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1. Innledning 

 

Knut Hamsun. 1890. Foto: Andrea Tevle.  

Knut Hamsun (1859-1952) er en norsk forfatter som har hatt påvirkning islandsk moderne 

litteratur og i 2009 er det 150 års siden han ble födt. Tolv av bökene hans er oversatt til 

islandsk, blant annet Sult, Markens gröde, Benoni og Rosa, Pan og Victoria. Likevel har det 

vært lite av opplesninger, teateroppsetninger, filmvisninger eller annet fokus på hans 

forfatterskap de siste årene. Målsetningen for jubileumsprogrammet er: „Hamsun árið 2009“ 

skal ha et bredt program og vise ulike sider av forfatterskapet for gamle og nye lesere. 

Forhåpentligvis förer utstillinger, opplesninger, filmvisning og media oppmerksomhet til at 

antall utlån av Hamsuns böker öker.  

Denne oppgaven handler ikke om Hamsuns litterære betydelse, men om jubileumsfeiringen 

av forfatteren på Island og arbeidet rundt planlegging, formidling og gjennomförelse. 

Oppgaven begynner med å beskrive de ulike delene av programmet for å gi en oversikt over 

jubileet. Deretter kommer situasjonsanalyser som blant annet har kartlagt styrker, svakheter, 

og muligheter og trussler, og vært et viktig arbeidsverktöy i planleggingen. Så blir 

formidlingsstrategien presentert, den er gjennomtenkt og planlagt som fölge av analysene. 

Budsjettet har hjulpet prosjektleder til å utnytte ressurser, dette kan man se mer detaljert i 

prosjektdagboken som fölger handlingsplanen og det som skjedde i virkeligheten. Oppgaven 

avsluttes med en evaluering av hva som fungerte, hva som ikke gikk så bra.  

Prosjektleder er Ellen Marie Fodstad, og er gjort i samarbeid med Den Norske Ambassaden 

på Island ved ambassadör Margit Tveiten og kultuattache Per Landrö , Nasjonalibiblioteket i 

Norge ved Knut Listerud og Borgabókasafn Reykjavík ved Kristín Viðarsdóttir. Veiledere i 
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prosjektet er Eggert Þór Bernharðsson, Ingibjörg Þórisdóttir og Dagný Kristjánsdóttir ved 

Islands Universitet. Filmmuseet på Island og Nordens hus har stöttet med gratis lokaler. 

Hamsun kan sees i sammenheng med på öyas egen dikterhelt, Halldór Laxness. Hans bok Sin 

egen herre (1934-35) er et angrep på Markens grøde (1917), med Bjartur som en parallell til 

Knut Hamsuns Isak, men fri for bygdelivets mystiske skjønnhet, som kjennetegner Hamsuns 

idéverden. Halldór Guðmundsson som har skrevet biografien om Halldór Laxness sier til den 

norske avisen Aftenposten: 

Sjalusien overfor Hamsun hadde nok sammenheng med at den norske forfatter var 
blant de mest betydningsfulle romanforfattere på Island og i Europa. Men Laxness 
beundret Hamsuns penn. Han medga at nordmannen var et stilistisk geni, men hevdet 
at det gjennom hele "Markens grøde" er en underliggende menneskeforakt. 
Kommunistsympatisøren Laxness hadde dessuten lite til overs for Hamsuns 
ideologiske ståsted.1 

      

Knut Hamsun i „Dikterstuen“ Nörholm. 1930. Foto: Anders B. Wilse. 

Det finnes alltid ambivalens, flertydelighet og ulike stemmer i Knut Hamsuns fortellinger. 

Hamsun ga blant annet ved å gi plass for det ubevisste sjeleliv og de irrasjonelle sider ved 

mennesket. Snarere enn de representative typer, som han mente overbefolket den realistiske 

og naturalistiske litteraturen, ville han skildre nervemenneskene, unntaksindividene, de 

psykologiske særtilfellene.2 Det er ikke de store ideene, livsanskuelsene, tro eller viten som 

styrer livet og danner personligheten. Det er de tilsynlantende ubetydelige elementene, 

bagatellene, som forandrer livene til noen av menneskene i bökene hans. Dette er ikke en 

utdatert problemstilling, men noe mange kan forholde seg til, og det gjör at Hamsun har en 

stemme i samtiden. Litteraturhistorisk vil Hamsun sannsynligvis bestandig være sentral fordi 

                                                            
1Andreassen, Thorleif: ,, Dikterhøvding var sjalu på Hamsun". Aftenposten 25.05. 2007: 
http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article1803641.ece. 

2 Andersen, Per Thomas: Norsk Litteraturhistorie, s. 292. 
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han har skrevet flere verk som har fått status som markörer for historiske omslag eller 

paradigmeskifter i den litterære utviklingen.3 

Hvor populær er egentlig Knut Hamsun på Island? For å se nærmere på dette fikk 

prosjektleder en oversikt over antall utlånte Hamsunböker de siste fem årene fra 

hovedbiblioteket i Reykjavik. Det var desverre ikke mulig å få en oversikt over tidligere tall 

for å sammenlikne med utlån av bökene hans for flere tiår siden. 

Antall Hamsun böker til utlån 2004-2009 hovedbiblioteket i Reykjavik: 

Að haustnóttum 35 
Benoní 208 
Growth of the soil 5 
Gróður jarðar 273 
Grónar götur 15 
Hunger 8 
Kjærlighetens slaver... 11 
Leyndardómar 104 
Loftskeytamaðurinn 245 
Mysterier 7 
Pan, á norsku 9 
Pan, á íslensku 77 
Rósa 350 
Samlede verker 30 
Sult 1 
Sultur 77 
Tvennir tímar 63 
Umrenningar 47 
Victoria 1 
Viktoría 329 
  
 1895 
 
  
Söker man i Gegnir systemet som gir oversikt over materiale tilgjengelig i de fleste 

biblioteker på Island får man 224 treff på Knut Hamsun. Mange av treffene er fra 1950 årene 

hvor det foruten oversatte böker er skrevet hovedoppgaver og artikler om forfatteren. Man 

kan tenke seg at Hamsun var mye lest på denne tiden. I arkivet til Lesbók Morgunblaðsins 

finner man to artikler om Hamsun en fra 19624 som diskuterer forfatterskapet og en om 

                                                            
3 Andersen, Per Thomas: Norsk Litteraturhistorie, s 297. 

4 ,,Knut Hamsun“, Lesbók Morgunblaðsins 10.06 1962 [Forfatter ukjent]. 

http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?issId=241170&lang=da. 
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forholdet mellom Hamsun og Laxness, fra 1983.5 Bare den siste oversatte boken er å få kjöpt 

hos bokhandlere på Island, Sværmere ble oversatt i 2007. Ellers er bökene hans tilgjengelig på 

antikvariater og biblioteker. Jubileumsfeiringen på Island skal presentere Knut Hamsun for 

nye lesere, men også være til glede for de som allerede kjenner forfatterskapet. Det kan være 

et godt utgangspunkt å ha utstilling der hvor bökene finnes på islandsk, bibliotekene. 

Hovedbiblioteket i Reykjavik og Amtsbiblioteket i Akureyri har dessuten flere av bökene 

hans på norsk. 

 

Prosjektleder gjör research på hovedbiblioteket i Reykjavik. Foto: Pétur G. Kristjánsson. 

 

2. Jubileumsprogrammet  

Her velger jeg å presentere programmet slik det så ut når det gikk i trykken en måned för 

utstillingene åpnet. Dette gir en en oversikt over jubileet, og kan senere sees i sammenheng 

med prosjektdagboken som viser at programmet i den förste prosjektbeskrivelsen så 

anderledes ut. Et program i idefasen ser sjelden ut som sluttresultatet, men hovedmålet har 

alltid vært det samme: Hamsun jubileumsprosjekt skal ha et bredt program og vise ulike sider 

av forfatterskapet for gamle og nye lesere. Det inngår i hovedmålet at alle programposter har 

gratis inngang og alle er velkommen. Informasjon om programmet skal være lett tilgjengelig 

der hvor folk som leser böker ferdes.  

 
                                                            
5 Egill Helgason: ,,Með anstæðum forteiknum“, Lesbók, Morgunblaðsins 02.07 1983 

http://www.timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3303018&lang=en. 
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Prosjektet består av tre ulike deler: 

2.1 Utstillinger av Hamsuns böker vil være i glassmontre i foyaeen i hovedbiblioteket i 

Reykjavik og utstilt i Amtsbókasafninu á Akureyri, Bókasafninu á Húsavík, Bókasafni 

Vestmannaeyja, Bæjar- og héraðsbókasafninu í Ísafirði, Bæjar og héraðsbókasafninu á 

Selfossi, Bókasafninu á Höfn í Hornafirði, Bókasafni Hveragerðis og biblioteket i Nordens 

hus. Bökene i utstillingene skal kunne lånes med hjem, slik blir utstillingen levende og i 

forandring. Opplysninger om Hamsuns forfatterskap presenteres på norsk i foldere og 

gjennom en multimediaversjon laget av Nasjonalbiblioteket i Oslo.  

 

Fra multimediaversjonen om Knut Hamsun. Foto: Nasjonalbiblioteket. 

Fotoutstillingen „Pan“, bilder fra Island og Norge inspirert av romanen Pan (1894) vil vise på 

skjerm i loop i vestibylen på bibliotekene. Hvert bilde skal fortelle en stemning og derfor 

kunne stå alene, men også være en del av historien i boken. Årstidene og kjærlighetshistorien 

er fremtredende. Målet med ustillingen er å formidle stemningen og opplevelsen av boken. 

Bildene er tatt på Island og i Norge og er av Ellen M. Fodstad.  

  

Fra Pan fotoutstillingen. Nú verð ég að fara frá þér. Foto: Ellen M. Fodstad. 
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Hamsun jubileet åpnes 30. april kl 17.00 i hovedbiblioteket i Reykjavik med mottakelse og 

opplesning. Norges ambassadör på Island Margit Tveiten önsker velkommen, prosjektleder 

opplyser om programmet og skuespilleren Sigurður Skúlason leser novellen Fluen (1902) 

eller En ganske almindelig flue av middels størrelse som den også kalles.6 Skúlason kjenner 

til Hamsuns böker, han har tidligere lest Pan som hörespill i radioen til glede for mange. 

Utstillingene varer til og med 17. mai, Norges nasjonaldag.  

2.2 Teateropplesning i Nordens hus hvor man viser to ulike sider av Hamsun, fra hans 

tidligste böker og fra hans siste, fremfört av en yngre og en eldre skuespiller. Man skal kunne 

oppleve kontrastene mellom en ung forelsket mann og et eldre skadet menneske og se 

bredden i Hamsuns forfatterskap. Unge Þórir Sæmundsson vil lese fra Victoria skrevet i 1898 

og Gunnar Eyjólfsson vil lese fra På gjengrodde stier fra 1949.  

 

Skuespillerne Gunnar Eyjólfsson og Þórir Sæmundsson. Foto: Þjóðleikhúsið  

Hamsuns prosjekt i 1890 årene var å fornye litteraturen og gi plass til det ubevisste sjeleliv. 

Han blir i denne perioden beskrevet som både modernistisk og nyromantisk.7 I Victoria viser 

Hamsun hvordan samfunnets regler og tradisjoner tar livet av kjærligheten. Det er først og 

fremst hovedpersonenes indre liv som skildres. Gjennom dagdrømmer og brev får vi et klart 

bilde av kjærlighetsredselen hos Johannes og kjærlighetssviket hos Victoria. På 1900 tallet ble 

Hamsun en mer realistisk forfatter som ofte brukte folkeliv og nordnorsk miljö som bakgrunn 

for sine fortellinger. Likevel er det sammenheng i Hamsuns forfatterskap, det finnes alltid 

ambivalens, flertydighet og ulike motstemmer. På gjengrodde stier Hamsuns siste bok. Det 

                                                            
6 Íslenskar smásögur, s .453-459. 

7 Andersen, Per Thomas: Norsk Litteraturhistorie, s. 292. 
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selvbiografiske verket var omstridt i samtiden, fordi han med dette blant annet fremla et 

forsvar for sin handlemåte under annen verdenskrig. Boken er organisert i små bolker uten 

åpenbar sammenheng, annet enn at de utgir seg for å være historisk/biografisk sanne. 

Fremstillingen i På gjengrodde stier er ikke fri for fiksjonselementer, selv om disse gir seg ut 

for å være fra virkeligheten.  

Opplesningen foregår 6. mai i Nordens hus. Norges kirke og kulturminister Trond Giske 

holder åpningstale hvor han vil utdype forholdet mellom Hamsun og Laxness. Dette viser at 

feiringen av Hamsuns forfatterskap i utlandet er en viktig del av jubileet for Norge.  

2.3 Filmvisning av Sult (1966) basert på Knut Hamsuns roman med samme navn fra 1890 

vises med gratis inngang på Filmmuseet i Hafnarfjordur 5. mai og 9. mai. Filmen er regissert 

av dansken Henning Carlsen og var den förste filmen laget av en norsk/dansk/svensk 

samarbeidsproduksjon. Per Oscarsson som hadde hovedrollen ble belønnet med Gullpalmen i 

Cannes i 1966 for beste mannlige hovedrolle.  

 

         

Bilder fra Sult. Foto: Henning Carlsen 

 

Flere av Hamsuns verk er filmatisert, blant annet Markens gröde (1921), Pan (1937 og 1995), 

Victoria (1957 og 1988), Benoni og Rosa (1973) og Telegrafisten (1993). Sult filmen er valgt 

fordi den viser til bredden i forfatterskapet i forhold til resten av jubileumsprogrammet, hvor 

andre verk som Pan og Victoria er representert. 

2.4 Programmets utseende 

Arbeidet med utseende av programmet fulgte også hovedmottoet om tilgjengelighet og 

bredde, tekst og bilder skulle komme godt frem uten forstyrrende elementer. Når et program 

er oversiktlig blir fokuset på innhold, tekst og tidspunkter. 
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Forside og bakside av jubileumsprogrammet. Layout: Lilja Gunnarsdóttir 

Prosjektleder fikk sendt bilder og informasjonsmateriell fra Nasjonalbiblioteket i Oslo og 

norsk Filminstitutt, men var fri til å lage programmet ut ifra egne önsker. Bilder og materiell 

ble sendt videre til formgiveren sammen med et önske om farger, format og tekstinnhold og 

antall sider. Det ble også satt frem som vilkår fra prosjektleder at midstiden av programmet 

skulle kunne henges opp som plakat. Ambassadören ville at foredragsserien arrangert av 

universitetet og Nordens hus i höst, også skulle være med i det trykte programmet. Logoer og 

hjemmesider til samarbeidspartnere ble satt på baksiden slik at kontaktinformasjon var lett 

tilgjengelig. 
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Midtside jubileumsprogrammet. Layout: Lilja Gunnarsdóttir. 

Fordi det var mye tekst tok formgiver og delte innholdet i bokser for å gjöre det mer 

oversiktlig. Programmet ble sendt til trykkeriet en måned för jubileet åpnet, og ble lagt ut i 

bokhandler, biblioteker og på universitetet i midten av april. Det er understeket i teksten at 

alle programposter har gratis inngang. 

  
 

3. Situasjonsanalyser av Hamsun jubileet för gjennomföring 

Planleggingen av Hamsun jubileets program og formidlingstrategi har blant annet bestått 

av situasjonsanalyser utfört av prosjektleder. Analysene  er et virkemiddel for å få en 

oversikt over faktorer som kan hjelpe eller hindre et prosjekt8. SWOT analysen viser et 

arrangements interne styrker og svakheter samt eksterne muligheter og trusler som finnes i 

omgivelsene. Eventanalysen gjör at man bedre kan legge frem prosjektets kvaliteter når man 

                                                            
8 Byrnes, William: Managment and the arts, s. 90. 
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söker om penger til et prosjekt og se prosjektets kommunikative verdi. I ressursanalysen 

ser man på hvilke ressurser som er til rådighet og hva man trenger. PEST-analysen er en 

metode for å vurdere politiske, ökonomiske, sosiokulturelle og teknologiske rammer i en 

verden og det samfunn arrangementet fungerer i. 

3.1 SWOT analyse  

SWOT står for Strenght, Weaknesses, Opportunities og Threats og viser et arrangements 

interne styrker og svakheter samt eksterne muligheter og trusler som finnes i omgivelsene. SWOT 

analyse er ofte gjort i begynnelsen av et prosjekt. På norsk blir SWOT til SSMT: Styrke, 

Svakheter, Muligheter og Trusler. Styrke og svakheten handler om det interne innen 

organisasjonen, mens muligheter og trusler handler om det eksterne, miljöet og verdenen 

utenfor som påvirker prosjektet. SWOT/SSMT analyse av Hamsun jubileet: 

 

STYRKE 

Det er jubileumsår.                                            
Det er et prosjekt som kan få ökonomisk stötte 
fra ambassaden på kort tid.                                      
Prosjektleder har erfaring.                                      
Et program kan bli til for lite penger hvis man er 
kreativ.                                                                     
Det er en mulighet for å oppfriske Hamsuns 
forfatterskap.                                                           

 

SVAKHETER 

Liten tid til planlegging, begynte i januar og 
skal være fullfört i mai.                                       
Prosjektet er avhengig av ökonomisk stötte 
fra ambassaden.                                                  
Det kan ta tid å få svar fra involverte og 
tidsfrister kan bli forskjövet.                               
Vanskelig for skuespillere og stille opp på så 
kort varsel.                                                         
Prosjektleder er norsk og har ikke all lokal 
kjennskap og språk.           

 

MULIGHETER 

Kjent forfatter, allerede interesse.                         
Forholdet mellom Laxness og Hamsun.                  
Biblioteker har bökene hans.                              
Tolv av bökene hans er oversatt.                             
Lenge siden forfatterskapet var i fokus på Island.  
Norge er interessert i fokus på Hamsun i 
utlandet.                                                 Bökene 
hans er aktuelle også  i dag.                                    
Media vil bli interessert fordi det er jubileumsår. 

 

 

TRUSSLER  

Mange kjenner ikke til forfatteren.                     
En generasjon islendinger har aldri lest ham.    
Kan av noen avblåses som tört  og kjedelig.     
Noen vil ikke komme fordi de tror alt foregår 
på norsk og det forstår de ikke.                           
Andre kulturbegivenheter kan foregå 
samtidig.                                               
Krisetid og annet fokus i media. 
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En slik analyse er i forandring mens man jobber med prosjektet, men kan gi et slags innblikk i 

planleggingsfasen og komponenter man undersöker. I slutten av oppgaven er en oversikt over 

styrker og svakheter gjort etter at prosjektet var gjennomfört.  

Det finnes flere måter å se hvor sterkt prosjektideen er, blant annet ved en ressurs analyse og 

en event analyse. Analysene kan være viktige kartleggingsverktöy i idefasen av prosjektet, 

fordi de viser hvor sterkt det er innholdsmessig og man får oversikt over hvilke ressurser som 

er nödvendig. 

3.2 Event analyse  

Et annet verktöy er en event analyse, som gjör at man bedre kan legge frem prosjektets 

kvaliteter når man söker om penger til et prosjekt og se prosjektets kommunikative verdi. 

Barometeret er også et verktöy for å se på hva man kan vektlegge når man jobber med 

formidlingsstrategi, dette vil bli utdypet i delen om media og pressekontakt.  

Ni byggestener hjelper oss til å formulere prosjektets konkrete kvaliteter: 

1. Eventet skal være unikt - eventet finner sted bare en gang.  

2. Eventet skal være historisk - begivenheten skal ha en plass i historien, den skal ha 
samfunnsbetydning. 

3. Eventet skal være uforutsigbart – det skal vekke vår nysgjerrighet, dette har vi ikke opplevd 
för. 

4. Eventet skal være forutsigbart- skal være trygt, bekrefte våre normer og gjenkjenbart, men 
samtidig spennende. 

5. Eventet skal ha stjernekvalitet – en kjent skuespiller, forfatter ol som trekker publikum. 

6. Eventet skal involvere publikum – de skal ikke bare være tilskuere, men et mötested ol. 

7. Eventet skal være historiefortellende – gi gode historier til mediene for å få dekning over 
lengre tid. Fokuset kan være på produktet, stedet, skuespillerne, plassering i tid og sted, 
temaet bak eventen, formål etc. 

8. Eventet skal være medievennlig – medierne ser av seg selv at dette er verdt å fortelle om.  

9. Eventet skal være identitetskapende – det skal styrke egen identitet ved å være til stede. 

Etter å ha sett på programmet slik prosjektleder håpet det skulle bli i februar ble Hamsun 

jubileet satt inn i et barometer for å se om det hadde nok kvaliteter til å være synlig i mylderet 
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av kulturarrangementer.9 Prosjektleder satt de ulike kvalitetene i et skjema og prövde å forutsi 

hvordan hvert punkt sto i Hamsun jubileet ved å sette poeng fra ett til fem, hvor ett er svakeste 

og fem sterkest. I skalaen sier man at et lavt resultat er fra 15 til 25 poeng.10 Event med 25-34 

poeng har middels verdi, og må kjempe hardere for å synes i kulturlandskapet. Arrangementer 

står sterkt hvis det får 35 til 45 poeng, man trenger ikke å legge en strategi for å få publikum 

og medier interessert, eventet har sterke kvaliteter som vil tiltrekke oppmerksomhet. 

Eventbarometer for Hamsun jubileet slik prosjektleder så dette i februar: 

Unikt 5 150 år jubileet skjer bare en gang. 

Historisk 4 Et bredt program for alle på en ny måte 

Samfunnsmessig er det ökonomisk krise, hvor 

programmet kan være et avbrekk fra politiske 

diskusjoner og nyheter. Samtidig er bökene hans si 

noe om samtiden i dag. 

Uforutsigbart 3 Prosjektet presenterer Hamsuns forfatterskap bredt, 

på en ny måte. Likevel er det forutsigbart, det går ikke 

helt nye veier. 

Forutsigbart 4 Innholdet er gjenkjennelig. 

Stjernekvalitet 4 Kjente skuespillere leser Hamsuns verk. 

Publikumsinvolvering 2 Biblioteket er et mötested, men de er ikke direkte 

involvert. 

Historiefortellende 3 Programmet kan deles opp og presentere ulike 

historier til media. 

Medievennlig  4 Kjente mennesker involvert, en ny måte å presentere 

en utenlandsk forfatter. Linken mellom Laxness og 

Hamsun verdt å skrive om.  

Identiteskapende 3 Fint og oppleve forfatterskapet sammen. med 

familien og venner. En forfatter man skal kjenne til. 

Sum: 32 (av 45 mulige) 

                                                            
9 Have, Christian: Synlighet er eksistens – kunstens og kulturens PR og kommunikation, s. 42-53. 

10 Have, Christian: Synlighet er eksistens – kunstens og kulturens PR og kommunikation, s. 42-53. 
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Tallene er et verktöy for prosjektleder for å kartlegge svake og sterke sider basert på egne 

meninger, ikke vitenskap. Punktet om uforutsigbarhet har fått tallet 3 fordi det programmet 

innholder en bred presentasjon av forfatteren gjennom film, foto og opplesninger som kanskje 

er uvanlig, men ikke overraskende. Hadde jubileet hatt en element av totalt uforutsigbarhet 

hadde poengsummen vært 5. Eventbarometeret viser tallet 32 etter at det er satt inn svake og 

sterke sider ved prosjektet. Tallet er basert på prosjektleders personlige mening. Allerede i 

planleggingsfasen ser prosjektleder at Hamsun jubileet har middels komminikasjonsmessig 

verdi og kan av seg selv forvente middels omtale hvis man ikke legger en strategi. Det kan 

være Hamsun jubileet skårer middels fordi det har elementer tilstede som ikke kommuniserer 

seg selv. Slik som i situasjonanalysen er det trussler, som at noen kan tro programmet er bare 

for en liten gruppe litteraturvitere og derfor ikke aktuelt for en selv. Programmet er heller ikke 

spennende nok for media, og man derfor pröve å vinkle historiene rundt jubileet slik at det blir 

mer medievennlig. Dette vil diskuteres videre i kapittelet om formidling.  

3.3 Ressursanalyse 

I ressursanalysen ser man på hvilke ressurser som er til rådighet og lager en analyse. Ved en 

slik analyse stiller man tre spörsmål, for deretter og sette dette i et skjema: 

1. Har vi mennesker med ferdigheter og kunnskaper som vi behöver for å realisere planene? 

2. Har vi fasiliteter, penger og utstyr som vi trenger? 

3. Har vi mulighet for å fölge utviklingen og gjöre forandringer mens vi går gjennom 

prosessen?11  

1. For å svare på det förste spörsmålet har jeg valgt å lage en organisasjonsoversikt, en såkalt 

rolleplan som prosjektleder og alle involverte. Analysen er laget etter at samarbeidspartnere 

var stadfestet. Skjemaet er satt opp slik fordi prosjektleder er bindeleddet mellom alle de 

involverte. All kommunikasjon har gått fra prosjektleder til de som er med i 

jubileumsprogrammet og tilbake. Programmet er oppdelt i utstillinger, opplesninger og 

filmvisninger, og de ulike delene har ulike aktörer. 

                                                            
11 Byrnes, William: Managment and the arts, s. 89. 
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Den norske ambassade har en annen rolle, de stötter prosjektet ökonomisk og har fått 

informasjon om all planlegging, og vært med på möter med skuespillerene som skal opptre i 

Nordens hus, og informert löpenede om strategier og formidlingsplan. Nasjonalbiblioteket i 

Oslo og veiledere på Islands universitet har bidratt med informasjon og veiledning. 

Nasjonalbiblioteket har også sendt foldere og multimediainformasjon, i tilegg til filene av 

plakatene som ble printet ut her. 

2. Gjennom samarbeidspartnere har prosjektet fasiliteter, penger og det utstyret som trengs. I 

tillegg legger de involverte ut informasjon om programmet på hjemmesider og i lokaler, slik 

at programmet blir formidlet bredt. Svaret på spörsmål to er derfor ja, Hamsun jubileet har 
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fasiliteter, penger og utstyr. Det teknisk mest kostbare i programmet er å få oversendt Sult 

filmruller fra Norsk film til Islands filmmuseum. Gjennom Den norske ambassade får man 

oversendelsen tollfritt. 

3. Prosjektleder har oversikt og muligheter for å gjöre forandringer i prosessen. Alle de 

involverte kunne komme med forslag, men forandringer ble alltid foretatt i samråd med meg. 

De eneste önsker om forandringer var fra ambassaden som ville ha programmet på ukedager i 

stede for i löpet av en helg, og det ble godkjent fordi det var i samråd med målsetningen om å 

nå ut til flest mulig. Teateropplesningen ble satt til 6 mai i samråd med skuspillerne etter at 

det ble klart at det var Nordisk ministerrådsmöte denne dagen, og vi hadde mulighet for å få 

Norges kirke og kulturminister Trond Giske til å tale.  

 

Norges kirke og kulturminister Trond Giske. Foto: Johannes Jansson. 

 

3.4 PEST analyse 

PEST-analyse er en metode for å vurdere politiske, ökonomiske, sosiokulturelle og 

teknologiske rammer i en verden og det samfunn arrangementet fungerer i. Navnet PEST 

analyse står for Political Economical Social og Technical og skal gi en oversikt hvordan 

omgivelsene kan påvirke prosjektet positivt og negativt. Analyseskjemaet er satt opp i en 

modell, hvert punkt utdypes etter modellen. I analysen ser man hvordan alle komponentene 

påvirker hverandre. Noen faktorer er tydligere enn andre, den ökonomiske krisen på Island 

kommer inn under alle punktene i analysen. 
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Politisk blir det fokus på forholdet mellom Norge og Island. I löpet av det siste året har det 

vært mer om naboskapet enn vanlig. Riksbanken har fått en norsk sjef og en norsk spesialist 

hjelper til i etterforskningen av ökonomisk kriminalitet relatert til den den pågående krisen. 

Norge har som de andre nordiske landene lånt penger til Island. Desverre har det blitt lite 

fokusert på det kulturelle aspektet.  

Ökonomisk er det finanskrise på Island, derfor blir budsjettet mindre og man må ty til 

billigere lösninger. På den andre siden gjör dette at den norske ambassaden har en sterkere 

ökonomi fordi den islandske kronen er svak i forhold til den norske. Det kan derfor være 

bedre muligheter for prosjektleder til å söke om flere midler til programmet. Lite budsjett gjör 
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at man har mindre ökonomiske midler til reklame og må ty til andre formidlingsveier, ofte 

mer direkte, som eposter.  

Sosialt kan Hamsun prosjektet være samlende fordi det har ulike programpunkter, ikke bare 

for litteraturvitere, men også for folk som er glad i film, teateropplesninger og i Hamsuns 

forfatterskap. Krisen kan også betyr at familier kommer sammen, og ser muligheten i gratis 

opplevelser, underholdning og lærdom, som nettopp Hamsun jubileet byr på. I en tid med 

ökonomisk krise kan det bli plass til nye strömninger og kanskje ser man enda mer mot 

litteraturen.  

Teknisk er programmet lite krevende, de fleste aspekter er rimelige, som fotoutstillingen Pan 

hvor bildene er brent på cd-rom og dvd discer, og fremvises på skjermer allerede tilgjengelig i 

bibliotekene. Filmfremvisningsutstyr og lokaler er gratis gjennom samarbeidet med 

filmmuseet, men filmrullene må sendes fra Oslo til Hafnarfjörður, som för nevnt den mest 

kostbare utgiften. Formidlingen kan foregå gjennom gratis formidlingskanaler som epostlister, 

Facebook, Twitter og pressemeldinger. 

Analysen viser at det er positive faktorer i omgivelsene til Hamsun jubileet, som den 

ökonomiske situasjonen til Den norske ambassaden på grunn av den svake islandske kronen, 

og ulemper ved at det allerede har vært mange nordmenn i islandske medier, gjennom blant 

annet norsk sjef i Riksbanken.  

SWOT, event, ressurs og PEST analysen gir en oversikt som gjör at det er lettere og lage en 

formidlingsplan for Hamsun jubileet, fordi man blant annet har funnet svake og sterke sider til 

prosjektet. 

 

4. Formidling 

Det er viktig å ha en strategi fordi utviklingen av internett og mobil teknologien har 

intensivert kommunikasjonshastigheten, så den mengdemessig er vokset til et nivå hvor de 

intrykk og budskap vi registerer i löpet av et år, tilsvarer det foreldrene våre kanskje hadde et 

liv til å fordöye. Det skal med andre ord ropes höyt og skrives meget store bokstaver hvis vi 

skal gjöre oss forhåpninger med å bli hört og sett. Er man ikke synlig, blir man revet med av 
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informasjonsbölgen og forsvinner. Kunsten ligger i dag under et enormt press for at hele tiden 

skape noe nytt, oppsiktsvekkende og ekstraordinært.12 Budskapets vei til publikum går 

gjennom media.  

Dette krever at formidleren gjennomtenker og planlegger scenariet, budskapet og ulike deler 

av dette, helt frem til det når publikum. Det er ulike deler i kommunikasjonsprosessen. 

Avsenderen sender budskapet om prosjektet eller deler av programmet ol med sitt eget spåk, 

men tilpasset medias agenda, som oversettes av tolken, altså mediene, til et budskap på et 

annets språk, mediespråket, som kan forståes og oppleves av publikum.  

Man kan dele prosessen i tre deler: 

                  
Den kunstneriske ambisjon eller formål kan være prosjektets mål eller önske. Hamsuns 

prosjektets mål er å formidle forfatterskapet bredt med ulike midler. Mediespråket er 

medienes önske om konkrete historier med nyhetsverdi. Önsket er å sammensette den 

kunstneriske ambisjon og prosjektets muligheter med den journalistiske virkelighet og hvert 
                                                            
12 Have, Christian: Synlighet er eksistens – kunstens og kulturens PR og kommunikation, s. 22. 

Publikums-
språket 

Medie-
språket 

 Den 
kunstneriske 
visjon 
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enkelt av medias behov. Morgunblaðið går for ulike nyheter enn Bylgjan. Publikumsspråket 

består i at publikum selv skal kunne fortelle om eventen, huskle tidspunkt og formidle dette til 

andre.  

 

4.1 Formidlingsplan for Hamsun jubileet 

Målgruppe for prosjektet er mennesker som leser böker, ser film eller teater. Dette er en bred 

målgruppe og derfor må formidlingen bruke ulike virkemidler. Da prosjektet ikke har et stort 

pr budsjett vil det vektlegges rimelige alternativer til reklame. Programmet legges ut på 

hjemmesidern som www.hamsun.no , www.noregur.is  www.borgabokasafn.is, 

www.kvikmyndasafn.is .  

Et av de viktigste virkemidlene vil være en Facebook profil. Facebook knytter folk sammen 

og gir en mulighet for å synligjöre ikke bare program, men også forfatterskapet og siater fra 

böker. I stede for å bare lage et event, det vil si invitere folk til å komme på jubileet fra min 

egen profil velger jeg å lage en egen profil som heter Knut Hamsun Afmæli. På denne måten 

kan jeg knytte Knut Hamsun opp til nye venner og få et mye större nettverk. Slik formidles 

programmet til flere.  

  

Knut Hamsun Afmæli sin facebook side hvor informasjon om programmet ble lagt ut. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Det trykte programmet vil distribueres til biblioteker rundt på Island, i tillegg til bokhandler i 

Reykjavík, Nordens hus og universitetet.  
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Alle involvert i prosjektet og kontakter får tilsendt informasjon både trykt og på mail. 

Pressemeldinger til islandske og norske medier vil bli sendt ut, men först vil jeg kontakte 

ansatte hos Morgunblaðið og Fréttablaðið direkte på telefon å gi dem fölelsen av at de får 

nyheter först. Dette vil fölges opp, samtidig mailer til kulturjournalister som Egill Helgason. 

Desverre er det slik at man ikke er garantert spalteplass bare fordi man sender 

pressemeldinger. Media får mange slike meldinger, så valget av vinkling fra min side er 

viktig. Medieverdene har det som kalles på engelsk „Gate-keeping“ de får mengder med 

informasjon og beskjeder fra enkeltspersoner, byråer, instistusjoner, og må velge hva som skal 

formidles videre.13 

 

På Island er dessuten et personlig kontaktnett viktig, og for en prosjektleder som bare har 

bodd på Island i tre år kan dette være en utfordring. Det er viktig med godt formulerte 

pressemeldinger som frister media. Man må tenke på medier med filtre, som bare lar et 

bestemt slags lys komme igjennom, derfor må vi kjenne hvert enkelt medias filteregenskaper, 

dvs, sende pressemeldinger som er forhold til typen avis, radiostasjon og liknende.14 

                                                            
13Rosengren , Karl Erik: Communication an introduction, s. 146. 

14 Have, Christian: Synlighet er eksistens – kunstens og kulturens PR og kommunikation, s. 111. 
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Formidlingen av Hamsun jubileet består altså av tre ulike deler som vi kan kalle direkte 

kommunikasjon, kontrollert indirekte kommunikasjon og ukontrollert indirekte 

kommunikasjon. Den direkte komminkasjonen foregår fra prosjektleder til kontaktnett og 

presse via möter, telefon, email, post, Twitter og Facebook. 

Formidlingen av Hamsun jubileet består altså av tre ulike deler som vi kan kalle direkte 

kommunikasjon, kontrollert indirekte kommunikasjon og ukontrollert indirekte 

kommunikasjon.  

 

Den direkte kommunikasjonen foregår fra prosjektleder til kontaktnett og presse via möter, 

telefon, email, post, Twitter og Facebook. Prosjektleder velger hvilken vikling og del av 

programmet som skal formidles. Det blir blant annet valgt å sende pressemeldinger hver dag 

med ulikt fokus mens programmet foregår, istede for en stor oversikt. Prosjektleder ville 

derfor sikre seg om mediadekning over lengre tid. Email med utvalgt informasjon fra 

prosjektleder til kontakter utenfor samarbeidsgruppen blir også tatt i bruk, invitasjoner sendes 

gjennom foreningen Norden og forfatterforeningen i tillegg til ambassadens filmmuseet og 

bibliotekenes lister for å sikre seg at flest mulig vet om jubileet.  
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Den kontrollerte indirekte kommunikasjonen består av det trykte programmet som legges ut 

på biblioteker, bokhandlere, filmmuseet og universitetet, publiseringen av programmet på 

diverse hjemmesider og annonsen i Morgunblaðið. Her legger man frem programmet, men 

kan ikke se om det blir lagt merke til, formidlingen er ikke direkte henvendt til mottaker.  

   

Det trykte programmet lagt ut på Nordens hus, Eymundsson bokhandel og på Mál og menning. Foto: Ellen M. 

Fodstad. 

Sender man programmet i en konvolutt med mottakers navn går man ut i fra at konvolutten 

åpnes og programmet leses. Ligger programmet fremme på en bokhandel kan man så lett gå 

forbi uten å oppdage det. Programmet kan også forsvinne i all annen informasjon. 

Den ukontrollerte indirekte kommunikasjonen går gjennom et mellomledd som er 

hovedformidleren, og man kan ikke kontrollere hva som blir sagt eller skrevet. En 

pressemelding kan sendes ut, men så er det opp til journalisten hva hun/han synes har 

nyhetsverdi.  

4.2 Tidslinje for jubileets formidlingsplan 

Jubileets mål om å vise Knut Hamsuns forfatterskap bredt til mange er avhengig av en god 

formidlingsplan. Derfor er det viktig med nyhetsdekning gjennom hele perioden med 

utstillinger, opplesninger og filmvisninger, og at interessen ikke forsvinner etter 

åpningsdagen, i tilegg til direkte kommunikasjon gjennom blant annet emails og Facebook. 
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Her er en oversikt over formidlingsplanen laget av prosjektleder:  

• 20. mars: Knut Hamsun Afmæli facebook profil lanseres med program og bibliografi. 

• 25. mars: Ringe redaktören i Lesbók Morgunblaðsins og tipse om jubileet. Foreslå link 

mellom Hamsun og Laxness. 

• 26. mars: Program klart, web link sendes til samarbeidspartnere slik at de kan formidle 

det på hjemmesidene sine. 

• 27. mars: Ringe Fréttablaðið med tips om program. 

• 29. mars: Facebook profil oppdateres en bit av programmet legges ut i "share" hver 

uke. 

• 1. april: Pressemeldinger sendes til norske medier. 

• 2. april: Ny informasjon om programmet på Facebook. 

• 7. april: Program sendes til trykk og legges ut på borgabokasafn.is, noregur.is, 

hamsun.no og kvikmyndasafn.is. 

• 17. april: Ny telefon til Lesbók Morgunblaðsins sender utvalgt informasjon. 

• 18. april: Telefon til Fréttablaðið tipser om jubileet, sender utvalgt informasjon. 

• 19. april: Sitat fra Hamsuns böker legges ut på Facebook for å rette blikket mot 

forfatterskapet. 

• 20. april: Knut Hamsun Afmæli får profil på Twitter. Legger ut program. 

• 21. april: Programmet og plakater sendes biblioteker på Island og legges ut eller 

henges opp på alle bokhandler i Reykjavik. 

• 23. april: Utstillinger av Hamsun, program og foldere i Nordens hus og Eymundsson 

legges ut for å formidle programmet för det åpner. 

• 24. april: Program sendes til kulturjournalist Egill Helgason og alle kontakter per post. 

• 27. april: Invitasjoner sendes ut på e-post gjennom kontaker i Borgarbókasafnið, 

ambassaden og Foreningen Norden. Programmet henges opp på universitetet og legges 

i postkassen til alle lærere ved Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Alle 

samarbeidspartnere legger ut Hamsun jubileet som nyhet på sine hjemmesider. 

• 28. april: Invitasjon til medelever ved Hagnýta menningarmiðlun sendes og til alle 

venner på Facebook. 

• 29. april: Pressemeldinger sendes om åpningen, bokutstilling og fotoutstilling til radio, 

tv og aviser på Island og i Norge. 

• 30. april: Annonse i Morgunblaðið og oppdatering på Facebook og Twitter. 
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• 2. mai: Event invitasjoner til filmfremvisning på email og Facebook, Invitasjoner til 

alle kontakter gjennom samarbeidspartnere, i tillegg til forfatterforeningen, 

filmkunnskap studenter og foreningen Norden. 

• 4. mai: Pressemelding om Sult filmfremvisningog eventinvitasjoner til 

teateropplesning på email og Facebook. Event invitasjoner til teateropplesning på 

email og Facebook. 

• 5. mai: Pressemelding om teateropplesning og kulturministeren Trond Giske. 

Påminnelse på Facebook. 

• 8. mai: Pressemelding om Sult. Planlagt sak om Hamsun jubileet på Island i det norske 

kulturmagasinet Kult mag. offentliggjöres. 

• 9. mai: Påminnelse på Facebook om filmvisning. 

• 11. mai: Påminnelse på Facebook om utstillinger.  

 

Arbeid med formidlingsstrategi og pressemeldinger. Foto: Ellen M. Fodstad 

Formidlingsplanen viser ulike fremgangsmåter for å nå bredt mulig ut, direkte og 

indirekte. Trykt materiale skal være der folk som er interessert i litteratur ferdes, 

biblioteker og bokhandlere, mens opplysninger om programmet ligger ute på hjemmesider 

som har mange treff, og venner av Hamsun på Facebook oppdateres nesten daglig. 

Samtidig finner prosjektleder artikler om forholdet mellom Laxness og Hamsun slik at 

media skal fatte interesse og pressemeldingene blir mer utfylte en bare eventet selv. 

Denne vinklingen kom etter at eventanalysen prosjektleder foretok viste at programmet 

ikke var nok i seg selv for å fatte medies interesse.  
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5. Budsjett  

Noen ganger er budsjettet det som tar mest tid når man skriver en prosjektbeskrivelse, men 

denne delen er ofte det viktigste når söknaden vurderes. Prosjektlederes förste budsjett var 

mindre detaljert. Det har blitt oppdatert hver gang det har skjedd endringer, som da 

ambassaden så at de hadde råd til anonnse i Morgunblaðið grunnet valutakursen. Budsjettet 

har hjulpet prosjektleder til å utnytte resurser best mulig ved å ha en estimert 

kostnadsinformasjon som grunnlag for prioriteringer. Et prosjekt er åpent for endringer, men 

det må holdes innenfor visse rammer som budsjettet gir oversikt over. Budsjettet må også sees 

i sammenheng med jubileets motto om at alle programposter skal være gratis, det er derfor 

ingen inntekter. 

De opprinnelige tallene fra det förste budsjettet som ble sendt ambassaden står i klamme for å 

vise utviklingen til Hamsun jubileet. 

 

Budsjett Hamsun jubileum 2009 i 
isl. Kr   

Förste budsjett 
(15.01) 

Slutt 
budsjett 
(30.04.) 

     Sum: 
      
Program      
Print program   (50.000) 48.555 
Print plakater   (35.000) 68.351 
Layout, lönn Lilja Gunnarsdóttir   (25.000) 25.000 
Teknisk                    
Cd disker    (ikke med) 1.500 
      
Honorar      
Opplesning Sigurður Skúlason   (ikke med) 18.000 
Teateropplesning Gunnar Eyjólfsson og Þórir Sæmundsson (120.000) 100.000 
      
Reisekostnader     
Flybillett, Icelandair Reykjavik - Oslo    (160.000) 35.000 
      
Leie      
Lei av sal    (0) 0 
Leie av utstillingslokaler   (0) 0 
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Lönn      
Prosjektleder   (0) 0 
Telefonkostnader   (ikke med) 3.000 
      
Teknisk      
Leie av kinosal og personale   (ikke med) 0 
Oversendelse av filmruller   (0) 80.000 
Kostnader multimedia disc   (ikke med) 0 
Kostnader skjerm og fotofremvisning   (ikke med) 0 
Brenning av disc, fotoutstilling   (ikke med) 0 
      
Reklame      
Facebookprofil   (0) 0 
På hjemmesider noregur.is, nb.no, borgabokasafn.is, kvikmyndasafn.is (0) 0 
Pressemeldinger   (0) 0 
Informasjon til elever ved H.Í.   (0) 0 
Invitasjoner epostlister   (0) 0 
Annonse i Morgunblaðið 30.4    187.975 
      
Summa summarum        
    (390.000) 567.381 

 

Tallene for porto for oversendelse av utstillingsmateriell til bibliotekene er ikke med i 

budsjettet da ambassaden förer dette opp i en annen kostnadsoversikt. Endringene som har 

skjedd i budsjettet til prosjektet har blitt godkjent av den norske ambassaden. Som för nevnt 

har de vært åpne for endringer på grunn av den sterke norske kronen i forhold til den 

islandske. Derfor ble det mulig å sette inn en annonse i Morgunblaðið på åpningsdagen, selv 

om dette gikk over det opprinnelige budsjett. Dessuten undersökte prosjektleder mulighetene 

for leie av nasjonalteateret og byteateret, etter at det bestemt at man skulle bruke islandske 

skuespillere i stede for å fly inn norske, og derfor hadde penger til overs. Dette ble likevel for 

kostbart og vanskelig når det gjaldt tidspunktet for opplesningen. Da det ble klart at filmene i 

Hamsun jubileumspakken som skulle bli sendt fra Nasjonalbiblioteket ikke ble ferdig i tide, 

kom utgiften med oversendelse av filmrullene. Prosjektleder har også avvist forslag på 

grunnlag av målet til Hamsun prosjektet, å formidle et forfatterskap bredt. Dette skjedde blant 

annet da ambassadören önsket en privat teateropplesning. Mer om dette i prosjektets dagbok.  
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6. Prosjektdagbok 

Denne dagboken viser utviklingen av prosjektet fra uke til uke. Dagboken avsluttes med 

gjennomföring og re-evaluering. Den er skrevet i personlig hånd, og satt opp mot den 

opprinnelig handlingsplan, som var en del av prosjektsöknaden til den norske ambassade. Slik 

kan man få innblikk i hva som planlegges, og hva som faktisk gjennomföres. Den 

opprinnelige handlingsplan står i kursiv. Prosjektdagboken begynner med ideen om et 

Hamsun jubileum forbredelsene til den förste prosjektbeskrivelse.  

Her er en oversikt over antatt arbeidspress for prosjektleder: 
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Arbeidspresset öker fra ide fase til prosjektbeskrivelse og jubileet får ökonomisk stötte. Derfra 

er det oppoverbakke til programmet er klart. De siste forbredelser og oppsetting av utstillinger 

i biblioteket gjör ökt arbeidspress, og så er det små bölgedaler fra hvert programpunkt til det 

neste. Samtidig skal hovedoppgave om prosjektet skrives, det er möter med veiledere og 
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utkast skal godkjennes. Etter re-evalueringen er skrevet blir det en spiral nedover hvor 

prosjektleder tar seg en liten ferie og venter på karakter. Denne grafen viste seg å være litt 

optimistisk i forhold til arbeidspress under gjennomföringen av programmet, noe man vil se i 

dagboken. 

6.1 Forbredelser 

Uke 50-54 2008: Önsket om å arbeide med Hamsun jubileum kommer. I 2009 er det 150 år 

siden forfatteren ble födt, og det planlegges storstilt feiring i regi av Nasjonalbiblioteket. Det 

står at feiringer i utlandet blir vektlagt, så da kan man regne med at ambassaden er åpen for 

ideen om et jubileumsprogram. Jeg har lest fem av Hamsuns böker, og det som gjorde at 

forfatteren falt i smak var fölelsesbeskrivelsene og bökenes billedlige språk. For meg med 

kunsthistorie bakgrunn er det mulig å se likheter til Edvard Munch og hans bilder av angst og 

ensomhet som blant annet finnes i boken Sult fra 1890.  

Helt fra tiden som prosjektleder ved Nordens hus har det vært lærerikt og spennende og 

formidle skandinaviks kultur, noe jeg önsker å fortsette med. På grunn av den ökonomiske 

situasjonen på Island er det også godt å söke om finansiell stötte fra utlandet. I höst var jeg på 

et Wergeland seminar, hvor det var to foredrag i Nordens hus. Publikum var få og 

forelseningene var vanskelig for meg å få grep om kanskje fordi jeg ikke er litteraturviter. 

Fokuset var på Wergelands forhold til natur så vidt jeg forsto. De fleste andre i salen var 

litteatturvitere. Jeg bestemmer meg for at Hamsuns jublieet skal være for alle, det vil si at det 

ikke bare skal være foredrag, men også utstillinger, filmvisning og teater. Da griper man an 

forfatterskapet fra ulike vinkler og ser Hamsuns bredde. Önsket er også at flest mulig av 

verkene hans kommer frem, slik at man ser forfatterens utvikling og bredde. Jeg begynner å 

lese Hamsuns samlede verker.   

Uke 3 2009: Jeg får godkjent Hamsun som hovedoppgave og ringer Ambassaden og forteller 

ideen til Hamsun jubileet på Island. Prosjektbeskrivelse og budsjett sendes og det arrangeres 

et möte med kulturattacheen i norske ambassade Per Landrö. Her utdyper jeg 

prosjektbeskrivelsen og legger frem planer om innhold, formål og tidspunkt, jeg foreslår en 

helg i begynnelsen av mai. Med i programbeskrivelsen er teater, bokutstilling og foredrag, jeg 

har allerede kontaktet Nasjonalbiblioteket i Oslo og fått forslag til foredragsholdere. 
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Uke 5: Jeg möter Norges ambasadör på Island, Margit Tveiten og hun sier ja til å stötte 

prosjektet ökonomisk. Vi diskuterer om en helg kan være uheldig, fordi det er en tid hvor 

familier er sammen, og folk reiser ut av byen. Vi blir enige om at Hamsun jubileet skal foregå 

i ukedagene på ettermiddag og kveld, etter at man er kommet hjem fra jobb og skole.  

6.2: Prosjektet etter handlingsplan  

Först står det som var mål i handlingsplanen, deretter hva som faktisk ble gjort. 

Uke 6 -Kort prosjektbeskrivelse sendes samarbeidspartnere -Budsjett godkjennes 

Ideen om å bruke hovedbiblioteket i Reykjavik kommer. Fordi jeg selv bruker biblioteket 

ukentlig med familien har jeg sett hvor poulært det er å tilbringe dager og helger i biblioteket. 

Jeg synes det var et godt utgangspunkt, fordi jeg selv har erfaring fra Nordens hus bibliotek 

hvor bare en liten gruppe kommer. Målet med prosjektet var å nå bredt ut, og da må man satse 

der hvor folk er. Det ble avtalt möte med prosjektleder Kristín Viðarsdóttir. Hun mener at 

dette ville være mer i Nordens hus stil, men jeg overbeviser henne om muligheten til å få flere 

lesere. Hele tolv av Hamsuns böker er oversatt til islandsk, og hovedbiblioteket har i tillegg 

mange av hans böker på norsk.  

 

Hyllen med bökene til blant andre Hamsun på Borgabókasafnið. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Budsjettet blir godkjent, men ambassadören og jeg ble enige om noen forandringer. Bökene til 

Hamsun skal ikke kun vises i Reykjavik, men på biblioteker rundt på hele Island. På grunn av 

lite budsjett og fordelen ved å bruke en skuespiller som folk kjenner til bestemmer vi at det er 

bedre å bruke islandske skuespillere istede for å fly en inn fra Norge. Skuespillerene skal lese 
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Hamsuns tekster på islandsk. Foredragsdelen av Hamsun prosjektet blir ikke del av mitt 

prosjekt fordi det var allerede tatt initiativ fra universitetet til å ha dette i höst.  

Uke 7 - Stadfesting av lokaler - Avtale om informasjonsmateriell fra Nasjonalbiblioteket i 

Oslo- Manus mottaes – Avtale om utstillingsplass – Mail til alle biblioteker – Undersökelser 

med skuespillere og priser. 

Utstilling av bökene til Hamsun er avklart, og de vil vises frem i foyaeen der hvor folk 

kommer inn i biblioteket. Inspiret av bökene til Hamsun önsker jeg å ha en fotoustilling med 

egne bilder fra islandsk og norsk natur. Denne skal vises på skjerm ved inngangen til 

biblioteket, og ellers på biblioteker rundt om i landet. Etter å ha fått mailadresse til 

bibliotekforeningen på Island sender jeg en mail til formannen om hun kan sende ut en mail 

om prosjektet til alle biblioteker på Island. Jeg sender den på norsk, men oppdager senere at 

det er vanskelig for noen å svare på mailene mine fordi de ikke föler seg stödige på norsk eller 

dansk. Bestemmer meg for å ringe alle involverte heretter og forklare de kan skrive på 

islandsk, at jeg forstår, men ikke har lest grammatikk og derfor skriver på norsk. 

Gjennom ambassaden får jeg vite at det er planlagt en jubileumspakke med dvder av Hamsusn 

filmer. Den skulle vært klar i februar, men er utsatt til juni. Ingen tör å love at den er ferdig til 

våren, derfor må man ha en plan B. Jeg kontakter gjentatte ganger Norsk Film, men ansvarlig 

for Hamsun filmene ringer aldri tilbake. Kontakter filmuseet på Island etter å ha fått tips om at 

det finnes og hörer om de har Sult filmen i arkivet. Svaret er negativt, men de vil gjerne vise 

filmen og kontakter Norsk filminstitutt.  

Hvor skal teateropplesningen være? Det er litt for mye stöy i foyaeen til biblioteket. Jeg ringer 

rundt og får prisforslag fra 100,000,- isk kroner som det koster å leie en scene hos 

Nasjonalbiblioteket og Borgarleikhusið. Iðnu salen er en annen mulighet, men det blir også 

for dyrt. 

Uke 8 – Möte med prosjektgruppe /samarbeidspartnere. - Programmet fastsettes. -

Oversettelse av manus. - Formidlingsstrategi legges.  

Det var ingen offisielle möter, men derimot diverse mail og telefoner om mulige skuespillere 

og lokalisering av oppsettning. Det er for liten tid til oversettelse av manus, og det passer 

prosjektets formål bedre og bruke en tekst som er tilgjengelig på biblioteket, meningen er jo at 
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folk skal bli inspirert til å lese Hamsuns böker. Da er det greit å bruke noen som er 

tilgjengelig. Formidlingstrategi er ikke lagt, men ideer kommer ned på et papir. 

Snakker med Lilja Gunnarsdóttir, en flink formgiver og web designer, om mulighet for å ha 

ansvar for grafisk utforming av programmet. Vi snakker löst om en A5 str på 4 sider, forside, 

midtsider og bakside. Jeg informerer ambassaden og de godkjenner. Nasjonalbiblioteket i 

Oslo kontakes for å få vite hvor mye materiale vi kan få av dem til å stille ut. Det viser seg at 

vi må printe ut det meste selv, bortsett fra foldere. Dette skrives inni budsjettet etter at jeg har 

undersökt prisene hos ulike trykkerier.  

  

Lilja Gunnarsdóttir arbeider med programmet. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Materialet som vi tilbyes fra Nasjonalbiblioteket er ikke på norsk, men på engelsk, fransk 

eller russisk. Jeg ber dem om å få dette på norsk, men prosjektleder i Oslo vet ikke om det er 

mulig. Skal virkelig de nordiske landene måtte stille ut informasjonsmateteriell som er på 

engelsk? Det godtar jeg ikke. 

Uke 9 –Avtale med skuespillere inngåes - Avtale med Norsk Filminstitutt om oversendelse av 

filmer - Avtale med illustratör for program - Arbeid med fotografier basert på romanen 

„Sult“.  

Arbeid med fotografier er i gang, men på inspirasjonsplanet. Först var ideen bilder inspirert av 

romanen Sult fra Reykjavík gater, men med finanskrise og fullt av snö i gatene virker dette for 

mye både praktisk og psykisk. Jeg leser Markens gröde, men den handler for mye om skog, 

og jeg vil ta bilder av islandsk natur. Pan handler om den ensomme jegeren i naturen og en 

kjærlighetshistorie, jeg er ofte alene i naturen og flyttet hit på grunn av kjærligheten. 

Fotoutstillingen skal ta utgangspunkt i Pan fra 1894.  



33 

 

Jeg ringer redaktören i Lesbók Morgunblaðsins for å foreslå ta de skriver en artikkel om 

Hamsun. De er interessert, og ber meg sende opplysninger. To dager etter ringer jeg min faste 

kontakt i Fréttablaðið, som desverre har fri helt frem til begynnelsen av mai. Jeg snakker med 

en annen i kulturredaksjonen, og sender ham opplysninger.  

Uke 10 og 11 -Möte med prosjektgruppe godkjenninng av tekster og tidspunkt/klokkeslett til 

program - Arbeid med program, tekst sendes oversetter - Webside/blogg lanseres. 

Det har ikke kommet svar fra bilbliotekene bortsett fra biblioteket i Hveragerði. Jeg får 

forslag fra hovedbiblioteket i Reykjavík om å konsentrere meg på Amtsbókasafnið á 

Akureyri, Bókasafnið á Húsavík, Bókasafn Vestmannaeyja, Bæjar- og héraðsbókasafnið í 

Ísafirði, Bæjar- og héraðsbókasafnið á Selfossi, Bókasafnið á Höfn í Hornafirði og ringer 

disse. Dessuten tar jeg kontakt med Nordens hus. Alle biblioteken sier ja til å være med, men 

Selfoss vil ha utstilling av hans verker til hösten fordi de selv har jubileumsutstilling for 

biblioteket i vår. 

Ambassadören kommer med forslag om at teateropplesningen skal holdes i 

ambassadörboligen og være for en gruppe spesielt inviterte. Dette går i mot prosjektets 

grunnstamme, nemlig å formidle Hamsuns verk til et bredt publikum og blir forkastet i 

enighet. Ambassadören at Gunnar Eyjólfsson skal ha teateropplesningen. Jeg kjenner lite til 

islandske skuespillere, hörer rundt og mange synes det er et flott valg. 

Etter å ha vært på et foredrag med Vigdís Finnbogadóttir om viktigheten av bevaring av spåk 

tenker jeg med gru på hennes reaksjon hvis Hamsun plakatene er på engelsk, og ringer 

Nasjonalbiblioteket og setter press på dem for å få de norske ferdig til slutten av mars. 

Filmmuseet får sendt over filmruller fra Norge og klokkeslett for fremvisning blir bestemt. 

Alle de inolverte sender logo slik at det er klart til programmet. 

Siden januar har jeg hver uke fått tilsendt utklipp fra aviser i Norge om Hamsun jubileet. Det 

er min mor som sender disse. Det er veldig mye fokus på Hamsuns tilknytning til nazismen.15 

Hvilken strategi kan jeg legge slik at det ikke skjer på Island, men at fokuset er på 
                                                            
15 Åmås, Knut Olav: ,,Skal Hamsun få fred snart?“ Aftenposten 12.02.2009. 
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forfatterskapet? Det kan være lurt å vinkle pressemeldingene mot noe lokalt, foreksempel 

forholdet mellom Hamsun og Halldór Laxness. 

Uke 12 – Oppfölging av opplesning, teater. - Pressemeldinger til Norske og islandske 

ukeblader med lengre tidsfrist for trykk – Programmet legges ut på www.hamsun.no. 

Gunnar Eyjólfsson vil holde teateropplesning hvis at han får ha med seg en ung skuespiller. 

Ambassaden sier de har råd til dette gjennom prosjektets gang får de bedre og bedre råd fordi 

den islandske kronen synker i verdi. Da prosjektet begynte var den norske kronen 16 på 100 

islandske i april er den 19. Vi bestemmer oss for allikevel for salen Nordens hus fordi den er 

gratis for ambassaden & mai er ledig. I et möte med skuespillerne bestemmes vi at de skal 

spille På gjengrodde stier og Victoria. Dette vil vise bredden i Hamuns forfatterskap veldig 

tydlig, et ungt og et eldre innblikk i forfatterskapet. Representert i programmet er Pan, Sult, 

Victoria og På gjengrodde stier. Skuespilleren Sigurður Skúlason som leste Pan i radioen i 

fjor sier ja til å lese novellen Fluen på åpningsdagen. Jeg ringer teaterforbundet og får takster 

for opplesning. Skuespillerens lönn bestemmes og samtykkes.  

Tekster fra ambassaden, bibliotekene og filmmuseet er klare og sendes til designer av 

programmet. Nå kan man begynne med direkte formidling. En profilside på Facebook med 

Knut Hamsuns navn blir opprettet og i löpet av to dager har Knut Hamsun afmæli over 150 

venner. Jeg velge å lage jubileet til mer enn et event på Facebook fordi jeg selv opplever å få 

så mange invitasjoner at man drukner. Etter siste oppdatering av Facebook er det om å gjöre å 

brukle det som Twitter, hvor fokuset er på folks status, hva de skriver med noen få ord. Jeg 

legger ut informasjon om programmet og en oversikt over Hamsuns forfatterskap.  

Pan boken blir lest igjen, og jeg understreker de sitatene jeg vil bruke, det er lett å finne 

setninger som kan fotograferes fordi Hamsun har så billedlig språk. 

Bokhandelen Eymundsson i Reykjavík sier ja til å vise frem Hamsuns böker og legge frem 

programmet og informasjon om forfatteren slik at programmet formidles til enda flere. 

Ambassaden ringer og forteller at det er nordisk ministeråd 6 mai i Reykjavík. Kanskje sier 

den norske kirke- og kulturministeren Trond Giske ja til å si noen åpningsord för 

teateropplesningen på Norden hus. Det vil heve programmet ikke bare i innhold, men også 

formidlingmessig fordi det er en nyhet man vil fange opp i media. 
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Uke 13 - Illustratör ferdig - Program sendes til trykk - Invitasjoner bestilles –

Informasjonsmateriell fra Nasjonalbiblioteket ankommer. 

Trond Giske sier ja til å holde åpningstale på Hamsun jubileet teateropplesning 6. mai. Han 

har ikke tid til å overvære opplesningen på grunn av en offisiell middag, men skal bli kjört fra 

Den blå lagune hvor ministrene er til Nordens hus og tilbake. Kirke- og kulturdepartementet 

vil ha nöyaktig tidskjema og navn på de andre som skal tale.  

Programmet oppdateres og er nå helt ferdig. Jeg reiser til Norge for å möte prosjektleder ved 

Nasjonalbiblioteket i Oslo. Med meg har jeg program klart til trykk, jeg möter med 

nettredaktör, får norske pressekontakter. Våren kommer, begynner endelig å ta bilder til Pan. 

Dagbladet skriver om jubileet på Island. 

  

Utklipp fra Dagbladet 2. april som omtaler Hamsun jubileet. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Uke 14 - Möte om utstilling av böker på Borgabókasafnið - Klargjöring av foto-utstilling. 

Programmet er klart og godkjent og sendes til alle de involverte, med önske om at de legger 

det ut på hjemmesiden. Ser gjennom fotoarkivet fordi jeg må bruke eldre bilder for å illustrere 

de ulike årstidene i Pan. 

Uke 15 og 16 - påske, siste justeringer. 

Med justeringer handler det om fotoutstillingen. Jeg har valgt ut fem bilder, men mangler fem. 

Hvilket format skal fotoutstillingen vises? Kan alle bibliotekene vise Powerpiont, da må de ha 

datamaskin tilknyttet til skjermen. Hvordan omgjör man powerpoint til dvd format hvis de 
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ikke kan? En hel arbeidsdag går med til omgjöring av format. Problemet er tekstutdragene 

som blir uklare i dvd formatet. Budsjettet er oppdatert og resten av programmet klart bortsett 

fra pressemeldinger som jeg sender ut dagen för utstillingsåpning. Program og plakater med 

rett tekst på islandsk og norsk sendes til trykk. 

Uke 17 - Mottakelse av filmer fra Norsk Filminstitutt - Tekster til pressemeldinger klargjörer 

- Web oppdateres - Facebookside og invitasjoner klargjöres og sendes 

Programmet er lagt ut på alle samarbeidspartnere sine hjemmesider. Filmmuseet tar kontakt 

fordi de ikke har avtalt hvordan de skal få tilsendt filmrullene. Ambassaden får de tilsendt 

tollfritt fra Norge. Program og postere kommer fra trykkeriet og ser ut slik de skal. Pakker 

med brosyrer fra Norge, program, fotoutstilling som dvd eller power point, plakater og pins 

sendes til alle bibliotekene og Nordens hus, slik at de har en uke på å sette opp utstillinger. 

 

Pakker med program, foldere, discer og plakater sendes. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Knut Hamsun har fått over fire hundre venner på Facebook. 

Uke 18 - Pressemeldinger sendes ut - Siste forbredelser för åpning på torsdag.  

En journalist fra Lesbók Morgunblaðsins, Kolbrún Bergþórsdóttir, tar kontakt og kommer 

hjem til meg på intervju. Hun spör om nordmenns forhold til Hamsun i dag, og tilknytning til 

nazismen. Jeg svarer unnvikende, og pröver å vinkle dette mot Hamsun og Laxness sine 

motsetninger i stede.  
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Pressemeldingen sendes ut 29. april, dagen för åpningen. Jeg blir intervjuet på radioen i 

programmet Viðsjá. Jeg ringer journalist i Fréttablaðið som ikke virker positiv til dekning av 

saken. Journalisten i Morgunblaðið er positiv og skriver en sak i tillegg til det som kommer 2. 

mai i Lesbók Morgunblaðsins. Egill Helgason journalist med eget kulturprogram snakker med 

Lesbók journalisten Kolbrún Bergþórsdóttir om Knut Hamsun på den statlige tv-kanalen.  

Dagen för åpningen er forbredelsene til utstilling i hovedbiblioteket i gang, og det er fullt av 

böker som kan lånes ut. For å gjöre dette til mer enn utlån og informasjonsplakater önsker jeg 

vakre innbudne böker som kan settes i glassmontre. Ambassaden sender Hamsuns samlede 

verker. Åpningsadagen arbeider i fem timer for å ferdiggjöre utstillingen. 

  

Arbeid med utstillingen, Kristín Viðarsdóttir og prosjektleder. Foto: Guðríður Sigurbjörnsdóttir. 

6.3 Prosjektet er i gang 

-Uke 18 Utstilling åpnes 30 april k.17.00 i hovedbiblioteket 

Etter å ha gjort ferdig utstillingen i biblioteket har löper jeg hjem og skifter. Har ikke fått tid 

til å planlegge åpningstale, men ambassadören har sendt meg sin. Klokken fem åpner 

utstillingen og det kommer mange kjente og ukjente inn. Litt over fem holder ambassadören 

talen hvor Margit Tveiten blant annet sier:  

Knut Hamsun er en av Norges største forfattere. Mange mener han er den aller største. 
Han fikk Nobels litteraturpris i 1920, 31 år før Laxness fikk sin Nobel-pris. Hamsun er 
en av de mest betydelige forfattere som Norden har frembrakt, slik også Laxness er 
det. Hamsun kan ikke settes i én litterær kategori. Han var uansett nyskapende i sin 
litterære virksomhet. Han inspirerte mange unge forfattere internasjonalt. Det er 150 år 
siden Hamsun ble født. Det skal vi feire i Norge, og vi feirer det i utlandet. Den norske 
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ambassaden skal gjennomføre flere Hamsun-arrangementer på Island de neste 
månedene. I Norge har Nasjonalbiblioteket et hovedansvar for den norske feiringen. 
Da synes jeg det passer veldig godt at vi åpner den norske Hamsun-markeringen på 
Island nettopp her i Borgarbókasafn Reykjavíkur. Det er også en vakker fotoutstilling 
her. Bildene har Ellen Fodstad tatt. De er inspirert av Hamsun-boken Pan. I Pan spilte 
den nordlandske naturen en viktig rolle. Ofte kan man hos Hamsun se naturen som en 
parallell til kjærligheten og mellommenneskelige forhold. Det er Ellen som har vært 
prosjektleder for markeringene av Hamsun på Island som starter her i dag. Ellens 
profesjonalitet, gode kontakter, og entusiasme for prosjektet var avgjørende for 
ambassadens ambisjoner om å markere Hamsun så bredt på Island.“ 

    

Ambassadör Margit Tveiten åpner jubileet 30. april. Prosjektleder og Sigurður Skúlason Foto: Grethe R. 

Fodstad. 

Jeg forteller kort om programmet, og introduserer skuespilleren Sigurður Skúlason. Han leser 

så levende at min egen far forstår islandsk.   

  

Publikum på åpningen 30 april. Foto: Ellen M. Fodstad 
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Publikum er eldre og yngre, venner, familie og ukjente, de fleste blir stående og prate, folk er 

lenger enn jeg hadde forventet. Mange kommer bort til meg og forteller hvor glad de er i 

Hamsuns böker. Folk står sammen og snakker, jeg overhörer dikusjoner om forholdet mellom 

Hamsun og Laxness. 

   

Veiledere og publikum på åpningsdagen. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Solen skinner rett inn i inngangspartiet hvor utstillingen er, og gjör at bökene kommer til sin 

rett som hovedpersoner.  

      

Knut Hamsuns böker. Foto: Ragnheiður Jósúadóttir.   Artikler og informasjon om Hamsun. Foto: Ellen M. 

Fodstad 

En perm med gamle artikler om Hamsun samler interesserte lesere. Opplysninger om 

forfatteren henger på söyle og vegg, og mange tar med seg foldere om forfatteren. 

Multimediaversjonen kommer deriomot ikke til sin rett, solen skinner rett på skjermen. 

Fotoustillingen Pan får oppmerksomhet og fotografen komplimenter. Det var först forvirring 

da det var en annen utstilling med fotografier fra busskur ved mottakelsesområde. 

Forhåpentligvis ble eventuelle misforståelser oppklart. 
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Fotoutstillingen Pan på skjerm i hovedbiblioteket i Reykjavik. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Ambassaden byr på vin og alkoholfri drikke, og etterpå fortsetter vi feiringen. 

Uke 19 - Programmet er starter. 

2. mai kommer Lesbók Morgunblaðsins ut med en flott artikkel om Hamsun. Jeg vurdere og 

sende journalisten en takk fordi hun ikke skrev mine svar på spörsmål om Hamsun og 

nazismen, men heller fokuserte på Hamsun og Laxness.  

     

Lesbók Morgunblaðsins 2. mai. Foto: Ellen M. Fodstad.  Morgunblaðið 6. mai. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Formidlingstrategien fölges, mailer, pressemeldinger og informasjon legges ut hver dag. Jeg 

kontakter bibliotekene rundt om på Island for å höre hvordan det går med utstillingene, men 

det tar tid för jeg får respons.  



41 

 

5. mai vises Sult filmen i Bæjarbíó, og det er ca femti publikummere i salen, både yngre og 

eldre. Det er en notis i Fréttablaðið. 

  

Bæjarbíó fra utsiden og innsiden. Foto: Ellen M. Fodstad. 

6. mai er det teateropplesning, med notis i Fréttablaðið og i Morgunblaðið. Salen i Nordens 

hus ser ut som det skal holdes forelsening med talerstol og mikrofoner. Jeg finner vaktmester 

og setter talerstolen vekk og et note stativ frem, opplyst av en enslig lampe slik at det blir en 

mer teaterstemning i salen. Skuespillerne kommer i god tid og det er en ganske full sal, med 

en overvekt av eldre publikummere.  

   

Trond Giske holder tale. Þórir Sæmundsson og Gunnar Eyjólfsson med Margit Tveiten. Foto: Ellen M. Fodstad. 

Jeg snakkker kort om programmet, ambassadören introduserer skuespillere og kirke- og 

kulturministeren. Trond Giske holder en flott tale, men vinkler desverre litt mot Hamsun og 
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nazismen. Jeg skulle nok ha gitt beskjed til hans taleskriver om min formidlingsstrategi. 

Opplesningen er velykket, skuespillerne har valgt utdrag fra bökene som står i kontrast til 

hverandre og man ser bredden i forfatterskapet. 

   

Mottakelse etter opplesning i Nordens hus. Foto: Ellen M. Fodstad. 

7. mai har Knut Hamsun 521 venner på Facebook. Jeg fortsetter med oppdateringer. Får 

tilbakemeldinger fra noen av bibliotekene rundt på Island. Utstillingene har vært velykket, 

bortsett fra at biblioteket i Húsavik som hadde problemer med å vise dvd discen med Pan 

utstillingen. Jeg mottar bilder fra biblioteket i Ísafirði og Hornafjarðar. 

  

Utstilling av Hamsuns böker biblioteket i Ísafirði. Foto: Jóhann Hinriksson. 

10. mai våkner jeg opp til radioprogrammet Kvika hvor de omtaler Hamsun jubileet. 

Fréttablaðið skriver om Sult filmfremviningen, ordrett fra pressemeldingen jeg sendte dagen 

för. Det er ca femti publikummere i salen. 
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Fréttablaðið 9. mai. Foto: Ellen M. Fodstad. 

11. mai er jeg igjen i biblioteket i Reykjavík og oppdager at halvparten av bökene som var 

utstilt har blitt utlånt. Det ser litt tomt ut i hyllene. 

   

Hamsuns böker på Borgabókasafnið för åpningen 30. april. Foto: Ellen M. Fodstad. 

  

Utlån av Hamsun böker på hovedbiblioteket har ökt en uke etter åpning. Foto: Ellen M. Fodstad. 
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Etter at åpning, mottakelse, filmvisninger og opplesninger er over sitter jeg igjen en fölelse av 

å ha nådd prosjektets mål, Knut Hamsuns sine böker har blitt presentert med bredde til glede  

 

Utstilling av Hamsuns böker i biblioteket i Hornafjarðar. Foto: Bryndís Hólmarsdóttir. 

 

7. Evaluering 

Allerede en og en halv uke etter at jubileet åpnet jubileet er det tid for å evaluere Hamsun 

jubileet. Hva gikk over all forventning? Hva gikk galt? Det er vanskelig å få en oversikt så 

tidlig, filmvisning og opplesninger er ferdig, men utstillingene er fortsatt åpne noen dager til. 

Prosjektleder har derfor ikke mulighet til å legge frem en helhetlig vurdering. Likevel kan 

noen punkter fra planlegging og gjenommförelsen fremheves, som at formidlingsstrategien 

lyktes, Hamsun jubileet fikk god dekning i islandske medier, hvert programpunkt ble omtalt i 

aviser, radio eller tv. De trykte programmene var synlige både i biblioteker, bokhandler og på 

universitetet. Mye av grunnarbeidet ble lagt ved planlegging av innhold som utstillinger, 

filmvisninger og opplesninger, basert på situasjonsanalysene som var viktige hjelpemidler. 

Gjennomföringen av prosjektet foregikk uten ufoutsette problemer. 

For å gi en bedre oversikt over styrker og svakheter er de ulike punktene satt opp mot 

hvernadre på neste side. 
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Styrker og svakheter ved Hamsun jubileet: 

STYRKER 

-Programmets målsetning ble nådd, Hamsun jubileet 

formidlet forfatteren bredt.  

-Flere av Hamsuns böker er utlånt enn tidligere. 

-Formidlingsstrategien virker, det ble mye omtale i 

medier over hele perioden programmet var. 

-Utstillingen i Hovedbiblioteket i Reykjavík er rett 

ved inngangen og folk kan ikke unngå å se bökene. 

-Alle programpunktene var etter forholdene populære 

og publikum virket fornöyde. 

-Gjennom trykte programmer på biblioteker, 

bokhandlere og universitetet i tillegg til emails og 

Facebook har jubileet blitt kjent, prosjektleder har 

overhört folk snakke om Hamsun för avisene skrev 

om det. 

-Klarte for det meste å vinkle pressen mot Hamsun og 

Laxness. 

-Det kom ingen uforutsette kostnader eller ulöselige 

problemer. Samtidig var ambassaden villig til å bruke 

penger på annonse grunnet kronekursen. 

-Program var klart lenge för jubileet startet, 

handlingsplanen ble for det meste overholdt. 

-Kommunikasjonen mellom prosjektleder og 

samarbeidspartnere har vært positivt og helt 

konfliktfritt.  

-Deltakerne i prosjektet er fornöyde. 

SVAKHETER 

-Det er vanskelig å vite hvor mange nye lesere 

programmet har tiltrukket, mange tilstede ved 

åpningen, teater og filmvisning kjente Hamsun godt 

fra för. 

-Liten medieoppmerksomhet for utstillingene i 

Amtsbókasafnið á Akureyri, Bókasafnið á Húsavík, 

Bókasafni Vestmannaeyja, Bæjar- og 

héraðsbókasafninu í Ísafirði, Bæjar og 

héraðsbókasafninu á Selfossi, Bókasafninu á Höfn í 

Hornafirði og Bókasafni Hveragerðis. 

- Prosjektleder var bare i Reykjavik og besökte ikke 

de andre bibliotekene. 

-Annen fotoutstilling i rommet hvor mottakelsen ble 

holdt i hovedbiblioteket i Reykjavik 30. april. 
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Det er tydelig fra denne oversikten at Hamsun jubileets mål om å formidle forfatteren til et 

bredt publikum ble nådd. Samarbeidet med de ulike aktörene i prosjektet har gått problemfritt, 

og tilbakemeldingene prosjektleder har fått fra både de involverte og publikum har vært gode.  

  

Fra utstillingen i hovedbiblioteket i Reykjavik. Foto: Ellen M Fodstad. 

Basert på prosjektleders tidligere erfaringer var det vektlagt at handlingsplanen skulle bli fulgt 

og at det ikke skulle komme unödige forsinkelser. Samtidig har man vært åpen for 

forandringer og nye ideer.  

Desverre ble fokuset på Reykjavík fordi störstedelen av programmet foregikk her. Hverken 

prosjektleder eller ambassaden besökte utstillingene i Amtsbókasafninu á Akureyri, 

Bókasafninu á Húsavík, Bókasafni Vestmannaeyja, Bæjar- og héraðsbókasafninu í Ísafirði, 

Bæjar og héraðsbókasafninu á Selfossi, Bókasafninu á Höfn í Hornafirði eller Bókasafni 

Hveragerðis. Pressemeldingene innholdt opplysninger om utstillingene rundt om i landet, men 

ble for det meste ikke tatt med i hverken radio, tv eller avisomtalene.  

 

8. Avslutning 

Formålet med Hamsun jubileet var å ha et bredt program og vise ulike sider av forfatterskapet 

for gamle og nye lesere. Selv om programinnhold, budsjett og strategier har utviklet og 

forandret seg gjennom prosjektets livsfase, har formålet vært det samme. Har man en så bred 

målgruppe bör programmet vise ulike sider av forfatterskapet gjennom virkemidler man har 
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tilgjengelig. Hamsuns böker har blitt filmatisert, lest i radioen, oppfört på en scene, det er ikke 

vanskelig å se måter å presentere bökene hans på som kan fylle et jubileumsprogram. Det har 

ikke tidligere vært vist fotografier basert på enn av hans romaner på Island.  

Et viktig hjelpemiddel i planleggingen av jubileet har vært situasjonsanalyser. Hvordan kan 

omgivelsene påvirke „Hamsun árið“? PEST-analysen hjalp prosjektleder vurdere politiske, 

ökonomiske, sosiokulturelle og teknologiske rammer i det islandske samfunnet arrangementet 

fungerer i. SWOT analysen viste arrangementetss interne styrker og svakheter samt eksterne 

muligheter og trusler som finnes i omgivelsene. Eventanalysen viste at man må legge en 

strategi for å få medies interesse. Et annet virkemiddel var ressursanalysen, hvor prosjektleder 

fikk oversikt over hvilke ressurser man hadde til rådighet. Hamsun jubileet hadde både 

mennensker med ferdigheter og kunnskaper, fasiliteter, penger og utstyr. Dessuten var det 

oversiktlig struktur hvor man hadde mulighet for å fölge utviklingen å gjöre forandringer hvis 

det trengtes.  

Formidlingsplanen til jubileet viste ulike fremgangsmåter for å nå bredt mulig ut, direkte og 

indirekte. Trykt materiale var der folk som er interessert i litteratur ferdes, mens opplysninger 

om programmet lå ute på hjemmesider som har mange treff, og venner av Hamsun på 

Facebook ble oppdatert nesten daglig. Samtidig fant prosjektleder artikler om forholdet 

mellom Laxness og Hamsun slik at media fattet interesse og pressemeldingene ble mer utfylte 

en bare eventet selv. 

Hamsun skriver om bagatellene som forandrer livene til hovedrolleinnhaverne i bökene hans. 

Det er ikke de store ideene, livsanskuelsene, tro eller viten som styrer livet og danner 

personligheten. Det er de tilsynlantende ubetydelige elementene som forandrer livene til noen 

av menneskene i bökene hans. Dette er ikke en utdatert problemstilling, men noe mange kan 

forholde seg til, og det gjör at Hamsun har en stemme i samtiden. Dette var tydelig på 

stemningen under gjennomförelsen av jubileet, både på åpningsdagen, ved filmvisninger og 

opplesning. Mange har kommet til prosjektleder i etterkant og sagt hvor stor pris de setter på 

Knut Hamsun. 

Hvilken effekt Hamsun jubileet har for fremtidige utlån av bökene hans og annet fokus på 

forfatterskapet på Island er vanskelig å spå. Jubileet fortsetter i höst, når universitetet og 

Nordens hus inviterer til foredrag om Hamsuns påvirkning på islandsk litteratur. Kanskje 
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kommer det flere tilhörere, mennesker som oppdaget forfatteren grunnet bokutstillingene, 

bildene, film, opplesninger eller medieomtalen av jubileet. Mange vet allerede om 

motsetningene mellom Hamsun og Laxness, men er det ikke også andre som er påvirket av 

Hamsuns penn? Leserene gjör at et forfatterskap holdes levende. I löpet av programmet har 

mange som setter pris på forfatteren möttes. Kanskje gjör Hamsun jubileet at det blir flere.  
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