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TORSDAG 14. JANUAR KL. 18: 

Lansering av Jørgen Brekkes 
nye kriminalroman

STED: Torget og Magistratsalen, Trondheim folkebibliotek

Odd Singsaker er endelig tilbake – denne gråhårede, 
iherdige trønderske etterforskeren. Han er sykemeldt og 
forberedt på rolige dager hjemme med sin unge, vakre 
kone Felicia Stone. Men en gave fra bibliotekaren Siri 
Holm vikler dem inn i en sak. Singsaker har ikke noe valg, 
og vi blir med på en reise gjennom århundrer og mellom 
kontinenter, der en bok er avgjørende for historiske 
begivenheter og gang på gang utløser drap.

Vi starter på torget klokka 18, og går derfra i samlet flokk 
til Trondheim folkebibliotek. Der bokbades Jørgen Brekke 
av Ørjan Greiff Johnsen. Det blir muligheter for kjøp av mat 
og drikke.  Salg av den rykende ferske boka og signering.

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Juritzen forlag

MANDAG 18. JANUAR KL. 18: 

Hvordan utforme framtidas 
Trondheim? 
Med arkitekt  Ole Wiig

STED: Rådssalen, Trondheim folkebibliotek

Arkitekt Ole Wiig vakte stor debatt med sitt forslag om å 
bygge boliger for 50 000 mennesker i og rundt Midtbyen. 
I kveld får du anledning til å høre Wiig redegjøre for 

forslaget sitt. Det blir etterfølgende spørsmål og debatt.

Arr: Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim og 
Trondheim folkebibliotek

TRONDHEIM SOM LITTERATURHUS
Det blir litteraturhus i Trondheim! Både Trondheim kommune og 

Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt litteraturhuset på sine 

budsjetter for den neste fireårsperioden, og nå gjenstår det å få på 

plass lokaler, organisasjon og privat økonomisk støtte. 

Selv om vi ønsker et permanent sted å være, vil vi fortsette å ta hele 

byen i bruk. I løpet av våren kan du oppleve litterære vandringer, 

møter i Nidarosdomen og på Skistua – for å nevne noe. Og kanskje 

treffer du oss også på Lerkendal i løpet av våren? Litteraturen skal 

være et møtested. Den skal utfordre og utfordres, på ulike arenaer 

mellom ulike disipliner og mennesker. Det håper vi gjenspeiles i 

vårprogrammet. 

Takk til Fritt Ord og Norsk kulturråd for viktig støtte til litteratur-

husets program. Og takk til alle dere som har støttet arbeidet med 

et litteraturhus i Trondheim så langt, vi håper å se deg på noen av 

arrangementene våre!

Trond Åm 
Prosjektleder, Litteraturhuset i Trondheim

LEVANDE LITTERATUR
Norsk Forfattersentrum set stor pris på å samarbeide med 

Litteraturhuset i Trondheim om arrangement og spennande 

framtidsplanar! Denne våren har vi ei felles satsing på serien 

Poesiti der vi får besøk av nokre av Noreg og USA sine mest 

spennande poetar. Vi gler oss!

Mange drøymer om å bli forfattar. Å delta på skrivekurs kan vera 

eit fyrste forsiktig steg på vegen. Ein lærer å gjeva tilbakemelding 

og blir kjent med andre som skriv. Skrivekursa våre blir leia av 

profesjonelle forfattarar, dei deler sjenerøst av eigne erfaringar, 

tips og metodar.

Å møte publikum ansikt til ansikt blir ein stadig viktigare del av 

forfattaryrket. Det gler oss at lesarane i Midt-Norge får fleire og 

fleire moglegheiter til å bli kjent med medlemmane våre.

Guri Sørumgård Botheim
Avdelingsleder, Norsk Forfattersentrum Midt-Norge

 



begrepet «Islam» og hvordan de opplever debatten om 
radikalisering som pågår i Norge i dag.

MATRI ABROUD – Det muslimske samfunnet i Trondheim (MSiT). Matri 

har lang erfaring med administrasjon og ledelse av Trondheims eldste 

moské i Kjøpmannsgata, og har arbeidet mye med ungdom og med 

religionsdialog mellom MSiT og Nidaros Bispedømme siden 2001.

MUHAMMED K. AKDAG – Akdag er phd i islamsk teologi og bor i 

Tyskland. Muhammed har erfaring med religionsdialog og arbeid med 

muslimsk ungdom i Tyskland.

MUHAMMED QASIM ALI er journalist.  Qasim Ali var en av arrangørene 

bak den omtalte demonstrasjonen mot Muhammed-karikaturene i 2010. 

Qasim Ali kjenner det islamistiske miljøet godt, og skriver nå på ei bok 

om norske Syria-farere og ideologien bak. 

SAYED MASIH SOLTANI er sjiamuslimsk imam i Oslo.

MIHRIBAN KIZILIRMAK er jusstudent og skribent frå Trondheim.

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Mangfoldhuset

LØRDAG 6. FeBRUAR KL. 20: 

Gud uten bibel

STED: Nidarosdomen, inngang: Gratis

Bibelen er boken om kristendommens Gud. Utenfor 
Bibelen kan gudsbildet både suppleres, utfordres og 
kanskje til og med brytes ned. Slik stiller litteraturen 
spørsmål, ikke bare ved Gud, men også ved Bibelens 
særegne status som åpenbaringstekst. Hvordan bidrar 
litteraturens erfaringer, betraktninger og undersøkelser av 
Gud til vårt Gudsbilde, og kan litteraturen fortelle noe om 
det guddommelige som Bibelen ikke kan?

Nidarosdomen, Barokkfest og Litteraturhuset i Trondheim 
ønsker med dette å åpne kirkerommet for samtaler 
om litteratur. I denne første samtalen møter vi Marta 
Norheim, journalist og litteraturkritiker, som blant annet 
har skrevet om Gud i litteraturen. I tillegg møter vi teolog 

FReDAG 22. JANUAR KL. 19: 

Gå inn i di tid 
samtale med Brit Bildøen, Vigdis Hjorth og 

Ruth Lillegraven

STED: Dokkhuset, inngang 150/100  

Vigdis Hjorth er gjennom sitt lange og rike forfattarskap 
kanskje mest kjent for å kaste lys over ting i vår samtid 
som er pinlege og smertefulle og gjerne litt komiske. 
Ruth Lillegraven skildrar i si Bragenominerte diktsamling 
Urd to kvinner i kvar sin ende av det tjuande hundreåret. 
Mens Brit Bildøen i sin siste roman Sju dagar i august legg 
handlinga fram i tid for å kunne fortelje om eit par som slit 
med sorga etter å ha mista dottera på Utøya.

Hjorth, Lillegraven og Bildøen representerer tre 
generasjonar forfattarar, og er på ulike måtar opptatte av 
å «gå inn i si tid» og skildre menneska som lever i Norge i 
dag i ein historisk og samfunnsmessig kontekst: kven er vi 
og kva formar oss?

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

TIRSDAG 26. JANUAR KL. 19-21: 

RADIKALISeRING #2: 

Muslimer om radikalisering 

STED: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

I det andre møtet i serien om radikalisering møter vi 
fem muslimer med erfaring og kunnskap om fenomenet 
radikalisering, men som kanskje har ulik forståelse av 
hva radikalisering betyr og hva som forårsaker at ungdom 
radikaliseres. Samtaleleder, professor Ulrika Mårtensson 
ved NTNU, utfordrer deltakerne med spørsmål om 
hvordan de definerer radikalisering, hvordan de forstår 



TIRSDAG 16. FeBRUAR KL. 19-21: 

RADIKALISeRING #3: 
Krigere på fremmed jord: 
Syria 2016 - Spania 1936

 STED: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Med Bernt Hagtvet og Jo Stein Moen.
Fremmedkrigere er ikke et nytt fenomen i Norge. Under 
den spanske borgerkrigen reiste nordmenn til Spania 
for å kjempe mot Franco og fascismen. Ap-politiker og 
forfatter Jo Stein Moen har skrevet om trønderne som 
reiste til Spania. Professor Bernt Hagtvets far var lege 
i Spania under borgerkrigen. Selv har han skrevet mye 
om totalitære ideologier, om terror og om demokratisk 
beredskap. er fascisme mulig i dag, 80 år etter den 
spanske borgerkrigen?

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Mangfoldhuset 

ONSDAG 17. FeBRUAR KL. 19: 

Historier om seigt slit 

STED: Skistua, inngang: Gratis

Mange hundre trøndere trener for harde livet. De skal 
gå Birken i mars. Der møter de tusenvis av andre som 
vil være en del av vår skikultur. I alle fall den delen som 
handler om det lange løpet og seige slitet. Før skulle 
man være kroppsarbeider for å makte turen over fjellet 
fra Rena til Lillehammer. Nå er mange akademikere og 
næringslivsledere. Birken er både tradisjon og prestisje.
Møt forskeren, forfatteren og fortelleren Thor Gotaas. Thor 
Gotaas har skrevet historien om langrenn i Norge. Han har 
skrevet om løping i verden. Alt om fem-mila og i fjor kom 
den bibeltykke boka om nettopp Birken. Her forteller han 

og forsker Rolv Nøtvik Jakobsen. Idéhistoriker Trond Åm, 
prosjektleder ved Litteraturhuset i Trondheim, innleder, 
og Håkon Beyer Olaussen fra Nidaros Bispedømme er 
samtaleleder. 

Arr: Barokkfest, Nidaros Bispedømme og Litteraturhuset i Trondheim

PÅMeLDING INNAN 1. FeBRUAR:

Skriveforum for ungdom 16-20 år

Stad: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim 

Måndagar 8. februar, 15. februar og 29. februar kl. 18.00–21.00.

Kursavgift: 700 (førstemann til mølla!)

Dette er eit inspirerande skrivekurs med oppfølging på 
e-post og Facebook i tillegg. Mathias R. Samuelsen, Rune 
F. Hjemås og Gjermund Gisvold leier skrivekurset. Du blir 
kjent med andre som liker å skrive.

Meir info: www.forfattersentrum.no

Arr: Norsk Forfattersentrum

SØKNADSFRIST 1. FeBRUAR:

Skriveforum «Finn din sjanger»

Stad: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim 

Laurdag 13., søndag 14., laurdag 20. og søndag 21. februar kl. 11–15 

Kursavgift: 3000/2500 (student og honnør)

Drøymer du om å bli forfattar? I februar arrangerer vi to 
helgesamlingar for deg som har lyst til å prøve ut ulike 
sjangrar. Harald Nortun er kursleiar. Ann Kavli og Kristin 
Ribe er gjestelærarar. Forfattarane deler sjenerøst av eigne 
erfaringar, tips og metodar. 

Meir info: www.forfattersentrum.no 
Arr: Norsk Forfattersentrum



TORSDAG 3. MARS KL. 18-20: 

Hva skjer med den norske modellen?

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Professorene elin Kvande og Ulla Forseth ved NTNU er 
blant forfatterne av boka «Den norske modellen». I boka 
skriver de blant annet om en rekke faktorer som utfordrer 
og truer den norske arbeidslivsmodellen. Vi møter dem til 
debatt og samtale med fagsjef Sigrun Aasland i Tankesmien 
Agenda og statssekretær Kristian Dahlberg Hauge.

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

TIRSDAG 8. MARS KL. 19: 

LITTeRæRT MÅLTID: 
Virginia Woolf

Sted: Alma’s, inngang: 400

et litterært måltid på selve kvinnedagen. Litteraturviter 
Britt Andersen ved NTNU tar oss med inn i Virginia Woolfs 
verden. Vi får servert noen av rettene som beskrives hos 
Woolf, og vi får høre om hvordan forfatteren beskriver 
selskaper, kjønn og samfunnsorden.

Arr: Alma’s og Litteraturhuset i Trondheim

ONSDAG 9. MARS KL. 19: 
Hvem skal utforme byen? 
Byutvikling og medvirkning

Sted: Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Stadig flere påpeker mangler ved den utbyggerstyrte 
måten å drive byutvikling på. Oppnår vi de gode 
bykvalitetene vi trenger for å nå målene om en 

historier om dem som ble født med ski på beina. Og om 
dem som var villige til å dø med skiene på.

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Trondhjems Skiklub 

TIRSDAG 23. FeBRUAR KL. 18: 

Kunstig intelligens - hva er det?

STED: Work-Work, inngang: Gratis

Litteraturhuset inviterer til et møte om kunstig intelligens 
i det nyoppstartede kontorfelleskapet Work-Work sine 
lokaler. Dit kommer professor Anders Kofod-Petersen 
fra NTNU, forsker Axel Tidemann fra NTNU og Micael 
Amundsen som studerer filosofi ved NTNU. Disse tre skal 
holde foredrag og diskutere forskjellige sider ved kunstig 
intelligens. 

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

FReDAG 26. FeBRUAR KL. 19.30: 

Poesiti  

STED: Babel visningsrom for kunst, inngang: 100/70

På årets første Poesiti får vi besøk av Linda Klakken og 
Morten Langeland, to unge poeter som på hver sin måte 
representerer nye impulser i norsk lyrikk. Med bøkene Åtte 
minutter og Den egentlige kommunen leverte de sterke 
bidrag til at 2015 ble et av de mest spennende poesiårene 
i manns minne. Samtalen ledes av Anne Dorte Lunås. 
Dørene åpner 19.00.

Arr: Forlaget Beijing Trondheim, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk 

Forfattersentrum, Støtta av: Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet



TIRSDAG 5. APRIL KL. 18: 

Kriminell vandring 

Sted: Oppmøte Trondheim folkebibliotek, Gjest Baardsen.

Bli med på kriminell vandring i Trondheims gater 
med Jørgen Brekke, Jan Boris Stene og Roar Ræstad. 
Forfatterne viser oss byens litterære skyggesider. 
 
Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Trondheim folkebibliotek

LØRDAG 9. APRIL KL. 13: 

BARNeARRANGeMeNT: 

Birkebeinernes prins – 
Håkon Håkonsson

Sted: Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Forfatteren Cecilie Winger har skrevet boka 
Birkebeinernes prins – Håkon Håkonsson og kampen om 
tronen. Bli med til Trondheim i 1217 og hør den spennende 
fortellingen om prins Håkon. 
Anbefalt alder: For barn på åtte år og oppover.

Arr: Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim og 
Trondheim folkebibliotek

TORSDAG 14. APRIL KL. 19: 

Hvor ble det av mediemakten? 
Møte med Gudmund Hernes

Sted: Adressabygget, inngang: Gratis

Gudmund Hernes ledet den første maktutredningen og tok 
initiativ til systematisk beskrivelse av medier og makt i 
Norge. Vi lærte om byttemaktmodellen, om medievridning 
og mediedramaturgi. I teori og praksis. Og med 1970- og 
1980-tallets medielandskap som bakteppe.

mer kompakt og klimavennlig by, og fins det mer 
hensiktsmessige måter å gjøre det på? Hvem har og bør ha 
innflytelse i hvordan byen utformes? Til dette har vi invitert 
forskere fra NTNU, politikere og utbyggere til samtale og 
debatt. Åpent for alle, og det vil bli mulighet for å stille 
spørsmål fra salen. 

Arr: Kunnskapsbyen og Litteraturhuset i Trondheim

TORSDAG 17. MARS KL. 19-21: 
RADIKALISeRING #4: 
Øyvind Strømmen : 
Den norske islamdebatten

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Øyvind Strømmen er en av Norges fremste kjennere 
av norsk og europeisk ekstremisme. I dette foredraget 
vil han ta utgangspunkt i måten Norge håndterer 
innvandrings- og islamdebatten på. Hvilke følger får den 
for høyreradikalisering i landet?  

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Mangfoldhuset

FReDAG 1. APRIL KL. 19.30: 

Poesiti

Sted: Babel visningsrom for kunst, inngang: 100/70

Sett av datoen. Steinar Opstad og Cecilie Løveid kommer, 
to navn som burde gi frysninger nedover ryggen på alle 
poesifile. De har begge satt dagsorden for norsk litteratur 
i en årrekke, og her får du dem sammen, på en scene, 
snakkende og i live. At det går an. Samtalen ledes av Anne 
Dorte Lunås. Dørene åpner 19.00

Arr: Forlaget Beijing Trondheim, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk 

Forfattersentrum, Støtta av: Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet



LØRDAG 23. APRIL KL. 13:

Den nevrolitterære Shakespeare. 
Et annerledes Shakespeare-jubileum

Sted: Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

På dagen 400 år etter Shakespeares død møter vi den 
pensjonerte nevrologen og Shakespeare-entusiasten 
Ragnar Stien, som har en spesiell interesse for å avdekke 
sykdommer og dødsårsaker i Shakespeares forfatterskap. 
Hør ham fortelle om nevrolitterære mordmysterier, om 
Parkinson hos Shakespeare og om den nevrolitterære 
metode. 

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

SØNDAG 24. APRIL KL. 13:

BARNeARRANGeMeNT: 

Kari Stai og Øyvind Torseter

Sted: Ringve Museum, inngang: Gratis

Øyvind Torseter og Kari Stai er to av de flotteste 
barnebokforfatterne vi har i Norge. De leser og viser bilder 
fra sine bøker. 

Arr: Litteraturhuset i Trondheim, Norsk Forfattersentrum og 

Ringve Museum

TIRSDAG 26. APRIL KL. 19: 

LITTeRæRT MÅLTID: 
Gert Nygårsdhaug

Sted: Alma’s, inngang: 400

Forfatteren Gert Nygårdshaug er kjent både som matelsker 
og for sine beskrivelser av mat. Han har stått høyt på 
ønskelista blant våre gjester, og nå får vi møte ham. 

Mangt har endret seg. Litteraturhuset i Trondheim har 
sammen med Trøndelag Redaktørforening og Trondhjems  
Journalisforening invitert den utflyttede trønderen hjem for 
å beskrive hva han ser i den digitale tid. er det mye makt 
igjen i de gamle mediene?

Arr: Litteraturhuset i Trondheim, Trondhjems Journalistforening og 
Trøndelag Redaktørforening

MANDAG 18. APRIL KL. 18: 

RADIKALISeRING #5: 

Hvordan forebygger vi 
radikalisering?

Sted: Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget, inngang: Gratis

Flere byer i Skandinavia har mange års erfaring i arbeidet 
mot radikalisering, men strategiene kan være svært ulike, 
og noen er omdiskuterte. I sesongens siste debattmøte om 
radikalisering møter vi representanter fra Trondheims-
politiet, muslimsk ungdom og mennesker med erfaring fra 
arbeidet mot radikalisering blant ungdom. Hva skal til?

Arr: Litteraturhuset i Trondheim og Mangfoldhuset

ONSDAG 20. APRIL KL. 19: 

Sigrid Undset 
– foredrag ved Sigrun Slapgard

Sted: Trondheim folkebibliotek, inngang: Gratis

Undset-biograf Sigrun Slapgard forteller om Sigrid Undset 
og hennes verden. 

Arr: Kunnskapsbyen og Litteraturhuset i Trondheim



TIRSDAG 24. MAI KL. 19: 

LITTeRæRT MÅLTID: 
Morten Strøksnes

Sted: Alma’s, inngang: 400

Møtt brageprisvinner og forfatteren av Havboka, Morten 
Strøksnes, til sesongens siste litterære måltid. Vi møter 
ham i samtale med Tor eystein Øverås, mens kjøkkenet på 
Alma’s boltrer seg i det maritime.

Arr: Alma’s og Litteraturhuset i Trondheim

TIRSDAG 31. MAI KL. 19.30:

Poesiti

Sted: Info kommer senere. 

Gjennom et samarbeid med Norsk litteraturfestival i 
Lillehammer henter vi de tre amerikanske dikterne 
Ariana Reines, Julian Talamantez Brolaski og CaConrad 
til Trondheim. Både Julian og Ariana har vært her før, 
på æ Å Trondheim litteraturfestival, mens Conrad blir et 
nytt bekjentskap. Disse tre er blant de mest spennende 
lyrikerne i verden akkurat nå. Samtalen ledes av Anne 
Dorte Lunås.

Arr: Forlaget Beijing Trondheim,  Litteraturhuset i Trondheim og 

Norsk Forfattersentrum

Samtalen ledes av tidligere sjefredaktør i Adresseavisen, 
Gunnar Flikke.

Arr: Alma’s og Litteraturhuset i Trondheim

SØNDAG 8. MAI KL. 12: 

En litterær vandring i det Trondhjem 
som svant.  med Terje Bratberg

Oppmøte: Trondheim folkebibliotek, inngang: 150

Bli med historiker Terje Bratberg på vandring etter 
synlige og usynlige spor fra den eldre Trondheims-
litteraturen i bybildet.  

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

LØRDAG 21. MAI KL. 14: 

Unge Lovende

Sted: Adressabygget, inngang: 150/100

NRK-serien Unge Lovende har blitt en braksuksess. Vi 
møter unge, ambisiøse kvinner som ikke helt vet hvor 
de skal, eller hvordan de skal få det til. Gine Cornelia 
Pedersen, som er forfatter og selv deltaker i serien, 
eline Lund Fjæren og Linn Strømsborg, som også er 
unge forfattere av en ny generasjon, møtes til samtale 
i Trondheim. På hvilken måte er de sin generasjons 
stemmer? Samtaleleder er Hanna Malene Lindberg.

Arr: Litteraturhuset i Trondheim

!

Mer informasjon:
www.litteraturhusetitrondheim.no
www.forfattersentrum.no
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