HAMSUN-NYTT
Informasjonsblad for Hamsun-Selskapet
3/2017

Hamsunsenteret flytter til Oslo for å feire
Markens grøde 20. – 24. november
Visste du at Nord-Norge har et eget kulturanlegg, SALT, på Langkaia i
Oslo sentrum? Med sine fiskehjell-lignende bygninger er dette et lite
stykke Nord Norge ved Oslofjorden, og til disse lokalene har
Hamsunsenteret lagt en femdagers Hamsun-fest i slutten av november, en
variert kulturuke med foredrag, salongsamtaler, film, musikk, litterær
sauna og relevant matservering.
Det vil bli arrangementer både på dag- og kveldstid. Programmet er ikke
helt klart, men allerede nå kan vi nevne noen av høydepunktene:
22. november feirer vi
Hamsun og Finland. Vårt
naboland i øst er også
100 år i år. Det blir fest
med utstilling, kunstfilm
av Fatou Satumaa
Åsbakk og en god
litteratprat med Hamsun
og Finland som tematikk!
23. november er det litterær forestilling med Bjørn Sundquist, Maike
Vember og Bodø Rythm Group, som har nye tekster med Markens grødetematikk.
24. november: De fem festdagene i Oslo avsluttes med et Litterært
Gjestebud med 5 retters middag og høytlesningskonsert med tekster fra
Markens grøde, framført av kjente gjester fra litteratur- og teaterverden.

For øvrig vil det bli konserter, boklanseringer og pop-up bokhandel, og
debatter blir det også plass til. Sett av dagene 20. – 24. november og bli
med på Markens grøde jubelfest i Oslo.
Noen av arrangementene vil være gratis, andre vil kreve inngangsbillett.
Billettene vil med tiden bli tilgjengelige på https://salt.ticketco.no/
Programmet vil I sin helhet legges ut på vår hjemmeside: hamsunselskapet.no straks det er klart.

Sult-prisen til Johan Harstad
Hamsun-selskapet gratulerer Johan Harstad med Sult-prisen 2018. Prisen
deles ut av Gyldendals legat for norsk litteratur og går til «et eminent
yngre forfatterskap», uavhengig av forlagstilknytning.
Johan Harstad debuterte allerede som 22-åring
med kortprosa-samlingen Herfra blir du bare
eldre. Hans første roman, Buzz Aldrin, hvor ble
det av deg i alt mylderet? ble utgitt i 2005 og er
nå utgitt i Sverige, Danmark, Finland, Nederland,
Tyskland, Færøyene, Italia, Russland, Frankrike
og USA. Videre har han skrevet flere
teaterstykker, og i 2009 var han engasjert som
husdramatiker ved Nationaltheatret.
Romanen Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt
mylderet? er filmatisert, og blant annet vist som
serie på NRK. Alle hans skuespill er satt opp på ulike scener, og Harstad
har blitt tildelt Ibsenprisen.
Johan Harstad er født i 1979 og bosatt i Oslo. Hans siste utgivelse var
Max, Mischa & Tetoffensiven (2015). Utenom skrivinga driver han også
med produksjon av grafikk, lyd, film og foto. Samtlige av Harstads
bokomslag er designet av ham selv.
Sult-prisen ble utdelt første gang i 1998 og har blitt delt ut hvert år, med
et opphold i 2016. Tidligere mottakere av prisen er: Hanne Ørstavik,
Øyvind Rimbereid, Carl Frode Tiller og Gaute Heivoll.

Hamsun i Lom 2017
Diktardagane i Lom vart avvikla i perioden 31. august til 3. september.
Programmet var variert og hadde noko for folk i alle aldrar. Tema var
naturlegvis Markens Grøde, og det var spesielt gledeleg at seminaret for
elevar i vidaregåande skole og ungdomsskolen vart så vellykka. 130
elevar og nokre lærarar fekk innføring i Knut Hamsuns liv og dikting
generelt og romanen Markens Grøde spesielt. Meir informasjon på
www.diktardagar.no

Minneord om professor Régis Boyer (1932-2017)
I juni fikk Hamsun-Selskapet den triste melding at Selskapets trofaste
venn og medarbeider gjennom mange år, professor Régis Boyer, hadde
gått bort. I en mannsalder, fra 1970 til 2001, arbeidet Régis Boyer som
professor i nordisk litteratur ved Sorbonne-universitetet i Paris. Ved siden
av sitt arbeid som lærer la han ned et stort arbeid som forsker, utgiver og
oversetter. Han oversatte både svensk, dansk. islandsk og norsk litteratur
til fransk, og han utga flere populærvitenskapelige bøker om
skandinavisk litteratur og skandinavisk historie.
En av hans hovedinteresser var Knut Hamsuns forfatterskap. Han
oversatte hele 9 av Hamsuns romaner, i tillegg til at han oversatte en hel
del av Hamsuns noveller og artikler, til sammen noe som sannsynligvis er
Europa-rekord i Hamsun-utgivelser. Régis Boyer var en sentral
samarbeidspartner da Den norske ambassaden, Utenriksdepartementets
kulturkontor og Hamsun-Selskapet i 1994 arrangerte norsk-franske
Hamsun-dager i Paris, som markering av hundreårsjubileet for utgivelsen
av Pan i 1894. Professor Boyer var en nær venn av Hamsun-Selskapet. I
hans arbeid som oversetter kunne vi av og til hjelpe ham med å forklare
de av Hamsuns mange nordnorske dialektale ord vendinger som ikke
fantes i noen ordbøker. Hamsun hadde han vært oppslukt av helt siden sin
ungdom, og det var en gammel drøm som gikk i oppfyllelse for ham da
han ble invitert til Hamarøy for å delta som foreleser under
Hamsundagene i 1994. Régis Boyer deltok også som foreleser på den
internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø 1995.

I 1997, under et storslått arrangement på den norske ambassaden i Paris,
ble Régis Boyer tildelt Hamsun-Selskapets Ærespris, og han ble også
utnevnt til Æresmedlem.
Hamsun-Selskapet minnes med stor takknemlighet professor Boyers
glødende innsats for å utbre interessen for Knut Hamsuns forfatterskap i
Frankrike, og vi minnes med glede våre lange og til dels ganske
springende diskusjoner, bl. a om det han mente var typisk nordnorske
trekk ved Hamsuns forfatterskap.
Nils Magne Knutsen

Nye herlige Hamsun-dager på Hamarøy 2018!
Neste år er det igjen tid for nye Hamsun-dager på Hamarøy.
Festivaldagene vil strekke seg fra 1. til 5. august 2018, så rydd allerede nå
plass i almanakken for herlige Hamsun-opplevelser på Hamarøy neste år.
Hamsun-Selskapets tradisjonelle litteraturseminar vil mest sannsynlig
finne sted fra torsdag til lørdag, 2.- 4. august. Styret jobber nå med å
utarbeide programmet, og vi håper å kunne presentere store deler av det
for medlemmer og andre interesserte i neste Hamsun-Nytt. Allerede nå
kan vi lekke at en av postene vil bli et foredrag med musikalsk bonus om
"Hamsun og Bob Dylan". Det tenker vi vil slå an både blant Hamsun-fans
og Dylan-fans!
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