
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2015-2016 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 19. juni 2015 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 

Asbjørn Trondal gikk ut av styret og Marit Aass gikk inn som fast medlem. Nytt varamedlem ble 

Asbjørn Trondal. Resten var gjenvalg. 

Etter årsmøtet  fikk vi et spennende foredrag. Ole Bernt Tellefsen viste lysbilder og fortalte fra sin 

bok «Med rett til å kapre» om kaprervirksomhet og sjørøveri langs sørlandskysten gjennom tidene.  

Møtet ble avsluttet med slipp av Sandøytårnet 2015, det femtende i rekken. 

 

Styret har i år hatt 9 styremøter. 

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

 

Den 21. januar døde Terje Berntzen. Han var aktivt med på styremøtet 18. januar. Vi mistet et 

styremedlem og savner både innsatsviljen, rausheten og ertinga til Terje. 

  

 Den største oppgaven dette året har vært ferdigstillelsen av boka om Sandøya skole, «En 

folkeskole i havgapet». Jorunn Hareide som har redigert og forfattet boka, var ferdig med 

manus før sommeren. Tiden etter dette ble brukt til innsamling og valg av bilder, samkjøring 

med Bokbyen Forlag, samt korrekturlesing. Og endelig, den 13. desember, på Made on 

Sandøyas julemarked kunne boka lanseres, og alle forhåndsbestillinger effektueres. 

 Boka fikk meget god anmeldelse i Tvedestrandsposten og god omtale i Agderposten. 

 Årsskriftet har også i år krevd mye tid og tanke, men kildene er ennå ikke tørket ut! Her kan 

mange takkes for gode bidrag. 

 FAU ved skolen tok på ettersommeren initiativ til å markere at Nyskolen i 2016 fyller 100 

år. Både vellet og historielaget ble kontaktet, og Marit Aass har representert begge 

foreninger i arrangementskomiteen. Den store dagen var 28.mai, med finfint vær. Marit 

gjennomgikk skolehistorien med flotte postere laget for anledningen, basert på boka om 

skolen. Historielaget sto også for en utstilling av gammelt skolemateriell, og Historielagets 

leder overrakte ordføreren et eksemplar av «En folkeskole i havgapet» 

 Skolebarna i 3. og 4. klasse har deltatt i en forskningskonkurranse , «Nysgjerrigper», der de 

valgte Nyskolen som tema. To fra Historielaget har vært intervjuet av barna, og da elevene 

skulle avsted til Feragen skolemuseum, dekket Historielaget reiseutgiftene. Som takk  fikk 

vi et eksemplar av besvarelsen, som de har fått både ros og bronseplass for. 

 Arbeidet med billeddatabasen med historiske bilder, som er samordnet med Tvedestrand 

folkebibliotek,  har stått litt på stedet hvil til tross for noen suppleringer. Det er lenke til 

basen fra Sandøy Vels nettside. Systemet er etablert, men vi trenger entusiaster til å hjelpe 

med å fylle inn info/søkeord for hvert bilde. Vi ønsker også å låne album og løse bilder for 

skanning til databasen og årsskriftet.  

 Informasjonsskiltet ved det tidligere fiskemottaket på Klåholmen er kommet på plass, og de 

andre to skiltene er rustet opp. Takk til Tore Onsaker og Olav Moen. 

 Vindfløya fra Glassberg er malt, men festebeslaget må repareres  før det kan settes opp. Det 

arbeides med saken. 

 Historielaget oppbevarer diverse småsaker fra Fiskemottaket på Klåholmen. Dette står i 

«Klubben»  i underetasjen på skolen. Da dette ble satt der, hadde laget ennå tro på at man 

kunne lage en liten historisk samling på bedehuset. Om sakene bør bevares på øya, eller om 

Aust-Agder museum og arkiv kan være interessert, er foreløpig ikke avklart. 

 En eldre fortøyningsring på Slengen er i ustand og er dertil farlig for båttrafikken.  

Reparasjon må gjøres av lokale folk, men det er ikke avtalt med noen.  

 Historielaget har i år hatt 108 medlemmer. Kontingentgiro legges sommerstid i alle 

postkasser, og vi håper riktig mange vil bruke den også neste år!  

http://www.sandoya.no/


 

Historielagets styre har i år vært : 

 

Anne Rogstad Marcussen leder 

Erling Helmer Berntsen styremedlem og kasserer 

Sonja May Amundsen styremedlem og sekretær  

Marit Johanne Aass  styremedlem  

Terje Fosby Berntzen  styremedlem, døde 21. januar 

 

Asbjørn Trondal  varamedlem 

Heidi Moana Rueness  varamedlem 

 

Ulf Grøstad   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

Vestre Sandøya 16.06.2016 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


