
 

"Humor langs leia" 
Bli med på reise i nordnorsk humor langs vår vakre kyst 

med hurtigruteskipet «MS Trollfjord» 

 

Fra Trondheim til Tromsø 
 

24. - 26. MARS 2015 

 

 



 "Humor langs leia 2015" 

Program:           

Tirsdag 24/3: 

12.00:   Avgang Trondheim  

12.00-14.00:   Lunsj 

14.15-15.00:   Nordnorsk humor og nordnorsk identitet 

   Fra Petter Dass til Arthur Arntzen 

15,00-15.20:   Kaffepause 

15.20-16.00:  Knut Hamsuns nordnorsk menneskebilde -  

den morsomme nordlending 

   Hamsun som polemiker 

   Benoni – klovn eller kjernekar? 

18.30-19.30:   Middag 

20.00:   Filmfremvisning: Fra TV-serien Benoni og Rosa 

21.15:  Avgang Rørvik. Mulighet til å besøke sørgående hurtigrute som ligger til kai i 

Rørvik samtidig med nordgående 

 

Onsdag 25/3: 

08.00-10.00:   Frokost 

10.15-11.00:   Vett og Uvett. Kulturhistorisk utgangspunkt 

11.20-12.00:  ” Et lite pekk tesies!” . Vett og Uvett som rapport fra en nordnorsk hverdag. 

12.30:  Ankomst Bodø 

12.00-14.00:  Lunsj 

15.00:  Avgang Bodø 

14.15-15.00:  Asbjørn Dybwad og den frie fantasi 

15.20-16.00:  Arthur Arntzen: Nordnorsk humor erobrer Norge! 

18.30-19.30:  Middag 

19.30 Avgang Stamsund 

20.00:  Filmfremvisning: A. Arntzen: Den fordømte nordlending 

Ca. 22.00:  Kort kåseri om forfatteren og humoristen Sigurd Sivertsen fra Raftsundet 

 

Torsdag 26/3: 

08.00:  Avgang Harstad 

08.00-10.00:  Frokost 

10.00-10.45:  Støttebok for søringer. Nordnorsk selvironi 

11.00-11.45:  Harstad-humor. Kåseri av Bjørn Hall-Hofsø, som har utgitt tre samlinger med 

historier fra Harstad 

11.45:  Avgang Finnsnes  

12.00-13.00:  Lunsj 

13.15-14.00:  Oppsummering av seminaret 

14.30:   Ankomst Tromsø 

 
 
Endringer i programmet kan forekomme. 
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Forelesere: 
 

Nils Magne Knutsen  
Født i Kvæfjord i 1943. Litteraturforsker. Professor emeritus i 

nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø. Har markert seg som 

formidler av skjønnlitteratur av nordnorske forfattere og er 

spesialist på Hamsuns forfatterskap. Knutsen var med og startet 

Hamsun-dagene i Hamarøy og var styreleder i Hamsun selskapet i 

mange år. Han har skrevet flere bøker om nordnorsk kultur- og 

litteraturhistorie.  Har mottatt flere priser og utmerkelser og ble i 

2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin litteraturformidling. Han har 

skrevet flere bøker om nordnorsk kultur- og litteraturhistorie. 

Utvalg litteratur: 
 Makt – avmakt. En analyse av Knut Hamsuns Benoni og Rosa, Aschehoug (1975)  

 Nessekongene - de store handelsdynastiene i Nord-Norge, Gyldendal (1988)  

 Fra Ottar til Oluf. Artikler om nord-norsk litteratur, Cassiopeia forlag (1991).  

 Mørkets og kuldens rike. Tekster i tusen år om Nord-Norge og nordlendingene, Cassiopeia forlag 

(1993)  

 Nordens Paris. Vandringer i Tromsøs muntre liv og historie, Angelica forlag (1996).  

 La Recherche - En ekspedisjon mot nord, reiseskildring, Angelica forlag (2002).  

 Knut Hamsun og Nordland - Den lange veien hjem, Angelica forlag (2006). 

 

Bjørn Hall-Hofsø  
Født i Harstad i 1943, journalist, redaktør, informasjonssjef og 

lokalhistoriker. Har gitt ut flere bøker, bl.a om oppvekst- og 

ungdomsmiljøet i Harstad på 1950-tallet. Har hatt mange 

tillitsverv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Har fått 

utmerkelsen Æresambassadør for Harstad og er æresmedlem 

i Hålogaland Amatørteaterselskap.  

Utvalg litteratur: 

 Kulturbyen Harstad : historiske streif i det lokale kulturliv. 1993 

 Tykjepelka. - Egenproduserte nordnorske historier.Samlaget.1995. 

 Da byen var Harstad og resten var avsides (I) 1996. (II) 1997, og (III) 2001 

  «'Mamma Corner' og rockeungdommen» i Årbok for Harstad 2010. 

 Da Per Alsaker svømte til Brurvik for å bade Harstad 2010. 

 Æ e fra Harstad, så æ går medt i gata. Harstad 2012. 

 «Harstadværinger og humor» i Årbok for Harstad 2013.  
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Nyttig informasjon 
 

«MS Trollfjord» 

Skipet bærer navnet til en av de mest spektakulære opplevelsene på reisen til Hurtigruten. 
Innvendig er «Trollfjord» designet etter inspirasjon fra kystmiljøet skipet er en del av. Skipet, 
som ble bygd ved Fosen mek. Verksted, og ble døpt av Kari Bremnes i mai 2002, kan smykke 
seg med ShpPax Award fra 2003 for sitt design og sine fellesareal. Disse arealene er smykket 
med kunst, og skal innby til behagelig reise.  Skipet har 9 dekk og 654 køyeplasser fordelt på 
305 lugarer. Originale malerier av kunstneren Kaare Espolin Johnsen finnes i «salong Espolin 
Johnson» Kabinett på dekk 8.   Forøvrig anbefaler vi en” kunstrunde” om bord – der er mye å 
se av den slags. 
 

Kurslokale 
Møterom forut på dekk 5 (samme dekk som kafé / restaurant) 
 
Måltider 
Dette er” normaltidene” for måltider, men kan tilpasses vårt behov. 
Frokost  07.30 – 10.00 
Lunsj   12.00 – 14.00 
Middag  18.30 – 19.30 
    
Avgang fra enkelte havner mellom Trondheim og Tromsø (hvor det kan være aktuelt med en 
pause eller ta en tur i land): 
Trondheim  12.00 
Rørvik   21.15 
Ørnes   09.30 
Bodø   15.00   (Ankomst Bodø 12.30) 
Stamsund  19.30 
Svolvær  22.00 
Harstad  08.00   (Ankomst Harstad 06.45) 
Finnsnes  11.45 
Tromsø  18.30   (Ankomst Tromsø 14.30) 
 
Påmeldingsfrist:  20. januar 2015 
 
Avbestillingsfrist:  Eventuell avbestilling må være skolen i hende senest 2. mars for å unngå 
gebyr som vil være 100% av grunnprisen. 
 
Vi tar forbehold om endringer i programmet.      
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Priser og informasjon:  
 
Grunnpris:  kr 5125,-    
 
Grunnprisen inkluderer:  

 Kursavgift 
 Reise og overnatting i best tilgjengelig dobbel lugar med Hurtigruten 

Trondheim – Tromsø 
 Alle måltider og kaffepauser ihht. program 

 
Tillegg: 

 Ev. tilslutningsbilletter til / fra Trondheim / Tromsø (merkes av på påmeldingsskjemaet) 
 Bil på Hurtigruten, Trondheim - Tromsø – kr. 1175,-  
 Drikke til inkl. måltider 

 
Det tas forbehold om mindre justeringer av prisen som følge av forhold som ligger utenfor vår kontroll. 
Faktura sendes ut når påmeldingsfristen er gått ut og registreringen avsluttet. 
 
Andre opplysninger: 

1. Innkvartering hovedsakelig i dobbel lugar. NNPS disponerer 32 doble og 8 single lugarer i perioden. 
Lugarkategorien er best tilgjengelige uspesifisert. Vi kan derfor ikke garantere f.eks. utvendig lugar. 

2. Påmeldinger må foreligge skriftlig innen den fastsatte fristen, og er da bindende. 
3. Det er viktig at man sørger for å ha reiseforsikring m/ avbestillingsforsikring i orden i tilfelle man blir 

nødt til å avbestille turen / kurset. 
4. Avbestillingsfrister:  

 
* Nordnorsk Pensjonistskole er et” Folkehøgskolelignende tiltak”, med nedre aldergrense på 16 år. Vi følger 
samme reglement som alle andre folkehøgskoler.  
 
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en av landets to pensjonistskoler, og ligger i kommune-senteret Vik, i 
Sømna kommune, i samme bygning som Sømna Kro & Gjestegård.  
 
Skolen har bl.a. som mål å gi eldre og yngre mennesker nye ferdigheter og kunnskap, bygge bro mellom 
generasjonene, samt være et forum for innsamling, dokumentasjon og formidling av de livserfaringer som 
eldre mennesker sitter inne med.  
 
Skolen arrangerer kortkurs, både lokalt og desentralisert som dette kurset, hovedsakelig med seniorer som 
elever, men hos oss møtes folk i alle aldre. Kursene er vanligvis fordelt på 3 – 14 dager, med tema som data, 
digitale kamera, ulike husflids- og hobbyaktiviteter, musikk, natur, kultur og historie og kursreiser i inn og 
utland, for å nevne noe. I tillegg tilbyr vi kurs som forberedelse til pensjonsalder. Vi leier inn flinke lærere fra 
hele landet, og samarbeider med kor og andre organisasjoner om å arrangere kurs. 
 
Ta kontakt med oss om du har en kursidé!  
 
Telefon:   750 29 280  
E-post:   post@nnps.no  
Hjemmeside:   www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 



PÅMELDINGSSKJEMA   
(Må returneres NNPS innen fristen for å sikre plassen)  

 

Kurstittel: "Humor langs leia" 
 Fra- til dato: 24. – 26. mars 2014          

  Underskrift 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

 

Navn:  

Adresse (privat):   

Postnr:  Poststed:  

Tlf.dagtid:  Mobil:   

E-post:    

Ønsker tilslutningsbillett med Hurtigruta til Trondheim fra:  

Ønsker tilslutningsbillett med Hurtigruta fra Tromsø til:   

Tilslutningsbillett(er) Med full pensjon:                                  Med frokost  

Ønsker om mulig å ta med Bil på hurtigruta fra  

  

Dobbelt lugar        Sammen med                                                                                   Enkellugar  

Spesielle behov vedrørende kost, helse, teleslynge o.a.  

  

Sted / dato  
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