Engasjert for vår historie
1941 - 2016
Gjerstad Historielag - 75 års fest.
Abelsalen, Heimat Brokelandsheia 24.4.2016.
Godtfolk, ordfører, gjester og medlemmer - Velkommen til vår jubileumsfest.
Vi er veldig glade for at dere ville være med oss på feiringa av 75 år med
lokalhistorisk arbeid.
Festen her i kveld er hovedmarkeringen av jubileet. Så har vi valgt å markere en
viktig del av vår næringshistorie, 100 år med mekanisk industri i bygda. Det skjer i
september med avduking av bysten av Peder Tellefsdal. På vårt årsmøte kåserte
Olav Ulltveit-Moe om vår egen historie og folk som har formet den. Det blir ikke
noen egen bokutgivelse, men i årets Før i tida … blir det artikler om vår egen
virksomhet og ressurspersoner. Så har vi både en medlemstur i juni og en egen
jubileumstur langs Vestlandske hovedveg i august. På høstmøte får vi besøk av Arne
Torp som vil kåsere om: Hva skjer med dialektene våre? Vår bokgave til dere her i
kveld er Presteboka. Den er utgitt i 3 utgaver, sist i 1999. Det er på mange måter ei
bok om næringsutvikling og slik sett passer godt med vårt fokus for jubileet. Flere
mener det er den beste boka som vi har utgitt. Bruk den som gave dersom du har
den fra før. Ta den med deg herfra i kveld.
Vi startet forberedelsene for ett drøyt år siden. Jeg er glad for at vi valgte en egen
komite for å jobbe fram jubileumsprogrammet og opplegget for denne festen. Det er
Nils Audun Gryting som har ledet jubileumskomiteen og Inger Håland Røed, Kristen
Flaten og Helge Dalen har vært med. Kan dere alle reise dere? Vi gir de en stor
applaus som takk for jobben.
En kan lure på hva det egentlig er Gjerstad Historielag jobber med? Flere, både
medlemmer og ikke medlemmer har synspunkter på det vi gjør, bør gjøre og ikke bør
gjøre. Laget er helt avhengig av engasjement, dugnadsinnsats og frivillig arbeid. Hva
er egentlig historie og lokalhistorie? Kortfattet kan en kanskje forstå det slik.
Historie, betegner i videste forstand både det som har skjedd, beskrivelsen av det
som har skjedd og studiet av det som har skjedd. Lokalhistorie er en del av faget
historie. Den kommer til uttrykk på ulike måter. Når lokalhistorie skal avgrenses fra
historie og hva som kjennetegner lokalhistorie, er det vanskelig å gi et presist svar.
En lærer spurte sine elver hva er historie for deg? Av svarene ble det laget ett stort
tankekart med mange gode svar og begreper. Grovt sett ble svarene gruppert i
hendelser, fortolkninger og personlige opplevelser. Virksomheten til Gjerstad
Historielag har hatt noe forskjellig fokus i disse 75 årene, men kan kanskje samles i
disse gruppene. Vi vil komme tilbake til det i våre jubileumsartikler.

Nå jobber vi etter visjonen - Engasjert for vår historie. Som dere kan lese på vår
nettside følger vi en strategi som sier bl. annet at: Vi bidrar med dokumentasjon og
formidling av bygdas historie, tar vare på kulturminner og vår felles kulturarv. Vi
samarbeider med andre som har slikt engasjement. Gjerstad Historielag kan gjøre alt
som vi har folk og ressurser til. Vi tilpasser oss de endringene og rammebetingelsene
som påvirker vår virksomhet.
Jeg håper at både medlemmer og tillitsvalgte opplever dette som praktiske verktøy
for hvordan vi skal jobbe. Vi ønsker å være det for folk som vil engasjere seg og
bidra med en innsats for vår lokalhistorie.
Vi ser fram til en hyggelig kveld sammen med god mat og god underholdning. La oss
da ønske velkommen kveldens toastmaster Torbjørn Urfjell.
 Jostein Vestøl
Formenn / styreledere
1941 - 1947 Fritz Prebensen
1947 - 1948 Isak K. Strat
1948 - 1950 Knut Holte
1950 - 1952 Isak K. Strat
1952 - 1962 Aanon J. Aasbø
1962 - 1981 Torstein Skaali
1981 - 1992 Kåre Dalane
1992 - 1999 Norveig Nybø Hagane
1999 - 2002 Kristen Flaten
2002 - 2006 Olav Ulltveit - Moe
2006 - 2012 Helge Dalen
2012 -

Jostein Vestøl

BOKUTGIVELSER
Noen utgivelser er utgitt av våre samarbeidspartnere.
-

Bygdebøker, serie med 9 bind

-

Folketellinger Fiane Krets

-

Ord af almuespråket

-

Fra skauslått og skogsliv

-

Kvardagssmil og alvor

-

Frå hverdagslivet i Øvre Gjerstad 1850 - 1890

-

Før i tida… , årsskrift fom 1998

-

Stubbar og skroll, 8 utgaver

-

Egelands Jernverk

-

Holmen Gård og Gjerstadskogene

-

I Grenseland

-

Gamle Grender

-

Gjerstad og banken 1884 – 1984

-

Gjerstad kjørke gjennom 150 år

-

Gjerestads Præster og Præstegjeld

-

Gjerstad kommune 150 år, 1837 – 1987

-

Gjerstadmålet

-

Gamle flyfoto 2 bind ( bind 3 planlagt utgitt i 2017)

-

Kulturminneguide for Gjerstadvassdraget

-

Magnhild Hagelia første kvinnelege stortingsrepresentant frå Agder.

Detaljer kan leses www.gjh.no under bøker.

