
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2017 - 2018 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 9. juni 2017 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 

Valg:  Alle ble gjenvalgt 

 

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 Kjell-Olav Masdalen. Med 

utgangspunkt i sin bok «Erik Munk, kriger, lensherre og bondeplager», ga han oss et mer nyansert 

bilde av lensherren Erik Munk (død 1594), som er blitt selve sinnbildet på danske lensherrer som 
utsugde bøndene i Norge. Etter foredraget ble det stilt mange spørsmål fra salen, som førte til en 
interessant samtale og utdyping av emnet.  
Møtet ble avsluttet med slipp av Sandøytårnet 2017, det syttende i rekken. 

 

Årsskriftet ble ikke anmeldt i Tvedestrandsposten før den 18.november, men da vanket det til 

gjengjeld en sekser på oss, sent men godt! 

 

Styret har i år hatt sju ordinære styremøter, pluss en rydde- og en korrekturdugnad. 

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

  

 Årsskriftet har i år, som så ofte før, vært hovedoppgaven, og heller ikke i år har vi manglet 

stoff til bladet! Mange kan takkes for gode bidrag. Bladet slippes her i dag. 

 Unni Eriksen, med røtter og hytte på øya, tok i fjor initiativet til å dokumentere det som 

ennå finnes av sandøydialekten. Hun formidlet kontakt mellom historielaget og professor 

Gjert Kristoffersen ved universitetet i Bergen. Tirsdag 20. september møttes Kristoffersen, 

med opptaksutstyr, og ti frivillige sandøyfolk med sin variant av dialekten. To og to, i tur og 

orden, samtalte så over selvvalgt tema. Det ble en hyggelig og nyttig dag i Linns kafe, og 

opptakene er lagret for forskning. Alle involverte takkes! Vi håper det lar seg gjøre å få et 

foredrag om emnet i løpet av høsten, og at det også vil resultere i en artikkel i et senere 

«Sandøytårnet». Historielaget jobber også med å skaffe tilgang til gamle NRK-opptak som 

kan gi ytterligere forskningsgrunnlag. 

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

folkebibliotek, er ikke skrinlagt, men går langsomt framover. Vi har mottatt flere bilder som 

er skannet 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 både album og løse 

bilder for skanning til databasen og for bruk i årsskriftet. Det er lenke til basen fra Sandøy 

Vels nettside.  

http://www.sandoya.no/


 Informasjonsskilt ved Killandgruva og ved Nyskolen, som ble bebudet i fjor, ble satt opp på 

forsommeren av Steinar Lund og Eric Amundsen. Takk til begge! 

 Da skolen på høsten ryddet i kottet under trappen, fant de to esker med gamle papirer. 

Historielaget gjennomgikk innholdet og fordelte det foreløpig i to kategorier: Familien 

Hareides private papirer, (gitt videre til Jorunn Hareide), og lokalhistorisk stoff, mest om 

skolens boksamling/utlånsbibliotek (Står foreløpig hos Anne Marcussen) 

 Vi har opprettet en organisasjonsside for Sandøya Historielag til spalten «Sideblikk» i 

Agderposten, og kan  dermed få publisert små innspill. Både årsskriftet og skiltene er omtalt 

der. 

 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. Forarbeidet er gjort, og tauet kommer på plass etter 

hvert. 

 Historielaget har i år hatt 97 medlemmer. Det er litt mer enn i fjor, men fortsatt lavere enn 

toppår. Kontingentgiro legges sommerstid i alle postkasser på øya, og kan kanskje forsvinne 

i avisbunken. Men vi håper riktig mange vil bruke den også denne gang! Vi vurderer å legge 

om til registrert medlemsskap og digital utsending av giro, men det blir ikke i år. 

 

Vestre Sandøya 14.06.2018 

 

Anne R. Marcussen 

leder 


