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Hamsun-Selskapets litteraturseminar på 
Hamarøy 5.-6. august 2016: «Hamsuns vitalisme» 
I 2016 er vi tilbake på Hamarøy og arrangerer litteraturseminar under 
Hamsun-dagene. Seminaret vil gå over to dager, og den foreløpige 
tittelen er «Hamsuns vitalisme».  Vitalismen som livsfilosofi oppstod 
på slutten av 1800-tallet, og påvirket flere norske forfattere. Begrepet 
utløser både positive og negative assosiasjoner, som nærhet til 
naturen, sunnhet, økologi-interesse, reaksjonære holdninger til 
masseindustri, og i ytterste fall: fascisme. Hvilken rolle har vitalismen 
spilt i norsk litteratur, og da spesielt hos Hamsun? 

Programmet inneholder også poster som tar for seg andre 
aktuelle sider ved Hamsuns liv og diktning. Vi satser på en god 
blanding av foredrag, sofasamtaler og intervjuer, som vil passe både 
leg og lærd. Påmeldingen åpner ikke riktig ennå, og mer info kommer i 
neste Hamsun-nytt, men sett av den første helgen i august allerede nå. 
Velkommen på seminar!   
 
 
Foreløpig program fredag 5. august:  
(12.00: Årsmøte i Hamsun-Selskapet. Sted ikke avklart ennå, 
sannsynligvis Knut Hamsun vgs eller Hamarøyhallen)   
13.30: Registreringen åpner.  
15.00: Seminarstart, velkomsthilsen ved Hege Faust, leder i Hamsun-
Selskapet, åpningsforedrag om vitalisme i norsk litteratur ved Eirik 
Vassenden, UiB, foredrag ved Alvhild Dvergsdal, Nordlandsmuseet 



17.00: Samkjøring med Hamsunsenterets forfatterdag, middagspause 
20.30: «Mitt liv med Hamsun» - sofasamtale med Hamsun-elsker 
Hedvig Rasmussen, Karlsruhe. Ved Nils Magne Knutsen, UiT 
21.30: Sosialt treff for alle seminardeltakere, internatkantina  
 
Foreløpig program lørdag 6. august:  
09.00: Registrering. Kultursalen ved Hamsunsenteret på Presteid.   
10.00: Foredrag om Hamsuns vitalisme ved Frode Boasson, NTNU, 
intervju med regissør Yngve Sundvor, Hålogaland teater: «Å 
dramatisere Landstrykere» m/ ev. smakebit fra stykket (premiere 
sept. 2016), foredrag ved Linda Nesby, UiT 
12.30: Lunsj i Hamsun-Selskapets regi 
13.30: Foredrag om Hamsuns språk og stil, ved Hege Faust, arkivfunn 
om den unge Hamsuns Laura, ved Børge Strandskog i avisa Nord-
Salten, forfatter-bokbad (hvem det blir er ikke avklart pr d.d.),  
16.15: Seminaravslutning ved styret i Hamsun-Selskapet 
19.00: Sosialt treff for alle seminardeltakere, hybelhuskantina   
 
Selve festivalen Hamsundagene på Hamarøy pågår fra onsdag 3. til 
søndag 7. august med forfattermøter, musikk, kunst, markeder og 
teater. Det blir blant annet urpremiere på musikkteateret Pan med 
manus skrevet av Tore Hestbråten. Skuespiller Kristin Holand spiller 
rollen som Edvarda Mack, og Hans Kristian Steinsvåg fra Hamarøy 
teaterlag og tenor Kristian Krokslett spiller begge rollen som løytnant 
Glahn. 

Mer informasjon om Hamsundagene 2016 kan finnes og vil 
fortløpende legges ut på www.hamsundagene.no. 

 

Mysterier og Landstrykere til teaterscenen 
Nationaltheatret i Oslo har premiere på Mysterier 8. april. Den 
grensesprengende spanjolen Calixto Bieito, internasjonalt særlig kjent 
for sine kontroversielle operaoppsetninger, har regien. Jan Gunnar 
Røise bekler rollen som Nagel. Teateret lover psykologisk nerve i sin 
forhåndsomtale.  

Til høsten, dvs. 8. september, er det première på en ny 
dramatisering av Landstrykere ved Hålogaland teater i Tromsø. Med 
sin store rikdom av skikkelser og konflikter har romanen også 
tidligere fristet til bearbeiding både for film og teater, f. eks. har 



Hålogaland Teater tidligere satt opp August. Det er Yngve Sundvor som 
står bak den nye dramatiseringa med tittelen Landstrykere – historien 
om August. Han vil også trekke inn elementer fra de seinere to bind av 
trilogien. Sundvor har tidligere vakt oppsikt med sine Hamsun-
dramatiseringer. Den første var Sult på Nationaltheatret i Oslo, en 
fantastisk oppsetning som etter hvert ble så mye omtalt at Hamsun-
Selskapet laget en egen medlemsreise fra Nord-Norge til Oslo for å 
overvære den. Sundvor har seinere satt opp Pan på Hålogaland teater.  
 En liten forsmak på og introduksjon til forestillingen vil vi få 
under litteraturseminaret på Hamarøy i august, jf. eget foreløpig 
program. 

 

Minneord om Leif Mevik (1930-2015) 
En av Norges største Hamsun-entusiaster er gått bort. Eldre 
medlemmer av Hamsun-Selskapet vil huske hans inspirerte og 
humørfylte kåserier under Hamsun-dagene på Hamarøy i 1990-åra. 
   Ambassadør Leif Mevik var født i Gildeskål. Etter utdannelse som 
lektor, med hovedfag i norsk litteratur, havnet han i utenrikstjenesten. 
Som Norges ambassadør i Madrid sto Mevik bak et større Hamsun-
arrangement med norske og spanske forelesere, der bl.a. Tove 
Karoline Knutsen sjarmerte og imponerte publikum med å framføre 
Hamsun-sanger på flytende spansk. Forelesningene ble seinere utgitt 
som bok av Hamsun-Selskapet, Hamsun i Madrid, redigert av Mevik og 
Kirsti Baggethun.   
 Mevik avsluttet sin embetsgjerning hjemme i Norge som medlem 
av Riksrevisjonen. Som pensjonist holdt han sitt Hamsun-engasjement 
levende som styreleder i Hamsun-Selskapets Oslo-avdeling.  
 Det som gjorde Mevik til en så interessant foredragsholder, var 
ikke bare hans kloke lesninger av Hamsuns forfatterskap. Som 
litteraturstudent i Oslo i 1950-åra fikk han rik anledning til å delta i 
debatten om Hamsun og krigen, og som ambassadør for Norge i 
utlandet fikk han stadig anledning til å diskutere Hamsun og hans 
posisjon i Norge etter krigen. Leif Mevik var en uhyre interessant,  
reflektert og inspirerende samtalepartner. Hamsun-Selskapet skylder 
Mevik en stor takk for hans mangeårige innsats for oss, og vi som fikk 
møte ham, vil minnes ham med glede og takknemlighet. 
       Nils M. Knutsen 
 



 
 
 
 

 

 

 

Heder til Henny Moan 
Henny Moan, i 2015 utnevnt til æresmedlem av Hamsun-Selskapet, 
fylte 80 år mandag 22. mars og ble feiret med et stort arrangement i 
Filmens Hus i Oslo. Tidligere styreleder, Even Arntzen, hilste til 
jubilanten på vegne av Hamsun-Selskapet. 
 
 
 
 

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 om medlemskap, 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: 
Hege Faust, Lillestrøm (styreleder)   (hege.faust@lillestrom.vgs.no) 

Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (nestl.) (wenche.rokkan.iversen@nfk.no) 

Torunn Kjøk, Lom    (tkjok@online.no) 

Nils M. Knutsen, Tromsø   (nils.magne.knutsen@uit.no) 

Andreas Lødemel, Hamarøy    (alm@uin.no) 

Elin Eidsvik, Hamarøy    (elin.eidsvik@gmail.com) 

Terje Øien, Hamarøy   

 (terje.oien@hamaroy.kommune.no) 

Varamedlemmer: Randi Eilertsen, Narvik, Erik Gjestvang, Skien, Torolf 

Kroglund, Lillesand, Nordis Tennes, Oslo 

 
 


