
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2014-2015 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 20. juni 2014 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 

Elisiv Løvøen gikk ut av styret og Terje Berntzen gikk inn som fast medlem. Nytt varamedlem ble 

Marit Aass. Resten var gjenvalg. 

I det påfølgende medlemsmøtet fortalte Knut Døhlie om skuter og skip tilknyttet Rekvikslekta, og 

viste foto av fint restaurerte skutemalerier. 

Sandøytårnet 2014, det fjortende i rekken, ble sluppet som avslutning på møtet. 

 

Styret har i år hatt 9 styremøter. 

Referat fra møtene er lagt ut på www.sandoya.no 

  

 Årsskriftet har også i år krevd mest tid, og ligger nå klart til å slippes. Som tidligere år kan 

vi takke for fine bidrag, som vi håper kan inspirere andre til å dele sine fortellinger og sin 

kunnskap med Sandøytårnets lesere.    

 Boken om Sandøya skoles historie har også vært ofte på sakskartet i år, og nå nærmer den 
seg sluttføring. Jorunn Hareide har skrevet ferdig manus. Av tekst gjenstår nå eventuelle 

tillegg som elevlister, om dette er mulig å frambringe. Når det gjelder billedstoffet er det  

fortsatt en jobb som skal gjøres, og som styret vil intensivere fram mot trykking i høst. Det 

er ennå en tid mulig å låne oss bilder og annet materiale som berører skolens historie helt 

opp til dags dato. 

 Billeddatabasen med historiske bilder, som er samordnet med Tvedestrand folkebibliotek,  
har fått noen flere bilder dette året. Det er lagt lenke til basen fra Sandøy Vels nettside. 

Systemet er etablert, men arbeidet med å legge inn hvert bilde, velge kategori og søkeord er 

tidkrevende. Historielaget er interessert i det folk måtte ha av album og løse bilder. Vi 

skanner bildene for videre lagring, og eierne får originalene tilbake. Vi etterlyser også 

entusiaster til å hjelpe med å fylle inn info/søkeord for hvert bilde.  

 Informasjonsskiltet ved det tidligere fiskemottaket på Klåholmen ble levert senere enn vi var 

forespeilet og ble ikke satt opp dette året. Nå får vi hjelp av Tore Onsaker til å få skiltet på 

plass, og skiltene ved Sandøytårnet og Loshytta (Steinhytta) skal også rustes opp. Styret tar 

gjerne imot forslag om andre steder på øya som kan være verdt et info-skilt. 

 Vindfløya på Glassberg har barnehagen tatt vare på. Historielaget har bedt Paul Nicolaysen 
om hjelp til å finne en ny påle til den. 

 En eldre fortøyningsring på Slengen er i ustand og er dertil farlig for båttrafikken. 
Historielaget har vært i kontakt med Kystverket om saken, men der kunne vi ikke få hjelp. 

Reparasjon må ev. gjøres av kyndige lokale folk, men det er ikke gjort noen avtale om dette. 

 Stien/veien fra Steinsvold inn til Orekjær har fått hard medfart etter kjøring med 
gravemaskin. I den forbindelse har også deler av et gammelt steingjerde forsvunnet. 

Steingjerdene er ikke fredet, men ettersom de tross alt er markante kulturminner tok 

Historielaget kontakt med utbygger, som selv var lei for ødeleggelsen og ønsker både å åpne 

det gamle kulturlandskapet og beholde kulturminnene. Men dette steingjerdet er borte. 

 Hjertestarteren som er plassert på skolen/barnehagen ble betalt av flere. Her har også 

Historielaget bidratt. 

 Omvisningen i  Solberggruva, der det i tidligere tider ble hentet ut jernmalm til Næs 
Jernverk, ble arrangert 19. april. Det var godt oppmøte av liten og stor. En spennende gruve 

og en fin søndagstur!   

 Historielaget har i år hatt 108 medlemmer. Kontingentgiro legges sommerstid i alle 
postkasser, og vi håper riktig mange vil bruke den også neste år! Det vil også komme 

informasjon om mulighet for forhåndsbestilling av «Boka om Sandøya skole» 

 



Historielagets styre har i år vært : 

 

Anne Rogstad Marcussen leder 

Erling H. Berntsen  styremedlem og kasserer 

Sonja May Amundsen styremedlem og sekretær  

Asbjørn Trondal  styremedlem  

Terje F. Berntzen  styremedlem  

 

Marit Johanne Aass  varamedlem, har deltatt i styret for Asbjørn fra mars måned. 

Heidi Moana Rueness  varamedlem 

 

Ulf Grøstad   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

Vestre Sandøya 18.06.2015 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


