
ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2010
Styret har bestått av:
Leder: -
Nestleder: Håkon Skaar
Sekretær/kasserer: Rolf Steinar Bergli
Styremedlem: Per Einar Bergstøl
Styremedlem: John Karlsen
Styremedlem: Alv Tore Romedal
Varamann: Sigbjørn Skjæveland
Varamann: Alf Idland
Revisor: Rigmor Hennestad (ikke valgt, men Heidi Helliesen som var valgt fikk jobben med 

regnskapet, og kunne derfor ikke være revisor)

Valgnemd:
Bjørn Gabrielsen
Bernt Løland

Redaksjonen for Glimt fra Lindesnes har bestått av:
Bjørn Finstad
Jahn Kristensen
Rasmus Strømme
Sofie Augensen
Torbjørn Stensland

Det har vært 3 styremøter, 6 medlemsmøter og 2 turer i 2010. 

26. januar – Møte på Kulturtorvet med foredrag om arkeologiske funn

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fortalte 
oss om de senere arkeologiske funn i regionen 
vår. Han fortalte litt om sverdfunnet på 
Valleheia, et funn av et reisealter – en liten 
porfyritt stein (bildet) og ikke minst om 

runesteinen på 
Hogganvik. Til 
slutt i foredraget 
svarte Stylegar på 
spørsmål om 
andre steder i 
kommunen slik 
som Tjøm, Nylund, Dronninghaugen, E-39 utgravningene nylig 
m.m. Frammøtte: 20.
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23. februar – Årsmøte på Kulturtorvet med foredrag om elektrisitet

Temaet denne kvelden var elektrisiteten, og 
spesielt tiden før den kom til Mandal julaften 
i 1910. Fridtjov Rasmussen og Roar 
Christensen (hhv. midten og t.v. på bildet) har 
skrevet en jubileumsbok til dette 100-
årsjubileet, og Mandal historielag har i hele 
2009 hatt dette temaet som en hovedsatsing. 
Roar Christensens bestefar Marius 
Christensen hadde en enestående evne til å stå 
på og satse på dette nye med elektrisitet, og 
Roar fortalte en interessant forhistorie 
sammen med Fridtjov Rasmussen. De viste også en mengde bilder som viste mye om 
forholdene før elektrisiteten kom. Da det første kraftverket som leverte strøm til Mandal lå på 
Tredal i Lindesnes kommune, hadde dette ekstra relevans for Lindesnes lokale historie.

Etter dette foredraget fortalte Per Einar Bergstøl (til høyre på bildet) en del om 
elektrisitetens historie her i Lindesnes kommune, og dette ble også publisert som en artikkel i 
årets “Glimt fra Lindesnes”.

Dette møtet var forøvrig årsmøte og det siste møtet Kristin Markussen hadde som 
leder av laget. Gjennom 9 år har hun vært i styret som sekretær og de fleste som både kasserer 
og leder av laget. En engasjert og aktiv leder, som det vil være vanskelig å erstatte i styret.

En annen aktiv dame som vil bli savnet er Astrid Solås. Hun har en mangeårig historie 
i laget som sekretær, og de senere år som redaktør for “Glimt fra Lindesnes”. En enorm og 
viktig innsats gjennom mange år, men også hun valgte å gi seg i vervet. Disse to har betydd 
enormt for laget og vi står i stor takknemlighet for innsatsen! Frammøtte: 25.

20. juni – Rusletur på Spangereid 

Denne søndagen arrangerte historielaget en tur i 
Spangereid med fylkeskonservator Frans-Arne 
Stylegar. Ruta ble lagt opp til å besøke de steder 
der Fylkeskommunen har satt opp nye 
informasjonsskilt i forbindelse med ulike 
kulturminner i Spangereid. Turen startet på 
parkeringsplassen ved Vikingland, og Stylegar 
fortalte om Gahre og bl.a. jordskiftet som ble 
foretatt der på 1800-tallet for å rydde opp i stadig 
mer kompliserte og ufornuftige grenser og teiger. 
Så gikk turen videre til Drajet og etter litt 
informasjon om båthus der over den nye 
gangbrua over Spangereidkanalen. Etter stopp 
ved Billes groper og deretter ved skiltet som 
forteller om Grobene med teorier om bakgrunnen 
for de tidligste graveforsøk. Videre gikk turen over den norligste bilbrua og så til Spangereid 
kirke. Turen ble avsluttet ved kappskytersteinen på Gahre. Frammøte: 50.

2



26. september – Gjenåpning av Kleivstien

Dette ble en flott søndag for turglade folk 
som hadde møtt fram på Løland i 
Vigmostad for å få med seg avdukingen 
av informasjonstavle for Kleivstiene. 
Svært mange hadde møtt fram for å bli 
med på en rusletur langs den historiske 
stien fra Løland og opp til Kleiven. 
Rektor ved Vigmostad skole, Jorunn 
Eielsen Braadland ønsket velkommen og 
Astrid Solås fortalte om Kleivstien. 
Etterpå foretok to elever selve 
avdukingen av informasjonstavla før 
Ragnvald Glomsaker klippet snoren 
(bildet) og gikk først opp Kleivstien som 
første turgåer blant de mange frammøtte. Ragnvald var den siste som brukte stien som 

skolevei. Olga Glomsaker (92) hadde også 
møtt fram for å se den nye informasjonstavla.

Der de to Kleivstiene møtes kunne man skrive 
seg inn i boka som er lagt ut av idrettslaget i 
Vigmostad, før man fortsatte til Kleiven. Vel 
oppe tok man seg en velfortjent pause etter 
turen opp. Her oppe på Kleiven dukket også 
sola fram, så vi hadde virkelig været med oss 
også denne dagen. Det er ikke mer enn litt 
over 1 km fra informasjonstavlen og opp til 
Kleiven, men til gjengjeld der det over 140 
meters høydeforskjell.

Etter pausen valgte halvparten å gå ned igjen 
den bratte “gamle Kleivstien” mens de andre 
tok den lengre turen sammen med guide Per 
Einar Bergstøl. Denne turen gikk videre på en 
nyoprustet vei opp forbi Esperåsen og til 
Hesteheia, der hyttefolket var en smule 
overrasket over at et kobbel med 50 turglade 
plutselig dukket opp. Derfra gikk turen videre 
på traktorvei og sti til Stølsåsen der det sist 
hadde vært fastboende i 1920. Gården hørte til 
Løland i gammel tid, men har vært selvstendig 
bruk i flere hundre år med eget bruksnummer, 
og det var opprinnelig to bruk der. Huset er nå 
pusset opp og løa med noen hundre års historie 
står enda fint. Her befant vi oss på turens 
høyeste punkt på 265 m.o.h. Eierne av huset 
gav oss muligheten til å ta en titt inni huset, før 

vi gikk videre ned til Løland igjen. En fin runde i variert terreng som utgjorde 7,5 km i 
lengde. Frammøtte: 90
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26. oktober – Møte på rådhuset med foredrag om tur til Cocos Island

Vi fikk en fyldig presentasjon “rikt illustrert” med 
historiske foto og foto fra turen som Nils Reidar 
Christensen (bildet) og kompisen Reidar Eeg 
gjorde sist høst.

Cocos Island ligger litt øst i det Indiske hav. 
Oppdaget i 1609, men først befolket i 1827. John 
Clunies-Ross bygget opp en plantasje på øya og 
bosatte seg der med familie og venner. I 1893 
hadde barnebarnet til den første Clunies-Ross har 
overtatt produksjonen. Plantasjen var blitt stor, og 
han eide en del fartøy for befraktning av varene. 
Han hadde ei skute, men fikk ikke mannskap til å 
seile skuta rundt til Cocos Island. Via kontakter 
ble det til at det eneste mannskapet som turte ta oppdraget var noen menn fra Snik i 
Lindesnes. Simon Wilhelmsen fikk 3 års kontrakt. Han skulle hyre 5 mann, og folk løp for å 
bli med på dette eventyret. Seilskutetida var på hell i 1890-årene, og det var dårlig med hyre. 
Dette var godt betalt, og et eventyr. Oskar Syvertsen var en av dette mannskapet som ble 
plukket ut, og dette var grandonkoel til Nils Reidar. De hadde blitt forespeilt ei skute på minst 
150 tonn, men de følte seg temmelig lurt da det viste seg at den var bare 70 tonn. De reiser 
uansett og ser ikke land før etter 141 døgn. Men de kommer velberget fram til slutt. Nils 
Reidar fortalte videre om opplevelser på øyene. Frammøtte: 12

9. november – Møte på Kulturtorvet med foredrag om strikkehodeplagg
Annemor Sundbø (bildet)  
holdt foredrag for de 
frammøtte på Kulturtorvet 
denne tirsdagen. Hun hadde 
akkurat pakket opp første 
sending med hennes nyeste 
bokutgivelse om votter 
“Norske vottar og vantar”, og 
slik sett ble det en aldri så 
liten boklansering denne 
kvelden. Annemor snakket om 
historikk og symboler i 
forbindelse med ulike luer, og 
de frammøtte lærte nok en del 
om bakgrunnen for en del 
luevarianter. Hun tok oss med 
på en historisk reise fra de 
tidligste hodeplagg, og 
hvordan hun har brukt ulike kilder som bl.a. gamle malerier for å identifisere ulike hodeplagg 
og drakter som til dels ikke finnes i det hele tatt i dag. Frammøtte: 20.
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23. november – Møte på Kulturtorvet med foredrag om bunader og hodeplagg

Denne tirsdagen hadde historielaget besøk av 
Anne Christine Hageland Syvertsen (bildet) fra 
Husfliden i Mandal. Første del av hennes 
foredrag tok for seg den mer generelle 
betydningen hodeplagget har hatt i folkedrakten, 
hvordan bruken har vært, og hvilke typer 
hodeplagg vi finner. Videre hvilke tradisjoner 
som har vært for stell av håret sammen med 
folkedrakten og bruken av hårband i den 
sammenheng. Hun fortalte om tradisjonen med 
valker, hårband og brudehodeplagg, hvilken 
betydning hodeplaggene har hatt i vår 
folkedrakttradisjon og hvordan bruken har vært. 
Disse to  møtene i november var et samarbeid  
mellom historielaget, fylkeskommunen og 
Kulturtorvets hodeplaggutstilling. Frammøte: 10.

7. desember – Filmvisning på Kulturtorvet

Denne tirsdagen var Harald Stensland på besøk og 
viste filmen “Fornemmelse” som snart er helt ferdig. 
Kun mindre justeringer er igjen, så de frammøtte fikk 
se en så å si fullført film om “sørlandsk kystkultur, 
glødemotor, fraktemenn og kystkvinner”. 132 personer 
har deltatt foran og/eller bak kamera. På bildet til 
høyre ser vi Harald Stensland sammen med Bodil 
Rødland som er en av skuespillerne. Frammøte: 40. 
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Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med:
- Støttet oppføring av skilt på Spilling Rivefabrikk med kr. 15.000
- Støttet filmen «fornemmelse» med kr. 10.000
- Støttet oppføringen av informasjonstavle om Kleivstien med kr 6.250++
- Historielaget har nå en egen «bås» i rådhusets kjeller der årgangene med Glimt fra 
Lindesnes samt opplaget med nyinnbundne Vigmostadbøker er oppbevart.
- Laget har fått seg egen postboks, adressen: Postboks 128, 4524 SØR-AUDNEDAL

"Glimt fra Lindesnes" kom også ut i 2010 med et innholdsrikt nummer. På bildet nedenfor er 
nesten hele redaksjonen samlet etter pakkingen av heftene 29. november. Fra v.: Torbjørn 
Stensland, Bjørn Finstad, Jahn Kristensen og Sofie Augensen:

Lagets hjemmesider hadde gjennom året 4.100 visninger mot 4.400 året før. 

Rolf Steinar Bergli
(sekretær, alle foto)
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