
 
Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid 

 
 

ÅRSMØTE 2022 
 
 

26. april 2022 kl 18:30 
Vigelandsstua, Lindesnes 

 
 
Saksliste: 

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

møteprotokoll 
− Årsmelding 2019, 2020 og 2021 (side 2) 
− Revidert regnskap og revisors beretning (side 11) 
− Kontingentfastsettelse (side 14) 
− Vedtektsendringer 
− Innkomne forslag  
− Valg (side 15) 

 
 
 
19:00:  Thore Smith forteller om Egelandssjekta 

Trond Skog i Lindesnes kystlag forteller om 
bruken av sjekta i dag. 
Musikk v/Svein Lysestøl.
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES 
HISTORIELAG 2019 

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

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Gunlaug Nøkland 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Tarald Lauen 

 
 
Kontaktpersoner for slektshistoriemøtene har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor 
Magne Risdal. 
 
Det har vært 3 styremøter og 16 medlemsmøter, møter i slektshistoriegruppa og 
arrangementer der historielaget er medarrangør. 
 
22. januar: Slektshistoriemøte med innlegg av Thomas Olsen fra Statsarkivet. Han 
tok for seg hvordan man finner ut mer om rederier, skip og mannskap i arkivene. 12 
frammøtte. 
 
6. februar: Historielaget var medarrangør da Lindesnes fyrmuseum arrangerte 
foredrag med forfatteren Fartein Horgar om Norges involvering i slavehandelen. 35 
møtte fram. 
 
26. februar: Slektshistoriemøte med Karl Arnt Skarpeid som fortalte om havet og 
yrkene som bandt slekter sammen i tre-fire århundrer. Han tok også for seg slekter i 
landene rundt Skagerrak som havnet her på Agder på 1700-tallet og om dagens 
etterkommere i fedrenes fotspor. 
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Vårens aktiviteter: Fartein Horgars foredrag i fjellhallen på Lindesnes fyr, Agnete 
Kjellin forteller om jordkjellere. Noen bilder fra utgravningene på Løland. Tarald 
Lauen og Jahn Kristensen på Herstøldagen. Sommerkonsert på Kulturtorvet.
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14. mars: Årsmøte med foredrag om jordkjellere v/Agnete Kjellin. Hun har skrevet 
bok om jordkjellere i Trysil i Hedmark, og fortalte om byggemåter og bruk. 35 
frammøtte. 
 
26. mars: Slektshistoriemøte med Harald Storaker som viste ulike måter å søke 
etter slekt på Internett. 15 personer kom på møtet. 
 
30. april: Slektshistoriemøte med Karl Arnt Skarpeid som fortalte om bruk av media 
som kildemateriell innen slektsforskning og generell historisk forskning. Han var 
også innom hva sier familietradisjonen om ættens historie.  
 
25. mai: Herstøldagen var historielaget medarrangør sammen med Lindesnes 
ungdomslag og Mandal knivklubb. Om lag 200 personer var innom arrangementet, 
og Jahn Kristensen var konferansier. 
 
27. juni: Fred Ulrichsen og Ådne Fardal Klev holdt konsert og kåserte: «Svinør i ord 
og toner, konsert og kåseri» 105 personer møtte fram utenfor Kulturtorvet på en flott 
junikveld. 
 
7. juli: Omvisning i utgravingsfeltet på Løland. Rundt 110 person møtte fram i 
styrtregnet, da Birgitte Bjørkli fortalte og viste fram funn som ble gjort på feltet i 
løpet av de siste dagene.  
 
27. august: Slektshistoriemøte med Karl Arnt Skarpeid hvordan en leter etter 
forfedre i utlandet i det område hvor disse skal ha levd. Det andre er et foredrag om 
rasismens historie i Norge før 1940 og under krigen. 
 
24. september: Slektshistoriemøte med Johannes Risnes som hadde om temaet: 
Hvor ble det av de som dro? – søk etter slekt i Amerika. 15 frammøtte. 
 
20. oktober: Søndagstur til Bredalsholmen og kanonmuseet i Kristiansand. En liten 
minibuss med deltakere tok turen til Bredalsholmen maskin og mek. for å se på 
prosjektet med å restaurere DS «Jøsenfjord», tidligere kjent som DS «Lindesnæs». 
Det ble også tid til en runde om bord i «Hestmanden». Etterpå ble det besøk på 
kanonmuseet på Møvig. 
 
22. oktober: Slektshistoriemøte med Harald Storaker på Kulturtorvet. Han gav 
gode råd til å søke etter slekt på nett. 
 
30. oktober: Historielaget var medarrangør da Sjølingstad Uldvarefabrik feiret 125-
års jubileum. Historiker Bård Raustøl fortalte om oppstarten av fabrikken. 
Konservator i Vest-Agder-museet, Birgitte Sørensen, fortalte om arbeiderboligen 
Våningen og planene for denne i framtida. Kvelden ble avsluttet med en omvisning i 
fabrikken. 70 frammøtte. 
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Høstens aktiviteter: Tur til Bredalsholmen og kanonmuseet på Møvig. John Karlsen 
om bord i «Hestmanden». MS «Jøsenfjord», tidligere DS «Lindesnæs» i dokka på 
Bredalsholmen. Sjølingstad Uldvarefabriks 125-års jubileum, formidlingsleder 
Judith Seland (t.v.) og avdelingsleder Sylvi Sørensen.  Johannes Risnes forteller om 
amerikaslekt. Fra avdukingen på Kulturtorvet der Tore Noddeland fortalte om 
treskjæring.  Tarald Lauen ved bysten av sin oldefar. Hanne Thyholdt holder tale.
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20. november: Avduking av byste ved Kulturtorvet. Historielaget var medarrangør 
da kommunen i samarbeid med Mandal knivklubb og Vigelandsmuseet i Oslo kunne 
avduke Gustav Vigelands byste av Tarald Louen, plassert foran hovedinngangen til 
Kulturtorvet. Dette var del av 150-års jubileet for Gustav Vigelands fødsel. Om lag 60 
frammøtte.  
 
26. november: Slektshistoriemøte med Bjørn Gabrielsen som fortalte om lokalt fra 
Spangereid.  
 
 
Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2019 med et innholdsrikt nummer, det 39. i 
rekken. I år bestod hefte av hele 192 sider. 
 
Historielaget har støttet oppføring av informasjonsskilt i Lillehavn og 100-års 
jubileumsboka til Vigmostad idrettslag. Vi har et samarbeid med ryddegjengen på 
Spangereid, og laget har fått elever ved Vigmostad privatskole til å selge 
Vigmostadbøker. Skiltet ved Kleivstien har blitt fornyet.  
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 4.400 visninger (-1.600), 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 975 følgere (+29). 
 
Laget har 357 (+5) medlemmer og i tillegg 194 (-6) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES 
HISTORIELAG 2020 

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

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Gunlaug Nøkland 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Tarald Lauen 

 
Kontaktpersoner for slektshistoriemøtene har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor 
Magne Risdal. 
 
Det har vært 2 styremøter og 4 medlemsmøter, møter i slektshistoriegruppa og 
arrangementer der historielaget er medarrangør. 
 
27. januar: Flyfoto på 60-tallet. Rolf Steinar Bergli viste ulike flyfoto fra Widerøes 
samling fra 60-tallet. Kulturtorvet ble godt fylt opp med om lag 110 frammøtte.  
 
28. januar: Slektshistoriemøte med Karl Ivar Grundeland og Karl Arnt Skarpeid. 
Reisende - omstreifere og fanter på 1800 - 1900 tallet og jordegods på Agder - 
eiendoms forhold på 1500 og 1600 tallet. 12 møtte fram.  
 
20. juni: Møte på Lindesnes fyr med temaet «Alexander L. Kielland-ulykken 
v/Carsten Syvertsen. Om lag 35 personer møtte fram. Arrangementet var i samarbeid 
med Lindesnes fyrmuseum.  
 
27. oktober: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. 
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Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2020 med et innholdsrikt nummer, det 40. i 
rekken.  
 
Historielaget har et samarbeid med ryddegjengen på Spangereid, og har støttet et 
filmprosjekt om Tysklandsbrigaden. Vi deltok også på Fyrets dag 29. januar med 
tema "Fyrlys på maritim litteratur".  
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 5.800 (+1.400), og den mest besøkte siden 
er innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet opp. På 
historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året 1054 følgere (+79). 
 
Laget har 365 (+8) medlemmer og i tillegg 191 (-3) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
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ÅRSMELDING FOR LINDESNES 
HISTORIELAG 2021 

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

Leif Larsen 
    
Redaksjon:  Annlaug Opsahl 
   Gunlaug Nøkland 
   Jahn Kristensen 

Kjell Olsen 
Rasmus Strømme 

 
Kontaktpersoner for slektshistoriemøtene har vært Aud Syrdal Skjærstad og Tor 
Magne Risdal. 
 
Det har ikke vært noen styremøter mens det har vært fire møter i 
slektshistoriegruppa og arrangementer der historielaget er medarrangør. 
 
19. september: Samarbeid med Audnedal historielag om tur til steinalderfunn ved 
Eptevann. Om lag 35 ble med på turen.  
 
28. september: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet.  
 
26. oktober: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. Harald Storaker fra Lyngdal. 
 
23. november: Slektshistoriemøte på Kulturtorvet. Sigrid Tufteland fortalte om 
boka «Levd liv - Vigmostad folk gjennom 200 år». 
 
Andre saker som laget har tatt opp/arbeidet med: 
«Glimt fra Lindesnes» kom også ut i 2021 med et innholdsrikt nummer, det 41. i 
rekken.  
 
Historielaget har sammen med Mandal knivklubb og Lindesnes ungdomslag dannet 
foreningen Herstøl laget. Håkon Skaar og Jahn Kristensen er med i styret for 
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foreningen og har bidratt med dugnadsinnsats. Historielaget har også bidratt med 
50.000 kr til prosjektet med å utvikle Herstøl.  
 
Styret har bidratt med ideer til revyen som Lindesnes ungdomslag gjennomførte 
oktober 2021: «Frå Paradis til trekkspelisme – soga om Lindesnes». 
 
Lagets hjemmesider hadde gjennom året 5.600 (-200), og den mest besøkte siden er 
innholdssiden for «Glimt fra Lindesnes» der alle artiklene er listet opp. På 
historielagets side på Facebook var der ved utgangen av året 1167 følgere (+113). 
 
Laget har 365 (0) medlemmer og i tillegg 190 (-1) abonnenter av «Glimt fra 
Lindesnes». 
 
Rolf Steinar Bergli 
(leder) 
 

 
 
Fra turen 19. september til Eptevann. Det vil komme en egen artikkel om dette i 
«Glimt». 
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KONTINGENTFASTSETTELSE 
 
Ingen forslag til endring. 
 
 
VEDTEKTSENDRING 
 
På grunn av kommunereformen har navnet Lindesnes endret innhold. Historielaget 
ser at navnet «Lindesnes historielag» kan gi ulike forventninger om nedslagsfelt. Vi 
foreslår derfor at laget legger til underteksten «Vigmostad, Sør-Audnedal og 
Spangereid» der lagets navn eller årshefte omtales, for å unngå dette. 
 
Vedtektene må også tilpasses dette og følgende foreslås: 
 
 
1) Lindesnes historielags formål er å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om 
den kulturhistoriske arv i Lindesnes kommune. 
 
erstattes med: 
 
1) Lindesnes historielags formål er å vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om 
den kulturhistoriske arv i Vigmostad, Sør-Audnedal og Spangereid. 
 
 
INNKOMNE FORSLAG 
 
Ingen innkomne forslag. 
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VALG 2022 
 
 
Styret 
Leder:  Rolf Steinar Bergli - valgt til 2023 
Nestleder:  Håkon Skaar - valgt til 2023 
Styremedlem:  Per Einar Bergstøl – valgt til 2024 
Styremedlem:  John Karlsen - valgt til 2024 
Styremedlem:  Sigrid Tufteland – valgt til 2024 
 
Varamedlem:  Bente Hennestad – valgt til 2023 
Varamedlem:  Sigbjørn Skjæveland - valgt til 2024 
 
Revisor:  Rigmor Hennestad – valgt til 2023 
 
 
 
Redaksjon 
 Annlaug Opsahl – valgt til 2024 
 Gunlaug Nøkland – valgt til 2023 
 Kjell Olsen – valgt til 2023 
 Jahn Kristensen - valgt til 2024 

 Rasmus Strømme – valgt til 2024 
 
 
Valgkomite 
  Leif Larsen – valgt til 2024 
  Ole M. Homestad – valgt til 2023 
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