
 

 
Velkommen til Nansenskolens bokdager 2020! 

Nansenskolens bokdager er fordelt over fire ulike tematiske bolker: 
Poesidagen, Et døgn med en forfatter, Prosadagen og Debutantmøte.  

Arrangementene finner sted på Nansenskolen på dagtid og på Litteraturhus 
Lillehammer på kveldstid i tidsrommet mandag 26/10 til fredag 30/10. 

Arrangementene på dagtid vil i år bare være åpne for Nansenskolens 
studenter, mens arrangementene på Litteraturhus Lillehammer vil være åpne 
for alle. Inngang kr 100,- på kveldstid. 

Programmet er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Norsk Forfattersentrum. 
Bokdagene er et samarbeid mellom Nansenskolen og Litteraturhus 
Lillehammer. 

Vel møtt til spennende dager!  

 
Med hilsen Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi 
Marius Emanuelsen – skrivekunstlærer 
 

 Fotokreditt banner, øverst fra venstre: Pauline Östgård, foto: Pernille Marie Walvik; Henning H. Bergsvåg, foto: Helge 
Skodvin; Olaug Nilssen, foto: Bent R. Synnevåg; Kjersti Annesdatter Skomsvold, foto: Agnete Brun; Runa Borch Skolseg, 
foto: Ida Gøytil; Pedro Carmona-Alvarez, foto: Eva Lene Gilje Østensen; Øyvind Berg, foto: Rolf M. Aagaard; Anna 
Albrigtsen, foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss. 



POESIDAGEN  
 
MANDAG 26. OKTOBER  
10.15–11.15: Steinar Opstad om Lars Noréns Fragmenter II (Nansenskolen, Storsalen) 
«Å oversette er for meg å tre inn i et annet menneskes bevissthet», skriver lyriker Steinar 
Opstad i etterordet til den første av hans to gjendiktninger av den svenske dramatikeren 
Lars Noréns Fragmenter: «og fragmentene viser til en tenkningens smerte, også rent fysisk, 
ved betoningen av nedbrytning, psykisk sykdom og aldring. Det ligger en kraftanstrengelse i 
dette verket, som jeg som gjendikter har fått leve meg inn i: også smerten må oversettes i 
min bevissthet, smerten i språket og i blikket.» Men hvordan oversetter man en annens 
smerte? Steinar Opstad møter skrivekunstlærer Marius Emanuelsen til samtale om 
gjendiktning, innlevelse og Lars Norén. 

12.30–13.30: Tone Hødnebø om Anne Carson (Nansenskolen, Storsalen) 
Den kanadiske poeten, oversetteren og klassisk-professoren Anne Carson blir stadig oftere 
nevnt som storfavoritt til Nobelprisen i litteratur. De siste årene har lyriker Tone Hødnebø 
oversatt to Carson-samlinger til norsk: Glass, ironi og Gud (2014), og nå også Rød selvbiografi 
(2020), som bygger på myten om Geryon, et rødt, bevinget monster som blir drept av 
Herakles. Hendelsen skildres fra monsterets perspektiv i et tapt dikt av den greske poeten 
Stesikhoros (630–555 f.Kr.) – og i Carsons hender forvandles dette til en poetisk fortelling 
om ulykkelig kjærlighet mellom monsteret og Herakles i en verden som ligner vår egen. Tone 
Hødnebø møter Marius Emanuelsen til samtale om Carson, gjendiktning og Rød selvbiografi.  

19.00–20.00: Øyvind Berg om Paul Celan (Litteraturhus Lillehammer) 
Lyriker, essayist, dramatiker, romanforfatter og oversetter Øyvind Berg har gjendiktet Paul 
Celan (1920–1970) tre ganger. Først i 1983 (Språkgitter), så i 1996 (Etterlatt) og igjen med en 
revidert versjon av Etterlatt i 2020.  «I 1983 var Celan fremdeles en kontroversiell forfatter», 
kommenterer Berg, «i 1996 var han blitt en moderne klassiker, nå er han den sentrale 
tyskspråklige poeten etter 1940, og noen vil hevde i hele det tjuende århundre.» Øyvind 
Berg kommer til Litteraturhus Lillehammer for å samtale med litteraturhusets program-
koordinator Cathrine Strøm om Celan, gjendiktning og det stadige behovet for å finne opp 
språket på nytt. 

 



ET DØGN MED OLAUG NILSSEN  
TIRSDAG 27. OKTOBER  

10.15–11.00: Foredrag. «Fra Tung tids tale til Yt etter evne, få etter behov»  
(Nansenskolen, Storsalen) 
I 2017 fikk Olaug Nilssen Brageprisen for den selvbiografiske romanen Tung tids tale, om 
livet med og kampen for den autistiske sønnen Daniel. I dette foredraget snakker hun om 
arbeidet med denne romanen, om mottakelsen av den, og om arbeidet med «oppfølgeren», 
fiksjonsromanen Yt etter evne, få etter behov (2020). Også her dreier det seg om å ha om-
sorg for en autistisk gutt, men denne gang møter en utvidet familie på randen av utmattelse 
og sammenbrudd, i kamp med hverandre, velferdsstaten og seg selv. 
 
12.30–13.30: Hva vil det egentlig si å yte etter evne og få etter behov?  
(Nansenskolen, Storsalen) 
Olaug Nilssen samtaler med skrivekunstlærer Marius Emanuelsen om politikk, religion, 
moral og litteratur. 
 
19.00–20.00: Bokbad med Olaug Nilssen på Litteraturhus Lillehammer! 
Samtalen ledes av Marit Borkenhagen, sjef for Norsk Litteraturfestival. 
 
 
 

 
  



PROSADAGEN  
TORSDAG 29. OKTOBER  

10.00–11.30: Geir Gulliksen og Henrik Øxnevad om maskulinitetens (u)muligheter 
Geir Gulliksen debuterte skjønnlitterært i 1986, og har vært en av Norges viktigste redaktører 
gjennom 90-tallet og frem til i dag. De senere årene har forfatterskapet i stadig sterkere grad 
kretset rundt seksualitet, trange kjønnsroller og oppbrudd. I årets Gulliksen-roman, Bli snill 
igjen, møter vi Henning, som føler seg ferdig med kvinner. Er det ikke kanskje på tide å prøve 
menn? Henrik Øxnevad debuterte våren 2020 med romanen En sånn rød amerikansk scooter, 
om 17 år gamle Erik som har to kjærester, en gutt og en jente. Gulliksen og Øxnevad møtes til 
samtale med skrivekunstlærer Marius Emanuelsen om maskulinitet, kjønn og litteratur anno 
2020. 
 

 
 
 
19.00–20.00: Bokbad med Kjersti Annesdatter Skomsvold på Litteraturhus Lillehammer 
Siden debuten i 2008 har Kjersti Annesdatter Skomsvold rukket å etablere seg som en av 
landets viktigste, mest kritikerroste forfattere. Årets roman, I dag jeg, i morgen du handler 
om oversetteren Peter Venn og hans forsøk på å frigjøre seg fra en slu og dominerende mor. 
For hvem eier egentlig historien om hvordan faren til Peter døde? Forfatteren møter Marius 
Emanuelsen til samtale om årets roman i lys av forfatterskapet så langt.  
 

  



DEBUTANTMØTE  
FREDAG 30. OKTOBER  

12.30–14.00: Tre debutanter! (Nansenskolen, Storsalen) 
Tre debutanter kommer til Lillehammer denne fredagen for å presentere bøkene sine. Anna 
Albrigtsens debutroman Solen treffer andre ting enn oss handler om en liten, dysfunksjonell 
familie på flukt fra en søppelsekk full av regninger. Pauline Östgårds Melkeveien handler om 
den barnlige fantasiens møte med en kompleks virkelighet. I Runa Borch Skolsegs diktdebut 
Bois befinner vi oss i et poetisk landskap preget av begjær, vold og kropp.  

 

18.30–19.15: Debutantsamtalen (Litteraturhus Lillehammer) 
Runa Borch Skolseg, Anna Albrigtsen og Pauline Östgård møter Marius Emanuelsen til 
samtale om debutantrollen. 

 

19.30–21.30: AVSLUTNINGSFEST: POESIDIGG på Oppland Kunstsenter!   
Bokuka avsluttes i år med poesi, musikk og fest på Oppland Kunstsenter i regi av 
Bergensfenomenet Poesidigg.  I kjent stil geleider poet, ordstyrer og DJ Henning Bergsvåg 
oss gjennom en aften i poesiens tegn der både nye- og etablerte stemmer kommer til 
orde. Hit kommer også poet Pedro Carmona-Alvarez og debutant Runa Borch Skolseg. Det 
blir DJ og åpen mikrofon – bli med!  
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