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Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en 
landsdekkende kunstnerorganisasjon og kunstfaglig  
kompetansesenter for skulptur.

NBF har drøyt 350 medlemmer og omfatter 
flesteparten av alle profesjonelle billedkunstnere som 
jobber innenfor fagfeltet skulptur; på tvers av sjangere 
og kunstnerisk posisjon. NBF dekker og representerer 
således hele det tredimensjonale feltet. 

NBFs formål er å legge til rette for faglig og profesjonell 
utvikling, og har tre virksomhetsområder: 

1. Formidling av tredimensjonal samtidskunst 
2. Veiledning og bistand i forbindelse med skulptur-
produksjon
3. Interesseorganisasjon for fremme av skulptørers 
faglige, økonomiske, sosiale og ideelle interesser 

Til formidlingsarbeidet mottar NBF driftstilskudd fra 
Norsk Kulturfond og Oslo kommune. 

NORSK BILLEDHOGGERFORENING

NBF har siden starten beskjeftiget seg spesielt med 
kunst i offentlig rom. NBF ble stiftet i 1946, bla. på 
oppfordring fra offentlige myndigheter, for å ha en 
styring med, og kvalitetssikring av, kunst i offentlig 
rom. Bakgrunnen var de mange krigsmonumenter som 
skulle reises, hver kommune skulle ha sitt minnesmerke. 
Frem til midten av 1970-tallet og opprettelsen av 
Statens Utsmykningsfond, var det NBF som hadde det 
faglige og administrative ansvar for alle konkurranser 
og større utsmykninger i offentlige rom. Siden har 
Utsmykningsfondet, og senere KORO, som statens 
eget organ, tatt seg av statens kunstbevilgninger, 
mens NBF har blitt kontaktet av alle andre aktører, fra 
kommuner til private stiftelser. En rekke konkurranser 
for tredimensjonal kunst i offentlig rom utlyses og 
administreres også i dag av NBF.

NBF har siden 1967 holdt til i Hekkveien 5 på Carl Berner 
i Oslo, en leid murvilla med 4 mål hage. Eiendommen 
rommer galleri, skulpturpark, administrasjonskontor, 
atelier, gjestehybel, formidlingsrom, arkiv og lager.
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24. august var definitivt blant en av fjorårets største og 
lykkeligste dager både for meg personlig og for Norsk 
Billedhoggerforening. Den dagen åpnet vi dørene 
for publikum til vårt nyoppussede billedhoggerhus. 
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen foresto  den offisielle 
åpningen foran 600 besøkende, det var sommerfest og 
sushi og bar til langt på natt. 
Det å se hele huset endelig bli tatt i bruk av lykkelige 
besøkende som myldret opp gjennom salene, slo seg 
ned i det grønne formidlingsrommet i 2. etasje eller tok 
med et glass hvitvin ut i hagen  gjorde meg trygg på en 
ting: Oslo har fått et nytt visningssted med en helt unik 
karakter. Vi er ikke en hvit kube, vi er en bebodd villa 
med farge på veggene og med malte tak, omgitt av en 
fantastisk park. Samarbeidet med utstillende kunstnere 
utover høsten har bare forsterket dette inntrykket. Alle 
elsker husets muligheter og arkitektoniske særpreg. 
Kunstnerne jobber i forståelse og aksept av villaens 
personlighet og ikke mot den. Ingen har bedt om nye 
vegger for å kle igjen vinduer eller nisjer. Villa Furulund 
er et hus som puster godt med omgivelsene og med 
den kunsten som til en hver tid vises inne.

Programmeringen denne første sesongen har vært satt 
sammen med tanke på å utforske husets muligheter. 
Dialog har vært et stikkord vi har jobbet med. 
Åpningsutstillingen med Aurora Sander var utformet 
som en innflytting og første bruk av huset, med kunst 

i hver krik og krok. Neste utstilling var en sober dialog 
mellom en nyetablert kunstner, Matthew Quentin 
Midtskau, og en etablert nestor, Sverre Wyller. Høstens 
siste utstilling var en bredt anlagt gruppeutstilling 
med 17 kunstnere, formet som en dialog gjennom 
generasjoner av kunstnere med biomorfisme som 
fellesnevner. Alle ustillingene har vært overraskende 
godt besøk. Det har særlig gledet oss å se at naboene 
i området har funnet veien til oss. De har jo knapt vært 
inne i huset før og opplever at det nå har kommet et 
nytt og spennende kulturtilbud i en ellers temmelig 
kulturfattig bydel.

Det er godt at den lange ombygningsprosessen som vi 
begynte å planlegge i 2016 nå endelig er lagt bak oss. 
Jeg er glad for at budsjettrammene holdt og at vi har 
kunnet gjennomføre en ombygging som så til de grader 
har i varetatt detaljer og byggeskikk som både vi og 
huset vil leve godt med i ti-år fremover. Vi kunne ikke 
ønsket oss et bedre utgangspunkt for å gjøre Norsk 
Billedhoggerforening til et virkelig betydningsfullt 
visningssted for tredimensjonal kunst i Norge. Jeg 
gleder meg til fortsettelsen!

Oslo, 15. februar 2019,

Erik Steen

Vi er i gang!
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gjennom at kunsten blir mer tilgjengelig, at den vises 
og formidles. Gjennom å åpne opp Villa Furulund 
for publikum tar vi som kunstnerstyrt organisasjon 
en aktiv rolle i offentligheten, her er vi med på å 
sette agendaen for hva som vises, hvordan kunsten 
presenteres og at det er gode vilkår for visning av 
kunst. Norsk Billedhoggerforenings galleri skal alltid 
være et eksempel til etterfølgelse og det første 
halvåret med utstillinger har vært en suksess, hvor vi 
virkelig har lyktes med å sette tredimensjonal kunst på 
agendaen. Høye besøkstall og mange fine oppslag i 
pressen bekrefter dette inntrykket.

På vegne av styret ønsker jeg å sende en stor takk til 
de ansatte ved Billedhoggerforeningen ved daglig 
leder Erik Steen, Linda Olsen, Silja Leifsdottir og 
Camilla Luihn som på en strålende måte har navigert 
oss gjennom fullføringen av oppussingen og den første 
perioden med drift av vårt nye galleri. 

Jeg gleder meg til en ny styreperiode med spennende 
nye utfordringer!

Oslo, 28. februar 2019

Ebba Moi

Dette er mitt første årsmøte som styreleder i NBF. Jeg 
har vært så heldig å ta over ansvaret for en forening 
som de siste årene har gått gjennom en historisk 
revitalisering med åpning av nytt galleri i et skinnende 
nyoppusset Billedhoggerhus. Å ta over etter forrige 
styreleder, Christine Aspelund, har derfor vært en 
takknemlig oppgave. Foreningen er nå svært godt 
rustet til å skifte fokus og se utover et nytt landskap: 
Hva betyr det å være en kunstnerorganisasjon i dag? 

Fjoråret har vært et faglig spennende år, hvor vi 
har bidratt med innspill til Oslos nye kunstplan og 
til Kulturdepartementets kulturmelding. I år har vi 
nettopp sendt innspill til Kunstnermeldingen. Her 
fremhevet vi hvordan kunstnerisk kompetanse har 
en verdi i seg selv, noe som i mye høyere grad bør 
brukes som et bidrag i samfunnsutviklingen, og tas i 
bruk i alle ulike typer av faglige utvalg, juryeringer og 
konkurranser over hele landet, i stat og kommuner. 
Med dette ønsker vi å bidra til å skape en forandring 
i bevisstheten rundt kunstneres kompetanse i faglige 
sammenheng. 

For å få kunsten høyere opp på den politiske agendaen 
og i folks bevissthet må kunstens og kunstnerens 
plass i samfunnet forsterkes, det kan skje gjennom 
bedre økonomiske ordninger og rettigheter, men også 

Hilsen fra styreleder
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Styremedlemmer:
Ebba Moi (styreleder)
Stian Ådlandsvik (nestleder)
Marius Dahl
Janne Kruse 
Anna Widén

Varamedlemmer:
Tore Reisch
Ånond Versto
Petrine Vinje

Nominasjonsutvalg:
Christine Aspelund
Gunn Harbitz
Signe Solberg
Torgeir Torve (vara)

Daglig leder:
Erik Steen (100% stilling)

Øvrige ansatte:
Prosjektleder: Linda S. Olsen (100% stilling)
Kurator: Silja Leifsdottir: (100% stilling) 
Formidlingsleder: Camilla Luihn (50% stilling)
 
Galleriråd: 
Erik Steen (daglig leder NBF) 
Marte Johnslien (billedkunstner, ekstern) 
Ebba Moi (styreleder NBF) 
Stian Ådlandsvik (styremedlem NBF) 
Helga-Marie Nordby (kurator, ekstern) 
Silja Leifsdottir (kurator NBF) 
 
Studio 11: 
Følgende kunstnere har hatt opphold i Studio 11, 
Berlin mai 2018 tom mars 2019:  
Gunnar Torvund og Kristine Brodersen, Petrine Vinje, 
Emma Brack, Øystein Wyller Odden, Christine Aspe-
lund (inn pga avbestilling), Anna Daniell, Sandra Vaka, 
Hans Martin Øien.

Medlemskap:
NBK (NBF er landsdekkende faggruppeorganisasjon 
under NBK og forpliktet til NBKs vedtekter)
VIRKE
Sculpture network
Oslo Open

Styrets møter: 
6 ordinære styremøter

Medlemsarrangementer: 
Det har vært holdt 3 arrangementer for medlemmene 
siden åpning i august 2018

NAVN OG TALL
 

Fra årsmøtet 3. mai 2018 til årsmøtet 7. mars 2019

Utstillinger:
Det har blitt blitt vist 5 utstillinger siden offisiell 
åpning i august 2018 (hvorav 1 er i Carl Berner 
Prosjektrom)

Utleie:
Atelier m. bolig: Anja Carr (fra 1. august 2016)
Utleie hybel: Pga ombygning har det ikke vært utleie 
av hybel
Utleie lokaler: 3  (ikke dager) Pga ombygning har det 
ikke vært utleie av lokalene 9. mars 2017 - 25. august 
2018 

Medlemmer:
Antall:  384 (fra årsmøte til årsmøte)
Utmeldte medlemmer: 7
Nye medlemmer: 31
 
Avdøde medlemmer: 
Arne Martin Hansen

Nye medlemmer:
Siri Hermansen
Marie Buskov
Stan D'Haene
Helene Duckert
Anders Kjellesvik
Bjørn Bjarre
Marius Presterud
Steinar Haga Kristensen
Charlotte Thiis-Evensen
Atli Graff Pètursson
Ane Mette Hol
Linda Lerseth
Eirik Senje
Elna Hagemann
Sjur Aas
Annebeth  Meldal
Else Leirvik
Jannik Abel
Ingeborg Annie Lindahl
Aleksander Jæger
Vilde Løwenborg Blom
Tore Magne Gundersen
Rina Charlott Lindgren
Harald Wårvik
Jorunn Irene Hanstvedt
Erika Stöckel
Stein Koksvik
Mathijs van Geest
Chloe Lewis
Andrew Taggart
Vibeke Tandberg
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vi finansiere selv, gjennom medlemskontingent og 
egeninntjening. Den største kilden til egeninntjening 
er provisjoner av salg og utleie av skulptur. Det sier seg 
selv at styrkes økonomi og virksomhet i «venstre ben» 
vil det ha positive ringvirkninger for «høyre ben». 

NBF har de siste par årene hatt en betydelig økning 
i offentlige driftsmidler. I tillegg har vi fått på plass 
finansiering av vår nye satsning nemlig oppgraderingen 
av Billedhoggerhuset. Ved sine bidrag viser våre 
finansieringskilder, som er både offentlige og private, 
at de støtter vår nye satsning på fagutvikling og 
formidling av tredimensjonal kunst for et stort 
publikum i og fra  Hekkveien 5.

Et tredje ben i organisasjonskartet - NBF Produksjon
Vi vil nå utvikle et tredje ben, «NBF Produksjon». 
Målet er å kunne være en bedre støttespiller for 
skulptørers næringsvirksomhet, som jo oftest 
foregår ut fra små enkeltpersonforetak, helt 
stordriftsfordeler. Vi ønsker å innhente og samle 
kompetanse på produksjon som kan nyttiggjøres av 
kunstnere; videre å kunne tilby konsulenttjenester og 
å knytte ulike leverandører til NBF. Målet er å lette, 
og redusere kostnader for, produksjonssituasjonen. 

«NBF Produksjon» får et eget ben i organisasjonskartet 
fordi det kan defineres som et avgrenset 
virksomhetsområde midt mellom fagutvikling og 
medlemsservice.

Organisasjonskartet viser ansvarslinjer i 
Billedhoggerforeningens organisasjon sammen med 
en oversikt over alle NBFs virksomhetsområder. 

Ansvarslinjer
-Årsmøtet er NBFs høyeste organ. 
-Styret er høyeste organ i perioden mellom to 
årsmøter. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret 
ansetter daglig leder og overdrar ansvaret for daglig 
drift til denne. 
-Daglig leder er «sjef» for de øvrige ansatte og styrer 
NBFs administrasjon og den daglige virksomheten. 
Daglig leder er er ansvarlig overfor styret.
-Øvrige ansatte sorterer under daglig leder. Det er 
kun daglig leder som har direkte ansvar for de ansatte, 
dvs at hverken styret eller styreleder har noen direkte 
ledelses-funksjon overfor disse. De ansatte er ansvarlig 
overfor daglig leder.

NBFs virksomhetsområder
NBF har hittil hatt to virksomhetsområder, illustrert 
ved to hovedgrener i organisasjonskartet
1) NBF Formidling og fagutvikling
2) NBF Fagorganisasjon

Økonomien i disse to grenene er ulike. Vi mottar statlig 
og kommunal driftsstøtte til formidling og fagutvikling, 
der hovedandelen av driftsmidlene kommer fra Norsk 
kulturfond. Offentlige midler kan imidlertid ikke 
brukes på fagpolitikk og medlemsservice, dette må 

ORGANISASJON
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FORMIDLING OG FAGUTVIKLING

NBF har som mål å være en viktig bidragsyter til 
fagutvikling av tredimensjonal kunst i Norge.

Som kunstnerorganisasjon har vi en unik posisjon i 
kunstfeltet. NBF består, og styres, av aktive kunstnere. 
Vi omfatter flesteparten av profesjonelle kunstnere 
innenfor vår fagfelt; etablerte kunstnere beholder som 
regel sitt medlemskap livet ut, samtidig som nye, unge 
medlemmer stadig kommer til. Dette gjør oss til en en 
dynamisk aktør. 

Fagutvikling henger sammen med kvalitet og det 
er NBFs ambisjon å posisjonere seg som en sterkere 
aktør for kunstnerisk innholdsproduksjon. I tillegg til 
profesjonell formidling av tredimensjonal kunst er det 
NBFs hensikt å bistå norske skulptører i deres faglige 
utvikling og profesjonaliseringsprosess. 

NBFs formidlingsprogram har hittil omfattet Norsk 
Skulpturbiennale, Prosjektrom Carl Berner, og ulike 
temporære utstillingsprosjekter i offentlig rom, samt 
foredrag og fagartikler tilknyttet utstillingene, først og 
fremst i forbindelse med Skulpturbiennalen. I februar 
2017 åpnet vi Studio 11, NBFs residency i Berlin; og i 
august 2018 åpnet vi NBFs nye faste galleri i Hekkveien. 

Kunstnerisk råd
Som NBFs kunstneriske råd er det styret som er 
øverste ansvarlig for alt kunstfaglig arbeid i regi av 
NBF. Til større utstillingsprosjekter, og ved ulike 
konkurranser, nedsetter styret spesifikke råd eller 
juryer og engasjerer kurator. Til det nye galleriet ble 
det allerede i 2016 opprettet et eget galleriråd. Det 
er gunstig med en viss avstand til styret og samtidig 
ønskelig å knytte ekstern kompetanse til galleriet. 
Målet er å tenke langsiktig og å gjøre galleriet til en 
stabil institusjon med et utstillingsprogram det kan 
bygges forventninger til. 

Gallerirådet har seks medlemmer og følgende 
sammensetning: 
• Ekstern: billedkunstner (fortrinnsvis NBF-medlem)
• Ekstern: kunstteoretiker/ kurator
• Intern: styremedlem, NBF
• Intern: styreleder (evt. nestleder), NBF
• Intern: daglig leder, NBF
• Intern: kurator, NBF

De eksterne gallerirådsmedlemmene sitter over-
lappende i fire år. 

Nasjonalt senter for tredimensjonal kunst
Etter ombyggingen det siste året er Hekkveien 5 
konvertert til et nytt nasjonalt senter for tredimensjonal 
kunst. Lokalene fremstår som mer åpne - både for 
Billedhoggerforeningens medlemmer og for et større 
publikum. Vi har fast galleridrift med utstillingsarealer 
både innendørs, to utstillingssaler i første etg og 
ett utstillingsareal i 2. etg. I tillegg vil parken brukes 
til kuraterte utstillinger. I 2. etg. har vi dessuten et 

eget formidlingsrom - godt tilrettelagt for foredrag, 
seminarer, kurs og ulike medlemsarrangementer.

Prosjektrom Carl Berner vil fremdeles være en 
del av Billedhoggerforeningens utstillingsareal i 
samarbeid med Oslo Sporveier, men grunnet økt 
utstillingsvirksomhet i Hekkveien er hyppigheten på 
skiftende utstillinger endret til 2 prosjekter per år som 
står oppe i 6 måneder. I Hekkveien vil programmet 
inneholde 10-16 utstillinger per år fordelt på de ulike 
utstillingsarealene. Det vil utlyses en Open Call for 
medlemmer to ganger per år. 

Studio 11, Berlin
NBF skal være en støtte for norske skulptører, NBFs 
medlemmer, i en profesjonaliseringsprosess. Målet 
er at Berlin-residenciet skal resultere i kunstnerisk 
utvikling og karrierefremskritt for den enkelte. Å 
gjennomføre et residency-opphold er en anledning til å 
fokusere på egen kunstpraksis, finne inspirasjon til nytt 
arbeid og å få kontakt med internasjonale nettverk. 

Studio 11 tilrettelegger for kunstnerisk utvikling ved å gi 
medlemmene en mulighet til å jobbe utenfor etablert 
miljø og rutiner, og å koble seg til et internasjonalt 
kunstmiljø. Man kan la seg bli konfrontert med andre 
inntrykk, få nye impulser og kanskje observere 
egen kunstnerisk praksis med nye øyne. Berlin 
er en dynamisk kunstby med et konglomerat av 
store museumsinstitusjoner og et episenter for 
samtidskunsten. I tillegg er Berlin også et fremragende 
sted for arbeid. Her har man tilgang til et større utvalg 
av spesialiserte verksteder og kompetanse på en rekke 
ulike teknikker, også en mengde ulike materialer er 
lett tilgjengelig. Beliggende i «Skulpturenzentrum 
am Spreebord» er Studio 11 tilknyttet kunststøperiet 
«Herman Noack». Om man ønsker, har man umiddelbar 
tilgang til et av Europas mest kompetente støperier, og 
hele fagmiljøet rundt dette.
 
Vi har hatt to søknadsfrister for opphold ved Studio 11 
der medlemmer av NBF har kunnet søke. Det har vært 
svært stor interesse og residenciet har fullt belegg ut 
2019. Kunstnerne som har hatt opphold der er svært 
entusiastiske og bekrefter at det er et nyttig tilskudd til 
NBFs medlemstilbud.
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Aurora Sander: Hjelp, vi flytter!
25.08.2018.- 30.09.2018
I august 2018 kunne vi endelig åpne den første 
utstillingen i Villa Furulund etter en lengre periode med 
ombygging. Den første utstillingen i vårt nye galleri 
presenterte kunstnerduoen Aurora Sander. De fylte 
hele huset med stedsspesifikke verk som aktiverte 
publikum til å ta hele huset i bruk. Utstillingen tok 
utgangspunkt i et fiktivt narrativ der publikum ble 
invitert til å pakke ut et flyttelass. Flyttelasset besto 
av skulpturer hentet fra menneskets evolusjon, fra 
apekatt til robot. 

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen åpnet huset og 
utstillingen til stor glede for de ca 600 fremmøtte 
denne sommerkvelden. Utstillingen fikk omtale i D2, 
Morgenbladet, Kunstkritikk og Osloformlab. Subjekt.
no og Vårt Oslo skrev også en sak om huset og 
gjenåpningen. I løpet av utstillingsperioden hadde vi et 
flertall omvisninger, deriblant av kunstnerne selv, samt 
to dager med barneworkshop og flere skolebesøk og 
barnehager. Utstillingen var svært godt besøkt med 
over 1000 besøkende. 

Sverre Wyller / Matthew Quentin Midtskau
12.10 -18.11.2018
I den andre utstillingen presenterte vi en utstilling 
med kunstnerne Sverre Wyller og Matthew Quentin 
Midtskau, to kunstnerskap fra forskjellige generasjoner 

UTSTILLINGER

som aldri har blitt vist sammen tidligere. Til utstillingen 
produserte begge nye verk i dialog med hverandre.
Første og andre etasje ble tatt i bruk i tillegg til at 
det sto flere store skulpturer i parken og i trærne. 
Utstillingen ble besøkt av ca 900 besøkende, deriblant 
svært mange skoleklasser. 

Bare mennesket lager rette linjer
24.11. – 13.01.2019
Lise Amundsen / Eyvind Solli Andreassen / Lissette 
Escobar / Anneke von der Fehr / Ellen Grieg / Carl 
Martin Hansen / Mattias Härenstam / Johannes Block 
Hellum / Karina Herteig / Aleksander Jæger / Ervin 
Løffler / Henry Moore / Knut Odden / Aase Texmon 
Rygh / Thor Sandborg / Martin Stråhle / Hanne Tyrmi

Gruppeutstillingen utforsket en retning innenfor 
abstrakt skulptur som fokuserer på det organiske, 
intuitive, romantiske og mytiske fremfor den 
pragmatiske, strukturelle, rettlinjede og intellektuelle. 
Det var 17 deltagende kunstnere i utstillingen, 
deriblant lånte verk av Henry Moore som var en felles 
referanse for mange av de deltagende kunstnerne. 
Utstillingen hadde som mål og bygge en bro mellom 
ulike generasjoner samt inkludere mange forskjellige 
materielle uttrykk. Utstillingen fikk svært god omtale 
både i Dagsavisen og i en anmeldelse av Subjekt.no. 
Utstillingen hadde ca 500 besøkende. 
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Jennie Bringaker – Pillow talk Bestiary
Sonja Ferlov Mancoba – Stille vekst
26.01.- 03.03.2019
I årets første utstillingsperiode i 2019 presenterte vi to 
kunstnere som på hvert sitt vis etterstreber et tidløst og 
universelt skulpturelt uttrykk. Sonja Ferlov Mancoba (f. 
1911-1984) var en av Danmarks mest betydningsfulle og 
markante billedhoggere. Utstillingen Stille vekst var en 
unik mulighet til å stifte bekjentskap med en kunstner 
som i liten grad tidligere har blitt vist i Norge. Alle 
verkene av Mancoba ble lånt av AKO Kunststiftelse. 

I Jennie Bringakers utstilling Pillow talk Bestiary 
ble publikum presentert for en serie nyproduserte 
figurative skulpturer i støpt betong, brent leire og 
stein, deriblant en fontene. I tillegg ble det også vist 
et videoarbeid laget i samarbeid med Erlend Hogstad. 
Tittelen på utstillingen kan referere til et bestiarium 
som er en samling med tekster fra middelalderen, 
moralske fabler om faktiske dyr eller mytologiske 
fabeldyr. Utstillingen ble omtalt i forbindelse med 
en artikkel om Villa furulund i D2. Besøkstall per 12. 
februar, midtveis i utstillingen, var ca 500 stk.

Skulpturparken
Den delen av parken som er nærmest huset er 
reservert til temporære utstillinger i tråd med 
utstillingsprogrammet innendørs.  Aurora Sander 
hadde fem skulpturer utstilt, Sverre Wyller og Matthew 

Quentin Midtskau hadde fire verk utendørs, hvorav to 
av dem hang i trærne. I anledning gruppeutstillingen 
ble Lise Amundsen og Ervin Løffler plassert utendørs.
I tillegg til disse skiftende utstillingene har vi plassert 
ut skulpturer av Kristine Brodersen, Marit Aanestad 
og Frode M. Lillesund på det tilgrensede friområdet 
i nord, samt skulpturer av Dag Skedsmo og Håkon 
Anton Fagerås ved innkjøringen til huset.

Prosjektrom Carl Berner
Josefine Lyches utstilling Crystal Cult sto ut april 2018. 
Deretter var Viel Bjerkeset Andersen invitert til å lage en 
installasjon i prosjektrommet. Tittelen til Viel Bjerkeset 
Andersens installasjon Bakenfor streken referer til 
verkets fysiske aspekt der det er laget tredimensjonale 
tegninger med lystråd, men tittelen henspiller også til 
den mer abstrakte og tenkte streken som symboliserer 
en grenselinje. I vindusgalleriet så man lystegninger 
av et sittende barn som skjuler ansiktet sitt og en 
aggressiv bullterrier. Installasjonen er en fortsettelse 
av verket Shelter fra 2015/2017. I monterne på Carl 
Berner T- Banestasjon så man verket Når Indra møter 
Tor, fra en fotoserie av voldsomme lynskyer på grensen 
mellom Nepal og India.

Grunnet en vannlekkasje som måtte utredes av Oslo 
Sporveier ble det ikke i installert en ny utstilling etter 
Viel Bjerkeset Andersen. 
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Open Call
Til den aller første utlysningen til medlemmer om 
utstillingsplass i 2019 fikk vi inn totalt 109 søknader. 
Av disse ble fire prosjekter plukket ut i tillegg til flere 
enkeltverk som fikk plass i gruppeutstillingen.

Galleriråd
Gallerirådet for programmeringen av visningsarenaen 
i Hekkveien 5 har i 2018 bestått av: Ebba Moi, Erik 
Steen, Stian Ådlandsvik, Marte Johnslien, Helga-Marie 
Nordby og Silja Leifsdottir.

Landsdekkende program
På landsbasis har det i 2018 vært utstillinger av 
medlemmenes skulpturer i Svelvik, Akkerhaugsodden 
(Patmos), Nord-Odal kommune, Moss, Sandefjord og 
Bekkestua. Det ble til sammen vist 21 skulpturer av 14 
kunstnere.

Hovedstadsprogram
Billedhoggerforeningen har gjennom mange år 
plassert ut skulpturer på ulike plasser og torg i Oslo. 
Vi samarbeider med Kulturetaten og Bymiljøetaten 
om Studenterlunden og Youngstorget. Vi disponerer 
Eidsvolls plass i samarbeid med presidentskapet 
på Stortinget. Felles for alle disse ordningene er 
at skulpturene ikke har blitt fulgt opp med et godt 
formidlingsprogram, er lite kjent blant befolkningen og 
at utvalget av verk til tider har vært litt tilfeldig. Vi har 
nå evaluert denne ordningen og er nå i dialog med Oslo 

Kommune for å se om vi kan finne frem til en bedre 
måte å presentere kunst på utendørs i hovedstaden 
med virkning fra høsten 2018.

Utleie / Salg
NBFs samlede utleie- og utstillingsvirksomhet omfattet 
i 2018 verk av 69 kunstnere. Det ble i 2018 omsatt verk 
for til sammen kr 198.465. Det ble utbetalt vederlag for 
utstillinger og utleie på til sammen kr 350.000.

I tillegg til det landsdekkende programmet omfatter 
utleievirksomheten i dag enkelte private bedrifter 
og sammenslutninger i Oslo, Oslo kommune, 
Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og 
Olje og energidepartementet.

Nye priser for utleie ble iverksatt fra og med 2017 
og kunstnere mottar hhv kr 2.000 og 4.000 for 
små og store skulpturer til utleie pr. år for de fleste 
utleieordninger innendørs. For skulptur i uterom 
gjelder vederlagssatsene pr. halvår.

Norsk Skulpturtriennale
Styret arbeider med et nytt konsept for utstillingen 
som i neste utgave vil bli en triennale med første 
utstilling i 2021.
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FAGORGANISASJON

FAGPOLITISK ARBEID

Fagpolitisk aktivitet er en viktig del av Billed-
hoggerforeningens virksomhet. NBF skal ivareta 
medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale 
interesser. Det fagpolitiske arbeidet ledes av styret 
v/styreleder og utføres i samarbeid med daglig leder 
og øvrig stab. NBF har opparbeidet sitt nettverk og 
har god kommunikasjon med kulturbyråkrater og 
-politikere. 

NBFs kunstfaglige produksjoner og formidlings-
virksomhet er i denne sammenhengen viktige. NBF 
må forvalte sine verdier godt, både de materielle, men 
ikke minst de immaterielle. Oppgraderinger av huset 
og hagen for et mer omfattende formidlingsprogram 
med fast galleridrift og større publikumsrettet 
aktivitet må sees også i denne sammenhengen. 
Billedhoggerforeningen vil bli gjenstand for større 
oppmerksomhet, noe som er et godt utgangspunkt når 
vi ønsker å bli lyttet til i fagpolitiske saker.

FAGPOLITISKE SAKER

Samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK) 
Gjennom vårt medlemskap i Norske Billedkunstnere 
er NBK gitt forhandlings- og avtalerett overfor 
myndighetene og rett til å inngå kollektive avtaler på 
alle medlemmenes vegne. I prinsippet er det slik at kun 
saker som utelukkende vedrører NBF og skulpturfeltet 
kan behandles av oss. I disse tilfellene har vi egen 
forhandlings- og avtalerett overfor myndigheter 
og brukere, med informasjonsansvar overfor NBKs 
sentralstyre. Dette betyr imidlertid ikke at ikke NBF 
på egenhånd kan ta initiativ til, og sette dagsorden for, 
fagpolitiske saker, men dette må gjøres i forståelse 
med NBK.

Ledermøte 
Den 31.mai 2018 møttes lederne ved NBK´s 
grunnorganisasjoner for et to dagers møte. Den første 
dagen ble satt av til den nye valgordningen som ble 
stemt på forrige landsmøte. Alle hadde blitt spurt 
om å ta opp dette på respektive årsmøter og dette 
ble tatt opp i plenum. I det store og hele var de ulike 
organisasjonene fornøyde med den nye ordningen, 
men noe som flere gjentok var at det manglet 
informasjon rundt dette før den ble tatt i bruk. Mari 
Opsahl har på oppdrag av NBK laget en evaluering av 
valgordningen som ble presentert under ledermøtet. 
Denne viste til intervjuer med ulike valgforskere og 
viste statistikk fra de ulike ordningene og hvordan 
disse har fungert opp mot hverandre. Saken var ment 
som en diskusjonssak opp mot neste landsmøte og det 
ble ikke tatt noe vedtak.

Dag 2 gikk til å gå gjennom hvordan regionsreformen i 
2020 vil kunne påvirke hvordan grunnorganisasjonene 
i NBK fungerer lokalt og regionalt. Norge vil da bli 
inndelt i 11 regioner hvor f.eks Viken (sammenslåing 
av bla Akershus og Buskerud) vil bli den største 
regionen med ca 1,2 millioner innbyggere. Her 
presenterte Marius Dahl, styreleder i BBK planer 
for hvordan de lokale organisasjonene samarbeider 
om en sammenslåing i det som vil bli Viken. Dette 
vil påvirke grunnorganisasjonene både økonomisk 
og organisatorisk, og ble diskutert i mindre grupper. 
Konklusjonen ble at vi må være veldig observante på 
at kunstnerrepresentasjon og fagfellevurderinger blir 
ivaretatt og ikke mistes i prosesser i omorganiseringen 
til større og færre enheter. 

Valgordningen 
Sak om valgordning  ved valg av stipendkomite og 
nasjonal jury skal til  behandling på landsmøtet. 
På styremøte den 13. desember 2018 besluttet 
sentralstyret enstemmig den valgordningen styret vil 
fremme for landsmøtet 2019. Tilhørende instruks for 
nominasjonsutvalget (NU) og prosedyre for valg til 
stipendkomité ble besluttet på styremøtet 17. januar 
i år, inkludert styrets justeringer som fremkom på 
møtet. Styrets forslag til prosedyre og instruks for 
stipendkomité er tilnærmet lik den som ble stemt 
vekk ved forrige landsmøte, men med den forskjellen 
at styret får en hjemmel å be nominasjonsutvalget 
å endre opp til to kandidater for å jevne ut en 
dokumentert ubalanse. Dette må sentralstyret og 
nominasjonsutvalget rapportere for til neste landsmøte 
og noe som gjør at det bare vil brukes når det oppstått 
en ekstrem ubalanse, f. eks. bare menn i NU. NBFs 
styre vil nøye sette seg inn i alle aspekter av denne 
saken for å gjøre et gjennomtenkt valg til landsmøtet. 

Offentlige oppdrag og åpne utlysninger/ 
fagfellevurdering
Styret har startet en prosess hvor vi skal se på formen 
for utlysninger av offentlige oppdrag til kunstnere. Vi 
ser med bekymring at offentlige kunstoppdrag i stor 
grad ikke lyses ut i form av «open call», hverken av 
KORO eller kommuner og fylker. Dette er en tendens 
som innebærer at blant annet unge, uetablerte og eldre 
kunstnere opplever at det er vanskelig å bli invitert til 
slike oppdrag. Det er viktig å poengtere at dette er 
tenkt som en åpen interessemelding fra kunstnere 
som sender inn sin portfolio, og at det ikke betyr det 
samme som offentlig anskaffelse via Doffin. Det betyr 
at en åpen utlysning skal bruke de vanlige kanalene for 
Open Call på den norske kunstscenen. I første omgang 
så har vi tatt kontakt direkte med KORO og vi skal følge 
opp med en rekke spørsmål som vi vil sende ut til noen 
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utvalgte kommuner og fylker. Dette henger også tett 
sammen med bruken av fagfellevurdering i lokale og 
kommunale sammenheng og vi vil benytte anledningen 
til å undersøke hvordan dette gjennomføres i praksis. 

KUNSTPLAN FOR OSLO
I desember 2016 vedtok byrådet i Oslo at det legges 
frem «[…] en Kunstplan for Oslo, som omhandler 
infrastruktur, arbeidsplasser og visningsmuligheter for 
kunst”. I starten av 2018 var det to stk innspillsmøter til 
denne hvor NBF hadde skriftlige og muntlige bidrag, 
og i januar 2019 ble det innkalt til frokostmøte på 
rådhuset hvor kulturbyråd Rina Mariann Hansen holdt 
i en lansering av den nye kunstplanen som går å lese 
her: 
https://www.oslo.kommune.no/dok /Byr/2019/
BR1/2018067459-2015168.pdf
Byrådet har i sin kunstplan lyttet til innspill og NBF 
kjenner igjen mange formuleringer i dokumentet. Det 
er allikevel viktig å følge opp at det som blir sagt her 
også blir gjennomført. Styret har valgt å ikke sende inn 
enda et innspill på kunstplanen, men heller å arbeide 
konkret mot saker som berører foreningen, f. eks. 
gjennom møter med kulturkomiteen. 

NY NASJONAL KULTURMELDING
NBF deltok på innspillskonferanse i januar 2018 på 
Sentrum scene hvor forrige styreleder fremførte et 
muntlig innspill fra scenen i samarbeid med UKS. NBF 
sendte også et skriftlig innspill til kulturdepartementet. 
I november 2018 ble kulturmeldingen "Kulturens 
kraft – Kulturpolitikk for framtida" presentert av 
kulturministeren på Vega scene i Oslo.
Det er den første kulturmeldingen på 15 år og skisserer 
opp noen tiltak for en kunstpolitikk som skal forenkle 
og styrke rammevilkårene og de sosiale rettighetene til 
selvstendig næringsdrivende kunstnere. Dette følges 
opp gjennom kunstnermeldingen som ble utlyst med 
frist i allerede i starten på 2019. Hele kulturmeldingen 
kan du lese her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-
st.-8-20182019/id2620206/sec1

KUNSTNERMELDINGEN
Stortinget har bedt regjeringen om en egen 
kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom 
kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer 
dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. 
Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens 
rolle i samfunnsutviklingen. Målsettingen er å danne 
et grunnlag til å utforme relevante tiltak for framtida. 
Meldingen skal etter planen legges fram i løpet av 
2019.
Tema det ble bedt om i innspillene var disse: 
1. Hvordan kunstnere kan øke inntekter fra kunstnerisk 
virke
2. Hvordan statlige tiltak fungerer for dagens 
kunstnerpraksis og hvordan de kan gjøres enklere og 
lettere tilgjengelig
3. Hvordan og i hvilken grad kunstnere bidrar til 
samfunnsutviklingen
4. Hvordan styrke entreprenørskapskompetansen, 
rammevilkårene og de sosiale rettighetene for 

selvstendig næringsdrivende kunstnere

Styret ved NBF sendte innspill til Kunstnermeldingen 
med frist 1.2 2019. I februar og mars 2019 invitereres 
kunstnere til innspillsverksteder rundt om i landet og 
NBF oppfordrer medlemmer til å melde seg på. Styrets 
svar til kunstnermeldingen står å lese her: 

Innspill til Kunstnermeldingen 2019 
Norsk Billedhoggerforening

Norsk Billedhoggerforening (NBF) ønsker å takke for 
invitasjonen til innspill til kunstnermeldingen 2019.

1. Hvordan kunstnere kan øke inntekter fra kunstnerisk 
virke

Bedre rammevilkår til institusjoner vil gi økte 
inntekter til kunstnere. Kunstnerne selger ikke kunst 
- de lager den - derfor ønsker vi økte rammevilkår til 
gallerier, kunsthaller, kunstsentre, kunstforeninger, 
agenter, formidlere m fl. Gjeninnfør kulturrådets 
innkjøpsordning under forutsetning av at det handles 
inn fra formidlingsleddet. Dette vil også gi ny kunst 
til region-museene som ellers ikke kjøper noe inn. 
Styrk aspirantordningen og markedsføringstiltak/ 
synliggjøring som kommer hele kunstfeltet til gode.

Avskrivningsordning for salg av kunst. - Innfør 
avskrivningsregler/skattefradrag ved kjøp av kunst på 
verk av nålevende kunstner med verdi over kr 100.000 
med 25% hvert år (som i Danmark). Dette vil være et 
insitament som stimulerer til mere kunstkjøp hvor alle, 
både private og institusjoner kan dra nytte av sine 
kunstkjøp. Dette kommer også kunstnere dobbelt til 
gode da salg av kunst også generer mere midler til BKH 
og stipend.

En indeksregulering av Vederlagsfondet er et enkelt 
grep som vil gi en økt pott til stipend og prosjektstøtte 
som dermed vil øke kunstnernes inntekter.

Offentlige oppdrag er en viktig inntektskilde for 
kunstnere, og spesielt for medlemmene i NBF. Kongelig 
resolusjon av 2.september 1997 setter av midler til kunst 
i statlige nybygg. Vi er enig med Rambøll sin evaluering 
fra 2015 som slår fast: «...det er vår vurdering at det 
er både nødvendig og hensiktsmessig med en sterk 
statlig aktør på feltet, som kan bidra med inspirasjon 
og kompetanse overfor andre aktører.» Samtidig ser vi 
hvordan privatisering av statlige bygg og dereguleringer 
innenfor samfunnssektorer som f.eks. samferdsel og 
helsevesen, gjør at fler og fler nybygg vil kunne falle 
utenfor ordningen, se f eks Nasjonalmuseet som nå er en 
stiftelse og derfor ikke har krav på offentlig kunst. NBF 
ønsker at KOROs mandat bør styrkes overfor private 
og andre aktører, fylker og kommuner. Dette vil kunne 
bidra til mer offentlig kunst og dermed fler oppdrag som 
vil gi mer inntekter til kunstnere.
 
NBF ser med bekymring at offentlige kunstoppdrag i 
stor grad ikke lyses ut i form av «open call», hverken 
av KORO eller kommuner og fylker. Dette er en tendens 
som innebærer at blandt annet unge, uetablerte og 
eldre kunstnere opplever at det er vanskelig å bli invitert 
til slike oppdrag. NBF ønsker at det ses på en ordning 
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i forkant av utstillingen. Modellen bør utarbeides i 
samarbeid med NBK. men det er også mulig å se på 
modellen for MU-avtalet i Sverige. Her har de fått til et 
krav til utbetaling av honorar.

OCA. Office for contemporary art har vært svært viktig 
for å synliggjøre norsk kunst i utlandet. Internasjonalitet 
for kunstnere betyr et større arbeidsområde med 
tilhørende større mulighet for å kunne leve av 
kunsten som produseres. Kunstnere trenger søkbare 
produksjonsmidler til kunstneres utstillinger i utlandet. 
Som det er nå finnes det ikke noen støtte til dette da 
Norsk kulturråds mandat er å gi midler til utstillinger 
i Norge. Potten til besøkende kuratorer er også 
forsvinnende liten og må styrkes.

Fordelingsbrøken i privatkopieringsvederlaget i henhold 
til tekst og bilde er blitt endret. Her har to nye faggrupper 
blitt innlemmet i den eksisterende ordningen uten at 
potten er økt. Det betyr at det totale vederlaget blir 
redusert og grupper settes opp mot hverandre. Her bør 
størrelse i potten fra staten økes – NBF mener at det 
må settes inn økte midler i hht dette da dette innebærer 
bortfall av inntekt for kunstnere.

3. Hvordan og i hvilken grad kunstnere bidrar til 
samfunnsutviklingen

De gavene vi blir mest glad for er dem vi ikke visste vi 
ønsket oss eller trengte. Kunst er en fremmed i våre 
samfunn, mer hjemme på tvers av landegrensene enn 
komfortabelt sittende innenfor nasjonalstatene. Til 
tross for dette både gir, deler og produserer kunsten 
til og i sine lokalområder. Hva er det kunstnerne «gir»? 
De legger til rette for og produserer det rommet hvor 
den offentlige samtalen foregår. Deltakelse i slike 
samtaler kan ikke gies utelukkende til dem med posisjon 
og/eller midler, ei heller underlegges samfunnets 
rasjonelle handlemåte. Kunst kan bidra til alternativer. 
Omfordeling er et grunnlag for demokratiet, og kun 
gjennom en slik omfordeling kan den offentlige samtalen 
være mer produktiv enn om den bare søker å legitimere 
en nåværende situasjon. Kunsten opprettholder en 
samtale som kan beskrive ikke bare problemene vi står 
overfor, men også hvordan vi kan takle dem.

Det er viktigere nå enn noensinne at vi jobber aktivt for 
å forstå hva det betyr å være menneske i vårt samfunn i 
dag, når vi står overfor store utfordringer rundt klimaet 
og politiske splittelser.
Det betyr at kunstnerisk kompetanse og kunnskap har 
en verdi i seg selv som i mye høyere grad kan brukes 
som et bidrag inn i samfunnsutviklingen.

Kunstneres kompetanse bør derfor taes i bruk i 
alle ulike typer av faglige utvalg, juryeringer og 
konkurranser over hele landet, i stat og kommuner, 
det vil si fagfellevurdering. Dette gjelder også andre 
faglige vurderinger utover de rent kunstneriske så 
som arkitektkonkurranser, byplanlegging osv. Her vil 
en kunstner kunne bidra med et perspektiv hvor en 
helhetsvurdering med tanke på estetiske og romlige 
perspektiver ofte er nødvendig.
 
4. Hvordan styrke entreprenørskapskompetansen, 
rammevilkårene og de sosiale rettighetene for 

hvor alle offentlige kunstoppdrag over 1 million åpnes for 
fri innsendelse, og hvor oppdrag under dette kan føre til 
direkte invitasjon til konkurranse eller fri innsendelse, 
etter kurators ønske. Det er viktig å poengtere at dette 
er tenkt som en åpen interessemelding fra kunstnere 
som sender inn sin portfolio, og at det ikke betyr det 
samme som offentlig anskaffelse via Doffin. Det betyr 
at en åpen utlysning skal bruke de vanlige kanalene for 
Open Call på den norske kunstscenen.

Utdanning og kunnskap fører til økt interesse og 
forståelse for kunst. Dette kan skje med tanke på 
styrking av den visuelle kunsten i skolen, både den 
praktiske delen av kunst & håndverksfaget, den 
kulturelle skolesekken og spaserstokken, men også i 
form av en grunnleggende kunsthistorie, på lik linje 
med norskens litteraturhistorie. Dette kan skape en 
felles plattform for en økt forståelse av kunst og gi en 
bredere forankring for kunst over hele landet, noe som 
vil kunne føre til mer bruk av kunst, høyere salg av kunst 
og rekruttering i forhold til kunstneryrket. Samtidig viser 
forskning tydelig at elever som får god undervisning i 
kunst får høyere karakterer også i andre fag. (ref. Ann 
Bamford The Wow factor.) Uavhengig av yrke, er det en 
egenverdi i å studere kunst, det gir en trening i dannelse 
og selvstendig formulering i ord og bilder.

2. Hvordan statlige tiltak fungerer for dagens 
kunstnerpraksis og hvordan de kan gjøres enklere og 
lettere tilgjengelig

Stipend. Vi er fornøyd med utviklingen av 
søknadsportalene hos NBK og kulturrådet som er 
skreddersydde for alle de faggrupper de skal dekke. 
Vi mener at de i grunnen ikke bør gjøres enklere da 
vi heller ønsker å verne om de fagspesifikke behov de 
ulike kunstnergruppene har og at dette ikke utvannes 
og generaliseres i forhold til tilgjengeliggjøring. 
Her vil vi også poengtere at ordningen med statlige 
arbeidsstipend fungerer veldig bra. Som NBF har nevnt 
i tidligere kunstnermelding så er arbeidsstipendet en 
økonomisk overføring direkte til enkeltkunstneren, 
gjennom at det kommer kunstneren direkte til gode: 
det gir konsentrasjon rundt skapingsprosessen og sikrer 
frihet til originalitet og nyskaping. Ikke minst gir den en 
meget høy utnyttelsesgrad, dette er dermed også god 
samfunnsøkonomi.

Utstillingsvederlaget er en lovfestet rettighet som 
må komme kunstnerne til gode. Slik det ser ut nå 
forsvinner disse pengene på veien til kunstnerne. 
For å forbedre denne ordningen støtter vi at BONO 
tar over administrasjonen og innkrevingen av dette - 
som foreslått av NBK, NK og FFF. Hvis institusjonene 
oppfyller sin del av avtalen vil det kunne bli mye mer 
til kunstnerøkonomien. Dette forutsetter friske midler 
fremst til små og mellomstore institusjoner.

Honorarordningen bør etableres ved alle statlig støttede 
kunstinstitusjoner og må gå fra å være prøveordning 
til å bli en del av kunstnerøkonomien. Slik det er nå 
betyr en utstillingsplass ikke at produksjonen av den 
blir finansiert av institusjonen. Det betyr at kunstnere 
legger ned mye tid på å søke midler til å produsere 
kunst, tid som ellers kunne legges ned på å lage kunsten. 
Honoraret kan være et basisbeløp som dekker arbeidet 
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Virksomheten er som oftest ikke aktuell å organisere 
som et AS grunnet svært variert form for inntekt fra år 
til år.

Kommentar til det eksterne utvalget i forbindelse med 
Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen
Her ønsker vi å poengtere at det ikke sitter en kunstner i 
utvalget og at undersøkelser av kunstneres arbeids- og 
levekår må gjøres på kunstneres premisser.
Se f eks sitat fra - Mandat for modell- og metodeutvalg 
for kunstnerundersøkelser - nederst på sid 1 “Det er 
også interessant for departementet at det utvikles 
data på kunstnernes forretningskompetanse og 
samarbeid med andre aktører i samfunnet. Dette 
gjelder entreprenørsiden av kunstnerskapet og hvilke 
samarbeidsformer og nettverk kunstnere inngår i.” 
Når data skal samles inn her vil vi på det sterkeste 
anbefale at man går i dialog kunstnere for å høre 
hva forretningskompetanse betyr i kunstneryrket og 
hva entreprenørsiden av kunstnerskapet innebærer. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/modell--og-
metodeutvalg-for-kunstnerundersokelser-etablert/
id2618776/

Oslo, 1. februar 2019
For styret i Norsk Billedhoggerforening 
Ebba Moi
styreleder

selvstendig næringsdrivende kunstnere

Entrepenørskapskompetanse er ikke en gitt størrelse som 
passer alle. I kunstsammenheng må en slik kompetanse 
ta høyde for at kunstnere i all hovedsak er opptatt av å 
stadig skape bedre kunst, altså utvikle kunstnerskapet 
sitt. Å være kunstner er motivert av denne grunntanken. 
Å styrke en eventuell entrepenørskapskompetanse 
innenfor billedkunst vil derfor kreve å først definere hva 
denne kompetansen er eller kan være/inneholde basert 
på nettopp dette.

Vi ber om dypere innsikt vedrørende kunstneres 
spesifikke utfordringer i henhold til kunst som næring og 
at dette avspeiler seg i konkrete tiltak. For eksempel ville 
minstefradrag for næringsdrivende og 100% sykelønn 
fra 17.dag gjøre stor forskjell i kunstnerhverdagen. Her 
vil et minstefradrag utgjøre et ekstra fradrag utøver 
næringsutgifter, dette kan være en kompensasjon for de 
sosiale utgifter kunstneren må legge ut som selvstendig 
næringsdrivende og ikke-ansatt. Disse to tiltakene kan 
være særordninger for kunstnere, men kan også komme 
alle næringsdrivende til gode.

Kunstnere forventes å ha like mye kapital til produksjon 
som industrien for øvrig. Her “konkurrerer” kunstnere 
på veldig dårlige vilkår. Et eksempel: Kunst selges ikke 
med moms, kunstnere får ikke momsfradrag og betaler 
da 25% mer ved kjøp av varer og tjenester enn andre 
næringer. De fleste kunstnere har sin næring registrert 
som enkeltmannsforetak.
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MEDLEMSSERVICE

NBF skal arbeide for å utvide tilbudet av medlems-
fordeler.

Eksisterende og planlagte tilbud:
• Studio 11 Berlin
• Casa Randi, Teneriffe
• Medlemskvelder med aktuelt, faglig innhold
• Åpen innsendelse til NBFs utstillinger 

(Skulpturtriennalen, NBFs galleri, kunst i offentlig 
rom (hovedstadsprogram og landsdekkende))

• Bistand ved transport og spedisjonstjensester
• Forsikringsordninger både via NBF og NBK

• Lagermuligheter på Høytorp fort
• Medlemsbrev med aktuelle utlysninger
• Hybel for Oslo-besøkende i Hekkveien (under 

ombygning)
• Atelierleilighet i Hekkveien
• Formidling (salg og utleie) av medlemmenes verk
• Kurstilbud
• Bistand i forbindelse med kunstproduksjon
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salg, utleie etc.). Det er selvfølgelig en sammenheng 
mellom NBFs to «deløkonomier». Større synlighet og 
godt omdømme i forhold til formidling og fagutvikling 
vil gi en større kontaktflate med et bredt publikum. 
Det er sannsynlig at dette vil gi resultater også i form 
av økte salgsinntekter. Dette vil igjen styrke NBFs 
arbeid for å ivareta medlemmenes interesser. Som 
en viktigere og mer synlig aktør i kunstfeltet, vil NBF 
forhåpentligvis også få større slagkraft mht å vinne 
gehør for fagpolitiske saker.

God kommunikasjon med saksbehandlere for 
bevilgende myndigheter og private finansieringskilder 
er viktig for NBFs økonomiske plattform. Vi har 
det siste året opprettholdt vår gode kontakt med 
politikere, kulturbyråkrater, samt offentlige og private 
økonomiske bidragsytere. Dette har bl.a. medført at 
støtten fra Oslo Kommune har økt med kr 100.000 for 
2019, opp fra kr 800.000 til kr 900.000. Støtten fra 
Kulturrådet har økt fra 2.285.000 til 2.500.000

Kulturrådet opprettet i 2017 den nye tilskuddsordningen 
Kreativ næring. Ordningen skal bidra til at 
kunstproduksjoner får et større betalende publikum 
gjennom f.eks. økt distribusjon, markedsføring eller 
formidling. Den langsiktige målsetningen er å styrke 
strukturene rundt de utøvende aktørene i det frie feltet. 
Vi fikk midler for å «vekke markedet» gjennom å utvikle 
et digitalt showrom som skal presentere skulpturer på 
nettet på en ny og bedre måte. Showrommet vil være 
tilknyttet en nyutviklet nettbutikk. Dette arbeidet er 
godt i gang og vil bli fullført i løpet av 2019.

ØKONOMI

Størsteparten av NBFs inntekter kommer som 
driftstilskudd fra Norsk Kulturfond, dernest fra Oslo 
kommune. Disse midlene er øremerket til formidling 
og faglig utvikling.
 
Størrelsen på de offentlige driftstilskuddene vil 
nødvendigvis avhenge både av kvantiteten og kvaliteten 
på NBFs kunstneriske produksjoner. Det er derfor viktig 
at NBF stadig evaluerer sin formidlingsvirksomhet og 
legger til rette for forbedringer. Drift av Hekkveien 5 
som nasjonalt visningssenter for tredimensjonal kunst 
vil komme til å bety et stort løft i denne sammenhengen. 
Også NBFs satsning på et residency i Berlin handler om 
fagutvikling og er dermed også viktig i forhold til dette. 

Ombyggingen av billedhoggerhuset til galleri med 
formidlingsrom ble fullført høsten 2018. Etter at det 
ble funnet råte i deler av bygget sommeren 2017 ble 
ombyggingsprosessen forsinket med mer enn et 
halvt år. En ny tidsplan med et tilhørende revidert 
byggebudsjett ble lagt i august 2017 og det er med 
stor tilfredshet vi konstaterer at både tidsplanen 
og budsjettet har blitt holdt. Til prosjektet har vi 
mottatt støtte fra Norsk Kulturråd (2.100.000), Oslo 
Kommune (2.991.000), Sparebankstiftelsen (850.000), 
Bergesenstiftelsen (400.000), BKH (125.000) og Uni-
stiftelsen (100.000). Oslo Kommune dekket selv alle 
kostnader knyttet til råtesanering på ca 4 millioner 
kroner.
Medlemsservice og fagpolitisk arbeid finansieres 
av medlemskontingent, tilskudd fra NBK/ 
Vederlagsfondet og egne inntekter (provisjoner av 
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fullbooket hver eneste måned. Mange av de besøkende 
har også benyttet muligheten til å støpe skulpturer hos 
Noack som er et verdensledende støperi med svært 
høy kompetanse. Siden støperiet ligger på samme 
tomt som residenciet er forholdene for tett og godt 
samarbeid absolutt til stede og mange har blitt godt 
kjent med alle de ansatte hos Noack. NBF subsidierer 
2/3 av husleien for sine medlemmer. 

SA Steinskulptur (StSk)
StSk er en nær slektning av NBF og tilbyr assistanse 
og hoggeplasser for medlemmer som ønsker å jobbe 
i stein. Virksomheten er lokalisert på Helsfyr i Oslo. 
Styret og daglig leder har hatt en positiv dialog med 
styret i StSk med fokus på en videre utvikling av StSk 
og verkstedene på Helsfyr. Med utgangspunkt i StSks 
vedtekter må StSk betegnes som et fellesverksted. 
StSk kan således søke Kulturrådet om offentlig 
støtte til utvikling av verkstedene og anskaffelse av 
nytt produksjonsutstyr. NBF og StSk er imidlertid to 
uavhengige virksomheter. NBF kan bistå, men StSk må 
selv lede sin egen utviklingsprosess. 

Produksjonsutstyr for bronsestøp
NBF eier tekniske installasjoner, verktøy og utstyr for 
bronsestøp, i alt 34 gjenstander. Utstyret leies ut til 
A/S Bronseskulptur (BS) på følgende betingelser:

Leiesum: kr 35.000,- (årlig indeksregulering)
I tillegg skal 10 % av BS’ årlige driftsresultat benyttes 
til oppgraderinger av NBFs eiendeler (vedlikehold/
nyanskaffelser/utvikling av verktøy og utstyr)

Casa Randi
NBF, Steinskulptur (StSk) og Tegnerforbundet (TF) 
solgte i 2017 Casa Randi til Mette Camilla Skadberg 
for kr 600.000 under forutsetning at hun skal drive 
stedet som et residency som skal være tilgjengelig for 
våre og Tegnerforbundets medlemmer i minst 10 år 
fremover. Skadberg har overført kjøpesummen, men 
den formelle transaksjonen er fra spansk side ennå ikke 
gjennomført (tinglysning etc). NBF eier en fjerdedel av 
eiendommen og vil motta kr 150.000. Det vil påløpe 
noen omkostninger.

EIENDOM OG LEIEFORHOLD

Hekkveien 5 (H5)
Eiendommen eies av Kulturetaten i Oslo, avd. for 
kulturbygg. NBF ble leietakere i 1967, flyttet inn i 
1968 og har altså holdt til på denne adressen i 50 år. 
I tillegg til husets ca. 500 kvm disponerer NBF ca. 4 
mål hage. Leiekontrakten krever at NBF i tillegg til 
husleie også besørger kostnader knyttet til innvendig 
vedlikehold og drift av eiendommen. Dette dekkes inn 
ved avsetninger i driftsbudsjettet.

24. august åpnet vi dørene til vårt nye galleri. 
Vi har frem til årsmøtet 2019 gjennom ført fire 
utstillingsperioder som har vært overraskende godt 
besøkt. Publikum har også satt pris på kaféen som 
arrangeres i formidlingsrommet ("Biljarden") i 2. etasje 
i helgene.

Vi har beholdt en bolig med atelier i huset og denne har 
i perioden vært bebodd av Anja Carr og Hans Christian 
Skovholt.

Den gamle hybelen i 2. etasje var lite hensiktsmessig 
(uten bad og toalett) og kunne vanskelig integreres i 
en ny, publikumsrettet drift. Den ble derfor revet i 
ombyggingsprosessen og en ny leilighet med bad og 
separat stue og soverom skal etableres i området over 
kjøkkenet og anretningen. Dette vil bli et svært godt 
tilbud til de av medlemmene våre som vil ha behov for 
opphold av kortrere karakter i Oslo.  Vi må imidlertid 
søke om eksterne midler for å kunne gjennomføre 
dette tiltaket. Vi håper finansieringen vil være på plass 
i løpet av 2019.

Studio 11, NBFs Berlin-residency
Studio 11 er Billedhoggerforeningens nye atelierleilighet 
i Berlin med adresse Am Spreebord 9 (Charlottenborg). 
Studio 11 er en del av «Skulpturenzentrum am 
Spreebord» og drives av og i tilknytning til støperiet 
Hermann Noack.

Studio 11 ble erklært åpnet av statssekretær i 
Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen, under et 
festlig arrangement den 10. februar i fjor, og har vært 
til disposisjon for NBFs medlemmer siden. Fra en litt 
nølende start har residenciet siden i fjor sommer vært 
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Salgsinntekt    
Leieinntekt skulptur   
Støtte fra Kulturrådet   
Støtte fra Oslo Kommune
Støtte fra private stiftelser 
Støtte fra BKH
Støtte fra Kulturdepartementet
Leieinntekt fast eiendom
Kontingent medlemmer
Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter

Andre Personalkostnader
Lønns- og personalkostnader
Vederlag
Provisjon
Skulpturbiennale
Frakt, transport
Kostnader Lokale
Kontorkostnader
Regnskap og revisjon
Reparasjon og vedlikehold bygninger
Fremmede tjenester
Andre Driftskostnader
Sum driftskostnader

Driftsresultat
Finansposter

Ordinært resultat 

Balanse 2018  

Eiendeler
Depositum
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Leverandørgjeld  
Skyldig offentlige avgifter  
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

2018

340.467
244.850

2.823.000
2.162.000
1.00.000
125.000
311.250

134.300
314.215
138.567

6.904.136
 

426.704
1.823.286
368.000
142.040

0
120.750
538.315
136.649
190.778

2.158.140
121.291
797.155

6.823.108

81.029
6.568

87.597

63.217
63.217

235.277
448.947
684.224

259.887

944.111

1.007.328

239.397
239.397

39.597
274.162
454.172
767.931

1.007.328

2017

156.337
317.200

4.540.000 
1.450.000
1.245.000

0
0

299.900
256.490
235.005

8.499.932

458.251
1.463.466

459.332
46.500

-208.152
220.505
486.115
113.482
184.101

3.933.901
473.971

800.625
8.432.095

67.837
8.331

76.168

62.531
62.531

387.135
508.268
895.403

2.776.678

3.672.081

3.734.612

151.801
151.801

755.863
249.700

2.557.248
3.562.811

3.714.612

Norsk Billedhoggerforening

Resultatrapport 2018
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ÅRSBERETNING 2018
NORSK BILLEDHOGGERFORENING

Organisasjonsnummer 993 159 794
Sted: Oslo

Dato: 27. februar 2019

1. Virksomhetens art og lokalisering

Norsk Billedhoggerforening (NBF) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedhoggere. NBF skal ivareta 
medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser. Gjennom sin virksomhet skal NBF være en 
aktiv formidler av tredimensjonal samtidskunst og derigjennom arbeide for samfunnets forståelse for, og bruk av, 
skulptur. Norsk Billedhoggerforening er lokalisert i Hekkveien 5 i Oslo.

2. Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap en rettvisende oversikt over aktiviteten i foreningen i 2018. 
Styret kjenner ikke til andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte regnskap.

3. Fortsatt drift

Regnskapet viser et overskudd på kr 87.597. Egenkapitalen har styrket seg og var ved årets utgang kr 239.397. 
Styret anser seg fornøyd med resultatet og mener forutsetning for fortsatt drift er tilstede.

4. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet ansees som godt, med lavt sykefravær. Foreningen har ikke hatt skader eller ulykker i 2018.

5. Ytre miljø

Foreningen foretar ikke noe utslipp og forurenser ikke det ytre miljø.

6. Likestilling

Det er ansatt 3 kvinner og 1 mann ved Norsk Billedhoggerforening. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Det er 
ikke iverksatt spesielle tiltak på området i 2018.

   Ebba Moi    Stian Ådlandsvik
   Styreleder     Nestleder

   Marius Dahl     Janne Kruse
   Styremedlem     Styremedlem

   Anna Widén     Erik Steen
   Styremedlem     Daglig leder
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Vi har siden åpningen av nytt galleri i Norsk 
Billedhoggerforening, Villa Furulund, hatt en rekke 
oppslag i presse i tillegg til bred dekning i sosiale 
medier. Her er et lite utvalg; Morgenbladet, D2 og 
Dagsavisen.
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Sverre Wyller, "Vaggestein Gran 1, 
Miramichi Sandwich" 
Foto: Istvan Virag

Fra parken under Sverre Wyllers og 
Matthew Quentin Midtskaus utstillinger. 
Foto: Camilla Luihn

Installation view fra utstillingen   
"Bare mennesket lager rette linjer".
Foto: Istvan Virag

Fra den offisielle åpningen av NBFs galleri 
og åpningen av Aurora Sanders utstilling 
"Hjelp, vi flytter!" 
Foto: William Luihn Suul

Aurora Sander: "Hjelp, vi flytter!" 
Foto: Istvan Virag

Organisasjonskart NBF 
 
Matthew Quentin Midtskau med sin 
skulptur "I wish I had Matches".  
Foto: Camilla Luihn

Installation view fra utstillingen   
"Bare mennesket lager rette linjer".   
Foto: Istvan Virag

Fra den offisielle åpningen av NBFs galleri 
og åpningen av Aurora Sanders utstilling  
"Hjelp, vi flytter!" 
Foto: William Luihn Suul

BILDEOVERSIKT:
Omslag

Side 8 

Side 9

Side 11

Side 12-13 

Side 14

Side 17 

Side 19

Side 20-21
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Ervin Løffler, "Tre-delt form". Fra 
utstillingen "Bare mennesket lager rette 
linjer". 
Foto: Istvan Virag

Fra Aurora Sanders utstilling "Hjelp, vi 
flytter!" 
Foto: Istvan Virag

"Stabel" fra Jennie Bringakers utstilling 
"Pillow Talk Bestiary".
Foto: Istvan Virag

Faksimile fra Morgenbladet #34 / 
31. august - 6. september 2018

Faksimile fra D2 No 7 / 15. februar 2019

Faksimile fra Dagsavisen 24. november 
2018

Billedhoggerhuset / Villa Furulund.
Foto: William Luihn Suul

Side 23

Side 24 

Side 27

Side 28

Side 29

Side 30-31
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