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Årsberetning 2021 
 
 

 
 
Usikkerhet ja, men likevel stor entusiasme og offensiv satsing. Omtrent slik kan vi 
oppsummere kalenderåret 2021. Aldri før har Litteraturhuset Fredrikstad arrangert flere 
arrangementer – og aldri før har vi samlet så mange barn og ungdom på huset. Og det til 
tross for at huset var publikumsstengt i mange måneder på grunn av pandemien og 
restriksjoner. 2021 ble, tross alt, et godt for huset vårt og publikum. 
 
Det er ingen grunn til å legge skjul på at året var krevende på mange vis: Det hele startet 
med en total nedstenging av all publikumsaktivitet, noe som i praksis varte til godt etter 
påske. Dette skapte usikkerhet rundt økonomi og hva som ville bli kompensert gjennom 
ordninger, og ikke minst gjorde restriksjonene det vanskelig å planlegge. Litteraturhuset 
Fredrikstad tok derfor et strategisk valg svært tidlig: Vi valgte å flytte mange av våre 
planlagte arrangementer til forsommeren og høsten. Vi valgte også å tone satsingen på 
digitale arrangement noe ned, siden oppslutningen rundt slike arrangementer hadde dabbet 
kraftig av – slik kulturlivet generelt opplevde.  
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Vårt mål ble å trygge driften og samle resursene rundt det siste halvåret – og heller stå i en 
svært hektisk hverdag når vi åpnet opp. Det har vist seg å være et riktig valg. 
 
Programarbeid, aktivitet og publikum: 
 
Litteraturhuset Fredrikstad har i mange år ønsket seg en enda tydeligere og mer offensiv 
satsing på barn og unge. Det har imidlertid vært vanskelig å få til med en begrenset 
programstab. I 2021 kom endelig vendepunktet: Da vedtok styret at programarbeidet skal 
styrkes med ytterligere én ansatt – en rendyrket barne- og ungdomsansvarlig. Sylwia Stasiak 
fikk denne jobben 1. mai etter i mange år å ha jobbet med barn på Deichman Tøyen i Oslo. 
 
Resultatene kom umiddelbart: Gjennom sommeren og høsten dro vi i gang flere store 
satsinger og programserier rettet mot barn, unge og ungdom. Her følger en oppsummering 
av de viktigste satsingene våre i 2021: 
 

Bokstart skaper leseopplevelser for de 
minste og motiverer til lesing, gjennom 
lesestunder for barnehagebarn hos oss, 
familearrangementer, seminarer for 
barnehagesansatte, 
informasjonsmateriell og ved å dele ut 
gratis bøker til små̊ barn (0-3 år) og 
familiene deres i samarbeid med 
barnehager og bibliotek. Målet er å 
fremme små barns språkutvikling og 
leselyst og motivere foreldre til 
høytlesning. Prosjektet Bokstart 

gjennomføres i flere kommuner i Norge og er velutprøvd internasjonalt. Prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med Foreningen Les, som står bak satsingen i Norge.  
  

Stempel: Høsten 2021 startet vi opp den 
egenutviklede ungdomsserien Stempel. Dette er vår 
store ungdomssatsning, som henvender seg til 
ungdom mellom 15 og 19 år. Prosjektet har som mål å 
skal skape forståelse mellom mennesker og en 
nysgjerrighet for hverandre. Serien skal gi ungdom 
selvtillit til å uttrykke seg og tar for seg temaer som 
tilhørighet, identitet, ulik seksuell identitet eller det å 

vokse opp i to eller flere ulike kulturer. Serien styrker toleranse og mangfold. 
 
Ord i Grenseland er Fredrikstads litteraturfestival, på 
12. året i 2022. Festivalen har som mål å markedsføre 
Fredrikstad og Viken/Østfold utad på en positiv måte 
og vi vil være samlende for dem som bor i 
grensetraktene. Målgruppene våre er voksne, unge og 
barn. Litteraturfestivalen, der vi er samarbeidspartner, 
legger vekt på å vise frem et bredt og variert spekter av kunstarter – med fortellingen 
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som det viktigste omdreiningspunktet, enten den kommer som skjønnlitteratur, 
sakprosa, debattinnlegg, dans, film, teater eller musikk. 
 

Norsklærerens festaften: Dette 
nystartede prosjektet handler om 
å bygge opp et forum med 
norsklærere i distriktet/regionen. 
Forumet vil arrangere en egen 
festaften to ganger per år. Her gir 
vi norsklæreren (og andre 
interesserte) inspirasjon og faglig 
påfyll. En viktig del av konseptet 
er at norsklærere opplever et 
eierskap til arrangementene. Ved 
hver «samling» vil vi også gi 
lærere som deltar et godt 

gjennomarbeidet undervisningsopplegg, basert på innholdet i samlingen, som de kan 
ta med seg tilbake til sin egen undervisning. Det første arrangementet fast sted i 
november 2021 og hadde navn som Janne Stigen Drangsholt, Jan Kjærstad, Vigdis 
Hjorth, Ingeborg Aasbrenn og bandet The Young Suffering Ensembla 

 
Familiesøndager på 
Litteraturhuset Fredrikstad er 
en serie arrangementer for 
hele familien hvor vi byr på 
teater, konsert, musikk, dans, 
verksteder og andre 
kulturaktiviteter som familier 
har glede av. Det er variert og 
spennende, og kan fortsatt 
overraske. I tillegg legger vi 
fram bøker, spill og 
tegnesaker, åpner kaffen og 
byr på koselig stemning. 
 
Debatter/valg: Tradisjonen tro har vi gjennom 2021 arrangert flere debattmøter og 
folkemøter med aktuelle politiske temaer. I mai avviklet vi valgmøtet «Slaget om 
Østfold», hvor alle toppkandidater på stortingslista stilte til debatt. Videre arrangerte 
vi to valgdueller rett i forkant av stortingsvalget. Dette ble digitalt kringkastet 
gjennom et samarbeid med Amedia. Videre ble det arrangert folkemøte om 
tiårsmarkeringen av 22. juli – med en rekke aktuelle gjester. I oktober avviklet vi en 
debatt om boligpolitikk, med nær fulle hus. 

 
22. juli: Oppgjøret som aldri kom: I 2021 var det ti år siden massakren på Utøya. 
Dette ble markert med ett arrangement på dagtid og ett på kveldstid. 
Dagarrangementet henvendte seg til elever på videregående skole. 
Kveldsarrangementet ble sendt digitalt via Fredriksstad Blad. Spørsmålet som ble 
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drøftet var: Hva gikk galt etter den 22. juli – og hva gjør vi nå? Vi møtte mennesker og 
sentrale personer som på ulike måter var involvert i terrorangrepet. 
  
Min krigshverdag: Gjennom fire arrangementer høsten 2021 og våren 2022 møtte vi 
tidsvitner fra boka «Min krigshverdag», der Kirsti Hovland er redaktør. De 
heltemodige og dramatiske historiene fra 2. verdenskrig er velkjente. De lavmælte, 
men likevel betydelige fortellingene om hverdagsopplevelser, har ikke fått like mye 
oppmerksomhet. Disse fikk vi her. Alle de fire samtalene ble også sendt som digitale 
produksjoner og ligger dermed lett tilgjengelige for ettertiden. 
  
Dyp debatt er et samarbeid med Fredrikstad kommune, en demokratiserie som er 
godt etablert og som har pågått i mange år. Her tilbyr vi aktuelle, gjerne politiske, 
temaer for ungdom i ungdomsskole og på videregående skole for å forebygge hat og 
ekstremisme og for å styrke ungdommens evne til drive kildekritikk. 
 
Teaterdans og teaterkurs: Høsten 2021 arrangerte vi fast, ukentlig teaterdans og 
teaterkurs for barn i alderen 3-10 år. 20 barn har deltatt i hver gruppe. 

 
Barnas bokbyttedag: 
Litteraturhuset Fredrikstad 
arrangerte 25. september 2021 
vår første store bokbyttedag – 
utendørs på et av byens torg. I 
dagene før kunne folk i 
Fredrikstad komme og levere inn 
brukte barnebøker som trengte 
nye, små eiere. Dagen ble en stor 
suksess. Over 700 barn og voksne 
var innom – og mange hundre 
bøker byttet eiere. Dagen ble 
krydret med flere ulike 
arrangementer og underholdningstilbud. 
 
Sommer- og 
høstferietilbud til 
skolebarn: Sommeren 
2021 støtet staten 
kommunene med midler 
til aktivitetstilbud for 
barn. Dette ga oss 
mulighet å arrangere 
teaterkurs for barn i 
småskolen, 1.-4. trinn i 
sommerferien. Det 
samme tilbudet fikk vi 
også til i skolens høstferie. 
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I alt ble det avviklet 581 åpne og lukkede arrangementer på Litteraturhuset Fredrikstad i 
2021. 154 av arrangementene var egenproduserte – noe som er klar rekord gjennom våre 
åtte leveår. 91 (59 %) av de 154 arrangementene var rettet mot barn og unge. 
 
Det samlede besøkstallet på samtlige lukkede og åpne arrangementer, møter og seminarer i 
2021 var 18.013. Publikumsantallet på våre arrangementer der vi var helt eller delvis 
arrangør var 8.190, hvorav 3.672 var barn eller ungdom. Publikumstallene er naturlig nok 
sterkt preget av et år med kraftige restriksjoner og nedstenging i lange perioder. 
 
 
Digitalt programtilbud 
Vi har gjennom koronaåret 2021 fortsatt vårt tilbud om digital formidling av arrangementer, 
selv om interessen for slike arrangement generelt har dalt. Vi har i løpet av året stått bak 56 
digitale produksjoner, samtlige gratis, mot publikum. 27 av disse har vært egenproduserte 
arrangementer. 10 av disse igjen 
har vært podcasts og 17 har vært 
direktestrømming av tv-
produksjoner.  
 
Podcast-episodene har nådd til 
sammen 4.181 publikummere i 
løpet av. Målingene her er hentet 
ut fra vårt abonnement på 
podcastdistributøren Acast. Dette 
gir et snitt på 418 lyttere per 
sending. 
 
Når det gjelder tv-sendinger er 
disse distribuert på YouTube og 
Facebook. Fire av disse har også blitt sendt hos Amedia/Fredriksstad Blad (f-b.no). Det ble 
laget i alt 17 tv-sendinger i løpet av året. Disse har et samlet visningstall på 13.743 på 
YouTube, Facebook og Fredriksstad Blad. Tallene er hentet ut fra seerstatistikken kanalene 
og viser antall visninger. 
 
Det samlede digitale visningstallet vårt var dermed 17.924 gjennom året. Det gir et snitt på  
664 visninger per arrangement. Det er vi godt fornøyd med – og det digitale publikummet 
oppveier i noen grad nedgangen i det fysiske publikummet. De digitale besøkstallene her er for 
øvrig og selvsagt ikke regnet inn det øvrige publikumsantallet. 
 
Økonomi 
Året 2021 har vært et krevende økonomisk år, der det har vært ekstremt vanskelig å 
planlegge og vite hvor vi vil ende til slutt. Året startet med flere måneder hvor vi i realiteten 
var stengt ned og hvor inntektene var nær null. God kostnadskontroll gjennom året har 
derfor vært svært viktig for å sikre en trygg økonomi – og dette har vi lykkes med. 
 



 6 

Når samfunnet utover våren igjen åpnet opp, opplevde vi stor og overraskende pågang på 
utleie av saler og servering. Dette vedvarte gjennom høsten, helt til samfunnet igjen stengte 
ned nærmere jul. Vi klarte dermed å ta igjen en del av de nødvendige inntektene våre på 
noen få høstmåneder med svært høy aktivitet. Vi hadde også godt med digitale 
produksjonsoppdrag for eksterne, noe som ga sårt tiltrengte ekstra inntekter. Åpningen av 
husets nye innglassede takterrasse ga også økte utleieinntekter på fremleie her, som mer 
enn oppveide de økte husleieutgiftene som fulgte med oppgraderingen. 
 
Samtidig må vi fremheve at gode støtteordninger fra myndighetene ga oss et økonomisk 
fundament og en trygghet som sammen med egeninntektene gjorde at vi klarte å 
opprettholde og faktiske øke vårt programtilbud, spesielt mot barn og unge, gjennom året. 
Vi har også mottatt solid støtte fra Fritt Ord, og våre trofaste sponsorer har stått last og brast 
med oss gjennom stormen. 
 
Pandemien – med alle de strenge 
publikumsrestriksjonene – har naturlig nok gitt 
en betydelig svikt i billettinntektene i 2021. 
679’ er nær en tredel av ordinært billettsalg de 
siste årene. Kiosksalg, boksalg og barsalg har 
dermed også fått en tilsvarende knekk. 

Målet de siste årene har vært å normalisere og 
styrke egenkapitalen, også fordi vi nå har 
startet en nødvendig oppgradering av huset 
frem mot tiårsjubileet i januar 2023. 
Årsregnskapet for 2021 viser at omsetningen ble på noe 14 millioner kroner, og 
driftsresultatet ender på 959.304 kroner – hvor mye av dette er planlagt satt av til 
oppgraderingsarbeidene på huset i 2022 og 2023 i forbindelse med 10-årsjublieet. 

Vi kunne ønske en ny sponsor velkommen i 2021: SpareBank1 Østfold Akershus er med oss i 
to år for å styrke arbeidet med barn og unge. 
 
Litteraturhuset Fredrikstads egenkapital er ved utgangen av 2021 på 2,27 millioner kroner. 
 
Ansatte/administrasjon: 
Litteraturhuset Fredrikstad har styrket staben – og har kunnet ønske hele tre nye ansatte 
velkommen i 2021. 1. april tiltrådte Anne Fjellro rollen som husets nye program- og 
markedsansvarlig. 1. mai var Sylwia Stasiak på plass i en nyopprettet stilling som stiftelsens 
barne- og ungdomsansvarlig. Og 1. august ankom Alexander Rasch, som jobber som lærling i 
mediegrafikerfaget hos oss i to år. 
 
Litteraturhuset Fredrikstad mener disse grepene og ansettelsene gir oss enda mer kraft i 
programarbeidet og ikke minst er vi nå skodd for en betydelig satsing på barn og ungdom. 
Denne satsingen startet umiddelbart og vi ser nå gode resultater av en slik spissing. 
 
Dette betyr at staben nå består av syv ansatte i til sammen 6,6 årsverk. 
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Dette har medført at kontoret til administrasjonen i 2. etasje er i minste laget. Det jobbes nå 
med alternativer på huset for å sikre gode arbeidsforhold og ikke minst bedre lagringsplass. 
 
Styrets arbeid: 
Styret i stiftelsen Litteraturhuset Fredrikstad har i 2021 avholdt seks styremøter. 
Økonomikontroll og å opprettholde drift og programtilbud under pandemien har naturlig 
nok vært de viktigste oppgavene styret har arbeidet med.  
 
Atle Sommerfeldt, som har vært styremedlem siden 2014 valgte å tre ut av styret grunnet 
flytting og sin nye pensjonisttilværelse. Han deltok på sitt siste styremøte og ble takket av i 
desember 2021. Styret har gjennom høsten arbeidet med å finne hans erstatter og å trolig 
utvide styret med ytterligere ett medlem. Her kan det komme en konklusjon tidlig i 2022. 
 

Huset/ny takterrasse: 
Litteraturhuset Fredrikstad har 
siden åpningen i 2013 disponert en 
åpen, flott terrasse i 4. etasje som 
har fungert som bar- og 
serveringsområde i 
sommermånedene. Savoy terrasse 
har hatt driftsavtale for området. 
Den åpne terrassen har vært 
værutsatt, og med parasoller som 
eneste vern, har det vært krevende 
å ha en stabil og langvarig drift med 
gode økonomiske rammevilkår. 

 
Litteraturhuset Fredrikstad tok derfor initiativ til en dialog med huseier Fredriksborg 
Eiendom om å bygge inn terrassen med glassvegger og med motorisert tak, samt å 
innlemme møterom på innsiden til permanent barområde. Dette arbeidet startet våren 2021 
– og den nye, flotte terrassen ble åpnet 25. juni 2021. Terrassen har gitt huset et betydelig 
løft og lokalene er unike i Østfold. Terrassen er nå altså åpen for helårsdrift. 
 
Det er inngått en tiårig driftsavtale med Savoy terrasse som sikrer Litteraturhuset 
Fredrikstad en omsetningsbasert husleie, noe som med god drift og omsetning vil kunne 
styrke økonomien i stiftelsen. Terrassen har også i 2021 vært brukt til arrangementer i vår 
egen regi. Her ligger det et betydelig potensial for flere unike opplevelser for publikum. 
 
Ellers har det vært foretatt mindre, nødvendig vedlikeholdsarbeid på huset. 
 
Forberedelser til tiårsjubileet 
Litteraturhuset Fredrikstad fyller ti år 25. januar 2023. Arbeidet med å planlegge jubileet 
startet så smått i 2021, og det er nedsatt en jubileumskomité som skal arbeide fram ideer og 
innspill til hvordan tiårsmarkeringen skal skje – og hvordan dette skal prege huset fysisk og 
programmessig i 2023. Det er blant annet satt av midler til, planlagt og igangsatt en 
oppgradering av lokalene hvor deler av møblementet i fellesarealene byttes ut. 
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Mulig programsamarbeid med Polen 
I oktober 2021 ble programansvarlig og daglig leder 
invitert og dro på besøk til den polske storbyen Lodz for 
å drøfte et mulig samarbeid med litteraturhuset Dom 
Literatury w Łodzi. Det er stort press mot demokratiet i 
Polen, og Litteraturhuset Fredrikstad mener vi kan spille 
en positiv rolle for å styrke ytringsmangfoldet i Lodz. Et 
slikt samarbeid kan også styrke vårt eget tilbud til den 
betydelige polske befolkningen i Østfold. Dom Literatury 
w Łodzi har nå søkt om EØS-midler til et toårig 
samarbeid. Svar er ventet april 2022. 
 
Mangfold, likestilling og tilrettelegging 
Fra å være en administrasjon med betydelig overvekt av menn, har vi i 2021 utjevnet dette. 
Administrasjonen består per 31.12.2021 av tre kvinner og fire menn. 
 
I programarbeidet har vi videreført satsingen på mangfold, identitetsspørsmål og 
demokratiutvikling. Høsten 2021 startet vi en betydelig ungdomssatsing gjennom det 
treårige prosjektet «Stempel», støttet av Sparebankstiftelsen. Gjennom en rekke 
arrangementer, foredrag, workshops og kurs i regi av Litteraturhuset Fredrikstad, har 
ungdom, mange med flerkulturell bakgrunn i alderen 15-19 år, gjort seg opp tanker og 
meninger, og satt ord på egne følelser og tanker om rasisme, utenforskap og sin egen 
identitet og tilhørighet. Serien, som i stor grad er drevet av en egen ungdomsredaksjon, har 
vært svært populær, noen ganger med over 200 publikummere i salen. 
 
Litteraturhuset Fredrikstad har også i 2021 vært en viktig bidragsyter og samarbeidspartner i 
prosjektet Demos, i regi av Fredrikstad kommune. Prosjektet retter seg mot ungdom og skal 
styrke arbeidet med demokrati og medborgerskap blant barn og unge, og forebygge 
radikalisering, ekstremisme og hat. De fleste av arrangementene finner sted på 
Litteraturhuset Fredrikstad, hvor vår egen stab bidrar med ideutvikling og programmering. 
 
En viktig målsetning har vært å øke kvinneandelen på våre scener. Det har vi lykkes med. Til 
sammen har 260 mennesker stått på scenen under våre egenproduserte arrangementer i 
2021. 147 av disse var kvinner, noe som gir oss en kvinneandel på hele 57 prosent, en klar 
rekord. Tar vi også med arrangementer hvor vi er med som delarrangør, øker faktisk 
prosenten til hele 69. 
 
Fysisk tilrettelegging: I 2021 monterte vi nytt teleslyngeanlegg i storsalen Egalia, og huset er 
dermed godt tilrettelagt for funksjonshemmede, på scenen og for publikum. 
 
Litteraturhuset Fredrikstad aksepterer ledsagerbevis for funksjonshemmede – og vi har fortsatt 
med vårt gratistilbud til studenter og ungdommer. 
 
Arbeidsmiljø, ulykker og ytre miljø 
Det er heller ikke registret noen arbeidsrelaterte ulykker i 2021. Sykefraværet har også dette 
året vært svært lavt. Arbeidsmiljøet har vært godt, men også svært hektisk og tidvis 
belastende høsten 2021. Det har vært preget av uvanlig høyt tempo og tre nye ansatte med 
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de tilpasninger som dette krever. Vi har også et kontorlokale som begynner å trangt for så 
mange, slik at vi har vært nødt til å innføre kontorregler for å unngå støy og avbrytelser. Her 
jobbes det med nye løsninger i 2022. 
 
Litteraturhuset Fredrikstad kildesorterer alt avfall – og det er gode renovasjonsløsninger for 
dette på huset.  Når det gjelder transport oppfordres det til samkjøring eller bruk av 
kollektive reisealternativer. Det velges økologiske produkter så langt det lar seg gjøre. 
Bestikket er miljøvennlig og resirkulerbart. Vi har gått helt bort fra drikke i plastflasker.  
  
Vi forurenser ikke det ytre miljøet. Det er satt inn tiltak for å redusere støy fra takterrassen 
etter klokka 23.00, og dette fungerer godt. 
 
Grunnlag for videre drift 
De ansatte fortjener stor ros for å ha vært svært tilpasningsdyktige og tålmodige i en lang og 
krevende periode med stor usikkerhet. De har vist stor arbeidsvilje, kreativitet og måtehold 
for å øke inntekter og tilpasse utgifter – og har derigjennom sørget for en sunn drift og trygg 
økonomi. 
 
Økonomien er i dag god og stiftelsen drives etter de målene vi har satt oss. 
 
Styret mener derfor grunnlaget er til stede for videre drift. 
 
 
 
 

Fredrikstad, 19. april 2022. 
 
 
 
 
 

Truls Velgaard   Morten Fredriksen  Merete Lie 
Styreleder   Styremedlem   Styremedlem 
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