Ringsaker kommune
Rådmannen
Saksbehandler Rita Hidemstrædet

Postboks 13

238l Brumunddal
Moelv 2.mai2019

Søknad om støtte til praktbok om Ringsaker kirke
Viser til svarbrev fra Ringsaker kommune dato 22.03.2019 med ønske om mer informasjon
og dokumentasjon om budsjett og finansiering.
vi ser at vår søknad skulle gitt flere detaljer med avklaring av flere forhold.
Søknaden ble beklageligvis sendt før endelig vedtak av modell for produsjon ble valgt.
Vi vil gjerne gi utfyllende og oppdatert informasjon.
På møtet med formannskapet l9.OI.2OL9 ble det lagt fram

to ulike modeller for finansiering

avboþrosjektet.

l. RKV står selv for produksjon og salg. Utgifter og inntekter tas hånd om av Ringsaker kirkes
venner, bl.a. lager og nødvendig apparat for ma¡kedsføring, distribusjon og salg.
2- Produksjon overlates til eget forlagitrykkeri, mens markedsføring, distribusjon og salg
foretas av ekstern organisasjon som forlag og bokhandel.

De to ulike modellene har som konsekvens forskjellig ansvarsoppgaver for RKV,
ulik budsj ettering og finansiering.
På den tid presentasjonen for formannskapet ble holdt, hadde RKV Íkke valgt modell.
I ettertid ble spørsmålet om valg av modell drøftet nærmere i styret for RKV i møter
3l- januar ogL2. februar 2019. Spørsmålet ble også drøftet med bokas redaktører
kunsthistoriker Morten Stige og kunsthistoriker Kjartan Hauglid. Modell 2 ble valgt.
Vår søknad til Ringsaker kommune var sendt 4. februar 2019 ogbasert på modell l.

Modell 2 gir ingen inntekter til RKV for salg av boka. Med forlagsmodellen kan RKV fokusere
på å formidle Ringsaker kirkes spennende historie istedet for salg og lagerhold.
For å kunne realisere boken om Ringsaker kirke søker vi Ringsaker kommune om støtte til
prosjektet på kr f65.000,- Se detaljert budsjett på neste side.

Med vennlig hilsen
Ringsaker kirkes venner
Ole Amund Gillebo
Leder

RINGSAKER
KIRKES VCNNCT

Ringsaker kirkes venner
v/ Ole Amund Gìllebo
Skarpsnovegen 19
2390 Moelv

Org nr: 91 8 912 142
bankgir<r: | 822.69.t 5326

Budsjett - bokproduksjon
Innbundet bok22 x26 cm.
450 sider i farger
Opplag 1500 stk.

Inntekter
Grubleseminaret:
Avsatt til seminaret 25 000,-

Sponsorer

6l 000,-

36 000,-

Andre tilskudd:
Tilskudd Riksantikvaren (se vedlagt brev)
Titskudd Hedmark S'lkeskommune**
Tilskudd Ringsaker kirkelige fellesråd (se vedlagt brev)

80 000,45 000,70 000,256 000,-

Sum tilskudd

Utgifter
Grubleseminaret:
Reise, overnatting, lokalleie og mat

51 000,-

Bokproduksjon:
Honorar, 14 forfattere x kr. l0 000,Bildekjøp
Uforutsatte utgifter
Støttebeløp tÍl Novus forlag*

200 000,-

Sum utgifter

421OOO,-

Restbeløp for å kunne giennomføre prosjektet

165 000,-

+

140 000,20 000,10 000,-

Redaksjonellt arbeid, klargjøring av manus, produksjon og trykk tas hand
om av Novus fbrlag. 200 gratiseksemplarer går til forfattere.
Forlaget tar hand om lager, distribusjon og salg. RKV får ikke inntekter
av salget, men far 3O%o rabaltpå kjøp av bøker. Bokens utsalgspris er satt
til kr 490,- . Prosjektkalkyle fra Novus Forlag er vedlagt.

**støtte fra Hedmark Fylkeskommune er
ov erførrprosj ektgruppens bokkonto.

2.ma|2079
Ringsaker kirkes venner

RINGSAKER
KIRKES VCNNCT

Ringsaker kirkes verrner

v/ Ole Anrund Gillebo
Skarpsnovegen 19
2390 Moelv

Orgnr;918 912142
bankgiro: 1822.69.1 5326

er kirke
et kompetansesenter for kultur
og historiefortellirg i Ringsaker

Ringsaker kirke ble

bygg.tca1150.
Den er en av Norges

ht

best bevarte

I

middelalderkirker.

kst

Ringsaker kirke er unik
Det er lite som er endret siden den ble bygget
rundt 1150 og utvidet på slutten av 1200-tallet.
Spiret frkk den i 1698.
Hamar har brukt milioner på å bygge glasshus
over ruinene etter sin middelalderkirke. Disse
ruinene er ikke eldre enn Ringsaker Kirke.
Ringsaker kirke er rik på alt sier historikerne
som har jobbet med kirka på et historieseminar

Vi ønsker at Ringsaker kirke
skal bli en base for
historiefortelling i Rings aker.
Kirken er som en stor bok ogveggene gjemmer
nesten 1000 år med historie. Hit kan barn og
voksne komme og oppleve hvordan Ringsaker
var i middelalderen.
Hvordan levde folk i Ringsaker i på den tiden?
Hvorfor bygget de denne store kirka her på
bondelandet? Du kan lære om byggeteknikk

i

i slutten av april2018. Det er en av de største

gamle dager.

kirkene på landsbygda på østlandet. Den er
unik med sine I I gravminner fra middelalderen. Bare Nida¡osdommen har flere i Norge.
Alterskapet fra Antwerpen fra 1500-tallet er helt

En tur opp den bratte trappa opp i kirketårnet er en spennende vandring. Knylter

unikt. Ekspertene beskriver det som det best
bevafte alterskapet fra middelalderen i Norge_

plasser blir historieboka enda mer omfattende
og spennende. Vi har kompetansesenter for

vi

omgivelsene til kirka slik som prestegården,
mjøskastellet, præstvægen med husmanns-

matkultur i Ringsaker. Det er bra for å spre
kunnskap om våre gode råvarer. Ringsaker
Kirke kan på lik linje bli et kompetansesenter
for historiefortelling.
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Fase 1 blir å skaffe oss mer

Kirkens bruk

kunnskap om Ringsaker
Kirkes historie

Liturgi og bruk i middelalderen.
Plassering i kirkeorganisasj onen.
Hovedaltre og sidealtre.
Altertavlen, prekestol, altersølv, døpefont
og dåpshus mm.
Kirkegard, gravkj eller, gravskikk
og gravminner.
De som jobber med boken er alle
aner$ente historikere som har laget flere
tilsvarende bokprosjketer ticlligere:

Det er tidligere utgitt en del artikler om kirkens
historie. Mye av dette materiellet er over
100 år gammelt. Mye har skjedd på området
historieforskning siden den gang. Det er ikke

utgitt noen komplett bok om kirken. Ringsaker
Kirkes venner har brukt 52.000 kroner på et forprosjekt hvor 15 historikere var samlet i kirken i
april 2018. Spesialister pä hvert sitt område. De
er nå Hare til å lage hver sin illustrerte artikkel
som skal samles i en praktbok. Her er noen
smakebiter av bokens innhold:

Ringsaker som kirkested
Kirken ble bygget ca 1150.
Hva skjer i Ringsaker på den tiden?
Konger, konflikter, Mjøskastellet,
Stein gard som maktsenter i jernalderen.
Hvordan ble kirken bygget?
Prestegarden og hvelvkjelleren.

Ringsaker kirkes bygningshistorie
Fra byggingen

Morten Stige, kunsthistoriker, Byantikvaren
Øystein Ekroll, arkeolog, NDR
Frode lversen, arkeolog UiO
Tore Skeie, historiker

Kristian Reinf ord, arkeolog Anno museum
Harald Moberg, festningshistoriker og kjentmann
Regin Meyer, arkeolog NIKU
Kjartan Hauglid kunsthistoriker, UiO
Tor Sæther, historiker, Hedmarksmuseet

Henriett M. Hoel, kunsthistoriker, Bergen
Per Storemyr, kulturgeolo g

fohan Pefter Nystuen, geolog
fustin E A Kroesen, kunsthistoriker, Bergen
Ragnhild M. Bø, kunsthistoriker, UiO,
Kaja Merete Hagen, Det teologiske fakultet,

Tone Olstad, korrservator NIKU

i I t50 og utvidelsen

på slutten av 1200-tallet. Tverrskip, sakristi,
hvelv. Trespiret fra 1600-tallet.

Ombygging

i I 860-årene.

Restaureringshistorie på I 950-60-tallet.
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Fase

2blir å utvikle

undervisningsmateriell
og aktiviteter
Boken er en viktig brikke i arbeidet med å gjøre
til et kompetansesenter for

Ringsaker kirke

historefortelling i Ringsaker kommune. Vi er
avhengig av å ha en kunnskapsbase som danner
grunnlag for tilrettelegging av undervisningsmateriell og opplevelser kn¡tet til kirkens
historie.
Vi tenker oss aktivitetspakker som er tilpasset
både barnehager, skoler og voksne. Det kan
også lages aktiviteter rettet mot turister.

Før vi kommer dit må vi komme i mål med
første fase som er boþrosketet om Ringsaker

Kirke. Vi ber derfor om støtte til finansiering av
boken.
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Ringsaker Kirkes Venner
Venneforeningens formål er å bl.a å fremme
interesse for middelalderkirkas kultwhistoriske
betydning.

Ringsaker kirkes venner ble startet i2009.
Arsmøtet velger et styre på 5 til å lede
venneforeningen. Foreningen eï en selvstendig
organisasjon registrert i Brønøysund men
samarbeider med kirkeverge og menighetsråd.
Leder Ole Amund Gillebo - tlf. 45 63 49 03 oagillebo@gmail.com
Sekretær Steinar Lier - tlf. 95 02 25 02
stein arlier@gmail. corn

Prosjektkalkyle

Novus forlag
Forfatter:
Utgivelsesår:
Sidetall:
Bokhand€kabatt
Salgbart opplag:

Haugli, Kjaman
2019
450

i

Tittel:

30%

%:

Breddeformat:

Ringsaker kirke
22,0

Høydefonnat:

26,0

lnnbinding:

500

Brutto opplag:
Utsalgspris:

irñbundot
1500

490

Forfattonoyalty: OYo
Forventet salg
Antall solgte:

500

Brufto salgsinntekter:
Bokhandelrabatt:
Netto salgsinntekter:

kr73 500
kr l7l 500

Forfatteroyalty;
Teknisk proúrksjon:

kt2ll25O

kr 245 000

lc0
kr0

Manusbearbeiding:
Markodsføring:
Lager og distribusjon:
Bearüeíding i forlaget:
SUM kostnader:

kr 5 000

h

90 650

kJ64202
kr 371 102

Oslo 17.1.2019

inkluderor 200 frioksemplaror til forfattere/redaksjon.

lü0

Søne fra andre:
Nødvendig støttcbeløp

Notati

:

wl99

602

Sign.: Olav Røsset

Side

I

Prosjektkalkyle
til teknisk produksjon:

til manusbearbeiding:

kr0
Design/foto omslag:
Sats og ombrekking:

kr5
k¡22

k
k

Illustrasjoner:
Sprräklig bearbei ding:
bearbeid:

kr 55

kr 33 750

kr0

korrekrur:

kr'0 Annet:
Teknisk

kt

2ll

SUM manus¿rbeid:

beiding i fbrlaget:
ektadmìnisttasjon:
ksjonell bearbeiding:
bearbeiding:

SIjM

av markedsmateriell:

Av markedsmateriell:

kr
av annonser:
kr Annonsering:
kr 0
kr 0
kr 0
kr
kr

bearbeiding:

kr 95

Utgifter til markedsføring:

ls

kr 3 000
kr 2 000

kr
kr

kr
kr 5 000

k

lia ¡ndre bidragsytere:

kr 41 036

kr

kr

kr0

kr
kr

kr

kr

kr

12 870

k

10

kr 64

SUM støtte fi'a andre

kr

merknader:
er ikke et bindende tilbud. Skulle det bli vesentlige awik i f.eks. omtàng eller ¿¡net f'olbeholdel vi oss fotten til å lage en justert kalþle.
mottar teksten ferdig redigert, tn en uformatert, pa tekstbehandlingsfil er Forlatter(ne) eser korrektur (ekstern korreknrr mot iill ccg).

ma være leproduksjonsklare I bokas fol'mat. Det gls ikke forfattelhonorar av de første 500 solgte eksemplarene.
er 200 frieksemplarer til forlatter ell er til fordeling hvis det er fle¡e forfattere. Forfatter(ne) kan kjøp" ynerligere eksemplarer med 30 %
på utsalgsprisen porto inkludert.

Side 2

SAKSBEHANDLER

lver Schonhowd
VÁR

REF,

TELEFAKS

DERES DATO

postmottek@ra.no
www. rlltgantikvaren. no

+47
DERES REF.

18t020?3-3

ARK.

INNVALGSTELEFON

2294Ø.O4

Forvaltningsarkivet
VÄR DATO

361.5

27.1't.2018

Ringsaker Kirkes Venner

Att:

Støtte til bokprosjektet om Ringsaker kírke

fra
med
v

Riksantikvaren viser til søknad
Ringsaker
kirke" på kr 100.000,-, En bok
dt i april i
år, synes for oss å kunne være en
¡stelå
benytte en av våre tilskuddsposter til å bidra med kr 80.000- til dette prosjektet. Til en
tilskuddspost hører det imidlerticl noen føringer som gjør at vi ikke kãn betale ut midler
forskucldsvis. En utbetaling kan gjøres når dokumentãsjon av påløpte utgifter foreligger. Vi ber
delfor Ringsaker Ki¡kes Venner komme mecl en ny henvendeile, nfu utgiftene til
bokproduksjonen har begynt â päløpe og anmocle om utbetaring av kr s-0.00o-.

Vi ønsker lykke til med arbeidet
Vennlig hílsen

Jostein Løvdal

Avdelingsdirektør

lverSchonhowd
Fagdirektør

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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EN DEN NORSKE KIRKE
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Ringsaker kirkelige fellesråd

Ringsaker kirkelige fellesråd
Postboks r95
a39r Moelv

zo. desember zorB

Ringsaker kirkes venner

v/ OleAmund Gillebo

støtte til fo¡rsloringsseminar og bok om Ringsaker kirke
Det vises til RI(Vs søknad om støtte datert oktober 2o1Z samt díalog mellom
kÍrkeverge og sgæets leder underveis.'

þg.
fattet

drøftet saken s-itt møte den r3. desember zor8, og
i
omsøkte prosjehet med kr zo'ooo,- netøpet-ove-.røres

RK/s
vi har dessverre k9.lu$ anledningtil å finne rorn for dette før nå, men håper
bidraget bidrar positivt i prosjeldetl

1r gy""t"Tng

Aud Langgård-

disponeres summen av fond som er opprettet etter arv fra

Ri¡S¡3ker kirkelige fellesråd vil benytte anledningen til å tal<ke for det verdifulle
arbeidet somlegges ned og ønske nicrlyke til m-ed prosjektet.

hilsen

/1/

t/

{eli

Kai Ove Berg
kirkeverge
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