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Husk:

epostadressen til alle medlemmer ønskes,
til hurtiginnkalling/beskjeder mm.
Send en epost til

*

Send epost til historielaget
merket 'min adresse'.

20. feb ÅRSMØTE
24. april 'BOKSKATTJAKT'
22. mai TUR til VIBRANDSØY*

Da hjelper du til med å registrere alle
medlemmer, slik at hurtigvarsel om

endringer i program o.a. kan bli sendt
ut til alle

ÅRSMØTE

Didrik Hæreid i foren- hvem som skal være
ingen som eier lokal- redaktør for lagets avis
Marit Synnøve Vea ene. Kjekt om flere får FrØ-bladet og nettsted,
www.n-kh.no
kommer på årsmøtet høre det. Spre det til
vårt den 20. febr. Hun alle dere kjenner.
Redaktøren er fast
forteller om utgraving- Et saksforslag er
medlem av styret, men
ene på Avaldsnes og
kommet inn, fra
uten stemmerett.
«Draken Harald Hårfagre». Aadne Utvik:
Dette forhindrer ikke
Årsmøtet arrangeres i Lovendring/tillegg.
at redaktøren også kan
bygget til Haugaland
velges som ordinært
Byggkjøp på Bø. Års- Jeg ber om at følgende medlem av styret.
lovendring eller tillegg
møtesaker fra kl. 19.
til lagets lover blir tatt Begrunnelse:
Åpent for alle, med
opp på årsmøtet 2013.
Den som har ansvar
program, fra 19.30.
Teksten kan passe som for lagets info-virksomAndre historielag
historielag og medlem- avslutning etter §4, men het utad har en svært
mene i fortidsminne- kan også gis egen para- sentral oppgave og må
alltid være fullt orientforeningen på Hauga- graf.
ert med alt som angår
Styret bestemmer
landet. Det er leder
lagets virksomhet.

Dette gjøres best ved å
lovfeste styretilknytning.
Lovfesting av informasjonsansvar for avis og
delansvar for nett betyr
også en sterk formell
oppgradering av hvor
viktig denne del av
lagets virksomhet er.
På nettstedet vårt
www.n-kh.no blar du i
nett-sidene i menyen,
spesielt i artikkelbasen.

ÅRSMELDINGEN
leser du her på s. 2

ANNONSE
Årsmøtet 2013
arrangeres i lokalene til Haugaland byggkjøp
på industriområdet Bø øst ikke langt fra
Grønhaug og Bø ungdomsskole
Årsmøtesaker fra kl. 19.
Åpent for alle, med program, fra 19.30,
om bl.a. skipet «Draken Harald Hårfagre»

Nord-Karmøy Historielag – Årsmelding for 2012
Medlemsmøter/turer var Christen Hausken og www.n-kh.no Også noen ‒ Det er avholdt 7 styre-

nye forfattere har bidratt møter. Åpent lagskontor
‒ Årsmøtet den 15. feb- Jostein Hagen. Ca. 20
deltakere. Samtalene ble i 2012.
11 onsdager.
ruar var på Torvastad
tatt opp digitalt av
‒ Det ble ryddet for trær ‒ Vi var vertskap for
kulturhus. I tillegg til
historielaget v/Roald
og kratt på Grønhaug
Rådsmøte RHÆ på
vanlige årsmøtesaker
Torvastad kulturhus 17.
holdt Gunnar Areklett et Østensjø. Det var også et våren 2012 (Jostein og
formøte
med
inviterte
Thor Magne).
oktober.
interessant bilde-kåseri
personer
24.
oktober.
‒ Har startet arbeidet
fra sin bok om landhandlere og diverse andre ‒ Julemøte 12. desember med skanning av bilder Representasjon
bedrifter i gamle Torva- på Torvastad kulturhus. og annet materiale i vårt Fire fra styret deltok på
Roald orienterte om hist- arkiv.
rådsmøte RHÆ 17. okt.
stad kommune.
orielagets
internettsted.
‒ Vi har en unik samling Totalt 19 deltakere.
‒ Den 9. mai var det
Det
ble
også
tørket
støv
av brev og dagbøker etter
medlemstur der vi gikk
av
noen
gamle
julesanger
Fridtjof Øvrebø. Dette er FrØ-bladet
den gamle postveien fra
for verdifullt til at vi kan Tre nummer utgitt. I
Olavskilden til Reheia. med tekst av Fridtjof
Øvrebø. Ca. 20 deltakere. ha det i vårt arkiv. Styret tillegg til forskjellige
Ca. 15 deltakere.
mener dette bør overlev- artikler, gir bladet god
‒ Den 21. november var
eres til Haugesund folke- informasjon om lagets
det medlemsmøte med Komitearbeid/
bibliotek og deres Frid- gjøremål, turer etc.
idrettslagene på Avalds- aktiviteter
‒ Gard og Bygd (Gards- tjof Øvrebø-samling. Vi
nes og Torvasted som
historie i Avaldsnes og skanner deler av
Medlemmer
tema. På programmet
Torvastad og Bygdelags- materialet først.
Ved utgangen av 2012
stod bl.a. mimring og
historie)
ligger
med
over
hadde laget 73 betalende
historiefortelling. De som
470
artikler
på
nettet,
Møter
medlemmer.
satt i panelet var Math.
Lande og Peder Jakob
Nilsen fra Avaldsnes IL,
Thorleif Storesund og
Harald Hausken fra
Torvastad IL. Møteledere

Skråblikk

Linjer med mønster

Historien er linjer, lange som
snorer, og ting henger seg på.
Vi smykker oss med historien – ja, enten det er
symmetri og mønster langs snora, eller tingene
opptrer mer stykkevis og delt, er snora et smykke,
noe som henger rundt halsen på oss, kjedelig
tungt, ledd for ledd.
Nye tanker glipper, mangler mønster å feste seg

i. Gamle tenkere skylder på alderen, men vanetenkningens ungdom tenker langs enklere og tydeliggjorte mønstre, som repeteres og applauderes.
Passert skjells år og alder, er det de vise tankene
som tenkes – som glipper så lett, kanskje før man
får skrevet dem ned, eller sågar uttalt dem. Mye
visdom går i glemmeboken, historietuftet innovasjon.
De vise må ikke gi seg. De evner å tenke langt
nok, og må lyttes til eller leses, av de unge som
svimler avgårde.

RØ

Besøk i boksamlingen til FrØ

Det er med glede vi kan melde
at vi skal få besøke Fridtjov
Øvrabø-rommet i Haugesund
folkebibliotek. Da får vi omvisning ved Turid Skimmeland.
Hun har bygget opp en rikholdig, lokalhistorisk samling
som alle bibliotekbrukere kan
benytte seg av, f.eks. til slektsforskning. Men også til
historielagsarbeid.
Vi har selv skannet bilder og

KIM & KOR

brever m.m. som har tilknytning til lokalhistorikeren og
skribenten FrØ/Fridtjov Øvrebø. Det arbeidet fortsettes, for
det ligger mye interessant i vår
egen Øvrebø-samling.

ETTERLYSNING

Fremmøte 24. april kl 19.00,
3 timer etter stengetid.

Rasmus Skeie (t.h.) og en ukjent i
heimestyrken, en av fredsdagene,
utenfor Torvastad ungdomshus. Vi har
etterlyst hans identitet før, men det er
delte meninger om hvem mannen er.

Og biblioteket i Haugesund
finner vi like bak Vår Frelsers
kirke.

Bli med til
Vibrandsøy i mai
Vibrandsøy var den siste
navnegarden i Torvastad
som ble en del av Haugesund kommune. Vi har
avtalt tur med Einar Sæbø
onsdag 22. mai
kl 17.00-20.00

somheten i sjøhusene og
fisket som ble drevet.
Ellers var det et såkalt
mønsterbruk der ute der
man blant annet var de
første i området med å ha
silo. Det var Knutsen OAS
som eide siloen.
Vi tar et værforbehold.
Med kuling og regn utsettes det til onsdagen
etter.
Eventuell utsatt dato:
29. mai.
Evy formann: 411 29 896

Vi møtes på kaien ved
Stålehuset på Bakarøynå
til skyss over sundet.
Ta med 50 kroner per
støvelpar til skyssen og
kaffe m.v.
Sæbø tar oss med gjennom
livet på øya, fra krigstida og *Send epost til
utover, med vekt på virkog vi sender pdf med kartet i A4
En kladd til navn rundt om på Vibrandsøy
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Returadresse:
Nord-Karmøy Historielag,
Torvastad Kulturhus
– 4260 TORVASTAD

frimerke

B-blad

Epost-kontakt: post(A)n-kh.no

Tur & Møte:

Fra artikkelsamlingen Gard & bygd

Onsdag er vår vanlige tur- og møtedag

Då Storesund-gutane hjelpte ”okkupanten”BLH Torvastad
Erling Vikshåland - (Referanse: 920_7_406)Mot slutten av
krigen var Arne Johan Storesund i opplæring på sykkelverkstaden hjå Olav Skeie på Utvik. Der møtte han ein ung
tyskar som ba om hjelp til å rømme.
Artikkelen av Erling Vikshåland ble lagt til 02.02.2013
og fortsetter på følgende måte:

• Årsmøte onsdag 20. februar kl 19
• Styremøte/konstituering og åpent
lagskontor onsdag 27. februar
• Åpent lagskontor onsdag 13. mars
• Styremøte/åpent lagskontor
onsdag 10. april
• Øvrebørommet, Haugesund f.bibl. 24.
april kl 19
• Vibrandsøy, onsdag 22. mai kl 17–20
m skyss fra Bakarøynå (hvis ufyselig
vær, reservedato 29. mai)*
Følg med på nettsiden vår under
Agenda og Tur og møte. Eller på
åpen facebook-side

FrØ er signaturen til lokalhistoriker Fridtjof Øvrebø, 1871–1927.
Etterlysningsspalten 'KIM & KOR' står til din disposisjon
N-KH-kontingenten er kr 180,Husk å betale regningen innen årsmøtet i februar
Da er du også RHÆ-medlem og får 4 # av Sydvesten

*

adressat

E-post-adressen din ber vi om å få
sendt til
lagets adresse

Styret for 2012: Leder Evy Vikingstad, kasserer
Rolf-Arne Osnes, sekretær John Karsten Vedø,
styremedlemmer Inger M. Einarsen, Lillian de
Rezende, Einar Blikra – Varamedlemmer
Jostein Hagen, Kjell Ole Pedersen, Roald Østensjø

Nettversjonen av FrØ-bladet, A4, kan
oppdateres for skrivefeil, meld inn korrektur.
Har klikkbare lenker – BILDENE TÅLER
normalt å FORSTØRRES –
Leserne/medlemmene oppfordres til å
bidra selv til stoffutvalget!!

Slik fortalde Arne Johan (f.1926) denne historia:
Tidleg ein morgon kom det ein skjelvande ungdom
inn hjå oss og ba om hjelp til å kome seg over til fastlandet. Karen var ein tysk soldat på rømmen. Uniformen
hadde han kasta og var no i sivile klær. ’Fahnenflücht’
var jo ein særs alvorleg sak i Hitlerhæren, men kunnskapen om at det bar mot krigsteneste på Austfronten
hadde skremd han til å ta denne avgjerda...

Nord-Karmøy Historielag husa Rådsmøtet til RHÆ i haust. Det
samla representantar frå fleire historielag i Nord-Rogaland Dei fekk høyre om nettstaden vår, www.n-kh.no,
korleis han er organisert og kva han inneheld. I menyen
finn ein fleire enkle nettsider, men også inngang til
databasar. Dei er ein mindre ein som lagrar FrØ-bladet i
fleire årgangar. Og det er den store basen som snart har
500 artiklar av ymse slag og storleik. – Også representantar frå eigne rekker blei imponerte.
Evy Vikingstad holdt den 19.desember foredrag on Bø Teglverk
på dannelsesmøtet for Fortidsminneforeningen Haugaland, lokalavdeling Rogaland. Møtet ble holdt i lokalene
til Didrik Hereid på industrifeltet på Bø, HAUGALAND
BYGGKJØPVi har fått tilbud om å evt. låne møtelokalene
deres på Haugaland byggkjøp. Flotte og nye, med plass
til mange. Det bør vi nytte oss av.Vi starter med årsmøtet
på Haugaland Byggkjøp.
Kyrkjebladet for Torvastad har i siste nummer et stykke om
laget. Fin presentasjon av aktiviteter og turer m.m.
Er det noen i laget som driver med slektsgranskning? Meld fra
www.rogaland-historie.no kontaktes på: histori@online.no – 51 89 56 36
Åpent: (juni–august; man–fre 9–15) september–mai; onsdag 11–19, ellers 9–15

KONTINGENTEN kr 180,- for 2012 betales til konto 3290 52 44581

