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Foto: Trond Åm 

Årsmelding for Litteraturhuset i Trondheim 2020 

Etter fire år hvor Litteraturhuset i Trondheim har bygd sin virksomhet stein for stein, ble 2020 året 

hvor alt skulle bli annerledes. Koronapandemien slo bein under Litteraturhusets virksomhet i mars, og 

samtlige kulturverter og teknikere måtte permitteres. Men støtte til digital satsning fra Stiftelsen Fritt 

Ord, Trondheim kommune og Kulturrådet bidrog allikevel til at Litteraturhuset kunne gjennomføre 

mye, og forhåpentligvis på måter som kan tas med videre når pandemien er over. Et av de større 

løftene har vært ansettelsen av Mathias Johansson som fast teknisk ansvarlig i full stilling. Det digitale 

løftet gjorde det også mulig å bøte på inntektsfallet fra utleievirksomheten med strømming og digitale 

tjenester.  

Mye av Litteraturhusets mangeårige arbeid for å etablere en profesjonell og drivverdig virksomhet ble 

satt flere hakk tilbake med den nasjonale nedstengninga 12. mars. Publikumstallene fra fysiske 

arrangement ble redusert til vel en tredel av de to foregående åra, og omkring halvparten så mange 

arrangement. Målsettinga om å planlegge med enda større forutsigbarhet og med trykte program er satt 

på vent. Til gjengjeld har økonomisk kompensasjon og støtte til digital satsning, kombinert med streng 

kostnadskontroll og forsiktighet, bidratt til at Litteraturhuset i Trondheim mot alle odds har hatt sitt 

beste år noensinne reint økonomisk sett. Fordi høsten tillot åpne arrangement med 
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publikumsbegrensninger, ble det også mulig å få gjennomført en god del av det planlagte programmet. 

Ikke minst Sakprosafestivalen, som ble en stor suksess. Forhåpentligvis vil Litteraturhuset i 

Trondheim stå godt rustet når hverdagen en gang er tilbake. Men det kommer selvsagt an på hva slags 

hverdag det er vi vender tilbake til. 

Styre og organisasjon 

Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2020 bestått av et styre og en organisasjon bestående av i 

utgangspunktet 4,1 årsverk i fast stilling. Fram til 1. oktober hadde vi i tillegg ansatt en kulturaspirant i 

full stilling på midler fra Kulturrådet. Fra 1. september ansatte Litteraturhuset for første gang en 

tekniker i fast stilling, i første omgang i femti prosent. Men allerede fra 1. november var det mulig å 

ansette i hundre prosent fast stilling, som forhåpentligvis vil bli en varig løsning for Litteraturhusets 

virksomhet. Pr. 31.12 består Litteraturhuset i Trondheim derfor av 5,1 faste årsverk. I tillegg har 

virksomheten bestått av omtrent 15 kulturverter på timelønn, sju teknikere og om lag 40 frivillige som 

har bistått under arrangementene i sterkt varierende grad under pandemien.  

Styret i Foreningen Litteraturhuset i Trondheim har i 2020 bestått av følgende personer: 

Cathrine Stadsvik, styreleder 

Siri Aurland Bredesen, styremedlem (i Guri Sørumgard Botheims permisjonsfravær) 

Arne Blix, styremedlem 

Christian Fossen, styremedlem 

Rune Fånes Hjemås, styremedlem 

Inger Helen Hommefoss Johnsen, styremedlem 

Kristoffer Lund Vik-Langlie, styremedlem (bad om fritak fra styrevervet i september, og fratrer 

formelt ved årsmøtet i 2021). 

Det ble i 2020 avholdt seks styremøter, hvor ett foregikk fysisk, og de øvrige digitalt.  

Daglig leder har vært Trond Åm.  



3 
 

 

MED HÅP OM BEDRE TIDER: Koronapandemien har lagt mange begrensninger over Litteraturhusets virksomhet i 2020. Blant 
annet har det ikke vært mulig å gjennomføre den årlige sommerfesten. Derfor: Her er noen av Litteraturhusets frivillige, 
ansatte, kulturverter og teknikere, slik de så ut i 2019.  Foto: Benedikte Skarvik. 

Program og besøkstall 

Etter to år hvor Litteraturhuset i Trondheim gjennomførte om lag 350 åpne publikumsarrangement 

årlig, med omkring 26 000 publikummere, er tallenes tale klar for pandemiåret 2020: 162 åpne 

arrangement, og 8545 publikummere. Til gjengjeld bidrog Litteraturhusets digitale satsning, Studio 

Litteraturhuset, med 42 heldigitale arrangement og 26 hybridarrangement, med til sammen 23 971 

seere digitalt1. Selv om det ikke er helt sammenliknbart, kan en allikevel si at den digitale satsninga 

tok igjen for en god del av det som forsvant med den nasjonale nedstengninga av kulturlivet 12. mars. 

Som følge av myndighetenes gradvise åpning av kulturlivet, ble det mulig å gjennomføre arrangement 

igjen i august. Mange av arrangementene som måtte avlyses i mars, ble gjennomført i løpet av året 

med publikumsrestriksjoner.  

Før pandemien 

Litteraturhuset rakk tross alt å gjennomføre mye før den nasjonale nedstengninga 12. mars. Blant 

forfatterne som gjestet Litteraturhuset i Trondheim i løpet av årets første måneder var Peder Kjøs og 

Heidi-Anett Haugen (til en samtale om begjær i litteraturen), den danske kometforfatteren Jonas Eika, 

 
1 Målt i antall unike brukere som har fulgt ei sending i ett minutt eller mer.  
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Maja Lunde, franske Marie Darrieussecq (om sin nye roman om kunstneren Paula M. Becker, i 

samarbeid med Solum Bokvennen og Bergen Internasjonale Litteraturfestival), trondheimsforfatteren  

Marit Daaland Lesjø (som lanserte sin roman Epikrise), og den den meksikanske dikteren Gloria 

Gervitz - på besøk for andre gang, i samarbeid med Samlaget og som spleiselag mellom flere 

litteraturhus). Einar Økland har aldri besøkt oss før, men kom i anledning markeringa av hans 80-

årsdag, til samtale med Anne Dorte Lunås. I tillegg kom Suzanne Brøgger, som også var på besøk i 

2018, denne gang til samtale med Alf van der Hagen (i samarbeid med Norsk Forfattersentrum Midt-

Norge). Idar Lind gjestet Litteraturhuset med bandet Svevestøv i februar, og fjorårets vinner av 

NTNUs litteraturpris, Arild Vange, lanserte sin nye diktsamling Høylyse dager på Litteraturhuset 6. 

mars. Vibeke Løkkeberg var også gjest 7. mars, men allerede her begynte pandemien å sette inn. 

Løkkeberg selv måtte melde forfall på grunn av koronaviruset, men stilte over Skype og arrangementet 

ble gjennomført som planlagt.  

 

Vinneren av Nordisk råds litteraturpris for 2019, den danske forfatteren Jonas Eika, gjestet Litteraturhuset i Trondheim 22. 
januar. Her i samtale med Bendik S. Vada. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

Skuespiller Torstein Andersen stod for Ønskediktet i februar, et arrangement hvor deltakerne kunne 

melde inn ønsker på forhånd. I tillegg stod han for forestillinga Beckett og det absurde teater i mars. 

Av sakprosautgivelser kan nevnes Gard Paulsens biografi om NTNU-kybernetikeren Jens Glad 

Balchen, og Anders Johansen, som holdt foredrag rundt sin bok «Komme til orde. Politisk 

kommunikasjon 1814-1905». Bare dager etter foredraget ble han tildelt Kritikerprisen for beste 

sakprosabok i 2019.  
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Faste serier og debatter 

Samtaleserien «Hva er da et menneske?» har nå holdt det gående i to år med foredrag og samtaler, 

stødig kuratert av Per Bjørn Foros. Men i år skulle det være slutt. I alle fall med en pause. Linn 

Stalsberg gjestet serien i januar, i samtale om nyliberalisme med Trond Åm. Håkon Bleken og Ståle 

Kleiberg samtalte om «maleren og komponisten» i februar, og 28. februar gikk serien inn i en planlagt 

pause eller avslutning med en samtale om «Mennesket i en skjebnetid» med Arne Johan Vetlesen, Dag 

O. Hessen og Thomas Hylland Eriksen. Foros og serien dukket opp på nytt etter noen måneders pause 

under formen «Grenser» i desember.

 

Thomas Hylland Eriksen, Dag O. Hessen, Arne Johan Vetlesen og Per Bjørn Foros avslutter samtaleserien "Hva er da et 
menneske?" med en samtale om "Mennesket i en skjebnetid" 28. februar. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

En av årets nysatsninger var «Litteraturhusets kjøkkenskole», som var planlagt gjennom hele året. 

Trond Moi rakk å holde en kjøkkenskole om fisk og skalldyr i januar, men Richard Nystad om 

vegetarmat måtte avlyses, og dermed røk også resten av programmet for koronaen. Teatersamtalen, 

som er et etablert samarbeid mellom institusjonsteatrene i regionen, NTNU og Litteraturhuset, ble 

også videreført med en samtale «Mye på spill for teatervitenskapen» i januar. Men seinere berammede 

samtaler måtte avlyses.  

Av debatter som ble gjennomført før pandemien kan nevnes klimapolitikk og sosial ulikhet i januar, en 

debatt om fluor i skisporet – hva så? i februar, og «har offentlig sektor et ledelsesproblem?» i mars. 

Kunstneren og kunstkritikeren Tommy Olsson gjestet Litteraturhuset til samtale og debatt med Azra 

Halilović og Anna Lian om «ufarlig kunst og farlig kritikk», og Litteraturhuset samarbeidet med 

Civita om en debatt om hvordan vi skal forholde oss til terrortrusselen fra IS.  
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Samtale om hvordan vi skal forholde oss til terrortrusselen fra IS. Fra venstre: Sofie Høgestøl, Iyad El-Baghdadi og Eirik 
Løkke. Samtalen var et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Civita. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

Foruten arrangement i egen regi gjennomførte Litteraturhuset fram til 12. mars en rekke arrangement i 

samarbeid med andre. Barnas litteraturhus, Litteraturhusets barneprogram, ble videreført i samarbeid 

med Midtnorsk Fortellerforum, i tillegg til at Litteraturhusets inkluderingsprogram også bidrog med 

flere arrangement rettet mot barn. Flere frokostmøter ble gjennomført, blant annet i samarbeid med 

Institutt for lærerutdanning ved NTNU. I tillegg gjennomførte Litteratur for inkludering-programmet 

en rekke arrangement, språkverksteder og annet – se eget avsnitt.  Psykologene Svein Øverland og 

Hans Andreas Knutsen fortsatte også i år samtaleserien «Når ulven kommer» på Litteraturhuset, hvor 

de tar opp ulike psykologiske temaer foran et større publikum. Samtalene ble gjennomført som 

normalt fram til nedstengninga, og kom til å spille en viktig rolle i den første pandemifasen.  

Pandemi og Studio Litteraturhuset 

Da det etter hvert begynte å bli åpenbart at koronaviruset kom til å skape problemer for avvikling av 

Litteraturhusets arrangement, gikk det kort tid før alvoret slo inn. Da Vibeke Løkkeberg måtte avlyse 

sin deltakelse 7. mars, var det fortsatt ingen tegn til at hele landet bare dager etter skulle gå inn i full 

nedstengning. Men i dagene rundt 9. og 10. mars begynte flere aktører å avlyse sine samarbeid med 

Litteraturhuset, og 11. mars var det også klart at Litteraturhuset i Trondheim ikke ville være i stand til 

å gjennomføre sitt program i umiddelbar framtid. Vi besluttet derfor å avlyse alt planlagt program ut 

april. Dagen etter erklærte regjeringa nasjonal nedstengning og forbud mot kulturarrangement. Mye av  

tida de første dagene gikk med til å avlyse og utsette allerede berammede arrangement, refundere 

billetter og informere publikum. Samtlige teknikere og kulturverter ved Litteraturhuset i Trondheim 
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ble permittert som en umiddelbar konsekvens av at virksomheten opphørte, og forble permittert til 

over sommeren. 

Stiftelsen Fritt Ord var tidlig ute med å lyse ut ekstraordinære midler til digitale arrangement. 

Litteraturhuset hadde allerede noe utstyr, men langt i fra godt nok til å kunne gjennomføre digitale 

arrangement på et tilfredsstillende nivå. Litteraturhuset søkte, og fikk innvilget støtte fra stiftelsen på 

250 000 kroner, som gikk til innkjøp av utstyr til det som ble hetende «Studio Litteraturhuset». 

Studioet har gjennom hele pandemien vært lokale for digitale arrangement, både egne og i regi av 

andre, og Mathias Johansson, som allerede var tilknyttet Litteraturhuset som tekniker, har i løpet av 

året blitt fast ansatt som teknisk ansvarlig. Dette har bidratt til et vesentlig løft for Litteraturhuset, som 

også mottok støtte fra Kulturrådet og Trondheim kommune for å styrke den digitale satsningen. I løpet 

av året gjennomførte Studio Litteraturhuset 42 heldigitale arrangement, og 26 hybridarrangement, 

hvor åpne publikumsarrangement ble strømmet og gjort tilgjengelig digitalt.  

 

Sven Bisgaard Sundet, Michael Stilson og Alex Larsen i samtale om fotballivet og hvorfor noen lykkes mens andre ikke gjør 
det, 20. april. Skjermbilde fra sendinga. 

Psykologene Svein Øverland og Hans Andreas Knutsen ble viktige i pandemiens første fase. Allerede 

24. mars – tolv dager etter den nasjonale nedstengninga – kunne «Studio Litteraturhuset» holde sitt 

første arrangememt, med en heldigital versjon av «Når ulven kommer». Det gjorde det mulig å komme 

raskt i gang, mens et nytt program kunne planlegges og gjennomføres. Duoen bidrog med flere 

samtaler gjennom pandemien. Utover våren gjennomførte Litteraturhuset en lang rekke debatter og 

samtaler i digitalt format, som på grunn av reiserestriksjoner og økonomisk usikkerhet i stor grad 

bestod av lokale stemmer. Historiker Terje Bratberg bidrog med «Litteraturhusets påskekviss», og Ole 

Jacob Hoel, Marius Warholm Haugen og Tatjana Kielland Samoilow stilte til en samtale om 
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kriselitteratur. Samtalene utover våren spente over aktuelle samfunnsdebatter, korte foredrag av 

litteraturforskere fra NTNU, samtaler om samtidslitteratur, om fotballiv og kulturens vilkår under 

pandemien. Den nystartede avisa Nidaros inngikk et samarbeid med Litteraturhuset om flere debatter i 

løpet av våren. Kulturaspirant Asieh Amini stod også bak en egen digital serie kalt «Karanteneland», 

hvor hun intervjuet eksilforfattere i Norge som på grunn av pandemien nå befant seg i dobbelt eksil. 

Flere av debattene ble sendt i NRK P2. 

 

Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag var gjest i samtaleserien "Når ulven kommer" 31. mars. Med psykologene Svein 
Øverland og Hans Andreas Knutsen. Skjermbilde fra sendinga. 

Den digitale satsninga fortsatte også utover høsten, da pandemisituasjonen tillot et begrenset antall 

publikum å være til stede under arrangementene. Flere arrangement ble strømmet med salg av digitale 

billetter – med varierende resultat reint økonomisk og publikumsmessig, men med høy teknisk 

kvalitet. Enkelte samtaler nådde allikevel godt ut også der hvor det ble solgt digitale billetter.  

På vei mot åpning? Høsten på Litteraturhuset 

Myndighetenes strategi med «gradvis åpning» av kulturlivet gjorde det mulig å gjennomføre store 

deler av vårens avlyste program i løpet av høsten. Alle internasjonale besøk måtte avlyses, men i en 

lengre periode var det mulig å invitere gjester fra andre kommuner i Norge. Blant Litteraturhusets 

gjester i løpet av høsten var Kari Anne Bye, Pernille Høegh, Svein Hammer, Guro Sibeko, Monica 

Isakstuen, Margrethe Aas, Nina Grünfeld, Harald Klungtveit, Goggi Sæther, Ine Hoem, Torgeir Knag 

Fylkesnes, Erika Fatland, Inge Eidsvåg, Morten Søberg, Marta Breen, Terje Tvedt, Grete Komissar og 

Simon Stranger, Henning Sommerro og John Pål Inderberg Trio, Frode Helland og Espen Goffeng, 

Ole Jacob Madsen, Tore Rem, Linn Stalsberg, Nils Skutle, Torstein Andersen, Cecilie Løveid, Joakim 

Kjørsvik, Kari-Anne Bye, Bendik S. Vada, Anne Dorte Lunås, Anna Kristina Knudsen, Arild Vange, 
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Marte Huke, Erlend Skjetne og Mathias Samuelsen. I begynnelsen av november opplevde Norge en ny 

oppblomstring av pandemien, noe som gjorde siste del av sesongen svært usikker, med flere 

avlysninger og til dels dårlige besøkstall. Men gjennom gode samarbeid med blant andre 

Adresseavisen, NRK P2, Forskningsdagene og andre lyktes det å gi god synlighet til mange av 

arrangementene og et gjennomgående høyt nivå. 

 

Anna Lian og Guro Sibeko på Litteraturhuset 3. september. Denne samtalen var den første som også ble strømmet med 
digitale billetter. Skjermbilde fra sendinga. 

Festivalsamarbeid 

Til tross for årets utfordringer har Litteraturhuset bidratt til gjennomføring av flere festivaler. Spor-

festivalen fant sted som planlagt i månedsskiftet januar-februar, og både Menneskrettighetsuka og 

Metamorf ble gjennomført i samarbeid med Litteraturhuset i mars, like før nedstengninga. 

Litteraturhuset ble også invitert inn i et samarbeid om «Vinterfest», hvor Litteraturhuset bidrog med 

arrangement, men hvor det ser ut til at resten av vinterfesten aldri kom ordentlig i gang. Under årets 

Olavsfest var det ikke mulig å ha boksalg som i fjor, men Adresseavisen og Litteraturhuset 

samarbeidet om daglige digitale samtaler, som både ble sendt på Adresseavisens hjemmeside og på 

NRK P2. Litteraturhuset bidrog med en samtale med Nina Grünfeld under Jødisk Kulturfestival i 

september, og samarbeidet også med Forskningsdagene samme måned. Litteraturhuset gjennomførte 

også ei Migrasjonslitteraturuke i september.  
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Litteraturhuset og Adresseavisen bidrog under årets Olavsfest med daglige digitale sendinger som også ble sendt i NRK P2. 
Her Adresseavisens Aagot Opheim i samtale med Theresa Elise Nøsen Opoku, Azra Halilović og kulturminister Abid Raja. 
Skjermbilde. 

Trondheim litteraturfest 

Trondheim litteraturfest ble gjennomført mellom 16. og 17. oktober. Også den lot seg gjennomføre 

med publikum, begrenset i henhold til gjeldende koronaregler. Litteraturfesten har de siste åra vært et 

samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek og Litteraturhuset i Trondheim, hvor bibliotekets 

representant er prosjektleder. I år representert ved Aslak Eide Bø og Trond Åm, mens Litteraturhusets 

organisasjon har stått for den praktiske gjennomføringa. Det var en noe nedskalert litteraturfest vi 

opplevde i år. Både på grunn av organisatoriske utfordringer og fordi begrensede muligheter for 

billettinntekter gjorde det uhensiktsmessig å anlegge for stort omfang, men også fordi flere av de 

tilreisende gjestene måtte melde forfall. Årets deltakende gjester var Helga Flatland, Andrea Skogtrø 

Eggan, Kim Småge, Gulraiz Sharif og Irmelin Kjelaas. Arild Linneberg holdt et foredrag om Joachim 

«Jokke» Nielsens tekstunivers i anledning tjueårsdagen for hans død. Linneberg deltok digitalt.  
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Irmelin Kjelaas og Gulraiz Sharif under Trondheim litteraturfest. Foto: Trond Åm 

NTNUs litteraturpris 

Også i år ble NTNUs litteraturpris utdelt. Det var fjerde gang prisen ble utdelt, som i henhold til 

samarbeidsavtalen mellom Litteraturhuset i Trondheim og NTNU vekselsvis skal gå til et 

skjønnlitterært og et saksprosaverk. Fordi prisen i år stod i sakprosaens tegn, ble den utdelt under 

Sakprosafestivalen 31. oktober. Juryen bestod av Ellen Andenæs (leder) og Sissel Lie, begge NTNUs 

representanter, Trond Åm og Elise F. Djupedal som representanter for Litteraturhuset, og Siri Aurland 

Bredesen fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Juryen arbeidet seg fram til ei kortliste på fem 

kandidater, og av de fem ble to av kandidatene kåret til vinnere av en delt NTNUs litteraturpris: Brian 

Cliff Olguin og Mirjam Sorge Folkvord for boka Bygården, og Erik Stenvik for Bondevett. Samtlige 

vinnere var til stede og mottok prisen, som var på 20 000 kroner.  
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NTNUs litteraturpris 2020. Fra venstre: Prorektor Bjarne Foss, Erik Stenvik, Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin. Foto: 
Litteraturhuset i Trondheim. 

Sakprosafestivalen 

Sakprosafestivalen i Trondheim ble gjennomført 31. oktober. Det er femte gang Litteraturhuset i 

Trondheim er med som samarbeidspartner av festivalen, og andre gang Litteraturhuset planlegger og 

gjennomfører hele festivalen som et oppdrag fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

(NFFO). Litteraturhusets Ola P. Tangvik har i begge de to åra vært prosjektleder for festivalen, og 

med seg hadde han i år en programkomité bestående av Dag Hoel, Elise Farstad Djupedal og Johanne 

Færevaag Nome. Foruten økonomiske bidrag fra NFFO, ble festivalen gjennomført med støtte fra 

Stiftelsen Fritt Ord, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.  

Festivalen ble gjennomført som en heldagsfestival på Digs, med i alt fjorten arrangementer. Blant 

deltakerne var Øystein Skjælaaen, Peter Egge Langsæther, Andrea Skogtrø Eggan, Thor Gotaas, Geir 

Svardal, Unni Eikeseth, Anne Sverdrup-Thygeson, Morten A. Dahlback, Bjørn Hatterud, Ole 

Thorstensen, Elise F. Djupedal, Signe Nybø, Jan M. Johannesen, Leif Edward Ottesen Kennair, Berge 

Solberg, Solveig Klæboe Reitan, Camara Lundestad Joof, Shazia Majid, Azra Halilović, René 

Fagerhøi, Sara Shafighi, Tove Gravdal, Susanne Therese Hansen, Christian Hallvard Dahl Nielsen, 

Bår Stenvik, Arild Brandrud Næss, Jenny Westrum-Rein, Frode Lerum Boasson, Mats Ingulstad og 

Astrid Rasch. NFFOs generalsekretær Arne Vestbø ønsket velkommen, og festivalen ble avsluttet med 

utdeling av NTNUs litteraturpris.  

Til tross for koronabegrensninger var det mulig å gjennomføre festivalen med 512 publikummere, i 

tillegg til digital sending.  
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Thor Gotaas og Geir Svardal under Sakprosafestivalen 31. oktober. Foto: Litteraturhuset i Trondheim. 

Trondheim krimfestival 

I 2019 gjennomførte Litteraturhuset en krimkveld, som en forløper for en tenkt krimfestival i 2020. 

Initiativtaker var Roar Ræstad og Jan Boris Stene, som foruten Litteraturhuset også fikk med seg 

Justismuseet, Kosmorama, NTNU, Midtnorsk Filmsenter og Trondheim folkebibliotek på 

gjennomføringa av en egen Trondheim krimfestival i Trondheim i 2020. Festivalen samarbeidet også 

med den svenske Deckar-festivalen om felles strømming av arrangement. Trondheim kommune og 

Trøndelag fylkeskommune bidrog i tillegg økonomisk, og 13.-14. november var det – til tross for en 

svært usikker pandemisituasjon – mulig å gjennomføre festivalen. Prosjektleder var Roar Ræstad, og 

Litteraturhuset stod for praktisk gjennomføring av programmet, som strakk seg over to dager. Blant 

deltakerne var Anne Gjelsvik, Kjell Ola Dahl, Magnus Skatvold, Jørn Lier Horst, Anne Holt (digitalt), 

Cara Hunter (digitalt), Jørgen Brekke, Jan Boris Stene, Hallbjørn Rønning, Ørjan Greiff Johnsen, Silje 

Ulstein og Helene Flood. Ingebjørg Berg Holm måtte melde forfall på grunn av koronakansellert fly. 

Norge var på god vei inn i en ny koronabølge da festivalen skulle finne sted, og det er grunn til å tro at 

dette påvirket publikumstallet negativt. Til tross for dette lyktes det å gjennomføre festivalen på en 

god måte, og det er forhåpentligvis grunnlag for å ta den videre i 2021.  

Litteratur for inkludering 

Litteratur for inkludering har siden oppstarten i 2017 vært en viktig del av Litteraturhusets samlede 

program, 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 



14 
 

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, og som siden 2019 har vært fast ansatt. Fra oktober 2019 til 

oktober 2020 hadde han dessuten støtte i forfatteren Asieh Amini, som var ansatt som ny 

kulturaspirant på midler fra Kulturrådets aspirantordning. Sammen stod de for en lang rekke ulike 

arrangement i løpet av 2020, med alt fra språkkafeer, barnearrangement på ulike språk, arabisk 

språkkurs og ikke minst filmintervjuserien Karanteneland. Til sammen gjennomførte programmet 60 

arrangement, i samarbeid med i alt tjue ulike samarbeidspartnere. Gjennom året hadde Litteraturhuset 

også en rekke internasjonale gjester gjennom programmet, blant annet Parvin Ardalan i februar. 

Litteratur for inkludering bidrog også til ei Migrasjonslitteraturuke og til Menneskerettighetsuka i 

mars. 

 

Sonia Ahmadi og Litteraturhusets kulturaspirant Asieh Amini under Menneskerettighetsuka 3. mars. Foto: Litteraturhuset i 
Trondheim. 

Karanteneland 

Kulturaspirant Asieh Amini bidrog til å realisere Litteraturhusets første filmprosjekt i løpet av året, 

intervjuserien Karanteneland. Serien ble filmet av Aminis ektemann Javad Montazeri, finansiert med 

støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og delvis i samarbeid med Norsk PEN. Karanteneland består av fem 

episoder, hvor den første, Sommerfugl i karanteneland, er et intervju med den iranske poeten og 

fribyforfatteren på Lillehammer, Fatemeh Ekhtesari. I andre episode, Et hjem uten vegger, møter vi 

Elisabeth Dyvik, programdirektør i Icorn – International Cities of Refugee Network. I Vår lille trange 
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jord møter vi Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN, og fjerde episode, Fuglene fortjener ikke 

buret – om en poet på flukt, møter vi den iranske poeten og forfatteren Alireza Roshan. I seriens siste 

episode, På jakt etter frihet – Narges Mohammadis brev fra fengselet, leser nobelprisvinneren Shirin 

Ebadi og den kjente advokaten Abdolfattah Soltani brev skrevet av den fengslede forfatteren Narges 

Mohammadi. Skuespillereen og regissøren Agnete G. Haaland leser en del av brevene på norsk.  

 

Sommerfugl i karanteland. I den første episoden møter vi den iranske eksilforfatteren Fatemeh Ekhtesari. Skjermbilde fra 
filmen. 

Prosjektutvikling rettet mot barn 

Foruten publikumsarrangement og digital satsning, har det også i 2020 vært et mål for Litteraturhuset 

å arbeide videre med prosjektutvikling, litteraturformidling i byrommet og andre måter videreutvikle 

virksomheten på. Siri Thue har vært tilknyttet Litteraturhuset som prosjektmedarbeider på prosjektet 

regional bransjeutvikling, som Litteraturhuset har fått støtte fra Kulturrådet for å gjennomføre sammen 

med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Formålet med prosjektet er både å bidra til økte 

inntjeningsmuligheter for forfattere, men også å øke inntjeningsmulighetene for bransjen gjennom 

samarbeid med private. Siri Thue har etablert et samarbeid med Sparebanken Midt-Norge om et 

formidlingsprosjekt for barn, som også Skrivesenteret er involvert i. Gjennom dette prosjektet har hun 

også fått ansettelse i en barnehage for å arbeide med språkutvikling hos barn gjennom formidling av 

litteratur. Thue er også ansvarlig for formidlingsprosjektet Ord langs elva, som formidler tekster i 

byrommene.  
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Litteraturhusets lesesirkel 

Steinar Jøsok, som har vært tilknyttet Litteraturhuset som frivillig siden 2017, tok ved begynnelsen av 

året initativ til «Litteraturhusets lesesirkel». Deltakerne i denne lesesirkelen har vært frivillige og 

andre interesserte, og de har i løpet av året lest og diskutert bøker både fysisk og digitalt, avhengig av 

hva som til enhver tid har vært mulig. Debutanten Alicia T.N. Ryberg deltok også digitalt til et 

forfattertreff for lesesirkelen. I tillegg fikk de anledning til å se Trøndelag Teaters oppsetning av 

«Leksikon om lys og mørke». Bøker lesesirkelen har lest og diskutert i 2020 har vært «Alle dagers 

ende» av Jenny Erpenbeck, Strangers «Leksikon om lys og mørke», «Vårofferet» av Lars Mytting,  

«Allis sønn» av Magnhild Haalke og «Jeg har fotografert deg mens du sover» av Alicia Thi Nguyen 

Ryberg.  

Samarbeid om lokaler 

Litteraturhuset har i 2020 videreført samarbeidet med Trondheim folkebibliotek, Sellanraa Bok & Bar, 

Kunsthallen og Digs om bruk av deres lokaler til arrangement. Konseptet har, som beskrevet i tidligere 

årsmeldinger, bydd på både begrensninger og muligheter, men i all vesentlighet gjort det mulig for 

Litteraturhuset å holde et høyt aktivitetsnivå på relativt beskjedne økonomiske marginer. 

Koronapandemien har lagt begrensninger på publikumskapasiteten. Kulturtorget, som vanligvis har en 

kapasitet på 350 og fungerer som litteraturhusets største arrangementslokale, har i løpet av pandemien 

gått ned til henholdsvis 107, 50, 30 og til slutt maks ti publikummere. Til gjengjeld har 

kompensasjonsordningene gjort det mulig å dekke inn mye av publikumstapet gjennom sesongen. 

Med en fast stab på seks ansatte pluss én prosjektmedarbeider, er det åpenbart at kontorlokalene 

Litteraturhuset disponerer er for små. I forbindelse med pandemien har kontoret dessuten blir innrettet 

som studio, med begrensede muligheter for de ansatte til å benytte det til daglig kontorvirksomhet. Så 

lenge pandemien legger opp til hjemmekontor fungerer dagens løsning, men det er åpenbart at det blir 

viktig framover å finne gode og varige løsninger for Litteraturhusets virksomhet.  

Økonomi 

De siste åra har Litteraturhusets driftssituasjon stabilisert seg rundt en modell hvor omkring halvparten 

av omsetningen har vært egne inntekter fra salg av billetter, bøker og utleie av lokaler, og hvor den 

andre halvparten har vært tilskudd fra offentlige myndigheter og private. Koronapandemien har snudd 

fullstendig om på dette. På salgssida gikk billettinntektene ned fra vel 1,9 millioner kroner i 2019 til 

513 457 kroner i 2020. Også boksalg gikk ned til vel en tredel av foregående års omsetning, mens 

utleieinntektene ikke gikk like dramatisk ned. Dette skyldes blant annet økte inntekter fra digitale 

tjenester som strømming under arrangement – som har blitt muliggjort gjennom pandemistøtte til 

innkjøp av teknisk utstyr og ansettelsen av Mathias Johansson som teknisk ansvarlig i fast stilling på 

Litteraturhuset.  
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På den andre sida bidrog både driftsstøtten over statsbudsjettet, som først trådte i kraft i 2020, og ulike 

kompensasjons- og støtteordninger i forbindelse med pandemien, til at tilskuddene økte fra 3 471 894 i 

2019, til 6 733 522 kroner i 2020. Altså nær en dobling. Når de totale salgsinntektene samtidig gikk 

ned fra 3 313 300 i 2019 til 1 229 423 kroner i pandemiåret, gir det et tydelig uttrykk for at 

Litteraturhusets driftsbetingelser har vært vesentlig endret i 2020.  

Det bør bemerkes til seinere at vi noterte oss en bekymringsfull nedgang i publikumstall og 

billettinntekter også før pandemien slo til i midten av mars. Men koronavirusets ankomst gjorde det 

umulig å finne ut om svikten var uttrykk for en forbigående trend, eller om det skal ses som ei 

utfordring av mer varig karakter som vil følge Litteraturhuset også etter pandemien. Uansett er det 

ikke gitt at den langvarige unntakstilstanden vi har befunnet oss i, vil lede tilbake til den samme 

normalen som vi fant oss i tidligere. Dette bør gjenspeiles i måten virksomheten bygges opp igjen på 

etter pandemien.  

Utvikling i omsetning 2015-2020
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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 

Et viktig mål for Litteraturhuset i Trondheim har vært å bygge opp en sikker bufferkapital. Med de 

usikkerhetene som har preget 2020, har det vært et vanskelig mål å prioritere. Ikke desto mindre ender 

2020 med et positivt årsresultat på 1 418 265 kroner, som er det beste årsresultatet noensinne. Selv om 

salgsinntektene på grunn av pandemien ble redusert til en tredel sammenliknet med foregående år, 

økte total omsetning med omtrent 1,2 millioner kroner – mye på grunn av driftsstøtten fra 

kulturdepartementet og ulike kompensasjons- og støtteordninger under pandemien. Samtidig lå 

driftsutgiftene på omtrent samme nivå som foregående år. Lønnskostnadene økte noe, men utgiftene til 

arrangement ble holdt nede gjennom store deler av pandemien. Resultatet bidrar til at Litteraturhuset 

tar et stort skritt videre i arbeidet med å etablere sikre driftsrammer for åra som kommer. 

Forhåpentligvis vil ikke fortsatt pandemi i 2021 endre på dette. Regnskapsfører har vært Terje Flaaum 

fra Azets Insight AS. 

 

Litteraturhusets faste stab 2020. Øverst fra venstre: Gulabuddin Sukhanwar, Mathias Johansson, Andrine Aasen Monsås, 
Benedikte Skarvik, Ola P. Tangvik og Trond Åm. Skjermbilde: Trond Åm. 

Litteraturhuset i 2021 

I det årsmeldinga skrives, er pandemisituasjonen fortsatt usikker. Mye tyder på at vårsesongen 

blir helt eller delvis digital, og at forutsetningene for billett- og utleieinntekter er svake. 

Arbeidet med å planlegge program fram i tid har blitt satt flere år tilbake. Samtidig er de 

organisatoriske forutsetningene styrket gjennom ansettelse av tekniker i fast stilling, og de 
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gode erfaringene rundt flere av festivalsamarbeidene har blitt styrket gjennom året. I tillegg 

har det lyktes Litteraturhuset å ivareta mange andre gode samarbeidsrelasjoner om spennende 

serier og arrangementsformer. Førsteprioritet i 2021 er fortsatt å komme helskinnet gjennom 

pandemien. Men det er et håp at året også vil kunne gjøre det mulig å arbeide videre der vi 

slapp i mars 2020 – med å styrke Litteraturhuset som en aktør som gjør Trondheim til en enda 

litt bedre og mer spennende by å bo i.  

 

Trond Åm 

Daglig leder 


