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Våre oljepenger og skattekroner 
fl ommer over Norges land som 
gjennom et gigantisk irrigasjons-
anlegg: Pressestøtte, kultur-
budsjetter, innkjøpsordninger. 
Kulturbyråkrater hever gode 
lønninger i råd og direktorater. 
Det samme gjør middelklassens 
kulturhoff av forlagssjefer, 
forlagsredaktører, 
debattredaktører, 
kulturredaktører 
og kulturjourna-
lister i landets 
mediebedrifter. 
Kompetanse 
belønnes i et land 
med høyt utdan-
nelsesnivå.

Bare ikke hos 
fl ertallet av dem 
som skaper kulturen og kunsten. 
Jeg sikter til frilanserne – kriti-
kere, poeter, essayister og andre 
kunstnergrupper. Mange har høy-
ere utdanning og fl ere tiårs 
arbeidserfaring, men lønnes som 
tenåringer. Våre arbeider er 
etterspurt og blir mottatt med 
takksigelser og ros, bare vi ikke 
krever betalt for det arbeidet 
koster.

Jeg overvar for et par år siden en 
besynderlig debatt i Norsk 
faglitterær forfatter- og 
oversetter forenings (NFF) regi. 
Tema var kvaliteten på sakprosa-
kritikken. Flere kulturredaktører 
diskuterte spørsmålet svært 
lenge før noen fant på å spørre: 
Er det mon en sammenheng 
mellom kvalitet og betaling av 
kritikkoppdragene? Da begynte 
de norske redak tørene å stotre. 

Men Aftonbladets Åsa Lind-
borg fortalte bramfritt at forrige 
generasjons kritikere i Sverige 
kunne leve en måned på kritiker-
honoraret. Hun fortalte også at 
hennes egne kritikere ikke ville 
be om økt betaling i frykt for å 
miste jobben. Det siste noterte 
jeg meg med interesse.

Gitt de stadige økningene i 
kulturbudsjetter og pressestøtte, 

gjelder det egne økonomiske 
lover for frilansere, eller er våre 
fagorganisasjoner simpelthen så 
svake?

Det må en dramatisk syke-
historie til før mediene vil 
avdekke skammelige honorar-
betingelser. Jeg sikter til den 
modige forfatteren og Fritt 
Ord-prisvinneren Sara Mats 
Azmeh Rasmussen. På sin blogg 
har hun bevitnet hvordan 
underbetaling fører til nedverdi-
gelse. Aftenposten vil gjerne ha 
henne som medarbeider, men vil 
ikke betale prisen. Ulikhetens 
pris må Azmeh Rasmussen 
betale selv. 

Sosialmedisinerne kan påvise 
hvordan trakasseringer – det 
rette ordet for systematiske 
underestimeringer av et mennes-
kes arbeidsinnsats – ødelegger 

helse og selv-
respekt. 

For ikke lenge 
siden hadde 
professor emeri-
tus Willy Dahl en 
ilter artikkel i 
tidsskriftet Prosa 
der han oppfor-
dret underbetalte 
kritikere til å ned-

legge arbeidet. Streike. Offentlig-
heten ville snart få merke det 
kulturelle forfallet.

Den prisbelønte kritikeren 
Susanne Christensen forteller i et 
intervju nylig hvordan det å 
skrive kritikker er å være i 
kontinuerlig økonomisk krise. 
Det sier altså en av landets 
fremste kritikere.

La meg bidra med noen 
konkrete eksempler:

En redaktør mottok med 
begeistring et essay fra min hånd. 
Da han skjønte at jeg ville ha 
11.000 kroner for to måneders 
arbeid, fi kk jeg servert en 
skyllebøtte inneholdende et helt 
krisebudsjett. For skulle den høyt 
gasjerte redaktøren betale mitt 
forlangende, måtte han visst si 
opp alle de andre ansatte. 

Snakk om tilstander: Det nye 
Litteraturhuset i Fredrikstad, 

fi nansiert med 100 millioner 
kroner fra en rik og spandabel 
familie, ba meg i fjor høst om å 
etablere et poesiprogram. Jeg 

stilte skriftlige lønns- og kon-
traktskrav og laget på oppdrag et 
noenlunde originalt program. 
Men nei. Ukene gikk, purringene 
om den innevarslede kontrakten 
ble ignorert mens arbeidsmeng-
den økte. Til slutt måtte jeg koble 
inn mine fagorganisasjoner.   

I sitt første år snubler dermed 
ledelsen ved det nye Litteratur-
huset ut i en konfl ikt som 
involverer både Den norske 
Forfatterforening og NFF. De 
ignorerer i denne saken dessuten 
konkrete honorarråd fra Norsk 
Forfattersentrum. Dette er et 
elementært brudd på «den 
litterære folkeskikken» i landet.

Nå har Litteraturhuset i 
Fredriksstad avviklet mitt 
poesiprogram. Til tross for 
mange henvendelser fra mine 

fagforeningsadvokater, har de 
også behendig latt være å 
samarbeide om fordelingen av 
søknadsmidlene. Hvorfor, skal 

«Jeg fi kk servert en skyllebøtte inne-
holdende et helt krisebudsjett»

Gjelder egne økonomiske lover for frilansere, eller er vi for dårlig organisert?

Ulikhetens pris

FØRST TIL 
BORDS: Når 
middelklassens 
kulturhoff har 
forsynt seg av 
kulturkronene, 
er det bare 
smuler igjen til 
frilanserne, 
skriver Freddy 
Fjellheim. Her 
fra Aschehougs 
hagefest. 
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snart vise seg. Dermed ble også 
festivalen Poesi i grenseland lagt 
i grus, samt Poesitruppen jeg 
dannet sammen med noen av lan-
dets fremste poeter. 

Hvor klokt er det av et Littera-
turhus å behandle forfattere så 
kynisk? Som frilanser står jeg 
ribbet tilbake, med en «fall-
skjerm» som verken dekker mine 
inntektstap eller mitt omfattende 
arbeid.   

Denne avisa skal ha honnør for å 
belyse frilansernes betingelser 
journalistisk, men i venstresidas 
organ må dette bli noe mer enn et 
nyhetsblaff. Mitt kjære Klasse-
kampen bør kanskje også rette 
blikket mot seg selv. 

For noen år siden tok jeg et 
initiativ for å få hevet kritikernes 
honorarer i Bokmagasinet. Et 
enstemmig kritikerkorps ba 
ledelsen og styret om bedre 
økonomiske betingelser. Journa-
listklubben i avisa støttet oss. 
Kravene var ikke urimelige, for 
også vi vil bidra til avisprosjek-
tets framgang. Vel, år om annet 
kommer det noen honorarøknin-
ger, men selv om avisa forsvarer 
venstresidens verdier, ville 
ledelsen ikke høre snakk om å gi 
fattige frilanserne høyere 
honorarer enn skribenter med 
lønnsinntekt. Selv i «borgerlige» 
aviser gjør de det. Klassekampen 
fi kk fra 2011 til 2012 en økning på 
snaue tre millioner i pressestøtte, 
ifølge journalisten.no.  

Ære være Rasmussen og hennes 
vitnesbyrd! For det er tabu å tale 
og skrive om urettens kroppslige 
konsekvenser i middelklassens 
kulturliv. Der dominerer konkur-
ransemenneskets kalkulerte 
ytringer og fornektelser. 

Når jeg får samlet mitt stoff og 
sortert mine kilder skal jeg 
fortelle en sann arbeiderklasse-
historie om herskesyke opp-
dragsgivere og unnvikende 
frilansere. Det er ikke nok å 
klage; vi må også våge å kjempe 
for vår sak. 

Også av den grunn skriver jeg: 
Det er ulvetider. Om ikke 

Norsk Journalistlag, Norsk 
Kritikerlag, Den norske Forfatter-
forening, NFF og andre skribent-
organisasjoner nå fi nner sammen 
og tar opp kampen for frilanser-
nes kår, ja, da mangler disse 
medlemsorganisasjonene 
elementær menneskerespekt.

Freddy Fjellheim,
forfatter

frefjel@online.no
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