Velkommen til Nansenskolens bokdager 2021!
Nansenskolens bokdager er fordelt over fire ulike tematiske bolker:
Et døgn med en forfatter, Poesidagen, Prosadagen og Debutantmøte.
Arrangementene finner sted på Nansenskolen på dagtid og på Litteraturhus
Lillehammer på kveldstid i tidsrommet mandag 1/11 til onsdag 3/11-2021
Fredag 5/11 foregår kveldsarrangementet på Oppland Kunstsenter.
Arrangementene er åpne for alle interesserte.
Inngang kr. 100,- på kveldstid mandag til onsdag.
Bokdagene er et samarbeid mellom Nansenskolen, Litteraturhus Lillehammer
og Oppland Kunstsenter.
Programmet er støttet av Fritt Ord, Norsk Forfattersentrum og
Bergesenstiftelsen
Vel møtt til spennende dager!

Med hilsen Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi
Marius Emanuelsen, skrivekunstlærer

ET DØGN MED
MARIA NAVARRO SKARANGER
MANDAG 1. NOVEMBER
Velkommen til et dypdykk i Maria Navarro Skarangers forfatterskap!

10.30-11.30 i Storsalen, Nansenskolen
Maria Navarro Skaranger om Alle utlendinger har lukka gardiner
«Under sviddeste fiskepinnemiddagen i dag, jeg og Matias hørte masse lyder fra ute.»
I januar 2015 brakdebuterte 20 år gamle Maria Navarro Skaranger med romanen Alle
utlendinger har lukka gardiner om fjorten år gamle Mariana som vokser opp på Romsås i
Oslo på 2000-tallet. Boka ble nominert til Tarjei Vesaas debutantpris og utløste en debatt om
«kebabnorsk» i mediene. VGs anmelder slo fast at selv om boka var god, var den ikke «den
store innvandreromanen» som «mange ventet på», rett og slett fordi den var «for knapp».
Bare et halvt år tidligere hadde Skaranger gått ut fra skrivekunstlinja Nansenskolen, der
førsteutkastet til debutromanen ble unnfanget. Maria Navarro Skaranger samtaler med
skrivekunstlærer Marius Emanuelsen om hvordan teksten ble til, om prosessen frem mot
utgivelse, og om hvordan boka ble mottatt og satt i bås. Hvordan kan man best lese Alle
utlendinger har lukka gardiner i dag, når den verste støyen har lagt seg? Og hva lærte
forfatteren av å skrive den?

12.30-13.30 i Storsalen, Nansenskolen:
Maria Navarro Skaranger om Bok om sorg: fortellingen om Nils i skogen (2018)
«Vi hadde kanskje tenkt allerede da, at denne gutten, han kommer aldri til å bli gammel, han
kommer aldri til å få barn, gifte seg, kjøpe hus og bil.»
Maria Navarro Skaranger fulgte opp suksessdebuten med Bok om sorg (Fortellingen om Nils i
skogen), en ganske annen og langt mer sober tekst, om en brors selvmord og en families
sorgarbeid. For denne boka ble forfatteren tildelt Osloprisen 2018 og EUs litteraturpris 2020.
Hun ble også tildelt Bjørnsonstipendet. Maria Navarro Skaranger samtaler med
skrivekunstlærer Marius Emanuelsen om psykisk helse og å finne et språk for sorgen.

19.00-20.00 på Litteraturhus Lillehammer: Maria Navarro Skaranger om Emily forever
(2021)
«Hun er så stille, med tårene og drømmene sine, hvorfor kan hun ikke si noe, da?»
I årets Skaranger-roman, Emily forever, møter vi nitten år gamle Emily som er gravid, forlatt
og jobber på Kiwi. Barnefaren, Pablo, har problemer med loven – og med å ta på seg
foreldreansvar. Moren til Emily, som selv har vært alenemor, vil gjerne hjelpe, men vet ikke
hvordan. Hvordan skal det gå med stakkars Emily?
Emily forever har blitt møtt med strålende anmeldelser og har satt i gang debatter om
arbeiderlitteratur, kjønn og klassekamp. Maria Navarro Skaranger samtaler med Marius
Emanuelsen om hvordan man gir en stemme til den som ikke vil eller kan snakke for seg
selv.

POESIDAGEN
TIRSDAG 2. NOVEMBER
10.15-11.15 i Storsalen, Nansenskolen
Gunnar Wærness om Ta på Jesus
«kom Gud det er plass / i munnen på meg / du kan stå på mine bein / og slippe frem /
ditt lys»
Siden debuten med Kongesplint (Tarjei Vesaas’ debutantpris 1999) har Gunnar Wærness
markert seg som en av landets villeste og mest vesentlige poeter. Han er en grenseløs poet
som ofte arbeider i skjæringspunktet mellom dikt og andre kunstuttrykk, og også hans siste
bok, Ta på Jesus, er et sammensatt verk. Del en, «Ta på Jesus», er en videreutvikling av
Arnulf av Leuvens (ca 1200–1250) hymne Salve Mundi Salutare. Del to, «Ta på ordet»
henvender seg til en svart Jesus. Del tre, «Ta på verden», er et essay om å bygge brønn i
Zimbabwe – noe forfatteren også har gjort. Snur man boka, kan man lese den på engelsk.
Gunnar Wærness og Marius Emanuelsen samtaler om poesi og religion, og om behovet for
å redde verden gjennom ord og handling.

12.30-13.30 i Storsalen, Nansenskolen
Priya Bains om Med restene av mine hender
Priya Bains’ debutsamling, Med restene av mine hender, vender blikket mot familien – en
familie full av «enøyde banditter / krokbøyde koner / med enorme hender / og dårlige
knær». Vi møter et vell av besteforeldre, mødre, fedre, onkler, tanter, sønner, døtre, søstre
og brødre, som alle gjør krav på virkeligheten og som dels vil beskytte, dels kontrollere
hverandre. Vi møter en foreldregenerasjon som frykter at de har mistet barna sine, og unge
som slites mellom lojalitet, kjærlighet – og trangen til å gjøre opprør: «guttene forsvinner /
ut mot natten / luskende ulvebarn / med lange tunger / som sleiker asfalten»
Priya Bains samtaler med Marius Emanuelsen om familie og tilhørighet, frihet og den
uunngåelige erfaringen av å bli offer for andres forventninger.

19.00-20.00 på Litteraturhus Lillehammer
Endre Ruset og Harry Man om å skrive dikt etter Utøya
«Hvis sannheten skal / forbli sannhet trenger den / sin egen musikk, slik overlever den»
Kan man skrive dikt om terroren på Utøya 22. juli 2011? Eller må spørsmålet stilles motsatt:
kan man la være å skrive om terroren på Utøya? Hva står på spill for den som gjør det?
Hvilke feller kan man gå i? Med diktboka Deretter har poetene Endre Ruset og Harry Man
forsøkt å sette ord på de kollektive traumene gjennom å trekke veksler på så vel
rettsdokumenter som et gammelengelsk dikt. Tirsdag kveld møter de begge Marius
Emanuelsen til samtale om terror, sorgarbeid og poesi.

Fotokreditt: Maria Navarro Skaranger er fotografert av Io Sivertsen, Gunnar Wærness er fotografert av Eva Lene Gilje
Østensen, Priya Bains, Bjarte Breiteig og Runa Skjeldal er fotografert av Baard Henriksen, Endre Ruset er fotografert av
Heidi Furre, Harry Man er fotografert av H. S. Master, Ingvild Rishøi er fotografert av Ekko von Schwichow, Victoria Kielland
er fotografert av Julia Marie Naglestad, Christine Kjellstrøm Melby er fotografert av Oda Berby Lowres, Krista Lien Indrehus
er fotografert av Geir Mogen.

PROSADAGEN
ONSDAG 3. NOVEMBER
09.00-10.00 i Storsalen, Nansenskolen.
Ingvild Rishøi om magisk julerealisme på Tøyen
Helt siden Ingvild Rishøi debuterte med La stå i 2007 har hun vært kjent som en av landets
mest kresne novellister, samtidig som hun er lest og elsket av mange. Hun er, for å sitere
kollega Kyrre Andreassen, kanskje «den forfatteren i Norge de seinere åra som har fått flest
lesere til å grine». Men vi har ikke fått noen ny bok fra henne siden Vinternoveller i 2014.
Derfor er det noe av en sensasjon at Rishøi nå i høst tar skrittet fra novelle til roman med
intet mindre enn en julefortelling. Stargate – en julefortelling handler om provisjon, rus og
juletresalg på Tøyen i Oslo – og den fortelles fra det hinsidige. Ingvild Rishøi samtaler med
Marius Emanuelsen om overgangen fra novelle til roman, om å ha Astrid Lindgren som
inspirasjonskilde, og om hvorfor denne boka tok tusen år å skrive.

12.30-13.30 i Storsalen, Nansenskolen
Bjarte Breiteig om «Tøyeneffekten»
«Hvor er pappa?» er spørsmålet Bjarte Breiteigs nye roman, Tøyeneffekten, åpner med. Den
som spør er lille Kalle, den eneste på sitt skoletrinn med norskfødte foreldre, og en stadig
mer ensom og isolert gutt. De siste årene har pappa Jostein drevet en nabolagskafé på
Tøyen i Oslo og forsøkt å få et hardt prøvet og mangfoldig lokalsamfunn til å komme
sammen i solidaritet og fellesskap. Men i det siste har han gitt uttrykk for en følelse av
håpløshet, av å ha gått tom. Og denne kvelden kommer han ikke hjem til leiligheten på
Tøyen. Josteins forsvinning tvinger kona hans, Mona, til å ta et oppgjør med seg selv og det
idealistiske prosjektet deres. Har alt sammen likevel vært forgjeves? Bjarte Breiteig samtaler
med Marius Emanuelsen om idealisme, politikk og litteraturens muligheter.

19.00-20.00 på Litteraturhus Lillehammer
Victoria Kielland om den kvinnelige seriemorderens lengsler og begjær
«Rykningene dro gjennom henne som nattsvarte skjelv gjennom rommet»
Den historiske Belle Gunnes utvandret fra Selbu til Chicago i 1881, og endte som en av
historiens mest beryktede kvinnelige seriemordere, ansvarlig for opptil 40 menneskers død –
de fleste av dem menn. Victoria Kiellands roman Mine menn presenterer seg som «en
litterær fantasi» med utgangspunkt i den norske seriemorderens liv og virke. Men der andre
forfattere ville fokusert på motiv, anledning og stumpe gjenstander, er Kielland mest opptatt
av sin anti-heltinnes intense indre liv: av impulsene, driftene og drømmene som driver
henne, lengsel etter kjærlighet og desillusjonert ødeleggelse.
I oktober mottok Victoria Kielland Stig Sæterbakkens minnepris for sitt forfatterskap.
Onsdag kveld samtaler hun med Marius Emanuelsen om hvorvidt mord og kjærlighet er det
eneste som er verd å skrive om.

DEBUTANTMØTE
FREDAG 5. NOVEMBER

19.00–23.50 på Oppland Kunstsenter
Tre debutanter! Avslutningsfest med åpen mikk og DJ Giraffo på Oppland Kunstsenter!
Tre debutanter kommer til Lillehammer denne fredagen for å presentere bøkene sine – og to
av dem er tidligere Nansen-studenter! Nansenianer Runa Skjeldals roman Eleonora handler
om den første store kjærligheten, om Ella og Audun som blir kjent med seg selv og verden
gjennom å bli kjent med hverandre. Også Christine Kjellstrøm Melby har bakgrunn fra
skrivekunstlinja på Nansenskolen. I diktdebuten Ho møter vi en kvinne som gjennomgår en
voldsom forvandling etter et samlivsbrudd. Her er klør som vokser ut av føttene og gjennom
joggeskoene, rester av skog i fotenden av senga. Krista Lien Indrehus debuterer med Flør, en
diktsamling om uroen moderne mennesker kjenner på i møte med klimakrisen og en verden
i forandring. Etter å ha presentert de ferske bøkene sine, møter de tre forfatterne Marius
Emanuelsen til samtale om debutantrollen.
Kvelden fortsetter med DJ Giraffo og åpen mikrofon, så ta med dikt og dansesko – vi legger
opp til en heidundrandes fest!

