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Hamsun-Selskapets litteraturseminar 2012: Som flere av
Selskapets medlemmer allerede vil være kjent med, har HamsunSelskapets styre, etter å ha vært i dialog med en rekke medlemmer,
besluttet å legge vårt litteraturseminar i 2012 til Sortland i
Vesterålen. Foreløpig tidspunkt er satt til dagene 9.–11. august, med
tradisjonell seminarstart om ettermiddagen/kvelden torsdag 9.
august. Fredag 10. august blir det vanlig seminar med base på
Sortland hotell. Lørdag 11. håper vi å få til en ekskursjon til Bø, hvor
Hamsun oppholdt seg i to viktige ungdomsår som skolelærer og
lensmannsbetjent. Seminaret avsluttes på Sortland om kvelden 11.
august.
Av flere grunner vil det passe svært godt å ha et Hamsun-seminar på
Sortland hotell neste år. I 2012 er det akkurat 100 år siden Hamsun
satt nettopp på dette hotellet og skrev den tredje vandrerromanen,
Den siste Glæde. Dette er også bakgrunnen for at hotellet i dag har en
egen Hamsun-foaje. Hotellets direktør, Harald Mikal Jacobsen, er for
øvrig en stor Hamsun-entusiast som har lovet å gjøre sitt ytterste for
å legge forholdene til rette for deltakerne på seminaret.
Også Sortlands ordfører, Grete Ellingsen, har med stor
entusiasme ønsket Hamsun-seminaret velkommen til Vesterålen, så
hvem vet, kanskje dukker det en kommunal mottakelse opp på
programmet?
Like entusiastisk er vi blitt ønsket velkommen til Bø i
Vesterålen. Kultursekretær Åshild Kittelsen vil helst ha hele
seminaret lagt til Bø, som ikke bare kan by på et vidunderlig vakkert
og dramatisk landskap, men som altså også er det landskapet der
Hamsun tilbrakte noen viktige og utviklende ungdomsår. Som kjent
spiller lensmennene en ganske viktig og stort sett svært sympatisk
rolle i Hamsuns forfatterskap, og bakgrunnen for det kan vi altså

finne i Bø. De seminardeltakerne som ikke tidligere har vært i Bø, kan
se fram til en stor naturopplevelse.

For å gi seminaret den rette hamsunske ramme av nordnorsk
kystkultur, vil enkelte arrangementer bli lagt til det gamle og
ærverdige og vakkert restaurerte Jennestad Handelssted, rett nord
for Sortland (jfr. http://www.jennestad.no/). Dette handelsstedet
eies og drives nå av Kåre-Bjørn Kongsnes, som mange vil kjenne som
tidligere styremedlem i Hamsun-Selskapet. Kongsnes har gjort
hovedbygningen på handelsstedet om til et vakkert galleri og
kultursenter, bl. a. med Norges største samling av Hamsunportretter. Som gammel Hamsun-entusiast stiller Kongsnes seg
særdeles positivt til Selskapets flytting av seminaret til Vesterålen, så
positivt at han nå er blitt ekstraordinær medlem av den foreløpige
arrangementskomiteen.
En annen seminar-aktuell lokalitet like i nærheten av Sortland (i
Sigerfjord) er det gamle sanatorium som nå er restaurert meget flott,
Lihallen Kulturgård (jfr http://www.lihallen.no/). Som kjent foregår
store deler av Den sidste Glæde på et sanatorium, og i så måte kan det
være aktuelt å legge ett av foredragene dit.
Seminarets program er foreløpig ikke klart, men det vil helt sikkert
bli minst ett foredrag om Hamsuns tid i Vesterålen, og helt sikkert
minst ett foredrag om jubileumsboka, Den sidste Glæde. Nærmere
orientering vil komme et stykke ut på nyåret. Foreløpig gjelder det
bare å merke seg datoene og sikre seg hotellrom.
Innkvartering: Under seminarene på Hamarøy har innkvarteringa
vært et stadig økende problem. Under seminaret på Sortland vil
deltakerne kunne booke seg inn på Sortland Hotell til gunstig pris.
(Skuespilleren Henny Moan har allerede reservert et rom!) I
tilknytning til Sortland hotell også er det også et vandrehjem som kan
tilby billig innkvartering til dem av seminardeltakerne som måtte
ønske dette. (jfr http://www.hihostels.no/no/Vandrerhjem/Midt_og_Nord-Norge/Sortland/)
Debatt/ordskifte: Det har vært noe debatt rundt flyttingen av
Hamsun-Selskapets seminar i 2012 fra Hamarøy til Sortland/

Vesterålen. I Avisa Nordland, 29. oktober 2011, avdramatiserer
Hamsun-Selskapets leder Even Arntzen dette: ” Årsaken til at vi
vurderer å flytte arrangementet i 2012 til et annet sted, er at vi
arrangerte litteraturseminar i Hamarøy både i 2008, 2009 og i 2010
med ikke altfor god deltakelse. For å unngå for stor slitasje på
deltakerne, og av hensyn til selskapets økonomi, diskuterer vi derfor
mulighetene for å gjøre noe nytt ved å flytte arrangementet i 2012,
for så å komme tilbake til Hamarøy to år senere, forklarer Arntzen.”
Også Hamsunsenterets direktør, Bodil Børset, har forståelse for
at Hamsun-Selskapet i 2012 velger å legge litteraturseminaret til
Vesterålen. Hun understreker i en kommentar til Avisa Nordland at
samarbeidet mellom Hamsunsenteret og Hamsun-Selskapet fortsatt
er upåklagelig. Børset har også lansert tanken om å sette opp en båt,
kanskje en av de gamle hurtigrutene eller jekta “Brødrene”, mellom
Hamsun-dagene på Hamarøy og det det påfølgende arrangementet i
Vesterålen, et initiativ Hamsun-Selskapets styre finner aldeles
strålende! Jfr for øvrig Hamsun-Selskapets Facebook-side:
https://www.facebook.com/groups/182852595085382/
Hamsun i Arkhangelsk: I mange år har det vært et nært samarbeid
mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Arkhangelsk mht.
undervisning for russiske norsk-studenter. De russiske studentene
som får god nok eksamen i norsk etter tre års studier, får stipend fra
Norge for å tilbringe et semester som studenter i Tromsø.
Fast gjesteforeleser for de russiske studentene i Arkhangelsk
de siste ti åra har vært 1.amanuensis Nils M. Knutsen. Han har selvsagt! - alltid en tekst av Hamsun på programmet. I slutten av
november i år besøkte Knutsen enda en gang den gamle,
tradisjonsrike byen, denne gang med en forelesning om Hamsuns
novelle ”Livets røst”.
I tillegg til Knutsens forelesning fikk de russiske studentene i år
også høre 1.amanuensis Wenche Torrissen forelese om Ibsens Peer
Gynt. På grunn av sin utradisjonelle og engasjerende stil er Torrissen
etter hvert blitt en uhyre populær foreleser, også i utlandet. Under
forelesningen i Arkhangelsk delte hun således ut en løk til alle
studentene og ba dem bruke løken til å finne fram til kjernen i
dramaet.
Stor aktivitet og mye begeistring, til tross for alle tårene !
Neste år har Torrissen lovet å forelese om Hamsuns Pan,
muligens med utdeling av grønne fuglefjær til alle tilhørerne!
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aktivitet i 2011 og ønsker alle Selskapets
medlemmer en fredfull og god jul og et riktig godt
Hamsun-år i 2012!
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,-.
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Henvendelser vdr medlemskap, kontingentbetaling, adresseendring og
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Hamsun-Selskapets Styre:
Even Arntzen (leder), Tromsø
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (nestleder)
Nils Magne Knutsen, Tromsø
Vibeke Groven, Hamarøy kommune
Ronald Altinius, Hamarøy
Hege Faust, Lillestrøm
Torunn Kjøk, Lom
Varamedlemmer:
Elin Eidsvik, Hamarøy
Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien
Odd Johnsen, Grimstad
Valgkomité:
Toril Halmøy, Hamarøy
Sigurd Winther, Hamarøy
Arne André Solvang, Hamarøy

