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Utgave 2 

Velkommen til en kombinert julehilsen fra oss i styret og Bard-post! 

1

Vakre desember har kommet 
med vinter, adventstid og 
forventninger. Og mørke. 
Om to små uker feirer vi jul, 
og alt snur igjen, og det blir 
lysere for hver dag! Vi gleder 
oss både til høytiden og til de 
lengre dagene som er om 
hjørnet. 
 
Det har skjedd mye i 
Shakespeare-selskapet i 2017.  
 
Mandag 13. mars arrangerte 
vi medlemskvelden 
"Shakespeare og operaen" på 
Bikuben i Det Norske 
Teatret. Styremedlemmet 

2

Trond Bjerkholt (selv tenor i 
Opera-koret) hadde satt 
sammen smakebiter fra ulike 
operaer som bygger på 
Shakespeare-stykker, og 
presenterte disse brokkene 
for oss på en lun, innsiktsfull 
og morsom måte. 
Forhåndskunnskapen hos 
publikum var variabel; de 
fleste kjente – eller gjenkjente 
– enkelte stykker, men det 
stanset der. Vi tror ikke vi 
fornærmer noen dersom vi 
hevder at ingen var på 
hjemmebane.  
 
Men vi storkoste oss: Vi lærte 

3

masse nytt og vi fikk høre 
operamusikk fra et stort 
tidsspenn og fra et stort 
geografisk område (Italia, 
Norge, England, Tyskland 
…). Vi fikk også høre musikk 
innenfor et stort kvalitetsmessig 
spektrum: Vi ble konfrontert 
både med det daterte, men 
vakre, og det kontemporære, 
men ikke fullt så skjønne – og 
en rekke mellomformer. En 
herlig kveld, uten parallell til 
noe vi har gjort før. Skulle vi 
prøve oss på en merkelapp: 
En Shakespeare-opera-medley, 
ispedd allmenndannelse og fun 
facts. Takk, Trond. 

 
 

Blow, blow, thou winter wind: Thou art not so unkind, as man's ingratitude. 
 

As You Like It, 2. akt, 7. scene 

BARD-POSTEN 
Bard-posten er en veggavis myntet 
på medlemmene i Det norske 
Shakespeare-selskap og gis ut av 
styret. Har finnes informasjon om 
aktuelle Shakespeare-saker.  

Innspill eller spørsmål? 

Kontakt Astrid 
(astrid.sletbakk@me.com)  

eller Einar 
(einar.dahl5@getmail.no) 
 



 

 

Julehilsen, forts.  
 

Det norske Shakespeare-
selskap la årsmøtet sent i år, 
torsdag 8. juni. I forkant av 
møtet hadde Bernhard 
Ramstad, selskapets leder siden 
våren 2013, meddelt at han 
ønsket å gå av.  
 
Valgkomiteen innstilte på at 
Alf M. Wiegaard tok over som 
leder, og at Stig Olai 
Kapskarmo tok over som 
nestleder. Årsmøtet stilte seg 
bak dette. Live Hov kom inn i 
styret som vararepresentant. 
Vi i nye roller takker for 
tilliten.  
 
Styret i Shakespeare-selskapet 
ønsker å takke Bernhard for 
den flotte jobben han har gjort. 
Utad har han formidlet 
Shakespeare på scenen i en 
rekke oppsetninger, og har 
holdt foredrag og kåserier 
mange steder i landet. Han har 
hatt utstrakt kontakt med ulike 
Shakespeare-miljøer i inn- og 
utland; teaterfestivalen i 
Gdansk er et eksempel. Internt 
har Bernhard ledet selskapet og 
dets styre på en fin, effektiv og 
inspirerende måte. Vi ønsker 
Bernhard lykke til videre! 
Men: Vi er så heldige å kunne 
trekke veksler på Bernhard i 
tiden som kommer. Allerede 
5. februar 2018, i forkant av 
medlemsmøtet "Shakespeare og 
balletten", kommer Bernhard 
til oss. Han vil orientere om 
sommerens tur til Gdansk, der 
han er reiseleder. 
 
Det kulturelle innslaget på 
årsmøtet i 2017 var – og dette 

er formannens subjektive 
holdning og mening – 
fantastisk: I Birgitte Strids regi 
fremførte Rune Løding 
"Shakespeare og ondskapen", som 
besto av en rekke monologer 
hentet fra berømte, og ikke 
fullt så berømte, passasjer der 
flere av Shakespeares sjefs-
skurker snakker med og til seg 
selv.  
 
Forestillingen er inspirert av 
boka Shakespeare's Villains av 
den produktive Shakespeare-
kjenneren professor Maurice 
Charney, som også har vært 
formann for Shakespeare 
Association of America. En 
kraftprestasjon av Løding og en 
stor glede for publikum. 
 
Stratford-turen, med 
tilhørende kurs, forelesninger, 
m.m., fant sted 2. til 9. juli. 
De som reiste fikk med seg et 
spennende repertoar bestående 
av Titus Andronicus, Julius 
Caesar og Antony and 
Cleopatra, foruten Salome av 
Oscar Wilde og Vice Versa av 
Phil Porter.  
 
Mandag 9. oktober var det 
duket for høstens første tilbud: 
Foredrag med nevrologen 
Ragnar Stien. Vi fikk høre 
"Når en nevrolog leser 
Shakespeare", og 
arrangementet fant sted i flotte 
omgivelser i Nasjonal-
biblioteket i Oslo. Foredraget 
var ikke bare for medlemmer: 
Også ikke-medlemmer ble 
invitert, og flere av de 
påmeldte var "utenfra". En 
hyggelig og spennende kveld.  
 

Astrid har gått mer i dybden, se 
hennes inntrykk senere i denne 
Bard-posten. 
 
Kåre Conradi holdt foredrag for 
medlemmene mandag 6. 
november i Henrik Ibsens 
leilighet i Victoria terrasse 11. 
Tittelen var "Shakespeare på 
scenen – i Norge og i England"; 
arrangementet var en suksess. 
Nedenfor her i Bard-posten vil 
du kunne lese mer om 
foredraget. 
 
Apropos Bard-posten: En viktig 
satsning styret har gjort denne 

høsten er å lage en enkel 
medlemsavis, som sendes ut to 
ganger pr. "semester" – to 
ganger etter sommeren, og to 
ganger mellom nyttår og St. 
Hans: Bard-posten ble 
publikasjonens navn, og den 
skal inneholde stort og smått 
om Shakespeare, ja, egentlig alt 
mellom himmel og jord, gitt at 
det er relatert til William. 
 
I skrivende stund er vi oppe i to 
numre (vi er i den spede 
begynnelse), men vel har Bard-
posten blitt tatt imot, og håpet 
er at medlemmer vil sende inn 
stoff (inkludert meninger, ros 
og ris), slik at veggavisen ikke 
bare er styrets, men hele 
selskapets, produkt. 
 
 
 

Rune Løding gestaltet bl.a. Iago 



 

 

Julehilsen, forts. 
 

Styret har i høst signalisert at 
vi bør øke medlemstallet. 
Trenden har vært negativ, og 
dette må snus: Ifølge 
vedtektene skal selskapet 
formidle kunnskap om 
Shakespeare. Det er vårt mål 
og vår mening. Det er lettere 
å si at dette er noe vi gjør 
dersom vi har en økende 
medlemsmasse. Og ting skjer: 
Vi har fått mange nye 
tilhengere siden tidlig i høst, 
og antall betalende 
medlemmer er økende. Alle 
oppfordres til å verve 
medlemmer til selskapet. Å få 
flere til å bli medlem vil være 
en satsning også i året som 
kommer. 
 
Vi forlater et begivenhetsrikt 
2017, og går snart over i 
2018. Hva har vi i vente? 
Spennende ting. I stikkords 
form peker vi her på 
følgende, idet vi minner om 
at vi selvsagt sender ut fyldig 
informasjon om hvert enkelt 
arrangement til medlemmene 
i god tid i forveien: 
 

• Medlemsmøte 1. Shakespeare 
og balletten + Bernhard 
Ramstad 

 

Foredraget "Shakespeare og 
balletten" holdes mandag 5. 
februar. Foredragsholderen 
er Kristian Støvind, som er 
utdannet ballettdanser. Som 
koreograf har han satt opp 
flere verk for  
Nasjonalballetten bl.a. "Romeo 
og Julie – en moderne 
kjærlighetshistorie".  

 
Vi er sikre på at dette vil bli 
en interessant medlemskveld! 
I forkant av foredraget vil 
Bernhard Ramstad gi en kort 
orientering om sommerens 
Gdansk-festival og selskapets 
reise dit. Bernhard er 
reiseleder i Polen, og vi nyter 
godt av hans kontakter når 
selskapet sommeren 2018 er 
ønsket velkommen til en 
spennende, internasjonal 
teater-uke. Vi gleder oss til å 
høre hva Bernhard har å si om 
Gdansk og festivalen, som 
Bernhard selv har besøkt en 
rekke ganger. 
 

• Medlemsmøte 2. Macbeth-
symposium 

 

Ved medlemsmøte nr. 2 til 
våren, mandag 19. mars, er 
det duket for Macbeth-
symposium, der alt handler om 
The Scottish play: Vi leser, vi 
hører faglige innspill, vi ser 
filmsnutter – vi fordyper oss i 
Macbeth-parets higen etter 
makt, ære og kongetittel. 
 

• Reise 
 

Som kjent reiser selskapet til 
Gdansk i månedsskiftet juli / 
august 2018 for å være med 
på Shakespeare-festivalen der. 
En spennende avveksling før 
vi i 2019 igjen drar til 
Stratford og vakre Avon. 
 

• Årsmøte 
 

Årsmøtet finner sted mandag 
23. april 2017 med 
spennende innslag! 
 
Alf M. Wiegaard, leder av styret i  
Det norske Shakespeareselskap 

Vi  
i  

styret 
ønsker 

god  
jul 
og 

godt  
nytt  
år! 

 

 



 

 

HØSTENS MEDLEMSMØTER – NOEN INNTRYKK 
To medlemsmøter er avviklet i løpet av høsten. Begge med litt uvanlig tema - og møteplass. 

        Mandag 9. oktober leide vi oss inn i Nasjonalbiblioteket på Solli Plass. Salen vi var i – 
"Slottsbiblioteket" – er midt i blinken for oss, både når det gjelder estetikk og størrelse. Foredragsholder 
var nevrolog Ragnar Stien, medlem av selskapet og av den usedvanlige klubben Den Norske Nevro-
Litterære Klubb. Han tok oss med på en forunderlig kildejakt på sykdom/lidelser hos Shakespeares 
rollefigurer. Personlig ble jeg mest fascinert av hans metodikk i jakten for å avdekke hvordan 1600-tallets 
symptombeskrivelser passer med dagens diagnostisering. "Unyttig" kunnskap? Overhodet ikke. 
Opplysningene utvider og beriker. Livets salt, kaller jeg det. 

       Mandag 6. november flyttet vi oss til Henrik Ibsens første leilighet etter hans hjemkomst fra 
utlendighet. Der bodde han fra september 1891 til oktober 1895, og der skrev han "Byggmester Solness" 
og "Lille Eyolf". Leiligheten ligger i Victoria terrasse 11 i Vika i Oslo og administreres nå av Statsbygg. 
Skuespilleren Kåre Conradi disponerer leiligheten midlertidig, og han inviterte oss (gratis!) til foredraget 
"Shakespeare på scenen - i Norge og i England". Stedet var en opplevelse, og temaet interessant - og kvelden 
delt mellom to store dramatikere: Shakespeare og Ibsen. I første del snakket Conradi om hvordan britene 
har The Bard med seg som levende kulturarv - og hvordan den ikke ubetydelige regissøren Trevor Nunn 
dypt fortvilet strøk ti linjer av "Richard III". I Norge har han derimot opplevd frustrerte kolleger sukke 
over at de ikke kunne droppe rim og heller snakke "ordentlig". 

      Den andre delen var viet Ibsen og leiligheten som Conradi håper kan bevares og utvikles til et senter 
fylt med aktivitet viet Ibsen. Medlemmene viste bevaringstanken stort engasjement. 

Astrid 
           

-o0o- 
 

SATELITT-SELSKAPET 

Fem møter hver vinter. Hvert møte er konsentrert om ett av Shakespeares skuespill. Alle har lest stykket. 
Bakgrunnsstoff funnet. Og møtene avvikles på engelsk. Slik drives Det norske Shakespeareselskap, avdeling 
Trondheim. 

- Som pensjonist søkte jeg etter et meningsfullt livstidsprosjekt, forteller initiativtakeren Brit Gaare. 

- Det meste av livet har jeg lest litteratur, pluss undervist i litteratur i den videregående skolen. Til alt hell 
fikk jeg øye på en annonse for Det norske Shakespeareselskap og Stratfordturene deres. Snakk om flaks. 
Dette løste problemet. Å få lære mer om Shakespeare og hans samtid - og dessuten på engelsk! Kunne det 
være bedre? 

Hun ble medlem og reiste til Stratford i 2007. Etterhvert ble Gurli med, og i Stratford møtte de en annen 
fra Trondheim, Geir Martin. Grunnlaget for en Shakespeare-gruppe var lagt. I dag består den av Brit 
Gaare, Hanna Gurli Henriksen, Geir Martin Haarberg, Marta Landmark, Catherine Churchill og et 
assosiert medlem: Valborg Steffensen. 

- Alle er vi interessert i teater og historie. Den historiske perioden Shakespeare skrev i, er interessant. 
Spesielt gir sonettene oss et tydelig tidsbilde. Valget av engelsk som møtespråk var helt naturlig, sier Brit 
som sammen med størstedelen av Trondheims-gruppe var på Oslo-tur for å delta på Conradi-møtet i 
begynnelsen av november. 

Utgangspunktet for arbeidet i gruppen er at flere har "Den svarte boksen", The Shakespeare Collection 
BBC, en boks fylt med innspillinger av alle Shakespeares skuespill, alle av prima kvalitet og med gode 
skuespillene. "The Faber Pocket Guide to Shakespeare's Plays" er for gruppen uunnværlig, det er òg Erik Bystads 
oversettelse av sonettene. Og i bokhyllen står også "The Invention of the Human" av Harold Bloom og Inger 
Merete Hobbelstads "Å leve med Shakespeare". 



 

 

SATELITT-SELSKAPET, forts. 

- Fra Royal Shakespeare Companys sesongoversikt leter vi oss frem til mulig stykker for sommerens 
Stratford-tur, og de velger vi å arbeide med. Til møtene møter vi forberedt. Stykkene er lest og Gurli har 
trykket opp et sammendrag som vi leser høyt. Utdrag av stykket leses også høyt. All samtale foregår på 
engelsk i de tre timene møtet varer, og Marta og Geir Martin sitter stand by med Google, for det dukker 
hele tiden opp spørsmål vi vil ha svar på. Vi ser på språk, betydninger, ord som er gått av bruk, 
påvirkninger fra andre språk. Og vi sammenligner stykker og forfattere - for eksempel Shakespeare versus 
Marlow - og holder utkikk etter brukte kilder som Ovid, Seneca, Cicero og andre, forteller Brit og 
avslutter: 

- Shakespeare-universet er et interessant, omfattende og engasjerende livsprosjekt. Det skal vi holde på 
med så lenge vi kan. 
           

-o0o- 
 

 

                                                           

UT PÅ TUR: Trondheimsgruppen bruker en "fridag" i Stratford til en tur til Oxford hvor "Twelfth Night" 
ble oppført på Wadham College i 2015. Fra v.: Geir Martin, Brit, Valborg, Marta og Gurli. 

Å reise til Stratford gir muligheter for "avstikkere", f.eks. i form av å besøke Oxford og Wadham College 

(som er et av 38 "colleges" (egne utdanningsinstitusjoner), som samlet utgjør Oxford University). 



 

 

 

-o0o- 
 

EN DAG PÅ BYEN (PÅ SHAKESPEARES TID) 

Øverst på ønskelisten for underholdning ville en londoner på Shakespeares tid skrive: "TEATER". På 
sydsiden av Themsen, utenfor byens skatteområde, lå et fargerikt utvalg av underholdningstilbud, men folk 
flest satte vanligvis teater høyest. 

    Veien til "showland" gikk med fergebåt over Themsen. Klokken to startet forestillingene i The Globe, 
The Rose og alle de andre teatrene, men veien hadde kanskje først gått innom ett av de mange vertshusene 
- eller noen foretrakk kanskje heller en blodig bjørnekamp. Bordeller var det heller ingen mangel på, der 
på sydbredden av Themsen. 

    For skuespillerne var teatrene på sydsiden - Southwark - den faste basen. Men jevnlig, når pesten herjet 
byen, ble teatrene stengt. Egne teaterbygninger fantes bare i London, og i pest-periodene pakket teatrene 
rekvisittene sine og dro på turné utover i landet. Å samle folk til forestillingene på torg og møteplasser var 
neppe noe problem: Det vrimlet av festdager tilegnet en eller annen form for feiring - så som Mayday, 
Rogation Days, Hocktide, Midsummer Day (St. John's Day, Sankhans) og Ascension Day (Kristi 
himmelfartsdag), for å nevne noen få. 

     Forstillingene var ispedd dans og sang, og et teaterstykke skulle gjerne avsluttes med en munter jig. 
Man skulle jo underholdes, også etter en tragedie. Folk samlet seg gjerne for allsang  på vertshusene hvor 
man også spilte forskjellige spill. Sjakk var svært populært (Miranda spiller sjakk i "Stormen") og Elizabeth 
I var en dyktig sjakkspiller. 

      

Men nesten like populært som teater, var dyrekamper. Elizabeth I frydet seg når hennes hunder, engelsk 
mastiff, utviste fryktløst mot i kamper mot bjørner eller okser. I 1559 besøkte den franske ambassadøren 
hoffet hvor han ble underholdt med musikk og mat, etterfulgt av en blodig kamp mellom mastiffer, bjørner 
og okser. Ambassadøren var så takknemlig og begeistret at Dronningen etter 
sigende brukte dette som oppskrift når hun skulle gjøre ære på besøkende 
og sendebud. 

    Bjørnekamper ble etterhvert så populært at de sto i fare for å 
utkonkurrere Dronningens store favoritt, teatret. Derfor nedla hun i 1591 
forbud mot teater på torsdager. Dette var dagen da bjørnekamper sto på 
programmet og hun ville forhindre at de skulle stjele publikum fra teatrene.  

 

 

Det var faktisk The Globe som var arena for dyrekamper i Southwark-nabolaget på torsdager og 
Shakespeare henviser til de populære bjørnekampene idet Macbeth utbryter (Macbeth, 5. akt, 7. scene):  -
But, bearlike, I must fight the course. 

 

 

                                                           

            Miranda and Ferdinand playing chess. Ukjent kunstner (1901) 



 

 

TEATERTUR til 
LONDON? 
 
 
Ingen reiser vel til 
London uten å se 
teater?   
 
Etterjulsvinteren har 
enkelte godbiter å by på 
for de 
Shakespearefrelste: 
 
 
ROYAL OPERA HOUSE 
setter opp igjen 
ballettsuksessen "The 
Winter's Tale" som gjorde 
furore ved premieren i 
2014.  
 
Kritikerne brukte ord som 
"ekstatisk", "intelligent", 
"kraftfull", og "en 
moderne klassiker" – og 
koreograf Christopher 
Wheeldon ble erklært 
genial.  
 
Nå settes balletten opp 
igjen. Spilletiden er fra 13. 
februar til 21. mars. 
  
 
 

 

 
RSC finner vi på Barbican: 
 
• Titus Andronicus frem 

til 19. januar 

• Julius Caesar frem til 

20. januar  

• Antony and Cleopatra 

frem til 20. januar 

• Hamlet fra 6. til 31. 

mars 

 
 
 
På NATIONAL THEATRE 
spilles "Macbeth" fra 26. 
februar, og på  
DORFMAN THEATRE 
(som ligger under 
NATIONAL THEATRE) 
spilles 
"The Winter's Tale" fra 
14. til 28. februar. 
 
I SAM WANAMAKERS 
PLAYHOUSE, et nybygd 
renessanseteater tilknyttet 
The Globe, spilles "All's 
Well That Ends Well" fra 
11. januar til 3. mars. 
 
 

 

SITATET 
 

“Noble madam, men's evil 

manners live in brass; their virtues 

we write in water.” (Griffith i 

Henrik VIII, 4. akt, 2. scene) 

("Min edle frue, menneskenes laster er 

risset inn i kobber, deres dyder blir 

skrevet opp i vann.") 

 

NOE PÅ HJERTET?  
     
Har du gjort en oppdagelse, 
opplevd noe nytt i Shakespeare-
universet? Har du lest en bok, sett 
en forestilling du gjerne vil dele 
med oss andre i Shakespeare-
selskapet? Ja, så skriv til Bard-
posten. Vi tar sikte på å fire 
utgaver i året: To i høstsemesteret, 
to i løpet av ettervinteren/våren.  
 
Innlegg sendes til:  
 
astrid.sletbakk@me.com  
 
eller 
                              
einar.dahl@getmail.no 
 

 



 

 

 

 Shakespeares fødested – replika i Kina  

I San Weng i Kina bygges nå en kopi av Shakespeares fødested og familiehus, New Place. "Little Stratford-

Upon-Avon" bygges av turisthensyn. Det er altså ikke bare litteraturen som eksporteres, det er 

Shakespeares fysiske omgivelser. Dette, i sin tur, øker interessen for Shakespeares verker, mener The 

Shakespeare Birthplace Trust, som er positive.  

Og man går nøye til verks: "The Shakespeare Birthplace Trust will oversee the project to ensure the replica buildings 

faithfully represent the originals." The Independent har mer: http://www.independent.co.uk/travel/news-

and-advice/china-recreates-shakespeare-birthplace-house-san-weng-little-stratford-upon-avon-

a8097686.html. 

Neste nummer kommer våren 2018. 
 
 

 
 

Bard-posten sendes til medlemmer at Det norske Shakespeareselskap. Redaksjonen består av styremedlemmer i selskapet. 
 

 

 
Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli medlem av selskapet vårt? 
 
Vi ønsker flere medlemmer! Har du venner, familiemedlemmer eller kolleger som kunne 
tenke seg medlemskap? Tips dem om oss! Innmelding er enkelt: Send en epost til 
shakespeare@shakespeare.no. 
 

Det norske Shakespeareselskap er aktivt på www.shaksespeare.no, 

på Twitter og på Facebook. 


