Program
for våren
2022

Kjære medlemmer i Sigrid Undset-selskapet —
Nå ser det endelig litt lysere ut, i dobbelt forstand, og
det er med glede vi sender ut et oppdatert program
for våren 2022.
blir avholdt torsdag 3. mars kl 18.00. Endelig kan vi møtes fysisk på Leseriet på
Lillehammer. Det blir gjennomgang av årsmeldingen, regnskap
og revisjonsberetning og ikke minst, valg av nytt styre. Håper
mange av dere vil holde av dagen og møte opp.

ÅRSMØTET I SIGRID UNDSET-SELSKAPET

på Aschehoug forlag i
Oslo blir tirsdag 15. mars kl 18.00. Etter to år med koronatiltak
som har gjort det umulig, gleder vi oss! I år har vi invitert Jørn
Øyrehagen Sunde til å se nærmere på hvordan Sigrid Undset
bruker sine inngående kunnskaper om middelalderens rettshistorie i sine romaner, og Kristin Lavransdatter spesielt. Han
hevder ikke bare at Sigrid Undset var blant de som hadde best
kjennskap til middelalderrett i sin samtid, men viser også hvordan hun tar disse kunnskapene i bruk til å bygge sine romankarakterer og ramme inn sentrale hendelser i romanen. I tillegg
kommer sjefen for Norsk Litteraturfestival og røper smakebiter
fra vårens litteraturfestival! Kristin Brandtsegg Johansen vil
fortelle om neste nummer av Gymnadenia og andre aktiviteter
i Sigrid Undset-selskapet.
DET TRADISJONSRIKE VÅRMØTET

JØRN ØYREHAGEN
SUNDE er professor i

rettshistorie og leder
av Landslovprosjektet
2014-2024.
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I mars sender vi også ut

NYTT OG RIK-

HOLDIG NUMMER AV GYMNADENIA .

Ikke minst vil vi oppfordre dere til å følge
oss på våre hjemmesider www.undset.no
og på Facebook og Instagram.
Etter to års
koronaopphold har Temareiser Fredrikstad igjen satt opp en reise i Sigrid
Undsets fotspor i Roma. Reiseperiode 20.
- 25. mars 2022. Det er fremdeles et par
ledige plasser. I Roma fant Sigrid Undset
alt hun lengtet etter - tid til å være ung,
rangle og dovne seg. Her fant hun også
kjærligheten. Til en venninne skrev Sigrid
Undset: «Kjære Karen, hvis du reiser til
utlandet, så ta en trip til Rom, bare for
SIGRID UNDSETS ROMA:

at drikke af denne ugudelig deilige vinen
her. Gud hjelpe mig, hvor jeg skal savne
den, når jeg engang ikke er her mere!»
Kristin Brandtsegg Johansen er reiseleder
for denne med turen. Mer info og påmelding finner du her: https://www.temareiserfredrikstad.no/sigrid-undsets-roma-2
I mai gleder vi oss til å invitere til VÅRENS
VAKRESTE

EVENTYR

–

DUGNAD

I

og ikke minst
til tradisjonsrike søndager med samtaler, forestillinger og foredrag på Bjerkebæk. Her er datoene ennå ikke satt, men
dugnaden pleier å være i begynnelsen av
mai. Dato kommer på e-post og deles i
sosiale medier. Følg med!
SIGRID UNDSETS HAGE

I mai og juni fortsetter vi suksessen
med VANDRINGER I SIGRID UNDSETS
LITTERÆRE OG BIOGRAFISKE UNIV-

Det blir hagevandringer på Bjerkebæk søndag 5. juni og byvandringer i
Kristin Lavransdatters Oslo i Middelalderparken på onsdager kl 17.00 etter
påske, Fjellvandring i Kristin Lavransdatters rike på Høvringen 24.-26. juni. Meld
din interesse til leder@undset.no. I år
blir det også Litterær vandring på Svartskog søndag 22. mai kl 17.00. Vi starter
denne vandringen ved Oppegård kirke,
og vandrer ut i landskapet rundt gården
Søndre Oppegård, gjennom utmarkene
og skogen der Sigrid Undset har valgt å
legge flere sentrale hendelser i både Kristin
Lavransdatter og Olav Audunssøn, videre til
Bålerud pensjonat, hvor hun satt og skrev
ferdig romanen om Jenny. Hold av dagen,
mer info kommer.
ERS.

Torsdag 20. mai er dagen for

SIGRID

UNDSETS FØDSELSDAG OG SESONG-

av hennes hjem Bjerkebæk.
Program kommer.

ÅPNING
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HUNDRE ÅR MED KRISTIN LAVRANS-

I år er det hundre år siden
Korset – tredje del av trilogien om Kristin
Lavransdatter – ble utgitt i 1922 og
begivenheten blir markert med miniseminar, på Bjerkebæk tirsdag 31. mai kl
13.00-17.00. Det skal handle om Gud i
litteraturen, om tro og tvil og ikke minst
om den katolske arven i norsk litteratur.
Sigrid Undset var i mange av sine bøker
opptatt av å løfte denne arven frem, og
minne leserne på hvilken betydning den
har hatt i norsk historie. Vi har invitert forfatteren Casper Andre Lugg til å
snakke om å nærme seg det hellig. I tillegg
har vi invitert forfatter og idéhistoriker
Unn Falkeid og litteraturkritiker Tom
Egil Hverven til å holde miniforedrag om
det guddommelige i litteraturen. Etterpå
blir det en samtale med de tre, ledet av
Live Lundh.

DATTER!

Casper André Lugg debuterte med
diktsamlingen Lite rekviem i 2011. Hans
seneste bok er Mariabiotopene (2020). Unn
Falkeid, er forfatter og professor i idéhistorie. Hennes seneste bok, som kom høsten
2021, Den hellige Birgitta – enken som utfordret Europa. Tom Egil Hverven er forfatter, litteraturkritiker og hovedanmelder i
Bokmagasinet i avisa Klassekampen. Hans
seneste bok, som kommer i vår, er Å lese
etter troen. Live Lundh er litteraturviter
og frilans skribent og kritiker. Hun skriv-

er blant annet i Morgenbladet, BLA og
Vinduet. Seminaret vil bli holdt i aulaen
på Bjerkebæk.
ÅRETS SIGRID UNDSET-FORELESNING

blir holdt fredag 3. juni kl 17.00: Å lese
Sigrid Undset med terapeutens blikk: En
forbannelse og en berikelse. I år har vi invitert Sissel Gran til å holde den tradisjonsrike Sigrid Undset-forelesningen. Vi
gleder oss til å høre henne gå nærmere inn
på hvordan den krevende kjærligheten
ligger under som et slags grunntema i
hele Sigrid Undsets forfatterskap, og
bøkene om Kristin Lavransdatter spesielt.
Med sin bakgrunn som psykolog og
parterapeut vil hun også se nærmere på
hvordan helt dagsaktuelle tematikker
speiles i denne trilogien. Gran er fascinert av hvor forunderlig nådeløs og klar
Undset er i sine beskrivelser av begjærets
kraft, forelskelsens hensynsløshet og
kjærlighetens forfallspunkter. Kan Sigrid
Undsets egen kjærlighetshistorie spores i
hennes tekster? I forholdet mellom Kristin
og Lavrans bretter Undset ut hele den bitre
viften av ekteskapelig stolthet og trass og
viser hvordan gamle krenkelser kan herje
med et par og et menneskesinn all sin dag.
Så gjenstår det å se, om menneskehjertene
har forandret seg.

SISSEL GRAN er spesialist i klinisk psykologi. Hun er også

forfatter og foredragsholder og var i flere år fast samlivsspaltist
i Aftenposten. Siden 2016 har hun skrevet i VGHelg annenhver
uke. Hennes seneste utgivelser er Inni er vi alltid unge:

aldringsmeditasjoner (2019) og Men størst av alt er begjæret:
kjøttets higen i liv og litteratur (2021).

PROGRAM FOR VÅREN 2022

3/5

I samarbeid med
Pegasus har vi i år et samarbeid om en
rekke arrangementer rundt Undsets forfatterskap, som en siste feiring av Kristin
Lavransdatter 100 år. I den sammenheng
har vi invitert Vigdis Hjorth og datteren
Line til å lage et skrivekurs med utgangspunkt i Kristin Lavransdatter for unge på
videregående.

UNDSET FOR UNGE.

Hva er det med Kristin Lavransdatter? Vi er jo veldig nysgjerrige på hva unge
lesere i dag får ut av å lese Sigrid Undset,
og vi håper dette skriveverkstedet skal gi
noen svar på det, onsdag 1. juni, kl 11.00.
Undset for de aller minste: Torsdag 2.
juni har vi invitert Helene Uri og Marianne
Bergsmark til å snakke om Sigrid Undset
for de aller minste, i alderen 3-6 år. Denne
våren kommer de to med en biografi om
Sigrid Undset i serien Min første biografi.
Vi har også invitert fortellerne Sara Birgitte
Øfsti, Tjodunn Fellan, Kristine Haugland
i gruppen KORT FORTALT, til å ta alle
de tre bøkene om Kristin Lavransdatter
og gjøre dem om til muntlige fortellinger
som trollbinder elevene, og tar dem med
inn i bøkenes magiske univers, på Bjerkebæk der Kristin Lavransdatter ble skrevet!
Tidspunkter: Fredag 3. juni 9:30-10:15:
Kort fortalt: Kristin Lavransdatter. Alle
tre forestillinger fortelles parallelt for
ungdom på Bjerkebæk, i aulaen, peisestuen og Røssumstua. 12:00-12:45: Samme
opplegg som over. Lørdag 4. juni 13:00:
Marathon-visning av Kristin Lavransdatter, for voksne. Hele triologien fortelles
etter hverandre i aulaen. Man kan høre
på hele eller deler av arrangementet.
Det er med glede vi ønsker alle barn og
unge velkommen til Bjerkebæk or å bli
bedre kjent med Sigrid Undset og hennes

PROGRAM FOR VÅREN 2022

forfatterskap. Spesiell takk til Sparebankstiftelsen for støtte til formidling for barn
og unge.
HAGEDAG I SIGRID UNDSETS HAGE
PÅ BJERKEBÆK ,

søndag 5. juni, med
foredrag, samtaler og vandring i hagen
for alle litteratur- og hageinteresserte.
Velkommen til inspirerende og lærerik
søndag i Sigrids hage. Gjennom foredrag
og inspirerende kåserier kan du lære mer
om engelske hagetradisjoner, hvordan
kjente britiske forfattere har utformet
sine hager, hvordan Sigrid Undset realiserte sin hagedrøm og hvordan din hage
gradvis kan omdannes til en bugnende
cottage garden eller en sunn og spiselig
hage. Forfatter og Undset-biograf Kristin
B. Johansen er konferansier og inviterer i løpet av dagen også til en vandring i
Undsets hage.
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Britiske forfatterhager: Janne Stigen
Dragsholt er forfatter og professor i litteratur. Gjennom podkasten «Kjente bøker
på 4 minutter» og «Fra Shakespeare til
Knausgård: 66 klassikere du naturligvis
har lest» har hun bidratt med humoristiske og raske innføringer i klassikere
du naturligvis burde ha lest og kan være
fristet til å briljere med i selskapslivet.
Denne dagen gir hun publikum en tilsvarende innføring i britiske forfatterhager.
Spiselig hage: I hagen til Dennis Asbjørnsen vokser nærmere 60 spiselige vekster
og når han kommer til Bjerkebæk håper
han å inspirere publikum til å dyrke sine
egne grønnsaker. Det er både enkelt og
billig enten du har en hel kjøkkenhage
til rådighet, har drivhus som forlenger
sesongen eller begrenser deg til vinduskarmen eller en balkongkasse.
Roser og bugnende hager: Helen Fredholm har anlagt en cottage garden på
Toten. Der bugner det av roser og klematis og hele sommeren er hagen åpen for
besøkende. På Bjerkebæk snakker hun

om engelske hager, Sigrid Undset, staudedeling, hager som er anlagt på naturens
premisser, til nytte og nytelse!
Vil du være FRIVILLIG under festivalen?
Henvend deg til bjørn@litteraturfestival.no.
Fredag 24. juni blir det
KRISTINSPELET

PÅ

PREMIERE PÅ

JØRUNDGARD

I

SEL . Her kan du lese mer om årets spel og

sikre deg billetter: www.kristinspelet.no
Vi takker for støtte fra alle dere som er
medlem i Sigrid Undset-selskapet og
til våre støttespillere: Gunnar Bjerkes
kulturstiftelse, Bergesenstiftelsen, Fritt
Ord og Sparebankstiftelsen, som gjør
det mulig å invitere og lage program for
formidling av Sigrid Undsets liv og forfatterskap! Vi takker også for godt samarbeid med Norsk Litteratufestival – Sigrid
Undset-dagene, Stiftelsen Lillehammer
museum som forvalter Bjerkebæk – Sigrid
Undsets hjem på Lillehammer og Nasjonalbiblioteket som forvalter arkivet etter
Sigrid Undset.

Nå gjenstår det bare å ønske dere alle
en god senvinter og vår!
Beste hilsen styret i Sigrid Undset-selskapet

Kjenner du noen som kan ha glede av et MEDLEMSKAP I SIGRID
UNDSET-SELSKAPET så vil vi gjerne ha med flere interesserte. Verv

gjerne en venn og gi bort et medlemskap i gave. Gå inn her: https://www.
undset.no/medlemskap/ Eller send navn og adresse til leder@undset.no
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