
Referat  fra Dialogmøte om Litteraturhus Vestfold på Horten bibliotek 23.4.13  

kl. 18.00 –    19.30 

Til stede: Roald Bentzen (kommunestyrerepr. FRP), Kari Anthun, Inger Helene Wall, Marit    

Wolla, Ingrid Nilsson (direktør Preus museum), Øyvind Wistrøm (kommunestyrerepr. SV), 

Simone Thiis (skuespiller/regissør/oppleser), Synne Lea (forfatter, Leser søker bok), Vera Irene 

Gjersøe, Randi Brenden, Bente Molvig (kommunalsjef for Kultur og samfunn) og Aase Berit 

Antonsen (bibliotekar) 

Prosjektet var representert ved :                                          Aslak Larsen (prosjektleder 

Litteraturhus    Vestfold) 

 

Marit Bunæs Gossner 

(biblioteksjef/representant     

styringsgruppa Litteraturhus Vestfold 

 

 Aase Wivestad (prosjektleder i   

Horten for  Litteraturhus Vestfold) 

Referent: Aase Wivestad 

 

 

Biblioteksjefen ønsket velkommen til dialogmøtet.  Prosjektleder Aslak Larsen presenterte 

prosjektet med utgangspunkt i prosjektbloggen.  http://litteraturhusvestfold.wordpress.com/  

Deretter ble det en kjapp presentasjonsrunde av møtedeltakerne. 

Aslak Larsen presenterte ulike Litteraturhusmodeller, bl.a huset i Oslo. 

http://www.litteraturhuset.no/ 

 

Leder av Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre har vært i Vestfold og gitt oss mange råd. 

Det blir viktig å ha stor bredde på arrangementene.  Det kan være innhold som er lokalt,  

regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er satt av kr. 50.000 til arrangementer i hvert av de 

4 bibliotekene som deltar i Litteraturhusprosjektet. 

Det blir en viktig oppgave å samarbeide med lag og foreninger og lokale institusjoner i dette 

prosjektet for å speile sivilsamfunnet best mulig. Horten bibliotek har samarbeidet med  

mange, men Litteraturhuskonseptet setter samarbeidet mer i system dersom prosjektet 

lykkes lokalt.  Biblioteket har bl.a samarbeidet med Foreningen Norden og Folkeuniversitetet. 

http://litteraturhusvestfold.wordpress.com/
http://www.litteraturhuset.no/


Begge parter vil fortsette samarbeidet med biblioteket, men var dessverre forhindret i å 

delta på dialogmøtet.  

 

Direktøren for Preus museum var opptatt av den enkelte by måtte finne sin egen profil. 

Hva er spesielt for Horten? 

KJV 

Høgskolen i Vestfold 

Lokale forfattere som f.eks Kurt Aust 

250 lag og foreninger 

Musikkby 

Kulturby 

Naturby 

 

Det er et savn at Filmklubben er borte – kan biblioteket erstatte denne rollen? 

Flere var opptatt av et tilbud for barn og unge – skrivekurs har vært populært mange steder. 

Norsk barnebokinstitutt kan  være en ressurs her. Viktig at tilbudene skal være gratis for barn 

Det ble også satt fokus på at Litteraturhus Vestfold må være en arena for debatt, ikke minst  

for samfunnsdebatten.  Smale arrangementer av god kvalitet må også vies plass. 

Hva med en debatt eller et arrangement rundt etnisitet med fokus på ulikheter?  I  

Malmö har de hatt opplegget ” Lån en fordom ” http://7046.vgb.no/2006/03/02/lan-en-

fordom/ 

Det samme har de gjort i Danmark. 

Hva kan gjøres for de svake leserne? Kan det arrangeres noe i samarbeid med Leser søker 

bok f.eks? http://www.lesersokerbok.no/?menu=7 

 

 

 

 

http://7046.vgb.no/2006/03/02/lan-en-fordom/
http://7046.vgb.no/2006/03/02/lan-en-fordom/
http://www.lesersokerbok.no/?menu=7


 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                       

                         

 


