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Hamsun på Sørlandet
Sørlandets Kunstmuseum inviterer til Hamsun-kveld onsdag 6. mars klokka
19.00. Museet holder hus i Skippergata 24 b i Kristiansand sentrum. Tar du
turen, kan du glede deg til to begivenheter: Den ene er en litterær samtale om
Knut Hamsun, språket og naturen. Her er det forfatter Vigdis Hjorth og
professor Henning Howlid Wærp som møtes. Den andre er kunstmuseets
utstilling av Håkon Gullvågs Pan-serie.
Vigdis Hjorth er vel kjent for de fleste for sin rekke av
eksistensielle romaner om menneskers vilkår og
livsvalg. Hun har et skarpt blikk for
samtidsutfordringer, og hun skriver om Hamsun blant
annet i sin essaysamling Fryd og fare. Hjorth var en
av hovedgjestene ved Hamsun-Selskapets seminar på
Sortland i 2012, og hun har holdt friske foredrag og vist seg som en habil
Hamsun-debattant ved mange anledninger. Henning Howlid Wærp (bildet), som
er professor i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet, lanserte på
Hamsun-dagene på Hamarøy i fjor boka Hele livet en vandrer i naturen.
Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns romaner. Se mer info her:
https://www.skmu.no/arrangement/forfattersamtale-vigdis-hjorth-og-henninghowlid-waerp/(foto: uit.no)

Nytt fra Hamsunsenteret
Bokåret 2019 har gitt Hamsunsenteret midler til å produsere en
høytlesningskonsert med tema SULT som en del av markeringa av senterets 10årsjubileum. Huset ble, som mange Hamsun-Nytt lesere husker, innviet med stor
festivitas 4. august 2009. Sult er en av tre romaner senterets arkitekt Steven Holl
lot seg inspirere av, og elementer eller scener fra boka finner man igjen i
konstruksjonen. Gjennom jubileumsåret vil senteret ha prosjekter både lokalt,

nasjonalt og internasjonalt. Blant disse kan vi
røpe at det er premiere på en Sult-forestilling
under Festspillene i Harstad siste uka i juni.
Sammen med Litteraturmuseumsnettverket
skal senteret til bokmessa i Frankfurt i
oktober, der Hamsun er med som en av de
store kjemper. Det ryktes at to-tre tyske nyoversettelser av Hamsun skal lanseres på
samme messe av et tysk forlag.
Hamsunsenteret 2009 (foto: Hamsunsenteret)

Hamsunsenteret er igjen åpent for publikum etter å ha vært vinter-stengt i hele
januar, og de kan friste med en ny utstilling kalt «Hamsunfantasier». Den har de
fått av Sparebankstiftelsen DnB, og den består av 22 verker av fem ulike
billedkunstnere, hvorav en er Håkon Bleken. Kunstverkene er alle tolkninger av
Hamsuns litteratur, og bildene er fordelt over fire av senterets etasjer.

Jubilant i Lom
Mangeårig leiar av Hamsunlaget i Lom, Torunn Kjøk, fylte
75 år i januar. Hamsun-Selskapet gratulerer! Vi har sendt
jubilanten blomstarhelsing på dagen på vegner av
takknemlege medlemmar og andre som har hatt stor glede av
alle dei flotte Hamaun-arrangementa og tiltaka ho har stått på
for å få realisert. Takka vere Kjøk og andre ildsjelar i
distriktet har ein greidd å halde Hamsun-arven i NordGudbrandsdal levande. Eit døme
er Diktardagar kvar haust, der
Hamsun støtt er på programmet.
Eit anna døme er Hamsun-stugu,
der Hamsun vart fødd i 1859. For
å gjere ei lang historie kort:
Bygningen blei overført frå Lom
kommune til Hamsunlaget i 2003
slik at huset skulle bli betre tatt
vare på.
Stugu ligg 13 km aust for Lom sentrum, rett attmed riksvegen, og er open i
sommarhalvåret. (bilder:hamsunlaget.no og H.Faust)

Hamsun 2020
Allerede nå i starten av 2019 er planlegginga av arrangementer knyttet til
markering av 100-årsjubileet i 2020 for Hamsuns nobelpris i litteratur i gang.
Lom, Hamarøy og Grimstad er selvsagte lokalisasjoner, men bl.a. Bodø, Tromsø
og Oslo står også på ønskelista vår. Vi skal holde våre medlemmer oppdatert på
saken, og er også takknemlige for innspill.

Hamsun-Selskapets kunstsamling
Hamsun-Selskapets styre meddelte i forrige Hamsun-Nytt at det i lengre tid har
arbeidet med å få taksert og katalogisert alle kunstgavene Selskapet har mottatt
gjennom årenes løp. De mest verdifulle verkene er nå påkostet en skikkelig
innramming. Om alt går i orden, kan 15-20 av disse bli utstilt på
Hamsunsenteret slik at alle Hamsun-interesserte kan få glede av dem. Hva angår
de øvrige, mindre kunstgavene Selskapet har i sitt eie, må styret diskutere
videre. Det er kommet inn flere innspill fra medlemmene etter at vi skrev om en
mulig bortauksjonering av kunstgaver i nr. 4/2018.

«Hamsun og grenser/Hamsun and borders»: Konferanse i Tromsø i
september
Den 7. internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø går
av stabelen 19.- 20. september i år. Over en periode på
mer enn fire tiår har UiT – Norges arktiske universitet
prioritert forskning på Knut Hamsuns forfatterskap.
Oppmerksomheten rundt hundreårsjubileet i 2017 for
Markens grøde viste med tydelighet at sterke følelser
fremdeles settes i sving når Hamsuns litteratur får offentlig
oppmerksomhet. Med stikkordet «grenser» vil UiT slippe den aller ferskeste
forskninga på Hamsun til på talerstolen. Mer om programmet vil komme i
seinere Hamsun-Nytt og/eller på hjemmesidene til Selskapet.

Faktura for medlemskap
Vanligvis har Selskapet sendt ut fakturaen for medlemsavgift i mai. Etter
fjorårets omlegging til i hovedsak digital faktura på epost, var det en del

innkjøringsproblemer, som f.eks. at eposten ble myrdet av mottakers spamfilter
og aldri nådde helt fram. Det ble noen runder for vår sekretær med nye
utsendelser samt purringer til langt etter sommerferien. I år prøver vi å sende ut
fakturaene allerede ca.1. mars, og håper at de verste digitale barnesykdommene
er overstått.
Eventuelle adresseendringer bes meldt direkte til sekretær Alf Einar Øien på
mobil 90057147 eller e-post alf.einar.oien@gmail.com. Også selskapets vanlige
mail, polden@hamsun-selskapet.no kan benyttes.

Har du ideer til saker til Hamsun-Nytt eller vår hjemmeside? Da er vi glade
for å få dem! Nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.

Hamsun-Selskapets styre 2018-2020:
Hege Faust, Lillestrøm (leder), tlf. 95085285 (hege.faust@gmail.com)
Randi Eilertsen, Narvik (nestleder) (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: hamsun-selskapet.no

