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Møter - arrangementer 
Det er i år holdt 6 styremøter. 

 
Årsmøtet som opprinnelig var fastsatt til 20. mars, ble av hensyn til koronasituasjonen utsatt 
til 15. mai. Som vanlig i bygdehuset. Innenfor koronaforskriftene var 18 medlemmer til stede. 
På grunn av disse spesielle omstendighetene var programmet kun årsmøtesaker og enkel 
bevertning. Årsmøtet vedtok å heve årskontingenten til kr. 150. 
 
Pga. pesten har det vært et veldig spesielt år for oss i historielaget som for alle andre. De 
tradisjonelle arrangementene våre måtte avlyses, både 17. mai-festen, bygdedagen og 
førjulsfesten.  
 
Felles bokstand sammen med de andre historielaga i kommunen ble avvikla på Oddensenteret 
lørdag 5. desember. En fin måte å presentere laget på, sjøl om salget var tregere enn i fjor. 
 

 
Litteratur 

• ”Liv i Landvik” 
Årets hefte er utgave nr. 37. Prisen er uendra kr. 150 pr. hefte.                                                                                    
Redaksjonsnemd er Astrid Stuestøl Sandkjær (redaktør), Hilde Inntjore, Ådne Woie og Geir 
Åsen, Lillian Lauvdal. Lars Magne Tønnesøl er salgsansvarlig, og Terje Sandkjær er ansvarlig 
for annonsene. 
 

• Landvik kulturhistorie bind II 
Arbeidet med boka, som dekker perioden fra ca. 1050 til reformasjonen (1537), har gått jevnt 
og trutt, med en framdrift som tilsier ferdig manus våren 2022. 
Forfatter på full tid: Sveinung Boye.  
Bokkomite: Knut Brautaset, Astrid Stuestøl Sandkjær, Geir Åsen, Olav Inge Sandnes 
(prosjektleder). 
Finansiering: Øystein Stie kr. 2 mill., Aust-Agder fylkeskommune kr. 100.000. 
  

Bokkafé 
I 15 år har historielaget avvikla bokkaféer i Bygdehuset første lørdag i måneden (så sant 
mulig), 3 ganger om høsten og 3 ganger vinter/vår. I en periode hadde Landvik mållag 
ansvaret for en to bokkaféer i året.  

I år var det begrensing på 20 deltakere pga. korona. Vi avvikla fire, og avlyste bokkafeene i 
april og desember. 

01.02: Arendals salmedikter Elevine Hede  v/ Nils-Petter Enstad 

07.03: Inger Hagerups dikting v/ Bodil Lunden og Terje Sandkjær 

5.10: Byen og bygningene v/ Trond Audun Berg 

2.11: Hulda Garborg v/ Kirsti Berntsen 

Et viktig innslag på bokkaféene er servering av kaffe og kaker, noe disse har ansvaret for: 
Jorunn Havstad, Anne Møretrø, Randi Larssen, Målfrid Hørte, Turid Håland og Astrid 
Stuestøl Sandkjær. 
 

Turer 
Den spesielle smittesituasjonen medførte at også årets planlagte turer måtte avlyses, bortsett 
fra en tur til Hasseltangen-Ruaker 20. august, med Ove Bach og Ivar J. Jansen som naturloser. 



   
 

   
 

14 deltakere i regnværet. 

 
Turveier 
Historielaget har påtatt seg ansvaret for at Barnevandrerstien og Kjørkeveien til Beisland til 
enhver tid er godt merka og lett framkommelige. Stiene er med i turistkontorets 
markedsføring av kommunens turtilbud. For vedlikeholdet av Barnevandrerstien får 
historielaget en årlig godtgjørelse på kr. 5.000 fra kommunen. 
Nytt av året er at vi også har påtatt oss ansvaret for en rundløype Stømne-Einerfjell-
Kjørkeveien-Stømne, mot en årlig godtgjørsle på kr. 3.000 pr. år.  
 

Systematisering/digitalisering av gamle bilder 
Historielaget har et betydelig bildearkiv, som bare delvis er organisert.  Laila Risbruna 
Andersen og Inger Johanne Johansen har i løpet av de siste åra gjort en kjempejobb med 
å systematisere og skanne gamle bilder De har levert denne rapporten: 

 
Rapport ang. bildearkivet til Historielaget. 
Det er na  litt i overkant av to a r siden vi starta opp med bildearkivet, innkjøp av laptop, 
skanner og bildeprogrammet: Foto Station Pro 8.0.  
Tore Knutsen og folk pa  Kuben hjalp oss i gang med oppsett av register til a  registrere 
bildene i, og Øyvind Gulbrandsen med innkjøp av fotoprogram. 
 
Vi har pr. idag scanna ca 2900 bilder.  
 
Bokser med bilder fra Kuben............................................................................... ...  487  
Mapper med registrerte bilder fra hvelvet, Historielaget.......................................... 346  
Bilder og negativer i mapper fra hvelvet, uten registrering.......................................847 
Bilder fra hvelvet fra Anne Marie Aarak...................................................................415  
Bilder og negativer fra hvelvet, Olga og Oskar Moen............................ ...................331 
Bilder kommet til senere som vi har fa tt fra forskjellige givere.........................ca    474 
Totalt                                                                                                                    ca  2900 stk 
 
Av disse er  2572 stk publisert pa  Agderbilder. 
Ca 175 stk er straks ferdig registrert, og vi ha per a  fa  disse ut pa  Agderbilder om ikke sa  
lenge til. 
Ca  75 stk har vi funnet dobbelt opp av, og publiserer bare den ene, sa  de trekkes fra de 
2900. 
ca  238 stk er ikke registrert enda, men vi ha per a  finne litt opplysninger om dem 
etterhvert. 
 
Det stoppa opp en stund va ren 2020 da vi ikke kunne bruke de bilderegistrene vi hadde 
lagt inn opplysningene i. Men ma tte gjøre om en masse for a  fa  dem inn i Metadata som 
de skulle masseregistreres i for a  legge dem ut pa  Agderbilder. Men problemet løste seg 
etterhvert. 
 
Men na  registrerer vi bildene direkte i Foto Station og i Metadata, sa  er de ferdig til a  
legges ut pa  Agderbilder, men vi ma  sende dem over til Kuben, sa  legges de ut derfra. 
 
Ellers har det vært et interessant og givende prosjekt a  holde pa  med, som vi begge har 
hatt glede av a  jobbe med. Og vi tar gjerne imot flere bilder til scanning og registrering, 
helst med opplysninger til. 



   
 

   
 

Lenke til agderbilder.no: https://agderbilder.agderfk.no/fotowe/ 
eller søk bare etter: agderbilder.no 
 
Da kommer dere inn i flere bildemapper for hele Agder, og der er mye a  se pa  fra andre 
historielag, museer og kommuner, deriblandt Landvik Historielag. Den er oversiktlig og 
ligger alfabetisk.  
 
med hilsen 
Laila Risbruna Andersen og 
Inger Johanne Johansen 
 
 
 
Facebook 
Etter initiativ fra Frode Eldegard Mindrebø er det oppretta  facebookside til Landvik 
historielag som et tillegg til heimesida. Administratorer er Kristin Skodde Hansen og 
Frode Eldegard Mindrebø. Frode gjør en flott jobb med a  holde alle følgerne oppdatert 
om det som skjer i laget. Det er en link til heimesida slik at det er enkelt a  komme seg inn 
for mer utfyllende informasjon. Facebooksida «Gamle landvikbilder» har ogsa  fa tt flere 
følgere etter at historielaget oppretta sin side. Na r pandemien er over vil annonsering og 
pa minnelser pa  facebooksida i forkant av bl. a. arrangementer være en selvfølge. Sa  kan 
det legges ut bilder osv i etterkant og dermed pa  en bedre ma te enn før skape blest om 
lagets virksomhet. 
 

Gaver 
  
Frode Kirkedam har via Frode Mindrebø gitt en samling av bilder etter Otto Kube til 
historielaget. Samlinga inneholder en betydelig mengde bilder fra Landvik, samt en del også 
fra Grimstad ellers. Kirkedam har to forutsetninger for å deponere samlinga hos historielaget: 
1. Landvik historielag skal ikke utnytte samlinga kommersielt uten etter avtale med Frode   
    Kirkedam 
2. Frode Kirkedam skal ved behov kunne få kopi (digitalt) av bilder fra samlinga uten  
    vederlag. 

 
Ellen Thompson har gitt en ransel med skolebøker og penalhus tilhørende Borghild Austland, 
som hun brukte på barneskolen på Fillingtveit tidlig på 1900-tallet. Torleiv Håland har laga et 
skap til dette, som monteres i bygdehuset. 
 

Hamsuns hule 
Etter initiativ av Paal Malde er det montert ny trapp og satt opp nytt skilt ved Hamsunds hule 
ved Opplandsveien, sponsa av arkitekt Paal Malde, BGM Arkitekter AS og Haugebo AS. 
Historielaget har inngått bruksavtale med grunneier Lars Ivar Udjus, og det er historielaget 
som har ansvaret for at stedet holdes i orden. 
 

Historielagets heimeside 
Per Løland Våje har overtatt ansvaret for heimesida etter Øyvind Gulbrandsen. Heimesida er 
et viktig redskap for å orientere om og vekke interesse for historielagets arbeid.  
Under folderen «Landvikfolk forteller» har Historielaget fått digitalisert lydopptak av 79 
intervjuer med eldre folk fra Landvik. 
Vi vil også minne om at ved å søke under Landvik på Nasjonalbiblioteket kan en finne en 
digitalisert utgave av bygdebøkene «Gard og grend» og «Ætt og odel» som gjør at en ved å 



   
 

   
 

søke på ett navn i den ene boka, kan finne alle omtalene om personen i det bindet. Det samme 
kan en gjøre i det andre bindet, og dermed få full oversikt over omtalen om personen i begge 
bøkene. Dette er en også en stor fordel for å finne slekten vedkommende hører til. Til nå har 
dette vært omtrent umulig uten detaljkunnskap om de enkelte slektene. 

 
Landvik bygdehus 
Harald Støyl er for tida styreleder for bygdehuset, som representant for historielaget. I tillegg 
har historielaget også et styremedlem, som er Ove Bach. 
Det er krevende å drive et så stort hus, men foreløpig går økonomien rundt. Tore Stalleland er 
ansvarlig for daglig drift på vegne av husstyret. 
 

Grasrotandelen 
Historielaget er registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysund slik at vi kan være med ved 
fordeling av Grasrotandelen til Norsk Tipping. Det er ikke de store summer som tilflyter 
historielaget på denne måten, men alle monner drar. Det bør være et mål å hente mer penger 
her, ved at folk som tipper eller er med på andre spill gjennom Norsk tipping krysser av for 
Landvik historielag. Dette er en enkel og grei måte å støtte historielaget på, og alle oppfordres 
til å gjøre dette kjent. 
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