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Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt
i bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte
komme tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Saksbehandler Magne Haugland svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.
Repr. Fardal (H) fremmet fellesforslag på vegne av Senterpartiet og Høyre:
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd
og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:





Første avsnitt i rådmannens forslag enstemmig vedtatt
Andre avsnitt i rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet.
Fellesforslaget vedtatt med 5 (H, SP,AP(2-Bakke og Henden) mot 4( FRP, KRF AP-Johansen)
stemmer
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd
og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd
og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag (likelydende rådmannens forslag med tillegg om
fullfinansiering):
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Lunde (AP) ba om protokolltilførsel:
AP støtter at prosjektet gjennomføres, men ønsker å komme tilbake til finansieringen i budsjettet.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Tjenesteutvalgets forslag vedtatt
med 8 (H, V, KRF, SV og AP) mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.

Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige
tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Bakgrunn for saken:
Søgneboka 1 og 2 med gårds- og slektshistorien ble utgitt i 1987 og 1989 av Søgne kommune
med tilskudd fra Søgne og Greipstad sparebank. Allerede den gang ble det uttrykt ønske om å
få utgitt et bind 3, som formidlet Søgnes kulturhistorie. Saken om utgivelse av et kulturbind ble
fremmet, bla. i kulturplanen i 2007, men strandet på grunn av kommuneøkonomien.
Ønsket om å få skrevet en kulturhistorie for Søgne ble sist behandlet i sak 2013/2859
«Kulturstrategi for Søgne kommune» av hvor det heter: «Det er også et ønske å få samlet
Søgnes kulturhistorie. Dette er en viktig og stor oppgave som krever flere samarbeidspartnere
som bidrar både faglig og økonomisk.»
Søgne er for tiden en av tre kommuner i Vest-Agder som ikke har gitt ut en bok om sin egen
kulturhistorie.
Når det nå ser ut til å gå mot at Søgne kommune blir sammenslått med Songdalen og
Kristiansand, er det på høy tid å realisere bygdas kulturhistorie i bokform. Uttalelse fra Norsk
Lokalhistorisk Institutt sier at «innenfor storkommunens administrative ramme, er det selvsagt
viktig å bevare stedets identitet, særlig på det kulturelle plan.»
En slik bok et tenkt å beskrive Søgne fra istid til nåtid der alle sider ved bygdas historie og
samfunnsliv kommer fram, for eksempel: naturforhold, primærnæringer, handel, industri,
samferdsel, politikk, idrett, religiøst liv, organisasjoner og institusjoner m.m.
Utviklingstrekk og hendelser innen disse områdene behandles i et helhetsperspektiv og
forsøker å se ting i en årsakssammenheng. Eller sagt på en annen måte: et bokverk som
reflekterer over hvordan fortidens og nåtidens mennesker har levd sine liv og gitt mening til sin
egen tilværelse i form av levevilkår og kulturliv.
Saksutredning:
Arbeidet med å skrive Søgnes kulturhistorie må utføres av en eller flere profesjonelle
historikere, og med en lokal referansegruppe som aktiv støttespiller. Bruk av faghistoriker er
nødvendig, da de har trening i å behandle store kildemengder på forsvarlig vis. En antar at det
vil bli brukt 2-3 årsverk på arbeidet med kulturbindet.
Søgne kommune bør stå som utgiver av et slikt bokverk og ha ansvar for økonomi, tilsetting av
forfatter, tilrettelegging for referansegruppe og samarbeid med kommunens egen Mediagruppe
– som har stått for en rekke bokutgivelser gjennom mange år, bla. «Søgne før og nå» bind 1-4.
Enhet for kultur tok opp saken om å få laget en kulturhistorie for Søgne på økonomiplanmøtet
med Kommunestyret 21.6.2017. Enhetsleder for kultur har spilt inn dette tiltaket i arbeidet med
økonomiplanen 2018-2021, med 1 mill. kr fordelt over 3 år.

En gruppe på 11 personer som bla. representerte Søgne Historielag, Søgne Mållag,
Senioruniversitetet i Søgne, Mediagruppa, Søgne Kystlag, Søgneidretten, Søgne Håndverker
og Arbeiderforening og Søgne og Greipstad sparebank henvendte seg til kommunen ved
ordfører i den hensikt å få i gang prosessen med kulturbindet. Gruppa hadde et møte 28.8.17
med ordfører og Enhet for kultur, der den presenterte et grundig forarbeid for et
bygdebokprosjekt. Da dette ble kjent, ble saken også tatt opp av politikerne i Songdalen, som
også ønsker å få skrevet sin egen kulturhistorie.
Kulturhistoriegruppa orienterte på møtet at den hadde startet innsamling av midler. Den har
satt opp et forslag til budsjett der den antyder at kostandene vil være omkring 3,5 mill. kr.
Tilskudd fra sponsorer og foreninger er stipulert til kr 1.3 mill. Det opplyses at det pr. 28.9.17
har blitt gitt lovnad om gavetilskudd på kr 870.000 herav kr 470.000 fra lag og foreninger i
Søgne.
Budsjettskissen antyder at kommunens andel kan bli 2 mill. kr. Kulturhistoriegruppa ønsker
ikke å gå videre og be om bidrag fra næringslivet i Søgne, før enn Formannskapet har
signalisert at de er positive til at Søgne får sin kulturhistorie. Dersom bidragene fra
næringslivet blir større enn (1.300.000 – 870.000) = kr 430.000, vil dette redusere kommunens
stipulerte tilskudd.
Saken legges med dette fram for politisk aksept av forslaget om å skrive kulturhistorien for
Søgne, men at en kommer tilbake til kommunens utgifter i økonomiplanen og etter at
Kulturhistoriegruppa har henvendt seg til næringslivet for bidrag til prosjektet.
Rådmannens merknader:
Et betydelig beløp er allerede lagt til grunnlag for realiseringen av kulturbindet.
Forslag er i tråd med vedtatt kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
Vedlegg:
1 Søgneboka 3 - Kulturhistorie for Søgne
2 Sak 1 - Søgneboka historikk av 14.08.17
3 Søgneboka 3 budsjett 19.08.17
4 Søgneboka 3 - Kulturhistorie for Søgne,
intensjonsavtale.

Søgne bør få et fullstendig bygdebokverk!

Søgneboka 3
Kulturhistorie for Søgne

Hvorfor
kulturhistorie for Søgne?
I 1957 ble det utgitt et fellesbind, kalt
”Torridals fellesbind”, om geologi, planteliv, dyreliv, arkeologi, administrative
inndelinger og målføre for bygdene
Tveit, Randesund, Oddernes, Vennesla,
Øvrebø, Hægeland, Greipstad og
Søgne. Denne boka var ment å inngå i
de enkelte kommuners kulturhistorie.
Søgneboka I og II med gårds- og slektshistorie ble utgitt i 1987 og 1989.
I arbeidet med bygdebøker for Søgne
var det også planlagt en kulturhistorie
som skulle behandle Søgnes generelle
bygdehistorie. Arbeidet med boka kom
av for-skjellige årsaker ikke i gang.
I 1989 gav kommunen ut boka ”Navn i
Søgne” Boka har med 8500 stedsnavn,
navneforklaringer og artikkel om
”Søgnedialekten”.
Det er skrevet flere bøker med tema fra
Søgnes historie. Blant annet utkom de
fire bindene ”Søgne før og nå”, utgitt av
Mediagruppa 1981-84, hvor mange
lokalkjente skribenter forteller i artikkelform om tema og hendelser hovedsakelig fra 1900-tallet. Men bygda mangler
kulturhistorien som beskriver utvikling
innen samfunns- og næringsliv fra de
eldste tider til våre dager, som behandler hendelser og utviklingstrekk i et helhetsperspektiv og som forsøker å se
ting i en årsakssammenheng.
I ”Kulturplan Søgne”, datert 26.10. 2007,
under pkt. 1.7.6. Bygdebok, Søgnes
kulturhistorie, står det: ”--- Skal man
prioritere å få skrevet Søgnes kulturhistorie, bør siktepunktet være en oppfølger av Søgneboka, det vil si ei kvalitetsbok skrevet av en faghistoriker.”
I ”Kulturstrategi/handlingsplan, Enhet for
kultur i Søgne kommune, datert 14.11.
2014 står det: ”Det er også et ønske å

få samlet Søgnes kulturhistorie. Dette er en viktig og stor
oppgave som krever flere samarbeidspartnere som
bidrar både faglig og økonomisk.”
I ”Notat om kultur- og næringshistorie for Søgne”, datert
31.07.17, skrev professor Pål Repstad,UiA bl.a.: ”Jeg er
svært glad for at denne saken blir løftet fram nok en
gang. Det er behov for et slikt samlet bind om befolkningsutvikling, levekår, næringsliv og kulturliv i Søgne”.
I brev, datert 03.08.17, fra Norsk Lokalhistorisk Institutt
skriver forsker Ola Alsvik bl.a.: ”For å kunne utvikle
Søgne som et sted og samfunn innenfor storkommunens
administrative ramme, er det selvsagt viktig å bevare stedets identitet, særlig på det kulturelle plan, men selvsagt
også materielt og sosialt”.
Søgne i dag er i sterk forandring med folkevekst, store
endringer i samfunns- og næringsliv og sterke relasjoner
til samfunnet omkring. Søgnes forhistorie er bl.a. et viktig
grunnlag for å utvikle bygda videre til et godt sted å leve.
Kulturhistorie gir menneskene røtter i et omskiftende
samfunn. For Søgnefolk forteller den om våre forfedres
livsvilkår og arbeid for et bedre samfunn.
Søgne har mange innflyttere. De har valgt å bosette seg
her og ønsker tilhørighet i Søgne. Kjennskap til bygdas
historie og utvikling fram til i dag er viktig for trivsel og
identitet.
Søgne har gjennom tidene hatt viktige kulturpersonligheter som har skrevet mye som kan danne grunnlag for
kulturbindet. Vi kan her nevne navn som Johan Th.
Storaker, Peter Lunde, Laurits Repstad, Hans Try og
Sturla Ertzeid og Jostein Andreassen.
Søgne er en av tre kommuner i Vest-Agder som ikke har
gitt ut sin egen kulturhistorie. Kan vi være bekjent av det i
”Kulturbygda Søgne”?

2

Søgneboka lll

Formål/visjon
Å få et fullstendig bygdebokverk for Søgne og nå endelig fullføre det arbeidet som ble begynt i 1987/1989 da Søgneboka I og
II ble gitt ut.

Mål
Å beskrive Søgnes kultur- og næringsliv fra de eldste tider og
fram til våre dager. En viktig del av denne historien vil være å
se sammenhenger og dra utviklingslinjer lokalt og i en større
sammenheng. Det er ønskelig å tilsette én historiker eller en
annen fagperson til å skrive historien

Bakgrunn
Det er mye kildemateriale tilgjengelig på Statsarkivet,
kommunearkivet og i arkiver som tilhører bygdas foreninger og
enkeltpersoner. En kan også bygge videre på de mange bøker
om kulturlivet i Søgne som er utgitt av Mediagruppa, andre
organisasjoner og enkeltpersoner.

Organisasjon
Kommunen står som formell utgiver med ansvar for økonomi
og tilsetting av forfatter. Mediagruppa, Søgne kommune, vil
kunne bidra med erfaringer fra mange tidligere bokutgivelser.
En redaksjonskomité med ressurspersoner i bygda, oppnevnt
av kommunen, er ansvarlig for innhold og oppsett, produksjon, salg, tilsetting av forfatter og billedredaktør. Det er viktig å
engasjere fotografer raskt til innsamling av gamle illustrasjoner
og til å ta bilder av dagens natur- og kulturlandskap.
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Innhold/form
Innholdet vil hentes fra allmenn historie og folkeminne, kirke- og foreningsliv, utvikling av næringslivet, skoler, miljø og natur osv. Boka bør ha samme format og uttegning som Søgneboka I og II,
slik at disse tre bindene til sammen vil framstå som en naturlig enhet. (Ved mye stofftilfang og illustrasjoner kan alternativ være å splitte boka opp i to bind).
Vi ser for oss ei praktbok på godt papir, firefargetrykk på alle sider gjennomillustrert med foto, tegninger og grafikk.

Økonomi
Det vil bli lagt opp til god økonomistyring etter et nøkternt og realistisk budsjett. Utgivelsen vil
være avhengig av kommunalt bidrag og sponsing/reklamebidrag fra
bygdas næringsliv. Vi ser for oss en hovedsponsor og flere andre sponsorer.
Mediagruppa vil kunne bidra til at førtrykk, produksjon og utvikling av reklame- og annonsemateriell kan leveres til langt under vanlig kostpris.
Kanskje storkommunen Kristiansand kan yte en ”morgengave” i forbindelse med kommunesammenslåing?
Salget av boka er tenkt å skje ved dørsalg, gjennom lokal bank og ved å bruke
bokhandlere på Sørlandet.

Tidsplan
Høsten 2017:
Har avklart organisasjonsmodell, økonomi, tidsplan og prosess for tilsetting av forfatter.
Vinteren 2018:
Forfatter er tilsatt og er i gang med arbeidet.
Høsten 2021:
Søgnes kulturhistorie foreligger for salg. Det utarbeides PR- og lanseringsplan.
19.08.2017 / T.H / o.e.

Kulturshistorie for Søgne
Samrådingsmøte, Halia, 14.08.17

Sak 1 - Søgneboka historikk
Innledning
Vi er her i kveld for å diskutere om det er liv laga for å gi ut ei kulturhistorie for Søgne. Hvis vi lykkes
med å skape grobunn for denne boka, må vi bestrebe oss på å formidle fortida på en mest mulig korrekt, innlevende, og interessant måte.

Historikk
-

Innsats fra Laurits Repstad og Thomas Aarstøl for ”Søgneboka” på 1950-tallet

-

Hans Try arbeidet for boka omkring 1970

-

1957: Fellesbind for Torridal sorenskriveri som omfatter planteliv, dyreliv, arkeologi,
administrative inndelinger og målføre. Leder av boknemda var Kjeld Helland-Hansen og
kommunene gav økonomisk støtte.

-

Kjell Bråstad ble på 80-tallet engasjert av kommunen for å skrive gårds- og slektshistorie.
Det kom ut to bind i 1987 og 1989 med kommunen som ansvarlig utgiver

-

I 1989 gav kommunen ut ”Navn i Søgne” som innholdt 8.500 stedsnavn, stedsnavnforklaringer og
litt om Søgne-dialekten

-

Gårds- og slektshistoria i to bind og boka ”Navn i Søgne” fikk samme format og samme type omslag. I uttegninga av bøkene la en vekt på god lesbarhet og gjennomgående illustrasjoner.

-

Mange har gjennom årene ivret for å gi ut kulturbindet, ikke minst Laurits Repstad og Hans Try

-

I 2004 forsøkte John Stokkan, Kristen Fløgstad og Oddbjørn Eikestøl å berede grunnen for boka

-

I kulturplan for Søgne fra 2007 er kulturhistorie nevnt og støttes som et langsiktig tiltak

-

I ”Kulturstrategi/ handlingsplan. Enhet for kultur”, 2014 står det: ”Det er også et ønske å få
samlet Søgnes kulturhistorie. Dette er en viktig og stor oppgave som krever flere samarbeidspartnere som bidrar både faglig og økonomisk”

-

I de siste 40-50 år er det gitt ut mange bøker av lokalhistorisk interesse, både av enkelt
personer,institusjoner, historilaget og Mediagruppa som vil kunne støtte opp under kulturhistoria
for Søgne

10.08.17 / T.H. / o.e.

Søgneboka 3
Kulturhistorie for Søgne

Budsjett
Opplag 1 000 x
Utsalgspris kr. 500,Sidetall: 512 i A4-format
Gjennomgående farge. Innmat 130g silk. Hardcover 2,5 mm bokpapp, overtrekk 130 silk
Buet rygg, trådheftet
Tegnet ‘ betyr 1000 kroner

Utgifter
Honorarer + sosiale utg. 40%
3 000’
(2-3 årsverk forfatter. Trykk, førtrykk og fotohonorar)
PR 50’
Provisjon, 30% av pris
130’
Buffer/div
320’
..............................................................................................................
Tils.

3 500’

Inntekter
Boksalg
300’
Tilskudd hovedsponsor
400’
Tilskudd delsponsorer
100’
Annonser. 1/1s 10’, 1/2s 7’, 1/4s 5’
100’
Tilskudd foreninger
600’
Tilskudd kommunen*
2 000’
..............................................................................................................
Tils.

3 500’

Kommentar
-

*

Foreløpig og uferdig grovskisse av et mulig budsjett. Buffer/div. posten relativ stor, da det pr. i dag
må knyttes usikkerhet til både på inntekt- og utgiftsida. Stor usikkerhet om bl.a. avlønning av
tekstforfatter og sidetall i boka.
Bokutgivelse om 3-4 år.
Anbud fra tre trykkerier. (Media 07, Bjorvand & Co og Synkron media)
Honorar er inkl. 40% sosiale utg. M.v.a. er ikke med.
Opplag på 1 500x kan være et godt alternativ økonomisk. Merutgifter vil påløpe, men også generere økte inntekter. Et større opplag vil fordre god markedsføring.
Utgangspunkt innhold: 80% tekst, 20% illustrasjoner.
Moderne og luftig uttegning.
I utgangspunktet er det tenkt at kommunen dekker utgiftene, men som alternativ er det i
dette budsjettforslaget tatt med mulige tilskudd fra sponsorer, annonsører og tilskudd fra
foreninger i kommunen.

19.08.17 / T.H / o.e.

