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Møtested Rica Victoria Hotel 

Møteleder Merete F. Sundgard 

Gjester  

Tre minutter Audun Gjengedal: Skal til Færøyene til uken. Siterte humoristiske utdrag fra 
en bok fra Færøyene og spesielle skildringer av kjærligheten av en kinesisk 
nobelprisvinner. 

Annet  

Hovedtema Norsk Litteraturfestival 

Foredragsholder Marit Borkenhagen 

Kort om foredraget Lillehammer er en passe stor by å holde festival i. Våren 
danner en flott ramme. Festivalen har et særpreg og 
Lillehammer gir festivalen et viktig særpreg. Lillehammer er 
en passe stor by å arrangere festival i. De som kommer får 
se norsk natur, besøker hjembyen til en nobelprisvinner; 
Sigrid Undset.  
Det er mange litteraturfestivaler i Norge, er over 50 hvorav 
Norsk Litteraturfestival er den største og den som her 
drevet lengst. Er også den eneste som har knutepunktstatus. 
Er av departementet utpekt til å være en spydspiss blant 
litteraturfestivalene. Likevel er vi en del av konkurransen 
som er mellom de mange festivalene. Kommer etter hvert mange 
litteraturhus i Norge. Det er bra for leserne.  
Hva er spesielt med Norsk Litteraturfestival? Er Nordens 
største, går over 6 dager med mer enn 200 arrangementer og 
er vårens vakreste eventyr. I år arrangeres den fra 28. mai 
til 2. juni. Festivalen skal øke den allmenne interessen for 
litteratur og være en sentral arena for litteratur og 
debatt. Ønsker å være en bred festival som har noe for et 
bredt spekter av publikum. Satser mye på å få med barn og 
ungdom. I år skal bl.a. har fordrag i anledning jubileet for 
kvinnelig stemmerett.  
Festivalen har vært i vekst i mange år. Rekorden er fra 2010 
med over 25000 besøkende. I fjor litt mindre blant annet på 
grunn av streik i offentlig sektor. Festivalen er i stor 
grad offentlig finansiert, men er også avhengig av private 
sponsorer. Inntektene i 2012 var 6,9 mill. kroner. 
Gjennomgående god kritikk av festivalen i pressen. 
Temaet for 2013 er ansvar. Det er et abstrakt og vidt tema 
som gir mange muligheter. Vi ønsker å gå litt inn i 
begrepet. Per Petterson, Cecilie Løveid, Lars Saabye 
Christensen, Kjersti Annesdatter Skomsvol, Vigdis Hjorth, 
Erik Fosse, Margret Olin og Lars Amund Vaage er blant de 
norske forfatterne som kommer. Internasjonale er bl.a. J.M. 
Coetzee, Naja Marie Aidt og Märta Tikkanen. Pegasus er kurs 
og verksteder for barn med egne programposter for unge. 
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