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Hamsun på Nasjonalbiblioteket
20 ivrige medlemmer av Hamsun-Selskapet deltok på Osloavdelingens arrangement på Nasjonalbiblioteket 24/11.
Forskningsbibliotekar Sigbjørn Grindheim stod for et to timers
spennende dypdykk i arkivene som omhandler Hamsun.
Forsamlingen fikk se både det første og det siste brevet Hamsun
skrev, samt originale bokmanus, foredragsutkast, notatlapper,
tegninger og ulik korrespondanse.
Grindheim påpekte under sin glimrende gjennomgang at
Hamsun har stor variasjon i sin håndskrift, også innenfor relativt
korte tidsrom. Spørsmål om hvordan NB får tak i Hamsun-materiale,
samt forfalskningssaken som ennå ikke er avgjort i rettssystemet,
stod også på dagsorden.
Dersom mange nok melder seg, er Grindheim (som selvsagt er
medlem av Hamsun-Selskapet), villig til å holde en ny orientering en
gang ut på nyåret. Interesserte melder sin interesse til Hege Faust.

Diktbok om Hamsun
Samtidig som årets bok sendes ut til Selskapets medlemmer, er vi i
full gang med planlegginga av neste års bok som skal inneholde noen
av de mange diktene som er blitt skrevet til Hamsun. Noen av disse
diktene - av forfattere som Johannes V. Jensen, Arnulf Øverland, Olaf
Bull, Kristofer Uppdal, Herman Wildenvey o. fl. - er velkjente, men
det fins også mange andre, for eksempel har revykongene Einar Rose
og Dag Frøland hver sin vise om Hamsun.
Boka skal være ferdig neste høst. Vi oppfordrer medlemmene
til å komme med forslag på tekster. Innleveringsfrist: 1. august.
Redaktør for boka er Nils M. Knutsen.

Lom eller Vågå?
I den langdryge og spennende føljetongen om hvor Hamsun var født,
er det nå kommet et nytt innspill. Som kjent har den ytterst grundige
Hamsun-biografen Lars Frode Larsen tidligere konkludert med at
Hamsun var født i Vågå. Men i siste utgave av Årbok for
Gudbrandsdalen slår Kristian Hosar fast at Hamsun vart født i Lom.
Dette bygger han på dokumentasjon fra Magne Skrede, publisert i
1922, på kirkebøkene i Lom og på brev og kort fra Hamsun sjøl.
Redaksjonen av Hamsun-Nytt vil følge opp denne saken med
nye reportasjer og intervjuer. Allerede i neste nummer håper vi å
kunne bringe en kort kommentar fra Lars Frode Larsen. Inntil videre
vil vi bare minne om hva Hamsun selv skrev i et brev til Harald Grieg:
”Jeg har netop fra to forskjellige Kanter faat uhyre vidnefaste
Meddelelser om at jeg er født baade på Lom og Vaagaa”.
Hamsuns forslag til løsning av konflikten synes å ha mye for
seg, men åpenbart er det ingen av de stridende parter som har tenkt
å gi seg. Det liker vi!

Hamsun i Tyskland
Tysk Hamsun-forskning har lang tradisjon, og interessen for
Hamsuns forfatterskap er stadig stor blant tyske litteraturforskere.
For tida er det under arbeid hele seks doktoravhandlinger om
Hamsun, fordelt mellom universitetene i Münster, München og
Berlin.
De seks doktorandene har fått støtte fra NORLA (Norsk
litteratur i utlandet) til å organisere arbeidsseminarer der de ulike
prosjektene blir drøftet. Tromsø-professorene Henning Howlid
Wærp og Nils Magne Knutsen er invitert til å delta i et slikt seminar i
Münster 4. - 5. desember. Dette er en del av det samarbeidet som nå
er etablert mellom tyske Hamsun-forskere og Universitetet i Tromsø.

”Victoria” 1. mars
Spillefilmen ”Victoria” har première 1. mars 2013. Regi: Torunn Lian.
Tittelrollen er gitt til en ung debutant, Iben Akerlie. Dette er fjerde
filmversjonen av ”Victoria”. Romanen blir derved den Hamsunteksten som er blitt filmatisert flest ganger. Det er imidlertid første
gang at Victoria snakker norsk.

Kristiansand 13. – 15. mars
Kulturhuset Kilden i Kristiansand setter opp Ola B. Johannessens
Hamsun-monolog ”På gjengrodde stier” 13. – 15. mars. Forestillingen
har vært vist flere steder og har overalt høstet strålende kritikker.

Diktardagar 2013 i Vågå – Lom – Skjåk
Det blir program i alle dei tre bygdene i tida 1. – 4. august.
Litteraturseminaret er lagt til Lom 2. og 3. august. Tema er
språk og språkbruk. Blant forelesarane finn vi m. a. Ottar Grepstad
som skal snakke om Verdien i språkleg mangfald, og Ragnar Hovland
som tek for seg Humoren i språket. Dessutan blir det bokbad,
kulturkveld med familien Norstoga og program om Jakop Sande.
Den 4. august vert Hamsun-dagen i Lom markert med ei lita
vandring frå Hamsun-stugu til Hesthagen der det blir program med
musikk, song og kåseri. Styreleiar for Diktardagane er Torunn Kjøk,
som óg sit i styret for Hamsun-Selskapet.
Heile programmet blir lagt ut på www.diktardagar.no

Festskrift til Nils M. Knutsen
Våren 2013 fyller professor Nils M. Knutsen 70 år og skal fratre sin
stilling ved Universitetet i Tromsø. I den anledning har kolleger tatt
initiativ til å utgi et festskrift med et utvalg av Knutsens artikler om
nordnorsk litteratur, deriblant selvsagt også en del artikler om
Hamsuns forfatterskap. Boka blir på nærmere 400 sider, illustrert
med tegninger av Karl Erik Harr.
De av Selskapets medlemmer som ønsker å subskribere på
boka og få sitt navn oppført i Tabula gratulatoria, kan henvende seg
til professor Henning Howlid Wærp som er redaktør for boka. Frist
for bestilling: 15. januar. Prisen er kr. 348, - porto inkludert.
E-postadresse: henning.waerp@uit.no - tlf. 938 20 102.

Frank A. Jenssen
Forfatteren Frank A. Jenssen har i år gitt ut en bok om torsk, ”fisken
som skapte Norge”. Boka er full av kulturhistoriske godbiter, og den
er full av litterære sitater, først og fremst selvsagt sitater fra Europas
største fiske-poet, Petter Dass, men her er også lange og herlige
sitater fra Knut Hamsuns verker. Dette viser at Hamsun, som jo først
og fremst ”hører skogene og ensomheten til”, også har et nært
forhold til norsk kystkultur.

Gavekort
Etter vår oppfatning er et medlemskap i Hamsun-Selskapet en
virkelig flott julegave. Vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte
seg av denne enestående muligheten til å glede lesekyndige venner
og oppegående familiemedlemmer.
Et gavekort på medlemskap bringer julefryd i flere retninger:
Nye medlemmer får ikke bare medlemskap, men også årets bok i
velkomstgave, giveren får vervepremie og Selskapet får et nytt
medlem. Dette er med andre ord en typisk vinn-vinn-vinn-situasjon!
Gavekort kan man tegne selv, i glade farger. Pass bare på at den
nødvendige informasjonen sendes til Selskapet, gjerne via e-post:
Navn og fakturaadresse til den glade giver, navn og adresse til den
lykkelige mottaker.

Vi ønsker våre medlemmer en gledelig jul
og et godt nytt år!

