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Årsmelding 2020 for Vestre Moland og Lillesand Historielag 

Vestre Moland og Lillesand Historielag har i 2020 hatt mindre aktivitet enn tidligere år pga Covid 19 
pandemien. Oppslutningen har vært meget god på de gjennomførte arrangementene – foredrag - 
vandring. Det har vært god kommunikasjon med våre medlemmer via e-post, hjemmesiden og 
Facebook. Interessen for vår slekts- og lokalhistorie er stor.    

 
Styret har hatt følgende sammensetning:  

Ragnar S Langfeldt, styreleder (på valg i 2021) 
Randi Rosenberg Hall, nestleder og sekretær  
John Gustav Johansen, styremedlem  
Ingrid Mørk Stoveland, styremedlem (på valg i 2021) 
Elisabeth F Danielsen, styremedlem (på valg i 2021) 
Alvhild Gulbrandson, varamedlem (på valg i 2021) 
Siri Skuggevik, varamedlem (på valg i 2021)  
Nils Øvland, varamedlem (på valg i 2021) 
 

Valgkomité 
Nils Bjelland 
Gunvor Benestad Lia 
Erling Gitmark 

Revisor 
Carl Jon Hansen  

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

Historielaget er representert i følgende foreninger/gruppe 
Verven kultursenter v/ Nils Øvland 
Lillesand – Flaksvandbanen AS v/Terje Ellefsen 
Skiltkomite med formål skilting av eldre fredede verneverdige bygg v/Terje Ellefsen og John Gustav 
Johansen som representerer museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal.  
Prosjektgruppe for Lillesands historie v/ John Gustav Johansen og med Terje Ellefsen som 
varamedlem. Bergliot Øie Johansen er medarbeider for prosjektgruppen.  
 
Historielaget har samarbeid med Lillesand by- og sjøfartsmuseum - for eksempel med arrangement 
på Kulturminnedagen.  
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I fotogruppen ved museet er Bergliot Øie Johansen og John Gustav Johansen faste medarbeidere 
fra historielaget. Fotogruppen sørger for at det foretas en trygg og profesjonell digitalisering av 
gamle bilder fra Lillesand. Bildene blir tekstet før de blir 
lagt ut på www.agderbilder.no  
Elisabeth Franck Danielsen er medlem av museumsnemnda.    
 
Vi deltar i prosjektarbeid sammen med Kommunen og Sparebanken for QR merking av fredede og 
verneverdige bygg i Lillesand. USUS - næringsklyngen for Sørlandet og Telemark bidrar med hjelp til 
å legge informasjonen inn i deres database. 

 
Styremøter 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Varamedlemmene til styret møter fast på 
styremøtene og deltar aktivt i styrearbeidet for laget.   
På grunn av smittevernreglene så har en del av styrearbeidet foregått via e-post. 

 
Prosjektgruppe – Hjemmeside/digitalisering av arkiv 

Styret har oppnevnt prosjektgruppe med formål ny hjemmeside og opprydding og systematisering 
av historielagets arkiv.  
Medlemmer: Ragnar S. Langfeldt, Siri Skuggevik, Elisabeth Franck Danielsen. 
Det er inngått avtale med Webdesign, Kristiansand, for utarbeidelse av ny hjemmeside som 
historielaget håper skal være i drift fra våren 2021. 
Arbeidet med å digitalisere arkivet har startet opp. 

 
Medlemmer – kontingent 

Ved utgangen av 2020 hadde Historielaget 199 betalende medlemmer, noe som er en nedgang på 7 
fra året før. 
Det har vært noe mer vanskelig å kreve inn utestående kontingent i 2020 som kan skyldes mindre 
aktivitet.  
Kontingenten ble ikke endret for 2020 og er kr 150,- pr medlem.  

 
Uttalelser 

Historielaget er høringsinstans til kommunale planer - kommuneplaner, reguleringsplaner – og 
prosjekter. I 2020 er det gitt følgende høringsuttalelser: 

  
• Adresseprosjektet/tildele vegnavn - skrivemåte:  

o Rissholmen eller Risholmen 
o Tengsbekk eller Thingsbekk 
o Østerøya eller Østerøy 

 

Utgivelser  
Lillesandskalender 2021 – Også i år kom det ny Lillesandskalender. 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. Salget har vært godt og gir fint bidrag til inntekter for Historielaget. 
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Årsskrift kommer ut annet hvert år.  Årsskrift nr 17 ble ferdig i god tid på høsten slik at salget kunne 
starte i november.  Det inneholder 14 interessante artikler om lokale forhold og er flott illustrert 
med bilder. Ut fra senere års erfaring med salg, så ble det trykket noe færre enn tidligere, 300 eks. i 
år. Likevel synes salget i 2020 å ha vært noe bedre enn de foregående år. Prisen ble satt til kr 200,- 
som dekker kostnadene ‘med utgivelsen. 
Historielaget har på sitt lager et godt utvalg av de fleste årgangene av årsskriftene.   
 

Lillesand kommunes kulturpris 2020 
Denne gjeve prisen gikk til ekteparet Bergliot Øie og John Gustav Johansen for blant annet deres 
utrettelige og imponerende arbeid for samling og bidrag i lokalhistorisk sammenheng. 
I vårt eget historielag har de i en årrekke vært aktive i redaksjonskomiteen for kalender og årsskrift i 
tillegg til stort engasjement i mange saker og i styret.  
Vestre Moland og Lillesand Historielag gratulerer dem med utmerkelsen!  

 
E-post - Hjemmeside/Facebook 

Vår kommunikasjon med medlemmene – 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.   
 

Arrangementer   
30. januar: Felles møte med Sjømannsforeningen i biblioteket. Per Arne Totland kåserte med 
utgangspunkt i hans bok «A century at sea» som omhandler rederiet Belship. Der er det flere av 
Lillesands sjømenn som har hatt ledende og viktige roller i rederiet, spesielt under krigen og i 
selingene på Korea under Koreakrigen.  Ca 50 tilstede – det vil si fullt hus! 

30. august: Skinnelangs - Tur sammen med Lillesand-Flaksvandsbanen AS og Birkenes Historielag fra 
Sogneskiftet og opp til Tveide stasjon. I alt ca 100 deltagere fikk oppleve en fin tur med gode innslag 
om historien om jernbanen og mye av det som skjedde i den forbindelse. Historielagets Alvhild 
Gulbrandson bidro med kåseri med følgende tema: «Hva har skjedd i Modalen?» 

10. september: Kulturminnedagen - «Nye skilt med historisk informasjon på 15 verneverdige 
bygg!». Arrangement med fullt hus på Meta Hansen huset - 50 betalende deltagere. TV Lillesand 
hadde filmet. Det ble gitt kommentarer og informasjon om hvert av byggene av kjentfolk fra 
Historielaget.   
 

23. oktober: Kulturnatt – Bidrag med kulturløype for barn og unge med tema kjente og historiske 
steder i Lillesand. Overveldende deltagelse – ca 50 stk og med premier til alle! 
 
5. november: Fellesmøte sammen med Lillesand Kirkeakademi i Lillesand kirke. Temaet var Hans 
Nielsen Hauge. Svein Vik Såghus tok utgangspunkt i Hauges virke med utvinning av salt på 
Saltholmen under Napoleons-krigene. Filosof og forsker Henrik Syse ga et fengslende kåseri om 
forkynneren og den aktive næringslivsmannen. Et meget vellykket arrangement med i alt 180 
tilhørere.  
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Flott sang og musikk av Ivar Skippervold sammen med Elisabeth Ording og Solveig Vindholmen. Det 
var sanger som Skipper-vold har skrevet i forbindelse med 250 års jubileet for hans Nielsen Hauge i 
2021. 
  
Vårt nye årsskrift ble introdusert i dette møtet. Historielaget fikk solgt både årsskrift og kalendere. 

Planlagte ikke gjennomførte arrangementer  
12. mars: Årsmøtet skulle vært avholdt. Samme dag ble det innført restriksjoner i møter og 
sammenkomster på grunn av Covid 19 smittefare. Møtet ble i siste øyeblikk avlyst.  
Årsmøtet ble senere gjennomført som et digitalt årsmøte ved bruk av e-post til medlemmene.  

10. mai: Tur langs deler av Barnevandrerstien med samling på Stien. Dette skulle være et felles 
arrangement med Landvik Historielag og Birkenes Historielag.  

Lillesandsda’ene: I forbindelse med Lillesandsda’ene skulle vi hatt vandring og fortelle om 
Kokkenes, historien, bebyggelsen og aktivitetene der.  

 
Økonomi   

Historielagets økonomi er god. Hovedinntekten i 2020 har vært medlemskontingent, 
inngangspenger på møter samt salg av kalendere og årsskrift. Kassebeholdning var 871,- kr ved 
årsslutt mens bankinnskudd var på kr 181 634,26.  
Dette inkluderer kr 15 000,- som er bidrag fra Landslaget for lokalhistorie til prosjektet «Sjørøverne 
kommer» som er et prosjekt for informasjon til skoleklasser om starten på Lillesand bys historie. 
Prosjektet skulle vært gjennomført i 2020, men pga Covid 19 er det utsatt til våren 2021. 

Lageret av årsskrift og kalendre er nedskrevet slik at salg til rabatterte priser vil fortsatt gi positivt 
bidrag til Historielaget.  

Vi er nok en gang 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 arbeidet med å bringe Lillesands 
historie også til barn og unge. 
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 M Stoveland  Elisabeth Franck Danielsen  
 Styremedlem   Styremedlem og controller    
 
 
 

 


