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BOKSMIA; SØKNAD OM TILSKOT TIL UTGJEVING AV NY OG
OMARBEIDA UTGÅVE AV «HALLINGDAL I BILETKUNSTEN»

Saksopplysning
I brev dat. 15.3.2010 søkjer Boksmia forlag ved Olav Randen om økonomisk støtte til
utgjeving av ny og omarbeidd utgåve av Nils Ellingsgard si bok «Hallingdal i biletkunsten».
Ei bok som det ved fleire høve vore teke opp, om ikkje burde vore trykt opp i nytt opplag.
Planane var i utgangspunktet at Det Norske Samlaget skulle gje ut boka. Men vinteren 2009
trekte Samlaget seg, grunna økonomisk innstramming i forlaget og vurdert risiko i prosjektet.
Etter dette fekk Boksmia førespurnad frå Nils Ellingsgard om å gje ut boka.
Boksmia er interessert i å gje ut boka, dersom det blir sikra ei viss økonomisk støtte. Det er
søkt Regionrådet for Hallingdal, Buskerud fylkeskommune og Sparebank 1 Hallingdal om
kr. 100.000 frå kvar. I denne saka har det nok vore nokre misstydingar, der dagleg leiar får ta
ansvaret for at søknad ikkje er handsama tidlegare. Sparebank 1 Hallingdal har løyvd kr.
50.000, medan Buskerud fylkeskommune har gjeve attendemelding at dei ikkje støttar denne
type bokutgjevingar.
I sak 13/09 løyvde Regionrådet for Hallingdal kr. 75.000, - til dekking av
utgifter til referansegruppe og sekretærhjelp i samband med boka, der det og vart oppmoda
om støttekjøp frå kommunane i Hallingdal. Den gongen var det Det Norske Samlaget som
skulle gje ut boka, og det var budsjettert med kr. 300.000 frå ein privat sponsor. Men verken
utgjeving på Det Norske Samlaget eller støtte frå privat sponsor vart ein realitet.
Hallingdal i biletkunsten kom ut i 1984 og var eit av bokprosjekta som
kulturutvalet i Regionplanrådet for Hallingdal initierte. Boka vart seld ut etter kort tid.
Nils Ellingsgard skreiv i føreordet: ”Rett nok har ikkje Hallingdal spela den same rolla i
norsk kunst som t.d. Telemark og Gudbrandsdalen. Men sikkert er det at ei lang rekkje
målarar, norske og utanlandske, kjende og mindre kjende, har funne motiv i
Hallingdalsbygdene, heilt frå den gryande nasjonalromantikken til våre dagar.” Boka
portretterer kjende kunstnerar som mellom anna J.C Dahl, Adolph Tideman, Hans Gude,
Gerhard Munthe, og set desse inn i ein kulturhistorisk samanheng. Denne boka er såleis ei
kulturhistorisk skattkiste som burde ha allmenn så vel som regional interesse.” Dette synte
seg å slå til.
Hallingdal i biletkunsten frå 1984 har eit sidetal på 144 medan den nye og omarbeida utgåva
vil få 224 sider. Ei ny utgåve vil bli oppdatert og nye kunstnarar vil få sin plass. Dei fleste
bileta må avfotograferast på nytt, noko som fører til at fotokostnadane blir omfattande. Boka
vil bli ei praktbok med 4 fargar gjennomgåande og ca. 170 bilete.
Boka er planlagt at skal vera ferdig hausten 2011.
Vurdering
Det er prisverdig at Nils Ellingsgard har teke initiativet for å få gjeve ut ei ny utgåve av
Hallingdal i biletkunsten. Det er og positivt at eit lokalt forlag brukar ressursar og tek risiko
for å få gjeve ut boka. Etter dagleg leiar sitt syn bør Regionrådet for Hallingdal støtte
prosjektet, både ut frå at dette i si tid var eit tiltak som vart initiert av regionplanrådet og det
vil utan tvil vera viktig kultuhistorisk dokumentasjon om Hallingdal. Boka vil bli ei praktbok
som og bør egne seg godt som gåvebok, her kan det vera på sin plass å vurdere eit visst
støttekjøp.
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Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal ser det som svært positivt at det vil bli gjeve ut ei ny utgåve av
boka «Hallingdal i biletkunsten».
2. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir løyvd kr. 100.000 til dekking av utgifter i
samband med utgjeving av ny og omarbeidd utgåve av boka «Hallingdal i biletkunsten».
3. Tilskotet blir finansiert av partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune for 2011.
4. Regionrådet for Hallingdal oppmodar kommunane i Hallingdal til støttekjøp av boka.

Ål 24.8.2011
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg: utgjeving av ny og omarbeidd utgåve av Nils Ellingsgard si bok «Hallingdal i
biletkunsten».
1. Søknad frå Boksmia forlag, dat. 15.3.2010
2. Brev frå Boksmia forlag, dat. 27.6.2011
3. Omslag og innhaldsliste ”Hallingdal i biletkunsten”, 1984.
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