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Notater i margen :
Den russiske Hamsun-oversetteren Eleonora Pankratova i Moskva har av HamsunSelskapets styre fått $ 300 som bidrag til arbeidet med å oversette Knut Hamsuns
ungdomsroman Bjørger. Boka skal etter planen komme ut høsten 1999, med et forord av
oversetteren.
I disse julegavetider minner vi om Hamsun-Selskapets utmerkete krambod. For om man
ikke vil gi bort et helt medlemsskap, så kan man i Kramboden finne mangt annet til nytte og
behag. Eksempelvis er Arve Heløys Hamsun-CD en aldeles fortreffelig julegave, og det til
kanonpris! Og da har vi ikke engang nevnt våre utsøkte kaffekrus.
Den norske Bokklubben har gjennom mange år vært en viktig formidler av Knut Hamsuns
bøker. En ny Hamsun-bok står nå på lista for utgivelse våren 1999, nemlig Konerne ved
Vandposten (1921), av mange holdt som en av Hamsuns mest fascinerende romaner.
Ved Universitetet i Tromsø planlegges det en internasjonal Hamsun-konferanse i september
1999. Dette vil bli en oppfølgning av konferansen i Tromsø i 1995.

Hamsun-cruise på Hurtigruta?
Har du lyst til å oppleve de lyse, gjennomsiktige vårnettene i Nord-Norge, samtidig som
du innimellom hygger deg i godt selskap med spirituelle Hamsun-foredrag,
visekonserter og galleribesøk, samtidig som du på toppen av det hele lever et liv i luksus
fra morgen til kveld i to døgn? I så fall kan det tenkes at Hamsun-Selskapet utpå nyåret
vil komme med et tilbud du rett og slett ikke vil ha hjerte til å si nei til!
Hamsun-Selskapets styre har i et par år tumlet med idéen om et Hamsun-cruise på Hurtigruta
fra Trondheim til Tromsø, og vi er nå i forhandlinger med TFDS som betingelsene for et slikt
opplegg. Det ideelle tidspunkt for et slikt cruise er slutten av april/begynnelsen av mai, men
det er ikke uproblematisk å få dette til å klaffe med seilingsplanen for de nye, luksuriøse

skipene.
M/S Nordlys
Det ideelle skipet for et slikt cruise vil være M/S Nordlys, som jo har et sterkt Hamsun-preg,
utsmykket som det er med en lang rekke portrettfotografier av Knut Hamsun og med malerier
av Tore Hamsun og Regine Hamsun. Også skipets interiør har fått et visst Hamsun-preg; et
sentralt sted ombord er således Sirilund Bar.
Fag og ferie
Det faglige opplegget tar sikte på en passende blanding av fag og ferie. I løpet av de to
døgnene vi er ombord tar vi sikte på å avvikle 3 foredrag om ulike Hamsun-emner, i tillegg
til visning av en Hamsun-film på kveldstid og en Hamsun-visekonsert mens vi seiler over
Vestfjorden og ser Lofot-fjellene reise seg opp av havet.
Men det blir ikke bare Hamsun: Vi planlegger også 2-3 foredrag om ulike kulturhistoriske
emner knyttet til de landskap vi reiser forbi. På Helgeland vil det f.eks. være naturlig å ha et
lite program om Petter Dass. I tilknytning til et galleribesøk i Lofoten vil det være naturlig å
ha et foredrag om Lofoten i norsk kunsthistorie, og vi må selvsagt også ha med et foredrag
om bildet av Nord-Norge og nordlendingene gjennom tidene, et bilde som jo også Hamsun
har vært en viktig bidragsyter til.
Innimellom foredragene blir det lange pauser da man kan nyte det praktfulle landskapet,
slappe av med en bok eller ta seg en strekk i komfortable lugarer. Og så skal vi ha noen
lange, rolige, hyggelige måltider, og etter hvert foredrag blir det dessuten kaffe å få.
De eksakte datoene er foreløpig ikke fastsatt, men turen vil starte i Trondheim en fredag kl.
12.00, ankomst Tromsø søndag kl. 15.00.
Hva koster det?
Et springende punkt for de fleste er selvsagt prisen. På grunn av at forhandlingene med TFDS
ennå ikke er avsluttet, kan vi foreløpig ikke oppgi noe eksakt beløp, men vi tar sikte på å
presse prisen pr. person i dobbeltlugar ned under 3.000 kroner, flyreise til/fra Trondheim
inkludert. Antall deltakere er minimum 40, maksimum 80. Hamsun-Selskapets medlemmer
vil ha førsterett til billettene, men turen er også åpen for ikke-medlemmer.
Er du interessert?
Dersom alle praktiske og økonomiske detaljer lar seg løse, vil vi komme tilbake med mer
eksakt informasjon i løpet av januar. Inntil videre ville det være interessant å få en liten
tilbakemelding fra medlemmene: Send oss et postkort og si hva dere synes om opplegg og
prisantydning, evt. også om andre mulige Hamsun-reiser.

Verv nye medlemmer:

Gi et gavekort til jul!
Hamsun-Selskapet trenger flere medlemmer! Selskapet mottar ikke støtte fra noe hold, og
derfor er medlemskontingenten vår viktigste økonomiske basis (ved siden av salg av bøker
og produkter). Skal vi kunne spille den rollen vi ønsker mht. å gi økonomisk støtte til
Hamsun-tiltak over hele landet såvel som i utlandet, så bør vi helst ha minimum 1000
betalende medlemmer, men da mangler vi 2-300.
Derfor ber vi dere som allerede er medlemmer, om å hjelpe oss med vervingen: Gi et
medlemsskap i julegave! Vedlagt finner dere et gavekort som dere kan bruke, og så er det
bare å gi beskjed til oss på Hamarøy om hvem som har mottatt gaven og hvem som skal
betale for den. Så sender vi ei bok i velkomstgave, og så kommer regninga utpå nyåret.
Om dere trenger flere gavekort, er det bare å gi beskjed!

Diplomene
Hamsun-Selskapets medlemsdiplomer er ennå ikke sendt ut. Grunnen er at vi har oppdaget
enkelte skrivefeil i vårt medlemsregister. Vi vil ikke risikere å påføre diplomene navn som er
feilstavet, så derfor ber vi alle som får sine navn feilstavet av Hamsun-Selskapet, om straks å
sende oss en korrigering. Vår kalligrafi-ekspert, lektor Gro Bendiktsen, vil så gjøre
diplomene klare for utsending utpå nyåret, sannsynligvis i slutten av januar.

Johan Brun og hans bilder fra Hamarøy
Ett av høydepunktene under årets Hamsun-dager på Hamarøy var den tidligere Dagbladfotografen Johan Bruns lysbilledforedrag "Mellom blå horisonter". De praktfulle bildene,
ledsaget av et morsomt, selvironisk, uhøytidelig kåseri, ga alle de tilstedeværende en helt ny
fornemmelse av hva det vil si å leve med og observere et landskap så dramatisk som det vi
finner på Hamarøy.
Foredraget var ment som en engangsforeteelse, men Hamsun-Selskapets styre syntes
foredraget var altfor godt til at ikke også andre enn de som var på Hamarøy i august, skulle få
oppleve det. Derfor har vi lagt press på Johan Brun for å få ham til å gjenta foredraget, denne
gang i Universitetets Aula i Oslo, og det har han sagt ja til. Opprinnelig forsøkte vi å få dette
til i høst, men da det av forskjellige grunner ikke gikk, satser vi nå på en Hamarøy-kveld i
Aulaen en gang i april.
Nærmere informasjon kommer utpå nyåret, men allerede nå kan våre medlemmer i Østlandsområdet begynne å glede seg!

Kramboden Hamsun-Selskapet kan tilby sine mdlemmer 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,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!

