
 

Velkommen til Nansenskolens bokdager 2022! 

Nansenskolens bokdager er en litteraturfestival med ulike tematiske bolker: Et 
døgn med en forfatter, Prosadagen, Debutantdagen, Sakprosakvelden, og 
Poesidagen. 

Arrangementene finner sted på Nansenskolen på dagtid, og på Lillehammer 
bibliotek og litteraturhus på kveldstid i tidsrommet mandag 31/10 til torsdag 
3/11-2022. Fredag 4/11 foregår kveldsarrangementet på Oppland Kunstsenter. 

Arrangementene er åpne for alle. Inngang kr. 100,- på kveldstid mandag og 
tirsdag. 

Bokdagene er et samarbeid mellom Nansenskolen, Lillehammer bibliotek og 
litteraturhus og Oppland Kunstsenter.  

Programmet er støttet av Kulturrådet. 

Vel møtt til spennende dager!  

med hilsen Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi 
Marius Emanuelsen, skrivekunstlærer 
 
 
Johanne Fronth-Nygren, foto: Flamme forlag, Fatemeh Ekhtesari, foto: Linda Bournane Engelberth 
Brynjulf Jung Tjønn, foto: Maria Kleppe Vihovde / Cappelen Damm, Vigdis Hjorth, foto: Maria Kleppe Vihovde, Trude Marstein, foto: Julie 
Pike, Erlend Loe, foto: Anna-Julia Granberg/ Blunderbuss/ CappelenDamm, Carl Henrik Berge, foto: Ida Gøytil, Ulla Svalheim, foto: 
Gyldendal, Maria Horvei, foto: Erika Hebbert, Bjørn Vatne, foto: Alexander Worren / Gyldendal, Marius Emanuelsen, foto: privat  



ET DØGN MED VIGDIS HJORTH  
MANDAG 31. OKTOBER 
Velkommen til et dypdykk i Vigdis Hjorths forfatterskap! 

 
Foto: Oda Hveem 

 
NATTLIG DRØM OG DAGLIG TALE 

10.30-11.30 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen  

Nansenskolen er stolte av å kunne invitere til en feiring av Vigdis Hjorths forfatterskap 

gjennom hele tre programposter denne mandagen. Fra debuten med Pelle Ragnar i den gule 

gården (1983) og til årets Femten år – den revolusjonære våren, har Hjorth vist seg som en 

norsk litteraturs store mestere når det gjelder å sette ord på det moderne menneskets 

eksistensielle uro. Som hovedpersonen Paula tenker i Femten år,  da hun for første gang 

opplever at barnetroen svikter: «Hvorfor hadde Gud satt henne inn i verden med en slik 

feber, en slik uro, en slik tørst som ikke kunne stilles, at hun måtte finne en måte å leve med 

den på, at det var oppgaven.»  

 

I dette foredraget reflekterer Vigdis Hjorth rundt hvordan hun bruker filosofien til å få det 

litt bedre med seg selv – og andre.  

  



ET DØGN MED VIGDIS HJORTH  
MANDAG 31. OKTOBER 
Velkommen til et dypdykk i Vigdis Hjorths forfatterskap! 

 
Foto: Tor Stenersen 

 
EN KRISTIN LAVRANSDATTER FOR VÅR TID? 

13.30-14.30 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen 

I Kristin må vekk nærmer Vigdis og Line Norman Hjorth seg Kransen, første bind av Sigrid 

Undsets Kristin Lavransdatter-trilogi fra et #metoo-perspektiv. Kan man forstå Kristins valg 

uten å ta innover seg kvinnenes utsatte rolle i romanen – og i kulturen for øvrig?  

 

Mor og datter Hjorth møter Nansenskolens skrivekunstlærer Marius Emanuelsen til samtale 

om hvordan man best kan lese Kristin Lavransdatter i 2022.  

 

 
  



ET DØGN MED VIGDIS HJORTH  
MANDAG 31. OKTOBER 
Velkommen til et dypdykk i Vigdis Hjorths forfatterskap! 

 
Foto: Maria Kleppe Vihovde    

 
VIGDIS HJORTH OM FEMTEN ÅR, DEN REVOLUSJONÆRE VÅREN 

18.30-19.30,  Lillehammer bibliotek og litteraturhus:  

 

Paula tenker selv at hun har en lykkelig barndom. Hun har en bestevenninne, Karen, og hun 

har en familie hun er glad i og som passer på henne: far, mor, storesøster Elisabet og lillebror 

Lasse. Men hvorfor ber mor og far for maten når farmoren og farfaren er på besøk, og ikke 

ellers? Og hvorfor skriver mor at Elisabet har fått god mattekarakter i brevet til mormor, når 

hun vitterlig strøk? Gradvis går det opp for Paula at barndomsparadiset hennes er tuftet på 

løgn og forstillelse. Hva skjer når hun selv bestemmer seg for ikke å lyve for å pynte på 

virkeligheten? 

 

Vigdis Hjorth møter Marius Emanuelsen til samtale om pubertet, revolusjon og lengselen 

etter sannhet – og om hvordan denne siste romanen passer inn i forfatterskapet som helhet. 



PROSADAGEN  
TIRSDAG 1. NOVEMBER  

 
Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbuss/CappelenDamm 

 

ERLEND LOE OM NABOFEIDER OG MENNESKENES IBOENDE DÆVELSKAP  

10.30-11.30 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen 

I Erlend Loes siste roman, Iunker og Giæver, møter vi gamle Giæver, en atal type som 

forakter naboer, de vemmelige Iunkerne, som har lagt gården sin på et «toskete sted», i 

skråninga, slik at de har vokst seg skjeve og har fått «et nissete, strutsete og tarvelig 

utseende.» Trolig har de også kråker som spionerer for dem.  

Erlend Loe samtaler med Marius Emanuelsen om hvorfor det er så deilig å ha noe å hate, og 

trekker illrøde tråder gjennom forfatterskapet sitt. 



PROSADAGEN  
TIRSDAG 1. NOVEMBER  

 

Foto: Julia Pike 

 

BJØRN VATNE OG DILDOENS EVANGELIUM  

13.30-14.30 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen 

 

I Bjørn Vatnes nye roman, Underliv, møter vi Arnstein Lunde, en mann i fritt fall: kona er i 

ferd med å flytte til Ålesund, skatteetaten puster ham i nakken, og han har ikke mer å gi. 

Men en dag får den lille nettbutikken han driver, fiskogvilt.no, tilfeldigvis inn et parti dildoer 

som han ikke helt vet hva han skal gjøre med. Da Arnstein legger dildoene ut for salg, under 

rubrikken «Morohjørnet», tar salget fullstendig av. Og før han vet ordet av det går Arnstein 

fra å være en «godt gjømt fis i samfunnets buksestoff» til å bli en «onaniens Hans Nielsen 

Hauge» – og den lille bygda Vågheims sexbaron.  

Bjørn Vatne samtaler med Nansenskolens skrivekunstlærer Marius Emanuelsen om 

kommunereformer, sexleketøy, og behovet for å finne opp seg selv – og verden – på ny.  



PROSADAGEN  
TIRSDAG 1. NOVEMBER  

 
Foto: Julia Pike 

 

TRUDE MARSTEINS MODERNE FAMILIER 

18.30-19.30 på Lillehammer bibliotek og litteraturhus 

Familien er ikke det den en gang var. I Trude Marsteins Egne barn møter vi Anja, på vei til 

torpet i Sverige hun deler med eksmannen Ivar, sammen med kjæresten Pål. Der venter et 

sammensurium av ulike barnekull og parkonstellasjoner dem. Når slutter egentlig gammel 

kjærlighet å virke i en? Hvor lett er det å elske andres barn som sine egne? Og hvordan skal 

man takle at man har blitt en annen enn den man trodde man skulle bli?  

Trude Marstein samtaler med Marius Emanuelsen om kjærlighet og familie anno 2022, og 

om hva romanformen kan brukes til.  



DEBUTANTDAGEN  
TORSDAG 3. NOVEMBER  

 

TRE DEBUTANTER PRESENTERER SINE FERSKE ROMANER 

15.30-17.00 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen 

 

Tre romandebutanter kommer til Nansenskolen for å snakke om bøkene sine denne 

torsdagen. Tidligere Vinduet-redaktør Maria Horvei har skrevet kollektivromanen Gratulerer 

med dagen, om en 17. mai-feiring i en liten vestlandsbygd. Romanen stiller spørsmål ved hva 

Norge er i 2022, og om hva vi mener når vi snakker om fellesskap. Tidligere BLA-redaktør 

Ulla Svalheim har skrevet Til troende, om sekstenårgamle Bie Veronika, som jobber på 

kirkegården der en klassekamerat nylig er gravlagt, og som reflekterer over sin egen – og 

andres – gudstro. Carl Henrik Berge har skrevet Saltstøttens sønn, om en liten by i ørkenen 

som det hviler en forbannelse over: alle menneskene der forvandles til saltstøtter. De tre 

debutantene møter Marius Emanuelsen til samtale om bøkene de har skrevet.  

 

   
Foto Berge: Ida Gøytil. Foto Horvei: Erika Hebbert, Foto Svalheim: Gyldendal forlag 

 
DEBUTANTSAMTALEN 

18.00-19.00 på Lillehammer bibliotek og litteraturhus 

Hvordan er det å debutere skjønnlitterært i 2022? Hvordan har prosessen frem mot 

utgivelsen vært? Og har mottakelsen stått til forventningene? 

 

Carl Henrik Berge, Maria Horvei og Ulla Svalheim samtaler med Marius Emanuelsen og 

hverandre om debutantrollen, og leser fra sine aktuelle debutromaner. 

 

 



 

SAKPROSAKVELDEN 
TORSDAG 3. NOVEMBER 
 

 
 

 
BOKLANSERING: Lumholtz’ gjenferd – Verden rundt i sporene til en glemt hvit 
oppdager, på leting etter alt som ble borte, og det som ble igjen 
19.30-20.30 på Lillehammer bibliotek og litteraturhus 
 

Carl Lumholtz (1851-1922) fra Lillehammer var Norges eneste tropeoppdager, 

verdensberømt i samtiden for sine ekspedisjoner til Australia, Mexico og Borneo. Forfatter 

Morten A. Strøksnes har fulgt i oppdagerens fotspor ut i verden, til fjerne regnskoger, 

ørkener og fjellmassiver, og avdekker ikke bare Lumholtz' liv og samtid i all dens prakt, 

villskap og voldelighet; han bruker også Lumholtz' tid som et mørkt speil for vår egen tid - og 

alle dens kriser.  

 

Morten A. Strøksnes samtaler med Olav Brostrup Müller, etterfulgt av eksklusiv 

presentasjon av Lumholtz’ egne fotografier og lydklipp. 

  



POESIDAGEN 
FREDAG 4. NOVEMBER  

 
Foto: Maria Kleppe Vihovde 

 

BRYNJULF JUNG TJØNN OM Å KONFRONTERE RASISME GJENNOM POESI 

10.30–11.30 i Henriette Bie Lorentzens sal, Nansenskolen 

«kva vil du bli / når du blir stor? / eg vil bli / ein kvit, norsk mann», heter det i Brynjulf Jung 

Tjønns bestselgende diktsamling Kvit, norsk mann, en av høstens store litterære sensasjoner. 

Her skriver Jung Tjønn sårt, klokt og morsomt om belastningen ved alltid å måtte være den 

som stikker seg ut. Det er dikt som pirker i den norske fellesskapsfølelsen og solidariteten, 

som stiller spørsmål ved hvor inkluderende det norske samfunnet egentlig er, når den som 

virker annerledes hele tiden må drømme om å se ut som de andre.  

Brynjulf Jung Tjønn samtaler med Marius Emanuelsen om norsk hverdagsrasisme, og om å 

sette ord på kompliserte følelser gjennom poesien. 



POESIKVELDEN: BOKLANSERING OG 

AVSLUTNINGSFEST! 
FREDAG 4. NOVEMBER  
 

  
Foto Fatemeh Ekhtesari: Linda Bournane Engelberth. Foto Johanne Fronth-Nygren: Flamme forlag 
 

FATEMEH EKHTESARI OG JOHANNE FRONTH-NYGREN  

+ ÅPEN MIKROFON og DJ GIRAFFO 

19.00–23.50 på Oppland Kunstsenter 

 

Velkommen til Lillehammer-lansering for Hun er ikke en kvinne, den nye utgivelsen til vår 

egen Fatemeh Ekhtesari! Ekhtesari rømte fra Iran i 2015 og ble fribyforfatter på Lillehammer 

i 2017. I 2020 kom den norske debutboken hennes, på lille TransFe:r forlag. I høst slipper 

Aschehoug forlag Hun er ikke en kvinne, en samling nyskrevne dikt, arbeidet frem parallelt 

på persisk og norsk.  

 

Med seg i prosessen har Ekhtesari hatt Johanne Fronth-Nygren, som har hjulpet henne med 

å finne et uttrykk som bærer like godt på norsk som på persisk. Fronth-Nygren er selv 

poesidebutant i år, med diktsamamlingen Vannverk, beskrevet av Flamme forlag som «en 

hyllest til byen som et levende, pumpende økosystem».  

Marius Emanuelsen møter de to poetene til samtale om å dikte på flere språk, og om hva en 

poet kan bidra med når verden brenner.  

Kvelden fortsetter med DJ Giraffo og åpen mikrofon, så ta med dikt og dansesko!  

Vi legger opp til en heidundrandes avslutningsfest for bokdagene!  


