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Formáli 

Þessi greinagerð sem hér fer á eftir fjallar um menningarviðburðinn Lykkjur: prjónalist í 

Norræna húsinu sem fram fór 17. júní – 4. júlí 2010. Viðburðurinn samanstóð af 

myndlistarsýningu, þar sem samtíma listaverk gerð úr prjóni voru sýnd, og 

námskeiðsdagskrá, sem stóð yfir í þrjá daga. Hér á eftir verður fjallað um verkefnastjórn 

og gerð viðburðarins. Gerð verður tilraun til að svara eftirfarandi spurningu: Er prjón 

menningararfur og hvernig miðlar maður þeim arfi?  

Markmiðið með sýningarhluta Lykkja var að setja upp fágaða samtímalistasýningu þar sem 

ímynd prjóns væri bæði afbyggð og framandgerð. Allt val á verkum miðaði að því að 

afbyggja fyrirfram gefnar hugmyndir almennings um prjón sem menningararf, að taka prjón 

úr menningarsögulegu samhengi og setja það í listsögulegt samhengi. Helstu aðferðirnar við 

mótun og gerð viðburðarins voru vinnudagbók, styrkumsóknir, fjárhagsáætlun, úrval 

prjónabóka og blogga með bækurnar KnitKnit og Stitch n’ Bitch í fararbroddi.  

1 Prjónarætur 

Ég á prjónandi ömmu, prjónandi mömmu og stundum prjónar pabbi minn. Ég prjónaði í 

barnaskóla ferhyrninga sem hægt var að breyta í sel og satt best að segja þótti mér prjón 

vera leiðingjörn iðja. Í menntaskóla byrjuðum við vinkona mín að prjóna peysur eftir 

sömu uppskriftinni og eftir það prjónaði ég margskonar peysur byggðar á þeirri 

uppskrift. Svo hætti ég að prjóna. Það var ekkert í umhverfi mínu sem var sérlega 

hvetjandi til prjónaskaps en líklega var ég bara orðin leið á því.  

Sumarið 2005 fluttist ég til Kaupmannahafnar í Danmörku og þar hafði ég meiri tíma en 

áður til að sinna áhugamáli. Ég kynntist prjóninu aftur í gegnum vinkonu sem hafði 

dvalið erlendis og komist í kynni við prjón í gegnum nýstárlegar prjónabækur er nefnast 

Stitch’n Bitch: The Knitters Handbook  

Eftir þetta varð ekki aftur snúið og ég fór að kynna mér prjón á netinu með þessa bók 

sem upphafspunkt. Bókin kom út 2003 og vilja margir þakka þessari bók fyrir aukinn 

prjónaáhuga í Bandaríkjunum en höfundurinn, Debbie Stoller, hvetur prjónara í bók 

sinni, til að stofna Stitch’n Bitch hópa sem hittast reglulega og prjóna á almannafæri s.s. 

á kaffihúsi. Það er athyglisvert að fylgjast með þeirri þróun að taka prjónið út af 

heimilinu og út í samfélagsleg rými líkt og á kaffihús. Strax við þessa færslu er prjón 

tekið úr hefðbundnu samhengi. 
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Við lestur bókarinnar komst ég að því að þarna úti var heill heimur af öðruvísi prjónurum. 

Ég fór að leita á netinu og fann þar urmull af skemmtilegum vefsíðum sem birtu og miðluðu 

prjóni í öðru samhengi en ég hafði kynnst á Íslandi, prjóni notuðu til listrænnar 

listsköpunnar. Eins og Vigdís Þormóðsdóttir kemst svo vel að orði í grein sinni „Prjónað á 

vefnum: Handverksmenningu miðlað“ þá eru engin landamæri á vefnum heldur getur „fólk 

úr öllum heimshornum borið saman bækur sínar“.1 Á þessum tveim árum sem ég bjó í 

Kaupmannahöfn kafaði ég djúpt inn í heim prjónsins á netinu og var fljótlega búin að stofna 

prjónahóp sem hittist einu sinni í mánuði á kaffihúsi, hópurinn hittist enn þann dag í dag og í 

honum eru íslenskir prjónarar búsettir í Kaupmannahöfn.  

Í meistaranámi mínu, hagnýtri menningarmiðlun, hef ég miðlað prjónamenningu í hinum 

ýmsu verkefnum. Þessi menningararfur hefur mér þótt vera markaður af gömlum 

hugmyndum og með því að setja upp prjónakaffihús og vefsíðu sem miðlar prjóni, 

www.prjona.net , hef ég leitast við að birta, sýna og miðla prjóni í nýju samhengi. Viðtökur 

við báðum verkefnunum voru mjög góðar og styrkti mig í undirbúningi við verkefnið 

Lykkjur. Með prjónakaffihúsinu gat ég sýnt hvernig ég túlkaði slíkt fyrirbæri en þá hafði ég 

lesið um þess háttar kaffihús á netinu, auk þess komst ég bein tengsl við aðra prjónara.2 

Með síðunni www.prjona.net vildi ég setja mark mitt á umræðuna um prjón. Ég byrjaði 

fyrst allra að nota orðið prjónari sem þýðingu á enska heitinu knitter. Ég var ekki hrifin 

af orðinu prjónakona sem mér fannst markað af gömlum hugmyndum. Ég vildi nota orð 

sem bauð alla velkomna í heim prjónsins. Vefsíðan varð strax vel sótt sem gaf til kynna 

að fólk hafði áhuga á þessari nálgun á prjón. Á vefsíðunni er fyrst og fremst fjallað um 

prjón í listrænu samhengi en það ekki eingöngu nálgast sem menningararf er ber að 

varðveita. Síðan er auk þess hugsuð sem upphafspuntkur þeirra sem eru að byrja að 

skoða prjón á netinu og vettvangur fyrir umræðu um prjón. 

2 Er prjón menningararfur? 

„Menningararfur er ákveðið sjónarhorn á tilveruna“, segir Valdimar Tr. Hafstein í grein 

sinni „Menningararfur: Sagan í neysluumbúðum“3. Það hvernig við tölum um hlutina 

                                                 
1 „Prjónað á netinu“, Vigdís Þormóðsdóttir, Hugur og hönd: Rit Heimilisiðnaðarfélags Íslands 2009, 
Heimilisiðnaðarfélag Íslands, ritstj. Margrét Valdimarsdóttir, Reykjavík, 2009.  
2 Hægt er að lesa sér betur til um Prjónakaffihúsið á síðunni www.prjona.net  
3 „Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum“, Valdimar Tr. Hafstein, Frá endurskoðun til 
upplausnar,bls. 313-328, ritsj. Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson og Sigurður Gylfi Magnússon, 
Miðstöð einsögurannsókna og ReykjavíkurAkademían, Reykjavík 2006.  
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segir til um afstöðu okkar til þeirra, orðræðan kemur upp um hugmyndir okkar um 

fyrirbærið sem um er rætt. Valdimar bendir einnig á að þegar orðræðan í kringum 

menningararf sé skoðuð að þá eru orðið „varðveisla“ og sagnirnar „að tapast“ og „að 

glatast“ áberandi. Hægt er að segja að afstaða samtímans til prjóns sé sú að það er hluti 

af sameiginlegum (norrænum) menningararfi okkar og því beri hann að varðveita. 

Samtök eins og Heimilisiðnaðarfélag Íslands, Handprjónasamband Íslands og 

garnverksmiðjan ÍSTEX hafa lengst af setið ein að miðlun prjóns. Þessi félög og aðilar 

miðla prjónamenningu í gegnum námskeið og munsturhefti. Í miðlun þeirra sést glöggvast 

hvernig ímynd þess hefur verið mótuð í gegnum árin. Ímynd prjónsins birtist meðal annars í 

því hvað er prjónað og má segja að í íslensku lopapeysunni birtist ímynd prjóns í dag hve 

best. Það er athyglisvert að öll þessi félög tengja sig þjóðerni, þau eru öll merkt Íslandi og er 

ÍSTEX t.a.m. stytting á: Íslenskur textíliðnaður. Íslandstengingin rennir styrkum stoðum 

undir miðlun prjónsins sem íslensks menningararfs. Íslensku ullina og prjónaskapinn má 

leggja að jöfnu við íslenska lambakjötið og íslenska vatnið. Í allri miðlun og ímyndarsköpun 

eru þssi fyrirbæri kynnt sem hreinar, íslenskar, menningarafurðir. 

Við upphaf kreppunnar árið 2008 jukust vinsældir prjóns sem og margra annarra athafna 

sem fólk vill tengja sögu okkar og uppruna. Það má segja að þjóðerni hafi öðlast sterkari 

sess eftir kreppu. Prjón, garðyrkja og ferðalög innanlands hlutu t.a.m. hærri sess og 

margir töluðu um að gömlu gildin væru nú komin aftur þ.e. að nýta hluti betur og jafnvel 

búa þá til sjálfur í stað þess að kaupa þá. Prjón sem menningarfyrirbæri hefur gengið í 

gegnum öldudal vinsælda áður en athyglisvert er að það endurnýjar sig lítið í hverri 

vinsældabylgju, með öðrum orðum: fólk er alltaf að prjóna það sama.4  

Prjón er svo sannarlega menningararfur eða snertiflötur við fortíðina eins og Valdimar 

Tr. Hafstein kemst að orði í áðurnefndri grein sinni um menningararfinn. Það er 

sterklega tengt ímynd okkar um þjóðerni og er stór hluti af sjálfsímynd þjóðarinnar. Flest 

okkar eiga prjónandi ömmu og mömmu en hafa kannski ekki snert mikið á prjónunum 

sjálfir, eða þannig var það lengi þangað til fyrir nokkrum árum. Prjón er einn af 

snertiflötum fortíðar og er í hugum margra eitt af því íslenskasta sem til er.  

Það fer ekki á milli mála að það er nytsamt að prjóna en prjón er líka tengt erfiðum 

tímum í sögu þjóðarinnar. Kristín Loftsdóttir, mannfræðingur, fjallar um orðræðuna um 

þjóðerni eftir kreppu í grein sinni „Kjarnmesta fólkið í heimi: Þrástef íslenskrar 

                                                 
4 Það má benda á að lopapeysumunstrið hefur verið endurunnið og prentað á stuttermaboli, servíettur og kerti.  
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þjóðernishyggju í gegnum lýðveldisbaráttu, útrás og kreppu“, þar bendir hún á hvernig 

þjóðerni íslendinga er tengt við harðbýli, þrautseigju og þeim eiginleika okkar að komast 

í gegnum erfiðleika.5 

Hefðbundin ímynd prjóns felur í sér, í mínum huga, kuldalegt gnauð vinda fortíðar, rakt 

gólf baðstofunnar, rauðleitt nef með sultardropa á broddinum, króknandi fingur krækta 

um ofurfínlega prjóna og ofurfínlegt garn (íslensk lopapeysa er þarna líka 

einhversstaðar). Þessir hugarórar eru ekki byggðir á sögulegum staðreyndum þar sem 

enginn lopapeysa var hér til staðar fyrr en á sjötta áratug 20. aldarinnar og þá voru víst 

baðstofurnar hverfandi. Lopapeysan er hins vegar það sem hefur lifað hve best af í 

hugum fólks þegar það hugsar um prjón en ekki það sem fólk var raunverulega að prjóna 

í byrjun 20. aldarinnar.  

Lopapeysan íslenska með hringlaga munsturbekk kom hingað til lands fyrst í kringum 

1969 og öðlaðist fljótt miklar vinsældir. Á vef Handprjónasambands Íslands, 

www.handknit.is , segir um uppruna lopapeysunnar:  

Hin eina sanna lopapeysa, með tvíbönduðu munstri á hringlaga herðastykki, er búin 

að vinna sér íslenskan þegnrétt, þó ekki sé saga hennar ýkja löng. Hún kom ekki 

fram fyrr en á 6.áratugnum, en óvíst er hvar og hvernig. Sumir telja að fyrirmyndin 

sé grænlenskir kvenbúningar, ef til vill vegna þess að stundum var talað um 

lopapeysur með grænlenska munstrinu. Öðrum finnst líklegt að fyrirmyndina sé að 

finna í peysum sem byrjað var að framleiða í Bohusléni í Suður-Svíþjóð í byrjun 

5.áratugarins. Þessar upprunakenningar eru býsna langsóttar. Það eina sem íslenskar 

lopapeysur eiga sameiginlegt með grænlenskum perlusaumi er hringlaga 

herðastykki, munstur og litir eru gjörólík. Svipað má segja um sænsku peysurnar, 

þær voru að vísu nær hugmyndinni þar sem þær voru prjónaðar með hringlaga 

herðastykki, en úr mjög fínu garni og með allt öðruvísi munstrum. Hafi íslenskar 

lopapeysur orðið til fyrir áhrif frá þeim hefur þurft mikla hugkvæmni til að aðlaga 

snið, úrtökur og munstur að mjög ólíku efni. Telja verður því íslensku lopapeysuna 

frumhönnun. Ekki er óhugsandi að enn eigi eftir að koma á daginn hver hinn 

raunverulegi höfundur hennar var.6  

                                                 
5 „Kjarnmesta fólkið í heimi: Þrástef íslenskrar þjóðernishyggju í gegnum lýðveldisbaráttu, útrás og 
kreppu“, Kristín Loftsdóttir, Ritið: 2-3/2009, 9. árgangur, ritstj. Björn Þorsteinsson og Ásdís R. 
Magnúsdóttir, Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, Reykjavík 2009, sjá sérstaklega bls. 131-33.  
6 http://www.handknit.is/user/cat/7 , sótt 10. september 2010.  
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Fleta rekur í rogastanst þegar þeir gera sér grein fyrir aldri lopapeysunnar, það er líkt og 

hún hafi fylgt okkur mun lengur en raunin er. Þess vegna er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir ímynd annars vegar og raunverulegum menningararfi hins vegar. Hvað er arfur og 

hve mikla stoð á ímynd þjóðernis sér í raunveruleikanum. Valdimar Tr. Hafstein líkir 

varðveislu menningararfsins við kenningar félags- og menningarfræðingsins Jean 

Baudrillard um Disneyland. Baudrillard bendir á að Disneyland sé eitt helsta 

sönnunargagnið um að veröldin fyrir utan það sé raunveruleg og bendir Valdimar á að 

það sama sé hægt að segja um menningararfinn, að allt sem standi fyrir utan 

menningararfinn sé ekki eins tengt fortíðinni og hann.7 Sjöl, ullarsokkar og vettlingar eru 

mun tengdari gömlu prjóni frá því um aldamótin 1900 heldur en lopapeysan en engu að 

síður er lopapeysan sterkasta ímynd menningararfsins sem prjón felur í sér. Hafandi 

þetta í huga má spyrja sig að því hvort sé íslenskara: Lopapeysa úr íslenskri ull eða 

lopapeysa úr bómull?; Prjónaður ávöxtur eða prjónaðir sokkar?; Heklaður ísbjörn eða 

heklaðar stúkur? Þess má geta að á sýningunni Lykkjum var hægt að sjá heklaðan 

ísbjörn og prjónaða ávexti en enga sokka, vettlinga eða sjöl.  

Árið 1989 var gefin út bókin Þríhyrnur og langsjöl eftir Sigríði Halldórsdóttur 

fyrrverandi skólastjóra Heimilisiðnaðarskólans. Sigríður vann uppskriftirnar eftir 

gömlum fyrirmyndum og samdi einnig nokkrar nýjar sjálf. Bragi Ásgeirsson, listamaður, 

fjallaði um bókina þegar hún kom út og segir í umfjöllun sinni: 

Hér er /.../ bók, sem hver einasta kona þarf að eiga, sem hefur áhuga á prjóni svo og 

allir íslenzkir fatahönnuðir. Jafnvel starfandi myndlistarmenn ættu að hafa not af 

því að fara í smiðju þessa forna handverks, því að hér er um mjög merkileg atriði að 

ræða, er skara íslenzka náttúruliti svo og formhugsun í alþýðulist. Flestir 

Íslendingar munu kannast við þríhyrnur og langsjöl, sem formæður þeirra sóttu 

hlýju til, svosem sjá má á fjölmörgum gömlum myndum og teikningum útlendra 

ferðalanga. Einkum verður það sagt um þríhyrnuna, sem enn þann dag í dag er 

notuð af mörgum konum, þótt í nokkru fínlegra, þynnra og léttara formi sé. En 

einmitt í þessu létta formi staðfestir ullin íslenzka sérkenni sín og yfirburði sem 

varmagjafi.8  

                                                 
7 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum“,Frá endurskoðun til upplausnar, 
bls. 316.  
8 http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=25915, „Þríhyrnur og langsjöl“, Bragi 
Ásgeirsson, Morgunblaðið 13. janúar 1989. 10. september 2010. 
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Þessi tilvitnun í Braga Ásgeirsson birtir vel hugmyndir um prjón. Það er fyrir konur, það 

er handverk, það er alþýðulist og það er íslenskt. Sigríður fjallar um sögu prjóns í 

formála að bókinni. Þar bendir hún á að handprjón hafi fyrst verið iðkað á Íslandi á 

16.öld. Börn voru ung er þeim var kennt að prjóna og sett fyrir um afköst en kröfur um 

þau voru gríðarlega miklar. Aðallega voru prjónaðir sokkar og vettlingar, skotthúfur og 

herðasjöl (Þríhyrnur og langsjöl, bls. 7). Sigríður nefnir einnig að mörgum hrylli 

hreinlega við tilhugsunina um prjón vegna þess hve tengt það er erfiðisvinnu í huga 

viðkomandi. Hér sést glögglega hve tengt prjón er þeim eiginleika þjóðarinnar að lifa af 

erfiðleika og finna hagnýtar lausnir enda var prjón lengi ein aðalútflutningsvara 

þjóðarinnar eins og Sigríður bendir einnig á. Þess vegna er hægt að segja að prjón hafi 

aftur öðlast vinsældir í kjölfar kreppunnar ekki einungis vegna þess að það er hagnýtt 

heldur líka vegna þess að ímynd prjónsins tengist sjálfsbjargarviðleitni og lífsafkomu.  

Prjón er alþýðulist og handverk. Á handverkshátíðum líkt og haldnar eru í Hrafnagili við 

Akureyri er hægt að sjá úrval af prjónuðu handverki og alþýðulist.9 Prjóni er jafnframt 

helst miðlað sem handverki. Þegar keyrt er hringinn í kringum Ísland má finna hand-

verksmarkaði í nánast hverjum smábæ þar sem það sama er til sölu: Lopapeysur úr 

íslenskri ull.  

Oft eru mörkin á milli handverks og hönnunar óljós og miðast oft fyrst og fremst af 

samhenginu. Eins og í upphafi kaflans sagði að þá er menningararfur sjónarhorn og 

samhengi. Það samhengi sem valið er að setja hlutinn í segir mikið um hvaða sýn er á 

hlutinn. Á sýningunni og viðburðinum Lykkjum var reynt að sameina þetta tvennt í 

prjóni. Sýningin var að vissu leyti að afbyggja og framandgera ráðandi hugmyndir um 

prjón en á viðburðadagskránni mátti finna handverksmarkað þar sem hægt var að kaupa 

lopapeysur, húfur, garn og prjónabækur. Einn af sýnendunum á Lykkjum var 

alþýðulistakonan Arndís Sigurbjörnsdóttir. Hún sýndi prjónaða ávexti, dúkkur, töskur, 

prjónaðar kökur og konfektmyndir.10 Í raun hefur samhengið allt um miðlunina að segja. 

Verk Arndísar hefðu allt eins getað verið á handverksmarkaðnum sem var á 

viðburðinum Lykkjum og margir hlutanna á markaðnum hefðu hugsanlega getað verið á 

sýningunni. Það að setja hlutinn á sýningarstall með viðeigandi merkingu í anda 

listsýninga hefur allt með það að gera hverju er verið að miðla. Með því að setja verk 

                                                 
9 http://www.handverkshatid.is/ 12.september 2010 
10 Hægt er að sjá myndir af sýningunni á heimasíðu Norræna hússins: 
http://www.norraenahusid.is/norraena-husid/myndasafn/album/23 
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Arndísar á stall að þá er verið að segja að þau eru listaverk og að skoða eigi í listrænu 

samhengi en ekki einungis menningarsögulegu samhengi, eða sem nytjavöru.  

Eftir að prjón náði svo miklum vinsældum hafa fleiri bæst í hóp þeirra sem starfa við 

miðlun prjóns. Áður var búið að nefna Heimilisiðnaðarfélagið, Handprjónasambandið og 

ÍSTEX sem hafa það að markmiði að miðla íslenskri handverkshefð en einnig má nefna 

Textílsetur Íslands sem hefur bæði að geyma safn og býður upp á námskeið í 

hannyrðum. Margar garnverslanir bjóða einnig upp á kennslu s.s. Nálin og Storkurinn. 

Það nýjasta í prjónaflórunni er fyrirtækið Knitting Iceland er býður upp á 

menningartengdar ferðir um landið þar sem prjón er haft í forgrunni. Ferðamenn 

heimsækja þá t.d. ÍSTEX og Textílsetrið og læra að prjóna íslenska lopapeysu. Þetta er 

fyrsta fyrirtæki sinnar tegundar sem selur prjónaferðir til Íslands. Það hefur einnig 

tileinkað sér notkun nýrra miðla s.s. Facebook.  

Það sem þessir áðurnefndu aðilar eiga sameiginlegt er að viðhalda sömu gömlu ímynd 

prjónsins og tengingu þess við menningararf þjóðarinnar. Það er fyrst og fremst verið að 

miðla fortíð og þjóðerni.  

En spurning er hvort það eitt að prjóna sé ekki varðveisla menningararfs? Er hægt að 

varðveita menningararfinn með því einu að fitja upp á og prjóna sér flík? Eða þarf það 

sem prjónað er að innihalda gamalt handverk, hafa á sér ákveðið form svo hægt sé að 

tala um varðveislu? Prjónið nær endurnýjungu með nýju prjónlesi. Nýtt prjón má kalla 

nýbylgjuprjón. Þar er handverkið til staðar en viðfangsefnin eru ný.  

Nýbylgjuprjón 
Í bókinni KnitKnit: Profiles + Projects from knitting’s new wave eru kynntir listamenn 

sem nota prjón sem miðil og efni í listsköpun sinni. Í kápuinnvolsi bókarinnar segir að 

um alla Evrópu og Ameríku sé fólk farið að prjóna að nýju, að nú sé komin ný kynslóð 

prjónara og að mörkin milli handverks og listar séu orðin enn óljósari en áður.11 Í 

bókinni má lesa viðtal við listakonuna, Isabel Berglund frá Danmörku, en hún var 

einmitt með verk á Lykkjum. Í viðtalinu má lesa hugleiðingar Berglund um handverk en 

þar segir hún „The word craft doesn’t seem serious. It sounds like you are just doing 

something at home, making something without thinking about what you are doing“.12 

                                                 
11 KnitKnit: Profiles +Projects from knitting’s new wave, Sabine Gschwandtner. STC Craft/ A Melanie 
Falick Book, Steward, Tabori & Chang, New York, 2007.  
12 KnitKnit, bls. 21. 
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Þarna kemst Isabel Berglund að kjarna málsins. Lengi vel, og kannski enn, var litið á 

hannyrðir sem áhugamál kvenna en ekki sem alvarlega list og gætir þessara viðhorfa enn 

þann dag í dag gagnvart prjóni. Vegna þess hve sterklega ímynd þess er tengd handverki 

og varðveislu menningararfs þá er erfitt að fá fólk til að mynda tengingar þess við aðra 

hluti s.s. list. Orðið prjónalist mátti finna í undirtitli viðburðarins sem hér er megin 

umfjöllunarefni en til þess að vera viss um að enginn myndi tengja það orð prjónlesi, 

sem er það orð sem öllu jöfnu er notað um prjónaðar flíkur, þá var notuð mynd af verki 

Berglund, Borg lykkjanna sem var til sýnis á Lykkjum. Það verk er handprjónað af 

fjórtán manns og tók um tvo mánuði að fullklára verkið. Verkið tjáir hugmyndir 

listakonunnar um að vera kæfður í prjóni.13 Hugsanlega er hægt að tengja kæfandi 

tilfinningu verksins, og hvernig það bjagar allt hljóð þegar staðið er inni í því, við 

kæfandi áhrif meginstraumshugmynda í samfélagi.  

Nýbylgjuprjónið tekur fyrir nýstárleg fyrirbæri s.s. hauskúpur, prjónaða kúrekahatta, 

prjónuð dýr, prjónuð herbergi; og prjón sem er ekki endilega með notagildið að 

leiðarljósi. Þegar nýbylgjuprjón er skoðað virðist enginn menningararfur vera til staðar í 

fyrstu nema að handverkið er menningararfurinn.  

Þrátt fyrir auknar vinsældir prjóns í dag er nýbylgjuprjón eða listrænt prjón ekki 

fyrirferðarmikið í umræðunni. Ástæðan er líklega sú að prjón er alþýðuiðja og alþýðan 

prjónar það sem er aðgengilegt, það sem hún fær uppskrift að. Þess vegna má segja að 

viðburðurinn Lykkjur hafi falið í sér nýja strauma og miðlað annarri ímynd prjóns en 

þeirri sem við erum vön að sjá. Markmiðið að dagskránni að Lykkjum var að gefa 

fleirum tækifæri á að kynnast prjóni á ódýran hátt. Námskeiðsgjaldi var haldið í 

lágmarki svo að fleiri sæju sér fært að mæta. Oft eru námskeið í prjóni fremur 

kostnaðarsöm og fá pláss hverju sinni en hér var hægt að bjóða 50 manns að sitja saman 

á námskeiði sem kostaði aðeins 1000 kr.  

Þegar lagt var af stað með Lykkjur að þá lá tilgangur viðburðarins fyrir, að ögra 

staðalímyndum um prjón, en hvernig því yrði nákvæmlega komið til skila átti eftir að 

móta. Menningarviðburðurinn Lykkjur var tímabundið verkefni sem hófst í október en 

lauk með sýningarlokum og samantekt í júlí árið eftir. Margar vörður voru á leiðinni og 

til þess að gera sér grein fyrir í hverju þær fólust þarf að skoða nánar hvað fyrirbærið 

verkefni er.  

                                                 
13 KnitKnit, bls. 23. 
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3 Hvað er verkefni? 

„A project is a temporary organization to which resources are assigned to do work to 

bring about beneficial change. (The resources may be human, material or financial).“14 

Til að gera sér grein fyrir því hvað verkefni felur í sér er gott að hugsa það sem uppbrot 

á daglegum störfum. Verkefni er ætlað að vera tímabundið. Það hefur ákveðin markmið 

og þarfnast ákveðins mannauðs til að verða að möguleika. Verkefnastjóra er ætlað að 

útdeila verkefnum til þess starfsfólks sem hann hefur yfir að ráða til þess að ná fram 

markmiðum verkefnisins. 

Dagleg störf Ilmar Daggar Gísladóttur, verkefnstjóra Lykkja, í Norræna húsinu fela í sér 

ritstjórn heimasíðu Norræna hússins og tengsl við fjölmiðla sem og verkefnastjórn 

viðburða í húsinu. Verkefnið Lykkjur var uppbrot á daglegum störfum sem fela í sér 

almenn markmið. Sértæk verkefni eins og Lykkjur eru tímabundin, þau endurtaka sig 

ekki, þau eru ófyrirsjáanleg og ekki alltaf hægt að sjá fyrir hvaða vandamál þarf að leysa 

hverju sinni og kostnaður getur oft verið óútreiknanlegur. Þegar verkefni eru skipulögð 

þarf að fara vel yfir hvaða mannauður er til staðar á vinnustaðnum og athuga hver gerir 

hvað, hver séu markmiðin með verkefninu og á hverju á að byrja.  

Í bókinni The Little Black Book of Project Management gerir Michael C. Thomsett góða 

grein fyrir því hvað verkefni fela í sér og hvers kyns undirbúning þau kalla á. Hann talar 

um þrjár hömlur á verkefni sem varða stærð þess og markmið. Hömlurnar eru fjármagn, 

árangur og tími. 

Fjármagn:  

Fjárhagsáætlun verkefnis skilur sig frá almennri fjárhagsáætlun vinnustaðarins. 

Verkefnastjórinn hefur ákveðið fjármagn til að nota í verkefnið og getur stjórnað því 

sjálfur. Mikilvægt er að gera ráð fyrir ófyrirséðum gjöldum og venja er að taka frá um 

10% af heildarfjárhæðinni í þann lið. Fjárhagslegar hömlur á verkefninu Lykkjur fólust í 

minna fjármagni en talið var þurfa í viðburðinn sem og óraunhæfum fjárhagsáætlunum 

sem mótuðust við gerð styrkumsókna. Gert verður grein fyrir fjárhagslegum hömlum í 

næsta kafla. 

                                                 
14 „Towards a theory of project management: The nature of the project“, J. Rondey Turner, Inernational 
Journal of Project Management 24, 2006.  
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Árangur:  

Árangur verkefnis er miðaður við eina lokalausn, t.d. opnunardag sýningar, 

viðburðahelgi viðburðar, ólíkt hefðbundnum störfum sem hafa almennari markmið sem 

ná yfir allt árið, alla daga. Árangur Lykkja var hægt að mæla í umfjöllun innlendra 

fjölmiðla, fjölda þeirra sem sóttu námskeiðin en öll pláss voru skipuð á þeim og áðsókn 

á sýninguna yfir allt sýningartímabilið. Talið er að þetta sé ein af fjölsóttustu sýningum 

Norræna hússins síðustu ár.  

Tími:  

Verkefni hafa ákveðið upphaf og endapunkt. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 

tímanum sem hver þáttur þarfnast og hve lengi viðkomandi starfsmaður er að 

framkvæma sinn þátt í verkefninu. Hve langan tíma þarf til þess að setja upp sýninguna 

og hve langan tíma tekur hvert verk í uppsetningu? Hve snemma þarf að huga að 

auglýsingum fyrir viðburðinn og hve snemma á að miðla efni til fjölmiðla og 

aðalmarkhópsins? Allt eru þetta spurningar sem svara þurfti við gerð Lykkja. Vinna við 

Lykkjur hófst í október 2009 en komst ekki á fullt skrið fyrr en í janúar 2010. Ekki er 

hægt að segja að tími hafi hamlað verkefninu sem slíkur þar sem vinnutímabilið 

spannaði hátt í tíu mánuði ef talið er frá október 2009 – júlí 2010. Þetta þýðir þó ekki að 

hægt var að vinna við verkefnið allan daginn alla daga fram að opnunardegi. 

Undirbúningstímabilið spannaði frá október – janúar. Á því voru umsóknir skrifaðar og 

fyrstu þátttakendum boðið. Skilafrestir voru eftirfarandi:  

• Október 2009: Skila umsókn til NORA 

• Febrúar og mars: skila umsóknum til Kulturkontakt Nord og Nordisk 

kulturfond 

• Apríl: Dagskrá tilbúin 

• Maí: Undirbúningur við sýningu í hámæli, blaðamönnum boðið, innlendir 

blaðamenn fá efni um viðburðinn , birtingaráætlun auglýsinga og opnun 

undirbúin. 

• Júní: Opnunin tekur tvær vikur í undirbúningi sem og sýningin. Listamenn 

koma tíu dögum fyrir opnun og vinna að uppsetningu sýningarinnar. 

Fyrirlesarar og kennarar á námskeiðum koma þrem dögum fyrir opnun og 

blaðamenn koma deginum fyrir opnun.  
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• Júlí: Sýningin er búin 4.júlí og fara um þrír dagar í að taka hana niður og 

pakka saman verkum er á að senda úr landi. 

• Vinna við Lykkjur er í raun og veru enn í fullum gangi þar sem fyrirspurnir frá 

þrem fjölmiðlum komu fyrstu viku septembermánaðar 2010. Þegar slíkar 

fyrirspurnir koma er nauðsynlegt að eiga gott myndefni til að geta sent á 

fjölmiðla. 

Í bókinni Management and the Arts e. William J. Byrnes eru fjögur stig verkefna-

stjórnunar útlistuð. Þessi stig eru: áætlanagerð, skipulagning, hvatning og stjórnun. 

Áætlanagerð 

Ákveða þarf nákvæmlega hvað á að gera, markmiðum verkefnisins verða að vera skýr 

og raunhæf. Gera nákvæma tímaáætlun um hvaða skref þarf að taka í verkefninu og 

hvenær. Þetta er erfitt verk, sérstaklega þegar ekki allir þættir verkefnisins eru ljósir og 

margir óvissuþættir fyrir hendi. Hægt er að gera ýmsar tegundir áætlana, t.d. hvað ætla 

ég að gera á morgun (ég var ávallt með gula post-it miða á tölvunni minni fyrir 

morgundaginn en grófari tímaáætlun fyrir heildarverkefnið). Áætlanagerðin helst í 

hendur við aðrar greiningar á verkefninu. Verkefnastjórinn þarf að vera meðvitaður um 

þau tækifæri sem felast í umhverfi verkefnisins og hvaða hættur eru til staðar. Gera þarf 

grein fyrir þeim þáttum í tímaplaninu.  

Skipulagning:  

Skipulagningin felst í því að færa áætlanirnar yfir á stig framkvæmda og fá rétta fólkið 

til að framkvæma hin ýmsu stig áætlunarinnar. Sýningarhluti Lykkja var vel 

skipulagður. Sá sýningarhluti sem átti að vera í anddyri var settur upp viku fyrir opnun 

og settum við Katrín Ragnars, starfsmaður Norræna hússins, upp þann hluta. Þrír dagar 

voru settir í að setja upp sýninguna í sýningarsal og hafði hver listamaður starfsmann til 

að aðstoða sig.  

Safna þarf saman helstu samstarfsaðilum og kynna verkefnið fyrir þeim sem og þeirra 

þætti í undirbúningnum. 

Hvatning 

Fá alla í hópnum til að deila sömu sýn á verkefnið, að allir geri sér grein fyrir 

markmiðunum og skilji innviði verkefnisins. Þetta felur í sér að skýra þarf fyrir 

samstarfsaðilum, auglýsingagerðarfólki, fólkinu á gólfinu og fleirum hvað viðburðurinn/ 
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verkefnið felur í sér, t.d. hverjir munu sækja hann, hver er óskaniðurstaðan og hvaða 

ógnanir geta verið á veginum. Mikilvægt er að virkja alla til að leggja sitt að mörkum 

við að leysa verkefnin og oft fæst besta niðurstaðan ef fólki er sagt hvað þarf að gera en 

ekki endilega hvernig það á að bera sig að því. 

Stjórnun: 

Eftirfylgni allra þátta verkefnisins, fylgjast með því að allir eru að vinna vinnuna sína og 

athuga niðurstöður og árangur.  

Sem verkefnastjóri hafði ég  alla þræði í hendi mér við vinnuna við Lykkjur: Ég gat 

ákveðið hvaða auglýsingastofa yrði notuð í mótun útlits, hvaða starfsmenn hússins ég 

vildi virkja með mér og hvernig ég nýtti húsið. Í raun hafði ég algjörlega sjálfstætt 

ákvörðunarvald yfir því hvernig verkefninu skyldi stýrt, hver gerði hvað og hvenær en 

allt varð það að vera í samræmi við staðsetninguna: Norræna húsið. Þaðan kemur 

norræna sjónarhornið á prjónið og viðburðinn. Sá mannauður er ég gat sótt í voru m.a. 

fjármálastjóri, forstjóri, starfsmannastjóri og aðstoðarsýningarstjóri. Aðrir er komu að 

verkefninu voru prófarkarlesari, húsverðir og ritari. Verkefni að þessari stærðargráðu fer 

inn á mörg starfssvið svo nánast hver einasti starfsmaður vinnustaðarins kom að 

einhverjum þætti þess. 

Verkefni getur verið ófyrirsjánalegt og gerir verkefnastjórinn sér grein fyrir því að hann 

mun þurfa að leysa mörg vandamál en hann þekkir ekki endilega hvaða vandamál geta 

komið upp. Verkefni bjóða upp á nýjar hindranir og ögranir á hverjum degi. Það þarf að 

brjóta heilan um megininntak þess, ætlun og markmið. Það er þess vegna gott að skipta 

tímanum sem á að fara í verkefnið upp í einingar. Við lok hverrar einingar vill maður 

væntanlega vera búin að klára ákveðna þætti verkefnisins. Í bókinni Project 

Management: Planning and Control Techniques er verkefnum skipt upp í fjóra þætti.  

1 Hugmyndavinnuþátturinn: Á þessu stigi er verið að byggja upp 

hugmyndafræðilegan kjarna verkefnisins. Á fyrsta stiginu finnur maður út fyrir 

hvern verkefnið er. Hvaða markhópur á að sækja viðburðinn og hvaða 

tómarúm í menningarlandslaginu er verið að fylla í með verkefninu. Á 

hugmyndafasanum vann ég að styrkumsóknum og fjárhagsáætlun.  

2 Hönnunarþátturinn: Á þessu stigi er fundið út úr því hvernig er best að 

framkvæma verkefnið. Með hverjum vinnur maður, hver gerir hvað. Á þessu 

stigi fundaði ég mikið með samstarfsaðilum og mótaði dagskrána smátt og 
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smátt. Jafnframt hitti ég grafíska hönnuði sem hófu undirbúning á útliti 

viðburðarins.  

3 Framkvæmdaþátturinn: Á þessu stigi verkefnisins var ég farin að heimsækja 

þáttakendur í sýningunni og velja verk. Fá verk til landsins og taka á móti 

listamönnum. Á þessu stigi var sýningin opnuð, hátíðin sett.  

4 Lokastig: Eftir að hafa farið í gegnum hvern lið dagskrárinnar fyrir sig, lokað 

sýningunni, pakkað henni saman og sent til sinna heima voru komin formleg 

lok á viðburðinn. Lykkjum lauk formlega þann 4.júlí en frágangur við 

sýningarlok stóð yfir til 12.júlí. Viðburðunum er í raun enn ekki lokið því skila 

þarf inn skýrslu til sjóðsins NATA vegna styrkveitingar. Sjóðurinn þarf að fá 

fullvissu um að því sem sótt var um styrk fyrir hafi verið framkvæmt. Þegar 

skýrslunni er lokið er Lykkjum lokið. 

Skilafrestir voru settir á ýmsa fasa verkefnisins. Fyrir maímánuð var búið að bjóða öllum 

þátttakendum, panta flug og gistingu og tilboð fengin í flutning á listaverkum. Í júní var 

blaðamönnunum erlendis frá boðið á viðburðinn. Það ferli tók um tvær vikur að vinna að 

vegna þess að ekki var auðvelt að komast í tengsl við stærstu fjölmiðlana og ekki var 

auðvelt að fá blaðamenn til að koma með svo stuttum fyrirvara. Þátttakendur byrjuðu að 

koma til landsins tíu dögum fyrir opnun. Nákvæm áætlun um hvernig sýningin skildi 

vera sett upp var gerð og var henni gefin rúmur tími í uppsetningu. Talsverðan mannafla 

þurfti í það og skýr verkaskipting varð að vera fyrir hendi. Til að skipuleggja sýninguna 

voru notaðar teikningar af sýningarsölum hússins og fundað með starfsmönnum um 

hvernig verkið yrði unnið. Á þessum fundum gafst tími til að ræða alla möguleika og sjá 

fyrir þau vandamál sem gætu komið upp við uppsetninguna.  

4 Aðferðir 

Hvernig byrjar maður á menningarviðburði sem á að hefjast eftir sjö mánuði? Hvað er 

það helsta sem ræður ákvarðanatökum verkefnastjórans? Hverjir eru helstu 

mótunarþættir menningarviðburðar sem þessa sem hér er til umfjöllunar?  

Eins og fram kemur í kaflanum hér á undan var verkefnið Lykkjur uppbrot á 

hefðbundnum störfum verkefnastjórans í Norræna húsinu, Lykkjur var líkt og ferðalag 

með ákveðnum upphafs- og endapunkti og því mikilvægt að aðgreina vinnuna við það 
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frá hefðbundinni vinnu í Norræna húsinu. Til þess voru nýttar verkefnagreiningar, 

fjárhagsáætlun og vinnudagbók.  

Þegar hugmynd að viðburði kviknar að þá eru nokkur lykilatriði sem verða að vera á 

hreinu áður en lengra er haldið. Hafa ber í huga um hvað viðburðurinn fjalli, hverjir eiga 

að taka þátt í að móta hann, hvaðan þátttakendurnir koma og fyrir hvaða markhóp er 

viðburðurinn. Til að geta greint þessa þætti og mótað er mikilvægt að fara í gegnum 

ákveðna undirbúningsvinnu. Við gerð viðburðarins Lykkjur var notast við 

verkefnagreiningarnar SWOT og PEST, fjárhagsáætlunin var sterkur mótunarþáttur þrátt 

fyrir að vera ónákvæm en hún hélst einnig í hendur við gerð styrkumsóknanna en sótt 

var um styrk til NORA, NATA; Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord. Að taka 

verkefnið í gegnum þessi stig hjálpaði til við að greina aðalatriðin og lykilmarkmiðin.  

Styrkumsóknirnar voru keimlíkar enda voru yfirleitt sömu spurningar sem þurfti að svara 

s.s. hvaða niðurstöðu vilja framleiðendur ná með verkefninu (forventede resultater), hvaða 

samstarfsaðilar taka þátt í verkefninu og hvernig verður verkefnið fjármagnað. Ákveðið var 

að vinna eina umsókn sem yrði síðan aðlöguð að hverjum sjóði fyrir sig.  

NORA umsóknin. 
Á heimasíðu NORA er hægt að kynna sér fyrir hvað sjóðurinn stendur. NORA eða 

Norræna Atlantshafsnefndin tilheyrir Norrænu ráðherranefndinni og telst vera hluti af 

norrænu samstarfi á sviði byggðamála og svæðasamvinnu. Starfsemi NORA er 

fjármögnuð af Norrænu ráðherranefndinni og framlagi frá þátttökulöndunum fjórum, 

Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og Noregi. 15  

Á hverju hausti, í Norræna húsinu, er farið yfir hvaða verkefni á að sækja um styrki fyrir 

og jafnvel drög lögð að verkefnum komandi árs í takt við reglugerðir sjóðanna. 

Hugmyndin að Lykkjum kom á slíkum fundi. Ástæða þess að ákveðið var að byrja á að 

sækja um til NORA var tvíþætt. Annars vegar var skilafrestur til þessa sjóðs næst í tíma 

og hins vegar hafði verkefni, framleitt af Norræna húsinu, álíka Lykkjum fengið styrk úr 

sjóðnum. Sú staðreynd að fyrst var hafist handa við að senda umsókn til NORA hafði 

mótandi áhrif á viðburðinn. Skilyrði NORA fyrir styrkveitingu eru t.d. að þrjú af fjórum 

löndunum sem koma að sjóðnum séu þátttakendur í verkefninu.  

                                                 
15 http://www.nora.fo/is/index.php?pid=143 11. september 2010. 
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Samstarfsaðilar frá Íslandi, Færeyjum og Noregi voru auðfundnir en það voru Katrina I 

Geil frá Færeyjum, prjónateymið Pickles frá Noregi, Knitting Iceland og Textílsetrið á 

Blönduósi frá Íslandi.16 Ákveðið var að sækja um styrk til þess að bjóða þátttakendum 

frá Grænlandi til þátttöku í viðburðadagskránni. Hámarksupphæðin sem hægt er að 

sækja um er 500.000 DKK en sjóðurinn styrkir aðeins um 50% af heildarkostnaði. 

Upphæðin sem sótt var um var 100.000 DKK.  

Hér að neðan má sjá fjárhagshluta umsóknarinnar:  

Finansieringskilde Beløb Ja/Nej 

Nordens Hus 300.000DKK JA 

NATA (Marknadsføring) 100.000 DKK NEJ 

KKN (Honorar ofl.) 70.000 DKK NEJ 

NORA (Invitering af deltager fra 
Grønland) 100.000 DKK NEJ 

Finansiering i alt   570.000DKK  

2.  Finansiering i form af eget arbejde 

Indgår eget arbejde i budgettet? Her skal der angives antal timer, timesats og samlet beløb. 

Partner Timetal Timesats 
DKK/time I alt 

Knitting Iceland 50 130/50 6500 DKK 

Istex 10 130/10 1300 DKK 

Textilsetur 50 130/50 6500 DKK 

   DKK 

   DKK 

I alt     14300 DKK 

3. Ansøgt beløb (NORA) 

A. Her angives det beløb, der ønskes at ansøge NORA om. Ved 1-årige projekter overføres dette beløb 
efterfølgende til felt 3 i tabellen Samlet budget nedenfor. 
B. Dette felt benyttes kun ved flerårige projekter. Her anføres det samlede beløb, som ansøgerne 
forventer at søge NORA i løbet af den samlede projektperiode. Ved fler-årige projekter overføres dette 
beløb efterfølgende til felt 3 i tabellen Samlet budget nedenfor. 

A. Ansøgt beløb i denne ansøgningsrunde *)

B. Ansøgt beløb for hele projektperioden  **)

 

                                                 
16 Sagt verður betur frá hverjum þátttakanda fyrir sig í kaflanum um Lykkjur.  
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Samlet budget 

1 Kontant finansiering  260.000 DKK 

2 Finansiering i form af eget 
arbejde 

14300 DKK 

3 Ansøgt beløb (NORA)  100.000 DKK 

Samlet budget for projektet 584.300DKK 

Umsóknarfrestur til sjóðsins var 1. október og var naumur tími bæði til mótunar á 

verkefninu og gerð fjárhagsáætlunar. Á þessum tímapunkti var ekki ljóst í raun hve 

mikið fjármagn Norræna húsið myndi setja í verkefnið. Útgangspunkturinn var í upphafi 

að fara í framleiðslu á viðburðinum ef NORA myndi styrkja verkefnið. Umsóknin sem 

fyrst var send til NORA var hafnað á þeim grundvelli að skilyrði um samstarfsaðila voru 

ekki uppfyllt. Seinni umsóknin til NORA var gerð í febrúar og þá hafði verkefnið þegar 

fengið staðfest fjármagn frá Norræna húsinu sem og nokkrir af sýnendunum höfðu 

staðfest þátttöku sína auk þess voru komnir samstarfsaðilar í verkefnið (Knitting Iceland, 

Textílsetrið og Katrina I Geil frá Færeyjum). Þessari umsóknin var einnig hafnað og 

ástæðan sögð vera ónákvæm fjárhagsáætlun. 

Vinnuferlið við umsóknirnar var unnið samhliða viðburðinum. Viðburðurinn var ekki 

látin bíða eftir að fjármagn fengist heldur var hann skipulagður út frá því fjármagni sem 

þá þegar hafði verið staðfest. Þess vegna var engum þátttakendum lofað 

listamannalaunum og gert var ráð fyrir aðeins einni auglýsingu í dagblöðum til að kynna 

viðburðinn. Sá þáttur sem auðveldast er að stjórna við gerð viðburða er 

kynningarþátturinn. Kostnaður við kynningu getur auðveldlega orðið þriðjungur af 

framleiðslu viðburða. Niðurstaðan af umsóknarferlinu varð sú að líklegra er að fá styrk 

frá sjóð eins og NORA þegar sótt er um styrk til að fjármagna einstakan hluta af 

dagskránni. Hugsanlega hefði verið hægt að fá styrk fyrir námskeiði í prjóni frá 

Grænlandi heldur en að sjóðurinn myndi setja eina upphæð sem yrði notuð í almennan 

kostnað. Eins og áður sagði hafði fjárhagsáætlun verið mögnuð í takt við fjármagnið sem 

sótt var um. Heildarkostnaður við verkefnið varð tæpar fimm miljónir en hafði verið 

settur upp í10-12 miljónir í umsókninni. Sparlega var farið með það fjármagn sem 

Norræna húsið hafði sett í verkefnið. Þegar búið var að panta hótel og flug fyrir alla 

helstu þátttakendur voru öll útgjöld stöðvuð. Inni í fjárhagsáætlun voru ekki laun 

verkefnastjóra né annarra starfsmanna Norræna hússins.  
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Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond 
Norræni menningarsjóðurinn, Nordisk Kulturfond, hefur að meginmarkmiði að styrkja 

menningarsamstarf milli Norðurlandanna. Sjóðurinn styrkir bæði verkefni sem eiga sér stað 

innan þeirra sem utan.Til að eiga kost á styrk frá sjóðnum verða þátttakendur að koma frá 

þremur Norðurlöndum eða sjálfstjórnarsvæðunum Færeyjum, Grænlandi og Álandseyjum.17 

Norræna menningargáttin, Kulturkontakt Nord, er snertiflötur fyrir norrænt 

menningarsamstarf og tvær menningargáttir. Verkefni úr öllum sviðum menningar og 

lista geta hlotið styrk úr áætlununum18.  

Umsóknir til norrænu sjóðanna Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond voru nær 

samhljóða enda er munurinn á þessum sjóðum lítill. Báðir styrkja þeir menningarstarf á 

Norðurlöndunum og eru hugtökin nýsköpun og norræn virðisauki lykilhugtök í umsóknum 

til sjóðsins. Svara verður spurningum hver hinn norræni virðisauki er með verkefnunum og 

hvaða nýsköpun þau færa til menningarstarfs á Norðurlöndunum. Hinn norræni virðisauki 

kemur með norræna samstarfinu og þeirri miðlun sem felst í viðburðinum. Það að verið var 

að miðla prjóni sem norrænum menningarfi var í forgrunni í umsóknunum, lagt var upp með 

að prjónahönnuðir og listamenn myndu hittast á viðburðinum og að úr því yrði möguleg 

nýsköpun, að viðburðurinn væri þing leikinna sem lærða í heimi prjóns og lista. Nýsköpunin 

var einnig miðlunarþátturinn, það hvernig prjónið var kynnt bar í sér nýsköpun á sjónarhorni 

og upplifun. Hvorugur sjóðanna styrkti verkefnið. Mörg góð verkefni fá ekki styrki hjá 

þessum sjóðum en þegar horft er til baka að þá er spurning hvort það hafi mistekist að miðla 

nýsköpunarþætti verkefnisins.  

NATA 
NATA stendur fyrir North Atlantic Tourist Association eða ferðamálasamstarf Íslands, 

Færeyja og Grænlands sem staðið hefur um árabil og var ný skipan þess ákveðin í lok 

árs 2006.19 NATA hefur það hlutverk að efla kynningu á vestnorræna svæðinu sem 

                                                 
17 http://nordiskkulturfond.org/Om%20fonden.aspx 11. september 2010. 
18 http://kknord.org/lang-is/menningaraaetlanir/lista-og-menningaraaetlunin  
19 Með North Atlantic Tourism Association, NATA, var stofnaður nýr vettvangur á gömlum grunni til að móta 
sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir Vestur-Norðurlönd og styrkja ýmis verkefni sem efla ferðaþjónustu 
innan svæðisins. Í NATA sameinast starfsemi Vestnorræna ferðamálaráðsins (VNTB), sem öll löndin eiga aðild 
að, og markmið ferðamálasamninganna SAMIK og FITUR, sem í gildi hafa verið frá árinu 1995 við Grænland 
og Færeyjar. Nafnið hefur alþjóðlega skírskotun og einnig er haft í huga að samstarfið geti náð til fleiri nágranna 
við Norður-Atlantshafið í framtíðinni. Í samningnum kemur fram að markmið NATA sé að styrkja, samhæfa og 
tryggja ferðamálasamstarf á milli landanna. NATA ber að skilgreina sameiginlega hagsmuni og fjalla m.a. um 
um gæðamál, ýmis samstarfsverkefni og stofna sérstaka vefgátt fyrir ferðaþjónustu á vestnorræna svæðinu. 
http://www.ferdamalastofa.is/displayer.asp?cat_id=545 11. september 2010. 
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heillandi stað að heimsækja. NATA var síðasti sjóðurinn sem sótt var til eftir styrk og sá 

eini sem styrkti verkefnið. NATA gaf vilyrði fyrir styrk upp á 50.000 DKK til þess að 

bjóða á viðburðinn erlendum blaðamönnum og setti þau skilyrði að þetta væru ekki 

blaðamenn frá Norðurlöndunum.  

Fjárhagsáætlun  
Katrina i Geil  58,476      RVK hostel 3500 DKK 

Helga Isager 20,000 Nálin  

Evelyn Clark    

Rósa Sigrún    50.000 

Hélene Magnússon   50.000 

Patrick     

Flugfargjöld 
samtals: 556,560   

Hótelgisting 500,000   

Skráningargjöld    

Stórir Prjónar    

Prjónagraff    

Flutningur 
Isabel 
Sarah 

   

400.000 ISK  
80.000 ISK   

Markaðssetning    

Hvíta Húsið 500,000   

Nordic e marketing 200,000 ekki búið að eyða öllu 140,000 

Birtingarkostnaður 500,000   

  ekki búið að eyða Grapevine - Skilti? 

  2,256,560  

    
Hér að ofan getur að líta fremur óhefðbundna fjárhagsáætlun þar sem ekki eru sett upp 

öll útgjöld viðburðarins heldur fremur það sem búið er að eyða og því sem hugsanlega 

verður eytt. Enginn liður heitir tekjur eða útgjöld. Þetta er samt sem áður dæmi um 

vinnubrögð við gerð viðburðarins. Þegar búið var að bjóða öllum, kaupa flugmiða og 

panta gistingu að þá var kostnaðurinn kominn í 1.1 milljón. Þegar þarna var komið var 

kostnaður við markaðsetningu kominn í 340 þúsund og inni í þeirri tölu eru gerð merkis 

(logo) og netmarkaðssetning. Ljóst var að flutningur verka til landsins yrði talsverður 

þar sem eitt verkið vegur um hálft tonn. Engir styrkir voru í höfn í mars og ljóst var að 

eitthvað varð að gera til þess að halda í fjármunina, þeir voru nærri búnir þegar þarna var 
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komið. Ákveðið var að að hafa samband við Reykjavík Down Town Hostel sem hýsti 

alla þátttakendur utan þá sem gistu í Norræna húsinu og fá þau sem samstarfsaðila. 

Niðurstaðan varð að þau gáfu allan morgunmat, lín á rúm og sængur. Sá styrkur varð í 

peningum um 250 þúsund. Garnverslunin Nálin tók einnig þátt í kostnaði og greiddi 

flugfargjald fyrir einn þátttakandann sem og gistingu og uppihald. Knitting Iceland kom 

með tvo viðburði á dagskrána í eigin kostnaði. ÍSTEX gaf garn á öll námskeið og kynnti 

viðburðinn á Facebooksíðu sinni en það gerðu einnig aðrir samstarfsaðilar. Norræna 

húsið jók að lokum fjármagnið til viðburðarinns upp í 3,2 miljónir. Húsið er 

menningarhús og viðburðurinn var framleiddur í nafni þess þannig að ljóst var að húsið 

myndi alltaf setja eitthvað aukreitis í verkefnið t.d. í formi auglýsinga. Önnur ákvörðun 

var að hafa skráningargjöld á námskeiðin. Fyrirlestrar voru öllum opnir og ókeypis en 

önnur námskeið fólu í sér lítið skráningargjald frá 1500-2000 kr. Þær tekjur, um 250 

þúsund kr., sem komu inn vegna skráningar náðu að borga fyrir tvær auglýsingar í 

tímaritinu Grapevine.  

Það er nokkuð ljóst að fjármagn hefur úrslitaáhrif um útkomu viðburða, það ákvarðar 

umfang þeirra en einnig er ljóst að vel er hægt að framleiða viðburð að miklum gæðum 

með litlu fjármagni. Viðburðurinn var lítið auglýstur en það kom ekki í veg fyrir góða 

mætingu því miðlar eins og Facebook voru þá nýttir til hins ítrasta og viðbrögð fjölmiðla 

höfðu líka mikið að segja um góða mætingu.  

Fjárhagsáætlanirnar sem útlistaðar voru í styrkumsóknum voru áætlanir en ekki endilega 

loforð um að þessu fjármagni yrði varið í verkefnið. Verkefnið var kynnt á þessari 

stærðargráðu enda er algengt að svona verkefni kosti á bilinu 10-12 miljónir. Með 

styrkveitingum hefði Lykkjur auðveldlega getað staðið við allar fjárhagsáætlanir. Hafa 

ber í huga að í fjárhagsáætlunum til sjóðanna var gert ráð fyrir að greiða listamannalaun 

sem og að vera með umfangsmikla kynningu í fjömiðlum. Báðir þessir þættir eru 

umfangsmiklir og breyta umfangi verkefna. 

Vinnudagbók 
Að halda vinnudagbók er góður siður. Kostirnir eru þeir að verkefnastjórinn nær að 

halda vel utan um hvað gerist hverju sinni í verkefninu og einnig hjálpar dagbókin við 

úrvinnslu á viðburðinum. Við gerð Lykkja var haldin vinnudagbók frá október 2009 til 

maí 2010. Færslur voru vikulegar en þegar komið var nærri opnunardagsetningu 
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viðburðarins gafst enginn tími til endurlits eða skrásetningar eftir hvern dag eða viku.20 

Vinnudagbókin er í dag ein helsta heimildin fyrir mótun verkefnisins og hefur að geyma 

rökstuðning fyrir ákvörðunum og hugleiðingar um þá þætti sem reyndist erfitt að ná utan 

um s.s. að gera fjárhagsáætlun.  

Vinnudagbókin endar í maímánuði þegar undirbúningur fyrir Lykkjur er farin að taka 

yfir alla aðra vinnu og helgarvinna farin að bætast í. Athyglisvert er að lesa eftir á hvað 

það var sem stóð í manni við vinnuna. Uppsetning sýningarinnar var það helsta sem mér 

óx í augum enda hafði ég ekki gert það áður. Ég hafði aldrei áhyggjur af aðsókn í 

viðburðinn því allir samstarfsaðilar voru duglegir við að tala um hann á Facebook og 

sömuleiðis hóf ég skráningu á námskeið strax í júníbyrjun og hana auglýsti ég einungis á 

Facebook. Það sem gerði vinnuna sérstaklega ánægjulega voru þátttakendur í 

viðburðinum þ.e. listamenn og prjónahönnuðir sem tóku þátt í viðburðinum. 

SWOT og PEST greiningar 
Til að gera mér grein fyrir umfangi verkefnisins, hugsanlegum áhættum, ógnunum og 

kostum gerði ég tvær greiningar. Annars vegar SWOT og hins vegar PEST. 

Greiningarnar nýttust við alla vinnu við verkefnið, bæði styrkumsóknir og miðlun þess.  

SWOT greiningin einfaldar það sem í fyrstu virðist flókið og yfirgripsmikið. SWOT 

greiningu er best að framkvæma á frumstigum verkefnisins til að greina lykilþætti þess. 

SWOT greiningin hjálpar viðkomandi stofnun og verkefnastjórum að gera sér grein fyrir 

veikleikum sínum sem aftur hjálpar til við að meta á hvaða stigum verkefnisins þarf að 

sækja utanaðkomandi aðstoð. SWOT gerir verkefnastjórann meðvitaðan um óvissuþætti 

og auðveldara er að bregðast við þegar ljóst er hverjar ógnanirnar eru. Ég gerði SWOT 

greiningu á Lykkjum þegar verkefnið var komið töluvert af stað, þá hafði ég þegar 

fundið listamenn til að taka þátt sem og virkjað samstarfsaðila. SWOT stendur fyrir: 

styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri.21 

SWOT-greining á Lykkjum leiddi í ljós að helstu styrkleikar viðburðarins fælust í 

vinsældum prjóns og þá væntanlega sterkum markhópi, Lykkjur var fyrsti viðburður 

sinnar tegundar þar sem listsýningu og prjónaráðstefnu var blandað saman, námskeiðin 

ódýr eða ókeypis, samstarf við bæði grasrótina og prjónabransann og á opnunardaginn 

                                                 
20 Sjá viðauka #1 
21 Management and the Arts, bls. 90-91 
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sjálfan 17.júní eru margir hvort sem er á ferðinni þannig að reiknað var með fjölmenni á 

opnunina. Í kynningu á viðburðinum var lagt áhersla á þessa þætti, þ.e. styrkleikana.  

Veikleikar viðburðarins voru þeir að sum fyrirbærin sem var verið að miðla, s.s. prjónagraff, 

voru lítið þekkt, lítið fjármagn var til að kynna viðburðinn og greiða listamannalaun og 

formleg listfræðileg þekking verkefnastjóra var af skornum skammti. Greining á veikleikum 

varð til þess að lagt var mikil vinna í að kynna prjónagraff. Á Reykjavík Down Town Hostel 

voru haldin prjónakvöld einu sinni í viku sem enduðu öll á að prjónagraffað var í nágreni 

staðarins og lögð var mikil áhersla á prjóngraffið í allri miðlun til fjölmiðla. 

Opnunardagurinn 17. júní gat ennfremur verið veikleiki eins og styrkleiki því hvað ef 

almenningur væri of upptekin við hátíðarhöld í miðbæ Reykjavíkur (og nágrenis) og 

sýningaropnun væri þá hjóm eitt við hlið hoppukastala og annarrar hátíðargleði. Til að vera 

með dagskrá samboðna 17. júní var því ákveðið að hafa Tilraunaland Norræna hússins opið, 

en það er gagnvirk vísindasýning fyrir alla fjölskylduna, og voru einnig ýmis atriði yfir 

daginn á dagskrá svo sem tónlistaratriði. Forsetafrúin Dorrit tók að sér að opna sýninguna og 

það eitt gerði opnunina hátíðlega og í anda dagsins.  

Opnunin sjálf er fyrirferðamikil í SWOT-greiningunni enda sem slík mikill óvissuþáttur 

að mörgu leiti. Þess vegna er vont veður talið vera ógnun við viðburðinn því ef illa 

viðrar er fólk minna á ferðinni, staðsetning Norræna hússins er einnig talin til ógnunar 

en álitamál er hvort það sé úr alfaraleið miðað við miðbæ Reykjavíkur. Reynsluleysi 

sýningarstjóra/verkefnastjóra er líka talið ógna sýningaruppsetningu en þegar á daginn 

kom gekk sá hluti mjög vel en greiningin á reynsluleysinu sem ógnun varð til þess að sá 

þáttur var sérstaklega vel undirbúinn, bæði sá tími sem fara átti í þennan hluta sem og 

hvaða starfsfólk skildi nýta.  

Greining á þeim tækifærum sem fólust Lykkjum leiddi í ljós að með viðburðinum gæfist 

tækifæri til þess að auka þekkingu á hugtakinu prjónalist, viðburðurinn yrði innblástur 

fyrir bæði fagfólk í geiranum og áhugafólk, það að listamenn og kennarar á 

námskeiðunum væru hér allir yfir sömu helgi gaf tækifæri til tengslamyndunar og ný 

sambönd urðu til. Katrina I Geil sem kom frá Færeyjum og hélt námskeið í munsturgerð 

er nú þegar búin að bóka Isabel Berglund og Knitting Iceland á álíka viðburð sem 

haldinn verður í Færeyjum næsta ár.22 

                                                 
22 Sjá SWOT-greininguna í heild sinni í viðauka.  
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PEST – greining á umhverfi Lykkja 2010 
PEST - greiningin greinir umhverfið sem viðburðurinn er í.23 Skammstöfunin PEST 

stendur fyrir: 

Pólitískt umhverfi: Hinn pólitíski vettvangur / umhverfi getur haft gríðarmikið að segja 

um framkvæmd viðburða. Hafa þarf nokkur atriði í huga við greininguna á þessum þætti: 

Hve stöðugt er pólitískt umhverfi viðburðarins? Geta pólitískar reglugerðir haft áhrif á 

viðburðinn, s.s. innflutningsreglugerðir og skattlagning? Er hið pólitíska umhverfi með 

ákveðna skoðun á listum og menningu? Pólitísk umhverfi Lykkja var greint á þann veg 

að það væri hliðhollt hannyrðum og handverki, sýningin var að birta hvernig eitthvað 

gamalt getur öðlast nýtt líf, pólitískt andrúmsloft var einnig greint hliðhollt að því leiti 

að það verið að kynna Ísland sérstaklega vegna eldgossins og hlaut verkefnið styrk úr 

sjóðnum NATA til þess að bjóða erlendum blaðamönnum á viðburðinn til að auka þá 

jákvæða erlenda umfjöllun um Ísland. 

Efnhahagslegt umhverfi: Er fjármagn tryggt fyrir verkefnið? Geta utanaðkomandi þættir 

haft áhrif á útkomu verkefnisins? Er treyst á að verkefnið taki inn tekjur? Efnahagslegt 

umhverfi viðburðarins var ótryggt. Viðburðurinn var með ekki með tryggt fjármagn fyrir 

kynningu og var í raun að vinna á tveim plönum. Annars vegar miðað við það litla 

fjármagn sem komið var og hins vegar óskafjármagn sem útlistað var í styrkumsóknum 

þ.e. hvernig viðburður gæti orðið EF fjármagn fengist fyrir vissum þáttum. Efnahagsleg 

greining sýndi líka að þar sem sýningin var öllum opin og enginn aðgangseyrir að allir 

ættu þá kost á að sækja hana. Vegna þess hve fjármagn var lítið var ákveðið að hafa 

námskeiðsgjald og var sú ákvörðun tekin af verkefnastjóra.  

Samfélagslegt umhverfi: Samfélagsleg umhverfi viðburða eru mismunandi eftir löndum. 

Trúarbrögð geta haft áhrif sem og ráðandi gildi samfélagsins. Einnig þarf að hafa í huga 

hvort markhópurinn hafi efni á að sækja viðburðinn og hve mikinn tíma er hægt að gera 

ráð fyrir að fólk eyði í viðburðinn. Er hugarfar samfélagsins jákvætt gagnvart 

prjónamenningu? Á prjón upp á pallborðið í dag? Samfélagslegur þáttur prjóns er mjög 

jákvæður. Prjón er vinsælt en fólk hefur þó enn staðlaðar hugmyndir um prjón og þykir 

sumum það kannski gamaldags en viðburðurinn var einmitt að ráðast á þessa 

staðalímynd og birta nýjar hliðar á prjóni og hekli. 

                                                 
23 Stuðst er við umfjöllun í bókinni Management and the arts við ritun þessa kafla. Byrnes, J. William, 
Management and the Arts, 3 útg., Elsevier Science – Focal Press, 2003, USA.  
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Tæknilegt umhverfi: Er tæknin hliðholl viðburðinum? Auðveldar hún miðlun upplýsinga 

og dreifingu efnis? Við Lykkjur var notast við nýjungar í markaðsetningu s.s. 

samskiptavefi á netinu. Facebook síður Norræna hússins, Prjónanets og samstarfsaðila 

birtu allar efni um viðburðinn. Einnig var heimasíða Norræna hússins notuð og vikulegt, 

rafrænt, fréttabréf Norræna hússins.  

Öll verkin sem valin voru á sýninguna voru búin að öðlast viðurkenningu á einhvern 

hátt. Skoðuð var umfjöllun á netinu og ferilskrá listamannana við mótun sýningarinnar. 

Bókin KnitKnit sem fjallar um nýbylgjuprjón og listamenn er nýta prjóntækni í sköpun 

sinni var í raun hinn fræðilegi bakgrunnur og rökstuddi val á verkunum. Það reyndist 

vera einfaldasti hluti verkefnisins að velja rétta fólkið til þátttöku þrátt fyrir að vera undir 

höftum NORA og allra hinna sjóðanna.  

5 Lykkjur 

Lykkjur: Prjónalist í Norræna húsinu stóð yfir frá 17. júní – 4. júlí 2010 í Norræna 

húsinu. Viðburðurinn samanstóð af sýningu og viðburðadagskrá og var vel sóttur af 

almenningi. Hér verður gerð grein fyrir honum í fyrstu persónufrásögn. 

Um viðburðinn 
Eins og fram hefur komið í köflunum hér á undan að þá hef ég fengist við ýmis verkefni 

er lúta að miðlun prjónamenningar. Það var verkefnið prjónakaffihús sem kom mér að 

hjá Norræna húsinu og einnig held ég úti vefnum www.prjona.net . Miðlun prjóns er 

fremur einhæf á Íslandi eins og sagt er frá í kaflanum um prjón sem menningararf og 

með hátíð eins og Lykkjum að þá var aðalmarkmiðið að setja upp fágaða 

samtímalistasýningu. Á Lykkjum átti fólk að kynnast prjóni í nýju samhengi en því sem 

helst er haldið á lofti. Þrátt fyrir að hin listræna hlið prjóns hafi verið fyrirferðamest í 

miðlun viðburðarins til t.a.m. fjölmiðla að þá þýddi það ekki að sú hlið prjóns er tengist 

handverkshefð skildi útilokuð. Þess vegna var ákveðið að setja upp viðburðadagskrá 

meðfram sýningunni og miðla þar prjóni í ýmsum myndum. Fólk átti að fá tækifæri til 

þess að sækja námskeið í prjóntækni fyrir hógvært skráningargjald. Einnig gafst mér 

tækfiæri að móta ákveðið form á viðburði sem þessum. Ég hafði áður unnið við 

menningarviðburði sem samanstóðu af sýningu, smiðjum og fyrirlestrum. Þá höfðu 
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viðburðirnir drefst yfir allt sýningartímabilið.24 Með Lykkjum vildi ég sýna fram á 

hvernig mér finndist að þetta ætti að vera. Ég vildi bjóða hingað listamönnum, 

hönnuðum og fagfólki úr prjónaheiminum til að setja upp bæði sýningu og taka þátt í 

viðburðadagskrá. Með því að hafa viðburðadagskrána einungis í fjóra daga taldi ég 

líklegra að ákveðin hátíðarstemning myndi myndast sem og tengingar yrðu til milli 

listafólksins. Einnig taldi ég að ef fólk þyrfti einungis að taka frá langa helgi af tíma 

sínum til þess að mæta niður í Norræna hús að þá væri líklegra að fleiri kæmu í stað þess 

að fólk væri þar meira og minna í þrjár vikur.  

Sýningarhluti Lykkja 
Einn mikilvægasti hluti Lykkja var sýningin. Ég vildi setja saman fágaða 

samtímalistasýningu sem stæðist allan samanburð við listsýningar í öðrum listasöfnum í 

Reykjavík en jafnframt vildi ég með sýningunni birta og miðla prjóni í listsögulegu 

samhengi fremur en menningarsögulegu.  

Á sýningunni Lykkjur – prjónalist var varpað ljósi á fjölbreytileika þess að nota prjón og 

hekl sem listrænan miðil. Verkin á sýningunni settu prjón og hekl í myndlistarlegt 

samhengi þar sem listamennirnir nota efniviðinn út frá listrænni ákvörðun. Í 

sýningarskrá mátti lesa eftirfarandi: „Lítil tenging er við hefðbundnar hannyrðir, sem 

oftast hafa hagnýtt gildi, heldur eru verkin flæðandi óhlutbundin og lifandi. Efniviðurinn 

er áhorfanda kunnugur úr daglega lífinu og ljáir sá kunnugleiki verkunum ákveðna 

þægindatilfinningu. Við nánari skoðun sést þó að mörg verkanna tjá allt annað en 

tilfinningin gefur til kynna. Við þetta samspil skapast andstæður í hugum áhorfenda sem 

gera sýninguna eftirminnilega og áhugaverða. Á sýningunni má sjá að prjónurum og 

heklurum er fátt óviðkomandi.“25  

Sýningin var hugsuð fyrir hinn almenna listunnanda, almenning og allt áhugafólk um 

prjón. Sýningin var öllum opin og enginn aðgangseyrir. Ég vildi að orðið bærist út að í 

Norræna húsinu væri prjónað tré, hekluð skordýr og prjónagraff. Ég lagði upp með að 

miðla upplifun, að fólki fyndist það verða að koma til að sjá verkin, að það myndi ekki 

nægja að sjá myndir af því í blöðunum heldur vildi það ganga inn í heim prjónsins 

bókstaflega.  

                                                 
24 Hér get ég nefnt viðburðina Nordic Fashion Biennale þar sem ég var verkefnisstjóri, 
www.nordicfashionbiennale.com og 101 Tókýó: Snerting við Japan en þar var ég blaðafulltrúi 
viðburðarins og sá um fjölmiðlatengsl, www.101tokyo.is  
25 Úr sýningarskrá Lykkja. 
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Þegar ég byrjaði að bjóða listamönnum að taka þátt í Lykkjum að þá fól það í sér að þau 

kæmu til Íslands, settu upp sitt verk (með aðstoð starfsfólks Norræna hússins) og myndu 

halda fyrirlestur eða námskeið helgina eftir sýningaropnun. Allir þátttakendur í 

sýningunni nema Rósa Sigrún Jónsdóttir og Arndís Sigurbjörnsdóttir tóku þátt í 

viðburðadagskránni ýmist í formi fyrirlesturs um eigin verk eða námskeiðs.  

Undirbúningurinn við sýninguna var töluverður. Listakonan Patricia Waller óskaði eftir 

samstarfi við átta ljósmyndara sem áttu að fá verk hennar í sína umsjá í nokkra daga, taka af 

þeim mynd í því sem ljósmyndarinn túlkaði sem náttúrulegt umhverfi dýrsins og svo voru 

þessar myndir sýndar með verkum Patriciu á Lykkjum. Auk þess að taka myndir af 

skordýrunum skrifuðu ljósmyndararnir texta um dýrin þar sem lífsmynstri þeirra var lýst. Til 

verksins fékk ég íslenska og erlenda ljósmyndara.26 Þetta samstarfsverkefni tengdi sýninguna 

við íslenska listasenu og fékk þetta samstarf athygli í fjölmiðlum.  

Þátttakendur í sýningunni  
Val á þátttakendum í sýningarhluta Lykkja stjórnaðist af því hvernig viðkomandi 

listamaður nýtti sér garn við listsköpun en einnig að listamaðurinn nýtti prjón og 

hekltækni. Flest listamannanna gera eingöngu verk úr hekli og prjóni og er sú tækni 

grundvallar atriði í þeirra listsköpun.  

Hér kemur yfirlit yfir þær konur sem tóku þátt í sýningunni:  

Isabel Berglund (f. 1971),  Danmörk. 

Borg lykkjanna – City of Stitches (2004) 

Isabel Berglund útskrifaðist með MA-próf í prjóna-tísku-hönnun frá Central Saint 

Martins í London árið 2000. Hún starfaði lengi sem fatahönnuður, var með verslun þar 

sem hún seldi sína eigin hönnun. Borg lykkjanna er með fyrstu verkum Isabel og eftir 

gerð þess snéri hún sér alfarið að listferli sínum. Isabel hefur auk þess skapað fatalínu 

byggða á Borg lykkjanna sem nefnist „City of Stitches x-small“. Borg lykkjanna var 

prjónuð af 14 manns á tveim mánuðum. Þráðurinn sem prjónað er úr telur 12 þræði af 

bómullargarni og var verkið prjónað á prjóna nr. 18.  

www.isabelberglund.dk 

                                                 
26 Listamennirnir sem tóku þátt í verki Patriciu voru: Charlie Strand, Magnús Helgason, Melkorka 
Sigurðardóttir, Kristín Rögnvaldsdóttir, Vigdís Þormóðsdóttir, Julia Staples, Hildur Hermannsdóttir og Jói 
Kjartans. 
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Sarah Applebaum (f. 1976), Bandaríkin. 

Metablanket – Teppisteppi (2010) 

Sarah Applebaum sýndi verkið Metablanket sem hún bjó sérstaklega til fyrir Lykkjur. 

Teppið er samansett úr ókláruðum heklteppum og segir Sarah um verkið að það sé eina 

verkið hennar sem virðist alltaf vera óklárað, kannski vegna þess að það er búið til úr 

ókláruðum verkum annarra. Sarah prjónar í raun ekkert sjálf. Hún kaupir þess í stað 

urmull af prjónlesi eftir aðra og skapar þannig rúmfræðileg verk sem einkennast af 

litadýrð og mýkt.  

www.sarahapplebaum.com 

Patricia Waller (f. 1962), Þýskaland. 

 Hekluð skordýr (2010) 

Patricia sýnir hekluð skordýr og er verkið er sértaklega gert fyrir Lykkjur. Verk hennar 

kalla fram bæði angurværð og óhugnað. Á saman tíma og maður virðir fyrir sér krúttlegt 

heklið þá vekur samhengið með manni óhug. Patricia vann þetta verk í samvinnu með 

átta ljósmyndurum/listamönnum sem hver um sig fékk eitt dýr í sína umsjá, fundu þeim 

heimili og mynduðu þau þar og skrifuðu texta um hvert dýr.  

www.patriciawaller.com 

Masquerade , 1981, Svíþjóð. 

Ljósmyndir og Innsetning (2010) 

Listahópurinn Masquerade varð til árið 2007 í París. Þeirra markmið er að gefa gömlu 

prjónlesi nýtt líf á götum stórborga. Þeirra list er götulist og er sýningarsalur hugsanlega 

ekki rétti staðurinn fyrir verkið. Masquerade sýnir líka ljósmyndir af verkum sínum í 

sínu rétta samhengi.  

www.maskerade.blogsome.com/ 

Helene Magnusson (f. 1968 ), Frakkland 

Íleppar í skó (2006) 

Helene Magnusson gaf út bókina Rósaleppar í nýju ljósi árið 2004 þar sem hún vinnur 

úr hinni gömlu hefð að prjóna íleppa í skól. Helene er annar eigandi Knitting Iceland 

sem sérhæfir sig í prjónaferðum til Íslands.  

www.helenemagnusson.blogspot.com/ 
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Rósa Sigrún Jónsdóttir 

Heklungar, 2010 / Crochetings 2010 

Rósa Sigrún sýnir hér verkið Heklungar. Um verkið segir hún: 

“...heklungarnir eru hjarðverur sem svífa í loftinu og tylla öngum sínum hver í aðra og í 

loft og veggi. Heklungarnir  hafa mikla aðlögunarhæfni og taka stöðugum breytingum 

eftir efnum og aðstæðum.....”. Rósa Sigrún hefur unnið mikið með hekl og prjón í sínum 

verkum eða allt frá því hún útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands árið 1999.  

www.lysandi.is 

Arndís Sigurbjörnsdóttir 

Konfekt & Kleinuhringir 2010 

Arndís sýndi brot af sínum prjónaheimi en hún er einstaklega afkastamikil í sköpun 

sinni. Hún stundaði nám í fimm ár við Myndlistaskólann í Reykjavík og hefur sótt 

fjöldamörg námskeið í hinum ýmsu listgreinum. Arndís hefur sýnt víða, s.s. í 

Árbæjarsafni og Hlaðvarpanum.  

Vík Prjónsdótir-Selshamur (2005) 

Vík Prjónsdóttir er teymi vöruhannaða og listamanna sem hafa sýnt hönnun sína víða um 

heim. Verk þeirra er líklega það eina, af þeim verkum sem eru á sýningunni, sem hefur 

raunverulegt notagildi þar sem Selshamurinn er ætlaður til þess að fólk klæði sig í hann 

og hægt er að verða sér úti um hann í verslunum víða um heim.  

Markmiðið með sýningunni var að skapa hughrif. Sýningin var ekki að miðla prjóni sem 

menningararfi þó að það samhengi virðist vera langlíft í huga fólks. Sýningin miðlaði 

listaverkum sem voru prjónuð og hekluð. Það sem er áhugavert að flest verkanna eru 

gerð í höndunum og tengjast þannig handverkinu en þar sem einungis eitt eintak er gert 

af þeim að þá öðlast þau sess listaverks. Það er fyrst og fremst samhengið sem segir til 

um hvað það er sem þú ert að horfa á.  

Dagskráin dagana 17. júní – 20. júní  
Viðburðurinn Lykkjur hófst 17. júní með opnun á sýningunni. Forsetafrúin Dorrit 

Mousaieff opnaði sýninguna og var tónlistarkonan Hafdís Bjarnadóttir með 

tónlistaratriði, hún hafði samið sérstakt gítarverk upp úr prjónauppskrift. Síðar um 

daginn var prjónahönnuðurinn Evelyn Clark með fyrirlestur um sjalaprjón á sal. 
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Opnunin tókst vel en Dorrit vildi ekki taka til máls og því var hún fengin til þess að 

sauma saman tvo prjónabúta er síðar voru notaðir í prjónagraff. Allir listamennirnir voru 

viðstaddir og fjöldi manns sótti opnunina. Listahópurinn Masquerade var með opna 

smiðju í prjónagraffi á barnabókasafninu sem var reyndar lítið sótt vegna þess að fólk 

var mikið á ferðinni um húsið að skoða sýninguna. Að kvöldi opnunardagsins borðuðu 

allir, sem komu að sýningunni og blaðamenn erlendis frá, kvöldverð saman og að lokum 

voru atriði í anda 17. júní í sal Norræna hússins, s.s. sirkusatriði frá Stórasta sirkus 

Íslands og sirkuslistamenn frá Svíþjóð. Þau atriði settu góðan endapunkt á dagskrá 

dagsins. 

Viðburðahelgin var hugsuð sem hlaðborð að smáréttum. Námskeiðin voru stutt, mun 

styttri en t.d. garnverslanir bjóða upp á. 

Ástæðan fyrir því að ég fór þessa leið, að hafa mörg stutt námskeið, er sú að ég vildi 

hafa sem fjölbreyttasta dagskrá, Norræna húsið er ekki það stórt að hægt sé að hafa 

margra tíma námskeið í gangi í einu og þar að auki eru slík námskeið iðulega í boði á 

vegum garnverslanna. Markmiðið var að gera lifandi dagskrá sem fólk hefði tök á að 

taka þátt í. 

Í byrjun júní hófst skráning á smiðjur og fyrirlestra. Hógvært skráningargjald var sett á 

viðburðina sem auðveldar manni að gera sér grein fyrir því hve margir mæta. Ef 

viðburður er ókeypis að þá er engin leið að vita hve margir mæta þar sem fólk þarf ekki 

að tilkynna fyrirfram komu sína. Skráningin var auglýst á Facebook og fór fram í 

gegnum tölvupóst. Þegar viðburðurinn opnaði á 17. júní var orðið fullt á alla 

dagskrárviðburði.  

Þátttakendur í viðburðahelginni voru: 

• Vivian Hoxbro frá Danmörku og kenndi hún grunntækni í dómínóprjóni. 

• Katrina I Geil er textílhönnuður frá Færeyjum og kenndi fólki að gera sín eigin 

munstur byggð á færeyskri munsturhefð. 

• Helga Isager frá Danmörku er þekktur prjónahönnuður og markaðssetur eigin 

munsturbækur og garn. Hún kynnti nýjustu hönnun sína og kenndi þau 

grunnatriði sem hún hefur tileinkað sér í hönnun prjónamynstra. 

• Patrick Hassel-Zein frá Svíþjóð kenndi rússneskt hekl en rétt fyrir opnunina á 

Lykkjum kom út fyrsta íslenska kennslubókin í rússnesku hekli eftir hann. 

Bókin kom út á vegum Knitting Iceland. 
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• Edda Lilja Guðmundsdóttir var með heklnámskeið fyrir börn á sunnudeginum 

sem var vel sótt. Börnin lærðu grunntækni í hekli og gerðu armbönd. 

• Pickles frá Noregi eru tvær sjálflærðar prjónakonur sem halda úti síðunni 

www.pickles.no og voru þær bæði með sjalanámskeið í gróðurhúsinu á 

föstudegi og fyrirlestur og framhald á sjalaprjóni á sunnudegi. 

• Masquerade frá Svíþjóð voru með tvö námskeið í prjónagraffi og gröffuðu 

með prjóni víðsvegar um Reykjavík að því loknu.27 

• Allir sýnendur á sýningunni tóku þátt í fyrirlestrakvöldi á föstudagskvöldinu 

þar sem einnig var í gangi garn- og handverksmarkaður.  

Námskeiðsdagskráin gerði það að verkum að húsið iðaði af lífi alla helgina. Norræna 

húsið er menningarhús en ekki gallerý og því er ekki nóg að setja bara upp sýningu 

heldur verður að víkka umfjöllunarefnið út. Það sem fæst með viðburðunum eru fleiri 

gestir og viðburðirnir skila sér betur út í samfélagið af því að fólk lærir eitthvað. Þegar 

sýningar eru haldnar einungis vill það verða þannig að fólk mætir á fyrstu og síðustu 

opnunarhelgina og þess á milli er tómt.  

Formleg talning fór ekki fram á gestum á viðburðinn. En þegar námskeiðsskráningar eru 

taldar og gestir í gestabók taldir að þá kemur í ljós að um fimm þúsund manns sóttu 

viðburðinn en þess má geta að ekki nærri allir skrifa í gestabókina.  

Samstarfsaðilar 
Ljóst var frá upphafi að samstarf við aðra aðila innan prjónaiðnaðarins væri nauðsynlegt. 

Það var ekki aðeins nauðsynlegt vegna styrkumsókna eins og áður hefur komið fram 

heldur líka til þess að viðburðurinn gæfi sem mest af sér. Samstarfsaðilarnir tóku á sig 

ýmis hlutverk: 

Knitting Iceland var virkur aðili í mótun dagskrár og gagnrýnum umræðum um 

viðburðinn. Ég vildi að þeir aðilar sem starfa í miðlun prjóns sæu hag sinn í að taka þátt í 

viðburðinum því raunin er að þau halda áfram að starfa við það á meðan ég færi í næstu 

verkefni í Norræna húsinu. Knitting Iceland sá um utandagskrárviðburði fyrir utan 

Norræna húsið sem og að skipuleggja málþing um höfundarétt í prjóni. Þetta málþing 

var gert í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands og kom ég lítið að því nema að móta 

hugmyndina á bak við það. Málþingið var þáttur í að vekja neytendur til umhugsunar um 

                                                 
27 http://maskerade.blogsome.com/2010/07/20/around-reykjavik/ 
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hönnunarhugtakið og höfundarrétt hönnuða á prjónuðum flíkum. Knitting Iceland var 

með aðsetur í Norræna húsinu alla dagana sem viðburðir fóru fram. Það skapaði mikla 

stemningu og voru gestir ófeimnir við að leita til þeirra varðandi hvaðeina er tengdist 

prjónaskap. Þetta tók álagið af mér sem verkefnstjóra því ég var í raun á þeytingi um allt 

við undirbúning næstu dagskrárliða.  

Textílstetur Íslands setti saman tveggja daga námskeiðsdagskrá á Blönduósi en kynnti 

dagskrána lítið sem ekkert. Hún var kynnt á heimasíðu Norræna hússins og í sérstökum 

fréttatilkynningum en vegna dræmrar þátttöku að þá var þessi dagskrárliður blásinn af.  

Textílsetrið og Knitting Iceland voru í raun helstu samstarfsaðilar við gerð 

dagskrárinnar. Hannyrðaverslunin Nálin tók þátt í að greiða flugfar fyrir Helgu Isager frá 

Danmörku en þær héldu einnig námskeið með henni sem var á utandagskrá Lykkja.  

Aðrir samstarfsaðilar voru:  

Reykjavík Down Town Hostel: Samstarfið virkar þannig að Norræna húsið sem kostar 

hátíðina fékk morgunmat fyrir alla gesti frítt, 20% afslátt af herbergjum, lín á rúm og 

sængur. Þessi styrkur nam um 250 þúsund krónum þegar uppi var staðið. Það sem 

hátíðin leggur til á móti er notkun á merki Hostelsins í fréttatilkynningum, hótelið var 

nefnt festival residency og allir þeir erlendu aðilar sem sýndu hátíðinni áhuga var bent á 

hostelið sem og þeim sendur bæklingur þess. Auk þess var vikulegur viðburður á 

hostelinu sem tengdist hátíðinni. Það voru prjónakvöld þar sem áherslan var á 

prjónagraffíti. 

Halldóra Skarphéðinsdóttir og Erla Sigurðadóttir gáfu út bókina Prjónaperlur árið 2009 

og í tilefni af Lykkjum settu þær upp ljósmyndasýningu á kaffihúsinu Eymundsson, þar 

sem myndir af prjónurum voru myndefnið. Sýningin var hluti af 

utandagskrárviðburðum.  

Ósk mín var sú að allur bærinn myndi vera undirlagður af prjóni á meðan Lykkjum 

stæði. Ég vildi að viðburðurinn væir áberandi í öllum verslunum með garn og að fólk 

væri að prjóna útum allt svo að segja. Vegna þess að ekki fékkst fjárveiting fyrir að 

markaðsetja viðburðinn almenninlega að þá var ekki t.d. hægt að setja upp sérstakar 

merkingar í allar verslanir með garn. En með því að fá alla máttarstólpa 

prjónamenningar sem samstarfsaðila að þá varð niðurstaðan sú að viðburðurinn fór ekki 

framhjá neinum sem starfar við miðlun prjóns hvort sem er í formi sölu á garni eða 

bókaútgáfu. 
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Markmið og miðlun 
Lykkjum var alltaf ætlað að birta og miðla prjóni í nýstárlegra samhengi en fólk er vant. 

Eins og segir í inngangi að þá afbyggði sýningin ráðandi miðlun á prjóni og 

framandgerði prjón. Í grein sinni „Listin sem tækni“ fjallar Viktor Shklovskíj um 

hugtakið framandgervingu en hann segir þar að listinni sé ætlað að taka hlutina úr sínu 

hversdagslega og vélræna samhengi og framandgera svo fólk sjái hlutinn upp á nýtt, í 

nýju samhengi.28 Lykkjur áttu að sýna fólki prjón upp á nýtt.  

Í mínum huga hefur prjón tvær hliðar: listræna hlið líkt og sjá mátti á sýningunni og svo 

nytsama hlið. Ég valdi að miðla í raun báðum þessum hliðum með áherslu á þá listrænu.  

Með því að vera bæði með námskeið og dagskrá tókst að miðla tveimur hliðum prjóns, 

þeirri er vísar aftur í fortíðina og þeirri er túlkar prjón á nýjum tímum. 

Auglýsingar og fjölmiðlar 
Auglýsingastofan Hvíta húsið sá um allt grafískt útlit á viðburðinum í samstarfi við 

verkefnastjóra. Fundað var með grafískum hönnuði frá stofunni snemma í febrúar og 

ætlaði ég mér stóra hluti. Öll markaðssetning miðaðist við að afla styrkja og hluta af 

þeim var ætlað í markaðssetningu. Ein hugmyndin var að gera stuttmynd um prjónagraff. 

Prjónagraff er eins og veggjakrot nema það er prjón í stað spreys. Prjónaðir eru bútar og 

þeir settir utan um ávala hluti í borgarumhverfinu. Stuttmyndina átti að setja á netið og 

markmiðið var að fólk myndi vilja dreifa henni sjálft- þannig myndum við fá mikla 

dreifingu með litlum tilkostnaði. Þessi stuttmynd varð aldrei að veruleika og tók í raun 

athyglina af hinu raunverulega verkefni því talsverð vinna fór í hugmyndavinnu og fundi 

með þeim auglýsingastofunni sem átti að gera myndina.  

 Til að nýta mér kosti veraldarvefsins og sú staðreynd að 93% íslendinga nota netið varð 

til þess að ég ákvað að nota netmarkaðsetningu.29 Netmarkaðsetningin fólst í því að 

fyrirtækið Nordic eMarketing30 sendi út samtals fjórar fréttatilkynningar á ensku sem 

birtust á fjölda fréttaveita. Markmiðið með netfréttatilkynningum er að fá athygli utan 

landsteinanna og gera viðburðinn sýnilegan þegar fólk leitar með leitarvélinni Google.31 

                                                 
28 „Listin sem tækni“, Viktor Shklovskíj, Spor í bókmenntasögu 20. aldar, ritstj. Garðar Baldvinsson, Kristín 
Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir, Bókmenntastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 1991. sjá bls. 29-35. 
29 Markaðssetning á netinu, bls. 19 
30 http://www.nordicemarketing.com/ 
31 Fyrsta netfréttatilkynning vegna Lykkja: http://www.icenews.is/index.php/2010/03/22/yarn-crafts-and-
knitting-festival-promoting-nordic-art-to-take-place-in-iceland/  
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Vigdísi Þormóðsdóttir, fjölmiðlafræðingur, var fengin til þess að skrifa 

fréttatilkynningarnar í samstarfi við verkefnastjóra.32 

Viðburðurinn var auglýstur tvisvar sinnum í Grapevine33, tvisvar sinnum í Fréttablaðinu 

og nokkrum sinnum í útvarpinu. Umfjöllum fjölmiðla var hins vegar gríðarlega mikil og 

jákvæð. Sýningin fékk mesta athygli og birtust stórar myndir af henni í blöðunum.34  

Grafíska miðlun viðburðarins átti að trekkja að fólk sem er ekki endilega að prjóna 

mikið heldur mætir fremur á spennandi sýningar. Sem sagt öll miðlunin gekk út að að 

búa til og styrkja framúrstefnulega hlið prjóns.  

Erlend umfjöllun um Lykkjur birtist á vefsíðunum Coolhunting35 og DazedDigital36. 

Þeir blaðamenn komu hingað til lands í boði hátíðarinnar. Sjóðurinn NATA veitti styrk 

til þess að bjóða erlendum blaðamönnum sem ekki kæmu frá Norðurlöndunum. Þessir 

blaðamenn voru valdir með tilliti til þess að þeir skrifa fyrir síður er leggja áherslu á 

hönnun og lífstíl. Blaðamennirnir fjölluðu um sýninguna fyrst og fremst og birtu 

fjölmargar myndir af sýningunni (var staðarkort með Norræna húsinu inni í einni 

umfjölluninni svo fólk ætti nú ekki erfitt með að finna rétta staðinn). Það var einmitt 

þetta sem lagt var upp með: að Norræna húsið myndi einnig fá umfjöllun ekki einungis 

Lykkjur. Það markmið tengist síðan vanabundnum störfum mínum við húsið sem snúast 

um fjölmiðlatengsl. 

Vandamál við viðburðinn 
Helstu vandamál sem komu upp við gerð viðburðarins voru gerð fjárhagsáætlunar og 

samskipti við suma af samstarfsaðilum og einn þátttakanda í námskeiðsdagskránni. 

Ég hafði enga yfirsýn yfir né stjórn á utandagskrárviðburðum. Ég kom ekki að 

skipulagningu málþings um höfundarrétt og gekk erfiðlega að fá upplýsingar um hvernig 

þeim dagskrárlið miðaði áfram. Eftir stendur að ég hef ekkert efni í höndunum um hvað 

þar fram fór og gat ekki setið þingið sjálf vegna anna. Tilfinningin var sú að ef ég hefði 

gert þetta sjálf að þá hefði ég haft enn betri yfirsýn en samstarfið var þó ómetanlegur 

hluti af viðburðinum.  

                                                 
32 Hún er blaðamaður hjá Reykjavík Grapevine og skrifaði einnig um Lykkjur í það blað. 
33 Norræna húsið er með auglýsingasamning við blaðið og auglýsir í hverju tölublaði.  
34 http://www.visir.is/vill-aftur-til-islands-sem-fyrst/article/2010971783465 
35 http://www.coolhunting.com/culture/loops.php 
36 http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/7811/1/sarah-applebaum--loops 
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Katrina I Geil, frá Færeyjum, gerði aðrar kröfur en hinir gestir viðburðarins. Hún vildi 

skipta um hótel og fékk að gista á hótel Sögu. Hún fékk greidd laun fyrir námskeiðið 

sem hún hélt en flestir létu flug og hótelgstingu duga sem greiðslu. Hún bókaði marga af 

þátttakendum í Lykkjum á viðburð sem hún ætlar að halda í samstarfi við Norræna húsið 

í Færeyjum. Samt sem áður tók hún lítinn þátt í öðrum dagkrárliðum og nýtti tímann til 

fundahalda úti í bæ. Þetta var mikill flækjufótur fyrir mig sem verkefnastjóra að vera 

sífellt að sætta hana en fá lítið til baka.  

Við gerð dagskrár líkt og var í boði á Lykkjum að þá koma upp ýmis vandamál sem gera 

það að verkum að taka þarf liði af dagskrá eða breyta tímasetningunni á þeim. Breyta 

þurfti einum viðburði tvisvar sinnum vegna veikinda kennaranna sem voru að koma frá 

Noregi og á tímabili var ekki útséð um að þær kæmust. Þetta kostaði aukin útgjöld og 

breytingar á dagskrá. 
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6 Lokaorð  

Prjón og hekl eru heimilislegar athafnir í sjálfu sér og það er enn frekar óvenjulegt að sjá 

fólk prjóna á almannafæri. Prjónið gengur í gegnum vinsældabylgjur þegar litið er til 

baka og er líklega í hápunkti einnar slíkrar bylgju nú. Isabel Berglund segir um 

hannyrðir í bókinni KnitKnit: „The word craft doesn’t seem serious. It sounds like you 

are just doing something at home, making something without thinking about what you 

are doing“. Listamenn sem nýta sér menningararfinn prjón og hekl til listsköpunar þurfa 

að fást við allt sem þeim arfi fylgir og því samhengi sem fólk er vant að sjá hann í. Það 

þarf að takast á við sleggjudóma og hugarfar. Það hugarfar að hannyrðir séu ekki 

alvarlegar er hugsanlega tengt gömlum hugmyndum um kynferði og það að prjón sé 

áhugamál kvenna geri það minna merkilegt. Lykkjur sýndu það og sönnuðu að það sem 

einu sinni var tengt dútli kvenna er nú orðið áhugamál þúsunda og meginmiðill margra 

listamanna.  

Einn af þátttakendum í námskeiði á Lykkjum var garnverslunareigandi. Hún sagði að 

þetta væri í fyrsta sinn sem hún tæki þátt í dagskrá sem þessari og var þá að meina að sú 

staðreynd að geta tekið þátt í svona mörgum námskeiðum í einu væri einstakt. Einn 

fyrirlesarinn sagðist aldrei hafa séð fólk standa í röð eftir að komast á prjónanámskeið og 

fyrirlestra. 

Lykkjur gætu orðið árlegur viðburður og þá með sömu áherslum: Listsýning og hagnýt 

viðburðadagskrá.  



 39

7 Niðurstöður 

Prjón á íslandi hefur verið lengi verið eingöngu tengt menningararfi og þjóðernishyggju 

fremur en list. Ný tegund prjóns eða nýbylgjuprjón hefur oft önnur markmið og 

viðfangsefni en hefðbundið prjón sem hefur notagildið að leiðarljósi en ljóst er að svo 

lengi sem fólk viðheldur þekkingu á prjóntækni að þá er menningararfurinn varðveittur. 

Viðburðurinn Lykkjur sýndi prjónuð og hekluð listaverk með það að markmiði að 

afbyggja þjóðernislega ímynd prjóns. Viðburðurinn hafði yfir sér alþjóðlegt yfirbragð 

með þátttakendum bæði frá Norðurlöndunum, Evrópu og Ameríku. Uppselt varð á öll 

námskeið sem haldin voru í Norræna húsinu en utandagskráin varð ekkert sótt. Þá 

dagskrá hefði þurft að kynna betur. 

Viðburðurinn Lykkjur sýndi fram á að hægt er að nýta prjóntækni í listrænum tilgangi en 

ekki einungis nytsömum.  

Þrátt fyrir lægra fjármagn en talið var að þurfti í viðburðinn að þá kom það ekki að sök 

og aðsókn var góð. Notkun nýrra miðla eins og samskiptavefsins, Facebook, gerði það 

að verkum að hægt var að koma upplýsingum til markhópsins á ódýran hátt.  
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9 VIÐAUKAR 

9.1 Viðauki #1 Vinnudagbók 
Október 2009 

Ég vinn í Norræna húsinu. Styrkumsóknir er stór hluti af vinnu okkar þar. Í október 2009 

er kallað til fundar um verkefni ársins 2010.  Á fundinum skiptum við á milli okkar 

styrkjum og fæ ég m.a. það verkefni að sækja um styrk til NORA fyrir vestnorrænu 

samstarfsverkefni.  

Ég hef áður unnið að styrkumsókn til NORA sem gekk vel og styrktu þau verkefni sem 

styrkti tengsl landanna á sviði tísku og hönnunar. Viðburðir í Norræna húsinu hafa verið 

þess eðlis að þeir bjóða jafnt upp á sýningar, fyrirlestra, smiðjur og kvikmyndir. Slíkir 

viðburðir fela þá í sér þátttöku margra listamanna og eru líkast litlum listahátíðum og eru 

kostnaðarsamir. Auk þess er frítt inn á alla viðburði svo ekki er hægt að gera ráð fyrir 

innkomu. 

 Eftir að hafa farið yfir nauðsyn þess að afla styrkja fyrir komandi ár, 2010, legg ég 

höfuðið í bleyti og rifja þá upp hugmynd sem ég hafði oft hugsað um áður: Reykjavík 

Knit & Wool Festival.  

Hugmyndinni lýstur niður sem einungis nafn en hún er þó sprottin úr hefð slíkra hátíða í 

Ameríku. Ég sendi hugmyndina á forstjóra Norræna hússins og hann segir “já,já” og við 

ákveðum að ég sæki um fyrir hátíðina til Nora.  

Þessi fyrsta umsókn sem ég vinn fyrir NORA skapar grundvöll verkefnisins 

hugmyndalega séð og mótar framhaldið á mjög sterkan þátt. Kríteríur NORA hafa áhrif 

á umfang verkefnisins þar sem gert er ráð fyrir að maður sé í samstarfi við 

hagsmunasamtök og að þátttakendur í viðburðinum komi frá Grænlandi, Noregi, 

Færeyjum og Íslandi.  

 
Október og nóvember 2009 

Ég hefst handa við að bæði móta viðburðinn og umsókn í leiðinni. Finn að mér finnst 

erfitt að sækja um viðburð sem ég er ekki viss um hvernig eigi eiginlega að vera, hvort 

og hvernig hann muni koma út á fjárhagsáætlun og hvenær á árinu hann eigi að vera.  

Ég og forstjórinn förum yfir næsta ár og sjáum að júní er frekar opinn. Ég legg upp með 

að hátíðin muni standa í nokkra daga og bjóða upp á fyrst og fremst fyrirlestra, smiðjur 
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og kannski sýningu. Á þessum fundi erum við að hugsa um viðburði sem fela í sér 

þátttöku almennings og með því að setja þá alla á t.d. eina helgi að þá þarf fólk sem 

hefur áhuga ekki að koma hingað á 3 vikna tímabili, það er mikil skuldbinding. Ástæðan 

fyrir því að ég veðja á prjónið er vegna þátttöku minnar í prjónamenningu á Íslandi. Ég 

held úti síðunni www.prjona.net sem einnig var verkefni í Hagnýtri menningarmiðlun. 

Sú síða laðar að sér um 300 gesti á dag og er mjög vinsæl. Einnig hef ég staðið fyrir 

svokölluðum “Prjónað úti” degi árið 2008 og 2009. Á facebook er ég svo með “FAN” 

síðu fyrir Prjónanetið og eru um 2200 aðdáendur. Þetta gefur mér forskot í 

markaðsetningu og beina tengingu við markhópinn. Það sem ég hef verið að miðla í 

prjóni hefur þó verið í óhefðbundnari kantinum og oft listrænna en það sem finna má í 

Lopablöðum Ístex. Ég ræði það við forstjórann að ég vilji miðla annari ímynd prjóns en 

er ráðandi. Þetta vil ég gera með öðruvísi prjónasmiðjum.  

 
Umsóknarfrestur til NORA er um miðjan nóvembermánuð og því ekki það mikill tími til 

stefnu. Forsendur NORA fyrir styrkveitingu er fyrst og fremst samstarf milli vestnorrænna 

landa og einnig eru þeir hrifnir af verkefnum sem efla ímynd svæðanna og opna leiðir 

lengra út í heim. Þetta mótar umsóknina talsvert og ég legg mikla áherslu á samstarf milli 

Grænlands og Færeyja en er þó ekki komin með samstarfsaðila. Ég ræði við Textílsetrið 

og Knitting Iceland hér heima og fæ stuðning og vilyrði frá þeim fyrir samstarfi en það er 

þó ekki skilgreint nánar. Norræna húsið vill hafa ókeypis inn á alla viðburði sína en 

fyrrnefndir aðilar eru ekki alveg sammála því og sjá ekki hvernig hægt sé að drífa svona 

verkefni áfram án þátttökugjalds. Við leysum það með því að samstarfsaðilarnir munu sjá 

um svokallað off-venue program eða utandagskrárviðburði og á þá má kosta. Þessir aðilar 

sjá þá um alla skipulagninu og umsjón þeirra viðburða. Þetta léttir talsvert á mér, þ.e. að 

þurfa ekki að vera potturinn og pannan í dagskránni frá a – ö.  

Við vinnuna á umsókninni kemst ég á flug í átt að því sem ég kalla “prjón í nýju 

samhengi” og prjóni á netinu. Þessu vil ég miðla í viðburðinum. Ég nefni í umsókninni 

að ég vilji markaðsetja þessi lönd sem m.a. prjónalönd en Knitting Icleand vinnur 

jafnframt í þeim geira. Ég nefni að þessi viðburður muni styrkja menningarlegar rætur 

sem liggja milli landanna, að hægt væri að byrja í hvejru landi fyrir sig með viðburði 

sem tengdust Norrænni prjónahátíð, það þarf ekki meira en prjónakaffiviðburði.  

Umsóknin fer af stað tímanlega en ég hef á tilfinningunni að hún sé ekki nógu fókuseruð 

og samstarfið er einungis milli íslenskra aðila en ekki aðila í Færeyjum og Grænlandi. 
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Það er svo að ekki er hægt bjóða t.d. grænlenskum þátttakendum nema vera kominn með 

vilyrði fyrir styrkveitingu. Grænland er mun dýrara land hvað varðar flug og samöngur 

en t.d. Bandaríkin.  

 
Desember 2009 

Nora samþykkir ekki að styrkja verkefnið en ég fæ hins vegar að vita að Norræna húsið 

mun setja 2,9 miljónir í verkefnið. Verkefnið fer í miklar hæðir og ég bíð strax tveim 

listakonum : Sarah Applebaum og Patricia Waller. Þær samþykka strax að vera með sem 

ég átti í raun ekki alveg von á og í kjölfarið á þessu sem ég fréttatilkynningu sem ég 

sendi á fjölmiðla og set á www.prjona.net . Með vali á þessum listakonum er tóninn 

sleginn og sýningin verður jafnmikil þungamiðja og viðburðirnir sjálfir. 

 
Engin viðbrögð koma vegna tilkynningarinnar en ég byrja að segja öllum sem ég þekki í 

prjónaheiminum frá þessu. Ég á þegar þetta er drög að umsókn til NORA-markaðsplan-

fréttatilkynningu á ensku og íslensku og eitthvað af myndefni frá listamönnum sem hafa 

samþykkt þáttöku. Allir sem heyra af viðburðinum taka vel í og koma með ýmsar 

tillögur að þátttakendum og spyrja þeirra spurninga sem væntanlegur markhópur mun 

líklegast vilja fá svör við s.s. hvenær má skrá sig, mun þetta kosta osfrv.  

 
Janúar 2010 

Ég fer á fullt í að undirbúa verkefnið, finna þátttakendur, safna efni í möppu og byggja 

mynd af því í huganum. Þar sem ég hef ekki sett upp listsýningar áður að þá fæ ég Þuríði 

Helgu til að vera sýningarstjóri á sýningunni og Ragnheiður Eiríksdóttir frá Knitting 

Iceland tekur að sér að sjá um málþingið “höfundaréttur í prjóni”. Það er hugmynd sem 

ég var komin með og sprettur út frá þeirri viðleitni prjónara að herma eftir t.d. Farmers 

Market peysum. Ég er komin með stærstu þræðina í viðburðunum þá þegar: Ég vil bjóða 

upp á smiðjur sem eru styttri en fólk á að venjast, fyrirlestra um prjón í listrænu 

samhengi en þátttakendur í sýningunni sem fljúga hingað til að setja hana upp flytja 

einnig fyrirlestra um list sína. Ég sé fyrir mér fyrrilestradag þar sem áhorfendur geta 

verið að koma og fara en ekki ráðstefnu þar sem setið er við allan daginn. Einnig vil ég 

hafa flippaðar smiðjur um prjónagraff.  

Ég er orðin stressuð á að enginn hafi tíma til að taka þátt í viðburðinum vegna anna og 

byrja að bjóða aðilum. Fæ jákvætt svar frá: 
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Katrina i Geil (FO) 

Johanna av Steinum (FO) 

www.pickles.no (NO) 

Isabel Berglund (DK) 

Masqurade (SE) 

Rósa Sigrún (IS) 

Heléne Magnusson (FRA/IS) 

Patrica Waller (DE) 

Sarah Applebaum (USA) 

Vivian Hoxbro (DK) 

 
Allir aðilar sýningarinnar munu taka þátt í viðburðaprógrammi. Ég á einungis eftir að fá 

aðila frá Grænlandi og Finlandi til að fullkomna hinn Norræna fókus.  

 
Ég er í janúar einnig að vinna að umsókn til Kulturfonden og óska eftir 150.000 DKK 

frá þeim. Þórunn fjármálastjóri, Þuríður starfsmannastjóri og sýningarstjóir og Max 

forstjóri hitta mig um miðjan mánuðinn til að skoða verkefnið. Það er algjör forsenda 

fyrir kynningu á verkefninu að fá styrkinn. Þessum fundi er frestað vegna anna innan 

húss.  Síðar skoða bæði Þórunn og Max fjárhagsáætlunina og gefa samþykki sitt á hana 

en það finnst mér vera flóknasti hluti umsóknanna; að ráðstafa fjár sem ég hef enn ekki 

fengið. Þuríður lúsles umsóknirnar með tilliti til kríteru sjóðanna og hvort þær séu 

yfirhöfuð skiljanlegar.  

 
Í lok mánðarins hitti ég Bergdísi frá Hvíta húsinu og við ákveðum að markaðsplan. Þau 

munu byrja á að búa til merki/logo og setja upp áætlun í skrefum svo hægt sé að passa 

fjárhaginn. Við ákveðum að efninu sé best miðlað í gegnum netið og ætlar hún ásamt 

teymi að finna skemmtilegar lausnir þar. Einnig ákveðum við að kynna verkefnið fyrir 

utan landsteinanan með Nordic eMarketing fréttatilkynningum. Ég sé að með 

fjárhagsáætlun upp á 2,9 miljónir að ekki mun gefast mikið svigrúm til markaðsetningar 

og því nauðsynlegt að finna ódýrar leiðir, nýta sér vinsældir prjónsins á netinu.  
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Febrúar 2010 

Vinnsla við styrkumsóknina heldur áfram. Skilafrestur er 6.febrúar og við vinnslu 

skýrslunnar skerpist fókusinn allverulega. Þuríður Helga er þar ótrúlega hjálpsöm við að 

benda á hvernig hægt sé að miðla hinu norræna og hvaða orðalag hentar sjóðnum. Ég fer 

vel yfir kríteríu sjóðsins og svara systematískt þeirra spurningum. 

Það sem mér finnst erfitt að gera er fjárhagsáætlunin. Ég hef ákveðið fjármagn frá 

Norræna húsinu sem gæti dugað fyrir kjarna hátíðarinnar, sýningunni. Með umsókninni 

stækka ég fjárhaginn um amk helming. Í umsókninni þarf ég að sýna í hvað peningarnir 

fara og þar eru þetta bara getgátur og áætlun. Ég þarf einnig að haka við hvað ég vil nota 

peninga sjóðsins í. Ég nefni að ég nota þá peninga í honorar, ferðir og uppihald ásamt 

hluta af markaðssetningunni. Forstjórinn fer yfir fjárhagsáætlunina og færir tölur til og 

breytir miklu í hlutfalli milli einstakra liða.  

 
Ég hitti Bergdísi aftur og nú er hún með hönnuðinn Rósu með sér. Við skoðum lógó sem 

eru ágæt, góðar skissur sem lofa góðu. Ég finn að ég vil vera mjög virk í öllu 

auglýsingaefni og móta það með þeim. Ég hef sterkar hugmyndir um hvernig eigi að 

miðla efninu og hvaða markhóp það eigi að höfða til. Ég vil að efnið hafi á sér listrænan 

blæ og höfði til listamanna, að það sé listrænt í allri framreiðslu en ekki auglýsingalegt. 

Þetta tel ég að styrki stöðu Norræna hússins meðal listamanna sem er mikilvægur 

markhópur. Einnig er það gefið að viðburðurinn verði vinsæll vegna þess hve prjón er 

vinsælt, viðburðaprógrammið verður vinsælt og þéttsetið en sýningar hafa að öllu jöfnu 

átt erfiðara uppdráttar. Þess vegna vil ég setja saman sýningu þar sem prjónið er þannig 

að fólk verði hreinlega að upplifa listaverkin, sjá þau og verða fyrir innblæstri. Þannig að 

markaðsefnið mun allt vera stílað á jaðarmarkhópinn: listamenn. Þeir eiga að vilja koma 

á sýninguna fyrst og fremst. Ég sé fyrir mér að þetta sé einnig yngri markhópur en hefur 

verið áberandi í prjónaviðburðum, þar eru meirihlutinn á aldrinum 40-60 en Norræna 

prjónahátiðin ætti að höfða vel til fólks á aldrinum 30-40 ára.  

 
Bergdís er mjög hrifin af prjónagraffíti og við ákveðum að búa til myndefni/animation 

fyrir vef og búa til hype í kringum það. Fá fólk til að dreifa því fyrir okkur og slíkt. Ég 

vil gjarnan dekka göngubrú við Norræna húsið með graffi og búa til flotta klippimynd úr 

framkvæmdinni. Það er samt vel ljóst að ekkert verður að þessu nema ég fái styrki. Það 

eru engir peningar til fyrir þessu en ég er samt öll með hugan við þetta.  
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Ég velti því fyrir mér hvort við ættum að fá Vík prjónsdóttur og Listaháskólann til liðs 

við okkur. Ég reyni að komast í samband við Vík Prjónsdóttur og ræði við 

verkefnastjórann þeirra en ekkert kemur strax út úr því.  

 
Ég bý til samning “agreement” milli mín og listamannanna þar sem fram kemur hvað við 

borgum fyrir þá og hvað þeir láta okkur fá í staðinn. Ég byrja á að senda hann á Söruh 

Applebaum frá USA.  

 
Ég vinn umsókn til NATA þar sem ég sæki um 100.000 DKK til þess að bjóða 

blaðamönnum og kynna viðburðinn erlendis. Ég myndi vilja kynna efnið í Færeyjum, 

Damörku og öðrum Norðurlöndum með verkefni s.s. að gera prjónagraffíti á staðnum.  

 
Ég þarf að undirbúa eina umsókn í viðbót. Hún er til NORA en það batterí styrkir 

vestnorrænt samstarf. Þá er mikilvægt að leggja áherslu á það samstarf sem verður til 

milli landanna. Mig vantar enn samstarfsaðila í Grænlandi og er hrædd um að það sé 

akkilesarhæll umsóknarinnar. Hins vegar er ég með Færeyjar og Noreg innanborðs. Nora 

hafði áður neitað mér um styrk vegna þess að samstarfsaðilarnir eru ekki frá öllum 

þátttökulöndunum. Ég fæ Katrinu í Geil til að vera samstarfsaðila í Færeyjum og set 

XXX inn sem samstarfsaðilia í Grænlandi en það þýðir að ég á í raun eftir að finna hann.  

 
Einnig er komið að því að skrifa texta um alla þátttakendur og viðburðina. Raða upp í 

tímadagskrá osfrv.  

 
Ég er búin að gera viðburð á Facebook og gerði ég hann út frá síðu Norræna hússins. Ég 

ákvað að nota hana því húsið stendur fyrir viðburðinum og ekki er mælt með að dreifa 

athygli fólks þegar um markaðsetningu staðar er að ræða. Allt sem gerist í Norræna 

húsinu ætti að sjást á einum stað.  

 
Ég nota þó síðuna www.prjona.net markvisst undir miðlun viðburðarins og er að hugsa 

um að gera sérsíðu á ensku fyrir viðburðinn þá lifir hann líklega lengur á netinu.  

 
Í lok febrúar er búið að bjóða öllum sem eiga að taka þátt í viðburðinum erlendis frá, 

panta flug og hótelgistingu. Ég er einnig komin með tilboð frá auglýsingastofunni. 

Saman er gjöldin orðin 2/3 af budgeti og þá á eftir að borga flutningskostnað. Ég fyllist 
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hálfgerðri örvæntingu við þetta, hef áhyggjur af því að ég eigi eftir að fara framúr 

fjárhagsáætlun. Réttara sagt: geri mér fyllilega grein fyrir því að ég mun fara yfir 

fjárhagsáætlun miðað við 2,9 rammann. 

 
Ég hef samband við RVK hostel þar sem ég hef pantað öll herbergi. Sirra, eigandinn og 
ég, hittumst og ræðum hugsanlegt samstarf við Norræna húsið út af þessu verkefni og 
jafnvel fleirum í framtíðinni. Við ákveðum að tengja hostelið viðburðinum með 
prjóntengdum viðburðum þar. Hún lofar mér ókeypis morgunmat, líni og góðum afslætti 
á herbergi.  Sirra vill að hostelið verði meira en styrktaraðili og vill að það beri keim af 
samstarfinu. Ég sting upp á prjónakvöldum þar sem prjónagraff yrði í fyrirúmi. Við 
ákveðum að hafa prjónahitting á hostelinu 10.mars.  
 

Mars 2010 

Prjónagjörningurinn er komin í gagnið á Facebook og 10.mars ætla ég að deila út 

dokkum til þeirra sem vilja prjóna með. Ég hef ákveðið að taka niður nöfn allra þeirra 

prjónara sem taka þátt til að gera creditlista. 

 
Ég hafði tekið pásu frá því að búa til prógrammið. Ég held áfram og er í vandræðum 

með tíma, er tími fyrir allt? Hve lengi eiga smiðjurnar að vera og svo framvegis? Ég vil 

ekki að smiðjurnar líkist prjónanámskeiðum hannyrðabúða bæjarins, að prógrammið líti 

út fyrir að öllu hafi verið troðið í NH. Einnig er það ljóst að ekki geta smiðjurnar verið 

langar því þá myndi hugmyndin um marga viðburði á einni helgi detta upp fyrir. Ég dett 

niður á það að smiðjurnar muni vera eins og bragðsmakk, að prógrammið verði hlaðborð 

smárétta, einnig vil ég að utandagksrárefnið verði sterkt og áberandi. Það mun vera 

listað í prógramminu.  

 
Ég vinn umsókn til Kulturkontakt Nord-hún er byggð á umsókninni til Kulturfonden. 

Skila henni 8.mars.  

 
Ég hef skipt verkefnum betur niður á aðila. Vigdís Þormóðsdóttir mun sjá um að skrifa 

allar ePR og verður blaðamaður á staðnum á meðan hátíðinni stendur. Hún skrifar fyrir 

Reykjavík Grapevine og mun tryggja efni til miðlunar á meðan hátíðinni stendur sem og 

í Grapvine.  
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Edda Lilja verður verkefnastjóri barnasmiðja- hún verður með smiðju á sunnudeginum. 

En jafnframt verður hún til staðar á meðan hátíðinni stendur.  

 
Ragnheiður Eiríksdóttir er verkefnastjóri viðburða á vegum Knitting Iceland, off venue 
viðburðum þ.e. Ég hitti hana fimmtudaginn 25.mars n.k og ræði þá viðburði. 
 

Vík prjónsdóttir hefur ákveðið að vera með í viðburðinum. Það gefur honum ákveðið 

vægi fyrir markhópinn “ungt listafólk” þar sem þau hafa gott orðspor og eru vel liðin.  

Fljótlega eftir að þau hafa samþykkt að vera með í viðburðinum fæ ég afmeldingu, þau 

eru í raun öll stödd erlendis á umræddum tíma og sú sem er heima er ekki tilbúin til þess 

að vinna að uppsetningu sýningar kauplaust. Hún býður mér að fá selshami á herðatrjám 

sem ég geti bara sjálf hengt upp. Ég hafði lengi verið að hugsa um honorar til listamanna 

og tvístígandi með það. Ég segi henni að þeir listamenn sem séu að vinna verk 

sérstaklega fyrir sýninguna fá honorar að upphæð 50.000 ISK. Það að bjóða fólki 

greiðslu fyrir störf þeirra auðveldar öll samskipti og gera þau faglegri, þá leggur fólk sig 

oftst meira fram og tekur vinnuna alvarlegar. Þeir sem eru góðgerðasamstarfi, troða upp 

ókeypis, eru líklegri til að beila á síðustu stundu, eru ekki tilbúnir að sitja langa fundi 

heldur vilja einmitt bara afhenda verkin á herðatré eða negla nagla og hengja upp mynd 

það er öllu ólíkara en að setja saman sýningu, vinna í rými og með hinum 

listamönnunum.  

 
Rósa Sigrún Jónsdóttir er einn af íslensku þátttakendunum á sýningunni. Hún er búin að 
koma í Norræna húsið og skoða sýningarsalinu. Við veltum fyrir okkur hvernig hægt er 
að raða upp sýningunni. Eitt verkið er talsvert stórt, það er 3,5 m á hæð og vegur um 200 
kg. Það verk er umfangsmikið og má ekki gleypa hin verkin, passa verður spennu milli 
verka og ákveðum við Rósa að það verk sé best staðsett í litla sýningarsalnum í kjallara 
Norræna hússins.  
 
Ég þarf að taka myndir af sölunum, smáatriðum svo sem lofti senda sýnendum glöggar 

myndir af  sýningarsvæðinu. Við viljum ekki að neitt komi á óvart við komuna.  Að verk 

passi ekki inn í rýmið og svo framvegis. Hér finn ég að reynsluleysi mitt er að gera mig 

stressaða, ég hef ekki hugmynd um hvernig svona vinna fer fra.  

 
Við sendum út næstu fréttatilkynningu í næstu viku sem mun þá fjalla um þátttakendur 

og prjónagraffið. 
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Mikið er sótt að mér af íslensku prjónafólki að vera með efni á sýningunni. Ég neitaði 

einu verkefni sem snérist um að taka myndir af íslensku prjónafólki sem væri einskonar 

kynning á prjónabók. Það verkefni fannst mér ekki nógu metnaðarfullt svona listrænt séð 

og auk þess verður að gæta að því að hátíðin verði ekki eins og kaupmessa.  

Eftir að fréttatilkynningarnar hafa farið í loftin fæ ég margar fyrirspurnir frá fólki sem 

vill heimsækja viðburðinn en einnig hefur blaðamaður Vouge Knitting samband og ætlar 

að birta grein um viðburðinn í næsta tölublaði. Vouge knitting er eitt af betri 

prjónatímaritum en hefur þó ekki mikla útbreiðslu á Íslandi.  

 
Apríl 2010 

Reykjavík Down Town Hostel er styrktar og samstarfsaðili prjónahátíðarinnar. 

Samstarfið virkar þannig að Norræna húsið sem kostar hátíðina fær morgunmat fyrir alla 

gesti frítt, 20% afslátt af herbergjum, lín á rúm og sængur. Þessi styrkur nemur um 200 

þúsund krónum þegar uppi er staðið. Það sem hátíðin leggur til á móti er notkun á lógói 

hostelsins í fréttatilkynningum, hótelið er nefnt festival residency og allir þeir erlendu 

aðilar sem sýna hátíðinni áhuga er bent á hostelið sem og þeim sendur bæklingur þess. 

Auk þess hefur verið vikulegur viðburður á hostelinu sem tengist hátíðinni. Það eru 

prjónakvöld þar sem áherslan er á prjónagraffíti, eftir kvöldið hafa svo verið hengt upp 

graff í nágreini hostelsins. Þrátt fyrir dræma þátttöku þá hafa þessi graffkvöld fengið 

umfjöllun í t.d. Fréttablaðinu og margir hafa sýnt þeim áhuga á Facebook.   

Dræm þátttaka hefur verið og eru líklega nokkrar ástæður fyrir því. Erfitt er að skapa 

stemningu fyrir viðburð sem er svo langt í. Einnig er prjónagraff ekki að kveikja í öllum 

prjónurum. Ég hugsa að þegar nær dragi hátíðinni að þá förum við aftur í gang með 

kvöldin og höfum þó mótaðri. Ekki er nóg að segja: “komið á þennan stað og prjónið” 

án nokkurs tilstands, það þurfa í raun að vera sterkari gulrætur en það. 

 
Hostelið ætlar að útbúa sérstök prjónaherbergi fyrir hátíðina, þar verða prjónakörfur og 

prjónar sem gestir geta gengið í. 

 
Ístex er einnig styrktar-og samstarfsaðili að prjónahátíðinni. Ístex leggur til garn í 

prjónagraffið, þannig að þeir sem taka þátt geta fengið gefins garn í graffið. Einnig mun 

garn frá Ístex vera í öllum smiðjum.  
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Nálin, garnverslun, er samstarfsaðili. Við bjóðum í sameiningu prjónahönnuðinum 

Helgu Isager, prjónahátíðin greiðir helminginn af flugfari Helgu og Nálin greiðir hinn 

helminginn ásamt uppihaldi og gistingu. Helga verður með fyrirlestur & workshop í 

Norræna húsinu en einnig verður hún með viðburð ásamt Nálinni sem verður þá off 

venue.  

 
Peningar og styrkir 

Þegar verkefnið fór af stað var Norræna húsið tilbúið til þess að leggja því 2,9 miljónir 

lið. Síðan var ætlast til verkefnið myndi afla styrkja því ljóst er að svona viðburður er 

fljótur að sprengja af sér 3 miljónir. En þar liggur akkilesarhæll verkefnisins. Ég geri 

alltaf ráð fyrir að fá einhverja styrki og smíða verkefni sem kostar amk. 5 miljónir. Auk 

þess þegar verkefnið var einungis til á pappírum, hugmyndin að fæðast að 

styrkjaumsóknirnar og kríteríurnar þar höfðu mikil áhrif á þróun verkefnisins. Vegna 

þess að ég er að sækja um í norræna sjóði að þá þurfa að vera norrænir þáttakendur. 

Þannig að kríteríur sjóðanna mótuðu verkefnið. Staðan í dag er þannig að einungis 700 

þúsund eru eftir og mun sá peningur væntanlega allur fara í sendingarkostnað. Ég hef 

verið tvístígandi varðandi eitt verk sýningarinnar, á ég að flytja það inn fyrir 400 þúsund 

eða taka annað verk í staðinn? Ég hef í raun komist að niðurstöðu varðandi verkið, ég vil 

taka það inn því það mun vekja mikla eftirtekt og vera einskonar hjarta sýningarinnar.  

 
Góðar fréttir bárust um miðjan apríl: Verkefnið hefur hlotið 50.000 DKK í styrk til þess 

að bjóða erlendum blaðamönnum. Ég vil fá bæði blaðamenn frá prjónablaði s.s. Vouge 

Knitting og einnig frá stærri miðlun s.s. Guardian. Ég ætla að leita ráða um hverjum ég 

býð hjá Greip Gíslasyni sem er verkefnastjóri Hönnunarmars.  

 
Dagskrá 

Margar fyrirspurnir koma að utan, sérstaklega Ameríku, og vilja margir fá dagskrána 

senda. Ég hef sent bráðabirgða dagskrá sem í raun gefur ekki nógu mikið upp. Fólk vill 

vita hvernig það skráir sig, hvað kostar að taka þátt og hvað verður í boði. Ég hef þess 

vegna lagt áherslu á það í apríl að klára dagskrána í Norræna húsinu. Ég set mér það 

markmið að klára utandagskrána fyrir 7 maí. Þá ætti prógrammið að vera tilbúið til 

sýningar og kynningar 14.maí. Ég mun byrja á að dreifa því í tölvupóstum og gefa það út 

á netinu sem frítt niðurhal. Þetta er gert til að spara prentkostnað.  
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Dagskráin í húsinu er nánast tilbúin, dagskráin verður þétt fyrstu fjóra dagana en svo 

verða off venue viðburðirnir dreifðari. Ég þarf að setja kraft í að klára off venue, reka á 

eftir samstarfsaðilum ogsvfrv.  

Prjónahátíðin í Norræna húsinu er ekki lík öðrum prjónahátíðum. Það sem aðgreinir 

hana frá öðrum svipuðum viðburðum er sýningin sem myndi sóma sér ein og sér í hvaða 

listasafni sem er því um er að ræða framúrstefnulega nálgun á prjón. Viðburðirnir sem 

verða eru meira í ætt við hefðbunda prjónaviðburði nema að námskeiðin eru mun styttir 

og fólk í raun aðeins að fá nasaþef af viðfangsefninu. Þeir hönnuðir sem taka þátt í 

Norræna húsinu eru vanir að námskeiðin taki 2-3 kvöld og þá 3 tíma í senn, eða heilan 

dag. Hér verðum við 3 tíma námskeið sem stundum verða blanda af fyrirlestri og 

kennslu í mjög ákveðinni prjóntækni. Ástæðan fyrir því að ég fer þessa leið er sú að ég 

vil hafa sem fjölbreyttasta dagskrá, húsið er ekki það stórt að hægt sé að hafa marga tíma 

námskeið í gangi í einu og þar að auki eru slík námskeið iðulega í boði á vegum 

garnverslanna og heimilisiðnaðarfélaginu. Það þarf að vera meira lifandi dagskrá í 

húsinu sem jafnvel þeir sem ekki prjóna hafa áhuga á að sækja.. Venjuleg námskeið geta 

ekki tekið á móti nema 20 manns en við ætlum að bjóða upp á fyrirlestra sem munu geta 

tekið á móti 100 manns.  
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9.2 Viðauki #2 Styrkumsóknir  
NORA Ansøgningsblanket 

Projektbeskrivelse 

Titel Masker: Nordisk Strik Kunst 2010 

Projektets 
formål 

Nordisk Strik Festival formål er at formidle strikkultur igennem en utraditionel 
udstilling, byde på gratis workshops for børn og voksne, forelæsninger om nordisk 
strikkkultur og kulturarv.   
Vi bruger de første 4 dager af festivalet for begivenheder hvor strikkultur fra hele 
Norden bliver formidlet med workshops og forelæsninger. Islandsk publikum har 
fundet interessen for strik igen nu efter krisen. Men det sammenhæng som vi sætter 
strik i med festiavalen er ikke noget det er tilgængeligt i hverdagen. Strik er også 
blevet meget populært i Norge, Færø, Sverige og Finland. Nordiske designers er 
begyndt at bruge strik fra fortiden i deres design og kan man nævne Farmers Market 
og Gudrun&Gudrun som exemple for designers som bruger traditionen på sin måde.  
 

Forventede 
resultater og 
effekter 

Vi vil forstærke bevidstheden om nordisk strikkultur, skabe en bro mellem landerne 
som kan benyttes for touristrejser med fokus på strikk. I det sammenhæng vil vi støtte 
en fælles strik forening i Norden som fokuserer på strikorienterede rejser. Det er en 
stærk behov for nordisk samarbejde i strik nivauen. Den almindelige strikker, som 
bedst bevarer traditionen, har interesse for at vide hvordan andre nordiske lander 
bruger striktraditionen i dag. Strik er blevet meget populært i andre deler af verden 
fx. USA og Stor Brittanien og derfor er det nødvendigt at forstærke nordisk strik 
identity/selvbillede. På festivalen vil vi få deltagerne til at tænke om hvis der er 
praktisk at lave en fælles forum for nordisk strik på Internettet. Kan nordiske strik 
designers fx. Bruge et fælles forum til at vise sin design?  
 

 

Hovedpartner 

Organisation Nordens Hus telefon 5517030 

Adresse 
Sturlugata 5, 101 Reykjavík, Island. 

e-mail nh@nordice.is 

hjemmeside www.nordenshus.is 

 

Projektleder Ilmur Dögg Gísladóttir telefon 5517019 

Adresse 
Eskihlíð 22, 105 Reykjavík, Island. 

e-mail ilmur@nordice.is 

hjemmeside www.prjona.net 
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Øvrige partnere 

Organisation Adresse Land Kontaktperson e-mail 

 
ISTEX 

Völuteigur 6, 170 
Mosfellsbær, IS IS Hulda Hakon hulda@istex.is 

TEXTILSETUR 
Blönduós, Island. 
 

IS Asdis Oladottir textilsetur@simn
et.is 

Knitting Iceland 
 
Reykjavik, Island. 

IS Ragnheidur 
Eiriksdottir 

ragga@knittingi
celand.com 

Katrina i Geil Torshavn, FO: FO Katrina i Geil katrina@torshav
n.fo 

Napa 
 
 

GRL Boas Möller boas@napa.gl 

Isabel Berglund Copenhagen, DK. DK Isabel Berglund info@isabelbergl
und.is 

Masqurade Stokkholm SE Lina Tengvar la.masquerade@
hotmail.com 

Pickles Oslo NO Heidi Gronvold hallo@pickles.n
o 

 

Økonomi  

1.  Kontant finansiering 

I ’Kontant finansiering’ indgår bidrag fra projektpartnerne, bidrag fra andre 
støtteordninger, fonde eller lignende. Beløbet, som er anført under ’Anden 
finansiering’ i tabellen ovenfor, opdeles her i de forskellige finansieringskilder. 
Det skal med JA eller NEJ anføres, om den forudsatte støtte fra de enkelte 
finansieringskilder er bekræftet. 

Er finansieringen 
bekræftet? 

Finansieringskilde Beløb 
 

Ja/Nej 

Nordens Hus 300.000DKK JA 

NATA (Marknadsføring) 100.000 DKK NEJ 

KKN (Honorar ofl.) 70.000 DKK NEJ 

NORA (Invitering af deltager fra 
Grønland) 100.000 DKK NEJ 

 DKK  

 DKK  

Finansiering i alt   570.000DKK  
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2.  Finansiering i form af eget arbejde 

Indgår eget arbejde i budgettet? Her skal der angives antal timer, timesats og samlet beløb. 

 
Partner 

Timetal 
 

Timesats 
DKK/time 

 
I alt 

Knitting Iceland 50  130/50 6500 DKK 

Istex 10 130/10 1300 DKK 

Textilsetur 50 130/50 6500 DKK 

   DKK 

   DKK 

I alt     14300 DKK 

3. Ansøgt beløb (NORA) 

A. Her angives det beløb, der ønskes at ansøge NORA om. Ved 1-årige projekter overføres dette beløb 
efterfølgende til felt 3 i tabellen Samlet budget nedenfor. 
B. Dette felt benyttes kun ved flerårige projekter. Her anføres det samlede beløb, som ansøgerne 
forventer at søge NORA i løbet af den samlede projektperiode. Ved fler-årige projekter overføres dette 
beløb efterfølgende til felt 3 i tabellen Samlet budget nedenfor. 

A. Ansøgt beløb i denne ansøgningsrunde *)

B. Ansøgt beløb for hele projektperioden  **)

Samlet budget 

1 Kontant finansiering  260.000 DKK 

2 Finansiering i form af eget 
arbejde 

14300 DKK 

3 Ansøgt beløb (NORA)  100.000 DKK 

Samlet budget for projektet 584.300DKK 

Tidsplan  

Startdato 17.06.2010 Slutdato 04.07.2010 

Ved 1-årige projekter angives den samlede projektperiode. Ved flerårige projekter angives kun den del af 

projektperioden, som indgår i denne ansøgning. Tidsplanen for den samlede projektperiode skal dog 

fremgå af den projektplan, som skal indgå i bilagene til denne ansøgning.  

 
Som bilag til denne ansøgning skal der vedlægges et selvstændigt dokument med et 

detaljeret projektforslag, der bør indeholde følgende oplysninger:  

• xProjektbeskrivelse 

• xForventede resultater af projektet 

• xBeskrivelse af projektets gennemførelse og organisering 
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• xBeskrivelse af partnerne og de enkelte partneres rolle i projektet 

• xDetaljeret budget 

• xDetaljeret tidsplan 

Bilag til ansøgningen 

Bilag nr. Bilagets titel  

1 Loops Nordic Knit Art 

  

  

  

  

Hvor har du hørt om NORA? 

 

 

 xInternet 

 Avisannonce 

 xNyhedsbrevet Nordatlanten 

 xKonference 

 Informationsmøde eller materiale 

 Kontaktpersoner 

 Andet: __________ 

 

Dato og underskrift 

 

 

5.marts, 2010                                                             Ilmur Dögg Gísladóttir 

 

 Dato  Projektleders underskrift  

 

Ansøgningsskema sendes til NORA i 1) elektronisk format (Word) og 2) i papirform i underskreven stand. 
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De nummererede bilag sendes digitalt (Word-, Excel- og pdf-format) og/eller i papirform. NORA 

foretrækker, at bilagene så vidt muligt indsendes i digitalt format.  

NATA - ANSØGNING OM STØTTE 

Projektbeskrivelse 

Projektnavn/-titel:  
Loops: Nordic Knit Art / Masker: Nordisk Strik Kunst 

Projektets formål 
(kort beskrivelse) 
 

Islandsk publikum har fundet interessen for strik igen nu efter krisen. Men det 
sammenhæng som vi sætter strik i med festiavalen er ikke noget det er 
tilgængeligt i hverdagen. Strik er også blevet meget populært i Norge, Færø, 
Sverige og Finland. Nordiske designers er begyndt at bruge strik fra fortiden i 
deres design og kan man nævne Farmers Market og Gudrun&Gudrun som 
exemple for designers som bruger traditionen på sin måde. Vil fange den 
interesse som er i alle disse lander og fordi Island er blevet mere isoleret efter 
krisen, det er dyrt at rejse til andre lander fra Island, har vi besluttet at det er 
bedst at holde festivalen her for første gang. Festivalen kan dog holdes i et 
andet land næste gang, det er jo vores drøm at nogen som måske kommer på 
festivalen holder den i sit hjemmland i 2011. 
Det er en stærk behov for nordisk samarbejde i strik nivauen. Den 
almindelige strikker, som bedst bevarer traditionen, har interesse for at vide 
hvordan andre nordiske lander bruger striktraditionen i dag. Strik er blevet 
meget populært i andre deler af verden fx. USA og Stor Brittanien og derfor 
er det nødvendigt at forstærke nordisk strik identity/selvbillede. På festivalen 
vil vi få deltagerne til at tænke om hvis der er praktisk at lave en fælles forum 
for nordisk strik på Internettet. Kan nordiske strik designers fx. Bruge et 
fælles forum til at vise sin design? Vi kommer til med at have et panel om 
copyrights i strikdesign men mange designers har oplevet det at deres værker 
er kopieret.  
Projektets kerne er deltagerne. Til at skabe den mødeplads uden grænser 
behøver vi at invitere folk fra alle de nordiske lander og specielt fra Grønland. 
Jo flere deltager jo bedre samarbejde. Rejser og afgifter om kring dem er en 
af vores største kostnadardel. Vi vil også betale honorar til de nordiske 
kunstner og designer som deltager i programmet. Projektet har en stærk 
nordisk profilbillede fordi når man ser programmet ser man at på 4 dager får 
man panorama billede af Nordisk strik kultur og tradition.  
Vi vil formidle begivenheden i de lander som deltager gennem internettet 
med brug af Nordic eMarketing. Vi begynder med pressmeddelse men når 
begivenheden nærmer sig vil vi også have reklamer på populære websider.  
Vi vil invitere journalister fra design og livstilsmagaziner som Wallpaper og 
Elle Interiour. Udstillingen er stor del af begivenhedens profil men vi har 
ogsa workshops og meget visuelle deler i programmet. Med den her 
begivenhed sætter vi strik i et nyt nordisk sammenhæng, at her hvor kreativen 
bobler er strik meget udsædvænligt og anderledes.  
Vi mener at den her begivenhed kan trække turister til Island og til at gøre 
eventen endu mere stærkere har vi sæt turer ud på landen på programmet. De 
er noget vi arbejder sammen med Textilcenter. De planlægger strikketur ud på 
landet, med workshop om gamle striktraditioner udflygt og museum turer.  
Designburauen Hvita Husid designer logo og formidlingsemne for internettet 
og lægger vi vægt på logoet og formidling af det.  
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Ansøger/Projektleder 

Firma: Nordens Hus Telefon 5517019 

Ansvarlig person: Ilmur Dögg Gísladóttir Fax  

Adresse: Sturlugata 5, 101 Reykjavík -Iceland E-mail ilmur@nordice.is 

www Nordenshus.is 

Øvrige partnere 

Firmanavn Adresse Kontaktperson E-mail adresse 

Ístex 270 Mosfellsbær, Iceland Hulda Hákon hulda@istex.is 

Textílsetrið Árbraut 31- 540 Blönduós, 
Iceland. 

Ásdís Ásdís 
Birgisdóttir textilsetur@simnet.is 

Guðrún og Guðrún 
Dalagøta 12  
100 Torshavn 
Faroe Islands  

Guðrún 
Rógvadóttir gr@gudrunoggudrun.com 

    

    

Projektets forventede tidsplan  Ansøgt beløb: 

Start dato 17.06 2010  Totale omkostninger DKK 650.000  

Slut dato 04.06. 2010  Ansøgt beløb dato DKK  100.000 

Oversigtsbudget med hovedposter 

Emne Beløb i DKK 

Rejser  41315 

Hotel Logi 15890 

Production 120000 

Marketing 112500 

Journalister fra Wallpaper, Art Forum, Berlinske Tiderne, Elle Interiour 
(SE), Politiken, Socialurinn og flere... 

100.000 

Administration 130000 

  

Finansiering 

Finansieringskilde – partnerfinansiering og evt. fonde Beløb i DKK 

Nordens Hus  300.000 

Kulturfonden 150.000 

Nora 100.000 

Nata 100.000 

  

Finansiering i alt 650.000 
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Yderligere relevante oplysninger vedlægges som bilag. Disse kan være: 

• X Detaljeret budget 

• X Detaljeret tidsplan 

• X Forventede resultater af projektet 

• X Beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering 

• X Beskrivelse af de enkelte partneres rolle i projektet 

Liste over bilag: 

Bilagsnr. Bilagsnavn 

1 Loops Nordic Knit Art  

  

  

  

  

 
 

 

____________________________________                                 

________________________ 

Ansøgers underskrift                                     Sted og 

dato 

 
Ansøgningsskema skal sendes i underskrevet stand, enten i papirformat eller indscannet. 

Bilagene kan sendes digitalt eller i papirform (digitalt foretrækkes). 
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9.3 Viðauki #3 Dagskrá viðburðarins 
17.júní 

13.30 Opnun sýningarinnar Sýningarsal 

14.30 Opnunarfyrirlestur: Evelyn Clark    fyrirlestrasal 

15:00 Prjónagraff með Masquerade Barnabókasafn  

20.00-21.00 Sirkusatriði frá REFLEX JUGGLING og Sirkus Sóley 

 
18.júní 

10:00-13:00 Stórir prjónar og þykkt garn með Pickles.no gróðurhúsið * 

13:00-15:00 Er þetta þín hönnun? Málþing um höfundarrétt í prjóni fyrirlestrasalur   

14:00-17:00 Prjónagraff með Masqurade Barnabókasafn* 

19:30-22:00 Bókamessa og gómsætt garn Anddyri  

20:30-22:00 Prjónað og spurt: Knit quiz fyrirlestrasalur 

20:00- 22:00 Fyrirlestar með Isabel Berglund, Sarah Applebaum, Patricia Waller og Masqurade   

Fyrirlestrarsalur 

 
19.júní  

10:00-13:00 Frumlegar aðferðir til munsturgerðar með Katrina I Geil salurinn * 

14:00-16:00 Dómínóprjón með Vivian Hoxbro  fyrirlestrasalur * 

14:00-16:00 Rússneskt hekl með Patrick Hassel-Zein Barnabókasafn * 

 
20. júní 

10:00-12:00 Frjálst hekl fyrir krakka með Eddu Lilju  Barnabókasafn* 

12.00-13.30 Fyrirlestur og sjalaprjón með pickles.no fyrirlestrarsalur * 

15:00-17:00 Fyrirlestur með Helgu Isager –athugið námskeiðin hennar í Nálinni www.nalin.is 

fyrirlestrarsalur 

 
21.júní  

9:00-18:00 Gyllti garnhringurinn  með  Knitting Iceland** 

 
22. júní 

17:00 – 20:30 Hannyrðabúðin á horninu með  Knitting Iceland** 
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24.-25. júní  

Textílsetrið Blönduósi 

Tveggja daga námskeið í Kvennaskólanum á Blönduósi. Í einstöku umhverfi og andrúmslofti gefst 

nemendum tækifæri til að kynnast nánar íslensku ullinni með sín sérstöku einkenni, ullin verður kemb og 

spunnin á halasnældu. Nemendur fá sýnishorn af fjölbreyttum litum íslensku ullarinnar. 

 
*skráning hjá: ilmur@nordice.is 

**skráning hjá: ragga@knittingiceland.com  

***skráning hjá:  textilsetur@simnet.is 
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9.4 Viðauki #4 Greiningar 
SWOT greining 

STYRKLEIKAR VEIKLEIKAR ÓGNIR TÆKIFÆRI 

-Prjón er vinsælt  
-sterkur markhópur 

17.júní –fólk er 
hugsanlega með aðrar 
áætlanir en að fara á 
sýningaropnun 

Vont veður-þá mætir 
enginn 

Gott veður-góð 
prjónað úti stemning 

-Lykkjur er fyrsti 
viðburður sinnar 
tegundar- 
- prjónuð listaverk  
–ekki handverk   
-dagskráin er 
fjölbreytt,  
-ódýr námskeið  

Hugtakið prjónagraff er 
óþekkt- 

Staðsetning Norræna 
hússins, er það utan 
alfararleiðar? 

Góð kynning á 
Norræna húsinu í 
gegnum viðburðinn, 
markhópurinn stækkar 
og breikkar.  

-Samstarf við 
prjónabransann 
-samstarf við 
grasrótina 
-samstarf einfaldar 
miðlun og 
markaðssetningu 

Lítið fjármagn til þess að 
auglýsa viðburðinn- Lítið 
fjármagn kemur í veg fyrir 
að hægt sé að borga 
listafólki 
höfundargreiðslur/honorar, 
mun það gerir samskiptin 
erfiðari.  

17.júní-samkeppni við 
aðra viðburði. Mun 
fjölskyldufólk mæta á 
opnunina? 

Aukin þekking á 
hugtakinu prjónalist – 
innblástur fyrir 
prjónara, fagfólk og 
leikmenn 

-Nýstárlegur vinkill/ 
-Prjónagraff- 
-Ný tíðindi með 
viðburðinum.  

Listfræðileg þekking mín 
af skornum skammti  
 

Reynsluleysi í 
sýningaruppsetningu- 
mun það hafa áhrif á 
árangurinn.  

Listamenn og 
prjónahönnuðir hittst á 
viðburðahelginni og 
ný sambönd verða til, 
markmiðið er að úr 
þessu verði eitthvað 
nýtt til.  

17.júní er 
opnunardagur og þá 
eru margir á ferðinni  

Sumir viðburðirnir rekast 
á og fólk þarf að velja á 
milli 

 Sterkur markhópur 

Tilraunaland 
Norræna hússins er 
einnig opið 
 

Utandagskrárviðburðir 
verða hugsanlega útundan  

 Sýningin verður 
vinsæl, sýningin á að 
vera upplifun. Fólk á 
að vilja upplifa hana 
ekki bara heyra af 
henni og sjá myndir.  

   Menningartengd 
ferðaþjónusta. Á 
dagskránni eru ferðir 
út á land og um 
Reykjavík þar sem 
fólk er tekið í 
prjónaferðir, kynnt 
fyrir 
prjónaverksmiðjum, 
verslunum og kennt 
eitthvað um íslenskt 
prjón.  
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PEST 

Pólitík Efnahagur Samfélag Tækni 

- Pólitískt andrúmsloft 
er hliðhollt 
einstaklingsframtaki og 
heimilisiðnaði.  
-Fólk er farið að hverfa 
aftur til handverks og 
gamallra vinnubragða.  
-Sýningin birtir hvernig 
eitthvað gamalt er öðlast 
nýtt líf á okkar tímum.  
-Pólitískt andrúmsloft er 
hliðhollt að því leyti að 
það er verið að kynna 
Ísland og innblástur af 
Íslandi. Verkefnið hlaut 
t.d. Styrk frá NATA til 
þess að bjóða 
blaðamönnum á 
viðburðinn. Prjón er að 
verða að aðdráttarafli 
fyrir ferðamenn, það er 
hluti af sjálfsímynd 
þjóðarinnar, hannyrðir 
hafa auk þess orðið 
vinsælara í kjölfar 
efnahagskreppunnar.  

- Lítið fjármagn gerir 
það að verkum að ekki 
er hægt að leggja mikið 
í kynningu og 
auglýsingar.  
-Auk þess er ekki til 
fjármagn til að nýta 
allar miðlunarleyðir 
sem eru fyrir hendi s.s. 
með myndbandslist, 
vinnu á veggpsjöldum 
ofl. -Ekki er hægt að 
greiða listamönnum í 
samræmi við það sem 
þeir að öllu jöfnu 
myndu fá. Viðburðurinn 
býður upp á ókeypis 
dagskrárliði og er 
sýningin ókeypis sem 
gerir það að verkum að 
ALLIR eiga að geta 
heimsótt hana.  
-Viðburðirnir sem kosta 
eru á bilinu 1000-2000 
kr en að öllu jöfnu er 
fólk að borga um 
10.000 kr fyrir 
sambærileg námskeið.  

- Allir eru að prjóna er 
hægt að segja. Prjón 
hefur öðlast það miklar 
vinsældir að sala ÍSTEX 
á fyrsta ársfjórðunig 
ársins 2009 hafði 
fjórfaldast miðað við 
heilsárssölu ársins á 
undan.  
 
Fólk hefur þó enn 
staðlaðar hugmyndir um 
prjón og þykir mörgum 
það kannski 
“ömmulegt” að prjóna 
en viðburðurinn á að 
höfða til allra sem hafa 
áhuga á samtímalist og 
prjónanámskeiðum.  

-Notast er við nýjungar í 
tækni við 
markaðssetningu.  
-Samskiptavefir eins og 
Facebook og Twitter eru 
notuð- í fyrstu er 
facebooksíður Norræna 
hússins og 
www.prjona.net notaðar 
en síðar er gerð sérsíða 
og sérviðburður fyrir 
Lykkjur.  
Twitter síða Norræna 
hússins er nýtt.  
Heimasíða Norræna 
hússins er notuð sem og 
fréttabréfið og auk þess 
notast ég við 
netmarkaðsetningu eða 
e-marketing. Þá eru 
sendar út 4 slíkar 
netfréttatilkynningar 
sem birtar eru á 
nokkrum fréttaveitum 
og sendar á vefsíður um 
allan heim. (sjá 
niðurstöður og skýrslu 
frá Google í 
markaðsetningarkafla. 
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9.5 Viðauki #5 Myndir  

   
Ávextir, bakkelsi og lömb: Arndís Sigurbjörnsdótir 

 

           
Landslag rósaleppa: Hélene Magnússon               Heklungar: Rósa S. Jónsdóttir                       Prjónagraff: óþekktur listamaður 

 

         
Hekluð skordýr: Patricia Waller                              Selshamur: Vík Prjónsdóttir    Prjónagraffíti: Masquerade 

 

   
Borg lykkjanna: Isabel Berglund                                  Teppisteppi: Sarah Applebaum 
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Námskeið með Katrina I Geil                                            Námskeið í rússnesku hekli 

 

 
Á námskeiði með Pickles frá Noregi 

 

 

Námskeiðsgestir (að ofan), fyrirlestur um prjón.  
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9.6 Viðauki #6 Fjölmiðlaumfjöllun 
Erlend umfjöllun:  

1. Coolhunting:  http://www.coolhunting.com/culture/loops.php 

Eftir Karen Day 

With terms like yarn bombing, knit art, guerrilla knitting and knitting graffiti defining 

the alternative knitting scene, the casual observer might mistake the movement as 

nothing more than a passing offshoot of the craft's resurgence in recent years. But, as we 

discovered last week when checking out the opening of Loops, a colorful exhibition 

currently on view at Reykjavik's Nordic House, the emerging art form is slowly gaining 

real momentum through DIY books, blogs and yarn-focused festivals. 

Iceland, with its required courses in knitting for every school kid, makes the perfect 

platform for a knit art exhibition—but Loops isn't simply a display of Nordic knitwear. 

Featuring established and up-and-coming artists alike, Loops shows off the surprising 

side of yarn. 

One of our favorites (previously featured on Cool Hunting for their conceptual wool 

blankets), the five-person design collective Vík Prjónsdóttir showcased their original 

forage into mythical folklore—a snuggie-like blanket that pays homage to the seal pelt. 

Designer Brynhildur Pálsdóttir explained to CH they aimed to create objects they would 

like to have at home, while connecting it with the small village and factory that gave 

them their initial grant to pursue such abstract ideas. 

Sarah Applebaum, already widely known for her knit constructions, presented 

"Metablanket," a large-scale wall hanging that combines remnants of forgotten projects 

or unfinished pieces begun by people since deceased. Her wildly colorful knit mural 

explodes off the wall, with 3D pieces bulging out of the eye-popping patterns. (see more 

in the gallery below.).  

An amusing collection of crocheted dead bugs by Berlin-based artist Patricia Waller 

lines one wall of the gallery space, each with clever fictional backstories provided by an 

array of various local artists. For example, Icelandic photographer Jói Kjartans 

collaborated with graphic designer Hildur Hermanns on bringing two of the insects to 
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life, photographing the TuttiFrutti bug in a grocery store (before being chased out). 

According to their lore, its scientific name is technically tuttimus fruttimus and it feeds 

on fruits and kids, reproducing by the female leaving eggs in fruit, which the male then 

has sex with. (Pictured above right.) 

See much more of the woven creativity from the exhibition in the gallery below, 

including beer koozies from the renegade Swedish street knitting team Masquerade 

(above), and a massive interactive installation from Danish textile designer Isabel 

Berglund. 

Loops runs through 4 July 2010 at the Alvar Aalto-designed Nordic House. 

 
2. Dazed Digital: http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/7811/1/sarah-

applebaum--loops 

Sarah Applebaum is a San Francisco-based outsider artist who literally weaves together 

the psychedelic experience. Her work is a dizzying experience of colour and form that 

takes the crams the viewer's perceptive field with an explosive mandala-esque visual 

overload. In her latest venture she has created a tripped-out landscape from the 

unfinished works of dead grandmothers all over the world, creating a deathscape or soul-

map that hints at the collective consciousness via the similarity that exists in the 

patterning in works acquired from thrift stores everywhere. On a Dazed Digital 

excursion to Iceland we caught up with her at Loops – a group exhibition of 

international artists at Nordic House – where she told us why it is important to her to 

keep blowing minds with her tactile fractal universes. 

 
Dazed Digital: What would you say most inspires you? 

Sarah Applebaum: I guess I am most interested in the psychedelic experience. I am 

very interested in the phenomena of that experience because I think that it is largely 

misunderstood as drug related. When you experience the psychedelic, it’s not an escape: 

it’s actually more that you can no longer ignore everything that you usually ignore, you 

almost go back to experiencing things in the way that children do. The experience isn't 

about going off into space, it’s about getting more into your body and the present 

moment of where you are and what is going on, and that becomes a very deep 
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experience. I am interested in bringing people back to that experience, and helping them 

to really feel the depth of it. I’m not sure if they do, but that’s kind of what I am doing. 

 
Dazed Digital: Do you think that the psychedelic experience helps you to tap into 

something that’s eternal? 

Sarah Applebaum: Psychedelia is just a profound part of our experience as a human. I 

think there are two centres of knowledge:  there is one in your mind and one in your 

body, ego or soul. I guess it’s like the double consciousness thing people refer to. I think 

that the centre of knowledge in your own body is something you can tap into to 

experience things more fully. I am very interested in this idea about what your body take 

in or perceives, I think that is why I work with a lot of textures that you can actually 

touch or feel.  

 
Dazed Digital: To make this specific work you collected together the unfinished 

work of dead people? Is it a map of the lands of the dead? 

Sarah Applebaum: I would definitely assume that they are the works of dead people – 

the reason I have them is either that they have died, or that they were too old to keep 

doing it. Maybe it’s a soul map, I don’t really know. Maybe I am drawn to doing it 

because of that, but I don’t think it’s that literal. I am certainly trying to bring death and 

transformation into my work. I mean, lots of religions believe death is literal 

transformation, but I just think the nearer you are to knowing you are going to die is 

where the transformational aspect takes place. I don’t think I could go so far as to say 

this is a chart that makes the experience of death artistic, because death is actually pretty 

awful, so I won’t call it a transformation: it’s more just knowing you are going to die and 

that things are temporal; that is where the transformative qualities of it are. 

 
Dazed Digital: It does look very much like a landscape though… 

Sarah Applebaum: Lots of people have thought it looks like Pangaea, but that wasn’t 

my intention. I guess I am very influenced by nature though, and I especially love flying 

over America and seeing the patchwork unfold beneath. I think this piece is more about 

the combination of fairly mundane things and showing people that they can’t really see 

them for what they ire. I mean what is more mundane than death ? We are all going to 

die, everyone is dying all the time. That’s is just what reality is to me. 
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9.7 Viðauki # 7 Fjárhagsáætlun 
Þátttakendur  flug Hótel  Honorar D.pening Matur 

Sarh Applebaum  108,000 Norræna húsið    

Vivian Hoxbro  41320 RVK hostel    

Isabel Berglund  41320 RVK hostel    

Patricia Waller  65644 Norræna húsið    

Anna Enge  61751 RVK hostel    

Heidi Grönvold  61751 RVK hostel    

Maria Deidrichs  49149 RVK hostel    

Lina Tengvar  49149 RVK hostel    

        

Katrina i Geil   58,476      RVK hostel 3500 DKK   

Helga Isager   20,000      Nálin     

Evelyn Clark       

Rósa Sigrún      50.000   

Hélene Magnússon       

Patrick         

 samtals: 556,560      

Hótelgisting  500,000      

        

        

Skráningargjöld        

Stórir Prjónar        

Prjónagraff        

        

Flutningur Isabel 400.000 ISK      

 Sarah 80.000 ISK      

        

        

Markaðssetning        

Hvíta Húsið  500,000  ekki búið að eyða öllu 140,000  

Nordic e marketing 200,000      

Birtingarkostnaður 500,000  ekki búið að eyða Grapevine - Skilti? 

        

  2,256,560      
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