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Program for litteraturseminaret på Hamarøy i august 2018
Hamsun-dagene på Hamarøy er nå under et halvt år unna! Hamsun-Selskapets
litteraturseminar har tittelen «Hamsun mot strømmen», i tråd med festivaltemaet som i
år er motstrøms. Originalt, sjarlatansk, provoserende, ironisk, polemisk, moderne,
reaksjonært, latterliggjørende, genialt, demonisk, guddommelig; mange merkelapper
er satt på Knut Hamsuns omfattende litterære produksjon og måten han møtte og
håndterte sentrale personer, hendelser og herskende oppfatninger på i samtida. Men én
karakteristikk har ingen kunnet sette på dikteren: mainstream. 30-årsjubilanten
Hamsun-Selskapet bruker i år lokaler på Hamarøy Internasjonale Senter på Oppeid til
seminaret. Programmet pr. d.d. ser i grove trekk slik ut:
Tors. 2. august:
Registrering fra kl. 14.
15.30: Seminarstart, velkomsthilsener
Nils Magne Knutsen, prof., Tromsø: Åpning med oversiktsforelesning om den uredde
Hamsun mot strømmen.
Wenche Torrissen, 1.amanuensis, Volda: Hamsun og ambivalensen overfor teateret
Emil Hansen, siv.økonom, Sandefjord: Spilleren Hamsun – liv og tekster sett i lys av
økonomisk spillteori.
Seminarslutt ca. kl 19.00.
21.00: Sosialt treff på kantina ved hybelhusene: Underholdning og lett passiar

Fre 3. august: Registrering fra 09.00
10.00: Harrieth Aira, forsker, Arran lulesamisk senter: Maktaspekter i kunsten
Johan Rosdahl, Danmark: Hamsun og Pontoppidan, nobelprisvinnere i opposisjon
Henning H. Wærp, prof., Tromsø: Den omvendte vandrer – Under Høststjernen som
protest mot framskrittsideologi

12.30: Lunsj i regi av Hamsun-Selskapet
Joksi Flapsdottir, dr.phil., Belgia (ikke bekreftet): Hamsun sett fra utlandet
Birger Emanuelsen, forfatter, Arendal: Skråblikk på eget og Hamsuns forfatterskap og
dikterliv
Tom Roger Aadland, musiker, Haugesund: Kåseri med musikalske godbiter:
Nobelprisvinnerne Hamsun og Bob Dylan
Kl 17.00: Avslutning av seminaret ved styret
Kl 21: Sosialt treff på Hamarøy Internasjonale senter: Underholdning og Hamsunsnakk
Lør. 4. august:
Kl. 10-15: Busstur i Hamsuns fotspor på hans fødselsdag: Glimma, Skogheim,
Hamsund og Tranøy. Turen inkluderer lokale guider, opplesning, kransenedleggelse
ved bysten, hagefest ved barndomshjemmet og omvisning på handelsstedet med
Hamsungalleriet på Tranøy. Enkel servering.
Et mer detaljert og alltid ajourført program finner du på vår hjemmeside: hamsunselskapet. no. Det åpnes i mars for elektronisk seminarpåmelding:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1188&arrnr=5453607
Seminarpris: kr 1200,- for medlemmer og 1500,- for ikke-medlemmer. Enkeltforedrag:
kr 200,- Bussturen lørdag er utenom seminarprisen og koster kr 250,-

Hamsun-Selskapets årsmøte
Årsmøtet i Hamsun-Selskapet vil bli avholdt på Hamarøy Internasjonale Senter,
Oppeid, torsdag 2. august kl. 13.00. Sakliste publiseres i neste Hamsun-Nytt og på
våre hjemmesider.

Spesialtilbud til medlemmene
Festivalen Hamsundagene gratulerer Hamsun-Selskapet med 30-årsjubileet, og tilbyr i
år medlemmene av Selskapet spesialpris på Festivalpasset for alt som foregår i
Hamsundagenes regi: kr 750 for arrangementer f.o.m. ons. 1. til og med lør. 4. august
(samt 50 % rabatt på kirkekonserten søn. 5.aug.). Festivalpasset inkluderer bl.a. den
store musikalske forestillingen «Motstrøm», som spilles fredag og lørdag kveld. Til
sammenligning koster det kr 350,-/dag for dagspass under festivalen. (Passet
inkluderer ikke litteraturseminaret til Hamsun-Selskapet).

Festivalen Hamsundagene 2018 samarbeider med Hamsun-selskapet for å lage et
festivalprogram med bredde og dybde, og søker å unngå at de mest populære
arrangementene kolliderer. Det er et spenn i tilbudet fra akademiske litteraturforedrag
til konserter med tilløp til allsang. Poesi er den nye punken, påstås det, og festivalen
inviterer bl.a. nyskapende poeter til å bidra med både workshops, slampoesi, tekstskole og opplesninger. Konserter, utstillinger og bokbad, debatter og boklanseringer,
deilig kortreist mat og forfriskende drikke… alt får du på Hamarøy 1. – 5. august. Fullt
festivalprogram er klart i starten av mars 2018, og billetter vil da være elektronisk
tilgjengelig på http://hamsunsenteret.no/no/besok-oss/ebillett

Mye Hamsun på Hurtigruta i år
For dem som er interessert i Knut Hamsuns forfatterskap og i den dramatiske
nordlandsnaturen som gjenspeiles i hans verker, kommer Hurtigrutens salgskontor nå
med noen fristende tilbud:
For det første vil det i april bli arrangert to spesialturer knyttet til Hamsun, begge med
utgangspunkt i Tromsø, begge med det klassiske hurtigruteskipet ”Nordstjernen” og
begge med stopp på Tranøy, med innlagt besøk på Hamsunsenteret på Oppeid. Den
første turen starter 1. april og varer i fem dager, den andre starter den 29. april og varer
i åtte dager. I tillegg til stopp på Tranøy vil turen også gå til utvalgte steder i Ofoten og
Salten. Nærmere opplysninger kan man finne på Hurtigrutens nettsted: Hurtigruten.no
Bergen-Kirkenes 28/9
Til høsten vil Hurtigruten arrangere en såkalt temareise Bergen- Kirkenes, og temaet
er Knut Hamsuns forfatterskap. Deltakerne vil kunne delta i alle de vanlige tilbudene
underveis og på stoppestedene, og i tillegg vil de kunne være med på to Hamsunforelesninger pr. dag. Hovedforeleser og leder av seminaret vil være professor
emeritus Nils Magne Knutsen fra Universitetet i Tromsø, velkjent gjennom mange år
for de fleste av Hamsun-Selskapets medlemmer. I tillegg til Knutsen vil det også bli
møter med kunstneren Karl Erik Harr, og det vil bli konsert med visekunstneren Tove
Karoline Knutsen.
Det legges opp til at det skal bli en både variert, morsom og avslappet reise. I Bodø og
i Tromsø skal deltakerne få være med på små byvandringer med Hamsun som tema,
og om alt klaffer med tidsskjemaet, vil det bli møter med et par av de skuespillerne
som vil være kjent fra filmatiseringene av Hamsuns romaner.
Turen starter i Bergen 28. september. Skipet kaster loss kl. 22.00, men allerede kl.
17.00 starter seminaret med introduksjon og gjensidige presentasjoner, fulgt av middag
og Hamsun-film. Reisen avsluttes i Kirkenes onsdag 3. oktober kl. 09.00, og flyet
sørover går kl. 11.00. Hamsun-Nytt og hjemmesiden til Hamsun-Selskapet kommer
med nærmere detaljer når programmet er fastlagt.

(plass til adresselapp)

Hamsun-Selskapets styre:
Hege Faust, Lillestrøm (leder), tlf. 95085285 (hege.faust@lillestrom.vgs.no)
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (nestleder) (wenive@nfk.no)
Torunn Kjøk, Lom (tkjok@online.no)
Nils M. Knutsen, Tromsø (nils.magne.knutsen@uit.no)
Anita Overelv, Hamarøy (anita.overelv@nordlandsmuseet.no)
Elin Eidsvik, Hamarøy (elin.eidsvik@gmail.com)
Terje Øien, Hamarøy (terje.øien@hamarøy.kommune.no)
Varamedlemmer: Randi Eilertsen, Narvik; Erik Gjestvang, Vinje; Torolf
Kroglund, Lillesand; Nordis Tennes, Hamarøy

Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening.
For spørsmål vedr. medlemsskap, bøker i Skriftserien, ønske om innlegg til
Hamsun-Nytt mm, kontakt oss på mail:
polden@hamsun-selskapet.no.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så fortell andre om oss!
Priser: Enkeltmedlem: kr 300, par: 350,- studenter: 150,- Institusjoner: 500,Kontonr.: 4612 20 89553
Org.nr.: 974257068
Hjemmeside: hamsun-selskapet.no

