ÅRSMØTE 2018
22. mars 2018 kl 18:30
Kulturtorvet i Lindesnes

Saksliste:
− Godkjenning av innkalling og saksliste
− Valg av møteleder, referent og to til å underskrive
møteprotokoll
− Årsmelding 2017 (side 2)
− Revidert regnskap og revisors beretning (side 6)
− Kontingentfastsettelse
− Innkomne forslag
− Valg (side 7)

19:00:

Om Gunnar Bue, v/Håkon Skaar
Kunstneren fra Torp arbeidet med lær,
treskjæring, tegning og grafikk. Men
Gunnar Bue var en stille og forsiktig
person, og mye av hans arbeid ble ikke
kjent før etter hans død i 1976.

ÅRSMELDING FOR LINDESNES HISTORIELAG 2017
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Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:

Rolf Steinar Bergli
Håkon Skaar
John Karlsen
Per Einar Bergstøl
Signe Håland
Bente Hennestad
Sigbjørn Skjæveland

Revisor:

Rigmor Hennestad

Valgnemnd:

Ole Magne Homestad
Leif Larsen

Redaksjon:

Annlaug Opsahl
Gunlaug Nøkland
Jahn Kristensen
Kjell Olsen
Olav Spilling

Kontaktpersoner for slektshistoriegruppa har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor Magne
Risdal.
Det har vært 3 styremøter og 12 medlemsmøter, møter i slektshistoriegruppa og
arrangementer der historielaget er medarrangør.

2. februar: Odd Rømteland om TV-historie
2. februar kom hele 70 personer til Kulturtorvet for å se NRK-klipp og høre Odd
Rømteland fortelle fra sine opplevelser bak kamera. Han viste en fin reportasje fra
Underøy der Gerhard Urheim fortalte om danmarksfarten. Så ble det vist en reportasje
fra Sjølingstad Uldvarefabrik i startfasen med å bli industrimuseum. Til slutt fortalte
Odd om den tekniske utviklingen TV-mediet har vært gjennom de siste årene, sett fra
reporterens ståsted.
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7. februar: Slektshistoriemøte
Karl Arnt Skarpeid holdt foredrag om bruk av forskjellige typer kildemateriell fra 1400tallet og frem til 1900-tallet i forbindelse med slekter i «Audnedal prestegjeld», og om
hvordan blant annet ny forskning gir helt andre svar på ættens historie enn det som
tidligere er nyttet. Eksempelvis slektene på Foss og Rødberg.

4. april: Slektshistoriemøte
Torbjørn Ougland fortalte om husmenn og husmannsplasser i Vigmostad. Han tok
grundig for seg det mangfoldet av plasser som gjennom historien har eksistert i
Vigmostad. Han tok også for seg arbeidsplikt, begrepet husmann som har forskjellige
betydninger på 1600-tallet og på 1800-tallet. I Sør-Audnedal finnes en del i 1801, mens
svært få i Vigmostad. Ut mot midten av 1800-tallet øker tallet spesielt i Vigmostad, slik
at en trolig har hatt omkring 90 husmannsplasser i det området. Ougland tok for seg
plass for plass på ei interessant reise gjennom dalen og heia. Han fortalte også om hvilke
kilder vi må bruke og viste eksempler på husmannskontrakter.

20. april: Årsmøte og transporthistorie
Kvelden på Kulturtorvet startet med årsmøte, der om lag 20 personer møtte fram. Rolf
Steinar Bergli gikk gjennom årsmøtesakene uten større merknader. Ole Magne
Homestad og Leif Larsen tok for seg valget og forslaget ble fulgt. Ny i redaksjonen for
Glimt er Gunlaug Nøkland.
Temaet for kvelden var transporthistorie, og da var antall fremmøtte økt godt til om lag
35. Første tema var Spangereidruta v/Jahn Kristensen, før Arne Melhus slapp til med
historie rundt hans transportfirma gjennom flere generasjoner. Siste innlegg var fra
Bjørn Finstad som fortalte om transporthistorie rundt meieridriften på Vigeland. Mange
andre kunne også fortelle om ulike større og mindre hendelser og historie rundt
transport i Lindesnes, og vi takker for mange interessante og muntre innslag.

2. mai: Slektshistoriemøte
Karl Arnt Skarpeid fortalte om de gamle slektene i tidligere Audnedal prestegjeld og om
den dansk/norske konglomeratstaten.

14. mai: Rusletur Buhølen - Foss
På oppmøtestedet ved Audna Cement møtte det opp nær 150 personer som ville med på
historisk rusletur. For folk i en stor krets var det Buhølen som var sentrum, med alle sine
tilbud med bakeri, postkontor, telefonsentral, slakter, skomakere, smie og ikke minst
handelslag. Først orienterte dagens eier, Ole Einar Håland og nabo Terje Haaland litt om
historien rundt sementfabrikken. Arnt Haga fortalte bl.a. om verkstedet og om
hoppbakken i Buhølen.
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Så gikk turen ned gjennom Buhølen sentrum og neste stopp var handelslaget. Der
fortalte bl.a. brødrene Arve og Trond Larsen mange gode historier om hendelser fra
bygda. Atti Eikaas kunne også supplere, og fortalte om da kinoen brant ned under
forestillingen "Prærien i flammer".
Litt lenger sør ved hengebrua fortalte Einar Mydland historien rundt stavtrafikken og
stavbuene. Hengebrua ble nylig restaurert, etter et initiativ fra Buhølenbygda. Den stod i
fare for å bli revet, men ble heldigvis fornyet. Over på Foss-sida var temaene flere, fra
melketransport med hest til middelalderkirka på Foss. Rusleturen gikk så via Øvre Foss
og snekkerverkstedet til Haaland og så til Melhusfossen der det gjennom historien har
vært mye industri på begge sider av elva.

10. juni: Herstøldagen
Historielaget var medarrangør sammen med Mandal Knivklubb og Lindesnes
Ungdomslag da årets Herstøldag ble gjennomført med nær 150 frammøtte.

22. august: Slektshistoriemøte
Karl Arnt Skarpeid holdt foredrag.

26. september: Slektshistoriemøte
Magne Waren fortalte om presten Gotzow og hva han etterlot seg av brev, kopibøker og
om etterslekt.

24. oktober: Bokpresentasjon og krigshistorie
Historisk bokkveld med to forfattere - Arild Svendsen og Gunlaug Nøkland som
presenterte sine bøker, «Brevet» og «I Søkkingsmyra». Cathrine Røksland satte ekstra
stemning på kvelden med passende sang og musikk. Arrangert av slektshistoriegruppa i
samarbeid med biblioteket.

28. november: Slektshistoriemøte
Karl Arnt Skarpeid fortalte om spanskesyken.

7. desember: Sjørøveri, sjøkrig og byplaner i Spangereid
Frans-Arne Stylegar fortalte om planene om å etablere en kjøpstad mellom Skien og
Stavanger i 1549. Ingen by ble etablert her før Kristiansand nesten 100 år senere, men
denne gangen var det Spangereid som var stedet - og da det var Christian den 3. som var
konge, kunne Spangereid ha blitt stedet for byen Christiansand. Redaksjonen for "Glimt"
presenterte noe av årets innhold.
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Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med:

«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2017 med et innholdsrikt nummer, det 37. i rekken.
Historielaget har støttet med totalt 10.000 kr til tre bøker utgitt av Ådne Fardal Klevs
forlag Sommerdalen forlag, og filmprosjektet til Harald Stensland som er filmet bl.a. i
Svinør.
Flere i historielaget har deltatt i arbeidet med kommunens kulturminneplan.
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 8.000 visninger (-1.000), 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 og turene siden lagets
oppstart i 1980 er med. På historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året
887 følgere (+111).
Laget har 348 (+8) medlemmer og i tillegg 202 (0) abonnenter av «Glimt fra
Lindesnes».
Rolf Steinar Bergli
(leder)

Bilder på baksiden:
Øverst fra v.: Torbjørn Ougland forteller om husmenn, Annlaug Opsahl forteller om
minner fra besøk hos doktoren, Arne Melhus om transporthistorie og Jahn Kristensen
om Spangereidruta.
Frans-Arne Stylegar hadde temaet ny by i Spangereid og det neste bildet er fra
Herstøldagen.
Tredje rekke: Odd Rømteland intervjuer Jahn Engervik og Rasmus Strømme,
forfattermøte: Arild Svendsen og Gunlaug Nøkland mens musikalsk innslag var ved
Cathrine Røksland (i midten), og Einar Mydland forteller om stavbuene i Buhølen.
Nederst har vi Arve Larsen og Håkon Skaar på rampa på handelslaget i Buhølen,
Øystein Tveiten og Trond Larsen på Buhølen-turen og til slutt Gunlaug Nøkland og
Karl Arnt Skarpeid.
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LINDESNES HISTORIELAG
Innstilling fra valgkomitéen 2018

Styret
Leder:
Styremedlemmer:

Rolf Steinar Bergli, Vestlia (gjenvalg, til 2019)
Per Einar Bergstøl, Bergstøl (gjenvalg, til 2020)
Signe Håland, Håland (gjenvalg, til 2020)
John Karlsen, Svennevik (gjenvalg, til 2020)

Varamedlem:

Sigbjørn Skjæveland, Gahre (gjenvalg, til 2020)

Revisor:

Rigmor Hennestad, Løland (gjenvalg, til 2019)

«Glimt» redaksjon
Annlaug Opsahl, Opsal (gjenvalg, til 2020)
Jahn Kristensen, Snig (gjenvalg, til 2020)
Tarald Lauen, Vigeland (ny, til 2020)
Valgkomite

Ole M. Homestad, Tjomsland (gjenvalg, til 2020)

Lindesnes 11. mars 2018

Ole M. Homestad
(sign)

Leif Larsen
(sign)
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