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    norsK forfaTTErsEnTrUm
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon for skjønnlitterære forfattere, 
et serviceorgan for litteraturinteresserte, og et kompetansesenter for forfatter- og 
litteraturformidling.

Norsk Forfattersentrum ble etablert i 1968. Formålet med virksomheten er å skape kontakt 
mellom forfattere og publikum gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre 
former for utadrettet virksomhet. 

Årsmøtet innebærer bl.a. enighet. Her ved Gill og Ingebrigtsen, Engebretsen som observatør.
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    lEVEndE lITTEraTUr 
Vi er stolte av forfatterne som drar ut på oppdrag over det ganske land, som møter opp på 
paneldebatter, klubber, festivaler, konfi rmasjoner, bibliotek, rådhus, julebord, konferanser, 
seminar, i barnehager, på skoler, på sykehjem og arbeidsplasser. Forfattere som opplever å 
bli kjørt på oppdrag i snøscooter og motorbåt, å være eneste gjest på et tomt hotell, å sitte 
på fl yplasser, jernbanestasjoner og lærerværelser, for å møte sitt publikum. Norske forfattere 
har styrke og pågangsmot.

Norsk Forfattersentrum har en unik kunnskap om norske samtidsforfattere og norsk 
samtidslitteratur. Denne kompetansen er ikke forbeholdt geografi ske inndelinger. Forfattere 
fra hele landet blir formidlet over hele landet. 

Vi fungerer som et kompetansesenter for våre medlemmer, med kunnskap om rettigheter og 
satser samt støtte til prissetting av oppdrag. 

I 2010 opplevde vi en rekordstor økning i samlet omsetning på over 28 %, og en økning i 
omsetning av oppdrag på 25,7 %. Våre spådommer fra 2009 om utfl ating i 2010 ble gjort til 
skamme. Aldri før er så mange oppdrag registrert gjennom Norsk Forfattersentrum. Vi ser 
dette som en svært positiv utvikling. Flere og fl ere forfattere får oppdrag, og oppdragene er 
honorert etter gjeldende satser og vilkår. Dette bidrar til å trygge mange forfatteres levekår 
i Norge, og det er lov å anta at dette igjen vil føre til enda mer god samtidslitteratur, og enda 
fl ere lesere av den.

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder
Norsk Forfattersentrum

Ingvild Christine Herzog
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    ET VEndEPUnKT
2010 var et vendepunkt for Norsk Forfattersentrum. På grunn av nok en rekordøkning i 
omsetning måtte det igangsettes tiltak for å styrke fundamentet, trygge administrasjonen 
og sørge for sikker og sunn drift. Det ble gjort en stor innsats for å avslutte midlertidige 
løsninger og nødløsninger. Vi måtte sørge for å være rustet til å behandle den store og 
gledelige pågangen. 

ØKT omsETnIng
I 2010 ble det formidlet 7 850 oppdrag fordelt på 736 forskjellige forfattere. Forfatterne fikk 
utbetalt 19 942 465 kroner i honorar. Dette er en økning på 25,7 % for 2010 sammenlignet 
med 2009, og den største økningen noensinne. Vi har de senere år valgt å måle økning i 
kroner og ikke antall oppdrag, da det ofte er prisen på oppdraget som sier noe om arbeids-
mengden og innholdet, og som merkes best av forfatterne. 

Økningen i omsetning er en viktig del av vendepunktet. Forfattersentrum har i løpet av 2010 
nådd langt med hensyn til å få forfattere og oppdragsgivere til å bruke oss. Registrering og 
fakturering er en viktig del av kjernevirksomheten og medlemspleien vår. 

TIlTaK
Norsk Forfattersentrum ønsket i 2010 å styrke fundamentet og å utvikle og forbedre det 
bestående. Vi måtte ta konsekvensene av en årrekke med økt omsetning, økt medlems-
tall og økte antall oppgaver. Vi økte antall årsverk og søkte å styrke og trygge drift, 
administrasjon og kvalitet i alle ledd. Samtidig ble Litteraturbruket, vårt prosjekt for litterære 
produksjoner, en fast del av Norsk Forfattersentrum 1. november. Vi investerte i nye nettsider 
og forbedret datasystemet. Det viste seg at igangsettingen av disse tiltakene ikke kom et 
sekund for tidlig. 

Vi ønsker og håper at volumet på omsetningen vil fortsette å øke. Vi er nødt til å sørge for 
å være i stand til å rekke over både medlemspleie, ren forfatterformidling og den øvrige 
kjernevirksomheten vår. 

lEsEårET 2010
2010 var nasjonalt Leseår og starten på Leseløftet 2011–2014. Norsk Forfattersentrum ble 
tildelt midler for å arbeide med prosjekter som skulle bidra til å øke lesefrekvensen og evnen 
hos leseuvante voksne. Ifølge tall fra Leser søker bok gjelder dette 30 % av befolkningen. 
Vi fikk tildelt midler fra Kulturdepartementet, og sammen med Foreningen !les og Leser 
søker bok fikk vi midler fra ABM-utvikling. Leseåret ble en suksess. Mange leseuvante møtte 
en forfatter eller var med på et arrangement som kan ha bidratt til å stimulere leselyst 
og -evne. Også for organisasjonene som deltok har dette vært en lykkelig øvelse i godt 
samarbeid for et overordnet mål.
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arrangEmEnTEr
Ved siden av de daglige rutinene markerte vi oss på de fleste arenaer der litteratur 
ble formidlet i 2010. Vi samarbeidet med landets bibliotek, DKS-verdenen, 
Utdanningsdirektoratet, fylkeskommuner, Dei nynorske festspela, Norsk Litteraturfestival – 
Sigrid Undset-dagene, Bjørnsonfestivalen, Ordkalotten, Litteraturhuset, Bokmessa,  
Oslo Poesifestival, Kapittel, Finnmark internasjonale litteraturfestival og flere. 

Av egenproduserte arrangementer hadde vi Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Sørlandets 
bokdag, Østnorske bokdager, Litterær hagefest, Forfatternes hus på Nansenskolen 
under Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene, Poesitrikken på Verdens bokdag 
(i samarbeid med Ruter og Bokklubbene), De Litterære Festspill med årets festspilldikter 
Hanne Ørstavik, Litteratur på Mono, Litteraten i Tromsø, Forfattarforelesinga, skrive- og 
inspirasjonskurs og ORDTAK, for å nevne noen. 

Den utadrettede virksomheten er blant Forfattersentrums nerver. Her møter våre 
medlemmer publikum, og vi kan bidra til å sørge for stor bredde, og formidle alle, fra 
hyllevelterne til den smale som selger to diktsamlinger i nærbokhandelen. Dette gjør vårt 
tilbud unikt, og vår opplevelse er at publikum over det ganske land vet å sette stor pris på 
dette. 
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    sTYrET 
sTYrET (ETTEr årsmØTET 2010) 
Styreleder: Line Baugstø
Nestleder: Per Olav Kaldestad
Styremedlemmer: Marte Huke, Tania Kjeldset og Arne Hugo Stølan
Varamedlemmer: Frøydis Alvær og Sigmund Løvåsen
Valgt av de ansatte: Sissel Kristensen
Vara: Hanne Bru Gabrielsen
Fra Utdanningssektoren: Jonas Bakken (Universitetet i Oslo)
Fra Biblioteksektoren: Anne Kristin Lande (Norsk Barnebokinstitutt)

mØTEr og sEmInar
Styret har hatt ni ordinære styremøter i kalenderåret og behandlet 101 saker. Det ble 
avholdt seminar for styre og ansatte i begynnelsen av februar. Styret har behandlet 77 
søknader om medlemskap, og innvotert 66 nye medlemmer.

Styret startet året med å arrangere et seminar for alle tidligere styreledere på Litteraturhuset, 
28. januar. Her ønsket vi å diskutere tre temaer: Vår rolle som nasjonal aktør, 
sakprosaforfatternes rolle i Norsk Forfattersentrum, og på hvilket grunnlag vi skal ta opp 
nye medlemmer. De fleste deltagerne var generelt positive til at vi også må kunne formidle 
sakprosaforfatterne, selv om de ikke kan bli medlemmer. Det er viktig å skille mellom 
medlemskap og formidling. Noen av deltagerne åpnet for at sakprosaforfatterne også må 
kunne bli medlemmer, mens andre var svært imot dette. Styret fikk også et klart råd om å 
legge lista relativt høyt ved vurderingen av litterær kvalitet hos dem som søker medlemskap.

På årsmøtet fikk styret tre nye medlemmer, og i mai arrangerte vi et internt seminar med 
tanke på å bli kjent. Da startet vi også arbeidet med å lage en ny strategi for organisasjonen. 
Vår gamle visjon, Horisont 2015, er allerede utdatert. En strategigruppe bestående av Line 
Baugstø, Per Olav Kaldestad, Tania Kjeldset, Arne Hugo Stølan, Sissel Kristensen og Ingvild 
Herzog hadde flere møter utover høsten, og presenterte en ny visjon på siste styremøte før 
jul. (Se punkt 12.)

13. april gjennomførte styreleder og daglig leder et møte med Bokhandlerforeningens 
daglige leder Randi Øgrey og styreleder Siri Strømmevold. Der ble våre nye «kjøreregler» for 
honorar ved opplesninger diskutert. Før sommeren ble et brev med disse reglene distribuert 
til både forleggerne og bokhandlerne. 

Styret har hatt besøk av Widar Aspeli fra Turnéorganisasjonen i Hedmark (i august), Tone 
Ystanes fra Oppland fylkeskommune (i september) og Ådne Sekkelsten fra Scenekunstbruket 
(i desember).
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ØsTnorsKE BoKdagEr
På initiativ fra tidligere styreleder Toril Brekke bestemte styret at Norsk Forfattersentrum 
skulle børste støv av den gamle «Bokdagen» i Oslo. Den omfattet forfattere fra alle fylkene 
på Østlandet, og fi kk derfor navnet Østnorske bokdager. Bokdagene gikk av stabelen fredag 
19. og lørdag 20. november på Litteraturhuset. Til sammen 70 forfattere leste og snakket på 
hele 14 forskjellige arrangementer. Dessverre var bokdagene svært dårlig besøkt.

forfaTTErKonsUlEnTEn
Eirik Ingebrigtsen sluttet i stillingen som forfatterkonsulent ved årsskiftet 2010–2011, og 
styret besluttet at den neste konsulenten skulle ha Vestlandskontoret som arbeidsplass. Da 
kontoret på Sølvberget i Stavanger måtte legges ned høsten 2010, var det naturlig å la den 
nye forfatterkonsulenten ha spesielt ansvar for Rogaland. I desember ansatte styret Pedro 
Carmona-Alvarez i stillingen som forfatterkonsulent.

ØVrIgE saKEr
Styret har engasjert seg i blant annet følgende saker:
Leseåret 2010. 
Spørsmål rundt fakturering i Hedmark.
Evaluering av kontoret i Rogaland.
Forprosjekt for Hauge-senteret i Ulvik.
Høringsmøte for Kulturskoleutvalget.
Møte med Cultiva i Kristiansand.
Daglig leders åremål.
Manglende midler i medlemsfondet.
Heving av medlemskontingenten.
Honorarutvalget i DKS.
Statsbudsjettet.

Østnorske bokdager
FOTO: Siv Nærø
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    mEdlEmmEr og mEdlEmsarBEId
mEdlEmmEr
Ved årsskiftet var det registrert 1144 medlemmer, en tilvekst på 26 siden 31.12.2009.  
77 søknader ble behandlet i 2010. Av disse ble det innvotert 66 nye medlemmer. Ett medlem 
ble gjeninnmeldt. 40 medlemmer falt fra enten ved utmelding eller ved dødsfall.

nYE mEdlEmmEr
Lisa Aisato
Johanne Emilie Andersen
Bjarte Arneson
Line Berg
Kristian Bergquist
Anniken Bjørnes
Live Bonnevie
Guri S. Botheim
Sigrid S. Botheim 
Erlend Efskind
Tom Egeland
Eivind Hofstad Evjemo
Dag Evjenth
Sigmund Falch
Erika Fatland
Helga Flatland
Wael Philip Gallab
Camilla Groth
Jan Grue
Helene Guåker
Ingeborg K. Hald
Annette Saugestad Helland
Arne Hjeltnes
Hilde Hodnefjeld
Åse Márgget Holm
Tiril Valeur Holter-Andersen
Monica Isakstuen
Åshild Kanstad Johnsen
Merete Junker
Ero Stig Karlsen
Mari Kjetun
Bjarte Klakegg
Kjersti Kollbotn

Ragnhild Kolden
Jørgen Krog
Benedicte Meyer Kroneberg
Vidar Kvalshaug
Nina Lykke
Anders Malm
Vegard Markhus
Thomas J.R. Marthinsen
Kathrine Olsen Nedrejord
Kostan Omarzada
Sara Margrethe Oskal
Eivind Riise Hauge
Kjersti Rorgemoen
Asbjørn Rydland
Berit Rødstøl
John Rørdam
Ingalill Røsberg
Mari Eggen Sager
Rune Salvesen
Mathias R. Samuelsen
Eirik André,Skrede
Nils Henrik Smith
Villy Solheim
Gaute M. Sortland
Sara Li Stensrud
Linn Strømsborg
Kirsten Sødal
Are Frode Søholt
Mia Søreide
Kristin Sørsdal
Kristine Tofte
Eivor Vindenes
Lene E. Westerås
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aVdØdE mEdlEmmEr
I 2010 gikk følgende medlemmer bort:
Svein Andersen
Jack Berntsen
Anders Bye 
Eystein Eggen
Willy Flock
Olaf Havnes
Marit Ihle
Wenche Krossøy
Kjell Landmark
Ragnhild Magerøy
Liv Nysted
Nils Slettemark
Terje Stigen

Vi lyser fred over deres minne
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årsmØTE
Årsmøtet 2010 ble avholdt på Litteraturhuset 16. april, med rundt 75 medlemmer til stede. 
På grunn av askeskyen var det et relativt stort frafall av påmeldte fra andre steder enn 
Oslo og omegn. Ingen saker var meldt inn av medlemmene, og styret hadde heller ingen 
saker utenom de faste postene. Styreleder Line Baugstø ble gjenvalgt, Per Olav Kaldestad 
og Marte Huke erstattet Christopher Grøndahl og Olaug Nilssen, som avstod fra gjenvalg. 
Alle valg ble gjennomført ved akklamasjon. Fullt årsmøtereferat fås ved henvendelse til 
administrasjonen i Norsk Forfattersentrum.

Valgkomiteen i 2010 bestod av Ragnar Hovland, Ellisiv Lindkvist, Kjersti Wold og  
Tania Kjeldset (styrets representant).

mEdlEmsmØTEr
Avdelingskontorene har forskjellig praksis for medlemsmøter, alt etter hva som passer 
regionen og medlemsmassen. Medlemsmøter er en verdifull møteplass mellom 
medlemmene, arbeidsutvalgene og administrasjonen, og vil bli avholdt i større grad om 
medlemmene skulle ønske dette. 

I Oslo ble det avholdt ett medlemsmøte i 2010: en paneldebatt med tittelen «Når teksten 
ikke er nok». Sørlandskontoret holdt fem medlemsmøter. Vestlandskontoret hadde 
fem medlemsmøter, i tillegg til en felles utflukt til et helhus litteraturarrangement i 
forbindelse med gjenåpningen av Det Akademiske Kvarter. Rogalandskontoret hadde tre 
medlemsmøter. Midt-Norgekontoret hadde fire medlemsmøter, to i Molde og to i Trondheim. 
Nord-Norgekontoret har ett fast årlig medlemsmøte i Tromsø. 

arBEIdsUTValg (aU)
To avdelingskontor, samt Litteraturbruket, har arbeidsutvalg som bidrar med råd, innspill og 
assistanse for de ansatte, blant annet ved planlegging og gjennomføring av arrangementer. 
Oslokontoret har ikke et eget AU, men bruker blant annet medlemmene fra styret samt de 
andre skribentorganisasjonene som rådgivere og konsulenter ved behov.

AU i Nord-Norge besto av Morten Wintervold, Sigbjørn Skåden, Tor Eystein Øverås og fra 
administrasjonen Ingvild Holvik og Aslaug Arvesen Eidsvik.

AU på Vestlandet besto av Erling Gjelsvik (leder), Hilde K. Kvalvaag, Tormod Haugland og 
avdelingsleder Sissel Kristensen.

AU i Rogaland besto av Gunnar Roalkvam, Siri M. Kvamme, Odveig Klyve og konsulent 
Halvor Wien.

Sørlandskontoret har ikke AU, men vurderer behovet fortløpende.
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Informasjon og rUndsKrIV TIl mEdlEmmEnE
Medlemmene mottar rundskriv eller annen e-post fra daglig leder ca. ti ganger i året. 
Medlemmer uten nettilgang får rundskriv per post. Tidvis har styreleder behov for å 
henvende seg direkte til medlemmene, og gjør det i egne skriv. Rundskrivene inneholder 
informasjon fra ledelsen som medlemmene plikter å gjøre seg kjent med.

Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig leder inneholder ofte tilbud til medlemmene, 
for eksempel om forskjellige formidlingsopplegg man kan melde seg på. De inneholder 
også informasjon fra medlemmer eller andre eksterne aktører som trenger å formidle 
noe til medlemsmassen, det være seg romankonkurranser, utleie av kunstnerleiligheter 
eller lignende. Rundskriv sendt per post vil etter hvert bli avviklet, men så lenge vi har 
medlemmer som kun mottar post per postkasse, vil vi sørge for at de også får rundskriv.  
Vår erfaring er at medlemmene setter pris på rundskrivene.

Lokale nyheter og forespørsler blir fortløpende sendt til dem det gjelder, i form av direkte 
e-post fra avdelingskontorene.

Nettsidene våre ble i 2010 en forbedret informasjonskanal for medlemmer, oppdragsgivere 
og andre interesserte. Vi har egne nettsider for Litteraturbruket, disse innretter seg spesielt 
mot DKS som målgruppe. Her finner man informasjon om produksjoner og ORDTAK med 
mer.
 
KUrs for mEdlEmmEr
Vi ser det som en av Norsk Forfattersentrums oppgaver å bistå våre medlemmer med 
opplæring og kursing. Alle ferske forfattere som er interessert i oppdrag, kan be om å få bli 
med en annen forfatter på skolebesøk for å lære og å få inspirasjon, gitt at det er greit for 
forfatter og skole. 

Litteraturbruket arrangerer formidlingskurs for forfatterne, som et ledd i sitt arbeid for å 
sikre elever i grunnskole og videregående skole et profesjonelt møte med litteratur. I 2010 
var 61 forfattere på formidlingskurs i regi av Litteraturbruket. Kursene er svært populære 
og verdifulle for forfattere som skal lese for et publikum, uansett om de er trenet på forhånd 
eller ikke. I tilbakemeldingene sier de at de opplever å få et verktøy for formidlingen, og at de 
blir tryggere i rollen. Flere fylker bruker nå kursene som et kvalitetskriterium for utvelgelse av 
forfattere de ønsker på turné.
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    admInIsTrasjon
sTYrKIng aV admInIsTrasjonEn
I 2010 hadde vi som fokus å styrke og øke administrasjonen. Dette ble nærmest prekært på 
grunn av omsetningsøkingen. Styrkingen ble påbegynt i 2010 og skal ferdigstilles i 2011.

Ved årsskiftet 2010/2011 hadde Norsk Forfattersentrum 16 ansatte i arbeid: 9 fulltidsansatte 
og syv deltidsansatte fordelt på 4 årsverk – til sammen 13 årsverk. Ett årsverk går til vårt 
treårige prosjekt regionkontoret Sørlandet (avsluttes som prosjekt 31.12.2011). Vårt kontor 
i Stavanger (underlagt Norsk Forfattersentrums Vestlandskontor) ble lagt ned 31.12.2010 
grunnet manglende midler fra fylke og kommune. To 50 % stillinger ved avdelingskontorene 
(Vestlandet og Nord-Norge) ble økt til 75 %. En av våre ansatte i 50 % ble kalt inn som 
Stortingsrepresentant, og dermed ble det ansatt en deltidsansatt i 40 % samtidig som en 
annen stilling ble økt med 15 %. Vi fikk endelig ansatt en regnskapsmedarbeider i 50 % 
stilling på høsten 2010. Midt-Norge fikk ansatt ny formidlingskonsulent i januar 2010. Vi leide 
inn en ekstra person for å gjennomføre en DKS-kartleggingsundersøkelse høsten 2010.

En hElhETlIg og sYnlIg organIsasjon
Administrasjonen arbeider kontinuerlig for å sikre at Norsk Forfattersentrum fungerer som 
ett hele, med regionale spesialiteter. Dette arbeidet har båret frukter, og vi er glade for det 
utstrakte samarbeidet vi har oppnådd på tvers av regionale og lokale grenser. Vi avholder et 
årlig seminar med styret hvor det jobbes for felles forståelse og felles planer og ikke minst 
godt samhold og god opplæring. 

Ledergruppen er mer profesjonalisert, noe som fører til at man i større grad kan nyttiggjøre 
seg hverandres rutiner, prosjekter og planer. Den nye telefonsentralen gjør at vi til enhver tid 
ser hvem som er på jobb og er tilgjengelige for interne telefonsamtaler. Vi oppfordrer ansatte 
til å hospitere ved andre avdelingskontor. Dette er tiltak vi høster gode effekter av.

Som et ledd i Forfattersentrums plan om å være synlige og tilgjengelige for sine medlemmer, 
kan de ansatte velge å være med på en stor festival årlig. Vi anser denne typen reising som 
kompetanseheving for de ansatte. Det betyr at vi i mindre grad velger kurs og i større grad 
tilbyr de ansatte festivaldeltakelse som kompetanseheving. Vi ser en stor nytteeffekt i dette, 
ikke minst som grunnlag for videre samarbeid med de forskjellige arrangørene. 

De ansatte har også i 2010 jevnlig deltatt på DKS kulturtorg, møter og konferanser om 
litteraturformidling. Forfattersentrum har vært representert ved mange litterære scener og 
festivaler. Avdelingslederne har jevnlige møter med fylkeskommunale og kommunale  
DKS-representanter, samt andre kulturaktører i det offentlige liv.

Daglig leder har møtt Kirke- og kulturdepartementet (KKD), DKS-sekretariatet, Norsk 
kulturråd, NNA (Nettverk for nasjonale aktører) og flere forskjellige litteraturpolitiske 
instanser og makthavere. Daglig leder samarbeider med NBU (Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere), Oversetterforeningen, NFF (Norsk faglitterær forfatterforening) og 
DnF (Den norske Forfatterforening) i spørsmål med felles interesse. Samarbeidet gir en god 
grobunn for felles prosjekter og felles innsats til det beste for våre medlemmer. 
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admInIsTrasjonsKosTnadEr
Administrasjonskostnadene inkludert lønninger og drift av lokaler utgjør en synkende 
andel av de totale kostnadene. Fra 38 % i 2001 er andelen redusert til 21,6 % i 2010. 
Forfatterformidlingen, målt i omsetning, gikk opp 291 % i samme periode. I ord betyr dette 
at vi nærmer oss en firedobling av omsetningen vår på ni år, og har i prosent redusert 
administrasjonskostnadene sterkt i samme periode. 

I 2010, sammenlignet med 2009, økte omsetningen (den hele, ikke bare formidlingen) 
med 28 %. Antall årsverk i administrasjonen gikk i samme periode opp fra 12,1 til 13,2 per 
31.12.2010. 

Den kraftig økende omsetningen førte også til en kraftig økning i arbeidsmengden, og gjorde 
at tallet på akkumulerte overtidstimer holdt seg svært høyt også i 2010. Samtidig er det 
ingen tvil om at de gode resultatene er en fin inspirasjon og et løft i arbeidsdagen. Det er 
meget tilfredsstillende å være del av en slik positiv utvikling.
 
admInIsTrasjonEn VEd årssKIfTET 2010/2011
norsk forfattersentrum oslo
Daglig leder: Ingvild Christine Herzog 
Seniorrådgiver: Unni Behrens
Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger
Forfatterkonsulent: Eirik Ingebrigtsen
Sekretær: Gro Kjernli
Prosjektansvarlig: Hanne Bru Gabrielsen 
Prosjektleder Litteraturbruket: Knut Fougner 
Regnskapsmedarbeider: Ulla Kjær Krohn

norsk forfattersentrum Vestlandet
Avdelingsleder: Sissel Kristensen
Konsulent: Pia Ibsen 
Kontormedarbeider: Jette Christensen (permisjon)
Kontormedarbeider med nettansvar: Unni Torgersen

norsk forfattersentrum midt-norge
Avdelingsleder: Guri Sørumgård Botheim
Konsulent: Vibeke Sætherhaug Indergård 

norsk forfattersentrum nord-norge
Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik 
Konsulent: Ingvild Holvik 

norsk forfattersentrum sørlandet
Prosjektleder: Irene Gressli Haugen 
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Utvalg, komiteer og representasjon
norsk forfattersentrum har i 2010 vært representert i:
Styret i Foreningen !les
Styret i Oslo Poesifestival
Kultur Akershus’ programutvalg
BANG, programrådet for barne- og ungdomsprogram i Ordkalotten
Styret for Ordkalotten (fylles av medlemmer)
Arbeidsgruppe for Litteraturhus i Tromsø
Arbeidsgruppe for Litteraturhus i Trondheim
Juryen for Havmannprisen (fylles av medlemmer)
Bjørnsonfestivalens programråd
NNA Nettverk for nasjonale aktører i Den kulturelle skolesekken

Forfattersleppet: Frode Grytten og Pedro Carmona-Alvarez
FOTO: Unni Torgersen
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    ØKonomI
fInansIErIngsKIldEr
Tilskuddet fra Staten utgjør det uunnværlige fundamentet i Norsk Forfatterssentrums 
økonomi. Tilskuddet beløp seg til kr 11 023 000 i 2010, og utgjør 27 % av de samlede 
inntektene (mot 29 % i 2009, 29 % i 2008 og 51 % i 2001). Dette beløpet dekket drifts-
kostnadene og noe prosjektarbeid. Takket være statsstøtten er formidlingstjenesten gratis 
for brukerne våre. Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør en vesentlig del av brutto 
omsetning. Av denne inntekten går 2,5 % til Medlemsfondet som et solidaritetsbidrag. 
Resten av inntekten går direkte tilbake til forfatterne i form av honorar og dekning av 
reisekostnader i henhold til Statens satser.

I november 2010 ble vårt treårige prosjekt Litteraturbruket avsluttet som prøveprosjekt, 
delvis finansiert av andre eksterne bidragsytere. Litteraturbruket er et kompetansesenter 
for litterære produksjoner og helt nødvendig for oss som nasjonal aktør i DKS. Dermed er 
Litteraturbruket Norsk Forfattersentrums egeteide og fullfinansierte prosjekt. 

Avdelingskontoret for Midt-Norge mottar driftsstøtte fra fylkeskommunene og 
vertskommunen Trondheim. Prosjektkontoret på Sørlandet er i 2010 delfinansiert av Cultiva. 
I 2012 må det fullfinansieres av Forfattersentrum. Hovedkontoret i Oslo mottar ingenting fra 
verken kommune eller fylke. 

Norsk Forfattersentrum mottar verdifulle tilskudd til prosjekter og arrangementer fra 
Institusjonen Fritt Ord, noen fylkeskommuner og kommuner (gjerne vertskommuner), forlag 
og andre aktører. Norsk kulturråd bidrar tidvis med midler til festivaler eller andre prosjekter 
klart definert som «ikke kjernevirksomhet».

Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen. Det viser et samlet overskudd for 
Medlemsfondet og hele Norsk Forfattersentrums virksomhet på kr 31 040. Kostnadene 
fordeler seg som i tabellen (med prosentvis fordeling for 2009 og 2001 til sammenligning). 
Årsregnskapet 2010 for driften alene uten Medlemsfondet viser et overskudd på  
kr 86 380. Medlemskontingenten føres som inntekt i regnskapet, men går i sin helhet til 
Medlemsfondet.

ProsjEKTarBEId BlIr sKadElIdEndE
Vi har sett det som et konstant problem at vi ikke har nok ressurser til å ta av for de store 
utfordringene den nærmest eksplosive økningen i forfatter- og litteraturformidling har 
medført. Både i 2008 og 2009 var vi nødt til å omprioritere midler, og kunne ikke støtte og 
igangsette prosjekter i samme grad som tidligere, fordi vi ikke hadde ressurser til å sørge for 
gjennomføringen av dem. Blant annet ble vår innsats for sosiale institusjoner skadelidende. 
2010 bar med seg visse endringer, vi fikk i løpet av året styrket mengden årsverk, ansatt en 
støttefunksjon innen regnskap, og sørget for å konsolidere med hensyn til ressursbruk og 
ikke minst prosjekter. 
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Allerede i budsjettsøknaden for 2008 ble det varslet til KKD at vi ikke greide å opprettholde 
satsingen på egeninitierte prosjekter, samtidig som belastningen på administrasjonen var 
for stor. I 2009 opplevde vi riktignok en utflating, men i 2010 økte omsetningen igjen, og 
dermed var toppen nådd for hva vi kunne greie, og det ble opplagt at vi måtte ta omfattende 
grep, som beskrevet ovenfor. 

Prosentvis fordeling
 2010 2010 2009 2009 2001
Administrasjon 8 804 083 21,6 % 7 859 975 24,8 % 38 %
Prosjektstilling  
Stavanger

444 239 1,1 % 396 051 1,2 %            –  

Prosjektstilling  
Kristiansand

934 363 2,3 % 451 592 1,4 %            –  

Foreningsdrift 694 786 1,7 % 555 634 1,8 % 4 %
Medlemsfondet 650 942 1,6 % 587 230 1,9 % 2 %
Formidlings- 
virksomhet

28 402 179 69,6 % 21 113 117 66,5 % 56 %

Litteraturbruket 878 348 2,2 % 766 450 2,4 %            –  
Sum kostnader 40 808 940 100,0 % 31 730 049 100,0 % 100 %

statistikk siste 5 år
 2006 2007 2008 2009 2010 Økning
Medlemstall 1 019 1 056 1 089 1 118 1 144 12 %
Antall oppdrag 6 085 6 271 6 579 6 513 7 850 29 %
Honorar 12 883 327 13 889 721 15 643 770 15 866 511 19 942 465 55 %
Inntekter 22 342 850 25 645 530 28 205 310 31 680 162 40 839 981 83 %
Statstilskudd 7 131 000 7 902 000 8 242 000 9 192 000 11 023 000 55 %
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    lITTEraTUrBrUKET
Litteraturbruket er nå en fast del av Norsk Forfattersentrums virksomhet, etter at den 
treårige prosjektperioden ble avsluttet 01.11.2010, og prosjektlederen er ansatt i fast stilling.

Hovedmålet står klart: Litteraturbruket skal arbeide for å styrke og videreutvikle formidling 
av litteratur som kunst og være en samlende og sentral aktør for litteraturformidling.

ordTaK
ORDTAK er et viktig tiltak som Litteraturbruket har initiert. ORDTAK står omtalt nærmere 
under punkt om egne arrangementer.

nETTsIdEr
Litteraturbrukets nettsider er betydelig oppgradert og redesignet i løpet av 2010. Vi har 
overtatt kontrollen med publiseringen på nettsidene fra tidligere ekstern leverandør, noe 
som gir oss mulighet for raskere og mer presis oppdatering. Særlig viktig er databasen over 
aktuelle litteraturproduksjoner og listen med oversikt over alle fylkenes og kommunenes 
ulike søknadsfrister, søknadsskjemaer og kontaktpersoner. Databasen inneholder i stor grad 
produksjoner initiert og/eller produsert av Litteraturbruket. Det er et sterkt ønske – fra alle 
parter – om at den også skal omfatte andres kvalitetssikrede produksjoner.

ProdUKsjonEr
Litteraturbrukets produksjoner formidles i stor skala. Disse er vist gjennom DKS i 2010:

 

Produksjon Forfatter  Note Antall dager
i 2010

Visninger
pr. dag

Premiere

Camorraland Mariangela Cacace 22 2 12.10.2010
DBY Taran Bjørnstad 5 2 09.09.2010
Fortellingen om et mulig drap Jon Ewo 1) 56 2 10.10.2009
Psykt Psprengt! Ingelin Røssland 39 2 -
Pulverheksa Ingunn Aamodt 1) 40 2 22.01.2010

1) Forfatter deltar ikke selv i produksjonen
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arBEIdsUTValgET (2010)
Tone Ystanes, litteraturprodusent, DKS Oppland
Mona Ekelund, Fylkesbiblioteket, Østfold
Bjørn Ingvaldsen, forfatter
Aslaug Eidsvik, avdelingsleder Norsk Forfattersentrum, Nord-Norge
Ketil Hustad, programansvarlig DKS, Sør-Trøndelag

AU har hatt møter 10. mars, 22. april, 16.–18. juni (Hvalerseminaret), 23. august, 
20. september og 4. november.

ProgramrådET (2010)
Mona Ekelund, Fylkesbiblioteket, Østfold
Stig Elvis Furnes, bibliotekrådgiver, Buskerud fylkesbibliotek
Kari Beate Krane, lærer ved Svolvær barne- og ungdomsskole
Njål Mjøs, dramaturg ved Rogaland Teater

Programrådet hadde møte 4. november under ORDTAK, og deltok på Hvalerseminaret.
Arbeidsutvalget, programrådet og prosjektleder var samlet til konferanse på Hvaler 
16.–18. juni 2010. Her ble blant annet Litteraturbrukets mål og visjoner for 2011–2014 
gjennomgått og konkretisert.

Det vises for øvrig til Litteraturbrukets egen årsmelding.

Poesitrikk - Verdens bokdag 2010
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    dEn KUlTUrEllE sKolEsEKKEn
Henta frå Stortingsmelding 8:

måla for dEn KUlTUrEllE sKolEsEKKEn sKal VErE:
 å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod. 
 å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med  

og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
 å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i 

realiseringa av skulen sine læringsmål.

Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prinsipp 
for ordninga:

Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.

for alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den 
vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, 
etnisk og religiøs bakgrunn dei har.

realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle 
skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den 
generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.

høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg 
kvalitet.

Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk 
med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.

Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere 
representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.

regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.

samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt 
samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god 
forankring og tid til planlegging i skulen.

rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og 
etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for 
kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.

lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den 
enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange 
lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken.



20

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmeldinga “Kulturell skulesekk for framtida” 
(Stortingsmelding nr. 8 (2007–2008)

Vår rollE som nasjonal aKTØr
Norsk Forfattersentrum fikk gjennom Stortingsmeldingen om bibliotek som kom i mai 
2009, den viktige oppgaven å være nasjonal aktør for litteraturformidlingen i DKS. Dette 
er en oppgave som byr på mange nye utfordringer, og som vi går til med stor ydmykhet 
og pågangsmot. Det finnes mange utmerkede regionale aktører i Norge, som sørger for at 
elevene får et glitrende DKS-tilbud, ikke bare innen litteratur, men alle de seks kunstformene. 
Vi ønsker et godt og fruktbart samarbeid med disse, og å tilby våre tjenester på en best 
mulig måte. 

Vi har utarbeidet et midlertidig arbeidsdokument med følgende punkter: 
 Norsk Forfattersentrum er en landsdekkende organisasjon med gode, lokale kontakter. 

 Norsk Forfattersentrum vil videreutvikle det gode samarbeidet med folkebibliotekene og 
fylkesbibliotekene. 

 Norsk Forfattersentrum vil bidra til å styrke nettverket innen litteraturformidlingen. 

 Norsk Forfattersentrum skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling på feltet. Som 
nasjonal aktør ønsker vi å kunne tilby kompetanseheving til de fagmiljøene som jobber 
med litteraturformidling i skolesekken. Dette for å kvalitetssikre denne, både av aktører, 
produsenter, lærere og administrasjon. 

 Litteraturbruket er kompetansesenteret for litterære produksjoner. 

 Gjennom Litteraturbruket vil Norsk Forfattersentrum forankre ORDTAK som en årlig arena 
for alle aktører på feltet. 

 Norsk Forfattersentrum skal arbeide for å harmonisere honorarsatsene innen DKS og 
finne en god finansieringsmodell i samarbeid med alle involverte parter. 

 Norsk Forfattersentrum ønsker å systematisere og kartlegge litteraturformidlingen innen 
skolefeltet, både omfanget og kvaliteten av denne. Vi mener det er behov for å få en 
oversikt over tilbud og behov i de ulike regionene, på alle alderstrinn. 

 Målet for Norsk Forfattersentrum er at alle skoleelever i Norge skal ha minst 5 møter med 
litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken, fordelt på minst 3 i grunnskolen og 2 i den 
videregående skolen. På lengre sikt er målet at alle elever i Norge skal ha et møte med 
profesjonell litteraturformidling hvert år i det 13-årige skoleløpet. 

 Norsk Forfattersentrum vil etterleve målet i Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS 
skal være et tilbud for alle barn og unge. Dette tilbudet skal være uavhengig av skoleform 
og ikke minst uavhengig av eventuelle særskilte utfordringer disse elevene måtte ha. 
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 Det er nødvendig å igangsette forskning/evaluering av eff ekten av litteraturformidling og 
forfatterbesøk i skolen, sett i forhold til elevenes leseferdighet og -lyst. 

KarTlEggIng og samarBEId
For å kunne tilby våre tjenester på en best mulig måte, satte vi høsten 2010 i gang en 
kartleggingsundersøkelse. Vi søkte å avdekke behov og problemområder, all eventuell 
misnøye, men også alt som fungerte. Ikke minst ville vi vite hva fylkesnettverket ønsker 
av oss som nasjonal aktør. Denne undersøkelsen skal brukes i vårt videre arbeid sammen 
med fylkesnettverket. Vi ønsker å arbeide for å fi nne gode samarbeidsprosjekter, gode 
samarbeidsforhold og viktigst av alt, gode skolesekkproduksjoner, til glede for både 
mottakere og kunstnere. Enhver litterær produksjon skal være et kvalitetssikret møte mellom 
elev og kunstner, enten kunstneren er fysisk til stede eller ikke. Vi gleder oss til å jobbe videre 
med dette arbeidet. 

Forfattersentrum er med i NNA (nettverk for nasjonale aktører) og er til stede på alle 
nettverkssamlinger i DKS-regi. Dette er svært nyttig, vi synliggjør både Forfattersentrum og 
det arbeidet vi gjør. Vi er klare på at alle aktører i DKS har et felles mål: Vi vil bygge ut, styrke 
og kvalitetssikre DKS, slik at alle møter i DKS er verdifulle opplevelser for alle elever, og også 
for kunstnerne. 

Festspilldikter 2010: Hanne Ørstavik
FOTO: Unni Torgersen
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sTaTIsTIKK 
Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på hvor mange elever eller klasser som får forfatter-
besøk årlig. Variablene er mange: Hvor stor er en klasse? Når en forfatter besøker en gymsal 
på en skole, vet vi ikke alltid hvor mange klasser som er til stede. Det kan dreie seg om en, 
to eller tre, eller hele skolen, om den er liten nok. Vi registrerer besøket som «stor sal», uten 
oversikt over hvor mange som faktisk får tilbudet. Mange skoler, kommuner og fylker er 
godt i gang med å tallfeste hvor mange elever som får DKS-tilbud hvert år. Disse tallene blir 
rapportert inn til både DKS-sekretariatet og fylkesadministrasjonene. 

Vi er i ferd med å utvide og å legge om våre statistikk- og tilbakemeldingsrutiner for å hente 
inn mer informasjon om de enkelte besøkene. 

Tallene viser en klar oppgang fra 2009 til 2010. Vi meldte i forrige årsmelding at vi regnet 
med en utfl ating i DKS-formidlingen, siden tippemidlene som betaler for formidlingen ikke 
har økt på 6 år. Men denne spådommen slo feil. Her må det for øvrig tas i betraktning at 
honoraret økte med ca. 4–5 % i mai, og at stadig fl ere av våre medlemmer benytter seg av 
våre tjenester. 

Vi har i 2010 registrert 7 850 oppdrag. 3316,5 av disse var DKS i grunnskole eller DKS 
i videregående skole. Av disse er ca. 1635 registrert som dagsatser eller oppdrag i sal 
eller stor sal, altså for fl ere enn en skoleklasse. Vi anslår at ca. 8 064 skoleklasser har fått 
forfatterbesøk i 2010. Vi har estimert hver skoleklasse til 27 elever. Altså har ca. 217 741 
skoleelever fått et møte med litteratur som kunst i 2010. Dette er en økning på ca. 16 % fra 
i fjor. 

I samarbeid med hele fylkesnettverket for DKS har vi med NNA bedt departementene om å 
øke tippemiddelandelen betraktelig, og i det minste lønns- og indeksregulere denne. 

Alta, Finnmark internasjonale litteraturfestival
F.v: Ann Jäderlund, Morten Wintervold, Tomas Espedal

FOTO: Aslaug A. Eidsvik

Vegard Markhus på skulebesøk 
(Sør-Trøndelag)
FOTO: Jørn Indergård
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dKs gEnErElT
Norsk Forfattersentrum tilbyr sine tjenester til alle fylker. Vi opplever store forskjeller fylkene 
imellom. Noen fylker har stor litterær ekspertise og erfaring, og bruker oss lite til planlegging. 
Disse samarbeider vi ofte med i andre former, f.eks. om utvikling av litterære produksjoner 
sammen med Litteraturbruket. Andre fylker bruker oss aktivt i programleggingen, noen 
bruker oss som rådgivere, noen kun til fakturering av forfattere. Kun ett fylke bruker oss 
overhodet ikke i DKS-sammenheng, og dette er også i endring.

Vi tilbyr alle forfattere som ønsker det, at vi registrerer oppdraget, utbetaler honoraret og 
fakturerer oppdragsgiver. Vi skal ikke kontraktere, men fakturere. Det er store variasjoner 
i hvordan utbetalinger og fakturering fungerer, vår erfaring er derfor at forfatterne setter 
pris på tilbudet om fakturering via Forfattersentrum. Gjennom oss er forfatter sikret rask 
utbetaling (normalt en uke etter endt oppdrag), og er sikret et minstehonorar og en generell 
trygghet i det å ha en organisasjon som støttespiller.

Vi vil understreke at vår oppgave som medlemsorganisasjon ikke skal komme på tvers av 
vår rolle som nasjonal aktør, og det er svært viktig at vi opprettholder en balanse mellom 
disse.

dKs I oslo 
Tverrfaglig seminar: «forfattere i skolehverdagen»
I forbindelse med turneene i ungdomsskolens niende trinn i Oslo har vi i flere år invitert både 
lærere og turnéforfattere til et felles miniseminar på Litteraturhuset. Konseptet er enkelt: 
forfatterne presenterer seg og opplegget sitt, vi inviterer en ofte brukt forfatter i skolen til 
å fortelle om egne erfaringer fra skolebesøk, og en av lærerne holder et innlegg om sine 
erfaringer med å få en forfatter i klasserommet. I tillegg byr vi på et kulturelt innslag eller 
to, og ikke minst muligheten for å samles og prate uformelt sammen etter at innledningene 
er avholdt. Vi får alltid gode tilbakemeldinger fra både lærere og turnéforfattere om nytte-
verdien av disse møtene. Klassene stiller forberedt hvor lærerne har vært på miniseminar i 
forkant – og forfatterne møter et kjent ansikt der de kommer.

grUnnsKolE
Ved ungdomsskolen i Oslo har de tradisjonsrike skoleturneene fått et løft med DKS-
midlene, og går nå til samtlige niendeklasser i Oslo. Forfatterne velges og presenteres av 
Forfattersentrum, som også står for avvikling av turneen. Syv forfattere ble valgt ut av 
søknadsbunken. 182 klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten 2010. Tilbakemeldingene for 
2010 har vært svært positive, både fra lærere, elever og forfattere. 

I Oslo er lese- og skrivestimulerende prosjekter blitt en del av DKS-tilbudet til mellomtrinnet. 
Det ble i 2010 gjennomført 29 prosjekter for elever på femte og syvende trinn. Hvert prosjekt 
gikk over seks uker, og 15 forfattere deltok. Forfatterne hadde to dobbelttimer per uke. I Oslo 
ble det våren 2010 også arrangert 25 skriveverksteder, også her deltok 12 forfattere. Alle 
disse DKS-prosjektene ble fullfinansiert av Utdanningsetaten ved DKS-midler.
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Turneer i oslo: Aina Basso, Tor Fretheim, Romeo Gill, Tania Kjeldset, Jan Christopher Næss, 
Kari Sverdrup, Linn Cecilie Ulvin, Tone Kjærnli, Line Baugstø, Arne Danielsen, Bjørn Esben 
Almaas, Lise Blomquist, Hanne Ramsdal, Eirik Ingebrigtsen, Frøydis Alvær, Eldrid Johansen, 
Sigbjørn Mostue, Kirsti Blom, Aasne Linnestå, Steffen Sørum.

Videregående skoler
I Oslo fikk samtlige videregående skoler tilbud om forfatterbesøk gjennom Den kulturelle 
skolesekken, og Forfattersentrum stod for alt det praktiske rundt turnélegging og gjennom-
føring. Vi benyttet en annen modell enn de tradisjonelle turneene for å tilpasse oss skolenes 
egne planer og på den måten nå ut til flere elever. Vi lot skolene velge tidspunkt for forfatter-
besøk i to perioder fremfor én, både om høsten og etter jul. Våren 2010 var følgende 
forfattere ute: Romeo Gill, Øystein Runde, Taran Bjørnstad, Mikkel Bugge og Inger Bråtveit. 
På høsten: Axel Hellstenius, Mariangela Cacace, Edy Poppy, Hanne Ramsdal og Lars Ove 
Seljestad.

I skoleåret 2009/10 benyttet 65 klasser fordelt på 15 skoler seg av tilbudet om forfatterbesøk.  
I 2010/2011 økte dette til 77 klasser fordelt på 20 skoler, noe som utgjør en økning på nesten 
25 % fra året før.

Pilotprosjekt i videregående skole
I 2009 igangsatte Forfattersentrum og Utdanningsetaten i Oslo et pilotprosjekt ved tre 
videregående skoler i Oslo med svært høy andel fremmedspråklige elever: Stovner, 
Sofienberg og Hellerud vgs. Lærerne har plukket ut og satt sammen små elevgrupper i 
VG1 som har fått tilbud om ulike former for skrivekurs. Ideen har vært skreddersøm i tett 
samarbeid med skole, og skolene har selv valgt omfang og opplegg. Fem forfattere har 
vært involvert i planlegging og gjennomføring av tilbudet i 2010: Taran Bjørnstad, Per Ivar 
Martinsen, Heidi Marie Kriznik, Kjersti Bronken Senderud og Øyvind Ellenes. Prosjektet 
avsluttes våren 2011.

dKs På dET ØVrIgE ØsTlandET
Norsk Forfattersentrum har et nært og godt samarbeid med de fleste fylkene på Østlandet. 
Mange av disse fylkene har velfungerende turnéorganisasjoner som selv tar hånd om 
litteraturformidlingen, både programmeringen, valg av innhold og turnéleggingen. Vår 
rolle er da hovedsakelig av rådgivende karakter. Noen fylker bruker oss aktivt i program-
leggingen, noen med både turnélegging og programmering, mens for andre fylker er det 
kun oppdragsregistrering og fakturering vi bidrar med. 

Turneer i akershus: Mahmona Khan, Gunnar Germundson, Elen Fosheim Betanzo,  
Pål Gerhard Olsen, Ingelin Røssland, Carina Westberg, Tore Aurstad, Magnhild Bruheim,  
Iben Sandemose, Per Ivar Martinsen, Christian Bråtebekken, Hans Petter Laberg,  
Anders A. Johansen.

Turneer i Østfold: Bjørn Lindstad, Hilde Hagerup.
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Turneer i Vestfold: Kjersti Wold, Anders A. Johansen, Liz Bente Løkke Dæhli, Axel Hellstenius, 
Harald Rosenløw Eeg. 

Turneer i Buskerud: Sigbjørn Mostue, Kristian Kapelrud, Lise Blomquist, Kjersti Wold,  
Bjørn Ousland, Stein Versto, Tone Kjærnli, Reidar Kjelsen, Ingvild H. Rishøi, Inga Sætre.

Turneer i hedmark: Nina E. Grøntvedt, Grete R. Jenseg, Kristian Kapelrud, Stein Erik Lunde, 
Bjørn Arild Ersland, Sigbjørn Mostue, Bjørn Ousland, Truls Horvei, Eldrid Johansen,  
Steffen M. Sørum, Liz Bente Løkke Dæhli, Kirsti Blom, Bente Bratlund, Ingvild H. Rishøi,  
Inga Sætre, Endre Ruset, Stian Hole, John Roald Pettersen, Kari Saanum, Bjørn F. Rørvik,  
Jørn Lier Horst, Tone Kjærnli. 

Turneer i oppland: Sigrid og Guri Sørumgård Botheim, Iben Sandemose, Magnhild Bruheim, 
Lise Blomquist, Inga Sætre, Ingvild H. Rishøi, Terje Torkildsen, Øyvind Berg, Hilde Kramer, 
Sigbjørn Mostue, Stein Erik Lunde, Marianne Viermyr, Edy Poppy, Marco D. Vitanza, Kjersti Wold, 
Marit Eikemo, Ruben Eliassen, Widar Aspeli, Thorvald Steen.

dKs På sØrlandET
DKS Kristiansand kommune og Norsk Forfattersentrum har inngått en treårig avtale om å 
presentere litteraturprogram for Kristiansands DKS fra skoleåret 2010/2011. Høsten 2010 
reiste Terje Dragseth rundt til niende og tiende trinn i Kristiansandskolen med opplegget 
«poesi – lyd – tekst».

DKS Vest-Agder og DKS Aust-Agder har dyktige litteraturansvarlige som velger ut forfattere 
og legger turneer. Begge fylkene bruker Forfattersentrum Sørlandet som konsulent når de 
ønsker innspill og kvalitetssikring.

DKS Telemark har valgt å ikke benytte seg av Forfattersentrums tjenester.

Turneer i aust-agder: Stina Arstad og Reidun Jordell, Mari Senumstad Hauge og  
Sissel Elefsen, Bjørn F. Rørvik, Eldrid Johansen, Inger-Helen Kilsti, Merete Haslund og  
Hans Inge Fagervik, Hanne Ramsdal og Edy Poppy, Mansur Rajih og Maria Aano Reme.  
To sultne menn – Grimstad bys museer. 

Turneer i Vest-agder: Mirjam Kristensen, MiRee Abrahamsen, Annlaug Auestad, 
Spillopperiet ved Gunn Brigitte Danielsen, Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad,  
Geir Ove Ovesen, Nina Næsheim, Lise Blomquist, Simon Stranger, Stiftelsen Arkivet.

dKs På VEsTlandET 
Forfattersentrum har forskjellig type samarbeid med de tre Vestlandsfylkene. I 
Hordaland hjelper Forfattersentrum til med kvalitetssikring og fakturering. I Rogaland har 
Forfattersentrum ansvar for bestilling av reise, opphold og fakturering. I Sogn og Fjordane 
fakturerer vi. I Bergen har vi et nært samarbeid med DKS-administrasjonen. Vi stiller vår 
kompetanse og erfaring til rådighet og har et godt samarbeid med hensyn til kvalitetssikring 
og utvelgelse av forfattere i de fylkene som ønsker denne hjelpen. 



26

Stavanger, Karmøy og Bergen er 100 % kommuner, der har vi egne samarbeidsformer.

I Bergen kommune gjennomførte Bjørn Ingvaldsen en turné i barneskolene i uke 37. 
Forfattersentrum hadde totalansvar for turneen.

Turneer i hordaland: Jarle Rasmussen, Ola Bremnes (Bokbåten EPOS), Atle Hansen,  
Annlaug Auestad (vår og høst), Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad, Geir Olav Jørgensen  
og Reidar Kjelsen og Jon Ewo. 

Turneer i dKs rogaland: Ingelin Røssland, Tor Erling, Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad, 
Annlaug Auestad, Otba Fathallah Mahmoud og Nina Næsheim. 

Turneer i sogn og fjordane: Kristian Kapelrud. 

dKs I mIdT-norgE
Midt-Norgekontoret har nær kontakt med DKS-administrasjonane i Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag. Det blir arbeidd for å få til eit nærare samarbeid med Møre og Romsdal og fleire 
enkeltkommunar. Vi hjelper til med innmeldingar, kvalitetssikring, informasjon til nettsida 
ksys, og vi følgjer opp forfattarane og fakturerer oppdraga for dei. Fylka legg turneane 
sjølve. I Nord-Trøndelag har vi hjelpt til med bestilling av flyreiser og leigebil. Trøndelagsfylka 
har bygd opp eit solid litteraturtilbod, og har ute rekordmange forfattarar skuleåret 2010–2011. 
Nord-Trøndelag fortel at dei får svært positive tilbakemeldingar på forfattarbesøk.

Turnear i sør-Trøndelag: Johan Mjønes og Ragnhild Lund Ansnes, Nina Elisabeth Grøntvedt, 
Marte Huke og Edvine Larssen, Hege Siri, Arild Vange og Neil Davidson, Tania Kjeldset,  
Arne Svingen, Ingunn Aamodt og Jon Ewo, John Roald Pettersen, Bjørn Arild Ersland og 
Endre Elvestad, Vegard Markhus, Sigbjørn Skåden med Rorschachs blekkraffineri,  
Bjørn Esben Almaas.

Turnear i nord-Trøndelag: Maria Parr, Kari Stai, Ingelin Røssland, Jan Christopher Næss, 
Bjørn F. Rørvik, Bjørn Esben Almaas. 

Turnear i møre og romsdal: ingen.

dKs I nord-norgE
Administrasjonen ved avdelingskontoret har vært i kontakt med DKS-administrasjonene i 
alle tre fylkene vedrørende programforslag og kvalitetssikring. Tettest kontakt har kontoret 
med DKS Troms/Kultur i Troms, som vi har jevnlige møter med angående utforming 
av tilbud. Avdelingskontoret er tett involvert i Tromsømodellen, både med hensyn til 
programforslag og koordinering av turneene.

Turneer i finnmark: June Sommer Strask, Kjersti Wold, Kirsti Blom, Marit Nicolaysen,  
Iselin Bråten Alvestad, Ruben Eliassen.
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Turneer i Troms: Reidar Kjelsen, Rauni Magga Lukkari, Easterine Kire, Morten Wintervold, 
Bjørn Arild Ersland, Hege Siri, Mikkel Bugge, Bjørn Esben Almaas, Heidi Marie Kriznik, 
Eva Jensen, Eivor Bergum. 

Turneer i nordland: Liz Bente Løkke Dæhli, Reidar Kjelsen, Ruben Eliassen, 
Bjørn Fredrik Rørvik, Ragnfrid Trohaug, Marit Nicolaysen, Kristian Kapelrud, 
Bjørn Arild Ersland, Tor Fretheim. 

Tromsømodellen: Morten Wintervold, Anne Osvaldsdatter Bjørkli og Sigbjørn Skåden 
holdt skrivekurs for åttendeklasser i regi av Tromsø kommunes DKS-prosjekt. I tillegg 
gjennomførte Kine Hellebust forfatterbesøk om Cora Sandel for de samme åttendeklassene 
på Perspektivet Museum. 

annET dKs-samarBEId
Stadig fl ere fylker er i dialog med Forfattersentrum ved planlegging av turneer. Alt fra å ta en 
telefon og forhøre seg om gode opplegg, til å ha oss i programrådet sitt, til å overlate hele 
turneen til oss. Å være fylker og kommuner behjelpelige med alt fra gode råd til utvelgelse 
og turnelegging er en av våre viktigste oppgaver. Vi er glade for å kunne stille med vår 
kompetanse og erfaring. Vi har samtidig gleden av å dra god nytte av fylkenes ekspertise. 
Erfaringsutveksling er viktig og gjør samarbeidet verdifullt for alle parter.

Østnorske bokdager, Sidsel Mørck
FOTO: Siv Nærø
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    lITTErÆrE arrangEmEnTEr
EgnE arrangEmEnTEr
Norsk Forfattersentrum er svært opptatt av at vi skal nå hele landet med arrangementer. 
Vi arbeider kontinuerlig for å nå enda flere, samtidig som vi vedlikeholder vårt allerede 
eksisterende tilbud. Flere av arrangementene vi hadde i 2010 var i samarbeid med andre 
aktører, enten ved at de bidro med midler, eller at de var aktivt inne i planlegging og 
gjennomføring. Denne typen samarbeid er verdifulle. Utfyllende rapporter kan leses i 
årsmeldingene fra de enkelte avdelingskontorene.

de litterære festspill med festspilldikter hanne Ørstavik
Hanne Ørstavik var årets Festspilldikter under De Litterære Festspill i Bergen fra den 20. til og 
med 22. mai. Som en innledning til De Litterære Festspill holdt Ørstavik et skrivekurs over to 
kvelder à fire timer den 18. og 19. mai. Kurset ble raskt fulltegnet og 15 påmeldte fikk i løpet 
kurset tilbakemeldinger på egne tekster og inspirasjon og påfyll til videre skriving. 

Festspillene ble feiret med ytterligere fire arrangementer. Festspilldikteren presenterte 
spennende nye stemmer, romanens arkitektur ble debattert, et nærbilde av Hanne Ørstavik 
som menneske og forfatter ble presentert. Avslutningen på De Litterære Festspill ble feiret 
med en Litterærmusikalsk festkveld. Årets gjester var: Vilde Heggem, Ingrid Z. Aanestad, 
Hilde K. Kvalvaag, Marit Eikemo, Kathrine Nedrejord, Geir Gulliksen, Lilian Munk Rösing,  
Inger Bråtveit, Vigdis Hjorth og Christina Hesselholdt, Kerstin Norborg, Kristin Ribe,  
Kristin Asbjørnsen og Olav Torget.

forfattarforelesinga
Norsk Forfattersentrum arrangerer Forfattarforelesinga kvar månad for å auka det seine 
litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur at forfattarar i større grad treng 
denne refleksjonsforma. Samtidig treng forelesingssjangeren å bli henta ut frå skriveskular 
og universitet for å nå eit breiare publikum. Vi har etablert Forfattarforelesinga som ei 
ope form for meiningshamring i håp om å engasjere både avsendar og mottakar rundt 
viktige litterære problemstillingar. Arrangementet held hus på Litteraturhuset. Sesong tre 
av Forfattarforelesinga førte med seg ei utviding der nokre av forelesingane også blei sett 
opp i andre byar: Bergen, Tromsø, Hamarøy, Stavanger, Steinkjer, Trondheim, Harstad og 
Tvedestrand. 11 forfattarar forelas.

Arbeidet med ei bok som skal samla forelesingane frå 2008 til og med 2010, starta i 
desember (støtta av Norsk Kulturråd og Fritt Ord).

forfattersleppet 
Forfattersleppet er Norsk Forfattersentrums største egenproduserte festival. Festivalen 
varte i åtte dager i 2010, med ti svært spennende arrangementer. Under festivalen er 
hovedfokuset årets utgivelser, med Vestlandets debutanter i spissen. Vi arrangerer egne 
kvelder med litteratur og musikk, opplesninger, foredrag og ikke minst samtaler, basert på 
et tema eller en av årets bøker. Det er rundt 40–50 forfattere i sving under Forfattersleppet, 



29

og festivalen er godt besøkt. Blant de viktige arrangementene i 2010 var et skrive- og 
inspirasjonskurs, Krim og musikk, feiring av Frode Gryttens 50-års dag, poesikveld og 
debutantaften, samt barnebokseminaret arrangert for barnebokbibliotekarer, lærere og 
andre interesserte. 

musikk vs. lyrikk
Ideen bak de tre arrangementene i denne serien var å føre sammen skrivende mennesker 
fra to tilsynelatende forskjellige felt; musikere og forfattere skulle møtes for å utforske 
forskjeller og likheter mellom det å skrive litteratur og det å skrive sanglyrikk. Det var 
tydelig at mange syntes det var interessant å høre om hva som skiller musikkteksten 
fra bokpoesien, hvordan musikktekster blir jobbet frem, og diskutere hva slags posisjon 
bokpoesi har i forhold til sanglyrikk. Samtalene ble ledet av Pedro Carmona-Alvarez.

Krim før påske 
Arrangementet i baren Femte i Andre i Bergen har blitt en tradisjon. Her er det 
kriminalromanforfatternes tur til å presentere seg selv og hverandre for et lydhørt publikum. 
Gunnar Staalesen inviterer til samtaler og diskusjoner. Nytt av året var besøket av den finske 
krimforfatteren Staffen Bruun, som hadde en forfriskende samtale med forfatter Ragnar 
Hovland. Dette er et godt besøkt og svært populært arrangement.

lesefest for gaute heivoll
Lesefest for Gaute Heivoll ble arrangert i Kristiansand i september, i samarbeid med Tiden 
og CappelenDamm. Heivoll ønsket å feire den sørlandske litteraturen fremfor kun sine egne 
bøker, og fikk invitere flere sørlandske kolleger. Dette ble en flott festkveld!

litteraten (arrangementsrekke, Tromsø)
Litteraten er et fast litterært kafékonsept i Tromsø, og drives av Norsk Forfattersentrums 
Nord-Norgekontor. Arrangementene består hovedsakelig av møter om eller med skjønn-
litterære forfattere. Vi har mange gode samarbeidspartnere som muliggjør en spennende 
og levende arrangementsrekke. Det er avviklet 12 arrangementer, med gjennomsnittlig 
besøkstall på ca. 40 personer.

Litteraten mottar årlig støtte fra Tromsø kommune. I tillegg har Norsk Forfattersentrums 
Medlemsfond og diverse forlag gitt tilskudd til enkeltarrangementer. Norsk faglitterær 
forfatter- og oversetterforening (NNF) har de siste årene bidratt med tilskudd, noe som har 
gjort det mulig å fokusere utover det rent skjønnlitterære, og de to siste årene har vi også 
mottatt et kjærkomment tilskudd fra Fritt Ord, noe som gjør oss motivert til å fortsette å 
avvikle arrangementer som setter ytringsfriheten i fokus. 

litteraturarrangement for barn (arrangementsrekke, Kristiansand) 
Høsten 2010 startet vi en serie med litteraturarrangementer for barn som vil fortsette 
våren 2011. Disse litteraturarrangementene har vist seg å dekke et behov for foreldre og 
barn i Kristiansand. Det er svært få gratisarrangementer for små barn, og forfatterbesøk 
med lesestund har vært et kjærkomment tilskudd som er blitt tatt godt imot. Kristiansand 
folkebibliotek hadde dermed tre meget vellykkede forfatterbesøk høsten 2010.
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litteraturfest levanger 
For andre år på rad arrangerte vi Litteraturfest Levanger. Initiativtakar Eivind Hofstad 
Evjemo innleia med å slå fast at det må kvalifi sere til å kallast ein tradisjon. Over 80 personar 
tok ei pause frå julehandelen og kom for å høyre på tre forfattarar og ein visesongar. Evjemo 
leia arrangementet og tok godt vare på gjestar og publikum. Arrangementet var i samarbeid 
med Levanger bibliotek, Levanger kommune, Litteraturhus Nord-Trøndelag og Galleri Fenka.

litterær hagefest i adrianstua – 10 år
Hagefesten i Trondheim kommunes forfattarbustad feira 10 år i august med eit fyldig 
program. Hagefesten er eit lokalt alternativ til dei forlagsbaserte hagefestane og 
haustlanseringane i Oslo. Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Festen har vore eit 
viktig møtepunkt for mange litteratur- og kulturinteresserte gjennom 10 år. Vennskap og 
kjennskap har oppstått her. 

Bebuarane Arild Vange og Suzanne Bordemann var vertskap. Jubileet vart feira med ein 
hagefestprolog ved nåverande og tidlegare bebuarar. Vi markerte òg at det var hundre år 
sidan Kristian Kristiansen, som bygde og budde i Adrianstua, vart født. Programmet baud på 
hagefestquiz, hagekunst, lyrikk og musikk, intervju med årets hagegjest Gunnar Wærness, 
og opplesingar med Kristin Ribe og Tore Oksholen. Nina E. Grøntvedt las inne i vedskjulet til 
glede for barn og vaksne.

Hagefesten er eit fast samarbeid med Trøndersk Forfattarlag, som stiller med 
dugnadsinnsats. Festen var støtta av Norsk Forfattersentrum Medlemsfondet, Trondheim 
kommune, Fritt Ord, Aschehoug, Forlaget Oktober, Gyldendal Norsk Forlag og Omnipax.

Nordnorsk bokdag. F.v.: Kjersti Kollbotn, Sigrid Merethe Hanssen og Sigbjørn Skåden
FOTO: Aslaug A. Eidsvik
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litterær kafé m.m. (arrangementsrekke, Trondheim)
Arrangementa våre i Trondheim var jamt godt besøkt med eit gjennomsnitt på 50 besøkande. 
Gjennom e-postlista vår og facebookgruppa Trondheim litteraturhus, når vi stadig fleire, 
og publikum etterspør fleire arrangement. Den største utfordringa er at vi manglar eit fast 
lokale i Trondheim. Det er inspirerande å planleggje og å gjennomføre arrangement saman 
med andre, da er det enklare å finne ut av dei praktiske utfordringane. Arrangementa var 
støtta av Trondheim kommune, Fritt Ord, Samlaget, Aschehoug, Oktober og Riss.

Vi arrangerte to Litterær kafé-arrangement på Bella Bulldog med bokaktuelle og nytilflytta 
forfattarar. Bok og ballett var i samarbeid med folkebiblioteket og fylkesbiblioteket: Torvald 
Sund las frå ungdomsromanen Dans stille før stormen og Martha Standal dansa. Saman 
med Trondheim Barokk arrangerte vi Tidlegmusikk og ny poesi med Paal-Helge Haugen 
i Vår Frue Kirke. Ein utopisk aftan med Risslansering la vi til kunstmuseet Gråmølna: 
Studenttidsskriftet Riss lanserte nytt nummer om utopi, medan Norsk Forfattersentrum 
presenterte ein dose dystopi. Kvelden var vellykka med over 70 publikummarar og god 
stemning. Vi hjelpte Kulturutvalet ved Studentersamfundet med å gjennomføre ein 
Litteraturkonsert. 

litteratur på mono
Litteratur på Mono blei i 2010 gjennomført i samarbeid med Café Mono og forlaga Samlaget, 
Kolon, Cappelen Damm, Flamme forlag, Tiden, Oktober, Gyldendal, Solum og Aschehoug. 
Seks redaktørar frå forlaga utgjorde ein programkomité saman med forfattarkonsulenten i 
NF. I samråd med forlaga sine innspel til både profil og deltakarar, programmerte NF opp- 
lesingane. Det var program 12 onsdagar og 100 forfattarar leste fordelt på vanlege opplesings- 
kveldar, debutantkveldar, sjangerkveldar, temakveldar som ”Oj, der var andreboka”, samt 
nyvinninga ”Søskenopplesing”. Litteraturbreidden har vore stor desse kveldane, men på 
årets sist møte blei kriteria for opplesingskveldane samt manglande publikumsoppslutning 
diskutert, og det blei bestemt at Litteratur på Mono blir avvikla i si noverande form.

lyrisk tapas (arrangementsrekke, Kristiansand)
I løpet av 2010 holdt Norsk Forfattersentrum Sørlandet åtte Lyrisk tapas, uformelle forfatter-
møter på kafé. Våren 2010 leste fire spennende skjønnlitterære forfattere i bibliotekkjelleren 
Hos Naboen. Alle arrangementene var godt besøkt, nesten i overkant. Dermed så vi oss om 
etter større lokaler til høstrunden. Det fant vi i Galleri og Kaffebar Sol. Høsten 2010 leste nye 
fire forfattere for begeistrede gjester. Lyrisk tapas er en meget vellykket arrangementsserie, 
som vi anser for å ha vekket smaken på lesninger hos det gode Sørlandspublikummet.

nordnorsk bokdag
Den nordnorske bokdagen er en arena der nordnorske forfattere med bok av året møtes 
til opplesningsarrangement hver høst. Arrangementet sirkulerer mellom de tre nordligste 
fylkene, og er i regi Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. Arrangementet er åpent for alle. 
Bokdagen er på denne måten en viktig mulighet for forfatterne å presentere seg samtidig 
som det er en fin anledning for publikum å høre forfatterne lese egen tekst. 

Bokdagen 2010 fant sted i Harstad. Harstad bibliotek og Harstad kulturhus var 
samarbeidspartnere. Biblioteket hadde gjort en fin jobb med å synliggjøre bokdagen 
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gjennom utstillinger i barne- og voksenavdelingen, og de hadde også opprettet et lite 
bakeriutsalg i biblioteket for anledningen. Harstad Libris stod for boksalg. Programmet besto 
av påmeldte forfattere med ny bok av året, presentasjon av en jubileumsbok, utdeling av 
Blix-prisen og musikkinnslag. Programmet var fordelt på tre underarrangementer. Bokdagen 
ble støttet av Fritt Ord, Troms fylkeskommune og forlagene.

ordTaK 10 
ORDTAK er en årlig litteraturformidlingsarena for bibliotekarer, medarbeidere i Den kulturelle 
skolesekken, fylkesansatte, lærere, forfattere og bokinteresserte. Vi fyller to dager med 
forfattermøter, visning av produksjoner, skrivekurs, debatter, foredrag og ikke minst sosial 
mingling.

Grunnet sviktende påmelding så vi oss nødt til å avlyse ORDTAK 10 som et seminar over 
to dager med foredrag, skrivekurs, lesekurs, møter, debatter og lignende. Vi valgte derimot 
å beholde de litterære produksjonene, og arrangerte ORDTAK 10 som en ren visningsdag 
torsdag 4. november. Det ble vist fem litterære produksjoner. 51 påmeldte, 21 gjester og 15 
medvirkende var med. Tatt i betraktning den lave påmeldingen til det opprinnelige ORDTAK 
var dette et resultat vi var godt fornøyd med. Og viktigst; det nedskalerte arrangementet ble 
en suksess.

Poesitrikk for barn på Verdens bokdag 
Årets poesitrikk ble som vanlig arrangert i forbindelse med Verdens bokdag. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Bokklubbene og Norsk Forfattersentrum. I år ønsket vi å 
endre fokus, og valgte å gjøre dette til en poesitrikk for barn. Klasser og alle barn som ville, 
ble invitert til en fantastisk trikketur med poeter, musikk og hygge. På forhånd hadde barna 
skrevet egne dikt som ble hengt opp til pynt på trikken. Trikketuren var fantastisk morsom 
for store og små, og har avstedkommet en stor diktproduksjon hos alle de involverte 
skoleklassene. 

Premiere på «dolkaren – et videoessay om Paal-helge haugen» 
Norsk Forfattersentrum Sørlandet og Sørnorsk filmsenter samarbeidet om premieren for 
filmen «Dolkaren – et videoessay om Paal-Helge Haugen». Her holdt Åse Meyer, leder for 
Sørnorsk Filmsenter, en innledning om filmen og filmskaperne, mens Irene Gressli Haugen 
holdt en innledning om poeten filmen tok utgangspunkt i. Dette arrangementet ble godt 
besøkt, og det var stas å kunne være de første som viste filmen. 

samtale om romanen little Bee 
Romanen Little Bee fikk internasjonal oppmerksomhet i 2010. I samarbeid med Norli 
Galleriet og Aschehoug forlag presenterte Forfattersentrum en samtale med den engelske 
forfatteren Chris Cleave og Silje N. Stavrum på Kulturhuset USF i Bergen. 

skrivekurs (hele landet)
Norsk Forfattersentrum har i 2010 arrangert en rekke forfatterledete skrivekurs på 
Litteraturhuset. Særlig har de intensive todagerskursene uten krav til forkunnskaper vært 
populære. Vi arrangerte fem nybegynnerkurs og to oppfølgingskurs over denne lesten i 
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2010. Alle kursene ble i sin helhet fi nansiert gjennom deltakeravgiften. I tillegg arrangerte vi 
et seksukerskurs i høstsemesteret, samt et eget skrivekurs for ungdom i alderen 16–19 år. 

Også i Bergen, Stavanger og Kristiansand har vi tilbudt todagers skrivekurs. I Stavanger har 
vi dessuten under tittelen Skapende skriving arrangert gratis kurs seks fredager i oktober og 
november i samarbeid med Kulturnettverket for psykisk helse og Sølvberget. 

I Trondheim har vi arrangert Skriveforum Midt-Norge, et seminartilbud i skjønnlitterær 
skriving, med seks kveldssamlinger høsten 2010. Formålet med forumet er å øke 
rekrutteringa av forfattere, og gjennom det å styrke forfattermiljøet i Midt-Norge.

sofatribunalet (arrangementsrekke, stavanger)
Sofatribunalet har som mål å bli et populært debattforum med fokus på litteratur, åpent for 
alle. Fordi vi ønsker tema som engasjerer og som er viktige for et vidt spekter, gis publikum 
alltid anledning til å komme til orde, med kommentarer og innlegg. Vi ønsker engasjement 
og stor takhøyde. I 2010 ble det arrangert fi re sofatribunaler, alle tilfredsstillende besøkt. 

Poesitrikk - Verdens bokdag 2010: forfatter  Ragnar Hovland
FOTO: Norsk Forfattersentrum
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sørlandsk bokdag 
Bokdagen ble avholdt 27. november på Aladdin, og 12 forfattere fra regionen fikk presentere 
tekstene sine. Alle medlemmer som er bosatt i regionen og ute med bok 2010 ble invitert til 
å lese. I tillegg utførte vi en god del detektivarbeid for å finne debutanter, og vi inviterte noen 
utflyttere også. Kristin Øygarden ble leid inn som prosjektmedarbeider og konferansier, og 
Frk. Larsen stod for serveringen. Dagen ble både en fin presentasjon av sørlandslitteraturen 
og en anledning for debutanter og unge forfattere til å bli bedre kjent med de etablerte 
forfatterne.

Teksten utenfor permene (seminar)
Norsk Forfattersentrum Sørlandet ville undersøke de alternative stedene teksten befinner 
seg og arrangerte seminaret «Teksten utenfor permene». Her fikk musiker Frida Ånnevik 
snakke om det å skrive låttekster, Heidi Linde om å skrive for Radioteater og TV-serie, 
Kristoffer Borgli om teksten i musikkvideo og Kurt Johannesen om tekst i billedkunst og 
performance. Det ble en variert og spennende dag, og publikum var svært fornøyde. Et kull 
fra medielinjen på Tangen vgs. møtte opp og elevene var aktive i å stille spørsmål etter hvert 
innlegg. Det øvrige publikum var også veldig begeistret. 

Verdens poesidag
Verdens poesidag ble markert med en rekke arrangementer i Stavanger. Nyinnspilte dikt 
ble kringkastet fra en omreisende bil, og fire lyrikere besøkte en rekke kafeer. Dagen ble 
avsluttet med et åpent foredrag av Øyvind Rimbereid.

Østnorske bokdager 
Programmet på Litteraturhuset 19. og 20. november inneholdt 70 forfattere fordelt på 
14 enkeltarrangementer og varierte mellom opplesning fra egne bøker, dybdeintervjuer, 
lyrikkprogrammer, et krimprogram og presentasjon av bøker for barn og ungdom. 
Programmet vekket stor begeistring, men på tross av dette hadde bokdagene et 
overraskende lavt publikumstall. På grunn av dette vil styret evaluere hvorvidt det er 
hensiktmessig med et nytt arrangement i 2011.

åpningsfest for sørlandskontoret 
Det første arrangementet i 2010 var Åpningsfest for Forfattersentrums Sørlandskontor. 
Denne ble holdt lørdag 20. februar. For å markere åpningen av Sørlandskontoret ønsket 
vi å lage et feiende flott åpningsarrangement, og det gjorde vi! Styreleder Line Baugstø 
var konferansier, Gunstein Bakke leste som representant fra Aust-Agder, Aasne Linnestå 
kvea som representant for Telemark og Pål Gitmark Eriksen leste som representant for 
Vest-Agder. Slik ble alle de tre fylkene i regionen representert. Vi var også så heldige at Kjell 
Askildsen sa ja til å komme. Han leste en hel novelle, til stor glede for publikum!
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andrE lITTErÆrE arrangEmEnTEr
arkivenes dag 
På Arkivenes dag 14. november holdt Einar O. Risa fordrag om sin bruk av historiske kilder i 
arbeidet med sin Stavangertrilogi. Arrangementet var på Statsarkivet i Stavanger.

litterær salong i haugesund 
Norsk Forfattersentrum var støttespiller for Litterær salong i Haugesund høsten 2010. 

Makt og avmakt i lys av finanskrisa
I løpet av 2010 har Norsk Forfattersentrums Sørlandskontor hatt et særdeles godt 
samarbeid med Kristiansand folkebibliotek. Sammen arrangerte vi, våren 2010, et 
lørdagsseminar som vi kalte «Makt og avmakt i lys av finanskrisa». 

norske tekster i populærmusikken – debatt i Kristiansand
«Er det slik at det sørlandske språket ikke egner seg innen populærmusikken, men skal 
være forbeholdt gamle sørlandsviser?» spurte vi og inviterte til en samling omkring norske 
tekster i populærmusikken fredag 9. april. Vi satte sammen et spennende panel av musikere, 
tekstforfattere og journalister for å sette søkelyset på dette. I samarbeid med Rock City/SØRF. 

Prosalong i Kristiansand 
Det ble avholdt to Prosalonger i Kristiansand i 2010. Den ene hadde tematikken «Litteratur 
og virkelighet», et tema flere Sørlandsforfattere har arbeidet med i året som gikk. Den andre 
prosalongen behandlet tematikken «Oversetter eller fortolker vi Bibelen?» et tema som 
engasjerte publikum sterkt. Det var to meget godt besøkte arrangementer. Forfattersentrum 
i samarbeid med NFF.

sørlandskunstnernes manifest vol. II
I samarbeid med Wergelandsenteret var Norsk Forfattersentrum engasjert i 
gjennomføringen av Sørlandskunstnernes Manifest vol. II. En oppfølger til et svært 
vellykket arrangement som ble holdt i februar 2009. Vi inviterte kunstnere fra de fire ulike 
kunstretningene musikk, litteratur, billedkunst og scenekunst. Vi la også vinn på å få til 
en stor variasjonsbredde med hensyn til de fires ulike kjønn, kunstneriske ståsted og 
miljøtilknytning. 

Verdens bokdag 23. april
Verdens bokdag 2010 ble støttet av Norsk Forfattersentrum ved at vi dekker 15 % av 
honoraret til medlemmer som bestilles gjennom oss til oppdrag på selve dagen. Vi håper 
dette skal fungere som et insitament til ekstra mange forfatterbesøk på bokdagen. 
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fEsTIValEr
Bjørnsonfestivalen
Avdelingsleiar for Midt-Norge deltok i Bjørnsonfestivalens programråd saman med  
Edvard Hoem og Henning Mankell. Forfattersentrum hadde eit fint samarbeid med 
festivalsjef Silje Engeness og resten av staben. Bjørnsonfestivalen hadde i Bjørnsonåret 2010 
eit rekordstort publikumstal på over 7000.

dei nynorske festspela – Ivar aasen-tunet
Dagleg leiar representerte Norsk Forfattersentrum under årets festspel. Forfattersentrum 
støttar delar av programmet, og har òg inngått ei avtale om samarbeid og registrering av 
oppdrag, samt bestilling av reiser. 

festspillene i nord-norge
I løpet av festivaluken gjennomførte vi tre Forfattarforelesingar. 

finnmark internasjonale litteraturfestival
Finnmark internasjonale litteraturfestival ble for første gang arrangert i Alta fra 9.–11. mars 
med Norsk Forfattersentrum som medarrangør. Vi var tett involvert i planleggingen av 
festivalen, og administrasjonen i Nord-Norge samt arbeidsutvalget var til stede under avviklingen. 

fn-sambandet: Internasjonal uke, litteraturprogram og litteraturkveld
FN-sambandet Sør tok kontakt med Forfattersentrum da de skulle arrangere Internasjonal 
uke høsten 2010. Vi laget da et forslag til litterært program med budsjett. FN-sambandet 
valgte ut noe av dette, og brukte spesielt Gert Nygårdshaug aktivt. Ett av arrangementene 
laget vi sammen: Litteraturkveld om klima, miljø og bærekraftig utvikling. Line Baugstø 
(bistandsperspektiv), Gert Nygårdshaug (regnskogen) og Erik Grønner (olje) leste og fortalte. 
Irene Gressli Haugen ledet kvelden.

hamsundagene
Under Hamsundagene på Hamarøy gjennomførte vi flere arrangementer i Kultursalen 
på Hamsunsenteret. Avdelingsleder i Nord-Norge har stått i kontakt med festivalen med 
hensyn til program, og administrasjonen samt arbeidsutvalget var til stede under deler av 
avviklingen.

Kapittelfestivalen
Under Kapittelfestivalen hadde Forfattersentrum ansvar for torsdagskvelden på MS 
Sandes. Programmet var tredelt. Første post var en introduksjon av nye utgivelser av 
Rogalandsforfattere. Så foregikk en samtale om kriminallitteratur, og forholdet mellom 
fiksjon og virkelighet i skriveprosessen. Avslutningsvis var det et glimrende musikalsk-
litterært program med Frode Grytten som leste sine gjendiktede Smiths-tekster. 
Forfattersentrum sendte også ut tre bokaktuelle forfattere til skoler. 
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litteraturuken i stavanger/Cafe sting
Norsk Forfattersentrum Vestlandet hadde ansvar for avtaler, reiser og praktisk informasjon 
til forfatterne som leste på Sting. Vi var til stede under Litteraturuka på Sting, og jobbet tett 
med Sting i forkant av festivalen. Litteraturuken var meget godt besøk som alltid.

norsk litteraturfestival – sigrid Undset-dagene
 I en årrekke har Norsk Forfattersentrum vært med på å støtte og bidra til at Forfatternes 
hus på Nansenskolen er et glimrende tilbud til alle forfattere som ønsker seg litt ekstra påfyll, 
en pådytt, eller kan hende bare hyggelige og spennende dager sammen med likesinnede 
under Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene. Programmet i 2010 var interessant 
og populært. Det var fulle hus på flere av forelesningene. Programmet inkluderte også en 
annen tradisjon, hagefesten på Nansenskolen. Samarbeidet med Nansenskolen og Hans 
Tarjei Skaare som ypperlig programansvarlig og administrator har gått knirkefritt.

ordkalotten
I tillegg til å sitte i programrådet samt Barne- og ungdomsprogramgruppen, gjennomførte 
vi egne arrangementer i samarbeid med Tromsø bibliotek. Den største posten er Ferske 
bøker, som inngår i Litteratenprogrammet. I tillegg arrangerte vi lanseringer av fire nye 
barnebøker. Alle lanseringene ble gjort med inviterte skoleklasser til stede. Vi arrangerte 
også barnehagearrangementer. Søndag i festivaluken gjennomførte vi tradisjonen tro 
litteratursti for barn med eventyrstund både på Perspektivet museum og Tromsø bibliotek.

oslo Poesifestival
Norsk Forfattersentrum var i 2010 igjen samarbeidspartner med Oslo Poesifestival. 
Daglig leder ved Forfattersentrum satt også i festivalens styre. Festivalen ble en suksess, 
programmet og gjennomføringen var preget av en flott innsats og godt samarbeid 
mellom festivalens styre, programkomité og daglig leder Birgit Hatlehol. Nytt av året var et 
samarbeid med Poetry Society i England. Dette avstedkom et prosjekt der fire skoleklasser 
fikk tilbud om poesi-skrivekurs, for etterpå å skrive hvert sitt dikt som ble laminert og pyntet 
julegranen på Universitetsplassen i Oslo. Det ble avholdt en fin seremoni 10. desember, 
dagen for utdelingen av Nobels fredspris. Linde Hagerup leste opp et eget fredsdikt inspirert 
av barnas dikt.

stanza 
Den skotske poesifestivalen StAnza arrangerte i november den virtuelle poesifestivalen 
Distant Voices. Over 10 enkeltarrangementer i vertsbyer rundt om i hele verden ble overført 
via nettet til publikum i Skottland. Stavanger var en av vertsbyene, og bidro med et sterkt 
kunstnerisk program. I samarbeid med ICORN/Stavanger Fribysenter og Sølvberget.
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    lEsEårET 2010
På tampen av 2009 ble Norsk Forfattersentrum invitert inn i Leseåret 2010 av 
Kulturdepartementet. Leseåret er starten på et stort leseløft som skal vare til 2014. 

Om Leseåret (hentet fra ABM-utvikling sine hjemmesider):

Hovedmålgruppen for Leseåret 2010 vil være voksne som leser lite.

Til grunn for satsingen ligger de to meldingene St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining 
og St.meld. nr. 23. Bibliotek. I språkmeldingen vises det til det målrettede arbeidet med 
leseopplæring, litteraturformidling og utvikling av leseglede og lesekunnskap, og det 
fremheves at lesing i et livslangt perspektiv og litteraturformidling til mennesker i alle aldere 
og livsfaser bør få økt oppmerksomhet fremover. 

Målsettingen er en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i 
hele landet. Dette skal styrke demokratiet ved å gi befolkningen økte leseferdigheter som 
øker muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap og opplevelser. Lesekompetanse og 
digital kompetanse bør sees i sammenheng. Folkebibliotekene skal fremstå som et sentralt 
sted for litteratur med kompetanse på lesing og litteraturformidling. Begge målformer skal 
være en del av satsingen.

ABM-utvikling ønsket oss med på et Signalprosjekt i samarbeid med Foreningen !les og Leser 
søker bok, hvor vi skulle sende forfattere ut på arbeidsplasser. Dette prosjektet har vært 
utfordrende og morsomt. I samarbeid med Foreningen !les sine bokagenter har vi bidratt 
med forfatterbesøk på arbeidsplasser over det ganske land. Vi har også kunnet bruke disse 
midlene til relaterte prosjekter som faller inn under Leseårs-paraplyen. 

Fra Kulturdepartementet fikk vi midler til skrivekurs for NAV-brukere og forfattermøter 
med mødre med innvandrerbakgrunn (prosjektet Vis meg hva mine barn leser), sosiale 
institusjoner som ofte faller utenfor denne typen tiltak og midler til forfatterbesøk på 
bibliotekenes Leseårsarrangementer. Vi har hatt et nært samarbeid med Leser søker bok, de 
har jobbet med LO og BKA, og vi har sammen tilbudt forfatterbesøk til tiltak. Vi har vært med 
på å lage en liste med 100 bøker som er lettleste og gode. Vi er til enhver tid bidragsyter til 
AOF arbeidernes leseløft, både når det gjelder forslag til tiltak, forfattere på besøk, boklister 
med mer. 

I løpet av Leseåret 2010 er samarbeidsforholdet mellom Foreningen !les, AOF arbeidernes 
leseløft, ABM-utvikling, NBF (Norsk bibliotekforening) og Leser søker bok blitt en svært 
verdifull bonus som vi ser frem til å dra nytte av i årene som kommer.

I november ble årets største leseårsarrangement avholdt på Gardermoen. 25 barnebok- og 
voksenbokforfattere deltok. De leste og pratet på gater, ved bagasjebåndet («unnskyld meg, 
jeg er poet, vil du høre et dikt»), overalt på innenlandsflyvninger var det litteratur. Det ble 
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satt opp et eget fl yplassbibliotek (underavdeling til superfl eksible Ullensaker bibliotek), og vi 
hadde forfattere som møtte ansatte i egne arbeidsplassmøter. Vi hadde forfattere som leste 
dikt for de frokostspisende på hotellet, vi hadde forfattere som overtok seminarene for å 
lese noen dikt, før de gikk igjen. Dagen var surrealistisk og fantastisk. Kulturministeren kom 
og så, og var meget fornøyd. Det var vi også!

Leseløftet startet i 2010, og vi har fått overført midler til videre bruk i 2011. Se for øvrig 
avdelingskontorenes årsrapporter for detaljer.

Gardermoen 2010: Iselin Alvestad og kulturminister Anniken Huitfeldt
FOTO: Kristin Hagelid, Nasjonalbiblioteket
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    andrE saTsIngsområdEr
KUlTUrElT mangfold
Norsk Forfattersentrum har i alle år vært opptatt av, og arbeidet for, et større kulturelt 
mangfold. Vi mener at kulturelt mangfold er et vidt begrep. Det dekker alt fra religion, 
geografi, utdannelse, oppvekst til valg av kjæreste. Vi mener at det er i møtene med 
andre at vi blir beriket, både kulturelt og medmenneskelig. Norsk Forfattersentrum har 
følgende strategiske plan med arbeidet for å oppnå et kulturelt mangfoldig kulturliv: Vi skal 
videreføre det kulturelle mangfoldet både i formidlingen av våre medlemmer, som har en 
svært uensartet bakgrunn, samt i formidlingen til mennesker som representerer et kulturelt 
mangfold.

Vi tilbyr skoler, og andre som måtte ønske det, forfattere som tematiserer kulturelt 
mangfold. Vi formidler som en regel ikke forfattere med fremmedkulturell bakgrunn ene og 
alene på grunn av deres bakgrunn, vi velger å se innholdet og tematikken som det viktigste 
med hensyn til den kulturelle mangfoldsformidlingen.

Vi fortsetter satsingen med å holde skrivekurs i fengsler, da vi mener at de innsatte 
representerer et stort kulturelt mangfold, og vi synes det er viktig å øke lese- og skrivelysten 
hos denne målgruppen.

Norsk Forfattersentrum skal sørge for at DKS blir tilbudt gode formidlere som formidler et 
kulturelt mangfold. Vi anser alt som på ett eller annet vis formidler en annen kultur enn 
mottakers egen er med på å skape et kulturelt mangfold. 

fEngslEr
Skrivekurstilbudet ved Bredtveit kvinnefengsel fortsatte i hele 2010. Kjersti Bronken Senderud 
og Heidi Marie Kriznik har jobbet sammen om et lavterskeltilbud for de innsatte med svært 
gode resultater. Tilbudet videreføres i 2011.

Prosjektet som ble igangsatt i 2009 med utprøving av forskjellige skrivekurskonsepter i 
alle de seks fengselsregionene fortsatte i 2010. I løpet av året arrangerte vi skrivekurs av 
varierende lengde og format i Bergen, Skien og Tromsø fengsel. Fire forfattere har vært 
involvert i planleggingen og gjennomføringen av disse. Prosjektet avsluttes i 2011. 

Alle de nevnte fengselsprosjektene ble finansiert med midler fra Justisdepartementet og 
Kulturdepartementet.

I samarbeid med Fengselsbiblioteket Sølvberget sendte vi Odveig Klyve til Stavanger fengsel 
for å tilby skrivekurs for de kvinnelig ansatte. I tillegg har skoleavdelingen ved Ila fengsel 
også i 2010 hatt skrivekurs for innsatte gjennom hele året. 
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sosIalE InsTITUsjonEr
Norsk Forfattersentrum har som en del av sin visjon å satse på sosiale institusjoner. Vi ser 
det som et viktig og givende arbeid å være til stede på slike arenaer. Tilbakemeldingene er 
oftest svært positive, dette gjelder både fra forfattere og mottakere. 

I 2010 hadde 22 institusjoner 103 forfatterbesøk, i stor grad skrivekurs i tillegg til ordinære 
forfatterbesøk, kåserier og originalforedrag. Skrivekursene har vært holdt i regi av fengsler, 
organisasjoner, helseforetak, kommuner og stiftelser. Deltakerne har vært både klienter og 
ansatte ved institusjonene.

De fleste oppdragene er gjennomført uten støtte fra Norsk Forfattersentrum. Prosjektene  
«Å få henge som en dråpe» og Kulturdråpen i Vestfold er kurs som har blitt holdt på 
dagsentre for eldre. 

Blant de største oppdragsgiverne innen sosiale institusjoner var Skoleavdelingen ved Ila 
Fengsel, Nadheim kvinnesenter, Stiftelsen Blaarud, Kirkens Bymisjon, Stavanger kommune 
og diverse frivillighetssentraler.

dEn KUlTUrEllE sPasErsToKKEn
Etter søknad fikk Forfattersentrum midler fra Bergen kommune til et skrivekurs for eldre på 
et alders- og sykehjem i kommunen, til stor glede for brukerne. Midlene kommer i stor grad 
fra Den kulturelle spaserstokken.

dET norsKE forfaTTarlandslagET I foTBall (dnff)
DnFf slo England i ein kronglete bortekamp (0–2, på ein skrå bane i Oundle) og tapte mot 
Tyskland på Lillehammer (2–3) med ein heil litteraturfestival som vitne, noko som ga nytt 
blod til myten om at forfattarane først er i harmoni når dei er på reise. Så reiste laget til 
Göteborg og tapte mot Sverige (3–1). Godt då å ha ei bok å bla i! Laget ga nemleg ut  
”VM – 32 land, 33 tekster” på forlaget Publicom. Den innhaldsrike sesongen blei avslutta 
med 7–0-siger over TV 2. Laget har pokalskap, mini-bibliotek, oppmann og økonomistyring 
gjennom Norsk Forfattersentrum.

samarBEId mEd BoKBransjEn
Forlagene yter viktig bistand til bokdagene, Forfattersleppet, De Litterære Festspill, 
Litterær kafé, Litteraten, Litteratur på Mono og flere andre arrangementer. På forespørsel 
bistår også Forfattersentrum forlagene med gjennomføring av lanseringsarrangement. 
Distriktskontorene ønsker seg mer kontakt med forlagene siden publikummet vårt etterspør 
flere litterære arrangementer enn vi har mulighet til å gjennomføre.

Samarbeidet mellom Norsk Forfattersentrum og forlagene er i en god utvikling. Forlagene 
har vist stor vilje til å gå i dialog for å finne gode og nyttige løsninger. 
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    VIsjon 2015
VIsjon for norsK forfaTTErsEnTrUm 2015 
Norsk Forfattersentrum har i 2015 videreutviklet sin rolle som den ledende aktøren for 
litteraturformidling i Norge.

Fordi:
Vår kunnskap, erfaring og våre rutiner sikrer forfatternes interesser i alle spørsmål som har 
med formidling å gjøre.

Vår ikke-kommersielle drift sikrer mangfoldet i litteraturformidlingen.

Vår rolle som nasjonal aktør i Den kulturelle skolesekken (DKS) gjør oss til en sentral 
nettverksbygger.

I 2015 er Norsk Forfattersentrum (NF) en stemme som høres i kulturpolitikken. Både styret 
og administrasjonen tar initiativ for å markere og synliggjøre de skjønnlitterære forfatternes 
særegne kvaliteter som aktører i samfunnslivet. Vi er synlige på alle viktige litterære 
arrangementer og festivaler. Medlemmene føler at NF er en organisasjon som angår dem, 
og som er vesentlig. Både kursing og medlemsmøter er en viktig del av medlemspleien. 

organIsasjonsform
Norsk Forfattersentrum er en medlemsorganisasjon. Vi har tillit både hos medlemmene 
og i det kulturelle systemet for øvrig. Organisasjonen er profesjonelt drevet. Styret legger 
seg ikke opp i daglig drift, og administrasjonen følger opp den strategiske planen i nært 
samarbeid med styret. 

VIrKsomhET
1. hovedsatsingsområder
Skoleverket og egne arrangementer er Norsk Forfattersentrums to hovedsatsingsområder.
I løpet av det 13-årige skoleløpet får alle skoleelever besøk av minst én litterær produksjon i 
året.

NF jobber aktivt for å skape egne arrangement i form av festivaler, bokdager, 
opplesningsscener, skrivekurs, forelesninger etc. Ved siden av skoleformidlingen er dette 
kjernevirksomheten til Norsk Forfattersentrum.

2. andre prioriterte satsingsområder
NF satser også på sosiale institusjoner i form av forfatterbesøk og skrivekurs i fengsler, 
sykehus, aldershjem etc. I den grad vi har mulighet til det, støttes slike besøk av NF.
NF jobber aktivt overfor næringslivet for å skape et marked for litteraturen på arenaer som 
er nye for oss. Vi sender forfattere på besøk i lunsjpausen, tilbyr skrivekurs og litterære 
produksjoner.
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lITTEraTUrBrUKET
Litteraturbruket (LB) er eid og styrt av Norsk Forfattersentrum. LB fungerer som et 
kompetansesenter for alle litterære produksjoner, utenom det enkle klasseromsbesøket. 
LB har også ansvaret for formidlingen som ikke er medlemsbasert.

LB forvalter faste, årlige produksjonsutviklingsmidler, og ORDTAK er forankret som en 
nasjonal møteplass og visningsarena for nye produksjoner.

nasjonal aKTØr
Som nasjonal aktør foretar NF en kontinuerlig kartlegging av all litteraturformidling innen 
DKS, både tilbudet og behovet i de forskjellige fylkene. 

Nettverksbyggingen er en sentral del av vår rolle som nasjonal aktør. Vi har videreutviklet det 
gode samarbeidet med folkebibliotekene og fylkesbibliotekene og har et sterkt samarbeid 
med alle de andre skribentorganisasjonene. 

Norsk Forfattersentrum etterlever målet i Stortingsmelding nr. 8 som slår fast at DKS skal 
være et tilbud for alle barn og unge, uavhengig av skoleform eller særskilte utfordringer 
elevene måtte ha.

All honorering av forfattere på oppdrag i DKS går gjennom oss. Ved forhandling om nye 
satser er vi en part i forhandlingene. 

admInIsTrasjon
Norsk Forfattersentrum har fem kontorer. Hovedkontoret ligger i Oslo, på Litteraturhuset. 
Avdelingskontorene er plassert i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet og Sørlandet. I 
stedet for å opprette nye kontorer har vi styrket de eksisterende. 

Vi har redusert antall deltidsstillinger. Ved utvidelse av staben har vi tilbudt de ansatte å øke 
stillingsprosenten sin, fremfor å ansette nye.

Debutanter
FOTO: Unni Torgersen

Festspilldikter 2010: Hanne Ørstavik
FOTO: Unni Torgersen
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    årsrEgnsKaP

rEsUlTaTrEgnsKaP
resultatregnskap for perioden 01.01–31.12 noter år 2010 år 2009

Inntekter

Medlemskontingent 128 510 141 085

Oppdragsgivere 18 716 558 16 271 594

Kulturrådet 495 000 710 000

KUD 11 023 000 13 822 000

Andre tilskudd 3 293 879 4 693 428

Periodiseringer og øvrige inntekter 2-1 7 183 034 -3 957 944

Sum inntekter 1-1/2-2 40 839 981 31 680 162

Lønnskostnader

Lønn og feriepenger 6 587 214 5 290 175

Honorar styret o.a. 249 800 270 310

Forfatterhonorar 19 942 465 15 866 511

Personalkostnader 1-4 805 799 666 802

Arbeidsgiveravgift 1 000 294 822 745

Sum lønn, honorar, personal 3-1/1-1 28 585 573 22 916 544

Andre kostnader

Lokaler og inventar 4-1 754 246 536 569

Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker 330 171 346 852

IKT 4-2 934 225 1 132 370

Revisjon og regnskap 83 750 98 125

Andre tjenester 4-3 1 615 198 565 834

Annonser, leie av utstyr 4-4 675 564 430 774

Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 4-5 653 495 533 604

Telefon, frakt, porto 186 863 143 930

Reise, diett, opphold 4-6 4 054 914 3 459 243

Støtte andre organ, kontingenter, gaver 4-7 2 381 271 1 036 392

Medlemsfondet 588 990 545 186

Forsikring, gebyrer, andre kostnader 34 548 47 758

Tap på fordringer 1-3 12 830 2 420

Sum andre kostnader 4-8/1-1 12 306 065 8 879 058

Finansposter

Finansinntekter 109 117 91 735

Finanskostnader 26 418 26 183

Sum fi nansposter  82 698 65 552
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Årsresultat  31 040 -49 887

Disponeringer

Årsresultat Medlemsfondet 5-1 -55 340 -38 301

Årsresultat virksomheten 5-2 86 380 -11 587

Sum disponeringer  31 040 -49 887

BalansE
Balanse pr. 31.12 noter år 2010 år 2009

Eiendeler

Omløpsmidler 1-2

Kundefordringer, avsatt mulige tap kr 10.000 - 
uendret

1-3 3 731 959 1 596 008

Fordringer forfattere 49 408 14 628

Andre kortsiktige fordringer, påløpte inntekter 1 238 635 592 021

Kontanter og bankinnskudd, herav bundet kr. 375.521 1 025 336 5 855 577

Sum omløpsmidler 6 045 338 8 058 234

SUM EIENDELER  6 045 338 8 058 234

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

Bundet egenkapital

Medlemsfondet pr. 01.01 322 907 361 207

Årets tilførsel -55 340 -38 301

Medlemsfondet pr. 31.12 267 567 322 907

Fri egenkapital

Annen egenkapital pr. 01.01 112 375 123 962

Årets resultat 86 380 -11 587

Annen egenkapital pr. 31.12 198 756 112 375

Sum egenkapital  466 322 435 282
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Gjeld

Kortsiktig gjeld 1-2

Leverandørgjeld 592 996 120 053

Skyldig arbeidsgiveravgift, skattetrekk 631 427 550 525

Skyldige feriepenger, lønn m.v. 784 636 642 179

Forskuddsinnbetalte tilskudd 2 283 928 5 814 452

Annen kortsiktig gjeld, påløpte kostnader 1 286 028 495 744

Sum kortsiktig gjeld  5 579 015 7 622 953

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  6 045 338 8 058 234

noTEr 
noter til regnskapet for 2010 

noTE 1 - rEgnsKaPsPrInsIPPEr 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for 
små foretak. 

1-1. Inntekter/Kostnader 
Inntektsføring ved salg av tjenester (forfatteroppdrag) skjer på leveringstidspunktet.  
Tilskudd inntektsføres i det år aktiviteten skjer. De samme prinsippene gjelder for kostnadene. 

1-2. omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett 
år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til tjenestekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaff elseskost og antatt virkelig verdi. 

1-3. fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap.  

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifi sert avsetning for å dekke antatt tap. 

Konstaterte tap på kundefordringer i løpet av regnskapsåret 2010 er kr 12 830,-. 
 
1-4. Pensjonsforpliktelser 
Pensjonsordningen er fi nansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført.  
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifi seres sammen med 
lønnskostnader. 
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Norsk Forfattersentrum er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 

noTE 2 – InnTEKTEr 

2-1. Periodiseringer og øvrige inntekter 
Regnskapet i sum viser faktiske, påløpte inntekter (og kostnader) i perioden jf. note 1-1. 
Periodiseringene på denne linjen utgjør korreksjoner for forskuddsinnbetalte tilskudd og 
påløpte inntekter. 
 
Forskuddsinnbetalte tilskudd er typisk tilskudd mottatt av Norsk Forfattersentrum til 
prosjekter som strekker seg over flere kalenderår. Resten av tilskuddene pr. 31.12 på disse 
prosjektene blir overført regnskapsåret etter, og ved slike tilfeller blir resten av tilskuddene 
teknisk tilbakeført på inneværende regnskapsår og inntektsført regnskapsåret etter. 
 
Påløpte inntekter er tidfesting av oppdragsgiveres innbetalinger slik at regnskapet kun viser 
inntekter for forfatteroppdrag som fant sted innenfor regnskapsåret. 
 
Øvrige inntekter ført på linjen er billettinntekter, deltakeravgifter, støtte fra forlag og liknende. 
 
2-2. Inntektsfordeling 
Faste tilskudd til drift beløper seg i 2010 til kr 11 252 000 mot kr 9 419 000 i 2009. 
Driftstilskuddene for 2010 er som følger: 
Kr 11 023 000, Kulturdepartementet 
Til drift av avdelingskontoret i Trondheim: 
Kr 61 000, Møre og Romsdal fylke 
Kr 55 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune  
Kr 50 000, Sør-Trøndelag fylkeskommune til arbeid med DKS i Midt-Norge 
Kr 33 000, Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Kr 30 000, Trondheim kommune  

Resten av inntektene, kr 29 587 981 er betalinger fra forfatteres oppdragsgivere i 
forbindelse med formidlingsvirksomheten, øremerkede tilskudd til prosjekter, kursavgifter, 
medlemskontingenter og billettinntekter. 

Inntektsøkningen totalt fra 2009 til 2010 er 28,9 % mens økningen i driftsstøtten i samme 
periode er 19,9 %. 

noTE 3 - lØnnsKosTnadEr 
 
3-1. sum lønnskostnader 
Økningen på 24,7 % fra 2009 skyldes i hovedsak vekst i forfatterutbetalinger til 736 
forfattere. Til sammenlikning fikk 657 forfattere honorar i 2009. 
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Antall årsverk økte i 2010. Det ble opprettet en ny konsulentstilling ved avdelingskontoret i 
Trondheim. 
 
Det ble ansatt en ny regnskapsmedarbeider til å bistå økonomiansvarlig. I tillegg er flere 
deltidsstillingsbrøker utvidet. 
 
I løpet av regnskapsåret 2010 har det i gjennomsnitt vært 16,65 ansatte i NF tilsvarende 
13,43 sysselsatte årsverk.

3-1. fordeling av sumlønnskostnader  år 2010  år 2009 

Formidling og prosjekter  76,7 %  75,7 % 

Administrasjon  22,1 %  22,9 % 

Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter)  1,1 %  1,3 % 

Medlemsfondet  0,1 %  0,1 % 

  
noTE 4 - andrE KosTnadEr 

4-1. lokaler og inventar 
Kostnadene i 2010 er økt med 40,6 % fra 2009 som i hovedsak skyldes husleie for et helt 
år for avdelingskontoret i Kristiansand, økt omfang av romleie i forbindelse med prosjekter 
samt nytt kjøleanlegg på datarom i Litteraturhuset. 

4-2. IKT 
Kostnadene er redusert med 17,5 % fra 2009. Nedgangen skyldes færre nyinvesteringer enn 
i 2009 hvor det blant annet ble etablert ny internettside og anskaffet to nye dataservere. 

I tillegg til datautstyr er det på denne linjen ført kostnader for løpende programvarelisenser, 
drift av servere og internettsider. 

4-3. andre tjenester 
Økningen er 185 % fra 2009. Dette er kostnader som normalt varierer en del fra år til år 
siden en stor del av dem er prosjektrelaterte, og er ofte ikke årvisse, faste kostnader. 
Grafisk profil, teknisk bistand ved arrangementer, utforming av kataloger og flyere er typiske 
kostnader som føres her. 
 
I 2010 er kostnadene en del større enn i 2009 i hovedsak på grunn av prosjektene Leseåret 
2010 og litteraturproduksjoner i videregående skoler. 
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4-4. annonser, leie av utstyr 
Kostnadene har økt 56,8 % fra 2009. Det vises til note 4 - 3, andre punktum ovenfor. 

4-5. møtekostnader, kurs, dokumentasjon 
Økningen tilsvarer 22,5 % fra 2009. Størsteparten av kostnadene er prosjektrelaterte og 
omfanget av kostnadsdriverne vil normalt svinge en del fra år til år, jf. note 4 - 3 andre 
punktum. 

4-6. reise, diett, opphold 
Økningen er på 17,2 % fra 2009.  
Forfatternes reiseutlegg, dietter og hotellopphold i forbindelse med oppdrag føres her og 
utgjør det aller meste av kostnadene. Økningen må ses i sammenheng med veksten i antall 
forfatteroppdrag. 

4-7. støtte andre organ, kontingenter, gaver 
Økningen på 1 344 879 fra 2009 til 2010, skyldes i sin helhet utbetalinger av prosjektstøtte 
etter innvilgede søknader til utvikling av litteraturproduksjoner for videregående skoler 
i Den kulturelle skolesekken. Norsk Forfattersentrum mottok i 2009 kr 3 500 000 av 
Kulturdepartementet til formålet. 

4-8. fordeling av sum andre kostnader  år 2010  år 2009 

Formidling og prosjekter  71,2 %  61,1 % 

Administrasjon  20,7 %  29,6 % 

Foreningsdrift (årsmøte, styre, medlemsmøter m.v.)  3,0 %  2,9 % 

Medlemsfondet  5,1 %  6,4 % 

noTE 5 – årETs rEsUlTaTEr 

5-1. resultat medlemsfondet 
Årets underskudd på kr 55 340 dekkes av Medlemsfondets egenkapital. 

5-2. resultat virksomheten 
Årets overskudd på kr 86 380 godskrives fri egenkapital. 
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    loVEr 
loVEr for norsK forfaTTErsEnTrUm

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, 
årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, 
årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001,  
årsmøte 15. mars 2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005,  
årsmøte 24. mars 2006, årsmøte 29. mars 2008 og årsmøtet 27. mars 2009.

§ 1 formål
Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske forfattere for å skape kontakt mellom 
forfattere og publikum, gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former 
for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum ivaretar medlemmenes økonomiske 
interesser i forbindelse med denne virksomheten.

§ 2 medlemskap
Skjønnlitterære forfattere kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Styret 
avgjør søknader om medlemskap. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med vanlig flertall. 
Medlemmene må være villig til å virke aktivt for Senterets formål og betale en kontingent 
som fastsettes av årsmøtet. Medlemmene som er skyldig kontingent for det foregående år, 
mister sitt medlemskap i Norsk Forfattersentrum.

§ 3 avtalebrudd
Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens side bør styret i Senteret sende en 
skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjentakelse kan Norsk Forfattersentrum unnlate å 
formidle oppdrag for forfatteren i opptil 6 måneder.

§ 4 årsmøtet
NFs årsmøte skal avholdes innen utgangen av april. På årsmøtet blir behandlet:  
1) Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse 
til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til styret, fondsstyret, og 
valgkomité.

Årsmøtet sammenkalles med minst ti ukers varsel. Innkallingen skal inneholde foreløpig 
dagsorden for møtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 
senest fire uker før møtet holdes. Senest to uker før årsmøtet skal fullstendig dagsorden og 
alle sakspapirer sendes ut.

Ved skriftlig fullmakt kan et fraværende medlem gi et tilstedeværende medlem rett til å 
stemme for seg ved alle valg. Et tilstedeværende medlem kan ikke ha mer enn en – 1 – 
fullmakt. Fullmaktene skal innleveres og godkjennes før valgene. Møtet velger en komité på 
minst tre personer til å kontrollere fullmaktene og telle opp avgitte stemmer. Dersom det 
foreligger forslag på mer enn én kandidat til et gitt verv, eller hvis en eller flere av 
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årsmøtedeltakerne krever det, skal valget foregå skriftlig.
Årsmøtets vedtak er bindende for styret, dersom det ikke blir overprøvd ved en uravstemning.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller tre uker etter at minst 
fem prosent av medlemmene med gyldig medlemskap, har krevd det.

§ 6 styret
Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer velges på årsmøtet, 
som også velger 2 vararepresentanter. 

Styreleder og nestleder velges særskilt , for to år av gangen. Styremedlemmer og 
vararepresentanter velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. De ansatte velger 1 
representant med vararepresentant på et allmøte før årsmøtet, for ett år av gangen. 
Denne vararepresentanten kan delta på styremøtene med talerett. Valget skal foretas på 
en slik måte at både de ansatte ved avdelingskontorene og administrasjonen i Oslo sikres 
representasjon.

Styret bør supplere seg selv med 1 representant fra bibliotekvesenet og 1 fra undervisningssektoren.

Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er til stede. Saker vedtas med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende. De enkelte styre-
medlemmer kan forlange styret innkalt.
 
§ 7 styrets oppgaver
Styret utformer strategiske planer og handlingsplan og har ansvar for at Norsk 
Forfattersentrums prinsipielle politikk og daglige drift er i samsvar med lover og 
årsmøtevedtak. Styret ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. Viktige saker legges 
fram til drøfting på årsmøtet.

§ 8 Uravstemning
Styret kan innen 8 dager etter at et årsmøte har truffet et vedtak, sende vedtaket til 
skriftlig og hemmelig avstemning blant medlemmene med 14 dagers frist for innsendelse 
av stemmesedler. Styret skal iverksette slik avstemning hvis det innen 14 dager etter 
vedtaket kreves av minst fem prosent av medlemmene. Valgresultater kan ikke sendes til 
uravstemning. Vedtak truffet ved uravstemning er bindende for styret.

§ 9 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på årsmøtet, i tillegg 1 medlem uten 
stemmerett utpekt av styret, alle for ett år av gangen.
Valgkomiteen velger selv sin leder og sekretær. Komiteens medlemmer kan ikke innstilles til 
verv i styret eller fondsstyret. Komiteen fører protokoll. 
Valgkomiteen sender sin innstilling til styret senest 1 måned før årsmøtet.
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§ 10 forfatterkonsulent
Administrasjonen skal til enhver tid ha en ansatt fra medlemmenes rekker i hel- eller deltids-
stilling. Forfatteren ansettes på 2 års åremål med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år. 

§ 11 daglig leder
Daglig leder ansettes for 3 år av gangen. Ingen kan sitte som daglig leder mer enn 6 år 
sammenhengende.

Daglig leder er ansvarlig overfor styret og møter på styremøtene med talerett. Daglig 
leder setter opp dagsorden og sender innkalling til styremøte i samråd med styreleder. 
Dagsorden for styremøtet, styreprotokoll og saksdokumenter bør være tilgjengelig for 
styremedlemmene minst 1 uke før styremøtet.

§ 12 medlemsmøter
Senteret avholder medlemsmøter når det er behov for det. Medlemsmøtene er bare 
rådgivende.
 
§ 13 lovendring
Lovene for Norsk Forfattersentrum kan endres av årsmøtet med 2/3 fl ertall.
Lovendringsforslag må være styret i hende minst 2 måneder før årsmøtet.

§ 14 slutningsbestemmelser
Vedtak om oppløsning av Senteret må fattes med 2/3 fl ertall av et årsmøte og deretter 
godtas med 2/3 fl ertall ved uravstemning. I tilfelle Norsk Forfattersentrum oppløses, 
skal eiendelene tilfalle Den norske Forfatterforening (DnF) og Norske barne- og 
ungdomsbokforfattere (NBU) i like andeler.

Tomas Espedal
FOTO: Unni Torgersen

Akkurat nå, Litteraten: Kristine Henriksen, 
Selma Lønning Aarø, Liv Heløe, Morten Wintervold
FOTO: Aslaug A. Eidsvik
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    årsmEldIng for fondET
norsK forfaTTErsEnTrUms mEdlEmsfond
årsmEldIng 2010

Norsk Forfattersentrums medlemsfond består av midler som kommer inn i form av 
medlemskontingent pt. kr. 150,- og formidlingsavgift; 2,5 % av forfatterhonoraret. Det 
offi  sielle regnskapet for Fondet følger kalenderåret og viser et underskudd på kr. 55 340,-. 
Regnskapet for kalenderåret er som følger:

resultatregnskap for perioden 1.1 31.12 år 2010  år 2009

driftsinntekter    

Medlemskontingent 128 510  141 085

Formidlingsavgift 467 092  407 845

sum inntekter 595 602  548 930

    

lønnskostsnader    

Honorar fondsstyret 21 380  18 900

Arbeidsgiveravgift 3 015  2 665

sum lønn, honorar, personal 24 395  21 565

    

andre driftskostnader    

Møtekostnader, kurs, dokumentasjon 1 520  1 262

Reise, diett, opphold 36 037  17 018

Andre kostnader 0  2 200

Støtte fra medlemsfondet 588 990  545 186

sum andre kostnader 626 548  565 665

    

    

årsresultat -55 340  -38 301

Medlemsfondets egenkapital pr. 01.01.10: 322 907
minus underskudd pr. 31.12.10: -55 340
er lik medlemsfondets egenkapital pr. 31.12.10: 267 567



54

Inntektene i  styreperioden f.o.m mars 2010 t.o.m februar 2011 er:  

driftsinntekter  år 2010  år 2009 
Medlemskontingent   128 950   98 400 
Formidlingsavgift   412 603   345 659 
sum inntekter   541 553   444 059 

fondets kapital pr. 01.03.2011 

Beholdning pr. 01.03.11     347 567 
minus bevilget, ikke utbetalt     -176 900 
minus bundet egenkapital     -50 000 
Egenkapital pr. 01.03.2011    120 667 

Medlemskontingentkrav for 2011 er ikke sendt ut da årsmeldingen ble skrevet.

Midlene forvaltes av et eget, uavhengig styre på to medlemmer og et varamedlem. I tillegg 
oppnevnes et medlem fra Forfattersentrums styre.

styremedlemmer
Følgende har sittet i Fondsstyret i perioden: 
Leder:  Tor Arve Røssland
Medlem:  Øystein Hauge
NF styrerepr.: Frøydis Alvær
Vararepresentant:  Sigrid Merethe Hanssen

Gro Kjernli har vært fondets sekretær.

styreperioden
Fondets fi re årlige søknadsfrister er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november. 

Fondsstyret blir valgt på årsmøtet hvert år. Årsrapporten er for arbeidsåret og innbefatter 
15. mai 2010, 15. august 2010, 15. november 2010 og 15. februar 2011.

Fondet er opprettet i solidaritet med andre medlemmer for å kunne støtte enkelttiltak 
som ellers ikke ville blitt gjennomført. Fondet gir også støtte til arrangementer som 
kommer mange forfattere til gode. Det tas hensyn til fordeling på sjanger, forskjellige typer 
oppdragsgivere, geografi  og Fondets betydning for om arrangementene er avhengig av vår 
støtte for å bli gjennomført.

Fondet har ingen andre muligheter til inntekter enn fra formidlingsavgiften og 
medlemskontingenten. 

minus bundet egenkapital     -50 000 
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møter og tilskudd

Totalt kom det inn 82 søknader i styreperioden med en samlet søknadssum på  
kr 1 337 452,- Av disse ble 66 søknader  innvilget med en samlet bevilgning på kr 520 030,-.
Tre av bevilgningene falt bort, til sammen kr 6 390,-.
24 av de bevilgede søknader er ennå ikke utbetalt, til sammen kr 176 900,-.
 
Tilskuddsfordelingen har vært slik:

15. mai 2010 126 400,-
15. august 2010 131 590,-
15. november 2010 118 940,-
15. februar 2011 143 100,-
ToTalT 520 030,-

dIssE sØKnadEnE BlE InnVIlgET:
Innvilgede søknader Fondet mai 2010 til og med februar 2011.

 Tidsskriftet Utflukt kr 14 900,- til forfatterarrangementer
 Levi Henriksen kr 5 000,- til CD med dikt og musikk.
 Jonny Halberg kr 10 000,- til forfatterarrangement på Møllebyen. Moss.
 Nordlands Akademi for kunst og vitenskap kr 6 000,- til forfatterhonorar på seminar.
 Reine Ord kr 15 000,- til Lofoten Internasjonale Litteraturfestival
 Siri Kvamme kr 13 410,- til Litterær Salong i Haugesund.
 Kari Saanum kr kr. 4 000,- til tekstverksted.
 Steinkjerfestivalen kr 7 500,- til forfatterhonorarer.
 Odveig Klyve kr 5 000,- til kunstprojekt litteratur/fotball.
 Vinje folkebibliotek kr 2 490,- til oppdrag med Stein Versto.
 Bjørnsonfestivalen kr 10 000,- til litterært prosjekt med Marte Huke.
 Kurant Visningsrom kr 2 980,- til forfatterhonorarer.
 Roald Larsen kr 3 000,- til honorar for oppdrag i Arkangelsk.
 Jon Severud kr 2 000,- til honorar ”Det uautoriserte Vinjeåret”
 Nordisk Institut v/ Nora Simonhjell kr 9 960,- til div. forfatterarrangement.
 Salmeklang kr 2 670,- til honorar Gaute Heivoll.
 Nikodemusuniversitetet kr 10 000,- for opplegg med Erling Indreeide.
 Oslo Poesifestival kr 7 450,- for opplegg med dikt for barn.
 Ann Kavli kr 11 920,- til jazz/poesi-kvelder.
 Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet kr 7 870,- til opplegg under Bjørnsonfestivalen.
 Skriveforum Midt-Norge kr 15 000,- til skrivekurs.
 Studentersamfundet i Bergen kr 10 070,- til forfatterhonorarer
 Bjørnsonfestivalen kr 10 000,- til div. litterære arrangement
 Gravdahl skrivekurs v/ Wenche Britt Hagabakken kr 8 940,- til forfatterhonorarer.
 Trøndersk Forfatterlag kr 18 230,- til litterær Hagefest
 Litteraturbruket kr 15 000,- til Ordtak, visningsdag.
 Harstad folkebibliotek kr 7 110,- til barnearrangement.
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 Ordkalotten kr 20 000,- til årets festival.
 Litteraturdagane i Vinje kr 20 000,- til forfatterhonorarer.
 Risøy folkehøyskole kr 14 000,- til skrivekurs for utviklingshemmede.
 Jo Eggen/Frank Eriksen kr 4 980,- for opplesning på Hamar.
 Jamshed Masroor kr 4 470,- til honorar for oppdrag i Pakistan.
 Erland Kiøsterud kr 10 000,- til essayfilm.
 Bygdas bokhandel, Skiptvet, kr 2 490,- for honorar til Toril Brekke.
 Truls Horvei kr 6 500,- til CD med dikt og musikk.
 Uglene i Rana kr 3 980,- til skrivekurs med Kine Hellebust.
 Tromsø bibliotek og byarkiv kr 4 470,- til forfatterhonorar, arrangement Evakueringsdagene.
 Rosegården Teaterhus kr 3 800,- til kveldsseminar med forfatter
 Årvoll gård kr 7 500,- til forfatterkvelder.
 Kurt Johannessen kr 5 000,- til foredrag i Oslo og Bergen.
 Sjøbygde kunstnarhus kr 3 750,- til prosjekt med Marte Huke.
 Litteratur på BLÅ kr 15 000,- til litteraturarrangement.
 Kjersti B. Senderud og Gunnar Wærness kr 10 000,- til poesiskrivekurs.
 Siri Kvamme kr 10 000,- til Litterær Salong Haugesund
 Janne Beate Peersen/Arild Johnasson kr 5 000,- til skrivekurs med Bjarte Breiteig.
 Roald Kaldestad m.fl. kr 10 000,- til litterær produksjon, kabareten  

 ”Vaksne menn på ville vegar”.
 Gloppen kulturskole kr 4 980,- til forfatterhonorarer.
 Nordnorsk Forfatterlag kr 8 000,- til prosjektet ”Bypoeter i Alta”.
 Nordnorsk Forfatterlag kr 5 000,- til utgivelse av lydboka OrdLyd.
 Nansenskolen kr 17 000,- til fagseminar på Lillehammer.
 Tromsø kommune, bibliotek og byarkiv, kr 4 470,- til forfatterhonorarer.
 Æ Å Trondheim litteraturfestival kr 17 000,-.
 Tromsø kommune, bibliotek og byarkiv, kr 6 800,- til fransk litteraturuke.
 Kvinner i Salten (KiS) kr 6 000,- til forfatterkåserier på webportal.
 Jon Hjørnevik kr 5 000,- til CD-innspilling.
 Harstad bibliotek kr 2 500,- til forfatterhonorar.
 Bjørnsonfestivalen kr 10 000,- til skrivekurs med Merete Morken Andersen.
 Kokoro Litterært laboratorium kr 12 000,- til litteraturarrangement på Sound of Mu.
 Roald Larsen kr 1 490,- til opplesning på Finnmarksløpet.
 Suresh Chandra Shukla kr 3 400,- til foredrag om Ibsen og Bjørnson i India.
 Ladyfest Tromsø kr 3 500,- til forfatterhonorar Gerd Brantenberg.
 Grimstad bys museer kr 5 000,- til barnebokfestivalen 2011. 
 ”Lesehug” på Voss kr 5 960,- til forfatterkvelder.

avslag på søknader har vært begrunnet slik:  
Fondet innvilger vanligvis ikke støtte til arbeid som regnes som vanlig for forfatteryrket som 
f.eks. manus/tekstutvikling, research, bokutgivelser, markedsføring, forlagsvirksomhet og 
lignende. Fondet gir heller ikke støtte til reise og opphold. Vi støtter vanligvis ikke samme 
tiltak flere ganger, men unntak gjøres i de tilfellene det dreier seg om prosjekter som vil 
komme et stort antall forfattere til gode. 



57

Fondet gir ikke støtte til tiltak som er gjennomført før søknaden er behandlet. 

Fondet kan ikke fi nansiere forfatterhonorar for samme søker gang etter gang, eller honorar 
til evt. samarbeidspartnere fra andre kunstformer. Det er imidlertid åpnet for å gi 
produksjonsstøtte til litterære produksjoner som kan involvere andre kunstformer.

styrehonorar
Formannshonoraret er kr 6 500,- mens styremedlemmene honoreres med en timesats etter 
statens regulativ for møtegodtgjørelse. Det gis 2 timers møtehonorar for møteforberedelse 
til hvert møte.

 Tor Arve Røssland Øystein Hauge Sigrid Merethe Hanssen Frøydis Alvær
 -sign- -sign- -sign- -sign-

Irene på datakurs
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Festspilldikter
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Poesitrikk - Verdens bokdag 2010
FOTO: Norsk Forfattersentrum








