HAMSUN – NYTT
1/2012
Hamsun-Selskapets litteraturseminar 2012: Da er det med meget
stor stolthet vi kan presentere det foreløpige programmet for
Selskapets storsatsning i 2012, et seminar som garantert kommer til
å bli fabelaktig på alle vis, ikke minst er vi stolte over alle de gode
foreleserne vi har lyktes å fått fatt i, døm selv:

Hamsun i Vesterålen 2012

Torsdag:
19.00:

19.45:
Fredag:
09.30:
10.00:
10.40:
11.00:
11.30:
12.00:
13.15:

14.20:

(Jennestad handelssted, www.jennestad.no)
Seminaråpning. Jennestad handelssted
Leder i Hamsun-Selskapet Even Arntzen: Velkommen
Ordfører Grete Ellingsen: Velkommen. Åpning av seminaret
Kåre-Bjørn Kongsnes:
Kort orientering om Jennestad
handelssted
Nils Magne Knutsen:
”De nordnorske nessekongene”
Dag Solstad:
”Om Knut Hamsun”
(Sortland hotell, www.sortlandhotell.no)
Professor Henning H. Wærp, UiT: ”En søken etter enkelhet. Om
Knut Hamsuns siste roman Ringen sluttet"
Professor Dean Krouk, St. Olaf College (Minnesota), : "Andre
tilstander: Hamsun, Musil og modernismens sekulære mystikk."
Pause. Kaffe
Even Arntzen, UiT: ”Hamsun og Strindberg”
Ronald Altinius:
”Hamsun og Behring Breivik”
Lunsj
Atle Nordøy, UiT: "Å se verden. Tolkningsbevegelser i Hamsuns
kortprosa."
Doktorand Julia Langhof, Münster: ”En analyse av Hamsunjubileet 2009”
Doktorand Anna Frewer, Münster: ”Sentimentialitet og grusomhet
i Sult”
Doktorand Nicola Künkel, Berlin: ”Sentimentalitet og grusomhet i
Mysterier”
Førsteamanuensis Wenche Torrissen, HiV: ”’Det beste som er
skrevet’. Hamsun og Hulda Garborg”

14.50:
15.30
16.00:
18.00:
19.30:
19.55:
20.00:
20.30:
21.30
Lørdag:
09.30:
11.00:

Vigdis Hjorth:
”Hamsuns bulemiske språk”
Slutt
Årsmøte i Hamsun-Selskapet (Sortland hotell)
Middag
Lihallen Kulturgård (www.lihallen.no): Kaffe
Intro: Sanatoriet hos Hamsun
Professor Annegret Heitmann, München: ”’Herlige ulykker”’.
Turisme, sentimentialitet og grusomhet i Hamsuns forfatterksap”
Professor Lisbeth Wærp, UiT:
Om Den sidste Glæde
Nachspiel på Jennestad

Avreise med buss til Bø
Ankomst Bø bygdetun, Vinje.
Kaffe & spekulasi
Orientering om Hamsun i Bø: Lærer og lensmannsbetjent
12.15:
Lunsj
13.00:
Nils Magne Knutsen: ”’Og han hadde luen med gullrand på’.
Lensmenn og lensmannsbetjenter i Hamsuns forfatterskap”
13.45:
Buss til Hovden, derfra retur til Sortland Hotell
16.30:
Ankomst Sortland
18.00:
Inge Fagerbakk: ”En delicat bacalao”. Hamsun og mat
18.15:
Middag
20.00:
Bokbad med Lars Saabye Christensen
21.00
Avslutning.
Seminaravgift:
For hele seminaret, torsdag til lørdag: kr 1200,- (ikke-medlemmer av
Hamsun-Selskapet kr 1600,-)
Enkeltforedrag: kr 150,Deltagelse bare torsdags kveld: kr 400,Deltagelse bare fredagen: kr 700,Deltagelse bare lørdagen: kr 700,Enkeltforedrag: kr 200,Lunsj: 300,Kveldsarrangement fredag: kr 200,Kveldsarrangement lørdag: kr 200,Full seminaravgift inkluderer åpning med servering torsdags kveld, lunsj fredag
og lørdag, kaffe i alle pauser, busser til/fra Jennestad, Lihallen og Bø (fra
Sortland), gratis tilsendt bok med alle foredragene.
Seminarleder: Even Arntzen (908 59 225)
Seminaret er støttet av Gyldendal Norsk Forlag og Sortland kommune.
Arrangør: Hamsun-Selskapet (boks 31, 8298 Hamarøy), i samarbeid med
Universitetet i Tromsø og Sortland Kommune.
NB: NB: Påmelding skjer ved å gå inn på Hamsun-Selskapets nettsider
(www.hamsun-selskapet.no) der det er en påmeldingslink (alternativt: ved
å sende en epost til Even Arntzen: even.arntzen@uit.no, eventuelt ved å
sende brev til Even Arntzen, HSL-fak, UiT, 9037 Tromsø)
Påmelding er ikke bindende før seminaravgift er betalt.
Bankgiro seminaret: 4509 10 43673

Hamsun-Selskapet avd Oslo gjennomførte lørdag 10. mars et meget
underholdende og dyptpløyende seminar om Knut Hamsuns forhold til Kristiania
– og Oslo. Omlag 60 personer deltok på seminaret, som fant sted i Gyldendal
Norsk Forlags utmerkede lokaler, selveste Hamsunsalen!
Informasjonssjef Bjarne Buset fra Gyldendal var den naturlige åpner av
seminaret. Han satte Hamsun og forlaget i perspektiv, og etablerte en historisk
og litterær stemning for resten av foredragene. Gyldendal var sammen med
Hamsun-Selskapet, Fritt Ord og Norsk Kulturråd helt avgjørende for at seminaret
ble så vellykket som det ble. Første hovedforedrag holdt forfatter Tove Nilsen,
med "Takk til herr Happolati". Nilsen hadde nylest Sult, parallelt med to unge
medlesere, og viste på nytt sin store evne til begeistring og glede over Hamsuns
forfatterskap. Sult ble naturligvis en gjenganger under hele seminaret. Osloavdelingen understreket dette med nyproduserte T-skjorter med den ikoniske
åpningslinjen som hovedmotiv.
Leder av Oslo-avdelingen, lektor Hege Faust, holdt foredraget "Kristiania
på Hamsuns tid". Faust hadde gjort en rekke dypdykk hos Riksarkivet, og kunne
vise til en imponerende samling av fotografier som satte oss visuelt tilbake til
Hamsuns tid i Kristiania. Som en naturlig fortsettelse holdt Hamsun-forsker Lars
Frode Larsen foredraget "Hamsun og dagens Oslo", der han tok publikum med på
en kåserende vandring gjennom dagens Oslo på jakt etter Hamsun-objekter og –
miljøer. Larsens foredrag var elegant illustrert med fotografier av lektor Ole
Petter Førland. For mange ble det som å se kjente Oslo-gater med nytt blikk!
Førland hadde også med filmsnutter fra filmversjonen av Sult.
Siste foredrag holdt Stein Sneve, kommentator i Avisa Nordland. Sneve
satte spørsmålstegn etter tittelen, "Hamsun og hovedstaden?". - Hamsuns første
opphold i Kristiania ble altså ingen lykkelig tid, og han skal alltid senere ha et
svært anstrengt forhold til hovedstaden. Han søker flere ganger tilbake, for så å
rømme igjen etter kort tid. (...) Hamsun tilhører oss alle; vesterålinger,
nordlendinger, oslofolk, ja, selv moskovitter og parisere. Det er med stor
litteratur som med kunnskap; jo mer du deler, desto mer sitter du selv igjen med.
Slik avsluttet Stein Sneve sin kommentar og sitt foredrag, og satte dermed
et verdig punktum for et effektivt Hamsun-seminar en senvinterdag i Oslo.

Arrangørene Martin Kvamsdal (t.v.), Hege Faust og Bjørn Rudborg foran Hamsunsalen - kanskje
en smule mer alvorstynget enn de strengt tatt behøver?

Returadresse: Hamsun-Selskapet, postboks 31, 8298 Hamarøy

”Hamsun i Vesterålen 2012” er Hamsun-Selskapets
største (og dyreste) satsning noensinne. Vi oppfordrer
så mange av våre medlemmer som mulig om å komme
til Sortland/Vesterålen 9.-11. august, vi kan garantere
særdeles gode opplevelser så vel Hamsun-faglig som
sosialt – og ikke minst hva angår Vesterålens
dramatiske, unike og storslåtte natur! NB: Seminarets
deltakere vil få spesialpris på Sortland hotell – husk å si
fra at dere er seminardeltakere ved booking!
Nytt Hamsun-Nytt i slutten av mai med fyldigere
presentasjon av seminaret og fordragsholdere
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
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

