
 

 
 

Program høsten 2022 
 

6. september 

 
Turid Nygård og Juliane Sukkestad 

Historien om da Olav Digre møtte 
raumerne til slag 
For tusen år siden var Romerike et eget små-
kongerike kalt Raumariki. I 1022 møttes Olav 
Haraldsson og raumerne til et slag kjent som 
Slaget ved Nitja. Bondehæren ville stå imot 
Olav og hans menn, men tapte. Slik ble 
Raumariki en del av en riksomfattende kirke-
organisasjon og under en konge. Dette var 
begynnelsen på slutten av vikingtiden. Hør 
historien fortalt på en levende måte gjennom 
sang og musikk, presentert av Turid Lisbeth 
Nygård, komponist og manusforfatter for 
Husebyspelene, og Juliane Husvik Sukkestad, 
stedsansvarlig på Skedsmo bygdemuseum. 

27. september 

 
Erika Fatland 

Ukrainas situasjon – et naboland til 
Russland 
Erika Fatland er forfatter og sosialantropolog. 

Hun er fra Rogaland, og har studert i Lyon, 

Helsingfors, København og Oslo. Hun fullførte 

sin mastergrad i sosial-antropologi i 2008. Hun  

har  gitt ut bøkene ”Sovjetistan” - en 

reiseskildring fra de postsovjetiske statene i 

Sentral-Asia som slutter på –stan, ”Grensen: en 

reise rundt Russland”, og boka ”Høyt – en reise 

i Himalaya”. Hun vil gi oss innblikk i forholdene i 

Ukraina, slik hun har opplevd landet, og hun vil 

snakke om hvordan hun ser på dagens 

situasjon for Ukraina – med en mektig nabo. 

Arrangementet er et samarbeid mellom PUSK 

og Lillestrømbibliotekene. 

1. november 

 
Øyvind Svendsen 

 

Europas plass i en verden i 
endring 
Øyvind Svendsen er seniorforsker ved Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og 
førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. 
Han forsker på sikkerhetspolitikk og diplomati, 
med særlig fokus på utviklingstrekk i Europa. 
Hans doktorgrad fra 2020 er en studie av de 
forsvars- og sikkerhetspolitiske konsekvensene 
av brexit. Store omveltninger gir konsekvenser 
for Europa. USA har nasjonale utfordringer og 
er mindre orientert mot Europa. Forholdet til 
Russland er tilbake på kald-krigs nivåer. Kinas 
vekst preger i stadig større grad politikken. Hva 
gjør dette med Europas plass i verden? Og 
hvordan tilpasser de europeiske landene og EU 
seg disse endringene? 



 

 
 

6. desember 

 
Liv Hege Nylund 

Liv Hege Nylund viser monologen 
              Mayliss – hva nå? 
Hvem er hun, enken etter Palle Johnsen? 
 I rollen som Mayliss løfter skuespiller Liv Hege 
Nylund opp de store spørsmålene rundt 
alderdom, seksualitet og livslyst. Monologen 
hun fremfører, er basert på Elsie Johanssons 
bok «Sin ensamma kropp», og er hennes 
avskjedsforestilling etter 27 år på Turnéteatret i 
Trøndelag. Liv Hege Nylund er fra Lillestrøm og 
har jobbet ved flere teatre, både som 
skuespiller, dramatiker og regissør. På 70-tallet 
var hun med på å etablere Romerike teater og 
senere drama-linjen ved Lillestrøm 
videregående skole. Hun har bl.a. fått Skedsmo 
kommunes kulturpris, LOs kulturpris og 
Øyerenprisen. Hun har fremstilt en rekke 
kvinneskikkelser, bl.a. Cora Sandel og Sabina 
Speilrein. Hun har hatt regi på stykkene om 
Fredrikke Marie Qvam og om samenes pioner 
Elsa Laula. 

 

 


