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Konferanse-suksess i Tromsø: Den 5. internasjonale Hamsunkonferanse ved Universitetet i Tromsø gikk av stabelen 15. og 16.
september 2011, med foredragsholdere fra USA, Kina, England,
Egypt, Bulgaria, Georgia, Frankrike og Norge. I et fullsatt auditorium
gikk debatten friskt begge dagene, og atter en gang har Hamsunmiljøet ved UiT befestet sin posisjon av å være det ypperste i verden,
noe flere av de langveisfarende foredragsholderne flere ganger gav
uttrykk for. De 16 foredragene vil også denne gang bli publisert i
Hamsun-Selskapets velrenommerte skriftserie (Konferanseboka vil
etter all sannsynlighet foreligge i midten av desember).
Hamsun i Bodø: Universitetet i Nordland og Hamsunsenteret i
Hamarøy har fått 4,1 millioner kroner til et felles Hamsun-prosjekt.
Pengene kommer fra de tre nordligste fylkenes DA-midler og skal bl.
a. brukes til en stipendiatstilling ved UiN. Det skal også settes av
midler slik at studenter ved lærerutdanninga ved UiN skal kunne
besøke Hamsunsenteret og gjennom ulike undervisningsopplegg der
få en ekstra Hamsun-komponent inn i sin lærerutdanning.
For å markere etableringa av samarbeidet mellom de to
institusjonene arrangerte UiN en egen Hamsun-dag torsdag 29.
oktober. I tillegg til høytidelig underskriving av samarbeidsavtalen
var det også offisiell innvielse av et Knut Hamsun-auditorium.
Auditoriene ved UiN har alle fått navn etter ulike
kulturpersonligheter med røtter i Nordland, og nå var altså turen
kommet til Knut Hamsun.
Auditoriet ble straks tatt i bruk med tre forelesninger om
Hamsuns forfatterskap. 1.amanuensis Nils M. Knutsen snakket først
om Hamsuns rolle som talsmann for Nordland og nordlendingene.
Deretter holdt nyansatt litteraturformidler ved Hamsunsenteret,
mag.art. Andreas Lødemel, et uhyre interessant og veldokumentert

foredrag om hvordan Hamsun i sine nordlandsromaner gjorde stadig
hyppigere bruk av nordnorske spørresetninger av typen ”Hvad du
sier”? ”Hvad du mener?” Til slutt holdt universitetslektor Reidun
Bottenvann ved UiN et både personlig engasjert og poetisk og
innsiktsfullt foredrag om Hamsuns forhold til sitt hjemsted.
Hamsun-dagen
ble
avsluttet
med
en
filmkveld.
Programkomiteen hadde valgt å vise ”Telegrafisten”, basert på
Hamsuns roman Sværmere (1904). På et av Hamsun-Selskapets
seminarer har denne filmen fått knusende kritikk for sin
seksualisering og banalisering og trivialisering av Hamsuns roman,
men filmens popularitet har åpenbart ikke tatt nevneverdig skade av
det.
Sverre Lyngstad til minne: Den
fremragende Hamsun-forskeren og
Hamsun-oversetteren
Sverre
Lyngstad døde i New York 2. mai i
år, 89 år gammel. Norskfødte
Lyngstad var professor i engelsk
ved New Jersey Institute of
Technology, og har på forbilledlig
vis oversatt en rekke Hamsunbøker til engelsk, deriblant Sult,
Mysterier,
Pan,
Victoria,
I
æventyrland, Markens grøde og På
gjengrodde stier.
Lyngstad publiserte i 2005 den velskrevne og innsiktsfulle Hamsunstudien Knut Hamsun. Novelist. A Critical Assessment. Sverre Lyngstad
mottok i 1987 St. Olav's Medal for sitt arbeide med å utbre norsk
litteratur for et engelskspråklig publikum, og i 2004 fikk han Royal
Norwegian Order of Merit, Knight's Cross, First Class. HamsunSelskapet lyster med dette fred over Lyngstads minne.
Hamsun i Grimstad: Årets Ibsen- og Hamsun-dager ble arrangert i
strålende Sørlands-solskinn 11.-14. august, der Hamsun-Selskapet
styreleder Even Arntzen (UiT) torsdag 11. august holdt foredraget
"Om lykke og værensfylde i Knut Hamsun forfatterskap. Det andre
Hamsun-foredraget samme torsdag ble holdt av mangeårig
styremedlem i Hamsun-Selskapet, Nils M. Knutsen (UiT) og Wenche
Torrisen (Høgskulen i Volda): "'Gud straffe deg, Alvilde. Om sjalusi og
sjalusimord i Knut Hamsuns forfatterskap".

Hamsun-seminar i Oslo, 18. februar 2012: Hamsun-Selskapet,
avdeling Oslo, inviterer til dagsseminar lørdag 18. februar 2012.
Seminaret finner sted i Hamsun-salen på Gyldendalhuset .
Seminartittel: Hamsun og hovedstaden. Nærmere informasjon om
program og påmelding vil bli klart i midten av desember, og publisert
via e-mail til medlemmer, i Hamsun-nytt, på Hamsun-Selskapets
facebook-side og på hamsun-selskapet.no. Oslo-avdelingen av
selskapet består nå av Hege Faust (leder), Bjørn Rudborg, Martin
Kvamsdal, Leif Hamsun og Erik Gjestvang. Assosiert styremedlem er
Lars Frode Larsen. Hamsun-seminaret i februar 2012 vil bli
avdelingens hovedoppgave denne sesongen.
Hamsun og sakprosa: Masterstudiet i faglitterær skriving ved
Høgskolen i Vestfold har to studenter som er i avslutningsfasen på
sine masteroppgaver, der begge har Knut Hamsun som tema. Martin
Kvamsdal (Skien/Kirkenes) skriver en reiseskildring fra det norske
Amerika, med tittel Opplevd og drømt i Midtvesten. Navet i reiserute
og tematikk er Knut Hamsuns to opphold i USA på 1880-tallet. Hans
Arnulf Busch (Brønnøysund) skriver en fagbok der han gjennomfører
en komparativ lesing av tre Hamsun-biografier. Tittelen er På sporet
av Knut Hamsun, med fokus på Robert Ferguson, Ingar Sletten
Kolloen og Jørgen Haugan.
Norsklærernes favoritt: Hva foretrekker norsklærerne selv å lese i
fritida si? Det ønska Kristin Storrusten ved Universitetet i Oslo å
undersøke i sin masteroppgave i litteraturformidling (2010).
Norsklærere leser i snitt 30 bøker i året, og hører slik til den 10-delen
av befolkningen som leser aller mest. Likevel var lærerne såre over at
de ikke fikk lest nok. Yndlingsforfatteren deres er Knut Hamsun, og
det med soleklar margin til nestemann (Dag Solstad), som bare ble
nevnt av halvparten så mange. Mest populær er Hamsun i Nordland,
men i alle fylker, i alle aldre og blant begge kjønn er han
norsklærernes favoritt. Lesevanene og litteratursmaken til
norsklærerne uttrykker ikke bare et kvalitetsstempel og opplevelsen
av en vedvarende aktualitet ved Hamsuns litteratur. Lesevanene
ders vil også ha påvirkning på hva slags tekster som formidles til den
oppvoksende slekt. (kilde: Norsklæreren 2/11)
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Hamsun-Selskapets Litteraturseminar 2012: Hamsun-Selskapets
styre diskuterer fortsatt fortløpende hvorvidt Hamsun-Selskapet i
2012 ønsker å arrangere sitt litteraturseminar på Hamarøy, eller om
vi skal prøve på noe alternativt. Nærmere informasjon om dette
viktige spørsmål i neste nummer av Hamsun-Nytt og på HamsunSelskapets nettsider.
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, kontonummer: 4612 20 89533 E-post: polden@hamsun-selskapet.no
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