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Ibsen- og Hamsun-dager i Grimstad 11.-14 august 2011: Fra
Grimstad meldes det at årets Ibsen- og Hamsun-dager går av stabelen
som planlagt. Programmet er ennå ikke helt ferdig spikret, men det
som iallfall er klart, er at torsdag 11. vil publikum få høre to spennende
foredrag om Knut Hamsun: Hamsun-Selskapets styreleder, Even Arntzen
fra Universitetet i Tromsø, skal snakke om "Lykke og værensfylde i Knut
Hamsuns forfatterskap". Et hovedpoeng i foredraget vil være å vise at
Hamsuns diktning ikke bare peker mot tomhet og desillusjon, men også
har store doser av vitalitet og livsglede. Det andre foredraget er et
fellesforedrag av 1. amanuensene Wenche Torrissen, Høgskulen i Volda,
og Nils M. Knutsen, Universitetet i Tromsø. De to skal snakke om sjalusi
som et smertefullt og dramatisk gjennomgangsmotiv hos Hamsun. I
forfatterskapet finner vi en rekke sjalusimord og sjalusi-selvmord, og vi
finner en vrimmel av store og små konflikter knyttet til sjalusi. Mer om
dette i Grimstad 11. august!
Internasjonal Hamsun-konferanse i Tromsø 15.-16. september 2011:
Hamsun-gruppa ved Universitetet i Tromsø (Henning Howlid Wærp, Nils
M. Knutsen, Even Arntzen) har langt på vei fått finansieringen i boks for
den 5. Internasjonale Hamsun-konferansen i Tromsø. Konferansen
kommer til å gå av stabelen 15.- 16. september, muligens med oppstart
allerede onsdag 14. september om kvelden. Programmet er ennå ikke
klart, men tradisjonen tro vil både nasjonale og internasjonale Hamsunforskere delta. Mer informasjon følger i neste nummer av Hamsun-Nytt.
Oppdatert informasjon vil også bli lagt ut på Hamsun-Selskapets
nettsider, samt UiT’s nettsider.
Nytt fra lokallaget i Oslo-området:
- Hamsun og Latvia: Hege Grundekjøn ved den latviske ambassade i
Norge, samt Kulturlaget Norge/Latvia inviterte til møte på Litteraturhuset

i Oslo 14. november. Blant innslagene var en presentasjon av historie- og
kulturboka Latvia med Knut Hamsun og Karlis Padegs. Ca 60 personer
kom til Grundekjøns foredrag om Hamsun.
Grundekjøn inviterer gjerne Oslo-laget til en kulturaften hjemme hos seg,
med servering av "kultursuppe" etter et foredrag om Knut Hamsuns
innflytelse på latviere og latvisk kultur. I tilknytning til foredraget vises
unike bilder av bla Karlis Padegs' (Latvias største modernist før 2.
verdenskrig) skildringer av 12 av Hamsuns romanfigurer. Interesserte bes
sende mail til hege.faust@lillestrom.vgs.no.
- Benoni og Rosa-kveld: Det var privat visning av TV-serien om Benoni
og Rosa hjemme hos leder av Oslo-avdelinga, Hege Faust, lørdag 5.
mars. Det meldes at gjensynet med Kjerringøy, Knut Husebø og Unni
Evjen smakte, pizzaen likeså.
- Hamsun og NRK: Oslo-laget er i dialog med NRK for å få til en
Hamsun-dag på Marienlyst for medlemmene. Det ligger en hel del
Hamsun-skatter i NRKs arkiv, og laget har fått tilsendt en komplett
oversikt over alt materiale. Tanken er at et slikt arrangement skal bestå av
en miks av sjeldne film-/radio-klipp og foredrag ved
kulturpersonligheter/Hamsun-kjennere. Særlig ser en del av materialet fra
1970-tallet meget spennende ut!
-Vedr epost-adresser: Dersom noen av Oslo-lagers medlemmer ikke har
mottatt epost om arrangementer etc, så skyldes det enten manglende
registrering av epostadresse, eller feil epostadresse. Send mail med rett
adresse til hege.faust@lillestrom.vgs.no, slik at dere får informasjon
tidlig og ikke går glipp av noe!
Nytt fra lokallaget i Lom:
- Vigdis Hjorth, vinnar av Gyldendalsprisen, kjem til Diktardagar 4.-7.
august 2011. Hamsundagen i Garmo 4. august startar med opning av
Diktardagar 2011 (ved Hamsunstugu) av stortingsrepresentant Olemic
Thommesen. Kulturhistorisk vandring til Systun Garmo der det m.a. blir
kåseriet ”Den tilpasningsudyktige” om Knut Hamsun og Jens Bjørneboe
v/Hans-Ivar Kristiansen, og lansering av boka Bjørneboe
På
litteraturseminaret laurdag er høgsterettsadvokat Cato Schøitz
seminarleiar, og m.a. deltek forfattar/sokneprest Synnøve S. Heggem:
”Feminine speil og gåter” (ei bok i emning), høgskulelektor Bente
Lindbæk: ”Pennens kvinnelige pionerer – mine forunderlige formødre”
og forfattar Arnhild Skre: Hulda Garborg blant ”framifrå døletypar”. Det
blir bokbad med Vigdis Hjorth og fleire, utstilling, konsert og markering
av at det er 125 år sidan Tore Ørjasæter vart født (han skreiv m.a. teksten
til "Vestland, Vestland"). Fullstendig program for Diktardagar 2011 er
lagt ut på www.diktardagar.no Kontaktperson: Torunn Kjøk, tlf.
90738489 e-post: tkjok@online.no

- Studieturar til Lom og Hamsunstugu: Laget har nettopp hatt besøk av
Wenche Torrissen og studentar frå Avdeling for Kulturfag på Høgskulen i
Volda. Studentane viste stor interesse for Hamsun. I juni får laget besøk
av ei større gruppe frå Senior-universitetet i Nesna som vil lære meir om
Hamsun og Lom. Laget tek gjerne imot studiebesøk, så lenge vi får
beskjed på førehand.
- Knut Hamsun-laget i Lom har hatt årsmøte. Det nye styret ser slik ut:
Leiar Torunn Kjøk, nestleiar Leif Hamsun, kasserar Torstein K. Garmo.
Styremedlemmer: Lisbet Lid Venås, Syver Frøise. Vararepresentantar:
Elisabeth Fuchs, Hans-Ivar Krisitansen og Ola H. Bøye. Laget har stabilt
ca. 40 medlemmar. Årsmøtet mintes Hans Agneberg, tidlegare
styremedlem, som gjekk bort så alt for tidleg no i vinter. Prioriterte
oppgåver i 2011 er drift av Hamsunstugu og planlegging og
gjennomføring av Diktardager 2011.

Nytt fra Hamsunsenteret:
- På Hamarøy ønskes våren velkommen av staben ved
Hamsunsenteret. Lørdag 12. mars ble det markert at det var hundre
år siden Knut og Marie Hamsun overtok gården Skogheim. I
samarbeid med Hamarøy teaterlag og Nordlandsmuseet ble det
fremført et nyskrevet æventur og avduket en minneplakett. Plakett
kommer også på veggen på Knut Hamsuns barndomshjem i Hamsund
til sommeren. På Hamsuns bursdag 4. august planlegges andre akt
rundt Knut og Maries Skogheim-opphold fra 1911-17. Denne dagen
blir det også andre aktiviteter, både på Hamsund og Presteid. Mer
detaljert program kommer senere.
- Lørdag 18. juni går Hamsunsenteret over til sommersesong, og Knut
Hamsuns barndomshjem og Hamarøy bygdetun får sommeråpent.
- Ellers er planleggingen av Hamsundagene 2012 i gang; festivalen
har 30-årsjubileum til neste år! Hamsunsenteret jobber med å få
brosjyremateriell, forbedret websider og publikumsrettete tiltak i
utstillingen og kafeen. Boksamlingen i Hamsun-biblioteket øker
stadig. Det kommer sittemøbler i biblioteket som del to av Stenberg
og Sørensens kunstinstallasjon. Gjennom året er det flere større og
mindre kulturarrangement i kultursalen og kafeen. Hold deg
oppdatert på det som skjer via www.hamsunsenteret.no.
- Litteraturformidler Ronald Nilsen Altinius slutter i sin stilling ved
Hamsunsenteret 1. juni. Altinius har markert seg som en
engasjerende formidler av Hamsuns liv og verk. Altinius starter i ny
jobb som litteraturformidler ved Bodø videregående, men vil fortsatt
være tilknyttet Hamsunsenteret gjennom ulike oppdrag.

Returadresse: Hamsun-Selskapet, postboks 31, 8298 Hamarøy

Nye Hamsun-bøker:
- Britt Andersen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU, er
ute med ny bok: Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i
Hamsuns kulturkritiske romaner (Tapir, 2011). Sentrale tema er den
feminiserte mannen, den nye kvinnen og befolkningspolitikk i Hamsuns
sivilisasjonskritiske romaner.
- Hans-Ivar Kristiansen har skrevet boka Bjørneboe (lanseres 4. august i
Lom under Diktardagar 2011), der mange likhetstrekk mellom Bjørneboe
og Hamsun behandles.
Hamsun-Selskapet ble stiftet under Hamsun-dagene på Hamarøy 1988. Selskapets
formål er å utbre informasjon om og skape interesse for Hamsuns forfatterskap.
Medlemmer får tilsendt Hamsun-Nytt fire ganger om året. Medlemskontingent per år:
Enkeltmedlemmer kr. 300,-, familie/par kr. 350,-, institusjoner kr. 500,-.
Hjemmesider: www.hamsun-selskapet.no
Henvendelser vdr medlemskap, kontingentbetaling, adresseendring og
bestillinger: Hamsun-Selskapet v/Toril Halmøy, Postboks 31, 8298 Hamarøy, tlf. 950
36 590, kontonummer: 4612 20 89533 E-post: polden@hamsun-selskapet.no
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Torunn Kjøk, Lom
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Odd Johnsen, Grimstad
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Sigurd Winther, Hamarøy
Arne André Solvang, Hamarøy

