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SØKNAD OM TILSKOT - PRODUKSJON AV BOK - "TYSNESINGAR I KRIGSÅR"  
 
Vedlegg: TYSNESINGAR I KRIGSÅR 

BERNT MIKAL INGEBRIGTSEN 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Forlaget Kapabel frå Bergen har søkt om midlar til produksjon og utgjeving av boka 
«Tysnesingar i krigsår». Søknaden er på kr. 175 000,- til ferdigstilling av boka, der 
hovudkostnadane er til trykk og grafisk arbeid.  
 
Forfattaren, Sveinung Økland, er vaksen opp på Flatråker, men bur i dag i Bryne i Rogaland. 
Han har i ei årrekkje samla opplysningar og kartlagt tysnesingane sine krigsopplevingar og har 
stor interesse for lokalhistorie. I følgje søknaden har arbeidet vore gjort på fritida og 
forfattaren reknar ikkje med å noko særleg inntekter frå prosjektet.  
 
Boka fortel historia til dei 65 frå Tysnes som miste livet under 2. verdskrigen. Den tek også 
føre seg dei 482 personane frå øya som var aktive i forsvar og teneste til lands og til sjøs og 
fortel om deira opplevingar og lagnader. 
 
Interessa for 2. verdskrig er framleis stor og tema vil høgst sannsyling ha stor lokal interesse. 
Boka vil vere eit verdifullt bidrag til å ta vare på og formidle den lokale historia om 2. 
verdskrigen på Tysnes, og den vil syte for at ny innsikt og lokalhistorisk kunnskap blir 
tilgjengelig for ettertida.  
 
Det er planlagt lansering av boka på Tysnes i midten av november. 
 
INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 
 
Bokprosjektet kjem til å vera eit viktig og verdifullt bidrag til Tysnes si lokale historie. Det 
vert derfor løyva 40 000,- i tilskot til bokprosjektet «Tysnesingar i krigsår». 
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 Pengane vert løyva frå andre kulturaktivitetar; 1500/3855-14700. 
 
VEDTAK I FORMANNSKAPET 10.09.2020: 
 
I samsvar med innstilling. 
 
 


