
                         18. februar 2015 

 1 
 

 
 

Årsmøtedokumenter 2014 
 

Sandar Historielag 
 

23. februar 2015 
 

 
Saksliste årsmøte 2014: 

 
1. Godkjenning av innkalling til årsmøte 2014/Gunlaug 
2. Godkjenning av dagsorden/Gunlaug 
3. Valg av møteleder: forslag Svein Ingebretsen  
4. Valg av referent: forslag Inger Lise F. J. 
5. Valg av to representanter til å underskrive protokollen: gjøres 

på årsmøtet 
6. Årsmeldinger 2014: SH og Øvre Myra: Inger Lise Fevang 

Jensen og Bjørn Kvarenes  
7. Revidert regnskap for 2014 for SH og Øvre Myra: Svein 

Holtedahl   
8. Innkomne saker fra medlemmer: Svein Ingebretsen refererer 

forslagene og styrets innstilling – se side 3   
9. Forslag til vedtektsendringer? 
10. Budsjett for 2015/Svein Holtedahl.   
11. Valg/Bjørn Kvarenes, valgkomiteen 
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Årsberetning fra styret for 2014 
 
Sandar Historielag har pr 466 medlemmer og 2 æresmedlemmer pr 31.12 2014. 
 
Styret har i 2014 bestått av: 
Leder:   Gunlaug Riis Aakerholt 
Nestleder:  Svein Heggem 
Kasserer:  Svein Holtedahl  
Sekretær:  Inger Lise Fevang Jensen  
Styremedl/data ansv.  Kjell Willersrud 
Varamedlemmer: Harald Fevang 

Jan Erik Ringstad 
Eidi Hole 

 
Ansvarlige for Øvre Myra:  
Husstyret Helge Rivrud, Steinar Danielsen og Reidar Larsen.  
Kontroll etter utleie: Edit Nystein, Marit Gjerdrum og Eva Marum  
Svein Holtedahl: Forretningsfører (regnskap og utleie)  
 
Revisor: Svein Rindal 
 
Kulturminneredaktør: Haakon Berg Jensen 
 
Arrangementskomite: Gun-Britt Lisberg, Solveig Kyrkjebø, Erling Antonsen, Norman 
Seedhouse, Gunnar Olsen, Irene Halden Olsen 
 
Tilsyn med Gamlestua: Nils Kristen Nilsen og Else Nilsen  
 
Vandringsleder og turarrangør: Svein Holtedahl 
 
Internettsider: Kjell Willersrud og Svein Holtedahl. Lenke: http://sandarhistorielag.no/ 
 
Valgkomiteen 2014: Bjørn Kvarenes, Solveig Kyrkjebø (for Aud Trygsland Hoelseth) og 
Svein Ingebretsen.  
 
Virksomhet  
Det er holdt åtte styremøter og behandlet 44 saker. Det er gjennomført to felles styremøter 
med Foreningen Gamle Sandefjord. 
 
Det er arrangert årsmøte 2013, fire møter, to vandringer og tre dagsturer. Den tradisjonelle 
førjulsfesten for tillitsvalgte og æresmedlemmer ble arrangert i Skippergata 6. Bjørn Kvarenes 
fortalte om fredningsprosessen og historia til huset. Det var en nyttig gjennomgang for 
tillitsvalgte i SH. 
 
Kulturminner 
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Den solide satsingen på Kulturminnene gjennom mange år har SH maktet å opprettholde også 
i 2014. Kulturminnene bidrar med kunnskap om lokal kulturhistorie. Innholdsfortegnelsen 
viser en imponerende bredde i både temavalg og forfattere som skriver. I 2014 ble disse 
Kulturminner publisert:  
 
Våren 2014 
«Jugendbyen Sandefjord», tekst Bjørn Kvarenes og foto Cato Arveschoug 
«Prøvetur på Framnæs-mila», tekst Jan Erik Ringstad   
 
Høsten 2014 
«Fra en redaktørs krigsdagbok», tekst Bjørn Hoelseth 
«Sandar prestegård», tekst Kåre Sten Larsen 
 
Vedlikehold av eiendommer 
Vedlikeholdet av Øvre Myra og Gamlestua krever kontinuerlig innsats fra arbeidsvillige folk. 
Eiendommene holdes i god stand gjennom denne iherdige dugnadsinnsatsen og den jevne 
oppfølgningen fra husstyret.  

 
Aktiviteter i 2014 

24. februar: Årsmøte for 2013: 34 medlemmer var til stede. Møtet ble ledet av Svein 
Heggem. Årsberetninger, regnskaper og forslag til budsjett ble behandlet og enstemmig 
godkjent. Årsmøtet vedtok forslaget til endringer i vedtektene om å utvide husstyret til minst 
fem medlemmer og velge tre medlemmer til en fast Myradagkomitee, alle for et år. 
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt. Etter at årsmøtesakene var ferdig, kåserte Audun 
Tjomsland om «Grunnlovsjubileet 1814 i Sandefjord». Det blei sein kaffe denne kvelden! 

16. mars: Møte: Hvalfangstmuseet og SH arrangerte et godt besøkt møte på Øvre Myra, «Sølv fra 
Vestfold» av Inge Solheim. Enkel bevertning. 

19. mars: Møte: Sigurd Ohrem kåserte om Christopher Hvidt, og var musikalsk underholder 
med viser fra Hvidts tid. Enkel bevertning. Vi hadde en åpen diskusjon om driften av SH og 
tok imot innspill med henblikk på å vitalisere laget. 
5. april: Tur til Lardal: Omvisning av Gunvor H. Ruberg, leder i Lardal Historielag, i Hem 
kirke en særegen steinkirke fra 1392. Vi besøkte åpen dag på Klokkergården i Svarstad. 
Hyggelig kafé med historisk hus. 
 
29. april: Vårdugnad på Øvre Myra: De 30 som deltok utførte nødvendig arbeid både ute 
og inne. 
 
26. mai: Vandring: 40 personer deltok på turen til Marumområdet med Svein 
Holtedahl som leder. 
Grunnlovsfestivalen 
29. mai, Kristi Himmelfartsdag: Historisk gudstjeneste i Sandar kirke. SH bidro ved 
kirkekaffen i bakgården hos Ivar Halvorsen og i tablået i Bjerggata. 
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30. mai: Grunnlovsjubileet: Bøndene fra Sandar kom til by’n med hester som frakta 
tømmer. Vi serverte flatbrød og ost, og hadde med oss egg og poteter. 16 personer fra SH 
deltok. 
 
1. juni: Dugnad på Gamlestua: 12 personer møtte opp til dugnaden og fikk unna mye 
rydding og annet forefallende arbeid ute og inne.  
Kl. 15.00 var det hyggetreff med kåseri av Inger Lise Fevang Jensen: «Hva spiste de på et lite 
bruk i Kodal i 1814?». Vi laget byggrynsgrøt på åpen ild og alle spiste den tradisjons- og 
næringsrike grøten. 
 
21. juni: Sommertur til Kongsberg: 20 personer deltok. Svein Holtedahl var reiseleder. 
Det var en svært innholdsrik og interessant og tur.  
 
30. august: Myradagen: Oppslutningen var rimelig god og det ble et vellykket arrangement, 
med mye folk og et lite økonomisk overskudd. Det dårlige været la nok en demper på dagen.  
Myradag-komiten har også skrevet en oppsummering av gjennomføringen, med forslag til hva 
som må tilrettelegges for 2015.  
 
7. september: Vandring: Råstad stasjon m/orientering av Råstads stasjons venner. Vi gikk i 
David Hansen Raastads fotspor. Hans etterkommer, Ragnar Holte, var kjentmann. David 
Hansen Raastad var en av Sandefjords utsendinger for å velge representanter til 
Eidsvollsforsamlingen – på valgmøtet i Larvik.  
 
15. september: Møte i samarbeid mellom FGS og SH: Tema var «Kulturminnevernets 
vilkår i Sandefjord». Inger Lise Haug Skarstein holdt et engasjerende foredrag for en fullsatt 
sal. Etterpå var det en paneldiskusjon med politikere fra Høyre, Arbeiderparti, Venstre og 
Fremskrittspartiet. De la fram partiets program på området kulturminnevern. Det ble stilt en 
rekke spørsmål fra de frammøtte.   
 
21. september: Tur til Slottsfjellmuseet. Turen samlet ca 20 deltakere og vi brukte 
privatbiler. Vi fikk en interessant omvisning i museet. Vi så spesielt på kopien av 
«Sættargjerden» fra 1277 og Klåstadskipet. Etterpå gikk turen opp på Slottsfjellet. Hyggelig 
kafferast til slutt.  
 
16. oktober kl. 17.00: Dugnad på Gamlestua. I regnværet møtte ni deltakere som hygga seg 
med kaffekos. 

20. oktober kl. 19.00: Møte i samarbeid med Foreningen Gamle Sandefjord, om planer for 
utbygging av Linnaae-kvartalet. Representanter for utbygger Micasa la fram planene. Det 
møtte opp mange, også folk som ikke er medlemmer i SH og FGS.   

23. november kl. 19.00: Møte i samarbeid med Sandefjord bibliotek. Jan Erik Ringstad 
kåserte om biskop Øystein Aslaksson (1340-1407) av Oslo: En godsherre i en krisetid.  
Interessant og spennende. Ca 50 deltakere.   
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Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner 
Sandar Historielag samarbeider med Foreningen Gamle Sandefjord, Sandefjord og Sandar 
Mållag og Sandefjord og Oplands Turistforening, Kulturarv, Vestfoldmuseene og Sandefjord 
bibliotek. 
 
 
 
 
Sluttord 
Medlemstallet i Sandar historielag er synkende. Styret må intensivere arbeidet med å 
rekruttere nye medlemmer. I utsendingen til årsmøtet 2014 fikk medlemmene brev om bl.a 
øking av kontingenten fra kr 150/200 til kr 200/250.  
 
Styret takker alle som trofast bidrar på ulike områder. Uten denne solide innsatsen er det ikke 
mulig å drive et aktivt historielag. 
 

• Husstyret for det viktige arbeidet som er utført på Øvre Myra, med oppgradering, 
fornyelse, vedlikehold og faste inspeksjoner. Siden vi i dag, 23. februar, på årsmøtet, 
innvier den nye kjøkkenavdelingen, er det en spesiell glede å takke Arve Austad, som 
har tegnet skissa og husstyret for gjennomføringen. Den nye kjøkkenløsningen er 
funksjonell og gir bedre arbeidsmuligheter.  

 
• Redaktør for kulturminnene, Haakon Berg Jensen, for den grundige og 

samvittighetsfulle måten han følger opp skribentene. Kulturminnene er et viktig bidrag 
til lokalhistorien, for rekruttering og oppmerksomhet i ulike fora.      

 
• Arrangementskomiteen, vertskapet på Gamlestua og vaktmesteren på Øvre Myra som 

har utført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte. 
 

• Myradagkomiteen for planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidet i etterkant.  
 

• Styret takker våre samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2014.   
 
Sandar Historielag tar gjerne imot flere som vil påta seg verv og oppgaver. Jo flere som sier 
ja, dess mer får vi gjort og jo bedre blir vi kjent med hverandre. 
 
 

For styret i Sandar Historielag 
 

Gunlaug Riis Aakerholt      Inger Lise Fevang Jensen 
 leder          sekretær 

Sandefjord 6. februar 2015 
 
 
Vedlegg 1: Brev til medlemmene fra styret i SH/leder Gunlaug Riis Aakerholt 
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Til medlemmene i Sandar Historielag 
 
Innkalling til 49. årsmøte 23.febr kl 18.30 – Øvre Myra 
 
Saksliste: Godkjenning av innkalling 

Valg av møteleder og referent 
Valg av to til å underskrive protokollen 
Årsberetning, regnskap og budsjett for Sandar Historielag 
Årsberetning, regnskap og budsjett for Øvre Myra 
Valg: Valgkomiteen legger fram sitt forslag 

 
Sandar Historielag har i dag litt under 500 medlemmer. Det er vi glade for. Det gjør at vi kan opprettholde stor 
aktivitet for en rimelig kontingent. Likevel, medlemstallet synker fordi gjennomsnittsalderen er høy. I år skriver 
vi til dere først og fremst for å fortelle at styret er nødt til å legge på kontingenten med 50-femti kroner for 2015. 
 
Den blir nå kr 200,- for enkelt medl. og kr 250,- når det er to i husstanden.  
Historielaget har gått med underskudd i tre år og det kan ikke fortsette. Det skyldes: 

• Utgiftene til trykking av Kulturminnene har steget 
• Større utgifter til annonser  

• Honorar eller gaver til foredragsholdere 

• Lave inngangspenger på møter og turer  
 
Det er sju år siden forrige gang kontingenten ble justert. Styret mener den fortsatt er rimelig. 
Vi ønsker å gjennomføre en vervekampanje. Vi håper den nye Facebook-sida vil bidra. Vi ønsker kontakt med 
flere historieinteresserte folk. Og gjerne helt unge mennesker. Har du noen vi kan kontakte?  
 
Vi eier to eiendommer, Øvre Myra (sammen med Foreningen Gamle Sandefjord) og Gamlestua på Tørrestad. 
Særlig på Øvre Myra trenger vi folk til dugnad, som vedlikehold av bygningene og ettersyn etter utleie av 
selskaper. Jo flere vi har å spørre, jo mindre blir det på hver. Nå har en dugnadsgjeng bygd om kjøkkenet og 
gjort nedre rommet mer praktisk. Kan du tenke deg å være med i ei slik gruppe eller kjenner du noen vi kan 
spørre så er vi takknemlig for tips. 
 
Neste år skal vi feire 50års jubileum!  Har du forslag til aktiviteter i 2015, temaer for møter, turer eller 
vandringer, så er styret interessert i dine forslag. Ikke brenn inne med gode ideer! 
Styret ønsker deg VEL KOMMEN til årsmøte 2014 - med noe attåt. 

Beste hilsen styret  

ved leder Gunnlaug Riis Aakerholt  
  



                         18. februar 2015 

 7 
 

 
Årsmelding fra Husstyret på Øvre Myra 2014 

 
Husstyret har i år bestått av følgende: 
Fra Sandar Historielag: Eva Marum, Edit Nystein, Marit Gjerdrum, Steinar Danielsen, Helge 
Rivrud, Reidar Larsen   
Fra Foreningen Gamle Sandefjord: Wenche Østby Nielsen, Karin Holsvik, Haakon Berg 
Jensen, Anders Haukås, Bjørn Kvarenes (leder). 
Utførte arbeider 
Tregulvene: Ble som nevnt i forrige årsrapport i januar 2014 slipt ned og lagt på 3 strøk med 
lakk. Denne ble levert av Vestfold Gulvservice (Kjell Arild Hellenes, tel.  91621400), - 
samme lakk som Kurbadet bruker, spesiallaget for idrettshaller.  
 Grunnet dårlig renhold etter at arbeidet var avsluttet måtte vi slipe deler av gulvet igjen for 
hånd (!), og påføre nytt strøk med lakk. - Kjell Berge, som gikk ut av husstyret på årsmøtet i 
februar, var sentral i arbeidet med gulvet. Totalt ble det utført 212 ½ timer i dugnad på dette 
arbeidet,-  inkludert 22 1/2 timer til rengjøring, Flere enn husstyret bidro under denne jobben. 
Handicaptoilett: Skap til vaskemidler ble innkjøpt og montert. Det er viktig at dette 
rommet ikke blir brukt til oppbevaring av utstyr til bruk på kjøkkenet. 
Dametoilett i kjelleren: Dører inn til WC`ene er blitt justert, og lettveggene stabilisert. 
Dørklinke er skiftet i inngangsdør 
Støvsuger er reparert og satt i skap i salen 
Vårdugnaden 
Her var det godt fremmøte - først og fremst av eierforeningenes styrer og husstyret, men også 
av andre trofaste ”gamle travere”. 
 Uteområdene: Raking og beskjæring av frukttrær og annen vegetasjon. Et gammelt epletre 
som ikke bar frukt ble fjernet, og et nytt plantet inn. Blomsterbed ved inngang til låven og ved 
framhus ble ryddet.  
Malerarbeid: Gavl på framhus mot Solvangveien ble høyttrykksspylt og malt, og nye 
vindskier/vannbord fikk et strøk Visir.  På vognskjulet ble langvegg mot sør-øst malt, likeså 
sydveggen på låven. 
Snekkerarbeid: Grinda ble reparert og er nå i orden. Likeså ble det lagt nye vannbord på 
inngangspartiet på framhuset. 
Innvendig: Det ble ryddet i redskapsbod og i vognskjul. Herreløse sykler og gressklippere ble 
fjernet fra vognskjulet.  - Denne bygningen er å betrakte som et museumslokale. Her bør 
andre gjenstander vi har oppbevart holdes atskilt fra museumsarealet, og brukere bes bidra til 
å holde vognskjulet ryddig og presentabelt. Der står en støvsuger til bruk til dette i 
vognskjulet. 
 I låven ble vaskerom i kjelleren ryddet og støvsugd, og flittige hender utførte storvask i 
kjøkkenet og  inne. 
Renhold 
Vi konstaterer at vi har en utfordring mht renhold av utleiedelen. Som følge av dette har vi i 
løpet av året fått på plass en ordning med ”sjekkedamer”, som på omgang og på dugnadsbasis 
kontrollerer at lokaler og utstyr er i stand etter bruk og før utleie. ”Sjekkedamene” våre skal 
også utføre mindre justeringer underveis, og dersom de må utføre større arbeider skal de 
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sende regning på utført arbeid. ”Sjekkedamene” er administrert av Svein Holtedahl, og skal 
rapportere til ham. 
 Ordningen med ”sjekkedamer” er under evaluering, og det er pr februar 2015 uvisst i hvilken 
grad den har fungert etter hensikten. 
For å bedre kontrollen med renholdet skal nå renholder signere på skjema i vaskerom  ETTER 
hver rengjøring. Skjemaet brukes også til beskjeder til og fra renholder.  
For øvrig oppfordrer husstyret alle våre medlemmer om å ta en sving innom Øvre Myra 
når dere er i nærheten, blant annet for å sjekke at alt er i orden. Jo flere av oss som 
dermed får et slags eierforhold til Øvre Myra, jo bedre er det. 
Kjøkkenet 
Styrene i eierforeningene har vedtatt en utbygging av kjøkkenet i 2015. Arve Austad har fått i 
oppdrag å tegne og bestille de nødvendige deler. Bortsett fra rørlegger- og elektrikerarbeid 
forutsettes arbeidet gjort på dugnad. Kjøkkenet forventes å stå klart til ca 20.januar 2015. 
Framhuset  
Husstyret har konstatert at vi heldigvis ikke har hatt fuktproblemer i kjellerkulpen i år. –  En 
fin gammel telefon har kommet på plass i stua i løpet av året, men bortsett fra dette har lite 
skjedd her. 
 For øvrig bør kanskje eierforeningene nå vurdere om dagens situasjon for framhuset er 
tilfredsstillende. Det har så godt som stått urørt i 25 år, og pr i dag står det nærmest ubenyttet, 
som kanskje en av byens best bevarte hemmeligheter.  -  Er dette tilfredsstillende for 
eierforeningene, eller kan vi kanskje se for oss noe annet? Hva med en aldri så liten 
idedugnad for denne fine gamle bygningen i 2015, for kanskje å hente den fram fra 
glemselen?  
 
For husstyret 
Bjørn Kvarenes 
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To forslag til årsmøtet fra Knut Vidar Paulsen: 
 
Forslag 1 
1. Sandar Historielag velger to representanter til en kontaktgruppe med Stokke historielag og 
Andebu fortidslag  
2. Sandefjord historielag oppretter et Forhistorisk utvalg med valg av leder. 
 
Innstilling fra styret: Forslaget oversendes styret til videre behandling.  
 
Forslag 2 
Krigsseilernes plass ― Et alliert krigsseilermuseum ― En kopi av Heimdal kaupangen på 
Kastet 
Sandar Historielag viser til Minnetavlene med innskriften — De satte livet inn — i 
våpenhuset i Sandar Kirke over 222 sandaringer avduket 17. mai 1947, de 100 navn i 
våpenhuset i Sandefjord kirke — avduket 29. juli 1947 i Krigsseilerbyen Sandefjord. 
  
Vi vil i forbindelse med 70 års jubileet for frigjøringen fra fascismen 8. mai 1945 be 
Sandefjord bystyre i neste møte fatte vedtak om: 
1.       Plassen foran det gamle Sjøfartsmuseum heter heretter Krigsseilernes plass. 
2.       Krigsseilermonumentet ved Sandefjord kirke, de alliertes graver, Sjøfolkenes minnegrav 
på Ekeberg gravlund gis en nødvendig opprustning før 8. mai. 
3.       Et alliert krigsseilermuseum etableres i det gamle Sjøfartsmuseet eller på Kastet i 
forbindelse med etablering av en kopi av Nordens eldste kaupang på Heimdal.777 
 
Innstilling fra styret: Forslaget om å sende en slik henstilling til Sandefjord bystyret 
avvises. Det ligger utenfor arbeidsområdet til Sandar Historielag.  

 

11) Valg: Bjørn Kvarenes legger fram valgkomiteens leder 

Styrets forslag til valgkomiteen 2015: Solveig Kyrkjebø (1år) Svein Ingebretsen (2år) og 
Harald Fevang (ny 3år) 


