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Lillehammer er blant de fremste kulturbyer i Norge.  
Regionen har rike litteraturtradisjoner og innehar en  
ledende posisjon nasjonalt. Norsk litteraturfestival, 
Høgskolen i Innlandet, Lillehammer Museum/dikter- 
hjemmene, Nansenskolen, kommunen og litterære 
organisasjoner samarbeider på flere områder.  Etter Vinter- 
OL 1994 er det bygd en sterk arrangementsprofil og 
byen er årlig vertskap for store internasjonale arrange- 
ment innen kultur, idrett, fred og reiseliv.

LILLEHAMMER

Nansenskolen.



Norsk litteraturfestival er Nordens største og er rangert  
som en av de 20 beste litteraturfestivalene i verden  
(Penguin Random House The Writers’ Academy 2017).  
Festivalen, som strekker seg over 6 dager, har rundt 400  
forfattere og artister fra hele verden på scenen og til- 
trekker seg mer enn 25 000 besøkende. Den er årets viktigste 
møteplass i det litterære Norge. 

Festivalen er internasjonal og har hatt besøk av blant  
andre Herta Müller, Ngugi wa Thiong’o, Zadie Smith,  
WilliamT. Vollmann, Margaret Atwood, Karl Ove Knausgård, 
Adonis, Ko Un, J. M. Coetzee og Svetlana Aleksijevitsj.

NORSK LITTERATURFESTIVAL

Svetlana Aleksijevitsj og Åsne 
Seierstad. Foto: A.Eidem.



Nansenskolen, grunnlagt i 1938 som et vern mot datidens 
fascistiske strømninger, fungerer også som et litteraturhus 
og som litteraturskole. Hvert år arrangerer skolen sin 
egen bokuke, og møter med forfattere er en sentral del av 
studieopplegget. Skolen har egen skrivekunstlinje, som 
hvert år utdanner og utvikler litterære talenter. Nansen-
skolen arbeider med mange andre prosjekter og kurs, mest 
kjent er et eget dialog- og fredsbyggingsprogram og Nansen 
fredssenter. Siden 1995 har det på skolen vært arrangert ca 
150 dialogseminarer for grupper fra krigsområder.

NANSENSKOLEN

I Lillehammer og Gausdal ligger dikterhjemmene til to 
av Norges tre Nobelprisvinnere i litteratur, Bjørnstjerne 
Bjørnson (1903) og Sigrid Undset (1928). Bjørnson kjempet 
for små nasjoners rett til frihet og selvstendighet, og han 
ble stadig mer opptatt av fredssaken. Undset var en 
tydelig stemme mot raseteoriene i nazi-Tyskland, og hun 
måtte rømme landet da Norge ble okkupert i 1940. Dikter- 
hjemmene Aulestad og Bjerkebæk er åpne for publikum 
gjennom omvisning, arrangementer og forestillinger.  
Begge stedene har nye publikumsbygg med besøkssenter  
og kafeer.

NOBELPRISVINNERNE



Bjørnsons hjem Aulestad ligger vakkert til ca 20 km fra  
Lillehammer sentrum. Her går vi over hundre år tilbake i 
tid, men det bjørnsonske engasjementet er alltid moderne. 
Ordet og pennesplitten var hans våpen, og han var en viktig 
nasjonsbygger fram mot norsk selvstendighet i 1905. 
Bjørnson bodde på Aulestad fra 1875 til sin død i 1910.

Undsets hjem Bjerkebæk ligger i gåavstand fra Lillehammer 
sentrum og er en av Lillehammers vakreste kulturattraks-
joner. De to middelalderverkene “Kristin Lavransdatter” 
og “Olav Audunsson” er begge skrevet mens Sigrid Undset 
bodde på Bjerkebæk. Undset mottok Nobelprisen i  
litteratur i 1928, «spesielt for sine mektige beskrivelser av 
livet i Norden i middelalderen».

Norsk litteraturfestival  har hvert år en egen Undsetfore- 
lesning. I samarbeid med Høgskolen i Lillehammer 
arrangerer festivalen også hvert år en forelesning som  
bærer Bjørnsons navn. Organisasjonene Sigrid Undset  
Selskapet og Bjørnsonakademiet har sine baser her.

Aulestad. Foto: C. Damgård.
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Campus Lillehammer er den største avdelingen ved den  
nylig fusjonerte Høgskolen i Innlandet, med et stort antall 
studieprogrammer, også på kreative fagområder. Et  
eksempler er Den norske filmskolen, som tilbyr kunst- 
faglig utdanninger på Bachelor og Masternivå. Den lokale  
campusen tilbyr også TV-studier, inkludert kurs i  
dokumentarfilm.

Manus og historiefortelling er viktige fundament både i 
film- og tvstudiene. Sammen med studentene i Kultur-
prosjektledelse er film- og tvstudentene viktige bidrags- 
ytere i planlegging og gjennomføring av flere kulturelle  
arrangement i Lillehammerregionen.

De faglig ansatte driver aktivt forsknings- og utviklings- 
arbeid. Disse resulterer i et større antall prosjekter 
og vitenskapelige publikasjoner hvert år. Det er også 
flere FOU-institusjoner her, bl.a. Østlandsforskning og 
det nasjonale kompetansesenteret for kulturelle og kreative 
næringer, Kunnskapsverket.

CAMPUS LILLEHAMMER 

Studiestart på Campus  
Lillehammer. Foto: F. Olsen.



Litteraturhus Lillehammer er byens viktigste litterære 
scene. Drives av Lillehammer kommune i nært samarbeid 
mellom Nansenskolen, Norsk litteraturfestival, Høgskolen 
i Innlandet og Biblioteket. Litteraturhus Lillehammer 
er en aktiv og viktig aktør i byens kulturliv og har 
opptil flere åpne arrangement hver uke. Med forfatter- 
besøk, samtaler, debatter, teater, musikk og aftener fylte 
av litterær- og faglig fordypning, bidrar Litteraturhus  
Lillehammer til at byen har et bredt og godt tilbud, som skal 
speile vår befolkning.

LITTERATURHUS LILLEHAMMER  

Litteraturfestival i Søndre 
Park. Foto: Lhmr kommune.



Lillehammer Bibliotek og Litteraturhus Lillehammer er 
samlokalisert i store, lyse lokaler i den historiske Meieri- 
gården i sentrum av Lillehammer by. Biblioteket 
er blant landets eldste og et kultur- og kunnskaps-
senter som har et lovfestet ansvar for å drive aktiv 
formidling og å være en møteplass for offentlig 
samtale og debatt. Mer enn 600 personer er innom  
biblioteket hver dag og kan få med seg utstillinger og  
litterære presentasjoner. Personalet har høy kompetanse 
innen litteratur og er veivisere i informasjonsjungelen,  
formidlere av fag- og skjønnlitteratur. 

LILLEHAMMER BIBLIOTEK

Lillehammer bibliotek 
og litteraturhus.  
Foto: Lhmr bibliotek



Lillehammer har siden 2008 vært friby for forfulgte 
forfattere. Kommunestyret har med dette ikke bare 
tatt et viktig standpunkt for ytringsfrihet, men byen 
bidrar også konkret til å hjelpe mennesker i en farlig 
situasjon. Fribyen Lillehammer har til nå påtatt seg å 
være vertskap til 5 forfulgte forfattere fra Zimbabwe,  
Vietnam og Iran. Her kan de få et trygt sted å bo, økonomisk 
sikkerhet, et faglig og sosialt nettverk og mulighet for 
å formidle og utøve sitt forfatterskap og internasjonale  
engasjement. Gjennom deltakelsen i organisasjonen 
ICORN, International Cities of Refuge Network, har Lille-
hammer tilgang til et litteratur- og kulturnettverk i Europa 
og andre verdensdeler. Nettverket og forfatterne gir stor 
inspirasjon til Lillehammer som kulturby.

FRIBY

En rekke forfattere, både skjønnlitterære og faglitterære, 
har vært og er bosatt i Lillehammerregionen. Mange 
er medlem av Oppland Forfatterlag. Her kan forfattere  
utveksle erfaringer, og dele sine tekster med hverandre og 
publikum. Skrivekunstlinja på Nansenskolen, Høgskolen i 
Innlandet, museene og Østlandsforskning, er andre arenaer 
for litterær produksjon.

AKTIVT FORFATTERMILJØ



I Lillehammer opplever både tilreisende og fastboende 
nærhet til den norske kulturarven. På det store frilufts- 
museet Maihaugen finnes en unik samling tradisjonelle  
norske bygninger og bomiljøer, som ser ut som om de er 
hentet rett ut fra de norske folkeeventyrene. I bygatene i 
dagens Lillehammer kan man vandre i den norske litterære 
kanon. I løypa med sitatsteiner, beveger man seg fra Edda, 
via Henrik Ibsen, Sigrid Undset og Knut Hamsun til moderne 
norske forfattere som Jon Fosse og Dag Solstad.

KULTURARV OG LITTERÆR KANON

Litterær kanon i Lillehammers 
gater. Foto: N. litteraturfestival.



Litteratur er et av satsningsområdene i Kulturstrategi  
for Oppland 2016-2020 vedtatt av fylkestinget. Fylkes- 
biblioteket stimulerer til innovasjon og utvikling, driver 
lokalsamling og forfatternett der alle fylkets forfattere 
skal kunne registreres. Gjennom Bokbussvirksomhet til 
skolene stimuleres leselyst og leseglede for barn og unge. 
Det arrangeres debatter og seminarer for bibliotekansatte 
under Norsk Litteraturfestival. I samarbeid med festivalen 
og alle fylkets 26 folkebibliotek arrangeres turneen Boklek 
der alle skolestartere i fylket får møte en forfatter på sitt 
lokale folkebibliotek. Fylkesbiblioteket har også initiert den 
nyskapende bibliotekfestivalen Granitol, en internasjonal 
møteplass for bibliotekfolk som arrangeres hvert tredje 
år i regionen. Flere litterære verk settes opp utendørs i  
regionen, bl.a. Peer Gynt (Henrik Ibsen) og Kristin  
Lavransdatter (Sigrid Undset). 

LITTERATURREGIONEN

Fribyforfattere i byen.
Foto: NRK



Norsk litteraturfestival har et omfattende program for 
barn og ungdom, Pegasus. Her møter forfatterne barn og 
ungdom, fra førskolenivå til videregående, til opplesing, 
forfattermøter, debatt og verksteder. Et viktig innslag er 
Uprisen der ungdomsskoleelever fra hele Norge kårer sin 
favorittbok. Den Kulturelle skolesekken, et tilbud hvor  
fylkeskommunen og kommunene gir et omfattende  
litteraturtilbud til skoleelever, sikrer at alle barn får møte 
litteraturen i skolen. Den sterke satsingen på å utvikle 
framtidas lesere har resultert i at lesning står sterkt i Norge. 
Lillehammer er også sentrum for Amandusfestivalen, en 
nasjonal filmfestival hvor unge filmskapere møter den  
profesjonelle filmbransjen.

SATSING PÅ BARN OG UNGDOM

Filmbyen Lillehammer har et aktivt og voksende film- 
produksjonsmiljø. De siste årene har flere spillefilmer blitt 
produsert i regionen. Østnorsk filmsenter er lokalisert 
sentralt i byen og går inn i et fagmiljø med et titalls andre 
filmselskaper. Her er bl.a. dyktige manusforfattere, film-
komponister, produsenter og spesiell tilrettelegging for 
postproduksjon. Regionen har markert seg innen film og 
TV for barn og unge. Det regionale filmfondet Filminvest er 
lokalisert her.

FILMBYEN



I Lillehammer er det to aviser. Den ledende kommersielle 
radiokanalen P4 har sitt hovedkontor her og NRK har 
distriktskontor for radio og TV her. Kulturhuset 
Banken og Maihaugen er de fremste kulturhusene i 
regionen. Flere nasjonale festivaler arrangeres hvert 
år innen jazz, scenekunst, film mm. Lillehammer kunst- 
museum er blant de ledende i Norge og gir ut flere bøker 
hvert år. Et sterkt lokalhistorisk miljø produserer også 
årlig flere bøker. Relativt mange profesjonelle billed- 
kunstnere har tilhold i regionen og sammen med utøvere 
innen andre kunstformer utgjør dette et kreativt og  
spennende kulturmiljø. 

De videregående skolene i vår region har hvert år  
samlet inn ca 500.000 kr til å bygge og drive skole i  
Sierra Leone (Afrika). Norsk Amatørteaterforbund som 
har hovedkontor i Lillehammer, reiser nå midler for 
å bygge bibliotek i Nepal. Dette er eksempler på inter- 
nasjonalt engasjement for å fremme kunnskap og 
opplæring i deler av verden der barn og unge ikke har 
samme muligheter som vi har i Norge.

MEDIEHUS, ARENAER OG MILJØ

Leselyst i parken.
Foto: Ø. Nordås
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