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Notater i margen :
Porsgrunn blir det Hamsun-seminar til våren, i regi av Kulturhuset Øvre Frednes. HamsunSelskapet er blitt invitert til et samarbeid, og det har vi sagt ja til. Når alt er klart, kommer vi tilbake
med informasjon om program, etc. Dato: Lørdag 17. april.
Per Bjerke, Narvik, er valgt til ny leder i styret for Hamsun-Senteret AS etter at den forrige
styrelederen, Randolf Gryt, i vår valgte å trekke seg.
Arkitekt Ole-Bernt Skarstein, Bodø, tidligere norsk toppsprinter, er engasjert som prosjektleder
for Hamsun-Senteret på Hamarøy.
Hamsun for ungdom. Forlaget Gyldendal Tiden har startet en biografi-serie om "norske kvinner og
menn som har satt spor etter seg". Første mann ut er Knut Hamsun, og boka er både fengende og
sakkyndig skrevet av Øystein Rottem, velkjent litteraturkritiker og Hamsun-forsker. Boka har fått
tittelen: Guddommelig galskap.
Ved henvendelse til Hamsun-Selskapet: Husk å oppgi medlemsnummer, det forenkler saken for
oss.

Årsmøtet 1998:

Stor aktivitet, ønske
om flere medlemmer
Ca. 40 medlemmer møtte opp da Hamsun-Selskapets årsmøte ble avholdt på Hamarøy lørdag
8. august. Etter at styrets årsberetning og revidert regnskap for årene 1996-1997 var lagt fram
og godkjent, fikk styret sterk ros for det arbeidet som er utført.
Styremedlemmene i Hamsun-Selskapet arbeider uten noen form for kompensasjon, og på grunn av
stor arbeidsbelastning gjennom flere år hadde flere av styremedlemmene før årsmøtet signalisert at
de ville trekke seg. Det endte imidlertid med at bare to gikk ut av styret: Karl Erik Harr, som har
sittet i styret helt fra starten, dvs. i 10 år, og Kåre-Bjørn Kongsnes, som har hendene fulle med annet

Hamsun-arbeid siden han sitter i styret for Hamsun-Senteret AS.
Som nye styremedlemmer ble valgt Alf Einar Øien, Narvik, og Ernst R. Mortensen, Alta.
Økonomi
Det reviderte regnskapet viste at Selskapet pr. 1/1 1998 hadde ca. kr. 180.000 i banken. Derved har
Selskapet kunnet finansiere sitt stipend for 1998 (kr. 30.000) uten hjelp utenfra, og vi vil også i 1998
kunne sende en gratis bok til medlemmene, samtidig som vi vil kunne støtte et par mindre Hamsunprosjekter.
Dersom Selskapet hadde hatt større inntekter, ville vi kunne spille en helt annen aktiv rolle i norsk
og europeisk offentlighet. Større inntekter bør imidlertid ikke skaffes via høyere medlemskontingent,
men via høyere antall medlemmer. Dersom alle medlemmene klarte å verve ett nytt medlem hver,
ville vi være oppe i 1500 medlemmer. Da kunne Selskapet sponse norsk Hamsun-aktivitet med ca.
kr. 100.000 pr år, noe som ville gi en stor og meget synlig effekt.
Hamsuns barndomshjem
Det trege tempoet i restaureringa av Hamsuns barndomshjem i Hamsund har uroet mange av
medlemmene på Hamarøy. Etter flere henvendelser til styret om denne saken ble den tatt opp på
årsmøtet. Ansvarlig for restaureringsarbeidet er bestyrer på Bygdetunet, Magnus Hamsund, og han
redegjorde for det arbeid som er gjort.
Vern og restaurering av de bygninger som kan knyttes til Hamsun, vil bli en høyt prioritert sak for
styret i den kommende arbeidsperiode.
Internett
Under årsmøtet kom det også fram at Hamsun-Selskapets Internett-sider har hatt stor betydning de
siste to årene, både mht. å spre informasjon om Hamsun og mht. verving av nye medlemmer.
Pådriver i dette arbeidet har vært en av Selskapets ivrigste medlemmer, Terje Holtet fra Tromsø.
Samme kurs
Årsmøtet ble avsluttet med diskusjon av Selskapets virksomhet. Det kom fram flere gode forslag til
aktiviteter og prosjekter, men felles for de fleste var at de koster mye arbeid. Generelt kom det fram
at medlemmene ønsket seg større aktivitet i Sør-Norge. Den gjenvalgte styreleder Nils M. Knutsen
lovte å ha dette i tankene, samtidig som han presiserte at i store trekk kommer Selskapets virksomhet
til å følge den samme kurs som man har fulgt de siste årene.

Selskapets stipend
til Harald S. Næss
Hamsun-Selskapets stipend for 1998 (kr. 30.000) er tildelt professor Harald S. Næss,
Kristiansand. Professor Næss vil for alle som har hørt ham snakke, være kjent som en
usedvanlig inspirerende formidler av Knut Hamsuns forfatterskap, og alene av den grunn ville

professor Næss vært en verdig mottaker av Selskapets stipend.
Det juryen har lagt særlig vekt på, er imidlertid først og fremst Næss’ arbeide med å samle og utgi
Hamsuns brev. Foreløpig er det kommet fire bind brev, redigert av Næss, utgitt av Gyldendal Norsk
Forlag. På flere måter representerer dette et viktig tilskudd til norsk og internasjonal
hamsunforskning:
Bak disse brev-bindene ligger det for det første flere tiårs tålmodig arbeide, inkludert mye fantasifull
detektiv-virksomhet, for å oppspore alle brevene.
For det andre er brevene utstyrt med en imponerende mengde saksopplysninger, særlig personalia,
som i høy grad bidrar til å sette brevene inn i en relevant kontekst, både personlig og litterært.
Til sammen fører dette til at disse brev-bindene blir rene skattkister av informasjon både om
Hamsun, om hans forfatterskap og om hans sosiale liv.
Femte bind av Hamsuns brev vil komme utpå nyåret, og 6. og siste bind er planlagt til våren år 2000.
Hamsun-Selskapet kunne selvsagt ventet til da med å gi Næss hans velfortjente stipend, men juryen
har vurdert det slik at det er nå Næss trenger en oppmuntring, og derfor får han Selskapets stipend
allerede i år.

Ny bok om en måned
Boka med alle foredragene fra Hamsun-seminaret på Hamarøy i august, er lovet ferdig fra trykkeriet
i siste halvdel av november og vil da bli sendt ut til medlemmene. Boka er på 160 sider, og tittelen er
Film, religion, kjærlighet. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 1998.
Som et humørfylt appendiks til boka har vi tatt med en reportasje fra Hamsun-dagene på Hamarøy
1998, skrevet av den skotske forfatteren Duncan McLean. McLean var en av foreleserne på
seminaret, og i sin reportasje forteller han om sine inntrykk fra Hamarøy. Meget morsomt!

Stilig T-skjorte
Under Hamsun-dagene i år presenterte Hamsun-Selskapet sin
nye T-skjorte med Olaf Gulbranssons vakre portrett av den
unge Hamsun. Skjorten er av utmerket kvalitet og foreligger i
to versjoner - sort trykk på lys grå bunn eller sort trykk på rød
bunn. Ved bestilling oppgi størrelse. Pris kr. 70, - .

Hamsun-disputas
i Oslo i november
Lørdag 14. november blir det formodentlig mange Hamsun-forskere å se på Karl Johan. Denne
dagen skal nemlig Lars Frode Larsen, velkjent Hamsun-forsker og blant mye annet også
styremedlem i Hamsun-Selskapet, disputere for sin doktorgrad på en avhandling med tittelen Den
unge Knut Hamsun (1859-1888). En studie i hans personlige og idémessige utvikling.
Opponenter under disputasen er professor Torill Steinfeld, Oslo, professor Harald S. Næss,
Kristiansand, og litteraturforsker Øystein Rottem, København. Disputasen finner sted i Gamle
Festsal i Universitetets gamle bygninger i sentrum. Alle har adgang.
Hamsun-Selskapet har særlig grunn til å gratulere Lars Frode Larsen med fullført avhandling:
Larsen, som alltid har vært uvanlig generøs med å dele sine kunnskaper med andre Hamsunforskere, ble tildelt Hamsun-Selskapets stipend for 1994. I forordet til sin avhandling nevner han
dette stipendet som en "kraftig oppmuntring", og han har åpenbart visst å forvalte stipendpengene på
en god måte.
Få dager etter disputasen, dvs. i god tid før jul, vil forøvrig Larsens doktoravhandling foreligge i
bokform, utgitt av Schibsteds Forlag.

HAMSUNSELSKAPET
Hamsun-Selskapet ble stiftet under Hamsun-dagene på Hamarøy 1988, med det formål å arbeide for
å utbre interessen for Knut Hamsuns forfatterskap.
Medlemskontingent:
Kr 200,- pr. år for enkelt-medlemmer, kr 250,- for par, kr 500,- for institusjoner.
Bankkonto: medlemsavgift:
4612-20.89533
Bankkonto varesalg:
4612-20.93468
Styre:
Nils M. Knutsen, Tromsø, leder
Even Arntzen, Tromsø, nestleder
Torill Halmøy, Hamarøy

Leif Gaarder, Hamarøy
Alf Einar Øien, Narvik
Lars Frode Larsen, Oslo
Ernst R. Mortensen, Alta
Varamedlemmer:
Henny Moan, Oslo Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø
Helga Wiik, Hamarøy
Ole P. Førland, Oslo
Selskapets adresse:
Postboks 31
8294 Hamarøy

Kramboden Hamsun-Selskapet kan tilby sine medlemmer følgende salgsartikler:
Lydbokforlagets Hamsun-bøker - 25% rabatt
Hamsun i Tromsø. 10 foredrag fra Hamsun-konferansen i Tromsø 1995 - kr 150,(ordinær pris kr 225,-)
Øvrige bøker i Hamsun-Selskapets skriftserie: - 50 % rabatt
Hamsun-Selskapets T-skjorte - kr 75,Arve Heløy: "Abdullahs Haab" - CD m/Hamsuntekster (butikkpris kr 169,-) - kr
120,Plakater (60 x 90 cm) med Hamsun-portrett i farger - kr 75,Kaffekrus m/Hamsun-portrett - kr 80,"Lurtonen" av Knut Pedersen - kr 100,-
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Porto kommer i tillegg

HUSK:
Meld fra om adresseendring! Hvert år mister vi medlemmer pga. feil adresse, og det vil vi gjerne
unngå. Vi trenger dere alle!

