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Abstract 

This essay discusses the ideological background, construction and purpose of the Nordic House 

in Reykjavik, Iceland. Since its opening in 1968 the building has been a cultural venue of great 

importance. The building itself was groundbreaking in terms of the history of architecture in 

Iceland and was considered a source of inspiration for young architects. However, it is not only 

the building itself that is of great interest but also the debate surrounding the building regarding 

its true purpose. It is worth noting that the choice of Iceland as the location for this institute is 

no coincidence. Two foreign originators of the Nordic House, Dr. Ingvar Svennilson from 

Sweden and Bent A. Koch, from Denmark argued that due to Iceland’s small population and 

relative isolation that the countries tie to its Nordic origin needed to be strengthened.  

The response of Icelanders to this claim is one of interest as they tried to downplay 

these arguments, either by making references to Iceland’s contributions to Nordic culture or by 

simply flat out stating that Icelanders were perfectly capable of preserving their own heritage. 

Therefore, arguments will be presented supporting the claim that the Nordic House was not 

only build to support the cultural ties of Iceland to the rest of the Nordic countries. Rather, that 

the institution was equally considered to be a bastion of defense for Nordic culture in the face 

of ever-increasing cultural influence from the Anglosphere.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ágrip 

Þessi ritgerð mun gera grein fyrir Norræna húsinu í Vatnsmýrinni, pólitískum og 

hugmyndafræðilegum bakgrunni þess, byggingu hússins og tilgangi. Norræna húsið var opnað 

sumarið 1968 og hefur síðan verið mikilvæg miðstöð menningarlífs í Reykjavík. Húsið sjálft 

ruddi nýjar leiðir í byggingarlist á Íslandi og er talið mikilvægt þegar kemur að sögu arkitektúrs 

og hönnunar hér á landi. Það er þó umræðan í kringum Norræna húsið og tilgang þess sem að 

er jafn athyglisverð og húsið sjálft. Kannað verður hvernig Norræna húsið hefur rætt í 

tímaritum, bókum og ræðum. Rök verða færð fyrir því að tilgangur Norræna hússins hafi ekki 

einungis verið að styrkja tengsl Íslands við hin Norðurlöndin, heldur einnig að stuðla að því að 

Ísland missti ekki ímynd sína sem norrænt land. Þá sérstaklega með tilliti til þess Norræna 

húsið hafi verið hugsað til þess að vernda Ísland frá engil-saxneskum áhrifum. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvers vegna Ísland, afskekkt eyja í Norður-Atlantshafi 

hafi verið staðurinn sem varð fyrir valinu þegar að ákveða þurfti staðsetningu á þessari 

merkilegu byggingu. Stokkhólmur, Osló, Helsinki eða Kaupmannahöfn eru stórborgir miðað 

við Reykjavík og munurinn á borgunum var enn meiri árið 1968. Ritgerðin mun að stórum 

hluta styðjast við blaðaumfjöllun um Norræna húsið og gera grein fyrir þeim hugmyndum um 

húsið sem þar birtast. Það verður notast við aðferðir sem er yfirleitt beitt í sagnfræði við 

rannsóknir á þjóðum, þjóðerni og þjóðernishyggju. Einnig er byggt á ímynda- (e. Identity) og 

eftirlendufræðum (e. Post-Colonial Studies) og velt upp hugmyndum um Ísland sem 

jaðarsvæði og framandi „öðrunar,“ (e. The other). 
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Inngangur 

Norræna húsið setur svip sinn á Vatnsmýrina með nútímalegri hönnun sinni og tignarlegri 

fánaborg. Arkitekt hússins var hinn margrómaði Alvar Aalto frá Finnlandi, hönnun hússins 

þótti marka tímamót á Íslandi hvað varðaði byggingarstíl. Nýtískulegur bragur hússins, með 

sínum einstöku mjúku línum og áherslu á að byggingin félli inn í sitt náttúrulega umhverfi vakti 

athygli á sínum tíma. Húsið sjálft var opnað með mikilli viðhöfn árið 1968 og hefur allar götur 

síðan verið mikilvægur vettvangur í menningarflóru Íslands sem og hinna Norðurlandanna. 

Gestir Norræna hússins geta virt fyrir sér listasýningar, farið á tónleika, nýtt sér bókasafn 

hússins eða notið nútíma skandinavískrar matargerðar. 

Arkitekt Norræna Hússins var hinn heimsfrægi Finni, Alvar Aalto, sem hannaði einnig 

landslagið í kringum húsið.1 Fyrir arkitekta á Íslandi var byggingin tímamótaverk vegna hinnar 

miklu fagmennsku sem einkenndi húsið, utan sem innan.2 Alvar Aalto heimsótti landið þrisvar 

sinnum við byggingu hússins. Hann var hinn eini af hinum stóru meisturum 20. aldarinnar sem 

vann að verkefnum hér á landi.3 Samkvæmt Pétri H. Ármannssyni, arkitekt og sviðsstjóra 

Minjastofnunar Íslands, hafði hönnun og bygging Norræna hússins mikil áhrif á sögu 

byggingarlistar hérlendis og veitt ungum arkitektum innblástur.  

Þegar tillagan um Norræna húsið var fyrst lögð fram á fundi Norrænu félaganna í 

Reykjavík 1960 og fram að opnun þess 1968, voru hugmyndir um aukið norrænt samstarf í 

mikið ræddar. Nefna má undirritun Helsinki-sáttmálans um samvinnu Norðurlanda árið 1962 

því til stuðnings.4 Samkvæmt Dr. Ingvari E. Svennilson, hugmyndasmiði Norræna hússins, var 

talin sérstök þörf á að styrkja hér menningarsamstarf við Norðurlöndin.5 Menningaráhrif frá 

enskumælandi þjóðum voru áhyggjuefni margra helstu stjórnmálamanna og áhrifafólks á 

Íslandi þegar að Norræna húsið var opnað. Þá sérstaklega í samhengi við sjónvarps- og 

útvarpssendingar bandarísku herstöðvarinnar. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra sagði að 

Íslendingar þyrftu að gæta að tengslum við hin Norðurlöndin vegna áhrifa frá enskumælandi 

löndum og Halldór Laxness rithöfundur sagði að „skrælingjaháttur nútímans“ ylli því að ríki 

út um allan heim ættu í hættu á því að glata sérkennum sínum. 

Því er ljóst að tilgangur hússins var ekki einungis sá að stuðla að bættu menningarstarfi 

með nýtískulegri stofnun. Bersýnilegt er að skýr pólitískur tilgangur í þá átt að vernda stöðu 

Íslands sem norræns lands bjó að baki stofnun Norræna hússins. Slík hugmynd á rætur sínar í 

                                                           
1
 Ásdís Ólafsdóttir, „Að hýsa menningu“, bls. 48. 

2 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík“, bls. 63. 
3 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík“, bls. 55. 
4 Vef. Gestrin, Mary. “The Helsinki Treaty.”  
5 Magnús Gíslason. “Svíþjóðarbréf,” Morgunblaðið 18. september 1962, bls. 13. 
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þjóðernishyggju og þeim verndunarhugmyndum sem fylgja henni. Því er hægt er að skoða 

stofnun Norræna hússins út frá hugmyndum í sagnfræði um þjóðerni og sjálfsímynd. Það er 

athyglisvert að upprunalega hugmyndin um stofnun Norræna hússins kom frá hinum sænska 

Dr. Ingvari Svennilson. Hann sagði að Ísland, sem fámennt og einangrað land væri kjörinn 

staður fyrir stofnun líkt og Norræna húsið. 

Hugmynd Ingvars um að Ísland þyrfti á aðstoð að halda til þess að styrkja 

menningarböndin við Norðurlöndin var ekki úr lausu lofti gripin. Umræða um 

„ameríkuvæðingu“ íslenskar menningar var umtalsverð á árunum fyrir stofnun Norræna 

hússins. Þá sérstaklega í ljósi vinsælda sjónvarpsútsendinga bandarísku herstöðvarinnar í 

Keflavík. Þegar þessi atriði eru skoðuð í samhengi mætti líta á stofnun Norræna hússins sem 

gagnsókn menningarlegra strauma frá Norðurlöndunum gegn bandarískum menningaráhrifum 

á Íslandi. Áhugavert væri því að varpa fram þeirri spurningu; var Norræna húsið með 

kynningarstarfi sínu á norrænni menningu, hugsað til þess að vernda Ísland frá engil-

saxneskum áhrifum? 
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1 Tilurð, hönnun og upphaf Norræna hússins. 

1.1 Pólitískur bakgrunnur Norræna hússins  

Norræna húsið og starfið sem fer fram innan veggja þess er í senn vettvangur og tákn um 

samvinnu Norðurlandanna. Hugmyndir um aukið samstarf Norðurlandanna, hvort sem þær séu 

á sviði menningar, pólitíkur eða efnahagslegra markmiða eru þó ekki hugmyndir 20. aldarinnar. 

Þær eiga sér uppruna á 19. öldinni með hinni svo kölluðu Skandinavísku hreyfingu sem átti 

upphaf sitt meðal stúdenta og menntamanna.6   

Þessi hreyfing einkenndist einkum af stúdentafundum háskólanemanda á 

Norðurlöndum. Íslendingurinn Grímur Thomsen, þá ráðuneytisstarfsmaður í Danmörku en 

seinna meir alþingismaður7, var viðstaddur einn slíkan fund í Uppsölum í Svíþjóð sumarið 

1856. Þar hélt hann ræðu, þar sem hann meðal annars þakkaði fundargestum fyrir að minnast 

Íslands fyrir að hafa „verndað fornar minjar Norðurlandanna.“ Grímur hafði verið virkur í 

félagi skandínavista á meðan hann bjó í Danmörku. Aðaláhersluefni hans voru bókmenntaleg 

staða Íslands á meðal Norðurlanda. Eftir fundinn í Uppsölum var Grímur hádegisverðargestur 

hjá Óskari I, konungi Svíþjóðar og Noregs, sem honum þótti mikil upphefð.8 Óskar I var ötull 

stuðningsmaður skandínavismans líkt og Grímur. Hugmyndir Óskars I um skandínavismann 

snerust þó um sameiningu Svíþjóðar-Noregs við Danmörku til þess að skapa nýtt veldi sem 

gæti varist betur erlendum óvinum. Stríð Danmerkur við bandalag Prússlands og Austurríkis 

árið 1864 endaði með ósigri Dana. Danir stóðu einir gegn ofureflinu sem gerði út af við allar 

hugmyndir um sameinað skandinavískt veldi.9 

Norræna þingmannasambandið sem stofnað var í Kaupmannahöfn árið 1906 var eitt af 

fyrstu samtökunum til þess að hvetja til aukins samstarfs á Norðurlöndum. Ísland gekk í félagið 

árið 1926. Sambandið var stofnað sem hliðstæða við hið Alþjóðlega þingmannsamband, sem 

var stofnað 1889 í París með það að markmiði að stuðla að vettvangi fyrir deilumál og koma í 

veg fyrir stríðsátök.10 Þess má þó geta að Norræna þingmannasambandið var aðeins 

samráðsvettvangur þingmanna en var stutt af ríkisstjórnum landanna. Það líktist því frekar 

ráðstefnufélagi en pólitísku sambandi sem gæti haft umtalsverð áhrif á stefnumið aðildarríkja 

sinna. Þó var það á fundi Norræna þingmannasambandsins sem tillagan um stofnun 

                                                           
6 Åborg og Mårtensson, The Swedish Foreign Service, bls. 68. 
7 Vef. Alþingi.is „Grímur Thomsen.“ 
8 Andrés Björnsson, „Grímur Thomsen og Uppsalamótið,“ bls. 7. 
9 The Swedish Foreign Service, bls. 69. 
10 Magnús Jónsson, „Þingmannaþingið í Stokkhólmi.“ Morgunblaðið 17. Júlí 1928, bls. 6. 



4 
 

Norðurlandaráðs var fyrst lögð fram árið 1952. Með stofnun Norðurlandaráðsins 1953 varð 

tilvist Norræna þingmannasambandsins orðin óþörf og hin nýja stofnun tók við.11  

Norrænu félögin eða NORDEN, (d. Foreningen Norden) voru stofnuð snemma á 20. 

öld sem samtök Norðurlandanna með það að markmiði að stuðla að bættu samstarfi þjóðanna.12 

Fyrsta Norræna félagið var stofnað í Svíþjóð árið 1917, árið 1919 í Danmörku og Noregi, árið 

1922 á Íslandi og 1924 í Finnlandi og eru þau enn starfandi. Norrænu félögin gegndu 

lykilhlutverki við upphaf 20. aldar við að leggja grunnin að þverpólitísku samstarfi á 

Norðurlöndunum. Norræna félagið á Íslandi var stofnað 1922 sem fyrr segir og var Matthías 

Þórðarson þjóðminjavörður  fyrsti formaður þess.13 Matthíasi var tíðrætt um ófrið og úlfúð á 

milli Norðurlandanna og minntist hann á í ræðum og riti hvernig „ófriðurinn mikli,“ það er að 

segja fyrri heimsstyrjöldin hefði endurvakið hugmyndir á Norðurlöndunum um nauðsyn þess 

að löndin tækju höndum saman. Það var því oft með samvinnu frjálsra félagssamtaka í gegnum 

Norrænu félögin þar sem að hin ýmsu tengsl sköpuðust að grunnur var lagður fyrir frekara 

samstarfi ríkjanna.14  

Lok fyrri heimsstyrjaldarinnar veittu ný tækifæri til norræns samstarfs. Finnland var 

orðið sjálfstætt ríki og Ísland konungsríki í sambandi við Danmörku og gat rofið það samband 

eftir 25 ár.15 Deilur á milli Danmerkur og Noregs um Grænland auk deilna á milli Svíþjóðar og 

Noregs um Svalbarða gerðu þó samskipti ríkjanna erfið fram á fjórða áratuginn. Eftir kreppuna 

hófu norrænu ríkin umræðu um hvernig þau gætu lagt niður verndartolla sín á milli. Norræn 

stéttarfélög og flokkar sósíaldemókrata stofnuðu samstarfsnefnd sín á milli, 

Samarbeidskomitéen, eða SAMAK. Þegar sósíaldemókrataflokkar á Norðurlöndunum gegndu 

valdastöðum á 4. áratugnum veitti samstarf þeirra í SAMAK þeim vettvang til að stuðla að 

samvinnu Norðurlandanna í efnahagsmálum. 

Á meðan seinni heimsstyrjöldin geisaði vöknuðu upp hugmyndir um sameinuð 

Norðurlönd, vinsælar bækur Finnans Atos Wirtanen um sameiningu Norðurlandanna við 

stríðslok áttu þátt í því.16 Lok seinni heimsstyrjaldarinnar endurvöktu einnig hugmyndir um 

samvinnu um varnarmál. Seinni heimsstyrjöldin reyndist Norðurlöndunum erfiðari en sú fyrri. 

Noregur og Danmörk voru hernumin af Þýskalandi nasismans á meðan að Ísland og Færeyjar 

voru hertekin af Bretum og síðan af Bandaríkjamönnum 1941. Finnar voru læstir í stríði við 

                                                           
11 Dolan, Paul. “The Nordic Council,” bls. 511.  
12 Vef. „Formål og Historie.“  
13 Vef. „Um félagið.“ 
14 Wetterberg, Gunnar. The United Nordic Federation. bls. 79. 
15 Wetterberg, Gunnar. The United Nordic Federation. bls. 77. 
16 Wetterberg, Gunnar. The United Nordic Federation. bls. 78. 
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Sovétríkin öll stríðsárin. Svíar voru hlutlausir allt stríðið. Norðurlöndin gátu nú gengið að því 

vísu að hagsmunir þeirra yrðu hugsanlega verið hunsaðir af stórveldum framtíðarinnar. Árið 

1949 lögðu því sænsk stjórnvöld til að á Norðurlöndunum yrði stofnað sérstakt varnarbandalag 

Norðurlanda.17 Slíkt varnarbandalag allra Norðurlanda hafði ekki þekkst síðan á dögum 

Kalmar sambandsins og myndi senda sterk skilaboð til mögulegra óvina. Sovétríkin voru mjög 

andsnúin stofnun slíks bandalags enda bryti það gegn friðarsamningi Sovétríkjanna og 

Finnlands, þar sem sérstakt ákvæði um hlutleysi Finnlands yrði brotið ef Finnar gengju til liðs 

við slíkt samband. Þessar áætlanir fóru út um þúfur þegar  Danmörk, Noregur og Ísland gengu 

í NATO í stað sérstaks varnarbandalags Norðurlandanna. Endalok þessa skandinavíska 

varnarbandalags voru þó ekki reiðarslag fyrir pólitíska samvinnu á Norðurlöndunum, en ljóst 

varð að hún yrði einfaldlega að verða af öðru tagi. 

Norðurlandaráð var stofnað 1953 eftir að tillaga þess efnis var samþykkt af Danmörku, 

Svíþjóð, Íslandi og Noregi. Fyrsti fundur Norðurlandaráðsins var haldinn árið 1953. Fyrrum 

forsætisráðherra Danmerkur, Hans Hedtoft, lagði fram tillögu árið áður þess efnis að stofna 

þyrfti Norðurlandaráðið. Slíkt ráð myndi þjóna þeim tilgangi að vera vettvangur fyrir samstarf 

á milli norrænna ráðamanna.18 Viðtal blaðamanns Verdens Gang við Hans Hedtoft skýrir hvað 

honum gekk til. Hann sagði að þörfin fyrir Norðurlandaráð hafi fyrst gert vart við sig eftir 

misheppnaðar tilraunir til þess að stofna norrænt varnarbandalag eftir síðari heimsstyrjöld, þar 

sem „fulltrúar þinganna gætu ræðzt við.“ Forsætisráðherrann fyrrverandi hélt áfram máli sínu 

og sagðist óttast að „…eftir því sem að við (þ.e. Norðurlöndin) tökum ríkari þátt í vestrænni 

samvinnu, því meir vanrækjum við starf við að leysa hin norrænu vandamál.“19   

Eitt af helstu afrekum Norðurlandaráðsins var stofnun sameiginlegs vinnumarkaðar á 

Norðurlöndunum 1954. Þessi nýjung í atvinnumálum gerði borgurum Norðurlandanna kleift 

að leita sér að atvinnu um öll Norðurlöndin með mun meira frelsi en áður þekktist. Opnun 

markaðanna fyrir frjálsara flæði vinnuafls veitti íbúum Norðurlandanna fleiri og betri tækifæri 

en þeir höfðu áður vanist.20 Það er áhugavert að benda hér á að ein af höfuðástæðum fyrir 

stofnun Norðurlandaráðsins var aukin áhersla á norrænt samstarf. Norðurlandaráðið átti síðar 

stóru hlutverki að gegna við stofnun Norræna hússins.   

Meðal fyrstu verka Norðurlandaráðs var að tryggja að Norræna vegabréfasambandið 

yrði að veruleika. Það tókst og árið 1952 voru landamærin á milli Danmerkur, Noregs og 

                                                           
17 Dolan, Paul. “The Nordic Council,” bls. 513. 
18 Vef. “Saga Norðurlandaráðs.” 
19 Sigurður Guðmundsson, Kyndill, 4 árgangur 7. tölublað, bls. 10.  
20 Wetterberg, Gunnar. The United Nordic Federation. bls. 74-75. 
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Svíþjóðar opnuð fyrir vegbréfs-áritunarlausum ferðalöngum með norrænan ríkisborgararétt. 

Ísland gekk í vegabréfasambandið árið 1955.21 Það var þó ekki fyrr en árið 1966 sem Ísland 

gekk í þetta samstarf að fullu, með afnámi á vegabréfaeftirliti norrænna ríkisborgara. Einnig 

gengu í gildi 1966 lög sem heimiluðu þeim sem ekki voru með norrænan ríkisborgararétt að 

ferðast á milli Norðurlandanna, eftir að hafa farið í gegnum vegabréfseftirlit í fyrsta 

Norðurlandinu sem þeir áttu leið til. Samningurinn tók síðast gildi á Íslandi vegna þess að hér 

þótti þörf á að endurskoða löggjöf um útlendingaeftirlit og að samræma hana við löggjöf hinna 

ríkjanna.22   

Norræna vegabréfasambandið tryggði frjálsar samgöngur á Norðurlöndum og varð 

sambandið strax á sjötta áratugnum lykilatriði í þróun viðskipta og þekkingarmiðlunar.23 Eftir 

að landamærin voru opnuð voru Norðurlöndin tilbúin undir næsta skref til aukinnar samvinnu 

og þá í efnahagsmálunum. Stríðslokum í Evrópu fylgdu nýjar hugmyndir um stofnun efnahags 

bandalaga líkt og fransk-þýska kol- og stálbandalagsins. Fyrsta skrefið að norrænni samvinnu 

í þá átt væri því stofnun nýs efnahagsbandalags Norðurlandanna.  

Tillögur um slíkt norrænt efnahagsbandalag komu frá Danmörku. Dönsk stjórnvöld 

lögðu til að sérstakt norrænt efnahagssamstarf, eða NORDEK (á dönsku Nordisk økonomisk 

samarbeid) yrði stofnað. NORDEK var næst því að verða að veruleika á þingi Norðurlandaráðs 

þann 7. og 8. febrúar árið 1970 í Reykjavík, en þá samþykktu Norðmenn, Danir og Svíar 

stofnun bandalagsins. Finnar voru tregari til vegna ágreinings um sameiginlegan 

fjárfestingasjóð.24 Athygli vakti að á þessum fundi var Íslandi boðið að ganga í hið fyrirhugaða 

efnahagsbandalag og sagði forsætisráðherra Danmerkur Hilmar Baunsgaard að hann vonaði að 

Ísland íhugaði slíka stefnu. Það stangaðist á við blaðamannafund Sænska 

vinnuveitendasambandsins og Iðnaðarsambands Svíþjóðar um NORDEK árið áður, þar sem 

einungis var talað um „norðurlöndin fjögur“ og var Ísland þar ekki tekið með í hópi 

Norðurlandanna.25 

Draumurinn um norrænt efnahagsbandalag varð þó á endanum aldrei að veruleika. 

Reka má endalok hins fyrirhugaðra NORDEK til nokkurra þátta. Fyrst og fremst var það 

ákvörðun Finna að skrifa ekki undir hinn fyrirhugaða NORDEK-samning þann 31. mars 1970. 

Finnar höfðu nokkrar ástæður til þess að vera tregir til að ganga til liðs við NORDEK. Finnland 

var fátækara en hin Norðurlöndin og óttuðust þeir að NORDEK-samningurinn mundi gera 

                                                           
21 Vef. “807 svar utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson.” 
22 Morgunblaðið, 13. nóvember 1964, bls. 6. 
23 Vef. Anna Rosenberg. “Landamæraeftirlit gerir samstarfið erfiðara.”  
24 Tíminn 10. febrúar 1970, bls. 1. 
25 Einar Karl Haraldsson, „Kemst NORDEK aldrei af pappírnum?“ Tíminn 5. nóvember 1969, bls. 6. 
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finnskan landbúnað ósamkeppnishæfan. Þá höfðu Sovétríkin mikil afskipti af utanríkismálum 

Finna og voru andsnúin inngöngu Finna í hið fyrirhugaða NORDEK. Sovétmenn litu á 

inngöngu Finnlands í NORDEK sem skref í átt að inngöngu Finnlands í EBE, sem Sovétríkin 

litu á sem fjárhagslega framlengingu af NATO. 

Íslendingar fylgdust tortryggnir með NORDEK umræðunum og skiptust menn hér á 

landi fljótt í fylkingar. Jón Skaftason, alþingismaður fyrir Framsóknarflokkinn var í 

efnahagsmálanefnd Norðurlandaráðs árið 1970, þegar að NORDEK viðræðurnar stóðu sem 

hæst. Viðtal við Jón um NORDEK var birt í Tímanum 19. febrúar 1970 skömmu eftir að 

Norðurlandaráð hittist í Reykjavík og var samkomulagið um NORDEK-samstarfið efni 

viðtalsins. Þegar Jón var spurður hvort að Íslendingar myndu ganga í NORDEK sagði hann að 

það væri alls ekki á dagskrá. Íslendingar væru að ganga inn í EFTA 1. mars 1970 og því væri 

öll athygli þar. Hann benti einnig á að þrátt fyrir skilning hinna Norðurlandanna á sérstöðu 

Íslands í ýmsum efnum þá myndu mun fleiri kvaðir fylgja NORDEK-aðild fyrir Ísland en aðild 

að EFTA. Jón sagði þó einnig að viðræður við hið fyrirhugaða bandalag í framtíðinni væru 

líklegar og líka við stækkað EBE.26 

Það var eðlileg stefna í pólitík Norðurlöndunum á þessum tíma að horfa frekar til 

Evrópubandalagsins sem bauð upp á stærri markaði en minni bandalög ættu kost á. Þetta átti 

sértaklega við eftir ákvörðun de Gaulle Frakklandsforseta að segja af sér í maí 1969. Hann 

hafði áður dregið línu í sandinn gegn útþenslu Evrópubandalagsins, ný ríkisstjórn Frakklands 

deildi ekki þeirri skoðun og varð innganga Norðurlandanna á Evrópumarkað því greiðari. Danir 

og Norðmenn litu ekki endilega á NORDEK sem efnahagsbandalag í beinni samkeppni við 

Evrópubandalagið heldur gat NORDEK verið skref í átt að inngöngu Norðurlandanna í 

evrópska markaðinn ásamt því að draga hinar hingað til hlutlausu þjóðir, Svíþjóð og Finnland 

í átt að auknu samstarfi við Vesturlöndin.27  

Neitun Finna 31. mars að skrifa undir NORDEK samninginn varð endalok þeirrar 

tilraunar að stofna efnahagsbandalag á Norðurlöndunum.28 Sameining Norðurlandanna 

efnahagslega varð því ekki pólitískt markmið sem átti sér framtíð, útþensla EBE leiddi til þess 

að efnahagsleg framtíð Norðurlandanna yrði fremur innan Evrópu sem heildar en í sérstöku 

samstarfi Norðurlandanna. Dr. Guðmundur Magnússon, hagfræðingur, sagði að Norðurlönd 

gætu aldrei orðið efnahagsheild sem yrði sjálfri sér nóg. Hann sagði að það sæist best ef litið 

væri á útflutning Norðurlandanna, frjáls verslun á milli landa gerði þeim frekar kleift að 

                                                           
26 Tíminn 19 febrúar 1970, bls. 8. 
27 Nielsson, Gunnar P. “The Nordic and the Continental,“ bls. 178. 
28 Nielsson, Gunnar P. “The Nordic and the Continental,“ bls. 175. 
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sérhæfa sig, líkt og varðaði fiskiútflutning Íslendinga og timburútflutning Finna. Slík sérhæfing 

væri æskileg, frekar en að spyrna gegn frjálsari viðskiptum.29 Stofnun Norræna ráðherraráðsins 

og hin áætlaða stofnun NORDEK og Varnarbandalags Skandinavíu eru þó skýr dæmi um 

pólitískan vilja á Norðurlöndunum til þess að stuðla að náinni samvinnu umræddra ríkja. 

Aukin samvinna Norðurlandanna var þó ekki úr sögunni með pólitískum ósigrum líkt 

og þegar hætt var við stofnun NORDEK og misheppnaðri tilraun til þess að stofna 

varnarbandalag á Norðurlöndunum. Það þyrfti einfaldlega að finna annan vettvang fyrir 

samstarf en á sviði varnar- og efnahagsmála. Menningarleg samvinna, atvinnumarkaðurinn og 

vegabréfasambandið urðu frekar að framtíðarmarkmiðum þeirra sem vildu efla samstarf 

norrænu ríkjanna. Stofnun sérstaks menningarsjóðs á Norðurlöndunum varð eitt skrefið í þeirri 

þróun og menningarlegt samstarf varð fljótt meginmál norræns samstarfs. Tillaga um stofnun 

Norræns menningarsjóðs var lögð fram af Norðurlandaráði 196330 og sjóðurinn var endanlega 

stofnaður árið 1966. Ári fyrr hafði ráðstefna menntamálaráðherra Norðurlanda samþykkt að 

stofna sjóðinn.31 Sjóðurinn var stofnaður með það markmið í huga að efla menningarstarf á 

Norðurlöndunum með veitingu styrkja til listamanna. Þegar sjóðurinn var stofnaður einblíndi 

hann á að veita aðeins styrki til sýninga eða þess sem sjóðurinn kallaði „norræn verkefni.“ 

Einnig veitti sjóðurinn styrki til „kannana og nefndarstarfa varðandi norræn málefni og 

upplýsingarstarfsemi á Norðurlöndum varðandi norrænt menningarsamstarf og norræna 

menningu.“32 Sjóðurinn var fyrst fjármagnaður af aðildarríkjunum og var greiðsluhlutfallið 

miðað við fólksfjölda, en síðar þjóðartekjur. Árið 1979 var hlutverk sjóðsins endurskoðað og 

veitir hann nú styrki til vísinda, kennslumála og til almennrar menningarstarfsemi.33 Frá 1966 

hefur sjóðurinn stækkað og hafði samtals 36 milljónir danskra króna á milli handanna árið 

2019.34 

Ragnar Edenmann, þáverandi menntamálaráðherra Svíþjóðar, ritaði í greinaflokki um 

norræna menningarsamvinnu í febrúar 1966 að „norrænt samstarf um menningarmál fari fram 

í kyrrþey og óformlega.“ Ragnar sagði enn fremur að þetta óformlega samstarf hafi valdið því 

að áhrifin af menningarlegu samstarfi á Norðurlöndunum væru óljós.35 Stofnun Norræna 

menningarsjóðsins bætti úr þessum óformlegheitum sem Ragnar hafði lýst og var aðdragandi 

að nýrri stefnu í stofnanavæðingu menningarmála á Norðurlöndum. 

                                                           
29 Guðmundur Magnússon. “Hugmyndir um Nordek,” bls. 55. 
30 Ragnar Edenmann. „Að framtíð skal hyggja.“ Morgunblaðið 5. febrúar 1966, bls. 15. 
31 Þjóðviljinn 13. jan 1965, bls. 7-9. 
32 Morgunblaðið 17. janúar 1967, bls. 16. 
33 Birgir Thorlacius, “Menningarsjóður Norðurlanda o.fl.” Morgunblaðið 1. maí 1980, bls. 28. 
34 Vef. „Om os.“ 
35 Morgunblaðið 5. febrúar 1966, bls. 15. 
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1.2 Stofnun Norræna hússins og hugmyndafræðilegur bakgrunnur þess  

Hugmyndin um að Ísland þyrfti sérstaka norræna stofnun, með það að markmiði að styðja við 

tengsl landsins við hin Norðurlöndin, var fyrst lögð fram á fulltrúafundi Norrænu félaganna í 

Reykjavík árið 1960. Fulltrúi Svíþjóðar á fundinum, Dr. Ingvar Svennilson, vararektor 

Stokkhólmsháskóla, lagði til að reist yrði á Íslandi sérstök „stofnun í Reykjavík, sem yrði 

miðstöð norrænar samvinnu að því er Ísland varðaði.“36 Ingvar vildi að Ísland yrði fyrir valinu 

fyrir slíka stofnun vegna þess að Ísland hefði „sérstöðu á ýmsa lund.“ Minntist hann þá 

sérstaklega á fjarlægð landsins, sérstöðu tungumálsins og fámenni þjóðarinnar. Tilgangur 

þessarar stofnunar ætti að vera að „efla gagnkvæm tengsl Íslands og annarra Norðurlanda, bæta 

starfsaðstöðu norrænu félaganna og verða miðstöð fyrir norrænt samstarf hér á landi.“37 Tillaga 

Ingvars var samþykkt einróma af nefndinni. Stofnun Norræna hússins var einnig borin upp á 

þingi Norðurlandaráðs, á fundum menntamálaráðherra Norðurlandanna og í ríkisstjórnum 

Norðurlandanna. Þar hlaut tillagan um stofnun Norræna hússins einnig gott brautargengi. 

Stofnun Norræna hússins var endanlega samþykkt á fundi menntamálaráðherra 

Norðurlandanna í Osló 7. og 8. janúar 1965. Reglur um stjórn Norræna hússins voru einnig 

samþykktar og skyldi hún skipuð sjö mönnum og hvert aðildaríki tilnefndi sinn mann. Ísland 

fékk þó tvo auka fulltrúa. Einn sem var skipaður af menntamálaráðuneytinu og annan sem var 

tilnefndur af Háskóla Íslands. Þeim var ætlað að aðstoða með daglegan rekstur stofnunarinnar. 

Stjórn Norræna hússins skyldi einnig skipa framkvæmdastjóra stofnunarinnar sem gegndi 

embætti í fjögur ár í senn.38 Einnig var mynduð ráðgefandi nefnd, skipuð 20 manns sem var 

skipuð af Norrænu félögunum á Íslandi, í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Færeyjum. 

Þessi fundur staðfesti einnig að tilgangur Norræna hússins væri sá að „vera miðstöð norrænnar 

samvinnu að því er Ísland varðar og stuðla að auknum menningartengslum á milli landanna.“ 

Kostnaði við byggingu og rekstur Norræna hússins var deilt niður á Norðurlöndin á 

eftirfarandi hátt. Byggingu hússins sjálfs yrði skipt á milli Norðurlandanna. Svíþjóð myndi 

borga þriðjung og hin Norðurlöndin sjöttung hvert. Þegar kæmi að fjármögnun á starfsemi 

Norræna hússins fram að árslokum 1970, myndi Svíþjóð greiða 37%, Danir 23%, Finnar 22%, 

Norðmenn 17% og Íslendingar 1%.39 Grein eftir Gunnar Thoroddsen um Norræna húsið birtist 

í Vísi árið 1964, þar sem að hann þakkaði rausn Dana, Finna, Svía og Norðmanna við 

fjármögnun Norræna hússins.40 

                                                           
36 Birgir Thorlacius. „Norræn samvinna“ Lögberg-Heimskringla 4. febrúar 1965, bls. 5-9. 
37 Gunnar Thoroddsen, “Norræna húsið.” Vísir 22. júlí 1964, bls. 9. 
38 Þjóðviljinn 13. janúar 1965, bls. 7-9. 
39 Tíminn 25. ágúst 1968, bls. 16. 
40 Gunnar Thoroddsen, “Norræna húsið.” Tíminn 22. júlí 1964, bls. 8. 
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Athygli vekur að það var sænskur en ekki íslenskur nefndarmaður, Dr. Ingvar 

Svennilson, sem að lagði fram tillöguna um að koma upp sérstakri norrænni stofnun hér á landi. 

Ingvar lagði áherslu á það sem að gerði Ísland frábrugðið hinum Norðurlöndunum í 

röksemdafærslu sinni um opnun slíkrar stofnunnar. Þau einkenni sem gerðu Ísland frábrugðið 

hinum Norðurlöndunum voru sérstakt tungumál, lítill fólksfjöldi og fjarlægð þess frá 

grannríkjum sínum.41 Þessa þætti mætti frekar kalla áhættuþætti en áhersluþætti, sérstaða 

Íslands lá ljós fyrir nefndarmönnum stóru og „alvöru“ Norðurlandanna sem voru tengd sterkum 

böndum að því er varðar tungumál og nálægð.  

Það er því greinilegt að nefndarmenn hafa talið að þessi sérstaða Íslands gæti orðið til 

þess að Ísland myndi einfaldlega hætta að líta á sig sem eitt Norðurlanda eða ríki sem ætti 

ekkert sameiginlegt með hinum Norðurlöndunum. Því er auðvelt að álykta að tilgangur 

Norræna hússins hafi verið tvöfaldur. Í fyrsta lagi að treysta böndin á milli allra 

Norðurlandanna. Í öðru lagi að „draga“ Ísland nær þeim Norðurlöndum sem ekki höfðu þessa 

„sérstöðu,“ eins og nefndin túlkaði hana. Því þyrfti að byggja hér norrænt hús og helst sem 

fyrst, til þess að treysta bönd Íslands við hin Norðurlöndin. Sé litið til þess að kostnaður við 

byggingu og síðar starfsemi Norræna hússins var að stærstum hluta í höndum hinna 

Norðurlandanna má jafnvel líta svo á að stofnun Norræna hússins hafi gegnt  hlutverki nokkurs 

konar menningarlegar þróunaraðstoðar frá hinum Norðurlöndunum til Íslands.  

Danski blaðamaðurinn og aðalritstjórinn Bent A. Koch flutti erindi í danska 

ríkisútvarpinu þann 14. september 1962 í þættinum „Norrænar fréttir“ um Ísland og norræna 

samvinnu. Þar velti hann fyrir sér sérstöðu Íslands innan Norðurlandanna og hversu mikið 

samband Íslendinga við Bandaríkjamenn og Breta hefði styrkst á umliðnum árum. Hann nefndi 

að Íslendingar gætu vel skilið myndir á ensku án texta og sæktu mikið í nám til Bretlands og 

Bandaríkjanna. Hann var þó ekki áhyggjufullur um að Íslendingar hættu að líta á sig sem 

Norðurlandaþjóð. Benti hann á áframhaldandi dönskukennslu í íslenskum skólum sem dæmi 

um það. Bent var því hrifinn af fyrirhugaðri stofnun Norræna hússins í Reykjavík og sagði að 

það væri nauðsynlegt að „þrýsta okkur Norðurlandabúum svo þétt saman sem unnt er, til þess 

að geta mætt hinni evrópsku áskorun.“42 Hann harmaði að íbúar Norðurlandanna hefðu ekki 

uppgötvað „sögueyjuna“ sem ferðamannaland og að samgöngur til Íslands væru dýrar og 

hægfara. Mannfæð og einangrun gerðu því Ísland að „veika hlekknum“ í norrænni samvinnu.  

                                                           
41 Gunnar Thoroddsen, “Norræna húsið.” Vísir 22. júlí 1964, bls. 9. 
42 Rytgaard, Gunnar. „Ísland og norræn samvinna.“ Morgunblaðið 31. október 1962, bls. 14. 
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Þess verður þó að geta að Bent var ekki einungis blaðamaður í Danmörku. Hann var 

einnig formaður sérfræðinganefndar Norrænu menningarmálanefndarinnar um stofnun 

Norræna hússins á árunum 1961-1962.43 Það að Bent hafi kallað Ísland „veika hlekkinn“ í 

norrænni samvinnu og fjallað náið um samband Íslendinga við Breta og Bandaríkjamenn ásamt 

því að hafa verið formaður umræddar nefndar, gefur sterklega til kynna að hann hafi vonast til 

þess að Norræna húsið styrkti menningartengsl Norðurlandanna líkt og tengsl Íslands við 

enskumælandi þjóðir höfðu styrkst á árunum eftir stríðið. 

Hugmyndin um Ísland sem sögueyjuna er atriði sem kemur endurtekið upp í tengslum 

við Norræna húsið. Þegar húsið var í byggingu og við opnun þess var handritadeilan í hámæli. 

Það að fornrit Íslendinga væru í vörslu erlends ríkis fannst mörgum Íslendingum óviðunandi. 

Handritin voru ekki aðeins mikilvæg sökum menningarlegs arfs þeirra, heldur voru þau einnig 

lykilatriði í helsta söguarfi Íslands, tungumálinu. Við opnun Norræna hússins 1968 var 

hugmyndin um Ísland sem sögueyjuna endurtekið viðfangsefni ræðumanna.  

Norræna húsið varð endanlega að veruleika þann 14. febrúar 1965, þegar að Gylfi Þ. 

Gíslason menntamálaráðherra var á fundi menntamálaráðherra Norðurlandanna í Reykjavík. 

Þá var bygging Norræna hússins endanlega samþykkt. Alvar Aalto var búinn að skila inn 

teikningu að húsinu og framkvæmdir voru hafnar í Vatnsmýrinni. Gylfi hélt þakkarræðu fyrir 

hönd Íslands fyrir það margra ára samstarf sem gerði Norræna húsið mögulegt og sagði í ræðu 

sinni: 

Hér er ekki einungis verið að ræða orð, sem eru töluð í dag, en mættu vera gleymd á 

morgun. Að baki þeirra stendur sterk þjóðartilfinning sem á ekki aðeins rætur sínar í 

þúsund ára gamalli menningararfleið, heldur styrkist stöðugt af nútímasjónarmiðum, - 

þessi þjóðartilfinning, sem er öllum eiginleg og sameiginleg: Að í heimi, sem í sífellu 

færir þjóðirnar nær hver annarri, þá á Ísland að vera tengt hinum Norðurlöndunum 

sterkustu böndunum.44  

 

1.3 Hönnun Norræna hússins og Alvar Aalto 

Þegar stofnun Norræna hússins lá fyrir árið 1960 var eitt af næstu skrefum að finna arkitekt til 

þess að sjá um verkefnið. Þremur árum síðar var arkitektinn fundinn og var það enginn annar 

en finnski meistarinn Alvar Aalto. Þegar Aalto varð fyrir valinu var hann 65 ára gamall og 

hafði ferill hans sem arkitekt spannað rúm 40 ár. Hann var heimsfrægur arkitekt með 12 

                                                           
43 Gunnar Thoroddsen, “Norræna húsið.” Tíminn 22. júlí 1964, bls. 8. 
44 Tíminn 17. febrúar 1965, bls. 7. 
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heiðursverðlaun frá sex mismunandi löndum ásamt þremur verðlaunum frá Finnlandi. Aalto 

var jafnframt heiðursmeðlimur við tíu akademíur arkitekta í níu mismunandi löndum ásamt 

heimalandi sínu. Einnig hafði hann heiðursdoktorsgráður frá Bandaríkjunum, Noregi og 

Sviss.45 Aalto samþykkti endanlega að teikna Norræna húsið á fundi með Armi Hosia, 

menntamálaráðherra Finnlands, þann 31. júlí 1963.46 

Það var þó ekki sjálfgefið að Alvar Aalto yrði fyrir valinu. Fyrir fund norrænna mennta- 

og menningarmálaráðherra í Reykjavík í júlí 1963, hafði sérfræðingahópur verið að vinna að 

áætlun um gerð hússins. Þessi sérfræðingahópur sammæltist um að efna til samkeppni á meðal 

norrænna arkitekta. Sérstök byggingarnefnd var skipuð fyrir ráðherrafundinn og áttu þar sæti 

Egill Thrane frá Danmörku (formaður), Ragnar Meinander ráðuneytisstjóri frá Finnlandi, Þórir 

Kr. Þórðarson prófessor í guðfræði frá Íslandi, Odvar Hedlund, forstöðumaður frá Noregi og 

Kerstin Sönnerlind kennslumálafulltrúi frá Svíþjóð. Það var síðan niðurstaða þessarar 

byggingarnefndar að fella niður tillöguna um samkeppni og leggja til að Alvar Aalto yrði fyrir 

valinu.47  

Val Alvars Aalto við gerð hússins vakti athygli hér á landi og var tillögu um að hann 

myndi hanna húsið vel tekið. Ritstjórnargrein Morgunblaðsins 24. september 1963 eftir 

Matthías Johannessen lýsir þeim móttökum sem Aalto fékk. Matthías tók því fagnandi að einn 

þekktasti arkitekt heims myndi teikna hér hús. Hvað varðar byggingarlist á Íslandi sagði 

Matthías að henni hefði fleygt fram nýlega, þar sem að „áður voru stundum byggð heil hverfi 

án þess örlaði á tilraunum til nýjunga í byggingarlist.“ Matthías hélt þó áfram og sagði að það 

væri „fráleitt að falla fyrir hverjum þeim útlendingi, sem hér vill starfa.“48 

Þegar Alvar Aalto kom fyrst til Íslands til þess að fylgjast með byggingu Norræna 

hússins átti hann að hafa sagt: „Hérna á húsið að vera, en getið þið útvegað tjörn?“ 49 Þetta var 

skömmu eftir fund hans með Armi Hosia og Háskóli Íslands hafði þá nýlega fallist á að láta 

eftir lóð á háskólasvæðinu undir bygginguna. Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamálaráðherra 

minntist fyrstu heimsóknar Aalto til Reykjavíkur í inngangi sem hann ritaði fyrir bókina 

Norræna húsið, Alvar Aalto. Gylfi, ásamt Birgi Thorlaciusi, þáverandi ráðuneytisstjóra 

menntamálaráðuneytisins, gengu með Alvari um fyrirhugað byggingarsvæðið og furðuðu sig á 

því hve fljótur hann var að finna húsinu stað.50  

                                                           
45 Alvar Aalto 1898-1976, bls. 166. 
46 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík“, bls. 56. 
47 Pétur H. Ármannsson, „Sýn Aaltos á Reykjavík“, bls. 55. 
48 Morgunblaðið 24. september 1963, bls. 12. 
49 Alþýðublaðið 21. Ágúst 1968, bls. 7. 
50 Gylfi Þ. Gíslason. Norræna Húsið, Alvar Aalto, bls. 8. 
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Alvar Aalto skapaði ekki Norræna húsið í tómarúmi, heldur vildi hann hanna það með 

tilliti til íslenskra aðstæðna, skipulags og landslags. Hann sótti innblásturinn fyrir bláu flísarnar 

á þakkórónu hússins í íslenskt landslag, þá sérstaklega í Reykjanesfjallgarðinn sem sést í 

baksýn frá húsinu. Hann tók einnig mið af skammdeginu við hönnun hússins og vandaði það 

að náttúrulegt ljós ætti sem greiðastan inngang í húsið stærstan hluta ársins.51 Aalto var ekki 

einungis arkitekt heldur einnig húsgagnahönnuður. Flestir innanstokksmunir Norræna hússins 

voru hannaðir af honum, allt frá föstum innréttingum yfir í húsgögn líkt og lampa og stóla. 

Húsgögnin í Norræna húsinu eru frá löngum ferli Alvars, frá hönnun hans á 4. áratugnum fram 

að verkum hans frá lokum 6. áratugarins.52 

Hugmyndir Alvars Aalto um arkitektúr voru ekki einungis hugsaðar út frá 

verkfræðilegum sjónarmiðum, heldur vildi hann með list sinni gera rými sem væri meira en 

bara bygging. Norræna húsið varð raunar ekki eina verkefni Aalto á Íslandi. Hann var árið 1971 

fenginn til þess að hanna alhliða heilsurækt í sambandi við áætlanir um byggingu Heilsuræktar 

Reykjavíkur sem stofnuð var þremur árum fyrr. Þessi heilsurækt, hefði hún verið byggð eftir 

hugsjón arkitektsins hefði staðið á horni Sigtúns og Kringlumýrabrautar. Byggingin hefði 

fengið allan reitinn og hefði verið tengd með gönguleið yfir í Laugardalsgarðinn með 

fyrirhuguðum göngum undir Reykjaveginn.53  

Athyglisvert er að Aalto lagði fram nokkur skilyrði um hvernig húsið og starfsemi þess 

yrði. Fyrsta skilyrðið var að hann myndi ekki vinna undir tímapressu. Annað skilyrðið var að 

„heilsuræktin yrði opin öllum íbúum Skandinavíu, hún yrði því norræn að einhverju leyti.“54 

Aalto staðhæfði að þessi heilsurækt, ef hún yrði byggð, yrði „perla norðursins“ og kallaði hann 

nágrenni hinnar fyrirhuguðu byggingu „menningarreitinn“ meðal annars vegna þess að húsið 

yrði nágranni Ásmundarsafns. Þessi hugmynd Alvars um að fallegri byggingu á 

„menningarreit“ Reykjavíkur er í fullkomnu samhengi við hugmyndafræði hans sem arkitekts.  

Alvar Aalto var af nútímaskóla arkitekta sem við upphaf tuttugustu aldar var ákveðin í 

að nýr tími í byggingarlist væri að renna upp. Nýr tími sem væri í senn útópískur í sýn sinni á 

hönnun og á samfélagið. Tvær meginhugmyndir nútímaskólans voru útópískar, félagsleg 

hugsjón og sterk trú á vísindi og skynsamlega hönnun.55 Aalto var þeirrar skoðunar að 

arkitektar væru nokkurs konar læknar samfélagsins, sem myndu með list sinni og „félagslegum 

arkitektúr“ vinna að því markmiði að þjóna þeim sem hann kallaði „litla manninn.“ Þjónusta 

                                                           
51 Ásdís Ólafsdóttir, „Að hýsa menningu“, bls. 48. 
52 Ásdís Ólafsdóttir, „Að hýsa menningu“, 45-46. 
53 Jóhanna Tryggvadóttir, „Aalvar Aalto og Heilsuræktin“, bls. 75. 
54 Jóhanna Tryggvadóttir, „Aalvar Aalto og Heilsuræktin“, bls. 72. 
55 Baird, Alvar Aalto, bls. 18. 
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við litla manninn fól ekki einungis í sér að hanna bygginguna sjálfa, heldur átti hönnun 

bygginganna sjálfra að ganga svo langt hún fæli einnig í sér almenningsreiti og skipulag sem 

tengdist opnum rýmum.56 

Þessi útópíska félagslega hugsjón nútímaskólans fellur vel að hugmyndum á 

Norðurlöndunum um jafnrétti og hið norræna velferðarkerfi, eða norræna módelinu. Norræna 

módelið birtist fyrst og fremst með stóru opinberu kerfi og ríkisborgurum sem gera sér grein 

fyrir sameiginlegri ábyrgð á félagslegri velferð íbúa landsins, allt innan ramma 

markaðssamfélags.57 Þessi sameiginlega áhersla norræna módelsins og nútímaskóla arkitekta 

á félagslega hugsjón er sýnileg í Norræna húsinu. Þessi hugsjón sést meðal annars í starfi 

bókasafns og á ráðstefnusal Norræna hússins, sem eru opin öllum. Hvað varðaði verkefnið 

Heilsuræktina hélt teiknistofa Aalto, undir leiðsögn ekkju hans áfram að vinna að verkinu eftir 

að Alvar lést árið 1976. Hugmyndir Alvars um „menningarreitinn“ urðu þó að engu eftir að 

Verkfræðingahúsið svonefnda var byggt árið 1984 á sunnanverðum hluta þeirrar lóðar sem var 

ætluð Heilsuræktinni.58  

  

                                                           
56 Baird, Alvar Aalto, bls. 19. 
57 Kautto, Mikko. „The Nordic Countries,“ bls. 587. 
58 Jóhanna Tryggvadóttir, „Aalvar Aalto og Heilsuræktin“, bls. 76. 
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2 Norræna húsið sem svar við erlendum áhrifum. 

2.1 Opnunarhátið Norræna hússins, ræður og hugmyndafræði 

Opnunarhátíð Norræna hússins, þann 24. ágúst 1968 veitir góða innsýn í hugmyndir ráðamanna 

og listamanna um hvaða tilgangi húsið myndi gegna fyrir Ísland. Hátíðin fór fram í Norræna 

húsinu og sóttu hana rúmlega 300 manns og stóð hún yfir frá morgni til kvölds. Meðal gesta 

voru forsetahjónin Kristján og Halldóra Eldjárn og Bjarni Benediktsson forsætisráðherra 

Íslands. Alvar Aalto, arkitekt hússins, var heiðursgestur og opnaði húsið fyrir forsetanum. 

Svenn Stray, forseti Norræna ráðsins var þar einnig ásamt Ívari Eskeland, fyrsta forstöðumanni 

Norræna hússins.59 Fyrir hönd erlendra ríkja voru þar staddir Kjeld Bondevik, kirkju- og 

menntamálaráðherra Noregs, Erik Eriksen, fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur. Fyrir 

hönd Svíþjóðar mætti Ragnar Edenmann, landshöfðingi Uppsalaléns og fyrir hönd Finnlands 

Grels Teir, iðnaðarmálaráðherra.60 

Forseti Íslands, Kristján Eldjárn, hélt setningarræðuna og undirstrikaði hlutverk 

norrænnar samvinnu við að gera húsið að veruleika. Hann lýsti norrænu þjóðunum sem einni 

fjölskyldu og að þau stæðu öll á sama menningargrundvelli. Hann ræddi síðan um hlutverk 

Íslands í að varðveita norrænan menningararf, „ef ekki væri þessi menningararfur vor er meira 

en vafasamt, hvort nokkurt Norrænt hús væri hér á landi nú.“ Kristján sagði síðan að opnun 

hússins minnti hann á þann sögulega tíma þegar forfeður Íslendinga sátu í gluggalausum 

torfhúsum og skrifuðu bækur. Kristján segir enn fremur: „megi það besta í öllum vorum 

norrænu löndum eiga sér gróðrarstöð í þessu húsi.“ Hann lauk ræðunni á að hrósa Alvari Aalto 

fyrir verk sitt og stjórn Norræna hússins fyrir framkvæmdina. Áherslur Kristjáns eru því á 

mikilvægi samstarfs Norðurlandanna sem einnar fjölskyldu, menningararf Íslendinga, 

fornritanna í norrænu samhengi og í senn að það væri mikilvægt að stofnanir eins og Norræna 

húsið stæðu vörð um norræna menningu.61  

Það að Kristján Eldjárn minntist á fornrit Íslendinga og að Ísland hafi varðveitt þann 

menningararf er áhugavert. Með því minnti hann á að Íslendingar hefðu verið menningarþjóð 

til forna líkt og hin Norðurlöndin. Orð Kristjáns um að vafasamt væri hvort nokkurt norrænt 

hús væri á Íslandi ef það væri ekki fyrir fornritin má túlka á þann hátt að hann telji þau vera 

undirstöðu norrænnar menningar og að án þeirra hefði hún glatast. Sjálfsmynd Íslendinga hefur 

lengi verið tengd fornritunum og var eitt af aðaláhersluatriðum íslenskra menntamanna í 

upphafi 20. aldar til þess að upphefja íslenska menningu. Þessi áhersla á fornritin átti að 

                                                           
59 Alþýðublaðið 27. ágúst 1968, bls. 8. 
60 Vísir 26. ágúst 1968, bls. 16. 
61 Morgunblaðið 25. ágúst 1968, bls. 12.  
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„hreinsa“ Íslendinga frá þeirri „skömm“ að hafa verið flokkaðir af útlendingum sem villimenn, 

eða „skrælingjar.“62 Þess háttar öðrun hafði verið algeng og landsmenn þar með smánaðir líkt 

og margar nýlenduþjóðir. Íslendingar litu á sjálfa sig sem Evrópubúa og alls ekki óæðri þegar 

kom að menningarlegum afrekum.  

Þessi ótti Íslendinga við að vera settir í rangan flokk hins ysta „villta norðurs,“ var 

algengur; þeir óttuðust að vera taldir ósiðmenntaðir.63 Þennan ótta má skoða í 

hugmyndasögulegu ljósi sagnfræðingsins Edward Said, einkum í bók hans Orientalism en hann 

fjallar um hvernig vestræn  nýlenduveldi skoðuðu hið framandi austur (e. Orient) með linsu 

nýlendustefnunnar.64 Þessar hugmyndir Vesturlanda um austrið, að það væri aðallega staður 

hins framandi, kvenlega og undirgefna höfðu einnig áhrif á sjálfsmynd hinna vestrænu landa 

sem ríkja vísinda, karlmennsku og rökvísi.65 Öðrun á sér einnig stað í hugmyndum um norðrið, 

sem framandi stað. Sagnfræðingurinn Gísli Pálsson staðfærði hugtakið yfir á 

heimskautasvæðið og kallaði það arcticality eða borealism.66 Sjá má í orðum forsetans 

hugmyndir um Ísland og öðrun, það er að segja að Ísland sé ekki annarlegur staður villimanna, 

heldur staður fornra menntamanna. Ísland er þar með vestrænt ríki sem stendur jafnfætis 

gagnvart öðrum þjóðum. Því er ljóst að með byggingu Norræna hússins og einmitt í 

setningarræðu opnunarhátíðarinnar, hafi hugmyndir um norðrið sem annarlegan stað verið til 

staðar.  

Halldóri Kiljan Laxness hlaust sá heiður að halda aðalræðu opnunarhátíðarinnar en hún 

kom á eftir stuttu ávarpi frá Svenn Stray, forseta Norræna ráðsins og stórþingmanns. Halldór 

hélt sína ræðu á dönsku og byrjaði á að segja að með byggingu Norræna hússins á Íslandi, væri 

kominn áþreifanlegur vitnisburður þess að Norðurlandaþjóðirnar heyrðu saman. Einnig væri 

húsið viðurkenning á framlagi Íslands til „norrænnar hugsunar.“ Halldór skilgreindi ekki 

hugtakið norræn hugsun en sagði að með byggingu Norræna hússins hafi fimm mismunandi 

ríki, sem ekki væru „fyrst og fremst bundin stjórnmála- og viðskiptatengslum“ sýnt 

„meðvitaðan, innihaldsríkan og virkan skilning á sögu og menningu […] á þeim svæðum, er 

norrænir menn byggja. Halldór þakkaði fyrir byggingu Norræna hússins fyrir hönd Íslands og 

lýsti síðan hugmyndum sínum um mikilvægi þess; 

Sem Íslendingur vill ég láta í ljós ánægju mína yfir því mati á stöðu Íslands, sem fram 

kemur í þeirri ákvörðun Norðurlandanna að reisa Norræna húsið í Reykjavík. Ákvörðun 

                                                           
62 Guðmundur Hálfdánarson, „Iceland Perceived: Nordic, European or a Colonial Other?“ bls. 60. 
63 Sumarliði R. Ísleifsson, „Iceland and Images of the North,“ bls. 10. 
64 Burney, Shehla. „Orientalism: The Making of the Other,“ bls. 26. 
65 Guðrún Jóhannsdóttir, „Orientalism (2003),“ bls. 153. 
66 Sumarliði R. Ísleifsson, „Iceland and Images of the North,“ bls. 8. 
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felur í sér séstaka viðurkenningu á framlagi Íslands til hinnar norrænu hugsunar, en 

einnig ósk, sem á Íslandi ég vona að verði skilin sem krafa, um, að við stöndum í 

framtíðinni vörð sem hvetjandi og miðlandi aðili í hinu norræna samfélagi, en ekki 

eingöngu sem útverðir Skandinavíu, í orði kveðnu.  

Halldór fjallar síðar um áhyggjur manna um þann mikla skaða sem myndi hljótast af því ef 

norrænn menningararfur myndi glatast hér á landi og ræðir um að „skrælingjaháttur nútímans“ 

sé að umróta menningarlífi um allan heim og að hvaða ríki sem er geti orðið fyrst til þess að 

glata sérkennum sínum. Halldór staðhæfir síðan að Íslendingar hafi aðeins orðið þjóð vegna 

þess að þeir rifu sig frá Norðurlöndunum og fluttu sig á jaðarsvæði Evrópu. Sem útverðir 

Skandinavíu, eins og Halldór orðaði það voru Íslendingar mun nánari bresku eyjunum og þar 

með Rómarkirkjunni. Það, sagði Halldór, hafi verið ástæða þess að Íslendingar fengu 

menningaráhuga sinn sem að blandaðist síðan „norrænum gáfum, hinni hefðbundnu norrænu 

tungu, ásamt ævintýralöngun og lífsviðhorfum sem buðu hættunni byrginn.“67 Halldór lauk 

síðan ræðu sinni á því að segja að Norræna húsið yrði hús þar sem „frændur okkar í 

Skandinavíu,“ myndu sýna „hugmyndaauðgi, frumleika og sköpunarhátt skandinavísku 

þjóðanna.“  

Þessi orð Halldórs Laxness voru áhugaverð vegna þess að hann lýsti Norðurlöndunum 

sem gæddum einstökum gáfum og hæfileikum. Slíkar hugmyndir voru þó ekki algjörlega utan 

þeirra hefðbundnu staðhæfinga sem menn höfðu lengi gert um norðrið, svæði framfara, 

sköpunargáfu og einstaklingshyggju.68 Slíkar rómantískar hugmyndir og staðalímyndir, hafa 

verið hluti af sjálfsmynd (e. identity) Norðurlandanna frá 19. öld fram að upphafi 20. aldar. 

Fyrir þann tíma voru hugmyndir erlendra fræðimanna um norðrið oft neikvæðar, en þó var 

gerður greinarmunur á hinu siðmenntaða norðri og hinu villta ysta norðri sem var samastaður 

villimanna.69 

Notkun Halldórs á orðinu „skrælingjaháttur“ er forvitnileg, en orðið skrælingi merkir 

villimaður og er niðrandi orð um inúíta.70 Þar með notaði Halldór inúíta, íbúa „villta“ ysta 

norðursins sem myndlíkingu hins villimannslega í samanburði við „frændur okkar í 

Skandinavíu“ sem væru prýddir sköpunargáfu og frumleika. Þetta rímar við rómantískar 

hugmyndir 19. aldar um yfirburði norðursins hvað varðaði frelsi, einstaklingshyggju og 

                                                           
67 Morgunblaðið 25. ágúst 1968, bls. 12. 
68 Sumarliði R. Ísleifsson, „Iceland and Images of the North,“ bls. 23. 
69 Sumarliði R. Ísleifsson, „Iceland and Images of the North,“ bls. 11. 
70 Vef. Jón Gunnar Þorsteinsson, „Af hverju var orðið skrælingi notað um inúíta og er það skylt orðinu skríll.“ 
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sköpunargáfu og líka kenningar kynþáttahyggjunnar.71 Það að Halldór geri greinarmun á 

„skrælingjunum“ og „frændum okkar í Skandinavíu“ er forvitnileg í því samhengi. 

Einnig mætti sjá með tvöfalda merkingu í hugtakinu skrælingi, það er að segja að 

Halldór noti það sem niðrandi orð yfir Bandaríkjamenn. „Skrælingjaháttur“ þeirra gæti því 

verið menning Bandaríkjamanna. Orð Halldórs um að ríki heimsins ættu á hættu á að glata 

sérkennum sínum endurspegluðust í bæklingi sem dreift var við opnun hússins. Þar stóð m.a.: 

„með öllu er fávísilegt að drekkja norrænni menningu í straumum annarra þjóðhátta“; einnig 

:„hið besta í norrænni menningu á skilið að lifa.“ Enn fremur kemur fram að með starfsemi 

Norræna hússins sé verið að „styrkja hugmyndir fólks um einingu þjóða heims – ekki með því 

að fletja út og eyða sérkennum; heldur með því að auka fjölbreytnina.“72  

Í ræðu sinni lagði Bjarni Benediktsson forsætisráðherra meðal annars áherslu á íslenska 

tungu og hversu frábrugðin hún væri hinum norrænu tungumálunum. Hann gerði þó ekki mikið 

úr þeim áhyggjum annarra Norðurlanda um að Íslendingar væru að glata tengingunni við það 

sem gerði Ísland að norrænu landi. Bjarni sagði: „það eruð þvert á móti þið fremur en við, sem 

eruð í hættu um að gleyma hinum gamla norræna menningararfi.“73 Bjarni sló á svipaða strengi 

og Halldór Laxness gerði í ræðu sinni þegar að hann benti á að vegna landlegu væru Íslendingar 

mun nánari Englandi og Bandaríkjunum heldur en Norðurlöndunum í nútímanum. Þess vegna, 

segir Bjarni „einmitt þessi tengsl Íslendinga við hinar mannmörgu og voldugu engil-saxnesku 

þjóðir gera okkur enn einbeittari en ella í að vera á verði um að halda fast við okkar eigið 

upphaf og láta ekki böndin við okkar norrænu frændþjóðir rofna.“ Bjarni Benediktsson deildi 

því áhyggjum Dr. Ingvars Svennilson um að Ísland ætti í  hættu á að glata tengslunum við hinar 

norrænu þjóðirnar og að sú hætta gæti jafnvel verið á báða vegu. Greinilegt er að ræða Bjarna 

var ákveðin varnarræða fyrir hönd Íslands hvað varðar tilgang Norræna hússins. Hann gerði 

sér grein fyrir því að Ísland ætti á hættu að glata menningararfi sínum, en að það stæði ekki eitt 

á báti hvað það varðaði. Norræna húsið væri því ekki nokkurs konar menningarleg 

þróunaraðstoð frá hinum Norðurlöndunum til Íslands. Heldur væri það liður í að styrkja 

samband allra Norðurlandanna í sífellt stækkandi heimsmynd. Öll Norðurlöndin ættu í hættu á 

að glata norræna menningararfinum, ekki bara Ísland.  

Allir þessir ræðumenn deildu áhyggjum um að íslensk menning og tungumál ætti á 

hættu að fjarlægjast norrænt upphaf sitt. Séu ræður þeirra settar í hugmyndafræðilegt samhengi 

eftirlendufræða er greinilegt að orðræðan tengist hugmyndum um Ísland sem stað „öðrunar.“ 
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Kristján Eldjárn talar um hvernig íslensku fornbókmenntirnar varðveittu sameiginlegan 

menningararf Norðurlandanna. Það má heyra á ræðu forsetans að hann hafi viljað koma því á 

framfæri að með ritun fornritanna sé Ísland enginn eftirbátur hinna „siðmenntuðu“ ríkja. Ísland 

er þar með ekki land villimanna hins ysta norðurs, heldur frændþjóð hinna framfarasinnuðu 

skandinavísku ríkja. Halldór Laxness lagði áherslu á hlutverk Norræna hússins sem 

varðstöðvar norrænnar menningar og þess sem hann kallaði norræna hugsun. Hann vísaði 

meðal annars til hugmynda um „norrænar gáfur,“ að Ísland og þar með talin Norðurlöndin væru 

þar með einstakur staður hvað það varðaði, ólíkur löndum hinna villimannslegu skrælingja. 

Hann varaði einnig við „skrælingjahætti“ nútímans og hvernig hann rótaði í menningarlífi alls 

heimsins. Bjarni Benediktsson setti Ísland í samhengi við hinar stóru enskumælandi þjóðir og 

hvernig hér þyrfti að taka á til þess að varðveita norræn einkenni Íslands. 

Það var því ráðandi skoðun á meðal ræðumanna við opnunarhátíð Norræna hússins að 

tilgangurinn með húsinu væri ekki aðeins að styrkja menningarleg bönd Íslands við 

Norðurlöndin heldur ætti Norræna húsið einnig að vera viðurkenning á Íslandi og hlutverki 

þess í að verja norræna menningu líkt og Íslendingar til forna gerðu í torfhúsunum, svo vísað 

sé til ræðu Kristján Eldjárns. Hugmyndir ræðumanna þann 24. ágúst 1968 um tilgang Norræna 

hússins voru því nátengdar hugmyndum sem tengjast eftirlendufræðum, öðrun, sjálfsímynd 

Norðurlandanna og hvernig þessi nýja stofnun stæði vörð um norræna eiginleika Íslands. 

2.2 Verndarhlutverk Norræna hússins 

Hvaða áhrifum átti Norræna húsið að verjast? Sé litið til ræðu Bjarna Benediktssonar er 

greinilegt að átt er við sterk tengsl Íslands við Bandaríkin og Bretland. Á hinn bóginn var talið 

að hætta væri á að  tengsl Íslendinga við Norðurlöndin gætu rofnað. Bjarni minntist á hinar 

mannmörgu og voldugu engil-saxnesku þjóðir sem helstu ógnina við tengsl Íslendinga við 

Norðurlöndin. „Ameríkuvæðing“ íslenskrar menningar af hendi enskumælandi ríkja var ekki 

glæný hugmynd árið 1968. Aðrir ræðumenn þessa dags, þeir Halldór Laxness og Kristján 

Eldjárn voru til dæmis á meðal þeirra sem skrifuðu undir undirskriftalista árið 1964 sem bar 

nafnið, „Áskorun til alþingis um sjónvarpsmál.“ Tilgangur þessara undirskriftalista var að 

hvetja Alþingi til þess að stofna strax íslenskt sjónvarp þar sem það þótti með öllu ólíðandi að 

erlend þjóð færi hér með allar sjónvarpsútsendingar landsins.74  

Andstaðan við erlend menningaráhrif og áhersla á að vernda íslenska tungu frá 

nýjungum líkt og Kanasjónvarpinu voru því algengar á þessum tíma meðal menntamanna, og 

þá sérstaklega rithöfunda á borð við Halldór Laxness. Andstaðan við herstöðina í Keflavík var 
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gjarnan rökstudd með þeirri hugmynd að vera stöðvarinnar hér á landi hefði slæm áhrif á 

íslenska menningu. Það voru ein aðalrökin sem ríkisstjórn Framsóknar- og Alþýðuflokksins 

lagði fram þegar hugmyndir voru á lofti um að loka bandarísku herstöðinni árið 1956.75 

Hugmyndir um að íslensk menning ætti undir högg að sækja og þarfnaðist hjálpar þekktust 

einnig erlendis. Þegar Halldór Laxness tók við Nóbelsverðlaununum í Stokkhólmi þann 10. 

desember árið 1955, sagði Elias Wessén, sænskur prófessor í norrænum tungum í ræðu sinni, 

að Halldór hafi veitt íslenskum rithöfundum innblástur til þess að rita á sinni eigin tungu frekar 

en á öðru Norðurlandamáli. Elias Wessén sagði að því réðu fjárhagsástæður sem og vantraust 

íslenskra höfunda á sínu eigin máli. Halldór hefði breytt þessari stöðu og endurnýjað íslenska 

sagnalist. 76 

Áhrifa bandarískrar menningar á Íslandi fór strax að gæta með komu bandaríska hersins 

árið 1941, en það voru þó útsendingar Keflavíkurútvarpsins árið 1951 sem mest var litið til. 

Morgunblaðið sagði að rokkbylgja 6. Áratugarins væri, „ein versta plága sem að herjar á 

Bandaríkin.“77 Andstaða við Keflavíkurútvarpið hófst næstum strax með tilkomu þess. 

Þingmenn Sameiningarflokks alþýðu, Sósíalistaflokksins, Jónas Árnason og Einar Olgeirsson, 

lögðu fram tillögu um stöðvun á útvarpsendingum þess. Þeir studdust við þjóðernissinnuð rök 

í máli sínu og bentu á hvernig æskan væri að missa tengslin við þjóðararfinn. Þeir töldu að 

„þessu fólki væri heldur sæmra að sitja heima og fylgjast með lestri fornrita í útvarpinu.“78 

Jónas Árnason kallaði síðar Keflavíkurútvarpið „menningarfjandsamlegan og siðspillandi 

sora.“79 Hann harmaði einnig að ungt fólk hlustaði lítið sem ekkert á útsendingar 

Ríkisútvarpsins. 

Tilkoma Kanasjónvarpsins árið 1963 gerði íbúum suðvesturhorns landsins og þar með 

meirihluta þjóðarinnar kleift að horfa á erlent sjónvarpsefni. Sjónvarpútsendingar frá Keflavík 

höfðu þó þegar hafist árið 1955, en það var ekki fyrr en með bættum búnaði árið 1963 að 

Kanasjónvarpið hóf útsendingar varð mörgum aðgengilegt.80 Stjórnarandstæðan brást ókvæða 

við, Þórarinn Þórarinsson þingmaður Framsóknarflokksins sagði að íslensk menning væri í 

hættu með tilkomu stækkaðrar sjónvarpsstöðvar.81 Bjarni Benediktsson forsætisráðherra gerði 

þó lítið úr ótta fólks við Kanasjónvarpið. Hann var þeirrar skoðunar að íslensk menning væri 

nógu sterk til þess að standast áhrif sjónvarpsins. Þegar dregið var úr styrk útsendinga 

                                                           
75 Valur Ingimundarson, „Immunizing against the American other,“ bls. 68. 
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Kanasjónvarpsins árið 1967 var Bjarni mótfallinn slíkri aðgerð því með henni væru Íslendingar 

að einangra sig frá umheiminum.82  

Rithöfundurinn Indriði G. Þorsteinsson var spurður í viðtali við Vísi árið 1978 um 

hvernig til hefði tekist með Norræna húsið á tíu ára afmæli stofnunarinnar. Hann sagðist hafa 

takmarkaðan áhuga á húsinu fyrir utan kaffistofuna og að það væri niðrandi fyrir Íslendinga að 

eina norræna húsið væri staðsett hér á landi. „Við getum sjálf séð um okkar menningararfleið“ 

sagði Indriði. Hann leit því á Norræna húsið sem aðstoð Norðurlandanna við Ísland til að verja 

menningu sína, líkt og Íslendingar væru ekki því starfi vaxnir. Hann sagði ennfremur að tilvist 

Norræna hússins hefði stuðlað að eflingu „ákveðinna pólitískra afla“ í landinu“ og starfsemi 

Norræna hússins félli að „samnorrænni baráttu gegn amerískum áhrifum.“ Indriði vildi greina 

á milli „heimsvaldapólitíkur, sem miðar að því að ófrægja okkur í augum heimsins sem 

ameríkaniseraða, og norræns ótta við að við eigum í vök að verjast í því efni.“ 83 Indriði sá sem 

sagt Norræna húsið ekki einungis sem óþarfa stofnun heldur sem miðstöð andstæðinga á 

Norðurlöndum við Bandaríkin.  

Sé litið til orða áðurnefnds bæklings sem kom út við opnun Norræna hússins um að það 

væri fávísi að „drekkja norrænni menningu í straumum annarra þjóðhátta“ þá var hugmyndin 

um verndunartilgang Norræna hússins þó ekki óumdeild. Skipta má hugmyndum manna um 

Norræna húsið í tvo hópa, þá sem að héldu á lofti þeirri hugmynd að Norræna húsið væri að 

hluta til stofnað til þess að sporna gegn erlendum áhrifum og þá sem að þvertóku fyrir slíkar 

hugmyndir. Tekin verða dæmi um fólk úr báðum hópum og gerð grein fyrir hugmyndum þeirra. 

Ivar Eskeland og Knut Ödegard, báðir forstjórar Norræna hússins eru dæmi um menn sem að 

falla inn í seinni. Rithöfundurinn Indriði G. Þorsteinsson er dæmi um mann sem fellur í fyrri 

hópinn, ásamt fyrrverandi forstjóra hússins, Erik Sønderholm.  

Ivar Eskeland, fyrsti forstjóri Norræna hússins (frá 1968-1972) var stundum spurður 

hvort stofnun Norræna hússins hafi átt að gegna einhverju verndarhlutverki. Eitt dæmi um 

viðbrögð hans væri viðtal við hann í norsku dagblaði þann 11. janúar 1969. Aðspurður hvort 

stofnun Norræna hússins hafi verið samnorrænt framtak til að sporna við „ameríkuvæðingu“ 

svaraði hann að, „Norræna húsið sé jákvætt framtak.“ Hann útskýrði síðan að stefna hússins 

væri ekki í andstöðu við nokkurt ríki.84 Það að Eskeland hafi ekki verið reiðubúinn til þess að 

svara slíkri spurningu beint, heldur vildi frekar sýna fram á að húsið væri almennt „jákvætt 

framtak“ líkt og hann orðaði það, kemur ekki á óvart. Eskeland hafði í viðtali við Tímann, þann 
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2. nóvember 1969 einmitt sagt að helsta áhersla hans í starfi væri að kynna húsið og norræna 

menningu á Íslandi.85 Sem fyrsti forstjóri Norræna hússins kvaðst hann ánægður með hversu 

vel húsinu hefði verið tekið og að það hefði laðað að sér fjölda gesta. Þegar samtalið færðist 

yfir í umfjöllun um norræn hús í öðrum löndum sagði hann að það væri góð hugmynd að reisa 

eitt eða tvö slík hús utan Norðurlandana. Eskeland hélt máli sínu áfram og sagði: „Þá tel ég 

tilvalið að byggja Norrænt hús í Finnlandi, og að mínu viti ætti það ekki að vera í höfuðborginni 

heldur einhverri minni borg, t.d Åbo.“ 

Það er áhugavert að Ivar Eskeland lagði áherslu á að Norræna húsið væri ekki ætlað til 

þess að sporna gegn áhrifum neins lands, og það væri hugsað sem jákvætt framtak og kynning 

á norrænni menningu á Íslandi. Hann staðhæfði einnig að þörf væri á fleiri norrænum húsum 

og þá sérstaklega í Finnlandi. Engin þörf væri á slíkum húsum í Svíþjóð, Danmörku eða Noregi, 

þar sem „samgangurinn á milli þessara landa er svo mikill og svo góður, að ég tel að það sé 

síður grundvöllur fyrir þá kynningarstarfsemi sem í slíkum húsum yrði rekin.“ Eskeland er 

greinilega í hópi þeirra sem telja ekki að tilgangur Norræna hússins sé að vernda íslenska 

menningu fyrir erlendum áhrifum, heldur einkum að kynna norræna menningu og efla 

menningarstarf almennt. 

Knut Ödegard var forstjóri Norræna hússins frá 1985-1989. Þegar viðtal var tekið við 

hann eftir að hann lét af störfum var hann spurður hvaða hlutverki honum fyndist að Norræna 

húsið ætti að gegna. Hann taldi að hlutverkið ætti að vera að kynna Norðurlöndin á Íslandi og 

Ísland á hinum Norðurlöndunum. Hann hafði þó einnig hugmyndir um að nauðsynlegt væri að 

„hafa opinn glugga bæði austur og vestur, til Ameríku og austur til Sovétríkjanna. Norrænir 

menn eru ekki bara norrænir menn, við tilheyrum öll þessu stóra samfélagi.“86 Knut Ödegard 

hefur því greinilega hugmyndir um að Norræna húsið ætti að beina sjónum sínum út fyrir 

Norðurlöndin og taka þátt í samstarfi með Bandaríkjunum og Sovétríkjunum.  

Tíu ára afmæli Norræna hússins gaf fjölmiðlum tækifæri til þess að líta yfir sögu 

hússins. Erik Sønderholm, forstjóri Norræna hússins frá 1976-1988 skrifaði þá grein fyrir 

danska tímaritið Nordisk kontakt. Þar tók hann fram að hlutverk Norræna hússins hefði fyrst 

og fremst verið að styrkja samband Íslands við Norðurlöndin. Hann sagði þó einnig að eftir 

seinni heimsstyrjöldina hefði Ísland verið svo einangrað öðrum Norðurlöndum, „að það myndi 

í versta falli enda með að Ísland, séð frá norrænu samhengi myndi einangrast frá hinum 

Norðurlöndunum.“ Að mati Sønderholms var slíkt mjög óheppilegt, bæði fyrir Ísland og hin 
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Norðurlöndunum, þar sem að rætur Íslands væru norrænar.87 Hann fellur greinilega í hóp þeirra 

sem vildu túlka hlutverk Norræna hússins sem miðstöðvar sem ætti að vernda íslenska 

menningu og koma í veg fyrir að hún einangraðist frá hinum Norðurlöndunum, og að hún í 

versta falli glataðist. 

Greinilega er togstreita á milli útlendinga og Íslendinga um tilgang og starf Norræna 

hússins. Hugmyndasmiður Norræna hússins, Dr. Ingvar Svennilson, hafði sagt að einangrun 

og mannfæð landsins leiddi til þess að það væri kjörinn staður fyrir stofnun eins og Norræna 

húsið. Greinilegt var að hann óttaðist að norræn menning landsins gæti hugsanlega glatast. Sé 

litið til orða Bent A. Koch um Ísland sem „veika hlekkinn“ í samvinnu Norðurlandanna er 

greinilegt að honum fannst mikilvægt að styrkja þyrfti tengsl Íslands við hin Norðurlöndin 

sérstaklega.  

Indriða G. Þorsteinssyni fannst Norræna húsið vera óþörf aðstoð utan frá og að það væri 

pólitísk miðstöð gegn áhrifum frá Bandaríkjunum. Sú skoðun er greinileg í ræðum Kristjáns 

Eldjárns, Halldórs Laxness og Bjarna Benediktssonar að Ísland væri enginn eftirbátur norrænu 

ríkjanna hvað varðaði menningarmál. Kristján lagði áherslu á að Íslendingar hefðu varðveitt 

norrænan menningararf í fornritunum. Halldór talaði um að hvert ríki ætti í hættu að tapa 

sérkennum sínum. Ísland væri engin undantekning hvað það varðaði. Bjarni Benediktsson 

deildi svipuðum hugmyndum þegar að hann sagði að hin Norðurlöndin ættu jafnvel á hættu að 

tapa eigin menningararfi frekar en Ísland. Það er greinilegt að þessir ræðumenn voru í 

ákveðinni varnarstöðu hvað varðaði umræður um tilgang Norræna hússins.  

Segja má þeir hafi reynt að draga athyglina frá „verndar-tilgangi“ Norræna hússins, þ.e. 

því hlutverki að varðveita norræna menningu hér á landi. Það var gert með því að upphefja 

fornritin. Norræna húsið var, samkvæmt þeim, ekki merki um að það þyrfti að styrkja norræna 

menningu hér á landi. Íslendingar gætu séð um það sjálfir. Norræna húsið væri einfaldlega liður 

í norrænu samstarfi í menningarmálum frekar en menningarleg þróunaraðstoð frá löndum sem 

teldu sig þurfa að kenna Íslendingum að vera norrænir. 

 

2.3 Norræn hús í Finnlandi, Grænlandi og Færeyjum 

Næstu grannar Íslands, Grænland og Færeyjar hafa einnig norræn hús. Í Grænlandi heitir 

norræna húsið Katuaq, eða trommukjuði á grænlensku. Húsið er í Nuuk, höfuðborg grænlensku 

heimastjórnarinnar og var opnað árið 1997. Starfsemi hússins er rekin af Norrænu 

ráðherranefndinni og heimastjórn Grænlands. Tilgangur þessa húss er líkt og hjá 
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systurbyggingu þess hér á landi að styrkja tengslin við Norðurlöndin. Húsið hefur einnig þann 

tilgang að efla grænlenska menningu í heimalandi sínu, sem og að tengja Grænland 

vinaböndum við heiminn allan.88 Vefsíða Katuaq tekur einnig fram að húsið eigi að vera, 

„menningaraleg orkumiðstöð Grænlands.“ Áhersla hússins á grænlenska menningu, fremur en 

menningu allra Norðurlandanna er nokkuð sem er athyglisvert. Eitt merki um þá áherslu er 

(fyrir utan nafnið á húsinu) sú staðreynd að flestar listasýningar hússins árið 2018, eða fjórar 

af sjö, voru með grænlenskum áherslum eða algrænlenskar.89 Einnig hefur veitingastaður 

Katuaq, eða öllu heldur kaffihús, grænlenskar áherslur í sinni matargerð.90 Veitingastaðurinn 

Aalto Bistro í Norræna húsinu hér í Reykjavík hélt sig aðallega við skandinavíska matargerð, 

fremur en alíslenska á meðan að hann starfaði.91 

Húsið má skoða sem þróunaraðstoð Norðurlandanna við Grænland. Það er hið stærsta 

sinnar tegundar á Grænlandi og er ein helsta byggingin í miðbæ Nuuk. Norræna stofnunin í 

Grænlandi, eða NAPA (Nunani Avannarlerni Piorsarsimassutsikkut Attaveqaat) er þar til húsa. 

NAPA hefur frá árinu 1987 veitt styrkti til þess að byggja „menningarbrú“ á milli 

Norðurlandanna og Grænlands. NAPA sýnir menningu barna og ungmenna sérstaka athygli og 

er í samstarfi við viðeigandi aðila á Norðurlöndunum. Styrkirnir eru fjármagnaðir algjörlega af 

Norrænu ráðherranefndinni, ekki beint af grænlenska eða danska ríkinu.92 

Norræna húsið í Færeyjum eða Norðurlandahúsið í Føroyum eins og það heitir á 

færeysku hefur sama tilgang og húsin á Íslandi og Grænlandi. Því er ætlað að styrkja bönd 

heimalandsins við Norðurlöndin, en einnig að stuðla að bættum alþjóðlegum samskiptum. Líkt 

og húsið á Grænlandi er lögð áhersla á að styrkja menningu heimalandsins og að breiða hana 

út um hin Norðurlöndin. Fyrsti framkvæmdastjóri Norræna hússins í Færeyjum, Steen Cold, 

sagði í viðtali við Morgunblaðið, við opnun hússins 1983: 

Maður óttast að hús þetta og möguleikar þess, hefði þau áhrif á menningu Færeyinga, 

að þeir kæmu hingað aðeins sem þiggjendur. Ég held þó að svo verði ekki og sýnist að 

Færeyingar hafi áttað sig á því, að nú er komið nýtt hús, sem gerir þeim kleift að stunda 

sína list og menningu mun betur en áður.93  

Það er því greinilegt að Færeyingar hafa haft áhyggjur af tilgangi hins færeyska Norræna húss, 

að það væri fyrst og fremst hugsað til þess að kynna Færeyinga fyrir Norðurlöndunum frekar 

                                                           
88 Vef. „Vision and Mission." 
89 Vef. „Udstillinger.” 
90 Vef. „Cafétuaq.” 
91 Vef. “Aalto Bistro.“ 
92 Vef. “About NAPA’s Cultural Support Programme.” 
93 Morgunblaðið 22. júlí 1983, bls. 28. 
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en í hina áttina. Norræna ráðherraráðið er æðsta stjórnareining hússins, en 

menntamálaráðuneyti Færeyja sem og nefnd Norræna hússins í Færeyjum taka einnig þátt í 

stjórn þess.94 Húsið býður einnig upp á mat í veitingahúsinu Smakka sem er þar til húsa. Miðað 

við heimasíðu þess veitingahúss er boðið upp á fremur hefðbundna skandinavíska matargerð 

með innblæstri frá öllum Norðurlöndunum.95 

Stofnun norræns húss á Finnlandi var lengi rædd áður en að Norræna stofnunin í 

Finnlandi, eða Pohjoismaiden Suomen institutti, opnaði árið 1997 í Helsinki. Maj-Britt 

Imnander, forstjóri Norræna hússins frá 1972-1975, sagði í viðtali við Tímann við starfslok sín 

að slík stofnun ætti erindi í Finnlandi. Hún sagði að ástæður á bak við slíka stofnun væru meðal 

annars tungumál Finna sem er óskylt Norðurlandamálunum.96 Þessi spá Maj-Britt rættist og 

Norræna stofnunin í Finnlandi hefur sem aðaláherslu að breiða út norræna menningu og 

tungumál. Þar eru einnig haldnir fyrirlestrar um þau málefni sem snerta Norðurlönd og boðið 

upp á tungumálakennslu í öðrum norrænum tungumálum fyrir Finna. Stofnunin sinnir einnig 

þeim tilgangi að breiða út finnska menningu og tungumál til annarra Norðurlanda. Bókasafn 

hennar lánar aðallega út nútímabókmenntir og rekur barnamenningarsetur.97 Norræna 

stofnunin í Finnlandi býr þó ekki yfir eigin húsnæði, heldur deilir því með Norræna 

fjárfestingabankanum.  

Norræna stofnunin á Álandseyjum, Nordens institut på Åland, er í Mariehamn, 

höfuðborg sjálfstjórnarhéraðsins og opnaði árið 1984. Markmið þeirrar stofnunnar er að tengja 

Álandseyjar og hin Norðurlöndin sterkari böndum. Stofnunin hefur einnig gegnt því hlutverki 

að auka menningarlegt samstarf Norðurlandanna við Eistland, Lettland og Litháen, þar sem að 

miðlæg landlega eyjanna hentar vel til slíks samstarfs. Stofnuninni er einnig ætlað að fræða 

fólk um menningarlega arfleið Álandseyja og sérstöðu þeirra á Norðurlöndunum. Stofnunin 

býður upp á menningarlega atburði líkt og tónleika, leikrit og upplestra höfunda frá öllum 

Norðurlöndunum.98   Norræna ráðherraráðið hefur einnig opnað skandinavíska 

menningarmiðstöð í Bandaríkjunum. Nánar tiltekið Scandinavia House, sem opnaði í New 

York borg árið 2000. Tilgangur þessarar miðstöðvar er að styðja við norræna menningu í 

Bandaríkjunum og kynna þar í landi norræna tónlist, kvikmyndir, list og hönnun af ýmsu tagi. 

Miðstöðin býður einnig upp á tungumálakennslu, fyrirlestra og upplestra.99 Staðsetning þess í 

                                                           
94 „Vef. „Vælkomin.“ 
95 Vef. „Smakka.“ 
96 Tíminn 19. desember 1975, bls 2. 
97 Nordens hus och institut, bls. 12. 
98 Nordens hus och institut, bls. 10. 
99 Vef. „About.“ 
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New York borg er líklega vegna þess að sú borg er leiðandi í menningarlífi Bandaríkjamanna. 

Rökréttara hefði þó kannski verið að staðsetja Scandinavia House í miðvesturríkjum 

Bandaríkjanna, en þar er fjölda Bandaríkjamanna af norrænum uppruna að finna.  

Staðsetningar þessara norrænu húsa á Íslandi, Finnlandi, Grænlandi og Færeyjum eiga 

eitt sameiginlegt. Þau eru öll staðsett á jaðarsvæðum Norðurlandanna í þeim tilgangi að styrkja 

norræn tengsl þessara jaðra við miðjuna. Skandinavíska húsið í Bandaríkjunum er fyrst og 

fremst byggt sem menningarmiðstöð fyrir norræna menningu erlendis, en ekki innan hins 

hefðbundna Norðurlandasvæðis. 
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Niðurstöður 

Sé litið til pólitísks og menningarlegs bakgrunns Norræna hússins er ljóst að hugmyndin um 

að styrkja þyrfti tengsl Íslands við hin Norðurlöndin hafi ekki verið ráðandi ástæðan á bakvið 

byggingu þess. Helsti tilgangur Norræna hússins var sá að sporna við menningarlegum áhrifum 

hinna enskumælandi þjóða, þá sérstaklega Bandaríkjanna. Samband Norrænu félaganna lagði 

til strax árið 1960 að byggja þyrfti sérstaka stofnun hér á landi til þess að sjá um menningarlega 

starfsemi. Sú tillaga var tekin upp af Norrænu ráðherranefndinni ári síðar og staðfest að Ísland 

yrði fyrir valinu sem staður fyrir slíka stofnun. Sú staðreynd að það hafi verið meðlimur úr 

Norræna félagi Svíþjóðar sem lagði til að Norræna húsið þyrfti að vera hér á landi frekar en í 

einhverju öðru Norðurlandanna. Gefur til kynna að áhyggjurnar af því að Ísland gæti glatað 

norrænum menningararfi sínum voru því ekki aðeins sterkar hér á landi heldur alþjóðlega. Hér 

var því byggð tímamótabygging á heimsmælikvarða eftir arkitektinn fræga, Alvar Aalto, 

samkvæmt norrænni hönnun að utan sem innan, áherslur voru lagðar frá upphafi á að húsið 

félli vel inn í íslenska náttúru. 

Eins og fram kemur í ræðum Kristjáns Eldjárns, Halldórs Laxness og Bjarna 

Benediktssonar við opnunarhátíð Norræna hússins þá var það algeng hugmynd á þeim tíma að 

tilgangur Norræna hússins væri ekki einungis sá að styrkja norræna samvinnu, heldur einnig 

að verja ímynd Íslands eitt Norðurlanda. Séu ræður þeirra greindar sést að í þeim koma fram 

hugtök sem lýstu Íslandi sem stað þar sem gáfur og dugnaður voru framúrskarandi. Áhugavert 

er að sjá slíkar hugmyndir um sjálfsmynd Íslands, hugmyndir sem eru beintengdar við 

eftirlendufræði og hugtök líkt og öðrun og ímynd. Það að Norræna húsið ætti að verja hina 

sérstöku norrænu eiginleika Íslands var því ofarlega á lista þessara göfugu ræðumanna um 

tilgang stofnunarinnar. 

Útlendingar og Íslendingar höfðu ólíka sýn hvað varðaði tilgang Norræna hússins og 

var greinilega togstreita þar á milli. Erlendir menn líkt og Ingvar Svennilson og Bent A. Koch 

bentu á að mannfæð og fjarlægð landsins yllu því að hér væri hætta á að norræn menning myndi 

glatast. Því væri landið kjörinn staður fyrir stofnun eins og Norræna húsið. Íslendingar á borð 

við Indriða G. Þorsteinsson sögðu að Íslendingar gætu séð um þá arfleið sjálfir. Íslenskir 

ræðumenn opnunarhátíðar Norræna hússins, þeir Kristján Eldjárn, Halldór Laxness og Bjarni 

Benediktsson lögðu áherslu á hlutverk Íslands við varðveislu norræns menningararfs. Norræna 

húsið var samkvæmt þeim liður í norrænni samvinnu, ekki aðstoð erlendra ríkja við 

menningarstarf á Íslandi.  
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Menningaráhrif frá enskumælandi ríkjum, s.s. Bandaríkjunum, voru sterk. Mikil 

andstaða var á meðal menntamanna gegn menningaráhrifum frá enskumælandi ríkjum. Meðal 

annars var andstaða við útsendingar sjónvarps og útvarps frá bandarísku herstöðinni. Ísland átti 

að vera norrænt land, ekki eitthvað annað og því var brýnt að tryggja þá stöðu landsins með 

nýrri stofnun allra Norðurlanda, Norræna húsinu. Sú staðreynd að aðrar norrænar stofnanir 

voru reistar á Grænlandi, Finnlandi, Færeyjum og Álandseyjum, styður við þá hugmynd að 

tilgangur þessara stofnanna þar, sem og hér, hafi verið sá að verja norræna sjálfsmynd á 

jaðarsvæðum norðursins. 

Var þá Norræna húsið með kynningarstarfi sínu á norrænni menningu, hugsað til þess 

að vernda Ísland frá engil-saxneskum áhrifum? Svarið við þeirri spurningu, sé litið til orða 

helstu hugmyndasmiða Norræna hússins, Ingvars Svennilson og Bent A. Koch um sérstöðu 

Íslands hvað varðar mannfæð og fjarlægð í samanburði við hin Norðurlöndin, ásamt því að 

skoða umræðuna sem átti sér stað á árunum fyrir og eftir opnun hússins, hlýtur því að vera 

jákvætt. Mótmæli Indriða G. Þorsteinssonar styðja þá skoðun. Hið sama má segja um áherslur 

ræðumanna við opnun Norræna hússins þar sem bent er á fornrit Íslendinga og að Ísland sé 

ekki eitt á báti þegar kemur að því að verja menningararf landsins. Þetta mætti einnig túlka sem 

vörn gegn slíkum hugmyndum um tilgang Norræna hússins. Hér má einnig benda á önnur 

norræn hús á öðrum jaðarsvæðum Norðurlandanna, líkt og á Grænlandi og í Færeyjum. Þau 

hafa þann tilgang að styrkja norræna menningu þar. Er erfitt að halda því fram að Norræna 

húsið hér á landi hafi ekki verið hugsað í þeim tilgangi. Niðurstaða mín er því sú að Norræna 

húsið í Vatnsmýrinni hafi því bæði verið hugsað sem útvörður norrænar menningar hér á landi 

gegn menningarstraumum hinna enskumælandi þjóða og til þess að kynna menningu hinna 

Norðurlandanna hérlendis. 
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