
 

Årsberetning for Stiftelsen Litteraturhuset 2020 
 

SAMMENDRAG: 
Pandemiåret 2020 var på alle måter preget av uforutsette begivenheter, med krav til nye 
strategier og tiltak. For Stiftelsen Litteraturhuset har året bidratt til: 

● At huset i lange perioder har vært pålagt å holde stengt av myndighetene. 
● Permittering av deler av staben. 
● Vellykket bruk av ulike digitale løsninger for å oppfylle Litteraturhusets mål om å 

være et nasjonalt litteraturhus som sprer litteratur og leseglede, verner om 
ytringsfriheten og bidrar til en kunnskapsbasert offentlig samtale.  

● Nye samarbeid nasjonalt og internasjonalt. 
● Stor omstillingsvilje og -evne i staben, og betydelig kompetanseheving. 
● Enda mer målrettet arbeid for å nå definerte målgrupper som minoriteter, barn og 

eldre. 
● Nødvendige forbedringer av husets fysiske og teknologiske standard. 
● Et intenst arbeid for å sikre Litteraturhusets økonomiske grunnlag. 

 
Siden mars 2020 har Stiftelsen Litteraturhuset jobbet mot et todelt mål: å trygge 
Litteraturhuset og ruste huset enda bedre for fremtiden. Det er styrets oppfatning at dette 
målet er oppnådd. 
 

INNLEDNING:  
Stiftelsen Litteraturhuset ble grunnlagt 19. desember 2006 og er et nasjonalt litteraturhus. 
Den fysiske basen er i Wergelandsveien 29 i Oslo, et bygg Stiftelsen leier av Fritt Ord. Dette 
er formålet Stiftelsen jobber etter:  
 
«Litteraturhuset er en ikke-kommersiell stiftelse som skal spre litteratur i bred forstand, 
verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Vi er et nasjonalt 
litteraturhus som lærer opp en ny generasjon lesere uavhengig av etnisk bakgrunn og 
størrelse på lommeboka.»  
 
Litteraturhuset er det største i sitt slag i Europa. I 2020 måtte vi i likhet med resten av landet 
brått finne ut hvordan vi stadig kunne oppfylle vårt formål, selv om strenge smittevernregler 
gjorde det umulig å samle mennesker fysisk. Norge stengte ned fredag 12. mars. Allerede 
tirsdag 16. mars kunne Litteraturhuset tilby digital eventyrstund med høytlesning av to 
eventyr med barneromsansvarlig Hedda Romundstad, filmet på Litteraturhuset. Barne- og 
ungdomsansvarlig Camilla Kuhn hadde brukt helgen på å illustrere eventyrene med nye 
tegninger til sendingen. På 24 timer ble de to eventyrene sett 63 000 ganger på YouTube, og 
bidro til å gi vår videre digitale satsning rakettfart.  
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Dagen etter gjennomførte Litteraturhuset første live-samtale med vinneren av Nordisk Råds 
litteraturpris, Sofi Oksanen, på videolink fra Helsinki. Deretter fortsatte vi å videreutvikle 
formater med et bredt spekter norske og internasjonale barne- og voksenbokforfattere, 
poeter, fortellere, skuespillere og illustratører og tilby kvalitetssikret kulturinnhold til et 
nasjonalt publikum. I et vanlig år besøkes Litteraturhuset jevnt over av en kvart million 
mennesker. I slutten av 2020 kunne vi konstatere at programmet vårt på YouTube alene 
hadde blitt sett over 505 000 ganger, pluss 440 000 ganger på Facebook, med seere fra alle 
deler av landet.  
 
Slike resultater har vi fått til i en tid der flere pålagte stenginger samt inngripende 
smittevernbegrensninger gjorde inntektsbortfallet fra utleie så stort at majoriteten av 
staben måtte permitteres. Etterhvert ble det mulig å hente flere av de ansatte tilbake i 
arbeid. Det skyldtes ekstraordinære koronamidler fra Stiftelsen Fritt Ord til digitalt program, 
etterhvert kompensasjonsordning fra staten samt støtte til bedriftsintern opplæring fra Oslo 
kommune. I tillegg bidro Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO) med kr 
100 000 øremerket forfatterhonorar, mens Norsk Forfattersentrum bidro med 23 000 fra 
sitt medlemsfond, også dette gikk til forfatterne. Dette er Litteraturhuset svært takknemlig 
for. Støtten var helt avgjørende for at vi klarte å produsere og levere stabilt innhold, og 
honorere frilansere. Likevel hadde Stiftelsen Litteraturhuset permitteringer blant de ansatte 
ut året. 
 
Administrasjonen har derfor jobbet hardt og målrettet for å finne andre inntektskilder og 
nye steder å søke støtte. For 2020 har vi i tillegg til viktige midler fra Fritt Ord og våre faste 
driftsmidler fra Kulturdepartementet og Oslo kommune fått økonomisk støtte fra blant 
annet Sparebankstiftelsen DNB, NFFO, Norsk Forfattersentrum, Forleggerforeningen, 
Bergesenstiftelsen, Polen/Norway EEA grants, Kulturrådet, Forleggerforeningen og Oslo 
kommunes korona-omstillingsmidler. Det er et bredt offentlig-privat spleiselag som har 
valgt å støtte Stiftelsen Litteraturhuset. Stiftelsen er svært takknemlig overfor alle 
støttespillerne. Disse er avgjørende både for å for å sikre fortsatt drift, men bidrar også til å 
utvikle tilbudet vårt videre. 
 
Parallelt har vi lett med kritisk blikk etter ytterligere måter å få ned utgiftspostene på. 
Kostnadskuttene spenner fra å legge ned papirmagasinet vårt, via oppsigelser av 
avisabonnement til å bytte og reforhandle priser på eksterne tjenester. 
 
De ansatte på Litteraturhuset arbeidet hardt for å kompensere for inntektsbortfallet og 
fremdeles kunne tilby godt litterært innhold til hele det norske folk. Det har vi fått til 
gjennom kontinuerlig nytenkning både rundt måten vi lager program på, og hvordan vi 
jobber for å nå ut til ulike grupper.  
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Som Norges eneste nasjonale litteraturhus har Stiftelsen Litteraturhuset jobbet målrettet 
for å utvide vårt geografiske nedslagsfelt. I 2020 har vi hatt et særlig fokus på Nord-Norge, 
en del av landet som ikke har eget regionalt litteraturhus. I tillegg har vi opprettet 
samarbeid med 40 folkebiblioteker over hele landet. Det gjør at vi direktesender utvalgte 
arrangementer til Longyearbyen i nord og Tvedestrand i sør.  
 
Vi har videre utviklet en ny type skolebesøk rundt temaet ytringsfrihet og hatprat, et 
samarbeid med Norges Institusjon for menneskerettigheter. I slutten av november deltok 
over 2000 skoleelever fra hele landet på dette lukkede, direkteoverførte programmet som 
ble sendt rett til klasserommene. Blant disse var det flere klasser fra 
introduksjonsprogrammet for flyktninger, samt to spesialklasser for tunghørte som fikk 
innholdet tekstet.  
 
Dette er satsinger vi ønsker å bygge videre på de neste årene. Slik vil vi forsterke posisjonen 
vår som nasjonal aktør, og som en viktig støttespiller for folkebibliotek og skoler. Vi vil ha lav 
terskel for å teste nye måter å jobbe på, for så å skalere opp prosjekter vi ser fungerer. 
 
Da barnehagebarna ikke kunne komme på besøk til Litteraturhuset, dro vi på turné. Våre 
medarbeidere hadde blant annet høytlesning i barnehager på østkanten av Oslo. Vi laget 
digitale flerspråklige fortellerstunder for barn med historier og eventyr på norsk og på ett av 
de store diasporaspråkene samtidig. Dermed kan foreldre og barn se på sammen, og få 
styrket språkopplæringen, uavhengig av hva slags nivå de er på selv. 
 
I 2019 fikk hele 9400 barnehagebarn komme på lesestund med fortellere på Litteraturhuset. 
I 2020 var antall fysiske besøk 2583 i perioden januar til mars, mens 239 939 så på våre 
digitale fortellerstunder. 
 
Vi har rettet fokus mot barn og unge som lever med vold i hjemmet, gjennom forestillingen 
Når er jeg gammel nok til å skyte faren min. Den har utgangspunkt i forfatter Åse 
Ombustvedts diktbok for ungdom. Filmen er sett svimlende 17 996 ganger på Youtube. 
Statistikken viser at seerne i stor grad er unge.  
 
For å opprettholde en samtale på tvers av landegrenser har vi skapt en ny internasjonal 
podkast sammen med Linn Ullmann. Her snakker Ullmann med stjerneforfattere fra hele 
verden, fra Arundhati Roy og Terrance Hayes til Joyce Carol Oates. Overordnet tema for 
samtalene har vært situasjonen verden står i og veien videre. Podkasten How To Proceed 
har hatt over 23 000 lyttinger så langt.  

I en tid der forlag og kritikere i økende grad fokuserer på store forfatternavn, og media 
nedprioriterer anmeldelser, blir Litteraturhusets Debutantdager en stadig viktigere satsning. 
I år ble dette gjennomført i samarbeid med Forleggerforeningen og Norsk Forfattersentrum. 
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Resultatet var et 5 timer og 45 minutter langt digitalt arrangement med 50 forfattere, 
kryssklippet mellom Wergelandssalen og forfatternes hjem. Dette nådde ut til 3516 seere. 

Gjennom året har vi bygget opp en stadig mer omfattende og profesjonell digital 
produksjonsrigg. Med støtte fra blant annet Oslo kommune har vi tross krisen kunnet heve 
de ansatte og investere i nytt teknisk utstyr. Dette har gitt viktige resultater. Vårt bredt 
anlagte digitale program har nå en seertid på YouTube alene på mer enn 30 000 timer. 
Totalt har programmet vårt 700 000 avspillinger på YouTube og Facebook. Den digitale 
satsingen i 2020 har ført til et større og mer profesjonelt tilbud til eksterne arrangører. Disse 
kan nå i langt større grad enn tidligere få hjelp til digitale arrangementer på Litteraturhuset. 
Dette har vært viktig for å bygge opp et voksende digitalt inntektsben i et år der de 
ordinære utleieinntektene stupte. Etterspørselen etter strømming alene har økt med nær 
300 prosent.   
 
Da stiftelser som Litteraturhuset våren 2020 ikke ble inkludert i statens 
kompensasjonsordning hadde vi god og viktig dialog med departementet, politisk ledelse og 
Stortinget. I juni presenterte kulturministeren en helt ny kompensasjonsordning “for 
litteraturhus og andre kulturinstitusjoner som konserthus”. Dette gjorde at Stiftelsen 
Litteraturhuset fikk kompensasjon for noe av inntektsbortfallet fra utleie. Dermed fikk vi inn 
1,1 millioner av ellers tapte inntekter i løpet av året. Disse midlene blir særlig viktig å ha 
med seg over i 2021 siden kompensasjonsordningenes fremtid er usikker, både i varighet og 
størrelse. Dette skjer samtidig som inntektene til Stiftelsen lider så lenge 1-metersregelen og 
krav om fastmonterte seter består. 
  
Regjeringen slår i statsbudsjettet fast at “Litteraturhusene er viktige samfunnsinstitusjoner 
som legger til rette for offentlige samtaler, debatt og litteraturformidling”. Litteraturhusene 
ble også flyttet over fra potten “ymse kulturtilskudd” og fikk sin egen post på 
statsbudsjettet, “post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier”. 
Litteraturhusene som helhet fikk her økt støtte med 1,5 millioner. Dette er et veldig gledelig 
signal om et fortsatt ønske om å prioritere litteraturhusene fra nasjonalt politisk hold. 
Litteraturhuset er svært takknemlige for dette.  
 
Et lyspunkt i et mørkt år var at Stiftelsen Fritt Ord bevilget ekstraordinære midler øremerket 
rehabilitering av bygningen. Litteraturhuset har dermed kunnet benytte tiden med stengt 
hus til å utføre nødvendig vedlikehold, som rehabilitering av fasade, maling, sliping av gulv 
og bygging av stellerom og WC knyttet til barnerommet. Dette vil komme samtlige som 
bruker huset til glede når vi får anledning til å åpne opp for publikum igjen.  
 
Støtte fra stat og kommune utgjorde 44 prosent av de totale inntektene i 2020. Sammen 
med støtte fra det private og stiftelser har vi selv i et år med svært begrensede muligheter 
for billett- og leieinntekter nådd en egeninntektsdel på 56 prosent. Til å være en 
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kulturinstitusjon, har Stiftelsen Litteraturhuset en høy andel private bidragsytere. For oss er 
derfor gaveforsterkningsordningen av særlig stor betydning. 
 
Gjennom eget program, øvrig aktivitet, mye fleksibilitet og nytenkning og en dedikert og 
hardt arbeidende stab har Stiftelsen Litteraturhuset oppfylt sitt formål også i 2020. 
 

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI 
Susanne Kaluza er daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset. Daglig leder har budsjett-, 
resultat- og personalansvar for administrasjonen.  
  
Ved starten av året besto staben av totalt 10,84 årsverk; daglig leder, administrasjonssjef, 
programsjef, programmedarbeider, tekstansvarlig, medarbeider i resepsjon/koordinator, 
utleieansvarlig, teknisk leder, barne- og ungdomsansvarlig, barneromsansvarlig og 
morgenvert. I mars gikk Litteraturhuset inn i en fase der permitteringer stort sett rammet 
hele staben. Vi var på det laveste nede i 7,2 årsverk. For 2020 ble snittet på 9,5 årsverk.  
 
Resultatet ved slutten av året var at de fleste hadde helt nye ansvarsområder. En 
programsjef var blitt podkastprodusent. En tekstansvarlig klippet og tekstet filmer, en 
programmedarbeider var blitt SoMe-ansvarlig og produserte egne videoer, en medarbeider i 
resepsjonen var blitt ansvarlig for digital produksjonsplan og redigerte lyd. En barne- og 
ungdomsansvarlig illustrerte eventyr for YouTube-videoer og hadde strømmede skolebesøk 
for 2000 personer av gangen, en barneromsansvarlig spilte inn digitale fortellerstunder, 
mens utleieansvarlig var blitt mester i å følge opp stadig endrede retningslinjer fra stat og 
kommune - bare for å nevne noe. 
 
Til vanlig jobber også et titalls personer på timelønn som arrangementsverter. Gjennom 
2020 har vertene jobbet under nokså vekslende omstendigheter. Arbeidsoppgavene har 
også dreid seg om oppmålinger og tilrettelegging rundt en rekke smittevernkrav. 
 
Situasjonen har vært preget av en enorm omstillingsevne i staben. Støtte fra ulike private og 
offentlige støttespillere har både vært helt nødvendig og muliggjorde dessuten omlegging 
av drift og arrangementsvirksomhet.  
 
Som en samfunnsansvarlig institusjon har Stiftelsen Litteraturhuset ansvar for å bidra til at 
flere får en fot innenfor i arbeidsmarkedet. Stiftelsen hadde derfor en praktikant fra 
Høyskolen Kristiania (studiet i Digital markedsføring) inne i fem uker i begynnelsen av året. 
Fra 11. august til 11. desember, var dessuten en student fra Danvik Folkehøgskole inne og 
hadde praksis i administrasjonen.  
 
Økonomisk har dette vært Stiftelsens mest krevende år. Vi hadde allerede gjennomgått en 
vesentlig kuttrunde i 2019, der vi blant annet reforhandlet dataavtaler, sparte inn 150 000 
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på å bytte renholdsfirma, stanset papiravisannonsering og innførte brukerbetaling for 
forfattere og skribenter som benytter arbeidsplasser på Skriveloftet. Inntektene fra 
Skriveloftet gir per nå årlige inntekter på en kvart million i året, selv om smittevernhensyn 
tvang oss til å kutte i antall brukere som kunne ha skriveplass samtidig. 
 
Sammen med inntektsfall kommer det merkostnader knyttet til smittevern, ekstra vask, 
ekstra folk på jobb på arrangementer for å sørge for at retningslinjer overholdes r etc. Mer 
digitale arrangementer fører også til kostnader knyttet til klipping, produksjon og ikke minst 
teksting. Det siste er viktig for at innholdet vårt skal være universelt utformet med tanke på 
tunghørte og døve. At Litteraturhuset har prioritert høy grad av teksting av vår digitale 
produksjon har vi fått svært gode tilbakemeldinger på. Samtidig har Norsk Forfattersentrum 
laget satser der digitale arrangementer som ligger ute 24 timer eller mer skal honoreres 
med minst 50 prosent påslag. Litteraturhuset har fulgt dette lojalt, men det fordyrer hvert 
enkelt arrangement vesentlig.  
 
2020 ble året der vi for første gang var nødt til å permittere flertallet av de ansatte. Dette 
var tungt, men nødvendig for å sikre Stiftelsen i en akutt og svært skiftende og uavklart 
situasjon. Den digitale satsningen har gitt nye inntekter fra utleieaktører som ønsker bistand 
til å lage strømmede møter, digitale samtaler eller podkaster. Det var derfor et ekstra slag 
når nedstengingen i Oslo i november også innebar et forbud mot digitale arrangement. 
Dette førte til en bråstans også i denne inntektsstrømmen. 
 
Stiftelsen har i 2020 klart å hente inn 12,7 millioner i ulike tilskudd, en økning fra 10,7 
millioner i 2019. Dette har vært essensielt for å sikre driften. Søknadsarbeidet krever en 
vesentlig arbeidsinnsats fra daglig leder, administrasjonen og de programansatte. Dette 
gjelder både søking og rapportering. Støtte fra EEA grants kom alene med en 35 siders 
håndbok for rapportering. 
 
Kompensasjonsordningene fra staten har vært avgjørende for å klare å opprettholde 
aktivitet, og slik kunne honorere et bredt spekter av kulturfrilansere nasjonalt. Samtidig er 
fremtiden for kompensasjonsordningene usikker. Politisk ledelse signaliserte før den siste 
nedstengningen i november at kompensasjonsordningene skulle bli mindre og delvis 
avvikles. For Litteraturhusets del varer den økonomiske pandemi-omkostningen frem til 
bedrifter og organisasjoner igjen har mulighet, lyst og økonomi til å betale for å samles til 
frokostmøter, debatter og seminarer. For 2020 har målet vært å holde kostnadene nede så 
mye som mulig, og helst også jobbe opp en liten buffer for 2021 slik at vi ikke risikerer de 
ansattes arbeidsplasser ved en eventuell uforutsett koronautvikling. Sent på året fikk vi inn 
1,1 million i kompensasjonsordning. Dette gjorde at resultatet for 2020 ble et overskudd på 
kr. 1 712 590.  
 



 

7 

Per 31.12.2020 var Oslos kulturliv fortsatt nedstengt. Litteraturhuset er pålagt av 
myndighetene å holde stengt. Dette er derfor midler som vil komme svært godt med. 2021 
vil bli et år preget av stor usikkerhet for Stiftelsen, men med håp om gradvis gjenåpning av 
samfunnet fram mot sommeren. 
 
Nedstengningen i Oslo og tydelige råd fra myndighetene nasjonalt om å ikke samles, gjør 
det naturlig å anta at inntektstapet vil være betydelig også gjennom store deler av 2021.  
 
Konkurransesituasjonen er også tilspisset. Steder som Kulturhuset, Youngs, Sentralen og 
Deichman tilbyr i likhet med Litteraturhuset utleie både til fysiske og digitale 
arrangementer. Det gjør at pris og kvalitet på tilbud er avgjørende. 
 
Restauranten er per 31. desember nedstengt for andre gang. Samtlige i staben er 
permittert. Siden en del av deres husleie til Stiftelsen Litteraturhuset er omsetningsbasert, 
får dette også merkbare konsekvenser for Litteraturhusets økonomi. Samme utfordring ser 
vi hos bokhandelen. Den lave utleieaktiviteten i år gjør at det er langt færre folk på huset. 
Flere dager har bokhandelen null i omsetning, og i perioder har også de holdt helt lukket. 
Norli overtok bokhandelen etter at Tanum la den ned 15. april, midt i første “lockdown”.  
 
Vi har derfor forsøkt å holde kostnadene så langt nede som mulig, for ikke å risikere de 
ansattes arbeidsplasser ved eventuelle nye nedstengninger. 
 

PROGRAM FOR BARN OG UNGE 
Stiftelsen Litteraturhuset ser med bekymring på at norske elever presterer svakere i lesing. 
Sammenlignet med forrige PISA-undersøkelse i 2015, har norske elever falt 14 poeng. 26 
prosent av norske gutter er på de laveste nivåene i lesing. Det betyr at hver fjerde gutt sliter 
så mye med lesing at de ligger under det OECD omtaler som en kritisk grense for å kunne 
delta i videre utdanning og jobb. Over halvparten av elevene oppgir at de ikke leser på 
fritiden, opp fra 40 prosent i 2009. Dette er alvorlig, og en viktig motivasjon bak 
Litteraturhusets store nasjonale satsning for å vekke interesse for lesing blant barn og unge.  

Til sammen 130 arrangementer for barn og unge ble gjennomført i 2020. Av disse var 57 
fysiske, 67 rent digitale, og 6 en kombinert løsning med både publikum i sal og digitalt. Det 
fysiske programmet trakk 4637 publikummere, mens det digitale tilbudet har hatt 375 180 
visninger. 

På høstens digitale skolebesøk-tilbud har vi hatt et publikum på 5494 elever og lærere. Disse 
har vært påmeldt fra mer enn 90 ulike skoler i over 50 kommuner i på alle landets fylker. 

Litteraturhusets digitale tilbud til barn og unge har for 2020 et seertall på 275 000. 
 
Arrangementer før korona: Åpent barnerom er et tilbud til alle Oslos barn, med eller uten 
barnehage. Barnehagene har tilbud om lesestunder på to faste tidspunkter hver dag tirsdag 
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til fredag. Der kan man melde seg på etter “førstemann til mølla-prinsippet”. Åpent 
barnerom har siden oppstarten vært et populært tilbud som er fullbooket flere måneder i 
forveien. Flere av barnehagene fra bydelen Søndre Nordstrand har pleid å besøke oss hyppig 
som følge av et godt samarbeid med bydelenes språkpedagoger. Litteraturhusets Åpne 
Barnerom er et svært vellykket prosjekt, både som litteraturformidlings- og 
integreringstiltak. 

Våren var fullbooket. Bare i januar og februar hadde vi samlet 2127 besøkende, en økning 
på 100 besøkende sammenlignet med 2019. 

Vi rakk å avholde 49 fysiske arrangement med 18 ulike arrangementstitler før nedstengning.  
I tillegg kom de 6 ukentlige lesestundene for barnehager i barnerommet. Gjester som Maria 
Parr, Katrine Nedrejord, Ayse Koca, Sunniva Berg og Penelope Lea stod på scenen. Tema var 
var klima og miljø, feminisme, og kulturell identitet. Arrangementene i forbindelse med den 
samiske nasjonaldagen 6. februar inneholdt tospråklig samisk/norsk forestilling for 
barnehagene og skolebesøk. Forestillingen Lappjævel med internasjonalt ensemble fra Paris 
med Katrine Nedrejord i spissen, var et av høydepunktene. 
 
Avlyste arrangementer: I mars var det ventet 1170 besøkende til Åpent Barnerom. På grunn 
av restriksjonene som følge av koronaviruset, rakk bare 456 av dem innom før barnerommet 
ble stengt på ubestemt tid. Dette har medført at 2663 påmeldte barn og voksne ikke fikk 
benyttet seg av tilbudet i tidsrommet 12. mars til 30. juni. Totalt har 2583 barn og voksne 
benyttet seg av tilbudet Åpent barnerom i perioden januar til 11. mars 2020. 
 
Som følge av korona måtte vi avlyse ytterligere 87 arrangementer med 33 ulike 
arrangementstitler som skulle vært gjennomført i perioden 14.3-1.7.2020.  
Noen av de planlagte arrangementene ble gjennomført digitalt, men det meste ble avlyst. 
Særlig trist var det å avlyse skolebesøkene med f.eks. Elias Våhlund, Simon Stranger og 
forestillingen Jenta som ville redde bøkene. Disse var det jobbet mye med i forkant, og de 
skulle vært til glede for 7800 barn og unge fra mer enn 75 skoler. 

Etter en kort periode tidlig på høsten med åpning for fysisk publikum, der vi fikk 
gjennomført noen skolebesøk, ble det senhøsten 2020 nye innstramminger i Oslo. Dette 
førte til nye avlysninger og re-planlegging. Et av arrangementene som igjen ble utsatt var 
Ung debatt. Der har er elever på videregående skole selv fått som prosjekt å velge tema, 
bidragsytere og arrangere debatten. Vi håper å få gjennomført dette i 2021. I tillegg måtte vi 
kansellere en ny barnehageturnè og det som skulle bli det første fysiske 
publikumsarrangementet for småbarnsfamilier etter korona, nemlig en polsk-norsk lese- og 
tegnestund med Malgorzata Piotrowska. Dette ble endret til et heldigitalt arrangement. 

Tall arrangementer vår og høst 130 

Andel fysiske arrangement 57 

Andel digitale arrangement 73 
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Publikum fysiske arrangementer 4637 (inkl. skolebesøk) 

Fysisk publikumsbesøk på åpent barnerom 2583 

Publikumstall skoleprogram fysisk / digitalt 3526 / 170  875 

Digitalt publikumsantall totalt 375 180  

 

Digitalt litteraturhus: Med unntak av høstens skolebesøk for ungdomstrinnet og 
mellomtrinnet, hvor vi hadde en kombinert løsning med både fysisk og digitalt publikum, 
har alt program for barn og unge etter mars 2020 vært gjennomført digitalt. 

Den første digitale eventyrstunden med Bukkene Bruse og nytegnede illustrasjoner laget av 
husets barne- og ungdomsansvarlig avholdt vi allerede 17.3, få dager etter nedstengningen. 
Denne filmen var noe av det første digitale kulturinnholdet for barn som ble laget i 
koronaperioden. Den er sett av mer enn 76 000 ganger på YouTube. Vi har til sammen 
produsert 10 digitale eventyrstunder i dette formatet. Så langt er de til sammen sett mer 
enn 204 000 ganger på Youtube. To av filmene er også publisert på Facebook med seertall 
på 7100. Eventyrstundene skapte stort engasjement ved at vi inviterte barna til å sende inn 
tegninger i tilknytning til lesestundene. Slik fikk vi aktivisert de små. Vi fikk massive positive 
tilbakemeldinger fra takknemlige publikummere som som satt hjemme med stengte 
arbeidsplasser, skoler og barnehager.  
 
Vi markerte også Pridefestivalen i juni med en egen eventyrstund. Der leste dramapedagog 
og dragartist Remi Johansen Hovda eventyret om den stygge andungen som ikke er som alle 
andre i barndommen, men som finner seg selv og et sted å høre til.  
 
Tospråklige fortellerstunder: I Norge snakkes det over 150 forskjellige språk, og i serien 
Flerspråklig fortellerstund får man høre eventyr og historier fortalt på norsk og et 
minoritetsspråk samtidig. Takket være støtte fra Bergesenstiftelsen klarte vi å gjennomføre 
seks tospråklige eventyrstunder med nylagde illustrasjoner av etablerte illustratører. 

Formidlerne som har deltatt i prosjektet er Georgiana Keable, Ibou Cissokho, Ilham Tawfiq, 
Tiril Bryn, Rama Jama, Valentina Alexeeva, Anja Bibby og Mehda Zolfaqari på engelsk, 
arabisk, tysk, russisk, somali og persisk. Fortellerstundene er illustrert av Malgorzata 
Piotrowska, Jill Moursund, Camilla Kuhn og Sondre Mæland. 

For å nå ut til de aktuelle målgruppene har vi drevet direkte dialogvirksomhet med skoler, 
barnehager, ambassader og interesseorganisasjoner. Så langt har de 6 fortellerstundene 
blitt sett over 25 000 ganger. 
 
Barnehageturné: Siden barnerommet var stengt og kollektivtransport frarådet, fikk utvalgte 
barnehager i bydel Søndre Nordstrand og Grorud i stedet tilbud om besøk fra 
Litteraturhuset. Resultatet ble besøk i 4 barnehager i de to bydelene: Sandåsveien og 
Lilleslottet barnehage i bydel Grorud, og Slime gård og Bjørnåsen barnehage i bydel Søndre 
Nordstrand. Om lag 100 barn, fordelt på 6 eventyrstunder, fikk høre eventyr fortalt av vår 
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barneromsansvarlige. Hun hadde med seg en koffert med lekefigurer som visuell støtte 
mens hun fortalte eventyrene. Slik kunne barna følge med på historien på tross av 
eventuelle språkbarrierer.  

Vi planla også å dra på barnehageturné i bydel Stovner og Alna i oktober. På grunn av 
stigende koronasmitte og strengere smitteverntiltak ble det dessverre ikke mulig å 
gjennomføre dette. 
 
Skolesatsning: Stiftelsen Litteraturhusets skolesatsning er mulig takket være støtte fra 
Sparebankstiftelsen DNB. Stiftelsen har vært en viktig støttespiller for huset gjennom en 
årrekke. I de periodene da vi ikke kunne avholde fysiske skolebesøk var det viktig for oss å 
finne andre måter å nå ut til skoleelevene. 
 
I løpet av året produserte vi ytterligere 63 digitale arrangement fordelt på alle klassetrinn. I 
tillegg har vi initiert tegneaktiviteter og gjettekonkurranser. 
 
For småtrinnet har vi hatt lesestunder med forfattere som Anna Fiske og Hilde Hodnefjeld, 
og digitale skolebesøk med Bjørn Rørvik og Malin Hellebø. 
 
Mellomtrinnet har hatt gleden av forfattermøter med Simon Stranger, Marius Horn Molaug, 
Aleksander Kirkwood Brown og Maja Lunde. Vi lagde også et engelsk hjemmebesøk hos den 
amerikanske forfatteren Lee Bacon, som skulle ha møtt skoleelever live via Skype på 
Litteraturhuset denne våren. I tillegg fikk vi, etter møysommelig arbeid, rettighetene fra det 
engelske agenturet til å vise en digital gjenfortelling av Hobbiten i to deler fremført av 
profesjonell forteller Torgrim Mellum Stene. Dette gjorde vi for å friste eldre barn inn i 
bøkene. Fortellerstunden fikk totalt 2000 visninger på YouTube.  

For ungdomsskolen/vgs har vi hatt forfattermøte om digitale nakenbilder på avveie. Den 
kanskje største suksessen mot ungdom i denne sammenheng er en smakebit av 
forestillingen rundt diktboka Når er jeg gammel nok til å skyte faren min, med SKAM-
skuespiller Marlon Valdez Langeland, forfatter Åse Ombustvedt og illustrasjoner av 
Skinkeape. Filmen er sett svimlende 17 996 ganger på Youtube. Statistikken viser at seerne i 
stor grad er unge. At vi har klart å finne en formidlingsform for dikt for ungdom som treffer 
målgruppa såpass godt, er en stor glede. Vi hadde i høst gleden av å arrangere ytterligere 4 
forestillinger med publikum både i sal og på strømming for til sammen 488 elever og lærere. 
Tilbakemeldingene var svært gode. 

For videregående fokuserte vi programmet rundt en uke i november hvor skoler i hele 
landet fikk tilbud om tre digitale forestillinger: Skamløst forfattermøte med Sofia Srour om 
sosial kontroll, møte med Simon Stranger om jødeforfølgelse i Norge under 2. verdenskrig 
og skolebesøk om Hatprat som vi hadde i samarbeid med NIM (Norges Institusjon for 
Menneskerettigheter. Der var bl.a Stortingspresident Tone W. Trøen og tidligere 
kulturminister Trine S. Grande på talerstolen. Bare arrangementet om Hatprat hadde et 
påmeldt publikum på 2595 elever og lærere fra mer enn 50 videregående skoler fordelt på 
alle landets fylker. Blant disse var velkomstklasser, internasjonale klasser og klasser for 
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tunghørte. De tre arrangementene rettet mot videregående skoler denne høsten hadde til 
sammen et påmeldt publikum på fantastiske 3610 elever og lærere. Dette viser at vår 
innsats for å lage gjennomarbeidede produksjoner om samfunnsaktuelle temaer møter et 
stort behov i den videregående skolen. Dette blir en viktig satsing også i 2021. 

Sakprosaserien - Så rart!: Vi har hatt et eget fokus på sakprosa i det digitale programmet.  
Der har små- og mellomtrinnet fått lære om dyras beste sjekketriks, om hva alder er, og om 
Roald Amundsens spektakulære luftferder. Ungdomstrinnet/vgs har fått innblikk i hvordan 
flerkulturelle jenter og gutter lever med sosial kontroll og påført skam i Norge i dag. 
 
Polsk prosjekt: Takket være EEA and Norway grants har Litteraturhuset gjennom året kunne 
ha en egen satsning rettet mot det landet som Norges største innvandrergruppe kommer 
fra, nemlig Polen.  

Med barnelitteraturen som inngang skal satsingen bidra til å spre mer kunnskap om polsk 
kultur og polsk språk i Norge. Samtidig skal den styrke kjennskapen til norsk hos de polske. I 
2020 har vi derfor jevnlig publisert en rekke arrangementer for barn der det polske og det 
norske møtes i litteratur, språk og felles opplevelse. Vi har produsert seks polsk-norske 
arrangement for barn og unge. Blant disse var det tre tospråklige eventyrstunder med 
nylagde illustrasjoner av illustratørene Malgorzata Piotrowska og Jill Moursund, og en liten 
polsk-norsk figurteaterproduksjon med papirdukker. Det siste ble laget i samarbeid med 
polske Dominika M. Sira fra Open Window Theatre. Disse satsningene har gitt svært gode 
tilbakemeldinger fra det polske miljøet i Norge. 

Tegnesnakk: Det digitale formatet gir mulighet til å komme tett på tegningene. Vi valgte å 
vie plass til norske illustratører. I den nye programserien Tegnesnakk får vi bli med inn i 
arbeidsrommet til illustratørene og se i detalj hvordan tegningene man kjenner fra bøkene 
faktisk blir til. Så langt har vi besøkt illustratørene Jenny Jordahl, John Jamtli, Jill Moursund 
og Øyvind Torseter. Disse filmene har vært noen av de mest populære vi har laget, med 
totalt seertall på mer enn 30 000. Konseptet er en del av tankegangen om å finne nye måter 
å formidle litteraturen på. Vi tror at en visuell teknisk inngang når bredt, og treffer barn og 
unge som ikke er interessert i litteraturformidling i tradisjonell forstand.  

Ny debatt: I Ny debatt, en debattserie for og av ungdom har vi i år samarbeidet med Røde 
Kors Ungdom. Det ble arrangert én debatt torsdag 27. februar, med unge flyktninger og 
deres utfordringer etter bosetting i Norge som tema. Arrangementet hadde 42 fysiske 
publikummere i salen, og ble i tillegg streamet med et seertall på 850. 

Litteraturhus for alle: Vårt fokus på å være et litteraturhus for alle, uavhengig av etnisk 
bakgrunn, religion og størrelse på foreldres lommebok. Dette gjenspeiles i programmet. Av 
totalt 142 forfattere, illustratører, formidlere og foredragsholdere vi har hatt på 
programmet for barn og unge i 2020, hadde 25 (17 prosent) minoritetsbakgrunn. Av disse 
igjen var 5 samiske. 

Før nedstengning var konseptet Verden rundt med musikk og eventyr populært. I februar 
gjestet senegalesiske Ibou Cissokho og australske Mark Axiak denne programposten, de 
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sang og spilte musikk fra ulike deler av verden. I tillegg markerte vi Samenes nasjonaldag 6. 
februar med Magiske hamskiftere - samisk forestilling for barnehagebarn. Marianne Sundal 
fortalte historien om den mytiske figuren Stallo og den samiskættede musikeren Viktor 
Bomstad spilte gitar og lærte barna joik. 

Vi jobber aktivt med å nå publikum i bydeler med stor andel minoritetsbefolkning. I tillegg til 
barnehageturneen i Groruddalen, hentet vi publikum fra østlige bydeler med buss til 
skolebesøk i perioden da kollektivreiser ikke kunne gjennomføre. 

I år valgte vi å lage eget tilrettelagt tilbud til velkomstklasser som består av barn som nylig er 
kommet til landet. Dette er viktig både som språkstøttende aktivitet og for å gi barna 
kjennskap til norsk kultur. 88 barn fra 6 ulike velkomstklasser (3.-7.trinn) fikk være med på 
digitalt forfattermøte med Bjørn F. Rørvik. Vi ønsker å videreføre dette tilbudet og tilby det 
til flere velkomstklasser også digitalt. Til arrangementet om Hatprat hadde vi f. eks en liten 
gruppe velkomstelever fra Senja Vgs i Troms-Finnmark i tillegg til 185 tospråklige elever fra 
Skagerak International School i Sandefjord. Vi samarbeidet med Briskeby vgs i Oslo om å 
gjøre arrangementene for den videregående skolen tilgjengelig for tunghørte elever fra hele 
landet ved hjelp av teksting. 

Vi har hatt vellykkede prosjekt med flerspråklige arrangementer i år, både med tospråklige 
lesestunder, polsk satsning, engelskspråklig skolebesøk med forfatter Lee Bacon og 
arrangementene vi hadde i forbindelse med den samiske nasjonaldagen. Vi er i dialog med 
Sametinget om en rekke arrangementer med samisk fokus også for 2021.  

 

PROGRAM FOR VOKSNE 
I 2020 har vi gjennomført et ambisiøst program med norsk og internasjonal profil og brukt 
litteraturen til å sette igang samtaler om viktige spørsmål i samtida. Tross begrensningene 
har vi gjennomført et program som har nådd et massivt publikum både nasjonalt og 
internasjonalt. Gjennom året lagde vi 95 arrangementer rettet mot et voksent publikum. De 
digitale arrangementene ble sett av mer enn 128 000 på YouTube.  

Under koronakrisen har vi hatt et ekstra fokus på norske forfattere og blant annet styrket 
vår satsning på sakprosa for å bidra til å gi norske forfattere honorerte oppdrag i en 
krevende tid, men tatt vare på vår internasjonale profil med digitale forfattersamtaler i 
podkasten How to proceed. 

Blant viktige hovedsatsninger i år kan nevnes: Flyktningkrisen ved Middelhavet, 
Litteraturhusets Ytringsfrihetskommisjon, Litteraturhuset hjemme i stua – med foredrag, 
lesninger, samtaler, digitale Pridedager, internasjonale forfattermøter, nærlesninger om 
pestlitteratur og litterære snikkikk på kommende bøker, langlesninger av både prosa og 
poesi, podkasten How to proceed utviklet sammen med Linn Ullmann, Saladindagene, De 
store debutantdagene og program rettet mot eldre i prosjektet SeniOrd. 

Det har vært et intenst og krevende arbeid. Stadige endringer i smittevernreglene gjorde 
langsiktig planlegging vanskelig. Stadige revurderinger og alternative løsninger har vært 
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nødvendig. Før sommeren ble det åpnet for reiser mellom europeiske land med lave 
smittetall, men økt smitte førte snart til flere avlysninger.  

Tidlig i november innførte Oslo kommune ytterligere begrensninger som svar på voksende 
smittetall. Alle innendørs kulturarrangementer ble avlyst, inkludert strømme-arrangementer 
med mer enn en deltaker i samme rom. Det førte til at vi også måtte avlyse en planlagt 
samtale mellom Tove Nilsen og Sissel Gran 11. november, og dessuten omorganisere De 
store debutantdagene og quiz-NM i litteratur, begge er faste, årlige begivenheter på 
Litteraturhuset. Disse reglene ble justert etter noen uker, men da var allerede nye planer 
lagt. Samtalen med Nilsen og Gran ble spilt inn utendørs i Grans hage. 

Både norske og internasjonale avtaler måtte stadig forskyves på grunn av 
karantenesituasjoner, endrede regler eller stengte podkaststudioer i utlandet. Dette har 
også medført ekstra utgifter til programposter som ikke ble gjennomført, men vi har hele 
tiden vært opptatt av å ta vare på forfatterne.  

Som nasjonalt litteraturhus har Stiftelsen Litteraturhuset i krisetiden forsøkt å bidra med et 
program som både holder høyt kvalitativt nivå, aktivt finner nye måter å formidle litteratur 
på, bidrar til kunnskapsbasert samtale og speiler samfunnet og den urolige tiden vi har 
befunnet oss i.  

Fysiske arrangement før korona: Vi gjennomførte 20 fysiske arrangementer før 
nedstengning, med internasjonale forfattere som Gloria Gervitz (Mexico), Khaled Mattawa 
(Libya), Mary Fitzgerald (Irland), Nesrine Malik (Storbritannia/Sudan), Koleka Putuma og 
Njabulo Ndebele (Sør-Afrika). 
 
Flyktningkrise og apartheid: Tema var var Libya og flyktningsituasjonen i Middelhavet, 
identitet og migrasjon og Sør-Afrikansk historie og apartheid 30 år etter Mandelas løslatelse. 
Ved sesongåpning inviterte Litteraturhuset til en samtale om situasjonen i Middelhavet med 
den libyske poeten Khaled Mattawa, den irske Libya-eksperten Mary Fitzgerald og 
bistandsarbeider og forfatter Lindis Hurum. På dagen 30 år etter at Nelson Mandela slapp ut 
av fengsel, hadde vi to av de fremste forfatterne i dagens Sør-Afrika; Koleka Putuma og 
Njabulo Ndebele, til en samtale om arven etter Mandela og situasjonen i dagens Sør-Afrika. 
 
Nærlesninger: Vi hadde såkalte nærlesninger, dybdelesninger på et tema, med tematisk 
spennvidde fra James Joyce De Døde og Tv-serien Masterchef Australia med Marta Breen, 
Espen Ytreberg og Ingrid Olava, samt en storsatsning sammen med NRK P2: En to timers 
live-sending om Dolly Parton, ledet av Siss Vik og Mona B. Riise med gjester som artistene 
Nils Bech, Kim Rysstad og Signe Marie Rustad, journalist Sigrid Sollund, USA-ekspert Hilde 
Restad, prest og drag-artist Andreas Ihland Berg, og forfatterne Janne Stigen Drangsholt, 
Marie Aubert, Anna Kleiva og Tharaniga Rajah. Sendingen ble sendt direkte fra 
Litteraturhuset og gikk også i reprise flere ganger på NRK P2 utover våren. 
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Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon: Gjennom vinteren presenterte også 
Litteraturhuset sin egen ytringsfrihetskommisjon, en serie med foredrag som belyste 
ytringsfrihetens vilkår og utfordringer i dagens debattklima. Dette skjedde i forkant av at 
regjeringens ytringsfrihetskommisjon startet sitt arbeid. Hvert av Litteraturhusets 
«kommisjonsmedlemmer» leverte sitt bidrag i form av et foredrag. Der så de nærmere på 
om ytringsfriheten er truet i dag, hvordan ytringsklimaet har endret seg og hva som skal til 
for å oppfylle Grunnlovens paragraf. Deltakerne var Mina Adampour, Bjørn Stærk, Bjarne 
Riiser Gundersen, Frank Rossavik, Cora Alexa Døving og Trygve Svensson. I tillegg deltok 
britiske Nesrine Malik med et åpningsforedrag før hun møtte Nazneen Khan-Østrem til 
samtale. Flere av foredragene ble trykket i media eller delt på podcast. Det skapte mer 
oppmerksomhet rundt temaet.  
 
Øvrig program: Vi hadde også en egen kveld om selvmord i litteraturen, med Tiril Broch 
Aakre, Finn Skårderud og Else Kåss Furuseth. Dette var en del av prosjektet Direkte fra 
Litteraturhuset. Der blir utvalgte arrangementer direkteoverført fra vår sal til storskjerm på 
folkebiblioteker rundt om i landet. Dette bidrar til en felles nasjonal samtale, og styrker 
bibliotekene som fysiske samlingspunkt. Syv biblioteker var med på denne første sendingen: 
folkebibliotekene i Sandnessjøen, Longyearbyen, Spydeberg, Mehus, Bodø, Harstad, Gjøvik. I 
løpet av året vokste antall deltakende biblioteker til over 40.  
 
Den meksikanske stjernepoeten Gloria Gervitz møtte den svenske poeten Athena 
Farrokzhad til samtale om sitt poetiske livsverk Migrasjonar.  Vi hadde også en samtale om 
plagiat i kunst og litteratur med Vigdis Hjorth, Peter Strassegger, Morten Myklebust og Stine 
Helen Pettersen, og en samtale om Metoo og seksuell trakassering med forfatter og 
gravejournalist Matilda Gustavsson og sosiolog Hannah Helseth.  
 

Tall fysiske arrangement voksen 20 

Antall gjester på scenen 31 kvinner og 15 menn 

Antall internasjonale gjester 8 (Mexico, Libya, Irland, Sverige, Sør Afrika) 

Publikumsantall (fysisk) 2868 (inkl. digital arr. med redusert publikum)   

 
Avlyste arrangement 
Koronasituasjonen gjorde at vi måtte avlyse alle vårens planlagte arrangementer og 
refundere billetter der salget var startet. En del av de planlagte arrangementene ble 
gjennomført digitalt, men mye ble avlyst eller gjennomført i et nedskalert/alternativt 
format.  
 
Det var tungt å avlyse et av de sterkeste vårprogrammene noensinne på Litteraturhuset, 
med internasjonale stjernenavn som Linda Boström Knausgård, Olga Tokarczuk, Joyce Carol 
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Oates, Ian Buruma, Sofi Oksanen, Isabella Hammad, Petina Gappah, Deborah Levy, Rachel 
Cusk og Annie Ernaux i samtale med Edouard Louis. Vi hadde bare rukket lansere Oates og 
Tokarczuk, men programmeringen for hele våren var ferdigstilt. 
  
Forfattermøtene med nobelprisvinner Olga Tokarczuk og senere med den amerikanske 
legenden Joyce Carol Oates skulle være de første arrangementene vi gjennomførte utenfor 
Wergelandsveien 29 i pilotprosjektet “Litteraturhuset ut av huset”. For å romme den store 
publikumsinteressen skulle arrangementene være pop-ups i henholdsvis Universitets Aula 
og hovedsalen på Det Norske Teatret.  
  
Digitalt litteraturhus under korona (mars til desember) 
Da Norge stengte ned torsdag 12. mars, gikk Litteraturhuset over til å lage digitale 
arrangement. Vi ville så gjerne fortsatt oppfylle vårt formål om å formidle litteratur, bidra til 
å øke kunnskapsnivået i befolkningen, verne om ytringsfriheten og vekke leselyst. 
  
Aller først lagde vi digitale varianter av arrangementene som ble avlyst med internasjonale 
gjester som Sofi Oksanen, Ian Buruma, Isabella Hammad, Deborah Levy og Olga Tokarczuk 
og norske gjester som Beate Grimsrud, Arne Johan Vetlesen, Lise Vermelid Kristoffersen 
m.fl. Parallelt testet vi fortløpende nye formater. Vi lagde foredrag i kort format, som folk 
kunne se på hjemmekontoret i lunsjpausen (Kort fortalt). Vi lagde lesninger som vi tekstet, 
illustrerte eller satte musikk til, for å gjøre den visuelle og auditive opplevelsen bedre. Vi 
lagde zoom-møter med internasjonale forfattere som skulle vært på programmet vårt, som 
vi også tekstet og redigerte og vi lagde digitale miniforedrag som vi la ut på IG-TV. Det ble 
tidlig gjort et valg om å legge oss på en linje der vi ikke strømmet live, men lagde opptak 
som vi bearbeidet og redigerte, for å heve kvaliteten og profesjonalisere det ferdige 
produktet. Vi fulgte Norsk Forfattersentrums anbefalinger om å la program ligge ute i en 
begrenset tidsperiode (en måned), dersom ikke forfatterne ønsket noe annet selv. Vi fulgte 
også de økte honorarsatsene Forfattersentrum satte for digitale arrangementer. 
  
Vi søkte og fikk innvilget støtte fra NFFO til en digital sakprosa-satsning. I  
programmeringsarbeidet forsøkte vi både å løfte temaer som ble sentrale i lys av korona-
situasjonen (eksempelvis bakterier og antibiotikaresistens, borgerlønn, kjønn- og 
klasseperspektiv) og å gi oppdrag til frilansere og sakprosaforfattere som særlig ble rammet 
av avlyste oppdrag og nedstenging. Ved siden av mange enkeltarrangementer, 
programmerte vi også flere serier, deriblant en om pestlitteratur og en som omhandlet 
klima. Vi lagde også et eget program om Polen og polsk litteratur og hadde dessuten eget 
Pride-program. 
  
Programarbeidet i denne perioden var preget av store omstillinger og mye nytt, med 
utprøvinger og etablering av nye rutiner underveis. De fleste satt nå på hvert sitt 
hjemmekontor, og fra 25. mars ble størstedelen av staben delvis permittert. Dette medførte 
utfordringer i både arbeids- og informasjonsflyt. Samtidig økte vi antallet programposter 
kraftig. Fra 13. mars til 31. juli produserte Litteraturhuset 75 digitale arrangementer (ikke 
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medregnet ulike miniforedrag og diktopplesninger) for barn, unge og voksne. Tallet var 48 
arrangementer i samme tidsrom i 2019 (ikke medregnet skolebesøk). Dette ville ikke vært 
mulig uten at Stiftelsen Fritt Ord hadde bidratt med ekstraordinære koronamidler. Dette 
sikret lønn til ansatte og midler til å honorere forfattere, illustratører og andre 
kulturfrilansere. 
  
Sammen med Norsk Forfattersentrum lanserte vi dessuten tidlig et solidaritetsfond til 
økonomisk utsatte kultur- og litteraturarbeidere. Alt digitalt program vi produserte, la vi ut 
gratis og tilgjengelig for alle. Vin oppfordret likevel publikum til å bidra til solidaritetsfondet 
for å hjelpe forfatterne som ble særlig rammet av avlyste oppdrag. Innen innsamlingen ble 
avsluttet hadde fått inn mer enn 50 000 kroner. Forfattersentrum fordelte midlene for oss. 
Noen forfattere søkte om midler til å dekke leiekostnader på kontorplass, andre til nye 
briller eller trengte hjelp til å betale aktivitetsskoleplass for barna. 
  
I det digitale programarbeidet samarbeidet vi også med andre aktører. Det gjaldt først og 
fremst arrangementer med internasjonale forfattere som opprinnelig skulle besøkt flere 
steder i Norge. Deborah Levy og Isabella Hammad skulle gjestet både Litteraturhuset og 
Litteraturhuset i Bergen. Vi flyttet samarbeidet over på digitale samtaler i stedet. Sammen 
med Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger programmerte og produserte vi en serie 
samtaler om klima. Alle tre samtalene ble sendt i begges kanaler i begynnelsen av juni.  
 
Polsk litteraturfestival med Olga Tokarczuk som hovedgjest: Da vi ikke kunne gjennomføre 
det planlagte møtet med nobelprisvinner Olga Tokarczuk i Universitetets Aula, laget vi i 
stedet en polsk-norsk digital minifestival med videointroduksjoner til Olga Tokarczuks 
forfatterskap ved oversetter Julia Wiedlocha, den svenske forleggeren Mikael Nydahl, den 
amerikanske forfatteren og redaktøren John Freeman og forfatter Eivind Hofstad Evjemo. I 
tillegg var det foredrag ved sakprosaforfatter Ingrid Brekke om den politiske situasjonen i 
Polen. Olga Tokarczuk leste selv en av sine nye noveller på polsk, tekstet til norsk. 
 
«Kort fortalt»: En serie av korte sakprosaforedrag om alt fra Holocaust til emojier og 
spørsmål om hvordan påvirker korona ting som kjønn, klasse og privatøkonomi. Her med 
bidrag fra navn som Erik Martiniussen, Marta Breen, Mimir Kristjansson, Ingeborg Eliassen, 
Heidi Helene Sveen, Linn Stalsberg, Lise Vermelid Kristoffersen, Espen Søbye, Torkjell Leira, 
Rolf Theil, Mathilde Fasting, Camilla Skjelsbæk Gramstad, Dave Goulson (UK), Harald 
Klungtveit. 
  
Dikt i skyggen av Korona: Litteraturhuset inviterte noen av landets fremste forfattere til å 
fortelle om hvordan de opplevde tida med lockdown i mars. Hvordan gjorde korona inntog i 
deres liv? Hva tenkte de om det som foregikk rundt dem? Svar på spørsmålene ble uttrykt 
gjennom kombinasjon av tekst og diktlesning og vist på Youtube og Instagram. Poetene 
Fredrik Høyer, Mona Høvring, Kjersti Bjørkmo, Gro Dahle, Frode Grytten, Anna Kleiva og 
Nils-Øivind Haagensen var blant dem som bidro. 
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«Pest litteratur»: En utforskning av fire litterære verk om pest og sykdom, og hvordan 
historiske pandemier har påvirket litteraturen. Mary Shelleys Decameronen (foredrag ved 
Jon Rognlien, litterære lesninger ved Charlotte Frogner og Anderz Eide), Kittelsens Pesta 
(foredrag ved Arnhild Skre og illustrasjoner av Petter Winther), Edgar Allan Poes Den røde 
maskes død (foredrag av Nikolai Frobenius og illustrasjoner av Petter Winther) og Marlen 
Haushofer Veggen (foredrag ved Janneken Øverland). 
  
Pride 2020: Med Litteraturhusets Pride-program ønsket vi å spre kunnskap om både den 
historiske skeive kulturen, og den som skapes nå. Vi ville bidra til å synliggjøre skeiv 
litteratur på en alternativ måte siden den fysiske pride-feiringen ble avlyst. Det ble gjort 
gjennom fem digitale kortforedrag der selvidentifiserte skeive forfattere fortalte om en 
forfatter, et verk eller kulturfenomen som har betydning for dem. Forfatterne var Kitty Byng, 
Erik Eikehaug, Marjam Idriss, Alexander Kielland Krag og Martine Næss Johansen. Vi hadde 
også en digital samtale om tilhørighet og utenforskap med forfatter Bjørn Hatterud, artist 
Frida Ånnevik og forfatter Amalie Kasin Lerstang, og en digital eventyrstund for barn fortalt 
av en drag queen. Pride-programmet ble støttet av Medlemsfondet til Norsk 
forfattersentrum, som gjennom hele året har vært en viktig samarbeidspartner for Stiftelsen 
Litteraturhuset. 
 
Litterære lesninger: Forfattere ga oss en snikkikk på kommende bøker digitalt: Olaug Nilsen, 
Erika Fatland, Ingvild Rishøi (med musikk av Sandra og Kine Kolstad). Vi gjorde også en 
illustrert lesning av Kjell Askildsens novelle Min søsters ansikt, illustrert av Shwan Dler 
Quarakai. I tillegg utforsket vi høytlesningsformatet for voksne med fortellerstunder med 
klassiske tekster. 

Sesongåpning med Nordisk Råds vinner Jonas Eika: Vi starten høsten med en samtale med 
den Nordisk Råds prisvinnende danske forfatteren Jonas Eika, i samtale med Eivind Hofstad 
Evjemo. Arrangement var utsolgt, men en drøy uke før besøket ble smittevernsreglene 
endret. Dermed ble det gjort opptak, klippet, redigert og tekstet og publisert i digital form. 
Programmet fikk over 1000 visninger på YouTube. 

Publikumsarrangement + Direkte fra Litteraturhuset 
I september og oktober var det en kort periode mulig å ha publikum tilstede i salen og 
kulturinstitusjoner ble oppfordret til å avvikle fysiske arrangementer. Litteraturhuset rakk å 
avholde to arrangement i dette vinduet. Den ene var Vigdis Hjorth i samtale med Marte 
Spurkland, med digital innledning fra danske Klaus Rothstein. Han skulle ledet samtalen med 
Hjorth, men ikke kunne komme pga nye reiserestriksjoner. Det andre arrangementet var 
med Zeshan Shakar i samtale med Bjørn Ivar Fyksen. Publikumstall hos oss: 158 og 75. Disse 
fysiske arrangementet valgte vi å ikke strømme åpent. I stedet sendte vi dem direkte til 
utvalgte folkebibliotek, for å bevare de fysiske møtepunktene, og samtidig levere et 
nasjonalt tilbud til hele landet. 

«Direkte fra Litteraturhuset», var fra høsten 2019 innført som et prøveprosjekt, der enkelte 
bibliotek fikk tilbud om gratis strømming av utvalgte arrangementer fra Litteraturhusets 
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scene. Dette tilbudet fikk ekstra relevans når korona plutselig gjorde reising vanskelig også 
for norske forfattere. Høsten 2020 presenterte vi det til folkebibliotek over hele landet fra 
Longyearbyen i nord til Lindesnes i sør. Vigdis Hjorth ble strømmet til 28 bibliotek og Zeshan 
Shakar til over 40 bibliotek: Alta, Brønnøy, Bø i Vesterålen, Dønna, Fana, Gjøvik, Gloppen, 
Gol, Hammerfest, Hareid, Harstad, Haugesund, Kvinnherad, Lerøy, Lillesand, Longyearbyen, 
Meieriet, Melhus, Meløy, Midt-Buskerud, Modum, Nannestad, Nesna, Nesodden, Nordre 
Land, Ringerike, Risør, Sarpsborg, Seljord, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Strilabiblioteket, Sunndal, 
Tvedestrand, Ulefoss, Vestby og Son, Årdal og Årstad. 
 
I tillegg til de som satt i salen på Litteraturhuset, kom altså publikumstall på de 40 involverte 
bibliotekene. Det opplevdes som et givende samarbeid og et viktig tilbud til folkebibliotek 
utenfor de store byene. 

Tall arrangement voksen 95 

Antall gjester på scenen 154 kvinner og 96 menn 

Antall internasjonale gjester 16 (LIB, IR, NL, US, UK/PALESTINA, FINLAND, UK, DK, INDIA, 
FR, CAN, GER) 

Publikumsantall digitalt 139 183 

 

De store debutantdagene: Årets debutantdager var først planlagt som et fysisk 
arrangement for å ønske ferske forfatterstemmer velkommen til forfatterscenen på linje 
med tidligere år. Også det måtte gjøres om til heldigitalt arrangement grunnet høstens 
restriksjoner. Totalt 50 debutanter sendte inn opplesninger i videoformat, som ble redigert 
og klippet ned til fire sendinger og oppnådde et seertall på 3516 seere på YouTube. 
Gjennom året ble det lagt ned en del arbeid i å finne ekstra finansiering til debutantdagene. 
I år ble arrangementet dermed støttet av Norsk forfattersentrum og Forleggerforeningen. 
Det er tydelig et arrangement som engasjerer, og et arbeid som verdsettes både av 
debutanter, etablerte forfattere som introduserer dem, forlagene og litteraturmiljøet for 
øvrig. 

SeniOrd: Den eldre befolkningen blir særlig rammet av pandemien. Ettersom de er definert 
som en særlig risikogruppe, blir mange sittende ensomme og isolerte på sykehjem eller i 
egne hjem. Litteraturhuset lagde derfor pilotprosjektet SeniOrd for å lage kunnskapsrikt, 
litterært og kulturelt innhold spesielt rettet mot publikum over 65 år. Arrangementene blir 
spesielt tilrettelagt for målgruppa ved at videoene skal være tekstet, ha god lyd og at 
tempoet ikke skal være for høyt. I prosjektet inngår også arrangementer med lesninger av 
kjente fortellinger, som følges av illustrasjoner. Disse egner seg særlig for en dement 
målgruppe. Vårt ønske er lage arrangementer som speiler den tida seniorene vokste opp i. 
Vii har booket musikere og scenekunstnere som har erfaring med turnévirksomhet på 
sykehjem, og som har erfaring med kommunikasjon med denne målgruppen. Lanseringen 
var samtalen mellom Tove Nilsen og Sissel Gran som skulle vært gjennomført på scenen 11. 
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november, som måtte avlyses av smittevernhensyn. I stedet ble dette den første litterære 
samtale i regi av Litteraturhuset som ble filmet utendørs og i en hage. Det ble sluppet 
digitalt søndag 6. desember. SeniOrds oppstart ble mulig med støtte fra Kulturrådet.  

NM i litteratur: Den store litteratur-quizen har blitt en institusjon i det litterære Norge.  
Litteraturhuset måtte selvsagt finne en måte å få arrangert dette på i 2020. Anne Gaathaug 
og Tuva Ørbeck Sørheim var quizmestere og stilte på Zoom, direktesendt fra huset. Totalt 
deltok 43 lag fra hele landet på en ren digital live quiz. Dette er en dobling fra et vanlig år.  
  
Saladindagene: Årets Saladindager ble gjennomført i siste del av oktober, og korona-
situasjonen gjorde at alle arrangementer unntatt to ble gjennomført digitalt. I tillegg til 
norske forskere, akademikere og forfattere som formidlet sin forskning på en kortfattelig og 
tilgjengelig måte deltok også to internasjonale gjester, Ussama Makdisi og Isabella Hammad. 
Årets tema, Sameksistens eller konflikt, ble dekket gjennom historiske temaer. Jødenes 
historie i Europa var et tema, Palestinas historie før 1948 et annet, det Osmanske rikets 
historie et tredje. Mer samtidsaktuelle temaer som Trumps konfliktdiplomati, de folkelige 
opprørene i Irak, Iran og Libanon og situasjonen for kurderne i Syria sto også på 
programmet. De to fysiske arrangementene var begge fulltegnet innenfor gjeldende 
smittevernregler, og de seks digitale arrangementene ble sett av mer enn 5 000. 
 
Tre av foredragene ble holdt på engelsk og tekstet til norsk. Foredragene ved hovedgjestene 
Makdisi og Hammad ble dessuten tekstet til arabisk. Det ble også gjort et arbeid i å hente 
fram og tilgjengeliggjøre foredrag og samtaler fra tidligere års Saladindager gjennom 
Litteraturhusets podkast. Et større utdrag av Isabella Hammads saladinforedrag ble også 
trykket som essay i Klassekampen. Det bidro til ytterligere spredning og tilgjengeliggjøring 
av årets program. 
 
PODKAST  
Mot slutten av våren ante vi konturene av skjermtrøtthet, samtidig som vi skjønte at 
reiserestriksjonene for internasjonale gjester ville vedvare. For å kunne fortsette å skape en 
litterær samtale på tvers av landegrenser valgte vi derfor å utvikle en ny podkastserie 
sammen med Linn Ullmann. Kjente forfattere fra ulike land ble i samtale med Ullmann 
invitert til å reflektere over hva som skjer i verden, hvordan det påvirker skrivingen, hva 
slags ansvar forfattere har for hva de rapporterer om og hvor veien går videre. Ideen sprang 
ut av behovet for dialog i en tid der ingen kunne reise, og en tid der så mye var snudd på 
hodet, med koronavirus-pandemien, nedstengingen av samfunnet, børsras, klimakrise, 
skjerpede politiske motsetninger og massedemonstrasjoner verden over. 
 
Første episode var gjestet av skotske Ali Smith, og episoden gikk på luften 26. juni. 
Podkasten ble lansert parallelt med et stort intervju i Klassekampen.  Senere ble dette fulgt 
opp med et oversatt utdrag fra første episode i vårens siste Bokmagasin, og podkasten ble 
omtalt i medier som Morgenbladet og NRK P2, senere også i amerikanske LitHub. Bare den 
første måneden ble podkasten hørt av mer enn 2500. 
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Andre episode var med den amerikanske poeten Terrance Hayes, etterfulgt av den 
amerikanske nestoren Joyce Carol Oates, som skulle gjestet oss fysisk i vår. Vi lagde i tillegg 
en kortere videoversjon av samtalen (45 min) som vi publiserte i samarbeid med Louisana 
Litteraturfestival og Stockholm Internasjonale forfatterscene. Videoen ble sett av 2395. 
Forfattere som Man Booker Prize-vinner George Saunders og poet Mary Ruefle gjestet også 
første sesong av podkasten. Den amerikanske valgkampen og demonstrasjonene som 
preget nyhetsbildet gjorde at vi særlig fokuserte på USA. Forfatter-gjestene hadde alle 
skrevet og snakket åpent om store spørsmål som konsekvenser av migrasjon, rasisme, 
Trump og pandemien. 

I november lanserte vi andre sesong av podkasten. Her deltok flere internasjonale forfattere 
som på ulikt vis var preget av og har skrevet om pandemien og den verden vi lever i nå. 
Indiske Arundhati Roy, kanadiske Moez Surani, tyske Jenny Erpenbeck og franske Edouard 
Louis var blant gjestene vi startet sesongen med. I disse episodene var intervjuerne britisk-
somaliske Nadifa Mohamed, Eivind Evjemo og Kjersti Skomsvold. Denne sesongen fortsetter 
inn i 2021.  

I løpet av 2020 ble podkasten hørt av over 23 000, med lytterskarer i land som USA, 
Storbritannia, Tyskland og Australia ved siden av Norden. Den vekket vesentlig interesse, 
også i internasjonal presse: «En samtidsdiagnosticerende international litteraturfestival lige 
ind i ørerne» skrev eksempelvis danske Weekendavisen. 

Ved siden av vårens intervju med Ali Smith, ble også intervjuene med Hayes og Saunders 
tilgjengeliggjort som oversatte utdrag i Klassekampens bokmagasin. Hver eneste episode ble 
også dekket i det amerikanske nettidsskriftet LitHub. Dette ga økte lyttertall både i Norge og 
USA (henholdsvis 14 232 og 3934 avspillinger i 2020), mens land som Storbritannia (1188) og 
Danmark (929) også kom høyt på lista over podkastens lyttere. De mest populære 
episodene var samtalene med Ali Smith (4230 avspillinger), George Saunders (2774) og 
Joyce Carol Oates (2612). Totalt hadde podkasten mer enn 23 000 avspillinger gjennom 
2020.  

I tillegg hadde Litteraturhusets “vanlige” podkaster totalt 115 059 lyttinger. Vi satte også 
ny rekord for antall nedlastinger på en dag den 14/2 med 2607 lyttinger - Årets mest 
populære episode ble sluppet 27/2. Her snakket Tiril Broch Aakre, Else Kåss Furuseth og Finn 
Skårderud om selvmord. 

Fra mars og ut desember måned gjennomførte Litteraturhuset 127 egne videoproduksjoner 
59 på voksenprogrammet, 48 på barneprogrammet og 20 minivideoer (promovideoer ikke 
medregnet). I tillegg til dette hele 16 podkast-episoder, 7 forfatterintervjuer og 1 digital 
quiz. 

 

UTLEIE 
Litteraturhuset er en sentral publikumsarena og tilrettelegger for en bred offentlig debatt. 
Vi fasiliterer små og store arrangementer i regi av en lang rekke eksterne arrangører. 
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Variasjonen er stor både når det gjelder størrelse og behov, og form og innhold. Utleie av 
lokaler og tilbud av tilleggstjenester som streaming/strømming og opptak av arrangement 
på husets scener er en svært viktig egeninntekt for Stiftelsen Litteraturhuset. Mangfold og 
bredde i aktivitet og innhold hos arrangører gjør Litteraturhuset til et viktig samlingspunkt, 
og en verdifull arena for offentligheten.  

Litteraturhuset er primært en utleiearena for korttidsleie. I alle år har vi bevisst valgt å holde 
et lavt/moderat prisnivå og å være fleksible og rause med avlysninger og endringer for å 
bidra til at alle type arrangører skal kunne dra i gang offentlig samtale og debatt. I tillegg til 
allerede moderate priser opererer vi derfor også med rabatterte priser. 
 
Avlysninger og forbudstid, vår og høst 
Da Norge stengte ned torsdag 12. mars betydde dette selvfølgelig umiddelbart stans for 
Litteraturhuset som publikumsarena og samlingspunkt. På utleie hadde en forsiktig 
forskuttering på frafall og avlysninger vært i gang allerede før denne datoen. Internasjonale 
gjester kunne eller ønsket ikke lenger å komme til Oslo/Norge for å delta på konferanser, 
foredrag, debatter og lignende. 
 
Da myndighetene vedtok forbud mot fysiske arrangement ble det ble tydelig hvor sårbare vi 
var med rause avbestillingsvilkår i en situasjon ingen hadde kunnet forutse, med forbud mot 
arrangementsvirksomhet. Etter at det det meste av våren og forsommerens programflater 
var ryddet av veien i form av avlysninger, tok vi så raskt som mulig grep for å sikre en noe 
større trygghet og forutsigbarhet for fremtidige bookinger utover året. Vi lagde vilkår som 
også tok høyde for slike akutte kriser utenfor vår kontroll. Prinsippet om å være en 
tilgjengelig utleier som kan favne små og store aktører ligger fortsatt til grunn, frist for 
kostnadsfri avlysning for leietaker ble endret fra 14 dager til 28 dager, samtidig som 
ansvaret til leietaker innenfor 14 dager ble tydeliggjort. Vi styrket samtidig frilanser-
teknikere bedre vilkår ved avlysninger. 
 
Vi har forsøkt å tilby arrangører hjelp til å gjøre arrangementer hel- eller del-digitalt i 
perioder med forbud mot å samle publikum. Senere ble dette utvidet til å gjennomføre 
arrangement med kombinasjon digitalt/fysisk. Dette har vært et krevende arbeidsfelt med 
stadig skiftende krav og vilkår. I tillegg har publikum/utleieaktører fått informasjon på 
samme tid som bransjen via pressekonferanser/media. Dermed måtte vi jobbe svært raskt 
med å finne gode og adekvate løsninger, samtidig som vi selv også ble rammet av 
permitteringer og derav redusert arbeidskapasitet.  
Vi har kastet oss rundt for å imøtekomme og løse utfordringer knyttet til gjennomføring, 
avstandskrav og smittevern, og har etablert og tilbudt gode digitale tjenester. Det er likevel 
ingen tvil om at myndighetspålagte publikumsbegrensninger og oppfordringer om å bli 
hjemme har ført til massiv nedgang i utleie-aktiviteten hos Stiftelsen Litteraturhuset. For 
mange aktører fremsto det hverken lønnsomt eller mulig å gjennomføre arrangement slik 
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de ønsket. Ved forsiktig åpning av samfunnet i mai 2020 gikk aktiviteten på huset sakte noe 
opp. I vesentlig grad var det da snakk om aktører med romslig og sterk økonomi. 
 
Året har i stor grad har dreid seg om å stå i spagat, spagat mellom forbud, påbud og 
begrensninger, tilbud og etterspørsel, digitale tjenester, ønsker og behov, og ikke minst økt 
ressursbruk/kostnader i en periode med minimale inntekter per arrangement/leietaker i et 
hus som vanligvis er en fysisk møteplass for mange hundre besøkende hver dag. 
 
En av fordelene ved å være en liten stab med korte produksjonslinjer er at vi raskt fikk 
kastet oss rundt. Vår egne digitale produksjon på barne- og voksenprogram var kjapt i gang 
med gode eksempler på hvordan digitale løsninger kunne gjøres. Det var gledelig å oppleve 
at dette smittet over på eksterne leietakere, som ville gjøre som oss. Dermed fikk vi raskt 
laget ulike pakker og løsninger skreddersydd ulike behov. 
 
Korona-pandemien har medført store omstillinger. Plutselig var scenerommet ikke lenger 
hovedelementet i vårt tjenestetilbud. Krav til teknisk kompetanse, bistand og detaljert 
informasjonsflyt og kjøreplanfokus hadde blitt hverdagen. Stiftelsen Litteraturhuset har på 
mange måter gått fra å være en arena og fasilitator til å bli en coach og en co-produsent for 
arrangørene.  
 
Samtidig har arbeidsmengden knyttet til hvert arrangement økt betraktelig. Mye arbeidstid 
har gått til avklaringsprosesser og dialog. Vi må gi veiledning og råd og oppdateringer på 
smittevern. Det er stadig kommunikasjon med enkeltleietakere rundt 
gjennomføringsmuligheter, tekniske justeringer og andre detaljer. Til slutt har leietakerne 
kanskje likevel endt opp med å avlyse arrangementet, da smittevernreglene har endret seg 
eller det ikke er mulig å få til det de ønsker innenfor gjeldende rammer.  
 
Samtidig med smittevernsbegrensninger kom det tydelige signal fra politisk ledelse i 
Kulturdepartementet om at det var viktig å opprettholde aktivitet også innenfor kulturfeltet 
og samfunnsdebatten. Vi har derfor sett det som en del av vårt bidrag til den nasjonale 
dugnaden å bidra til å holde liv i denne delen av samfunnet, selv under de til enhver tid 
rådende smittevernregler og innskrenkninger.  
 
Runde to med korona-nedstenging for kulturarrangementer for Oslo fra november, ble som 
en repetisjon av en vanskelig vår. Her var først også digitale arrangementer forbudt. 
Deretter har det vært ulike signaler fra kommunen knyttet til hvor mange deltakere digitale 
arrangementer kan ha, noe vi brukte mye tid på å nøste i.  
 
Først var digitale arrangement helt forbudt. Så kom forbud mot mer enn en person på 
scenen og en person som tar hånd om teknikken. Dette ble utvidet til maks fem personer 
involvert i et digitalt arrangement i tillegg til teknisk personale. Uansett satte 



 

23 

innskrenkningene en nokså umiddelbar stopper for planlegging og gjennomføring også av 
digital produksjon ut året. Aktiviteten har uteblitt for november og desember, og med det 
også inntektene. Samtidig har vi opplevd dialogen med Oslo kommune som god, og 
kommunens representanter som lyttende. Forbudet mot digitale arrangementer ble også 
fjernet etter tre uker. 
 
Resultatoppnåelse 
På tross av stor nedgang i utleie og arrangement har vi likevel klart å være en seriøs og trygg 
arena for et bredt spekter av leietakere i en krevende tid. Det er vi stolte av.  
Dette har også gitt oss mye god og nyttig erfaring som vi tar med oss videre inn i 2021. 
 
Noen for utleie tall til sammenligning: 

Periode Arrangement i 
2020 

Antall arrangører 
2020 

Arrangement i 
2019 

Antall arrangører 
2019 

Q1, jan-mar 147 108 331 198 

Q2, apr-jun 46 34 316 200 

Q3, jul-sep 123 72 185 112 

Q4, okt-des 127 66 391 261 

 
I et vanlig år arrangeres rundt 1300 utleiearrangemet på Litteraturhuset. I 2020 var det kun 
mulig å gjennomføre 443, flere heldigitale, de fleste med svært begrenset publikum. Noen 
av våre 280 ulike arrangører illustrerer bredden i arrangementene: Norsk Sakprosafestival, 
Tidsskriftforeningen, Med Israel For Fred, Palestinakomiteen, Kirkelig dialogsenter, 
Buddhistisk Senter, Spiseforstyrrelsesforeningen, Norske Homeopaters landsforbund, 
Folkehelseinstituttet, Forbundet mot rusgift, Advokatforeningen, Norsk 
Hjemmeundervisningsforbund, UiO, Oslo Fylkeshusflidslag, FOKUS Forum for Kvinner og 
Utviklingsspørsmål, Mannsforum, Juss-Buss, Unge Venstre, Civita, Norsk Folkehjelp, 
Forsvarets høgskole, FN-sambandet, Oslosenteret, Ex-muslims of Norway, HL-Senteret, 
Norsk PEN, Stine-Sofies Stiftelse, Barneombudet, Grønn Ungdom og Klimarealistene. 
 
Under nevner vi noen spesielt viktige utleieaktører fra 2020. Disse satset stort med kraftige 
justeringer iht. publikumsutfordringer. I stor grad gjennomførte de sine planlagte festivaler 
digitalt. I noen tilfeller var det et svært beskjedent publikum tilstede i salen: 
 
Møteplass Oslo (12.-13.august). Arendalsuka 2020 ble avlyst på grunn av koronaviruset.  
Norge manglet dermed den viktigste møteplassen for politikere, organisasjoner og 
næringsliv. Dette var bakgrunnen for Møteplass Oslo, som Litteraturhuset bidro til.  
 
Forskningsdagene (16.-27.september). Forskningsrådets årlige festival med bidragsytere fra 
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en lang rekke ulike forskningsmiljøer gikk av stabelen for 26. gang i 2020. Den fantastiske 
hjernen var tittel og tema for festivalen som er en av de største festivalene av sitt slag i 
Europa. Målet er å vise fram nytten av forskning for vanlige folk i hverdagen og for Norge i 
framtiden ved å trekke forskerne ut av sine laboratorier og kontorer. Festivalen hadde 23 
arrangementer på Litteraturhuset. 
 
Norsk sakprosafestival (24.oktober). En litteraturfestival med fokus på sakprosabøker 
gjennom foredrag, debatter og samtaler. Festivalen gikk av stabelen for åttende gang, og 
inviterte til samtaler om arbeidsliv, hjemmeliv og husmorliv, om bakterier, virus og klima, 
om naturødeleggelser og håp om endring, og om rasisme og folk på flukt. 
 
Nytfestivalen (6.-8.november). For tredje gang huset Litteraturhuset denne nasjonale 
festivalen som er en feiring av seksualitet og seksuelt mangfold. Deres ønske er å bidra til å 
sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden, redusere tabuer og skape større 
åpenhet. Fagfolk, kursholdere, kunstnere og aktivister bidro i festivalens 47 programposter. 
Festivalen rakk akkurat å avholde sin lenge planlagte festival om positiv seksualitet rett før 
“lockdown” nummer to slo inn i Oslo. 
 
Strømming og digitalt utstyr 
Interesse og behov for strømming av arrangement har økt enormt gjennom 2020. Det som 
tidligere har vært et tilleggsprodukt, har blitt essensielt. Vi merket, naturlig nok, at 
leietakere stilte høyere krav til produksjoner i løpet av året året. Samtidig har vi opplevd at 
den økte interessen har overbelastet Youtubes streamingservere. Enkelte strømminger har 
sviktet på grunn av dette. 

Litteraturhuset har i 2020 blant annet gått til innkjøp av studiolampe, to speilreflekskamera, 
bildemikser og et ptz-videokamera i hovedsalen, Wergeland. Oppgraderingene gjør oss i 
stand til å lage mer avanserte digitale arrangement og strømming, det gir profesjonaliserte 
løsninger for vår leietakere og gjør oss slik mer attraktive på utleiemarkedet. 

 

KAFÉ OG BOKHANDEL 
For at Litteraturhuset skal oppleves som en attraktiv arena for publikum, besøkende, 
arrangører og samarbeidspartnere er både en kafé og bokhandel av høy kvalitet vesentlig. 

Oslogryta A/S leier lokaler og drifter restauranten Kafe Oslo. Det har vært et krevende år 
også for restauranten med mange store begrensninger på drift i forbindelse med lokale 
smittevernkrav og restriksjoner. Restauranten har vært preget av stengte dører, 
skjenkestopp gjennom høytidssesongen november og desember, og generelt svært 
begrensede muligheter for servering når de først har kunne holde åpent. Situasjonen har 
gått kraftig utover omsetningen, som har gått ned 52 prosent fra 2019 til 2020. 

15.04.2020 ble fremleieavtalen mellom Litteraturhuset og Tanum bokhandel/Cappelen 
Damm overtatt av ny fremleietaker, Norli AS. Norli bokhandel har i stor grad lidd samme 
skjebne som kafeen, med stengte dører og vanskelige forhold for butikkdrift i et 
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publikumshus som normalt sett trekker en kvart million gjester i året. Bokhandelens 
omsetning har falt med 58 prosent fra 2019 til 2020. 

Skriveloftet 
Skriveloftet i Litteraturhusets fjerde etasje er etablert som et attraktivt skrivested for 
sakprosa- og skjønnlitterære forfattere, oversettere, skribenter, kritikere og dramatikere. 
Husets skribentorganisasjoner med brukeravtale disponerer en munkecelle og et kontor 
hver. Disse fordeler organisasjonene selv på sine medlemmer. Skriveloftet har vært delvis 
selvrekrutterende, og delvis har rekruttering skjedd via skribentorganisasjonene. 

Overgangen til et betalende kontorfellesskap (fom 1.12.2019) har vært vellykket. Inntrykket 
er at miljøet på Skriveloftet er godt og faglig sterkt. Basert på søknadene om tilgang driver 
brukerne av loftet med en god blanding av skjønnlitterært, faglitterært og teknisk arbeid 
med litteratur, kunst og språk.  

Koronaens inntog og helsemyndighetenes anbefaling om hjemmekontor gjorde at 
Skriveloftet var lite i bruk fra midten av mars og fram mot sommeren. Det samme skjedde så 
fra november og ut året. Skriveloftet har vært åpent innenfor gjeldende smittevernkrav. Vi 
valgte likevel å gi brukerne to måneder betalingsfri, siden svært mange har fått brukt 
skriveplassen sin mindre. 

For å sikre en god blanding av skrivende, tilbyr Litteraturhuset også gratisplasser på 
Skriveloftet. Disse blir fordelt for et kalenderår av gangen. Plassene fordeles etter særegen 
søknad og med hensyn til prosjekt, produksjon, mangfold og økonomiske behov. Disse 
æresplassene var tildelt Maria Kjos Fonn, Liv Lundberg, Alexander Leborg og Mina 
Adampour i 2020.  

Øvrige leietakere 
Norsk Forfattersentrum, Norsk P.E.N. og Leser søker bok leier kontorer i husets tredje 
etasje. Samarbeidet med Litteraturhuset er godt. Disse leietakerne bidrar også med egne 
arrangementer på huset. 
  
I fjerde etasje har de 6 skribentorganisasjonene Norske Barne- og ungdomsforfattere, Norsk 
faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske Forfatterforening, 
Dramatikerforbundet, Oversetterforeningen og Kritikerlaget kontorer og munkeceller til 
rådighet for leie til sine brukere. I tillegg har Tidsskriftforeningen og Norsk Shakespeare- og 
teatertidsskrift sine kontorer der. 
 

BYGGETS TILSTAND 
Wergelandsveien 29 er et vernet bygg fra 1932. Det ble bygget om og pusset opp til 
Litteraturhusets åpning i 2007. Huset går over 5. etasjer. Grunnet tung bruk fra en kvart 
million besøkende årlig i over 13 år har huset fått et stadig økende behov for vedlikehold.  
 
I 2020 har huseier pusset opp fasaden på bygget. Etter inspeksjonsrunder i høyden i 2019 
ble det oppdaget at fasadens tilstand var svak og umiddelbare sikringstiltak ble iverksatt. 
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Etter en anbudsrunde fikk firmaet Alliero jobben. Oppussingsarbeidet startet opp i mars 
2020. Dette innebar også sliping og tilpassing av vindusrammer, utskifting av knuste ruter og 
erstatning av ødelagte vindushasper. Arbeidet kom tilfeldigvis samtidig som nedstengingen 
på grunn av pandemien. Det har derfor ikke vært til like stor ulempe for driften av huset 
som det ellers kunne vært. 
 
Stiftelsen Litteraturhuset mottok i 2020 dessuten midler fra Fritt Ord til innvendig oppussing 
av bygget. Dette var en svært gledelig bevilgning i et ellers tøft år. Dermed kunne 
Litteraturhuset benytte tiden med stengt hus eller minimalt besøk til etterlengtet og 
nødvendig vedlikehold av huset.  
 
KOI Fargestudio bisto med å lage plan for maling med fargepalett som tok høyde for husets 
historiske røtter og eksisterende møbler. Bygg- og energiservice AS startet 
oppussingsarbeidet oktober 2020. Målet er å få malt hele huset innvendig, men dette er et 
stort arbeid som fortsetter også inn i 2021. I tillegg er terazzo-gulvet i hele trappeløpet og 
fellesareal i husets korridorer renset og vedlikeholdt. 
 
Vi prioriterte også bygging av et nytt publikumstoalett i 3. etasje og oppgradering av 
stellerom i samme etasje. Dette er svært viktige utbedringer, da foreldre og 
barnehageansatte som har hatt med barn på Litteraturhuset tidligere har måttet gå fra 
barnerommet i 3. etasje og ned i kjelleren for å bruke toalettet.  
 
I 2020 har vi også fortsatt arbeidet med belysning. Vi har byttet gamle lamper med nye, 
strømsparende LED-lamper, også dette et arbeid som fortsetter inn i 2021. I forbindelse 
med oppussingen av fasaden fjernet vi også en gammel massiv betongtrapp som hadde stått 
i rommet. Dermed kunne vi flytte scenen til den østre kortsiden av rommet og benytte 
tomrommet etter trappen til nye lagerrom.  
 
Vi utlyste navnekonkurranse blant husets brukere og omdøpte salen til Berner-kjelleren, 
oppkalt etter Mia Berner. Et planlagt arrangement i anledning nyåpningen av rommet måtte 
utsettes til 2021.  
 

HMS 
Utfordringene i 2020 har vært knyttet til koronapandemien direkte og indirekte. Direkte 
arbeid har bestått i å unngå smittespredning. Her var fokus både på å unngå smitte blant 
ansatte og besøkende. Dette jobbet vi med kontinuerlig. Ekstra verter ble leid inn for å sørge 
for at gjester holdt avstand, og avstand mellom bord og stoler ble målt opp for alle 
arrangementer. Andre stikkord er ekstra renhold, innkjøp av visirer, informasjonsmateriell 
og tett dialog med myndigheter og bydelslegen. Det var ingen kjente smittetilfeller knyttet 
til Litteraturhusets virksomhet i 2020. 
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Det indirekte arbeidet handler om at den langvarige koronanedstengningen, og påbudet om 
hjemmekontor, har ført til økt fare for skader blant de ansatte, som senebetennelse, og 
andre skader knyttet til sitteposisjon og arbeidssituasjon. Dette har Stiftelsen forsøkt å 
unngå ved å sette av en sum til hver enkelt ansatt for bedring av arbeidssituasjonen 
hjemme, slik at bedre stoler eller musematter eller annet nødvendig kunne kjøpes inn.  
 
De viktigste tiltakene Stiftelsen har gjennomført i 2020 er: 

● Bruk av hjemmekontor for de ansatte for å unngå potensielle smittesituasjoner både 
under reise, og på jobb. 

● Flytting av møtetidspunkt slik at de ansatte kunne unngå bruk av kollektivtransport i 
periodene det var mulig å være fysisk på kontoret.  

● Økonomisk bidrag til hver enkelt ansatt for bedring av arbeidssituasjon hjemme. 
● Innføring av nye rutiner for vask og desinfeksjon på huset generelt, og på 

arrangementer spesielt, for å unngå smittespredning på huset. 
● Etterfulgt statens og kommunens krav om avstand og publikumskapasitet og 

helsemyndigheters øvrige råd for for å unngå smittespredning på huset. 
● Økt bemanning for å bistå gjester til å overholde smittevern. 
● Informasjonsmateriell og oppslag om smittevern på huset og på hjemmesiden.  
● Fortsatt oppgraderingen til LED-lys i administrasjonen for adekvat arbeidslys. 
● Årlig kontroll og service på større maskinelt utstyr, i tillegg til opphengssystem i taket 

i hovedsalen Wergeland. 

Litteraturhuset har som følge av nedtstengningene ikke fått gjennomført kurs i brannvern og 
HMS-rutiner med verter og teknikere i 2020. Dette er planlagt straks huset får lov til å åpne 
igjen i 2021. I 2020 har det blitt registrert to mindre skader som følge av uhell. Ingen krevde 
førstehjelp eller førte til sykemelding. 

I 2020 var sykefraværet blant de ansatte på 7,82 prosent, en nedgang fra 11,17 prosent i 
2019. For en liten organisasjon vil ett eller flere langtidssykefravær påvirke sykefraværet 
kraftig. Litteraturhuset har hatt tre slike fravær i 2020. Ses det bort fra disse tre, har 
sykefraværet gjennom året kun vært på 0,68 prosent mot 4,87 prosent i 2019.  
 

LIKESTILLING 
Stiftelsen Litteraturhuset jobber systematisk og gjennomgående med likestilling i alle ledd 
av virksomheten. 22,5 prosent av 10,84 ansatte i administrasjonen er menn. Blant 
arrangementsvertene er kjønnsbalansen 7 menn og 9 kvinner. Totalt gir dette en 
kjønnsbalanse for alle ansatte på 40 prosent menn og 60 prosent kvinner.  
På vårt eget litterære og kunstneriske program jobber vi med kjønn som et av flere 
mangfoldsparametre. Totalt var det i 2020 en kvinneandel på 63 prosent av 410 gjester på 
våre scener, fysisk og digitalt. 
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Per 31.12.2020 er 4 av 7 styremedlemmer kvinner. Litteraturhuset oppfyller 
likestillingslovens krav. 
 

STYRETS ARBEID 
Styret har hatt det overordnede ansvaret for Litteraturhusets drift og økonomi og har hatt 4 
ordinære møter i 2020, primært avholdt digitalt. Det har også vært flere ekstraordinære 
møter mellom daglig leder og styret knyttet til løpende håndtering av koronasituasjonen. 
Styreleder har fulgt opp administrasjonens arbeid mellom og forberedt styremøter i 
samarbeid med administrasjonen. I et svært krevende år har styret og styrets leder sett det 
som sin oppgave å ha en ekstraordinær tett dialog med administrasjonen for å bidra med 
aktiv støtte for å lose Litteraturhuset gjennom en usikker tid.  
 

FREMTIDEN 
Stiftelsen Litteraturhuset vil i 2021 ta med seg all kunnskap og erfaring fra 2021 og bruke det 
til stadig videreutvikling. Vi vil fortsette å formidle litteratur, kunnskap og ytringsfrihet, til et 
nasjonalt publikum i alle aldre.  
 
Samarbeidet med folkebibliotekene om Direkte fra Litteraturhuset vil fortsette straks vi har 
lov til å holde åpent igjen. Dette samarbeidet ønsker vi også å utvide med et pilotprosjekt 
der vi overfører utvalgte samtaler også til eldrekafeer/eldresenter. Målet er å lage et godt 
og tilgjengelig kulturinnhold spisset mot mennesker over 65 år.  
 
For barn og unge er tilbudet til skoler og barnehager hovedsatsningene. Vi vil fortsette å 
finne måter å tilby både skoleelever og barnehagebarn møter med bøker, forfattere og 
kunnskap også når vi ikke kan møtes fysisk.  
 
Stiftelsen Litteraturhuset er nasjonale også gjennom å være internasjonale. Vi har gjennom 
årene utviklet et stort nettverk blant forfattere, forleggere og litteraturhus i resten av 
verden. Dette er en styrke vi vil fortsette å dra nytte av også i årene som kommer. Vi mener 
det er viktig å bringe nye stemmer, nye perspektiver og ny kunnskap inn i norsk 
samfunnsdebatt.  
For 2021 jobber vi med et spennende samarbeid med litteraturhusene i Munchen, Istanbul 
og Diyarbakir. Dette vil innebære arrangementer, utveksling av forfattere som bor og skriver 
i de ulike landene samt en antologi med unge norske, tyske, tyrkiske og kurdiske 
forfatterstemmer.  
 
Den internasjonale podkasten How to Proceed, utviklet sammen med Linn Ullmann, har hatt 
stor suksess. Å la norske forfattere samtale med internasjonale stjerneforfattere i podkast-
format vil vi gjøre også i 2021. Vi vil dessuten se på muligheten for nye podkast-prosjekter.  
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Stiftelsen jobber kontinuerlig med å finne nye måter å formidle litteratur på. Blant annet 
jobber vi med å utvikle en ny type podkast for barn og unge. Vi ser også på muligheten for å 
bruke det samtalebaserte sosiale mediet Clubhouse som en kanal for litterære samtaler i 
2021.  
 
Litteraturhusets virksomhet blir stadig viktigere i en tid der den offentlige samtalen 
polariseres, fakta relativiseres og lesingen svekkes. Litteraturhuset er en motvekt til dette 
ved å løfte frem samtaler som gir rom for lengre resonnementer, verdien av bøker, 
kunnskap og felles møteplasser.  
 
Samtidig vil 2021 fortsatt være et krevende år for Stiftelsen Litteraturhuset. Vi vet ikke når 
myndighetene tillater at vi åpner huset igjen. Leieinntektene fra de vanligvis rundt 1300 
utleiearrangementene som pleier å foregå på huset hvert år, vil fortsatt være en brøkdel av 
normalt så lenge vi fortsatt har 1-metersregelen og begrensninger på antall gjester. 
 
Mangelen på aktivitet fører til fortsatt økonomiske utfordringer for restaurant og 
bokhandel. Siden deler av leien er omsetningsbasert, medfører dette tapte inntekter også 
for huset. Dersom bokhandel eller restaurant må avvikle sin drift på grunn av de 
økonomiske tapene, vil det være store tap for Litteraturhuset, ikke bare økonomisk. 
 
Presset på utleiemarkedet er økende. I 2021 vil det nye Munchmuseet også tilby flotte saler. 
Pressens Hus åpner i Q1 og skal ha eget program og lokaler for utleie. I tillegg har steder 
som Youngs, Sentralen og Kulturhuset også blitt sentrale utleieaktører. Etterspørselen etter 
digitale arrangementer gjør at også podkast-studio og små filmstudio konkurrerer om å 
gjøre hel-digitale arrangementer hos seg. Litteraturhuset må derfor jobbe enda hardere for 
fortsatt å ligge i front og være en god møteplass for store og små aktører, både fysisk og 
digitalt. 
 
I tillegg vil det i løpet av de neste to årene være behov for vesentlig vedlikehold av huset. 
Høy bruk og økende alder gjør behovet for akutte reparasjoner og vedlikehold presserende.  
 
Den økte støtten fra Stiftelsen Fritt Ord, fra Bergesenstiftelsen, den faste støtten fra 
Sparebankstiftelsen DNB og andre private aktører er avgjørende for at Stiftelsen 
Litteraturhuset klarer seg gjennom denne krisen. Gaveforsterkningsmidler er dessuten en 
viktig ordning, og som har blitt enda viktigere i den krisen vi nå er i.  
 
Vi er takknemlige for at kulturminister, Kulturdepartement og Stortinget ser verdien av det 
viktige arbeidet litteraturhusene gjør, og har prioritert oss i statsbudsjettet. Dette forplikter. 
Stiftelsen Litteraturhuset vil takket være disse midlene kunne intensivere det nasjonale 
arbeidet med å nå ut til enda flere barn, unge, voksne og seniorer med kvalitetssikret, 
variert kulturinnhold. Særlig er det viktig å styrke satsingen vår på barn og unge.   
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Styret vil også uttrykke en særlig takk til administrasjonen for den vilje og evne staben har 
vist til nytenkning og til å påta seg endrede arbeidsoppgaver gjennom et vanskelig år. Dette 
er Litteraturhusets fremste ressurs. 
 

Stiftelsen Litteraturhuset vil i 2021 fortsette arbeidet med å finne og videreutvikle nye 
formidlingsformer og inntektskilder, slik at huset kan fortsette å spre litteratur i bred 
forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale 
også i årene som kommer.  
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