ÅRSBERETNING FOR 2019
Etter årsmøtet 29.jan. 2019 har styret konstituert seg slik:
Leder
Per Forsberg
Nestleder
Inge Bjørbæk
Sekretær
Ingrid Sørbø
Forretningsfører
Per A. Svenkesen
Styremedlem
Arne Kristian Sneltvedt
Styremedlem
Bjørn Ivar Olsen
Varamedlem
Knut Åge Andersen
Varemedlem
Marius Holmby
Revisorer
valgt for 1år
Arne Lundsett og Hans P.Gonsholt
Bokkomite
Thor Øvrum, Finn Erik Karlsen,
Knut Åge Andersen
Valgkomite valgt for 2 år
Marius Roheim Johnsen
Einar Juve
Ikke på valg
Eva Kise
___________________________________________________________________________
AKTIVITET 2019 (etter årsmøtet 29.01.2019)
Styret har holdt 7 medlemsmøter, 15 styremøter, herav 1 konstituerende, div.arbeidsmøter,
gjenstående arbeid med flytting av arkivet i Lundedalen , oppryddingsarbeid og oppussing av
møtelokalet på Marensro, representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, arbeid med
digitalisering av gamle Skiensfilmer, komitearbeid, synfaring av Århusstien, avvikling av 2
heldagsturer. Bokkomiteen har arbeidet med og gitt ut boken Jernaldergårdene og Århus gård..
F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:
MEDLEMSMØTER
29.01.19
Epokestreif fra Skiens historiebank finans o.a. forr.virksomhet
Foredrag v/Jan Terje Olsen

48 fremmøtte

26..02.19

Olav den hellige og Telemark
Foredrag v/Torgrim Titlestad

71

”

26.03.19

Skips- og båtgraver i Viken i vikingtid
Militær organisasjon og verdensbilde
Foredrag v/Frode Iversen

64

”

Arv og Attraksjon
Telemark Museum under utvikling
Foredrag v/ Jorunn Sem Fure

38

”

24.09.19

Bygdeborger i Grenland
Foredrag v/ Stian Finmark

70

”

29.10.19

Brevikbanens historie
Bildekåseri v/Harald Nikman

38

”

03.12.19

Jernalderhusene og Århus gård
Bildekåseri v/Jan Tore Øvrum

31

”

30.04.19

___________________________________________________________________________
ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
05.06.19

Kirkegårdsvandring - Gjerpen kirke
v/T.Nordby og G.Kverndalen

ca 60 delt.

00.00.19

Kirkegårdsvandring- Borgestad kapell
v/T.Nordby og G.Kverndalen

ca 50 delt.

..

16./17.07.19 Vikingskip besøker Skien
P.g.a. ferie valgte laget å overlate oppmøtet til det enkelte styremedlem.
Arrangementet ble en suksess som var særlig god reklame for
Telemarkskanalen og det flotte fylket vårt.
01.09.19

Snipetorpmarken – Markedsføring av laget, boksalg med mer.
Fordelaktig plassering, god profilering og meget godt boksalg
+ nye medlemskap. Entusiasme og godvær = suksess!
__________________________________________________________________________
TURER
25.05.19
Forsommertur -I vikingenes kjølvann-Vikingturen
30 deltakere
Populært emne- Interessante besøk og god guiding i Vikingskipshuset,
Historisk Museum og Akershus Slott. Etter godt måltid på Skansen ble dagen
avsluttet på Middelalderfestivalen. Deilig vær i Oslo- regn under rasten på
hjemveien.
14.12.19
Telemarksjul
33 deltakere
Tur til tradisjonsrike reisemål: Sauherad kyrkje, julestemning med kaffe og
kaker på Evju Bygdetun, god omvisning på Bø Museum og flott julemåltid på
eventyrgården Uppigard Natadal hos den fargerike Dag Aanderaa.
Hyggelig tur med buss og sjåfør av beste klasse.
___________________________________________________________________________
BOKUTGIVELSE
Bokkomiteen har gjennom året jobbet med manus til boken Jernalderhusene og
Århus gård. Forfatterne Ragnar Olsen og Tormod Aulebo har levert en
interessant bok,og bildematerialet v/ Jan Thore Øvrum hever boken ytterligere.
Boken er trykket i 700 eks. og er finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen Telemark kr.40.000,- og Jernaldergårdens venner kr.45.000,Den ble lansert rett før jul-19 og fikk et godt salg.
___________________________________________________________________________
REPRESENTASJON
Skien Historieråd Skien kommune har opprettet en samarbeidsorganisasjon
for lokalhistoriske lag og foreninger. Stiftelsesmøtet ble holdt 28.03.19.
Organisasjonen fikk navnet Skien Historieråd og Per A.Svenkesen
representerer Skien Historielag.
Vår nestleder Inge Bjørbæk var representert i interimstyret.
Idrætsforeningen Odd- 125 år- Minnemarkering Skien Historielag var
representert ved minnestunden på Johannes kirkegård for Finn Münster.
___________________________________________________________________________
SAMARBEID
Lokalene i Lundedalen er nå tømt for våre saker, men laget velger å
opprettholde leie av lokalene inntil videre.

DUGNAD

Skien kommune- Kulturetaten
Det har utviklet seg et godt samarbeid mellom historielaget og kulturetaten i
kommunen. Laget holdes orientert og inviteres til alle saker av interesse.
Telemark Museum
Laget har fått tilsagn om å deponere eget arkivmateriell på museet. Antall
hyllemeter som trengs for dokumentarkivet er oppgitt.- Arbeidet med sortering
etter flyttingen fra Lundedalen har vært omfattende, og det er skaffet til veie
nødvendige retningslinjer og systemer for arkivering. Arbeidet pågår..
_______________________________________________________________

Århusstien- Etter søknad fikk laget tildelt kr.10.000,- fra Lullo og Ole Kikuts
fond til utbedring av skiltene langs Århusstien. Arbeidet vil bli utført i 2020.
Stiens ”grunnlegger” Ragnar Olsen har tilbudt sin hjelp til arbeidet..
Hjalmar Johansen monumentet.- Laget har ved flere anledninger sørget for
opprydding rundt anlegget.
-Skien kommune – flytting av arkivet- disponering av Marensro .
Arbeidet som ble påbegynt i 2017 og fortsatte i 2018.er nå fullført.
Lokalene på Marensro som laget nå disponerer, er ikke velegnet som arkiv for
vårt materiell. Lokalitetene er imidlertid utmerket som møtelokaler og bibliotek
for lagets boksamling, i tillegg til god lagerplass.
_______________________________________________________________
UTTALELSER
Høringsbesvarelser
Laget må nå selv innhente elektronisk dokumenter knyttet til byggsaker hvor vi
kan komme med lagets uttalelser/holdning til prosjekter. Av den grunn er det
blitt færre saker.
Lagets besvarelser 2019 har bl.a.vært knyttet til bevaring av siste rest av
jordbrukssamfunnet på Gulset- Gulsetlia 9. I denne saken samarbeidet laget
med Tormod Aulebo og tidligere grunneier. Også Århus gård v/Ellen Dagsrud
uttalte seg for bevaring i denne saken..
Detaljregulering for Lunde Barneskole
Laget sluttet seg til Fortidsminneforeningens uttalelse med ønske om bevaring
av tre bygninger på området: pikeskolen, gymnastikksalen og den tidl.
brannkasernen. -Gymnastikksalen er senere vedtatt revet..
___________________________________________________________________________
DIVERSE
Filmer
Laget har arbeidet med et prosjekt knyttet til digitalisering av gamle
Skienfilmer. som senere kan vises for publikum. Arbeidet, som er blitt
ivaretatt profesjonelt, viste seg å bli kostbart, og laget har etter søknad fått
kr.50.000,- fra Sparebankstiftelsen.
Hjemmesidene - Det er tatt et solid løft for å få hjemmesidene oppdatert, og
pr.d.d. skal aktuell informasjon komme fortløpende.
Brynet - Lagets medlemsblad har kommet ut med 4 nummer. Styret
oppfordrer medlemmene til å bidra med stoff av historisk interesse.
E-postadresser – Laget mangler stadig adresse til enkelte medlemmer. Med
dette på plass vil informasjon fra styret komme raskt til det enkelte medlem.

Annonsering - Laget vil fremdeles annonsere de åpne medlemsmøtene. Det
viser seg at dette er en god måte å få nye medlemmer på.
Regnskapet for 2019
gir uttrykk for større aktivitet og forbruk. Bokutgivelsen er også
utslagsgivende.Resultatet viser et underskudd på kr.24.704,Medlemsantall: Pr. 31.12.19 hadde laget 320 registrerte medlemmer .
_____________________________________________________________
Skien, januar 2020
Skien Historielag

