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Hamsun-seminar på Hamarøy
I år er Hamsun-Selskapet tilbake med sitt litteraturseminar under
Hamsundagene på Hamarøy. Årets seminar har ikke noe bestemt tema, men
forsøker som vanlig å avspeile det viktigste som foregår innenfor Hamsunforskningen.
Fredag 1. august kl. 20 anbefaler vi å varme opp med et foredrag av
Tore Rem om hans nye Hamsun-bok, Reisen til Hitler. Egen billettbestilling
til dette foredraget på hamsundagene.no eller i døra på Hamarøy bygdetun.
Etterpå fortsetter vi med en tradisjonell mottakelse på Oppeid, som vanlig
med gratis servering for Selskapets medlemmer.
Selve seminaret foregår lørdag 2. august fra kl. 10.00 på
Hamsunsenteret:
Hamsun og Grunnlovsjubileet
Seminaret åpner med et foredrag av direktør Bodil Børset ved
Hamsunsenteret. Hun vil belyse noen problemstillinger knyttet til
nasjonsbygging, grunnlovsjubileet, og Hamsuns politiske engasjement og
betydning.
Markens grøde: En skapelsesberetning?
Neste foredrag skal handle om en av Hamsuns mest populære romaner,
Markens grøde. En av våre lovende yngre Hamsun-forskere, stipendiat
Andreas Lødemel, spør om Hamsuns nobelprisroman ikke egentlig passer
ganske dårlig i den bibelske sammenhengen den ofte forstås inn i. Er
Sellanrå en Edens hage?
Monolog om Marie
Seminarets tredje innslag skal gi oss en avveksling fra foredragene: Da skal
nemlig en ung drama-student fra Hamarøy, Borghild Aasebølstø, presentere

sin egen teaterforestilling, en monolog om Marie Hamsuns liv. Tittelen er:
Hennes livs hovedrolle.
Forestillinga ble levert som bachelor-oppgave i drama ved Høgskulen i
Volda i 2013, med strålende resultat.
Professor Henning Wærp
Etter Marie-monologen blir det lunsj, og etter lunsj skal professor i nordisk
litteratur ved Universitetet i Tromsø, forelese om en av Hamsuns mest
spesielle romaner, Konene ved Vandposten. Wærp skal lese denne romanen i
et øko-kritisk lys.
Inge Eidsvåg
Neste mann på talerstolen er Inge Eidsvåg, landskjent som strålende essayist
og like strålende foredragsholder. Han har valgt å snakke om «Hamsun og de
eldre», et emne det tidligere har falt mange hårde ord om. Så vil det vise seg
om Eidsvåg gjør de hårde ord til sine, eller om han har andre ting på hjerte.
Herbjørg Wassmo
I alle år har Hamsun-Selskapet bestrebet seg på å inkludere minst en
skjønnlitterær forfatter i seminarprogrammet. I år er vi så heldige at Herbjørg
Wassmo vil være til stede på Hamarøy, og hun har sagt ja til å komme på
seminaret og snakke om sitt forfatterskap. Dette vil ikke skje i et vanlig
foredrag, men i en samtale med professor Nils Magne Knutsen fra
Universitetet i Tromsø.
Wassmo har familiær tilknytning til Hamarøy, og hun har tidligere
samarbeidet med Hamsun-dagene, bl. a. ved å dramatisere Segelfoss by for
Hamarøy Teaterlag.
Påmelding – priser:
Påmelding til seminaret kan skje pr. e-post til:
polden@hamsun-selskapet.no eller telefon til Terje Øien: 482 599 55.
Seminaravgift: Medlemmer i Selskapet kr. 600,- andre kr. 700,Seminaravgiften inkluderer mottakelse fredag kveld + alle foredragene
lørdag + lunsj lørdag + kaffe i pausene + bok til høsten med alle foredragene.
Billett enkeltforedrag eller -forestilling: kr. 150,Ekskursjon
På lørdag etter seminaret inviterer Hamsun-Selskapet til en tur i naturskjønne
omgivelser fra gammen i Hansbakk til gammen i Egerdal.
Underveis på turen vil Hamarøy Teaterlag vise tablå fra Hamsuns
diktning. Når vi kommer fram, er det en fantastisk utsikt over Egerdalspollen

og Vestfjorden mot nord. Der vil bålet være tent, og vi serverer et varmt
måltid. Hamsun selv skrev i en gamme like ved den Hamarøy sentralskole
har fått reetablert i Hansbakk. Gammen i Egerdal er bygget av Martin
Pedersen.
Det settes opp busser fra Hamsunsenteret umiddelbart etter
seminarslutt. Bussene venter på deltakerne etter ekskursjonen og kjører
tilbake til Oppeid.
Pris inklusive buss, guiding, tablå og måltid: kr. 200 per person.
Betaling kontant på bussen. Påmelding til Terje Ø. senest ved seminarstart
hvis det da fortsatt er ledige plasser. Nærmere info. Terje Ø. (482 599 55/
te-oien@online.no) eller Elin E. (918 18 427/elin.eidsvik@gmail.com).

Hamsundagene 2014
Som alltid tilbyr litteraturfestivalen på Hamarøy mye spennende i tillegg til
Selskapets seminar: En daglig Æventur i Pans skoger med Edvarda,
forfattermøter, foredrag, konserter, kunstutstillinger, filmvisning,
teaterforestilling – og et litterært måltid med fortelling og opplesning fra
Markens grøde.
Se hamsundagene.no for fullt program over Hamsundagene 2014, fra
onsdag 30. juli til mandag 4. august.

Innkvartering på Hamarøy
De proffe aktørene har mange senger i Hamarøy og området omkring. Se for
eksempel under reise på hamsuns-rike.no. Det er flere etablissementer på
Tranøy (Tranøy fyr, Edvardas hus, Dorotheas Ly og Tranøy galleri),
Hamarøy hotell på Innhavet, Ulvsvåg gjestgiveri, og flere campingplasser.
Hamarøy fiskecamping ligger et steinkast fra Hamsunsenteret.
Dersom du er interessert i privat overnatting, vil Hamsun-Selskapets
lokale styremedlemmer bidra med hybelformidling i Oppeid-Presteidområdet. Send e-post til Terje Ø. eller Elin E.
For studenter med lite reisebudsjett har vi booket Hamarøy idrettslags
klubbhus (5 min. gange til Hamsunsenteret). Her er dusj og garderober,
kjøkken, oppholdsrom og stor platting (til soling!). Ta kontakt om du kan
være interessert i dette alternativet. Husk sovepose!

Hamsun-klubb
Både fredag og lørdag kveld vil Hamsun-Selskapet ha et åpent møtested for
Selskapets medlemmer i kantina på Knut Hamsun videregående skole. Der
finnes snacks og forfriskninger, og det blir tilrettelagt for frokostservering og
enkel varm mat i middagstida.

Årsmøte i Hamsun-Selskapet på Oppeid 1. august
Hamsun-Selskapets årsmøte blir avholdt på Oppeid fredag 1. august kl.
18.00. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende
senest tre uker i forveien.

Suksess i Narvik!
Hamsun-Selskapets seminar i Narvik i mars ble en stor suksess, både
faglig og økonomisk. Kombinasjonen av foredrag dels om Hamsuns
forfatterskap, dels om krigen i Nord-Norge, viste seg å trekke et stort
publikum. Takket være stor oppslutning, samt støtte fra lokale sponsorer
og Fritt Ord gikk seminaret med et pent økonomisk overskudd, som vil bli
brukt til å finansiere utgivelse av foredragene i bokform.
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,- 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

