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Nytt litteraturseminar på Hamarøy i august 2018
Neste år blir det som alltid i partallsår, Hamsundager på Hamarøy. Hamsun-Selskapet
vil være på plass med et nytt innholdsrikt litteraturseminar. Tema for hele festivalen er
motstrøms, og Hamsun-Selskapet har valgt å bruke nesten samme tittel på sitt seminar:
«Hamsun mot strømmen». Helt fra starten av sitt forfatterskap klarte Hamsun å
provosere publikum med upopulære synspunkter. Han drev gjøn med populære
skikkelser som Fridthjof Nansen og Henrik Ibsen, latterliggjorde indremisjon og
kvinnesak og sørnorske embetsmenn, angrep landets mektigste avismann og sjikanerte
både bohemens lyrikere og universitetets filologer og Marie Hamsuns teaterbakgrunn.
Et langt liv med upopulære og motstrøms-synspunkter endte så med den tragedien vi
alle kjenner.
På seminaret vårt, som starter i 15-tiden torsdag 2. august, skal forsøke å belyse ulike
aspekter ved denne evige protest-siden av Hamsun. Ikke alle poster er på plass ennå,
men vi skal i alle fall begynne med en oversiktsforelesning om Hamsun som uredd
kranglefant og drepende vittig polemiker. Videre skal vi få høre om Hamsun og Bob
Dylan, om den motsatte vandrer og dessuten om Hamsun sett i lys av spillteori.
Hamsun og den danske nobelprisvinneren Henrik Pontoppidan, og Hamsuns sjalu
angrep på teater og skuespillere blir det også foredrag om. Paneldebatt bestående av
bl.a. en forfatter eller to, planlegges lagt til fredag. Flere poster vil komme,
programmet er ikke sydd helt ferdig.
Lørdag 4. august arrangerer vi tur med buss og lokal guid, og følger Hamsuns fotspor
med bl.a. stopp ved Glimma, Skogheim, Hamsund (inkl. kransenedleggelse og
hagefest) og med siste stopp på Tranøy før retur til Oppeid ca kl 15. Dette er samtidig
seminarets slutt-tidspunkt.
Hamsunsenterets foredragssal er opptatt med andre arrangementer, så denne gangen
vil vi bruke svært hyggelige lokaler på Gjestegården på Oppeid til forelesninger ,
lunsj mm. torsdag og fredag. Som vanlig inviterer vi også til sosialt samvær på
kveldstid.
For øvrig vil festivalen Hamsundagene ikke bare inneholde litteraturseminar, men
også tilby konserter, kunstutstillinger, teater, bokbad mm. fra onsdag til søndag, så her
vil det være nok av fristelser for den kulturinteresserte.

Påmelding til seminaret på Hamarøy
Det åpnes ikke for seminarpåmelding før i mars/april. Vi vil informere mer om
programmet, årsmøtesaker, overnattingsmuligheter, pris osv. i de kommende HamsunNytt og på våre hjemmesider (hamsun-selskapet.no). Men plass i kalenderen, det kan
du sette av allerede nå!

Hamsun-Selskapets årsmøte
Årsmøtet i Hamsun-Selskapet vil bli avholdt på Gjestegården, Oppeid, torsdag 2.
august kl. 13.00.

Selskapets e-post-aksjon
Ved utsendelse av Hamsun-Nytt nr 3/17 mottok de som har registrert korrekt epostadresse hos oss, også nyhetsbrevet på mail. I den sammenheng ble det bedt om
respons i form av et «Ja takk» dersom man fra og med nr. 4/17 ønsker Hamsun-Nytt
kun pr mail. Ca. 55 medlemmer takket ja, men vi antar at det er flere som ønsker å gå
over til papirløs versjon. Kanskje glemte noen å svare?
Videre har en god del medlemmer feil e-postadresse registrert, og noen har ikke en epostadresse registrert hos oss i det hele tatt. Fikk du ikke tilbud om Hamsun-Nytt på
mail for halvannen måned siden, er du i en av disse to siste kategoriene. Dette kan du
gjøre noe med ved å sende en mail til polden@hamsun-selskapet.no eller ved å
sende en sms med din mailadresse til 95085285.
Vi vil selvsagt fortsette å sende ut Hamsun-Nytt pr post til dem som foretrekker det.
Epost gjør det lettere for oss å sende ut info raskt om Hamsun-relaterte begivenheter vi
får nyss om, og til å sende ut f.eks. medlemsfaktura digitalt. Dette vil redusere
portoutgifter, spare miljøet og i det hele tatt gjøre kommunikasjonen enklere.

Ny direktør ved Hamsunsenteret
Arne André Solvang er ansatt som ny direktør ved Hamsunsenteret i Hamarøy.
Solvang har i perioder vikariert i stillingen som direktør, og nå er han endelig
fast ansatt.

Hamsunsenterets SALT-uke i Oslo
er brakt vel i havn, etter fem dager med kulturarrangementer av mange slags. HamsunSelskapets leder, Hege Faust, deltok ved å bokbade den iherdige Hamsun-entusiast
Bjørn Rudborg, som fortalte engasjert og morsomt om sin bok om Hamsun og Finland.

Markering av at Knut Hamsun-laget i Lom er 20 år
Etter Hamsundagane i Lom i 1995 og 1997 auka interessa for Knut Hamsun og
forfattarskapen hans i Lom. Det førde til at eit lokallag vart stifta 20.11.1997. Laurdag
18. november inviterte styret til jubileums-markering i Garmo Bygdahus. Omlag 20
frammøtte fekk med seg eit variert program med dikt, song og foredrag, og eit
tilbakeblikk på desse 20 åra.
I 2003 fekk laget Hamsunstugu i gåve av Lom kommune, og det var ei gåve med sterk
bismak. Huset var i svært dårleg stand og burde vore restaurert for lenge sidan. Hell i
uhell var det at det under Hamsundagene i 2006, kom eit skybrudd i Garmo som førde
til flom og ras, og huset vart ståande med nesten 30 cm vatn oppover veggene i fleire
dagar. Heldigvis hadde vi eit forsikringsselskap og - ikkje minst - ein takstmann som
sørga for at huset vart totalt restaurert ved hjelp av elevar frå tømrarlina på
Vidaregåande skule avd. Lom. Nå står huset i minst 50 år til.
Jubileumsåret 2009 var hektisk med mange arrangement både i Noreg og i utlandet.
M.a var vi inviterte til å halde innlegg på seminar både i Tblisi og Batumi i Georgia og
i Nanjing i Kina. Sidan 2007 har Knut Hamsun-laget i Lom vore lokalavdeling av
Hamsun-Selskapet.

I haust gjorde vi ferdig arbeidet med tørrmur, terrengtrapp opp til bautaen og nytt
gjerde. I tillegg fekk vi på plass ny informasjonstavle, og etter mange år med
diskusjonar fekk Vegvesnet endeleg sett opp nytt skilt ved Rv. 15.

Hundreårsmarkeringa av utgivelsen av Markens grøde 1917- 2017
Denne begynte allerede sist høst i Ålesund med teater og foredrag. Nå synes
jubileumsåret å ebbe ut med foredrag og debatt og utstilling i biblioteket i Mo i
Rana nå nylig, i tillegg til Hamsunsenterets SALT-arrangement i Oslo siste uka i
november
.
I Oslo har Steffen Kværnland en salgsutstilling med tegninger knyttet til
Hamsuns liv og verk. Utstillingen åpnet 6.des. og står til 23. des. på Strand
seriegalleri, Olaf Ryes plass 7.
I løpet av året har det falt mange harde ord om romanen Hamsun fikk
Nobelprisen for, ikke minst i tidsskriftet Vinduet (nr 3/2017). Sterkt kritisk er
også professor Ståle Dingstad som i en kronikk i Aftenposten 30. november
forklarer at dette er ei bok som vi absolutt ikke burde like. Han har fått motsvar
av bl.a. Ronald Rusaanes, og det kommer sannsynligvis flere innlegg i denne
debatten.
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Terje Øien, Hamarøy (terje.øien@hamarøy.kommune.no)
Varamedlemmer: Randi Eilertsen, Narvik; Erik Gjestvang, Vinje; Torolf
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