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Litteraturseminaret under årets Hamsun-dager var også i år faglig sett
meget vellykket, men Hamsun-Selskapets styre finner det ytterst
urovekkende at besøkstallet var betraktelig lavere enn tidligere år, i
gjennomsnitt ikke mer enn mellom 40 og 45 tilhørere på hvert foredrag,
noe som er under halvparten av det man i forkant hadde regnet med.
Dette betyr at årets seminar går med solid underskudd, så derfor må styret
for Hamsun-Selskapet nå sette seg ned for å vurdere seminarets videre
framtid.
Tromsø-studenter om Hamsun: Årets seminar på Hamarøy inneholdt
en egen ungdoms-avdeling: Syv litteraturstudenter fra Universitetet i
Tromsø framførte korte foredrag (15 minutter hver) om ulike emner fra
Hamsuns forfatterskap. Eksperimentet ble svært vellykket og bør absolutt
gjentas; neste gang kanskje med studenter fra et annet universitet.
Publikums gode respons bekreftet også at korte foredrag er mer
publikumsvennlige enn lange foredrag.
Seminarboka Hamsun, kjønn, media fra litteraturseminaret 2010 meldes
å være i rute og vil bli sendt ut til Selskapets medlemmer i god tid før jul.
Helga Wiik, nylig pensjonert kultursjef i Hamarøy kommune, ble under
åpningen av litteraturseminaret 2010 utnevnt som æresmedlem i HamsunSelskapet. Som Hamsun-aktør på Hamarøy går Helgas engasjement helt
tilbake til 1982, da de første Hamsun-dagene ble arrangert, med Helga
som en meget sentral person. I etableringen av Hamsun-Selskapet var
Helga dessuten en viktig organisator og pådriver. Og etter at HamsunSelskapet ble etablert, for over 20 år siden, har Helga i flere perioder sittet
i Selskapets styre og lagt ned et stort arbeid.

Hamsun-Selskapets stipend på kr 25.000 gikk i år til Hamarøy
sentralskole for skolenes store og mangeårige kreativitet i forbindelse
med å trekke Hamsun og Hamsuns diktning inn i sitt pedagogiske
opplegg både for barne- og ungdomstrinnet.
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at mangeårig
styremedlem i Hamsun-Selskapet, Ola Veigaard, uventet hadde gått bort
31. august. Ola Veigaard har sittet i Hamsun-Selskapets styre siden 2000,
og har i disse årene vært leder og primus motor for Selskapets lokallag i
Grimstad. Savnet etter Ola er stort, og vi lyser fred over hans minne.
Hamsunsenteret melder at et entusiastisk publikum fortsetter å strømme
til Hamarøy også utover høsten. Så langt har i overkant av 18 000
besøkende vært innom det spektakulære bygget. Meget imponerende er
det at hele seks tredjeklasser ved Bodin videregående har tatt turen
nordover; inkludert besøk ved det Lulesamiske senteret Arran i Tysfjord.
Elevene har i tilegg til å se filmen ”Telegrafisten” i Hamsunsenterets
kultursal, vært på Æventur med Hamsuns novelle ”Et spøkelse” og besøkt
barndomshjemmet i Hamsund. En spørreundersøkelse fra Hamsunsenteret
viser med all tydelighet at Knut Hamsun fortsatt er en dikter som ”ærer de
unge.” Et massivt flertall av elevene fant bygget ”coolt” og syntes
senterets web-satsjoner skapte nysgjerrighet. Over halvparten av de
spurte var stolte over at Hamsun var nordlending og mente at
Hamsunsenteret gav dem en historie om Nordland. De få negative
reaksjonene gikk på stolene i Kultursalen, varm luft i femte etasje, prisene
i kafeen. Mange av elevene ønsket seg også enda bedre tid til å fordype
seg i utstillingen. For å sitere fra ett av de over hundre svarene
Hamsunsenteret har fått inn: ”Moderne, opplysende og spennende.”
Lou møtte Loe: Elev ved Knut Hamsun videregående skole, Lou Chen,
møtte den anerkjente og prisbelønte forfatteren Erlend Loe under årets
Hamsundager. Sammen med Lous norsklærer, Vibeke Groven, hadde de
en personlig og interessant litterær samtale som varte en halvannen time.
Samtalen kretset rundt Muleum, Loes bok fra 2007. Denne boka ga Lou
Chen hennes første og største leseropplevelse. Julie, den 18 år gamle
hovedpersonen i Muleum, skriver dagbok som terapi etter at hele familien
hennes krasjer i flystyrt. Både Lou og Loe har skrevet dagbøker, og
Erlend Loe kunne avsløre at han skrev til Knut Hamsun i dagboka si da
han var ungdom. ”Jeg var helt Hamsun-idiot” i ungdomstida mi og leste
alt av ham”, fortalte Erlend Loe.

Hamsun-vin. Til 150-års jubileet vart det laga to vinar. Etikettane har
Hamsun-Selskapets logo og sitat frå Sult og Victoria. Det er framleis vin
på lager, og den kan bestillast på Vinmonopolet. Hamsun-Selskapet er
lova ei ”pengegave” dersom vinen blir selt i løpet av hausten.
”Så løp og kjøp Hamsun-vin” før det er for seint.
Diktardagar 4. – 7. august 2011 i Lom – Skjåk – Vågå. 4. august er det
Hamsundag i Garmo. Utstilling, konsert, vandring, opplesing mm.
Ellers blir det arrangement i alle tre bygdene. Programmet blir lagt ut om
kort tid på www.hamsunlaget.no For meir info: ring 90738489.
En ny nettside om Hamsun og flere andre norske diktere, deriblant
Wergeland og Olav Aukrust, viser forekomsten planter, dyr og andre
sider ved biologi/natur i deres forfatterskap. Bak denne interessante
nettsiden står Trondheims-botanikeren Arne Frisvoll; jfr diktarbiologi.net

Ny Hamsun-bok utkommet:
Ivar Roger Hansen:
Rolig Vildskap – Om den danske forfatteren Hulda Lütken og Knut Hamsun.
Boken presenterer bl.a. i alt 10 hittil ukjente
brev fra Knut Hamsun (115 s.).
Boken kan bestilles hos Petter Dass-museet,
petter.dass@helgelandmuseum.no, tlf. 75 11 01 50.
Pris: kr. 250,-

Returadresse: Hamsun-Selskapet, postboks 31, 8298 Hamarøy

Norsklektor Inge Fagerbakk, som i flere år har undervist ved Vasa
Universitetet i Finland, gir i høst ut Hamsunkokeboka (Orkana
forlag). Fagerbakk kåserer muntert om de bordets gleder som
forekommer i Hamsuns tekster. Boka er rikt illustrert og inneholder
dessuten en mengde nye og morsomme oppskrifter, med nær
tilknytning til de råvarer Hamsuns nevner.
Hamsun-Selskapet ble stiftet under Hamsun-dagene på Hamarøy 1988. Selskapets
formål er å utbre informasjon om og skape interesse for Hamsuns forfatterskap.
Medlemmer får tilsendt Hamsun-Nytt fire ganger om året. Medlemskontingent per år:
Enkeltmedlemmer kr. 300,-, familie/par kr. 350,-, institusjoner kr. 500,-.
Hjemmesider: www.hamsun-selskapet.no
Henvendelser vdr medlemskap, kontingentbetaling, adresseendring og
bestillinger: Hamsun-Selskapet v/Toril Halmøy, Postboks 31, 8298 Hamarøy, tlf. 950
36 590, E-post: polden@hamsun-selskapet.no
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