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ÅRSMØTE 2016 
 
 
 

3. mars 2016 kl 18:00 
Kulturtorvet i Lindesnes 

 
Tema:  
 
19:00: Eventyrlig kulturhistorisk vottekveld med  
 Judith Seland Nilsen fra Sjølingstad Uldvarefabrik  
 
Saksliste: 

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

 møteprotokoll 
− Årsmelding 2015 (side 2) 
− Revidert regnskap og revisors beretning (side 6) 
− Kontingentfastsettelse for 2016 
− Innkomne forslag 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2015 
 
 
Styre: 
Leder/sekr./kass.: Rolf Steinar Bergli 
Nestleder:   Håkon Skaar 
Styremedlem:  John Karlsen 
Styremedlem:  Ole Magne Homestad 
Styremedlem:  Signe Håland 
Vara:    Bente Hennestad 
Vara:    Sigbjørn Skjæveland 
 
Revisor:   Rigmor Hennestad 
 
Valgnemnd:  Erling Berntsen  

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Aud Gauer 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Olav Spilling 

    
 
Det har vært 3 styremøter og 6 medlemsmøter i 2015. I tillegg har det vært 4 møter i den 
nyopprettede slektshistoriegruppa. 
 
8. februar: Lyngdalstur med besøk på Akersmyr og i Alleen 
Vel 30 personer møtte fram i Lyngdal for å få med seg besøket på museet til Jan Arvid 
Lindland på Akersmyr. Turen startet med litt omtale om de forskjellige bilene i første 
etasje, før vi gikk opp i andre etasje med butikk, stuer og skolestue. Hele veien fikk vi 
interessante opplevelser og historier rundt gjenstander. I den andre hallen var det en 
imponerende samling anleggsmaskiner, med bl.a. mange forskjellige Brøyt-gravere fra 
Brødrene Søyland A/S. 

Deretter gikk turen til Ådne Fardal Klevs nye antikvariat i Alleen. Der fikk vi 
nydelig servering og fikk høre Ådne fortelle om den tidlige utvandringen til Amerika, og 
bl.a. om familier fra Spangereid som reiste over. 
 
9. april: Årsmøte med foredrag om DS «Oliva» 
Årsmøtet ble gjennomført på Kulturtorvet, og det var hyggelig med 40 frammøtte. Alle 
saker gjennomgått uten vesentlige merknader og alle kandidater valgt ved akklamasjon. 
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Ove Bentsen gikk ut av valgkomiteen og Bjørn Finstad takket av som redaktør av «Glimt 
fra Lindesnes». 

Etter en kopp kaffe med Mandalskringle til, fikk vi et interessant foredrag ved 
Nils Reidar Christensen. De frammøtte fikk en flott opplevelse med bilder fra funnet av 
og dykkingen ned til DS «Oliva» på 70-tallet, og en engasjert forteller som hadde mye på 
hjertet – om både historie og dramatikk. 
 
21. juli: Guidet tur på Svinør 
Tirsdag 21. juli ble en nydelig dag for en rusletur på Svinør. Som ved tidligere 
historielagsturer på Svinør for mange år tilbake var været «truende», men denne dagen 
var det perioder med sol og lite vind til å være på et sted som uthavnen Svinør. Og 
mange valgte å benytte dagen på Svinør, da det ble telt hele 180 personer med på denne 
turen.  

Rolf Steinar Bergli ønsket velkommen fra Bergers hus, og fortalte at den første turen i 
lagets historie gikk nettopp hit til Svinør. Det var i 1981, og siden har laget besøkt øya 
med jevne mellomrom med 8-12 år mellom hver gang. Ådne Fardal Klev har hatt mange 
foredrag for historielaget tidligere, men dette er første gangen han er guide, eller los som 
han ønsket å kalle turen med historielaget på Svinør. 

Ådne Fardal Klev tok først for seg litt generell historie om Svinør. Noen få loser bodde på 
Svinør på 15- og 1600-tallet. Den første man kjenner til er Arne Olsen loste kong Fredrik 
III fra Svinør og til Sælør. Senere dukket det opp noen familier som satte i gang handel 
på Svinør. Hans Hansen var en av de første her, han hadde borgerskap i Kristiansand by. 
Det kjente maleriet av Salig Hans Hanssen fra 1708 henger i Valle kirke. Utover 1700-
tallet ble det en større glanstid med handel, gjestgiveri med sjøfart og alt som hørte 
sjøfarten til. Losing, skipsverft som bygde nye og reparerte fartøyer. På 1900-tallet 
snudde det på Svinør, folketallet gikk ned, mange utvandret til Amerika. Folk som flyttet 
fra Svinør, flyttet oftere til Mandal enn innover til fastlandet. 1961 23 husstander, og i 
1968 var det kun 14 husstander igjen. I 1997 var det to som hadde fast adresse i Svinør, 
men de bodde her bare om sommeren. 

Emil Otto Syvertsen fortalte så om Bergers hus, før Ådne igjen fortsatte og tok 
folkemengden med på en bryggetur først bort til Lundsodden og så tilbake til Vollen. Det 
ble flere interessante stopp underveis, og det ble også anledning til en liten titt innom 
skolehuset. 

Andre tema Ådne Fardal Klev var innom var posthus, telefonsentral 1891, radio, 
skipsverft, Svinørslupper, om forlis og sjøforklaringer, om jomfru Juels katt, 
skipshandler Møskedal, krigen 1807-14, Holmen, skolehuset, og mye mer. 

Så ble folket skysset vel inn igjen på fastlandet igjen. Historielaget vil takke Åvik Vel som 
hjalp til med parkering, Midling-Jensen som stod for grei båtskyss fra Åvik, og Emil Otto 
Syvertsen som ordnet alt det praktiske på Svinør. 
 
23. september: Film om Søren Brandsnes 
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Onsdag 23. september var det førpremiere på filmen om Søren Brandsnes på 
Kulturtorvet for rundt 70 frammøtte. Filmen heter «På et hav i krig – En krigsseilers 
historie», og er en times lang film som forteller om Søren Brandsnes sine opplevelser i 
forbindelse med krigen.  Det er Svein Rune Skilnand fra Sirdal og Magne Østby fra 
Sokndal som har produsert filmen.  

Det er også noen glimt fra denne kvelden i reportasjen «En krigsseiler forteller» 
i «Norge Rundt» på NRK. Denne ble sendt 30. oktober. Arrangementet ble holdt av 
historielaget sammen med kommunen. 
 
27. oktober: IKAVA, Heivoll og kommunevåpen 
Tirsdag møtte 25 personer fram på Kulturtorvet for å høre mer om IKAVA sin 25-årige 
historie. IT-rådgiver Tormod Engebu fortalte om arkivets jubileum og turné rundt i 
fylket. De engasjerte Gaute Heivoll til å skrive en novelle med bakgrunn i kilder i 
arkivene. Engebu fortalte videre om arbeidet de har hatt med kommunenes arkiver 
gjennom årenes løp. Han viste mange eksempler på spennende arkivmateriale og om 
hvilke utfordringer man har med bevaring av arkiv framover. For eksempel viste han til 
skoleprotokoller fra Vigmostad som Kulturrådet valgte ut til en samling dokumenter i 
«Norges dokumentarv». Grunnen til dette er at protokollene inneholder henvisninger til 
barnevandringene som ellers er lite dokumentert i kildene. 
 Gaute Heivoll fortalte så om sitt arbeid med novellen «Timene med dagslys». Han 
mente arkivene ofte oppleves utilstrekkelige, de inneholder mange «kalde» fakta, som 
historikerne kan lese mye ut fra. Men for mange av oss andre kan arkivene virke 
utilgjengelig. Heivoll ville prøve å gå tilbake i hjemgårdens historie, og finne ut mer om 
noen bokstaver som finnes på en stokk i et stabbur der. Og slik kom han i gang med 
novellen han leste et større utdrag fra. 
 Monica Friberg Nilsen ved arkivtjenesten i kommunen presenterte så prosessen 
bak og viste mange av utkastene til kommunevåpen for Lindesnes. Denne konkurransen 
ble gjennomført tidlig på 80-tallet, og det kom inn 75 ulike forslag. 
 Arrangert i samarbeid med IKAVA – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder. 
 
2. desember: Sturla minnes 
Om lag 30 personer møtte fram på Kulturtorvet da praktboka om og av Sturla Ertzeid ble 
presentert av datteren Reidun Ertzeid. Hun viste bilder og fortalte om sin far og om 
boka. Rektor ved Vigmostad privatskole Jorunn Eielsen Braadland fortalte om 
samarbeidet de har hatt med Sturla gjennom mange år, og Annlaug Opsahl leste fra en 
historie hun hadde skrevet til «Lyrikkrampa» ved Ertzeid. 

Deretter ble årets «Glimt fra Lindesnes» presentert. Annlaug leste fra Glimt og fortalte 
om arbeidet. Rolf Steinar viste noen bilder fra årets hefte. 
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Slektshistoriegruppa 
 
Denne høsten startet det opp en ny gruppe i historielaget. Kontaktpersoner er Aud 
Syrdal Skjærstad og Tor Magne Risdal. Gruppa har faste møter på Kulturtorvet og har 
møttes fra klokken 16 og utover. Høsten 2015 har gruppa hatt disse møtene: 
 
1. September: Karl Arnt Skarpeid holdt foredrag om krigen 1807-14 som sendte mange 
sjøfolk i «prisonen». 10 personer møtte fram. 
 
6. oktober: Temaet denne kvelden var Åvik v/Alf Hansen. 30 personer møtte fram til et 
grundig foredrag med mange foto. Tema var stedsnavn, de ulike hus, den gamle 
kommunegrensa, historie fra andre verdenskrig, personer og familier som bodde på 
stedet, historier om sjømenn, loser og andre, og mye mer fra spennende historie fra 
Åvik. 
 
3. november: Rolf Steinar Bergli viste søking på Digitalarkivet, bl.a. i pantebøker der 
eiendomsopplysninger om alle gårder finnes. Frammøtte: 10 personer. 
 
1. desember: Thomas Olsen ved Statsarkivet i Kristiansand fortalte om Digitalarkivet 
og også om aktuelle kilder som slektsforskere ikke bruker så ofte. 12 personer møtte opp. 
 
 
Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
I november delte styret ut en del eldre utgaver av «Glimt fra Lindesnes» i områder med 
få medlemmer, for mulig å få flere abonnenter og medlemmer. 
 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2015 med et innholdsrikt nummer, det 35. i rekken. 
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 10.700 visninger (+2.800), og den mest 
besøkte siden er innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet opp. 
På hjemmesiden er det også en side med historikk, der alle møtene siden lagets oppstart 
i 1980 er med. På historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året 547 
følgere (+120). 
 
Laget har 330 (+9) medlemmer og i tillegg 208 (-1) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
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