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tips  oss! 
474 40 000

tips@ 
ringblad.no

Kontakt oss på  
sentralbord: 32 17 95 00

del og Finn FReM  
i kultuRen  

Ringblad.no ønsker å samle 
kulturen, og alt som skjer i  

hele regionen. Legge gjerne 
inn ditt arrangement i  

«Det skjer»-kalenderen på 
detskjer.ringbillett.no.  

Det er gratis, og gleder mange. 
 

del de gode  
oppleVelsene  

På ringblad.no/kultur kan  
du dele de gode opplevelsene 

med alle Ringerikes Blads 
lesere. Let fram «Del med oss» 

i menyen, og last opp bilder, 
video og tekst.

Kunstmaler Cathrine Bergs-
rud fra Hønefoss kaller det 
tidenes beste oppdrag. I okto-
ber skal den 11 meter lange 
altertavlen i Spania stå ferdig. 

 
Vårens pandemi har gått hardt ut over 
spanjolene. Nærmere 30.000 mennesker 
har måttet bøte med livet. Også økonomisk 
er det mange som lider. Kunstnerne er 
blant de mest sårbare. På en annen side er 
mange av disse innstilt på å klare seg av 
lite, de er fleksible og også hjemmearbei-
dende. 

Slik er det også med den tidligere Ner-
drum-eleven, Cathrine Bergsrud fra Høne-
foss. I 1991 bosatte Bergsrud seg i Catalonia 
i Spania. For fem år siden flyttet hun til 

landsbygda, 30 minutter utenfor Barcelo-
na.

I den lille byen Torre Ramona både bor 
hun, arbeider hun og har sitt eget galleri 
«Ca la Cathrine». Mange av verkene hennes 
er nå også sendt til et kunstmuseum uten-
for Helsingborg. Verk av Helene Knoop, Tu-
rid Spildo og Cathrine Bergsrud, danner til 
sammen utstillingen «Kvinner maler 
menn».

en hel altertavle
Utstillingen er en stor begivenhet i Bergs-
ruds karriere. Dessverre kan hun selv ikke 
være med på åpningen. 

Årsaken er Covid 19, men også det fak-
tum at Bergsrud har hendene fulle. Hen-
dene fulle av pensler! I desember skal en 
hel altertavle stå ferdig. Kirken heter Santa 
Ana d'Estartit på Costa Brava. 

– Opprinnelig var det Spanias store 
kunstner Ramon Pujolboira som fikk opp-
draget, opplyser Bergsrud.

– Dessverre, i fjor, døde han brått og 
uventet. 

– givende
Cathrine Bergsrud ble da valgt ut som den 
mest kompetente maleren som kunne fer-
digstille altertavlen som er 3,65 meter høy 
og 11 meterbred. 

– Med tanke på tidene vi lever i, kunne 
jeg ikke fått et mer givende oppdrag enn 
akkurat dette, sier kvinnen fra Hønefoss.

Nå håper hun verden snart åpnes igjen 
slik at så mange som mulig kan få gleden av 
altertavlen.

Marte Østmoe

Da kunstneren døde, overtok                                 
Cathrine fra Hønefoss det gigantiske maleriet:

– Tidenes oppdrag!

stoRt leRRet: Cathrine Bergsrud fra Hønefoss er koronafast i Spania og går glipp av egen utstilling - men har fått et viktig oppdrag i 
kirken.  Foto: aleix pujol joRnet

PÅ KAMMERSET
Vi setter søkelys på politikken og næringslivet 

for å avdekke kritikkverdige forhold og ukultur lokalt.
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