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Biografi om Ole Vig
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Stjørdal kommune er positiv til utgivelse av en ny biografi om Ole Vig med planlagt utgivelse
i 2014. Det opprettes egen prosjektkonto som skal dekke kostnaden på kr. 250.000. Saken tas
opp ved saldering i juni 2011.
2. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune bevilger samme beløp
3. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en referansegruppe med lokal og regional
representasjon
4. Forfatter forpliktes til å utarbeide en presentasjon av Ole Vig til bruk i Den kulturelle
skolesekken i etterkant av utgivelsen
Til formannskap, komiteer, nemnder:
Vedlegg:
Biografi om Ole Vig-prosjektplan
Biografi om Ole Vig-Brev Aschehoug

Til kommunestyret:
Vedlegg:
Biografi om Ole Vig-prosjektplan
Biografi om Ole Vig-Brev Aschehoug

Saksopplysninger
Til kommunestyremøtet 24.03.2011 ble det fremmet en interpellasjon til ordføreren fra Lars
Moa ang. muligheter for å få utgitt en ny biografi om Ole Vig. Moa argumenterer med at Ole
Vig (1824-1857) er den mest banebrytende pioner som har levd. Moa trekker spesielt fram hans
betydning for den norske skolen og folkeopplysningstanken.
Det er tidligere utgitt to biografier om Ole Vig, av Lars Eskeland (1916) og Torstein Høverstad
(1954). I Stjørdal markeres Ole Vig gjennom bautaen i Vikmarka, Ole Vigs plass med
”Såmannen”, Ole Vigs gate, Ole Vig videregående skole og Ole Vig prisen.
Kultursjefen har i saksforberedelsene tatt kontakt med Lars Moa og Arild Bye, forfatteren av
biografien om Kristoffer Uppdal, ”Ein mot alle” (2010), for å diskutere mulighetene for en slik
utgivelse. Dersom Stjørdal kommune skulle stå som utgiver ville dette være svært kostnads- og
arbeidskrevende. Vi besitter heller ikke i organisasjonen tilstrekkelig kompetanse på dette feltet.
Arild Bye har vært i kontakt med Aschehoug forlag som bekrefter at de er interessert i å stå som
utgiver for en Ole Vig biografi. Bye har deretter utarbeidet en prosjektplan som beskriver
prosjektet mer inngående og samtidig hvordan utgivelsen kan finansieres. Bye ser for seg fire
finansieringskilder; Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, norsk faglitterær
forfatterforening og Stiftelsen Fritt Ord.
De to første finansieringskilder blir et politisk ansvar gjennom Stjørdal kommune, mens de to
siste er forfatterens ansvar. For Stjørdal kommune og Nord-Trøndelag fylkekommune har
forfatteren antydet et totalt beløp på kr. 250.000 fra hver.
Kostnader til selve utgivelse, med produksjon, distribusjon og markedsføring vil være
Aschehoug forlags ansvar.
Oppstart av arbeidet bør skje høsten 2011, senest 2012, med sikte på utgivelse i 2014.
Vurdering
De biografier som er utgitt om Ole Vig er vanskelig tilgjengelig, både da de ikke lenger er
lagervare og at de ikke holder faglitterære mål, verken innholdsmessig eller språklig. For at vi
skal kunne holde forestillingen om Ole Vig levende, spesielt for den oppvoksende slekt, vil en
ny biografi være verdifull. Ikke minst vil det være interessant å se Ole Vigs tanker opp i mot
dagens holdninger og endringer i samfunnet
I 2014 vil det være en markering av 200-års jubileet for 1814 og en slik biografi vil være en
kilde til å belyse byggingen av nasjonen Norge. I 1814 vil også det nye kulturhuset stå ferdig, et
hus som skal la seg inspirere av Ole Vigs tanker og ytringer i profileringsarbeidet og innhold.
Siden Aschehoug forlag vil være interessert i å ta på seg utgivelsen vil ikke den økonomiske
belastningen for kommunen bli uoverkommelig, men det finnes ikke frie midler i
kulturbudsjettet til denne typen prosjekter. Det foreslås derfor at det opprettes egen
prosjektkonto og at saken tas opp i salderinga i juni 2011. Det er en forutsetning at Nord –
Trøndelag Fylkeskommune bevilger samme beløp. Det er tatt uformell kontakt med
Fylkeskommunen uten at svar er mottatt. Vedtak fra behandling av saken i Stjørdal kommune
vil bli oversendt.
Rådmannen foreslår også at det opprettes en referansegruppe med lokal representasjon og en
fylkekommunal representant. Rådmannen gis fullmakt til å opprette en slik referansegruppe som
kan holde den løpende kontakten med forfatteren under arbeidet. Rådmannen forutsetter at en
slik referansegruppe vil få seg forelagt kontrakter og korrespondanse mellom forlag og forfatter.

Rådmannen vil også at forfatteren i etterkant forplikter seg til å utarbeide produksjoner i Den
kulturelle skolesekken både for barneskoler lokalt og de videregående skoler regionalt. Dette vil
være viktig for å få formidlet Ole Vig til barn og unge.

