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Litteraturhuset Fredrikstad - i 2018 

Stiftelsens formål er å formidle og vekke interesse for litteratur, lesing, debatt og kultur 

gjennom å drive Litteraturhuset Fredrikstad. Stiftelsens kontorkommune er Fredrikstad. 

Litteraturhuset Fredrikstad ble etablert 19.12.2011. Stiftelsen har siden etablering arbeidet 

med å finne en fornuftig driftsform, øke inntektene og redusere kostnadene. 

Det viktigste innsatsområdet de siste årene har vært å styrke egenkapitalen i stiftelsen. Den 

fikk seg en alvorlig knekk i forbindelse med brannen på huset i 2014 og konkursen i 

restaurant Fabel. Dette rammet oss hardt og fikk store økonomiske konsekvenser ved at 

hele egenkapitalen gikk tapt. Stiftelseslovens paragraf 25 slår fast at egen kapitalen skal være 

minst 1/3 av stiftelseskapitalen, som i vårt tilfelle er 2,0 millioner kroner. Vårt lovpålagte 
egen kapitalkrav er dermed på 666.666 kroner. 

Derfor er det gledelig å fastslå at vi etter mange års iherdig arbeid endelig har lykkes med å 

styrke egen kapitalen fra negativ til positiv. For å innfri kravene i stiftelsesloven, var det 

nødvendig med et solid overskudd i 2018. Det lyktes vi med. Regnskapet viser et 

driftsresultat på 607.808 kroner. Det gjør at egenkapitalen går fra minus 15.402 til pluss 

592.416. Årets resultat betyr at vi er svært nær målet om å innfri kravet til egenkapital. 

Etter seks års drift, og med årets driftsresultat, kan vi nå også slå fast at Litteraturhuset 

Fredrikstad har funnet en god balanse mellom inntekter og kostnader. God kostnadskontroll, 

større publikumstilstrømning og nye inntekter, er bakgrunnen for det gode årsresultatet. 

Den økte egenkapitalen gjør at stiftelsen nå står langt bed re rustet til å takle uventede 

utfordringer som måtte oppstå. 

Økonomi 

Det reviderte regnskapet for 2018 viser at vi hadde driftsinntekter på 10.289.166 kroner. 

Inntektene fordelte seg slik: 

Utleie 1.407 

Billettsalg 2.243 

Provisjonsinntekter 533 

Private sponsorer 775 
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Andre inntekter 154 

Offentlig støtte 2. 715 

Vareomsetning 2.462 

Kostnadene i 2018 utgjorde 9.679.781. De fordelte seg slik: 

Varekostnad 2.393 

Lønnskostnader 3.486 

Driftskostnader 881 

Husleie og felleskostnader 814 

Arrangementskostnader 1.113 

Billettsalg eksterne 500 

Annonsering 176 

Vedlikehold/utstyr 317 

Stiftelsens videre drift 

Stifterne har bidratt økonomisk til driften gjennom et stort sponsorbidrag og en betydelig 

redusert husleie. Styret men er at forutsetningene for videre drift er til stede. Årsregnskapet 

er satt opp under denne forutsetning. 

Litteraturhuset Fredrikstad har som mål å øke inntektene også i 2019, først og fremst 

gjennom økt billettsalg og utleie og gjennom å jobbe for nye inntektskilder som for eksempel 

kioskdrift og grasrotmidler fra Norsk Tipping, siden vi i 2018 ble opptatt i 

Frivillighetsregisteret. 

En styrket økonomi vil sikre og gi mulighet for å utvide vårt programtilbud mot publikum. 

Administrasjon 

Merete Lie ga i februar styret beskjed om at hun har fått jobb som leder for Deichmanske 

hovedbibliotek i Oslo. Styret startet ganske raskt opp jobben med å rekruttere ny leder. 

Stiftelsen mottok 40 søknader. l mai falt valget på Roy F. Conradi Andersen. Han har tidligere 

arbeidet som program- og markedsansvarlig på huset fra 2012-2014, og har videre bakgrunn 

fra journalistikk og offentlig forvaltning. Andersen tiltrådte stillingen 15. september 2018. 

Per Jørgen Olsen fungerte som daglig leder fra mai til 15. september 2018. 

Daglig leder har hatt ansvar for å ansette og administrere øvrig administrasjon som i 2018 

har bestått av 4,4 årsverk samt en innleid regnskapsleder i 20 prosent stilling. l tillegg har syv 

personer jabbet som verter på timelønn med å forberede og gjennomføre åpne og lukkede 

arrangementer på huset. 

Det har altså vært avholdt over 200 arrangementer i 2018, hvorav nær halvparten er 

egen produserte. Med nøkterne 1,8 årsverk til programmering og markedsføring av alle 

disse, har Litteraturhuset Fredrikstad stor aktivitet, med en svært effektiv organisasjon, som 

har lagt ned en betydelig jobb for å gjennomføre et variert og omfattende program med stor 
aktivitet - med solide besøkstal!. 
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Styrearbeid 

Styret har bestått av Truls Velgaard (styreleder), Morten Fredriksen, Christina Louise 
Fredriksen, Monica lsakstuen og Atle Sommerfeldt. Styret har hatt det overordnede 
ansvaret for Litteraturhuset Fredrikstad drift og økonomi gjennom hele året. 

Styret har avholdt fem møter gjennom året. Den viktigste oppgaven i 2018 har vært å tilsette 
ny daglig leder. l tillegg til å diskutere budsjett og resultat har styret bidratt med tanker og 
ideer til program og øvrig drift. Styret har fått regnskapsrapporter til hvert møte. Styreleder 
har fulgt opp administrasjonens arbeid og forberedt styrernøtene i samarbeid med daglig 
leder. 

Etter at Litteraturhuset har vært i drift i over fem år, og med ny daglig leder på plass, startet 
styret høsten 2018 arbeidet med å meisle ut en ny strategi for de neste årene. Det er ventet 
at ny, overord net strategi vil være på plass innen sommeren 2019. 

Styret vedtok i desember 2018 to endringer i vedtektene. Det offisielle navnet «Stiftelsen 
Litteraturhuset i Fredrikstad» blir søkt endret til «Litteraturhuset Fredrikstad». Videre vedtok 
styret å oppheve tidsbegrensningene for styreverv i stiftelsen. 

Oppussing og vedlikehold av huset 

Det store antall besøkende på Litteraturhuset Fredrikstad siden åpningen - mange hundre 
tusen mennesker - har ført til at parkettgulvene er blitt slitt ned raskere enn forutsett. Det 
var derfor satt av penger på budsjettet til sliping av over 800 kvadratmeter gulv. Dette 
omfattende oppussingsarbeidet ble gjennomført i desember 2018. 

Programarbeid, jubileum og publikum i 2018 

2018 ble åpnet med å markere Litteraturhuset Fredrikstads femårsjubileum med lokale og 
nasjonale gjester og talere. l januar feiret vi at huset er blitt en viktig og tydelig 
kulturinstitusjon i Østfold og Norge, ved at vi hvert år klarer å tilby publikum et omfangsrikt, 
oppdatert, litterært program, samt en rekke andre programposter som styrker den 
offentlige samtalen, stimulerer leselysten og gir et godt tilbud til barn og unge. Økonomien 
er stabil og gir oss forutsigbare rammevilkår for programmeringen. 

l alt 120.000 mennesker har gjestet Litteraturhuset Fredrikstad i 2018, medregnet 
arrangementspublikum, besøk på lukkede arrangement/utleie, besøk i Fabel og på den 
sommeråpne takterrassen. Vi har lagt bak oss rekordmange 207 åpne 
publikumsarrangement, hvorav 82 av disse er egenprogrammerte, mens 128 er eksterne 
eller blitt til gjennom samarbeid. 

Til sammen har 37.120 mennesker hatt glede av vårt program i 2018. Det er igjen ny 
publikumsrekord. Disse fordeler seg slik: 25.065 gjester har fysisk besøkt oss på huset som 
registrerte publikummere på våre arrangementer, i tillegg til d røyt 6.000 på festivaler og 
utstillinger. 6.055 har vært publikummere gjennom strømming og podcast. 
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De siste årene har besøkstallene totalt og per arrangement økt jevnt. Gjennomsnittsbesøket 

per arrangement har i 2018 økt til 121 besøkende mot 114 per arrangement i 2017. Dette er 

tall stiftelsen er svært godt fornøyd med, og det viser at tilbudene våre er populære og blir 

godt mottatt. 

Bred formidling av litteratur, debatt og samfunnsaktuelle temaer har vært, og vil være vår 

fremste oppgave. Lokale folkemøter om byutvikling, politikk og helse har trukket fulle hus. l 

2018 har vi vært opptatt av å bruke litteraturen for bedre forstå endringer og utfordringer i 

samfunnet vårt. Nancy Hertz fra De skam/øse jentene har snakket om sosial kontroll, Terje 

Tvedt har diskutert norsk bistandspolitikk og nasjonale selvoppfatning - og den danske 

forfatteren Carsten Jensen ga oss sine perspektiver på hvorfor han mener Europa sviktet i 

flyktningkrisen og ble offer for populisme og frem medfrykt og -hat. Saudi-Arabia, Iran og den 

internasjonale sitasjonen i Trumps tid har blitt plukket fra hverandre og satt sam men igjen 

av ulike eksperter. For å nevne noen eksempler. 

Samarbeidet med Fredrikstad kommune, grunnskolene og de videregående skolene lever i 

beste velgående. Målet med programserien Dyp Debatt er å forebygge ekstremisme og bidra 

til refleksjoner og innsikt som gir ungdom en dypere forståelse for hvordan verden er skrudd 

sammen og hvilke krefter som drar i den. 

Dyp debatt tok i 2018 blant an net for seg Norge og økt høyreekstremisme etter 22. juli med 

filosof Henrik Syse. Amerikanske Kimbely Motley ga ungdommene sterke inntrykk med sine 

historier fra Afghanistan og arbeidet med kvinners rettigheter der. Til sammen l . 700 

ungdommer i alderen 14 til 19 år har i Dyp Debatt i 2018 måtte farholde seg til vanskelige 
etiske og menneskelige dilemmaer, og de har fått innblikk i en ofte brutal virkelighet. 

Det har vært arrangert 26 skjønnlitterære arrangementer. Per Petterson oss inn i hvordan 

det er å være mann i Arvid Jansons situasjon. Suzanne Brøgger ga oss et blikk på Norge 

utenifra, Lars Mytting tok oss med til harde kår i Gudbrandsdalen, mens Hanne Ørstavik og 

Helene Uri malte bilder av samliv i oppløsning. For å nevne noe. 

Vi har selvsagt også hatt besøk av store internasjonale litterære navn. Verd å løfte frem er 

den svenske bestseigende forfatteren, Linda Olssen, en av verdens fremste historikere, Sir 

Antony Beevor, den svenske poeten Cecilia Persson, samt Juan Pablo Escobar, som for annen 

gang trakk fulle hus med sin fortelling om sin far Pablo, som terroriserte Colombia i to tiår 

med sin narkovold. 

De personlige omsorgstemaene er blitt en populær del av programmet vårt, og det har vært 

stor interesse for «de vanskelige temaene» som selvmord, død og oppvekst. Her fortalte Else 

Kåss Furuseth åpent om sine opplevelser, mens Helene Sandvig gav oss historien om fa rens 

demens og dødsfall. Linn Skåber bød på nære historier om hvor vanskelig det er å være 
ungdom. 

Samfunnsdebatt har stått sentralt på huset siden åpningen. l 2018 arrangerte vi i alt 10 
folkemøter med t il sammen 1.772 publikummere i salen. Temaene har spent fra fotball, 

bompenger, valg 2019 til oppvekst og omsorg. 
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På barne- og ungdomsarrangementene har vi et besøkstal! på 3.448 fordelt på 17 

arrangementer. Det gir et gjennomsnitt på 202 personer. For unge har vi også i 2018 gitt alle 

studenter og skoleelever gratis adgang til alle våre arrangementer, for å styrke tilbudet til 

ungdom. Ikke alle disse er registret, så her er det reelle tallet tilskuertallet høyere. De minste 

kunne glede seg over ellevill konsert med Bare Egil, stappfull lesestund med Lisa Aisato og 

Maja Lunde, og to fulle hus med Peppa Gris. 

En viktig barnesatsing i 2018 har vært julekortverkstedet vårt i desember. Målet var å ivareta 

en lang tradisjon som er i ferd med å forsvinne: Å forfatte og lage fysiske personlige hilsener 

og brev. På dette verkstedet deltok blant annet Snøfallforfatter Hilde Hagerup og 

billedkunstner An Doan Nguyen. 

l konsertprogrammet har vi fokusert på formidlingen av norske tekster, og hadde blant 

annet urpremiere på Når ord blir musikk hvor Helga Johanne Størdal har fått komponister til 

å tonesette moderne norsk lyrikk. Jo Nesbø, Magnus Grønneberg og Ingrid Bjørnov har skapt 

latter og ettertanke med sine tekster. 

Styret mener programmet i 2018 speilet bredden og ambisjonene til Litteraturhuset 

Fredrikstad. Vi har gitt rom til nye stemmer, vi har belyst lokale saker, nasjonale utfordringer 

og sett på de internasjonale strømmingene. Dette gjorde vi gjennom menneskene som sto 

på våre scener og ved å alltid være åpne for kommentarer og innspill fra 
publikum. Litteraturen og litteraturformidlingen har selvsagt alltid stått i første rekke i vårt 

programarbeid. 

Mangfald, likestilling og tilrettelegging 

Kulturelt mangfold er viktig for Litteraturhuset Fredrikstad. l 2018 har vi tilrettelagt for at 

unge flyktninger og asylsøkere har fått fortelle sin historie i programserien «Flyktninger 

forteller». l tillegg har vi hatt barneprogram, for alle, med folkeeventyr på norsk, arabisk og 

somali. 

Litteraturhuset Fredrikstad jobber med likestilling, både i drift av huset og ved 

sammensetning av foredragsholdere og deltakere på programmet. l arbeidet med eget 

program jobber vi for å få en høyest mulig kvinneandel, men det er krevende å lykkes med 

dette. 38 prosent av foredragsholderne og forfatterne på scenene våre i 2018 var kvinner, 

det samme som året før. 

l styret og administrasjon er pr. 31.12.2018 fire av ti personer kvinner. 

Litteraturhuset Fredrikstad er et nybygg utformet for universell tilgjengelighet, og vi 

tilstreber god lesbarhet i vår grafiske kommunikasjon. Våre nye nettsider er utviklet etter 

Universell utforming-standard, for å øke tilgjengeligheten for svaksynte. Vi har installert 

teleslynger i våre saler for å øke tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt hørsel. Huset 

har heis og automatiske dører som gjør det enkelt for mennesker med fysisk 

funksjonsnedsetting å komme seg rundt i huset. 
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Kommunikasjon og markedsføring 

Litteraturhuset Fredrikstad har et bredt nedslagsfelt med trykket katalog og på sosial 

medier. Vi lager programkatalog i trykket format fire ganger i året med forsidetegning av 

Thore Hansen. 

Vi sender ut ukentlig nyhetsbrev til 4.300 abonnenter, mens 13.253 personer følger oss på 

Facebook. Dette er vår største sosiale medie-kanal. Vi er også aktive på Twitter og 

lnstagram. 

Seks år etter at vi fikk våre nettsider opp i 2012, var det åpenbart at vi trengte å oppdatere 

vår viktige kommunikasjonskanal overfor publikum. Derfor bestemte Litteraturhuset 

Fredrikstad seg for å lage nye, mer tidsriktige nettsider. Disse ble lansert ved årsskiftet 

2018/2019. 

Restauranten og andre aktører på Litteraturhuset Fredrikstad 

Restaurant Fabel har vært med på ferden siden vi åpnet i 2013, riktignok med bytte av eier i 

2014. l november 2018 ble det klart at Fabel takker for seg og gir plass til en ny 

restaurantdriver på huset. Delicatessen flytter etter planen inn på Litteraturhuset 

Fredrikstad 1. april 2019. Restaurantkjeden har hatt betydelig suksess i Oslo med nå tre 

restauranter - og styret håper denne tilveksten styrke huset totalt sett og ikke minst 
publikumstilstrømningen. 

Earthtree media - med Øisteins tegneblyant -flyttet ut i desember 2018. De vil våren 2019 

bli erstattet av nye leietakere. Institutt for journalistikk har vedtatt flytting til Pressens Hus i 

Oslo. Dette gir rom for nye, spennende leietakere på huset som kan forsterke 

Litteraturhuset Fredrikstads rolle og posisjon i Fredrikstad, Østfold, Viken og Norge. Det er 
viktig å understreke at disse aktørene, i likhet med stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad, har 

leieforhold til Fredriksborg eiendom. 

Libris har vært fast følgesvenn siden oppstarten. Med mobilt utsalg, sørger Libris for boksalg 

under de fleste av våre arrangementer. 

Utleie 

Hoveddelen av leietakerne våre kommer fra Fredrikstad, Nedre-Glomma regionen og fra 

Oslo. Vi huset 181 lukkede møter og konferanser i 2018. Litteraturhuset Fredrikstad har en 

egen ansatt som sørger for salg av stiftelsens lokaler. Utleie til lukkede møter er en viktig 

inntektskilde for oss. 

Utleie til åpne møter, ofte på kvelden, med moderate priser, er en viktig del av arbeidet med 

å skape et mangfald og en nødvendig bredde i programmet. At vi i tillegg kan tilby det lokale 

kultur- og foreningslivet gode scener, billettsystem og et markedsføringsapparat, er et viktig 

bidrag til det kulturelle mangfoldet i Fredrikstad og Østfold. Og til det totale tilbudet som 

byen og fylket har å by. 

Arbeidsmiljø, ulykke og ytre miljø 
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Ledelsen anser arbeidsmiljøet i driften av huset og i stiftelsen for å være godt. Det har ikke 

vært skader eller ulykker i løpet av året. Vi har bare hatt to kortvarige sykemeldinger i 2018. 

Det er satt inn tiltak for å bedre fysiske arbeidsforhold for ansatte ved å bytte ut svært tunge 
konferansebord med lettere bord som krever betydelig mindre belastning på rygg og 

muskulatur ved løft. Det er videre kjøpt inn store dataskjermer til alle ansatte for å lette 

belastningen for øynene ved lange økter ved datamaskin. 

Litteraturhuset Fredrikstad forurenser ikke det ytre miljø. Søppel sorteres i eget avfallsrom i 

kjeller. 

1. mars 2019 

Styret i stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad: 
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Styrets leder 
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Styremedlem 

Morten Olav Fredriksen 

Styremedlem 
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M stina L. edri .sen ~ 
Styremedlem 

&~n~~ 
Daglig leder 
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