
                                                                                   

 

 

Årsmelding for Litteraturhuset i Trondheim 2018 

 

Det meste har gått framover i løpet av Litteraturhusets andre hele driftsår. 

Publikumsinteressen og aktivitetsnivået har økt betydelig i løpet av året. 27600 personer 

gjestet Litteraturhusets 360 åpne arrangement i løpet av 2018. Økt har også billettinntektene 

og utleieinntektene, som har gjort det mulig å holde et langt høyere aktivitetsnivå enn det i 

utgangspunktet har vært grunnlag for. Halvparten av Litteraturhusets omsetning i 2018 har 

vært egeninntjening. Med ytterligere to årsverk i den daglige driften av virksomheten, er det 

lagt et godt grunnlag for den videre driften av Litteraturhuset i Trondheim.  

Styre og organisasjon 

Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2018 bestått av et styre og en organisasjon 

bestående av 4,5 årsverk, i tillegg til et titalls kulturverter på timelønn, teknikere og om lag 40 

frivillige som har bistått under arrangement. Daglig leder har vært foreningens eneste faste 



ansatte, men organisasjonen ble i løpet av året utvidet fra to årsverk til 4,5 årsverk, hvor 

ambisjonen har vært å etablere en fast, drivverdig organisasjon som kan opprettholde et høyt 

aktivitetsnivå med gode arrangement og litterære formidlingsprosjekter.   

Styret i Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2018 bestått av følgende personer: 

Cathrine Stadsvik, styreleder 

Guri Sørumgard Botheim, styremedlem 

Arne Blix, styremedlem 

Christian Fossen, styremedlem 

Rune Fånes Hjemås, styremedlem 

Inger Helen Hommefoss Johnsen, styremedlem 

Erica Löfström, styremedlem – har trukket seg fra styret  

Kristoffer Lund Vik-Langlie, styremedlem 

Det ble i 2018 avholdt seks styremøter og ei strategisamling.  

Daglig leder har vært Trond Åm. 

 

 

Litteraturhuset i Trondheim 2018, ved noen av dem. Foto: Benedikte Skarvik. 



Program og besøkstall  

I løpet av året har litteraturhuset arrangert og gjennomført 360 åpne arrangement, med i alt 

27 600 publikummere. Til sammenlikning ble det gjennomført 258 arrangement i 2017, med 

totalt 17 185 publikummere. Aktiviteten har med andre ord fortsatt å øke betydelig. I tillegg 

har litteraturhuset arrangert lukkede seminarer og møter. Tilbakemeldingene har vært 

overveldende positive. Til tross for at Litteraturhuset i Trondheim ikke har budsjettmidler til 

annonsering, ser det ut til at arrangementene når godt ut gjennom sosiale media, hjemmeside 

og ved hjelp av plakater.  

Populære foredrag 

Blant årets store suksesser har utvilsomt vært satsningen på foredrag med lokale undervisere 

ved NTNU og andre læresteder i byen. Sesongen fikk en pangstart med foredraget «Du kan 

faen ikke spille et instrument uten å kunne dette» - et foredrag om matematikk og musikk ved 

Morten Andreas Nome fra NTNU. Bakgrunnen for invitasjonen til Litteraturhuset var et 

oppslag i Universitetsavisa, hvor studenter beklaget at «Gløshaugens mest populære 

underviser» ikke fikk forlenget sin midlertidige kontrakt. Ettersom matematikk har vist seg å 

være et vanskelig fag å formidle på en måte som vekker allmennhetens interesse, falt det 

Litteraturhuset naturlig å invitere Nome til et foredrag. Han stilte gjerne, og i løpet av timer 

ble foredraget helt fulltegnet. Dette var en av de første erfaringene med at det ikke 

nødvendigvis er navnet, men temaet som vekker interesse. Vi inviterte Nome til en reprise, 

som også ble utsolgt i løpet av kort tid. Samme erfaring har vi i løpet av året hatt med en 

rekke foredragsholder fra utdanningsinstitusjonene i Trondheim og omegn. Mons Bendixen 

om «Feiltolkning av sosiale signaler», Silja Berg Kårstad om «Hvordan forstå barns følelser» 

og Levi Røstad Kvitland om cannabis og psykiske lidelser er eksempler på foredrag som har 

vakt enorm interesse, og hvor foredragsholderne har holdt repriser til fulle hus.  

Svært populær har også serien «Hva er da et menneske?» vært, som Litteraturhuset har 

gjennomført i samarbeid med Per Bjørn Foros. Foros selv åpnet serien med et foredrag 14. 

februar, og siden har han og Litteraturhuset invitert gjester som Marianne Meløy, Dag 

Hessen, Arne Johan Vetlesen, Inge Eidsvåg, Margareth Olin, Lars Svendsen, Cathrine 

Knudsen, Mari Boine, Ole Jacob Madsen, Lars Nilsen & Feilslutningene, Ole Martin Høystad 

og Randi Rosenqvist i løpet av året.  



 

Filmskaperen Margreth Olin holdt foredrag om ømhet for menneskeverdet på Litteraturhuset 7. og 8. mai til fulle hus. Foto: 
Benedikte Skarvik. 

Samarbeidsserier 

Andre vellykkede samarbeid har vært det videreførte samarbeidet med Midtnorsk 

Fortellerforum, som har stått for serien Barnas teselskap, med fortellinger for barn, og hvor 

Litteraturhuset stiller med «te» og kjeks. Psykologene Svein Øverland og Hans Andreas 

Knutsen har lagt sin serie «Når ulven kommer» til Litteraturhuset, biskop Herborg Finnset har 

stilt til en samtaleserie under vignetten «Biskopen samtaler», og et samarbeid med en rekke 

aktører i teaterbransjen har myntet seg ut i serien «Teatersamtalene», som har pågått gjennom 

hele året, og som har tatt opp temaer innenfor alt fra teaterteori til Olav Duun. «Prosalongen», 

en foredragsserie i regi av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, har også hatt 

tilhold på Litteraturhuset i løpet av året. I tillegg har Litteraturhuset videreført lyrikkserien 

«Poesiti» i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Forlaget Beijing 

Trondheim. Ted Granlund, Endre Ruset, Gunnar Wærness, Øyvind Berg, Danez Smith, og 

Bendik S. Vada har vært blant gjestene. Litteraturhuset har også initiert en egen samtaleserie i 

samarbeid Frode Boasson ved NTNU kalt «Men er det bra?», med et panel som snakker om 

nyere norsk skjønnlitteratur.  

Større arrangement 

Av årets store arrangement kan nevnes boklanseringa av Unni Eikeseths bok om Moser-parets 

forskning i april. Edvard og May-Britt Moser stilte selv til samtalen. Suzanne Brøgger gjestet 



også Litteraturhuset i forbindelse med sin siste bok «Omelette norvègienne», og Juan Pablo 

Escobar, sønn av den colombianske narkobaronen, la turen om Litteraturhuset i forbindelse 

med sitt Norges-besøk. Vigdis Hjorth trakk fullt hus både på Litteraturhuset og til 

Litteraturhusets arrangement i Stjørdal neste dag, i juni. Høstsesongen åpnet med et brak i 

forbindelse med Simon Strangers roman om Bandeklosteret i Jonsvannsveien. Seinere trakk 

blant andre Geir Lippestad, Ingvard Wilhelmsen og Oddvar Brå i samtale med Thor Gotaas, 

fulle hus og stor publikumsinteresse. En av de lokale utgivelsene som vakte stor interesse var 

«Fem mørke år. Trondheim under okkupasjonen», i november.  

 

Nobelprisvinnerne May Britt og Edvard Moser i samtale med Unni Eikeseth på Litteraturhuset i Trondheim. Foto: Benedikte 
Skarvik. 

Litterære konserter 

Med nytt teknisk utstyr på Kulturtorget er forholdene i enda større grad lagt til rette for 

konserter. Det er en kostbar arrangementsform med dertil hørende økonomisk risiko, men 

Litteraturhuset har i løpet av året hatt flere fine arrangement som har kombinert musikk og 

litteratur. Jan Erik Vold gjestet Litteraturhuset sammen med Bjørn Alterhaug, John Pål 

Inderberg og Maiken Schau samme kveld som Moser-ekteparet. Levi Henriksen kombinerte 

boklansering og samtale med konsert med bandet Babylon Badlands, og Lars Saabye 

Christensen gjestet Litteraturhuset i et musikalsk samarbeid med Sondre Ferstad Ensemble. 



Ny Norsk Messingkvintett besøkte litteraturhuset hele to ganger, først med en konsert over 

temaet Dickie Dick Dickens, og deretter med et kombinert barnearrangement og en 

«byutviklingskonsert» komponert av eksiltrondhjemmeren Hugo Harmens, som naturlig nok 

ble kombinert med en byutviklingsdebatt. Bernhard Mohr og Petter Haugseth kombinerte 

samtale om Russland og russisk musikk, og Atle Nielsen holdt et «musikalsk kåseri» over 

faren Otto og hans musikk. I tillegg trakk Tønes, alias Frank Tønnesen, fullt hus i forbindelse 

med sin debut som romanforfatter, kombinert med minikonsert.  

 

Jan Erik Vold, Bjørn Alterhaug, John Pål Inderberg og Maiken Mathisen Schau gjestet Litteraturhuset 5. april. Foto: Benedikte 
Skarvik. 

Boklanseringer og forfatterbesøk 

Andre boklanseringer og forfatterbesøk som kan nevnes er Terje Tvedt, Egil R.R. Moe, Anne 

B. Ragde (Skaun), Fartein Horgar, Bushra Ishaq, Agnar Kaarbø, «Helsesista», Arne Espelund, 

Morten Jentoft, Jan Bojer Vindheim, Zeshan Shakar, Erika Fatland, Unn Conradi Andersen, 

Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen, Anne Bitsch, Vigdis Hjorth, Magnus Marsdal, Erlend 

Loe, Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez (de tre sistnevnte opptrådte i forbindelse med 

Den norske forfatterforenings 125-årsjubileum), Martin Ingebrigtsen, Mimir Kristjansson, 

Jostein Gaarder og Johan Mjønes, Kjersti Annedatter Skomsvold, Morten Søberg, Jan Inge 

Sørbø, Jon Severud, Stein Arne Sæther, Steffen Kverneland, Erle Marie Sørheim, Trond 



Norén Isaksen, Rune Skarstein, Arild Vange, Randi Johansen Perreau om Utøya, og Øde 

Nerdrum. I tillegg arrangerte Litteraturhuset en spennende samtale om boka «Roconi», basert 

på et etterlatt manuskript av den trondhjemske frontkjemperen Rolf Collin Nielsen. 

Litteraturhuset fikk også besøk av Ellen Wisløff og hennes «Ren poesi», i samtale med 

Alexander Fallo og Ingvild Lothe.  

Barnearrangement, litterære måltid og forestillinger 

Foruten Barnas teselskap har både Bjørn Rørvik med sine Bukkene Bruse og Kari Stai med 

Jakob og Neikob, bidratt til å trekke barna til Litteraturhus-arrangement. Skuespilleren 

Torstein Andersen har hatt flere arrangement på Litteraturhuset, hvor han til dels har holdt 

forestillinger basert på tekster av forfattere – i vår med Jens Bjørneboe, og i desember en 

forestilling med tekster av 100-årsjubilanten Hans Børli, akkompagnert av Dr. Bekken. I 

tillegg opptrådte Andersen med «Frekke viser og erotiske eventyr». Suksesserien «Litterært 

måltid» har holdt pause i 2018. Men Litteraturhuset inviterte til måltid og presentasjon av 

«Spiselige vekster» med Magnus Slagsvold Støre og Kristine Randulff Nielsen i mai. De dro 

ut til Rissa og sanket planter, mens Sellanraa og kokken Støre samarbeidet om maten. 

Litteratur for inkludering 

En viktig satsning i 2018 har vært Litteratur for inkludering-programmet. Programmet ble 

initiert i 2017 takket være midler fra Kulturrådet til å ansette Gulabuddin Sukhanwar som 

kulturaspirant. I løpet av 2018 har han gjennomført en rekke arrangement for ulike 

minoritetsgrupper, med både skrivekurs, samtaler, diktkvelder og andre arrangement. I tillegg 

har programmet stått for spansk litteraturuke i mai, eritreisk litteraturuke i august, og arabisk 

litteratur- og kulturuke i november.  



 

Den syriske forfatteren Sanaa Anoun (nr 3 f.v.) var gjest under arabisk litteratur- og kulturuke i november, til samtale med 
fribykoordinator Adria Scharmen (nr. 4. f.v.). Frivillig Anne Margrethe Spjelkavik leste utdrag på norsk, og Shahed fra 
Noricom tolket samtalen. Foto: Gulabuddin Sukhanwar. 

Frokostmøter, debatter og samarbeid med NRK P2 

Et annet viktig satsningsområde i 2018 har vært frokostmøter og debatter. I mai arrangerte 

Litteraturhuset et frokostmøte om politisk frihet i samarbeid med Civita. I tillegg har vi blant 

annet gjennomført et frokostmøte i samarbeid med Statoil om energipolitikk. Men lettere 

adgang til Kunsthallen har frokostmøtene etter hvert utviklet seg og blitt en viktig og hyppig 

arrangementsform i regi av Litteraturhuset i Trondheim. Litteraturhuset har innledet et 

samarbeid med NRK P2 om at enkelte av debattene som arrangeres på Litteraturhuset, sendes 

på radio. Dette har blitt en viktig måte å synliggjøre Litteraturhuset som debattarena på. I 

løpet av året har Litteraturhuset arrangert debatter om temaer som blant annet avkolonisering 

av akademia, norsk laksepolitikk, leterefusjonsordningen, jordvern, likelønn, om Trondheim 

skal søke ski-VM, om DAB, pelsdyroppdrett og dyrevelferd, narkotikapolitikk, skyting på 

timeplanen, Stein Inge Jørgensen og Rune Skarstein om EU, og om såkalte «incels». I oktober 

arrangerte Adresseavisen dessuten «OmAdressert Live» på Litteraturhuset.   



 

Frokostmøte om skolens møte med nyankomne flyktninger 23. oktober. F.v. Irmelin Kjelaas, Huda Ahmed, Solvor Ingrid 
Åsabø, Azra Halilovic og Knut Naper Åsabø. Foto: Ola Tangvik 

Festivaler 

Litteraturhuset er medarrangør både av Sakprosafestivalen og Trondheim litteraturfest. I 

tillegg har Litteraturhuset i løpet av 2018 samarbeidet med Spor-festivalen, Transform-

festivalen og Voi voi-festivalen, som fant sted på Royal Garden 29. januar. Litteraturhusets 

bidrag var å invitere ekteparet Margaret Skjelbred og Ottar Hellevik til samtale om «statistikk 

og lykke».   

Sakprosafestivalen 

Sakprosafestivalen er initiert av Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og 

har siden 2016 skjedd i samarbeid med Litteraturhuset. Litteraturhusets rolle har fram til nå 

hovedsakelig vært å legge til rette for gjennomføring og annonsering. I tillegg bidrog 

Litteraturhuset i år med boksalg, og ikke minst med NTNUs litteraturpris, som i år skulle gå 

til en sakprosaforfatter og derfor deles ut under Sakprosafestivalen. I forbindelse med 

litteraturprisen ble det i forkant av utdelinga arrangert en kritisk samtale om de fem nominerte 

verkene. 

NTNUs litteraturpris 

Gjennom Litteraturhusets samarbeidsavtale med NTNU, forplikter litteraturhuset seg til å stå 

for utdelinga av NTNUs litteraturpris. Prisen ble delt ut for første gang i 2017, og gikk da til 



romandebutanten Sara Sølberg for hennes Seismiske smell. Prisen skal alternere mellom 

skjønnlitterære verk og sakprosaverk, og i år var det sakprosaen som skulle vies 

oppmerksomhet. Juryarbeidet ledes av NTNU, med Litteraturhuset og Norsk Forfattersentrum 

Midt-Norge som jurymedlemmer. Trond Åm og Hanna Malene Lindberg representerte 

Litteraturhuset i juryen i år. NTNUs litteraturpris 2018 gikk til Maria Berg Reinertsen for 

hennes bok Reisen til Bretton Woods.  

Trondheim litteraturfest 

Trondheim litteraturfest ble i år arrangert over tre dager fra 30. november til 2. desember. 

Litteraturfesten har vært et samarbeid mellom Litteraturhuset og Trondheim folkebibliotek 

siden 2015. I år bidrog også Norsk Forfattersentrum Midt-Norge i programarbeid. Erlend Loe 

og Øyvind Rimbereid var hovedgjester under åpningskvelden, sammen med gruppa BAMM. 

Hovedtema for litteraturfesten var «framtidssamfunnet». Dystopier var et eget tema, hvor den 

danske forfatteren Kaspar Colling Nielsen, Bår Stenvik og Elin Viktoria Unstad var gjester, 

og som deltok over flere samtaler om dystopier i litteraturen. Lyrikk var et annet hovedtema, 

hvor nok en danske, Morten Søndergaard, var invitert både for å presentere sitt «Ordapotek», 

og for å delta i samtale om nyere formidlingsformer for poesi, i samtale med Endre Ruset. 

Endre Ruset deltok også i en samtale om poesiens betydning for psykisk helse, i samtale med 

Incita-gründer og lyrikkentusiast Ole Andreas Underland. Brødet og eselet, med Gunnar 

Wærness og Henrik Skotte, holdt byvandring i Trondheim sentrum, og det ble arrangert 

Poesipøbb på Arvesølvet. Søndag ble det også arrangert debatt og samtale om norsk 

bistandspolitikk, som ble sendt på NRK P2 i etterkant.  



 

Samtale om dystopier i litteraturen under Trondheim litteraturfest. F.v. Kaspar Colling Nielsen, Elin Viktoria Unstad, Bår 
Stenvik og Aslak Matre Aasarød. Foto: Javad Montazeri. 

Erfaringer med konseptet 

Litteraturhusets tilværelse i det såkalte «Kulturkvartalet», i et konsept hvor virksomheten i 

stor grad er avhengig av samarbeid med andre aktører, er sårbar. En stor del av arbeidet med å 

få Litteraturhuset opp i god drift har handlet om å etablere gode rutiner og velfungerende 

samarbeidsavtaler som ivaretar ulike og til dels motstridende interesser.  

Samarbeidsbasert konsept 

Litteraturhuset i Trondheim er fortsatt basert på et konsept bestående av et eget lokale på 62 

kvadratmeter, som nå i all hovedsak brukes som kontor til den daglige driften. I tillegg brukes 

lokalet unntaksvis til enkelte mindre arrangement og til utleie. Lokalet har stor betydning for 

Litteraturhusets synlighet, ikke minst et stort skilt på utsida av bygget som gir inntrykk av et 

konsept som er langt større enn de fysiske lokalitetene strengt tatt skulle tilsi. Ryggraden i 

selve arrangementsvirksomheten er imidlertid samarbeidsavtalene med Sellanraa Bok & Bar 

og Trondheim folkebibliotek. Litteraturhuset betaler en månedlig leie til Sellanraa for å 

disponere lokalet til arrangement på kveldstid. Avtalen med biblioteket innebærer at 

Litteraturhuset disponerer bibliotekets arrangementslokaler på samme vilkår som biblioteket, 



gratis og etter først til mølla-prinsippet. Både med hensyn til Sellanraa og biblioteket har det 

vært arbeidet mye for å etablere gode samarbeidsrelasjoner og et velfungerende konsept. 2018 

har vært preget av at dette samarbeidet både har blitt tettere og bedre, og hvor alle aktører 

forstår hverandres behov på en måte som gjør virksomheten lett å organisere og gjennomføre. 

Samarbeidet med Kunsthall Trondheim har fra begynnelsen av vært basert på 

enkeltarrangement i kunsthallens lokaler, med egne avtaler fra gang til gang. Dette 

samarbeidet har blitt videreutviklet i løpet av 2018, hvor Litteraturhuset nå har en stående 

avtale med vilkår for bruk av kunsthallen til enkeltarrangement. På grunn av stort behov for 

tilgang til lokaler på andre tidspunkter enn kveld, har Kunsthall Trondheim blitt et yndet og 

mye brukt lokale i forbindelse med for eksempel frokostmøter, som Litteraturhuset satser mer 

og mer på. I tillegg har Kunsthallen vært lokale både til Sakprosafestivalen og til mange av 

arrangementene under Trondheim litteraturfest. Litteraturhuset har også fått hjelp og indirekte 

støtte fra Sparebanken ved at vi ved enkelte anledninger har fått lov til å bruke Sparebankens 

amfi gratis til arrangement. Det stadig økende aktivitetsnivået gjør at Litteraturhuset i mange 

sammenhenger er på nippet til å vokse ut av konseptet, men samtidig er det mye som nå 

fungerer veldig bra. Arvesølvet folkekafé har etablert seg i lokalene etter bibliotekskaféen 

Gjest Baardsen, og har ansvar for servering under litteraturhusets arrangement. Her har mye 

gått seg til i løpet av 2018, men det gjenstår fortsatt en del før opplegget sitter på en måte som 

er fullt ut tilfredsstillende for Litteraturhuset. Litteraturhuset har også brukt Arvesølvet ved et 

par anledninger til arrangement.  

Som den eneste aktøren som benytter seg av samtlige lokaler i hele Kulturkvartalet, har 

Litteraturhuset på mange måter blitt et slags lim mellom de ulike institusjonene og aktørene 

som har tilhold der. Det er en styrke, men mangelen på egne lokaler innebærer også stor grad 

av sårbarhet. Samtidig er det ingen tvil om at gode og forutsigbare avtaler på biblioteket og 

Sellanraa er et rimelig konsept som gjør det mulig å holde et mye høyere aktivitetsnivå enn 

hva som ellers hadde vært mulig.  

Litteraturhus for hele Trøndelag 

Til tross for svært begrensede ressurser, opplever Litteraturhuset stor velvilje og har mange 

gode samarbeidspartnere. Samarbeidsavtalen med NTNU står sentralt. Både Trondheim 

kommune og Trøndelag fylkeskommune er helt avgjørende støttespillere for at litteraturhuset 

har kommet dit hvor det er i dag. Overfor fylkeskommunen har litteraturhuset lenge hatt tett 

dialog om arrangement og samarbeid på ulike steder i fylket, og har i løpet av 2018 videreført 

arbeidet fra året før med å etablere en virksomhet over hele fylket, i samarbeid med 



biblioteker og kulturhus. Litteraturhuset har hatt enkeltarrangement blant annet på Kimen 

kulturhus i Stjørdal og på Falstadsenteret på Ekne, og har samarbeidet med lokale bibliotek og 

ikke minst fylkesbiblioteket om gjennomføring og koordinering av arrangement initiert av 

Litteraturhuset. Særlig gjennom Litteratur for inkludering-programmet har det vært 

gjennomført en rekke arrangement på ulike steder i fylket. Potensialet er stort, men ressursene 

fremdeles begrenset for å etablere en så omfattende virksomhet som Litteraturhuset egentlig 

har ønske om. Litteraturhuset er derfor i dialog med fylkeskommunen om hva dette 

samarbeidet skal innebære, og hva et «litteraturhus for hele fylket» egentlig skal være. 

 

Økonomi 

Litteraturhuset har fra etableringa av hatt som strategi at aktivitetsnivået avklarer både 

publikumsinteresse og driftsforutsetningene for et litteraturhus i Trondheim og Trøndelag. 

Derfor har aktivitetsnivået vært stadig økende, mens organisasjonen og rammene rundt har 

kommet halsende etter. Men Litteraturhusets andre driftsår har på mange måter vært det året 

hvor en fast og drivverdig organisasjon endelig har kommet på plass, med 3,5 årsverk på faste 

kontrakter fra 1.1.2019. Men fortsatt er interessen og mulighetene langt større enn 

driftsorganisasjonens kapasitet.  

Mål å komme på statsbudsjettet 

Sammenliknet med de etablerte litteraturhusene i Norge har Litteraturhuset i Trondheim en 

relativt beskjeden offentlig støtte, totalt 2 460 000 kr i 2018. Av dette utgjør driftstilskuddet 

fra Trondheim kommune 1,3 millioner kroner, fra Trøndelag fylkeskommune 300 000 kroner. 

I tillegg kommer samarbeidsavtalen med NTNU, tilskudd fra Kulturrådet og Fritt Ord til 

program, og støtte til nytt teknisk utstyr fra Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse. Støtten er på 

omtrent samme nivå som i 2017. Det er en erklært ambisjon at Litteraturhuset i Trondheim i 

likhet med de andre etablerte litteraturhusene i Norge, skal komme på statsbudsjettet. En 

søknadsprosess i 2018 har imidlertid ikke ført fram, men det satses videre i 2019.  

Billettinntekter 

Den store endringa i 2018 har vært på billettinntekter. For å opprettholde og videreutvikle et 

stadig høyere aktivitetsnivå, har Litteraturhuset i Trondheim fra første dag vært avhengig av 

billettinntekter for å dekke inn en så stor andel av egne utgifter til arrangement som mulig, 

slik at vi kan gjennomføre stadig flere arrangement på de midlene vi har. Det har derfor blitt 



jobbet mye og bevisst med billettpriser siden åpningen i 2016. Avveiningen har vært at 

Litteraturhuset i Trondheim skal være en tilgjengelig arena med lav terskel for alle uavhengig 

av økonomi, samtidig som det etableres et sikkert inntektsgrunnlag for driften. I 2018 har vi 

lagt oss på ei linje hvor alle arrangement i egen regi har kostet noe, og hvor hovedtyngden av 

arrangementene har hatt en billettpris på mellom 50 og 150 kroner, avhengig av kostnadene 

forbundet med arrangementet.   

Billettinntektene utgjør den største positive endringa fra 2017 til 2018. I 2017 hadde 

Litteraturhuset samlet billettinntekter på i alt 369 621 kroner – som var langt over budsjettert 

og forventet. I 2018 hadde Litteraturhuset samlet 1 620 000 kroner i billettinntekter. Sammen 

med utleieinntekter på 900 000 kroner har dette vært den viktigste faktoren for at det nå er 

mulig å etablere en drivverdig organisasjon på faste kontrakter.  

Halvparten av omsetningen egen inntjening 

Total omsetning for 2018 var på 5 295 000 kr. Litt over halvparten av omsetningen har altså 

vært egne inntekter. Foruten billett- og utleieinntekter har Litteraturhuset også hatt omsetning 

av bøker for 315 000 kroner. Boksalg er ingen spesielt lukrativ virksomhet, men det har vært 

viktig for Litteraturhuset å kunne tilby boksalg på alle arrangement hvor dette er ønsket, og 

det har vist seg å gi større forutsigbarhet og et mer profesjonelt opplegg å gjøre dette på egen 

hånd.   

Regnskapsføring 

Litteraturhuset inngikk i oktober 2017 avtale med regnskapsbyrået Azets om løpende føring 

av regnskapet. I 2016 ble regnskapet ført av daglig leder, men stor økning i omsetning og 

aktivitet gjorde det åpenbart at det var viktig å få en profesjonell til å ta over denne 

driftsoppgaven. Planen var å føre regnskapet for 2017 selv, men Azets påtok seg føring av 

dette regnskapet som et enkeltoppdrag. I tillegg til den løpende regnskapsføringa, har den 

totale kostnaden blitt langt høyere enn estimert. Litteraturhuset har derfor henvendt seg til 

Finanstilsynet for å få avklart om kostnadene er forsvarlige i henhold til god 

regnskapsføringsskikk.  

Årsresultat 

Takket være eksepsjonelt gode resultater på billettinntekter og utleie, må økonomien allikevel 

sies å være god. Et negativt årsresultat dekker ikke over det forhold at Litteraturhuset tar med 

seg nesten en halv million kroner som buffer inn i 2019. I forslaget til budsjett for 2019 legges 



det til grunn at det ikke skal spises av denne bufferen, men heller at den skal styrkes og slik 

sett bidra til å legge grunnlaget for en trygg og sikker drift av Litteraturhuset.  

 

Videre driftsforutsetninger 

Det er det gode resultatet for 2018 som gjør at Litteraturhuset i Trondheim fra 2019 kan 

ansette 3,5 årsverk fast. Ola Tangvik, Andrine Aasen Monsås og Benedikte Skarvik, som alle 

har hatt midlertidige kontrakter ved Litteraturhuset i 2018, ansettes fast fra 1.1. I tillegg 

jobbes det for å finne en løsning for ytterligere et halvt årsverk knyttet til det viktige 

programmet Litteratur for inkludering, som har blitt ivaretatt og utviklet av Gulabuddin 

Sukhanwar. Det jobbes parallelt både for å få økt graden av offentlige tilskudd, men også for 

å se på muligheter for økt egeninntjening. Med to sammenliknbare driftsår har Litteraturhuset 

langt bedre forutsetninger for å vite hva slags drift som skal til for at økonomien skal gå rundt. 

Det begynner å bli tydelig at et velfungerende litteraturhus i Trondheim og Trøndelag er et 

litteraturhus med én del offentlige tilskudd, som sikrer driften og muligheten for å ivareta 

arrangement og programmer uten kommersielt potensiale, i kombinasjon med en større andel 

egeninntekter i form av billetter og utleie. Det jobbes også for å få etablert en venneforening, 

som kan gi et visst økonomisk grunnlag. Med en fast organisasjon blir vi stadig flinkere til å 

planlegge fram i tid. En god del av arrangementene for våren er i skrivende stund allerede lagt 

ut. Da ser vi også tidlig hvilke arrangement som selger, og hvor stor kapasitet vi har til å 

gjennomføre arrangement som kanskje er mindre populære, men som er viktige i kvalitet og 

for å tilføre Trondheim bredde og variasjon som kulturby.  

 

Trondheim, 4. februar 2019 

 

Trond Åm (sign) 

 

 



                                                                                          


