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Alle arrangement blir gjennomført på en trygg måte, etter gjeldende smittevernregler.
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Ely Navarro
Emma Svarva Giskås

Ida Jenshus
Frida Natland 

Anne Berit Lein



Hilmarfestivalens levende bibliotek har levende bøker! Stedet er Steinkjer bibliotek, et helt vanlig 
bibliotek, men det er 15 forskjellige mennesker med 15 forskjellige historier som lånes ut disse 
dagene. Du registrerer deg som låntaker, blir ledet fram til «boka» og får 20 eksklusive minutter  
der hun eller han  forteller om ulike kapitler fra sin livshistorie,  hvordan de har opplevd sitt livs 
reise, sin utvikling, samfunnet og verden rundt seg. Dette er en unik mulighet, en unik setting og 

en fantastisk arena for menneskemøter, støttet av UNESCO. 

Hilmarfestivalen har fått med seg Steinkjer bibliotek, Steinkjer Bokhandel og Steinkjer-Avisa  
på laget og sammen plukket ut 15 «bøker» til verdens aller første levende bibliotek i Steinkjer.   

Det blir selvfølgelig et arrangement i koronasmittefri sone etter alle kunstens regler. Velkommen!

VELKOMMEN TIL DET 
LEVENDE BIBLIOTEKET!

Anne Marit Igelsrud
Anne Marit Igelsrud fra Jevnaker kom flyt-
tende til Steinkjer for snart ti år siden, etter 
å ha funnet kjærligheten med en staut kar 
fra Asphaugen. I 2016 var de blitt tobarns-
foreldre, og planla bryllup samme sommer. 
Da ble Anne Marit plutselig  syk. Det ble 
påvist livmorhalskreft, og en omfattende 
behandling på St. Olavs Hospital i Trond-
heim fulgte. Kreften ble bekjempet, og Anne 
Marit ble erklært frisk. Men det var da den 
virkelige kampen startet. Kreftbehandlin-
gen hadde nemlig påført henne omfat-
tende stråleskader. Det fører med seg store 
smerter, i tillegg  sliter hun med fatigue og 
lymfødem. Den før så aktive og engasjerte 
damen er nå utenfor arbeidslivet, og prøver 
å takle senskadene og familielivet etter 
beste evne. I bloggen «Bak gardina» fortell-
er hun åpenhjertig om hvordan det er å leve 

med senskader etter kreftbehandling. 

Ademir Viteskic
I 1992 raste krigen på Balkan for fullt, og en 
dag kom det serbiske soldater på døra til fam-
ilien Viteskic i Sarajevo. Den bosniske fami-
lien på fire fikk en halv time på å pakke med 
seg det mest nødvendige og forlate leilighet-
en, som serbere skulle overta. Familien flyk-
tet fra sitt krigsherjede hjemland, og en lang 
ferd endte til slutt i Trøndelag og Steinkjer, 
der de skapte seg et nytt liv. Ademir var 14 år 
da familien kom til Steinkjer, og med et fot-
balltalent og et godt språkøre, ble han fort in-
tegrert i Steinkjer-samfunnet. Etter fullført 
videregående og påfølgende 4års studium 
om statsvitenskap i Trondheim, flyttet han 
tilbake til Bosnia for å være med på å bygge 
opp hjemlandet sitt etter krigen. Han stiftet 
familie, og ble far til to tvillinggutter. I 2011 
flyttet han tilbake til Steinkjer, der foreldr-
ene fortsatt bor, og i fjor flyttet guttene, som 
nå er 19 år gamle, etter. Ademir jobber i dag 

som innkjøpssjef på NTE.

Geir Draghi Småvik
På starten av 90-tallet var Geir Draghi Små-
vik et talent i flere idretter i Steinkjer. Men 
han slet med en indre uro, forårsaket av 
udiagnostisert ADHD. Da han som 19-åring 
prøvde amfetamin for første gang, var det 
som alt  falt på plass, og han fant roen. Men 
etter hvert tok rusen overhånd. Som 22-åring 
sluttet han på A-laget til SFK, og skled ut i mer 
omfattende rusmisbruk. Etter en nykter peri-
ode der han stiftet familie og flyttet sørover, 
havnet han utpå igjen i 1998. Denne gangen 
endte det i en psykose. I flere år slet han med 
psykoser, og i denne perioden ble han også 
voldsdømt. Vendepunktet kom da han fikk 
behandling på Brøset, og etter hvert kom seg 
ut av psykosen og rusmisbruket. I 2018 fly-
ttet han hjem til Steinkjer. I dag er han rus-
fri, og jobber på KBT (Kompetansesenter for 
brukererfaring og tjenesteutvikling) i Trond-
heim. Geir jobber nå sammen med sin tidlig-
ere skolekamerat Kjell Rune Henriksen med  

bok om fortiden som rusmisbruker.



Jonhild Joma
I Namsos, en desemberdag i 1945, ble Jonhild 
Joma født. I vinterhalvåret levde familien i 
Snåsaheia, om sommeren ved Namsvatn inn-
ved Børgefjell, en tradisjonell samisk oppvekst 
i gamme, med mange samer rundt seg. Over-
gangen fra barndom i trygge omgivelser til un-
gdom på realskolen ble tøff, og opplevelsen av 
å være alene blant mange ble sterk. Ingen der 
kjente til noe fra hennes bakgrunn. Følelsen 
av å stå lavt på rangstigen provoserte henne 
og fikk henne til å kjempe. Etter endt skole-
gang utdannet Jonhild seg som sykepleier og 
tok senere jordmorskolen og var bestemt på å 
opparbeide seg både status og respekt. Dette 
klarte hun og fikk både erfaring som avdeling-
sleder og medlem i det samiske eldrerådet, det 
første i sitt slag, nedsatt av Sametinget. Sam-
funnsengasjement og miljøspørsmål er viktig 
for henne, og ber du henne om gode argument-
er imot vindkraft, så bidrar hun gjerne. Jonhild 
forteller gjerne fra barndommen sin. Hun har 
også andre spennende kapitler verdt å høre på.

Hans Magnus Ystgaard
Hans Magnus har opplevd mye, lest mye 
og skrevet mye. I august i år ga han ut boka 
NOREPLY, med undertittelen «om en sam-
funnskontrakt som smuldrer». I 2019 ga 
han ut «Den tause sønnen» som handler 
om et liv med et psykisk utviklingshem-
met barn, fra barndom og inn i voksenliv-
et. Hans samfunnsengasjement og kamp 
for sønnen setter søkelyset på at psykisk 
utviklingshemmede trenger gode rammer 
og skal ha en plass i samfunnet vårt. Hans 
Magnus debuterte med romanen «Våkenatt» 
i 1967. Han kunne ha blitt forfatter på heltid, 
men valgte å overta farsgården på Sparbu. 
Senere tok han hovedfag i historie og arbei-
det i flere år som museumsbestyrer på Egge 
museum. Han har skrevet en rekke skuespill 
og oversatt Shakespeare til trøndersk – både 

skuespill og sonetter!

John Pål Inderberg
John Pål ble født på Steinkjer i 1950 og er en 
musiker med internasjonale meritter. Han 
spiller  baryton- og sopransaksofon og var helt 
sentral da jazzlinja ved  Institutt for musikk 
ved NTNU ble opprettet. I mange år var han 
professor der. John Påls merittliste kan ta 
pusten fra de fleste.Han har reist verden 
rundt og har blant annet spilt musikk etter 
Hilmar Alexndersen i Japan. Han har spilt 
med mange av verdens beste jazzmusikere, 
blant annet Chick Corea. Han har fått norsk 
jazzmusikks fremste utmerkelse Buddyp-
risen, Lindemannprisen og i 2019 fikk han 
Hilmar Alexandersens musikkpris. Han re-
flekterer over et liv med spennende menne-
skemøter og store musikalske opplevelser, 
om mennesker han har sett utvikle seg og sta-

dig nye prosjektideer.  

Erik Stenvik
Erik er en av «bøkene» i det levende bibli-
oteket som faktisk har skrevet bok.  «Bon-
devett – en personlig historie om livet på 
landet og avfolkninga av norske bygder» fra 
2019 er full av minner og gode historier fra 
den gang hestene var trekkraft i landbruket. 
Han formidler kunnskap han har samlet og 
refleksjoner han har gjort seg om utviklinga 
i landbruket, samfunnet og livet. Han skriv-
er også artikler og kronikker i avisene og er 
en mann med mye på hjertet. Dette er så 
nært du kan komme den gamle «skumring-
stoinna», med alt det fører med seg av lune 
historier fra gammeltida blandet med dyp 
livsvisdom. Erik er i dag pensjonist, men har 
arbeidet som bonde, veterinær, forfatter og 
har i mange år arbeidet ved Landbruksavde-

ling til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Morten Stene
Lurer du på noe om historien til Steinkjer, 
eller om folk som har bodd i Steinkjer er det 
lurt å spørre Morten. Han har møtt mange – 
og formidler gjerne. Morten er forsker og for-
skningsformidler, men også seremonimester 
i Human-Etisk Forbund og styremedlem i 
Foreningen Gamle Steinkjer. Han er en stor 
Steinkjer-patriot og driver helt alene Steink-
jerleksikonet. Morten har skrevet flere bøker 
om Steinkjers historie. Han startet og driver 
blant annet www.NN-24.no. Morten arbei-
der både på NORD universitet og i Trøndelag 
Forskning og Utvikling. Han var en av reda-
ktørene av jubileumsboka til Hilmarfestiva-

len, utgitt til 10 årsjubileet. 

Turid Saursaunet 
Turid Saursaunet opplevde vi som entusi-
astisk Pride-general gjennom hele septem-
ber. Hun er ei dame med stort pågangsmot, 
godt humør og på stadig nye tokt med jour-
nalister i hælene. For fire år siden flyttet 
hun tilbake til Steinkjer etter ti år i Oslo. 
Hun har startet likestillingsorganisasjonen 
Rød Tråd, som stadig får flere medlemmer. 
Til tross for tidligere generasjoners kamp 
for likestilling og likeverd er det fremdeles 
kamper som må kjempes. Turid kan fortelle 
om opplevelser med å være skeiv og om 
hvorfor engasjementet brenner så sterkt. 
Mangfold, likestilling og likeverd er hennes 

fanesaker i livet.



Anne Berit Lein
Anne Berit ble i kommunestyret den 16. 
mars i år valgt til Steinkjer kommunes første 
kvinnelige ordfører. Brandsegga i Ogndal 
har vært hennes ankerfeste. Et brennende 
engasjement for lokalsamfunnet er hennes 
varemerke. Hun bryr seg om folk rundt seg og 
ønsker gjennom samarbeid og samskaping 
å utvikle kommunen vår til en enda bedre 
kommune  å vokse opp i og bo i. Anne Berit 
utdannet seg til jordskiftekandidat på Norges 
Landbrukshøgskole på Ås, (Nå NMBU) med 
hovedkurs i regional planlegging. Hun jobbet i 
Statens vegvesen før hun i 1998 flyttet tilbake 
til Steinkjer  og til jobb i Landbruksavdelinga 
hos   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.   Den 
politiske karrieren startet i 2007, da hun ble 
valgt inn i kommunestyret i Steinkjer. Etter 
dette har hun stadig blitt gjenvalgt. Ved siste 
valg sto hun nederst på lista, men ble kumul-
ert opp så mange plasser at hennes forsøk på 
å tre tilbake endte fullstendig motsatt. Hva er 

det egentlig som driver henne?

Nuur Adan Hassan
Nuur er fra Somalia har opplevd drama-
tiske krigshandlinger og sett Al Shababs 
herjinger på nært hold. Han skulle rekrut-
teres til barnesoldat, men klarte å flykte og 
gikk på sine egne føtter gjennom hele Eu-
ropa, en svært dramatisk tur med kryssing 
av flere grenser, før han kom til Norge som 
mindreårig flyktning i 2013. I år fikk han 
norsk statsborgerskap! Nå har han bestått 
videregående skole, fått fagbrev som pla-
tearbeider og fast jobb i Aker Kværner. Nuur 
er en klok ung mann med mange tanker om 
utviklingen i både Norge, Somalia og verden. 
Nuur forsørger småsøknene sine i Somalia 
og tar seg av dem. Han snakker med famil-
ien sin hver dag, og giftet seg i sommer. Nuur 
snakker fire språk: Somali, arabisk, engelsk 

og norsk og er praktiserende muslim.   

Emma Svarva Giskås
Til tross for sin unge alder, har Emma vært 
politiker i flere år. Etter videregående skole 
utdannet hun seg til lærer, men jobber i dag 
som kommunikasjonsrådgiver for Arbeider-
partiet.  Hun satt i styret til NORD universi-
tet da forslaget om nedlegging/ omlegging av 
studiestrukturen var til behandling. Hun sit-
ter i formannskap og kommunestyre i Steink-
jer og har et brennende samfunnsengasje-
ment. Hva var det som vekket det politiske 
engasjementet hennes? Hvor henter hun en-

ergien fra? Hva er drivkraften? 

Ely Navarro
Ely er sosialantropolog og opprinnelig fra 
Mexico. Hun har bodd mange år i Norge og 
brenner for kultur, litteratur, kunst og språk. 
Inkludering og mangfold står sterkt i hennes 
arbeid. Hun vil fortelle om bakgrunnen sin fra 
Mexico. Hvordan var det å vokse opp i Mexico, 
og hvorfor flyttet hun til Norge? Hva er hov-
edforskjellene på Mexico og Norge? Er det 
sant at Mexico bare er fattigdom, narkotikas-
mugling og bandekriger? Eller finnes det også 
et annet Mexico?  Ely er prosjektleder for Hu-
man Wikipedia. Et prosjekt som vil motvirke 
fremmedfrykt gjennom representasjoner av 
meksikanske ikoner. Vi er ikke et kostyme vi 

er kultur. Instagram: humanwikipedia. 

Frida Natland 
Frida deltok i TV-serien «The Voice» i 2013 
og opplevde at alle fire dommere trykket på 
knappen etter få sekunder. Alle ville ha Fri-
da. «Jeg har aldri hørt en stemme som din!», 
utbrøt Sondre Lerche, mens Lene Nystrøm 
mente jenta fra Steinkjer rett og slett var 
utsøkt. Espen Lind sukket og mente Fri-
da hadde «en magisk formidlingsevne.» 
Dette eventyret var det mange av oss som 
fikk med oss, men det er bare en liten del 
av Fridas liv. I dag arbeider hun som karri-
ereveileder i Karrieresenteret i Trøndelag 
som tilbyr kurs og veiledning til alle vok-
sne over 19 år. Fra et megastort fokus på seg 
selv og egen karriere, har hun valgt å hjelpe 
andre til å gjøre valg med utgangspunkt i 
egen  kompetanse og egne ressurser. Frida 
er svaksynt og har gjennom hele livet kjent 
på hvordan handicapet har preget henne 
både i barndom, ungdom og karrierevalg. 
I dag kjemper hun for mangfold og inklu-
dering og vet at det er plass til oss alle i et 

mangfoldig samfunn. 

Ida Jenshus
Som 20-åring vant Ida Jenshus talent-
showet «Lyden av Lørdag» på NRK. Nå, 13 år 
og utallige plater, priser og turneer senere 
har hun skapt seg en nasjonal og internas-
jonal karriere som countrysanger, til og med  
i USA. Nå har hun sluppet en egenprodusert 
tekst på norsk. Låta heter «Heim igjen» og 
er en del av et stort og viktig prosjekt i regi 
av BUFetat, der hensikten er å finne behan-
dlingshjem til ungdom med adferdsproble-
mer som gjør det vanskelig for dem å bo med 
foreldrene. Målet er  at de skal vende tilbake 
til egne familier på et senere tidspunkt. Ida 
har selv flytta mye rundt. Foreldrene hennes 
ble skilt da hun var liten, og selv flytta hun 
hjemmefra som 17-åring. Nå trekkes hun 
mer og mer mot Nord-Trøndelag og et ank-
erfeste. Etter hjemkomsten fra USA i 2017 
kjente hun hvor godt det var å komme hjem 
til bandet sitt, til familien, til alle som alltid 
har vært der for henne. Hun søkte trygghet 
og ro for å kunne stå i alt det jobben krever. 
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