Månedens gjenstand april 2020:
Hans Gerhard Sørensen, ”Hvalen”
Tresnitt, 40 x 25,2 cm, 1963.

Hans Gerhard Sørensen (1923-1999) illustrerte
Hans Kristiansens gjendiktning av Nordlands
Trompet, som kom på Fabritius forlag i 1962.
Billedspråket i Sørensens illustrasjoner er stilisert
og kraftig i uttrykket. Den visuelle dynamikken
i illustrasjonene foresterkes gjennom bruk av
diagonalkomposisjoner, og av linjer og flater som
bryter mot hverandre og danner rytmiske mønstre.
Dynamikk skapes også gjennom at flere av hans
figurer fremtrer som små pantomimer. I illustrasjonene finner vi fiskere og jegere ute i naturen, og
mennesker satt inn i ulike hverdagslige gjøremål.
Sørensen hadde en forkjærlighet for det karikerte.
Det at han arbeidet med typer, gir en følelse av
karikatur mer enn individer med sine særegenheter.
Tidsperspektivet blir en vesentlig dimensjon da han
skildret naturen, drakter, båter og fangstmetoder
satt inn i et historisk perspektiv. Her skiller han seg
ut fra mange kunstnere i sin egen samtid, som var
opptatt av å fremme det tidløse i tekstene.
Tresnittet ”Hvalen”, fra 1963, ble ikke publisert
som bokillustrasjon i andreutgaven av Kristiansens
gjendiktning. Denne kom i 1963, året etter førsteopplaget. Grunnen vites ikke, men tresnittet er i
dag å finne i Prestegården på Alstahaug, og er del
av samlingen som i sin tid ble gitt til museet av
Terje Navjord.

Hvalfangstsesongen starter i Norge i dag i april og
varer til august/september. Petter Dass skriver i
Nordlands Trompet at nordlendingen ikke jaktet på
hvalen. Den ble bare slaktet om den selv fant veien
til land. Oppsynsmannen passet på, da hvalen, på lik
linje med skipsvrak og annet vrakgods, hørte kongen
til.

Du grumme Søe-Konge! Du Trold i det Vand!
Hvad driver dig til at du render paa Land
Og lader godvillig dig slagte!
Fortæl mig, naar Tarmen er sulten og tom,
Hvor mange Tønd´ Sild at der gaaer i din Vom,
Førend du din Hunger kand stoppe?
Jeg meener, to Læster i Maal-Tønder grov
Til Maaltid paa engang dig giøres behov,
Det er kun for dig som en Loppe.
Men aldrig var Nordlandske Bonde saa klog,
At dig forulemped´ hans Spyd eller Krog,
Han vidste dig aldrig at fange;
Hvis ikke du selver paa Stranden opdrev
Og dem til Rov uformodentlig blev,
Dog det har bedaaret saa mange:
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”Månedens gjenstand” presenteres i Helgelands Blad og stilles ut i museets foajé.
Påfølgende måned flyttes utstillingen til Kulturbadet Bibliotek i Sandnessjøen.

