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Kynning: Hvað eru listamannalaun? 
 

Listamannalaun (einnig þekkt sem starfslaun listamanna) er samheiti yfir ríkisrekinn 

sexskiptan sjóð sem listafólki býðst að þiggja laun úr að uppfylltum skilyrðum. 

Heildarfjárhæð er ákvörðuð í fjárlögum Alþingis, en menntamálaráðherra skipar þriggja 

manna stjórn listamannalauna til þriggja ára í senn og tilnefnir Bandalag íslenskra listamanna 

einn stjórnarmann, Listaháskóli Íslands annan og ráðherra þann þriðja. Stjórnin hefur 

yfirumsjón með sjóðunum, sér meðal annars um að auglýsa eftir umsóknum og flokka þær 

niður. Í umboði stjórnarinnar sjá síðan sex þriggja manna úthlutunarnefndir – skipaðar af 

ráðherra í samráði við hagsmunasamtök hinna sex greina – um að meta umsóknir og ákveða 

úthlutun úr hverjum sjóði fyrir sig, með hliðsjón af viðmiðunarreglum. Eru starfslaun veitt til 

mismundi langs tíma, frá þremur mánuðum upp í tvö ár, en fjórðungur heildarlauna skal að 

jafnaði veittur til árs eða lengur, þar sem slíkt „gefur listamönnum betra tækifæri til að helga 

sig listsköpun sinni“1, eins og það er orðað í reglugerðinni. 
 Vert er að hafa í huga, að mörg sveitarfélög veita listafólki einnig fjárstyrki með 

reglubundnum hætti, þótt í mun minna mæli sé, einnig sem sum þeirra reka söfn og 

menningartengda skóla, svo sem tónlistaskóla. Þá ber þess að geta, að ríkið styrkir listafólk 

beint og óbeint með fleiri leiðum, óbeint til dæmis með stuðningi við rekstur stofnanna á borð 

við Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhljómsveitina og beint í gegnum aðra sjóði, meðal annars svo 

kallaða verkefnatengda sjóði, svo sem Bókmenntasjóð, Útflutningssjóð íslenskrar tónlistar og 

Kvikmyndamiðstöð Íslands, svo eitthvað sé nefnt. Slíkir sjóðir falla þó ekki beinlínis undir 

hugtakið „listamannalaun“. Verkefnatengdir sjóðir koma til tals í þessari ritgerð, en áherslan 

verður á hin eiginlegu listamannalaun fyrr og síðar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sjá reglugerðina, 8. grein: bit.ly/2PijVt6 
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Inngangur 
 

Það er nokkuð óumdeilt að listamenn hafa löngum gegnt mikilvægu hlutverki í lífi þjóða, 

jafnvel verið hreyfiafl til stórkostlegra breytinga, ekki síst viðhorfsbreytinga.2 Sumir 

listamenn nýta enda list sína öðrum þræði sem verkfæri til að koma meiningu eða gagnrýni á 

framfæri, leitast við að stinga á kýlum, láta sig jafnvel dreyma um að bylta þjóðfélaginu. Þó 

má segja að flestir listamann leitist fyrst og fremst eftir því að lita hina hvunndagslegu tilveru 

með tjáningu sinni, að lyfta anda lesenda, hlustenda og áhorfenda. Oft heyrast fullyrðingar 

þess efnis að listamenn og menning eigi stóran þátt í að gera okkur að „þjóð meðal þjóða“. 

Algengt er að heyra slík orð hnjóta af vörum ráðamanna á tyllistundum, oft í samhengi við 

mikilvægi tungumálsins. Og víst byggja sumar þjóðir beinlínis ímynd sína á listamönnum eða 

verkum þeirra.3 Listaverk hafa nefnilega þann eiginleika að tengja saman fólk af gerólíku 

sauðahúsi, háa og lága, snauða og ríka, „blámenn“ og „bleiknefja“, svo notuð séu orð 

belgíska listamannsins Hergé, höfundar Tinnabókanna. 

 En iðkun lista hefur sjaldnast verið praktísk eða mjög arðbær fyrir listamanninn 

sjálfan, einkum á fámennum markaði sem Íslandi, þótt vissulega lánist hér sumum að lifa af 

listsköpun einni. Mýtan um að listafólki sé hollt að lifa við vanefni, því veraldleg áþján sé 

góður jarðvegur fyrir ódauðleg listaverk, er þó varla næg hvatning til að drífa listamanninn 

áfram til lengdar. En göðsögnin um snauða málarann sem býr við þröngan kost undir súð er 

lífseig – segir alltént oftar af slíkum en auðugum og vel höldnum kúnstnerum á Arnarnesinu. 

 Hérlendis hefur listamennska ávallt að mestu verið aukastarf, langflestir listamenn 

eiga það sameiginlegt að þurfa að sinna öðrum störfum samhliða listsköpun til að framfleyta 

sér. Listamennska sem starf er eilíf lausamennska og efnahagslegt öryggi listafólks er 

almennt lítið. Ekki er ólíklegt að sú staðreynd stuðli að því fremur en ekki, að ýmsir gefi 

listamannsdrauma upp á bátinn og mætti ætla að þannig fari listrænir hæfileikar í súginn. En 

þrátt fyrir augljósa praktíska annmarka, þá leiðast menn stöðugt út í listir, ala með sér 

drauma, þróa með sér hæfileika, leitast eftir því að beisla andann, láta á það reyna hvort þeir 

fái fangað hugi landa sinna eða jafnvel sigrað heiminn.  

 En hinn forni og kunni málsháttur „bókvitið verður ekki í askana látið“ segir allt sem 

segja þarf um þá staðreynd sem fyrr eða síðar blasir við flestum listamönnum, sér í lagi hjá 

                                                 
2 Sem dæmi mætti nefna Guernica e. Pablo Picasso, Sjálfstætt fólk e. Halldór Laxness, What's Going On? e. Marvin Gaye, 
Philadelphia e. Jonathan Demme og svo mætti lengi telja. 
3 Til dæmis mætti nefna England og Shakespeare, Danmörku og H.C. Andersen eða Holland og van Gogh. Þá byggja 
fjölmargar borgir ímynd sína mjög á listum, sbr. París og Louvre, New York og Guggenheim og MoMA, Mílanó tengir sig 
við óperulistina, í Liverpool er gert út á arfleifð Bítlanna og svo framvegis. 
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fámennri þjóð; afkoman er verulega ótrygg, ekki er alltaf til salt í grautinn og stundum skortir 

sjálfan grautinn. Löngum hafa hinir megandi í samfélögum víða áttað sig á þeirri staðreynd, 

en jafnframt verið meðvitaðir um gildi lista fyrir nærumhverfið og þjófélagið í heild. Um það 

vitna aldagamlar sögur sem greina frá því er konungar og önnur fyrirmenni höfðu listamenn 

við hirðir sínar og veittu þeim ýmsa umbun, til dæmis hagyrðingum „skáldalaun“ fyrir 

tækifærisvísur og önnur verk. Seinni tíma ráðamenn hafa útdeilt reglulega því sem kalla 

mætti „skáldalaun“ nútímans, nokkuð sem í daglegu tali er kallað „listamannalaun“.  

 Hins vegar heyra örlátir kóngar fyrri alda sögunni til, einnig sem horfnir eru burgeisar 

iðnbyltingarinnar, sem áttu það til, líkt og kóngafólkið, að styrkja listastarfsemi þegar hún var 

að mestu tómstundaiðja. „Hið opinbera“ hefur smátt og smátt komið í þeirra stað með 

stuðningi og styrkveitingum, en uppspretta fjárins er þó í raun að verulegu leyti sú sama og 

hjá kóngum forðum, nefnilega skattpeningar. Nú á tímum eru það annars vegar gamalgrónar 

stofnanir, svo sem listasöfn og leikhús, sem þurfa sitt rekstrarfé til að viðhalda eldri listaarfi, 

og hins vegar þarf að fjármagna skapandi listafólk sem freistar þess að bæta í arfinn. En það 

eru ekki bara listamenn sem leita eftir opinberum fjárstuðningi, heldur einnig fræðimenn, sér 

í lagi þeir er stúdera efni sem ekki á upp á pallborð fjöldans, en þykir samt nauðsynlegt af 

ýmsum ástæðum. Eru þá ótaldir vísindamenn eða þeir sem helga sig mannúðarmálum. Margir 

eru um hituna og sífellt er bitist um skattféð.4 Það sýnist því sitt hverjum um opinbera 

listafjármögnun og væri synd að segja að um menningar- og listastyrki hafi í gegnum tíðina 

ríkt almenn sátt á meðal þegnanna. 

 Undirliggjandi spurning þessarar ritgerðar gæti verið: Listamenn – er nauðsynlegt að 

styrkja þá? Fullkomið eða endanlegt svar við þeirri spurningu er þó auðvitað ekki til, en 

höfundur mun engu að síður skauta um á þessu umdeilda og hála svelli. Á komandi 

blaðsíðum verður velt upp rökum með og á móti listastyrkjum og þau spegluð í kenningum. 

Þá verður forsagan skoðuð stuttlega, sem og lög og reglugerðir fyrr og síðar. Hugað verður að 

tengingu menningar og þjóðarsálar, því hvernig þessi málaflokkur horfir við stjórnmálafólki, 

hvort mögulega sé munur á viðhorfum þess og almennings, hvaða hvatar búa að baki eða 

hagsmunir eru í húfi fyrir hlutaðeigandi sem og þjóðarbúið. Að lokum verða birtar 

niðurstöður könnunar sem höfundur stóð fyrir og endurspegla þessar hugleiðingar og afhjúpa 

hug almennings til listamannalauna, með hliðsjón af ýmsum breytum. 

 

 
                                                 
4 Joel Feinberg, Not with My Tax Money: The Problem of Justifying Government Subsidies for the Arts, bls. 1 
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(1) LISTASTYRKIR OG KENNINGAR 
 

1.1 „Innra virðið“ 
 

„Listir eru samfélaginu nauðsynlegar og hið opinbera hefur mikilvægu hlutverki að gegna í 

því sambandi“ er mantra sem fylgjendum hvers konar listamannastyrkja er töm. En í 

möntrunni felst ekki svar við því hvaða hlutverki hið opinbera á nákvæmlega að gegna eða 

hvers vegna það er mikilvægt. Auk þess situr eftir spurning um það hvort listalíf geti 

raunverulega ekki þrifist án atbeina hins opinbera. 

 Vissulega er það svo, að víðast hvar í hinum „vestræna heimi“, í því sem við köllum 

oft „hin þróuðu lönd“, hefur hið opinbera alllengi stutt við listir með beinum og óbeinum 

hætti. Til óbeinnar aðstoðar má til dæmis telja lagasetningu, svo sem höfundaréttarlög og 

tjáningarfrelsi, uppbyggingu og rekstur lista- og bókasafna, listaverk í almannarými og 

listmenntun í almenningsskólum. Bein aðstoð felst síðan ekki einvörðungu í beinum 

fjárstyrkjum, heldur einnig í því að fyrirtækjum og einstaklingum er víða veittur 

skattaafsláttur gegn fjárhagslegum stuðningi við listir, auk þess sem sjálft listafólkið nýtur 

sums staðar skattaívilnanna. Slíkur stuðningur er í raun víða miklu viðameiri, til dæmis í 

Bandaríkjunum og Kanada, heldur en beinir fjárstyrkir til listafólks. Samt eru það jafnan hinir 

beinu „eyrnamerktu“ fjárstyrkir sem valda mestum deilum, alltént hérlendis, eins og alkunna 

er. 

 Þegar um er að ræða beina fjárstyrki til listafólks vaknar jafnan fyrst spurningin: Hví 

skyldi hið opinbera styrkja listafólk með þeim hætti? Í kjölfarið má síðan velta því fyrir sér 

hvernig eigi að afla þeirra fjármuna og hvernig þessu fé verði síðan best útdeilt. En 

grundvallarspurningin er vitanlega sú fyrsta, hinar í raun nokkurs konar afleiðing hennar.  

 Auðvitað eru uppi deildar meiningar og kenningar á meðal fræðimanna um aðkomu 

hins opinbera að menningu og listum. En hvað almenning snertir má segja að viðhorf til 

slíkra styrkja markist verulega af stjórnmálaskoðunum; í megindráttum eftir því hvort menn 

standa frjálshyggjumegin eða félagshyggjumegin í hinu pólitíska litrófi. Þeir fyrrnefndu eru 

almennt frekar á því að hið opinbera eigi að forðast að byggja sérstaklega undir eða styðja eitt 

umfram annað, á meðan þeir síðarnefndu telja að hinu opinbera beri að stuðla að viðgangi 

ákveðinna gilda eða starfsemi. Þetta eru auðvitað tvö kunnugleg stef, sem hvelfast um það 

sem oftast er í daglegu tali kallað „hægri“ og „vinstri“ skoðanir í pólitík.5 

                                                 
5 Þetta kristallast m.a. í niðurstöðun meðfylgjandi skoðanakönnunar.  
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Þeir, sem staðsetja sig félagshyggjumegin, eru frekar þeirrar skoðunar að sum manngildi séu í 

eðli sínu betri en önnur og líkleg til að stuðla að innihaldsríkara lífi fyrir almenning – og í 

ljósi þess beri hinu opinbera að styðja við þau gildi með virkum og afgerandi hætti. Þeir sem 

þannig eru þenkjandi telja mjög gjarna að opinber fjárstuðningur við menningu og listir sé til 

þess fallinn að fegra mannlífið og beinlínis bæta manninn, því listir feli í sér n.k. „innra virði“ 

fyrir allan almenning. Því hefur raunar verið haldið fram, að fjárhagslegt verðmæti listaverks 

í einkaeigu geti ekki skýrst einvörðungu af ísköldu mati markaðsráðgjafa, heldur hljóti 

verðmætið að litast töluvert af „innra virði“ þess, sem ákvarðast að verulegu leyti af því 

hvernig það er metið almennt; af því hvaða hug eða tilfinningar almenningur ber til 

viðkomandi verks eða jafnvel listamanns.6 Þannig mætti halda því fram að list öðlist ekki 

víðtæka viðurkenningu nema því aðeins að fjöldinn fái notið hennar; að hún sé 

„almenningseign“ eða að minnsta kosti öllum aðgengileg. 

 Málflutningur á þessum nótum er hvarvetna áberandi hjá þeim sem aðhyllast opinbera 

styrki til listafólks og liggur hugmyndin um „innra virðið“ jafnan til grundvallar við 

stefnumótun og lagasetningu þar að lútandi.7 Í hnotskurn voru þetta einmitt þau rök sem færð 

voru fyrir því þegar listamannalaun voru fyrst lögfest hérlendis; þau áttu að tryggja 

starfsöryggi listafólks, þannig að list kæmi reglulega fyrir sjónir og eyru almennings og fengi 

fegrað samfélagið og aukið andlega vellíðan þjóðarinnar. Það sama má segja um fyrstu 

opinberu hérlendu menningarstefnuna sem skjalfest var árið 2013 og frá mun greina síðar.  

 Reyndar hafa rök er varða verndun og viðgang tungumálsins einnig vegið mjög þungt 

hérlendis og haldast eðlilega helst í hendur við ritstörf og bókaútgáfu ýmisskonar, til að 

mynda útgáfu fræðirita, sem taka jafnan langan tíma í vinnslu og nánast er ómögulegt að skili 

fjárhagslegum arði í fámennu landi. 

 Þótt hugmyndin um „innra virðið“ hafi lengi vegið þungt í málflutningi þeirra sem 

hlynntir eru listamannastyrkjum, þá má segja að hugmyndin um „sköpunarvirðið“ hafi smám 

saman komist inn í umræðuna. Því er nefnilega oft haldið fram, að vægi lista í flestum 

heimshornum hafi aukist mikið á undanförnum áratugum, eftir því sem eðli þjóðfélaga hafi 

breyst; að mikilvægi hvers konar sköpunar sé sífellt meira og svokölluð „skapandi störf“ víða 

orðin þýðingarmikil, en slík störf byggi mjög á listrænni hugsun og andans innblæstri. Þar af 

leiðandi séu listir nauðsynlegt hreyfi- og framfaraafl fyrir hvert nútímaþjóðfélag og því séu 

                                                 
6 Lambert Zuitervaart, Art in Public: An Alternative Case for Government Arts Funding 
7 Joel Feinberg, Not with My Tax Money: The Problem of Justifying Government Subsidies for the Arts, bls. 108 
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opinberir styrkir til listgreina í senn réttlætanlegir og nauðsynlegir. Þeir auðgi því ekki aðeins 

mannlífið, heldur gagnist einnig athafna- og atvinnulífinu vel.8 

 Þessi sýn tengist auðsjáanlega meiningum um jákvæðar afleiðingar styrkja og 

listamannalauna á hagkerfið; hugmyndinni um það, að fé sem hið opinbera leggi þannig út 

skili sér til baka, jafnvel margfalt, með aukinni neyslu og afleiddum störfum hinna „skapandi 

greina“, eins og það er oft kallað í orðræðu stjórnmálafólks og forkólfa listalífsins. Reyndar 

er það svo, að hagrænu rökin virðast meira áberandi í umræðunni á seinni árum en hin 

hefðbundu fagurfræðilegu mannlífsrök. Verður vikið sérstaklega að hagrænum rökum síðar í 

ritgerðinni, sem og sérstöðu og þýðingu tungumálsins. 

 

1.2 Frelsið og helsið 
 

Það er hins vegar næsta víst að opinberar styrkveitingar mæti ávallt andúð hjá vissum hópi, 

þeim er telja ranglátt að fé, sem tekið er af almenningi með valdboði, þ.e.a.s. skattfé, skuli 

varið í eitthvað sem ekki sé greinilega öllum aðgengilegt eða mjög augljóslega til hagsbóta, 

líkt og segja má um lögreglu, mislæg gatnamót eða göngustíga, svo dæmi séu tekin. Með 

öðrum orðum sé það ekki svo, að almenningur fái listafurðir styrkþeganna beinlínis til afnota 

sem endurgjald fyrir skattféð, til dæmis bækur þeirra eða málverk. Vilji fólk njóta þeirra 

verka, þá þurfi yfirleitt að greiða fyrir þau. Þannig vegast á hugmyndin um hið listræna „innra 

virði“ fyrir alla og krafan um að almenningur fái sannvirði fyrir skattgreiðslur sínar, jafnvel 

þó að tæplega sé hægt að búast við því að skattgreiðendur fái ávallt sannvirði fyrir það sem 

hið opinbera innheimtir af launum þeirra.  

 Einnig vakna spurningar um hlutleysi og jöfnuð af hendi hins opinbera, sem almennt 

er talin vera grundvallarregla í frjálsum lýðræðisþjóðfélögum; að allir skuli hafa jöfn tækifæri 

og jafnan aðgang að opinberum gæðum, þar með talið að opinberum styrkjum ef þeim er til 

að dreifa. Og ekki er nóg með að krafan um jöfnuð og hlutleysi sé brotin með opinberum 

styrkjum til útvaldra, heldur hníga að því rök að slíkir styrkir leiði einnig til þess að hinir 

útvöldu listamenn öðlist forskot á þá listamenn sem ekki fá. Hugmyndir um „almenna auðgun 

hins andlega mannlífs“ væri þar af leiðandi réttara að byggja á frjálsum framlögum, heldur en 

skattfé.9 

 Allt hangir þetta í raun saman við grunnstef frjálshyggjunnar; frelsi einstaklingsins til 

að ráða sér sjálfur, meðal annars ákveða hvort og þá hvaða list hann kýs að njóta og greiða 
                                                 
8 David Sawers, Should the Taxpayer Support the Arts?, bls. 31 
9 John Rawls, A Theory of Justice, bls. 289 
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fyrir. Þar er áhugi stór breyta, en ekki síður áhugaleysi, því smekkur fólks og forgangsröð er 

mismunandi; sínum augum lítur hver silfrið.10 Með öðrum orðum kann listaverk – ekki síst í 

almannarými – að falla einum vel í geð, á meðan öðrum þykir það ófagurt, jafnvel óþægilegt, 

eins og ýmis dæmi eru um og má í því sambandi rifja upp ókyrrðina í kringum málverk 

Seðlabankans á þorranum árið 2019. Eða eins og segir í þekktu dægurlagi Stuðmanna: „Það 

sem Bubba Morthens þykir gott og gilt þykir Hauki frænda vera helst til villt“. Með þetta til 

hliðsjónar geta listir tæplega talist til ískaldra grunnþarfa þjóðfélagsins, líkt og samgöngur 

eða löggæsla. 

 Rök hafa einnig verið færð fyrir því að ekki aðeins séu opinberir listastyrkir 

fjárhagslega ósanngjarnir gagnvart skattgreiðendum, heldur geti einnig verið skaðlegir sjálfri 

listinni, því þótt list sé mikilvæg, þá er varasamt ef hið opinbera ákveður með inngripi eða 

afskiptum hvaða list skuli styrkja. Hætt geti verið við því að „stefnumörkun sem hefur verið 

útfærð af yfirvöldum með aðgerðaáætlunum og árangursmati drepi lífsneistann í 

menningunni.“11 Listin ætti að vera sjálfsprottin, óheft, „lífræn“ og óháð boðvaldi, hún á að 

endurpegla frekar tíðarandann hverju sinni, heldur en möguleg sjónarmið þeirra sem sitja við 

stjórnvölinn og sjá um að útdeila styrkjunum. Þannig sé hætt við því að listafólk freistist til að 

vera ófrumlegt í sköpun sinni, veigri sér við því að ögra eða stinga á samfélagskýlum, af 

hættu við að verða strokað út af styrkjalistum.12 

 Þessi málflutningur rímar auðvitað ágætlega við vel þekktar meiningar Adams Smith, 

sem kalla má nokkurs konar frumpáfa frjálshyggjunar. Í hinni frægu bók sinni, Auðlegð 

þjóðanna, lagði Smith upp með það, að allir skyldu kappkosta að framleiða eitthvað sem fólk 

vill kaupa. Þannig myndu framleiðandinn – sem hér mætti heimfæra upp á listamann – jafnt 

sem kaupandinn hagnast.13 Ef listamenn ynnu út frá þessu, mætti færa rök fyrir því að fleiri 

listaverk kæmust í umferð; fleiri bækur yrðu í hillum almennings og fleiri málverk á veggjum 

hvarvetna. Þannig myndi markaðurinn sjá um að auðga mannlífið án þess að hið opinbera 

þyrfti að grípa inn í með tilheyrandi útgjöldum fyrir alla, jafnt listelska sem aðra.  

 Þekkt rök gegn slíku fyrirkomulagi eru þó ekkert ósvipuð áður nefndum rökum í hina 

áttina; að slíkt myndi leiða til einsleitni og koma niður á sköpuninni; hætt er við því að 

frumleikinn víki, að „hið listræna“ láti undan fyrir „hinu hagkvæma“, enda gangi 

markaðurinn aðeins út á fjárhagslega arðsemi og snúist um að „pakka áreynslulítilli 

                                                 
10 Lambert Zuitervaart, Art in Public: An Alternative Case for Government Arts Funding 
11 Njörður Sigurjónsson, Íslensk menningarstefna, bls. 12 (466) 
12 Sam Bowman, Should the Government fund the Arts? 
13 Adam Smith, The Wealth of Nations, bls. 380. 
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fagurfræði inn og selja til sem flestra“.14 Þeir sem staðsetja sig félagshyggjumegin í 

mannlífsflórunni gefa enda ekki mikið fyrir rök að hætti Smiths.  

 En hver er þess umkominn að ákveða hvað er list og hvað ekki? – gæti 

frjálshyggjumaðurinn þá spurt – og kannski réttilega. Það ætti ekki að þurfa „listvitringa“ eða 

„elítu“ til að segja fólki hvað sé þess virði að horfa eða hlusta á, hver og einn ætti að vera 

fullfær um að ákveða það fyrir sig og ekki ætti að vera sjálfgefið að rokkunnendur niðurgreiði 

tónleika fyrir óperuunnendur.15  

 Hér á undan var sett fram spurning um það hvort listalíf fengi raunverulega ekki 

þrifist án atbeina hins opinbera og víst eru margir þeirrar skoðunnar, t.a.m. Breska listaráðið 

(Arts Council).16 Auðvitað verður einatt um þetta deilt og andstæðingar opinberra listastyrkja 

hafa meðal annars bent á, að liststarfsemi þreifst með miklum ágætum í Bandaríkjunum áður 

en opinberra styrkja naut þar við, sem er fyrir tiltölulega stuttu síðan í sögulegu samhengi. 

Eins hefur verið bent á að efnahagslegur uppgangur í Bretlandi á 18. og 19. öld hafi haft í för 

með sér gríðarlega aukna spurn eftir list, án þess að hið opinbera kæmi þar að með beinum 

hætti.17 Nánast einu afskipti hins opinbera á þeim tíma fólust í því að ritskoða leikverk, þættu 

þau ósiðsamleg. Það var ekki fyrr en í seinni heimsstyrjöldinni að breska ríkið tók beinlínis 

að fjármagna listir, þá aðallega til að létta fólki lífið í stormum stríðsins. Var það ekki síst að 

frumkvæði hins heimsþekkta hagfræðings, John M. Keynes, sem óhætt er að staðsetja 

félagshyggjumegin í hinu pólitíska litrófi. Keynes var í kjölfarið mikill áhrifavaldur í því að 

hið opinbera kæmi í ríkari mæli að fjármögnun lista með reglubundnum hætti.18 

 

1.3 Hinn æðri meðalvegur 
 

Því hefur verið haldið fram um stjórnvald, að stjórnvaldshafar hagnýti ýmiss konar aðferðir 

og þekkingu í viðleitni til að hafa áhrif á eða móta samfélagið.19 Þetta er í raun kjarni 

stjórnmálanna; þeir sem gefa sig að stjórnmálum horfa til þess að lita samfélagið sínum litum. 

 Sem fyrr sagði mótast afstaða til opinberra listastyrkja nokkuð af hinu pólitíska rófi; 

kannanir hafa sýnt að stuðningsmenn flokka, sem sögulega má skilgreina vinstra eða 

félagshyggjumegin í rófinu, eiga það til að vera annars sinnis hvað slíka styrki varðar, en þeir 

                                                 
14 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 10 
15 Sam Bowman, Should the Government fund the Arts? 
16 David Sawers, Should the Taxpayer Support the Arts?, bls. 31 
17 Sama, bls.  31. 
18 Sama, bls.  10. 
19 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 22 
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sem hægra megin standa.20 Hins vegar eru einnig þekkt viðhorf sem er einhvers konar 

„bræðingur“ af hægri og vinstri. Það sjónarhorn – sem mætti kannski kalla „arfhyggju“, ef 

höfundur leyfir sér að leggja það til, frekar en ekki – réttmætir að hið opinbera styðji við 

listir, en einkum á forsendum þess að halda á lofti og viðhalda listrænum arfi, þannig að 

þjóðfélagið sé einatt búið „sterkum menningarlegum innviðum“ sem hafi í senn 

tilfinningalegt og fagurfræðilegt gildi fyrir þegnana, sem flestir eigi að fá notið, ungir sem 

aldnir, ríkir sem snauðir. Aðallega er hér átt við svokallaða hámenningu, stundum kölluð 

„æðri“ eða „sígild“ – en hið opinbera gegnir þannig með stuðningi sínum ákveðnu listrænu 

„uppeldishlutverki“ í lífi almennings. Í fljótu bragði virðist þetta sjónarhorn nær því að vera 

vinstra en hægra megin í litrófinu, en það hefur þó greinilega íhalds-snertifleti. Sjálft orðið 

„menning“ er dregið af orðinu „maður“ og felur í sér þá meiningu að koma einhverjum til 

manns. Þar af leiðir að „menning sé allt það sem miðar að fullkomnun mannlífs“.21 

 Má í þessu samhengi rifja upp hugrenningar eins stofnanda Bandalags íslenskra 

listamanna, tónskáldsins Jóns Leifs, sem hafði á sínum tíma mjög uppi meiningar í þessa veru 

og taldi listirnar „æðsta aflgjafa í mannlegu lífi“ og allt sem lífsneista bæri vera „himneska 

náð, sem ein aðgreinir manninn frá dýrinu“.22 Listirnar eiga þannig að vera „sameiginlegt 

tungumál“ sem miðlar áfram þeim hefðum og siðvenjum sem núverandi kynslóð hefur fengið 

í arf frá fyrri kynslóðum. Þetta sjónarhorn er frábrugðið hefbundna 

félagshyggjusjónarhorninu að því leyti, að það hafnar „elítisma“, þ.e.a.s. því, að sérvaldir 

menningarpáfar véli um það hverjir hljóti opinbera fjárstyrki. Fyrst og fremst er það hinn 

„sígildi“ menningarlegi arfur sem þarf að renna stoðum undir og styrkja, en nýsköpun og 

framúrstefna eru síður styrkja verðug.23 

 Þetta sjónarhorn er ágætlega þekkt úr okkar stjórnmálasögu. Þrátt fyrir að hægri 

stjórnmálamenn, einkum þeir sem yngri eru hverju sinni, hafi jafnan amast við opinberum 

menningar- og listastyrkjum, þá hefur hin svokallaða „sígilda menning“ löngum átt hauka í 

horni innan raða hægrimanna; hjá þeim sem kalla mætti eldri og lífsreyndari íhaldsmenn 

hverju sinni.24 Þetta sjónarhorn má einnig tengja Framsóknarflokknum, en í gegnum tíðina 

hafa framámenn hans verið þekktari af því að tala fyrir sígildri menningu en nýgildri, auk 

þess sem þjóðleg gildi hafa á þeim bænum löngum verið höfð í hávegum, það sem í 

stefnuskjölum hans hefur verið skírskotað til sem „þjóðmenningar“. Þetta rímar við 

                                                 
20 Sjá t.d. hér: mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/524-aukinn-studhningur-vidh-listamannalaun 
21 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 12 
22 Jón Leifs, Evrópumenning og íslenzk, bls. 2 
23 Lambert Zuitervaart, Art in Public: An Alternative Case for Government Arts Funding 
24 Sjá t.d. þessa ræðu Björns Bjarnasonar: althingi.is/altext/121/04/r15242355.sgml 
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hugmyndir hins umdeilda fyrrum framsóknarforkólfs, Jónasar Jónssonar frá Hriflu, sem 

frægur var fyrir eindrægna íhaldssemi á listasviðinu og gaf lítið fyrir það sem á þeim tíma 

þótti módernísk eða ögrandi listsköpun.25 Var Jónas meðal annars þekktur af því að leggja 

línur Menningarsjóðs í öndverðu, þannig að úthlutanir skyldu stuðla að því að 

„einstaklingurinn mótaði sjálfan sig og agaði á leið sinni til þroska og siðmenningar“.26 

 Rök fyrir viðhaldi og viðgangi tungumálsins tengjast auk þess mjög þessu 

sjónarhorni, þó að tungumálið falli einnig þétt að hinu hefðbundna félagshyggjusjónarhorni, 

því vissulega er auðvelt að færa rök fyrir því að í tungumálinu felist verulegt „innra virði“ 

fyrir þjóðfélagið. Síðar verður vikið að mikilvægi þess þáttar og réttlætingu opinbers 

liststuðnings með hliðsjón af tungumálinu. 

 En áður en lengra er haldið er rétt að skoða forsögu listamannalauna hérlendis, því til 

að skilja nútíðina þarf að þekkja fortíðina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 18 
26 Sama, bls. 185 
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 (2) HIN DÝRA LIST – SÖGUÁGRIP 
 

Sem fyrr segir eru listamannalaun síður en svo nýlegt fyrirbæri. Í Egils sögu er lífi við hirð 

Haraldar hárfagra lýst og segir að „af öllum hirðmönnum virti konungur mest skáld sín“, sem 

sögð voru hafa skipað „annað öndvegi“.27 Allmörg dæmi má reyndar finna í 

Íslendingasögunum, þess efnis að skáld hafi víða verið í hávegum höfð og notið launa og 

góðgjörða af hendi fyrirmanna, enda skáldskapur talin hin „dýrmætasta gjöf guðanna og áttu 

góðskáld greiðan aðgang að sölum þjóðhöfðingja“28. Þá segir í Heimskringlu Snorra 

Sturlusonar af fyrstu opinberu skáldalaununum; fyrsta þekkta tilfellinu þar sem öllum 

bændum landsins var gjört að leggja til ákveðna upphæð í sjóð sem notaður var sem laun 

ákveðnu skáldi til handa, sem reyndar var Norðmaður. Það mun síðan hafa verið árið 1819 

sem íslensku skáldi var í fyrsta skipti úthlutað launum af almannafé, þegar Danakonungur 

veitti séra Jóni Þorlákssyni frá Bægisá styrk sem nam 40 ríkisdölum. Hins vegar fer ekki 

fleiri sögum af slíkum styrkjum fyrr en eftir að Alþingi fékk fjárveitingavald árið 1874.29  

 Reyndar hófust umræður um skáldalaun ekki á Alþingi fyrr en 1879 og var þá fyrst 

borin upp tillaga um að veita nafngreindum skáldum styrki. Var tillagan þó felld, enda guldu 

nokkrir þingmenn varhug við því „hvar það myndi enda ef farið yrði að launa skáldum hér á 

landi, sem eru fleiri að tiltölu en í nokkru öðru landi“30. Á næstu árum voru á þingi bornar 

upp fleiri umsóknir og tillögur um styrki en þær ávallt felldar. Það var ekki fyrr en árið 1886, 

að samþykkt var að veita Guðrúnu Waage fjárstyrk til að nema söng og árið 1891 samþykkti 

Alþingi og úthlutaði í fyrsta skipti skáldastyrkjum, til handa Torfhildi Hólm og Matthíasi 

Jochumssyni. Það vekur athygli, að Torfhildur reit skáldsögur sem þóttu ekki listrænar, en 

voru þó mjög við alþýðuskap. Segja má að listrænar áherslur hafi hins vegar haft forgang þar 

eftir, þótt auðvitað hljóti það að teljast huglægt mat hverju sinni hvað teljist listrænt.  

 Þingmenn voru þó alltént á þeirri skoðun árið 1891, að vert væri að stuðla að því að 

almúginn hefði aðgang að góðri afþreyingu, líklega öðrum þræði í ljósi þess að 

afþreyingarefni var mjög af skornum skammti á þessum tíma. Má hér greina samhljóm með 

fyrrnefndum hugmyndum Keynes í Bretlandi nokkrum áratugum síðar. Það er einnig 

athyglisvert að styrkveiting til Torfhildar var svo gott sem óumdeild innan þings, en nokkuð 

var þar hins vegar deilt um styrkinn til Matthíasar, sem þó var viðurkenndari sem skáld. 

Matthías var reyndar einnig prestur og ekki óumdeildur innan þeirrar stéttar, en allnokkir 
                                                 
27 Egils saga, 8. kafli 
28 Gils Guðmundsson, Um skáld og listamenn, bls. 13 
29 Sama, bls. 21 
30 Sama 
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þingmanna voru prestvígðir. Almenn andstaða við styrkveitingar var samt töluverð innan 

þingsins og einn þingmanna taldi það ekki vera þingsins að ákveða hvað væri listrænt; 

„þingmenn væru ekki fagurlistardómarar“ og ættu að verja almannafé „með greind, hyggju 

og sparsemi, en ekki að útbýta gjöfum til hinna og þessara“.31 

 Segja má að á komandi árum hafi styrkir Alþingis til listamanna verið frekar 

tilviljanakenndir og persónutengdir, því almennum reglum um slíkt var ekki til að dreifa. 

Styrkveitingar héldu því áfram að vera þrætuepli innan þings sem utan og skiptust menn í 

hópa eftir áliti þeirra á viðkomandi listamönnum, sem framan af voru langflestir rithöfundar. 

Deilur í kringum styrkveitingu til handa Þorsteini Erlingssyni árið 1895 urðu hvað 

hatrammastar, hverfðust þær mjög um trúmál og skiptust menn skarplega í tvo flokka. 

Þorsteinn var þekktur af því að gagnrýna í verkum sínum afdankaðar trúarhugmyndir og 

kreddur kirkjunnar. Þótti sumum nóg um og sögðust ekki „kunna við að launa þeim skáldum 

af landsfé sem rífa niður kristna trú og hefðu spillandi áhrif á hvert óspillt og saklaust hjarta“, 

auk þess sem einhverjir töldu sum ljóða skáldsins ósiðsamleg.32 Þótt Þorsteinn hafi átt öfluga 

áhangendur innan þings, þá var tillagan um styrk honum til handa felld eftir allt þrefið. Má 

því segja að eldri og íhaldsamari þingmenn hafi haft þá frjálslyndu undir í þessari rimmu. 

Þorsteinn hlaut þó loks listamannalaun árið 1901 og hélt þeim um árabil. 

 Það var eins og Þorsteins-deilan hefði mildað þingheim nokkuð, því upp frá þessu tók 

að gæta nýrrar afstöðu innan þings, deilur um listamannastyrki urðu ekki eins hatrammar og 

svo virðist sem þingheimur hafi sætt sig við það fyrirkomulag að styrkja listamenn með 

reglubundnum hætti, þótt enn hafi ekki verið fastmótaðar reglur þar um. En rithöfundar sátu 

ekki lengur einir að styrkjum, hlutu listmálarar, tónlistar- og högglistamenn einnig stöku 

styrki, þótt vissulega hafi þetta í raun aðeins verið mjög fáir aðilar.  

 Nokkur vatnaskil urðu hvað þetta varðar árið 1908, með kosningu Bjarna Jónssonar 

frá Vogi, sem var einarður talsmaður þess að hið opinbera ætti að gera sitt ýtrasta til að styðja 

við listamenn og hélt enginn skörulegar á málstað þeirra. Segja má að Bjarni, sem var mikill 

málafylgjumaður, hafi fyrstur manna talað fyrir heildstæðri stefnu í þessum efnum, en fram 

til þessa höfðu listamannastyrkir verið háðir atfylgi einstakra þingmanna, sem mælt höfðu 

fyrir styrkjum til handa ákveðnum listamönnum sem þeim voru þóknanlegir eða vinveittir. 

Með Bjarna hafði „listræn starfsemi eignazt ótrauðan og vopnfiman forvígismann á þingi, 

                                                 
31 Alþingisumræður um aðbúð listamanna, Helgafell, bls. 237 
32 Gils Guðmundsson, Um skáld og listamenn, bls. 14 
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sem hvergi lét undan síga fyrir þröngsýni og kotungshætti“33. Þegar á fyrsta þingi mæltist 

Bjarni til þess að helstu skáldum skyldi launað af opinberu fé, engu minna en 

embættismönnum, þannig að þau gætu helgað sig listinni. Að mati Bjarna hafði Alþingi fram 

til þessa veitt „sultarstyrki sem hvorki væri unnt að lifa né deyja fyrir sómasamlega.“34 Gekk 

hann svo langt að mælast fyrir því að upphæðir styrkja til handa helstu skáldum ættu ekki að 

vera lægri en þær sem biskupar og dómarar þægju fyrir sitt vinnuframlag; það væri 

„nánasarháttur og þjóðfélagsleg heimska að telja eftir slíkar upphæðir og aðrar þaðan af 

minni, sem rynnu til fremstu skáldanna, mestu höfðingja þessa lands.“35 

 Þótt Bjarni talaði kröftuglegar fyrir þessu en nokkur forveri hans hafði gert, fór því þó 

fjarri að þingmenn væru allir samsinna, fannst mörgum nóg um tillögur hans og töldu þær 

bruðl og óráðsíu. Var í því sambandi einnig rætt um afköst og gæði, umræða sem enn í dag 

kemur annað slagið upp í sambandi við listamannalaun.36 Voru um það skiptar skoðanir; 

fannst sumum sem afköst þeirra er þáðu styrki þyrftu að vera meiri til að réttlæta styrkina, á 

meðan aðrir töldu að „ritdómarar hefðu bent á að sum skáld fjárlaganna skrifuðu of mikið, til 

að fá fé og þar af leiðandi væri margt af því mjög gallað og málið á mörgum bókum óvandað 

og kjarnlaust.“37  

 Á þingi árið 1911 orðaði einn þingmanna það svo, að hann væri „á móti öllum nýjum 

gjöfum til skálda“ og mæltist fyrir því að styrkur til fyrrnefnds Þorsteins Erlingssonar yrði 

afnuminn, því „hann væri bara búinn að gefa út eina bók og væri búinn að fá hana nógu vel 

borgaða“ og það væri óþarfi að landsjóður myndi „ala hann og fleiri skáld“. Sama þingmanni 

fannst mörg skálda vera „ágætlega gefin og gætu lifað af því sem þeir ynnu sér inn fyrir ýmis 

ærleg störf, sem vel hæfra manna þörfnuðust.“38 Þá taldi einn þingamanna skáldastyrki 

óvinsæla hjá þjóðinni, sem „líklega kunni fulltrúum sínum litlar þakkir fyrir að ausa út fé sínu 

til einskis, þegar fjöldi gagnlegra fyrirtækja yrði að sitja á hakanum vegna fjárskorts.“39 

 Sjaldan hafa á þingi orðið lengri umræður um listamannalaun en 1913. Voru þar uppi 

svipaðar deilur og áður og báru menn ýmist fram tillögur um lækkun eða hækkun styrkja, en 

lækkunar- og umkvörtunarmenn fóru þar mikinn. Vörðust talsmenn styrkja fimlega og tíndu 

sem fyrr til ýmsar staðreyndir og rök til að halda aftur af lækkunum. Bent var á að „ritlaun í 

fámenninu væru svo lág, að enginn gæti á ritstörfum lifað“40 og taldi Bjarni frá Vogi 

                                                 
33 Sama, bls. 21 
34 Bjarni Jónsson alþm, alþingisumræður um fjárlög 1909 (bls. 152) 
35 Gils Guðmundsson, Um skáld og listamenn, bls. 21 
36 Sbr. þessi frétt: www.visir.is/g/2016160118723 
37 Benedikt Sveinsson alþm, alþingisumræður um fjárlög 1909 (bls. 433) 
38 Gils Guðmundsson, Um skáld og listamenn, bls. 22 
39 Baráttan um skáldalaun Þorsteins Erlíngssonar, bls. 20 
40 Jón Jónsson Aðils alþm, alþingisumræður um fjárlög 1913 
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snautlegt og smánarlegt að lækka styrki og styðja ekki það andans fólk sem af hugsjón gæfi 

sig að listum, vitandi vits að lítið væri upp úr því að hafa. Benti hann á að „þingmönnum hafi 

ekki orðið illt af því í fyrra að hækka sitt eigið kaup, svo nemur mörgum styrkveitingum sem 

listamenn fá.“ Jafnframt sagði Bjarni: „Ekki er hálft gagn af setu okkar hér á móti verki eins 

öflugs listamanns og síst getum við brigslað þessum mönnum um betl á meðan við erum að 

auka okkar eigin tekjur.“41 Einn þingmanna taldi að „besta leiðin til að kynna Ísland erlendis 

væri að styrkja unga og efnilega listamenn, í því skyni að þeir fái getið þjóð sinni frægð“. Í 

sömu ræðu sagði síðar: „Það er margur skínandi gimsteinn gáfna og andlegs atgervis falinn 

með vorri þjóð. Kæfum það ekki niður með skammsýni og smásálarskap.“ 42  

 Eftir málalengingar og langt þref á þessu þingi taldi ráðherrann Hannes Hafstein, 

greinilega brýnt að koma stuðningi við listir á „hagkvæman grundvöll“ og veita þeim 

listamönnum föst laun sem „þjóðinni væri ótvíræður hagur í að einbeita starfsorku þeirra að 

liststörfum“.43 Lagði hann til að stjórnin skyldi leggja fram fastmótaðar tillögur um 

framtíðarskipulag þessara mála fyrir þingið 1915. Pétur Jónsson frá Gautlöndum mæltist til 

þess að stofnaður yrði sjóður sem hægt væri að veita úr til listamanna og að valinkunnir 

málsmetandi aðilar yrðu settir yfir þann sjóð, því þannig „slyppu þingmenn við kostnaðinn af 

því að rífast um þetta og óþægindi sem af því hljótast þegar einstaka listamenn eru dregnir 

inn í umræðuna“.44 Var þetta í fyrsta skiptið sem viðruð var hugmynd um að útvista þessum 

ákvörðunum og má segja þetta fyrsta vísi að þeirri aðferð sem stuðst er við nú á tímum. 

 Á þinginu 1915 var síðan samþykkt tillaga þess efnis að á fjárlögum skyldi ákveðin 

upphæð ætluð listamönnum og þriggja manna nefnd myndi ákvarða hvernig farið yrði með. Í 

nefndina skyldi skipa einn að tillögu Háskólaráðs, annan af stjórn Bókmenntafélagsins og 

þann þriðja skyldi Stúdentafélag Reykjavíkur skipa. Var því ákvarðanataka um listastyrki í 

fyrsta skipti komin út fyrir sali Alþingis. Rétt er þó að geta þess, að téðri fjárveitingu var ekki 

beinlínis ætlað að verja til eiginlegra starfslauna listamönnum til handa, heldur var fénu 

mestmegnis veitt inn í stofnanir eða styrkjasjóði sem hægt var að sækja um til stakra 

verkefna.  

 Hins vegar var samhliða þessari breytingu settur á fjárlög nýr liður sem nefndist 

„eftirlaun og styrktarfé til ritstarfa“ og var það upphaf hinna föstu „rithöfundarlauna“, sem 

þingmenn útbýttu eftir sem áður samkvæmt geðþótta (með tímanum má segja að þessi liður 

hafi þróast út í það sem við þekkjum í dag sem „heiðurslaun listamanna“). Þannig að þrátt 

                                                 
41 Bjarni Jónsson alþm, alþingisumræður um fjárlög 1913 
42 Jón Jónsson Aðils alþm, alþingisumræður um fjárlög 1913 
43 Gils Guðmundsson, Um skáld og listamenn, bls. 22 
44 Sama, bls. 23 
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fyrir þessa breytingu á tilhögun var fráleitt friður um þessi mál inni á Alþingi, þar deildu 

menn áfram reglulega um þessar fjárveitingar, rétt eins og almenningur. Voru úthlutanirnar 

oft gagnrýndar fyrir að endurspegla frekar valdahlutföll innan þings, en að þær væru af 

listrænum toga.45 

 Á næstu áratugum var fyrirkomulagið með svipuðum hætti. Þó urðu breytingar annað 

veifið og er vert að nefna stofnun menntamálaráðs árið 1928, sem úthluta skyldi þeim 

fjármunum „sem Alþingi veitir til viðurkenningar skáldum og listamönnum“.46 Sú fimm 

manna nefnd skyldi kjörin af Alþingi og má því nærri geta að flokkslínur réðu þar nokkru.  

Sjóðurinn sem menntamálaráð skyldi hluta úr var nýstofnaður Menningarsjóður og var það í 

verkahring menntamálaráðs að ákvarða fjárveitingar úr honum.47 Auk þess að styrkja 

listamenn eftir föngum, skyldi sjóðurinn styrkja, eða standa í raun fyrir bókaútgáfu, einkum á 

fræðiritum, en sjóðurinn var fyrstu árin fjármagnaður fyrir sektir sem til féllu vagna brota á 

áfengisbanni sem þá var við lýði. 

 Þess utan var á löngu tímabili lítið um gagngerar breytingar, þó að geta megi nýrra 

laga um Menningarsjóð og menntamálaráð árið 1957, sem reyndar vörðuðu ekki það sem 

kalla mætti listamannalaun, heldur var þá skerpt á hlutverki Menningarsjóðs sem 

ríkisstyrktrar bókaútgáfu, jafnframt sem kveðið var þar á um kaup á listaverkum í listasöfn 

ríkisins. 

 Í raun breyttist lítið fyrr en árið 1967, þegar fyrstu lög um listamannalaun voru 

sett. Það var síðan árið 1972, eftir mikla baráttu, að samstaða tókst um stofnun tilraunasjóðs, 

sem höfundar gátu sótt í nokkurs konar starfslaun sem tengdust skilgreindum verkum og voru 

umsóknir metnar af faglega skipaðri nefnd. Reynslan af þessu fyrirkomulega varð síðan til 

þess að árið 1991 var formlega stofnað til fjórskipts starfslaunasjóðs listamanna, sem er 

grunnur þess kerfis sem nú er búið við. Þess ber þó að geta, að árið 1975 samþykkti Alþingi 

lög um Launasjóð rithöfunda, en þau lög féllu úr gildi með hinum nýju lögum 1991. Þar 

fengu, auk rithöfunda, myndlistamenn og tónskáld sína sjóði, einnig sem fjórði anginn, 

nefndur „listasjóður“, var ekki eyrnamerktur sérstakri listgrein. Skyldi alls 1.200 

mánaðarlaunum úthlutað árlega og miðaðist upphæðin við byrjunarlaun menntaskólakennara. 

Þetta fyrirkomulag var við lýði með smávægilegum breytingum allt til ársins 2009, er 

núgildandi lög voru samþykkt. 

                                                 
45 Pétur Gunnarsson, Um starfslaun listamanna 
46 Alþingistíðindi 1928, Skjöl 1928, bls. 82 
47 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 211 



Listin að styrkja – Hugleiðingar um listamannalaun 

 

 
 

20 

En hvernig er málum háttað nú; hvað er kveðið á um í núgildandi lögum um listamannalaun, 

hvað liggur þar til grundvallar og hvernig er ákvarðanatökuferlið? 

 

(3) REGLUVERKIÐ 
 

3.1 Ramminn um strigann 
 

Sem fyrr var rakið, þá hafa lög og reglur um listamannalaun síður en svo alltaf verið 

fastmótaðar. Tiltölulega stutt er síðan núgildandi lög tóku gildi, en þau byggja samt eðlilega 

öðrum þræði á þróun regluverks áratugina þar á undan. Segja má að þróunin út 20. öldina og 

fram til nútíðar hafi tekið mið af því sem tíðkaðist á Norðurlöndunum, þótt raunin hafi verið 

sú hérlendis að fram eftir 20. öldinni hafi áhersla stjórnvalda verið sú, að veita þeim 

fjármunum sem eyrnamerktir voru listum og menningu aðallega til uppbyggingar 

menningarstofnana,48 sem oddvitar og sporgöngumenn hins unga lýðveldis þurftu að koma á 

fót og styðja við, þannig að landið með söguarfinn öðlaðist menningarlega vigt, ef svo má 

segja.49  

 Það fór því löngum lítill hluti menningarfjár í beina styrki til listamanna, þótt 

vissulega hafi einatt einhverjum hluta verið þannig veitt. Það var þó ekki fyrr en komið var 

fram á 10. áratug 20. aldarinnar að hlutfall eiginlegra listamannalauna var orðið í líkingu við 

það sem tíðkaðist á Norðurlöndunum, sem skera sig nokkuð úr í alþjóðasamhengi, að því 

leyti að óvíða tíðkast beinar launagreiðslur til listafólks með þeim hætti sem þar (og hér) 

þekkjast.50 Vert er þó að geta þess að ýmsar breytingar áttu sér stað hérlendis á liðinni öld 

sem juku aðgengi listafólks að opinberum styrkjum og má í því sambandi nefna fyrrnefndan 

Launasjóð rithöfunda. Hins vegar má segja að regluverk eða lagasetning hafi sjaldnast byggt 

á formlegri menningarstefnu, því slík stefna var í raun lengst af ekki til – ekki fyrr en árið 

2013, þegar þáverandi stjórn, fyrst ríkisstjórna, setti fram eiginlega opinbera 

mennningarstefnu í formi þingsályktunar.51 

 Undirbúningur téðrar menningarstefnu, sem Alþingi samþykkti í seinni forsætistíð 

Jóhönnu Sigurðardóttur, átti sér nokkurn aðdraganda, var hennar getið í stefnuyfirlýsingu 

stjórnarinnar 2009 og ári síðar efndi mennta- og menningarmálaráðuneytið, undir stjórn 

ráðherrans, Katrínar Jakobsdóttur, til ráðstefnu undir heitinu „Menningarlandið“, þar sem 
                                                 
48 Magni Guðmundsson, Opinber stuðningur við listir og þjóðmenningu, bls. 267. 
49 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 95 
50 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 63 
51 Njörður Sigurjónsson, Íslensk menningarstefna, bls. 2 (456) 
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menningarstefna var mótuð.52 En hvernig er stefna þessi í laginu og hvað gefur hún til 

kynna?  

 Í stuttu máli – og eðlilega – varðar stefnan menningu og listir og hlutverk ríkisins í 

þeim málaflokkum. Liggja fjórir meginþættir til grundvallar: Sköpun og þátttaka í 

menningarlífi, áhersla á aðgengi að listum og menningararfi („aðgengi að menningu verði 

sem best tryggt fyrir alla þjóðfélagshópa, óháð búsetu og efnahag.“53), mikilvægi samvinnu 

stjórnvalda við aðila sem starfa á menningarakrinum og að lokum er tæpt á mikilvægi 

þátttöku barna og ungmenna í menningarlífinu. 

 Þessi ríkisstjórn Jóhönnu var á sínum tíma kynnt undir formerkjum „norrænnar 

velferðar“, eins og það var orðað, enda hugðust oddvitar hennar horfa til Norðurlandanna 

hvað varðaði velferðarkerfið og menningu í víðum skilningi.54 Vert er að hafa í huga að 

þegar þessi stjórn tók við, eftir vorkosningar 2009, var efnahagshrunið í október 2008 öllum 

enn í fersku minni og má segja að stemmning í þjóðfélaginu hafi verið töluvert á þá leið, að 

horfið yrði frá því eindregna markaðsdrifna stjórn- og hagkerfi sem var við lýði á árunum 

fyrir hrun og ýmsir kenndu við nýfrjálshyggju. Fór enda svo að flokkar sem jafnan kenna sig 

við félagshyggju (Samfylking og VG) mynduðu téða ríkisstjórn. Hérlendis hafði reyndar 

löngum verið horft til Norðurlandanna hvað menningarmálin snertir, en óhætt er að segja að 

nokkuð hafi sú hliðsjón dofnað á árunum fyrir hrun, enda hafði þá færst í vöxt að stöndug 

stórfyrirtæki þess tíma styddu við listir. Eftir hrunið þvarr slíkur stuðningur mjög, eins og 

gefur að skilja.  

 Það er athyglisvert að í menningarstefnunni er lítil áhersla á einkafjármögnun eða 

samstarf við kostunaraðila, líkt og áberandi var á fyrirhrunsárunum, en ekki er ólíklegt að 

viljandi hafi slíkt verið talað niður í ljósi stemmningarinnar í þjóðfélaginu á þessum tíma. 

Fjármögnunarhlutverk ríkisins er því nokkuð viðamikið, sem er í stíl við „norræna módelið“, 

þar sem áherslan er mikil á tengsl menningarstofnana og velferðarkerfis, á meðan menn 

gjalda varhug við of mikilli tengingu menningar og lista við einkaframtakið.55 

 Þótt þarna hafi verið fram komin fyrsta opinbera menningarstefnan, þá hefur verið á 

það bent að slík stefnuplögg séu í raun lítið annað en fyrirheit án aðgerðaáætlunar. Með 

öðrum orðum er langt í frá fyrirséð hvort eða hvernig téð stefna eða framtíðarsýn nái fram að 

ganga. Inn í það spinnast ýmsar breytur, ekki síst lýðræðiseðlið sem felur í sér reglubundnar 

                                                 
52 Menningarstefna, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, bls. 5 
53 Sama, bls. 15 
54 Sjá: stjornarradid.is/rikisstjorn/sogulegt-efni/um-rikisstjorn/2009/05/10/Samstarfsyfirlysing-rikisstjornar-2009/ 
55 Njörður Sigurjónsson, Íslensk menningarstefna, bls. 5 (459) 
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kosningar, en að þeim loknum er óvíst hvað verður um hinar ýmsu stefnur eða plögg sem 

fyrrum ríkisstjórnir kunna að hafa lagt fram.56 

 Það þarf ekki ýkja mikla glöggskyggni til að skynja að þetta stefnuplagg er mjög á 

„félagshyggjulínunni“, ef svo má segja. En þótt erfitt sé að segja til um hvernig plagginu mun 

reiða af á komandi árum eða áratugum eða hvort og þá hvernig það mun speglast í 

raunveruleikanum hverju sinni, þá verður ekki annað séð en að allgóður samhljómur sé með 

því og núverandi fyrirkomulagi laga um listamannalaun. En hvernig er það fyrirkomulag og 

hvaða þættir liggja þar helst til grundvallar? 

 

3.2 Lögum samkvæmt 
 

Núgildandi lög um listamannalaun eru frá árinu 2009, með breytingum árið 2011. Með 

samþykkt þeirra fjölgaði mánaðarlaunum sem úthlutað er sem starfslaunum um 400 á þremur 

næstu árum (þ.e. til 2012). Það er í sjálfu sér athyglisvert, að þessi lög komu til áður en 

menningarstefnan var kynnt til sögunnar, en lögin voru samþykkt í tíð fyrri ríkisstjórnar 

Jóhönnu Sigurðardóttur, nánar tiltekið nokkrum dögum áður en sú stjórn lét af störfum. Sú 

var minnihlutastjórn og sat aðeins í rúmlega þrjá mánuði, en segja má, að hún hafi verið eins 

konar brú frá hinni svokölluðu „hrunstjórn“ Geirs Haarde, yfir í seinni ríkisstjórn Jóhönnu, 

sem tók við að loknum kosningum í apríl 2009.  

 Grunnur að lögunum var hins vegar lagður í tíð „hrunstjórnarinnar“, að undirlagi 

þáverandi menntamálaráðherra, Þorgerðar K. Gunnarsdóttur, sem þá sat fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn. Það er eftirtektarvert, að ráðherra sem tilheyrir hægra hveli 

stjórnmálanna hafi komið svo mjög að undirbúningi lagasetningar sem fól í sér töluverða 

hækkun fjárveitinga til listafólks, en ætla mætti að slík gjörð væri frekar að undirlagi 

félagshyggjuráðherra. Eðlilega voru þó ekki allir samflokksmenn hennar samsinntir.57 

 Það vakti reyndar athygli að einungis 25 þingmenn af 63 greiddu atkvæði um lögin 

þegar til kom (12 kusu með, 4 á móti, 9 sátu hjá). Í ljósi þess að lögin voru grunnsmíði 

Sjálfstæðismanns, undirbúin í forsætistíð Sjálfstæðismanns, sem og þess að um 60% 

þingmanna voru fjarstaddir við atkvæðagreiðslu um lög sem jafnan eru umtöluð og almennt 

umdeild, þá er kannski ekki út í hött að álykta sem svo, að á þingi hafi þrátt fyrir allt ríkt 

töluverður „hljóður consensus“ um þennan málaflokk og þingmenn séu alltént ekki upp til 

hópa áfjáðir í að skera þar mikið niður. Sem er annað en áður var og fyrr var um getið. Ætla 
                                                 
56 Sama, bls. 3 (457) 
57 Sjá: mbl.is/frettir/kosningar/2009/04/16/log_um_listamannalaun_samthykkt/?ref=morenews 
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má að núverandi fyrirkomulag, sem þróast hefur á undanförnum áratugum hafi öðlast sess á 

þingi og á meðal málsmetandi aðila af listaakrinum. 

 En það er kannski freistandi að áætla að þingmenn hafi sumpart viljað forðast 

moldvirði í skugga hrunsins; kosið að hafa sig hæga til að kalla ekki yfir sig óánægju og reiði 

listafólks, sem eðli málsins samkvæmt er vinsælt og áberandi í þjóðlífinu, vel skapandi og 

mælandi, auk þess að eiga jafnan öfluga málsvara og vera ágætlega tengt við 

fjölmiðlaheiminn, svo ekki sé minnst á samfélagsmiðla í þessu sambandi. Um slíkar 

hugleiðingar verður fjallað aðeins nánar síðar í ritgerðinni. 

 Í reglugerð Menntamálaráðuneytisins sem fylgir núgildandi lögum um listamannalaun 

er kveðið á um að starfslaun listamanna skuli veitt úr sex sjóðum, í stað fjögurra áður; 

launasjóðum hönnuða, myndlistarfólks, rithöfunda, sviðslistafólks, tónlistarflytjenda og 

tónskálda. Var þessi breyting gerð til skarpari skilgreiningar og mánaðarlaunum samhliða 

fjölgað um 400, sem fyrr sagði, en mikið hafði verið á það knúið af forkólfum úr röðum 

listamanna að fá þeim fjölgað, bæði í ljósi fólksfjölgunar frá árinu 1991 og þess að fjölgun 

mánaðarlauna væri forsenda fyrir nýliðun.58  

 Hlutverk sjóðanna er eðli málsins samkvæmt að veita starfslaun til mislangs tíma, sem 

og minni styrki, einkum til ferðalaga. Árið 2018 voru til úthlutunar 1.600 mánaðarlaun,59 en 

samtals bárust umsóknir um 9.053 mánaðarlaun. Umframeftirspurnin er því greinilega mikil. 

Styrkþegar voru 369 og fengu úthlutað allt frá einum til 22 mánaða launum. Rithöfundar 

hlutu flest mánaðarlaun (555), þá myndlistamenn (435), tónskáld (190), sviðslistafólk (190), 

tónlistarflytjendur (180) og hönnuðir (50). Ein mánaðarlaun námu 377.402 kr. samkvæmt 

fjárlögum 2018 og flokkast launin sem verktakagreiðsla, en upphæðin tekur breytingum með 

vísitöluþróun (þau námu rúmlega 390.000 kr. í janúar 2019). Þess utan úthlutar Alþingi 

árlega heiðurslaunum (sömu mánaðarupphæð) til valinna listamanna, sem á ferli sínum eru 

taldir hafa skarað framúr og lagt ríkulega af mörkum til auðgunar mannlífs í landinu. 25 

listamenn þáðu heiðurslaun árið 2018.60 

 

 

 

 

                                                 
58 Pétur Gunnarsson, Um starfslaun listamanna 
59 Heildarúthlutun 2018 nam þó 1.660 mánaðarlaunum þegar allt er saman lagt, m.a. ferðastyrkir. 
60 Sjá: althingi.is/altext/149/s/0604.html 
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(4) SJERSTAÐA TÚNGUNNAR 
 

4.1 Stóra smámálið 
 

Eins og sjá má á úthlutunartölum, þá fara flest mánaðarlaun til rithöfunda. Þó að myndlistin 

og tónlistin séu ekki mjög langt undan, þá er greinilegt að ritlistin er í öndvegi, líkt og verið 

hefur lengst af. Tungumálið er þar vitanlega lykilbreyta. Í raun mætti segja að tungumálið sé 

límið sem heldur listamannalaununum saman; sá rauði þráður sem löngum hefur gengið í 

gegnum málflutning þeirra sem fylgjandi eru slíkum launum, snaginn sem málsmetandi aðilar 

úr mennta- og menningarlífinu hafa oftar en ekki hengt hatt sinn á. Enda segir svo í umsögn 

Rithöfundasambandsins í tilefni lagasetningar um listamannalaun árið 2009: „Starfslaun 

rithöfunda eru mikilvægt stoðkerfi ritmenningar í landinu sem jafnframt er líftaug 

tungumálsins sem aftur sérkennir okkur og réttlætir sem þjóð.“61 Þetta eru stór orð, en 

sannarlega mantra sem margoft hefur heyrst í gegnum tíðina. 

Auðvitað er ekki ofmælt að tungumálið sé mikilvægt. Íslenskt þjóðerni og menning 

byggja mjög á tengingu við sagnaarf okkar, en bókmenntir fyrri tíðar, með tungumálið sem 

miðlara, hafa gert okkur kleift að rekja sögu okkar afskekkta eylands langt aftur í tímann, allt 

að landnámi.62 „Tungumál er grunnur sjálfsmyndar hvers samfélags og ekkert eflir 

menningarlega samkennd betur en tungumál“63, reit Edward Sapir, einn þekktasti 

málvísindamaður sögunnar. Það er almennt álit fræðimanna á þessu sviði að menning tengist 

þjóðerni mjög nánum böndum og hefur sterk áhrif á samkennd og sjálfsvitund fólksins – og 

tungumálið er þar afgerandi afl.64 

Það leynist því í tungumálinu ómæld þekking, auk menningar, þannig að þung rök 

hníga að því að standa þurfi vörð um þetta einstaka en lítt útbreidda tungumál smáþjóðar í 

norðurhöfum. Enda er það svo, að framámenn menningar- og stjórnmála hafa í gegnum árin 

spilað mjög á strengi þjóðmenningar og tungumáls. Listamannalaun mega heita ein 

birtingarmynd þess, nú sem áður. 

 Það má segja að fyrrum hafi tungumálarökin aðallega tengst fortíðinni, tengingunni 

við sagnaarfinn, þannig að menn þekktu söguna, gætu speglað sig í henni og fundið fyrir 

nokkurs konar þjóðaranda sér og samfélaginu til heilla. Sú tenging er vissulega áfram góð og 

gild og enn til staðar, en þó virðast seinni tíðar rök til styrktar tungumálinu í auknum mæli 
                                                 
61 Sjá: althingi.is/altext/erindi/136/136-1410.pdf 
62 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 45 
63 Edward Sapir, Language, bls. 159 (þýðing SH) 
64 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 21 



Listin að styrkja – Hugleiðingar um listamannalaun 

 

 
 

25 

snúast um stöðu þess í hnattvæddri tilveru nútímans, þar sem „börnin hrærast í enskumælandi 

heimi Netsins og alls kyns tölvuleikja“.65 

 Bent hefur verið á, að stærri tungumál, til dæmis norska, hafi verið skilgreind 

þarlendis sem örtunga í útrýmingarhættu og fyrst svo er, þá sé ekkert minna en 

bráðnauðsynlegt að stuðla að viðgangi íslenskunnar með öllum ráðum, ekki síst með því að 

styðja við ritlist og bókaútgáfu, enda „eigum við ekki kastala og hallir, bara þetta tungumál 

sem er okkar stóri þjóðararfur“, svo vitnað sé í orð fyrrum formanns Rithöfundarsambands 

Íslands.66 Málflutningur af þessu tagi er áberandi í menningargeiranum og virðist svo gott 

sem algildur meðal fólks úr stétt rithöfunda. Eftirfarandi setning má teljast ágætur 

vitnisburður um viðhorfið: „Dettur einhverjum í hug að við hefðum þessa blómstrandi og 

metnaðarfullu bókaútgáfu ef rithöfundar gætu ekki helgað sig vinnunni á starfslaunum?“67 

Og það eru ekki aðeins rithöfundarnir sjálfir sem svo eru sinnis; þáverandi 

menntamálaráðherra, Illugi Gunnarsson mælti ekki undir rós úr Alþingis-pontunni fyrir 

röskum þremur árum: „Það er útilokað að ætlast til þess að hægt sé að viðhalda 

íslenskri tungu einungis með þeim fjölda rithöfunda sem markaðurinn ber.“68 

 Rithöfundar hafa löngum varið listamannalaunin með oddi og egg og vafalaust hefur 

það haft mikil áhrif á það hvernig núverandi fyrirkomulagi er háttað – þótt vitaskuld sé 

hlutverk hins opinbera í því að styrkja tungumálið mun víðtækara en aðeins í gegnum 

listamannalaun. Sá styrkur er hins vegar greinilega metinn sem mikilvægt lóð á þær 

vogarskálar, samanber fyrrgreinda umsögn Rithöfundasambandsins. 

 

4.2 Íslenskur texti 
 

En tungumálið er ekki aðeins falið í ritlistinni, heldur einnig í tónlistinni, í söngtextum. 

Landslagið í tónlistarútgáfu hefur breyst mikið á undanförnum árum, er ekki fjarri lagi að tala 

um byltingu í því sambandi. Ný tækni á borð við streymisveitur hefur að vissu leyti kippt 

fótum undan fjármögnun í útgáfugeiranum hérlendis, sem átti þó fullt í fangi með rányrkju 

áður en löglegar streymisveitur komu til skjalanna. Hafa „heilu meginlöndin á borð við 

hljómplötur og diska svo að segja gufað upp“, svo vitnað sé í orð sem féllu á málþingi BÍL 

nýlega, í sambandi við fjármögnun í listageiranum.69 

                                                 
65 Guðrún Kvaran, Tungan og hnattvæðingin 
66 Kristín Helga Gunnarsdóttir, Neyðaráætlun fyrir íslenska tungu 
67 Einar Falur Ingólfsson, Sjálfsmynd þjóðar 
68 Illugi Gunnarsson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T164812.html 
69 Pétur Gunnarsson, Um starfslaun listamanna 
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Tilkoma löglegra streymisveita er að sönnu framfaraskref og vissulega fylgja nýrri tækni 

aukin tækifæri, til dæmis er hljóðritunarbúnaður ekki jafn plássfrekur og fyrrum, auk þess að 

vera ódýrari en áður var. En endurgjaldið frá efnisveitum er afar lágt, aðeins fáeinir aurar 

fyrir hverja spilun,70 enda gengur viðskiptamódel þeirra út á mikla magnspilun, þar sem allur 

hinn rafvæddi heimur er undir. En til að koma ár sinni fyrir borð á hinu opna rafheimshafi og 

hljóta spilun í því magni, að það gefi af sér eitthvað sem kalla mætti tekjur, hvað þá lífeyri, þá 

er nokkuð augljóst að íslenskir tónlistarmenn þurfa að höfða til fleiri en þeirra sem byggja 

þetta land. Þeim verður því sumpart nauðugur sá kostur að syngja á öðru máli en sínu eigin. 

Þannig má segja að þessi þróun höggvi smátt og smátt að íslenskunni, „grunnstoð 

menningarlífsins“, eins og það er stundum orðað í tyllidagsræðum. 

 Það er líklega aðeins tímaspursmál hvenær hérlendir rithöfundar taka að finna fyrir 

viðlíka breytingum, því bækur munu færast smám saman yfir á rafrænt form með svipuðum 

hætti og tónlistin hefur gert. Það er því viðbúið að eftir því sem kynslóðir vaxa úr grasi muni 

pappírsbókaútgáfa dragast saman með tilheyrandi skerðingu á endurgjaldi. Sú þróun er 

reyndar þegar hafin, til dæmis með tilkomu streymisveitunnar Storytel, sem býður upp á 

hljóðbækur og styðst við svipað tekjumódel og Spotify. 

Að sögn formanns Félags íslenskra bókaútgefanda hefur þessi þróun samt ekki verið 

jafn hröð og í tónlistarbransanum, enda sé og verði alltaf ákveðinn munur á hljóðbókum og 

pappírsbókum. Segir hann að rafbókasala hafi ekki aukist jafn hröðum skrefum og menn 

hugðu og reyndar dregist saman sums staðar. Það er því enn líf í pappírsbókinni, þrátt fyrir að 

hljóðbókaútgáfa færist í vöxt, sem er til merkis um að meiri íhaldssemi gæti hjá 

bókakaupendum og lesendum en í tónlistinni. Formaðurinn telur þó að beinn og óbeinn 

opinber stuðningur sé og muni áfram vera algjört lykilatriði og kjölfesta í bókaútgáfu 

hérlendis sem víðar, því „tekjumódel höfunda og útgefenda muni taka miklum breytingum á 

næstu árum. Lestur mun minnka, sala dragast saman, verð mun lækka og breytingar á 

neyslumynstri, t.d. aukin notkun hljóðbóka, mun þýða lægri tekjur“.71 

Það er því fyrirsjáanlegt, að á komandi tímum þurfi að renna styrkari stoðum undir 

tungumálið með aðkomu hins opinbera. Það er að segja ef vilji almennings – og þar af 

leiðandi yfirvalda – stendur til þess að halda í tungumálið. Því kannski er tungumálastríðið 

þegar tapað, til langs tíma litið, í hinum net- og hnattvædda heimi sem við hrærumst í og 

munum augljóslega gera áfram, þar sem erlend tungumál eru allsráðandi, einkum enska. 

                                                 
70 Spotify's Year in Music shows just how little we pay artists for their music: theverge.com/2015/12/7/9861372/spotify-year-
in-review-artist-payment-royalties 
71 Heiðar Ingi Svansson, formaður Félags íslenskra bókaútgefanda í viðtal sem höfundur átti við hann þann 6. apríl 2019.  
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Sífelld fækkun tungumála í heimunum er þróun sem erfitt er að líta fram hjá, en rúmlega 50 

tungumál eru talin hafi dáið út bara frá síðustu aldamótum.72 Skyldu það vera óumflýjanleg 

örlög íslenskunnar að verða aðallega uppá punt; helst notuð á götuskiltum, með líkum hætti 

og hin írska gelíska? Sumum kann að finnast það einhvers konar fyrirboði, að íslenskan 

virðist í seinni tíð fara halloka gegn ensku á skiltum hérlendis.73 

 Líklega eru þetta þó fullmiklar bábiljur, alltént á þessum tímapunkti, því víða má sjá 

þess glögg merki að ráðamenn og forkólfar af menningar- og menntasviðum hyggist ekki 

gefast svo glatt upp gagnvart tækni og hnattvæðingu. Nýlegt dæmi um það er viljayfirlýsing á 

Skólamálaþingi Kennarasambands Íslands s.l. haust, hvar segir í ályktun að „mikilvægt [sé] 

að tryggja að íslensk tunga standi jafnfætis öðrum málum og sé notuð á öllum sviðum 

þjóðlífsins“74. Naut sambandið á þinginu fulltingis forsætis- og menntamálaráðerra, en haft 

var eftir síðarnefnda ráðherranum við þetta tækifæri, að „okkur [væri] mikið í mun að auka 

meðvitund og áhuga á íslenskri tungu [...] með fjölþættum aðgerðum stjórnvalda er miða 

einmitt að þessu en í þeim gegnir menntakerfið einkar mikilvægu hlutverki“.75 Þetta kann að 

hljóma eins og sígildur fagurgali; nokkurs konar fyrirheit án aðgerðaráætlunar, eins og áður 

var um getið. En eftir slíkar yfirlýsingar má alltént ólíklegt teljast, að núverandi fyrirkomulag 

listamannalauna verði slegið af í bráð – og líklegra þætti manni en hitt, að bætt yrði í á 

komandi árum, þó ekki væri nema tungumálsins vegna.  

 

4.3 Yfirvaldið og undirtökin 
 

Hvað sem segja má um tækniframfarir eða framtíðarspár, þá má öllum vera ljóst að 

tungumálið hefur gegnt og mun áfram gegna stóru hlutverki í þjóðfélögum hvarvetna, því það 

er tungumálið sem formar hugsanir og tilfinningar fólks og hefur áhrif á það hvernig við 

skynjum veruleikann og tjáum okkur. „Tungumálið er ljósker hugans“76, er fræg setning úr 

ranni heimspekingsins John Stuart Mill, sem segir meira en mörg ræðan. Innan 

fræðasamfélagsins er þekkt menningarpólitísk kenning heimspekingsins og félagsfræðingsins 

Jürgens Habermas, sem telur tungumálið það sem helst gagnist til að gagnrýna og varpa ljósi 

á brotalamir þjóðfélaga, svo sem ofríki eða óstjórn yfirvalds. Tungumálið er því besta „tólið“ 

                                                 
72 Sjá lista yfir útdauð tungumál á 21. öldinni: 
en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_time_of_extinction#21st_century 
73 Sjá blaðagrein: visir.is/g/2016160219484 
74 Íslenska er stórmál, Skólamálaþing 5.10. 2018 
75 Sama 
76 Sjá t.d. hér: azquotes.com/quote/782423 (þýðing SH) 
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til þess að móta því sem næst fullkomið samfélagsmynstur.77 Með öðrum orðum er 

tungumálið í senn nokkurs konar atgeir og haldreipi almúgans gegn „kerfinu“. 

 En tungumálið gagnast ekki aðeins almúganum. Annar heimspekingur, Michel 

Foucault, setti fram kenningu sem segja má að gangi í hina áttina. Sú kennir að tungumál og 

boðskipti manna í millum séu ávallt lituð af valdaþorsta; löngun til drottnunar eða 

misnotkunar og þannig sé tungumálið öðrum þræði, jafnvel umfram annað, kúgunartæki 

ráðastéttarinnar og orðræða mótist af viðhorfum þeirra sem völdin hafa. Ráðandi öfl hafi 

þannig „dagskrárvaldið“ og stýri því hvaða samfélagslegu málefni sé „rétt“ að fjalla um eða 

hífa upp. Þetta vald yfirvaldsins er skoðanamyndandi og hefur umtalsverð áhrif á upplifun 

fólks, meðal annars skynjun þess á listum og menningu og því, hvað í þeim málaflokkum 

teljist „eðlilegt“ eða ekki.78 

 Þessar tungumálakenningar eru óneitanlega ansi svart/hvítar. En í ljósi Foucault mætti 

kannski spyrja sig hvort stuðningur hins opinbera til viðhalds og viðgangi tungumálsins í 

gegnum árin sé ekki síður í þágu ráðamanna en almúgans – og fagurgali á tyllidögum ekki 

einungis sunginn af einlægum menningar- og listaáhuga, heldur í og með til að verja ríkjandi 

valdafyrirkomulag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 38 
78 Sama, bls. 39 
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(5) RÁÐAMENNING OG VALD 
 

5.1 Menning sem stjórntæki 
 

Það er alkunna að menningin – tungumálið og sagnaarfurinn – var notuð óspart sem vopn í 

sjálfstæðisbaráttunni á sínum tíma. Það kom sér óneitanlega vel, að forkólfar 

sjálfstæðisbaráttunnar voru margir hverjir lærðir og vel lesnir, höfðu góða þekkingu á 

sögunni og sumir mjög gott vald á tungunni: 
 

Íslensku stúdentarnir geymdu lykilinn að skrá ævafornrar sjálfsvitundar norrænu þjóðanna, 

því þeir lásu og töluðu enn tungumálið sem varðveitti menningararf hinna norrænu miðalda. 

Því var nýju ljósi varpað á sögueyjuna í norðri og íslensku stúdentarnir nýttu sér þetta til að 

gera tilkall til sjálfstæðis þjóðarinnar.79 
 

Talsmenn þess að Ísland lýsti yfir sjálfstæði spiluðu þannig mjög á þjóðernisnótur og 

menningarlega sérstöðu, í þeirri viðleitni að aðgreina landið frá umheiminum og erlendum 

yfirráðum með vísunum til gullaldarára þjóðveldistímans (það voru ekki eingöngu 

Fjölnismenn sem vitnuðu óspart í sagnaarfinn). Þannig barátta á sviði stjórnmálanna var 

kannski ekki alfarið innblásin af hugsjón og einskærri menningarást, heldur má ætla að hún 

hafi einnig að einhverju marki verið í því skyni að halda valdatengslum samfélagsins 

óhreyfðum.80 

 Hér að ofan var getið um kenningu þess efnis, að stjórnvald veitti handhöfum þess að 

vissu leyti vald til að móta samfélagið. Hin seinni ár er oft talað um stefnumótun í þessu 

samhengi og leitast valdhafar eðlilega eftir því að móta stefnuna eftir stefnuskrám 

viðkomandi flokka. Eins og gengur getur stefnan í einstökum málaflokkum einnig litast af 

ýmsum breytum, til dæmis af kjörfylgi flokka, sem og mismunandi skoðunum eða áherslum 

misáhrifaríkra flokksmanna. Sumir framámenn eru jafnvel undir utanaðkomandi áhrifum eða 

þrýstingi, líkt og algengt er í Bandaríkjunum, en aðrir hafa ef til vill afar sterka skoðun á 

tilteknum málaflokki og beita mjög kröftum sínum og áhrifum í þá átt. 

Fyrrnefndur Jónas Jónsson frá Hriflu er þekkt dæmi um áberandi stjórnmálamann 

með einarðar skoðanir á ákveðnum málefnum, einkum hvað varðaði menningu og listir, enda 

leitaðist hann á tímabili mjög eftir því að lita þann málaflokk með eigin litaspjaldi og 

samkvæmt sinni sannfæringu. Jónas var á sínum tíma atkvæðamestur stjórnmálamanna við að 

                                                 
79 Sama, bls. 79 
80 Sama, bls. 45 
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tvinna saman listir og stjórnvald, sér í lagi er hann var dómsmálaráðherra (menningarmálin 

heyrðu þar undir) árin 1927-1935, en Jónas sat á þingi frá 1922 til 1949. Honum var mjög 

hugað um að halda á lofti því sem á þeim tíma var álitin sígild list og fór ekki í launkofa með 

andúð sína á nýlist hvers konar. Jónasi var sérstaklega uppsigað við það sem á þeim tíma 

flokkaðist sem framúrstefnumyndlist; þá málara sem „reyna að sjá hlutina öðruvísi en þeir 

eru og sýna þá þannig“81, eins og hann orðaði það í grein á sínum tíma.  

 Jónas taldi hinar sígildu og áferðarfögru listir hafa uppeldisgildi og vílaði ekki fyrir 

sér að veitast að útgefendum sem stóðu fyrir útgáfu „léttmetis“, eða efnis sem segja má að 

hafi verið við alþýðuskap, enda taldi hann slíkt spilla smekk, auka heimsku og brengla 

siðferði almennings. Að sama skapi hafði Jónas horn í síðu skemmtana þar sem þess tíma 

„popplist“ var á boðstólum og fékk því framgengt að innheimtur var af þeim svokallaður 

skemmtanaskattur, sem eyrnamerktur var byggingu Þjóðleikhúss, hvar settir skyldu upp 

innihaldsríkir og göfugir sjónleikir. Þannig náði Jónas í senn að íþyngja þeim sem buðu upp á 

„lélegar skemmtanir“ og byggja undir það sem hann áleit boðlega og „rétta“ list.82  

 Líklega hefði Jónas gefið lítið fyrir frjálshyggjusjónarmið á borð við það að „menn 

geti vel notið lista án þess að hafa hæfileika eða þekkingu til að greina á milli málverka eftir 

Monet og Manet“.83 En þótt Jónas hafi greinilega brunnið heitt fyrir sígildum listum, er ekki 

óvarlegt að álykta að hann hafi ekki aðeins litið svo á, að óformfögur nýlist væri brengluð og 

ósæmileg, heldur fæli einnig í sér riðlun og stjórnleysi og þar með ógn við ríkjandi stöðu 

mála almennt. 

 

5.2 Menningaratkvæði 
 

Víst er um það, að oft hefur fólki í ráðandi opinberum stöðum, sem aðgang hefur að 

almannafé, verið legið á hálsi fyrir að ákvarðanir þess litist af hagsmunum þeirra eða 

stjórnmálaflokka sem þeir tilheyra. Á þetta einkum við um ýmsar ráðagerðir eða 

framkvæmdir, sem að því er virðist rausnarlegir valdamenn samþykkja eða stofna til í eða 

nærri heimabyggð, sér í lagi þegar kosningar standa fyrir dyrum. Má nefna ýmis 

vegabótavilyrði og auðvitað menningartengd verkefni, svo sem söfn og mannvirki. Þótt 

sjálfsagt búi að baki flestum slíkum gjörðum góður hugur eða eftirspurn, þá er auðvelt að 

álykta sem svo, að hagsmunir viðkomandi ráðamanna hafi stundum, jafnvel oft, töluvert um 

                                                 
81 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 185 og 188 
82 Sama, bls. 186, 189 & 190. 
83 Sam Bowman, Should the Government fund the Arts? 
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framgang að segja. Til dæmis hefur það varla verið tilviljun ein sem réði því að 

Akureyringurinn og Sjálfstæðismaðurinn Tómas Olrich, þáverandi menntamálaráðherra og 

Kristján Júlíusson, þáverandi bæjarstjóri Akureyrar, einnig Sjálfstæðisflokki, ákváðu að 

undirrita samning um byggingu menningarhússins Hofs á Akureyri, þann 7. apríl 2003, 

mánuði fyrir þingkosningar.84  

Stundum hafa stjórnmálamenn reynt að fela velgjörðir úr almannasjóðum og má í því 

sambandi nefna frægt dæmi frá Bandaríkjunum, þegar þingmaður laumaði 500.000 dala 

fjárveitingu inn í útgjöld til landbúnaðar, en féð átti að nota til að gera safn úr æskuheimili 

þekkts skemmtikrafts í heimafylki þingmannsins.85 Þessi tiltekna felufjárveiting var þó 

afhjúpuð og bremsuð af áður en til kom, en líklega hafa stjórnmálamenn nær og fjær komist 

upp með fjölmargar viðlíka „laumur“ í gegnum tíðina. 

Tína mætti til fleiri dæmi sem sýna fram á að opinbert fé, hvort sem eyrnamerkt er 

listastarfsemi eður ei, getur verið hentugt „tól“ fyrir stjórnmálamenn, sem reglulega þurfa að 

endurnýja umboð sitt samkvæmt reglum lýðræðisins. Fyrirbærið „skúffufé ráðherra“ fellur 

sumpart undir þennan hatt, en það eru nokkurs konar sjóðir sem ráðherrum leyfist að nýta til 

ótilgreindra verkefna.86 

Metnaðar– og framagjörnum frambjóðendum hlýtur einnig að þykja heppilegra að 

hafa listafólkið með sér, en á móti. 

 

5.3 Eru starfslaun „ópíum“ listafólksins? 
 

Eins og áður sagði, þá höfðu konungar fyrrum við hirðir sínar listamenn til upplyftingar 

andanum, sér í lagi þá er hagmæltir voru. Þótti það upphefð og vegsauki fyrir útvöld skáld, 

sem kunnu að vonum vel að að meta velgjörðir hinna valdamiklu gestgjafa, ekki síst 

skáldalaunin. Enda munu hagyrðingar sem komust þannig að ketkötlum konunga ekki hafa 

sparað við sig skjall og fagurmæli höfðingjum til heiðurs. 

 Sumir eru þeirrar skoðunar, að þeim listamönnum sem þiggja starfslaun af hendi hins 

opinbera, kunni – eða jafnvel hljóti – að vera óljúft að víkja styggðaryrðum að valdhöfum eða 

stefnu þeirra, af hættu við að missa „skáldalaunin“ eða upphefðina sem kann að felast í því að 

tilheyra hópi útvalinna listamanna, en eins og tölfræði sýnir glögglega þá sækjast mun fleiri 

listamenn eftir starfslaunum en fá. Þess utan geti þiggjendur orðið háðir „dúsunni“ og geti 

                                                 
84 Sjá: mak.is/is/um-mak/menningarhus 
85 Diana Evans, Greasing the Wheels, bls. 7 
86 Sbr. t.d. þessi frétt: https://bit.ly/2PUyFii 
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slíkt fyrirkomulag aukinheldur haft í för með sér hættu á því að listin verði flöt og 

fyrirsjáanleg.87/88 

Að sama skapi er þekkt sú skoðun, að valdhafar, hvar í flokki sem þeir standa, með 

eðlilegum afbrigðum þó, uni almennt ágætlega fyrirkomulagi eins og því sem nú tíðkast, því í 

raun sé um að ræða lágt hlutfall af opinberum heildarútgjöldum, þetta megi því teljast 

þolanlegt „fórnargjald“ fyrir það að hafa listamennina góða, því verra væri að hafa hið 

skapandi fólk á móti sér og eiga á hættu heiftarlega gagnrýni, jafnvel í formi snjallra og 

vinsælla listaverka. Þannig leitist ríkisvaldið við að hafa listamenn á sínu bandi, rétt eins og 

forðum tíð, þegar valdhafar og stofnanir á borð við kirkjuna höfðu öflugustu andans menn í 

sinni þjónustu.89 

 Á hinn bóginn mætti velta fyrir sér hagsmunum viðskiptalífsins. Í því sambandi má 

rifja upp, að áberandi efnamenn á fyrirhrunsárunum studdu að sönnu nokkuð við listir, meðal 

annars listasöfn og eigin listasjóði. Þannig öðluðust fyrirtæki þeirra og óbeint þeir sjálfir ekki 

aðeins menningarlega ímynd, heldur í leiðinni velvild vinsælla listamanna, sem í ljósi 

stuðningsins hafi frekar en ekki veigrað sér við að gagnrýna peningavaldið, þótt ástæða kunni 

að hafa verið til.90 

 En þótt eftirspurn sé umfram framboð, þá eru ekki allir á því að listamannalaunin séu 

eins eftirsóknarverð og halda mætti. Má í því sambandi benda á, að þeim sem sækjast eftir 

launum og hljóta þau, eru settar skýrar reglur og annmarkar. Lysthafendur þurfa að skila 

greinargóðri og ítarlegri umsókn, svo mjög að sumum þykir nóg um og fullmikið fyrir haft; 

að ferlið sé jafnvel sumpart niðurlægjandi og launin „óttaleg hungurlús, verktakalaun fyrir 

skatta og gjöld, rétt í kringum atvinnuleysisbæturnar“.91 Þiggjendum er síðan gert að skila 

framvinduskýrslum, en verði á því misbrestur er hætt við að viðkomandi verði af frekari 

launum. Auk þess er þeim, er hljóta laun í sex mánuði eða lengur, meinað að gegna fullu 

„hefðbundnu“ starfi á tímabilinu, slíkt vinnuhlutfall má ekki fara yfir 67%, svo að það „hindri 

ekki listamanninn í því að sinna því verkefni sem starfslaunin voru veitt til“, eins og segir í 

reglugerð.92 Þá er vert að hafa í huga, að greint er opinberlega frá þeim sem hljóta launin, 

sem hæglega getur, eins og dæmi sanna, haft það í för með sér að þeir lendi á milli tanna 

fólks. Launin geta því að vissu leyti verið tvíeggja sverð. 

  

                                                 
87 Erna Ýr Öldudóttir, Um skreytingamenn ríkisins 
88 Eiríkur Norðdahl, viðtal í DV 16.09. 2013 
89 Sam Bowman, Should the Government fund the Arts? 
90 Sjá frétt: visir.is/g/2014140419286 
91 Eiríkur Norðdahl, viðtal í DV 16.09. 2013 
92 Sjá reglugerð: www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/834-2009 
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5.4 Klíkuskapur? 
 

Reglulega heyrast raddir þess efnis að eitt af einkennum íslensks samfélags sé ýmiskonar 

klíkustarfsemi, sem helgist helst af því að þjóðskipulag lýðveldistímans sé tiltölulega 

óþroskað og fámenninu fylgi frændhygli, sem oft hafi meira að segja um ýmsar ákvarðanir en 

fagleg vinnubrögð, eða það sem hin seinni ár er oft kallað „góð stjórnsýsla“. Þetta kallast 

vitaskuld á við það sem fyrr var ritað um fyrirkomulag listamannastyrkja áður en núverandi 

starfslaunakerfi var tekið upp, þegar fáum duldist að styrkir og sporslur lituðust mjög af 

kunningsskap eða pólitísku landslagi hverju sinni.93 

 Sumir eru þó þeirrar skoðunnar að þótt núverandi kerfi virðist mun skýrara og 

faglegra en áður var, þá sé það samt sem áður undirorpið klíkuskap. Slíkar skoðanir eru ekki 

aðeins viðraðar á samfélagsmiðlum, heldur er ekki langt síðan þingmaður spurði úr pontu 

Alþingis hvort eðlilegt væri að „stjórn Rithöfundasambandsins veldi úthlutunarnefndina og 

síðan úthluti sú nefnd allri sitjandi stjórn Rithöfundasambandsins listamannalaunum til 12 

mánaða?“ Taldi þingmaðurinn þetta hafa tíðkast árum saman og jafnframt að „Listaháskólinn 

skip[aði] fulltrúa í úthlutunarnefnd og að ár eftir ár [væru] kennarar skólans á 

listamannalaunum?“ Jafnframt sagði þingmaðurinn, Ásmundur Friðriksson: „Þetta fólk er allt 

gagnrýnið á samfélagið, en sér það ekki siðleysið í eigin vinnubrögðum?“ Þá taldi Ásmundur 

„algjörlega óásættanlegt að Alþingi útvisti úthlutun listamannalauna til listamannanna 

sjálfra.“94 Af þessum orðum mætti ætla að áhyggjur, sem menn höfðu áður af því að 

kunningsskapur réði því helst hverjir hlytu styrki, séu enn fyrir hendi; munurinn aðeins sá, að 

ákvarðanataka hafi færst frá bækistöðvum þingmanna yfir í bækistöðvar listamanna. 

 Athugasemdir þingmannsins eru athyglisverðar í ljósi þess að eitt helsta kappsmál 

listamanna á sínum tíma var að gera ákvarðanatökuferlið fagmannlegt og óhlutdrægt. Nokkuð 

er fjallað um þetta í fyrrnefndri Menningarstefnu frá 2013, en þar segir að „stjórnvöld eiga að 

tryggja að faglega sé staðið að ákvörðunum“ og jafnframt kveðið á um að „í stjórnun sjóða 

séu viðhafðir góðir stjórnunarhættir, regla um hæfilega fjarlægð virt og almennum 

hæfisreglum fylgt“95. Hugrenningar Ásmundar á þingi vöktu þar upp nokkra umræðu um 

gegnsægi við úthlutun starfslauna og taldi einn þingmanna að „fyrir samtök sem í eðli sínu 

                                                 
93 Bjarki Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 95 
94 Ásmundur Friðriksson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T164237.html 
95 Menningarstefna, Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 22 & 23. 
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eigi að vera frjáls, óháð og gagnrýnin [sé] óheppilegt að þau úthluti fjármunum til félaga 

sinna.“96 

Í ræðu sinni sagðist Ásmundur velta því sérstaklega fyrir sér „hvort [beina ætti] 

sjónum í meira mæli til ungra og efnilegra listamanna sem ekki hafa sterkt fjárhagslegt 

bakland“97, en augljóslega vakir þar í veðri einhvers konar vantraust í garð þeirra sem vel eru 

tengdir og sitja nálægt ketkötlunum. En hvað sem segja má um meintan klíkuskap, þá virðist 

ekki örgrannt um það, að óþekktir listamenn eigi erfitt uppdráttar gagnvart þeim sem þekktir 

eru og reyndari. Fyrrnefnd umsögn Rithöfundasambandsins frá 2009 segir í raun sína sögu 

um það, en þar er getið um erfiðleika í sambandi við nýliðun. Kallast þetta á vissan hátt á við 

kröfuna um jöfnuð og hlutleysi, sem minnst var á fyrr í ritgerðinni og lýtur að því að útvaldir 

listamenn öðlist forskot á aðra. 

 Líklega verður aldrei fyllilega komið í veg fyrir klíkuskap, því í fámennu landi, í litlu 

samfélagi listafólks, til dæmis rithöfunda, er óumflýjanlegt að þeir sem um úthlutanir fjalli, 

þekki eða séu venslaðir einhverjum umsækjendum. Jafnvel þótt mönnum sé hlutlægni og 

fagmennska uppálögð, þá verður trauðla komist fullkomlega fyrir einhvers konar vilhylli eða 

tilfinningar sem menn kunna að bera til sumra umsækjenda umfram aðra. 

 Vissulega er nokkuð vandlifað fyrir það fólk sem velst í stjórnir og úthlutunarnefndir 

og mörgum kynni að finnast full harkalegt að gera kröfu til þess að það afsali sér tilkalli til 

starfslauna um skemmri eða lengri tíma, í ljósi þess að það hafi af fórnfýsi gefið kost á sér til 

félagsstarfa og kunni því að koma nærri ákvörðunum eða úthlutunum. Þáverandi 

menntamálaráðherra tæpti á þessu á fyrrnefndum þingfundi og taldi torvelt, vandasamt og 

vanþakklátt starf að sitja í úthlutunarnefndunum og að varast mætti að gera það þungbært eða 

of erfitt að fá fólk til að taka sæti í slíkum nefndum.98 

Hins vegar voru þeir þingmenn sem til máls tóku á téðum þingfundi – ef frá er talinn 

frummælandinn Ásmundur – almennt mótfallnir því að horfið yrði aftur til fyrra horfs. Það 

má einnig segja að slíkur viðsnúningur bryti kyrfilega í bága við títtnefnda Menningarstefnu, 

þar sem kveðið er á um að „stjórnvöld hafi ekki beina aðkomu að dagskrá og daglegu starfi 

menningarstofnana ríkisins og annarra aðila sem njóta fjárstuðnings frá ríkinu“.99 

 

 

                                                 
96 Bjarkey Olsen, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T165616.html 
97 Ásmundur Friðriksson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T164237.html 
98 Illugi Gunnarsson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T164812.html 
99 Menningarstefna, Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 10. 
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5.5 Mikið vill meira 
 

En jörðin snýst, tíminn líður og viðmið breytast. Tíu mánuðum eftir ofangreindar 

þingumræður og rúmlega sjö árum eftir lagabreytingarnar 2009, sendi Bandalag íslenskra 

listamanna (BÍL) erindi til fjárlaganefndar Alþingis, þar sem dregin er upp dökk mynd af 

fjárhagsstöðu listamála í landinu. Erindið var í raun umsögn bandalagsins um þá liði er 

vörðuðu menningu og listir í fjárlagafrumvarpi þingsins fyrir árið 2017. Þar er skiljanlega 

spilað nokkuð inn á það, að í stefnuyfirlýsingu sitjandi ríkisstjórnar var lögð áhersla á að 

byggja undir hinar svokölluðu skapandi greinar.100 

Í umsögn BÍL segir, að sú áhersla undirstriki mikilvægi menningarstofnana, sem 

sagðar eru „burðarstoðir starfsvettvangs listamanna“ og jafnframt að „ásamt launasjóðum 

og verkefnatengdum sjóðum á listasviðinu [myndi þær] þann starfsgrundvöll sem við blasir 

að loknu háskólanámi í listum.“101 Óhætt er að segja að þarna sé ekki töluð tæpitunga um það 

sem forvígismenn BÍL telja augljóst að bíði þeirra sem leggi fyrir sig listir. 

 Í umsögninni er þingheimur minntur á fyrirheit Menningarstefnunnar frá 2013 og 

lagðar til verulegar hækkanir á opinberum framlögum til hinna ýmsu listgreina og stofnana, 

svo þær fái uppfyllt skyldur þær sem kveðið er á um í stefnunni. Í sem stystu máli er falast 

eftir verulega auknum framlögum á alla hefðbundna pósta; í verkefnatengda sjóði, 

Þjóðleikhús, Listasafn Íslands, Óperuna, Sinfóníuna og þar fram eftir götunum – að 

ógleymdum starfslaunum til listamanna. 

Mælist BÍL til rúmlega 30% hækkunar á mánaðarlegum starfslaunum, sem einnig 

þurfi að fjölga úr 1.600 í 2.000 mánuði, svo vel eigi að vera. Starfslaunakerfið er sagt skipta 

sköpum varðandi lífsafkomu listamanna, en „erfiðlega [hafi] reynst að fá stjórnvöld til 

að tryggja eðlilega fjölgun mánaða milli ára.“102 Einnig er lagt til að stofnað verði til sérstaks 

ráðuneytis menningar og lista, enda verðskuldi þeir málaflokkar „talsmann við 

ríkisstjórnarborð sem er óbundinn af öðrum jafn viðamiklum og vandmeðförnum málaflokki 

og skólamálin eru“103, eins og þar stendur. 

 Vitaskuld – og eðlilega – eru þessar ágætlega rökstuddu tillögur BÍL öðrum þræði 

liður í eilífu „pókerspili“ hagsmunasamtaka og hins opinbera, enda sýnir sagan að 

framgangur á þessu sviði sem öðrum verður ekki nema með umleitunum og kröfugerðum. 

Hins vegar er líklegt að andstæðingum listamannalauna og annarra menningarstyrkja finnist 
                                                 
100 Sjá stefnuyfirlýsinguna: bit.ly/2Ph1F3u (bls. 10) 
101 Sjá umsögn BÍL: althingi.is/altext/erindi/146/146-18.pdf (bls. 1) 
102 Sama, bls. 2 
103 Sama 
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þetta háar, ef ekki bíræfnar kröfur, svo ekki sé minnst á forgangsröð, jafnan aðgang að 

opinberum gæðum eða sannvirði skattfjár í því sambandi. Í þeirra hugum má ætla að helst séu 

tillögur sem þessar til þess fallnar að þenja út „ríkisbáknið“ og verða enn stærra 

„tregðulögmál“ en áður, því erfitt er jafnan að spóla ofan af rótgrónum og kerfisbundnum 

ríkisútgjöldum sem þessum. Alltént þarf afar djarfa og hugaða stjórnmálamenn til að draga 

saman þessi tilteknu segl, því vafalaust ættu þeir yfir höfði sér innblásin reiðiköst ritfimra og 

andríkra listamanna og hagsmunaðila. 
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(6) UNDIR HAGRÆNUM ÁHRIFUM 
 

6.1 Hinar skapandi greinar 
 

Eins og fyrr var stuttlega vikið að, þá hefur á seinni árum mátt greina töluverða breytingu í 

orðræðu um listamannalaun og aðra opinbera listastyrki, einkum í hagsmuna- og 

stjórnmálageiranum. Hjartnæm rök um „innra virði“ lista fyrir andann og mannlífið virðast 

ekki jafn áberandi og áður, en þess í stað hefur færst í vöxt að málsmetandi aðilar bregði fyrir 

sig hagrænum rökum og réttlæti ríkisstuðning þannig í veraldlegra ljósi, ef svo má segja.104 

 Þrátt fyrir að ræðumenn á þingi í frásögninni hér að ofan væru ekki á einu máli um 

tilhögun listamannalauna og gæfu mismikið fyrir umvandanir Ásmundar Friðrikssonar, þá 

voru þeir flestir sannfærðir um jákvæð hagræn áhrif listamannalauna; „Allar rannsóknir sýna 

að fjárfesting í skapandi greinum, sérstaklega í formi opinberra styrkja, skilar sér margfalt til 

baka“105, mælti einn þingmanna. Annar hafði þetta að segja: „Það virðist vera kýrskýrt í 

hugum flestra að listir, menning og sköpun búi til verðmæti. Sumir eru á listamannalaunum, 

en miklu fleiri eru á launum vegna listamanna.“106 Þriðji ræðumaður gat um 

verðmætasköpun: „Mig langar til að minna [...] á að skapandi greinar velta 190 milljörðum 

króna á ári hverju. Minnstur hluti þess er í formi ríkisstyrkja.“107  

 Þarna gefur að líta hugtak sem orðið er mjög kunnuglegt. Á vettvangi stjórnmálanna 

er æ oftar skírskotað til svokallaðra „skapandi greina“ í meiningunni menningar- eða 

listatengdar atvinnugreinar.108 Telja fróðir menn sig geta rakið þessa nálgun til Bretlands, 

nánar tiltekið breska Verkamannaflokksins, sem sagður er fyrst hafa flaggað þessu hugtaki 

eða „frasa“ fyrir kosningar árið 1994, þá undir forystu Tony Blair.109 Enska hugtakið er 

„creative industries“, en þar sem íslenska orðið „iðnaður“ hefur ekki jafn víðtæka merkingu 

og „industries“ og er auk þess í hugum margra listamanna gildishlaðið, þá varð hugtakið hér 

að „skapandi atvinnugreinum“, síðar „skapandi greinum“. Segja má að hugtakið beri það með 

sér að listgreinar geti og séu í senn skapandi fyrir andann og efnahaginn. Hefur það á 

                                                 
104 Dr. Margrét S. Sigurðardóttir & Tómas Young, Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina, bls. 17 
105 Bjarkey Olsen, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T165616.html 
106 Guðm. Steingrímssson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T170107.html 
107 Rósa B. Brynjólfsdóttir, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T170819.html 
108 Nokkuð er mismunandi hvernig og hvað menn skilgreina sem „skapandi greinar“, hafa fræðimenn misjafnar áherslur í 
þeim efnum. Óumdeilt er þó að hvers konar menningar- og liststarfsemi fellur undir hugtakið, þar með talið hönnun og 
handverk ýmiss konar. Þá er nýtækni nátengd hugtakinu. Í skýrslunni Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (sjá 
heimildaskrá) er notast við skilgreiningu UNESCO, sem felur í sér eftirfarandi þætti: (A) Menningar og náttúruarfleifð. (B) 
Sviðslistir og hátíðarhöld. (C) Sjónræn list og handverk (D) Bækur og fjölmiðlun (E) Hljóð, mynd og gagnvirkir miðlar (F) 
Hönnun og skapandi þjónustugreinar (G) Óáþreifanleg menningarararfleifð (bls. 21) 
109 Jónína Lýðsdóttir, Af skapandi ferðaþjónustu í skapandi borg, bls. 15 
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undanförnum árum fest sig í sessi víða um lönd og hérlendis hefur hugtakið ratað í 

stjórnarsáttmála þriggja síðustu ríkisstjórna, þar sem línan hefur ávallt verið sú, að „efla skuli 

skapandi greinar“.  

 Á seinni árum hefur enda töluvert verið ritað hérlendis um hagræn áhrif hinna 

skapandi greina, nokkrar skýrslur hafa verið birtar og heilu bækurnar gefnar út, þar sem færð 

eru tölfræðileg rök fyrir því að menning og listir séu umtalsvert efnahagslegt hreyfiafl í 

þjóðfélaginu. Þessi orðræða hefur ekki farið framhjá forvígismönnum úr listalífinu, sem 

virðast í auknum mæli hafa nýtt sér þessa nálgun í baráttunni fyrir hærri fjárframlögum fólki 

sínu til handa, sem sýnir sig til dæmis í umsögn BÍL árið 2016, eins og fyrr sagði.  

 

6.2 Tölurnar tala 
  

Árið 2009 stofnuðu nokkur samtök sem starfa að kynningu og útbreiðslu helstu listgreina, til 

þess sem nefnt var „Samráðsvettvangur skapandi greina“, með það fyrir augum að láta 

rannsaka, greina og kortleggja hagræn áhrif menningar- og listgreina. Um var að ræða ÚTÓN 

(Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar), KÍM (Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar), 

Kvikmyndamiðstöð Íslands, Íslenska tónverkamiðstöð, Bókmenntasjóð og Hönnunarmiðstöð, 

auk þess sem tölvuleikjaframleiðendur komu að þessum vettvangi (Icelandic Gaming 

Industry). Fimm ráðuneyti, auk Íslandsstofu, stóðu að fjármögnun rannsóknarverkefnisins.110 

 Þann 1. desember 2010 voru síðan kynntar tölfræðiniðurstöður rannsóknarinnar og 

kom í ljós að velta hinna skapandi greina nam tæplega 190 milljörðum árið 2009, en framlag 

hins opinbera (listamannalaun og aðrir rekstrar- og verkefnatengdir styrkir) var talið nema 

um 12,5% af veltunni. Þá voru útflutningstekjur af skapandi greinum sama ár metnar vera um 

24 milljarðar, eða sem nam um þremur af hundraði heildarútflutningstekna það ár.111 

 Talsmenn helstu listgreina höfðu um nokkurt skeið haldið fram fjárhagslegu 

mikilvægi þeirra og lagt ásamt öðru til sem réttlætingu fyrir ríkisstyrkjum – og þarna mátti 

loks sjá með berum tölum hvers efnis var. Vöktu þessar niðurstöður að vonum mikla athygli, 

enda veltan meiri en í fiskveiði- og landbúnaðargeiranum samanlegt. Í ljós kom að um 6% 

vinnandi fólks starfaði beint eða óbeint við skapandi greinar og auk hinnar miklu veltu 

innanlands litu skapandi greinar einnig út fyrir að vera orðinn allnokkur „útvegur“.112  

                                                 
110 Ráðuneytin voru mennta- og menningarmálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, 
fjármálaráðuneyti og utanríkisráðuneyti. 
111 Sjá frétt á vef Stjórnarráðsins: bit.ly/2Pjgdj9 
112 Sjá rétt af vef BÍL: bil.is/skapandi-greinar-nidurstodur-rannsoknarverkefnis 
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Vitaskuld hömpuðu hagsmunasamtök og málsmetandi aðilar þessari tölfræði mjög í kjölfarið, 

enda voru þetta sannarlega vatnaskil í baráttunni. Ekki leið á löngu uns listamenn og forkólfar 

þeirra tóku að tjá sig um niðurstöðurnar, einn reit svo í blaðagrein í sama mánuði: 
 

 Þótt flestir geri sér grein fyrir þeirri staðreynd að listsköpunin er áhrifamikill og  mikilvægur 

 aflgjafi í vélarrúmi samfélagsins, þá er samt alltaf hópur sem á bágt með að átta  sig á 

 snúningi heimsins: nema hann sé settur fram í tölum. Nú eru þær til, og enginn þarf að 

 efast um mikilvægi skapandi greina – eða mikilvægi þess að stutt sé við sköpunina. 

 Stuðningurinn borgar sig margfalt – jafnvel þótt við reiknum bara í peningum.113 

 

Framkvæmdastjóri Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar (KÍM) komst svo að orði: 
 

 Nú er þessi stórmerkilega skýrsla um hin miklu efnahagslegu áhrif skapandi greina nýkomin 

 út og vegur þungt; fólk sér svart á hvítu hvað menning og listir skipta gríðarlegu máli fyrir 

 samfélagið. Hér eru komin rök sem enginn getur hunsað.114 
  

Haft var eftir harla glöðum framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar, að forvígismenn helstu 

listgreina hefðu lengi kallað eftir raunverulegum hagtölum – en bætti við að það hefði ekki 

verið auðvelt verk, sökum þess að ýmsar breytur hafi ekki legið fyrir í hefðbundnum 

skýrslum Hagstofunnar.115 Þáverandi formaður Rithöfundasambandsins tók í sama streng, 

sagði að í gegnum tíðina hefði „skapandi greinum [...] oft verið sendur tónninn“, en að 

niðurstöðurnar yrðu vonandi til þess að breyta viðhorfi til listamanna, sem líklega myndu í 

framhaldinu sjaldnar heyra, að „þeir eigi að fara að leita sér að „almennilegri“ vinnu“116, eins 

og hún orðaði það. 

Sex mánuðum síðar kom svo formlega út heildarskýrsla starfshópsins, Kortlagning á 

hagrænum áhrifum skapandi greina, en auk þess að sýna fram á áðurnefndan óyggjandi 

fjárhagslegan ávinning menningar- og listatengdrar starfsemi, mátti þar einnig sjá að velta 

hinna skapandi greina hefði mælst stöðug árin á undan og ársverkum fjölgað, á sama tíma og 

aðrar atvinnugreinar hefðu mátt þola samdrátt og fækkun ársverka.117 

Í framhaldinu komu út fleiri skýrslur og rit um áhrif og stöðu hinna skapandi greina. Snemma 

árs 2011 skipaði Katrín Jakobsdóttir, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, annan 

starfshóp, sem meta skyldi starfsumhverfi skapandi greina og hvernig best mætti nýta 

tækifæri þau sem til staðar væru, með því að efla menntun og rannsóknir, meðal annars með 
                                                 
113 Einar Falur Ingólfsson Sjálfsmynd þjóðar 
114 Dorothée Kirch, viðtal í Morgunblaðinu 12.12. 2001 
115 Einar Falur Ingólfsson, Sjálfsmynd þjóðar 
116 Sama 
117 Sjá frétt á vef Stjórnarráðsins: bit.ly/2Pjgdj9 
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það í huga að styðja útflutningsstarfsemi. Skilaði sá starfshópur skýrslunni Skapandi greinar 

– sýn til framtíðar, í september 2012 og voru stjórnvöld þar hvött til að afla og halda betur og 

kerfisbundið utan um tölulegar upplýsingar tengdar skapandi greinum og bent á leiðir í þeim 

efnum. Þess má og geta að árið 2017 mælti téð Katrín Jakobsdóttir, þá óbreyttur þingmaður í 

stjórnarandstöðu, fyrir þingsályktunartillögu um „hagvísa menningar og skapandi greina“. 

Taldi hún þörfina augljósa og lét þess getið að Evrópusambandið gæfi reglulega út slíka 

hagvísa, sem og hvert og eitt Norðurlandanna. Vísaði Katrín máli sínu til stuðnings í 

Menningarstefnuna frá 2013, hvar orðrétt er hvatt til þess að „þjóðhagslegt vægi lista og 

menningar verði hluti af reglubundinni skráningu hagtalna“118. 

Vert er að geta þáttar dr. Ágústar Einarssonar í opinberri umfjöllun um hagræn áhrif 

listgreina, en hann hefur sent frá sér nokkrar bækur þar að lútandi. Sú fyrsta kom út árið 2004 

og fjallar um hagræn áhrif tónlistar, en þar færir Ágúst fyrir því rök með hagtölum að 

„tónlistin [skipti] miklu máli í íslensku hagkerfi“119 og segir tónlistariðnaðinn „ekki 

þiggjanda í samfélagi okkar, heldur gefanda og skila umtalsverðu framlagi til 

landsframleiðslunnar“120. Rannsóknir og samantekt Ágústar var að sönnu vel á undan þeirri 

úttekt og skýrslugerð sem um getur hér að ofan – og mjög líklegt verður að teljast að skrif 

hans hafi ráðið nokkru um það að hagræn áhrif væru nánar rannsökuð fyrir tilstilli 

hagsmunaaðila og með fulltingi hins opinbera. Ágúst fjallaði síðar um hagræn áhrif 

kvikmyndalistar (2011) og ritlistar (2014) í sitt hvorri bókinni og voru niðurstöður mjög á 

svipaðan veg, en verða þó ekki tíundaðar hér. 

 Það er athyglisvert, að Ágúst gerir í fyrstu bók sinni tillögu um að sett verði á fót 

útflutningsskrifstofa fyrir íslenska tónlist, að stofnaður verði sérstakur tónlistarsjóður „með 

umtalsverðu fjármagni sem getur styrkt atvinnugreinina enn frekar“121 og að skattalöggjöf 

verði breytt til eflingar tónlistargeiranum. Tvær fyrstu tillögurnar hafa orðið að veruleika og 

þriðja tillagan er liður í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar.122 

Rétt er að hafa í huga að mikið vatn hefur til sjávar runnið frá því að bók Ágústar um 

hagræn áhrif tónlistar kom út og tónlistarlandslagið breyst töluvert í millitíðinni, meðal 

annars með tilkomu Hörpu og tilheyrandi aukningu tónleikahalds. Það er því ábyggilegt að 

tónlist skiptir hagkerfið enn meira máli nú en þá. Sýna nýleg gögn reyndar glögglega fram á 

það, en helstu niðurstöður skýrslu, sem Rannsóknarmiðstöð skapandi greina birti í mars 

                                                 
118 Sjá: althingi.is/altext/147/s/0042.html 
119 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif tónlistar, bls. 77 
120 Sama, bls. 78 
121 Sama 
122 Sjá sáttmálan hér: bit.ly/2GuOBEQ (bls. 16) 
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2018, eru þær að heildartekjur tónlistargeirans 2015-2016 námu hálfum fjórða milljarði 

króna, en þar af voru tæplega tveir milljarðar til komnir vegna tónleikahalds. Auk þess greinir 

skýrslan frá því að tónlistin hafi skilað tæplega þremur milljörðum króna í afleiddar 

gjaldeyristekjur vegna „tónlistarferðamanna“123, eins og þar stendur. 

 

6.3 Til ferðaþjónustu reiðubúin 
 

Menning og listir tengjast í auknum mæli landkynningu og markaðssetningu í ferðaþjónustu, 

sem vaxið hefur hröðum skrefum á undanförnum árum, eins og kunnara er en frá þurfi að 

segja. Það er reyndar ekki algjör nýlunda að menn horfi til landkynningar í þessum 

málaflokki, dæmi eru um það frá fyrri tíð að þingmenn hafi beitt fyrir sig slíkum rökum í 

styrkumræðum124. En hin seinni ár hefur nýtt hugtak skotið æ oftar upp kollinum í þessu 

sambandi; svo kölluð „skapandi ferðaþjónusta“, sem gengur út á markaðssetningu á upplifun 

byggða á menningu, listum og nýtækni. Í ársskýrslu Íslandsstofu er lögð áhersla á mikilvægi 

þess að stíla inn á markhópa með háar tekjur sem „leiti eftir nýjum upplifunum og 

áfangastöðum og vilji mynda tengsl við menningu“ og jafnframt að íslenskri ferðaþjónustu 

hafi lánast þetta ágætlega og að „skapandi greinar eigi svo sannarlega þátt í því.“125 

 Færð hafa verið rök fyrir því að listamannalaun séu liður í að auglýsa landið og megi í 

raun líta á þau sem hluta af markaðskostnaði fyrir vörumerkið Ísland. Bæði séu listamenn vel 

til þess fallnir að fanga athygli, en jafnframt skapi öflugir og áhugaverðir listamenn landinu 

góða ímynd og sýni Ísland í menningarlegu og jafnvel siðmenntuðu ljósi.126 Þannig gagnist 

listamannalaun ekki aðeins sjálfu listafólkinu, heldur einnig ferðaþjónustunni, sem aftur bætir 

lífskjör landsmanna. 

Ágúst Einarsson telur í fyrrnefndri bók sinni að óbein áhrif tónlistar á ferðaþjónustu 

séu mikil, enda telur Ágúst að tónlistin sé alþjóðleg og „fyrsta sameiginlega mál 

heimsbyggðarinnar“.127 Að margra mati hefur tónlistin einmitt verið eitt helsta, ef ekki helsta 

aðdráttaraflið fyrir þá sem hin seinni ár hafa sótt landið heim á forsendum menningar og lista. 

Oft er stóraukinn áhugi rakinn til velgengni Bjarkar Guðmundsdóttir; henni hafi einatt fylgt 

frumleiki og ákveðin dulúð, sem segja má að kallist á við dulúðina og kraftinn í náttúru 

landsins. Í kjölfar Bjarkar hafa fleiri tónlistarmenn beint sjónum unnenda hingað norður, til 

                                                 
123 Erla Rún Guðmundsdóttir & dr. Margrét S. Sigurðardóttir, Íslenski tónlistariðnaðurinn í tölum, bls 12. 
124 Sbr. t.d. umræður á Alþingi 1914 (sjá bls. 14) 
125 Sjá skýrslu: islandsstofa.is/media/1/islandsstofa-arsskyrsla-2017.pdf, bls. 9 
126 Ólafur Rastrick, Háborgin, bls. 75 
127 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif tónlistar, bls. 79 
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að mynda hljómsveitin Sigur Rós, sem skapaði sér fljótt sérstöðu með auðþekkjanlegu 

spilverki og tengja sumir sveitina mjög náttúrunni, jafnvel huldufólki og álfum. Einnig má 

nefna Of Monsters and Men og Kaleo sem dæmi um hljómsveitir sem fangað hafa hugi utan 

landsteina. Allt dregur þetta athygli og hefur hjálpað til við að aflétta þeirri ímynd að Ísland 

sé kalt, grátt og óspennandi.128 Hljómsveitir þessar eiga það síðan sameiginlegt, að hafa 

komið fram og vakið lukku erlendra útsendara á tónleikahátíðinni Iceland Airwaves, sem oft 

er nefnd til sögunnar sem lykilþáttur í menningartengdri ferðaþjónustu.129 

Það má reyndar teljast kaldhæðnislegt, að tónlistarfólkið sem hér er nefnt til sögunnar 

hefur líkast til ekki þegið listamannalaun að neinu gagni í gegnum árin, en er samt það 

listafólk sem ber hróður landsins víðast og leggur með list sinni vel af mörkum til 

ferðaþjónustunnar. Andmælendum listamannalauna kann ef til vill að þykja það til merkis um 

óþarfa slíkra launa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Jónína Lýðsdóttir, Af skapandi ferðaþjónustu í skapandi borg, bls. 79 
129 Sama, bls. 85 
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(7) SITT SÝNIST HVERJUM 
 

7.1 Skiptar skoðanir 
 

 Það er orðinn fastur liður í skemmtanalífi Íslendinga að deila um úthlutun 

 listamannalauna einu sinni á ári hverju. Henni er að jafnaði mótmælt, bæði af 

 félagssamtökum og einstaklingum sem eru gramir fyrir hönd sjálfra sín eða vina sinna. 

 Ennfremur heyrast árlega raddir, sem andmæla harðlega opinberum fjárveitingum til 

 þeirra, sem helzt leitast við að halda uppi innlendu menningarlífi hér á útjaðri hins byggilega 

 heims.130 
 

Svo reit rithöfundurinn Sigurður A. Magnússon árið 1964. Þessi orð hefðu geta verið rituð í 

fyrradag, því hverju sem líður nýjum vínklum eða hagrænum rökum, þá er þessi 

samkvæmisleikur enn vinsæll. Vissulega telja margir sjálfsagt að hið opinbera styðji 

fjárhagslega við menningu og listir, en sem fyrr sagði, þá heyrast samt á hverju ári 

gagnrýnisraddir þess efnis að hið opinbera eigi ekkert með að hafa skattfé af vinnandi 

almúganum og veita til fólks sem skrifar sögur eða semur tónlist sem kannski sárafáir lesi eða 

hlýði á. Þá finnst ýmsum gagnrýnivert að sumir listamenn njóti opinberrar meðgjafar, á 

meðan aðrir þurfi að búa við tómlæti og óvissu, einkum þeir sem yngri eru eða óþekktari. 

Árlega sjást á samfélagsmiðlum spurningar á borð við: Er nokkur þess megnugur að kveða 

upp úr um það hvað teljist „list“ og hvað ekki? Eða: Er tónlist Sinfóníunnar merkilegri en 

tónlist Stuðmanna? Auðvitað eru þetta réttmætar spurningar, þótt svör við þeim séu síður en 

svo einföld eða einhlít, eins og fram hefur komið í þessari ritgerð. Matið er og verður alltaf 

huglægt, viðhorfin ólík og skoðanir skiptar.  

 

7.2 Skoðanakönnun 
 

En hvernig skiptast þessar skoðanir? Skiptir máli hverjir eru styrktir? Eru það kannski 

aðallega listamenn sjálfir sem eru hlynntir listamannalaunum? Höfundur stóð fyrir 

megindlegri rannsókn; skoðanakönnun á netinu, þar sem hugur fólks til fjárstyrkja til handa 

listafólki var skoðaður með tilliti til kyns, aldurs, búsetu, stjórnmálaskoðunar, menntunarstigs 

og þess hvort þátttakandi væri listamaður eða venslaður listafólki. Þá var þess freistað að 

                                                 
130 Sigurður A. Magnússon, Um listamannalaun 
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finna út úr því hvort þátttakendum þætti einhverjar listgreinar verðugri opinberra styrkja en 

aðrar. Könnunin fór fram dagana 7.-10. ágúst 2018 og tóku 3.832 þátt. Spurningarnar voru 

nokkuð mismunandi fram settar, sumar með fimmskiptu svokölluðu Likert-sniði, aðrar 

einfaldari og beinskeyttari. 

 

Hafa ber í huga að þar sem um sjálfboðaliðakönnun var að ræða, þá er erfitt að alhæfa um 

niðurstöður, því það er líklegra en ekki að þátttakendur hafi ákveðna skoðun á 

viðfangsefninu.131 Með öðrum orðum; þar sem ekki var um tilviljunarúrtak úr þýði að ræða, 

þá má ætla að þeir sem ekki hafa ákveðna skoðun á viðfangsefninu hafi síður gefið sér tíma til 

að taka þátt. Könnunin var kynnt á opinni Facebook-síðu höfundar og á Vísir.is.132 Helstu 

niðurstöður gefur að líta á næstu blaðsíðum. 

 

Athugið að í eftirfarandi umfjöllun mun höfundur til einföldunar draga saman „mjög 

sammála/frekar sammála“ og „mjög ósammála/frekar ósammála“ í „sammála“ og 

„ósammála“, til að forðast orðaflaum. Þá, sem hvorki eru sammála né ósammála, leyfir 

undirritaður sér til hægðarauka stundum að kalla „hlutlausa“. Skýringarmyndirnar verða 

gegnumgangandi þannig, að grænn stendur fyrir sammála (eða já þar sem við á), rauður fyrir 

ósammála (eða nei þar sem við á) og gulur fyrir hlutlausa. Þá verður til einföldunar talað um 

vinstri- og hægrimenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Þess ber þó að geta, að eins og sjá má í niðurstöðum, þá eru óákveðnir/hlutlausir jafnan allmargir, sem gefur e.t.v. 
vísbendingu um að fráleitt hafi allir þátttakendur haft mjög ákveðna skoðun til eða frá. 
132 Sjá umfjöllun: www.visir.is/g/2018180809166 
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Í fyrstu spurningu var boðið upp á fimmskipt val, en hún var nokkuð blátt áfram: Hversu 

sammála eða ósammála ertu því að hið opinbera eigi að styrkja listamenn fjárhagslega? 

Þegar öll svör eru samansett má sjá að nokkuð mjótt er á munum, en ívið fleiri telja sig 

sammála. 

 
En ef svörin eru flokkuð eftir öðrum þeim breytum sem svarendur lögðu til, þá breytist 

myndin nokkuð. Verulegur munur er t.d. á viðhorfi kvenna og karla:133 

  
Forvitnilegt er að skoða viðhorfið með hliðsjón af aldri. Í yngsta aldurshópnum (18-25 ára) 

virðast ögn fleiri ósammála en sammála (47% gegn 46%134). Í þremur næstu hópum (26-35, 

36-45 og 46-55 ára) er meirihluti sammála, en mestur er munur hjá 36-45 ára, hvar 55% eru 

                                                 
133 Ath: Það skal tekið fram, að af heildarfjölda svarenda völdu 8 þátttakendur „annað“ við kyntilgreiningu. Nemur það 
0,21% af heildarfjölda og ákvað höfundur, með fullri virðingu, að gera sér ekki mat úr því, sökum þess hve lágt hlutfallið er. 
134 Ath. að í megintextanum get ég ekki um prósentubrot, heldur námunda upp eða niður, til að einfalda lesturinn. 

44,15%

6,89%

48,96%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu því að hið opinbera 
eigi að styrkja listamenn fjárhagslega?

ALLIR SVARENDUR (3.832)

Mjög ósammála & frekar ósammála

Hvorki sammála né ósammála

Mjög sammála & frekar sammála

37,62%

7,49%

54,90%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
KONUR (41,83%)

48,81%

6,48%

44,71%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
KARLAR (57,96%)



Listin að styrkja – Hugleiðingar um listamannalaun 

 

 
 

46 

sammála, en 38% ósammála. Allmikill viðsnúningur verður síðan í næstu tveimur hópum; á 

meðal 56-65 ára eru 53% ósammála, en 41% sammála – og blasir svipuð mynd við hjá 66-75 

ára. Með öðrum orðum virðast yngsti og elstu tveir aldurshóparnir frekar mótfallnir 

opinberum listastyrkjum, en fólk á aldursbilinu 36-45 helst hlynnt þeim. 

   

   
Næst er að skoða sömu spurningu út frá menntunarstigi.135 Í ljós kemur að 

grunnskólamenntaðir og fólk með stúdentspróf eða sambærilega menntun (t.d. iðnmenntun) 

virðist frekar mótfallið styrkveitingum, en lítill munur er á tölum þeirra hópa, þótt hlutlausir 

séu ívið fleiri á meðal stúdenta. Hins vegar er töluverður munur á viðhorfum þeirra tveggja 

hópa og þess þriðja, háskólamenntaðra; það sem oft er kallað „menntafólk“ – með tilvísun í 

háskólamenntun – virðist mun hlynntara opinberum fjárstuðningi til listafólks. 

                                                 
135 Spurningin var orðuð svo: Hvert er hæsta menntunarstig þitt? Möguleikarnir voru: (1) Grunnskólamenntun (2) 
stúdentspróf eða sambærilega menntun (t.d. iðnmenntun) (3) Háskólamenntun —Ath. til einföldunar stendur í skífuritinu 
„stúdentspróf“. 

47,32%

6,83%

45,85%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?
18-25 ÁRA (5,35%)

43,50%

7,77%

48,73%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

26-35 ÁRA (17,46%)

38,35%

7,02%

54,63%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

36-45 ÁRA (25,65%)

41,16%

7,40%

51,53%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

46-55 ÁRA (26,44%)

53,15%

6,01%

40,84%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

56-65 ÁRA (18,66%)

53,54%

5,31%

41,15%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?
66-75 ÁRA (5,9%)
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Því næst eru niðurstöður eftir búsetu. Þar er mjög greinilegur munur á milli búsetusvæða; 

íbúar utan höfuðborgarsvæðisins eru síst fylgjendur fjárstyrkja til handa listafólki, á 

höfuðborgarsvæðinu er meirihluti því hlynntur – og mjög afgerandi meirihluti er fyrir 

styrkveitingum á meðal fólks með heimilsfesti erlendis, um 70% eru því samsinnt. 

   
Þá er vert að bregða ljósi á fylgni milli stjórnmálaskoðanna og opinbers fjárstuðnings við 

listafólk, nokkuð sem verið hefur miðlægt í ritgerðinni. Höfundur ákvað að bjóða ekki uppá 

val um stuðning við núverandi stjórnmálaflokka, heldur höfðaði til þess að menn staðsettu sig 

skv. vinstri/hægri skilgreiningu, auk þess sem boðið var upp á miðjukost.136 Eins og 

glögglega má sjá, er hrópandi munur á viðhorfum þeirra sem staðsetja sig vinstra og hægra 

megin í hinu pólitíska litrófi. Vinstra fólk virðist mjög afgerandi í styrkjastuðningi sem og í 

skoðun sinni til eða frá, því mun færri í þeim hópi eru hlutlausir en hægra megin, þar sem 

hlutfall hlutlausra er reyndar tiltölulega hátt, þótt augljóslega sé meirhluti hægri manna 

andvígur styrkveitingum. Þá eru miðjumenn frekar andvígir, þó að fráleitt sé það eins 

afgerandi og hjá þeim er staðsetja sig sitthvoru megin við þá. 

                                                 
136 Spurningin var orðuð svo: Ég lít svo á að stjórnmálaskoðanir mínar teljist vera... Möguleikarnir voru: (1) Vinstra megin 
við miðju (2) Hægra megin við miðju (3) Á miðjunni 

54,01%

7,10%

38,89%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

GRUNNSKÓLI
(8,46%)

54,19%

9,49%

36,31%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?
STÚDENTSPRÓF 

(32,99%)

37,08%

5,39%

57,53%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

HÁSKÓLAMENNTUN 
(58,56%)

42,57%

6,32%

51,12%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 
(66,52%)

52,71%

8,70%

38,59%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?
UTAN HÖFUÐB.SV. 

(26,98%)

24,90%

5,22%69,88%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

ERLENDIS
(6,50%)
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Næst má bera saman viðhorfið út frá því hvort svarandi er eða hafi sjálfur starfað við 

listsköpun.137 Listskapendur fyrr og síðar virðast mun frekar fylgjandi styrkveitingum og er 

skýr munur á milli þeirra og hinna sem ekki hafa starfað við listsköpun: 

  
Að lokum er hægt að bera saman viðhorf þeirra sem eiga náinn ættingja sem er eða hefur 

starfað við listsköpun.138 Athyglislvert er að sjá, að á meðal þeirra sem svara játandi eru fleiri 

ósammála – á meðan nokkuð afgerandi meirihluti þeirra sem ekki hafa listamann í nánustu 

fjölskyldu virðast engu að síður fylgjandi styrkjum. Af þessu er t.d. freistandi að draga þá 

ályktun, að þeir sem ekki hafi verið í náinni snertingu við listir sakni þess. En einnig er 

freistandi að áætla að þeir sem hafi verið í nánu sambandi við listafólk séu einhverra hluta 

vegna ekki eins hlynntir styrkveitingum og ætla mætti. Kannski vex þeim strögglið í augum 

eða líta svo á að styrkjum fylgi höft? En auðvitað er ekki hægt að fullyrða neitt um slíkt. 

                                                 
137 Spurningin var orðuð svo: Ertu sjálf/ur eða hefurðu einhvern tíma starfað við listsköpun?(já eða nei) 
138 Spurningin var orðuð svo: Er einhver í þinni nánustu fjölskyldu listamaður eða hefur einhvern tíma starfað við 
listsköpun? (já eða nei) 

18,30% 2,61%

79,08%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

VINSTRA M.V. MIÐJU 
(28,94%)

60,59%
9,79%

29,62%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

HÆGRA M.V. MIÐJU 
(32,78%)

49,63%

7,63%

42,74%

1) Hversu sammála eða 
ósammála ertu því að hið 
opinbera eigi að styrkja 
listamenn fjárhagslega?

Á MIÐJUNNI
(38,28%)

33,79%

6,06%

60,15%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
ER/HEFUR VERIÐ LISTAM. 

(28,42%)

48,27%

7,22%

44,51%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
ALDREI VERIÐ LISTAM. 

(71,58%)
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----------------------------------- 
 

Spurning nr. 2 bauð einnig upp á fimmskipt val og hljóðaði svo: Hversu sammála eða 

ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingu, sem oft er notuð sem rök fyrir styrkjum 

til listamanna: „Það er erfitt að lifa af list í fámennu landi og ef við viljum búa við 

blómlegt menningarlíf, þá verður að styrkja listafólk fjárhagslega“. Þessi spurning rímar í 

raun við fyrstu spurninguna, enda er samsett niðurstaða mjög í stíl við niðurstöðuna þar. Þó 

hefur hlutlausum fjölgað úr 6,89% í 9,66% á kostnað þeirra sem eru ósammála, en þeim 

fækkar úr 44,15% í 41,52%. Þetta „trend“ gekk einnig í gegnum allar breytur, með 

mismiklum frávikum, en þau eru lítilvæg og verður þeim ekki gerð nánari skil hér. 
 

 
 

----------------------------------- 

49,22%

6,48%

44,30%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
LISTM. Í NÁNUSTU FJÖLSK. 

(55,14%)

37,93%

7,39%

54,68%

1) Hversu sammála eða ósammála ertu 
því að hið opinbera eigi að styrkja 

listamenn fjárhagslega?
EKKI LISTM. Í FJÖLSK.

(44,86%)

41,52%

9,66%

48,83%

2) „Það er erfitt að lifa af list í fámennu landi og ef við viljum 
búa við blómlegt menningarlíf, þá verður að styrkja listafólk 

fjárhagslega“

ALLIR SVARENDUR (3.832)

Mjög ósammála og frekar ósammála

Hvorki sammála né ósammála

Mjög sammála og frekar sammála
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Spurning nr. 3 var hins vegar svona: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi 

staðhæfingu, sem oft er notuð sem rök gegn styrkjum til listamanna: „Ef fólk ætlar að 

helga sig listsköpun, þá verður það að geta staðið undir sér fjárhagslega, en ekki treysta á 

opinbera styrki.“ Samsetta niðurstaðan var sem hér má sjá: 
 

 
Hlutlausum hefur hér fjölgað allnokkuð. En þar fyrir utan mætti draga þá ályktun, að 

niðurstaðan sýni að skyndilega hafi þeim fjölgað sem telja opinbera styrki til óþurftar. Ef til 

vill snýr orðalagið í spurningunni á þátttakendur og kann einhverjum að finnast það leiðandi. 

Setningin er samt á vissan hátt aðeins andstæðan við þá í spurningu nr. 2. En hverju sem því 

líður, þá er forvitnilegt að skoða viðbrögðin við þessari framsetningu.  
 

Töluverður munur er á viðhorfi kynjanna, líkt og í fyrri svörum: 

  

33,48%

12,40%

54,12%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, þá verður það að 
geta staðið undir sér fjárhagslega, en ekki treysta á 

opinbera styrki.“

ALLIR SVARENDUR (3832)

Mjög ósammála og frekar ósammála

Hvorki sammála né ósammála

Mjög sammála og frekar sammála

39,80%

12,73%

47,47%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, 
þá verður það að geta staðið undir sér 
fjárhagslega, en ekki treysta á opinbera 

styrki.“
KONUR (41,83%)

28,86%

12,16%

58,98%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, 
þá verður það að geta staðið undir sér 
fjárhagslega, en ekki treysta á opinbera 

styrki.“
KARLAR (57,96%)
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Niðurstöður eftir aldursflokkum eru einnig afgerandi í sömu átt; hlutfall þeirra sem telja sig 

sammála er á bilinu 50-64%, hæst í yngsta (64%) og elsta flokknum (61%). Ósammála eru á 

bilinu 25% (yngstir) til 37% (36-45 ára). Hlutfall hlutlausra er á bilinu 11-14%. 
 

Þegar horft er til menntunarstigs blasir við svipuð mynd hjá fyrstu tveimur stigum. En 

háskólamenntaðir skera sig úr og er hlutfallið jafnara þar.  

   
Þeir sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu fylgja nokkuð hinu mótsagnakennda „trendi“. 

Aftur á móti virðist spurningin ekki fipa landsbyggðarfólk, það er samkvæmt sjálfu sér, þótt 

reyndar endurspegli niðurstaðan enn frekari andstöðu þess við styrkveitingar. Svör þeirra sem 

búa erlendis eru einnig í takti við fyrri svör, þó að hlutlausum fjölgi þar töluvert við þessa 

spurningu. 

   

Þá er að skoða hlutföll eftir stjórnmálaskoðunum. Sem fyrr er afar skarpur munur á milli 

viðhorfa til vinstri og hægri og ríma þessar niðurstöður ágætlega við fyrri svör. Vinstrimenn 

virðast reyndar ekki alveg jafn afdráttarlausir og hefur hlutlausum fjölgað í þeirra hópi við 

þessa spurningu. Hins vegar styrkir spurningin hægrimenn töluvert í trúnni. Hvað varðar 

miðjumenn, þá virðist þessi spurning hafa fjölgað verulega þeim sem þar virðast mótfallnir 

styrkveitingum. 

25,93%

14,20%
59,88%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

GRUNNSKÓLI 
(8,46%)

22,63%

11,55%65,82%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

STÚDENTSPRÓF 
(32,99%)

40,69%

12,61%

46,70%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

HÁSKÓLAMENNTUN 
(58,56%)

34,84%

12,91%

52,26%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

HÖFUÐBORGARSV. 
(66,52%)

26,69%

10,35%62,96%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

UTAN HÖFUÐB.SV. 
(22,47%)

47,79%

15,66%

36,55%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

ERLENDIS
(6,5%)
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Þá er að sjá hvernig sjálft listafólkið hefur brugðist við spurningu nr. 3. Það kemur líklega 

nokkuð á óvart að í röðum listafólks eru fleiri sammála en ósammála setningunni sem liggur 

hér til grundvallar. Hlutfall hlutlausra er þar reyndar allhátt. Hitt kemur síður á óvart, að þeir 

sem ekki eru eða hafa verið listamenn séu mun frekar sammála en ósammála. 

  
Að lokum má skoða hug þeirra sem hafa nú eða áður haft listamann í nánustu fjölskyldu. Sem 

fyrr er athyglisvert hversu margir sem hafa listamann í fjölskyldunni virðast hér sammála 

setningunni – og að sama skapi er nokkuð óvænt að hlutfall þeirra sem eru sammála í 

hópnum sem ekki hefur haft listamann í fjöskyldunni er nokkru lægra en hjá fyrrnefnda 

hópnum. Leiðir þetta hugann að fyrri vangaveltum um þessa hópa. 

62,49%13,53%

23,99%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“
VINSTRA M.V. MIÐJU

(28,94%)

15,21%
10,19%

74,60%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

HÆGRA M.V. MIÐJU
(32,78%)

27,20%

13,43%59,37%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig 
listsköpun, þá verður það að geta 
staðið undir sér fjárhagslega, en 
ekki treysta á opinbera styrki.“

Á MIÐJUNNI
(38,28%)

40,68%

14,60%

44,72%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, 
þá verður það að geta staðið undir sér 
fjárhagslega, en ekki treysta á opinbera 

styrki.“
ER/HEFUR VERIÐ LISTAM. 

(28,42%)

30,62%

11,52%

57,86%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, 
þá verður það að geta staðið undir sér 
fjárhagslega, en ekki treysta á opinbera 

styrki.“
ALDREI VERIÐ LISTAM. 

(71,58%)
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----------------------------------- 

 

Spurning nr. 4 varðar móðurmálið: Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi 

staðhæfingu, sem oft er notuð sem rök fyrir styrkjum til listamanna sem skapa verk á 

íslensku: „Íslenskan á undir högg að sækja í hnattvæddum heimi nútímans og því þarf að 

styrkja hana sérstaklega.“ Samsetta niðurstaðan er þessi: 

 
Svo er að sjá að yfirgnæfandi meirihluti sé fyrir því að styrkja þær listgreinar sem stuðla að 

viðgangi tungumálsins og er eðlilegt að áætla að bókmenntir séu þar helsti orsakaþáttur, en 

tónlist líklega einnig að hluta. Skoðanir kynjanna skiptast svo: 

29,86%

11,03%
59,11%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, þá 
verður það að geta staðið undir sér fjárhagslega, 

en ekki treysta á opinbera styrki.“
LISTM. NÁNUSTU FJÖLSK. (55,14%)

37,93%

14,08%

47,99%

3) „Ef fólk ætlar að helga sig listsköpun, þá 
verður það að geta staðið undir sér fjárhagslega, 

en ekki treysta á opinbera styrki.“
EKKI LISTAM. Í FJÖLSK. (44,86%)

24,43%

14,33%

61,25%

4) „Íslenskan á undir högg að sækja í hnattvæddum heimi 
nútímans og því þarf að styrkja hana sérstaklega.“

ALLIR SVARENDUR (3832)

Mjög ósammála og frekar ósammála

Hvorki sammála né ósammála

Mjög sammála og frekar sammála
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Móðurmálið stendur konum greinilega nærri og eru þær hlynntari styrkjum hér eins og áður. Í 

fyrstu spurningunni voru fleiri karlmenn andvígir styrkjum en fylgjandi, en þegar íslenskan er 

að veði, þá virðist meirihluti karla styrkjum fylgjandi. 
 

Í öllum aldursflokkum er hreinn meirihluti sammála, mestur í elsta flokknum (69%), en 

minnstur hjá þeim yngstu (56%). Sömu sögu er að segja af menntastigum, mest hjá 

háskólamenntuðum (66%), á meðal grunnskólamenntaðra eru 58% fylgjandi og 54% þeirra er 

hafa stúdentspróf sem hæsta menntunarstig. 61% höfuðborgarbúa eru hlynntir því að styrkja 

íslenskuna sérstaklega, utan höfuðborgar eru 60% hlynnt því og 68% þeirra sem búa erlendis. 

Hreinn meirihluti er einnig fyrir því þvert yfir pólitíska sviðið, meira að segja á meðal 

hægrimanna, þó að tæpur sé: 

   
 

----------------------------------- 

 

Næsta spurning hljóðaði svo: „Hverjir ættu að þínu mati helst að hljóta listamannalaun?“ 

Möguleikarnir voru fjórir: (a) Þeir sem þegar hafa sannað sig og þykja líklegir til frekari 

afreka. (b) Þeir sem eru lítið þekktir, til að hjálpa þeim af stað. (c) Þeir sem leggja fyrir sig 

18,53%

13,97%

67,50%

4) „Íslenskan á undir högg að sækja í 
hnattvæddum heimi nútímans og því 

þarf að styrkja hana sérstaklega.“
KONUR (41,83%)

28,68%

14,63%

56,69%

4) „Íslenskan á undir högg að sækja í 
hnattvæddum heimi nútímans og því 

þarf að styrkja hana sérstaklega.“
KARLAR (57,96%)

11,18%

10,19%

78,63%

4) „Íslenskan á undir högg að 
sækja í hnattvæddum heimi 

nútímans og því þarf að 
styrkja hana sérstaklega.“
VINSTRA M.V. MIÐJU

(28,94%)

32,96%

16,48%
50,56%

4) „Íslenskan á undir högg að 
sækja í hnattvæddum heimi 

nútímans og því þarf að 
styrkja hana sérstaklega.“
HÆGRA M.V. MIÐJU

(32,78%)

27,13%

15,61%57,26%

4) „Íslenskan á undir högg að 
sækja í hnattvæddum heimi 

nútímans og því þarf að 
styrkja hana sérstaklega.“

Á MIÐJUNNI
(38,28%)
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listgreinar sem eru ómarkaðsvænar (d) Þeir sem semja verk á íslensku, enda styrkir það 

tungumálið.139 Var þátttekendum gert að raða í sæti frá 1 til 4 (1 er mest vægi, 4 minnst 

vægi). 3.053 lögðu þetta á sig (hægt var að sleppa þessari spurningu) og ef lögð eru saman 

atkvæði sem valkostirnir fengu í 1. og 2. sætið þá er útkoman þessi: 
 

 
 

Þessu næst voru þátttakendur beðnir að vega og meta listgreinar með svohljóðandi spurningu: 

„Hvaða listgreinar telurðu að helst ætti að styrkja?“ Valkostir voru fimm: (a) Bókmenntir 

(b) Hönnunargreinar (textíllist, fatahönnun o.fl.) (c) Sviðslistir (leiklist, dans, o.fl.) (d) 

Myndlist (málarlist, högglist, leirlist, o.fl.) (e) Tónlist.140 Raða átti í sæti frá 1. til 5. (1 er 

mest vægi, 5 minnst vægi). Þessari spurningu mátti sleppa, en 2.644 svöruðu. Þetta var 

útkoman þegar saman voru lögð atkvæðin sem valkostirnir fengu í 1. og 2. sætið: 
 

 
 

                                                 
139 Þess má geta að valkostir þessir komu ekki alltaf upp í þessari röð hjá þátttakendum, birtingarröðin var stillt á „random“. 
140 Eins var með birtingarröðina hér. 

907

1.182

1.723

1.782

16,21%

21,13%

30,80%

31,86%

0 500 1000 1500 2000

Þeir sem leggja fyrir sig listgreinar sem
eru ómarkaðsvænar

Þeir sem þegar hafa sannað sig og þykja
líklegir til frekari afreka

Þeir sem semja á íslensku, enda styrkir
það tungumálið

Þeir sem eru lítið þekktir, til að hjálpa
þeim af stað

Hverjir ættu að þínu mati helst að hljóta 
listamannalaun?

455

783

823

1.294

1.487

9,40%

16,17%

17,00%

26,72%

30,71%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Hönnunargreinar (textíllist, fatahönnun
o.fl.)

Sviðslistir (leiklist, dans, o.fl.)

Myndlist (málaralist, högglist, leirlist, o.fl.)

Tónlist

Bókmenntir

Hvaða listgreinar telurðu að helst  ætti að styrkja? 
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Næst var spurt „Hversu há finnst þér að listamannalaun eigi að vera?“ Einn valkosta var 

„það ætti ekki að styrkja listamenn yfirhöfuð“, fyrir þá sem hreint ekki kæra sig um slík laun, 

en þeir reyndust vera 1.126 talsins, eða 29% (sem rímar vel við hlutfall þeirra sem töldu sig 

mjög ósammála fyrstu spurningunni). Svörin dreifðust svona: 
 

 
 

Þá var hugað að því hvaða hug fólk ber til hagrænna áhrifa listamannalauna. Spurt var: 

„Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í listamannalaun skili sér til baka, t.d. 

með afleiddum störfum, þannig að á endanum tapi ríkið ekki fjármunum?“ Boðið var upp 

á fjóra möguleika: (a) Já. (b) Nei. (c) Kannski, er ekki viss (d) Mér er alveg sama. 

Samantekna niðurstaðan sýnir þá mynd, að þeir virðast fleiri sem efast um hagræn áhrif 

listamannalauna, en þeir sem telja þau líkleg. Reyndar er kannski-hlutfallið býsna hátt. 
 

 
 

78

410

465

712

1.041

1.126

2,04%

10,70%

12,13%

18,58%

27,17%

29,38%

0 200 400 600 800 1000 1200

Hærri en meðallaun í landinu

Á við lágmarkslaun

Undir meðallaunum í landinu, en hærri en
lágmarkslaun

Hóflegur styrkur

Á við meðallaun í landinu

Það ætti ekki að styrkja listamenn yfirhöfuð

Hversu há finnst þér að listamannalaun eigi að vera?

213

742

1304

1573

5,56%

19,36%

34,03%

41,05%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Mér er alveg sama

Kannski, er ekki viss

Já

Nei

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í listamannalaun 
skili sér til baka, t.d. með afleiddum störfum, þannig að á 

endanum tapi ríkið ekki fjármunum?
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Hvað þetta varðar er forvitnilegt að athuga hvort munur er á afstöðu eftir kyni og 

stjórnmálaskoðunum. Konur virðast frekar á „hagræna vagninum“ en karlar, sem virðast hafa 

minni trú hvað þetta varðar: 

  
 

En hvaða áhrif hafa stjórnmálaskoðanir á hagrænu hughrifin? 
 

  
Skýr munur er eins og áður á viðhorfum vinstri og hægri; himinn og haf eru þar á milli, 

vinstrimenn hafa sterka trú, hægrimenn síður en svo. Og miðjumenn virðast ekki sannfærðir; 

45% miðjunnar sögðu nei, 29% já, 22% kannski og 5% var alveg sama. 

 

 

 

 

 

 

39,24%

33,94%

22,96%

3,87%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í 
listamannalaun skili sér til baka, t.d. með 

afleiddum störfum, þannig að á endanum tapi 
ríkið ekki fjármunum?

KONUR (41,83%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

30,30%

46,15%

16,79%

6,75%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í 
listamannalaun skili sér til baka, t.d. með 

afleiddum störfum, þannig að á endanum tapi 
ríkið ekki fjármunum?

KARLAR (57,96%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

61,32%17,22%

15,15%

6,31%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í 
listamannalaun skili sér til baka, t.d. með 

afleiddum störfum, þannig að á endanum tapi 
ríkið ekki fjármunum?

VINSTRA M.V. MIÐJU (28,94%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

16,24%

57,88%

20,30%

5,57%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið ver í 
listamannalaun skili sér til baka, t.d. með 

afleiddum störfum, þannig að á endanum tapi 
ríkið ekki fjármunum?

HÆGRA M.V. MIÐJU (32,78%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama
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En hvað með menntun í þessu tilliti? 

  
 

Lítill munur er á viðhorfi grunn- og framhaldsskóla, en háskólamenntaðir hafa samt trú á 

hagrænum áhrifum listamannalauna, þó að vart geti sigur já-manna þar kallast mjög 

sannfæranandi. 
 

 
 

Sem fyrr sagði, er kannski-hlutfallið nokkuð hátt, sem er kannski sökum þess að svarendur 

hafa ekki tölfræði til að styðjast við. Þess ber þó að geta, að á liðnum árum hefur í fjölmiðlum 

töluvert verið fjallað um jákvæð hagræn áhrif hinna skapandi greina, sbr. kafla hér að framan. 

En ef til hefur fennt fljótt í þau fréttaspor, eins og verða vill. 
 

Að lokum var spurt sérstaklega út í hin svokölluðu heiðurslaun listamanna, sem Alþingi 

veitir, en sem fyrr segir þáðu 25 listamenn slík laun árið 2018. Svo virðist sem ekki sé mikil 

stemmning fyrir þessum launum, því eins og sjá má á skýringarmyndinni, virðist aðeins 

23,77%

49,69%

22,84%

3,70%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið 
ver í listamannalaun skili sér til baka, t.d. 

með afleiddum störfum, þannig að á 
endanum tapi ríkið ekki fjármunum?

GRUNNSKÓLI (8,46%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

24,29%

48,73%

20,97%

6,01%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið 
ver í listamannalaun skili sér til baka, t.d. 

með afleiddum störfum, þannig að á 
endanum tapi ríkið ekki fjármunum?
STÚDENTSPRÓF (32,99%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

41,00%

35,47%

17,96%

5,57%

Telur þú líklegt að þeir fjármunir sem ríkið 
ver í listamannalaun skili sér til baka, t.d. 

með afleiddum störfum, þannig að á 
endanum tapi ríkið ekki fjármunum?

HÁSKÓLAMENNTUN (58,56%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama
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liðlega fjórðungur svarenda hlynntur þeim. Umtalsvert meiri andstaða virðist því gegn þeirri 

ráðstöfun en hinum hefðbundnu listamannalaunum. 
 

 
 

Þessi niðurstaða verður að teljast afgerandi og endurspeglast þetta viðhorf í flestum breytum. 

Hreinn, en mismikill meirihluti „nei“ gengur í gegnum þær, ef frá eru taldir þeir sem búsettir 

eru erlendis (nei: 40%, já: 38%) og þeir sem eru eða hafa verið listamenn (nei: 47%, já: 

35%), en í báðum þeim tilvikum er nei-ið samt hærra. En svo skera stjórnmálaskoðanirnar sig 

auðvitað úr, líkt og áður; hjá miðjumönnum eru nei-in 61% og já-in 22%. – en svona eru 

hlutföllin til vinstri og hægri: 
 

  
 

Fólk sem staðsetur sig pólitískt vinstra megin við miðju er eina breytan þar sem já-in eru 

fleiri en nei-in hvað þessa spurningu snertir. 

 

Lýkur hér með umfjöllun um þessa könnun.  

233
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6,08%
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57,25%
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Mér er alveg sama
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Já

Nei

Vilt þú að Alþingi haldi áfram að veita völdum listamönnum, 
sem komnir eru á efri ár, svokölluð heiðurslaun?

46,26%

33,00%

12,08%

8,66%

Vilt þú að Alþingi haldi áfram að veita 
völdum listamönnum, sem komnir eru á 

efri ár, svokölluð heiðurslaun?
VINSTRA M.V. MIÐJU (28,94%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama

15,37%

71,58%

9,16%

3,90%

Vilt þú að Alþingi haldi áfram að veita 
völdum listamönnum, sem komnir eru á 

efri ár, svokölluð heiðurslaun?
HÆGRA M.V. MIÐJU (32,78%)

Já Nei

Kannski, er ekki viss Mér er alveg sama
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Að lokum er tilhlýðilegt að draga helstu niðurstöðurnar saman í stuttu máli: 
 

• Þeir sem stilla sér upp vinstra megin við miðju í hinu pólitíska litrófi eru miklum mun 

viljugri til að styðja listafólk með opinberu fé, en þeir sem stilla sér upp hægra megin 

eða á miðjunni. 

• Móðurmálið er lykilbreyta. Almennur vilji virðist til þess að styrkja listgreinar sem 

hafa íslenskuna sem hryggjarstykki. Bókmenntir og tónlist eru enda þær greinar sem 

fólk virðist helst viljugt til að veita opinberan fjárstuðning. 

• Menntun er einnig sterk breyta; þeir sem sækja sér háskólamenntun eru töluvert 

hlynntari opinberum listastyrkjum. Draga mætti þá hliðarályktun að meirihluti 

háskólamenntaðra séu ekki hægrimenn. 

• Þeir sem búa utan höfuðborgarsvæðisins eru síður hlynntir listastyrkjum en 

höfuðborgarbúar. Þeir sem búa erlendis virðast fylgjandi styrkjum. Draga mætti þá 

hliðarályktun að hátt hlutfall Íslendinga sem búa erlendis sé menntafólk. 

• Konur virðast hlynntari styrkjum til listafólks en karlar. 

• Eldra fólk virðist ekki mjög fylgjandi listastyrkjum, nema þegar íslenskan á í hlut. 

• Fólk virðist mun viljugra til að veita nýliðum opinberan fjárstuðning, en þeim sem 

reyndari eru. 

• Fólk virðist sætta sig mun síður við „heiðurslaunin“ svokölluðu, en hin hefðbundnu 

starfslaun listamanna. 

• Fólk virðist ekki fyllilega sannfært um jákvæð hagræn áhrif listamannalauna. 

• Orðalag í skoðanakönnunum getur skipt máli og haft áhrif á niðurstöður. 

 

----------------------------------- 
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Niðurlag 
 

Í inngangi var lögð fram hin sumpart metnaðarfulla spurning: Listamenn – er nauðsynlegt að 

styrkja þá? Sem fyrr sagði er vandfundið endanlegt eða „rétt“ svar við þeirri spurningu eða 

því hvort opinberir fjárstyrkir til handa listafólki séu réttmætir eður ei. Sannleikurinn hefur í 

þessum efnum sem öðrum ávallt að lágmarki tvær hliðar; það hefur í raun hver sína skoðun, 

þótt skoðanir þar um litist greinilega mjög af pólitískum sjónarmiðum, eins og niðurstöður 

meðfylgjandi könnunar sýna glögglega. Það virðist þó vera svo, að innan Alþingis nú á 

dögum, hvernig sem þar skipast, ríki jafnan einhvers konar samhugur um fjárstuðning við 

listir, þótt eðlilega verði seint um slíkt einhugur. Í öllu falli virðist töluvert meiri ró yfir 

þessum málaflokki innan þings en utan. 

 Fyrirkomulag styrkveitinga hefur, líkt og hér hefur verið nokkuð rakið, þróast smátt 

og smátt og má ólíklegt telja að því verði gjörbylt á næstu árum eða áratugum. Sem fyrr sagði 

gilda nokkuð sterk tregðulögmál um fyrirkomulag sem þetta, að því leyti að örðugt er að 

vinda ofan af eða bakka út. Stjórnmálaflokkur sem beitti sér fyrir meiriháttar niðurskurði eða 

afnámi fjárstyrkja á þessu sviði kallaði að líkindum yfir sig öldu andúðar, ef ekki brotsjó, frá 

áhrifamiklum þrýstihópum og áberandi, vinsælum og andríkum aðilum úr listaheiminum. 

Svoleiðis ágjöf reynir stjórnmálafólk að forðast og kann það að vera partur af skýringunni 

fyrir því að fráleitt er eins hart tekist á um þessi mál á þingi nú og forðum.  

Það ekki ýkja langt síðan þáverandi menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, þess 

flokks sem jafnan er talinn helstur hægriflokka hérlendis, mælti svo á Alþingi í umræðu um 

listamannalaun:  
 

 Listirnar [...] þjálfa okkur í því að setja okkur inn í hugarheim annarra. Þegar við lesum 

 skáldverkið, horfum á myndlistina eða hlustum á tónverkið erum við að setja okkur inn í 

 hugarheim annarrar manneskju. Það er akkúrat sú þjálfun sem leggur grundvöllinn að 

 siðuðu samfélagi.141 
 

Fyrir réttum 100 árum reit háskólakennari, síðar háskólarektor, svo í erindi: „Öll list og allar 

listastefnur hafa í raun og veru miðað að því sama; að fegra og bæta lífið“.142 Þessi orð sem 

og ummæli ráðherrans hér að ofan ríma óneitanlega ágætlega við kenninguna um „innra 

virðið“; hugmyndina um mann- og siðbætandi áhrif lista. En ef maður vissi ekki betur, þá 

mætti ætla að orð ráðherrans hefðu borist úr barka stjórnmálamanns með báða fætur kyrfilega 

                                                 
141 Illugi Gunnarsson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T171746.html 
142 Erindi um fegurð, Alexander Jóhannesson, bls. 137 
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vinstra megin við hina pólitísku miðlínu. Ummæli sem þessi mætti ásamt fleiru hafa til marks 

um að innan þings virðist í megin dráttum ríkja um þessi mál sæmileg sátt, þrátt fyrir 

reglulegar og stundum hatramar deilur um listastyrki á meðal almennings. 

 Í ljósi fyrrgreindra hagrænna áhrifa skapandi greina er líklegra en ekki, að frekar verði 

aukið við fjárstuðning en úr honum dregið. Núverandi mennta- og menningarmálaráðherra 

telur alltént „mikilvægt að halda áfram að styrkja umgjörð skapandi greina í landinu“, eins og 

hún orðaði það í blaðagrein fyrir skemmstu – og segir jafnframt „stjórnvöld vilja að skapandi 

greinar á Íslandi séu samkeppnishæfar og telja nauðsynlegt að þær nái að dafna sem best“143. 

Þessi orð gefa ekki vísbendingu um að niðurskurðar sé að vænta á þessu sviði. Það er annars 

athyglisvert, að svo riti einn oddvita Framsóknarflokksins, hvers kjósendur hafa mælst 

andvígastir listamannalaunum.144 En kannski má túlka þetta sem enn eitt táknið um „hljóðan 

consensus“ innan þings, þrátt fyrir nokkra andstöðu utan þings og að því er virðist 

takmarkaða trú almennings á jákvæðum hagrænum áhrifum listamannalauna. 

 En svo er það íslenskan. Hún er einatt miðlæg í umfjöllun um listastyrki og er í 

hugum margra sterkarsta réttlætingarstoðin, eins og niðurstöður meðfylgjandi könnunar sýna 

fram á. Eftirfarandi orð þingmanns úr ræðustól Alþingis segja sína sögu, er listamannalaun 

voru þar til umræðu:  
 

Við erum agnarsmá þjóð í litlu landi með okkar eigið tungumál sem er í meginatriðum 

einungis talað hér á landi. Skynjun mín hefur alltaf verið sú að íslenska þjóðin vilji halda í 

íslenska tungu. Eins og ég hef margsagt hér þýðir það það að við þurfum að borga fyrir hana. 

Við þurfum að borga fyrir hana í peningum. Hjá því verður ekki komist. Íslenska tungan mun 

aldrei lifa af frjálsan tungumálamarkað vegna þess einfaldlega að hún er of lítil. Engar aðrar 

þjóðir ætla að taka upp íslensku í nánustu framtíð eða nokkurn tímann.145 
 

Fjölmargar viðlíka ræður mætti auðvitað til tína frá ýmsum tímum og ýmsum 

stjórnmálaamönnum. Tungumálið og smæðin eru vafalítið stærstu breyturnar þegar kemur að 

réttlætingu fyrir fjárstyrkjum til lista úr opinberum sjóðum. Ekki verður annað séð en að 

mikill meirihluti þjóðarinnar sé sammála um mikilvægi þess að halda í íslenskuna og utan 

þings sem innan virðist almennur skilningur á nauðsyn þess að styðja við hana. Sagan sýnir 

að ein af mikilvægum leiðum til að miðla og viðhalda tungumálinu er í gegnum listsköpun, 

eðlilega einkum bókmenntir, tónlist og leiklist. Tungumálið er því samtvinna menningu og 

listum. Þannig að ef styðja á við tungumálið, þá þarf að styðja við menningu og listir, sem 
                                                 
143 Lilja Alfreðsdóttir, Lói skapar gjaldeyristekjur 
144 Í könnun MMR í janúar 2016 sögðust 77 af hundraði kjósenda Framsóknarflokksins andvígir listamannalaunum. Sjá: 
mmr.is/frettir/birtar-nieurstoeeur/524-aukinn-studhningur-vidh-listamannalaun 
145 Helgi Hrafn Gunnarsson, Alþingi 27. jan. 2016: althingi.is/altext/raeda/145/rad20160127T170328.html 
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óhjákvæmilega kostar opinber fjárútlát, þar sem hið litla samfélag okkar stendur ekki nema 

að mjög takmörkuðu leyti undir hreinni atvinnumennsku á sviði lista. 

 Þetta á reyndar við um fleiri atvinnuvegi fyrr og síðar, sem notið hafa opinberra 

styrkja með einum eða öðrum hætti, til lengri og skemmri tíma og mætti eins nefna 

margvísleg nýsköpunarverkefni. En einhverra hluta vegna lenda slíkir styrkir eða 

niðurgreiðslur ekki jafn reglulega á milli tanna fólks og þeir styrkir sem listafólki standa til 

boða og hafa að margra mati stuðlað að því að viðhalda þekkingu og sögu og efla andlega og 

veraldlega verðmætasköpun í landinu. 

 

Kópavogi, 21. apríl 2019 
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