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3 Sammendrag
Det andre pandemiåret 2021 var enda tøffere enn det forrige. Huset var i lange perioder 
pålagt å holde stengt av myndighetene, med påfølgende svikt i utleie- og billettinntekter som 
resultat. Ellers var året preget av skiftende smitteverntiltak og uforutsette begivenheter. For 
Stiftelsen Litteraturhuset har året også medført:

 • Stor omstillingsvilje og -evne i staben, og et intenst arbeid for 
å sikre Litteraturhusets økonomiske grunnlag.

 • Mer profesjonalisert 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. 

 • Produksjon av 153 ulike programposter, for barn, unge og voksne pluss 40 
nye podkast-episoder. Sysselsetting av 383 forfattere og andre gjester. 

 • At Litteraturhusets eget program ble sett av 27.200 som var publikum 
fysisk på huset, 302.000 av digitalt publikum, 70.000 lyttinger 
via NRK og 151.500 lyttinger på egne podkaster totalt.

 • At vi har fasilitert 450 utleiearrangementer; fysiske og digitale for et bredt 
spekter organisasjoner, NGO’er, fagforeninger, forlag og interessegrupper. 

 • Nødvendig oppgradering av huset, fysisk og teknologisk, takket være støtte 
fra Stiftelsen Fritt Ord for å sikre et fortsatt godt tilbud til publikum.

 • Etablering og videreutvikling av gode samarbeid med en rekke nasjonale aktører, 
blant annet med 40 folkebibliotek over hele landet, Universitetets aula, NRK, samt 
med de regionale litteraturhusene i Fredrikstad, Trondheim, Bergen og Skien.

 • Etablering og videreutvikling av gode samarbeid internasjonalt, blant annet med tyske, 
tyrkiske og kurdiske litteraturhus gjennom prosjektet «Literature Houses Without Borders».

Gjennom pandemien har Stiftelsen Litteraturhuset jobbet mot et todelt mål: å trygge Littera-
turhuset og ruste huset enda bedre for fremtiden. Det er styrets oppfatning at dette målet er 
oppnådd.
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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. 

Som Norges eneste nasjonale litteraturhus har Stiftelsen Litteraturhuset jobbet målrettet for 
å nå mennesker over hele landet. Vi samarbeider med et 40-talls folkebiblioteker i hele Norge, 
og direktesender utvalgte arrangementer fra vår sentrale scene med dekning fra Longyear-
byen i nord til Tvedestrand i sør. I tillegg har vi et bredt spekter av podkaster og heldigitale 
arrangementer med nasjonal lytter- og seerskare. På skolebesøkene har vi skoleklasser som 
deltar digitalt i alle landets fylker, med særlig vekt på skoler i Finnmark, og de digitale lese-
stundene vi lager for de minste brukes av barnehager uavhengig av geografisk beliggenhet. 
Stiftelsen jobber kontinuerlig med å finne nye samarbeidsformer og format som gjør at vi kan 
nå enda bredere ut. I tillegg til det nasjonale legger vi særlig vekt på å nå unge og minoriteter.

Gjennom eget program, øvrig aktivitet, mye fleksibilitet og nytenkning og en dedikert og 
hardtarbeidende stab, har Stiftelsen Litteraturhuset oppfylt sitt formål også i 2021.

→ Litteraturhuset 
legger særlig vekt 
på å nå barn og 
unge.
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Administrasjon og økonomi
Susanne Kaluza er daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset. Daglig leder har budsjett-, 
 resultat- og personalansvar for administrasjonen som utgjør 15 årsverk. 

Støtte fra Fritt Ord 
Stiftelsen Fritt Ord har vært en svært viktig støtte for Litteraturhuset siden før huset åpnet. 
For perioden 2021 og 2022 er Litteraturhuset innvilget økt støtte fra Fritt Ord for å kunne 
gjennomføre en tiltrengt oppussing av huset etter 15 år med tung bruk. I tillegg har målet 
vært å kunne hente inn de ressursene som trengs, teknisk og personalmessig for å omstille 
huset til en ny virkelighet med økt digital etterspørsel og stadig skiftende arbeidsforhold som 
følge av koronapandemien. Dette har vært uvurderlig i det uforutsigbare og krevende året vi 
har lagt bak oss. 

Egeninntekter – massivt fall i utleieinntekter
Stiftelsen Litteraturhuset får majoriteten av egeninntektene fra forlag, fagforeninger, 
organisasjoner, foreninger og andre som leier seg inn for å avholde debattmøter, foredrag, 
boklanseringer og samtaler hos oss. I et normalt år utgjør dette 6,6 millioner kroner i inn-
tekter. 2021 har vært et krevende år å styre økonomisk, med stadig skiftende forutsetninger, 
nedstengninger, smittevernskrav og ulike kompensasjonsordninger med usikkert omfang og 
varighet. Dette gjør det vanskelig både å budsjettere for og planlegge drift i en virksomhet 
som er avhengig av lang horisont, og rammer naturligvis også alle de organisasjonene som 
vanligvis leier seg inn hos oss. Som følge av strenge restriksjoner knyttet til avvikling av 
kulturarrangementer, nasjonale råd om å ikke samles og i perioder også full nedstengning og 
arrangementsforbud, har inntektene falt dramatisk. Totalt klarte Litteraturhuset å hente inn 
3,8 millioner kroner, en nedgang på over 40% i forhold til normalårene 2018 og 2019. Samtidig 
har kostnader knyttet til drifting, rengjøring, bemanning og ekstra tiltak som følge av strenge 
og stadig skiftende smittevernskrav gjort at utgiftene til blant annet bemanning og renhold 
ikke har falt tilsvarende.

→ Susanne Kaluza
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2021 har også medført ytterligere fall i vår andre hovedkilde til egeninntekt; billettinntekter. 
Ved slutten av året står vi igjen med en totalinntekt på kroner 284.865, et ytterligere fall på 
13% sammenliknet med det første pandemiåret, og et fall på 65% fra 2019.

For Litteraturhusets del varer den økonomiske pandemi-omkostningen fram til bedrifter 
og organisasjoner igjen føler seg trygge på mulighetene for å gjennomføre og ikke minst 
også selv har økonomisk rom og lyst til å betale for å samles til frokostmøter, debatter og 
seminarer.

Offentlige tilskudd og støtte fra andre
Administrasjonen har i 2021 hatt fokus på å finne andre inntektskilder og nye steder å søke 
støtte. For 2021 har vi i tillegg til viktige midler fra Fritt Ord og gjennom faste driftsmidler fra 
Kulturdepartementet og Oslo kommune fått økonomisk støtte fra blant annet Sparebank-
stiftelsen DNB, Kulturrådet (støtte gjennom Aspirantordningen og til prosjektet SeniOrd), EEA 
grants, Bufdir, Sametinget og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.
Støtte fra stat og kommune utgjorde 45% av de totale inntektene i 2021. I et år preget av 
kraftig nedgang i egeninntjeningen og høyere støtte enn vanlig fra staten gjennom ulike 
kompensasjonsordninger, tyder dette på at Stiftelsen har jobbet målbevisst og kreativt for å 
innhente støtte fra annet hold. Egeninntjeningen består av utleie av lokaler i huset og billett-
inntekter. I et normalår ligger egeninntjeningen på rundt 42% av totalinntektene (2018 og 
2019). For 2021 utgjorde disse kun 23%. Det sier noe om hvor hardt Stiftelsen har blitt rammet 
av pandemirestriksjonene. 

Med en høy andel private bidragsytere har gaveforsterkningsordningen vært av særlig stor 
betydning for drift av Litteraturhuset. I 2021 utgjorde gaveforsterkningen hele 4,3 millioner 
kroner, hvorav 2,2 millioner gjaldt støtte for 2021 og 2,1 millioner var en forsinket utbetaling 
for støtte Stiftelsen mottok i 2020. Det er knyttet stor spenning til hva slags løsninger det 
er mulig å finne for at nedleggelsen av denne ordningen ikke skal få altfor dramatiske 
konsekvenser.

I forbindelse med det alvorlige inntektstapet på utleie er statens kompensasjonsordning fra 
Lotteri- og stiftelsestilsynet essensielt for å opprettholde drift, aktivitet og fortsatt kunne 
hyre inn og honorere et bredt spekter av kulturfrilansere nasjonalt. Stiftelsen har i løpet av 
2021 mottatt ca 2 millioner kroner i støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynets kompensasjons-
ordning. Av disse var ca 1 million kroner en utbetaling av støtte for siste tertial i 2020 som ble 
regnskapsført i 2021, mens det resterende beløpet gjaldt perioden januar til og med oktober 
2021. Ny søknad for siste periode, november til desember 2021, med frist 18. januar 2022, 
vil anslagsvis kunne gi rundt kroner 250.000 i støtte. Disse midlene blir særlig viktige å ha 
med seg inn i 2022, også sett i lys av avviklingen av gaveforsterkningsordningen fra og med 
budsjettåret 2022.

Det er et bredt offentlig-privat spleiselag som har valgt å støtte Litteraturhuset. Stiftelsen 
er takknemlig overfor alle støttespillere, som er avgjørende både for å sikre fortsatt drift, 
men også bidrar til videreutvikling av tilbudet vårt. Sist, men ikke minst, har vi gjennom året 
jobbet intensivt for å komme i havn med en avtale med Norad om et prosjekt som skal opplyse 
befolkningen om bærekraftsmålene for likestilling, migrasjon og klima og bringe kunnskap 
om og forfattere fra Afrika ut til et publikum i Norge. Prosjektet har arbeidstittelen African 
Ways. Exploring New African Literature and Diaspora Voices og skal gå over de fire neste 
årene, 2022-2025.

Litteraturhuset har på bakgrunn av de usikre tidene vektlagt nøktern drift og å holde utgif-
tene nede. Vesentlig del av støtten Stiftelsen mottok blant annet gjennom kompensasjons-
ordningen var vanskelig å budsjettere med, ettersom det var usikkerhet knyttet til hvor stort 
støttebeløp som ville bli utbetalt og når den ville utbetales. Omkring 1,1 millioner kroner i kom-
pensasjon som gjaldt 2020 ble utbetalt så sent at de kom med på regnskapet i 2021. Dette var 
penger vi ikke risikerte å budsjettere med, men som sammen med nøktern drift har bidratt 
til et positivt årsresultat. Disse midlene vil bli viktige for driften i 2022, der utleieinntektene 
fortsatt ventes å være lave. 
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7 Faste leietakere
Per 31.12.2021 var Norge inne i en ny nedstengning. Forbud mot mer enn 50 i publikum på 
kultur arrangementer vanskeliggjør arbeidet og gjør at utleievirksomheten stuper. Restauran-
ten Kafe Oslo er per 31. desember nedstengt for tredje 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 bok-
handelen Norli. 

I tillegg til Kafe Oslo og Norli bokhandel, leier Norsk Forfattersentrum, Norsk P.E.N. og Leser 
søker bok kontorer i husets tredje etasje. Tidsskriftforeningen, Norsk Shakespeare- og teater-
tidsskrift, Norske Barne- og ungdomsforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetter-
forening, Den norske Forfatterforening, Dramatikerforbundet, Oversetterforeningen og 
Kritikerlaget leier kontorer i fjerde etasje. Samarbeidet med Litteraturhuset er godt og de 
fleste leietakerne bidrar med egne arrangementer på huset.

Skriveloftet er etablert som et attraktivt skrivested for frilansforfattere, skribenter, kritikere 
og dramatikere. På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å drive Skriveloftet på full 
kapasitet og inntektene har derfor stått stille på 2020 nivå. For å bistå en sårbar forfatter-
økonomi og løfte dyktige stemmer tildeles etter søknad 3 forfattere gratis æresplass på 
Skriveloftet hvert år. For 2021 ble disse tildelt Ellisiv Lindkvist, Jon Rolland og Jon Rognlien.

Annen administrasjon
Takket være kompensasjonsordninger og prosjektstøtte har vi klart å unngå permitteringer 
under pandemiens andre år. I 2021 besto staben av totalt 14 årsverk, hvorav 1 ansatt var støttet 
gjennom Kulturrådets aspirantordning.

Til vanlig jobber også et titalls personer som arrangementsverter. Til sammen utgjør dette ca 
ett årsverk. I tillegg er et titalls antall frilansere tilknyttet audio-, video- og teknisk produksjon. 

Sammen med inntektsfall kommer det merkostnader knyttet til smittevern, ekstra vask, 
ekstra folk på jobb på arrangementer for å sørge for at retningslinjer overholdes etc. Økning 
i digitale arrangementer fører også til merkostnader knyttet til klipping, produksjon og 
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 veldig gode tilbakemeldinger på. 
Gjennom pandemien har det av naturlige grunner blitt økt fokus på digitalt program og 
honorering av videoer og podkaster. Norsk Forfattersentrum har økt honorarene gradvis, og 
laget satser der digitale arrangementer som ligger ute 24 timer eller mer skal honoreres med 
minst 50% påslag. Dette fordyrer selvsagt hvert enkelt arrangement, og vi må både planlegge 
for høyere honorarer, gjøre vanskelige prioriteringer og/eller tenke annerledes rundt det 
digitale programmet framover. Spesielt gjelder dette for podkast, og nasjonal satsning med 
strømming til folkebibliotek og skoleklasser rundt om i landet siden ekstra honorar nå vil 
tilkomme for hvert eneste bibliotek vi strømmer til og dette frem til nå har vært gjort gratis fra 
Litteraturhusets side for bibliotekene og deres publikum. 

Vi merker også at det under «åpne perioder» av pandemien har vært vanskeligere å trekke 
fysisk publikum til huset og at vi må vi belage oss på å jobbe knallhardt i 2022 for å lære 
befolkningen opp til å komme seg opp av sofaen og ut på kulturarrangementer igjen. 
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Program for barn og unge
Tross et utrolig krevende år klarte Litteraturhuset å gjennomføre til sammen 112 arrange-
menter i 2021, hvorav 76 var fysiske, 40 var digitale, og 6 var podkaster. Vi hadde omtrent like 
mange menn som kvinner på scenen, og 35 prosent hadde minoritetsbakgrunn. Det fysiske 
programmet som i år hovedsakelig besto av skolebesøk trakk 8438 publikummere. Det digi-
tale tilbudet har hatt mer enn 255 930 visninger.

Litteraturhuset jobber særskilt med å være en inkluderende arena og nå ut til et mangfold av 
elever. I løpet av 2021 hadde vi gleden av å ha besøk av flere klasser for elever med kort botid 
i Norge, og klasser for barn med lærevansker eller sosiale utfordringer. Vi samarbeidet også 
i år med Briskeby videregående om å gjøre arrangementene for den videregående skolen 
tilgjengelig for tunghørte elever fra hele landet via teksting. Det er viktig for oss å følge opp 
disse besøkende spesielt godt slik at skolebesøkene blir en fin opplevelse for alle elever som 
besøker Litteraturhuset. 

 

Antall barne og ungdomsarrangementer i 2021 112

Antall fysiske arrangementer gjennomført 76

Antall digitale arrangementer gjennomført 46

Antall mannlige gjester på scenen 77 av 170 (46%)

Antall kvinnelige gjester på scenen 93 av 170 (54%)

Antall gjester med minoritetsbakgrunn 60 av 170 (35%)

Publikum fysiske arrangementer (Skolebesøk/annet) 8438 (8091/347)

Digitalt Publikumsantall  255.930

Besøkstall Skolebesøk 2021 21.015

– Fysisk 8091  
(7199 ordinær + 892 hatprat)

– Digitalt 12.924 
(5587 ordinær + 7337 hatprat)

Podkast «Borte i boka» lyttinger ep. 0 – 5 2061

Besøkstall for åpent barnerom 41 lesestunder med totalt 1230 
besøkende barnehagebarn.

Digitalt litteraturhus
Et av målene vi satte oss for årets digitale program, var å fokusere mer på kvalitet enn kvanti-
tet. Vi valgte derfor blant annet å lage velproduserte innspillinger til de digitale skolebesøkene 
fremfor å strømme direkte fra scenen. I tillegg jobbet vi mer med digital litteraturformidling 
som selvstendig kulturuttrykk, med utvikling av briefer til utøvere, og manus og regi tilpasset 
digitale formidlingsflater.

46+54+E 35+65+EKjønnsbalanse blant 
gjester på scenen
● Menn
● Kvinner

● Gjester med 
minoritetsbakgrunn35%
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Tospråklige fortellerstunder
I Norge snakkes det over 150 forskjellige språk, og i denne digitale serien blir eventyr og 
 historier fortalt på norsk og et minoritetsspråk samtidig. Serien er spesielt rettet mot 
 to språklige barn og barn med minoritetsbakgrunn, og er et viktig ledd i Litteraturhusets 
integreringsarbeid. Gjennom Flerspråklig fortellerstund får barn mulighet til å høre eventyr 
på norsk og sitt eget morsmål, noe som bidrar til å styrke språkopplæring for både barn 
og foresatte, og samtidig vise at minoritetsspråk har en selvfølgelig og naturlig plass i 
litteraturformidling.

I år har vi hatt fortellerstunder på kurdisk, tamil, punjabi og tyrkisk, dari og litauisk med 
formidlerne Somi Fattahi, Vanaja Uthayakumaran, Jasdeep Singh, Selda Ekiz og Dilek Careliu, 
Ali Jan Ansari og Aukse Beatričė Katarskytė. De første fire fortellerstundene er illustrert av 
Malgorzata Piotrowska, de to siste av Hege Fjæra. De seks filmene har pr desember 2021 hatt 
30 000 avspillinger noe som viser et vesentlig behov ute hos flerspråklige familier etter slikt 
innhold. Prosjektet har vært støttet av Bergesenstiftelsen.

↑ Tospråklige 
fortellerstunder
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Samisk satsning
Litteraturhuset har ekstra søkelys på den samiske minoriteten, både på barne- og voksen-
programmet. Med støtte fra Sametinget var planen å ha fire arrangementer for barn i 
forbindelse med den samiske nasjonaldagen 6. februar. På grunn av nye nedstengninger ble 
det meste avlyst eller utsatt, men vi klarte å gjennomføre en digital lesestund av boka Lemen- 
fjellets hjerte og en samisk og norsk fortellerstund om Magiske Hamskiftere. Totalt fikk de to 
samiske digitale lese- og fortellerstundene en rekkevidde på hele 9725 visninger på Facebook 
og YouTube.

Polsk minoritetsbefolkning
I vår hadde vi en særlig satsning på den polske minoritetsbefolkingen, med fire 
 arrangementer støttet av EEA and Norway Grants. 

Forteller Torgrim Mellum Stene tok oss inn i bienes verden, som fortalt i Wojciech Grajkowski 
og Piotr Sochas Den store boken om bier. Vi fikk både forfatter og illustratør til å spille inn 
formidlinger fra boka på engelsk, hvor de delte av kunnskapen sin og viste hvordan de hadde 
jobbet med boka.

I prosjektet Herr Minstemann og kvalen, fikk vi den norske poeten Per Olav Kaldestad til å 
gjendikte den kjente polske poeten Julian Tuwin sin billedbok om den lille mannen til nynorsk. 
Denne boka er en polsk internasjonal klassiker fra 1956, men er aldri tidligere blitt oversatt til 
norsk. Filmen var tilgjengelig i 6 uker, og hadde mer enn 13.900 visninger i denne perioden.

De to siste polske arrangementene var en digital formidling av boka Kart gjort av Torgrim 
Mellum Stene, og en tospråklig eventyrstund. Disse fire filmene hadde til sammen mer enn 
36.000 visninger på YouTube og Facebook.

→ Digital lesestund 
med boka Lemen- 
fjellets hjerte
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Skolebesøk – når ut uansett bakgrunn og bosted
Totalt har 21.015 elever og lærere deltatt på skolebesøk i år. Av disse deltok 12.924 digitalt, og 
8091 var fysisk på besøk på Litteraturhuset.

Fordi smittevern la begrensninger på bruk av kollektivtrafikk for elever søkte vi og fikk tilgang 
til å disponere Sparebankstiftelsens Kulturbuss en uke i april, slik at vi hadde mulighet til å 
hente inn enkeltkohorter fra skoler i Oslo-området til fysiske skolebesøk. Vi valgte derfor å 
ha alle skolebesøkene for barne- og ungdomsskolen i løpet av den ene uka. I forkant av de 
fysiske besøkene produserte vi digitale versjoner av arrangementene som ble tilgjengeliggjort 
for alle de påmeldte klassene som ikke kunne være fysisk publikum.

De yngste elevene fikk besøk av skuespiller og forfatter Veronica Salinas med billedbøkene 
sine Reisen og Slem. Bøkene handler om hvordan det er å måtte reise fra det man kjenner, og å 
være fremmed et sted. Salinas har lenge jobbet med inkluderende litteraturformidling, og vi var 
ekstra glade for å kunne tilby en velkomstklasse å være publikum i salen på denne forestillingen.

3.-5. trinn hadde besøk av Ole Mathismoen og Jenny Jordahl med den siste boka deres Ville 
greier, som handler om miljø, naturen og alt som lever i den.

5.-7. trinn fikk et digitalt forfattermøte med Monika Steinholm og spenningsserien ANkh, og 
samtidig publiserte vi en tegnesnakk med illustratøren av bøkene, Tonje-Mari Claussen.

Til ungdomstrinnet hadde vi invitert Neda Alaei med boka Dette er ikke oss, som tar for seg 
skjult omsorgssvikt.

For elever ved videregående skole lagde vi den digitale produksjonen Tenk! Slam! med slam-
poetene Guro Sibeko og Martine Johansen som sammen har skrevet Den store SLAM!boka 
om kunstformen forfatterne beskriver som «poesi for de som ikke vet at de digger poesi.»

På høsten kunne vi holde skolebesøk for full sal igjen, og hadde stor suksess med Hilde  Hodnefjeld 
som inviterte 1.-2. trinn til å delta med å lage sine egne lydeffekter. Hans Jørgen Sandnes og 
Bjørn Sortland møtte henholdsvis 3.-5 trinn og 6.-7. trinn, og ungdomstrinnet fikk møte tegne-
serieskaper Nora Dåsnes og journalist og forfatter Thomas Jr Marthinsen i felles forfattermøte 
med ettervirkningene av 22. juli som tema. Videregående skole fikk møte med Erlend Skjetne, 
også en debutant som delte fra sin bok om afghanske ungdommer på asylmottak i Norge

Skolebesøkene er gjennomført med støtte av Sparebankstiftelsen DNB.

→ Skolebesøk med 
skuespiller og 
forfatter Veronica 
Salinas.
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13 Det var utrolig hyggelig å være på et arrangement igjen, vi var helt utsultet 
på det etter ett år uten noen møtepunkter utenfor skolen. Veronica Salinas 
passet perfekt til oss som mottaksklasse, både tematikk og måten hun 
formidlet bilder og tekst på var midt i blinken.
↑ Lærer Elisabeth Keller Bærheim, Bolteløkka skole om forfattermøte med Veronica Salinas.

Dette var utrolig variert og veldig godt pedagogisk lagt opp. Vi holder 
akkurat på med å bygge opp fortellinger i undervisningen, så dette var midt 
i blinken. Fint for barna å se hvor utrolig mye arbeid som ligger bak en bok. 
Og hvor viktig det er å trene på ting for å bli god!
↑ Lærer Vigdis Gundersen, Trosterud skole om forfattermøte med Hans Jørgen Sandnes

Det er litt overraskende for oss voksne å oppdage at ungdommene i dag 
ikke noe forhold til 22. juli. Så dette er fint både for meg å oppdage, og fint 
for elevene å få informasjon. Og kanskje ennå mer aktuelt nå etter det som 
skjedde i Kongsberg sist uke. Det er så viktig, det å få slike opplevelser som 
dette her sammen.
↑ Lærer Rannveig Storli Sakshaug, Nordseter skole om forfattermøte  
med Nora Dåsnes og Thomas JR Marthinsen

→ Skolebesøk med 
Ole Mathismoen  
og Jenny Jordahl
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Forebygging av hatefulle ytringer 
I tillegg videreførte vi fjorårets suksess med et dedikert skolebesøk om Hatprat og hatefulle 
ytringer i samarbeid med Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), med digitale 
og fysiske skolebesøk om tematikken for både vgs og ungdomstrinnet. Dette er en viktig 
satsning for Litteraturhuset som ble støttet av Bufdir. Vi vil skape økt bevissthet blant de unge 
om hvordan hatefulle ytringer er et demokratisk problem, hvor grensen mellom en lovlig og 
ulovlig ytring går, og hvordan man skal balansere ytringsfrihet og vernet mot diskriminering. 
Vi vil også gi elevene konkret kunnskap om rettigheter, regelverk og hvilke konsekvenser 
hatefulle ytringer kan få fra et strafferettslig perspektiv.

På scenen hadde vi blant annet Litteraturhusets Nosizwe Baqwa, Ammal Haj Mohamed, 
leder for Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, NIMs rådgiver og jurist Vilde Tennfjord og 
ungdoms ambassadør for stophatprat.no Bjørn Normann. Besøkene ble en stor suksess med 
hele 8230 påmeldte elever og lærere fra 148 skoler i alle landets fylker, fra Kirkenes i nord til 
Lyngdal i sør. 

Selv om det digitale programmet gjør at vi kommer i kontakt med ungdom i hele Norge, 
mener vi fortsatt at de fysiske møtene har viktig slagkraft, og vil fortsette å tilby digitale og 
fysiske arrangementer parallelt. Samtalene som oppsto mellom elever fra ulike skoledistrikt 
er eksempelvis noe av det sterkeste som har kommet ut av årets hatprat-prosjekt. Det ble 
flere slående opplevelser av ungdom som stilte gode, vonde og vanskelige spørsmål eller som 
delte beretninger av hvordan hatprat har påvirket deres liv.

Den store pågangen på digitale påmeldinger fra skoleklasser over hele landet viser at både 
interessen og behovet for engasjerende, målgrupperettet og informativ formidling av 
hatprat-tematikken er stort på nasjonalt nivå, og dette er noe Litteraturhuset vil jobbe med å 
styrke og videreutvikle også i 2022. Samtidig gjør de nye satsene fra Norsk Forfattersentrum, 
som medfører 50 prosent påslag i honorar til hver forfatter per deltakende skole, at et slikt 
digitalt, nasjonalt tilbud vil være mye dyrere å gjennomføre i 2022. Videre satsning avhenger 
av midler som også dekker opp for disse merkostnadene.

→ Fra arrangementet 
Hatprat på nett – 
hvor går grensen?
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15 Revejakt – aktiv eventyrstund
Etter over et år med pandemi ønsket vi å utvikle en eventyrstund som kunne aktivisere barna 
og inspirere barnehagene til å gjennomføre fysiske arrangement på egenhånd.

Resultatet ble Revejakt, der barna fulgte en historie hvor de lekte at de gikk på tur og lette 
etter en rev samtidig som de selv gjentok lyder og bevegelser. Barnehagene fikk tilsendt 
teksten slik at de kunne arrangere fortellerstund på egenhånd. Samarbeidet med 28 barne-
hager over hele landet førte til at over 500 barn fikk være med på fysisk fortellerstund med 
det aktive eventyret i egen barnehage. Slike prosjekter er ekstra viktige i en tid hvor mange 
barnehager hadde høyt sykefravær og ikke krefter til å gjennomføre overskuddspreget 
kulturelt opplegg på eget initiativ. Fortellerstunden ble også publisert digitalt og har blitt sett 
ytterligere 1022 ganger per 01.12.21 på YouTube, og 9281 på Facebook.

Podkast for de minste – friste til lesing
I kjølvannet av det digitale trykket koronapandemien har ført med seg, så vi at behovet for 
et rent lyttebasert og skjermfritt litteraturformidlingstilbud til småtrinnet var påtrengende. I 
2021 startet vi derfor arbeidet med en egenprodusert hørespillbasert podkast-serie for barn 
fra 6-9 år. Gjennom en målgruppetilpasset, engasjerende og underholdende rammefortelling 
rundt to faste karakterer, blir barna kjent med bøker på en ny måte. I hver episode hopper 
podkastens faste karakterer inn i en bok hvor de møter forfatteren, blir kjent med bokas 
univers og blir infiltrert i bokas fortellinger.

Vår grunntanke er at ved å gi barna opplevelser MED litteratur fremfor å snakke OM litteratur 
styrker vi barnas interesse for bøker, og i forlengelsen av dette styrker vi interesse for lesing. 

Øvrig program
For å løfte frem barne- og ungdomsbokdebutanter lagde vi en egen serie der vi inviterte fire 
debutanter fra 2020 til å lage humoristiske intervjuer med seg selv. Målet var å gi oppmerk-
somhet til og styrke en forfattergruppe media og kritikere ofte overser. Intervjuene publiserte 
vi i løpet av fire dager, og de har så langt hatt mer enn 18.000 eksponeringer på Facebook 
samt 759 visninger på YouTube. Dette prosjektet var støttet av Norsk Forfattersentrums 
medlemsfond.

I desember publiserte vi ytterligere fire filmer i serien; denne gangen med 2021-debutantene. 
Disse har så langt hatt 3000 eksponeringer på Facebook og er sett 400 ganger på YouTube.

→ Fra serien Sykt fine 
forfatterintervjuer
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Den digitale programserien Tegnesnakk, der vi blir med ulike illustratører på arbeidsrommet 
og får se hvordan tegninger til bøker blir til, er etter hvert godt etablert, og dette året har vi 
laget fire nye episoder.  

Norsk barne- og ungdomslitteratur er full av spennende, gripende, triste, morsomme og rare 
bøker som også voksne kan ha glede av. Barnebokparade er et arrangement rettet mot lære-
re og foreldre for å feire barne- og ungdomsbøker og inspirere voksne til å lese for og med 
barn. På arrangementet fikk publikum høre utdrag av nye og gamle barne- og ungdomsbøker.  

Denne høsten lagde vi også et arrangement med forfatter Faridah Shakor Nabaggala, som 
har laget en organisasjon som jobber for bevisstgjøring rundt barn av minoritetsbefolkning 
som lever med funksjonsnedsettelse. Sammen med den senegalesiske musikeren Ibou 
Cissokho formidlet Nabaggala fra boka si om Halima fra Tøyen, en somalisk jente som lever 
med autisme.  

Vi har også hatt barnearrangementer for det åpne publikum, og arrangerte helhushelg med 
vennskap som tema, støttet av Bergesenstiftelsen. Årets program skulle egentlig avsluttes 
med eventyr-forestillingen «Sultanens sønn» med den chilenske nysirkus-artisten Diego Lavin 
Belda og den irakiske musikeren Safaa Al-Saadi, men grunnet ny nedstengning måtte den 
dessverre avlyses. Vi håper å kunne invitere dem på nytt til våren.

Åpent barnerom – bygge bokglede hos barnehagebarna
Åpent barnerom har siden oppstarten vært et gratis tilbud til Oslos barn, og har siden opp-
starten vært et populært tilbud som er fullbooket flere måneder i forveien. Dette er et svært 
vellykket prosjekt både som litteraturformidlings- og integreringstiltak, da vi når ut til alle 
barn, uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Siden oppstarten i 2009 har nærmere 90.000 barn 
besøkt tilbudet. 

Høsten 2021 åpnet vi igjen barnerommet etter lang tids nedstengning. Barneromsansvarlig 
holder ukentlig flere fortellerstunder for påmeldte barnehager, og forteller Marianne Sundal 
har også holdt enkelte fortellerstunder. Totalt har 1230 besøkt barnerommet denne høsten, 
noe som er massivt fall sammenliknet med et normalår, og gjenspeiler smitteverntiltak i 
barne hagene, høyt sykefravær blant de ansatte og restriksjoner for bruk av kollektivtransport 
for barnehagene. Rundt 600 av disse besøkene var i november, som ble den ene måneden 
med tilnærmet normal barneromsdrift i 2021.

→ Faridah Shakor 
Nabaggala 
 formidler fra boka 
si Halima fra Tøyen
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17 Publikum ved egne fysiske arrangementer
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→ Litteraturhuset 
holder til i 
 Wergelandsveien 
29 i Oslo.
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Program for voksne
2021 har som 2020 vært preget av mye uforutsigbarhet, kontinuerlige endringer, avlysninger 
og aktivt arbeid for å finne løsninger innenfor rammene av det som til enhver tid har vært 
mulig. Til tross for dette har Stiftelsen Litteraturhuset laget et variert program av høy kvalitet.

I 2021 har vi arrangert 79 arrangementer rettet mot voksne, omtrent like mange fysiske som 
digitale. Vi har sysselsatt 213 forfattere, foredragsholdere og andre bidragsytere, 190 norske 
og 23 internasjonale. Kjønnsbalansen ligger totalt på 60 % kvinner og 40 % menn (129 kvinner 
og 84 menn), og på 56 % kvinner og 44 % menn hvis vi ser bort fra årets debutantdager. 

Vår
Vårprogrammet var heldigitalt grunnet korona-restriksjonene i Oslo, men sammenliknet med 
2020 fant vi en bedre balanse i programmengde og fikk lagd mer gjennomarbeidede arrange-
menter. Vi fant rom til å utarbeide nye konsepter og serier, blant annet poesiportretter og en 
podkast for barn. Rett før sommeren åpnet det igjen for fysiske arrangementer, så gjennom 
sommeren og høsten var programmet hovedsakelig fysisk, samtidig som vi beholdt noe 
digitalt innhold.

Programarbeidet har i vår vært preget av ulike serier: en satsning på eldre kalt SeniOrd, 
poesiportrett, egne temaprogram til den samiske nasjonaldagen og et eget Pride-program. 
Gjennom våren hadde vi også en foredragsserie om hvordan teknologien påvirker samfunnet, 
med Thomas Hylland Eriksen, Gaute Brochmann, Silvija Seres og Anja Salzmann, og har løftet 
fram aktuelle norske bøker gjennom samtaler med Monica Isakstuen, Lars Saabye Christen-
sen, Maria Kjos Fonn og Sverre Bjertnæs.

Sommerprogrammet var noe nedskalert, men besto av en serie «snik-kikker» på kommende 
utgivelser, med Kjersti Skomsvold, Viktoria Durnak, Gro Dahle, Simon Stranger og Bjarte 
 Breiteig. Arrangementene var fint besøkt, med tanke på nylig gjenåpning, fortsatt en-meters-
regel og de publikumsbegrensninger det medførte.

→ Forfatterne 
Camara Lundestad 
Joof og Jan Grue 
i samtale med 
Susanne Kaluza om 
minoritets rollen og 
det usynlige arbei-
det som kreves.
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Høst
Med gjenåpningen planla vi hovedsakelig for en fysisk arrangementshøst, men smitteøkning 
og reiserestriksjoner gjorde at høstens to første hovedgjester, Douglas Stuart og Daniel 
Mendelsohn ikke kunne reise inn fra USA uten karantene, og arrangementene måtte avlyses. 
Mendelsohn fikk vi heldigvis endret til besøk i november, og han trakk et godt publikum da.

Norske og europeiske gjester var mulig å invitere, så utover høsten hadde vi arrangementer 
om aktuelle bøker av blant annet Jan Grue, Lina Wolff, Mattis Øybø, Maria Navarro Skaranger, 
Deborah Levy, Stine Pilgaard, Lina Liman, Karl Ove Knausgård, Stein Torleif Bjella, Gaute 
Heivoll, Ingvild Rishøi og Linn Ullmann.

Sara Stridsberg og Per Petterson måtte begge avlyse planlagte besøk grunnet sykdom, 
og arrangementet med Linn Ullmann 8.12 og NM i litteratur 15.12 ble avlyst på grunn av nye 
 nasjonale smitteverntiltak.

SeniOrd: Satsningen på program for de over 65 år ble videreført fra høsten 2020. I vår besto 
SeniOrd-programmet av en forfattersamtale med Edvard Hoem, Lars Amund Vaage og 
Janneken Øverland, foredrag med Kari J. Spjældnes, Alf Kjetil Walgermo og Gro Nylander, og 
2 eventyrstunder spesielt tilpasset demente med Torgrim Mellum Stene. I tillegg produserte vi 
en musikkforestilling om Lalla Carlsen med Ingvild Storhaug og Trond Lindheim. Prosjektet ble 
gjennomført med støtte fra Kulturrådet.

Pride 2021: For andre år på rad lagde vi et eget program i juni i anledning Pride. Programmet 
var mer omfattende enn i 2020, og var en vellykket og viktig satsning.  

Programmet besto av eventyrstund for barn med drag queen Nabi Yeon Geisha / Remi 
Johansen Hovda, (fysisk og digitalt), tegnesnakk med Nora Dåsnes, digitalt forfattertreff med 
Monica Steinholm, samtale om TV-serien «It’s a sin» med Tone Johnsen, Terje Strømdahl og 
Morten Hegseth, foredrag om norsk transhistorie ved Jan Elisabeth Lindvik, og 3 miniforedrag 
ved Bruno Jovanovic, Sandra Kolstad og Ingrid Z. Aanestad om forbildene Tom of Finland, 
Nicole Eisenman og Nina Bouraoui.

Poesiportrett: I 2021 har vi også hatt en serie digitale forfatterportretter med aktuelle sam-
tidspoeter: Sumaya Jirde Ali, Bård Torgersen, Kristin Berget, Pedro Carmona-Alvarez,  

↑ Et utvalg av årets 
voksenprogram: 
Pride, Poesi-
portrett, Snik-kikk 
og Debutantdagene
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Aina Villanger, Cecilie Løveid, Gunnar Wærness og Steinar Opstad. Målet er å løfte interessen 
for nålevende norske poeter i en sjanger som får lite oppmerksomhet fra tradisjonelle medier.

Helhushelg: Helgen 3.-5. september arrangerte vi Åpent hus, med arrangementer for både 
barn og voksne under paraplyen «vennskap» for å feire gjenåpningen av huset og samfunnet 
etter pandemi-nedstengingen. På tross av publikumsbegrensninger på grunn av smittevern 
var programmet godt besøkt. Voksenprogrammet inkluderte samtale om Mia Berner, samtale 
mellom Selma Lønning Aarø og Vigdis Hjorth, humoristisk forfatterdebatt, foredrag om 
litterære vennskap ved Vigdis Hjorth, Mona Høvring, Erlend Loe og Knut Nærum, samt litterær 
salong med opplesninger og mini-foredrag.

Sakprosasatsning: Sammen med bokhandelen vår arrangerer Litteraturhuset den populære 
serien Saklig søndag, der aktuelle sakprosabøker og temaer blir presentert av en forfatter. 
Selv med pandemi klarte vi i 2021 å gjennomføre 15 arrangementer i serien for totalt 670 
besøkende om temaer som 22. juli, algoritmer, ytringsfrihet, streikens historie, karikatur-
tegningens historie, barnevernsbarn og mer. 

Litteraturhuset ute av huset: 28. oktober gjennomførte Litteraturhuset for første gang 
et arrangement utenfor vårt fysiske hjem i Wergelandsveien. Da Karl Ove Knausgårds nye 
roman Ulvene fra Evighetens skog skulle lanseres i Norge, kom forfatteren til Oslo for å gjøre 
ett arrangement, og det ønsket han å gjøre med Stiftelsen Litteraturhuset. Siden Knausgård 
ikke hadde vært i Norge for å snakke om egen litteratur på flere år, ville publikumspågangen 
være stor, og vi som et nasjonalt litteraturhus ønsket å sørge for at flest mulig kunne få med 
seg denne begivenheten. Vi valgte derfor å legge arrangementet til Universitetets aula, og 
fikk dermed plass til 420 i salen. Samtalen mellom Knausgård og Ane Farsethås ble i tillegg 
strømmet til 20 folkebibliotek rundt om i landet, fra Alta i nord til Lillesand i sør. Gjennom et 
samarbeid med NRK ble samtalen i tillegg sendt på NRK P2 dagen etter, der den nådde ut til 
ytterligere 70.000 lyttere. 

Debutantdagene 2021: Årets debutantdager ble gjennomført fysisk 1. og 2. desember. Det 
er 15. året på rad at Litteraturhuset arrangerer debutantdager for å løfte frem og styrke de 
nye stemmene blant norske forfattere. I løpet av dagene ble 46 av årets debutanter innenfor 
voksen skjønnlitteratur introdusert for publikum, av 14 etablerte forfatterkollegaer. 

→ Litteraturhuset 
ute av huset: Karl 
Ove Knausgård i 
samtale med Ane 
Farsethås i Univer-
sitetets aula.
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21 Literature Beyond Borders: Kort etter nyttår inngikk vi prosjektet Literature Beyond Borders 
sammen med tre andre europeiske litteraturhus i Tyskland, Tyrkia og Kurdistan. Målet med 
prosjektet er å øke det litterære samarbeidet og samtalen over landegrensene, blant annet 
gjennom å dele digitale arrangementer med de andre landenes publikum, forfatterutveksling, 
gjennom symposier der vi lærer av hverandre, og dessuten å utgi en felles antologi med 
bidrag fra to forfattere fra hvert språkområde. 

Pandemien har naturlig nok lagt begrensninger, planer har stadig måttet legges om eller 
utsettes, men det oppleves like fullt meningsfullt å ha opprettet denne kontakten med tre 
europeiske litteraturhus som jobber og tenker som oss for å løfte både bred og smal litteratur, 
åpne for debatt og leseglede og forsvare ytringsfriheten i en tid der dette er under press.

Podkast: Litteraturhuset har fire ulike rss-strømmer via Acast som leverer til de fleste platt-
former (ITunes, Spotify med flere): Borte i boka (barn), How To Proceed (engelsk), LitHouse 
podcast (engelsk) og Litteraturhusets podkast (voksenprogram). I 2021 har Litteraturhuset 
publisert 34 ulike podkast-episoder for barn og voksne. I en tid der stadig flere podkaster 
legges bak betalingsmur eller er produsert med kommersielt formål er Litteraturhusets pod-
kaster, som er gratis å lytte til og uten kjøpskrav, et viktig supplement til lyttere. Podkastene er 
et ekstra rom på huset som er åpent for alle, uansett hvem de er eller hvor de bor.

Podkasten How To Proceed med Linn Ullmann var et særlig stort internasjonalt prosjekt 
som gikk gjennom hele våren med internasjonale gjester som Édouard Louis, Deborah Levy, 
Edwidge Danticat, Rachel Cusk, Anne Carson, Robert Currie og Emmanuel Carrère.  Så langt 
har podkasten fått 69.000 lyttinger, 45.000 av dem i 2021. I tillegg er det planer om norsk 
oversettelse og utgivelse av både fjorårets gjest Mary Ruefle og årets gjest Edwidge Danticat 
som en direkte konsekvens av podkasten. Målet om at podkasten skal bringe nye forfattere til 
norske lesere kan vi med andre ord trygt si er oppnådd.

Podkasten How To Proceed har i snitt totalt 2870 nedlastinger per episode. Litteraturhusets 
podkast har gjennomsnittlig 12.600 ukentlige nedlastninger. Podtoppen.no. viser at blant 
podkaster det er verdt å sammenlikne oss med har Morgenbladets bokpodkast (ca. 4240 i 
uka), Salongens lesesirkel (ca. 2750 i uka), Nasjonalbibliotekets NB: arrangement (ca. 1980 i 
uka).  Totalt fikk Litteraturhusets podkaster 151.500 nedlastninger i 2021.

→ I 2021 publiserte Litteraturhuset 34 
episoder av fire forskjellige podkaster.

Podkast-lyttinger

2020

138.000
151.500

2021
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Utleie
For Litteraturhuset er det en viktig del av samfunnsoppdraget å bidra til et bredt spekter 
av offentlige arrangementer som speiler hele det politiske meningsmangfold. Huset har i 
årenes løp etablert seg som en viktig arena for små og store arrangementer i regi av eksterne 
arrangører, og i et normalår foregår bortimot 1200 arrangementer fra over 500 ulike aktører 
hos oss. Med tvungen nedstenging og strenge restriksjoner landet vi på 450 arrangementer 
fra 300 ulike aktører i år. 

Samtidig ser vi at vår gamle måte å håndtere dialog med kundene på, e-post, og hjemmesiden 
var er krever utforholdsmessig mye tid og ressurser. Dette fordi arrangementene er blitt mer 
komplekse, noen vil ha helfysisk, noen vil ha direktestrøm, noen vil ha med enkeltinnledere fra 
Zoom osv. I 2022 må vi derfor se på en mer hensiktsmessig måte å organisere dette på med 
noe automatisering. Oppgradering av bookingløsning og hjemmeside vil dog kreve ressurser 
som kan bli krevende å finne rom for.

Utleie av våre fem saler og tilbud av digitale tjenester som strømming, videoopptak og 
lydopptak/podkast er Litteraturhusets viktigste egeninntekt, samtidig ønsker vi å holde et 
prisnivå som sørger for at også små organisasjoner og interessegrupper har råd til å nå ut 
med sine perspektiver og synspunkter. Av samme grunn tilbyr Litteraturhuset rabatt i leiepris 
for arrangementer som er åpne for et allment publikum og bruker mye tid på å bistå for 
profesjonell arrangementsavvikling. Til sammen utgjør dette et viktig bidrag til den offentlige 
samtale.

Vårhalvåret 
Utleie av lokaler til arrangementer som debatter, foredrag og seminarer har også i 2021 vært 
sterkt preget av nedstengning og skiftende smittevernsbegrensninger. 

Første halvår 2021 var en særlig hard periode på grunn av skyhøy smitte og strenge lokale 
smitteverntiltak i Oslo. I perioden 10. november 2020 til 26. mai 2021 var det forbud mot 
 fysiske arrangement, mens heldigitale arrangement kunne gjennomføres med maks fem 
personer til stede. Det var derfor avgjørende å bruke ressurser på å tolke retningslinjer, 
 anbefalinger og regler, fortløpende få presiseringer fra arrangementskontoret i Oslo 
 kommune og kommunisere dette ut til et usikkert marked.

Overfor leietakere var en sentral del av arbeidet å skreddersy digitale konsept med utgangs-
punkt i deres behov og ønsker samt informere fortløpende om endrede smittevernkrav. For 
ikke å overstige kravet om maksantallet med fem personer til stede i en sal ble det i løpet 
av våren gjennomført alt fra digitale konferanser i Zoom eller Teams, digitale strømmede 
debatter med deltakere fysisk på Litteraturhuset, mindre digitale møter, digital overføring 
for innlemming i andre produksjoner deriblant en rettssak fra Menneskerettighetsdomstolen 
i Strasbourg, Tv-studio-lignende direktesendinger med digitale gjester, PowerPoint- 
presentasjoner og ferdiginnspilte videosnutter samt digitale panelsamtaler som krevde at en 
eller flere av deltakerne deltok på videolenke hjemmefra.

Digitale løsninger medfører i de fleste tilfeller høyere kostnader også for leietakere, og det 
har derfor, i relativt stor grad, vært økonomisk sterkere aktører med mulighet for å ta en risiko 
som har hatt arrangementer på huset, noe som skiller seg fra mangfoldet Litteraturhuset 
vanligvis ivaretar. Vi bestreber oss likevel på å ha priser som kan være overkommelige også for 
ikke-kommersielle aktører.

26. mai ble det åpnet for at man kunne ha inntil 20 personer i publikum ved innendørs arran-
gement på offentlig sted i Oslo. Utover høsten har en sakte økende andel arrangementer vært 
gjennomført fysisk.

Høsthalvåret
Utleie av Litteraturhusets lokaler har høsten 2021 selvsagt vært preget av koronarestriksjoner, 
men med knallhardt arbeid og stor fleksibilitet hos de ansatte har vi likevel klart å gjennom-
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føre hundrevis av fysiske arrangementer. Såkalte hybridarrangementer, der det satses fysisk 
og digitalt parallelt, er en økende trend, 25% av de fysiske arrangementene i høst har blitt 
strømmet digitalt i tillegg.

24. september 2021 opphevet byrådet i Oslo den lokale koronaforskriften. 1-meteren opphør-
te, og alle Litteraturhusets saler kunne for første gang siden november 2020 fylles til maks 
kapasitet, så lenge det varte. I høst var det totalt 353 fysiske utleie-arrangementer i Litteratur-
husets lokaler. Dette er 327 flere fysiske arrangementer enn i vår-halvåret. 

Store arrangementer som Forskningsdagene, Norsk Sakprosafestival og NYT-festivalen kunne 
arrangere uten pålagte restriksjoner, noe som var gledelig for hele huset. Dette er festivaler 
som er helt avhengig av et fysisk publikum - noe som ble spesielt krevende denne høsten. 
Festivalene krever mye logistikk, og er preget av mye utskiftning av publikum. 

Vi ser en generell reduksjon i antall besøkende på rundt 30 prosent ved normale, fysiske 
arrangementer satt opp mot foregående år. Sakprosafestivalen og NYT-festivalen ga begge 
tilbakemelding på lave,utilfredsstillende besøkstall til tross for full gjenåpning. Dette speiler en 
trend i mobiliteten og en nøling blant publikum som kan ses i alle grener av kulturlivet.  

I månedsskiftet november/desember opplevde vi en bølge med avlysninger hos  arrangører 
som følge av det nye Omikron-viruset og økt smittespredning. Dette har krevd mye 
omstillings arbeid. På utleiefronten har vi gjort alt vi kan for å holde på arrangører, med 
forsikringer om en trygg gjennomføring i tråd med smitteverntiltak, og en eventuell heldigital 
gjennomføring av arrangementet. 15. desember kom nytt nasjonalt påbud om avstandskrav, 
antallsbegrensning og smitteregistrering, noe som ga et nytt ras med avlysninger. 

Alt i alt har det vært et utfordrende år for utleie med restriksjoner, lav aktivitet og mye 
omstillings arbeid, men hardt arbeid og høy teknisk kompetanse i staben gjør at vi likevel går 
2022 i møte med optimisme og innsatsvilje for å fortsatt levere trygge, gode arrangementer 
til et bredt spekter av samfunnsaktører.

Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum

● Digitale arr. 8 6 14 14 10 5 – 3 4 1 4 3 72

● Fysiske arr. (hybrid) 0 0 0 0 5 (3) 23 (5) – 48 (8) 77 (21) 79 (19) 124 (25) 26 (6) 379 (87)

2019 til 
sammenligning

59 90 182 155 91 70 – 49 136 141 188 63 1161

Fysiske og digitale utleiearrangementer



24

ÅRSBERETNING 2021

Oppgraderinger
Stiftelsen Litteraturhuset mottok i 2020 øremerkede midler fra Stiftelsen Fritt Ord til inn-
vendig oppussing av bygget vi leier av dem i Wergelandsveien 29. En svært gledelig bevilgning 
i et ellers tøft år, og etterlengtet for et hus som har vært i hard og hyppig bruk i halvannet tiår. 
Så langt som mulig har vi valgt å trekke om og ivareta, i stedet for å skifte ut og har benyttet 
månedene huset var stengt til å gjennomføre nødvendig oppgraderingsarbeider på huset, 
blant det viktigste:

 • Malt ferdig himlinger og vegger; sårt etterlengtet etter 14 år med hard bruk. 

 • Installert publikumstoalett og stellerom i tilknytning til barnerommet Sjeherasad i 3. etasje

 • Opprusting og fornying av barnerommet Sjeherasad, med et spennende nytt 
tilskudd i form av et lekestativ med klatrenett og hyller til bøker; omsluttet av 
fallmatter og nytt gulvdekke i hele rommet. I tillegg har det eksisterende og 
populære puteamfiet fått en ansiktsløftning med nye tekstiler. Gardiner og ny 
dørportal rammer inn det hele og setter den riktige 1001-natt stemningen.

 • Utskifting av taklys fra halogen til LED som gir bedre 
belysning, er strømbesparende og miljøvennlig.

 • Rens eller omtrekking av skitne/ødelagte scene- og publikumsstoler.

 • Utslitte/ødelagte rullegardiner er erstattet. 

 • Slipt og lakkert gamle terrazzogulv og -trapper for første gang siden huset åpnet.

 • Utskifting av nødvendig teknisk utstyr, blant annet kameraer, kamerastativ, 
bildemiksere med stream-funksjon, studiolamper, TV-skjermer til arrangementsbruk 
og nye eksterne lagringsdisker for lagring av husets digitale produksjoner.

 • Utleielokalet i kjelleren er opprustet og omdøpt til Berner-kjelleren; med 
ombygd sceneområde og sceneteppe og tilsluttet to nye lagerlokaler.

→ Den nyoppussede 
salen Nedjma
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25 HMS
Litteraturhuset overholder arbeidsmiljøloven og andre regelverk som regulerer sikkerhet 
og miljø.  Sammen med huseier, byggets forvalter Newsec og brannvesen er det etablert 
sikkerhets rutiner ved brann, ulykker og teknisk svikt. 

Det er opparbeidet og nedtegnet HMS-rutiner for så vel drift i administrasjonen, som ved 
arrangementer og brann. Rutinene inkluderer blant annet jevnlig testing av brannsluknings-
utstyr og kontroll av rømningsveier. Newsec gjennomførte høsten 2021 en ikke-varslet 
brannøvelse i Wergelandsveien 29. Hovedformålet var å teste om de etablerte rutinene ble 
fulgt under en rømningssituasjon, og om huset ble evakuert i tråd med gjeldende bestemmel-
ser for bruk av rømningsveier, oppmøtested og tidsbruk. Da øvelsen fant sted var det ca 150 
mennesker på huset. Samtlige var kommet seg ut før det var gått 2,5 min, ingen brukte heis, 
alle etasjer var blitt sjekket av de ansatte, som hadde tatt på seg gule vester, og sto klare for å 
ta imot brannvesenet på utsiden. Øvelsen konkluderte med at sikkerhetsrutinene på huset er 
gode nok, og at de ansvarlige på huset er godt trente i rømningssituasjoner.

Huset har overholdt de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale regler for smittevern under 
koronapandemien, både blant sine egne ansatte, og for alle som gjester huset. Vi har lagt 
opp til at publikum og arrangører skal kunne beskytte seg selv og andre på en enkel og trygg 
måte.

Litteraturhuset har også gått til innkjøp av nye pulter, stoler, skjermer, skillevegger samt annet 
kontorutstyr for å sikre gode arbeidsstasjoner for de ansatte.

Litteraturhuset har avholdt HMS-kurs med verter, der de har fått grundig opplæring i brann-
vern og -rutiner, og hvordan de kan sikre en trygg arbeidshverdag for seg selv og de rundt 
seg. Verneombud har ikke mottatt noen meldinger om skader eller ulykker som involverte 
husets ansatte i løpet av året som har gått, men koronasituasjonen generelt, og påbudet om 
hjemmekontor spesielt har vært anstrengende, både fysisk og psykisk. Kravet om hjemme-
kontor, og isolasjon har vært krevende for mange, og ettersom arbeidssituasjon og -utstyr 
hos de ansatte ikke er like god hjemme som på kontoret, kan det tære på kroppen over tid. 
Mange av de ansatte har benyttet seg av helseforsikringen for å få hjelp til å bli kvitt plager og 
smerter og til psykologtjenester.

Litteraturhuset har rutiner for varsling om skader på personer og utstyr, potensielt farlige 
avvik, og andre kritikkverdige forhold på huset. Det er ikke meldt inn noen alvorlige saker i 
2021. 

Total sykefraværsprosent for virksomheten var 12,18 i 2021. For kvinner var den på 14,6% og for 
menn 6,6%. Hvis vi korrigerer for 4 langtidsfravær ville sykefraværsprosenten havnet på totalt 
1,26. For kvinner 1,12% og for menn 1,59%.

Det gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med de ansatte gjennom den lokale fag-
forenings klubben. Klubben har jevnlige møter.

Litteraturhuset er utformet for universell tilgjengelighet og vi tilstreber høyest mulig lesbarhet 
i vår grafiske kommunikasjon. 

Likestilling
Litteraturhuset er opptatt av likestilling både i drift av huset og i arbeidet med program. Av 
forfattere, deltakere og ordstyrere i eget program for voksne i 2021 var 60% kvinner og 40% 
menn. På vårt program for barn og unge var fordelingen 54% kvinner og 46% menn. Et flertall 
av administrasjonens fast ansatte er kvinner, og i snitt besto styrets medlemmer av 65% 
kvinner og 35% menn. 

Litteraturhuset bruker begge målformer.
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Ytre miljø
I samarbeid med drifter av huset har Litteraturhuset et bevisst forhold til det ytre miljø, og 
forsøker løpende å minske husets energiforbruk. Litteraturhuset bruker el-fyring og fjern-
varme. Litteraturhuset, Kafe Oslo, Norli og de andre faste leietakerne kildesorterer. Stiftelsen 
forurenser ikke det ytre miljø.

Styret
Litteraturhusets styre har det overordnede ansvaret for stiftelsens drift og økonomi og har 
i 2021 bestått av Helge Jordheim (styreleder til 30. juni), Marianne Johnsen (styreleder fra 1. 
juli), Frode Helgerud (til 30. juni), Ruth Lillegraven, Harald Stanghelle, Ida Jackson, Anne Marit 
Godal, Marianne Marthinsen og Zeshan Shakar (begge fra 1. juli). 

Styret har i 2021 hatt 6 ordinære møter og behandlet 16 saker. Styreleder har fulgt opp 
administrasjonens arbeid mellom styremøter og forberedt styremøter i samarbeid med 
administrasjonen. 

Med bakgrunn i Stiftelsens egenkapital og økonomi, legges fortsatt drift til grunn.

Marianne Johnsen

Marianne Marthinsen 

Zeshan Shakar

Anne Marit Godal 

Ida Jackson

Harald Stanghelle 

Ruth Lillegraven
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