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Notater i margen
I Dublin skal det være Hamsun-uke fra 26. september til 2. oktober. Foredragsholder fra
norsk side er Øystein Rottem.

I Edinburgh skal det 20.- 23. november være Hamsunfilm-dager og seminar med 8 ulike
forelesere. Deltaker fra norsk side er 1. amanuensis Nils M. Knutsen som skal snakke om
"Telegrafisten".

Også i Berlin står Hamsun på programmet: I en måned - fra 22. oktober til 23. november
skal det hver søndag vises Hamsun-film og hver tirsdag holdes forlesninger i tilknytning til
filmen.

3. september var det premiere på den nye franske Hamsun-filmen, basert på romanen Den
sidste Glæde (1912). Filmen fikk blandet, men i hovedsak velvillig mottakelse.
Innvendingene var ikke rettet mot Hamsun. men mot regissøren, Yves Angelo.

I Hamburg skal det i høst være Hamsun-utstilling samt filmdager med Hamsun som
hovedtema, opplyser Marianne Wimmer i UD's Kulturavdeling.

Victoria er kommet i ny italiensk oversettelse, med innledning av professor Claudio Magris,
som tidligere har skrevet om Hamsuns Mysterier. Magris, som for noen år siden ble et stort
europeisk navn gjennom sin internasjonale bestselger, en kulturhistoriske vandring langs
Donau, er invitert til Hamsun-dagene på Hamarøy neste år.

Hamsun-senteret på Hamarøy:

Tegnes av Stephen Holl, men flyttes til
Presteid?
Det ny-oppnevnte styret for det meget omstridte Hamsunsenteret på Hamarøy har på
rekordtid lagt fram et nytt forslag mht. lokalisering og utforming av det framtidige
Hamsun-senteret på Hamarøy.
Mht. lokalisering foreslår styret at senteret skal legges til Presteid, like i nærheten av
Glimma, hvor man ennå kan se grunnmuren etter det huset hvor unge Knut Hamsun bodde
hos sin onkel Hans Olsen. Senteret blir da liggende i gangavstand fra Skogheim og
kommunesenteret på Oppeid.
Dette er en plassering som Hamsun-Selskapet og kulturorganisasjonene på Hamarøy har
kjempet for i en årrekke, og dette forslaget vil ventelig bli mottatt med stor glede av de fleste
involverte parter.
Mer kontroversielt er det at styret foreslår å beholde Stephen Holl som arkitekt. På grunn av
at Holl allerede var blitt engasjert av det forrige styret, har det ikke vært mulig å arrangere
den arkitektkonkurransen som både kommunen og fylket ønsket seg. Siden både
prosjektmidlene og ekstrabevilgningen nå er oppbrukt, foreslår styret å arbeide videre med
det man har, dvs. Holl-alternativet, istedenfor å starte helt på nytt.
Stephen Holl uttalte opprinnelig - ifølge pressen - at hans skisse til Hamsunsenter var
tilpasset "den positive energien" i landskapet på Hamsund. Derfor kunne hans Hamsun-tårn
bare bygges der - eventuelt på en flåte utenfor Aker Brygge i Oslo.
Nå viser det seg at Holl ved nærmere ettertanke har kommet til at tårnet også passer utmerket
inn i landskapet på Presteid. I tilslutning til tårnet har Holl, etter krav fra Hamsunsenteret AS,
nå tegnet inn en forsamlingssal med plass til 270 personer,
Forslaget fra styret i Hamsunsenteret AS skal behandles i Hamarøy kommunestyre og i
Nordland fylkesting i første halvdel av oktober.
I et ekstraordinært styremøte på Hamarøy tirsdag 16. september diskuterte HamsunSelskapets styre det nye forslaget fra Hamsunsentreret AS. Styret konstaterte at det viktigste
krav som ble fremmet på Hamsun-Selskapets årsmøte på Hamarøy i august 1996, nemlig at
senteret skal legges til Oppeid/Presteid, er innfridd.
Styret har imidlertid store problemer med å godta at det ikke har vært mulig å framskaffe
alternative forslag til utforming av bygget. Etter en lang og inngående diskusjon, bl.a. med
befaring av den aktuelle tomta, ble følgende vedtak gjort:
1) Hamsun-Selskapets styre støtter forslaget om å legge det nye Hamsun-senteret til Presteid.
Dette er en nødvendig forutsetning for å gjøre det nye Hamsun-sentreret til en sentral del av

Hamsun-dagene på Hamarøy og til et sentralt punkt i kommunens og regionens kulturliv.
2) Hamsun-Selskapet støtter også forslaget om å legge et auditorium med plass til 270
mennesker i tilknytning til Hamsun-senteret. En slik forsamlingssal er en nødvendig
forutsetning for at senteret skal bli en sentral kulturinstitusjon både lokalt, regionalt og
nasjonalt.
3) Hamsun-Selskapets styre er av den oppfatning at arkitekt Stephen Holls forslag til
utforming av Hamsun-senteret er uheldig. Styret vil derfor sterkt beklage at det ikke
foreligger forslag til alternative arkitektoniske løsninger. Men på bakgrunn av den lange
diskusjonen som til nå har vært ført om dette senteret, på bakgrunn av at det haster med å
komme i gang med de konkrete arbeidene, og på bakgrunn av at Stephen Holls skisse også
har møtt sterkt positive reaksjoner, vil Hamsun-Selskapets styre likevel anbefale at Hamarøy
kommune og Nordland fylkesting arbeider videre med prosjektet på grunnlag av de framlagte
forslag.
Punktene 1) og 2) vedtatt enstemmig. Punkt 3) vedtatt mot en stemme.

Bli med på Hamsun-reise til Brno/Praha!

I perioden 6. til 12. november arrangeres det Hamsun-seminarer i Brno og Praha. En
rekke av våre medlemmer har meldt sin interesse for å være med på dette
arrangementet, og derfor har Bennetts Reisebyrå AS i samarbeid med HamsunSelskapet laget et 5-dagers reiseopplegg som ser meget spennende ut.
Seminaret
Seminaret er delt i to avdelinger: Første del foregår i universitetsbyen Brno fredag 7. og
lørdag 8.november. Søndag flyttes arran-gementet til Praha, og så gjentas foreles-ningene i
Praha mandag 10. og tirsdag 11. november. På seminaret skal 4 norske og 2 tsjekkiske
litteraturforskere forelese om Hamsuns forfatterskap; fra norsk side deltar professor Harald S.
Næss, professor Petter Aaslestad, amanuensis Karianne Bjellås Gilje og 1.amanuensis Nils
M. Knutsen.
Reisen
Med Bennetts reiseopplegg blir det avreise fra Fornebu torsdag morgen 6. november kl.
0730, ankomst Praha 1100, ankomst Brno utpå ettermiddagen etter at vi har spist lunsj i
renessansebyen Telc.
Hele fredag og lørdag formiddag følger vi seminaret. Etter lunsj lørdag tar vi bussen tilbake
til Praha. Dagen avsluttes med vandring i den utrolig vakre gamlebyen.

Søndag blir det sightseeing i Praha, bl.a. i huset hvor Franz Kafka ble født. Mandag blir det
hjemreise: Flyavgang kl. 1215, ankomst Oslo 1530.
Pris: kr. 6.900
Programmet inkluderer lunsjer og middager på utvalgte, sjarmerende spisesteder (drikkevarer
inkludert), og det inkluderer norsktalende guide. Innkvartering på 3 og 4-stjerners hotell i
Brno og Praha. Pris pr. person i dobbeltrom kr. 6.900. Minimum antall deltakere: 20 stk. Ved
færre påmeldte vil prisen bli høyere. Tillegg for enkeltrom under hele reisen (4 netter) kr.
600, - .
Nærmere detaljer angående måltider, hotell, forsikringer, etc.: Henvendelse til Ann Kristin
Andersen, Bennett Reisebureau, Oslo, tlf. 22 94 36 00. Påmeldingsfrist: 1. oktober. Bruk
vedlagte påmeldingsskjema.

NB!
Det er fortsatt noen av våre medlemmer som ikke har betalt kontingent for 1997. Vi ber pent
om at dere det gjelder, ordner opp så snart som mulig. Er du i tvil om du har betalt, kan du
finne det ut ved å henvende deg til sekretariatet på Hamarøy. Husk å oppgi medlemsnummer,
det forenkler saksbehandlinga.
De medlemmene som har betalt sin kontingent, vil få tilsendt Selskapets nye Hamsun-bok i
begynnelsen av november.

Godt Hamsun-tilbud fra Lydbokforlaget
Stadig flere oppdager gleden ved å lytte til bøker innlest på kassett. Hamsun-Selskapet har
inngått en spesialavtale med Lydbokforlaget AS mht. salg av Hamsun-bøker. HamsunSelskapets medlemmer kan nå få kjøpe disse lydbøkene med 25 % rabatt, pluss porto. Prisene
varierer med bøkenes lengde (Pan 5 timer, Markens grøde 14 timer, Landstrykere 21 timer).
Bøkene er innlest av fremragende opplesere - Arne Th. Olsen, Nils Johnson, Henny Moan
o.fl. En ekstra godbit er Sult, innlest av legendariske Olafr Havrevold. Lydbøkene bestilles
fra Hamsun-Selskapets sekretariat på Hamarøy.
Prisliste (normalpriser):
•
•
•
•
•

Sult kr. 298, Victoria kr. 210, Benoni kr. 328, En vandrer spiller
Børn av tiden kr. 328, -

•
•
•
•
•

Mysterier kr. 368, Det vilde kor kr. 198, Rosa kr. 328, med sordin kr. 328, Markens grøde kr. 378, -

•
•
•
•
•

Pan kr. 278, Sværmere kr. 238, Under høststjernen kr. 278, Den siste glæde kr. 328, Landstrykere kr. 448, -

• August kr. 428, • (noveller) kr. 120, -

• Men livet lever kr. 458, • På gjengr. stier kr. 298, -

• Kjærlighetens slaver

NB!
Til de av våre medlemmer som liker å planlegge sin framtid og som dessuten liker å delta i
de virkelig store begivenheter, har vi følgende melding: De neste Hamsun-dagene på
Hamarøy vil bli arrangert fra 3. til 10. august 1998.
Programmet er selvsagt ikke klart ennå, bortsett fra ett punkt: Hamsun-Selskapet skal som
vanlig avvikle sitt store Hamsun-seminar. Forfattere og forskere fra hele Europa står
bokstavelig talt i kø for å få forelese på vårt Hamsun-seminar, så dere kan regne med at også
neste år blir det sterke opplevelser å hente på Hamarøy.
Vi kommer tilbake med mer informasjon seinere.

