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Årsmelding 2019 for Vestre Moland og Lillesand Historielag 

Vestre Moland og Lillesand Historielag har også i 2019 vært aktive i lokalmiljøet og 
hatt god kommunikasjon med våre medlemmer via e-post, hjemmesiden og 
Facebook. Det har vært en rekke arrangement, foredrag og vandringer. 
Oppslutningen har vært meget god. Dette viser at interessen for vår slekts- 
lokalhistorie er stor.    
 

Styret har hatt følgende sammensetning:  
Ragnar S. Langfeldt, styreleder 
Randi Rosenberg Hall, nestleder og sekretær (på valg i 2020) 
John Gustav Johansen, styremedlem (på valg i 2020) 
Ingrid Mørk Stoveland, styremedlem  
Elisabeth Franck Danielsen, styremedlem 
Alvhild Gulbrandson, varamedlem (på valg i 2020) 
Kristen Edvard Skaar, varamedlem (på valg i 2020) 
Siri Skuggevik, varamedlem (på valg i 2020) 
 

Valgkomité 
Nils Bjelland 
Gunvor Benestad Lia 
Erling Gitmark 

Revisor 
Per Tollef Knudsen (på valg i 2020) 

Redaksjonskomité (Oppnevnt av styret) 
            Terje Ellefsen 
            Bergliot Øie Johansen 
           John Gustav Johansen 

Historielaget er representert i følgende foreninger/grupper 
Museumsnemnda for Lillesand by- og sjøfartsmuseum v/ Kristen Edvard Skaar 
Verven kultursenter v/Terje Ellefsen 
Lillesand – Flaksvandbanen v/Terje Ellefsen 
Skiltkomite med formål skilting av eldre fredede verneverdige bygg v/Terje Ellefsen og 
John Gustav Johansen som for tiden sitter på vegne av museets representant Anne 
Sophie Høegh-Omdal.  
I prosjektgruppe for Lillesands historie er historielaget representert med John Gustav 
Johansen og med Terje Ellefsen som varamedlem. Bergliot Øie Johansen er 
medarbeider i nemnda.  
Laget samarbeider ofte med Lillesand by- og sjøfartsmuseum, som for eksempel med 
arrangementer på Kulturminnedagene.  
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Fotoregistreringsgruppen ved museet sørger for at det foretas en trygg og 
profesjonell digitalisering av gamle bilder fra Lillesand. Bildene blir tekstet før de blir 
gjort offentlig tilgjengelig i en ny, sikker og etter hvert søkbar database. Faste 
medarbeidere fra historielaget er Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen. 
 

Styremøter 
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden. Varamedlemmene stiller fast på 
styremøtene og deltar aktivt i styrearbeidet for laget.   

 
Medlemmer – kontingent 

Ved utgangen av 2019 hadde Historielaget 206 betalende medlemmer, noe som er 
en økning på 3 fra året før. Kontingenten ble ikke endret for 2019 og er kr 150 pr 
medlem.  

 
Uttalelser 

Historielaget er høringsinstans til kommunale planer, reguleringsplaner og prosjekter. 
I 2019 er det gitt følgende høringsuttalelser: 

  
• Adresseprosjektet/tildele vegnavn - skrivemåte: Helldalsvegen eller 

Heldalsvegen 
• Kommunedelplan sykkel 

Utgivelser  
Lillesandskalender 2020 - Den inneholder historiske bilder og tekstinformasjon 
(ansvarlig: John Gustav og Bergliot Øie Johansen og Terje Ellefsen). 
Utformingen av kalenderen som ble ny i 2018, har fortsatt positiv tilbakemelding og 
blir derfor brukt som standard videre. Salget har vært godt og gir et fint bidrag til 
inntekter for Historielaget. 
 
Årsskrift  
Historielaget gir ut et årsskrift annet hvert år. Årsskriftet nr.16 2018-19 i serien «Det 
var en gang» som har flere lengre artikler har solgt godt. Prisen på årsskriftet ble i 
2019 regulert ned til 150 kr.   
Historielaget har på lageret et godt utvalg av de fleste årgangene av årsskriftene.    
 
Annet  
Historielaget fikk god og fyldig omtale i «Egde» som er magasinet for historie og 
kulturarv i Agder – nr. 2/2019. 
 

E-post - Hjemmeside/facebook 
Vår kommunikasjon med medlemmene som kontingentvarsling, informasjon om 
møter og aktiviteter foregår i hovedsak på e-post. Vi legger også ut informasjon på 
vår hjemmeside; vestremolandoglillesandhistorielag.wordpress.com og på 
Historielagets facebook-side. 
 

Arrangement   
6. februar: Ønskereprise med Paul Flaa som tok oss med på en vandring gjennom             
Sandsmyra og Fossbekks historie. 
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28. mars: Årsmøte – Styreleder i Landslaget for Lokalhistorie Mikal Heldal kåserte om 
seilskutetiden og utfordringene med å skaffe og lagre godt drikkevann om bord på de 
gamle skipene.  Dag Ellefsen stilte med sang og musikk som passet til kveldens 
tema. Sjømannsforeningen var spesielt invitert. 

23. mai: Møte på Kalvild Gård med foredrag av lokale kjentfolk. 
Tom Svennevig - Kaldvell fra tradisjonelt bondesamfunn fram mot mer moderne tid 
Anders Grimenes - Vannveien, tømmer og fløting-innsats – betydningen for bygde-
samfunnene. 
Ragnar Langfeldt - Hovedtrekkene ved industrien – sliperi og sagbruk. 
Det var sang- og musikk-innslag tilpasset sted og tema.  
Alle tre innlegg ble filmet og ligger tilgjengelig på vår hjemmeside og på Youtube. 
 
17. juni: Nytt møte på Kaldvell for elever ved Møglestu Videregående skole og elever 
ved Lillesand Voksenopplæring. Filmene fra forrige møte ble vist og etterpå var det 
en guidet tur til restene av de gamle fabrikkbygningene. 
 
19. juni: Blomsternedlegging på Lofthusbautaen, Terje Sandkjær talte. 
Fremføring av «Tyven og sølvkanna» under Møglestu-dagen. 2 forestillinger og fullt 
hus. 
 
26. juni: Samarbeid med Lillesandsdagene - Vandring i Øvregate – en aktiv og 
levende bydel i mange ti-år!  Eli Bentsen og Dagfinn Bakkemoen fortalte om 
bygninger, folk og aktivitetene der. Historiske skilt ble avduket på Høigilts hus i 
Øvregate 5 og Salvesens hus i Øvregate 23.  
Det var tydelig et populært tiltak! 

26. august: Vervendagen. Deltagelse med stand og salg av kalender og årsskrift. 
Konkurranse for barn er populært. Fint at flere barn får litt kjennskap til historien og 
nærmiljøet vårt. 
 
1. september: Skinnelangs – langs Flaksvannsbanen. Kåseri ved Alvhild       
Gulbrandson. Flere gode innslag. 
 
12. september: Kulturminnedag – byvandring med avduking av informasjonsskilt på 
fredede bygninger.  Møte i Rådhuset – kåseri ved Aadne Sollid fra Aust-Agder 
fylkeskommune, «Hva kan kulturminnevernet gjøre for eiere av freda og verneverdige 
bygninger», sang ved Ingrid Vetlesen.  
Bevertning – solid tradisjonell mat og drikke. 

Følgende bygninger fikk flotte skilt med god historisk informasjon: 

Strandgt 33 - S N Hansen-gården.   
Nygårdsgt 1 Carl Knudsen-gården  
Strandgt 17 Rosenkildehuset 
Strandgt 14 Tollbua    
Strandgt 5 Skrivergården   
Storgt 10 Lillesands Sparebank 
Østregt 2 Rådhuset    
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18. oktober: Kulturnatt – bidrag med konkurranse for barn med tema historiske steder 
i Lillesand. Kunstskatter i Rådhuset – Alvhild Gulbrandson og ordfører Arne 
Thomassen fortalte.  
 
7. desember: Julemarked - stand i bakgården til Lillesand by- og sjøfartsmuseum med 
salg av årsskrift og kalender.  
 
I løpet av året har Alvhild Gulbrandson som historielagets representant bidratt med 
kåserier og/eller historiske spørrekonkurranser på arrangement i Seilforeningen, på 
"Karis kafe og med programposten «Fra hus til hus» i Radio L. Dessuten undervist 
om og med ekskursjon til Møglestu, for skoleklasse på Tingsaker. 

Økonomi   

Historielagets økonomi er god. Hovedinntekten siste året var medlemskontingent, 
inngangspenger på møter samt salg av kalendere og årsskrift. Kassebeholdning var 
850 kr ved årsslutt mens bankinnskudd var på kr 189 353,33.  
Dette inkluderer kr 15 000,- som er et bidrag fra Landslaget for lokalhistorie til 
prosjektet «Sjørøverne kommer» som er et prosjekt for informasjon til skoleklasser 
om starten på Lillesand bys historie. 

Historielaget bidro med økonomisk støtte til Stumfilmarrangementet i e-Teatret i 
november. 

Lageret av årsskrifter og kalendre er nedskrevet i betydelig grad. Ved salg til 
rabatterte priser vil det fortsatt gi positivt bidrag til Historielaget.  

Vi har overtatt restopplaget av Per Mollatts bøker om Kaldvell og Stikselva-
vassdraget for kr 1500,-. 

Vi er glade og takknemlige for at Lillesands Sparebank ved mange anledninger har 
vært en solid og god sponsor. I tillegg har vi fått gave-tilskudd for oppgradering av 
informasjonsskilt ved Lofthus-bautaen.  
Bankens finansiering av skilt på fredede og verneverdige bygg er av stor betydning 
for byen, noe som både lokale folk og tilreisende har stor glede av. 

 
 
 
Ragnar S. Langfeldt  Randi Rosenberg Hall John Gustav Johansen 
Styreleder og kasserer Nestleder og sekretær         Styremedlem 
 
 
 Ingrid Mørk Stoveland  Elisabeth Franck Danielsen  
      Styremedlem    Styremedlem og controller    
 
 
 
 

 


