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rFortsettelse
på neste side.

XX Den norske Forfatterforening:
XX Søkeren må vise til to verk av 
litterær verdi.
XX Den norske komponistforening:
XX Profesjonalitet
XX Identitet som komponist (evne 
til å tenke kritisk og reflektere 
over egne kunstneriske valg.)
XX Har komponert flere verk.
XX Holder et visst kvalitetsmessig 
nivå.
XX Norske Billedkunstnere:
XX Medlem i de regionale eller fag-
lige underorganisasjonene.
XX Kan vise til kunstutdannelse
XX Kunstnerisk aktivitet
XX Har laget verk som er kjøpt opp 
av offentlige eller private institu-
sjoner.
XX Provisjoner for kunst i offentlig 
rom.

Bakgrunn

Serielitteratur

XX Annas skjebne (bok 15) av El-
linor Rafaelsen, Cappelen Damm
XX Fjellroser (bok 12) av Laila Bren-
den, Schibsted 
XX Hverdagsengler (bok 16) av 
Trine Angelsen, Schibsted 
XX I krig og kjærlighet (bok 35) av 
Else Berit Kristiansen, Cappelen 
Damm
XX Morshjerte (bok 18) av Anne-
Lise Boge, Cappelen Damm

XX Odelsjenta (bok 36) av Anne 
Marie Meyer, Cappelen Damm
XX Rosehagen (bok 44) av Merete 
Lien, Cappelen Damm
XX Skjærgårdsliv (bok 2) av Jea-
nette Semb, Cappelen Damm
XX Storgårdsfolk (bok 55) av Eva 
Stensrud, Cappelen Damm
XX Sønnavind (bok 56) av Frid 
Ingulstad, Cappelen Damm

– Innholdet avgjør, ikke sjangeren
Leder Sigmund Løvåsen i Den nor-
ske Forfatterforening understre-
ker at Frid Ingulstad og andre se-
rieforfattere gjør en viktig innsats 
og betyr mye for lesingen i Norge. 

– Min mor har stor glede av bø-
kene hennes, det er det mange 
som har. Men det er ikke til å leg-
ge skjul på at det er forskjell på å 
skrive en serie med bøker i året og 
å gjøre som de fleste av våre med-
lemmer, nemlig jobbe flere år 
med en enkelt utgivelse. Det kan 
virke inn på resultatet, sier han.

Løvåsen viser til Forfatterfore-
ningens vedtekter, som blant an-
net slår fast at en forfatter som har 
skrevet og publisert verker av lit-

terær verdi kan bli medlem og at 
det er foreningens litterære råd 
som behandler søknadene om 
medlemskap.

– Vi tilstreber et så bredt sam-
mensatt råd som mulig med hen-
syn til kjønn, alder, litteratursyn, 
målform og geografisk spredning 
blant de ni medlemmene.

Løvåsen forteller at hittil i år er 
21 søkere blitt medlem i forenin-
gen, og 14 har fått avslag. Pr. i dag 
er ingen av medlemmene i foren-
ingen serieforfattere.

– Vi avviser ikke søkere ut fra 
hvilke skjønnlitterære sjangre de 
skriver i, eller ut fra om forlaget 
har valgt å gi det ut som serielit-

teratur eller som annen roman. 
Det er innholdet i de bøkene som 
vedlegges søknaden som blir vur-
dert. Også serielitteraturen skal ha 
en plass i dette. Men som forening 
er vi i en laugstradisjon der vi me-
ner vi har en sterkere posisjon og 
står bedre rustet til å kjempe lit-
teraturpolitisk, hvis vi har denne 
type inntakskrav helt uavhengig 
av salgstall eller popularitet, sier 
lederen.

Torgrim Eggen er ikke så glad 
for Forfatterforeningens kvalitets-
krav for medlemskap. 

– Dette ble diskutert på et årsmø-
te for noen år siden, og det end-
te med at styret nå kan be om at 

det litterære rådet behandler en 
søknad på nytt. Jeg tilhørte min-
dretallet som mente at det skulle 
være automatikk i opptak av med-
lemmer, at forfattere med verk 
som inngår i innkjøpsordningen 
kunne bli medlem. Samtidig ser 
jeg jo at Forfatterforeningen selv 
bør ha mulighet til å bestemme 
hvem som kan bli medlemmer, 
sier Torgrim Eggen.

XX Ca. en halv million nordmenn 
leser én eller flere serier. Det er 
vanlig å følge et par serier og 
mange følger 5–6. Enkelte følger 
opp til 20 serier.
XX Frid Ingulstad er Norges mest-
selgende forfatter og har rundet 
5 millioner i opplag med serien 
Sønnavind.
XX Tre forlag gir ut serieromaner: 
Schibsted, som startet sjangeren 
med Margit Sandemos serie 
Isfolket i 1982, Cappelen Damm 

som har flest og størst serier og 
utfordreren Aller.
XX Det er akkurat nå 29 nyskrevne 
serier på markedet, pluss 5 nyut-
givelser av eldre serier. Disse 
kommer ut med mellom 3 og 12 
utgivelser i året, de fleste kom-
mer 6 ganger i året. Det betyr at 
det kommer ca. 200 seriebøker 
hvert år – i snitt 4 pr. uke.
XX Av de ti største seriene på mar-
kedet har hver ny bok et opplag 
på 40 000.

Kvalitetskrav til medlemskap

XX Har mottatt tilskudd og/eller 
utmerkelser.
XX Norsk forfattersentrum:
XX Skjønnlitteratur
XX Søkeren må ha gitt ut minst én 
bok av litterær kvalitet. Hvis 
den er kjøpt inn av innkjøpsord-
ning, er det automatisk medlem-
skap. Hvis ikke, vurderes boken 
av en komité. 
XX Norsk forening for komponister 
og tekstforfattere (NOPA):
XX Har gått bort fra kvalitetskrav
XX Har i de siste tre årene en gjen-
nomsnittlig eller tilsvarende 
inntekt på 1/4 G for komponister 
eller 1/8 G for tekstforfattere.
XX Har forvaltningskontrakt med 
TONO.
XX Styret i NOPA kan i særskilte 
tilfeller fravike kravene.

Fakta

Høstens mestselgende bokserier


