
#kultrh
Kulturbyen under lupen



Kulturbyen Trondheim

• Hva ville Adresseavisen med serien og hva 
skjedde?

• Hvorfor ble det så kraftig debatt?

• Hva bør skje framover?



Kulturbyen Trondheim?
God eller elendig timing?



• Trondheim er årets kulturkommune

• Trøndelag Teater er best i landet

• Kunsthallplanene er mer konkret enn noensinne

• Festningen er støyklarert

• TSO aldri stått sterkere

• Trondheim får skryt for bygging av den kulturelle 
grunnmur

• OG: Trøndere som laget både musikken og 
videoen til The Fox



Ideen var, dessverre, også bergensk



Forsmak på et kritisk blikk på om vi 
VIRKELIG er en kultuby

”Som konsertarrangører er 
Trondheim fullstendig satt i 
skyggen av Bergen og Oslo. Og 
nå av Kristiansand og 
Stavanger. Legger vi til 
sneglefart i kulturpolitiske saker 
som kunsthall og litteraturhus, 
tegner det seg et bilde av en 
kulturby på vei nedover i 
divisjonene”.



Hva ønsket vi med 
”Kulturbyen Trondheim”

• Avdekke skjevheter i kommunal satsing på kultur
• Viderebringe kvalifisert kritikk av Trondheims 

manglende nasjonale profil
• Sjekke myter opp mot fakta
• Peke på prosesser og planer som ikke gikk fort 

nok
• Tørre å si at noe ikke er bra nok
• Skape en debatt som fikk mange aktører på 

banen – ”riste teppet”
• Ikke være forhåndsdømmende i vinklingene 

(veldig åpen tittel på serien)
• Kun tre saker klar da vi mente at den trengte 

innramming (serievignett)
• Være uredd mtp negative reaksjoner: ”debatten 

vil føre oss framover”.



Startet med komparativ analyse 
Trondheim vs Bergen

Basert på kommunens egne tall og kvalitetssikret 
mot det vi visste Minerva kom med dagen etter



La ut de viktigste sakene på nett etter noen 
dager (tabbe) – da tok diskusjonen av



I to uker var det hovedsatsingen på avdelingen – Anna Lian, 
Trygve Lundemo + meg. 

Til nå 50 saker og leserinnlegg på papir 
der ”kulturbyen Trondheim” er nevnt



Storslegga fra Bleken og Ragde
(tabbe av oss å ikke bruke dem tidligere – dette er en Bergens Tidende-sak…)

- Trondheim er 
ingen kulturby. 
Det er en fotball 
og 
universitetsby

- Den ( 

Trondheim) er 
meget 
tilbakestående. 
Det synd å si så 
mye negativt om 
byen sin, men jeg 
føler nesten at 
jeg lever i et 
indre eksil i 
Trondheim



Adressa er selv problemet

• Thomas Ryjord De eneste i kulturfeltet i Trondheim 
som har dårlig selvtillit for egen kultur er 
kulturjournalistene i Adresseavisen. Og god kultur 
kan aldri måles i antall fasademeter i polert betong 
og glass, eller hvor stor gressplen man har 
tilgjengelig for verdensstjernene.

• Kulturinteressert på mail: Noe av det viktigste dere i 
Adressa kan gjøre i den ”sammenlikningssaka” dere 
har funnet på i det siste, er å gå i dere sjøl, analysere 
egen mentalitet, sjølforståelse, innsiktsnivå og 
oppfatning av den byen dere sier dere skal tjene og 
opplyse.

• Marianne Meløy: 

– Koffør ikkje meir debatt? Jau, en av de 
viktigaste aktøran i kulturbyen Trondheim e 
Adresseavisen og den e, unnskyld mæ, Pravda. 
Der det sjeldent e slakt, men de tar ikke helt av 
før Oslo har sagt det først.

• Stor debatt på twitter under #kulTrdh

https://www.facebook.com/ryjord


I sommer blusset det opp…

Kulturs desidert mest leste sak i sommer: over 40 000

Hvor er Rita? Svarte 29 august i en 
interpellasjon i Bystyret som ble stemt 
ned også av Ap –fordi hun hadde glemt 
ambisjonene om å bli enda bedre. Ville 
få vedtak på at Trondheim var en god 
kulturby.





Også må vi fortsette å være kritiske

Og entusiastiske


