
SANDØYA HISTORIELAG 

ÅRSMELDING FOR MELDINGSÅRET 2018 - 2019 

 

Forrige årsmøte ble avholdt fredag 15. juni 2018 

Det var 38 frammøtte. 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. 

Etter søknad ble det vedtatt å bidra med kr 25 000,- til innkjøp av ATV til øyas brannvesen. Dette 

ble begrunnet med at øyas bygningsmasse har historisk verdi. 

Valg:  Styremedlemmer, varamedlemmer og revisor ble gjenvalgt, valgkomite nyvalgt. 

 

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 ble Marit Sandboe og Torill Jensen 

 

Til medlemsmøtet etter årsmøtet hadde historielaget invitert Frank Thorsen som foreleste om 

Krigsseilerregisteret.no. Det ble et interessant foredrag. Han innledet med å fortelle om 

oppbyggingen og prosessen rundt registrering av data i registeret, før publikum fikk muligheten til å 

foreslå personer som man ønsket å se nærmere på. Vi vil tro at det ga inspirasjon til å prøve ut 

registeret i etterkant, og eventuelt sende inn tilføyelser, om man ønsker dette.  

 

Møtet ble avsluttet med slipp av Sandøytårnet 2018, det attende i rekken. 

Årsskriftet ble anmeldt i Tvedestrandsposten allerede 5. juli, under overskriften «Sandøytårnet – en 

sikker vinner». 

 

Styret har i år hatt åtte ordinære styremøter, pluss en korrekturdugnad. 

  

 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. 

 Alle tidligere årsskrift er nå samlet på felles lager. De selges enkeltvis til nedsatt pris og  

med pakkepris for et helt sett. Vi har solgt både på Made on Sandøyas sommermarked og 

vellets sommerbasar, samt annonsert via vellets nettside og facebook. Årsskriftet blir også 

solgt på faste salgssteder som Sandøya Mat, Linns kafe, og hos Høyer i Arendal og flere 

bokhandlere i Tvedestrand. 

 Unni Eriksen tok i 2017 initiativet til å dokumentere det som ennå finnes av en 

sandøydialekt. Den 19.oktober 2018 fikk vi besøk på Kjennhaug av professor Gjert 

Kristoffersen ved universitetet i Bergen, som opplyste og underholdt oss med utgangspunkt i 

dialektopptakene som han gjorde høsten 2017. Møtet var godt besøkt med mange innspill 

fra salen. I år bidrar han med artikkel i Sandøytårnet. Historielaget har skaffet ham tilgang 

til gamle opptak på NRK, så neste år vil han se nærmere på særtrekk og utvikling i øyas 

dialekt. 

 Sandøy Vel har fornyet nettsiden sin. Her hadde vi tidligere egen side der referater mm var 



lagret og med lenke til bildedatabasen. Dette falt bort med ny versjon av Sandøysiden, som 

er mer laget for nyhetsstoff. Det tidligere innholdet er lagret midlertidig annet sted. Sonja 

kommuniserer med vellet for å få vår del slik vi ønsker den. I løpet av våren har brukerne 

fått opplæring i mulighetene ved den nye siden. Nå er igjen mye på plass og vil bli publisert 

innen kort tid. 

 Arbeidet med bildedatabasen med historiske bilder har hvilt dette året. Mange bilder er 

skannet og venter på å inngå i databasen. Systemet er etablert, men vi trenger entusiaster til 

å hjelpe med å fylle inn info/søkeord for hvert bilde. Vi ønsker fortsatt å låne både album og 

løse bilder for skanning til databasen og for bruk i årsskriftet. Ved omleggingen av Sandøy 

Vels nettside, er lenken til bildene satt på vent. 

 Informasjonsskiltet på Loshytta/steinhytta  på Hauketangen fikk hard medfart i fjor og er nå 

satt opp igjen. Nå håper vi det får stå i fred. Takk til Steinar Lund for jobben! 

 Historielaget fikk i år en søknad fra en privatperson om støtte til utgivelse av bok. Vi 

bestemte oss for å avslå, ettersom det lett kunne komme flere søknader, og vårt mandat er 

historielagets egen virksomhet.  

 Historielaget har i år hatt 105 betalende medlemmer. Det er litt mer enn i fjor, men vi vil 

gjerne ha flere. Kontingentgiro legges sommerstid i alle postkasser på øya, og kan kanskje 

forsvinne i avisbunken. Vi har bestemt oss for å beholde denne formen for medlemskap. 

Registrert medlemskap og digital utsending av giro, vil medføre mye «byråkrati» Vårt lille 

styre vil heller bruke tid på det historiske arbeidet.  Vi håper riktig mange vil bruke giroen 

også denne gang!  

 

Vestre Sandøya 13.06.2019 

 

Anne R. Marcussen 

leder 

 

 


