
 

«Kunst og kultur langs leia» 
 

Bli med på spennende og lærerike opplevelser 

langs vakre Finnmarkskysten med MS «Richard With» 
 

 
 

Tromsø  - Kirkenes - Tromsø 
 

16. - 19. April 2016 

 

 

 



Program:         

Lørdag 16/4: 

17.00 - 17.30:   Åpning av kurset. Presentasjon og praktisk info. V/ kursleder 

17.30 - 20.00:    «Nordens Paris» - kort oversikt over Tromsøs muntre liv og historie. 

   Uhøytidelig velkomstquiz om nordnorsk kulturhistorie. V/ Nils M. Knudsen. 

   «Han lyg så han kjikne!» -Vett og Uvett og humoren i Nord-Troms. V/ NMK 

18.30:    Avgang fra Tromsø 

20.30:    Middag 

 

Søndag 17/4: 

09.00 -10.00:    «På flukt fra revolusjonen. En fransk prins i Havøysund 1795». V/ Per Posti. 10.15 -

11.00:     «Havet og sjøreisen som litterært motiv». Fra Odyssevs til Helge Stangnes. Ca. 11.30 - 

   Ev. busstur til Nordkapp (ikke inkl.) 

12.00 -   Lunsj 

14.45:    Avgang Honningsvåg 

15.00 – 16.00:  «Nordkapp i billedkunsten». V/ Per Posti. 

16:00 – 17.30:   «Recherche – ekspedisjonen 1838 – 39». v/ NMK. 

17.30 – 19.00:   «Da fiskerne gjorde revolusjon» - Trollfjordslaget 1890 og Mehamnopprøret 1903. 

V/ Per Posti. 

20.30:  Middag 

  

Mandag 18/4: 

09.00:  Ankomst Kirkenes 

09.30-12.00:  Besøk på Grenselandsmuseet. Guide: Svea Andresen. 

12.00 -:  Lunsj 

12.30:  Avgang Kirkenes. 

14.00 -15.00:   «Dømmes til ild og bål»: Heksebrenningene på Vardøhus. V/ NMK 

15.00 -16.30:   «Moia på tvoia» - pomorhandelen i litteraturen. V/ NMK 

17.00 -18.00:   «Oppdagelsen» av Nord-Norge. Peder Balkes reise til Finnmark 1832. V/PP 

18.00 -19.00:   «Du smuckeste Qveite, du Dronning i Vand. Fisk og fiskere i litteraturen. V/ NMK 

20.30 Middag 

 

Tirsdag 19/4: 

09.30 -10.30:  Krigen i Finnmark i litteraturen. V/ NMK 

11.00 -12.00:   «Den gang mannfolk kunne gråte». Mannsrollen i den norske ishavslitteraturen. V/ 

NMK 

12.00 -:  Lunsj 

14.00 -15.30:   «Vakker, men livsfarlig?» - Eilert Sundt og diskusjonen om nordlandsbåten. V/ PP 

16.00 -17.30:   «Et utplyndret og vanskjøttet folk!» Bjørnstjerne Bjørnsons møte med Nord-Norge 

sommeren 1869. V/ NMK 

17.30 - 18.30:  Hurtigrutas historie. v/ NMK 

18.30  Oppsummering / Avslutningsquiz. Middag kl. 20.30. ANK, Tromsø 23.45 



 

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). 

 

Per Posti 

Født 1947 i Tromsø, og er fortsatt bosatt i «Nordens Paris». Posti er lærer og 

kunsthistoriker, og har jobbet 20 år med formidling på Tromsø Museum.  

 

Litteratur: 

Trollfjordslaget - myter og virkelighet (1991). 

La Recherche - en ekspedisjon mot nord (2002) – sammen med Nils Magne Knutsen  
Fragmenter i Lappska Mythologien (Lars Levi Læstadius) (2003) – sammen med Nils Magne 
Knutsen. 
 
Per Posti har skrevet artikler og holdt en rekke foredrag om emner innen nordnorsk 
kulturhistorie. 

 

 

 

 



 
 

Nyttig Informasjon 
 

«Richard With» 
Grunnleggeren av Hurtigruten, pioneren som kom på ideen å seile om natten om vinteren, 
har gitt navn til skipet. Richard With har satt så dype spor etter seg i norsk skipsfart, både 
innenriks- og utenriksfart, at han fortjener et skip oppkalt etter seg, i den ruten som han 
skapte. 
MS «Richard er et av Hurtigrutens mellomgenerasjonsskip bygget på begynnelsen av 1990-
tallet. Skipet har 7 dekk, der man foruten lugarer finner komfortable utsiktssalonger, 
restaurant, barer og kafeer, internettkafe, sauna og konferansefasiliteter mm. 
 

Kurslokale  
Møterom på dekk 4 (samme dekk som kafé / restaurant) 
 

Måltider 
Dette er ”normaltidene” for måltider, men kan tilpasses vårt behov. 
Frokost  07.30 – 10.00 
Lunsj   12.00 – 14.30 
Middag  18.30 og 20.30 (19.00 om 1 sitting) 
    
Avgang fra enkelte havner mellom Tromsø og Kirkenes hvor det kan være aktuelt å ta en pause eller gå i land.  

Honningsvåg 14.45   (Ankomst Honningsvåg 11.15) 
Kirkenes  12.30   (Ankomst Kirkenes 09.00) 
Hammerfest 11.45   (Ankomst Hammerfest 10.45) 
 

Påmeldingsfrist:  12. februar 2016 

 

Avbestillingsfrister:   

Avbestilling som er skolen i hende senere enn 23. mars kan medføre gebyr, som vil være på 
100% av grunnprisen for turen. 
 

Reise til / fra og ev. overnatting i Tromsø:  

Må besørges av den enkelte. 
 

Mulighet for å melde seg på busstur til Nordkapp: 
Hurtigruta kjører busstur til Nordkapp som kan bestilles hos oss før reisen. (Pris: kr. 1.150,-) 
 
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.    

 
 
 
 



  

Priser og informasjon:  
 

Grunnpris:  kr 6.850,-    
 
Grunnprisen inkluderer:  

 Kursavgift 
 Reise og overnatting i best tilgjengelig dobbel lugar med Hurtigruten  
 Alle måltider og kaffepauser ihht. program 

 
Tillegg: 

 Tillegg for singellugar kr. 1.300,- 
 Drikke til inkl. måltider 
 Tur til Nordkapp – kr. 1.150,- 

 
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 16 doble og 12 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. Avbestillingsfrist: Uten krav om gebyr: 23. mars 2016 (jfr. også annet sted i programmet) 

 
* 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: «Kunst og kultur langs leia.» 

 Fra- til dato: 16.- 19. april 2016        

   

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

 

Navn:  

Adresse (privat):   

Postnr:  Poststed:  

Tlf.dagtid:  Mobil:   

E-post:    

  

Jeg melder meg på busstur Honningsvåg – Nordkapp t/r       - kr. 1.150,-           

  

  

Ønsker:  

Dobbelt lugar            Sammen med                                                                                  Enkellugar  

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

  

  

Sted / dato                                                                Underskrift 
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