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NNM II publicerar resultat från projekt som finansieras av NNM II. Detta betyder inte att materialet alltid 
ger uttryck för NNM II synpunkter, men det utgör ett inlägg i en nordisk diskussion. 
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Kulturforum om Nordisk Madkultur 24-25 marts 11, Nordens Hus, Reykjavik. 

Kulturforummet fandt sted på opfordring af de nordiske kulturministre (EK-K) for at 
forsøge at afdække NNMs programmets tanker om forbindelserne til kulturområdet. 
NNMs styregruppe havde ligeledes bevilliget støtte til konferencen. 

Kulturforummet samlede en bred vifte af aktører indenfor feltet mad og kultur, bl.a. 
udøvende kunstnere og madhåndværkere, teoretikere og embedsmænd. NNMs 
arbejdsgruppe havde lagt vægt på at kulturforummet også skulle initiere en faglig 
diskurs omkring NNM og dette skete i flere spændende indlæg bl.a. omkring mad 
som kunst, Maden som identitesskaber sammenlignet fx med skandinavisk 
møbeldesign og problemer omkring den nationalromantiske retorik omkring NNM. 

På opfordring af NNM programmets arbejdsgruppe var der lagt vægt på at udarbejde 
visuelt materiale til brug på hjemmesiden og i de såkaldt nye sociale medier. 
Researchgruppen, et dansk-islandsk produktionsselskab stod for dette og resultatet 
kan findes her: http://www.youtube.com/watch?v=n9wKFaTDql8  

Resultat og muligheder 
Alle grupper var enige om at emnet på ingen måder var udtømt men at der bør 
arrangeres en opfølgende konference  bl.a. med følgende mål og indhold: 

• At kommunikere Ny Nordisk Mad med omverdenen ved hjælp af perspektivet 
Mad som Kunst. 

• At  lægge yderligere vægt på bæredygtighedspoblematikken i forhold til madkul-
turen og konkret at se på madkultur og design i dette lys. 

• At se på madkultur og arkitektur i bred social sammenhæng. 
• At udnytte indvandringen positivt også i forhold til Ny Nordisk Mad og fx lade 

en måltidskreatør gestalte et måltid der belyser indvandrere og deres madkultur 
som en positiv indflydelse på det Ny Nordisk Køkken. 

• Konferencen afsluttedes (dvs. konference 2 begyndte) med et oplæg fra Björn 
Ylipää der direkte ledte frem mod workshoppen omkring NNM og de kreative 
industrier. Arbejdet/resultaterne fra denne workshop skal ses som konkrete 
resultater af nogle af kulturforummets diskussioner. 

 


