
HIS ø y HIS TOR I E L A G - Arsberetning for 2014 
Styrets sammensetning: 
Formann Vlrik Sissener Kirkedam - velges for I år ad gangen 
Nestformann Eldbjørg Nordvik Westbø - på valg 
Styremedlem Tor Vik - ikke på valg 
Kasserer/styremedlem Knut Jørgen Wingaard Knudsen - ikke på valg 
Styremedlem . Solveig Garcia de Presno Espeland . - på valg .... . 
Styremedlem Signe Krogh Andersen - på valg 
Styremedlem ... ... . . Alfhild Taraldsen ... . . . . ..... . - ikke på valg 

Fjorårets årsmøte ble avholdt 21. november på Hisøy Menighetshus, med 50 fremmøtte. 
Årsmelding, regnskap, budsjett og valg gikk greit unna. Etter bevertningen viste Alf-Georg Dannevig 
gamle Arendalsbilder, som hans far, Birger Dannevig, hadde tatt. Det var mange flotte og informative 
bilder fra en tid som forsvinner så altfor raskt. Det var likeså salg av Alf-Georgs nye fotobok, samt vår 
egen biografi om Birger Dannevig. l tillegg var det en lett Hisøy-Quiz, og salg av quizboken vår. 

12014 har vi avholdt 7 ordinære styremøter, samt mange arbeidsmøter i forb .med arkivflytting. 
Fredsmarkeringen 8. mai på Sandvigen Festning, i samarbeid med Arendal Historielag, måtte også i år 
trekke innendørs i Grendehuset pga mye regn . Tross været ble det likevel en verdig markering av 
dagen, og samtlige deltagende org.og enkeltpersoner, samt Gamle Sandvigen Vel takkes for lojalt 
oppmøte år etter år. 8.mai er jo Veteranenes Dag og Solveig representerte laget vårt på Arendal 
kommunes markering på Houens plass og i Arendal Gamle Rådhus. 

Mye av styrets tid har gått med til dugnad og «berging» av dokumenter og bøker, lagret i arkivet 
vårt her på huset. Dessverre forårsaket de langvarige og kraftige regnperiodene i 2014 nye lekkasjer i 
rommet. Å finne nytt lokale måtte prioriteres! Heldigvis kunne menighetshusets styre tilby oss et annet 
rom, en god del større, så nå kan vi til og med arbeide sittende om nødvendig. Flyttingen er for det 
meste overstått, men det venter oss fremdeles en stor jobb med å sile og finsortere dokumenter, og 
ikke minst med å få arkivert alle bildene vi har fått inn etter hvert. 

Formannen og den oppnevnte bokkomiteen begynner å bli ferdig med boken om HIS. Planen er 
utgivelse på vårparten 2015. Der blir det mye interessant å lese, og vi gleder oss! Bok nr. 2 om 
Kolbjørnsvik begynner også å ta form. Den blir en fm oppfølger av den første. 

H.H. deltok i 100-årsjubileet for ståltåmet på Store Torungen, 7.sept. Alle tre fyrtårn på Hisøy har 
dessuten 170-årjubileum i år. Formannen hadde komponert et festlig tablå og viste film . Vi overrakte 
Torungens Venner et meget flott bilde av Alf-Georg Dannevig. Det skal henge ute på fyret, slik at alle 
kan få se det. Bildet vakte stor begeistring! Vlrik holdt også åpningstalen ved maleriutstillingen om 
Ole Aagesen, i regi av «Oss over 60». Det var en fin utstilling, med mange forskjellige malerier. 

Ulrik, Per Seines og Ole Dehli har hatt flere vandringer rundt om på Hisøy i løpet av året, bl.a. for 
diverse lag og foreninger. Den 10.okt. viste Eldbjørg prof. Knut Dørum, hovedforfatter av bind I av 
det nye historieverket til Arendals 300-årsjubileum som kjøpstad, 1723-2023, rundt til viktige steder 
på Hisøy. Laget deltok på "Litterært julebord" på Biblioteket i nov. i fjor. Vi deltok også på 
"Julehus" på Kløckers Hus i desember, og på Internasjonalt Marked i Arendal ijuni . Formann og 
nestformann deltok i høst på et interessant seminar om «Uthavner» på Lyngørporten hotell, i regi av 
Agderfylkenes vernemyndigheter. 

H.H. har ca. 200 medl., blant dem hele familier med en betalende. Laget har 7 æresmedlemmer: 
Bjørg og Rolf Olsen, Vlrik S. Kirkedam, Søren Chr. Christensen, Eldbjørg Nordvik Westbø, 
Kristen Taraldsen og Tore J. Claussen. 
Kontingenten foreslås uendret, kr.l00,- for vanlig, og kr.l.000,- for livsvarig medlemskap. 

Hisøy Historielag takker Arendal kommune for støtte på Kr. 10.000,- i 2014, og ellers alle andre 
som har hjulpet oss i året som gikk. Poul Lassen, vår nye revisor, takkes for velvilligheten, og han 
foreslås gjenvalgt. 
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