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Olav Brokeland og Torgrim Landsverk åpner det nye løypenettet rundt Holmen Gård.

Kontingent kr. 100

Årsmelding 2008

Stadnavnkomité
Leder
Medlemmer

Årsmøtet for 2008 ble som vanlig avholdt i kantina på Gjerstad
heimen, hvor det også denne gangen var stort oppmøte. Ca. 90
av medlemmene var samlet. Årsmøte mintes Andreas Vevstad
som var gått bort. Kveldens tema var folkemusikktradisjoner fra
Gjerstad hvor Ånon Egeland kåserte og spilte tradisjonsmusikk
fra bygda. I tillegg holdt H.C.Hansen et kåseri.

Olav Brokeland
Olav Ulltveit-Moe
Torstein Holte
Rolf Philstrøm

Arrangementkomité
Leder
Medlemmer

Gjertrud Vestøl
Nils Korshavn
Kjersti Hege Trydal
Ragnhild Flåta
Torstein Holte

Valgkomité
Leder
Medlemmer

Olav Ulltveit-Moe
Ida Brokeland
Astrid Moe

Komiteen for kulturhistoria
Leder
Medlemmer

Kari Borgen (valgt av
Gjerstad kommune)
Kristen Flaten
Jens Jacob Aasbø

Styrets arbeid
Styret har hatt 6 styremøter hvor det har vært behandlet 44 saker.

Styret i 2008 har vært:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlemmer

Helge Dalen
Kristen Flaten
Aud Ragnhild Bjellås
Karen Aamlid
Mari-Anne B. Rønningen
Odd Tore Flåta
Olav Brokeland

Varamedlemmer

Bjørg Fone
Wenche Valle
Ingrid Grunnsvoll
Ragna Lunden

Også i år ble det bevilget midler til 10. klasses tur med Hvite bus
ser til Polen. I år deltok 27 elever og historielaget bidro med en
støtte på kr. 4.050.

I tillegg er det nedsatt følgende komiteer:

Arkivkomité
Leder
Medlem

Anders Eikeland
Ida Brokeland

Turkomité
Leder
Medlemmer

Mari-Anne B. Rønningen
Olav Brokeland
Astrid Haugen Gustavson

Bokkomité
Leder
Medlemmer

Kåre Dalane
Kristen Flaten
Olav Ulltveit-Moe
Lars Aasbø

Styre for Ivar Byholts Samlinger – Øvre Røed
Leder
Medlemmer

Svein Brekka
Odd Tore Flåta
Olav Henning Bråten

Varamedlem

Per Aasbø

Foruten de saker som er nevnt i årsmeldingen har styret bl.a.
diskutert og behandlet saker knyttet til:
* Arbeid med ny logo
* Nye bokutgivelser
* Abelgravene på Gjerstad kirkegård
* Den gamle skolen fra Egelands Verk
* Deponering av gamle dokumenter
* Kulturminne-registrering
* Abel-utstilling
* Etablering på Holmen Gård

Representanter for styret deltok også i år på en samling sammen
med historielagene i øst regionen, samt Drangedal og Sannidal.
Denne gangen var det Vegårshei Historielag som var vertskap, og
møtet ble avholdt på Vegårshei Bygdetun. Her deltok represen
tanter for 5 historielag. Det ble diskutert fremtidig samarbeid og
utvekslet nyttig erfaring.
Brokelandsheia-dagene blir viktigere og viktigere for lagets pro
fileringsarbeid. Her møter vi mange historieinteresserte personer
fra hele regionen. I år ble lanseringen av ”Stubbar og skroll bind
III” lagt til disse dagene. Dette ble svært vellykket og det ble solgt
flere hundre eksemplarer av boka. I tillegg ble det solgt andre bø
ker og laget fikk mange nye medlemmer.
Sammen med Søndeled og Risør Historielag og Drangedal Hi
storielag hadde vi også i år stand i ”hovedgata” rett ovenfor Gjer
stad Sparebank.
I løpet av året ble det nedsatt en komite som skal arbeide med å
samle inn gamle stadnavn. Mye av navntradisjonene både i ut

www.gjh.no

Arrangement
Kulturuka
For første gang ble det arrangert en kulturuke i Gjerstad. Historie
laget var representert i hovedkomiteen og var gjennom uka en ak
tiv deltaker, hvor det stod som arrangør for åpningsarrangementet
som ble holdt i strålende sommervær på Egelands Verk. Kultu
ruka ble åpnet av ordfører Rune Hagestrand. Gjerstad Musikk
korps underholdt med fin musikk.
Heidi Arild fra Nes Jernverksmuseum holdt kåseri med tittelen
”En stat i staten?”. Det var meningen at boka om Egelands Jern
verk skulle lanseres denne dagen, men boka var dessverre forsin
ket fra trykkeriet. Medlemmene av bokkomiteen ble under arran
gementet hedret for sitt arbeid med boka. Ca. 200 møtte fram på
Eikeland denne kvelden.

mark- og innmarka er i ferd med å forsvinne. Mange har tidligere
arbeidet med å samle inn navn, slik at første del av arbeidet i ko
miteen vil være å systematisere dette materialet. Et spennende og
viktig arbeid er nå i gang!
Som tidligere har en prøvd å oppdatere lagets hjemmeside på in
ternett så snart det er nyheter eller annen relevant informasjon for
våre medlemmer eller andre historieinteresserte. I tillegg er inter
nett også viktig for salg fra historielagets rikholdige boklager. En
stor del av omsetningen av bøker skjer nå gjennom internett.
Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i arkivkomiteen også i
2008. Ca. 2000 dokumenter er nå katalogisert og lagt inn på data.
Stadig får historielaget inn viktig og verdifullt arkivmateriale.
Fremdeles har ikke behovet for et brannsikkert arkiv latt seg løse.
Styret arbeider med å finne en løsning på disse utfordringene.
Medlemstallet pr. desember 2008 var 312, en økning på 52 siden
2007, og laget har dermed befestet sin stilling som en av de største
foreningene i Gjerstad. Styret har ambisjoner om at medlemstallet
skal øke også i 2009.

Utgivelser
I 2008 ble det gitt ut hele 3 bøker/hefter i regi av historielaget.
I juni kom endelig boka om Egelands Jernverk. Opprinnelig skul
le den ha kommet ut i forbindelse med Jernverkets 300 års jubi
leum i 2007, men ble forsinket på grunn av forfatterens sykdom
og senere død. Boka er rikt illustrert med mange fine fargebilder
og er trykket opp i 800 eks. Dessverre har ikke salget gått som
forventet.
I september kom bind 3 av ”Stubbar og skroll”. Som tidligere er
boka basert på artikler i Aust Agder Blad, forfattet av Torstein
Skaali, Olav Ulltveit-Moe og Erik Strat.
Boka har som tidligere blitt godt mottatt, og historielaget har pla
ner om å fortsette med en årlig utgivelse av disse artiklene i bok
form. Opplaget var også i år 1.200 eks..
Årets ”før i tida …” kom ut i november, og som tidligere år ble
den distribuert gjennom mange forretninger mellom Skien og
Arendal. Vi takker alle vår distributører for den innsatsen dere
gjør for å selge lagets hefter og bøker. Opplaget var på 1.200 eks..
Innholdet var også i år innholdsrikt og variert. ”Før i tida …” har
etter hvert blitt svært viktig for historielagets formidlingsarbeid,
og i tillegg bidrar det til en vesentlig del av lagets inntekter.

Som et av de siste arrangementene i kulturuka arrangerte historie
laget en historisk vandring rundt Trydal. Værgudene var ikke med
oss denne dagen, slik at oppmøte heller ble dårlig, kun 20 møtte
fram. Olav Ulltveit-Moe var guide på turen.

Gjerstad Historielag – Årsregnskap 2008
Inntekter:
Medlemskontingent
Annonseinntekter
Fester/Årsmøte/loddsalg
Salg: ”Før i Tida”
Salg: ”Stubbar og Skroll”
Salg: ”Andre bøker”

23.700,00
4.400,00
15.417,00
41.830,00
107.567,00
54.100,00

247.014,00

Utgifter:
Kontingenter
1.340,00
Kont.rekv/Porto/gebyr
11.549,95
Trykk./kopiering/graf.utred.
190.277,50
Annonseutg.
3.850,00
Honorar/gaver/blomster
35.850,00
Møter/underhold./gevinster
20.070,40
Reiseutgifter
3.929,10
Data/EDB-kostnader
15.680,00
Stadnavn
295,00
Lydanlegg,leige
4.500,00
Brokelandsheiadagene stand
1.525,90
Skattetrekk
9 000,00
Forsikringer
6 293,00
304.160,85
		
Driftsresultat 2008		-57.146,85
Renteinntekter 2008		
34.437,28
Årsresultat 2008		-22.709,57
Beholdning 31.12.2008
Brukskonto 2907.07.07037
Kapitalkto. 2907.68.06894

21.938,36
571.257,47

593.195,83

Egenkapital 01.01.2008
615.905,40
Årsresultat 2008	-22.709,57

593.195,83

Gjerstad 20.januar 2009

www.gjh.no

Karen Aamlid
kasserer

Jan Olav Olsen
revisor

Senere på ettermiddagen ble det arrangert et kåseri om gjerstad
dialekten av Arne Torp.
Kåseriet ble holdt på Holmen Gård og hele 120 personer møtte
fram.

Ivar Byholts samlinger – Øvre Røed
Årsregnskap – 2008

Åpning av løypenett rundt Holmen Gård
I mai ble et omfattende løypenett rundt Holmen Gård åpnet. Ar
beidet med løypene var et samarbeidsprosjekt mellom Gjerstad
Historielag, Havrefjell Turlag og Vertskapet på Holmen Gård. På
åpningen deltok hele 250 personer. Det har nå blitt merket et om
fattende løypenett i et spennende kulturlandskap rundt Holmen
Gård. I tillegg har det blitt satt opp informasjonstavler som fortel
ler om historia knytta til stedene rundt løypene.

Høstmøte (Amerikakveld)
I oktober inviterte historielaget til amerikakveld på Holmen Gård,
hvor det møtte opp 180 personer! Etnolog Siv Ringdal holdt et
levende og engasjert lysbildekåseri hvor hun tok for seg forbin
delsen mellom Sørlandet og USA på 50 – 60 tallet. Hun har også
skrevet boka Lapskaus Boulevard som er et gjensyn med det nor
ske Brooklyn. Etter oppmøte å dømme er historien om utvandrin
gen til amerika fremdeles levende og av stor interesse. Marianne
Rønningen hadde laget en flott utstilling av gamle amerikakjoler.
Aslak Gjennestad med band stod for den musikalske under
holdningen. Det ble stor stemning i salen når bandet spilte gode
gamle countrymelodier av bl.a. Dolly Parton og Jim Reeves.

Eldresenteret

Inntekter:
Aust Agder Blad/Torstein
Andre bøker
Gaver

38.765,00
5.855,00
500,00

45.120,00

2.273,00
5.397,95
5.876,00
140,00
22,00
1.417,00
533,00

15.658,95

Driftsresultat 2008		
Renteinntekter 2008		

29.461,05
25.524,31

Årsresultat 2008		

54.985,36

Beholdning 31/12.2008
Kapitalkonto		

460.058,87

Egenkapital 01.01.2008
Årsresultat 2008

460.058,87

Utgifter:
Kommunale avgifter
LOS
Søndeled Rørhandel
Utgifter åpen dag
Gebyr
Annonse
Tilstelning åpen dag

Historielaget stod også i år som arrangør for et møte på Eldre
senteret.

Ivar Byholts samlinger – Øvre Røed
Under hele kulturuka i juni ble Øvre Røed holdt åpent, men
frammøte var dårlig under disse dagene.
Den 16. og 17. august ble det årlige sommer arrangementet gjen
nomført.
Det ble i år stilt ut en del jakttrofeer og små treskulpturer som
knytter seg til jakt og vilt.
På søndagen underholdt Einar Bjordam med sang og musikk. Bra
frammøte på disse to dagene.
Styret har gjort en del vedlikeholdsarbeid gjennom året. Flere har
bidratt med gaver av forskjellig slag. Også i år har honoraret fra
artiklene til Torstein Skaali i Aust Agder Blad gått til drifta av
Øvre Røed. Vi takker Torstein for denne flotte og imponerende
innsatsen gjennom mange år. Styret takker også alle de som har
bidratt gjennom gaver og arbeid til Øvre Røed i 2008!

340.223,94
54.985,36

Gjerstad, 20. januar 2009
Karen Aamlid
Kasserer

Jan Olav Olsen
Revisor

Årsmøte
blir avholdt på Holmen Gård
søndag 8. mars 2009 kl. 17.00
Styret retter en stor takk til alle våre med
lemmer og støttespillere for innsatsen
som har blitt vist gjennom 2008. Dette gir
styret ny motivasjon og pågangsmot til å
fortsette vårt lokalhistoriske arbeid!

* Kåseri av Victor Normann ”Familien Prebensen på
Holmen Gård”.

Det blir loddsalg i pausa.
VELKOMMEN!

www.gjh.no

Alf Jacobsens Boktrykkeri as, 3950 Brevik.

* Årsmøtesaker

