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“Det blir visst meget bær i år. Tyttebær, krekling og multer. Ikke for det,
bær kan man ikke leve av. Men det er hyggelig at de står der i marken
og er vennlige for øyet.”
En vandrer spiller med sordin (1909).

Hamsun-Selskapets litteraturseminar i Bodø er utsatt ett år – til 2021
Litteraturseminaret Hamsun-Selskapet skulle arrangere 7. og 8. august 2020 i
Bodø, parallelt med Nordland musikkfestuke, utsettes til august 2021.
Beslutningen ble tatt av styret i midten av mai, da smittevernrestriksjoner i
sammenheng med korona-pandemien var uforenelig med et så stort arrangement
som vi hadde planlagt.
Vi kjenner alle litt på skuffelsen nå, det lå an til et gnistrende flott arrangement.
Imidlertid har alle forelesere og kunstnere som stod på programmet fått
invitasjon fra oss for 2021 i stedet. Håpet er å få på plass et litteraturseminar
neste år som i store trekk likner det vi allerede hadde planlagt, og også da i
samarbeid med musikkfestuka.

Musikkfestuka Bodø har likevel litt Hamsun i år
Nordland Musikkfestuke presenterer fem nye foredrag i serien Innsikt under sin
forenklede festival i år. En rekke foredragsholdere gir faglig påfyll i temaer som
på en eller annen måte er knyttet opp mot festivalens musikalske program.
Det er hundre år siden Knut Hamsun mottok Nobels litteraturpris for Markens
Grøde. Stein Sneve har et sterkt og nært forhold til både forfatteren og verket,
og gir 7.august kl. 1500 publikum innblikk i både verk og forfatter.
Nordland Musikkfestuke presenterer også stumfilmen Markens grøde i Bodø
domkirke samme kveld kl 21:30 til nye toner komponert og framført av
festivalprofil Nils Henrik Asheim og Gjermund Larsen. Info: www.
musikkfestuka.no

Hamsundagene og Hamsunsenteret på
Hamarøy
100 årsjubileet for Hamsuns nobelpris i
litteratur tematiseres også på Hamsunsenteret,
ikke minst under Hamsundagene 4. – 7. august.
Festivalen åpner med foredrag av Alvhild
Dvergsdal om Hamsun og Nobelprisen. Dette
etterfølges av premiere på forestillingen «Livet
fortalt» med Rebekka Nystabakk og Marius
Lien. Det blir også vernissasje på utstilling av
festivalkunstnerne Johan Reisang og Ela Buria.
De øvrige dagene er det ulike programposter
som forfattersamtaler med Nina Lykke, Marta
Breen og Kjersti Anfinnsen og noen til.
Dag tre er temaet samisk identitet i litteraturen, og Utenfor Allfarvei forlag har
scenen. Hamsun-dagene avsluttes fredag 7. august med Nordting. Det dukker
stadig opp spennende begivenhetre, så følg med på hjemmeside og facebook.
www.hamsunsenteret.no
Årets nyvinning på senteret er nobelmåltidet. Gjestene inviteres tilbake til
Stockholm 10.desember 1920, hvor Marie og Knut Hamsun deltok på den
høytidelige nobelbanketten. Måltidet er inspirert av originalmenyen, men har en
tvist med både kortreiste ingredienser og “Markens grøde”. Det blir storytelling
og taler for dagen.

Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå 3. – 6. september 2020
Det er i år like lenge sidan Knut Hamsun fekk Nobelprisen i litteratur og Kjell
Aukrust vart født. Båe var knytt til Lom og Gudbrandsdalen på ulike måtar. Dei
er tema på litteraturseminaret der Hege Faust og Ivar Teigum tek for seg Knut
Hamsun. Sigmund Løvåsen og Maren Sandbakk vil snakke om Kjell Aukrust,
og i tillegg kjem Lars Mytting både til seminaret og bokbadet.
Koronapandemien har ført til at programmet er noko redusert samanlikna med
tidlegare år, men vi trur at alle som kjem vil finne noko av interesse. Vi ynskjer
alle Hamsun-interesserte velkomne til Lom! Program og info om billettsal ligg
ute på www.diktardagar.no

10. desember 2020 markerer også Hamsun-laget i Lom (lokalavd. av HamsunSelskapet) jubileumsåret. Det skjer i Garmo grendahus i Lom.
Edvard Hoem vil halde foredrag. Leif Hamsun les Nobel-talen som Hamsun
heldt i Stockholm. Lom junior-spelmannslag, koret Gjelingljomen og systrene
Hanne og Synne Kjøk bidreg med song og musikk knytt til Hamsun og
Garmostrædet. I tillegg har vi invitert kulturministeren, fylkesmannen i
Innlandet, og hermed er medlemmane i Hamsun-Selskapet invitert!

Årsmøtet 2020
Digital gjennomføring:
I Hamsun-Nytt 1/20 ble årsmøtet 2020 annonsert, og det vil gå som planlagt
fredag 7. august. Men i år blir møtet avviklet digitalt. Alle medlemmer med
registrert mobiltelefonnummer vil få en sms med informasjon om hvordan man
stemmer og en lenke til sakspapirene ca. en uke på forhånd.
Forslag til saker eller til styremedlemmer?
Saker til årsmøtet må være kommet styret i hende seinest to uker før det
avholdes. Siste frist er altså fredag 24. juli. Bruk epost: polden@hamsunselskapet.no eller hege.faust@gmail.com
Dersom du har forslag til navn på nye styremedlemmer, må disse også meldes
inn med 14 dagers frist (benkeforslag fungerer ikke på denne digitale
møteløsningen). Kontakt i så fall valgkomiteens formann, Gunnar Wiker på tlf.
97022198.
Foreslåtte vedtektsendringer:
Styret legger på årsmøtet fram forslag til noen radikale endringer i vedtektene:
• Styret reduseres i antall til tre faste representanter, inkl. leder og
representant fra Hamarøy kommune (mot dagens 5-7 medlemmer).
Det velges tre varamedlemmer (mot dagens 4). 1. vara innkalles til
styremøtene.
• Årskontingenten fastsettes til 0,- (mot dagens 300-500,-)
• Hamsun-Nytt distribueres kun digitalt
Styret ønsker å endre vedtektene fordi dagens retningslinjer legger opp til dyr
drift og en tungvint og dessuten utmattende arbeidsform. Med gratis
medlemskap håper vi å verve flere medlemmer samt bruke færre krefter på
byråkrati og flere på å jobbe med formålet for Selskapet. Inntekter kan hentes

inn gjennom billettsalg til seminarer og gjennom støtte fra eksempelvis
Kulturrådet og Fritt Ord. Gyldendal har også vært en hyggelig bidragsyter ved
våre arrangementer i alle år. Det er en del oppsparte midler i Selskapet. Med et
mindre og mer effektivt styre vil det være enklere å fokusere på
kjernevirksomheten, som jo er å drive med – og oppmuntre andre til å bidra til kunnskapsdeling, debatt og kunstnerisk aktivitet knyttet til Knut Hamsuns liv og
verk. Til opplysning vil dagens styre trekke seg dersom årsmøtet ikke vedtar
endringene. Hele forslaget til endringer er å finne på Hamsun-Selskapets
hjemmesider, hamsun-selskapet.no.

Teater på Nørholm!
For første gang kan du få oppleve teater på Nørholm! IbsenHamsun-dagene i
Grimstad 5.-8. august i år har planer om forestilling(er) på gården Hamsun eide
og bodde på de siste tre desenniene av sitt liv. Dette vil bli en begivenhet i
Hamsun-kretser. Programmet for festivalen er ikke klart når Hamsun-Nytt går i
trykken, men vil bli publisert på ibsenhamsun.no etter hvert.

Har du en sak som kan passe i Hamsun-Nytt eller på vår hjemmeside?
Har du kommet over en interessant artikkel, eller har du kanskje lest en
Hamsun-tekst eller sett en teaterforestilling og har lyst til å «blogge» et innlegg
til oss om det? Da tar vi gladelig imot! Er det kort tekst, kan den publiseres i
Hamsun-Nytt, lengre innlegg kan vi presentere på hjemmesidene. Bilder er også
relevante! Nøl ikke med å ta kontakt med noen i styret.

Hamsun-Selskapets styre 2020-2022:
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)
Kathrine Fosshei, Nesna (kathrinf@hinesna.no)
Torunn Kjøk, Lom (tkjok@online.no)
Varamedlemmer: Erik Gjestvang, Vinje; Inge Hals, Trondheim; Torborg Igland, Grimstad.
Hamsun-Selskapet er en av Norges største litterære foreninger.
For spørsmål vedr. medlemsskap, bøker i Skriftserien mm., kontakt oss på mail:
polden@hamsun-selskapet.no. Hjemmeside: hamsun-selskapet.no

