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Forsidefoto: Benedikte Skarvik 

Årsmelding for Litteraturhuset i Trondheim 2019 

Litteraturhuset i Trondheim har i 2019 arbeidet for å sikre den virksomheten som har blitt etablert i 

løpet av tre hektiske år med stor vekst etter åpningen 15. oktober 2016. Også dette året har vært preget 

av mye usikkerhet rundt Litteraturhusets økonomiske situasjon. Det har allikevel vært mulig å legge et 

godt driftsgrunnlag for Litteraturhuset i løpet av året.  En økning i billettinntektene og forsiktig 

budsjettering har gitt et positivt årsresultat. Den viktigste milepælen ble nådd da det ble kjent at 

Litteraturhuset er innvilget driftsstøtte over statsbudsjettet fra 2020. Med det skulle den organisasjonen 

og det aktivitetsnivået vi har etablert opp til i dag, være sikret i åra framover.  

Også aktivitetsmessig har året vist at Litteraturhuset har kommet for å bli. Etter en nærmest eksplosiv 

vekst i 2017 og 2018 har 2019 i stor grad handlet om å opprettholde samme nivå som foregående år, 

og heller arbeide for å styrke kvaliteten i arrangementene og strukturene rundt virksomheten. I løpet av 

året gjennomførte Litteraturhuset i Trondheim 354 åpne arrangement, med til sammen 26 069 

publikummere. Det er en marginal nedgang i forhold til det forutgående rekordåret, noe som viser at 

det både er publikumsinteresse og driftsgrunnlag for et fortsatt høyt aktivitetsnivå. Litteraturhuset har 

videreført den brede profilen, med hovedvekt på formidling av litteratur, kunnskap og offentlig 

ordskifte.  

Litteraturhuset har etablert to viktige samarbeid som kan få betydning for virksomheten på lengre sikt. 

På oppdrag fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) påtok Litteraturhuset seg å 

organisere planlegging og gjennomføring av årets sakprosafestival. Denne typen samarbeid har gitt 

mersmak og mye verdifull erfaring. Under årets olavsfestdager stod Litteraturhuset for alt boksalg 

under festivalen, med egen bokbutikk, popup-arrangement og samarbeid med Olavsfestdagene om 

flere samtaler. Også i denne typen samarbeid ligger det et stort potensiale i framtida.   

Styre og organisasjon 

Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2019 bestått av et styre og en organisasjon bestående av 

fire årsverk i fast stilling. Fra og med 1. oktober ble det dessuten ansatt en kulturaspirant i hundre 

prosent stilling for ett år, med midler fra Kulturrådet. I tillegg har virksomheten bestått av omtrent 15 

kulturverter på timelønn, sju teknikere og om lag 50 frivillige som har bistått under arrangementene. 

2019 er første driftsår med en organisasjon hvor hele den faste staben utover daglig leder har hatt fast 

ansettelse – noe som må ses som en milepæl. Daglig leder tilbragte årets seks første måneder i Wien, 

og jobbet i hovedsak derfra i denne perioden. 

Styret i Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2019 bestått av følgende personer: 

Cathrine Stadsvik, styreleder 
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Guri Sørumgard Botheim, styremedlem 

Arne Blix, styremedlem 

Christian Fossen, styremedlem 

Rune Fånes Hjemås, styremedlem 

Inger Helen Hommefoss Johnsen, styremedlem 

Kristoffer Lund Vik-Langlie, styremedlem 

Det ble i 2019 avholdt seks styremøter. 

Daglig leder har vært Trond Åm.  

 

Noen av Litteraturhusets frivillige, ansatte, kulturverter og teknikere, i forbindelse med sommerfesten 2019.  Foto: Benedikte 
Skarvik. 

Program og besøkstall 

I løpet av året gjennomførte Litteraturhuset i Trondheim i alt 354 åpne arrangement, med i alt 26 069 

publikummere. Det er en svak nedgang i forhold til foregående år, hvor det ble gjennomført 360 åpne 

arrangement med til sammen 27 600 publikummere. Etter den voldsomme økningen siden åpningen 

ser det nå ut til at aktivitetsnivået har stabilisert seg på et nivå det både er publikumspotensial for og 
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organisatorisk kapasitet til å gjennomføre. Foruten åpne arrangement har Litteraturhuset organisert og 

gjennomført lukkede møter og seminarer.  

Litteraturhuset har siden oppstarten ikke hatt midler til annonsering, og når fortsatt primært ut til 

publikum gjennom sosiale medier, hjemmeside og plakater. I tillegg har vi i løpet av 2019 laget egne 

programfoldere for hver måned.  

«Hva er da et menneske?» og mange forfatterbesøk  

Også i år har serien «Hva er da et menneske?», kuratert av Per Bjørn Foros i samarbeid med 

Litteraturhuset, trukket et stort publikum. Per Petterson var gjest 14. januar i forbindelse med 

lanseringa av hans siste bok, og Audun Myskja trakk nok en gang fullt hus dagen etter. Også Amal 

Aden, Simen Tveitereid, Lena Andersson, Elias Akselsen, Dag Hareide, Kari Veiteberg, Frode Thuen 

og Bernt Erik Tranøy, Thomas Hylland Eriksen, Aksel Tjora, Jan Grue (over Skype) og Arne Johan 

Vetlesen, Dag Solstad, Linda Eide, Tor Espen Aspaas gjestet serien i løpet av året. «Hva er da et 

menneske?» har med det gått over to år, og har vært en viktig bjelke i Litteraturhusets program.  

Blant de mange forfatterne som ellers har opptrådt på Litteraturhuset i Trondheim i løpet av året, kan 

nevnes Kjartan Hatløy og Frank Wierke, Hans Olav Lahlum og Atle Grønn, Eric Dregni, Tor Åge 

Bringsværd, Martin Svedman, Anette Groth, Ida Hegazi Høyer og Janne-Camilla Lyster, Vibeke 

Løkkeberg, Helene Uri, Helga Hjorth, Harald Henden, Geir Svardal og Kåre Ingebrigtsen, Sanna 

Sarromaa, Kjartan Fløgstad, Inga Ravna Eira, Jo Nesbø og Erlend Loe, Thor Gotaas, Harald 

Lorentzen, Asle Toje, Tegnehanne (Hanne Sigbjørnsen), Lise Myhre, Marte Huke om Anna Rydstedt, 

Edvard Hoem, Petter Fergestad, Erik Stenvik og Hans Rotmo, Cecilie Dyrkorn Fodstad og Marit 

Semundseth om barnelitteratur, Anne Marit Jacobsen om Jon Fosse, Ingrid Brekke om Murens fall, 

Linn Skåber, Jøran Rudi, Torgrim Eggen om Axel Jensen, Anita Kåss, og Bjørn Eidsvåg. Mange av 

arrangementene har trukket fulle hus. I tillegg kom Øyvind «Wind» Aamot for å vise og samtale om 

filmen «Jakten på hukommelsen» i desember. 

Internasjonale gjester 

Det har lenge vært et mål for Litteraturhuset å bli en naturlig arena for besøk av internasjonale gjester. 

I løpet av året har vi etablert et godt nettverk av samarbeidspartnere, og vi opplever å ha bygd opp et 

apparat som er godt rustet til å ta imot internasjonale gjester på en god måte. De positive 

tilbakemeldingene fra de internasjonale gjestene etter at de har besøkt Trondheim og Litteraturhuset 

har vært viktige for å åpne mulighetene for nye besøk og samarbeidspartnere.  

Et utvilsomt høydepunkt i løpet av året var besøket av den britiske historikeren Antony Beevor i 

oktober. Besøket kom i stand takket være samarbeid med NFFO og Sakprosafestivalen i Oslo. Beevor 

holdt foredraget «The Second World War and its consequences» for 350 publikummere 11. oktober.  
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Den britiske historikeren Antony Beevor gjestet Trondheim og Litteraturhuset i oktober. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

I februar fikk vi besøk av den colombianske forfatteren Juan Gabriel Vasquez, i samarbeid med 

Bergen internasjonale litteraturfestival. Spanskseksjonen ved Institutt for språk og litteratur ved 

NTNU gikk inn som samarbeidspartnere, og bidrog til at vi kunne gjennomføre samtaler både på 

spansk og engelsk. Samme måned fikk vi Mikael Niemi på besøk i forbindelse med lanseringa av hans 

siste roman på norsk, i samarbeid med Forlaget Oktober, og en annen svensk forfatter, Johanna Frid, 

var Litteraturhusets gjest i september. I mai fikk vi besøk av den sør-koreanske poeten Kim Hyesoon 

til serien Poesiti, som er et samarbeid mellom Litteraturhuset og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. 

Takket være et samarbeid med Litteraturhuset i Oslo, var Litteraturhuset i Trondheim så heldige å 

motta gjestespillet «Følelsenes politikk» på besøk 28. september, bestående av forfatterne Maria Kjos 

Fonn, Lone Aburas, og Kayo Chingonyi, og med musikk av Sandra Kolstad, framført av Kolstad og 

Marianne Stranger.  

Anne B. Ragde-lansering og Joralf Gjerstad 

14. september lanserte Anne B. Ragde sin avsluttende roman i Neshov-serien på Kulturtorget. 

Litteraturhuset forsøkte tidlig å få lanseringa av romanen lagt til Trondheim, og arrangementet skjedde 

i samarbeid med Trondheim folkebibliotek. Arrangementet ble – dessverre, kan man si – mer spesielt 

enn det en hadde kunnet se for seg på forhånd. På grunn av Ragdes hjerneslag i sommer ble 

lanseringsarrangementet den eneste samtalen Ragde gjorde på boka i løpet av høsten. Samtalen ble 

ledet av Janneken Øverland.  

Selveste Snåsamannen, Joralf Gjerstad, var også en av Litteraturhusets mer spesielle gjester i løpet av 

året, da han stilte til samtale om sin tro og sitt liv med NRK-journalist Pål Plassen i juni.  
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Lokale boklanseringer 

Litteraturhuset ønsker å bidra til å styrke den lokale forfatterscenen i Trondheim. Foruten Anne B. 

Ragde lanserte blant andre Rakel Solstad, Erlend Skjetne og Torgeir E. Sæveraas sine nyeste bøker på 

Litteraturhuset i Trondheim i 2019. 

Serier og andre samarbeid 

Foruten «Hva er da et menneske?» har mange av Litteraturhusets viktigste programposter gjennom 

året vært serier eller faste samarbeid med andre. Midtnorsk Fortellerforum har fra åpningen vært en 

viktig samarbeidspartner, både med hensyn til barnearrangement og mange fortellerarrangement, blant 

annet «Kjærlighetshistorier» i februar og «Hakawati – fortellinger fra Orienten» 10. januar. I tillegg 

står fortellerforumet for Litteraturhusets egen satsning for barn, Barnas teselskap. Serien har i 2019 

endret navn til Barnas litteraturhus.  

En annen av Litteraturhusets faste samarbeidspartnere er skuespilleren Torstein Andersen, som 

gjennom flere år har bidratt med sine egne framføringer av ulike forfatterskap. I 2019 har han framført 

dikt og tekster av Arild Nyquist, Agnar Mykle, «Ti kvinnelige forfattere», Rudolf Nilsen, og ikke 

minst «Hans Børli – Dagen er et brev som aldri kommer», en forestilling han gjorde akkompagnert av 

Dr. Bekken. I desember framførte Andersen også sin egen juleforestilling med tekster av Arild 

Nyquist – «Nå er det jul igjen».  

 

Torstein Andersen framfører "Nå er det jul igjen" på Litteraturhuset 13. desember. 
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Psykologene Svein Øverland og Hans Andreas Knutsen har også i år kjørt samtaleserien «Når ulven 

kommer» på Litteraturhuset, hvor de tar opp ulike psykologiske temaer foran et større publikum. 

Litteraturhuset har også videreført «Men er det bra?»-serien, som er Litteraturhusets kritiske panel, og 

som under ledelse av Frode Hagen Boasson fra Institutt for språk og litteratur ved NTNU går gjennom 

nyere norsk skjønnlitteratur til samtale og debatt. En annen serie som har blitt videreført, er 

Teatersamtalen, som er et samarbeid mellom Trøndelag Teater, Turnéteatret, Rosendal Teater, Institutt 

for kunst- og medievitenskap ved NTNU og Litteraturhuset i Trondheim. Anna Lian og Azra 

Halilovic, har også begynt å framføre sin livepodcast «Anna og Azra» på Litteraturhuset i løpet av 

året.  

Litteraturhuset hadde også sin egen serie i 2019, finansiert av midler fra Bokåret 2019, nemlig «Fra 

det første biblioteket», hvor vi inviterte nålevende forfattere til å gå dypere inn i forfatterskapene til 

forfattere som er representert i boksamlinga Litteraturhuset har arvet etter Trondhjems 

arbeiderforening. Arnhild Skre holdt foredrag om Hulda Garborg i mars, Roskva Koritzinksy om Nini 

Roll Anker i april, Anne Hege Simonsen snakket om Marie Hamsun, Erlend O. Nødtvedt holdt 

foredrag om Kristoffer Uppdal i september, Johan Mjønes om Peter Egge i november, og Merete 

Morken Andersen samtalte med Pernille Høegh om Amalie Skram. I tillegg kom Tharaniga Raja for å 

snakke om Magdalene Thoresen i oktober. Serien ble kuratert av Litteraturhusets Andrine Aasen 

Monsås. 

Andre viktige samarbeidspartnere har vært seniorkultur i Trondheim kommune, som har bidratt med 

flere større arrangement på Litteraturhuset i løpet av året, blant annet samtaler med Peder Kjøs og 

Thomas Seltzer. I mai var Litteraturhuset samarbeidspartner på NRK-initiativet Hele Norge Snakker. 

Naturvernforbundet har også hatt regelmessige miljøkvelder i samarbeid med Litteraturhuset, og 

Popup Feministhus og Voksenopplæringa har vært blant andre viktige samarbeidspartnere i løpet av 

året. 

Trondheim folkebibliotek er ikke bare blant Litteraturhusets nærmeste samarbeidspartnere når det 

gjelder å legge til rette for virksomheten, biblioteket har også vært en viktig samarbeidspartner rundt 

enkeltarrangement og Trondheim litteraturfest. Foruten boklanseringa av Anne B. Ragde, samarbeidet 

biblioteket og Litteraturhuset i 2019 om et symposium i anledning Åge Aleksandersens 70-årsdag, en 

samtale mellom Ane Farsethås og Frode Hagen Boasson, og forestillinga Bulgarsk reise. I tillegg har 

biblioteket og Litteraturhuset også i år samarbeidet om å utvikle et alternativt opplegg til elever som 

ikke deltar i den tradisjonelle skolegudstjenesten før jul.  

Debatt og kunnskapsformidling 

Adresseavisen og NRK har vært viktige samarbeidspartnere for Litteraturhuset gjennom hele året. 

Litteraturhuset har etablert et samarbeid med Adresseavisen om flere debattarrangement, og 

Adresseavisen har også lagt en utgave av sin podkast «OmAdressert» til Litteraturhuset. I fjor fikk 
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Litteraturhuset god synlighet om mange av sine debatter gjennom samarbeidet med Millimedia og 

NRK P2, som i sin serie «Debatt i P2» har sendt flere av Litteraturhusets debatter på riksdekkende 

radio. Dette gir god og viktig synlighet for Litteraturhuset, og vi har derfor prioritert arbeidet med å 

lage gode debatter med temaer av nasjonal interesse, og å sørge for at den tekniske gjennomføringa 

holder et tilfredsstillende nivå.  

I april samarbeidet Litteraturhuset med blant andre NRK om debattarrangementet «Idretten velger 

ansikt», hvor de to presidentkandidatene til Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt og Sven Mollekleiv, 

stilte til samtale med hverandre og etterfulgt av paneldebatt med blant andre Linda Hofstad Helleland. 

Nå viste det seg jo seinere at det var en annen kandidat som ble valgt, men samtalen var god og den 

ble også vist på NRK.  

Av andre temaer Litteraturhuset har tatt opp til debatt i løpet av året, kan nevnes byparlamentarisme 

vs. formannskapsmodell, «Hva vil vi med kulturbyen» (i samarbeid med Kunsthall Trondheim), 

abortnemnder, fedrekvote, debatt om medvirkning ved NTNU, og «Hvor langt kan vi kvotere 

virkeligheten?». En hovedatsning for Litteraturhuset i 2019 har vært en serie med frokostmøter, hvor 

sentrale politikere fra de ulike partiene har stilt til utspørring og samtale med journalistene Kato 

Nykvist og Jo Skårderud fra henholdsvis Nationen og Klassekampen. Politikerne som stilte til samtale 

var Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Ola Borten Moe, Knut Arild Hareide, Bjørnar Moxnes, Jon 

Helgheim, Une Aina Bastholm og Abid Q. Raja.  

30. august stilte dessuten Audun Lysbakken til debatt mot Torbjørn Røe Isaksen, i en debatt som var et 

samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Civita.  

Aktualitetsstoff har også blitt formidlet gjennom foredrag og andre typer arrangement. Arkitekt Knut 

Selberg ble invitert for å holde foredrag om kvartalsstruktur, Jørgen Berntsen Leangen fortalte om 

vitenskapen bak et TV-program, vi har gjennomført samtale om fastlegen som vokter av 

normalitetsprinsippet, om psyken og immunsystemet, dataspill og unge, Reality-TV 20 år, tenner, 

skam og angst, fallende IQ, livsmestring og hvorvidt en kan forutsi selvmord. Rettsoppgjøret etter 

krigen har vært tema for flere arrangement i løpet av året, blant annet i samarbeid med historiemiljøet 

ved NTNU.  

Festivalsamarbeid 

Litteraturhuset har i løpet av året samarbeidet om en rekke festivaler. Spor-festivalen fant delvis sted 

på Litteraturhuset i månedsskiftet januar-februar, det gjorde også årets ISFiT. Æ Å Trondheim 

Litteraturfestival ble gjennomført 14.-16. mars. Litteraturhuset var samarbeidspartner om Hanna 

Ryggen Triennale 2019 i mai, med et arrangement med Thomas Berg Reinertsen om «Grensenes 

historie». Trondheim folkebibliotek og Litteraturhuset samarbeidet med Goethe-instituttet om den 

norsk-tyske litteraturfestivalen På vei til Frankfurt, med en samtale 30. april med de tyske forfatterne 
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Simon Strauss, Judith Hermann og Bettina Wilpert. Litteraturhuset var også involvert i NTNUs store 

vitenskapsfestival Big Challenge i juni, hvor Litteraturhuset bidrog med flere arrangement om 

forskning og politikk, blant annet med Aksel Tjora og Thomas Hylland Eriksen som deltakere. 13. 

november gjennomførte Litteraturhuset i samarbeid med blant andre initiativtaker Roar Ræstad en 

egen Krimkveld, som er tenkt som en forløper for en egen Trondheim Krimfestival i 2020.  

Boksalg under Olavsfestdagene 

Litteraturhuset inngikk avtale med Olavsfestdagene om å stå for alt boksalg under festivalen, og hadde 

rigget til eget boktelt foran Vestfronten ved Nidarosdomen. I teltet var det mulig å legge opp til både 

mindre arrangement og boksigneringer, og det hele var svært vellykket. Forhåpentligvis vil dette 

samarbeidet kunne videreføres under kommende festivaler. Litteraturhuset bidrog også som 

samarbeidspartner ved enkelte av arrangementene under Olavsfestdagene. Blant annet bidrog 

Litteraturhuset til en samtale mellom den danske forfatteren Carsten Jensen, Den norske kirkes preses 

Helga Byfuglien og Olav Fykse Tveit fra Mellomkirkelig råd om flyktningekrisen. Samtalen ble ledet 

av Trond Åm.  

Boksalget har blitt profesjonalisert i løpet av 2019, slik at vi nå stiller med boksalg til stort sett alle 

arrangement. I tillegg har Litteraturhuset bidratt med boksalg til arrangement i regi av andre.  

 

Litteraturhusets boktelt under Olavsfestdagene. Niklas Nystad hadde ansvar for bokteltet i løpet av den uka festivalen 
foregikk. Foto: Trond Åm 
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Trondheim litteraturfest 

Trondheim litteraturfest ble i år gjennomført mellom 25. og 27. oktober. Litteraturfesten har de siste 

åra vært et samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Litteraturhuset i Trondheim. Blant årets 

gjester var Tor Åge Bringsværd, Hans Olav Lahlum (om Reiulf Steen), Kristine Grav Hardeberg, 

viseduoen Nattskärran (Filip Sande og Åsa Michal, med tonesatte dikt av Karin Boye), Martine 

Grande, Reginald Hermanns og Montaser Abdulrahman. Hovedgjester var Nina Lykke og Marie 

Aubert, som deltok i en samtale om sine siste bøker.  

 

Nina Lykke og Marie Aubert var hovedgjester under Trondheim Litteraturfest 2019. Samtalen ble ledet av Trond Åm. Foto: 
Litteraturhuset i Trondheim. 

NTNUs litteraturpris 

Litteraturhuset i Trondheim har siden oppstarten hatt en viktig samarbeidsavtale med NTNU. Avtalen 

innebærer foruten et driftstilskudd fra NTNU også et samarbeid om NTNUs litteraturpris. Prisen går 

vekselsvis til et skjønnlitterært verk og et sakprosaverk. I år gikk prisen til forfatteren Arild Vange, for 

boka «Livet i luftene». Juryen bestod foruten representanter fra NTNU og Litteraturhuset, av en 

representant fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.  
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Arild Vange mottok NTNUs litteraturpris 2019 for boka "Livet i luftene". Her flankert av dekan Anne Kristine Børresen fra 
Humanistisk fakultet ved NTNU og juryleder Ingvild Hagen Kjørholt. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

Sakprosafestivalen 

Litteraturhuset i Trondheim har samarbeidet om Sakprosafestivalen siden 2016. Festivalen arrangeres 

av NFFO, og Litteraturhusets bidrag har tidligere begrenset seg til gjennomføring og boksalg. I år 

inngikk Litteraturhuset og NFFO for første gang en avtale om at Litteraturhuset skulle ta ansvar både 

for planlegging og gjennomføring av festivalen. Litteraturhusets Ola Tangvik gikk inn som 

prosjektleder, og NFFO og Litteraturhuset nedsatte i fellesskap et programråd som stod for 

planlegginga. Programrådet bestod foruten Tangvik av Dag Hoel, Elise Farstad Djupedal og Ane 

Tolnes Haugdal. Selve gjennomføringa ble gjort av Litteraturhusets organisasjon, som også stod for 

boksalget.  

Festivalen gikk over én lørdag, 3. november, og blant årets gjester var Mímir Kristjánsson, Niels 

Christian Geelmuyden, Ingvill Stuvøy, Anne Gunn Halvorsen, Heidi Bjerkan, Plantemagasinet GRO 

med Jenny Leite-Vikra og Marte Espevik, Aage Borchgrevink, Annemor Sundbø, Azra Halilovic, Jo 

Skårderud, Frank Rossavik og Heidi Helene Sveen. Temaer som ble tatt opp var blant annet 

stueplanter, trygd, utenforskap i arbeidslivet, fallende fertilitet, kokebøker, Statoil, det grønne skiftet 

og ytringsfrihet. 

Foruten midler fra NFFO ble Sakprosafestivalen gjennomført med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord, 

Trondheim Kommune, Trøndelag fylke og Kulturrådet. 
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Denne typen samarbeid har vist seg å være verdifull for Litteraturhuset i Trondheim. Arbeidet gir god 

erfaring, og synliggjør Litteraturhuset som en profesjonell arrangør med kompetanse både på 

planlegging og gjennomføring av større arrangement.  

 

Fra Sakprosafestivalen 2019. Foto: Ola Tangvik. 

Litteratur for inkludering 

Litteratur for inkludering har siden 2017 vært en viktig del av Litteraturhusets totale program, og har 

vært spesifikt rettet mot minoritetsgrupper og personer med annen språkbakgrunn enn norsk. 

Prosjektets mål har vært å knytte sammen innvandrere og andre borgere i trøndelagsområdet, gjennom 

litteratur, kunst og musikk. Gjennom programmet skal innvandrere få kjennskap til norsk språk og 

litteratur, men programmet skal også være en arena hvor innvandrere får mulighet til å vise fram sin 

egen kulturbakgrunn. Målet er at Litteratur for inkludering-programmet dermed skal være en plattform 

og inngangsportal til mangfold og felles verdier, hvor deltakerne inspireres og lærer av hverandre.  

Programmet har siden oppstarten vært ledet av Gulabuddin Sukhanwar, som kom til Litteraturhuset i 

Trondheim som kulturaspirant i 2017. Fra 2018 har Sukhanwar vært ansatt i halv stilling for å 

videreføre programmet. Denne stillingen har i løpet av 2019 blitt fast, slik at den viktige satsningen 

kan føres videre.  
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I løpet av 2019 har Litteraturhuset gjennom dette programmet gjennomført 64 arrangement, med 

kulturuker, verksteder, skoleforedrag, poesikvelder, norsk-spansk uttrykksverksted, skrivekurs for 

seniorer i samarbeid med NTNU, litteratur og feminisme, foredrag for NTNU-studenter, lesestunder 

og teater for barn på spansk og italiensk, boklansering, kreativt skrivekurs og jobbsøkerseminar – for å 

nevne noe. Det vises for øvrig til egen programrapport for mer utfyllende opplysninger om de mange 

arrangementene som har blitt gjennomført i løpet av året. 

I 2019 fikk Litteraturhuset i Trondheim også midler fra Kulturrådet til ansettelse av en ny 

kulturaspirant, den iranske dikteren og menneskerettighetsforkjemperen Asieh Amini. Hun vil derfor 

arbeide i 100 prosent stilling med programarbeid for Litteraturhuset videre i 2020.  

 

Fra et arrangement om feminisme i Iran 18. mars. Gulabuddin Sukhanwar innleder, og den kommende kulturaspirant Asieh 
Amini deltok i samtale med Libe García Zarranz fra NTNU. Foto: Litteraturhuset i Trondheim 

Litteratur i byrommet 

I tillegg til å være en arena for formidling av litteratur gjennom arrangement og ulike tilstelninger, har 

Litteraturhuset i Trondheim siden åpningen hatt et ønske om å bidra til å utvikle andre former for 

litteraturformidling. Litteraturbenkene som kom i stand gjennom et samarbeid med Trondheim 

kommune, danske 365 Tekster/Aarhus Litteraturcenter og arkitektstudenter ved NTNU, var fra 

begynnelsen av tenkt som et midlertidig prosjekt, men det er et håp at dette i samarbeid med 

kommunen kan videreføres. Tekstformidling i byrommet er en god og virkningsfull måte å fortelle 

historier på, og tilbakemeldingene fra publikum har vist at det ligger et stort potensiale her. I 2019 har 



14 
 

Siri Thue, i samarbeid med Litteraturhuset, arbeidet videre med prosjektet Ord langs elva, som fikk 

støtte både fra Kulturrådet og fra Trondheim kommune (En blå tråd) til å bruke litterære tekster i 

byrom for å åpne dem opp og fortelle historier til publikum på en måte som bidrar positivt til 

opplevelsen av byrommet. I Ord langs elva-prosjektet er det områder under bruene og langs Nidelva 

som har blitt utstyrt med tekster av norske forfattere.   

 

Tekst av Kurt Johannessen utplassert i Brattørparken (Lusparken). Foto: Siri Thue 

 

Samarbeid om lokaler 

Litteraturhuset har fått armslag til et høyt aktivitetsnivå gjennom samarbeidsavtalene med Trondheim 

folkebibliotek, Sellanraa Bok & Bar og Kunsthall Trondheim. Konseptet har, som beskrevet i tidligere 

årsmeldinger, bydd på sine begrensninger og utfordringer, men har satt seg godt og er i dag preget av 

godt og positivt samarbeid med de andre aktørene. Nyåpnede Digs har blitt en ny og viktig 

samarbeidspartner i løpet av året, hvor stadig flere av Litteraturhusets arrangements finner sted der. 

Det er et mål og et håp at dette samarbeidet kan fortsette og utvikles videre i tida framover.  
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Økonomi 

Litteraturhusets økonomiske situasjon har fra begynnelsen av vært preget av at vekst i aktivitet og 

billettinntekter har lagt grunnlaget for større vekst i virksomheten. Med begrensede midler og ingen 

sikkerhet i oppspart kapital, har det vært helt avgjørende for den videre driften å etablere mer 

forutsigbare rammer rundt virksomheten. Etter et år med eksplosiv vekst i 2018, har 2019 i stor grad 

handlet om å videreføre samme aktivitetsnivå, samtidig som driftsforutsetningene og den økonomiske 

situasjonen stabiliseres. Å etablere et konsept gjennom aktivitetsvekst samtidig som økonomien har 

vært sårbar, har gjort det nødvendig å budsjettere svært forsiktig og med det verste som mulig utfall - 

noe som igjen har krevd mye tid og energi til løpende arbeid med likviditetsbudsjettet gjennom hele 

året. Gjennom å stramme inn på kostnadssida og målrettet arbeide for å øke inntektene, har det i løpet 

av året lyktes å ende i et positivt resultat.  

På statsbudsjettet fra 2020 

Etableringa av Litteraturhuset i Trondheim har vært mulig takket være driftsbevilgninger fra 

Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune (seinere Trøndelag fylkeskommune) og med 

program- og etableringsstøtte fra Kulturrådet og Stiftelsen Fritt Ord. I tillegg har samarbeidsavtalen 

med NTNU vært viktig. Alle disse aktørene har vært avgjørende for at Litteraturhuset i perioden også 

har kunnet øke aktiviteten betydelig siden åpningen i 2016.  

I tillegg har det vært et mål for Litteraturhuset i Trondheim å komme på statsbudsjettet, i likhet med de 

øvrige etablerte litteraturhusene i Norge. Det har i løpet av de første driftsårene vist seg tydelig at en 

god og sikker drift av litteraturhuset forutsetter stabile driftstilskudd fra det offentlige, som igjen kan 

utløse vekst gjennom økt aktivitet og egne inntekter. De usikre forutsetningene Litteraturhuset i 

Trondheim har drevet under, har i perioder gjort det utfordrende å kunne vie oppmerksomheten til å 

styrke kvaliteten i programarbeidet og å utvikle nye prosjekter.  

Litteraturhusets søknad om driftstøtte over statsbudsjettet i 2018 førte ikke fram. Det ble derfor brukt 

mye tid i vårhalvåret 2019 til møter med departementet og med politikere fra ulike politiske partier på 

de ulike politiske nivåene. 6. september offentliggjorde kulturminister Trine Skei Grande på Sellanraa 

at Litteraturhuset i Trondheim er innvilget driftstøtte over statsbudsjettet på 1,5 millioner kroner fra 

2020.  
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En viktig milepæl for Litteraturhuset da kulturminister Trine Skei Grande offentliggjorde beslutningen om at Litteraturhuset i 
Trondheim tildeles støtte over statsbudsjettet fra 2020. Foto: Benedikte Skarvik. 

Halvparten av omsetningen egen inntjening 

I 2018 var omtrent halvparten av Litteraturhusets totale omsetning på 5 284 629 kroner egne 

inntekter gjennom billettsalg, utleie til eksterne arrangement og boksalg. Også i 2019 stammer 

omtrent halvparten av omsetning fra egeninntjening. Totalt hadde Litteraturhuset 1 911 751 

kroner i billettinntekter i løpet av året. Dette er en økning på nesten 300 000 kroner fra 

foregående år. Utleieinntektene gikk noe ned, men på grunn av en økning i salget av bøker 

økte salgsinntektene med over 300 000 kroner i 2019. Av en total omsetning på 6 785 194 

kroner, stammer 3 313 300 kroner fra billettsalg, utleie og boksalg.  
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Utvikling i omsetning 2015-2019 

 

Stolpediagram over omsetningsutviklinga ved Litteraturhuset i Trondheim fra litteraturhusprosjektet begynte med egne 
arrangement i 2015 og til og med 2019. De 2200 kronene i billettinntekter i 2015 er ikke synlige i diagrammet.. I 2018 og 
2019 har omtrent halvparten av total omsetning vært egne inntekter gjennom billettinntekter, utleie og boksalg.  

Årsresultat 

Etter et år som i stor grad har vært preget av usikkerhet rundt Litteraturhusets økonomiske situasjon, 

har årsresultatet for 2019 allikevel endt på 211 948 kroner. Overskuddet inngår i et langsiktig arbeid 

med å etablere en bufferkapital som kan trygge virksomheten ytterligere. Regnskapsfører har vært 

Terje Flaaum fra Azets Insight AS. 

Litteraturhuset i 2020 

Med en fast organisasjon på plass, støtte over statsbudsjettet og godt innarbeidede rutiner på stadig 

flere områder, er det mye som er lagt til rette for at Litteraturhuset i Trondheim kan utvikle seg videre 

i 2020. Foruten å styrke kvaliteten i eget programarbeid, er det et mål for Litteraturhuset å arbeide 

videre med de gode erfaringene fra 2019 rundt festivalsamarbeid og prosjektutvikling for og med 

andre aktører, blant annet litteraturformidling i offentlige byrom. Vi vil fortsette arbeidet med å være 

en viktig debattarena i Trondheim, et sentrum for sydende kulturvirksomhet og en møteplass for 
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mennesker av alle befolkningslag. Litteraturhuset vil også videreføre ambisjonene om å etablere en 

virksomhet for hele Trøndelag, blant annet med støtte fra Kulturrådet og i samarbeid med Norsk 

Forfattersentrum Midt-Norge. Det overordnede målet for Litteraturhuset i Trondheim er at vi skal 

bidra til å gjøre Trondheim til en enda litt bedre og mer spennende by å bo i.  

 

Trond Åm 

Daglig leder 

 

 

 

 


