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Notater i
margen :
Bjørn Rudborg og Ole Petter Førland, som i september la ut på en farefull ferd i Hamsuns
fotspor gjennom Kaukasus, har vendt helskinnet tilbake til Norge. Til våren kommer boka,
dvs. Hamsuns reiseskildring I Æventyrland i jubileumsutgave på Gyldendal, med etterord av
de to, langt og illustrert og praktfullt, og i august kommer Rudborg og Førland til Hamsundagene på Hamarøy for å holde lysbilledforedrag om reisen.

Psykolog Gunvald Hermundstad har skrevet en bok han har kalt Psykiatriens historie (367
sider, Ad notam Gyldendal 1999). I denne boka finner vi et fyldig og interessant kapittel om
professor Langfeldts psykiatriske undersøkelse av Hamsun etter krigen.

Blant våre medlemmer fins det noen særdeles ærlige og redelige og punktlige og
påpasselige mennesker som allerede tidlig i januar styrter av sted til banken for å betale
rskontingenten til Hamsun-Selskapet. Dette er selvsagt bra, det er endog meget bra, men det
er faktisk enda bedre for vår kasserer dersom alle venter til vi utpå vinteren sender ut en egen
giro med innlagt medlemskort for år 2000. Da kan dere slå til!

Fra den stadig like fortreffelige Eva Lie-Nielsen i Gyldendal har vi fått vite at Markens
grøde er kommet i ny tysk utgave på List Verlag, nyoversatt av Alken Bruns og med et langt
og interessant etterord av Heinrich Detering. I Italia er Sult kommet i ny utgave, med
følgende lettfattelige varedeklarasjon på omslaget: Il grande choc che la litteratura nordica.
Vi erklærer oss fullstendig enige med våre italienske venner

Nordland fylkesting:

20 millioner til
Hamsun-senteret
Nordland fylke viser nå virkelig vilje til å realisere det lenge planlagte
Hamsun-senteret på Hamarøy. På møtet 10. desember vedtok fylkestinget å
bevilge 20 millioner kroner til finansieringa av det nye senteret. Dette er den
største kulturbevilgninga Nordland fylkeskommune noen gang har gjort.
Bevilgninga skal fordeles over fire år.
Hamsun-senteret er kostnads-beregnet til ca. 60. millioner kroner. Selv om fylket nå går tungt
inn med penger, så gjenstår det altså 40 millioner. Hvor og hvordan man skal få tak i disse 40
millionene, har styret for Hamsun-Senteret, i samarbeid med Fylkeskultur-avdelinga i Bodø,
nå som oppgave å finne ut av.
Selv om ingen på offisielt hold vil si noe bestemt om det, så ligger det selvsagt i kortene at
det er staten, via departementet eller via SND, som må legge mesteparten av de manglende
millionene på bordet. Det arbeides også med å mobilisere noen millioner i privat sponsorstøtte. Både overfor staten og overfor private sponsorer har styret for Hamsun-Senteret nå, i
og med Fylkestingets gledelige vedtak, fått et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.

Nye Hamsun-dager på
Hamarøy fra 4. august
I år 2000 er det nye Hamsun-dager på Hamarøy. Programmet er foreløpig ikke klart,
men det som er klart, er at arrangementet åpnes på Hamsuns fødselsdag, fredag 4.
august, og så fortsetter det i 10 dager, fram til søndag 13. august. Så nå er det bare å
starte planlegging av sommerferien!

Kultursjef Helga Wiik i Hamarøy forteller at siden arrangementet skal strekke seg over såvidt
mange dager, er planen å starte litt forsiktig for deretter gradvis å øke aktiviteten.
Hovedposten på den siste og altså mest innholdsrike del av programmet er HamsunSelskapets litteraturseminar. Den endelige datoen for seminaret er ikke bestemt, men
sannsynligvis vil seminaret starte på tradisjonelt vis med forelesning og mottakelse om
kvelden onsdag 9. august og avslutning om kvelden fredag 11. august.

Internasjonale navn
Seminarprogrammet er langt på vei klart, men det arbeides ennå med å få et par
internasjonale storheter til å stille opp. Den ene av disse er den italienske professoren og
forfatteren Claudio Magris fra universitetet i Trieste. Hans kulturhistoriske bok om Donau
ble for noen år siden en stor europeisk bestselger, og i mange land har han også fått ovasjoner
for sin siste bok, som på norsk har fått tittelen Mikrokosmos (Cappelen 1999).
Magris, som er professor i tysk litteratur, har også interessert seg for norsk litteratur, og han
har skrevet et par innsiktsfulle artikler om Hamsuns forfatterskap. Det lyktes oss nesten å få
han til Hamarøy under Hamsun-dagene i 1998, og vi har godt håp om å få prosjektet helt i
boks denne gang.
Den andre internasjonale berømtheten vi forsøker å få tak i til seminaret, er den amerikanske
forfatteren Paul Auster. Han har bl. a. skrevet et meget interessant essay om Sult, et verk han
også har latt seg inspirere av i sitt eget forfatterskap.
Lubisa Rajic
En utlending som allerede har sagt ja til å komme til Hamarøy, er serberen Lubisa Rajic,
professor i norsk litteratur ved universitetet i Beograd. I Norge er professor Rajic mest kjent
for sin artikkelserie i Dagbladet, "Dagbok fra Beograd", men han har også en gammel
interesse for Hamsuns forfatter-skap, og derfor har vi invitert ham til Hamarøy.
Harald S. Næss
Seminaret vil også by på gjensyn med professor Harald S. Næss fra Kristiansand. Professor
Næss er kanskje først og fremst kjent som redaktør for Gyldendals utgivelse av Hamsuns
brev. Til våren kommer sjette og siste bind av disse brevene, og da kan det være høvelig å
forsøke seg på en samlende karakteristikk av Hamsun slik han tegner sitt selvportrett
gjennom sine brev. Harald S. Næss er jo en makeløs formidler, så hans forelesning er noe vi
allerede nå kan begynne å se fram til.

Se hva som skjer...
Forøvrig ser det ut til Œ bli forelesninger bŒde fra Kaukasus og fra Bulgaria, fra Tromsø, fra
Oslo og fra København. Vi kommer tilbake med mer detaljert program utpå nyåret.

Sjekk postnummeret
Vi ber våre medlemmer om å sjekke at postnummeret i vårt medlemskartotek stemmer. I
forbindelse med omlegging til nye postnummer har det oppstått en del problemer, særlig mht.

de som har postboks, og derfor får vi en del post i retur. Det vil vi helst ikke ha!

Hamsun-bygninger
blir nå restaurert
Hamarøy kommune har bevilget ytterligere 800.000 kroner til restaurering av gården
Skogheim og av Hamsuns barndomshjem i Hamsund.

I barndomshjemmet er man nå ferdig med de utvendige arbeidene. Innvendig skal huset
tilbakeføres til opprinnelig skikkelse, i nært samarbeid med Riksantikvaren. Dette arbeidet
vil begynne i løpet av våren.
Også på Skogheim er det nå full aktivitet. I denne bygningen er det tidligere utført et større
restau-reringsarbeid, så i denne omgang er det hovedsaklig bare tale om justeringer og
fullføring av gamle planer. I første etasje vil i den forbindelse en del lettvegger og
kontorinnredninger bli fjernet for å kunne rekonstruere det som en gang var Hamsunfamiliens storstue. Man håper også å kunne få tak i noen av de møblene som opprinnelig sto
på Skogheim.
Arbeidet utføres av noen meget dyktige snekkere, forteller kultursjef Helga Wiik, og hun
understreker også at Arbeidsmarkedsetaten dekker store deler av lønnsbudsjettet og at de
800.000 derfor vil rekke mye lengre enn man i utgangspunktet skulle tro.
Hamsun-Selskapet har kontorer i 2. etasje i Skogheim. Disse kontorene vil ikke i vesentlig
grad bli berørt av disse siste restaureringsarbeidene. Bygningen vil også under de kommende
Hamsun-dager hoved-saklig bli brukt som utstillingslokale.

Penger
for bok
Den boka våre medlemmer nå har fått tilsendt, Hamsun i Tromsø II, er blitt mye større - og
mye dyrere! - enn beregnet, og vi har i tillegg fått ca. 8.000 kroner i ekstra portoutgifter. Vi
sender boka gratis til alle våre medlemmer, men siden denne boka altså har gjort et så stort
innhogg i Selskapets pengebinge, legger vi ved en bankgiro på kr. 40, - til frivillig
avbenyttelse. Synes du det er OK å betale litt ekstra for boka, bruker du giroen. Hvis ikke, er
også det OK.

Hamsun-kveld i
Grimstad 18. jan.
To av Norges mest anerkjente skuespillere - Monna Tandberg og Lars Andreas Larsen
- får i disse dager ovasjoner for sin Ibsen-forestilling på Nationaltheatret i Oslo. Men
disse to skuespillerne har også Hamsuns tekster på repertoaret, og tirsdag 18. januar
kommer de til Grimstad for å lage en Hamsun-kveld i kommunestyresalen i rådhuset.

De som står bak arrangementet, er selvsagt Hamsun-Selskapets nyopp-rettede lokalavdeling i
Grimstad. Ildsjelene der i gården har altså ikke tenkt å hvile på sine laurbær etter de særdeles
vellykkede Hamsun-dagene i september; de trør til med nytt arrangement bare et par uker inn
i det nye årtusen.
Valg av styre
Siktemålet for kvelden er først og fremst å lage en både hyggelig og spennende Hamsunkveld for de mange nye medlemmene i Hamsun-Selskapet (og for alle andre interesserte!).
Men hensikten er også å foreta en mer formell konstituering av styret i den lokale avdelinga
av Hamsun-Selskapet. Inntil nå har avdelinga vært ledet av et interim-styre, men nå skal det
altså holdes mer offisielle valg.
Og for sikkerhets skyld: Kandidater til alle posisjoner i styret er klare, så alle kan trygt møte
opp uten å frykte å bli valgt.
Men først og fremst altså: Spennende Hamsun-kveld med Monna Tandberg og Lars Andreas
Larsen i Grimstad 18. januar.

HAMSUNSELSKAPET
Hamsun-Selskapet ble stiftet under Hamsun-dagene på Hamarøy 1988, med det formål å
arbeide for å utbre interessen for Knut Hamsuns forfatterskap.

Medlemskontingent:
Kr 200,- pr. år for enkelt-medlemmer, kr 250,- for par, kr 500,- for institusjoner.

Bankkonto medlemsavgift:
4612-20.89533
Bankkonto varesalg:
4612-20.93468
Styre:
Nils M. Knutsen, Tromsø, leder
Even Arntzen, Tromsø, nestleder
Torill Halmøy, Hamarøy
Leif Gaarder, Hamarøy
Alf Einar Øien, Narvik
Lars Frode Larsen, Oslo
Ernst R. Mortensen, Alta

Varamedlemmer:
Henny Moan, Oslo
Kåre-Bjørn Kongsnes, Tromsø
Helga Wiik, Hamarøy
Ole P. Førland, Oslo

Selskapets adresse:
Postboks 31
8294 Hamarøy

Kramboden -

Hamsun-Selskapet kan tilby sine mdlemmer følgende salgsartikler:
Lydbokforlagets Hamsun-bøker 25% rabatt
Hamsun i Tromsø. 10 foredrag fra
Hamsun-konferansen i Tromsø 1995 kr 150,(ordinær pris kr 225,-)
Øvrige bøker i Hamsun-Selskapets skriftserie: 50 % rabatt
Hamsun-Selskapets T-skjorte kr 75,Arve Heløy: "Abdullahs Haab" CD m/Hamsuntekster (butikkpris kr 169,-) kr 120,Plakater (60 x 90 cm) med Hamsun-portrett i farger kr 75,Kaffekrus m/Hamsun-portrett kr 80,"Lurtonen" av Knut Pedersen kr 100,Porto kommer i tillegg

