ÅRSBERETNING FOR 2018
Etter årsmøtet 23.jan. 2018 har styret konstituert seg slik:
Leder
Nestleder
Sekretær
Forretningsfører
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varemedlem
Revisorer
Bokkomite

Per Forsberg
Inge Bjørbæk
Ingrid Sørbø
Per A. Svenkesen
Inger Lise Gundersen
Per Sondresen
Arne Kristian Sneltvedt
Bjørn Ivar Olsen
Arne Lundsett og Hans P.Gonsholt
Thor Øvrum, Finn Erik Karlsen,
Knut Åge Andersen
Valgkomite
Inge Apneseth,
Ragnar Holtskog, Eva Kise
___________________________________________________________________________
AKTIVITET 2018 (etter årsmøtet 23.01.2018)
Styret har holdt 7 medlemsmøter, 12 styremøter, herav 1 konstituerende, div.arbeidsmøter,
arbeid med flytting av Bergslandarkivet, innleid arbeid med flytting av arkivet i Lundedalen til
våre nye lokaler på Marensro, oppryddingsarbeid og oppussing av møtelokalet på Marensro,
representasjon og deltakelse ved div. arrangementer, arbeid med digitalisering av gamle
Skiensfilmer, initiativ knyttet til eventuell etablering av vassdragsmuseum og 2 heldagsturer.
F.o.m. årsmøtet har laget gjennomført følgende medlemsmøter, arrangementer og turer:
MEDLEMSMØTER
23.01.18

27.02.18

20.03.18

24.04.18

25.09.18

23.10.18

20.11.18

Gjerpensdalen
Bildekåseri v/Thorbjørn Wahlstrøm

76 fremmøtte

Etableringen av Norsk Hydro
Foredrag v/Halvard Gjestland

71

”

Fra fattig til rik på 100 år (Verdensarven)
Foredrag v/Øystein Haugan

64

”

Minner i marka
Bildelåseri v/Alf Olav Larsen

70

”

Fjellets apostel- D.N.T. 150 år
Bildekåseri v/Karsten Alnæs

74

”

Skien Brannvesen 150 år
Bildekåseri v/Guttorm Liebe

55

”

Jernalderhuset og Århus gård
Bildekåseri v/Tormod Aulebo
54
”
___________________________________________________________________________

ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER
Snipetorpmarken – Markedsføring av laget, boksalg med mer.
Fordelaktig plassering, god profilering og meget godt boksalg.
___________________________________________________________________________
TURER
26.05.18
Forsommertur til Stavern og Horten
35 deltakere
Interessante reisemål knyttet til marinen i dansketid og
svensketid.: I Stavern: Citadelløya, Fredriksvern Verft. Minnehallen,
I Horten: Marinemuseet og U-båten Utsira før godt måltid på restaurant
”Fishland” En fin dag som dessverre ble preget av bussproblemer.
26.08.18

15.12.18

Telemarksjul
29 deltakere
Tur til tradisjonsrike reisemål: Nes kyrkje, Nyhus Gård, Seljord kirke,
Nutheim gjestgiveri med omvisning og eksklusivt julemåltid, avsluttet med
slåttespel. Lokal forteller var Bergit Telnes, som ble med på bussen fra Seljord.
Hyggelig tur med buss og sjåfør av beste klasse.
___________________________________________________________________________
REPRESENTASJON
Telemarksarkivet
holdt Lokalhistorisk arkivmøte 20.sept.2018 i Bø. Historielaget deltok med to
representanter og returnerte med nyttig informasjon. Offentlige arkiver sendes
Kongsberg, private foreningsarkiver kan etter avtale, sendes Telemark Museum
___________________________________________________________________________
SAMARBEID
Skien kommune – flytting av arkivet- disposnering av Marensro .
Arbeidet som ble påbegynt i 2017 har delvis pågått også i 2018.
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.
Lokalene i Lundedalen er nå tømt for våre saker, men laget velger å
opprettholde leie av lokalene inntil videre. Dessuten har Mållaget Dag fått
brannsikker plass for sitt arkiv her, da de p.g.a. overtakelse av ny eier måtte
forlate tidligere oppbevaringslokaliteter.
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 vil bli oppgitt. Arbeidet med
sortering etter flyttingen fra Lundedalen er i gang, og det er skaffet til veie
nødvendige retningslinjer og systemer for arkivering. Arbeidet er påbegynt.
Historisk Forum - har gått fra å være en paraplyorganisasjon for
lag/foreninger med lokalhistorie som arbeidsområde, til å bli en ren
lokalhistorisk faggruppe. Dette har resultert i at kulturkontoret i Skien
kommune har invitert alle lag/foreninger som arbeider med lokalhistorie, til å

danne en ny paraplyorganisasjon” Skien historiske fellesråd”. Et interimsstyre
er oppnevnt hvor Skien Historielag er representert ved Inge Bjørbæk.
Skien historiske fellesråd har konstituerende årsmøte torsdag 28. mars 2019.
DUGNAD
Marensro - Kjøkkenet er solid rengjort fra gulv til tak, og møtelokalet er
pusset opp i delikate farger, utstyrt med gardiner og pent brukte møbler.
Nødvendig elektronisk utstyr er innkjøpt og montert.
Flytting av lagets materiell fra Lundedalen til Marensro har til dels vært utført
av Grenland Fallskjermklubb.
__________________________________________________________________________
UTTALELSER
Utbyggingen på Klosterøya
Etter lagets uttalelser i dagspressen hvor det ble henstilt til utbygger å benytte
PM-5 bygningen til et vassdragsmuseum, ble leder innkalt til møte med
utbygger Steinar Moe. Han var godt orientert om vår holdning til bygningen og
stilte seg ikke negativ til vårt forslag. –
Høringsbesvarelser
Laget har fått tilsendt færre utbyggingssaker enn tidligere. Det er nå nødvendig
å undersøke elektronisk om eventuelle utbyggingsplaner skal behandles..
Lagets besvarelser 2018 har vært knyttet til utbygging ved Gamle Siljanvei
(boligbebyggelse) og området Lunde barneskole, (omdisponering).
___________________________________________________________________________
DIVERSE
Filmer
Laget arbeider med et prosjekt knyttet til digitalisering av gamle Skienfilmer.
som senere kan vises for publikum. Arbeidet som blir ivaretatt profesjonelt vil
bli kostbart, men laget regner med økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.
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.
Århusstien- som er Skien Historielags ansvar, har dessverre ikke fått den
nødvendig opprusting i 2018. Laget regner med å få den presentabel i 2019.
Regnskapet for 2018
gir uttrykk for et større forbruk knyttet til oppussing av lokaler og innkjøp av
diverse datautstyr. Resultatet viser et overskudd på kr.652,Medlemsantall: Pr. 31.12.18 hadde laget 378 registrerte medlemmer.
_____________________________________________________________

