
Med denne festivalen sier undertegnede takk for 
seg. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke 
min arbeidsgiver Sarpsborg kommune, alle kolleger, 
alle forfattere, musikere, lyd- og lysmenn, alle 
publikummere, store og små, utallige samarbeids-
partnere og flerfoldige andre som har bidratt, støt-
tet, inspirert og jobbet frem Litteraturuka Sarps-
borg, Norges eldste litteraturfestival (og verdens 
neste eldste litteraturfestival, ikke glem det!) 
gjennom de 11 årene jeg har hatt gleden av å være 
leder. Jeg ønsker Litteraturuka Sarpsborg lykke 
til i all fremtid!
Men først, velkommen til Litteraturuka Sarpsborg 
2021 - en kriminelt god uke.
Takket være dere!
Torill Stokkan
Leder av Litteraturuka Sarpsborg 2011-2021
www.litteraturuka.com     www.sarpsborg.com

Høsten 2021
Skrivekonkurransen 2021
Den verdenskjente barnebokforfatteren Roald Dahl, 

1



2

Det er det folket ville ha! Sa noen. Så, i år blir 
det krim for ”alle penga” under Litteraturuka i 
Sarpsborg. Det vil si ”nesten alle penga”, for vi 
har smuglet inn litt annet også, men den blodrøde 
tråden ER spunnet rundt krim og kriminallittera-
turen.  

Vi kan, i løpet av uke 45, ønske velkommen til gjester  
som blant annet Gunnar Staalesen, Trude Teige,  
Knut Nærum, Gert Nygårdshaug, Gaute Heivoll,  
Myriam H. Bjerkeli, Ann Jorid Pedersen og Jens Olav 
Simensen. Krimforfatter Jan-Erik Fjell sender vi 
på turné til våre videregående skoler, St. Marie 
læringssenter får forfatterbesøk, vi viser Heksene  
på kino i samarbeid med STAS og barnehager blir 
invitert til bibliotekene. I tillegg skal vi ønske 
Sarpsborg-dikteren Guro Skottene og hennes rykende 
ferske diktsamling velkommen under vår tradisjo-
nelle Poesifrokost. 

En stor takk til de som har støttet oss økonomisk, 
som Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune. Med 
deres støtte klarer vi å skape en festival som de 
aller fleste kan ha glede av i byen vår.

Takk til samarbeidspartnere som ORD-dagene, Borgar- 
syssel museum, The Pitch, Roald Amundsen-senteret 
på Tomta, Professor Sarpsburger, Karivold Film, 
Norsk Forfattersentrum, Info-avdelingen, Lesesel-
skapet Borg, iSarpsborg, St. Marie læringssenter,  
Sarpsborg kulturskole, Festiviteten, Dickens, 

Krim
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Sarpsborg bibliotek, Sarpsborg Scene, næringslivet 
i Sarpsborg, lærere og elever i alle 7. klassene 
som ble med i Skrivekonkurransen 2021, barnefesti- 
valen STAS, Odeon kino Sarpsborg og mange flere.  

Med denne festivalen sier undertegnede takk for seg. 
Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke min 
arbeidsgiver Sarpsborg kommune, alle kolleger, alle 
forfattere, musikere, lyd- og lysmenn, alle publi-
kummere, store og små, utallige samarbeidspartnere  
og flerfoldige andre som har bidratt, støttet,  
inspirert og jobbet frem Litteraturuka Sarpsborg, 
Norges eldste litteraturfestival (og verdens neste 
eldste litteraturfestival, ikke glem det!) gjennom 
de 11 årene jeg har hatt gleden av å være leder. 
Jeg ønsker Litteraturuka Sarpsborg lykke til i all 
fremtid!

Men først, velkommen til Litteraturuka Sarpsborg 
2021 - en kriminelt god uke.

Takket være dere!

Torill Stokkan
Leder av Litteraturuka Sarpsborg 2011-2021

www.litteraturuka.com     www.sarpsborg.com
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Høsten 2021

Skrivekonkurransen 2021
Den verdenskjente barnebokforfatteren Roald Dahl, 
hadde en sterk tilknytning til byen Sarpsborg. Hans 
far, Harald Dahl kom herfra. 

I over 10 år har Litteraturuka, i samarbeid med  
ORD-dagene, Dag Evjenth og Thomas Winter, invitert  
inn til en skrivekonkurranse for Sarpsborgs 7. klass- 
inger. Enkelte år har vi hatt over 300 innleverte 
historier. I år var det professor Sarpsburger som 
viste vei inn i historien med å sykle fra «Pol til 
Pol» (fra «Tomta» i Fredrikstad til Borgarsyssel 
i Sarpsborg) -  og blant annet fortelle omhvordan  
polfareren Roald Amundsen  inspirerte  Roald Dahls 
foreldre til å gi sønnen navnet Roald. 

I år het oppgaven «Den eventyrlige reisen» - og i  
løpet høsten har elevene skrevet og levert inn sine 
historier. Juryen har alltid en svært vanskelig 
oppgave, for historiene er så flotte, alle sammen! 
Men, under Litteraturuka kommer vi til å dukke 
overraskende opp på skolene med premier til tre 
heldige vinnere.

For å feire Roald Dahl, som i år ville ha blitt 105 
år, vil Litteraturuka, Skrivekonkurransen og barne- 
festivalen STAS invitere til kino og filmen «Heksene»,  
en film som bygger på boka Heksene av nettopp Roald 
Dahl. 

Les mer om Skrivekonkurransen og om forfatteren 
Roald Dahl på www.skrivekonkurransen.com
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Lørdag 6. november 

Heksene av Roald Dahl 
Kino på Odeon kino Sarpsborg kl. 16.00

Barnefestivalen STAS 2021 er stolte samarbeids-
partnere med blant annet Litteraturuka og Skrive- 
konkurransen 2021. For den «nyfødte» barnefestivalen 
STAS 2021 braker det løs 6.-7. november med kino, 
teater, rockeband, eventyrbibliotek, disko, barnas  
kunstgalleri og masse, masse mer.
                                                                                                                                                      
Les mer om barnefestivalen STAS 2021 - 
og kjøp billetter på www.sarpsborgscene.no/stas/

Mandag 8. november

Litterær festaften
Staalesen og Nærum på Sarpsborg scene kl. 18.00

Det har blitt en tradisjon å åpne Litteraturuka 
Sarpsborg med vår Litterære festaften på Sarpsborg 
scene. En aften i samarbeid med Sarpsborg bibliotek 
og Leseselskapet Borg, en litterær institusjon i 
byen vår som i år fyller hele 25 år!

I år er det selveste Knut Nærum som åpner vår  
Litterære festaften. Det gjør han med sin «Norsk 
krimnallitteraturhistorie fritt etter hukommelsen».

Deretter kan vi ønske krimforfatter Gunnar  
Staalesen og hans moderator, biblioteksjef Anette  
Kure velkommen. Samtalen vil dreie seg rundt  
Staalesens fantastiske forfatterskap og hans nye 
bok; 2020. Post festum.
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Etter en liten pause ønsker vi forfatter og drama-
tiker, Knut Nærum tilbake på scenen. I samtale med 
leder av Litteraturuka, Torill Stokkan, vil hans 
fargerike og mangfoldig forfatterskap belyses. 

Billetter á kr. 200,- (medlemmer av Leseselskapet 
Borg kr. 150,-) kjøpes på www.ticketco.no 

Tirsdag 9. november

Forklaringen 
Forfattermøte på Sarpsborg bibliotek kl. 19.00

Boka «Forklaringen» av Gaute Heivoll ble utgitt  
sommeren 2021, og er en roman om menneskene på  
utsiden: De fordømte og de urørte. Det er også 
en roman om vår tørst etter mening i møte med det  
meningsløse, hvor det til slutt kanskje ikke er 
selve forbrytelsen som er den største gåten, men 
mennesket i seg selv. Forfatter Gaute Heivoll vil 
dere møte i samtale med leder av Litteraturuka, 
Torill Stokkan. 

Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no

Onsdag 10. november

Morfar pustet med havet
Forfattermøte på Sarpsborg scene kl. 12.00

Trude Teige har begått mang en krimroman, men i år 
kom hun ut med romanen «Morfar pustet med havet», 
en roman om kjærlighet og overlevelse fra en ukjent 
del av norsk krigshistorie. Trude Teige er utdannet 
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oversetter og journalist og har vunnet mange lesere 
med sine seks krimromaner om TV-journalisten Kajsa 
Coren. Trude Teige er også president i den ærver-
dige Rivertonklubben. Møt forfatter Trude Teige i 
samtale med leder av Litteraturuka, Torill Stokkan.

Billetter á kr 100,- kjøpes på www.ticketco.no 

Onsdag 10. november

En samtale om kriminallitteratur
Debatt på Sarpsborg bibliotek kl. 17.30

Vær velkomne til en samtale og debatt om kriminal- 
litteratur med forfatter og president i Riverton-
klubben Trude Teige, forfatter og lærer på krim-
forfatterskolen Torkil Damhaug og professor på  
Høgskolen i Østfold, Elin-Sofie Nesje Vestli. Samtalen  
ledes av Pål Vikesland.

Spørsmålene er mange. Hvilke trender ser vi i  
kriminallitteraturen i dag? Hvilken plass har denne 
type litteratur i dagens litterære univers? Har 
kriminallitteraturen noen funksjon utenom å under-
holde? Speiler den samfunnet/samtiden, og er den 
samfunnskritisk? Hvorfor leser vi egentlig krim? 
Hvordan har utvikling på kriminallitteraturen vært 
de siste ti årene? Hva er god krim og hvor går 
egentlig grensen mellom god og dårlig krim? 

Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no
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Onsdag 10. november

Middag á la Drum
En kriminelt god middag på Festiviteten kl. 19.00

Til ære for Gert Nygårdshaug og hans forfatter-
skap, inviterer Litteraturuka til en kriminelt god 
middag i samarbeid med Festiviteten. Menyen er in-
spirert av Nygårdshaugs romanfigur Drum, og Drums 
smak, ønsker og behag. Mellom hovedrett og dessert 
møter vi forfatter Gert Nygårdshaug i samtale med 
Halvor Titlestad. 

Forrett: Kremet jordskokksuppe med røkt laks & 
surdeigskrutonger
Hovedrett: Lammefilet med kremet svartkål, rød-
vinssaus, røstipoteter & blåbærcoulis
Bokbad: Halvor møter Gert Nygårdshaug
Dessert: Sjokoladenemesis m. variasjon på blåbær

Denne kriminelt gode middagen koster kr. 750.- 
og kjøpes på www.ticketco.no. Drikke er ikke 
inkludert i prisen. OBS! begrenset antall plasser!

Torsdag 11. november

Tales of the Unexpected
En småskummel vandring 

Borgarsyssel museum kl. 19.00

«Tales of the Unexpected» er en britisk novelle- 
samling bestående av 16 historier skrevet av  
Roald Dahl, utgitt i 1979. Historiene har tidligere  
blitt utgitt på norsk i de to bøkene «Et hode kortere  
og andre hårreisende historier» - og «Kiss Kiss». 
Denne torsdagskvelden skal vi få høre noen 
av disse lumske historiene til Roald Dahl lest av 
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Teaterkameratene. Dette vil skje i de småskumle- 
koselige stuene på Borgarsyssel. Vi gjør oppmerksom  
på at dette ikke er egnet for barn.  Oppmøte ved 
inngangen til Olavs hall. Kle deg godt! 

Billetter á kr 100, - kjøpes på www.ticketco.no 

Fredag 12. november

Storm og stille 
Lansering under Poesifrokost 

Sarpsborg hovedbibliotek kl. 08.15

Det blir stor stas denne morgenen! Guro Skottene 
lanserer sin nye diktsamling «Storm og stille». 
Guro Skottene er født og oppvokst i Sarpsborg, men 
bor nå i Oslo. Hun er utdannet ved Forfatterskolen 
på Finnsnes i Troms. «Storm og stille» er hennes 
fjerde diktsamling. I tillegg gav hun ut romanen 
«Nattens farger» i 2017. Guro kombinerer lun humor 
med det dypeste alvor. Det gjenkjennbare skildres 
gjennom nye og ofte overraskende synsvinkler, i et 
lyrisk, men lett språk.

Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no

Fredag 12. november

Alt eller intet  
Et «fengslende» møte i Olavs hall 

på Borgarsyssel kl. 12.00

Boken «Hans Nielsen Hauge - alt eller intet» for-
teller historien om en av de mest betydningsfulle 
personer i norsk historie. 
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Møt forfatterne Ann Jorid Pedersen og Jens Olav 
Simensen, som i denne boken belyser hvordan  
bondegutten fra Østfold bygde et landsomfattende, 
moderne økonomisk og åndelig nettverk på tvers av 
gjeldende samfunnsnormer. 

Hvorfor ble han forfulgt og fengslet? Hvorfor fikk 
hans gjerning en så stor betydning for ettertiden? 
Hvilke av Hauges verdier og holdninger er verdt å 
ta med seg inn i vår tids politiske spørsmål? Er det 
i det hele tatt mulig å overføre hans erfaringer  
fra mer enn 200 år tilbake til dagens Norge? 

Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no 

Fredag 12. november

Quiz med litt krim i
Fredagsquizen på Dickens kl. 20.00

Den tradisjonelle fredagsquizen på Dickens sender 
et lite nikk til kriminallitteraturen under Littera- 
turuka.  Dette er en sosial allmenquiz som passer 
for alle. Quizen starter kl. 20.00. Påmeldte lag 
har bord fra kl. 18.00.

OBS! For påmelding til quiz, ring Dickens på 
mobil 993 22 277.

FORBEHOLD OM FORANDRINGER

Litteraturuka Sarpsborg må ta forbehold om  
forandringer som kan oppstå i programmet i  
løpet av uken. Hold deg oppdatert og følg 
med på vår nettside www.litteraturuka.com.
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Lørdag 13. november

Barnehagekrim
Sarpsborg hovedbibliotek kl. 13.00

«Mysteriene i Kråkeslottet barnehage» er en herlig 
serie av forfatter Lars Mæhle og illustratør Odd 
Henning Skyllingstad. Leon og Live, Kråkeslottet 
barnehages egne detektiver, løser gåter som alle 
barn vil kunne kjenne igjen. Vi er så heldige å få 
besøk av Odd Henning Skyllingstad som skal fortelle 
og tegne for oss om Kråkeslottet barnehage.                                                                                                

Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no 
 

Lørdag 13. november

Engelens fall
Forfattermøte 

Sarpsborg hovedbibliotek kl. 15.00

Myriam H. Bjerkli er født i Tromsø, men er i dag bo-
satt i Larvik.  Hun jobber som forfatter, forlegger, 
oversetter og frilansjournalist. Myriam debuterte  
som forfatter i 2006 og har skrevet både dikt,  
noveller og barne- og ungdomsbøker før hun i 2017 
skrev kriminalromanen «Lille Linerle» som er den  
første i Kodal-trilogien. Den siste boka hennes er 
«Engelens fall» og kom ut i juni 2021. Bøkene hennes  
har fått strålende kritikker. Du møter forfatter  
Myriam H. Bjerkli i samtale med biblioteksjef  
Anette Kure.                                                  
 
Gratisbilletter hentes ut på www.ticketco.no




