INNKALLING TIL ÅRSMØTE - KONTINGENT 2016 - INVITASJONER

Engasjert for vår historie
1941 - 2016
75 år

Årsmøte er søndag 13. mars 2016 kl. 17.00 – 21.00,
Abel ungdomsskole

Saksliste:
Foto fra www.igjerstad.no
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Fastsetting av årskontingent, ingen forslag om endring av Kr 100,-.
6. Valg. Valgkomiteen leder valget.
7. Orienteringer. Det er ikke planlagt orienteringer utover punkt 3.
8. Innkomne saker, ingen saker er kommet inn.






Foto fra Facebooksider
Kåseri og sang av Anne Grimstad Fjeld.
Om Gjerstad Historielags historie av Olav Ulltveit-Moe
Kaffepause. Utlodning og trekning.
Vi gir bort eksemplarer av Før i tida… - årganger med stort restopplag.

Vi tar også imot påmelding og betaling til jubileumsfesten på årsmøte, se invitasjon.
Alle er velkommen!
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INVITASJON
ALLE VÅRE MEDLEMMER INVITERES MED DETTE TIL JUBILEUMSFESTEN
GJERSTAD HISTORIELAG 75 år i 2016

Søndag 24. april 2016 kl 1700 i Abelsalen, Heimat
Brokelandsheia






Festmiddag med toastmaster: Torbjørn Urfjell
Festtaler: Kjell-Olav Masdalen.
«Stemmebandet» underholder. www.stemmebandet.no
Ordfører Inger Løite

Foto: Facebook og www.igjerstad.no
Påmelding innen 10. april 2015 med innbetaling av Kr 300,- til 2907 07 07037.
Bokgave til alle er inklusive. Merk betalingen: Jubileumsfest og navn.
Deltagerantallet er begrenset til 120 personer.
Velkommen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Presentasjoner
Anne Grimstad Fjeld
Hun er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst – Norge. Hun har
universitetsutdanning i folkevitenskap, norsk og avsluttet masterstudium i
pedagogiske tekster i 2007.
Erfaring har hun som journalist, blant annet i NRK radio og TV der hun blant annet
laget flere serier med Barnetimen for de minste og egen barne-TV serie. Hun har
også vært sekretær og kasserer i Landslaget for lokalhistorie, musiker, skuespiller,
kåsør, musikklærer og tekstforfatter. Hun jobbet med musikalsk tradisjonsinnsamling
her øst i Agder i regi av Aust Agder arkivet. Hun ble født i Fredrikstad i 1956 og siden
bodd mange steder i Norge, også noen år i England. Hun pleier å skryte av at hun
har gått på Norges minste skole og Englands største. De første skoleårene gikk hun
på Hakloa skole i Nordmarka. Foreldrene hennes drev da Kikutstua. De fylkene hun
har bodd lengst i er Aust-Agder og Telemark. Hun bor nå på Tjøme i Vestfold.
Olav Ulltveit-Moe
Vår egen Olav Ulltveit-Moe er i Gjerstad kjent for folk flest. Han har lenge hatt ett
stort engasjement for vår lokale historie. I mange saker har han samarbeidet tett med
Torstein Skaali. Medlem av Gjerstad Historielag med sentrale verv har han vært
siden ca. 1960. Han har også hatt to perioder som politiker i Gjerstad kommunestyre.
« Stemmebandet», Oslogruppe
Stemmebandet ble stiftet 14. oktober 2013 og er en vokalgruppe av 4 menn med
velskolerte stemmer og glimt i øyet. Bandet består av fire av Norges flotteste unge
mannsrøster, alle utdannet klassiske sangere fra USA, Sveits, Sverige og Norge.
Bandmedlemmene er Nils Georg Haugland Nilsen (tenor), Jon Harthug (tenor),
Jørgen Backer (baryton) og Daníel Óskar Daníelsson (bass).
Torbjørn Urfjell
Han har vært leder i Vest-Agder Sosialistisk Ungdom, leder av bystyregruppa til
Kristiansand SV, leder for kulturstyret i Kristiansand og førstekandidat for Vest-Agder
SV til stortingsvalget. Fra 2005 til 2007 var han politisk rådgiver i
Utenriksdepartementet for utviklingsminister Erik Solheim. Han var i 2014
kommunikasjonssjef i FN-sambandet og ble bransjedirektør i Virke
Produsentforeningen fra 1. februar 2015.
Inger Løite
Inger er nå bygdas ordfører og godt kjent for folk flest. Hun var på Stortinget fra 2005
– 2009 og tok ikke gjenvalg. I flere perioder har hun vært medlem av kommunestyret
i Gjerstad for Arbeiderpartiet, varaordfører i forrige periode og er nå ordfører, bygdas
første kvinnelige ordfører. Løite har jobbet størsteparten av sitt yrkesaktive liv i
Telenor og har blant annet vært leder og hovedtillitsvalgt. Som nyvalgt ordfører kom
hun fra stillingen som leder av Frivilligsentralen i Risør kommune.
Kjell-Olav Masdalen
Også han er en lokal kjenning og har tidligere samarbeidet med Gjerstad Historielag
og engasjert seg i vår lokale historie. Han har skrevet flere historiske bokverk bl.
annet ett bind av Agders Historie. Han har vært direktør på Aust Agder arkiv og
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museum IKS. Her var han engasjert i planlegging og oppføring av nybygget KUBEN.
Han er nå seniorkonsulent samme sted. Han er medlem av Gjerstad Historielag.

Årsmelding og regnskap 2015
Styret takker alle våre medlemmer og ressurspersoner for frivillig innsats i
2015. Alle som vil bidra, har gode ideer eller kommentarer om vår virksomhet,
si gjerne fra til en i styret.
Gjerstad Historielag ble stiftet 20. april 1941. Hjemmeside: www.gjh.no Org.nr:
975 427 633 frivillighetsregisteret. Vi mottar momsrefusjon og kan ta imot skattefrie
gaver. Logoen er laget av Rune Hagestrand, No Limit Events AS. Blåfargen
symboliserer en boomerang i betydningen av at en ofte kommer tilbake til sine røtter.
Takk til Rune Hagestrand for at vi kan benytte hans bilder fra www.igjerstad.no
Vår visjon
Gjerstad Historielag - engasjert for vår historie.
Vår strategi
Vi bidrar med dokumentasjon og formidling av bygdas historie, kulturminner og vår
felles kulturarv. Vi samarbeider med andre som har slikt engasjement og bistår slekts
- granskere. Vi støtter opp om eiere av lokaler, museums - samlinger, arkiv, bygdetun
og tilsvarende iht. dette. Vi eier normalt ikke fast eiendom og bygger ikke opp egne
samlinger som krever egne lokaler og tilsyn. Vi tar godt vare på vårt arkiv og øvrige
eiendeler. Gjerstad Historielag kan gjøre alt som vi har folk og ressurser til.
Vi skal ikke utøve virksomhet som normalt andre har ansvaret for. Vi vil samarbeide
der hvor det er naturlig. Vi må tilpasse oss de endringene og rammebetingelsene
som påvirker vår virksomhet.
Visjon og strategi er utarbeid basert på våre vedtekter, arbeidsgrupper og innspill fra
resurspersoner og er godkjent av styret.
Styret utarbeider årlige aktivitetsplaner. Aktivitetene annonseres fortløpende på våre
websider i god tid foran hvert arrangement.
Gjeldende vedtekter ble sist endret på årsmøte i 2007.
Aust - Agder museum og arkiv IKS er vårt lokale museum.
Styret i 2015 har vært
Leder Jostein Vestøl, Nestleder Nils Audun Gryting, Sekretær Miriam Aanonsen
Kasserer Ragnhild Løvdal, Styremedlemmer Steinar Pedersen, Ole Kristian Røed og
Svein Brekka. Varamedlemmer Egil Nic. Haugland, Vigdis Haugeto Strat, Jonny
Vindfjell og Ninni Aarhus.
Aktive utvalg, ressurspersoner og prosjekter i 2015:
Arrangementskomite:
Kjersti Hege Trydal, leder
Gunvor Røed
Nils Korshavn
Ragnhild Flåta
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Torstein Holte
Arrangementskomite, teknisk:
Ole Kristian Røed, leder
Olav Åge Haugen
Kristen Flaten
Tarald Aamlid
Ansvar bl. annet for Klokkarbua, teltet og lydanlegget.
Arkiv og webkomite:
Kristen Flaten, leder
Ida Brokeland, arkivleder
Kai Høgbråt, web redaktør
Astrid Haugenes Bråten, Facebook redaktør
Redaksjonskomite Før i tida…:
Jan Olav Olsen, leder
Ragnhild Løvdal
Lars Aasbø
Nils Audun Gryting
Olav Ulltveit-Moe
Helge Dalen, annonsesalg
Boksalg:
Nils Audun Gryting, leder
Steder vi normalt selger bøker:
Nettsalg www,gjh.no, Brokelandsheiadagene, Gjerstad Kommunehus, COOP Prix
Gjerstad, Gjerstad Sparebank Brokelandsheia, EUROSPAR Brokelandsheia, Lunds
Matsenter Søndeled, Lindstøl Bokhandel Risør, Tvedestrand Bokhandel
Tvedestrand, Høyers Bokhandel Arendal, Kystbokhandelen Kragerø, Drangedal
Sparebank i Sannidal, Vegårshei Sparebank Vegårshei og lokale julemarked.
Gjerstad Historielag 75 år i 2016 – jubileumskomite
Nils Audun Gryting, leder
Inger Haaland Røed
Helge Dalen
Kristen Flaten
Lokalhistorikere:
Olav Ulltveit-Moe - norsk lokalhistorie og lokal bygdehistorie. Leser gotisk håndskrift.
Kristen Flaten - Egelands Verk og utvandringen til Amerika
Svein Brekka - Holmen Gård og Gjerstadskauane.
Kåre Dalane - historie og lokalhistorie
Nils Audun Gryting - Gjerstad kirke
Flere kan bidra med kunnskaper om Nils Henrik Abel og Abelfamilien.
Distributører av årsmelding:
Helge Dalen, 4993 / Ytrebygda
Henning Aasbø, 4980 / Øvrebygda

5

Valgkomite:
Nils Korshavn, leder
Jorunn Ausland
Wenche Valle
Revisor:
Jan Olav Olsen
Medlemskap og samarbeidspartnere
- Agder Historielag
- Landslaget for Lokalhistorie, LLH.
- Aust-Agder Museums - og arkivlag
- Konsept IT, IT support nettside
- AlphaReg AS, regnskapssystem
- Gjerstad Sparebank
- Steinar Sunde / Sunde Regnskap AS, IT brukersupport og regnskap.
- Olav Ulltveit-Moe, støtte til forfatteren av bokverket om Kragerøs historie.
- Bjørn Ivar Dalen, videoopptak
Styrets arbeid
Styret har i 2015 hatt 4 styremøter, årsmøte og behandlet 28 saker. Vi fortsetter med
aktivt bruk av vår nettside og utlegging av dokumenter. Vi har i 2015 hatt 50
nyhetsoppslag på nettsida. Klikker du deg bakover i nyheter får du slik sett en mer
detaljert årsrapport. Følg oss på vår nyhetsside. Under fanen dokumentarkiv er nå
dokumentene ordnet i 10 hovedgrupper og gjort mer brukervennlig.
Under fanen Om historielaget finner du nå flere tips om turer med turbeskrivelser og
kart. Vi ønsker gjerne slik dokumentasjon lagt ut her for andre turer.
Vi har hatt presseoppslag i Aust Agder Blad og på www.igjerstad.org
Vi oppfordrer alle medlemmer til å tipse oss om passende nyheter til vår webside
eller Facebook.
Vi ble bedt om at styret vurderte distribusjon av årsmeldingen kun via internett / vår
nettside, økning av kontingenten og subsidiering av medlemsturene. Styret vurderte
det og vil innskjerpe at deltagere på våre medlemsturer og andre subsidierte
arrangementer må være betalende medlemmer. Vi har kun personlig medlemskap.
Kontingenten blir uendret og er 100,- pr person. For å spare kostnader fortsetter våre
distributører med å kjøre ut årsmeldingen og kontingentgiro til lokale medlemmer. Vi
benytter posten til utenbygds medlemmer. Medlemmene fordeler seg med 1/3 på
utenbygds, 1/3 med adresse Sundebru og 1/3 med adresse Gjerstad.
Papirene legges som før også ut på vår nettside.
Vi har i 2015 hatt 2 bokutgivelser med årets Før i tida, Stubbar og skroll bind 7.
Helge Dalen deltok på landsmøte i Landslaget for lokalhistorie som representant fra
Agder Historielag. Han ble valgt inn i styret som vararepresentant.
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Foto: Olav Ulltveit-Moe
I sommer hadde vi besøk av fotograf Tore Knutsen fra Aust Agder museum og arkiv
IKS, her sammen med Ida Brokeland. Hensikten var overlevering av glassplater /
gamle fotografier etter blant andre Abraham Melaas for hensiktsmessig lagring.
Det er også jobbet mye med å forberede vårt 75 års jubileum i 2016. Vi vil da også
markere vår næringshistorie, 100 år med mekanisk industri med byste av Peder
Tellefsdal. Den plasseres mellom Gjerstad banken og Bankplassen. Vi takker
Tellefsdal AS, Tellefsdal & Øya Holding AS og Gjerstad Sparebank som med
økonomisk støtte har gjort dette mulig.
Våre gjenstander som var utlånt til Holmen Gård Eiendom AS ble i slutten av
desember plassert tilbake på vårt lager.
Antall betalende medlemmer i Gjerstad Historielag var ved årsskiftet 305 personer. Vi
har i løpet av året ajourført vårt medlemsregister med nye lokale adresser og rettet
opp datafeil. Det er i år på grunn av datafeilen ikke sendt purringer til medlemmer
som ikke har betalt kontingenten. Rutiner for registrering av nye medlemmer er
revidert.
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Torstein Skaali (23.09.1926 – 31.12.2015)
Like over nyttår mottok vi den triste meldingen om at vår mangeårige formann og
bidragsyter, Torstein Skaali var gått bort, 89 år gammel. Minneord kan leses på
nyheter www.gjh.no klikk deg bakover til side 16 og les mer. Se også i Før i tida.. fra
2012. Gjerstad Historielag takker for den han var, engasjement, gaver og innsats
over mange år.

Torstein Skaali, fotografert i forbindelse med avduking av Magnhild Hagelias byste
utenfor Almuestaua i 2013. Foto: Rune Hagestrand / www.igjerstad.no
Arkivrom
Gjerstad kommune planlegger iht sin Handlingsplan salg av Gamle banken i 2017.
Dersom det blir gjennomført har vi tillit til at kommunen hjelper oss med ett annet
sted i sine bygninger for vårt arkiv.
Årets aktiviteter
Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 15.mars 2015 på Holmen Gård med godt frammøte. Borghild
Løver og Olaf Moen underholdt musikalsk. Karsten Alnæs holdt ett engasjert
foredrag om – miraklenes år 1814. Det var utsatt fra 2014 og var vårt siste
arrangement i jubileumsåret for grunnloven 200 år.
Medlemsturen og vandring
Medlemsturen var også i år populær og samlet nesten full buss. Turen gikk til Norsk
skieventyr Morgedal, Vest Telemark Museum Eidsborg og Hotell Dalen.
Også i år deltok vi på tur sammen med Havrefjell Turlag. I år gikk turen Vasstøvannet
rundt med Olav Brokeland som turleder.
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Norsk Skieventyr Morgedal Vest Telemark Museum Eidsborg Foto: Nettsider
Brokelandsheiadagene
Festdagene på Brokelandsheia med boksalg er nå en av våre viktigste inntektskilder.
Også i år hadde vi ny utgave av Stubbar og skroll for salg der sammen med våre
andre bøker. Drangedal Historielag deltok der sammen med oss.

Foto fra AAB/Linda Helgesen Aslaksen. Ninni Århus og Miriam Aanonsen hadde
mange hyggelige besøk på Brokelandsheia.
Krigshistoriekveld – 70 år med fred.
Sammen med foreldregruppen til Abel elevene arrangerte vi i august en
Krigshistoriekveld. Hensikten var en markering av 70 år med fred og gi elevene noe
lokal krigshistorie før turen til Polen og Tyskland. Jens Jakob Aasbø holdt ett
engasjert kåseri om krigshistorie og hjemmefrontens lokale innsats under krigen.
Byste og modellarbeid.
Håkon Anton Fagerås har klargjort bysten av Peder Tellefsdal for støping og levering
i 2016. Fagerås ble intervjuet av bladet Kapital og viste der bildet av bysten under
arbeid. Resultatet er blitt veldig bra. http://www.fageras.com/ Les mer på s. 8 nyheter
2015 www.gjh.no . Valget av han ble anbefalt av Norsk Billedhoggerforening.
Avdukingen av bysten blir gjort 24. september under AbelSeminaret 2016.
Svein Brekka har lagt ned svært mye arbeide i modellen av Egelands Jernverk.
Resultatet blir veldig bra og vil på en god måte vise vår jernverkshistorie.
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Bysten under arbeid, mobilfoto. Svein Brekka, foto H. P. Bjerva / AAB. Modellen
under arbeid. Foto: Helge Dalen
Høstmøte med bokutgivelse og boksalg
Høstmøte var som vanlig i november og i år på Abel ungdomsskole og samlet 80
deltagere. Olav Ulltveit-Moe holdt ett engasjerende kåseri om Bygda i fortid, nåtid og
framtid. Vi fikk høre om de lange linjene i bygdas historie. Svein Brekka leste dikt.
Trygve Berger Ausland underholdt med gitarspill og sang. Bjørn Ivar Dalen tok opp
kvelden på video. Årets Før i tida… ble lansert og lagt ut for salg sammen med
utgave nr 7 av Stubbar og skroll. Nils Audun Gryting presenterte våre foreløpige
planer for vårt 75 års jubileum i 2016.
Annet
Vi deltok på julemarked på Bankplassen og Holmen Gård. Der hadde vi mange
hyggelige besøk og solgte godt med bøker.
I 2015 støttet vi igjen 10. klasse ved Abel ungdomsskole sin tur til Polen og Tyskland.
Jostein Vestøl sign
for styret Gjerstad Historielag

REGNSKAP 2015
Driftsinntekter
Medlemskontingent
Boksalg***
Annonser
Innbetaling turer & arr.
Egne lotterier
Annen driftsinntekt (mva ref.)

30 500,00
172 424,00
11 450,00
6 901,00
5 089,00
25 193,00

Sum Driftsinntekter

251 557,00

Driftskostnader
Kontingentutgifter
Kontorrekvisita
Trykking og kopiering
Brokelandsheiadagene
Data/EDB-kostnader
Forsikringer
Profilering*
Porto/bankgebyr

0,00
-1 753,00
-102 377,72
-3 500,00
-18 845,49
-1 885,00
2 701,00
-7 362,40
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Underholdning
Reise - /kjøreutgifter
Annonser
Møter, tilstelninger
Gaver/Blomster
Diverse utstyr
Styremøter/andre møter
Årsmøte
Medl.kont andre lag

-0,00
-7 730,75
-4 200,00
-20 027,10
-8 395,80
-725,00
-123,80
-11 835,75
-4 542,00

Sum Driftskostnader

-190 603,61

DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Renteinntekter
Sum Finansposter

60 953,39

ÅRSRESULTAT

48 424,66
48 424,66
109 378,05

EIENDELER /
EGENKAPITAL **
Beholdning på konto 31.12.15
Beholdning 01.01.15
2 036 839,87
ÅRSRESULTAT
109 378,05

2 146 216,92

* Inklusive Kr 20.000,- i støtte fra Gjerstad Sparebank til PT bysten. Utgiftene kommer i 2016.
Kunstneren fakturerer våre andre sponsorer (Tellefsdal & Øya selskapene) direkte iht avtale.
** Usikkerhet om verdien av våre øvrige eiendeler & boklager og er ikke med her.

Ragnhild Løvdal, kasserer sign
*** Merknad fra revisor: Fordelingen av inntekter på gruppene 3001, 3004 og 3005 er
misvisende. Størstedelen av inntekter for salg av Stubbar og skroll (gruppe 3001) og for Før
i tida (gruppe 3004) finnes under gruppe 3005 Andre bøker. Det samlede beløp er korrekt,
men inntektene for de to nevnte hefter/bøker kommer ikke fram i oppsettet.
Det er vel slik at det samlede inntektsbeløp er mest interessant. Alt kan da samles under
gruppe 3005. Alternativt må det spesifisert ved hvert beløp hvilke bøker salget gjelder for så
å føres i rett inntektsgruppe.
Gryting 010216

Jan Olav Olsen, revisor sign
NØKKELTALL - ØKONOMI OG MEDLEMMER
ÅRSSLUTT DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT PÅ KONTO BET. MEDL.
2015
60.953
109.378 2.146.217
**305
2014
*-129.366
-59.856 2.036.839
334
2013
37.870
108.560 2.096.695
325

* Det ble investert i brannsikre dokumentskap. **Purret ikke ubetalte medlemsgiro.
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Protokoll fra valgkomiteens arbeid.
Styret i Gjerstad Historielag - leder velges hvert år, 3 styremedlemmer velges
for 2 år:
Jostein Vestøl, leder
Nils Audun Gryting (2016)
Ragnhild Løvdal (2017)
Steinar Pedersen (2016)
Ole Kristian Røed (2017)
Miriam Aanonsen (2016)
Svein Brekka (2017)

Varamedlemmer - alle velges for ett år:
Egil Nic. Haugland
Vigdis Haugeto Strat
Johnny Vindfjell
Nini Aarhus
Valgkomiteen - ett medlem velges hvert år for 3 år:
Nils Korshavn, leder (2018)
Jorunn Ausland (2016)
Wenche Valle (2017)
Revisor - velges hvert år:
Jan Olav Olsen
VALGKOMITEENS FORSLAG DER TILLITSVALGTE ER PÅ VALG:
Styret:
Jostein Vestøl, leder gjenvalg
Nils Audun Gryting (2018) gjenvalg
Steinar Pedersen (2018) gjenvalg
Miriam Aanonsen (2018) gjenvalg
Varamedlemmer:
Egil Nic. Haugland, gjenvalg
Johnny Vindfjell, gjenvalg
Hilde Østerholt, ny
Vigdis Haugeto Strat, gjenvalg
Valgkomiteen:
Astrid Moe (2019) ny
Revisor:
Jan Olav Olsen, gjenvalg
Nils Korshavn
sign for Valgkomiteen
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JUBILEUMSAKTIVITETER OG AKTIVITETSPLAN 2016
Se presentasjoner av bidragsytere. Med forbehold om endringer.
MÅNED
Januar

Februar

Mars
Søndag
April
onsdag
søndag

Året

AKTIVITET
15. Frist for å
melde saker til
årsmøtet.
26. Styremøte
Utkast til årspapirer
9. Levere papirer til
trykking.
26. Distribusjon og
utsendelse av
årsmelding /
innkalling
13. Årsmøte, Abel
ungdomsskole.
6. Styremøte med
konstituering
24. Jubileumsfest
i Abelsalen,
Heimat
Brokelandsheia
Kultur- og
sosialhistoriske
kåserier i
kulturarenaen
Biblioteket
Gjerstad Kommune
Jens Jakob Aasbø

Juni torsdag 9. Styremøte
søndag
12. Medlemsturen.
Kjenn din bygd – vi
besøker våre
kommunesenter
gjennom tidene og
lokale kulturminner.
August
21. Jubileumstur
søndag
langs Vestlandske
Hovedvei.
tirsdag
September
fredag –
søndag
lørdag

23. Styremøte
2. – 4.
Brokelandsheia

24. Avduking av

JV

JV
Styret

JV / NAG

JV
NAG / JV
Se invitasjon. Husk påmelding.

Se detaljer nedenfor. Annonseres, ikke
påmelding.
Historisk utvikling av enkeltmenneskets verdi.
17.2 18.30: Barndommen og barns historie.
13.4 1830: Seksualitet og prostitusjonens hist.
September: Psykiatriens og galskapens hist.
November: Døden og begravelses historie.
Endelig dato på høsten bestemmes seinere.
JV
NAG
Se invitasjon. Husk påmelding. Annonseres

Turleder Olav Brokeland
Se invitasjon. Husk påmelding. Annonseres.
Havrefjell Turlag er sammen med oss på turen.
JV
Vaktliste. Bokmarked «Mammutsalg» av bøker.
Salg av 2017 kalender med historiske bilder og
årets Stubbar og skroll.
Stand sammen med Drangedal Historielag.
Del av AbelSeminaret 2016.
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Oktober
tirsdag
November
fredag

Desember

Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Årsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan

bysten av Peder
Tellefsdal,
Brokelandsheia.
25. Styremøte

Annonseres. Avdukingen blir åpent arr.
JV / NAG / KØ

11. Høstmøte,
Abel
ungdomsskole.
Arne Torp kåserer:
Hva skjer med
dialektene våre.
Underholdning av
"Bare for gøy".
Musikals reise
gjennom tid.
Jan Olav Olsen
med lansering av
årets Før i tida… og
Svein Brekka
Stubbar og skroll
Julemarked på
Bankplassen /
Holmen Gård
11. Styremøte /
juleavslutning

JV / NAG
Annonseres, ikke påmelding.

KOMITEER –
SPES.
OPPGAVER
Bokkomiteen: Før i
tida…
Annonsesalg: Før i
tida…
75 år i 2016

JV

Med forbehold.
MAa
SB
JV

JOO
HD
NAG

Arkiv, skanning av
dokumenter
Nettredaktør og
Facebook redaktør
Valgkomiteen

IB/KF/KWH

Økonomi,
medlemsarkiv,
kontingent.
Boksalg og
bokarkiv.
Distribusjon

RL

Bokkomiteen:
Flyfoto, utgave nr 3

SP
Ferdigstilles i 2016, utgis i 2017

KWH
AHB
NK

NAG
HD – HAa

14

Egen
tidsplan

Stubbar og skroll
SB
utgave nr 8
Utgis i september 2016 / Brokelandsheia
PROSJEKTER /
ANNET
Egen
Ungdoms –
Styret
tidsplan
skolekontakt,
sammen om vår
lokalhistorie
Egen
Modell av Egelands SB
tidsplan
Verk
Egen
Fundament og
JV
tidsplan
sokkel til byste.
Egen
2017 Kalender med NAG / TK
tidsplan
gamle bilder
Seinere
Digitalisering av
Vi avventer ny teknologi.
stadnavn
Landslaget for lokalhistorie arrangerer Historielagskonferansen i Bergen 4.- 6. nov.
Følg med på nettsida https://havrefjell.dnt.no/ og bli med på deres tuer.
Aktivitetsplanen er ikke begrensende for hva vi gjør. Historielaget kan gjøre alt som
det er folk og ressurser til. Gjerstad Historielag er en arena hvor medlemmer og
andre kan bidra med sitt engasjement og sine ideer. Benytt oss gjerne dersom du vil
bidra med aktivitet.

INVITASJON - JUBILEUMSTUREN SØNDAG 21. AUGUST 2016
Tur langs Vestlandske Hovedvei

Vestlandske Hovedvei var lenge navnet på hovedferdselsåren mellom hovedstaden
og Stavanger. Hovedveien fra Stathelle til Stavanger ble opparbeidet første gang
som kjørevei på begynnelsen av 1800-tallet. Den er planlagt for posten, embetsmenn
og militærvesenet. Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei.
Veien fulgte i hovedtrekk traseen som seinere riksvei 40, dagens E18 og E39 følger.
Veien ble også kalt Postveien. https://no.wikipedia.org/wiki/Vestlandske_hovedvei
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Vår tur 21. august 2016 følger deler av vegen. Turen starter fra Tofttjenn på
Østerholtheia og går via Røed og Holte til Fergestaden. Der krysser vi vassdraget
med båt og går videre fram til Brokeland. Lengde 7 km. Det vil bli lagt inn flere stopp
med orienteringer underveis. Hovedrast på Holte.
Frammøte og parkering på Brokeland kl. 11.00. Videre transport med buss til
Tofttjenn. Turen vil bli annonsert i lokalavisene med forhåndspåmelding på grunn av
buss- og båttransporten.
Påmelding innen 10. august til Miriam Aanonsen
(miriam.aanonsen@hotmail.com) eller SMS / tlf 95946917.

Kommunes yttergrense fra 1837 mot Sannidal og seinere Kragerø.
Velkommen!

Kultur- og sosialhistoriske kåserier i Kulturarenaen Biblioteket,
Gjerstadsenteret
- 17. februar 18.30: Om barndommen og barns historie.
- 13. april 18.30: Om seksualitet og prostitusjonens historie.
- September: Om psykiatriens og galskapens historie.
- November: Om døden og begravelsens historie.
Vi vil få høre om spennende historiske fakta, anekdoter og myter. En slags rød tråd
er utvikling av individualitet, enkeltmenneskets verdi og humanisme – evt mangel på
dette.
Vi vil kjenne igjen Jens Jakob sin engasjerte måte å kåsere på uten manuskript.
Arrangør er Gjerstad kommune ved biblioteksjefen/kulturkonsulenten sammen med
Gjerstad Historielag. Det er ikke påmelding til disse kåseriene.
Velkommen!
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Bare for gøy», kor fra Risør

Koret holder til på Hope i Risør, ei flott og trivelig bygd ved Sandnesfjorden. Koret har
nå ca. 45 medlemmer og feiret 15 års jubileum i 2015. Tore Morten Halvorsen og
Sigbjørn Tønnesland har sammen den musikalske ledelsen når koret setter opp sine
forestillinger. Koret lever etter mottoet at vi skal ha det gøy, men forsøker hele tiden å
bli et bedre kor. Les mer om koret på http://www.bareforgoy.no/
Arne Torp

Torp er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske
studier ved Universitetet i Oslo. Torp har skrevet flere lærebøker, både for
universitets- og høgskolesektoren og for videregående skole. Han var i flere år
medlem av Norsk språkråd og har deltatt i en rekke radio- og fjernsynsprogram, blant
annet i Typisk norsk på NRK. Arne Torp var leder i Landslaget for språklig samling
(LSS) fra 1989 til 1993. Fra 1993 til 2003 var han redaktør av bladet Språklig
samling. Han har skrevet mange bøker om språk også om Gjerstad dialekten.
Jens Jakob Aasbø

Jens Jakob er også en kjenning for folk flest i bygda, bl. annet som tidligere NAV
leder. Også han har erfaring som politiker både fra kommunestyret i Gjerstad og
Fylkestinget i Aust Agder. Mindre kjent er nok at han opprinnelig har utdanning fra
UIO i fagområder som gir kunnskap om temaene han tar opp. Den siste tiden har han
også lest seg opp på tilgjengelig litteratur om temaene. Han har bidratt på
Historielagets arrangementer tidligere og har en egen evne til å engasjere tilhørerne.
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BENYTT VÅRT JUBILEUMSTILBUD
Vi har i 2016 tilbud på Bygdebøkene for Gjerstad som kom ut i tidsrommet 1960 – 1990,
hele serien med 9 bøker. Du får også med boka ” Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad
1850 – 1890 av Andreas Vevstad i 1979. Pris 100,-.
Dette er bøker som alle med tilknytning til bygda bør ha. Benytt deg av tilbudet som en
passende gave. Bestilles hos Nils Audun Gryting via nilsaudungryting@gmail.com eller
SMS/tlf 41415940. Kjøp bøker ellers i vår nettbutikk www.gjh.no .

INVITASJON - MEDLEMSTUREN 2016 - SØNDAG 12. juni 2016
Årets tur går i år på hjemlige trakter. Temaet er kjenn din bygd – vi besøker våre
kommunesenter gjennom tidene og våre lokale kulturminner.

Foto: www.igjerstad.no 17 mai 2015
 Turen starter med gudstjeneste i Gjerstad Kirke kl 11.00.
 Vi serverer kaffe og søsterkake etter gudstjenesten.
 Omvisning i kirken, på vårt 1000 års sted og Nils Henrik Abels plass etter
gudstjenesten og rundtur i bygda.
Flere lokale ressurspersoner vil orientere.
Avreise med buss fra Niels Henrik Abels plass, retur hit mellom 1600 – 1700.
Pris Kr 100,- med betaling på bussen. Nye medlemmer er velkommen, personlig
medlemskap tegnes på bussen med Kr 100,-. Deltagerantall 45.
Påmelding innen 5. juni til Miriam Aanonsen (miriam.aanonsen@hotmail.com)
eller SMS / tlf 95946917.
Velkommen!

18

Litt eierhistorikk på Holmen Gård
https://no.wikipedia.org/wiki/Holmen_g%C3%A5rd NB: Grunnboka for gården er ikke
sjekket. Salg betyr ikke alltid at kjøper er blitt formell eier. Se Brønnøysundregistrene.

Huset som Nils Gislesen bygde opp. Bjorvasstaua (flytta hit fra Vegårshei) bygd inntil
til høgre. Disse byggene, forpakterboligen fra 1918, drengestua (flytta hit fra Risør)
og stabburet er fredet. Foto: Torgrim Landsverk
- 1805 – 1885 Nils Gislesen Trydal og hans slekt bygde opp Gården og kjøpte skog.
Han bygde også stolpehuset (stabbur), fjøs, stall og låve. Ett par år var eiendommen
solgt ut av slekta, men Nils kjøpte den tilbake. Hans svigersønn Osmund E Mo sto for
drifta de siste 10 årene fram til 1885.
- 1885 – 1911 Konsul J.W. Prebensen. Kjøpte store skogarealer.
- 1911 – 1915 Axel Heiberg, kalt Heibergskogene fra 1911 – 1932.
- 1915 – 1932 Ingeborg Fearnley (A. Heibergs datter) og Nils Young Fearnley.
- 1932 – 1956 IS Gjerstadskogene med forstmester Henrik Harboe, grosserer Emil
Steen og grosserer Nicolai Eger. Solgt i 1954 til forstmester og skogsjef og ved Nes
Jernverk Andre Gustavsson, disponent ved Egeland Tresliperi Ingar Rø og
skipsreder Harald Brøvig. De fikk ikke konsesjon, kommunestyret ønsket at Staten
skulle kjøpe eiendommen.
- 1956 – 1976 Direktoratet for Statens Skoger. Gustavsson fortsatte fram til sin død i
1968 som dyktig skogforvalter for Staten med stor aktivitet i skogene. Bildet nedenfor
fra AAB viser at Staten lot bygningene forfalle, særlig gikk det utover uthuset.
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- 1976 – 1989 Norges Husflidslag kjøpte og eide bygninger og tomt på 7,5 mål.
Prisen var Kr. 1.600,- . Statskog beholdt skogene. Den dyrka mark ble solgt til
nabogården. Jens Trydal har nå drenert jorda og dyrker korn på store arealer.
- 1989 – 2004 Stiftelsen Holmen Gård. Norges Husflidslag sammen med Gjerstad
Kommune.
- 2004 – 2015 Holmen Gård Eiendom AS (salg i 2012, 2013, 2014 og 2015 *).
Gjerstad kommune var i en periode fram til 2012 hovedaksjonær i Holmen Gård
Eiendom AS. Øvrige aksjer fordelt på Stiftelsen Holmen Gård (eid med 2/3 av Norges
Husflidslag og 1/3 av Gjerstad kommune), Aust Agder Næringsselskap og Stiftelsen
AbelSenteret.
AbelSenteret eid av Gjerstad Kommune, Risør Kommune, UMOE gruppen, Statskog,
Gjerstad Sparebank og Aust Agder Fylkeskommune.
Store investeringer ble gjort her. Uthusbygningen ble totalrenovert og ombygd. Ny
bestyrerbolig ble bygd i 1983 og ny smie ble bygd. Nytt kjøkken og kafeteria ble bygd
i 1993 og hotellbygg satt opp i 2002. I perioden 2001 – 2011 investerte Gjerstad
kommune 12,2 millioner kroner her.
Det var planer om ett nasjonalt AbelSenter her som ikke ble realisert. AbelSenteret
leier nå lokaler på Brokelandsheia. Matematikeren Nils Henrik Abel (1802-1829)
vokste opp på Gjerstad Prestegård. Hans far Søren Georg og bestefar Hans Mathias
var prester i Gjerstad i tilsammen 35 år (1785-1820).
- I 2012 ble Holmen Gård Eiendom AS solgt for 1,2 millioner til Sissel Hødnebø og
Bente Carolyn Marcussen med Kay Irgens som frontet eierguppen.
- I 2013 ble selskapet solgt til Jens Tormod Sikkeland med Knut Werner Lindeberg
Alsèn som talsmann. Salget ble ikke formalisert, det ble videresalg til samme pris.
- I 2014 ble selskapet solgt til Halvor Landsverk.
- I 2015 var det Holmen Gård Eiendom AS * ved Halvor Landsverk som solgte
bygninger med tomt til Omsorgspartner for 6 millioner.
* Han beholdt selskapet med nytt foretaksnavn, CRAFT AS. Formålet er forvaltning
av eiendom, aksjer, import/eksport, undervisning og alt som naturlig faller under
dette. Driverselskapet Holmen Gård Hotell og Restaurant AS ble da begjært oppbud.
- 2015 – dd Omsorgspartner Vestfold AS
Litt om eiere og drivere av Holmen Gård
I 1873 var mer enn 100 personer i gang med skogsdrift her. Vinteren 1955/56 var 42
hoggere og 20 kjørekarer i aktivitet.
J.W. Prebensen ivret for å få i gang Gjerstadvassdragets Fellesfløting i 1886. Han
hadde bygd dampsag på Krana i Risør i 1867 og trengte mye tømmer.
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Axel Heiberg var en av stifteren av Det Norske Skogselskap og finansierte
etableringen av Ringnes Bryggeri i 1876. Han finansierte også statuene av både
Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson foran Nasjonalteatret. Han ivret for å få i gang
Holmenkollrennet og etablerte Det Norske Pengelotteri. Han ble tildelt St. Olavs
Orden i 1896 og Borgerdådsmedaljen i gull i 1923.
https://no.wikipedia.org/wiki/Axel_Heiberg
Ingeborg Fearnley flytta Bjorvasstaua bygd i 1721 hit fra Vegårshei i 1920 -21.Nils
Young Fearnley eide også i en periode Kirkholmen Dampsag i Kragerø. Han var
disponent på Skotfoss Bruk 1912 – 1925 og pendlet fra Holmen Gård.
Henrik Harboe bygde i 1933 tømmerrenna som i 32 år fraktet tømmer mellom Solem
til Valle. Han satte opp Dampsag på Valle med drift heile døgnet om sommeren med
30 mann i arbeid i 1930 åra. Han var også formann i Gjerstadvassdragets
Fellesfløtningsforening. Hvert år ble ca 35.000 m3 tømmer fløtet ned til Søndeled.
Tømmerfløting var det nok i ca 400 år og opphørte i 1967.
Andre Gustavsson var pådriveren for å bygge ferdig Felleveien i 1965. Veien var
påbegynt i 1952. Mange skogsbilveier bygde han også. Når han døde som 56 åring
pga sykdom i 1968 var har sterkt engasjert i å bygge nytt stort sagbruk på Vålemoen.
Seinere ble slikt sagbruk bygd i Åmli.
Magnhild og Gunnar Helgesen var de siste forpakterne på gården. I perioden 1959 –
1971 var de den tredje største melkeleverandøren til Risør Meieri.
I mer enn 30 år var Gården Norges Husflidslag sitt nasjonale kurssenter med opp
mot 50 kurs i året. Mange hadde fine opplevelser og lærte gamle håndverks - og
husflidteknikker her. Mange hadde også sine bryllup, andre selskaper og møter her.
Julemesser og verktøymesser var lenge årlige begivenheter.
Norges Husflidslag og eiendomsselskapet har hatt flere dyktige drivere av stedet
med bl. andre Wenche Valle og Halldis Landsverk. Halldis ved Vertskapet Holmen
Gård AS var driver fra 2006 først sammen med andre og seinere selvstendig fram til
2011. Hun ble tildelt Olavsrosa fra Norsk kulturarv som tegn på god kvalitet.
Omsorgspartner tilbyr heldøgn omsorg, avlastning og dagtilbud til barn og ungdom,
utviklingshemmede, autister, mennesker med psykiske lidelser eller demente med
varierende bistandsbehov. Stedet vil i 2016 bli tatt i bruk til asylmottak for inntil 50
personer. Avtalen med UDI gjelder til 2019 med mulig forlengelse til 2022.
Asylmottaket skal drives i de nyeste bygningene på gården. De eldste og vernede
byggene vil fremdeles være tilgjengelige for arrangementer og aktiviteter som
gjersdølinger tradisjonelt forbinder med Holmen gård. Kjell Trygve Grunnsvoll tiltrådte
1.januar 2016 som lokal leder på Holmen Gård for Omsorgspartner.
http://www.omsorgspartner.no/vare-firmaer/omsorgspartner-vestfold/
Gården har siden 1976 hatt egen venneforening som har gjort en stor innsats. Les
mer om Holmen Gård og Gjerstadskogene i boka fra 2012 av Svein Brekka.
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Litt om Statskog i dag
Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si
20 % av fastlands-Norge. Eiendommene i Gjerstad, Nissedal og Drangedal utgjør nå
drøye 180.621 mål og 13 % av arealet her. Herav Gjerstad og Nissedal med
135.707, dvs 11 % av arealet. Tar vi med Brødsjøskogen i Drangedal på 166.971 mål
pluss Statskogen i Henneseid øst i Drangedal får vi totalt 180.621 mål. Det er ikke
lenger lokalt ansatte. Nærmeste region kontor er lokalisert på Kongsberg. Les mer på
http://www.statskog.no/Statskog/Sider/HvaerStatskog.aspx og
https://havrefjell.dnt.no/gjerstadskogane/
Til sammenligning eier nå investor Frode Teigen eiendommene Åse Vøllestad og
Jysereid i Drangedal på tilsammen 111.000 mål. Eierselskapet er ÅseVøllestadskogen AS med daglig leder bosatt i bygda. Her er også flere flotte
bygninger. Dette er den største eiendommen i Drangedal med 10% av arealet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Norges_st%C3%B8rste_grunneiere

Litt historikk om kommuner
Vi har hentet dette fra Kartverket
http://kartverket.no/Kunnskap/Norges-grenser/Kommune-og-fylkesgrenser/

Formannskapslovene – kommunane vart til
Formannskapslovene er to lover som vart vedtekne av Stortinget 14. januar 1837,
gjeldande frå 1. januar 1838, etter forslag frå bonderepresentanten Jon G. Neergaard
i 1833. Lovene la den kyrkjelege administrative, eller geistlege, inndelinga av landet
til grunn for organiseringa av lokalstyret.
Det var eit formannskap innanfor kvart prestegjeld. Besto eit prestegjeld av fleire
sokn, skulle kvart av desse velje formennene og representantane sine. Såleis vart
grunnlaget for dagens administrative grenser lagt. Utover 1800-talet vart det vanleg å
kalle formannskapane for herad, og på 1900-talet vart kommune den mest vanlege
nemninga. Formannskapslovene av 1837 vart seinare avløyste av nye
kommunelover av høvesvis 1921, 1938, 1954.
Schei-komitéen
Utover på tidleg 1900-tal var det vanleg at kommunane vart oppdelde til mindre
einingar. Etter 2. verdskrig var eit tiltak å omstrukturere kommunane til berekraftige
einingar. Til å gjennomføre dette arbeidet sette statsminister Einar Gerhardsen ned
den såkalla Schei-komitéen i 1946. Resultata vistes først på 1960-talet, då det
skjedde ein betydeleg samanslutning av kommunar.
I siste halvdelen av 1970-talet makta eit knippe av desse kommunane på nytt å tilrive
seg status som eiga kommune. Etter den tid har det skjedd få vesentlege revisjonar,
kanskje med unntak av samanslåingar omkring einskilde eldre bykommunar, som
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Larvik, Fredrikstad, Sarpsborg og Arendal på fyrste halvdelen av 90-talet. Det
formelle skiljet mellom landkommunar og bykommunar vart oppheva ved innføringa
av Kommuneloven av 1992 (LOV-1992-09-25-107).
Kragerø by inviterer til folkefest - fyller 350 år.
16. februar 1666, 350 år siden underskrev Kong Fredrik III byens byprivilegier på
København slott. Disse gjorde byen til en kjøpstad uavhengig av Skien. Hensikten
med jubileumsprogrammet er å trekke alle deler av kommunen med på festen, ikke
minst Sannidal og Skåtøy som var egne kommuner fram til 1960.
Kultur, kunst, idrett og historie er stikkord for det som skjer i 2016.
-

Tre kunstutstillinger, den første 8. mars om kvinner.
Sommerutstilling med bl. annet Munch.
Høstutstilling med lokale kunstnere.
Kagerøfestivalen med gratiskonsert av Vamp.
Flere idrettsarrangementer med bl. annet NM i sjakk for ungdom. Ikke
minst Tour of Norway som starter i Kragerø, vennskapsturnering i
fotball og en rekke seilaser.
- Bokverk om Kragerøs historie. Første bind kom i desember 2015 og to
bind kommer våren 2016.
Les mer om byen og kommunen med 11000 innbyggere på
https://no.wikipedia.org/wiki/Krager%C3%B8
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Kongebesøket

Hans Majestet Kong Harald V besøkte Gjerstad høsten 2015. Foto fra
www.igjerstad.no Mer på: http://www.gjh.no/nyheter/post-p1PPQ-kongelig-besok-igjerstad-i-perioden-1935---2015
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