
ÅRSMØTE 2014

Onsdag 26. mars 2014 kl 19
Kulturtorvet, Vigeland

Saksliste:
 Godkjenning av innkalling og saksliste
 Valg av møteleder, referent og to til å underskrive 

møteprotokoll
 Årsmelding 2013 (side 2-4)
 Revidert regnskap og revisors beretning (side 5)
 Kontingentfastsettelse for 2014
 Innkomne forslag
 Valg (side 6)

Tema: 

Siri Gjerdsjø Risdal forteller om sin far Rolf Gjerdsjø, og vi viser 
smalfilm fra Vigeland på 50-tallet filmet av fam. Gjerdsjø. 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2013

Styre:
Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli
Nestleder: Håkon Skaar
Styremedlem: Per Einar Bergstøl
Styremedlem: John Karlsen
Styremedlem: Signe Håland
Vara: Sigbjørn Skjæveland
Vara: Bente Hennestad

Revisor: Rigmor Hennestad

Valgnemd: Ove Bentsen
Oddbjørg Håland

Redaksjon: Bjørn Finstad
Torbjørn Stensland
Aud Gauer
Olav Spilling
Jahn Kristensen

Det har vært tre styremøter og fem medlemsmøter/turer i 2013.

12. februar: Slektsgransking

Galleri Gustav Vigeland på Kulturtorvet ble i trangeste laget da historielaget i samarbeid 
med Skarpeid slekt- og historieformidling og DIS-Vest-Agder arrangerte møte. Dette var 
også første del i en rekke kvelder med kurs i samme tema utover våren. Per Valebrokk 
fra DIS (Data i Slektsforskning) fortalte om foreningen, og Karl Arnt Skarpeid fortalte 
om 1900-tallets kildenes muligheter og utfordringer. Hele 60 personer fylte lokalene. 

13. mars: Årsmøte og Hans Kristian Ziegler

Onsdag kveld ble årsmøtet for historielaget avholdt på Sjølingstad Uldvarefabrik. Rolf 
Steinar Bergli gikk gjennom årsmelding og regnskap uten merknader. Astrid Solås tok 
for seg valget, som ble vedtatt ved akklamasjon.

Kveldens hovedtema engasjerte mange. Etter en kaffepause tok Kari Ziegler Madsen for 
seg sin far, kunstneren Hans Kristian Ziegler. Hun lagde et levende og nært bilde av sin 
far, og man ble godt kjent med kunstneren, formidleren og faren. Hun hadde selv med 
flere bilder, og flere av de frammøtte hadde også tatt med bilder laget av Hans Kristian 
Ziegler. Avslutningsvis fortalte Håkon Skaar litt om sine opplevelser med Ziegler og 
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Judith Seland Nilsen ved Sjølingstad Uldvarefabrik fortalte om de de hadde funnet i 
arkivene om Ziegler-familien fra da de jobbet ved fabrikken. Om lag 35 møtte fram på en 
hyggelig kveld på Sjølingstad.

12. mai : Tur langs Postveien

Etter flere dager med regn, var det hyggelig at søndagen endelig bød på opphold. Været 
medvirket kanskje også til at i overkant av 100 personer møtte opp, noe som er svært 
hyggelig! Turen startet ved Trædal kraftverk der det ble fortalt om historikken der 
v/Roar Christensen og Per Einar Bergstøl. Så gikk turen videre langs postveien et stykke 
før vi svingte til høyre ned til gården Torp. Der fortalte Håkon Skaar om Nils Torp og 
Gunnar Bue. Turen gikk så videre langs ukjente stier til de gamle tuftene på Bue. Der 
informerte Håkon litt og Tor Madsen fortalte også om stedet. Rast ble det først da vi 
ankom Indre Ramsdalen, et nydelig sted der alle velfortjent kunne ta en pause med 
niste. Her tok flere med seg en smakebit av ramsløken. Siste stopp på turen var på 
Heigrestad der vi fikk høre om Martin og Gurine Heigrestad som bodde der. Vi takker 
guidene for interessante opplysninger og også grunneierne for at vi fikk lov å bli kjent i 
dette flotte området!

25. august: Tjøm og Breime

Søndag 25. august ble innholdsrik dag for de som møtte fram for å være med Lindesnes 
historielag på tur. Og det var ikke få som møtte opp – minst 110 frammøtte fulgte med 
på runden som gikk med utgangspunktet på parkeringsplassen ved Kattnesbukta. Vår 
guide var feltarkeolog Morten Olsen som fortalte fyldig om historie fra jernalderen, om 
samfunnssystemet og skikker rundt gravlegging. Følget fulgte veien mot Gjeidevika og 
fikk orientering ved gravhaugene der. Så fant folk etter hvert – både gjennom skog og 
mark, og langs stranden frem til Kattnesbukta, der Olsen orienterte litt om nausttuftene 
og den store gravhaugen der. Nå begynte imidlertid kaffetørsten å bli påtrengende, så 
følget fant korteste vei opp til Breime der man endelig kunne ta en pust i bakken. Der var 
det flott velkomst med banner over veien, og Grete Vilberg fortalte levende om hvordan 
de hadde overtatt og satt stedet i stand, og om Ingerid og Gustav Vigeland. De frammøtte 
fikk til og med anledning til å ta en tur rundt i det godt bevarte sommerstedet.

Som om dette ikke var nok, gjorde feltarkeolog Morten Olsen et funn av et 
diabasbrudd her ved Breime. Noe som fikk god mediadekning og ble førstesidestoff i 
Lindesnes avis påfølgende tirsdag.

26. oktober: Lillehavn

I oktober 2012 ble historielaget kontaktet av forfatterne bak boken om Lillehavn, både 
om stoff til boken og om eventuell økonomisk støtte. Historielaget syntes dette var et 
prosjekt som hørtes svært spennende ut, så vi støttet opp der vi kunne. Vi viste til det 
som var skrevet om Lillehavn i Glimt, og fikk også med en omtale om bokprosjektet i 
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Glimt fra Lindesnes som kom ut til jul i 2012. Styret i laget besluttet også å bidra med 
finansiell støtte til boken. Det var naturlig å spørre om vi en gang etter utgivelsen kunne 
få presentert prosjektet på et historielagsmøte. Man kunne ikke tenke seg flottere 
rammer enn å avholde dette møtet i Arnfinn Fjeldskårs bu i Lillehavn, og det flotte 
pyntede lokalet ble fylt til randen med vel 50 frammøtte. Sissel Fjeldskår og Kristin 
Marie Skaar fortalte om bokprosjektet og viste mange flotte bilder fra Lillehavn. Arnfinn 
fortalte også selv litt fra Lillehavn, og videre fortsatte Ove Gabrielsen, August Fjeldskår, 
Kåre Egeland m.fl. med mange gode historier. 

Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med:
 Historielaget var representert på Sjølingstad Uldvarefabrik på kulturminnedagen 

2013
 Gitt støtte til salmodikon-prosjektet ved Vigmostad skole
 Historielaget har deltatt i utvalget for vei- og gatenavn i kommunen. Bjørn 

Gabrielsen har vært med, og Rolf Steinar Bergli vararepr.
 Gitt støtte til Ådne Fardal Klevs bok om Theodor Knudsen fra Spangereid
 Gitt støtte til boken «Jeg har vindu mot havet – historien om Lillehavn» av Sissel 

Fjeldskår og Kristin Skaar
 Det er sendt bårebuketter til Hans Heimtun, Torbjørn Stensland og Sturla 

Ertzeids begravelser. De var alle viktige personer for historien i bygda. Torbjørn 
var med i Glimt-redaksjonen i 6 år.

 Det er satt av midler til arbeidet med å få de innsamlede stedsnavnene registrert i 
Kartverkets databaser

«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2013 med et innholdsrikt nummer, det 33. i rekken.

Lagets hjemmesider hadde gjennom året 8.000 visninger mot 7.500 året før, og den 
mest besøkte siden er innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet 
opp. På hjemmesiden er det nå også en side med historikk, der alle møtene siden lagets 
oppstart i 1980 er med. Historielaget har også en side på Facebook der det ved utgangen 
av 2013 var 342 likere (268 året før).

Laget har 312 medlemmer og i tillegg 216 abonnenter av «Glimt fra Lindesnes».

Rolf Steinar Bergli
(leder)
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Valg 

Valgkomiteen for Lindesnes historielag har funnet følgende kandidater som 
har sagt ja til valg for kommende periode

Styret:
Leder: Rolf Steinar Bergli (velges for 1 år)
Styremedlem: John Karlsen (valgt til 2016)
Styremedlem: Signe Håland (valgt til 2016)
Styremedlem: Ole Magne Homestad (valgt til 2016)
Ikke på valg: Håkon Skaar (valgt til 2015)

Vara: Sigbjørn Skjævesland (valgt til 2016)
Ikke på valg: Bente Hennestad (valgt til 2015)

Redaksjonen:
Jahn Kristensen (valgt til 2016)
Olav Spilling (valgt til 2016)
Annlaug Opsahl (valgt til 2016)

Ikke på valg: Bjørn Finstad (valgt til 2015)
Aud Gauer (valgt til 2015)

Revisor: Rigmor Hennestad (valgt for 1 år)

Valgkomité: Erling Berntsen (valgt til 2016)
Ikke på valg: Ove Bentsen (valgt til 2015)

For valgkomiteen
Oddbjørg Håland

Vigmostad, 17.mars – 2014
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