
    Program for Hamsun-Selskapets 
litteraturseminar Bodø 5.- 7. august 2021 

 

Hamsun, konflikt og krig i nord  
       

Hamsun-Selskapet er på plass i Bodø med sitt 

litteraturseminar rett i forkant av åpningen av 

Nordland Musikkfestuke i august 2021. Både 

Hamsun, krigen og kunstneriske framstillinger 

av Nord-Norge er temaer som engasjerer.  

Torsdag holder vi hus på biblioteket Stormen 

midt i Bodø sentrum (gratis). Etter en 

åpningskonsert med hamsunsk vri, får 

publikum gjennom en oversiktsforelesning bli 

kjent med forfattere som har framstilt nordnorske samfunn i sin litteratur, herunder Roy Jacobsen. 

Jacobsen inntar deretter selv podiet.   

Fredag blir det fullt dagsseminar med inngangsbillett i Stormen 

konserthus - Lille sal (vis a vis Stormen bibliotek). Som det detaljerte 

programmet på de neste sidene viser, venter dypdykk og overraskende 

innfallsvinkler på rad og rekke. Hamsuns meninger om rettsoppgjøret 

mot ham, rastløse og eventyrlige liv og ikke minst framstillinger av 2. 

verdenskrig i Nord-Norge står sentralt.  

Lørdag får man en unik sjanse til å bli med på guidet busstur til 

Kjerringøy med tre begivenheter: 1) Det nye Harr-galleriet med bl.a. en 

stor samling Hamsun-bilder og med kunstneren Karl Erik Harr selv som omviser. 2) Zahl-fjøsen, som 

også har en flott Hamsun-del. 3) Det gamle Kjerringøy handelssted, der den 20-årige saltværingen, 

småbrukersønnen og forfatterspiren Hamsun for over 140 år siden oppsøkte handelsmann Zahl for å 

låne penger til skrivingen.  

Hamsun-Selskapet samkjører litteraturseminaret med Nordland musikkfestuke i Bodø: Vårt 

arrangement avrundes i samme øyeblikk som musikkfestuka åpner for fullt. Derfor er derfor dusinvis 

av konserter og andre arrangementer i byen seminarhelga. Vi oppfordrer musikkinteresserte til å 

sjekke ut hele festukas tilbud på musikkfestuka.no.  

Fredagsseminaret koster kr. 500,- (kr. 400,- for medlemmer av Hamsun-Selskapet). Forhåndsbetaler 
du fredagsseminaret, er du sikret reservert plass på torsdagens gratisseminar på Stormen. Korona-
restriksjoner gjør at kun 120 personer er tillatt i konsertsalen fredag, og du må sørge for mat og 
drikke selv. Utflukten til Kjerringøy lørdag koster kr. 300,- Det er satt av tid til lunsjpause. Kun 
forhåndspåmelding. Utfluktens varighet: kl. 10-16. Oppmøte ved rutebilstasjonen.  Møter du direkte 
på Kjerringøy, kan du delta med vår omvisningsgruppe for kr 180,-. Vi er tilbake i Bodø i god tid til 
den store åpningskonserten til musikkfestuka.  
Betaling: Hamsun-Selskapets konto nr. 4509 10 43673 – eller: vips til Selskapets økonomiansvarlige 
og nestleder, Randi Eilertsen, 959 06 415.  Merk betalingen med «Seminar» (+ ev. «Utflukt»»). 
Spørsmål kan rettes til hege.faust@gmail.com eller tlf. 95085285.  

Historien om øyet fra 
massegraven: Hva har den med 
Hamsun å gjøre?  

mailto:hege.faust@gmail.com


Program torsdag 5/8 - Stormen bibliotek 

13.30: Sekretariatet åpner. Registering av besøkende grunnet regler om smittesporing. 
Gratis inngang.  

 

14.30:  Seminaråpning med velkomsthilsener: Ida Pinnerød, ordfører i Bodø og Hege Faust, 
styreleder i Hamsun-Selskapet  

 

14.50: Åpningskonsert med Musikk i Nordland:  

- Robert Schumanns klaverkvintett i ess-dur, op.44, i fire satser.    

- Edouard Sadoians strykekvartett til Hamsun 

Musikk i Nordlands 
ensemble 
urframfører her stykket Sadoian spesialskrev til 
Hamsun! Innledning ved Helga Wiik og Alf-Einar Øien 
om historien bak partitur-gaven Hamsun-Selskapet i 
sin tid mottok. Øien og Wiik forteller også kort om 
seminarets mini-utstilling i Stormen bibliotek denne 
ettermiddagen, der utvalgte kunstverk i Selskapets 
eie vises fram.     

 

15.35: Pause 

15.50: Åpningsforedrag: «Kampen mot fattigdommen i 
nordnorsk litteratur». Ved professor emeritus Nils Magne 
Knutsen, Universitetet i Tromsø.  

 
 
16.50: Sofasamtale med forfatter Roy Jacobsen, Oslo, om 
Hamsun, Nord-Norge og hans eget forfatterskap. 
 
 
17.40: Spørsmål, diskusjon og tilleggsinfo om utstillingen og 
om morgendagens program.  
 
 
Seminarslutt ca. 18.00 
 



Program fredag 6/8: Stormen konserthus – Lille sal (vis a vis biblioteket)  
 
09.00: Billettsalg og krambod åpner. Inngang kr. 500, - (400,- for medlemmer av Hamsun-
Selskapet). Det anbefales forhåndskjøp av billett.   
 
09.30: Seminarstart ved Selskapets styre 
 
09.35: Professor Lisbeth Wærp, Universitetet i Tromsø: 

«Antisemittisme? Rasisme? Markens 
Grøde – en nylesning» 
 
10.15: "Vandringens tilblivelse - fra 
Hamsun til Dylan", ved Ronald Nystad-Rusaanes, Fauske, leder av 
litteratur-festivalen «Det Vilde Ord» 
 
10.55: Kort beinstrekk 
 

 
11.10: Roy Jacobsen og Anneliese Pitz, Oslo, i 
scenesamtale om å skrive en historisk roman: Mannen 
som elsket Sibir  
 
11.50: Dr. Evgenia Tetimova, 
Bulgaria: «Hamsun, Bulgaria og 
glassøyet fra massegraven»   

 
 
Ca. 12.30-1330: Lunsjpause 
 

 

13.40: Professor i psykiatri Terje Øiesvold, Bodø: «Aa Gud – aa Gud for 
Falskhet og Løgn gjennom hele Forklaringen!» -  Hamsuns 
blyantskrevne kommentarer i rettsdokumentet og Paa gjengrodde 
stier.   
 
14.30: Krigsbokforfatter og tidligere offiser Jan 
Petter Pettersen, Narvik: «Narvikfelttoget 1940, en 
oversett historie?»   

 
15.10: Pause 
 

15.30: Filmprodusent Trond Eliassen, 
Narvik. Den nye storfilmen «Slaget om Narvik» og krigen i nord.  
 
Spørsmål fra salen.  
 
Seinest 17.00: Seminaret slutt 



Program lørdag 7/8:  
 
Kl. 10-16: Guidet busstur til Kjerringøy, 
inkludert inngang til det nye Harr-
galleriet, Zahl-fjøsen (begge med store 
Hamsun-avdelinger) og det gamle 
Handelsstedet der Hamsun lånte penger 
av Zahl til å realisere forfatterdrømmen. 
Det endte med Nobel-pris.    
 
Egen, bindende forhåndspåmelding. Pris 
kr 300,- Oppmøte/avgang fra 
rutebilstasjonen.  
 

 
 
 
Endringer i programmet kan forekomme. 
 
 
 
 

 

    Hamsun-Selskapet takker: 
 

 
Musikk i Nordland og Nordland fylkeskommune for  
samarbeid om konserten.  
 
Bodø kommune for bruken av lokaler i Stormen folkebibliotek.  
 
Nordland musikkfestuke for samarbeid om arrangementet. 
 
Gyldendal forlag, Fritt Ord og Norsk Kulturråd for økonomisk støtte til å 
gjennomføre seminaret.       
 
  
 

 
 
 
 
Hamsun-Selskapet er en av Norges største litterære foreninger. Ønsker du å melde deg 
inn? Send en mail til polden@hamsun-selskapet.no 
Medlemskapet er gratis. Se også våre hjemmesider: hamsun-selskapet. no 
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