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Program for Hamsun-Selskapets seminar på 
Hamarøy 5.-6. august 2016 
«Hamsun midt i livet»: Vitalisten Hamsun 
Vitalismen er en filosofisk retning som oppstod på slutten av 1800-tallet og 
påvirket flere norske forfattere, særlig fram til 1930-tallet. Begrepet 
vitalisme utløser både positive og negative assosiasjoner: nærhet til 
naturen, sunnhet og økologiinteresse, men også reaksjonære holdninger og 
i ytterste fall: fascisme. Hvilken rolle har vitalismen spilt i norsk litteratur, 
og da spesielt hos Hamsun? Flere av foredragene vil kretse rundt dette. 

Programmet inneholder også en rekke andre poster som tar for seg 
aktuelle sider ved Hamsuns liv og diktning. Det blir en god miks av 
foredrag, kåseri, sofasamtale og intervju – noe som passer både leg og lærd. 
 Årets høydepunkt er historiker og samfunnsdebattant Terje Tvedt, 
som med sin nyeste bok Norske tenkemåter har utfordret det politiske 
lederskap. Vi lover seminardeltakerne et forfriskende skråblikk på norsk 
politikk – og på Hamsun. Tvedt er en glimrende kåsør som man ikke bør gå 
glipp av.  Velkommen til seminar!  
 
Forhåndssalg av seminarbillett kun som e-billett, se lenke i 
seminarprogrammet på www.hamsun-selskapet.no. Full seminarbillett kan 
også kjøpes i døra når registreringen åpner. 
 
Priser:  
Medlem av Hamsun-Selskapet: kr 900,- 
Ikke-medlem: kr 1100,- 
Enkeltforedrag: 200,- (kun i døra). 
 
Endringer i programmet kan forekomme.   

http://www.hamsun-selskapet.no/


En minibuss kjører gratis mellom arrangementsstedene for dem som måtte 
være dårlige til beins.  
 
Hamsun-selskapet takker for økonomisk støtte fra Gyldendal, Fritt Ord, 
Norsk Kulturråd og Nordland Fylkeskommune. 
 
Program fredag 5/8:  
11.00: Årsmøte i Hamsun-Selskapet, i Hamarøyhallen.   
14.00: Registreringen åpner. Sted: Hamarøyhallen  
15.30: Seminarstart, velkomsthilsen ved Hege Faust, styreleder i Hamsun-
Selskapet  

 
15.45: Åpningsforedrag: «Livskraft, soldyrking, naturkultus – 
og sivilisasjonskritikk. Vitalismen i norsk litteratur”. Ved 
professor Eirik Vassenden, UiB 
 
16.30: Kåseri og sofasamtale 
med forfatter, 
samfunnsdebattant og professor 

Terje Tvedt:  
«Norske tenkemåter og Hamsun»    

          
17.45: Foredrag: «Eventyret 
som tok slutt. Om Hamsuns 
Victoria» Ved dr. philos 
Alvhild Dvergsdal, 
Nordlandsmuseet   

 
 
18.30: Dagens seminar er slutt.  
 
21.30: Sosialt treff for seminardeltakere og gjester på kantina ved 
internathusene. 
 
Program lørdag 6. august:  
09.00: Registrering. Sted: Kultursalen ved Hamsunsenteret på Presteid 

 
  
10.00: Foredrag om Hamsuns vitalisme ved dr. Frode 
Boasson, NTNU  

Terje Tvedt 

Eirik Vassenden 

Alvhild Dvergsdal 
 

Frode Boasson 
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10.45: Intervju: «Å dramatisere Landstrykere». En representant fra 
Hålogaland teater intervjues av prof. Em. Nils Magne Knutsen om bl.a. grep 
for å vitalisere, fornye og tilrettelegge Hamsuns Landstrykere for 
teaterscenen. Det er mulig det vises en smakebit fra den kommende 
oppsetningen (premiere sept. 2016)  
 

 
 
 
11.45: Foredrag: «Hamsuns Sværmere: Nordlandsidyll og 
vitalisme». Ved prof. Linda Nesby, UiT 
 

 
 
12.30: Lunsj i Hamsun-Selskapets regi 
 
13.30: Foredrag: «Det beste som er skrevet på norsk», om 
Hamsuns språk og stil. Ved cand.philol. Hege Faust, leder i 
Hamsun-Selskapet.       

  
 

 14.15: Den unge Hamsuns Laura: Arkivfunn som gir 
Hamsun-biografien et nytt tilskudd. Ved Børge 
Strandskog, redaktør i avisa Nord-Salten. 

 
 

 
15.30: «Mitt liv med Hamsun» – sofasamtale med psykiatrisk 
sykepleier, boksamler og Hamsun-elsker Kirsten Hedvig 
Rasmussen, Tyskland/Danmark. Samtalen ledes av prof.em. 
Nils Magne Knutsen, UiT  
          

 
16.30: Seminaravslutning ved styret i Hamsun-Selskapet 
 
19.00: Sosialt treff for alle seminardeltakere og gjester på kantina ved 
internathusene. Ev. filmvisning og/eller Hamsun-quiz.                

 
 

Linda Nesby 
 

Hege Faust 

Børge Strandskog 

 

Kirsten Hedvig Rasmussen 
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Det vil være flere småpauser i programmet. Servering av 
kaffe/te/mineralvann og frukt om morgenen og i pauser under seminaret.  
 
Søndag 7. august: Seminardeltakere er velkommen til gratis, guidet 
litteraturvandring på Hamsunsenteret. Oppmøtetiden ikke klar, men det vil 
være på formiddagen.  
 

Hamsundagene 2016 
Arrangementene på festivalen Hamsundagene på Hamarøy starter allerede 
tirsdag 2. august og avsluttes søndag 7. august. Det blir musikk, kunst, 
forfattermøter, markeder og teater. Vi kan trekke frem konsert med Ola og 
Lars Bremnes og lansering av Olas nye bok om nordnorsk visesang, 
Hamsun-gilde: et tiretters festmåltid i tårnet på Hamsunsenteret, Ferdig 
snakka: en kombinasjon av opplesning og musikk, samt møter med 
forfattere som Helga Flatland, Anne Helene Guddal, Eline Lund Fjæren og 
Espen Stueland. For mer informasjon, se www.hamsundagene.no. 

På Hamsuns fødselsdag, 4. august, legges det ned krans ved bysten på 
Hamsund ved Leif og Kristine Hamsun. Etterpå blir det tale ved Per Buvik, 
professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. 
 

Innkalling til Årsmøte i Hamsun-Selskapet 2016 
Tid: 5. august 2016 kl 11.00. Sted: Hamarøyhallen 

Forslag til saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må sendes 
styreleder Hege Faust innen 14 dager før møtet avholdes, altså innen 21. 
juli 2016. Bruk e-post: hege.faust@lillestrom.vgs.no  
Valgkomiteens leder er Hedvig Rasmussen: hedvig.rasmussen@hamsun.at 

Referat fra Årsmøtet 2014 og gjeldende vedtekter for Selskapet finnes 
på hjemmesiden vår: hamsun-selskapet.no  
 

Minneord: Anne-Marie Thurmann-Moe (1940-2016)  
Knut Hamsuns barnebarn og Tore Hamsuns datter, Anne-Marie, gikk brått 
bort i midten av april. Bisettelsen fant sted i Asker kapell. Sammen med sin 
mann, Jan Thurmann-Moe, gjestet Anne-Marie ofte og med stor entusiasme 
arrangementer i Hamsun-Selskapet regi. Hun var også stadig å se under 
Hamsun- og Ibsen-dagene på Sørlandet. I jubileumsåret 2009 skjenket hun 
Grimstad bysten av Hamsun som står på Knut Hamsuns plass utenfor 
biblioteket. Hamsun-Selskapet minnes Anne Marie Thurmann-Moe med 
takknemlighet.   
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