
	  
	  

Prosjektbeskrivelse Huldraheimen 
Huldraheimen skal være et kreativt rom for barn og ungdom å utvikle 
fortelleregenskaper gjennom teater, spill og skriving. Målet er å forsterke barn og 
ungdoms evne til å kommunisere tanker og meninger og samarbeide med hverandre. 
I tillegg skal Huldraheimen inspirere til innovativ tenking og videreutvikling. Jeg 
ønsker å skape en verden basert på Troll hvor den kreative prosessen skal ende 
med et sluttprodukt.  Sluttproduktet kan være en app til mobiltelefon, en bok eller et 
produkt som vi kan selge i Huldraheimen, en butikk for Troll lokalisert i Litteraturhuset 
i Bergen. 

Bakgrunn 

Prosjektet er inspirert av forfatteren Dave Eggers som 
startet 826 Valencia i San Francisco. 826 Valencia 
skulle opprinnelig være et senter for barn og ungdom 
som skulle tilby leksehjelp og ekstra oppmuntring til 
kreative prosjekter. Målet var å gi barn og ungdom den 
ekstra oppmerksomheten som både foreldre og lærere 
ikke hadde mulighet å gi i hverdagen. Senteret var 
kommet godt i gang da huseier gjorde de oppmerksom 
på at de var pålagt å bruke eiendommen til 
butikkvirksomhet. Det kreative teamet startet dermed 
en butikk for sjørøvere, San Francisco's Only 
Independent Pirate Supply Store. Her kan du kjøpe 
produkter som Siren Song Silencer, Tattoo Remover 
og Mermaid Bait or Repellent. Tematikken har vært en 
stor inspirasjon til skriveworkshops på senteret og 
hjelper barn og ungdom å komme inn i et kreativ 
modus. Liknende senter er åpnet i flere storbyer som 
bla Brooklyn Super Hero Supply Store i New York, 
Time Travel Mart i Los Angeles og Monster Supplies i 
London. Sentrene har publiserer fortellinger som 
kommer ut av workshopsene både på internett og i 
magasiner som kommer ut enten 2 eller 4 ganger i 
året.  

For en grundigere innføring i opprinnelsen av 826 
Valencia se gjerne Dave Eggers sitt foredrag på den 
verdensberømte konferansen,TED: 

http://youtu.be/l3QbzvT6vko  



	  
Formål og innhold 

Målet er å vekke fortellerlysten til barn og ungdom i 
form av ulike workshops og en butikk som selger fiktive 
Troll produkter.  Jeg ønsker å utfordre deres kreativitet 
og videreutvikle mytologien om Troll. Tematikken har 
blitt foreldet i norsk litteratur men har fått en 
renessanse i norsk film- (Trolljegeren,Thale) og 
dataspill- (BARK) industri. Tematikken vil derfor være 
høyaktuell blant barn og ungdom på begynnelsen av 
2013 og jeg ønsker å utnytte meg av dette. De vil se 
den foreldete litteraturen ta form i nye media med mye 
action og mytologi. Dette håper jeg vil inspirere til enda 
mer innovative fortellinger og en ny fortellerglede om Troll.  

Det er mitt største ønske å ta barn og ungdoms kreativitet på alvor og gi de et rom å 
teste grensene på deres egen fantasi. Håpet er at våre workshop vil lære barn og 
ungdom at litteratur og kreativitet kan brukes i flere områder og inspirere de til å bli 
gode innovatører og kommunikatører.   

Målet er at butikken som skal selge fiktive Troll provianter skal være åpen når 
litteraturhuset er åpen. For workshopsene vil vi fungere ut fra bestillinger enten det er 
fra skoleklasser eller ungdomslag.   

Forslag til 3 dagers workshop á 3 timer med  

DAG 1: 

- Opplesing av trolleventyr evt. 2 stk Asbjørnsen og Moe fortellinger 

- Diskutere i grupper om hva troll er. Redskaper som bøker, artikler, datamaskin vil 
være tilgjengelig slik at deltakerne kan slå opp og bli inspirert. 

- Hver gruppe får i oppgave å lage deres eget troll som skal ha følgende kriterier: 

• En form - hva er utsseende på trollet? Er den stor eller liten? Kvinne eller 
mann? Hvilken klær har hun? 

• Hvor kommer trollet fra og hvor hun? 
• Hvilken historie har trollet? Hvor gammel er hun? Har hun barn, mann eller 

foreldre? 
• Hvilken personlighet har hun? Er hun intelligent, morsom eller slem? 

DAG 2: 

- Begynne med gruppearbeid og jobbe med en presentasjon om gruppens troll. 
Presentasjonen kan være i form av teater, powerpoint, bilder, sang eller en andre 
kreative alternativ 



	  
- Fremføring av presentasjon 

- Gruppene deles inn i flere grupper 2 pr stk: 

1. Skriver en fortelling om trollet 
2. Skriver forslag til en app som kan være nyttig for trollet 
3. Skriver et forslag til et produkt som trollet ville likt å kjøpe på Huldraheimen 
4. Tegner trollet i 2 ulike situasjoner 

Dag 3: 

- Gruppene jobber med presentasjoner av deres prosjekter 

- Stemmer på hvilken som skal produseres og lages til Huldraheimen (veldig usikker 
på om dette blir riktig format) 

De blir da invitert tilbake til lanseringsfest. Aktivitetene vil også dokumenteres på 
egne nettsider.  

Fiktive Produkter 

Gjengs for alle sentrene er det enorm interesse for produktene som selges i 
butikkene. De har fått mye mediaoppmerksomhet og får mange internasjonale 
gjester som spesielt oppsøker senteret.  

Produktene som produseres for butikkene bruker moderne produktdesign. De skal gi 
inntrykk av å være premium eksklusive produkter. Produktene er fiktive og skaper 
egne fortellinger. Som f.eks. "Salt made from tears of laughter" som selges i 
London's Monster Supplies:

  



	  
Produktet virker genuint og eksklusivt samtidig som det vekker tanker om hvem som 
vil kjøpe dette. Det er skapt for "monster", betyr det at uhyrene er nysgjerrig på 
hvordan det er å være menneskelig og le? Det virker også å være et produkt som er 
genuint og kunne vært med i en film om Harry Potter, for eksempel.  

 

 

Eller et spann med udødelighet som 
de selger i Brooklyn Superhero 
Supplies.  

 

 

 

I likhet med Monster Supplies og Brooklyn Superhero Supplies, ønsker jeg å utvikle 
produkter som kan være nyttig for Troll som f.eks. tanntråd for å få vekk småstein, 
mose for å helbrede myke knokle og salve for å vokse vorter.  Butikken skal fungere 
som håndterbar inspirasjon for videre utvikling av flere trollfortellinger skrevet og 
oppfunnet av barn og ungdom som deltar på workshopsene.  

Det er mitt mål at disse produktene skal variere i format. Noen fortellinger skal 
publiseres i vanlig magasin format og noen skal ta andre former som produkter å bli 
solgt i butikk eller det kan evt. bli app´er til trollenes smarttelefoner. Vi skal være 
innovative med fortellinger og ikke la oss begrense av format.  

Det  vil utarbeides en forretningsplan som skal  

 

Målgruppe 

I første fase ønsker jeg å appellere til barn mellom 9 og 12 år. Etterhvert som mer 
kompetanse tilknyttes senteret vil jeg ha egne workshops for ungdom mellom 13 og 
16.  

 

 

 

 

 



	  
 

Konklusjon 

Jeg er i dialog med Kristin Helle-Valle som er villig til samarbeid. Litteraturhuset har 
lokaler egnet for butikkvirksomhet og konseptet komplementerer med 
Litteraturhusets ambisjoner. Foreløpig er det enighet om leie av butikklokaler og at vi 
kan bruke på Litteraturhuset til workshoper. 

Jeg mener dette er et spennende prosjekt som vil inspirere innovasjon og bedre 
kommunikasjonsegenskaper hos barn og ungdom.  

Referanser 

Ministry of Stories: http://www.ministryofstories.org/ 

826 Valencia Pirate Supply Store: http://826valencia.org/store/ 

826 Valencia: http://826valencia.org/ 

The Echo Park Time Travel Mart: http://826la.org/store/ 

Brooklyn Hero Supply Co. : http://www.superherosupplies.com/ 

Bark: The Game: http://www.facebook.com/BarkTheGame?filter=3 

 


