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Å MARKERE FORFATTERSKAP

Tore  Slaatta, tore.slaatta@media.uio.no
Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Ibsen 2006, Wergeland 2008, Hamsun 2009, Bjørnson 2010 ... Det er 
jubileer og festivaler overalt, spesielt for døde kunstnere fra det 18. år-
hundre som vi kan bruke varianter av 100-tallet på. Vi er inne i en rik 
markeringstid, og vi må spørre oss selv om det finnes en overordnet plan 
for det hele. Hva virker inn på valget av de som skal feires: når, hvor og 
hvor mye? Og hvilken betydning får egenskaper ved forfatteren og 
forfatterskapet for jubileenes utforming?

vi bør tenke oss forfatterjubileer som symptomatiske kulturbegivenheter. De er
kulturindustrielle og kulturpolitiske markeringer som for tiden fungerer godt som
plattformer for arrangementer og tilstelninger av ulik sort. De har til felles sine for-
mål om å markere, hylle, utbre kunnskap om, engasjere og gjenfortelle historier; om
kunstnerens, fødestedets, nasjonens – og, ikke å forglemme – litteraturens storhet.

En måte å studere forfatterjubileer på er å se hvordan de etablerer og anvender
logikker for kulturell og litterær verdsettelse. Forfatterjubileer kan ses som midlerti-
dige delfelt innenfor feltet for kulturproduksjon, hvor ulike forståelser av hva som
skaper litterær verdi brynes og brytes. Slik sett virker forfatterjubileer også inn på for-
midlingen og forståelsen av litteratur og kultur mer alment. I utviklingen av artikke-
lens perspektiver kommer jeg særlig til å referere til Ibsen og Hamsun, som hadde
sine jubileer i henholdsvis 2006 og 2009.

forfatterjubileer i et feltanalytisk perspektiv

Pierre Bourdieu har utviklet et konsistent og relativt enkelt begrepsapparat for å gjø-
re systematisk, empirisk forskning på moderne kulturproduksjon og -konsum. Nøk-
kelbegrepet i Bourdieus analyser er felt-begrepet, som knyttes til ulike praksisformer
og produksjonsforhold i samfunnet. Innenfor et felt eksisterer det mer eller mindre
eksplisitte regler for hva som «gjelder», f.eks. om hva som er godt eller dårlig, eller

NNT-2010-3.book  Page 256  Tuesday, August 3, 2010  11:21 AM



tore slaatta: Å markere forfatterskap 257

om hva som gir anerkjennelse. Feltene kan studeres som mulighetsrom, hvor de en-
kelte deltakerne inntar og etablerer posisjoner basert på den mengde kapital de har.
Kapitalbegrepet knyttes gjerne til de to grunnformene økonomisk kapital og kultu-
rell kapital, men hvert felt eller delfelt kan også utvikle bestemte former for kapital.
Bourdieus felt-analyser veksler gjerne mellom å fokusere på enkelte posisjoner og fel-
tet som helhet. En forfatters posisjon i det litterære feltet ses f.eks. i sammenheng
med forfatterens litterære strategier (Bourdieu, 1992). Men det handler om forfatte-
rens posisjon, ikke om forfatterens subjekt, det være seg hans eller hennes personlige
trekk, psykologiske eller genetiske (sic!) disposisjoner.

Felt vil kunne overlappe og omslutte hverandre, eller stå i bestemte opposisjoner
til hverandre. I Bourdieus strukturelt inspirerte modeller er alle felt preget av bestem-
te opposisjoner internt, mellom en autonom pol og en ikke-autonom pol, sammen-
fallende med opposisjonen mellom den kulturelle og økonomiske polen som Bour-
dieu ser for seg strukturerer hele universet av felt. Det litterære feltet inngår i et
større felt for kulturproduksjon, og dets posisjon i forhold til andre delfelt avhenger
spesielt av hvordan det relaterer seg til det politiske og det økonomiske feltet.

Store jubileer av typen Ibsen- og Hamsun-jubileene er hybride og midlertidige or-
ganisasjonsstrukturer i kultur-Norge. De fremstår som viktige arenaer for forhand-
linger og samarbeid mellom organisasjoner og personer. Her møtes aktører fra ulike
organisasjoner og nivåer i norsk kulturpolitikk, fra representanter fra kulturdeparte-
ment, utenriksdepartement og kommunale myndigheter, til lokale entreprenører og
aktivister, forfattere og forfatterorganisasjoner, forlag, bibliotek, medier, skole, forsk-
ning. Til syvende og sist dukker også leserne og det almene publikum opp. Komplek-
se nettverk og interne styrkeforhold mellom aktørene får betydning for hvordan ju-
bileene organiseres.

logikker i det litterære feltet

I den grad forfatterjubileer kan plasseres nær det litterære feltets autonome pol, må
de være anerkjent som del av et begrenset, ikke-kommersielt kretsløp av litteratur.
I den ikke-autonome delen av feltet vil et større, alment kretsløp dominere, noe som
bekrefter at økonomiske og kulturspesifikke forhold (f.eks. litterære) gjerne står i
motsetning til hverandre. Festivaler og jubileer vil kunne erverve både kulturell,
symbolsk og økonomisk kapital, og forholdet mellom ulike kapitalformer vil avgjøre
hvordan de plasserer seg innenfor det litterære feltet. De mest kommersielle festiva-
lene vil med nødvendighet fremstå som vesentlig annerledes enn de små litteratur-
eller forfattermarkeringene, som mest henvender seg til de allerede innvidde. Nå-
levende forfattere og kunstnere som blir invitert til å være med, vil ventelig forholde
seg både til jubileenes og de bejubledes posisjoner i feltet.

Forfatterjubileer skaper rammer for kulturformidling og kollektivt hukommel-
sesarbeid og påvirker kulturell verdsetting av forfattere, verk og forfatterskap gene-
relt. Det foregår en overføring av verdi mellom det litterære feltet og festivalens om-
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liggende økonomiske og politiske felt. For eksempel blir Ibsens internasjonale
posisjon en avgjørende faktor for hvordan markeringene av ham gjennomføres.
Mens han levde var Ibsen sentral i etableringen av et internasjonalt bokmarked, en
verdenslitteratur, slik Pascal Casanova beskriver det i boken om den globale, litterære
republikk (Casanova, 1999). Og fortsatt spilles Ibsen overalt i hele verden, konstaterte
ekspertgruppen som var nedsatt for å planlegge det store Ibsen-jubileet i 2006. De vil-
le derfor spesielt fokusere på den internasjonale Ibsen. Hamsuns posisjoner og løpe-
bane i det litterære feltet gir et helt annet utgangspunkt for hva slags fortellinger som
kan skapes og formidles om forfatteren og hans verk. Det er eksempelvis ikke like
lett å løfte frem Hamsun internasjonalt.

På en annen måte enn Ibsen fikk Hamsun sitt gjennombrudd i det norske litteræ-
re feltet. Sentral i formingen av Hamsuns litterære posisjon i Norge er foredragsseri-
en om «Norsk Literatur», der han begrunnet behovet for en ny psykologisk diktning
i Norge. Her skulle subjektet fremheves. Ibsen ble av mange oppfattet som skyte-
skiven, men det er likevel åpenbart at Hamsun også anerkjenner Ibsen (og Kielland,
Garborg og Lie) som moderne og nettopp tilhørende det norske, litterære felt. Ved å
akseptere at de «fire store» står for en annen litteratur, den realistiske, skaper han sin
egen posisjon. En kan dermed si at Hamsun selv «leser» det litterære feltet og dets po-
sisjoner på en moderne måte, og at foredragene hans er et tidlig tegn på at det eksis-
terer et slikt felt i Norge (se også Farsethås, 2002). Organiseringen av foredragsserien
vitner om raffinerte strategier: Hamsun bruker store midler på annonsering, og isce-
nesetter seg selv som taler, med innstuderte fakter, positurer og retorisk stil (se Lar-
sen, 2002).

Hamsuns angrep på de etablerte er altså med på å plassere ham selv i opposisjon
til de dominerende forfatterne i Norge. Og med sine såkalte desillusjons-romaner fra
1890-årene søker Hamsun i praksis å revolusjonere det norske litterære feltet (Kit-
tang, 1984). Det er i hovedsak et nasjonalt felt han etablerer seg i. Med Nobelprisen
blir Hamsun riktignok internasjonalt anerkjent. Men hans senere nazisme, behørig
og nådeløst dokumentert i Kolloens biografi (Kolloen, 2004), gjør ham umulig å feire
på samme måte som Ibsen. I stedet kan han løftes frem i det litterære feltet som den
som med Sult virkelig skrev en radikalt ny roman.1

I den globale litteraturens kretsløp er det hard konkurranse, og det gjelder å rela-
tere de jubilerende forfattere og forfatterskap til et internasjonalt marked – hvor det
flerkulturelle, det nasjonale og monokulturelle lever i ustabile forbindelser. Men i en
internasjonal sammenheng vil de nasjonalt forankrede forfatterne ha ulik verdi. Eller
for å si det på en annen måte: Ulike former for nasjonal, litterær kapital må veksles
inn i internasjonal kapital etter bestemte logikker.

I Norge er det tradisjon for at akademikere og intellektuelle går inn i kulturelle
brohode-organisasjoner. Det er åpenbare sammenfall mellom forskningsinteresser
og festivalinteresser når en forfatter får oppmerksomhet. Biografiene skal ut til rett
tid, og også på andre måter kan akademikeres deltakelse i jubileumsarrangementer
heve jubileenes legitimitet og anseelse i det litterære felt. I praksis bidrar de kanskje
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også til å fremkalle lokal støtte og mobilisering av den norske «dugnadsånden». Ama-
tørisme og profesjonalisme i teater og litteratur møtes innenfor de nye festivalplatt-
formene, og til manges overraskelse er nasjonale og lokale symboler på identitet og
patriotisme gangbare i arrangementer og markedsføring. Til tross for sammenfallet
i interesser er det også mulig at det akademiske feltet på lengre sikt vil distansere seg
fra forfatterjubileene. Et jubileum åpner jo ikke nødvendigvis for forskningsformidling
og fornyet fortolkning innenfor det akademiske feltet, men eksponerer først og
fremst forskningen for nyhetsmedienes og publikums mer almene interesse. Det er
ikke gitt at forskningen kommer styrket ut av et slikt møte. Men forskningsmiljøene
er like forskjellige som sine forfattere.2

relasjoner til det politiske feltet

Forfatterjubileene er som sagt hybride, og i en norsk sammenheng gjør det politiske
feltet seg spesielt gjeldende. Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet var
f.eks. begge engasjert i forarbeidet til Ibsen-året, og i etterkant ble Nasjonalbibliote-
ket gitt en mer langsiktig og koordinerende rolle i fremtidige forfatterjubileer.3

Inkluderingen av Utenriksdepartementet i arbeidet er ikke formalisert, men skjer på
rutinemessig basis i Nasjonalbibliotekets og de ulike festivalkomiteenes løpende ar-
beid og møtevirksomhet.4 Nasjonalbibliotekets oppgave er bl.a. å ta vare på lokale in-
itiativ og fordele ressurser mellom ulike initiativtakere og interessenter. Det oppstår
en intern utveksling og overføring av symbolsk kapital: Ulike arrangementer kan
som enkelthendelser innlemmes i jubileet som helhet, med alt det medfører av of-
fentlig nimbus. Samtidig gir de ulike arrangementene innhold og nyhetsstoff til de
sentralt etablerte nettsidene. En ny strategisk tidstenkning oppstår rundt forfatter-
jubileene. Året er gitt som ramme, og en serie arrangementer utgjør et jubileumsår.
Det kan minne om 5-årsplaner, slik vi kjente dem fra Sovjet-imperiets tid: Milepæler
reises innenfor en klar tidshorisont, og langsiktig lokalt engasjement sikres. De frus-
trerte ildsjelene, de mange frivillige og de nye profesjonelle festivallederne dukker
alle opp som sopp i høstskogen (Bjørkås, 2004).

Den nasjonale koordineringen virker samtidig som en organisatorisk oppkobling
mot kulturpolitiske pengestrømmer på lokalt og nasjonalt nivå. Festivalformatet gir
legitime roller til staten og dens representanter, som mer enn gjerne ser seg forbun-
det med den levende kulturen og historiens ledende skikkelser. Logikken ser ut til å
være slik: I forfatterjubileene har staten legitimt eierskap til forfatterskapet gjennom
et overordnet eierskap til stedet, kulturen og språket. Statens repertoar for makt-
demonstrasjoner i det kulturelle feltet er fra før av vidt, og omfatter en rekke ting
som mynt- og frimerkeutgivelser, finansieringer av museer og sentere, forskningssat-
sninger, verkstøtte, oversettelse, bevaring av bygninger, støtte til kunstprosjekter og
utstillinger, avduking av monumenter, klipping av snorer o.l.

Både Ibsen og Hamsun kan ses som interessante og viktige for norske myndig-
heter også utenfor Norges grenser, men på forskjellig vis. Ibsens engasjement i libe-
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ralismens og modernismens problemstillinger (Rønning, 2006) gjør at han kan ko-
bles til den norske utenrikspolitikkens bestrebelser for å utbre fred, demokrati og
forståelse for liberale verdier i det internasjonale samfunn. Det kan gjøres offisielt,
selv om Ibsen fortsatt kan være politisk kontroversiell med sitt fokus på kvinners ret-
tigheter, ytringsfrihet, det individuelle entreprenørskap og middelklassens bidrag til
økonomisk vekst og politisk stabilitet.5 I det utenrikspolitiske feltet har det nærmest
foregått en form for uorkestrert tilpasning mellom måter å iscenesette og forstå
Ibsen på, og norske myndigheters rådende tenkning omkring begreper som omdøm-
mebygging, cultural diplomacy og norgesprofilering.

For staten er Ibsen dermed å ligne med en naturressurs som må pleies som en ved-
varende og levende kulturinstitusjon. Han har fått sin faste festival, sitt museum, sitt
forskningssenter, sin pris og en årlig, internasjonal konferanse, og Ibsens teaterstykker
settes opp over hele verden med assistanse og støtte fra ud.6 Hamsun derimot, tilbyr
en mye mer problematisk historie, og det offisielle engasjementet blir annerledes,
mindre og mer uforpliktende. Som de israelske reaksjonene på Hamsun-jubileet har
vist, er det mulig å koble norske myndigheters nåværende midtøstenpolitikk til et ar-
gument om at Hamsuns antisemittiske handlinger og tendenser som forfatter blir
oversett. Denne koblingen mellom det politiske og det litterære er også en stadig kon-
fliktdimensjon i fortolkningene av og forskningen omkring Hamsun som forfatter.

relasjoner til det økonomiske feltet

Festivaler og jubileer er meta-hendelser med potensialer til å samle store publikum.
I et land med spredt bosetting kan man anta at festivalene får spesielt stor betydning.
Men festivaler må også ha sine sponsorer, sine budsjetter, sine regnskap. Kultur er
også industri, og kulturpolitikk handler i stadig større grad om ledelse fremfor kunst.

Forfatterens og forlagets rettigheter og backlister må tas med i betraktning. Bøker
er en helt spesiell vare, som produseres og distribueres ut fra bestemte markedsmes-
sige logikker. I forbindelse med jubileer må nyutgivelser eller samlede verk planleg-
ges i god tid, biografer settes i sving og internasjonale markeder lokaliseres. Her kan
rettigheter på ny selges, nye oversettelser forberedes osv.

Hva som verdsettes i det økonomiske feltet endrer seg historisk med fremveksten
av nye sjangere og ekspanderende, boklesende markeder. Teatertekster og drama-
tikk var annerledes plassert i det litterære feltet på 1800-tallet enn i dag, og i roman-
tikken sto diktet høyt som en umiddelbar kunstform som kunne fange inn forbindel-
sene mellom øyeblikket, subjektet og verdensaltet. Dette i motsetning til romanen,
som med sine fortellergrep mer ble sett på som folkelig og lav. Fremveksten av de sto-
re forfatterskapene på slutten av 1800-tallet endrer dette, og hegemoniet i det gryen-
de litterære feltet i Norge går fra Wergeland og Welhaven til Garborg, Kielland, Lie,
Ibsen og etter hvert Hamsun.

Men i jubileumssammenheng får Ibsen et økonomisk fortrinn fremfor alle andre,
fordi han så sterkt knytter seg til dramatikken. Teateret er nemlig glimrende tilpasset
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vår tids arrangementsforventninger om opplevelse, nærhet og tilstedeværelse. Ibsens
tekster blir stadig gjenopplivet og nyfortolket i nye oppsetninger, og teateret fungerer
slik sett som en foryngingsmaskin. Dermed har man grunnlag for å skape en tilbake-
vendende festival, uavhengig av forlag og bokutgivelsers lengre horisonter og øko-
nomiske «haler».

Det er også i et historisk og medieindustrielt perspektiv vi kan studere betydnin-
gen av at det nå gis ut samlede utgaver av både Ibsen og Hamsun som er vesentlig for-
skjellige. I Henrik Ibsens skrifter er det Ibsens originale tekster, de såkalte urtekstene,
som presenteres sammen med artikler, fotnoteapparat og kommentarer. Kommen-
tarene tar minst like stor plass som originaltekstene, og denne utgaven av Henrik
Ibsens samlede representerer en form for filologisk oppsummering av Ibsens forfat-
terskap innenfor bokens format. På samme måte som det er en historiefaglig og aka-
demisk oppsummering av 100 års forskning, har bokutgivelsene av Ibsen tilsynela-
tende nådd sitt sluttpunkt. Rettighetene er falt i det fri, forlagene har fått forskningen
med på spleiselag for utgivelsen, og fra nå av vil alt være kommentarer til de opprin-
nelige tekstene.7 Mediemessig kan det neppe lenger tenkes at det skal gis ut nye sam-
lede verk-utgaver av Ibsen på norsk. Databasene vil ta over, og med det er vi over i en
medieteknologisk post-œvre-tid, der forfatterskapet både avsluttes og fortsettes idet
det digitale arkivet overtar. I remedieringens ånd vil de originale tekstene kunne gis
nytt liv i det digitale arkivet, et flyktig medium som åpner for nye lesemåter og re-
fleksjonsmåter over Ibsens tekster (Bolter og Grusin, 2000).8

Til sammenligning er store deler av Hamsuns verk fortsatt beskyttet av åndsverk-
loven, også fordi de opprinnelige tekstene er blitt revidert av Hamsun, og dermed er
fornyet rettighetsmessig av både familie og forlag. Hamsun var en forfatter som kon-
tinuerlig reviderte og arbeidet med språket i sine tekster. Han levde i en tid med skif-
tende språknormer, og gjorde det han kunne for å holde tritt. Gyldendals forsker-
team, under ledelse av Lars Frode Larsen, har dermed igjen skapt en ny utgave, med
ny rettighetsbeskyttelse, som kan forvaltes som intellektuell eiendom av forlaget i
70 år til.

Noe kan også sies her om nyhetsmedienes rolle i konsekreringsarbeidet. Den kul-
turjournalistikken som er vokst frem i det nye årtusen er spesielt godt tilpasset festi-
val- og jubileumsformatet, med sine promiskuøse frierier til de store lesergrupper,
det være seg de eldre, de unge, eller kvinner mellom 30 og 40. Den deltakende jour-
nalistikken har avløst den undersøkende, og sportsstevnet er modellen for ethvert
nyhetsbeite. Journalisten tar temperaturen, opplever med publikum, og er hele tiden
tett på. Kommentarjournalisten tar brodden av det intellektuelle og akademiske, og
leverer en konstant strøm av «fast thinking» i form av tvetydig distanserte, kvasiaka-
demiske overblikk over alt og alle. De inntektsutsatte mediene konkurrerer samtidig
om å «eie» festivalene, og bruker logoer og identitetsmarkører for alt de er verdt.9

Muligheter oppstår for å kjøpe seg til eksklusive rettigheter: bli festivalavis, få rett på
arrangementer og stands, henge opp egne logoer og flagg der festivaldeltakere sam-
les. Sponse noe. Kanskje kan det kobles til mediets nettsider: Blogging, facing og
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twittering kan skape nytt innhold, om ennå ikke nye inntektsstrømmer. Men verdt å
forsøke? Farlig å la være?

I medienes strategiske tidsperspektiv er det uansett alltid øyeblikket, det altopp-
slukende «nu» som får dominere. Og i jubileumsårenes strategiske tid er året inndelt
i serier av øyeblikk som mediene kan koble seg på og bruke i sitt journalistiske arbeid.
Men det er de færreste nyheter som egentlige er «nye» i øyeblikket. De fleste nyheter
er tvert imot planlagte og «dekket» nettopp gjennom den rutiniserte måten journa-
listen og redaksjonen arbeider på når de legger opp sine daglige planer og fyller sine
kalendere. I stor grad er derfor også kildene – med sine velorganiserte og tilrettelagte
arrangementer og media events – med på å forme nyhetene.10

tidsregning og tidskontroll

Vi har nå kommet inn på et grunnleggende element i denne form for kulturrelaterte
jubileer, nemlig tid. I et sosiologisk perspektiv er det viktig å huske at tid og tids-
regning er sosialt konstruert og at kontrollen over den – det å ha makten til å skape
orden i tidens univers – er en viktig form for symbolsk makt. Den som bestemmer
tidens hastighet og rytmiske veksling mellom normalitet og eksepsjonalitet, mellom
hverdag og merkedag, får kulturell makt: I tidsregningens orden skrives våre livsan-
skuelser og (mer eller mindre) religiøse og politiske liv inn, i form av hellige dager og
høytidsdager.11

På sett og vis kan man si at festivaler og jubileer forsøker å stanse – for å parafra-
sere en hyllet, nålevende norsk samtidsforfatter – tidens elv i det litterære og kultur-
politiske feltet. Kulturelle markeringer av forfattere og forfatterskap peker ut dager
og uker i den kulturelle kalenderen som spesielt betydningsfulle. Det slår to veier:
Kunstneren får sitt år, sin dag, sin tid. Kalenderen får en ny begivenhet å fremheve. Av
pragmatiske grunner forholder man seg først og fremst til det årstallet som udisku-
tabelt ligger fast: Født 1828, Skien. Død Kristiania 1906: altså Henrik Ibsen. Født
1859, Garmo/Gudbrandsdalen. Død 1952, Nørholm, Grimstad: altså Knut Pedersen,
senere Hamsun. Tiden inne, tiden ute. Jubileumsfeltet er mao. predisponert for å
vektlegge «forfatterens tid», som knytter an til en biografisk, historisk litteraturforstå-
else.

Men mer litterære hendelser kunne vært valgt. Det franske ordet debutant gir en
mulighet til å koble opp til Bourdieus felt-forståelse. Ordet betyr å tre inn i et spill, å
ha sitt livs første kast mot mål: de-but. Men selv en debutant kan ha tjuvtrent lenge.
Kanskje også debutert andre steder, mindre steder eller også anonymt. For eksempel
er det større litteraturhistorisk interesse knyttet til når forfatteren oppdager seg selv
som forfatter. Det å bli forfatter tar imidlertid tid; man må utvikle seg, utdanne seg
og ikke minst henvende seg. Og bøker er palimpsester, tekster som bygger på tekster
(Bornstein og Williams, 1993). Men det blir komplisert og uklart. Om vi likevel vel-
ger debutår som utgangspunkt, har vi ennå et par år til Hamsun-året som markerer
150 år etter publiseringen av den relativt ukjente Den gaadefulle i 1877 (2027). Med
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Ibsen har vi mistet en sjanse: Han hadde debut-jubileum i 2000, 150 år etter at Cata-
lina kom ut under forfatterpseudonymet Brynjolf Bjarme.

I akademisk sammenheng blir forfatterskapets litterære tider og epoker studert
som blandinger av kontinuitet og brudd. Kunne dette gitt utgangspunkt for kalen-
der-markeringer? Forskerne diskuterer f.eks. når Ibsen ble moderne. Var det da han
sluttet med de historiske dramaene sine, eller var det da han sluttet med rim og lot
den frie dialogformen og teaterets egen rom/tid-dialektikk og borgerlige tematikk
komme mer til sin rett? Var det da idealismen slapp taket og realismen overtok, med
Kejser og Gallileer, og først etter diktet om Terje Vigen, slik Toril Moi har fremholdt
(Moi, 2006)? Eller var det helt på slutten av hans liv, som Helge Rønning fremholder,
idet han presterte et modernistisk verk som skiller seg markant fra resten av hans
produksjon (Rønning, 2006, se også Said, 2006)? For mange Hamsun-forskere er og
var det store spørsmålet hvorvidt, eller når og hvordan han ble nazist. Forskningen
må strides om slike tidsskiller. Men det som i forskningen er stridens kjerne, blir gjer-
ne til usikkerhet og vilkårlighet i festivalenes verden.

Tilsvarende overskrider filosofiske og estetiske spørsmål knyttet til et verks tid
fullstendig jubileumstidenes kalender. Skulle festivalledelser velge kontroversielle
tidspunkter og markeringspunkter for når en forfatter overskred seg selv eller endret
posisjon i det litterære feltet, ville de samtidig velge side i akademiske og litterære
strider. Det gjør de i altfor liten grad.

I det strategiske, kulturindustrielle og kulturpolitiske landskapet hvor forfatter-
jubileene finner sted, blir fødselsår og dødsår åpenbart foretrukket som tidsmessig
ordensmarkør. I sin tilsynelatende uskyld og ikke-litterære orientering koordinerer
dermed jubileumstiden det litterære, det politiske og det økonomiske feltet, med de
konsekvenser det kan ha.

lokalt engasjement og internasjonal merkevarebygging

Overfor lesermarkedene får dikterjubileenes regularitet et preg av å gjøre samtidig-
het til tvang: Spørsmålet om «hva en forfatter kan si til oss idag» reises med stadig
større selvfølgelighet, som om dette var den eneste og viktigste måten å møte litte-
raturen på. Ett av jubileumsfeltets paradokser oppstår her: Forankres forfattere og
verk for strengt til sin egen tid, blir deres relevans for ettertiden vanskeligere å for-
midle. Forfatterjubileer får lett en konserverende og konsekrerende kraft som tar
oppmerksomheten fra samtidens egen litteratur og forfattere. I skjæringen mellom
gammelt og nytt finner vi strukturerte forståelser av nye forfatterskap: Møt den nye
Hamsun, den nye Ibsen! Per Petterson? Jon Fosse?

Markeringer, jubileer, festivaler og forfatter-år er strategiske begivenheter som
brukes for å skape momentum i våre kulturelle kalendere. En hypotese er imidlertid
at de er tilpasset en logikk som spesielt trives i de skandinaviske land, i og med at de
forbinder internasjonalt kulturarbeid og nasjonal kulturpolitikk med lokalpolitisk
engasjement. Et komparativt, nordisk forskningsprosjekt tar for tiden form med tan-
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ke på å avdekke det spesielt nasjonale eller regionale aspektet ved forfatterjubileer i
de ulike land. Mye tyder på at det særlig er små, til dels perifere nasjoner i det globale,
litterære feltet som tillegger forfatterjubileer spesiell betydning, også i utenrikspoli-
tisk øyemed.12

noter

1 Argumentet fremføres av mange forfattere, ikke minst av Paul Auster (1992). For en vektlegging
av Hamsuns litterære kvaliteter i forskningen, se også Dingstad 2005 og Kittang 1984.

2 Bourdieu går langt i boken Science de la science et reflexivité fra 2001 i å postulere betydningen av
selv små nyanser i forskningsstrategier, metodevalg og forskningstematikker i sammenlignin-
gen mellom ulike forskere og forskningsfelt (se Bourdieu 2007).

3 At Nasjonalbiblioteket befant seg på siden av initiativene i Ibsen-jubileet, var en vekker internt
i organisasjonen. Bak initativet og planleggingen til Ibsen-året sto opprinnelig Ibsen-senteret og
en uavhengig opprettet gruppe av engasjerte interessenter, oppnevnt av Kulturdepartementet.

4 Intervjuer og samtaler med bl.a. Vigdis Skartveit Moe (Nasjonalbiblioteket), Helge Rønning
(UiO), Vigdis Ystad (Ibsen-senteret) og Marianne Wimmer (Utenriksdepartementet) er gjen-
nomført i forbindelse med utarbeidelsen av denne artikkelen.

5 Ibsen frontet tidligere hjemmesidene på norsk kultur til Det Norske Utenriksdepartement. Til-
svarende ble Edvard Grieg og Edvard Munch profilert som de store norske innen musikk og ma-
lerkunst. Hjemmesidene for Utenriksdepartementet er idag vesentlig endret, og flere jubileer
og kunstnere blir nå presentert under vignetten «Norgesfremme og kultursamarbeid».

6 Den selsomme oppsetningen av Peer Gynt ved biblioteket i Aleksandria er et foreløpig høyde-
punkt.

7 Utgivelser av samlede verk oppgis av forlagene ikke å være spesielt inntektsbringende. Snarere
er de med på å vise og bekrefte forlagenes vilje til å ta på seg kulturelle forpliktelser. Det er mao.
mer symbolverdi enn økonomisk verdi i dette, om man skal tro på forlagene, selv for forfattere
av Hamsuns format. 

8 Utgivelsene av Ibsens verk endte som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og for-
laget Aschehoug. Gyldendal forlag hadde opprinnelig oppdraget, og det har stått strid om må-
ten det til slutt ble organisert og gjennomført på. 

9 Problemstillingen ble spesielt synlig for mange under Litteraturfestivalen på Lillehammer for to
år siden, da Dagbladets symboler og markeringsbehov ble påtrengende.

10 Begrepet media events har fått en stadig mer sentral posisjon i forskningen etter først å ha blitt ut-
viklet som analytisk begrep for å fange opp de populære, sosialhistoriske hendelsene som først
og fremst oppsto med fjernsynsoverføring av kongebryllup, kroningsseremonier, olympiske le-
ker og relativt arkaiske fellesskapsritualer av førmoderne karakter der man antar identitet og
fellesskapsfølelser forsterkes. Av nyere, veldokumenterte media events er prinsesse Dianas død,
9/11 og ol i Kina. 

11 For en fremstilling av tidens mange kulturhistoriske aspekter, se Berg Eriksens Tidens historie
(1999), en utgivelse godt timet i forhold til årtusenskiftet.
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12 Prosjektutviklingen ledes av Tore Rem ved UiO. Variasjoner mht. organisering, konsekrering
og aktualisering av forfattere mellom de nordiske landene vil kunne vise hva det er som struk-
turerer jubileene i en regional og global kontekst.
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