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Hamsun-museum i Grimstad
Grimstad er kalt «dikternes by», og kan i tillegg til et
Ibsenmuseum nå også snart skilte med eget Hamsunmuseum. Dikteren bodde om lag 1/3 av livet på Nørholm
ved Grimstad. Museet er tenkt etablert i Storgata 44. Dette
var i sin tid adressen til Grimstads Sparebank, som var
banken Hamsun-familien brukte. Det er også dette lokalet
som fungerte som herredsrettslokale da saken mot
Knut Hamsun ble ført 16. desember 1947. I dag er det
bibliotek der. Plassen rett utenfor har navnet «Knut
Hamsuns plass» og der står Roald Olssons byste av
forfatteren. Bysten er en gave fra et av Knut Hamsuns barnebarn, Anne Marie.
Selv om Hamsun-museet ikke er offisielt åpna, er de i gang med arrangementer
som f.eks. foredragskvelder. De tilbyr videre Hamsun-turer i by og hei, og har
også informasjon om hvordan man kan gjennomføre Hamsun-vandringer på
egenhånd. For skoleklasser i nærområdet tilbys egne pedagogiske opplegg.
Hamsun-museet er en del av Aust-Agder museum, og slagordet deres, «Vel
bevart, godt fortalt», lover godt for framtida. Les mer på
http://www.gbm.no/hamsunmuseet

Om Marie Hamsun-biografien på radio
NRK P2 har en fabelaktig radioserie om litteratur: «Åpen bok». Interessant for
Selskapets medlemmer er nok særlig det programmet der Marie Hamsun-biograf
Anne Hege Simonsen intervjues. Den nye biografien hennes ble omtalt i forrige
Hamsun-Nytt, og programmet som ble sendt på P2 den den 14. oktober hadde et
godt og fengslende intervju, der Maries egen stemme også slipper til.
Programmet kan du høre her:
https://radio.nrk.no/serie/aapen-bok/MKRV29005818/14-10-2018
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En julegave er på vei til deg!
Det nærmer seg jul, og hva er vel bedre enn å
få et verk full av stoff om Knut Hamsun og
litteraturen hans rett i postkassa? De sju
foredragene fra årets litteraturseminar på
Hamarøy er samlet mellom to permer.
Hamsun-Selskapet sender som alltid alle sine
medlemmer den rykende ferske
skriftserieboka straks den kommer fra
trykkeriet. Vi er kommet til nr. 32 i rekka, og
den kan ventes i månedsskiftet
november/desember. Redaktører er prof.em.
Nils Magne Knutsen og universitetslektor
Andreas Lødemel, begge Universitetet i
Tromsø.

Vellykket PAN på Rogaland teater
Under tittelen «PAN – dødelig
idyll» har Rogaland teater,
lokalisert i Stavanger, satt opp
den kjente romanen fra 1894.
«Vakker Hamsundramatisering femnar røynd
og draum i ei tidlaus verd»
lyder attesten fra Vekeavisa
Dag og Tid, som skrev om
forestillinga 23.10.18.
Oppsetninga er en omarbeida versjon av Yngve Sundvors dramatisering. Arne
Nøst og Carl Jørn Johansen står for omarbeidinga, og multikunstneren Nøst er
også regissør, scenograf og komponist. Dag og Tids anmelder kommenterer
blant annet at regien er dristig og at poesien, stemninga og karakterene klarer å
formidle det «løyndomsfulle» fra Hamsuns roman. Rogalands Avis triller den
15.11.18 like så godt en 6’er på terningen og kaller teaterversjonen «en scenisk
bauta som vil noteres med versaler i teatrets historiebok». Stykket går fram til 4.
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desember, men pga. stor popularitet settes det opp igjen fra 10. mai til 19. juni
2019. I hovedrollene: Anders Dale og Ragnhild Arnestad Mønness.
Foto: Stig H. Dirdal

Hamsun-Selskapets kunstsamling
Hamsun-Selskapets styre har i lengre tid
arbeidet med å få oversikt over alle kunstgavene
Selskapet har mottatt gjennom 30 år. Samlinga
er nå for det meste ryddet fram fra ulike
lagringsplasser eller innhentet fra låntakere.
Videre er den systematisert, fotografert og
gjennomgått en grovtaksering ved et renommert
auksjonshus i Oslo. Stor takk til Randi Eilertsen
og Alf-Einar Øien for verdifull innsats i denne
sammenheng.

Styret i
Selskapet har foreløpig bestemt seg for at sju
bilder får en påkostet innramming. Disse er
primært tenkt utstilt på Hamsunsenteret eller
Skogheim, de de der Hamsun-interesserte kan få
glede av dem. For de øvrige kunstverkene er
planen pr. d.d. at de skal auksjoneres bort, da
ingen har glede av dem hvis de bare fortsetter å
stå lagret. Styret tenker i første rekke at det er
Hamsun-Selskapets medlemmer som skal få anledning til å by ved en slik
auksjon.
Blant kunstnerne bak verkene som enten skal innrammes eller selges, finner vi
Håkon Bleken, Håkon Guldvåg, Henrik Lund (øverste bilde), Tore Hamsun,
Marianne Hamsun, Eva Winther-Larsen, Rudolf Reiter, Albert Engström
(nederste bilde) og Tor-Arne Moen. Mer info kommer etter hvert som prosessen
skrider fram.
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2018-fakturaen for medlemskapet - nok en gang
I forrige Hamsun-Nytt ble det informert om at medlemmer som etter gjentatte
purringer pr. epost og sms samt etter oppslag i Hamsun-Nytt 3/18 fortsatt ikke
har betalt medlemsavgift for 2018, vil bli strøket fra medlemslistene. De vil altså
ikke få det Hamsun-Nytt du nå leser. Dersom du skulle ha en Hamsun-bekjent
som lurer på hvorfor hun/han ikke får Hamsun-Nytt eller skriftseriebok lenger,
kan du tipse vedkommende om å kontakte Selskapets sekretær Alf Einar Øien på
90057147 – eller sende en epost til polden@hamsun-selskapet.no. Da kan
medlemskapet enkelt gjenopprettes om det ønskes.
Til orientering har Selskapet gått helt over til fakturautsending pr. epost for dem
som har epost registrert. Vi sender heller ikke lenger ut papirfakturaer med
medlemskort på som kan «klemmes ut» og legges i lommeboka.
Har du ideer til saker til Hamsun-Nytt eller vår hjemmeside? Da er vi glad for å
få dem! Nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.

Hamsun-Selskapets styre 2016-2018:
Hege Faust, Lillestrøm (leder), tlf. 95085285 (hege.faust@gmail.com)
Randi Eilertsen, Narvik, (eilertsen.randi@gmail.com)
Nils M. Knutsen, Tromsø (nils.magne.knutsen@uit.no)
Anita Overelv, Hamarøy (anita.overelv@nordlandsmuseet.no)
Terje Øien, Hamarøy (terje.øien@hamarøy.kommune.no)
Mari Hopland, Hamarøy (hopland.mari@gmail.com)
Kathrine Fosshei, Nesna (kathrinf@hinesna.no)
Varamedlemmer: Torunn Kjøk, Lom (tkjok@online.no); Erik Gjestvang, Vinje;
Inge Hals, Trondheim; Torborg Igland, Grimstad.
Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening. For spørsmål vedr.
medlemsskap, bøker i Skriftserien, ønske om innlegg til Hamsun-Nytt mm,
kontakt oss på mail: polden@hamsun-selskapet.no.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så fortell andre om oss!
Priser: Enkeltmedlem: kr 300, par: 350,- institusjoner: 500,Kontonummer.: 4612 20 89533. Org.nr.: 974257068. Hjemmeside: hamsunselskapet.no
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