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Strålende seminar på Sortland, og snart
kommer boka med alle foredragene!
Hamsun-Selskapets litteraturseminar ble avviklet i Vesterålen 9-11.
august. De fleste foredragene foregikk på Sortland Hotell, hvor
Hamsun oppholdt seg en tid i 1912 mens han arbeidet med Den siste
glæde. Den tradisjonelle Hamsun-ekskursjonen gikk i år til Bø i
Vesterålen hvor Hamsun tilbrakte noen viktige ungdomsår som
lærervikar og lensmannsbetjent.
Seminaret fikk en storartet åpning utendørs på Jennestad
handelssted, først med elegant velkomsthilsen av en forkledt
ordfører Grete Ellingsen, dernest med humørfylt kåseri av forfatteren
Dag Solstad.
Foredragsholderne hadde i år fått bare 25 minutter til rådighet,
derved ble det rom for hele 14 foredrag som belyste Hamsuns
forfatterskap ut fra mange ulike vinkler. 12 av disse foredragene er
med i den seminarrapporten på 275 sider som nå er under trykking,
og som vil bli sendt ut til medlemmene i begynnelsen av desember.
Med i boka er også tre foredrag fra Hamsunsenterets eget seminar på
Hamarøy.
Våre medlemmer kan altså se fram til ei spennende bok; her
er både skarp debatt og morsomme anekdoter, her er ny diskusjon
om gamle problemstillinger, her er mye å lese og mye å lære og mye å
bli inspirert av.

James Wood i Oslo
James Wood er hovedanmelder i ”The New Yorker”, han underviser i
litteratur på Harvard og er en av de viktigste utøverne av
litteraturkritikk på engelsk i dag. 8. september besøkte han
Gyldendal Forlag i Oslo og holdt foredrag om Knut Hamsun. Et kort
referat av foredraget er lagt ut på Hamsun-Selskapets nettside.

Hamsundagene på Hamarøy
Hamsundagene på Hamarøy 2012 ble arrangert fra 28. juli til 5.
august. Festivalen var godt besøkt: I overkant av 7000 billetter ble
solgt til et variert program med konserter, forfattermøter, teater,
foredrag, utstillinger, markedsdager m.m.
Hamsundagene på Hamarøy feiret 30-årsjubileum i år. Det er
også 150 år siden Knut Hamsun kom til Hamarøy første gang. Begge
dele ble markert med en stor festaften i Hamsund. På et stappfullt
grendehus var mange av Hamsun-dagenes gamle støttespillere
samlet, og det ble lystig stemning og flere kunstneriske innslag.
Festtalen ble holdt av Nils M. Knutsen som bl. a. forklarte hvorfor det
hadde vært så viktig for ham å komme til Hamarøy i alle disse 30 åra.
En annen veteran, Karl Erik Harr, sjarmerte publikum med et
humørfylt og selvironisk kåseri. Han avsluttet kåseriet med å
overrekke et maleri som gave til det ”forferdelige” Hamsunsenteret
han hadde kjempet så iherdig for å stoppe.
Stor applaus!

Poesi-gerilja på Hamarøy
Et av de mest vellykkede innslagene under årets Hamsun-dager på
Hamarøy var den såkalte ”Poesigeriljaen”. Geriljaen bestod av fem
lokale ungdommer som dukket uanmeldt opp på ulike arrangementer og skapte både sjokk og latter med sine sprø påfunn.
I tillegg til å framføre egne poesi-stunts presset geriljaen
ordfører Rolf Steffensen til å komponere og framføre en politisk rapp,
og kontoret til Hamsunsenterets direktør, Bodil Børset, ble okkupert
og ikke tilbakelevert før hun skrev og deklamerte et dikt til åpninga
av Hamsundagene.

Hamsun-dag på Nasjonalbiblioteket i Oslo 24/11
Hamsun-Selskapets avdeling i Oslo inviterer sine medlemmer til en
orientering om det Hamsun-materialet (brev, bilder, etc.) som finnes
på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arrangementet finner sted lørdag 24.
november kl. 11.30-13.30.
Forskningsbibliotekar Sigbjørn Grindheim, som har ansvar for
brevsamlingene på NB, vil stå for den faglige delen. Han vil fortelle
om Hamsun-materialet generelt, vise fram utvalgte originaldokumenter og fortelle historier som følger med deler av materialet.
Arrangementet vil finne sted på NBs spesial-lesesal. Det skal
vises fram uerstattelig originalmateriale, av kontrollhensyn er det
derfor satt en grense på 20 deltakere. Hvis arrangementet viser seg å

bli fulltegnet, vil vi forsøke å få til et tilsvarende arrangement til
våren.
Medlemmer som er interesserte i å delta på arrangementet, bes ringe eller sende sms til Oslo-avdelingens leder,
Hege Faust, tlf. 950 85 285.

Ny ledelse i Hamsun-Selskapet
På Selskapets årsmøte på Sortland lørdag 11. august ble lektor
Wenche Rokkan Iversen fra Svolvær valgt til ny leder av HamsunSelskapet. Wenche Rokkan Iversen har nordisk hovedfag med en
hovedfagsavhandling om Hamsuns roman Ny Jord. Hun har de siste
seks år sittet i Selskapets styre, de siste fire år som nestleder. Hun
kjenner altså godt til alle sider ved Selskapets arbeid. Allerede som
student begynte hun å delta som funksjonær på Selskapets
seminarer, og mange av medlemmene vil huske at hun - sammen
med Jorun Nordmo - med fast hånd i mange år har styrt registrering
og fortløpende informasjon i tilknytning til seminarene.
Som ny nestleder i styret ble valgt Hege Faust fra Oslo,
dynamisk og initiativrik leder av Selskapets Oslo-avdeling. Også Hege
Faust er norsklektor, selvsagt med hovedoppgave om Hamsun, så det
er altså to meget kompetente damer som nå har overtatt ledelsen av
Selskapet.
Følgende styre ble valgt:
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær, styreleder
Hege Faust, Lillestrøm, nestleder
Torunn Kjøk, Lom, styremedlem (fortsetter)
Nils M. Knutsen, Tromsø, styremedlem (fortsetter)
Andreas Lødemel, Hamarøy, styremedlem (ny)
Even Arntzen, Tromsø
(Arntzen har siden av private årsaker trukket seg fra styret; i hans
sted inngår 1.vararepresentant, Elin Eidsvik, Hamarøy.)
Vara:
Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien

Hyllest til Even Arntzen
På årsmøtet ble den avgåtte styreleder Even Arntzen hyllet for sin
mangeårige innsats for Hamsun-Selskapet, og han ble enstemmig
utnevnt til æresmedlem.

Vi vil gjerne ha flere medlemmer!
Hamsun-Selskapets årsmøte påla det nye styret å arbeide mer aktivt
med å verve flere medlemmer. Det fins mange tusen Hamsun-elskere
i Norge, men bare 600 av dem er medlemmer i Selskapet. Hjelp oss å
finne fram til alle de andre!
Om alle medlemmene vervet ett nytt medlem til jul, ville
Selskapets slagkraft øke betraktelig: Vi kunne lage flere arrangementer, vi kunne støtte flere unge forskere, vi kunne støtte flere
bokutgivelser, flere konserter, flere CD-er, flere debattmøter.
Vervepremie: For å verve minst ett nytt medlem får du etter valg
tilsendt enten en av Selskapets flotte bøker eller Nils M. Knutsens rikt
illustrerte bok Knut Hamsun og Nordland. Den lange veien hjem.

Hamsun-Selskapet ble stiftet i 1988. Selskapets formål er å utbre informasjon
om og skape interesse for Hamsuns forfatterskap. Årskontingent:
Enkeltmedlemmer kr. 300, - familie/par kr. 350, - institusjoner kr. 500, - .
Hjemmesider: www.hamsun-selskapet.no
Henvendelser vdr. medlemsskap, kontingent, bestillinger:
Hamsun-Selskapet v/Toril Halmøy, Postboks 31, 8294 Hamarøy.
Tlf 950 36 590. Bankkonto: 4612 20 890533.
E-post: polden@hamsun-selskapet.no
Hamsun-Selskapets styre:
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (styreleder)
Hege Faust, Lillestrøm (nestleder)
Torunn Kjøk, Lom
Nils M. Knutsen, Tromsø
Andreas Lødemel, Hamarøy
Elin Eidsvik, Hamarøy
Varamedlemmer:
Randi Eilertsen, Narvik
Erik Gjestvang, Skien

