
Årsrapport,  2016. 

 

Nettsideredaksjonen til Forfatternes klimaaksjon har tilbakelagt sitt tredje år, og med høy 

publiseringsaktivitet gjennom 11 av årets måneder. Mer enn 70 dikt og prosatekster har 

funnet veien til våre spalter, mange av dem nyskrevne, noen på dansk, svensk, engelsk og 

tysk.  

 

I året som snart er omme økte søkningen av unike brukere til våre nettsider med nærmere 30 

%, mens antall leste artikler gikk ned med 18%. Det siste skyldes at andelen faste lesere er 

stabil. Nærmere en fjerdel av leserne kommer nå fra Skandinavia, USA, Tyskland og en del 

andre europeiske land, også fordi vi har mye lenkestoff på engelsk om klimarelaterte saker.  

 

Kombinasjonen av litterær aksjonisme - dvs. at skrivende folk bruker språket litterært for å 

dikte og reflektere rundt den altomfattende naturhistoriske krisen - og et kollektivt 

nettbibliotek, viser seg å fenge en bestemt interesse, nemlig den som lar seg påvirke av 

virkeligheten. Store deler av tekstsamlingen leses månedlig, noe som vitner om stadig nye 

lesere. 

 

I 2016 gjennomførte vi en intervjuaksjon der politikere, vitenskapsfolk og kunstnere kom til 

orde om den komplekse klimakrisen med utgangspunkt i tekster på nettsiden, støttet av Fritt 

Ord. En serie med essays om olje som samfunns- og kulturfaktor avsluttes i februar, 

muliggjort med støtte fra NFFO. Denne høsten har vi også presentert en serie med noveller 

der foreløpig siste tekst publiseres i januar 2017. Denne serien mottok støtte fra DnF. 

 

Etter at styret i FKA kastet kortene i mai 2016 har nettsideredaksjonen måttet besørge sin 

egen økonomi, selv om vi mottok resterende midler fra FKA ved skillet. Vi har med stor takk 

tatt i bruk støtte fra Bergesenstiftelsen, Fritt Ord, DnF og NFF, samt fra forlagene Aschehoug, 

Oktober, Kolon, Samlaget, Universitetsforlaget, Cappelen Damm og Gyldendal. De to 

sistnevnte opprettholder sin honorarstøtte, foreløpig fram til sommeren 

 



Planene for 2017 inkluderer en serie der ti litteraturkritikere fra hele Skandinavia skal 

diskutere om det finnes en "økolitteratur" og belyse saken med eksempler fra egne 

språkområder, samt tekstsamlingen på denne nettsiden. Fram til sommeren presenterer våre 

billedredaktører en serie med miljøengasjert videokunst som starter opp i desember. Vi 

inviterer avgangsskoleklassene på landets skriveskoler til et samarbeid, og vi har også andre 

planer. 

 

Bl.a. prøver vi å få i stand en storstilt poesiaksjon kommende sommer. Dersom vi lykkes med 

å finansiere driften av nettstedet vil sosiale aksjoner bli en stadig større del av vårt virke, gitt 

det fabelaktige nettbiblioteket vi forvalter. På trappene står også et samarbeid med 

bibliotekene, og vi ønsker oss tettere bånd til landets litteraturfestivaler. Men alt dette krever 

mye arbeid, og redaksjonen kan ikke opprettholde samme høye aktivitetsnivå uten å finne 

økonomisk støtte til forfatterarbeidet i redaksjonen. Redaksjonsarbeidet utgjør nå mer enn 

en heltidsstilling. 

 

Vi ser stadig gode tegn på virkningen av vårt arbeid. I flere land diskuteres opprettelsen av 

lignende forfatteraksjoner, og på hjemmebane ser vi at søkningen til sidene fra skoler og 

studenter er økende.  

 

Klimaaksjonen ligger godt i forkant av den samfunnsutviklingen som hos politikere og 

vitenskapsfolk har vært en abstrakt, tallbasert og vitenskapelig diskurs. Hos oss er den 

menneskelige dimensjonen "the heart of the matter", enten den fremtrer som litteratur, 

filosofi og kunst. 

 

Den ufattelige temperaturøkningen i arktiske strøk i 2016 bør være det endelige varselet som 

får verden til å våkne. En aggressiv amerikansk administrasjon etter 20. januar kan 

paradoksalt nok bli vendepunktet i folkelig engasjement, også i Europa. Kunnskapen om 

konsekvensene av en ødelagt klimabalanse skal ikke skygge for at forandringsmulighetene er 

enorme. Jeg tror ikke det har gått opp for folk at klimakrisen tvinger fram et bedre samfunn: 

Miljøvennlige biler, et styrket mangfold av dyrkningsvarianter i jordbruket, en utvikling av 

skogbruket som kan gavne menneskers helse over hele kloden, en mer rettferdig fordeling av 

arbeid med større bruk av deltid for å slippe flere inn på arbeidsmarkedet, men sist og aller 



mest, en høyere bevissthet hos mennesker om gjensidig avhengighet, gjensidig ansvar. Vi vil i 

fremtiden forstå bedre at naturomgivelser og sosiale omgivelser er samme sak. 

 

Individualismens århundre gjorde hver og en av oss til sin egen lykkes smed, mens den nye 

tiden vil vise menneskene - med smertefulle endringer i en overgangstid - at mangfold ikke er 

et rotterace av enkeltindivider, men et fellesskap av mennesker som erkjenner gjensidge 

interesser for overlevelse. Det nye fellesskapet som vil komme blir en hittil ukjent 

kombinasjon av høyresidens store glede over enkeltmenneskes talenter og prestasjoner, med 

venstresidens kamp for deling og fordeling, men ikke etter liberalistenes metoder. Et 

fellesskap der mennesker gjør hverandre gode, i betydning gir hverandres store og små 

talenter høyaktelse. Store kriser skader mennesker og samfunn bare der hver og en blir 

stående alene.   

 

Vi fortsetter å håpe på at norske og skandinaviske forfattere vil rette blikket bort fra navlenes 

lo og ut mot våre herjede, elskede omgivelser.  

 

FF/ 

 

 

  



 

Årsregnskap for forfatterneskl imaaksjon.no / 

 

 

INNTEKTER 

 

Overført fra styret i FKA  pr. 27.05.16*      48 400   kr. 

Honorarstøtte fra Cappelen Damm           1 000  

Medlemsstøtte fra Agnar Lirhus                              100 

Søknadsbeløp fra Bergesenstiftelsen      100 000 

Bidrag fra Erland Kiøsterud               5 500  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM          155 000 kr. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UTGIFTER 

 

Honorarer til bestilte tekster       18 000 kr. 

Vederlagshonorar kunstvideoer       2 000 

Forfatterarbeid, redaksjon iht. styrevedtak     37 000 

Domeneleie Wordpress og Domeneshop          997 

Adobe redigeringsverktøy 5 mnd a 141,25 kr.         706   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM          58 703 kr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

* Summen inkluderer bl.a. resterende støttemidler for 2016 fra DnF, NFFO og Fritt Ord. 

 

        

Overført til 2017: 96 297 kr. 



 

Arbeidbudsjett 2017, første halvår 01-06: 

 

INNTEKTER 

 

Overført fra 2016         96 297 kr. 

Støtte til poesiaksjon/Månefestivalen 2017 fra N. Forfattersentrum  10 000  

Honorarstøtte fra NFFO for 2017         20 000 

Honorarstøtte fra Gyldendal og Cappelen, anslag       6 000 

Søknadsbeløp fra Fritt Ord til skandinavisk kritikeraksjon    60 000 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM          192 297 kr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UTGIFTER 

 

Honorarer for skandinavisk kritikeraksjon     60 000 kr. 

2 resterende honorarer/ NFFO        8 000 

Videoaksjon         15 000 

Re-design nettsiden        15 000 

Honorarer sakprosa/ NFFO       20 000 

Honorarer/ Gyldendal og Cappelen, anslag                   6 000 

Poesiaksjon, Månefestivalen*      10 000 

Egenkapital, Poesiaksjon Månefestivalen       4 000 

Forfatterarbeid, redaksjonen       42 000 

Domeneleie           1 000 

Adobe redigeringsverktøy          1 455 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM          182 455 kr. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



* Arrangeres under forutsetning av støtte fra flere søknadsgivere. 

 

Overført til 2. halvår 2017: 9 842 kr.. 

 


