Bygdeboknemnda
NOTAT:

Bygdeboknemndas planlagte utgivelser
Jeg viser til møte med kommunalsjef Trond Selseth og kultursjef Ingvild Aasen 1.
februar og oversender som avtalt en oversikt over antatte utgivelser de
kommende årene og en antydning av hvilke kostnader utgivelsene kan innebære.
Bygdeboknemnda i Verdal oppnevnes av kommunestyret for fire år i forbindelse
med konstituering av nytt kommunestyre. Nåværende nemnd ble dermed
oppnevnt høsten 2015.
Bygdeboknemnda har som oppgave å gi ut serien «Heimer og folk» for alle
grender i kommunen. Denne serien dekker perioden fra ca. 1800. De eldste
bøkene går fram til 1940, nyere utgivelser går delvis opp mot dags dato.
I tillegg ønsker nemnda også å dokumentere kommunens middelalderhistorie,
ettersom dette er et tilnærmet blankt kapittel i kommunens historie. Øystein
Walberg har utarbeidet et omfattende manuskript som tar for seg generell
historie, rashistorie og gårdshistorie hovedsakelig for perioden 1000-1675.
Heimer og folk
I serien «Heimer og folk» er foreløpig disse bindene utgitt:
-

Leksdal
Stiklestad
Inndal/Sul (2 bind)
Ness
Volhaugen
Øra bind A
Vinne (2 bind)

2002
2005
2008
2011
2013
2014
2016

Siste utgivelse var Vinne-bøkene i 2016, det innebærer at det ikke har vært
bøker klare for utgivelser verken i 2017 eller i 2018. Ut over de bøker som er
utgitt, er følgende under arbeid:
-

Leirådal/Raset
Vuku
Ørmelen
Øra bind B
Sjøbygda/Trones

Som oversikten over viser mangler da bøker for Ulvilla og Helgådal, foreløpig er
det uavklart når bøker for disse grendene kan utgis.
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Både Leirådal/Raset og Vuku nærmer seg ferdigstillelse og det er nemndas mål
at i alle fall en av disse skal utgis i 2019. De øvrige bøkene forventes å komme
fortløpende de neste 4-5 årene, muligens med unntak av Sjøbygda/Trones, der
framdrifta foreløpiger noe mer usikker.
Middelalderhistorien
……….
Øystein Walberg er delvis på eget initiativ, men etter det nemnda forstår, delvis
også i forståelse med/på oppfordring av Verdal kommune flere år tilbake, i ferd
med å ferdigstille sitt middelaldermanuskript. Dette vil dekke en lang og hittil
udokumentert periode av Verdals historie, som kjent dekker da gamle
Verdalsbøkene perioden fra rundt 1675 til rundt 1930. Nemnda mener Walbergs
manuskript dekker den udokumenterte perioden på en grundig og god måte.
Manuskriptet er såpass omfattende at det bør deles i to eller tre bind, avhengig
av hvilket format som velges. Per i dag er bygdeboknemnda innstilt på to bind i
A4-format, dette synes både å være rimeligst og gir bedre muligheter til en
tiltalende utforming av bøkene.
En middelalderhistorie vil for øvrig føye se inn i rekken av andre temabøker som
er utgitt innenfor rammene av Verdalsboka. Tidligere utgivelser er :
Skogbrukshistorie (2 bind), Krig, okkupasjon og motstand, Verdal samvirkelags
historie, Ras i Verdal (2 bind) og Bygda og biblioteket.
Kostnader og finansiering
Kostnadene med utgivelser av «Heimer og folk» ligger på i størrelsesorden
200 000 kroner for ett bind på rundt 500 sider og et opplag på 400 eks.
Kostnadene er i sin helhet knyttet til grafisk produksjon og trykking av bøkene. I
tillegg legges det ned et meget omfattende frivillig, ulønnet arbeid, først og
fremst av forfatterne, men også av bygdeboknemnda i form av korrekturlesing,
GPS-merking o.a.
Velges A4-format for middelalderhistorien antas kostnaden per bind å ligge på
150 000-200 000 kroner for et opplag på 100 eksemplarer. Et såpass begrenset
opplag er valgt ut fra at disse bøkene ikke får den samme lokale tilknytning som
«Heimer og folk» og dermed heller ikke kan forventes tilnærmet samme salg.
Utgivelsene er finansiert ved at kommunen dekker produksjonskostnadene, mot
at inntektene fra salg tilfaller kommunen. Med en pris på 350-400 kroner per
bok, dekker imidlertid ikke inntektene kommunens utgifter ved utgivelsene.
Til nå er den enkelte utgivelse finansiert ved bevilgning fra kommunen utenom
budsjett ut fra søknad fra bygdeboknemnda. Dette er gjort av praktiske årsaker,
etter som det er vanskelig for nemnda å ha oversikt tidlig i kommunal
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budsjettprosess for utgivelser for kommende år. Forfatterens arbeid er
omfattende og som nevnt frivillig, det er derfor verken mulig eller riktig å inngå
forpliktende avtaler om utgivelsestidspunkt lang tid i før utgivelse.
For de kommende årene ser imidlertid nemnda at såpass mange prosjekt har
kommet langt og det er derfor mulig å antyde en årlig kostnad for budsjettene
fra 2020 og framover. Utgivelse i 2019 vil imidlertid måtte finansieres på samme
måte som tidligere, altså med bevilgning utenom budsjett.
Utgivelsesplan og årlig kostnad
Nedenfor er en tentativ rekkefølge for de kommende utgivelsene satt opp.
Kostnadene per år er antydninger og basert på de kostnader vi kjenner i dag.
Både for 2019 og 2020 er det imidlertid en viss usikkerhet knyttet til kostnadene,
etter som vi foreløpig ikke vet sikkert om Leirådal/Raset og/eller Vuku blir på ett
eller to bind. Blir en eller begge disse utgivelsene på to bind, må årlig kostnad i
2019 og/eller 2020 økes med 200 000 kroner, alternativt å holde fast med en
bok per år og dermed bruke to år på komplett utgivelse. Så lenge de eventuelt to
bindene er klare for utgivelse samtidig, anser ikke bygdeboknemnda det som en
god løsning.
År
2019
2020
2021
2022

Utgivelse
Leirådal/Raset
Vuku
Øra bind B
Ørmelen
Sjøbygda/Trones

Middelalderhistorie bind A
Middelalderhistorie bind B

Årlig kostnad
200 000
400 000
400 000
200 000
200 000

Bygdeboknemnda gjør oppmerksom på at nemnda i tråd med kommunens
innkjøpsreglement vil innhente pristilbud fra ulike leverandører for utgivelse av
middelalderhistorien.

Mvh.
Marit Kvålen Ness
leder

