Íslendinga eða tengjast annarri 

þjóðargoðsögn. Slíkir lesendur gætu dregist betur inn í menningu landsins gegnum texta sem 

einkenndust af áhugaverðri hugsun fyrst og fremst. 

Þjóðernissjálfhverf áherslan verður til þess að margir venda fræðimannaferli sínum 

móti erlendri grundu, en áhugavert er að greina þætti í íslenskri ritmenningu sem sýna ekki 

merki þjóðernissjálfhverfu. Ef augum er rennt yfir þau hundruð doktorsstyrkja sem veittir hafa 

verið úr sjóði Rannís undanfarin ár, þá má vissulega sjá orðið Ísland mjög oft í heitum verkanna 

og sjá örla á þjóðlegri áherslu. Það sem þó er áhugaverðast er að sjá öll þau hundruð 

viðfangsefni sem ekkert tengjast landi og þjóð. Spurningin vaknar þegar áherslur Rannís eru 

skoðaðar; af hverju ratar ekkert af textum eftir fjölmarga íslenska höfunda sem þessa inn á 

lista bókmenntastofnunarinnar yfir það besta? Þeir hafa ekki enn mjakast út fyrir ríkjandi 

sannleiksveldi, listar Rannís 2017 halda eðlilegri jafnvægislínu milli þess þjóðlega og annars, 

                                                           
80 Einsleit áhersla býður heim möguleika á sérstökum aðstæðum. Ef listi bókmenntastofnunarinnar í 
fagurbókmenntum og ritum almenns efnis, samanstæði af raunsæjum skáldsögum með Ísland og Íslendinga sem 
viðfangsefni, raunsæjum skáldsögum sem hefðu þetta ekki sem viðfangsefni, af fantasíum, vísindaskáldsögum, 
og sem flestum bókmenntagreinum, og ef fræðin væru fjölbreytt, um ísland og/eða Íslendinga sem efni, og 
einnig um meirihluta viðfangsefna, það er að segja allt annað, þá myndaðist ekki möguleikinn á að bera saman 
verkin og finna sameiginlega þætti þar til í ljós kæmi uppskrift að hinu fullkomna verðlaunaverki. Fjölbreytni 
tryggði að uppskrift fyndist ekki, og ljóst væri að það væri innihaldið í sjálfu sér sem ynni til verðlauna. En þegar 
einsleitnin er alger þá skapast möguleikinn á að bera saman verkin, finna hið æskilega viðfangsefni, og 
margskonar sameiginlegar áherslur, og gera uppskrift að verðlaunaverkum. Uppskrift að sigurverki skapar í heimi 
nútíma tækni, möguleikann á að skapa tölvuforrit sem leiðir fólk í gegnum gerð grindar að vinningsverki. Þegar 
möguleikinn á formúluskilgreiningu myndast þá glatast mikið, eins og tilfinning fyrir að frumleiki í hugsun hafi 
vægi. Alræði eins forms sviptir það töfrum og vinnur á endanum gegn því. Sigur forms er enginn þegar það á 
augljóslega ekki í neinni samkeppni við önnur form, annað viðfangsefni. Þreytu tekur að gæta, sem vart verður 
við gagnvart bókmenntum hér á landi, sem komast stundum varla á sölulista þar sem spennusögur drottna. Ef 
tölfræðisaga bókmenntaverðlaunanna í barnabókaflokki er skoðuð, þá gera fantasíuverkin sem þar er að finna, 
það að verkum, að tölfræðisagan gefur ekki möguleika á að finna út hvernig barna og unglingabók á að vera, til 
að passa inn í kríteríur nefndanna, og hlýtur það að teljast til fyrirmyndar. Þetta er ekki hægt að segja um flokk 
fagurbókmennta og fræðirita og rita almenns eðlis, þar sem einsleitnin býður upp á skoðun af þessu tagi. 
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en þeir eru horfnir þegar listar verðlaunarita bókmenntastofnunarinnar í fræðiritaflokki eru 

skoðaðir. Hvar í ferlinu hurfu möguleikar þessara texta á að komast lengra, nær 

almannarýminu? Ef hlutfallið hjá bókmenntastofnuninni væri líkt áherslu Rannís 2017 og fyrir 

árið 2018, áhersla á hið þjóðlega innan við 40%, þá væri hægt að tala um eðlilega þjóðlega 

áherslu, en um leið fjölþætta menningarlega áherslu (Rannís, tölfræði og úthlutanir, 2018). 

Ef val stendur á milli þess fyrir fræðimenn og rithöfunda að hugsa á íslensku um íslensk 

efni til að vera mögulega álitnir fyrsta flokks og njóta styrkja ríkisins eða að hugsa um það sem 

þeir vilja á ensku, þá munu mjög margir færir einstaklingar velja að setja fram hugsanir sínar 

á ensku. Það stuðlar að atgervisflótta sem auðveldar fulltrúum hinna þjóðlegu áherslna að 

virðast skara fram úr heima fyrir. Tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar vekur þá spurningu; 

hvers vegna ættu höfundar sem vilja fjalla um efni óháð landi og þjóð að skrifa á íslensku? 

Stuðlar þessi stefna að atgervisflótta opinn huga fólks, í anda Kristjáns Kristjánssonar.  

 

8. Hugrenningar og niðurstaða. 

Frelsið er kemur að efnisvali fræða og bókmennta gagnvart bókmenntastofnuninni er ekki 

meira en svo að ef maður hugsar sér að þegar kemur að tilnefningu til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs og vali á bókum sem hljóta hin Íslensku bókmenntaverðlaun, þá væri sett 

svohljóðandi regla: Verkin skulu fjalla um Ísland og/eða Íslendinga, þá mundi ekki þurfa að 

breyta neinu. Fólk mundi líklega mótmæla og tala um atlögu að tjáningarfrelsi og skort á 

víðsýni. En ástandið er þannig að ef slík regla væri sett, þá mundi ekkert breytast, því ástandið 

er eins og að regla sem þessi sé gild og fullkomlega virt. Þetta er dæmi um óskráða reglu sem 

eigin ögun gerir að verkum að unnið er samkvæmt, en ef hún er orðuð, þá hljómar hún ekki 

vel. Þetta er dæmi um að vald orðræðunnar er í skjóli normalíserandi valds sem ákvarðar hvað 

er sagt og hvað ekki og slíku valdi er alltaf hentugra að óskynsamlegar reglur séu skoðun 

þegnanna sjálfra, eða virðist vera það, en að þær séu þvingaðar á þá ofan frá. Það er sagt 

ögrun81 að nefna þær upphátt, sem afhjúpar leyndarhyggju í kringum þjóðernissjálfhverft 

gildismatið. Árangurinn er sá að starfað er samkvæmt reglunni, en þó hafa flestir á 

tilfinningunni að málfrelsi ríki, tjáningarfrelsi og gengi ritverka tengist ekki þjóðlegu efnisvali 

þeirra, heldur listrænum tökum og innri gæðum verksins. Listræn tök og innri gæði verka hafa 

þó ekkert að segja hjá bókmenntastofnuninni, nema verkin séu um Ísland og/eða Íslendinga, 

                                                           
81 (Ástráður Eysteinsson, 2017, 22. desember). 
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sem þýðir að hlutverk hennar er fyrst og fremst hugsanastýring, vald gegn frjálsri hugsun en 

fyrir menningarlegri aðgreiningu. Ritin sem eru í bestu samræmi við nýyrðaáherslur málstefnu 

Íslendinga eru helst hundsuð, sem gerir að verkum að unnið er gegn kjarna gildum í 

menningarstefnunni með henni sjálfri. Þetta grefur undan sjálfsmynd margra fremur en að 

byggja hana upp eins og menningarstefna stjórnvalda miðar þó að. 

 Ástráður Eysteinsson segir í pistlinum Hugleiðingar um sögur og samtíma sem fluttur 

var á RÚV 22. des 2017: „… Fyrir tveimur árum birti rithöfundurinn Bjarni Bjarnason ögrandi 

pistil um það sem hann kallaði „dásvefn þjóðernissjálfhverfunnar“ (Stundin, 5. des. 2015) – 

pistlinum var raunar ekki beint að glæpasögum, heldur fremur að bókmenntastofnuninni. 

Grundvöll hennar segir Bjarni mega taka saman þannig að engin fræði og engar bókmenntir 

teljist fyrsta flokks „nema Ísland og Íslendingar séu í forgrunni sem umfjöllunarefni.“ Ósjálfrátt 

svar við þessari ögrun er að spyrja um hvað íslenskir höfundar eigi að skrifa ef ekki Ísland og 

íslenska þjóð“ (Ástráður Eysteinsson, 2017, 22. desember). 

Viðeigandi er að bregðast við andmælum Ástráðs við hugmyndum sem þeim er birtast 

í þessari ritgerð í lokakaflanum, því það krefst upprifjunar á ýmsu sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni, líkt og gjarnan er gert í lokaköflum. 

Athyglisvert er að Ástráður skuli kalla pistilinn sem birtist í Stundinni og er efnislega í 

anda þessarar ritgerðar; ögrandi og segja auk þess að staðhæfingin um kröfu 

bókmenntastofnunarinnar um íslenskt efnisval, sé ögrandi. Ef staðreyndir eru stundum 

ögrandi, þá er kannski hér um ögrun að ræða. En staðreyndir eru ekki ögrandi í sjálfu sér. Hvað 

er þá á ferðinni hér sem er ögrandi? Ef til vill felst mest ögrun í að einhver nefnir þessa 

staðreynd upphátt. Að það skuli vera viðkvæmt fyrir fulltrúa hins þjóðernissjálfhverfa 

gildismats, sem er æpandi staðreynd, að það sé nefnt upphátt, leiðir hugann að 

leyndarhyggju, en hún er eitt helsta einkenni menningarlegs rasisma, sem vart verður við í 

samfélagsumræðu hér á landi (Kjarninn, 2015, 11. júní). Ef menn kynna sér helstu einkenni 

hans, þá sést fljótt að þjóðernissjálfhverf menningarstefna ber svipmót menningarlegs 

rasisma. Hann réttlætir til dæmis mismunun á grundvelli menningar og/eða trúarbragða, í 

honum felst andstaða við fjölmenningu og hann einkennir eðlishyggja sem grundvallast á trú 

og/eða menningu (Mudde, C, 2007: 63-4/78-88).  

Ef eitthvað er staðhæft ranglega, hvernig getur það þá verið ögrandi? Við hvað er það 

þá ögrun? Og hvers vegna? Menn telja sig fulltrúa einhvers ef þeir túlka orðræðu sem ögrandi 

og er litið á Ástráð hér sem fulltrúa gildismatsins sem gagnrýnt er í þessari ritgerð og í grein 
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Stundarinnar sem hann nefnir. Svo kann að virðast í fyrstu, að ekki þurfi mikið hugrekki til að 

gerast málsvari ríkjandi þjóðernissjálfhverfs menningarástands og tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar. Þó er það svo vegna þess að þetta ástand er mjög ögrandi, við 

mjög marga. Látum Ástráð um að svara nokkrum spurningum sem hafa vaknað við 

krufninguna á þjóðernissjálfhverfu menningarástandi, ástandi sem honum finnst eðlilegt. 

Ástráður ver tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar og spyr, hvað eiga íslenskir 

höfundar að skrifa um annað en Ísland og Íslendinga. Þannig að núna, eftir tæplega 20 ára 

sögu Íslensku bókmenntaverðlaunanna, þá geta allir þeir höfundar og útgefendur sem sent 

hafa inn verk til Íslensku bókmenntaverðlaunanna sem hvorki fjalla um Ísland né Íslendinga 

og borgað með þeim 33.500 krónur hverju, að núvirði, svo það nemur nokkrum milljónum í 

heild, snúið sér að Ástráði og spurt hann; inn á hvaða reikning voru peningarnir settir fyrir 

verkin sem aldrei voru í rauninni með í keppninni? Af því reglan hennar er; íslenskir höfundar 

eiga að skrifa um Ísland og Íslendinga. Eins og bent hefur verið á, þá er það svo að ef verk 

standa jöfn gagnvart verðlaununum, sama um hvað þau fjalla, og ef maður hefur tvö verk, eitt 

um efni tengt landi og þjóð, annað ótengt þessu og þau eiga bæði 50% líkur á að vera talin 

best, þá eru líkurnar á að verk um Ísland og Íslendinga sigri 28 sinnum í röð 0,000000372529%. 

Það má námunda í núll. Meginregla verðlaunanna er; verðlaun fyrir verk um Ísland eða 

Íslendinga. Útgefendur verka um annað hafa verið narraðir til að vera með því reglan er ekki 

tekin fram. Að koma sér í þá stöðu að þurfa að svara hópi vel meinandi fólks, sem starfar að 

bókmenningu hérlendis og skilur ekki hin þjóðernissjálfhverfu trúarbrögð sem hér ríkja, eins 

og Ástráður gerir, það er að kunna að ögra afar stórum hluta íslensks menningarlífs. Vilji hann 

halda áfram að ögra þessum hópi fólks þarf hann bara að svara heiðarlega; Þessir peningar 

fóru í að auglýsa að aðeins efni um Ísland og Íslendinga telst best hér á landi.  

En það eru fleiri áhugaverðar spurningar sem ögrandi Ástráður hefur komið sér í þá 

stöðu að þurfa getað svarað, vilji hann halda því fram að tölfræðisaga 

bókmenntastofnunarinnar sé eðlileg af því að íslenskir höfundar eigi að skrifa um Ísland og 

Íslendinga. Tökum samræmið milli tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar og málstefnunnar. 

Nú spyrja fræðiritahöfundar sem hvorki skrifa um Ísland né Íslendinga Ástráð; beitum við 

nýyrðasmíð og skapandi íslensku síður en höfundar sem skrifa um Ísland og Íslendinga eða 

gerum við meira af því? Ef við gerum meira af því, eins og blasir við að við gerum, hvers vegna 

eru hinir þá alltaf verðlaunaðir og hvers vegna eru okkar verk aldrei talin fyrsta flokks, í þeim 

skilningi að þau fái verðlaunin? Ertu að segja að ef við viljum getað talist með fyrsta flokks 



 89 

verk, þá ættum við að skrifa á öðru máli? Einu marktæku rökin sem íslenskur höfundur sem 

ekki skrifar um Ísland og Íslendinga, eða gerir það utan raunsæisformsins, hefur fyrir að 

berjast fyrir að hér sé tekin upp enska er tölfræðisaga bókmenntastofnunarinnar. Hún sýnir 

svo ekki verður um villst að verk okkar eru alltaf annars flokks. Ertu að ögra okkur, Ástráður, 

til að fara að berjast fyrir að hér sé tekin upp enska í nafni efnisvalsfrelsis og hugsanafrelsis? 

Sé svo, þá er ástæðan góð. Ekki er hægt að skilja þessa stefnu öðruvísi og það verður að kallast 

ögrun í lagi. Það er næsta skref að þessi hópur taki þessari langvarandi áskorun og fari að 

berjast fyrir þessu máli. Þetta er eini hópurinn sem gæti komið þessu í kring, enda þá barist 

fyrir tjáningarfrelsi og frjálsri hugsun. Ef að þetta gerist og tekst, þá má í sögunni þakka Ástráði 

fyrir hvatninguna. Hann kunni svo sannarlega að ögra. 

 Í hugvekju sinni minnist Ástráður á rúmlega 20 fagurbókmenntaverk og tengjast þau 

öll Íslandi og gjarnan íslenskri sögu. Hefur hann margt áhugavert um þau að segja. En hann 

finnur eina bók sem hvorki fjallar um Ísland né Íslendinga en er þó eftir Íslending. Um 

lestrarupplifunina af henni segir hann: „… þá finnur lesandi að sagan bregst lítt við þöglum en 

líkt og sjálfvirkum fyrirspurnum hans um íslenska staðsetningu og þessu getur fylgt ákveðin 

tilfinning fyrir áttleysu: er þessi íslenska saga ekki um Íslendinga og tengist hún ekki Íslandi á 

einhvern hátt?“ 

Annað hefur hann ekki að segja um bókina. 

Í þessari ritgerð hefur verið tekið fram að ein birtingarmynd þjóðernissjálfhverfu er að 

lesa texta eftir íslenskan höfund sem hvorki fjallar um Ísland né Íslendinga sem svo, að hann 

sé engu að síður komment um Ísland og Íslendinga.82 Þetta viðhorf setur verk íslenskra 

höfunda sem ekki fjalla um Ísland og Íslendinga í einn flokk og í honum skiptir ekki máli um 

hvað verkin fjalla því þau segja öll það sama um Ísland og Íslendinga; EKKERT. Hafa verður í 

huga að textar geta ekki verið misgóðir í að fjalla ekki um Ísland og Íslendinga. Slíkir textar 

gera það allir jafn vel. Til að gera þessa greiningu hefði Ástráður ekki þurft að lesa bókina og 

hann getur endurnýtt túlkunina á allar bækur eftir Íslendinga sem ekki fjalla um Ísland og 

Íslendinga. Þarna er komin greiningaraðferð sem einfaldar flokkun mjög mikið og getur því 

verið hentugt verkfæri fyrir þá bókmenntafræðinga sem deila gildismati Ástráðs, ef einhverjir 

gefa sig fram. 

                                                           
82 Sjá neðanmálsgrein 1 blaðsíðu 7. 
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Þessi flokkunaraðferð, að leggja öll verk að jöfnu eftir íslenska höfunda sem ekki fjalla 

um Ísland og Íslendinga, er aðferð sem Ástráður styður líka í gegnum tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar, því þar er hún notuð. Hún segir það sama um öll slík verk og það 

er að þau eru annars flokks. 

En ef maður gefur sér að þessi verk hafi ekki aðeins verið sett í einn flokk, flokkinn með 

verkum sem ekkert segja um Ísland og Íslendinga og sniðgengin eftir það. Segjum að þau hafi 

þvert á móti verið lesin af fullum áhuga af bókmenntastofnuninni. Þá er það mat 

nefndarmanna eftir yfirlegu að þessi verk eru öll annars flokks. Sé þetta tilfellið, þá er komin 

önnur ögrun og umfangsmeiri. Þá er komin fram ögrun sem snýr að vitsmunum íslenskra 

rithöfunda og fræðimanna og að íslenskum háskólum almennt. Ef íslenskir fræðimenn geta 

aðeins skrifað fyrsta flokks rit um Ísland og Íslendinga, hvað segir það þá um gæði íslenskra 

háskóla? Og ef íslenskir rithöfundar geta aðeins skrifað fyrsta flokks texta ef viðfangsefnið er 

fyrst og fremst Ísland og/eða Íslendingar, hvað segir það þá um hæfileika þeirra og vitsmuni? 

Það er meiri ögrun fólgin í því að segja að þetta hafi allt verið lesið en að því hafi verið hafnað 

út af skorti á efninu Ísland og Íslendingar, því að það er að segja að fólk sem skrifar um annað 

en Ísland og Íslendinga sé hæfileikalausara og verra menntað fólk en þeir sem skrifa um þetta 

efni. Það er að segja að íslenskir háskólar geti aðeins útskrifað fólk sem getur sett saman úrvals 

texta um efni tengt Íslandi og Íslendingum, en ekkert annað, sem þó er megnið af því sem til 

er. Hér erum við virkilega á slóðum ögrana. 

Hið þjóðernissjálfhverfa gildismat er svo ríkjandi í íslenskum menningarheimi að 

fulltrúar þess skynja ekki fáránleika þess og sleppa út úr sé kjarnahugsunum þess eins og um 

hvað menn „eigi“ að skrifa. 

Það er staðreynd að þótt íslenskur höfundur skrifi um efni ótengt landi og þjóð, þá er 

grunnsýn verksins einhvern veginn tengd umhverfi hans og sá sem les verkið, ef hann er 

íslenskur, túlkar það í tengslum við umhverfi sitt. Þannig eru höfundar tengdir stað og tíma, 

sama hvað þeir skrifa um og sú óhjákvæmilega tenging nægir. Það er ekki verkefni 

menningarstefnu að skilgreina tengsl hugsunar einstaklinga og staðsetningar þeirra eitthvað 

nánar en þetta. Fyrir þá sem vilja er hægt að túlka öll verk út frá þjóðerni höfundar eða 

þjóðerni lesanda og það er einmitt eitthvað sem vænta mætti að væri sjálfsögð og ánægjuleg 

staðreynd fyrir bókmenntafræðing. Þegar verk eftir Íslending, sem er ótengt Íslandi og 

Íslendingum að efni, er þannig túlkað þá kemur alltaf fram að lokum áhugaverð sýn á 
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nærumhverfið, í okkar tilfelli Ísland og Íslendinga. En til þess þurfa menn að lesa verkið, greina 

hugsun þess og staðfæra hana inn í staðbundinn samtíma. 

Þegar Ástráður hefur í áðurnefndri grein sinni lýst fjölbreytni í íslenskri 

skáldsagnagerð, sem er fjölbreytni í skilningi menningarstefnu stjórnvalda, það er fjölbreytni 

innan menningararfsins, þá segir hann: „En fjölbreytnin í íslenskum sagnaheimi er þó fyrst og 

fremst tryggð með þeim fjölda mikilvægra og áhugaverðra þýðinga sem koma út um þessar 

mundir …“ (Ástráður Eysteinsson, 2017, 22. desember). 

 Íhuga má hvort í setningunni felist, mögulega óvart, viðurkenning á að 

þjóðernissjálfhverf menningarstefna hindrar eðlilega fjölbreytni með því að loka af öll 

utanrammaskáldverk. Hvers vegna ættu þýðingar að tryggja fjölbreytni fremur en að bæta 

aðeins við hana? Önnur menningarstefna en sú þjóðernissjálfhverfa menningarstefna sem hér 

er rekin hefði leitt til þess að fjölbreytnin hefði verið í íslenskum fræðum og skáldverkum sem 

bókmenntastofnunin stæði að baki og ekki þyrfti að lesa þýdd verk til að átta sig á að efni 

fræða og bókmennta eru takmarkalaus. Slík rit eiga allt eins að fjalla um efni sem við sem 

lesendur, vissum ekki að væri til áður en við opnuðum bókina. Þýðingar ættu þannig aðeins 

að auka fjölbreytni, en ekki tryggja hana. 

Í innganginum var spurt að því hvort það sem Bjarki Valtýsson staðhæfir í bók sinni 

Íslensk menningarpólitík eigi við rök að styðjast, en hann segir að þjóðlegar áherslur íslenskrar 

menningarstefnu leiði oft til að „leyndardómsfull þjóðtrú, tungan og sagnaarfurinn eru notuð 

á mjög meðvitaðan hátt, stundum á kostnað innihalds,“ (Bjarki Valtýsson, 2011: 84) og segir 

um meðvitaða notkun á íslensku menningarvitundinni að hún; „getur auðveldlega steypt 

íslenskri list í einsleitt mót náttúruupphafningar og mergsogins menningararfs“ (Bjarki 

Valtýsson, 2011: 109). Í ritgerðinni hefur verið sýnt fram á hvernig þetta á við rök að styðjast 

og hvernig kalla má íslenska menningarstefnu eins og hún birtist í tölfræðisögu 

bókmenntastofnunarinnar þjóðernissjálfhverfa. 

Lundinn, sem táknmynd menningarstefnunnar, er þannig greinilega lasinn, en hann er 

þó fjarri því dauðvona. Það er trú höfundar að hann muni hjarna við og taka flugið von bráðar; 

út í heim. 
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9.0. Listar tengdir tölfræðisögu bókmenntastofnunarinnar.83 

9.1. Íslenskar bækur tilnefndar til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og útgefendur 

þeirra. 

2018 Auður Ava Ólafsdóttir. Ör. Benedikt. 

Sigurður Pálsson. Ljóð muna rödd. JPV. 

2017. Guðmundur Andri Thorsson fyrir Og svo tjöllum við í rallið: Bókin um Thor. JPV. 

Linda Vilhjálms fyrir ljóðabókina Frelsi. Mál og menning.  

2016. Elísabet Jökulsdóttir fyrir ljóðabókina Ástin ein taugahrúga: Enginn dans við Ufsaklett. 

Viti menn. 

Guðbergur Bergsson fyrir skáldsöguna Þrír sneru aftur. JPV. 

2015. Jón Kalman Stefánsson fyrir skáldsöguna Fiskarnir hafa enga fætur. Bjartur. 

Þorsteinn frá Hamri fyrir ljóðabókina Skessukatlar. Mál og menning. 

2014. Auður Jónsdóttir fyrir skáldsöguna Ósjálfrátt. Mál og menning.  

Eiríkur Örn Norðdahl fyrir skáldsöguna Illska. Mál og menning. 

2013. Guðmundur Andri Thorsson fyrir smásagnasafnið Valeyrarvalsinn. JPV. 

Hallgrímur Helgason fyrir skáldsöguna Konan við 1000º. JPV. 

2012. Bergsveinn Birgisson fyrir skáldsöguna Svar við bréfi Helgu. Bjartur. 

Gerður Kristný fyrir ljóðabókina Blóðhófnir. Mál og menning. 

2011. Gyrðir Elíasson fyrir smásagnasafnið Milli trjánna. Uppheimar. 

Ísak Harðarson fyrir ljóðabókina Rennur upp um nótt. Uppheimar. 

2010. Einar Kárason fyrir skáldsöguna, Ofsi. Mál og menning. 

Steinar Bragi fyrir skáldsöguna Konur. Nýhil 2008. Mál og menning 2009. 

2009. Auður A. Ólafsdóttir fyrir skáldsöguna Afleggjarann. Salka. 

Sigurbjörg Þrastardóttir fyrir ljóðabókina Blysfarir. JPV. 

2008. Bragi Ólafsson fyrir skáldsöguna Sendiherrann. Mál og menning. 

Kristín Steinsdóttir fyrir skáldsöguna Á eigin vegum. Vaka-Helgafell. 

2007. Hallgrímur Helgason fyrir skáldsöguna Rokland. Mál og menning. 

Jón Kalman Stefánsson fyrir skáldsöguna Sumarljós, og svo kemur nóttin. Bjartur. 

                                                           
83 Tenglar á listana eru í heimildaskrá, en þar er þó sjaldnast getið um hver útgefandinn var. Til að komast að því 
var hverju verki fyrir sig slegið upp á leitir.is, og það skráð. Þessir uppfærðu listar, ásamt skjalinu 
Menningarstefna, sem er að finna á vef stjórnarráðsins, eru frumheimildir við vinnslu ritgerðarinnar, þótt slóðir 
á þá sé að finna meðal almennra heimilda. 
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2006. Auður Jónsdóttir fyrir skáldsöguna Fólkið i kjallaranum. Mál og menning.  

Kristín Marja Baldursdóttir fyrir skáldsöguna Karitas, án titils. Mál og menning. 

2005. Einar Kárason fyrir skáldsöguna Stormur. Mál og menning. 

Sjón fyrir skáldsöguna Skugga-Baldur. Bjartur. 

2004. Ingibjörg Haraldsdóttir fyrir ljóðabókina Hvar sem ég verð. Mál og menning.  

Jón Kalman Stefánsson fyrir skáldsöguna Ýmislegt um risafurur og tímann. Bjartur. 

2003. Álfrún Gunnlaugsdóttir fyrir skáldsöguna Yfir Ebrofljótið. Mál og menning. 

Jóhann Hjálmarsson fyrir ljóðabókina Hljóðleikar. Hörpuútgáfan. 

2002. Mikael Torfason fyrir Heimsins heimskasti pabbi. JPV. 

Gyrðir Elíasson fyrir smásögusafnið Gula húsið. Mál og menning. 

2001. Þórunn Valdimarsdóttir fyrir Stúlka með fingur. Forlagið. 

Jón Kalman Stefánsson fyrir Sumarið bakvið Brekkuna. Bjartur. 

2000. Guðbergur Bergsson fyrir Faðir og móðir og dulmagn bernskunna og Eins og steinn sem 

hafið fágar. Forlagið. 

Kristín Ómarsdóttir fyrir Elskan mín ég dey. Mál og menning. 

1999. Hallgrímur Helgason fyrir skáldsöguna 101 Reykjavík. Mál og menning. 

Þórarinn Eldjárn fyrir Brotahöfuð. Forlagið. 

1998. Árni Bergmann fyri Þorvaldur víðförli. Mál og menning 

Matthías Johannessen fyrir ljóðabókina Vötn þín og vængur. Hörpuútgáfan. 

1997. Hannes Sigfússon fyrir Kyrjálaeiði. Mál og menning. 

Steinunn Sigurðardóttir fyrir Hjartastaður. Mál og menning. 

1996. Vigdís Grímsdóttir fyrir Grandavegur 7. Iðunn. 

Einar Kárason fyrir Heimskra manna ráð. Mál og menning.  

1995. Einar Már Guðmundsson fyrir skáldsöguna Englar alheimsins. Almenna bókafélagið. 

Álfrún Gunnlaugsdóttir fyrir Hvatt að rúnum. 

1994. Vigdís Grímsdóttir fyrir skáldsöguna Stúlkan í skóginum. Iðunn. 

Sigurður Pálsson fyrir Ljóð námu völd. Forlagið. 

1993. Guðbergur Bergsson fyrir Svanurinn. Forlagið. 

Ingibjörg Haraldsdóttir fyrir Nú eru aðrir tímar. Mál og menning. 

1992. Fríða Á. Sigurðardóttir fyrir skáldsöguna Meðan nóttin líður. Forlagið. 

Þorsteinn frá Hamri fyrir Vatns götur og blóðs. Iðunn. 

1991. Álfrún Gunnlaugsdóttir fyrir Hringsól. Mál og menning.  
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Gyrðir Elíasson fyrir Bréfbátarigningin. Mál og menning.  

1990. Svava Jakobsdóttir fyrir Gunnlaðar saga. Forlagið.  

Matthías Johannessen fyrir Dagur af degi. Almenna bókmenntafélagið. 

1989. Stefán Hörður Grímsson fyrir Tengsl. Mál og menning.  

Birgir Sigurðsson fyrir Dagur vonar. Mál og menning.  

1988. Steinunn Sigurðardóttir fyrir Tímaþjófurinn. Iðunn. 

Thor Vilhjálmsson fyrir skáldsöguna Grámosinn glóir. Svart á hvítu. 

1987. Pétur Gunnarsson fyrir Sagan öll. Punktar. 

Einar Kárason fyrir Gulleyjan. Mál og menning.  

1986. Vésteinn Lúðvíksson fyrir Maður og haf. Mál og menning. 

Jón úr Vör fyrir Gott er að lifa. Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

1985. Hannes Pétursson fyrir 36 ljóð. Iðunn. 

Kristján Karlsson fyrir New York. Almenna bókmenntafélagið.  

1984. Svava Jakobsdóttir fyrir Gefið hvort öðru. Iðunn.  

Þorsteinn frá Hamri fyrir Spjótalög á spegil. Iðunn. 

1983. Matthías Johannessen fyrir Tveggja bakka veður. Almenna bókafélagið.  

Ingólfur Margeirsson fyrir Lífsjátning: endurminningar Guðmundu Elíasdóttur söngkonu. 

Iðunn. 

1982. Hannes Pétursson fyrir Heimkynni við sjó. Iðunn. 

Guðbergur Bergsson fyrir Sagan af Ara Fróðasyni og Hugborgu konu hans. Mál og menning.  

1981. Snorri Hjartarson fyrir Hauströkkrið yfir mér. Mál og menning. 

Sigurður A. Magnússon fyrir Undir kalstjörnu. Mál og menning. 

1980. Ása Sólveig fyrir Einkamál Stefaníu. Örn og Örlygur. 

Ólafur Haukur Símonarson fyrir Vatn á myllu kölska. Mál og menning.  

1979. Tryggvi Emilsson fyrir Fátækt fólk og Baráttan um brauðið. Mál og menning. 

Þorsteinn frá Hamri fyrir Fiðrið úr sæng Daladrottningar. Ljóðhús. 

1978. Tryggvi Emilsson fyrir Fátækt fólk. Mál og menning. 

Thor Vilhjálmsson fyrir Mánasigð. Ísafold. 

1977. Vésteinn Lúðvíksson fyrir Eftirþankar Jóhönnu. Iðunn. 

Thor Vilhjálmsson fyrir Fuglaskottís. Ísafold. 

1976. Jakobína Sigurðardóttir fyrir Lifandi vatnið. Skuggsjá. 

Ólafur Jóhann Sigurðsson fyrir Að brunnum. Menningarsjóður. 
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1975. Guðbergur Bergsson fyrir Það sefur í djúpinu og Hermann og Dídí. Helgafell. 

Þorgeir Þorgeirson fyrir Yfirvaldið. Iðunn. 

1974. Jökull Jakobsson fyrir Dómínó. Almenna bókafélagið.  

Vésteinn Lúðvíksson fyrir Gunnar og Kjartan. Heimskringla.  

1973. Jóhannes úr Kötlum fyrir Ný og nið. Heimskringla. 

Indriði G. Þorsteinsson fyrir Norðan við stríð. Almenna bókafélagið.  

1972. Þorsteinn frá Hamri fyrir Himinbjargarsaga eða Skógadraumur. Helgafell. 

Svava Jakobsdóttir fyrir Leigjandinn. Helgafell. 

1971. Svava Jakobsdóttir fyrir Leigjandinn. Helgafell. 

Thor Vilhjálmsson fyrr Fljótt, fljótt sagði fuglinn. Helgafell. 

1970. Hannes Pétursson fyrir Innlönd. Helgafell.  

Agnar Þórðarson fyrir Hjartað í borði. Almenna bókafélagið. 

1969. Guðmundur Gíslason Hagalín fyrir Márus á Valshamri og meistari Jón. Skuggsjá.  

Indriði G. Þorsteinsson fyrir Þjófur í paradís. Almenna bókafélagið. 

1968. Gréta Sigfúsdóttir fyrir Bak við byrgða glugga. 1966. Almenna bókafélagið.  

Snorri Hjartarson fyrir Lauf og stjörnur. Heimskringla. 

1967. Halldór Laxness fyrir Dúfnaveislan. Helgafell. 

Jakobína Sigurðardóttir fyrir Dægurvísa: saga úr Reykjavíkurlífinu. Skuggsjá. 

1966. Jóhannes úr Kötlum fyrir Tregaslagur. Heimskringla. 

1965. Guðmundur Daníelsson fyrir Húsið. Ísafoldarprentsmiðja. 

Indriði G. Þorsteinsson fyrir Land og synir. Iðunn. 

1964. Hannes Pétursson fyrir Stund og staðir. Helgafell. 

1963. Guðmundur Daníelsson fyrir Sonur minn Sinfjötli. Ísafoldarprentsmiðja.  

1962. Halldór Laxness fyrir Paradísarheimt. Helgafell. 

 

9.2. Íslensku bókmenntaverðlaunin, fagurbókmenntir. Listi verðlaunabóka og útgefanda 

þeirra. 

2017. Kristín Eiríksdóttir, Elín, ýmislegt. JPV. 

2016. Auður Ava Ólafsdóttir, Ör. Benedikt.  

2015. Einar Már Guðmundsson, Hundadagar. Mál og menning. 

2014. Ófeigur Sigurðsson, Öræfi. Mál og menning. 

2013. Sjón, Mánasteinn - drengurinn sem aldrei var til. JPV. 
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