
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2016 - 2017 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 17. juni 2016 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 

Erling H. Berntsen gikk ut av styret, Asbjørn Trondal og Heidi Rueness gikk ut som 

varamedlemmer. Med dette avsluttet både Erling og Asbjørn 16 års uvurderlig innsats for laget. 

Det måtte velges to nye faste styremedlemmer ettersom Terje Berntzen døde i januar 2016. 

Nye styremedlemmer ble Steinar Thorsen og Jørgen Aargaard. 

Nye varamedlemmer ble Marit Evensberget og Steinar Lund. 

Ny revisor ble Rolf Schøning 

Resten var gjenvalg. 

 

Historielagets styre så etter valget slik ut : 

 

Anne Rogstad Marcussen leder 

Marit Johanne  Aass  styremedlem og kasserer 

Sonja May Amundsen styremedlem og sekretær  

Jørgen Aargaard  styremedlem  

Steinar Thorsen  styremedlem 

 

Marit Evensberget  varamedlem 

Steinar Lund   varamedlem 

 

Rolf Schøning   revisor 

 

Valgkomite er Lasse Trædal og Lucy Liahjell 

 

Til medlemsmøtet etter årsmøtet hadde historielaget invitert Jorunn Hareide til å holde foredrag 

med utgangspunkt i hennes bok «Kæmpe til jeg kan ei mere», en forfatterbiografi. Den handler om 

Magdalene Thoresen, en anerkjent forfatter i sin tid, men nå helt glemt. Det ble et spennende 

foredrag, om Nordens forfattermiljø på slutten av 1800-tallet, og om kvinners mulighet til å hevde 

seg i dette miljøet.  

Møtet ble avsluttet med slipp av Sandøytårnet 2016, det sekstende i rekken. 

 

Styret har i år hatt 7 styremøter pluss en korrekturdugnad. 

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

  

 Årsskriftet har i år, som så ofte før, vært hovedoppgaven, og kildene er ennå ikke tørket ut! 

Her kan mange takkes for gode bidrag. 

 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. Vi har nå mottatt flere bilder som skannes for senere 

katalogisering. 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.  

 Informasjonsskilt ved Killandgruva og ved Nyskolen er snart ferdig til oppsetting. Her kan 
vi som for tidligere oppsatte skilt, takke Håvar Haug for design av skiltene. 

 Vindfløya på Glassberg er nå satt helt i stand og på plass, synlig fra framsiden av skolen. 
Takk til Paul Nicolaisen for reparasjon og oppsetting. 

 Historielaget har for flere år siden overlevert dokumenter og saker fra Fiskemottaket på 

Klåholmen til «Aust-Agder museum og arkiv». En rest har stått lagret i  underetasjen på 

http://www.sandoya.no/


skolen. Vi har gjennomgått dette og liste over sakene ble sendt arkivet, men der har man  

ikke vist interesse. Alt er nå ryddet ut av kroken i «Klubben». Noe er lagret på loftet i 

branngarasjen og noe har funnet bedre og synligere lagringssted. Det det ikke var verdt å 

spare på, er kastet.  

 Tidligere utgaver av Sandøytårnet er nå samlet fra diverse styremedlemmer og lagret på 

branngarasjeloftet, i lukkete plastkasser, en for hver årgang. 

 Liste over rettelser til «En folkeskole i havgapet» ble lagt ut på Sandøy vels nettside i høst.  

 En eldre fortøyningsring på Slengen som vi har forsøkt å få noen til å reparere, er vurdert til 
å være i så dårlig forfatning at den ikke lar seg reparere. 

 Historielaget har fått grunneiers tillatelse til å sikre stien opp til Sandøytårnet med tau på det 

stedet der det er bratt og glatt å passere. Vil komme på plass etter hvert. 

 Landslaget for lokalhistorie gir ut kvartalsskriftet «Lokalhistorie». I år var tema 
filmopplevelser, og vi sendte inn artikkelen «Film er best på kino, og kino er best på 

Sandøya», skrevet av Eyvind Hermansen  i 2010. Den ble mottatt med takk og kom inn i 

bladet, i en noe forkortet utgave (siden vi var ute i siste liten). 

 Den 27. oktober samlet Landslaget for lokalhistorie i samarbeid med Aust-Agder 
fylkeskommune fylkets historielag på Fylkeshuset, til inspirasjon og informasjon. Anne 

Marcussen stilte for oss. 

 Historielaget har i år hatt 95 medlemmer. Det er en  liten nedgang fra tidligere år, og vi 

håper dette ikke er uttrykk for en dalende historieinteresse. Kontingentgiro legges 

sommerstid i alle postkasser, på øya, og kan kanskje forsvinne i avisbunken. Men vi håper 

riktig mange vil bruke den også neste år! 

 

Vestre Sandøya 09.06.2017 

 
Anne R. Marcussen 

leder 


