INNKALLING TIL ÅRSMØTE - KONTINGENT - AKTIVITETSPLAN

Engasjert for vår historie
Etablert 1941

Årsmøte er søndag 19. mars 2017 kl. 17.00 – 21.00
Abel ungdomsskole

Foto: igjerstad.no
Saksliste:
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. Leder av valgkomiteen leder valget.
7. Orienteringer. Det er ikke planlagt orienteringer utover punkt 3.
8. Innkomne saker, ingen saker er kommet inn.

Kirsten Hellerdal




.

Fredningen av Eikelands Verk og kulturminnene der. Seniorrådgiver Kirsten
Hellerdal.
Musikalsk underholdning av elever ved kulturskolen øst i Agder, rektor Kari
Bernhoft Normann.
Kaffepause, utlodning og trekning.
Vi gir bort restopplag av utvalgte bokutgivelser.
Alle er velkommen!
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Årsmelding og regnskap 2016

Foto fra igjerstad.no under avdukingen av bysten av Peder Tellefsdal
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.

Styret takker alle våre medlemmer og ressurspersoner for engasjement
og frivillig innsats i jubileumsåret 2016. Takk også til jubileumskomiteen
samt til Aebi Schmidt Norge AS, Tellefsdal & Øya Holding AS og
Gjerstad Sparebank for økonomisk støtte til bysten av Peder Tellefsdal.
Året har vært preget av stor aktivitet. Særlig må vi nevne
jubileumsaktivitetene hvor vi har markert 75 år med lokalhistorisk arbeid,
vår næringshistorie og 100 år med lokal mekanisk industri. Les mer om
dette og vår egen historie i årets Før i tida… Vi har ikke utgitt eget
jubileumsskriv slik som vi gjorde ved 50 års jubileet. Vi har opplevd at
aktivitetene er blitt godt mottatt hos våre medlemmer og andre. Takk til
fotografer for tillatelse til bruk av bilder i dokumentet.
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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
slektsgranskere. Vi støtter opp om eiere av lokaler, museumssamlinger, 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 utarbeidet 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 ( AAma) er vårt lokale museum.
Styret i 2016 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 Hilde Østerholt.
Aktive utvalg, ressurspersoner og prosjekter:
Komiteer og personer her endres fortløpende iht ønsker og behov. Her er status ved
årsskifte.
Arrangementskomite:
Ole Kristian Røed, leder
Hilde Østerholt
Nils Korshavn
Torstein Holte
Olav Åge Haugen
Arkiv og webkomite:
Kristen Flaten, leder
Ida Brokeland, arkivleder
Kai Høgbråt, web redaktør
Astrid Haugenes Bråten, Facebookredaktør
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Redaksjonskomite Før i tida…:
Jan Olav Olsen, leder
Gunvor Landsverk
Ragnhild Løvdal
Nils Audun Gryting
Olav Ulltveit-Moe
Helge Dalen, annonsesalg
Boksalg:
Nils Audun Gryting, leder
Steder vi normalt selger bøker:
Nettsalg www,gjh.no, Brokelandsheiadagene, lokale julemarked, COOP Prix
Gjerstad, EUROSPAR Brokelandsheia, Lunds Matsenter Søndeled, Lindstøl
Bokhandel Risør, Tvedestrand Bokhandel Tvedestrand, Høyers Bokhandel Arendal,
Kystbokhandelen Kragerø, Drangedal Sparebank i Sannidal
Lokalhistorikere:
Olav Ulltveit-Moe - norsk lokalhistorie og lokal bygdehistorie. Leser gotisk håndskrift.
Kristen Flaten - Eikelands Verk og utvandringen til Amerika
Svein Brekka - Holmen Gård og Gjerstadskauane.
Kåre Dalane - historie og lokalhistorie
Nils Audun Gryting - Gjerstad kirke og bygdas 1000 års sted
Helge Dalen - Eikelands Verk
Oddvar Langmyr - lokalhistorie Gjerstad - Drangedal
Distributører av årsmelding:
Helge Dalen, 4993 / Ytrebygda
Henning Aasbø, 4980 / Øvrebygda
Valgkomite:
Nils Korshavn, leder
Astrid Moe
Wenche Valle
Revisor:
Jan Olav Olsen
Landslaget for lokalhistorie:
Helge Dalen er vararepresentant i styret og representerer Agder Historielag.
Medlemskap og samarbeidspartnere
- Agder Historielag
- Landslaget for Lokalhistorie, LLH.
- Aust-Agder Museums - og arkivlag
- Konsept IT, IT support nettside
- Gjerstad Sparebank
- Steinar Sunde / Sunde Regnskap AS, IT brukersupport og regnskap.
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Tilsyn og disponering
Klokkarbua og lydanlegg - Ole Kristian Røed
Arkiv / kontor - Ida Brokeland
Lagerrom med eiendeler og boksamling - Nils Audun Gryting
Abelsamlingen - Olav Ulltveit-Moe og Helge Dalen
Den gamle skolen, lagring av timre og dører/vindu - Helge Dalen
Modellen av Eikelands Verk, lagres nå på Brekka - Svein Brekka
Styrets arbeid
Styret har i 2016 hatt 4 styremøter, årsmøte og behandlet 24 saker. Blant annet er
godkjenning av innkallingen, dagsorden og møteprotokollen faste saker i møtene. Vi
fortsetter med aktivt bruk av vår nettside og utlegging av dokumenter. Vi har i 2016
hatt 65 nyhetsoppslag på nettsida. Særlig prøver vi å legge ut info om arrangementer
på vårt lokale museum AAma / Kuben. Klikker du deg bakover i nyheter, får du slik
sett en mer detaljert årsrapport. Følg oss på vår nyhetsside. Under fanen
dokumentarkiv kommer det stadig nye dokumenter.
Under fanen Om historielaget finner du nå flere tips om turer med turbeskrivelser i
landsdelens fineste kulturlandskap. Vi ønsker gjerne at flere legger ut slik
dokumentasjon her for flere turer, særlig i ytre deler av bygda.
Vi har hatt presseoppslag i Aust Agder Blad, KV Blad og Agderposten samt
www.igjerstad.org. Vi har bidratt med artikler til Magasinet som Landslaget for
lokalhistorie utgir. Det har vært om prosjektet Husmannsplassen Lia samt om vårt
jubileum. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra med passende nyheter.
Vi har i 2016 hatt 2 bokutgivelser med årets Før i tida .. utgave 19 og Stubbar og
skroll , bind 8 samt en jubileumsklalender sponset av Gjerstad Sparebank. Vi har hittil
utgitt to bøker med Flyfoto. Hele bildeserien vil bli vurdert gjort tilgjengelig på vår
nettside i stedet for utgivelse av flere slike bøker.

Nils Audun Gryting, Svein Brekka og Jan Olav Olsen
Vi hadde besøk av rådgiverne Anne Gaaserud og Lise Råna fra Aust Agder museum
og arkiv hvor vi blant annet viste fram og gjennomgikk vårt arkiv. Det ble avtalt
overtagelse av utvalgte dokumenter etter Torstein Skaali. Vår arkivplan var tidligere
på forespørsel sendt til AAma.
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Foto AAma: Lise Råna og Anne Gaaserud
Det er ellers jobbet mye med forberedelse og gjennomføring av vårt 75 års jubileum i
2016. Dette ble veldig vellykket.
Antall medlemmer i Gjerstad Historielag var ved årsskiftet 346 personer hvorav 5 nye
medlemmer på slutten av året som får kontingentkrav for 2017.
Gjerstad kommune har i sine planer tatt ut mulig salg Gamlebanken. Dersom ideen
kommer opp igjen, har vi tillit til at kommunen hjelper oss med et annet kostnadsfritt
lokale. Med dette støtter kommunen på en grei måte vår virksomhet.
Det er kommet fram synspunkter på at vi burde plassere våre midler bedre enn ved
bankinnskudd i for eksempel fond og/eller i fast eiendom. Noen har ment at vi burde
kjøpe passende lokale på Brokelandsheia både som en investering og passende
sted for vår virksomhet. Dette er referert for styret uten at noen der har gitt sin
tilslutning til at vi lager en sak på det. Vi eier normalt ikke fast eiendom med slike
faste kostnader som det medfører til drift og vedlikehold. Våre rombehov blir i dag
dekket gratis i Gamlebanken og Gjerstadsenteret. Flere ser likevel seinere
Brokelandsheia som et passende sted for vår virksomhet og arrangementer.
Kommunen benytter allerede betegnelsen kommunesenter der og lokalsenter for
Gjerstad. Kanskje kan Historielaget seinere få disponere rom gratis på
Brokelandsheia.
Årets aktiviteter
Årsmøte
Årsmøte ble avholdt 13.mars 2016 på Abel ungdomsskole. Anne Grimstad Fjeld
underholdt. Olav Ulltveit-Moe kåserte om vår egen historie. Møtet hadde ellers saker
iht våre vedtekter.

6

Jubileumsfesten

Mange av våre medlemmer og inviterte gjester deltok 24. april på vår jubileumsfest
på Heimat, Brokelandsheia. Kjell-Olav Masdalen var kveldens festtaler og gikk
gjennom vår historie på en spennende og underholdende måte. Ordfører Inger Løite
holdt en fin tale. Hun mente blandt annet at Historielaget bidrar til at identiteten vår
bygges, blir fastere og tryggere. Hele hennes tale er gjengitt i årets Før i tida…
Underholdning hadde vi av mannsgruppa Stemmebandet fra Oslo med
egenkomponert sang. Ånon Ausland om kåserte om gjerstaduttrykk. Torbjørn Urfjell
var kveldens toastmaster og bidro selv til god underholdning. Vi takker for
jubileumsgaver og hilsninger fra Drangedal Historielag, Vegårshei Historielag,
Gjerstad kommune og Kåre Dalane. Jostein Vestøl, lederen i jubileumsåret, ønsket
velkommen. Han holdt først en kort tale og avsluttet med å ønske alle vel hjem.
Medlemsturen og jubileumsturen
Medlemsturen var i år lagt til vår egen kommune. Vi hadde en busstur t / r
Brokelandsheia og besøkte Gjerstad kirke / vårt 1000 årssted, den nye trehytta på
Tangvall ved Lundvann og skytebanene på Solem. Les mer om trehyttene på
http://trehyttene.no/hytter-til-leie/
På Solem fikk noen også prøve leirdueskyting. Deretter spiste vi lunsj på Holmen
Gård. Vi hadde så turen om grendene Åsbø, Haugen, Løyte og Vestøl. På returen
var vi innom den nye storfjøset på Ulltveit. Tilbake på Brokelandsheia fikk vi høre om
utviklingen der. Vi takker for at vi fikk komme på besøk og for gode orienteringer
blandt annet om kulturminner alle steder og underveis.
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Foto: Tore Brokeland fra Jubileumsturen
Vår jubileumstur var lagt opp som en vandring på gamle Vestlandske Hovedvei og et
samarbeid med Havrefjell Turlag. Denne fikk veldig stor oppslutning med mer enn 50
deltagere. Mange gode historiske orienteringer ble gitt underveis. Det var lagt til rette
for båttransport over vassdraget der en i gammel tid krysset vannet slik.
Brokelandsheiadagene
Festdagene på Brokelandsheia med boksalg er nå en av våre viktigste inntektskilder,
i år ca 37.000,-. Også i år hadde vi ny utgave av Stubbar og skroll for salg der
sammen med våre andre bøker. Mange benyttet seg av årets jubileumstilbud med
prisgunstige bokpakker. Drangedal Historielag deltok der sammen med oss.
Avdukingen av byste – Peder Tellefsdal

Per Arnt Tellefsdal under avdukingen. Foto: igjerstad.no
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Avdukingen av bysten av Peder Tellefsdal ble vellykket gjennomført 24. september
under AbelSeminaret 2016 med mer enn hundre frammøtte. Det var taler av Per Arnt
Tellefsdal, Nina Holte og ordfører Inger Løite som også sto for selve avdukingen.
Våre sponsorer inviterte etter avdukingen til en enkel lunsj på Lyngrillen. Les mer på
vår nettside > nyheter. Bysten er laget av Håkon Anton Fagerås.

Ordfører Inger Løite under avdukingen Foto: igjerstad.no

Med bysten av Peder Tellefsdal markerte vi 100 år med mekanisk industrivirksomhet
i bygda. Den markerer også bidragene virksomhetene har gitt til lokalsamfunnet
gjennom 100 år. Samtidig ser en hvor viktig det er med engasjerte enkeltpersoner for
å få til virksomhet og nødvendig omstilling.
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Modellen av Verket - jernverk 1706 – 1884

Her produserte ca 60 ansatte bl. annet rujern, stangjern, filer, spiker og hele 28
forskjellige ovnsmodeller.
Se bilder og les om Verket på http://www.gjh.no/om-historielaget > midt på sida og på
http://www.gjh.no/nyheter/post-KzPPQ-forslag-til-fredning-av-eikelands-verk
Svein Brekka ferdigstilte modellen av Verket høsten 2016. Resultatet er blitt veldig
bra og vil på en god måte vise vår jernverkshistorie. Det kan bli et par mulige
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plasseringer av modellen på Verket. Tilgjengelighet for visning må sikres. Det jobbes
med en kortfattet tekst for virksomheten på Verket og i hvert hus. Bilde av modellen
med nr på bygga og henvisning til teksten kan da legges på vår nettside. Slik kan en
da ta seg en tur der på egen PC. Vi takker Svein igjen for uvanlig stort engasjement,
et flott og svært tidkrevende gratisarbeid og innsats ellers for Gjerstad Historielag og
vår lokale historie.
Høstmøte med bokutgivelse og boksalg
Høstmøte var som vanlig i november på Abel ungdomsskole og samlet som vanlig ca
80 deltagere. Arne Torp besøkte oss igjen og holdt et spennende foredrag om
Gjerstaddialekten. Mange hadde gode kommentarer og spørsmål etterpå. Musikalsk
underholdning var det av Robert Løkketangen og Ingrid Vik Henriksen. Så ble årets
bokutgivelser og jubileumskalender presentert og lagt ut for salg. Utlodning var det
også som på årsmøte med fruktkurv gitt av EOROSPAR og som vanlig gevinster gitt
av styremedlemmene.
Aktiviteten i arkivkomiteen i 2016
70 dokument er lagt på dokumentarkivet i år. Hittil er det i alt lagt ut ca 430
dokumenter.
Anne Grimstad Fjeld har tidligere i regi av Aust Agder-arkivet samlet inn gamle
sanger, fortellinger og sangleiker. Her øst i Agder gjorde hun mange lydopptak hvor
eldre bygdefolk synger og forteller. Mye av dette stoffet er nå innarbeidet i et stort
undervisningsprosjekt i samarbeid med Gyldendal forlag. Undervisningsprogrammet
er til bruk i grunnskolen og har fått navnet Salaby. Når det gjelder stoff fra Gjerstad
har hun fått god hjelp av Ida Brokeland med bl.a. gamle bilder.
Etterkommere etter Torstein Skaali, Torleif Kveim og Jens Liestøl har til sammen gitt
Historielaget flere kasser med dokumenter, bilder etc. Det meste av det med historisk
verdi er nå sortert ut og tatt vare på. Noe er overlatt til AAma og noe er sortert ut og
levert tilbake til giverne. Komiteen har vært støttet av Olav Ulltveit-Moe i dette
omfattende arbeidet. Takk til både giverne og våre folk som har stått for sorteringen
og arkiveringen for ettertiden.
Vi har ellers hatt henvendelser fra folk om stoff i arkivet og ellers om enkelte
personer. Alt er grundig og godt besvart av våre lokalhistorikere og arkivleder.
Utsmykning av rundkjøringer
Vi har presentert vår ide om mulig utsmykning av rundkjøringene ved E 18 for
Gjerstad kommune, Fylkeskommunen, Statens veivesen og lokale bedrifter. Alle
synes ideen er god og ønsker at det jobbes videre med saken. Ideen ble også nevnt
på vår jubileumsfest.
Vi vil om mulig synliggjøre vår felles identitet, lokal næringsvirksomhet og industrielle
aktiviteter som lokalsamfunnet er bygd på med passende utsmykning / kunstverk.
Utsmykningen skal bidra til begeistring, identitet og gode opplevelser. Slik vil vi bidra
til å ta vare på vår felles kulturarv.
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Følgende steder er klarert med Veivesenet mot endelig godkjenning av detaljer:


Det ene stedet er like ved Sundebru og avkjøringen til Gjerstad, knivbygda
med gode knivsmeder og sliremakere. Her er tanken å symbolisere
øvrebygdas tradisjon med gode handverkere, skomakere og mindre
mekaniske verksteder / smeder. Vi har snakket om at en kniv må være
med her. Skogsarbeideren og bonden bidro nok lenge til arbeid for
smeder, selemakere og mindre mekaniske verksted i bygda.



Det andre stedet er rundkjøringa med lysmasta på Brokelandsheia. Her
tenker vi utsmykning med referanse til bygdas hundreårige mekaniske
industri – kjettingproduksjon, traktorbelter, potetopptagere,
snøryddingsutstyr og utstyr til anleggsmaskiner osv. Det er nå 1000
sysselsatte i industrien øst i Agder og de omsetter for 1 milliarder kr.

Flere har tidligere hatt ideer for slik utsmykning her.
Lignende utsmykning ser vi flere steder bl. annet på brohodet til Breviksbrua og ved
innkjøringen til Skien. Det kan bli aktuelt å samarbeide med KORO om dette. KORO
har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet
i offentlige inne- og uterom over hele landet. Det er ett par mulige støtteordninger.
Lokale bedrifter er også villige til å bidra med ressurser. Trolig er også midler
tilgjengelig i Fylkeskommunen. Les om på www.koro.no
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Styret mottar gjerne ideer med beskrivelse av mulig utsmykning, men har tro på hjelp
fra en kunstner. Vi har allerede hatt kontakt med et par utvalgte som har lykkes med
slikt tidligere. Dersom et område må velges, vil prioritet bli gitt til rundkjøringen på
Brokelandsheia eventuelt med kombinasjon av begge ideer der. Helst ønsker vi å få
til noe på begge stedene.
Videre framdrift forutsetter at vi får fram en god ide, at det finnes samarbeidspartnere
og villige personer til å jobbe videre med saken.
Gjerstad kommune kan i 2018 markere 30 år med virksomhet på Brokelandsheia.
Abelsamlingen
Vi har laget en samlet oversikt over alle dokumenter og eiendeler vi nå har i vår
Abelsamling. Den omfatter:
-

Glassrute med NHA 1810 risset inn

-

NHA sitt reise - toilettskrin formet som en rund trekubbe, se nedenfor. Stiftelsen
Abelsenteret kan fritt disponere disse objektene vederlagsfritt fra Gjerstad
Historielag

-

NHA sitt skrivestell i keramikk med blekkhus og sandhus.
41 stk dokumenter og bøker.

-

Detaljer har vi på en egen oversikt.
Det ble i 2016 investert 50.000,- i innkjøp av Abel sitt skrivestell og reisetoalett, se
bildet. Les mer om det i årets Før i tida… Stiftelsen Abelsenteret kan fritt disponere
dette vederlagsfritt. Kanskje får vi vist dette fram på årsmøte.

Abelsamlingen bør kunne lånes ut og benyttes av utvalgte institusjoner som på en
forsvarlig måte kan disponere den. Det er etablert kontaktpersoner for det.
Les om Niels Henrik Abel her: http://www.gjh.no/om-historielaget
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Kultur – og sosialhistoriske kåserier
Nytt av året var et samarbeid med Gjerstad kommune og Jens Jakob Aasbø om
kåserier i kulturarenaen Biblioteket. Det ble gjennomført 3 samlinger med temaene
-

Om barndommen og barns historie.
Om seksualitet og prostitusjonens historie
Om psykiatriens og galskapens historie
Om døden og begravelsens historie (utsatt til 2017).

Disse kåseriene er ett godt eksempel på slikt samarbeide vi gjerne deltar i med våre
medlemmer og andre. En særlig takk til Jens Jakob for ideen, stort engasjement og
godt faglig innhold i kåseriene.
Horga, offerplass fra førkristen tid – ny infotavle
Den gamle infotavla på Horga var nesten uleselig. Den er nå erstattet med ny fin
tavle og satt opp der steina og kunstverket til Einar Dale er plassert. En` har stilt
spørsmål ved deler av teksten. Det gjelder kappridning på Skeidet, steinalter / hov i
Hovekra og betydningen av navnet Vekjen. Kommentarene er arkivert for neste
revisjon. Teksten på tavla kan leses på vår nyhetsside for juli 2016.
Kulturminnevernplan
Myndighetene har lagt opp til at alle kommunene utarbeider kulturminnevernplaner.
Gjerstad kommune har fått innvilget tilskudd og vil utarbeide slik plan. Det planlegges
ikke å utarbeide en omfattende oversikt over alle kulturminnene i bygda. En vil trolig
begrense planarbeidet til kulturminnene rundt utvalgte turstier som er markert i det
nye turkartet. Det blir lagt opp til normal administrativ og politisk behandling av
planarbeidet. Enkelte medlemmer kan bli bedt om å hjelpe til med planarbeidet.
Kommunen har iht annonsering bedt om innspill til arbeidet og har hatt åpent møte
om planen. Innspillene kan gruppers slik:
- Kulturminner eldre enn 1537
- Bygninger og bygningsdeler
- Tun og gårdsmiljøer
- Veier og bruer
- Samlingsplasser
- Kulturminner i vassdrag og utmark
- Industriminner og minner fra næringsvirksomhet
- Botaniske, zoologiske og geologiske forekomster
- Gruver og bergverksminner
- Annet
Flere av Gjerstad Historielag sine bokutgivelser har gode beskrivelser av mange
kulturminner i bygda. Som en forstår ved lesing i våre bøker, er det mange
kulturminner i bygda. For rette vedkommende er det her godt stoff til en hel bok som
viser bilder og gir beskrivelse av alle bygdas kulturminner, ett svært omfattende
arbeid.
Kartlegging av gamle ferdselsveier
For noen år siden ble det gjort forsøk på å få etablert en stikomite med
representanter fra flere av våre nabolag. Hensikten var å få registrert gamle
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ferdselsveier som krysset flere kommuner. Vi har så langt ikke fått fram villige
personer til å jobbe med dette hos oss utover Karl Tveit Espeland. Komiteen
nedenfor ønsker gjerne hjelp fra folk som kan bistå med kunnskap om stier som
fortsetter gjennom Gjerstad.
Fra Øystein Røsvik, Drangedal Historielag har vi mottatt utklipp fra en artikkel i lagets
sin årbok 2016, les hele artikkelen der.
« Registreringa av de gamle veiane er et prosjekt som går i Drangedal Historielag`s
regi. Som styremedlem i laget var det eg, Øystein Røsvik som fikk ansvar for
gjennomføringa, og det som her er nedskrevet.
Som medhjelpere til prosjektet spurte eg Karl Tveit Espeland, Halvor T. Nordbø og
Håvard Hagen om de ville være med og hjelpe. Alle er godt kjent i bygda, svært
kunnskapsrike og historieinteresserte, og Håvard har i tillegg kartkompetanse som
gjør prosjektet mulig å gjennomføre på den måten me har valgt.
Hver strekning blir gått opp med gps, og veiane er i den grad det er råd, funnet og
markert nøyaktig, og skal legges inn på dagens kartverk.
Planlegginga blei påbegynt høsten 2014, og kartlegging i terrenget sommer 2015 og
2016, og me har nok minst ein sommer til før me har tatt med de fleste kjente veiane.
Ein del historiske hendelser og stader langs de respektive strekningane er forsøkt tatt
med. Alle fire i gruppa har deltatt aktivt for å gjennomføre dette omfattende
prosjektet. Skriveformen er på et målføre som ikkje finns, men forsøksvis ganske
nærme dialekten som har blitt bruka i bygda i mange år nå, og som ennå delvis er i
bruk av ein del av urinnvånerne.»
Annet
Friluftsrådet sør har utgitt nytt fint turkart og turguide for hele bygda. Med dette finner
en også lettere fram til våre mange kulturminner i marka. I turguiden er det 12 ganger
henvist til Gjerstad Historielag, vår nettside og bokutgivelser. Kartet selges bl. annet
på YX i Gjerstad og Brokelandsheia. Se ellers www.friluftskartet.no
Vi deltok på julemarked på Holmen Gård. Der hadde vi mange hyggelige besøk og
solgte som vanlig godt med bøker.
Aust Agder Fylkeskommune har ferdigstilt dokumentasjon for utvidet vern av Verket
og som nå er til endelig godkjenning hos Riksantikvaren. Dokumentet har mange fine
bilder og er en god beskrivelse av kulturminnene her, se linken ovenfor. Mer om dette
på årsmøtet.
Hele området og alle bygningene på Verket er i privat eie. Området her og rundt
vassdraget er likevel tilgjengelig med flere attraktive turstier.
Sammen med bygdas øvrige lag og foreninger sendte vi brev til kommunen om
behov for satsing på kultur. Vi deltok også i kommunestyret hvor saken om
kommunal ressursbruk innenfor kultursektoren var tema. Det ble pekt på behov for et
større kommunalt engasjement, evaluering av organisering / oppgavefordeling og om
mulig bruk av mer ressurser. Vi deltok også i kulturdebatten seinere. Det ble pekt på
betydningen av å ha gode møteplasser for ungdommen i bygda og nevnt slike
muligheter. Både politikere, rådmannen og hennes stab var lydhøre til synspunktene
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som kom fram. Det ble under budsjettbehandlingen besluttet etablert en ny
midlertidig ½ stilling for å betjene kulturområdet de neste 3 årene. Det er bra!
Dagens oppgavefordeling i kommunen kan en lese under nyheter i desember på vår
nettside.
Vi har via vår kasserer etablert ett godt og nyttig samarbeid med Sunde Regnskap.
Vår kasserer har brukt mye tid på opprydding i våre medlemslister og øvrige
regnskapssystemer. Vi vurderer omlegging til mer tidsmessige og mer brukervennlige
systemer.
Vi vil om mulig få til ett samarbeid om vår lokale historie og lokale kulturminner med
skolene. Kan hende det kunne være nyttig med ett lokalhistorisk hefte til bruk i
skolene dersom noen kunne bidra med å lage det.
Våre forsikringspoliser og oversikt over eiendeler er revidert og styrebehandlet. Vår
gode arkivplan beskriver innholdet i arkivet. Det jobbes med en oversikt over det vi
har av annen litteratur.
Vår aktivitet varierer veldig fra år til år slik som det også vises i våre nøkkeltall
nedenfor. Vårt formål er heller ikke hvert år å tjene penger og dermed øke vår
kontantbeholdning.
Vi har over lengre tid etablert en tradisjon for å benytte betalte profesjonelle kåsører /
underholdere på enkelte arrangementer. Vi ønsker likevel å være nøkterne med
pengebruken. Vi må vise respekt for at vår kapital er bygd opp av våre forgjengere
med utrolig mye gratis arbeid og gaver. Det kan være krevende å ha god økonomi og
samtidig få til en kostnadseffektiv drift
Våre tillitsvalgte og ressurspersoner jobber alle gratis uten honorar og bruker nok
fortsatt noe av egne ressurser i arbeidet. Kasserer og arkivleder har PC og skriver fra
Historielaget. Arkivleder får refundert internettkostnader, øvrige tillitsvalgte benytter
eget nettverk og eget PC utstyr. Mange bidrar gratis på våre arrangementer og
legger ned mye arbeid i sine forberedelser.
24.01.2017
Jostein Vestøl , sign
for styret i Gjerstad Historielag
NØKKELTALL - ØKONOMI OG MEDLEMMER
ÅR
DRIFTSRES. ÅRSRES. PÅ KONTO
* 2016
-24184
6597 2.052.814
** 2015
60953
109378 2.146.317
*** 2014
-129366
-59856 2.036.839
2013
37870
108560 2.096.695
**** 2012
560833
608943 1.988.135
2011
17214
57950 1.265.969

www.gjh.no

EIENDELER MEDLEMMER NYHETER
2.152.814
346
62
2.146.317
305
47
2.036.839
334
47
2.096.695
325
40
1.988.135
325
19
1.379.192
300
26

Signert og revisorgodkjent regnskap for 2016 legges fram på årsmøte sammen med bilagene.
* Jubileumaktiviteter. Abelgjenstandene betalt to ganger og vist i balansen /eiendeler. Tilbakeført i 2017.
5 nye medlemmer på slutten av året som får giro først i 2017. Regnskapet viser kontingent 34 158,pga noe porto som er betalt inn.
** Purret ikke ubetalt årsgiro.
*** Brannsikre dokumentskap.
**** Salg av Øvre Røed. Riving Hagane / skolen. Årsmøte påpekte at salget burde vært vist i balansen.
113.223,- på felleskonto med Søndeled og Risør Historielag og andre konto oppgjort mot plasseringskonto.
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Resultatregnskap

2016

17

2015

Ragnhild Løvdal sign, kasserer Jan Olav Olsen sign, revisor

Valg
Leder av valgkomiteen, Nils Korshavn legger fram innstillingen på årsmøte til nye
tillitsvalgte og leder valget.
Styret i Gjerstad Historielag 2016 - leder velges hvert år, 3 styremedlemmer
velges for 2 år:
Jostein Vestøl, leder – tar ikke gjenvalg
Nils Audun Gryting (2018)
Ragnhild Løvdal (2017) – tar ikke gjenvalg
Steinar Pedersen (2018)
Ole Kristian Røed (2017) – tar ikke gjenvalg
Miriam Aanonsen (2018)
Svein Brekka (2017) – tar ikke gjenvalg
Varamedlemmer - alle velges for ett år:
Egil Nic. Haugland
Johnny Vindfjell – tar ikke gjenvalg
Hilde Østerholt
Vigdis Haugeto Strat
Valgkomiteen - ett medlem velges hvert år for 3 år:
Nils Korshavn, leder (2018)
Astrid Moe (2019)
Wenche Valle (2017) – tar ikke gjenvalg

18

Revisor - velges hvert år:
Jan Olav Olsen

AKTIVITETSPLAN 2017
Bl. annet på grunn av stor utskiftning i styret må vi forvente endringer i årets program,
også datoer for arrangementer. Vi har planlagt 2017 som ett konsolideringsår med
færre aktiviteter og mindre ressursbruk.
Styremøter er normalt på tirsdager.
MÅNED
Januar

Februar

Mars
Søndag
April
Februar

Juni
Søndag
Sommeren

September

Oktober
November
søndag

Desember

AKTIVITET
15. Frist for å melde
saker til årsmøtet.
24. Styremøte
Utkast til årspapirer
9. Levere papirer til
trykking.
28. Distribusjon og
utsendelse av
årsmelding /
innkalling
19. Årsmøte, Abel
ungdomsskole.
25. Styremøte med
konstituering
15.Temamøte.
Døden og
begravelsens historie
6. Styremøte
Sommerdag på
Husmannsplassen
Lia. Frammøte på
Brekka med visning
av modellen av
Verket.
Brokelandsheia
dagene, Boksalg 1.
– 3. september
24. Styremøte
12. Søndagskafe
med lansering av
årets Før i tida…
Gamlebanken
Deltagelse på
julemarked. Boksalg
KOMITEER OG DIV.
AKTIVITER

Leder

Leder
Styret

Leder
Leder
Samarbeid med Gjerstad kommune og Jens
Jakob Aasbø

Styret
Alle har med kaffe & niste. Parkering på
Brekka og vi går tur retur Husmannsplassen
Lia i et flott kulturlandskap.

Vaktplan

NAG
Salg av kaffe & søsterkake og årets bøker.
Møt noen av artikkelforfatterne.
Temainnlegg. Annonseres
Vaktplan
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Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan

Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan
Egen
tidsplan

Egen
tidsplan
Seinere
Seinere

Seinere

Bokkomiteen: Før i
tida…
Arkiv, skanning av
dokumenter
Nettredaktør og
Facebook redaktør
Valgkomiteen

JOO

Økonomi,
medlemsarkiv,
kontingent.
Kontakt med Sunde
Regnskap
Boksalg og bokarkiv.

Kasserer
Sunde Regnskap

Distribusjon av
årspapirer
Stubbar og skroll
utgave nr 9
Ungdoms –
skolekontakt,
sammen om vår
lokalhistorie
Utsmykning av
rundkjøringer
Plassering av
modellen av Verket
Mulig årlig
sommerdag på
Verket.
Digitalisering av
stadnavn

IB
KWH
AHB
NK

NAG
Utsalgssteder
HD – HAa
SB
NAG

Styret / samarbeidspartnere
Styret
Styret. Avventer mulige byggeaktiviteter og
initiativ.
Vi avventer ny teknologi og
komitemedlemmer/- leder.

Vi har en stor samling med bilder som må sorteres og kategoriseres for deretter
gjerne å legges ut på vår nettside. Vi har også videoopptak, filmer og lydopptak som
må redigeres. Her er en mulig oppgave for en gruppe med villige personer som kan
passe for en slik oppgave.
Vår arkivleder ønsker også om mulig at en yngre person med passende
kvalifikasjoner og interesse for spennende arkivarbeid kunne samarbeide med henne
og senere overta. Si gjerne fra til henne eller en i styret dersom du er interessert eller
vet om en annen.
Aktivitetsplanen er ikke begrensende for hva vi gjør og endringer kan komme.
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.
Følg med på nettsida https://havrefjell.dnt.no/ og bli med på deres turer.
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Annet lokalhistorisk stoff og markeringer i 2016
Risør – kort om byens historie
I våre årspapirer forrige år skrev vi litt om Kragerø som i 2016 markerte 350 år siden
byen fikk sine byprivilegier. Nå litt om Risør.

Risør By AS ble etablert i 2015 som et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og
kommune. Selskapet skal bidra til en positiv utvikling av byens sentrum og
kommunen for øvrig. Mer på www.risorby.no Vi har fått tillatelse til nedenfor å
gjengi deres presentasjon i sitt fine julemagasin.
Risør er den eldste, vakreste, best bevarte og mest komplette av byene i AustAgder. Den har sin egen uthavn, Tangen, i selve byen. Den har spennende
trearkitektur fra alle tidsepoker fra barokken til i dag. Ikke minst har den en
enestående beliggenhet — ytterst ved havet, bare skjermet av en tynn rad av
holmer og skjær. VICTOR D. NORMAN
Risørs beliggenhet gjorde den til en naturlig uthavn for hollandske skuter for
500 år siden. Noen var på vei til Østersjøen og søkte ly her i dårlig vær for å
unngå den farlige danskekysten. Andre kom for å kjøpe tømmer fra bøndene
innover langs Sandnesfjorden og Søndeledfjorden.
Etterhvert utviklet stedet seg til en liten hollandsk koloni. Den første
bebyggelsen skal ha bli anlagt rundt 1570, sannsynligvis på Tangen. Fra da av
gikk det raskt. Allerede i 1600 var skipstrafikken i Risør dobbelt så stor som i
den eldre nabobyen Kragerø, i 1647 fikk byen egen kirke, og i 1723 fikk den
bystatus på samme dag, og i samme brev, som Arendal. På slutten av 1700tallet var den en av de største sjøfartsbyene i Norge.
Skog og sjøfart ble det økonomiske grunnlaget for byen helt opp mot våre
dager. Det ble mye trelast, mange skuter, og etterhvert også både treforedling
og møbelindustri. Først og fremst ble det imidlertid mange sjøfolk: Ikke i noen
annen sørlandsby har de utgjort så stor andel av befolkningen som i Risør.
Skal du utforske Risørs sjel, må du derfor kombinere en handletur i sentrum
med en spasertur på Tangen.
Det blir spennende å lese verket om byens historie når det er ferdig. Mye av vår egen
historie er nært knyttet til Søndeled og Risør sin historie.
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Gjerstad – kort om bygdas historie

Gjerstad prestegard er eigd av Opplysningsvesenets Fond (OVF). Fram til 2015
eigde OVF omlag 420 prestebustader over heile landet. Ettersom buplikta for
prestane blei oppheva, blei omlag 200 av desse lagt ut for salg. Dei resterande har
stor kjørkehistorisk eller kulturhistorisk verdi, så fondet vil framleis eige dei og ha
tilsyn med dei. Gjerstad prestegard kjem inn i denne kategorien. OVF sørger for
vedlikehald av bygningane. Her ser me Gjerstad Prestegard med nytt pent tak i 2016.
Foto: Olav Ulltveit-Moe, tekst Kåre Dalane.
Les mer og se bilder på : http://ovf.no/Prestebolig/Finn-prestebolig/Agder-ogTelemark-bispedoemme/Gjerstad-prestebolig

Gjerstad kommune har fått sitt navn fra stedet som i dag er prestegården. Det
opprinnelige navnet på bygda var Vissedal, trolig avledet av ordet Visser, et
tidligere navn på Gjerstadvannet. Det finnes omkring 30 «Gjerstad»-gårder i
landet, og navnet betyr trolig «spydsted» eller «væpnet sted». Navnet Vissedal
var et vanlig navn på bygda fram til 1500/1600- tallet, da det ble erstattet av
Gjerstad.
I vikingtiden var gården høvdingsete, med sin strategiske plassering på
høydedraget over Gjerstadvannet. Det er gjort funn av sverd, spyd og jernøkser
fra denne perioden flere steder i bygda, samt flintgjenstander fra flere tusen år
f. Kr.
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Foto: www.igjerstad.no
Området mellom Gjerstad kirke og Gjerstad skole var også gravfelt med hauger
og bautasteiner fra førkristen tid. Gravhaugene ble ryddet til fordel for jordbruk
på 1700- tallet. Ved Holmen Gård finnes et rekonstruert steinalter fra hedensk
tid. Gjennom middelalder og reformasjon beholdt Gjerstad gård sin posisjon
som sentrum i prestegjeldet. Gården ble prestegård etter Svartedauden, da
presten flyttet fra Søndeled til Gjerstad.

1300- tallets pestepidemier rammet også Gjerstad og etterlot en rekke
«ødegårder» i hele kommunen. Ikke før midten av 1700- tallet passerte
folketallet igjen 1000 personer. De siste årene har innbyggertallet i kommunen
ligget på ca. 2500.

Før utbyggingen av veinettet spredte seg til hele bygda, fra annen halvdel av
1800- tallet, var Gjerstadvassdraget den viktigste ferdselsåren i kommunen.
Søndeled ble knutepunkt for det meste av kommunikasjon inn og ut av
Gjerstad, hvor varer og post ble ført med hest til fjorden og fraktet med skip til
markeder i Norge og Europa. Fra 1920- årene overtok busstransport for hester
og båt. Toget kom i 1935 da Sørlandsbanen sto ferdig til Nelaug.
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Oljenasjon i 50 år 1966 – 2016

Regjeringen markerte i oktober 50 år som oljenasjon. Mer enn 400 gjester deltok på
festmiddagen i Oslo Rådhus. Statsminister Erna Solbergs tale er gjengitt nedenfor.
Deres Majestet, kjære alle sammen.
Det er en stor glede å feire 50 år som olje- og gassnasjon sammen med dere.
I år er det et halvt århundre siden boreplattformen Ocean Traveler gjennomførte den
aller første leteboringen på norsk kontinentalsokkel.
Brønnen viste seg å være tørr. Men de neste årene ble det gjort en rekke store
funn. Norge ble en oljenasjon.
Det la grunnlaget for styrkingen av velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Det
la også grunnlaget for utviklingen av industri og teknologi i verdensklasse.
La meg trekke frem en aldri så liten kuriositet.
I 1962 sendte daværende Phillips Petroleum et berømt brev til norske myndigheter
der de ba om eksklusive rettigheter til norsk kontinentalsokkel.
Utenriksdepartementet svarte Phillips at man på daværende tidspunkt måtte avslå
søknaden, men at "saken vil bli holdt under observasjon".
Etter 24 år - i 1986, hadde embetsverket i Olje- og energidepartementet moro av å
sende et brev med en endelig avklaring. Sitat: ”det har tatt litt tid, men etter en
totalvurdering kan vi dessverre ikke imøtekomme ønsket”.
Snakk om grundig saksbehandling!
For det er ingen tvil om at forvaltningen spilte en avgjørende rolle i disse årene.
Vi ville ha rammeverk og betingelser på plass før vi slapp industrien til. Dette var
grunnleggende for å sikre nasjonal kontroll og god ressursforvaltning.
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Utenriksdepartementet forhandlet og fikk fastsatt Norges gode sokkelgrenser.
Dyktige jurister i UD skrev den nye Oljeloven. To av dem er med oss her i kveld.
Den nye loven ble vedtatt i 1963 og slo fast at ressursene tilhører folket og resten
bestemmer Kongen. Det fungerte utmerket!
Det har blitt hevdet at dette er en av de aller viktigste lovene som er vedtatt i Norge.
Etter Grunnloven, vel og merke.
Senere har både lovverk og vilkår utviklet seg. Oljekontoret ble opprettet i
Industridepartementet i 1966. Og i 1978 ble Olje- og energidepartementet opprettet
som et eget departement.
Det har vært mange som har sett fremover, og som har sett mulighetene.
Vi har hatt et mangfold av norske og utenlandske oljeselskap som har turt å satse, og
som har utviklet Norges klart største og viktigste eksportnæring.
Vi har også hatt fremsynte politikere som har forstått betydningen av stabil og
forutsigbar politikk. Dette har vært avgjørende.
Og så har arbeiderne vært helt sentrale. På verft og verksteder, på borerigger,
plattformer, skip og landanlegg. Alle de som opp gjennom årene har gjort en innsats
hos oljeselskaper og leverandører og som la grunnlaget for dette eventyret.
Sammen har vi klart å omsette ressursene på sokkelen til vekst, verdier og velstand.
Men oljeeventyret har også kostet. Det har vært tragiske ulykker som har kostet
liv, og noen har betalt mer enn andre. Flere av dere som er her i kveld har mistet
nære venner.
Det skal vi ikke glemme.
Industrien har hele tiden vist stor omstillingsevne og har klart å tilpasse seg de
utfordringene som har kommet underveis. Dette gjør meg også optimistisk med tanke
på dagens utfordringer.
I morgen trer Paris-avtalen i kraft.
Vi skal nå klimamålene samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig
petroleumsvirksomhet.
Verden trenger stadig mer energi og verden vil også fortsatt trenge norsk olje og
gass.
Men vi må være ærlige med hverandre. Paris-avtalen vil få konsekvenser for norsk
petroleumsvirksomhet. Prisen på utslipp vil gå opp frem mot 2030. Teknologiskiftene
vi nå ser, for eksempel i transportsektoren, vil kunne redusere etterspørselen etter
fossile energikilder.
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Derfor er initiativene industrien tar for å redusere utslippene fra utvinning helt
nødvendig. Produksjonen på norsk sokkel er effektiv og har relativt sett lave CO2utslipp. I fremtiden vil det kreves enda mer av oss.
Vi har gjort mye. Og vi skal videre. I Norge har vi selskaper som er bevisste på disse
utfordringene og som jobber for å få ned utslippene.
Derfor ser jeg lyst på fremtiden.
Jeg vil benytte anledningen til å takke, oljeselskap, embetsverk, industri, akademia,
pionerer og alle involverte for fantastiske resultater.
Vi har også lærlinger, studenter og unge talenter til stede her i kveld. Dere
representerer fremtiden som skal forvalte denne næringen – også de neste tiårene.
Vi står på kjempers skuldre.
Gratulerer med de første 50 år!
Les mer på https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/olje-og-gass/norskoljehistorie-pa-5-minutter/id440538/

Foto: Facebook Morten Presthagen sørger for fortsatt lokal bensinstasjon og kiosk.
Våren 2017 bygger han om servicehallen til bygdekafe / gatekjøkken. Første
bensinstasjonen her kom i 1925 og var på andre siden av veien.
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Stor folkefest, kongepar i 25 år 1991 – 2016

Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja. Kronprins Haakon
og Prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Torgrim Melhuus, Det kongelige hoff
For 25 år siden ble Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja
Norges kongepar. I den anledning har de feiret 25-års jubileet med en jubileumsreise
med Kongeskipet langs norskekysten. Kristiansand var siste stopp på reisen. I regi
av Kristiansand kommune ble besøket behørig feiret med folkefest. Tusenvis av barn,
unge og voksne sammen med 300 gjester fra de 30 Agderkommunene deltok i
feiringen 29. juni. Kongeparet inviterte 1. september også 1500 gjester fra hele
landet på hagefest i Slottsparken for å makere 25 år på tronen.

Her venter lokale gjester foran slottet - Magnus Sørbø, Diane Lille - Østerholt, Merete
Løyte og Trine Jacobsen.
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Her er kongens velkomsttale, «mesterverk» til hagefest i Slottsparken:

Stortingspresident,
Statsminister,
Høyesterettsjustitiarius,
Etter at vi gjennom mange år har reist rundt i det meste av landet, er det veldig
hyggelig å få være vertskap for representanter fra hele Norge!
Hjertelig velkommen til oss, alle sammen!
Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i dag.
Så hva er Norge?
Norge er høye fjell og dype fjorder. Det er vidder og skjærgård, øyer og holmer.
Det er frodige åkre og myke heier.Havet slår mot landet fra nord, vest og syd.
Norge er midnattssol og mørketid. Det er både harde og milde vintre. Det er
både varme og kalde somre. Norge er langstrakt og spredt bebodd.
Men Norge er fremfor alt mennesker.
Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre
regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen,
Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og
England for 110 år siden.
Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi
kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor
landegrenser.
Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere.
Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom.
Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens andre er
mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de
er gode nok som de er. Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform.
Nordmenn arbeider for at vi skal være trygge, arbeider med å holde landet rent
for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker
jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort.
Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige,
skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter,
gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
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Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.
Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.
Med andre ord: Norge er dere.
Norge er oss.
Når vi synger «Ja vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om
hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også
en kjærlighetserklæring til det norske folk.
Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal
bygge dette landet videre – på tillit, felleskap og raushet.
At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk.
At Norge er ett. Igjen – varmt velkommen til oss – jeg håper vi får en fin stund
sammen!

Hans Majestet Kong Harald, Kronprins Haakon og Prinsesse Ingrid Alexandra.
Foto: Torgrim Melhuus, Det kongelige hoff.
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Litt om Aust Agder Fylkeskommune

Aust-Agders fylkesvåpen består av to gullbjelker mot rød bakgrunn. Dette
symboliserer trelasthandelen og utvinningen av jernmalm som var viktige for AustAgders vekst.
Aust-Agders fylkesvåpen ble godkjent som et heraldisk skjold ved kongelig
resolusjon 12.12.1958. Resolusjonen har følgende ordlyd: "På rød bunn to gull
bjelker". Designet er utformet i samsvar med det heraldiske prinsipp, nemlig at et
våpen skal inneholde én farge og ett metall.
Navnet Agder har grunnbetydningen «utstikker». Det finnes øvrige navn i Europa
dannet med samme rot for eksempel i navnet Cap d'Agde på Frankrikes
middelhavskyst. Grekerne oppfattet navnet som Agathe. Fra geografiske beskrivelser
fra 500-tallet f.Kr. vet vi at den greske kolonien ved Cap d'Agde het nettopp Agathe.
Folk begynte å bosette seg i Aust-Agder for 10 000 år siden, da isen
fra istiden hadde begynt å forsvinne fra kystpartiene. På slutten av 1500-tallet
skjedde det en stor befolkningsvekst da tømmereksport, jernverksproduksjon og
skipsfart startet for fullt. I de neste 200 årene vokste tettstedene Risør, Tvedestrand,
Arendal, Grimstad og Lillesand frem til å bli de tettstedene der flest folk bosatte seg.
Før 1919 het fylket Nedenes amt, les mer om det nedenfor og på wikipedia.
Nedenes amt også Nedenes og Raabyggelaget amt var et norsk amt fra 1662-1682
og 1815-1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer dagens Aust-Agder fylke. Det var
underamt til Christiansand stiftamt.
Ved kgl. res. 06.05.1682 ble det bestemt at den nye stiftamtmannen i Kristiansand
også skulle være amtmann i Nedenes og Råbyggelaget. Nedenes og Råbyggelaget
amt ble på nytt eget amtmannsembete fra 22.05.1815. Senere, trolig en gang i andre
halvpart av 1800-tallet, ble navnet forkortet til Nedenes amt.
Navnet stammer fra Nedenes kongsgård som nå ligger helt syd i Arendal kommune,
inntil 1992 i Øyestad kommune. Mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Nedenes_amt

Litt mer om lokal industrihistorie
Perioden med tresliperi på Egeland 1888 - 1916. Nye Egelands Verk vokste raskt
videre på Stifoss med nytt sliperi der fra 1893 - 1939 samt i perioden 1944 - 1949
som avlastning etter brannen i sliperiet på Søndeled. Her sto sliperiet ferdig i 1907 og
var i drift til 1998. Seinere produseres det der kun elektrisk kraft.
Dagens eier av AS Egelands Verk, Harald Rø markerte i 2006 300 årig
industrihistorie i tresliperibygningen på Søndeled med 100 gjester. Her var
fylkesmannen representert, biskopen i Agder, ordførerne i Risør og Gjerstad og
representanter for tidligere ansatte samt historielagene i Søndeled/Risør og Gjerstad.
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Historielagene hadde også en markering med ett omfattende program på Eikeland
med mange frammøtte.

Bygningene på Stifoss, bildet ble i 2011 tillatt revet. Sliperiet på Søndeled ble i 2016
bestemt solgt med alternative bruksmulighet for bygninger og tomt.
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Kommunevåpnet er tegnet av Odd Kjell Mostad og ble offisielt godkjent i 1986.
Ordførerkjedet – Gjerstad kommune
Ordførerkjedet er en gave fra Gjerstad Sparebank til Gjerstad kommune. Banken
ønsket å bidra til at også bygdas ordfører i høytidelige sammenhenger ved bruk av
kjedet kunne framstå med større verdighet. Etter at kjedet over en periode var stilt ut i
banken ble det overlevert til kommunen 18.8.2003. Det er vedtatt regler for både
oppbevaring og bruk av kjedet.

Ordfører Inger Løite. Foto fra kommunens nettside.
Kjedet er laget av multikunstneren Arnt Darrud, Gvarv i Telemark. Han er gull - og
sølvsmed, knivmaker, kunstmaler og treskjærer.
Fra hans notat om symbolene i kjedet har vi hentet dette:
Kjedet er en krysning av næringsveger og elementer. Bygda kan ha vært og er et
knutepunkt for kommunikasjon og utbygging. Kjedet symboliserer ei reise i tid hvor
bygdas særpreg og næringsveier blir framstilt. Basert på innspill fra bygdefolk viste
det seg at det var mye å være solt av i Gjerstad.
Frontstykket symboliserer fortellerkunsten, musikk, severdigheter, skog og sagbruk.
Ellers er dyreliv, jakt- og friluftsliv, industri med smeltedigelen, støping av metaller,
Holmen Gård med kurssenter, kjettingproduksjon, kirke og jordbruk symbolisert.
Kommunens livreim, lærbelte er laget slik at framtidige symboler kan skjæres inn.
Det er brukt materialer som sølv, farget porselen, eik og lær.
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