Program for Hamsun-Selskapets litteraturseminar
Bodø 7.- 9. august 2020

Hamsuns nobelpris,
kunst og krig i nord
Hamsun-Selskapet er i 2020 på plass i Bodø med sitt litteraturseminar samtidig som Nordland
Musikkfestuke pågår der. Programtittelen er sammensatt, da det er mye spennende å gripe fatt i
denne gangen. 100-årsjubileet for Nobelprisen for romanen Markens Grøde markerer vi selvsagt med
å se på verket gjennom 2020-briller. Det offentlige ordskiftet om Hamsun og krigen samt kunstneres
framstillinger av Nord-Norge og krigen engasjerer mange. Det er 80 år siden angrepet på Norge og
slaget om Narvik. Vi ser hvordan NordNorge presenteres i litteratur og på
lerret.
Fredag 7. august er det åpne dører og
gratis inngang på biblioteket Stormen
midt i Bodø sentrum. Etter
velkomsthilsener og en åpningskonsert
med hamsunsk vri, får publikum
gjennom en oversiktsforelesning bli
kjent med forfatterne Knut Hamsun og
Roy Jacobsen og deres framstillinger av Nord-Norge. Roy Jacobsen får så selv innta podiet før
fredagsdelen på Stormen avrundes med en «samtale» mellom forelesere og publikum.
Stumfilmversjonen av Markens Grøde fra 1921 blir vist med nyskrevet levende musikk i Bodø
domkirke kl. 21 samme kveld.
Lørdag 8.august bruker vi lokaler i Konsertsalen vis a vis Stormen bibliotek, og tar et lite beløp i
inngangspenger. Seminarets dag to byr på dypdykk og overraskende innfallsvinkler på rad og rekke,
inkludert Roy Jacobsen og Geir Lundestad. Markens Grøde, Nobel-pris, krig og eventyrlig liv står
sentralt. Videre blir det kunstneriske innslag av litterær og filmatisk art. Dagen avrundes med
mingling og presentasjon og utstilling av kunst og klenodier i Hamsun-Selskapets eie.
Søndag 9. august står en guidet busstur til Kjerringøy på planen, med to stopp: Det flunkende nye
Harr-galleriet med bl.a. Hamsun-bilder, og det gamle Handelsstedet der den 20-årige saltværingen og
småbrukersønnen Hamsun for 140 år siden oppsøkte mektige handelsmann Zahl og tigget til seg nok
penger til å realisere forfatterdrømmen, som altså endte med Nobelpris. Alt henger sammen med alt.
Som forberedelse til seminaret anbefaler vi publikum å lese Hamsuns Markens Grøde og noen av
Jacobsens romaner: Seierherrene (spesielt første del), Barrøy-trilogien og den nyeste: Mannen som
elsket Sibir, skrevet sammen med kona Anneliese Pitz, som også deltar på scenen under seminaret.

Hamsun-Selskapets seminar pågår altså parallelt med Nordland Musikkfestuke i Bodø. Det er derfor
dusinvis av konserter og andre arrangementer i byen på samme tid. Vi oppfordrer musikkinteresserte
til å sjekke ut hele festukas tilbud på musikkfestuka.no. Er man mest interessert i Hamsun, er det
Hamsundager 4.-7. august også, på Hamarøy 22 mil lenger nord. Der står det arkitektoniske ikonet
Hamsunsenteret alltid og til alles glede, og er i seg selv verdt et besøk.
Fredagsdelen av seminaret på Stormen er altså gratis. Lørdagsseminaret i konsertsalen: Man kan
kjøpe billett på forhånd for å sikre seg plass. Betal på vipps kr 200 til XXXXX (husk å påføre navn) eller
man kan reserver plass ved å kontakte alf-einar.oien@gmail.com og betale ved ankomst. Det er for
øvrig god plass i salen, så vi regner med at det ikke vil være noe problem å bare møte opp og betale
(kontant/kort/vipps) i døra lørdag. Det understrekes at endringer i programmet kan forekomme.
Søndagens guidede busstur til Kjerringøy (inkl. inngang til galleri med omvisning av Karl Erik Harr og
på det gamle Handelsstedet) koster kr 300,- og betales med på bussen (kort, vipps, kontant). Det er
satt av tid til lunsj, men denne må man kjøpe selv. Varighet ca. fem timer, kl. 10-15.

Program fredag 7/8:
11.30: Årsmøte i Hamsun-Selskapet, Stormen, 2. etasje.
12.30: Kramboden og sekretariatet åpner.
13.30: Seminaret starter. Velkomsthilsen ved Ida Pinnerød, ordfører i Bodø. Velkomstprolog
ved Hege Faust, styreleder i Hamsun-Selskapet
13.40: Åpningskonsert med strykekvartett fra Musikk i Nordland, der bl.a. armeneren
Edouard Sadoyans spesielle musikalske gave til Hamsun urframføres. Innledning ved AlfEinar Øien og Helga Wiik om historien bak partituret Hamsun-Selskapet i sin tid mottok.
14.40: Pause
15.00: Åpningsforedrag: «Hamsun og Jacobsen og Nord-Norge» ved professor em. Nils
Magne Knutsen, Universitetet i Tromsø.
16.00: Roy Jacobsen om Hamsun, Nord-Norge og eget forfatterskap
16.45: Spørsmål, samtale og diskusjon
17. 00-17.15: Info om lørdagens program samt visningen av stumfilmen Markens Grøde i
Bodø domkirke kl. 21 (arrangement i regi av Nordland Musikkfestuke).
Program lørdag 8/8:
09.00: Billettsalg og krambod åpner i Lille Konsertsal (vis a vis Stormen). Inngang kr. 200,09.30: Seminarstart ved Selskapets styre
09.40: Markens Grøde – romanen og filmen. Ved prof. Lisbeth Wærp, Universitetet i Tromsø.

10.20: Markens Grøde - en advarsel til VÅR tid, ved Ronald Rusaanes, leder av
litteraturfestivalen «Det vilde Ord»
11.00: Kort beinstrekk
11.10: Roy Jacobsen og Anneliese Pitz om å skrive en historisk roman: Mannen som elsket
Sibir
11.50: Dr. Evgenia Tetimova: Hamsun i Øst-Europa – og historien om glassøyet fra
massegraven
Ca. 12.30: Pause/Lunsj
13.30: Historieprofessor og tidl. leder av Nobelinstituttet, Geir Lundestad: «Fredsprisen og
Nobel-systemet»
14.15: Historiker og forfatter Oddmund Joakimsen: «Narvik 1940. Fiskere og småbrukere
mot Wehrmacht.» Krigsinnsatsen i nord – en oversett historie?
14.55: Pause
15.15: Filmprodusent Trond Eliassen: Om «Slaget om Narvik», den nye storfilmen og krigen i
nord.
16.00: Vernissasje med Hamsun-Selskapets kunst. Innledning ved Helga Wiik. Mingling og
enkel servering.
Ca. 17.00: Seminaret slutt

Søndag 9/8:
Kl. 10-15: Guidet busstur til Kjerringøy, inkl. inngang til det nye Harr-galleriet og til det gamle
Handelsstedet. Egen påmelding. Pris kr 300,-

Hamsun-selskapet takker for økonomisk støtte til dette seminaret fra Gyldendal forlag,
Kulturrådet, Fritt Ord, Sparebanken 1 Nord-Norge og Nordland fylkeskommune.

Hamsun-Selskapet er en av Norges største litterære foreninger. Se hamsun-selskapet.no. Ønsker du å
melde deg inn? Send en mail til polden@hamsun-selskapet.no. Enkeltmedlem: kr 300. Par: kr 350,-

