Årsmøte i Austre Moland Historielag 27. februar 2014.

Sigurd Ledaal kunne ønske litt i overkant av 40 historieinteresserte velkommen til Heimtun denne
regntunge februarkvelden. Han ga først ordet il Helge Tveiten, som hadde valgt å fortelle oss litt om
bygdeborger.
Det finnes 3 borger vi vet om i Austre Moland. En i Myra – på Borås – som kommer av Borgarås –
altså borgåsen. Her lå borgen på Ravneberget, høyt og ulendt – mot Longumvannet. Borgene lå ved –
eller med utsikt til vann. Folk brukte mest vannveiene , så det var den veien de måtte se etter
fienden.
Neste borg ligger i andre enden av Longumvannet – på Røyerfjell. Der finner vi Kjempekaståsen på
gården til Magne og Solveig Ottersland. Navnet kjempe kan bety at der har vært kjempet, men det
kan også bety at en kjempe , en vette eller et troll som har kasta steiner derfra. Det var mye overtro
blant folk – vi er så langt tilbake som år 3-400.
Så har det vært enda en borg v/Moen. Den ligger 170 m over havet og det er en vannkilde på toppen,
som har stor plass. Herfra kan en se nedover Molandsvannet.
Men hvem skulle folk verne seg mot? Tja – det var mye gammel overtro, de var mye ættefeider, og
blodhevn ble utført. Av og til kunne folk ta med seg både familie og buskap opp på borgen for å verne
seg og sine.
I Landvik ble det funnet rester etter en borg i 1960åra, så det er sikkert mange rundt forbi som ikke
er funnet. En regner med at borgene er fra 2-300 taller på Østlandet, men her er de antagelig noe
nyere – 3-400. En kan se det av navn. De som slutter på –heim eller –um eks. Lungum er gjerne fra
denne epoken. Gårdsnavn som slutter på -stad er fra Vikingtida, -land er tidligere.
Det var et interessant kåseri, og Sigurd takka Helge med blomster.
Så var det mat og loddsalg. Både mat og lodder gikk unna, og praten og latteren runga som vanlig i
lokalet.
Det bli tid for årsmøte, og valgkomiteen hadde alt klart, selv om ingen av den hadde anledning til å
være på møtet.
Sigurd leste årsberetning, den ble enstemmig godkjent
Odd leste regnskap og budsjett.
Boka kom på 72 500 kr, vi har et overskudd i regnskapet på 32 916 kr.
Vi sitter med god økonomi – ca 200 000,-.
Både budsjett og regnskap ble enstemmig godkjent etter et par spørsmål som ble greit forklart.
Plan for 2014:

8. mai og 17. mai skal vi som vanlig ha seremonier på Kirkehaugen.
8. mai er det dessuten et arrangement sammen med Bygdekvinnelaget på kvelden, med Stein
Ørnhøy som taler.
Så blir det to turer, en til Storemyr og Uglebo i Myra, og en til Napstø/Småmyrene.
Årsskrift kommer som vanlig, og fotoregistreringa fortsetter.
Det var ingen innkomne forslag.
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Valget godkjent ved akklamasjon.
Det ble i etterkant litt snakk om bøker – Odd mener vi kanskje kan gå ned noe på antallet. Bøkene vi
ikke får solgt er død kapital. Helge mener vi må være mer aktive med å selge dem.
Sigurd sa det har vært diskutert i styret, og det blir gjort forandringer i år.
Noen foreslo også et annet boktrykkeri.
Anders Adolf gikk fram og takka for velvilje med identifisering av bilder, alle er hjelpsomme og blide
når han ringer.
Han håper flere vil komme med bilder – gjerne heim til han – han skanner mens du venter! -. Veldig
interessert i bilder fra dagliglivet, og idrettsprestasjoner. Viktig med navn og steder!
Ellers minner han om Åndenes makt som kommer på TV Norge kl. 21.30, 9. mars. Det blir stoff der
fra Longum bessinstasjon, og noen av våre gamle bilder er brukt i programmet.
Til slutt fikk Odd en velfortjent blomst – han er en mester til å selge årbøker – han har dem i bilen
bestandig, og selger mer enn alle oss andre til sammen!

Så var kvelden slutt, det var loddtrekning, og mange hadde fine gevinster med dag Sigurd ønska oss
vel heim!
RefEAa

