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Hamsun under Vinterfestuka i Narvik
Diskusjonen om valg av sted for Hamsun-Selskapets seminar 2014 er
nå avsluttet: Selskapets styre har vedtatt at istedenfor å arrangere det
tradisjonelle 3-dagers seminaret, vil vi i 2014 satse på to mindre
seminarer – ett under Vinterfestuka i Narvik i mars, og ett under
Hamsundagene på Hamarøy i august.

Narvik 16. mars

Vinterfestuka i Narvik har i mange år hatt et litteraturseminar på
programmet. I år har arrangementskomiteen invitert HamsunSelskapet til samarbeid, og derved er en dag av seminaret ”Ord i spor”
satt av til foredrag om Knut Hamsun. Seminaret skal foregå søndag 16.
mars i den flotte bystyresalen i Narvik rådhus. Av hensyn til
tilreisende deltakere er starten satt såpass sent som kl. 14.00.
Registrering og velkomstkaffe fra kl. 13.30. Så følger fire halvtimes
foredrag, hvert av dem fulgt av spørsmål og diskusjon, og med
kaffepauser innimellom. Seminaret avsluttes kl. 19.00 med en
mottakelse i studiosalen i Folkets hus, der Hamsun-Selskapet
inviterer seminardeltakerne til et uformelt avsluttende treff med lave
skuldre, løs jakke, lekre snacks og herlige forfriskninger.

Krigen

Annen verdenskrig dukker stadig opp i diskusjonen om Hamsun, og
siden seminaret skal foregå i Narvik, hvor jo krigshistoria er særlig
nær, vil to av foredragene drøfte spørsmål i tilknytning til siste krig.
Professor Oddmund Joakimsen ga for tre år siden ut boka Narvik
1940 der han gjør grundig rede for de norske styrkenes kamp mot den
tyske invasjonshæren. Joakimsen er ikke faghistoriker, han er tidligere
professor i nevrologi ved Universitetssykehuset i Tromsø. Men han har
i mange år arbeidet med historia om kampene ved Narvik i 1940, og

hans bok har fått stor anerkjennelse for sin vel dokumenterte
korrigering av tidligere framstillinger av krigshandlingene våren 1940.
Et viktig punkt for Joakimsen er å påvise at den heroiske innsats
som de norske soldatene gjorde, står i grell kontrast til den mangel på
anerkjennelse disse soldatene fikk etter krigen.
Joakimsens bok er et viktig bidrag også til diskusjonen om
rettsoppgjøret: Etter krigen er det blitt skapt noen dominerende bilder
av hvem som var helter og hvem som var skurker. Dette bildet har
Joakimsen kritiske merknader til.

Eliten som sviktet

Om man spør nordmenn flest om å oppgi navnet på noen av de som
sviktet i april 1940, vil man trolig bare få et par navn – Quisling og
Hamsun. I sitt nye bind om Kong Haakon dokumenterer Tor Bomann
Larsen det som faghistorikere for lengst har slått fast, nemlig at i 1940
var det ikke bare Quisling og Hamsun, men store deler av den norske
politiske eliten som sviktet. Hvilke mekanismer er det så som har ført
til at Hamsuns svik er så velkjent, mens elitens svik er så lite omtalt?
Bomann Larsen har ikke sagt endelig ja til å komme til Narvik,
men vi har god tro på at vi skal få en avtale i havn. Om Bomann Larsen
ikke kan komme, vil vi forsøke å få Jon Michelet til å komme og snakke
om krigsseilerne, en annen gruppe som først nå har fått full
anerkjennelse for sin innsats.

Modernitet og teknologi

Men seminaret skal ikke bare handle om krigen; vi skal også ta for oss
mer fredelige emner:
Seminaret åpner med et foredrag av Andreas Lødemel,
doktorgradsstipendiat ved Hamsunsenteret på Hamarøy, som vil
snakke om Hamsuns kulturkritikk og hans drøfting av moderniseringa
av Nord-Norge. Hamsuns forhold til det moderne er kanskje mer
nyansert enn hva man vanligvis får inntrykk av.
Narvik har lenge hatt posisjon som det teknologiske senteret i
Nord-Norge, og da er det rimelig å kaste lys på Hamsuns holdning til
teknologi. Hamsun skildres gjerne som dypt reaksjonær og
teknologifiendtlig, men er dette riktig?
Den som skal belyse dette spørsmålet, er professor Nils M.
Knutsen, som mange av Selskapets medlemmer vil kjenne fra tidligere
seminarer.

Påmelding:
Nærmere informasjon om påmelding til seminaret i Narvik søndag 16.
mars vil komme i Hamsun-Nytt i februar.
Seminaravgift: Kr 250, - for medlemmer, kr. 400, - for ikkemedlemmer. Seminaravgiften inkluderer kaffeservering underveis og
gratis adgang til mottakelsen etterpå.

Hamsun-seminar på Hamarøy i august

Deler av programmet for seminaret på Hamarøy i august er allerede
klart; nærmere informasjon om dette kommer i Hamsun-Nytt i løpet
av våren. På Hamarøy legges det opp til en seminardag med 5-6
forelesninger, fulgt av en ekskursjon neste dag, og med festmiddag
som avslutning.

Dikt til Knut Hamsun

Sammen med dette nummeret av Hamsun-Nytt får medlemmene
tilsendt den nye boka i Skriftserien, Dikt til Knut Hamsun, redigert av
Wenche Torrissen og Nils Magne Knutsen.
Boka er ikke er til salgs i bokhandlene og er derfor en ganske
eksklusiv julehilsen til venner og kjente. Om noen ønsker å bestille
noen ekstra eksemplarer, er prisen kr. 50, - for medlemmer, kr. 100, for ikke-medlemmer. Porto kr. 20, - .

Hamsun i India

Lesere av det utmerkede Morgenbladet kastet seg forventningsfullt
over den siste novemberutgaven, der det på forhånd var blitt
reklamert med en artikkel om «Hamsun-tastere i India».
I timene før avisen kom ut, sto store deler av det litterære
publikum i Norge grublende på hvert gatehjørne, for hva er en
«Hamsun-taster», og hvorfor holder de til i India?
Svaret var selvsagt sørgelig banalt: En taster er et menneske som
taster et bokmanus inn på data, og siden timelønnen for en god taster i
India er bare fem kroner, har norske forlag engasjert en liten hær av
tastere som sitter med norske bøker. Eksempelvis har Gyldendal
bestilt inntasting av anslagsvis 2000 romaner, deriblant Hamsuns.
Når saken så skal presenteres for publikum, gjelder det å velge
det rette forfatternavnet å henge saken på, og der gjorde Morgenbladets journalist et klokt valg, for han visste åpenbart det som vi alle
vet: Hamsun selger!

E-postadresser
Til medlemmer som ennå ikke har sendt oss sin e-postadresse, gjentar
vi en oppfordring om å sende inn til polden@hamsun-selskapet.no.

God jul!

Jeg sitter ved skrivebordet en sen novemberkveld og ser ut over
Vestfjorden som er opplyst av en veldig fullmåne. Hever jeg blikket, ser
jeg fjellene på andre siden av fjorden, og jeg vet at det er de samme
tindene som Hamsun så fra sin side av fjorden, fra sitt ståsted. Det går
mot jul og nytt år, og i det nye året er det duket for Hamsunopplevelser både i nord og sør. Det gleder jeg meg til!
Jeg håper Hamsun-Selskapets medlemmer setter pris på den
julegaven vi sender dere i år, en vakker og innholdsrik liten bok med
dikt skrevet til Hamsun, både i beundring og forargelse. God lesning!
På vegne av Selskapets styre vil jeg ønske dere alle ei riktig god
jul og et godt nytt år.
Wenche Rokkan Iversen
styreleder
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interesse for Hamsuns forfatterskap.
Årskontingent: Enkeltmedlemmer kr. 300,- familie/par kr. 350,institusjoner kr. 500,- studenter kr. 150,Hjemmeside: www.hamsun-selskapet.no
Henvendelser vdr. medlemsskap, bestillinger:
Hamsun-Selskapet v/Toril Halmøy, Postboks 31, 8294 Hamarøy.
Tlf. 950 36 590. Bankkonto: 4612 20 89533.
E-post: polden@hamsun-selskapet.no
Hamsun-Selskapets styre:
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (styreleder)
(wenche.rokkan.iversen@nfk.no)
Hege Faust, Lillestrøm (nestleder) (hege.faust@lillestrom.vgs.no)
Torunn Kjøk, Lom
(tkjok@online.no)
Nils M. Knutsen, Tromsø
(nils.magne.knutsen@uit.no)
Andreas Lødemel, Hamarøy
(andreas.lodemel@nordlandsmuseet.no)
Elin Eidsvik, Hamarøy
(elin.eidsvik@gmail.com)
Terje Øien, Hamarøy
(teoei@online.no)
Varamedlemmer: Randi Eilertsen, Narvik, Erik Gjestvang, Skien

