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Årsberetning fra styret for 2016
Sandar Historielag har 428 medlemmer og 3 æresmedlemmer pr 31.12. 2016.
Styret i 2016:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem/data ansv.

Gunlaug Riis Aakerholt
Inger Lise Fevang Jensen
Svein Holtedahl
Jørund Holst-Hansen
Kjell Willersrud

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Eidi Hole
Harry Rove
Anne Lise Løve

Ansvarlige for Øvre Myra:
Husstyret:

Svein Holtedahl
Anne Lise Løve
Kjell Berge - leder (representant for FGS)

Vedlikeholdsgruppe:

Helge Rivrud
Steinar Danielsen
Kåre Hvitstein
Bjørn Kvarenes

Tilsynsgruppe:

Svein Holtedahl
Edit Nystein
Solveig Kyrkjebø
Eidi Hole

Revisor:
Kulturminneredaktør:
Myradagkomité:

Møtekomité:

Atle Sandberg
Haakon Berg Jensen
Norman Seedhouse
Irene Eriksen
Kjell Willersrud
Solveig Kyrkjebø (leder)
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Gun-Britt Lisberg
Norman Seedhouse
Tove Jensen Fevang
Ivar Dahl
Gunnar Olsen
Tilsyn Gamlestua:

Nils Kristen Nilsen og Else Nilsen

Vandringer/turer:

Svein Holtedahl

Internettsider:

Kjell Willersrud og Svein Holtedahl

Valgkomitéen i 2016:

Svein Ingebretsen
Harald Fevang
Bjørn Kvarenes

Virksomheten i 2016
På grunn av 50-årsjubiléet har det vært ekstra stor aktivitet i laget gjennom dette året. Det
ble arrangert årsmøte for 2015, to vandringer,
sju åpne møter, fire dagsturer, tre dugnader, to boklanseringer, en utstilling, et skoleopplegg,
fire stands med boksalg/medlemsverving og en stor jubileumsfest.
Historielagets styre har holdt 10 styremøter og behandlet 53 saker. Styret har dessuten hatt
4 arbeidsmøter, og det har vært en egen jubileums-komité og en festkomité i arbeid gjennom
store deler av året.
I tillegg til gjennomføring av et omfattende jubileumsprogram har styret arbeidet med saker
som nye boklanseringer, ny vervebrosjyre, rekruttering og markedsføring, Facebook- og
nettsidene og spørsmål om å installere trådløst nett på Øvre Myra.
Styret har avgitt uttalelser i saker som Strategiplan for Vestfoldmuséene 2017-2021, Nye
gatenavn i Sandefjord ved kommunesammenslåingen, og Reguleringssak for Hvidts plass.

I mars ble det gjennomført et felles styremøte med Foreningen Gamle Sandefjord, husstyret,
Myradagkomitéen og tilsyns- og vedlikeholds-gruppene, der vi bl.a. drøftet rekruttering og
bruken av husmannsplassen.
Det har også vært to møter mellom husstyret og lederne i eierforeningene.
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25.oktober og 24.november deltok vi på møter med våre kolleger i Andebu og Stokke, der det
ble drøftet samarbeid i forbindelse med kommune-sammenslåingen.

Kulturminner
Den solide satsingen på Kulturminnene gjennom mange år har SH maktet å opprettholde
også i 2016. Kulturminnene bidrar med kunnskap om lokal kulturhistorie.
Innholdsfortegnelsen viser en imponerende bredde i både temavalg og forfattere som skriver.
Disse Kulturminnene ble publisert i 2016:
Vår 2016:
Vår 2016:

Per Foshaug: «Sandefjords ordførerkjede» (10.2)
Torkel Fagerli: «Christen Lorentz Sørensen - en borger av Sandefjord» (10.5)

Høst 2016: Ragnar Orten Lie: «Gokstad- og Oseberghaugen i
fugleperspektiv» (1.1)
Høst 2016: Knut Sperre: «Borgegården – Storgata 21, Sperregården –
Storgata 23» (5.2.)
I løpet av 2016 har vi fullført arbeidet med å scanne alle artiklene og legge dem ut på
Sandefjord biblioteks nettsider. Vi har også gjort avtale med Nasjonalbiblioteket om at
kulturminnene etter hvert gjøres tilgjengelige og søkbare også på deres nettsider.

Vedlikehold av eiendommer
Vedlikeholdet av Øvre Myra og Gamlestua krever kontinuerlig innsats fra arbeidsvillige
dugnadsfolk. Eiendommene holdes i god stand gjennom denne iherdige dugnadsinnsatsen og
den jevne oppfølgingen fra husstyret. Når det gjelder Gamlestua er det nå satt i gang en
prosess for å gjøre flere større og nødvendige vedlikeholdsarbeider. All helgeutleie på Øvre
Myra følges opp med kontroll av de fire tillitsvalgte med ansvar for
tilsyn. Denne «Tilsynsgruppa» utfører en viktig jobb for vårt gode navn og rykte som
selskapslokale.

Aktiviteter i 2016
Mandag 29.februar: Årsmøte for 2015
42 stemmeberettigede medlemmer var til stede. Møtet ble ledet av Haakon Berg Jensen.
Årsberetninger, regnskap og budsjett for både Historielaget og Øvre Myra ble behandlet og
enstemmig godkjent.
Øystein Rismyhr fortalte om arbeidet med bokserien «Bygdeliv i gamle dager», koret 3243
underholdt, og Roger Davidsen ble utnevnt til æresmedlem.

4

Palmesøndag 20.mars: Tusenårsmarkering for slaget ved Nesjar 1016
Gudstjeneste på Mølen ved biskop Per Arne Dahl.
Felleskjøring, 18 deltakere fra Sandefjord.
Onsdag 30. mars: «Hvordan er historia vår oppbevart?»
Møte med Vestfoldarkivet i Hinderveien. Omvisning i arkivet og gjenstandsmagasinene. 24
deltakere.
Torsdag 21. april: Fellesdugnad på Øvre Myra
Dugnadsgruppa arrangerte som vanlig i to økter, kl.10.00 og kl. 17.00, og det ble utført
nyttig og nødvendig arbeid ute og inne. 13 deltakere.
Søndag 24. april: Vandring til helleristningene på Haugen og steinsettingen på Elgesem.
Arkeolog Cathrine S. Engebretsen fra Kulturarv orienterte. Ca 30 deltakere.
Lørdag 28.mai: Stand og medlemsverving i Byparken. Ny brosjyre utdelt, nesten hele styret
deltok.
Søndag 29. mai: 50-års jubileumsmarkering ved gravhaugene på Fevang. Markering ved
ordfører Bjørn Ole Gleditsch som avduket ny informasjonstavle. Foredrag om Fevangfeltet
ved arkeolog Cathrine S. Engebretsen fra Kulturarv.
Feiring på Øvre Myra etterpå, med nyåpning av Vognmannutstillingen.
Ca 50 tilstede på Fevang, 45 på Øvre Myra.
Lørdag 11.juni: Dugnad på Gamlestua på Tørrestad
Kaffitreff med «nogo attåt». Tema: «Kokebøker i grunnskolen» ved Inger Lise Fevang Jensen.
8 deltakere.
Lørdag 25.juni: «Slaget ved Nesjar i 1016» Historisk spel i Brunlanes
Felleskjøring med buss, 40 deltakere fra Sandefjord.
Fredag 29.juli: Olsok; Avduking av Nesjarmonumentet i Helgeroa
Pilgrimsvandring fra Berg steinkirke til Helgeroa. 4 deltakere fra Sandefjord.
Lørdag 27. august: Myradagen
Vellykket dag med godt vær, ganske bra salg og mange folk. Overskudd på vel kr 3.000.
Prøysen-program ved Oddvar Myklebust og to jenter fra Vesta Sangskole. Komitéen har en
stor jobb, og trenger flere folk!
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Søndag 11.september: Vandring fra Skiringssal til Nordby
Orientering om Skiringssal folkehøyskole ved Sigurd Ohrem. Deretter vandring til Nordby, der
det ble orientert om den fredede gården ved Eidi Hole og Guro Hessner, og om Christen
Lorentz Sørensen ved Haakon Berg Jensen. 54 deltakere.
Tirsdag 13.september: Bakstedag på Øvre Myra. Baking av flatbrød til jubileumsfesten. 12
deltakere.
Jubileumsuke på Sandefjord bibliotek 15.-22. oktober:
Lørdag 15:
• Stand i Byparken
Mandag 17:
• Jubileumsutstilling basert på Kulturminneserien åpnes på biblioteket.
• Svein Skahjem, historiker og leder i Fredrikstad historielag: «Hvilken betydning har
lokalhistorie- og slektskunnskap for deg og meg?»
• Liv Stoveland, sanger og deltaker i Anno 2016 på NRK: «Hva har det betydd for meg å
bli satt inn i en annen tid?»
20 deltakere.

Tirsdag 18:
• Sandefjord Lokalhistoriske Senter feiret oss med åpen dag på Pukkestad.
Skoleutstilling og bildegruppas arbeid.
Torsdag 20:
• «Lokalhistorisk samtale» på biblioteket, der Bjørn Hoelseth,
Hans Gjerløw, Gunlaug Riis Aakerholt, Roger Davidsen og Jørund Holst-Hansen satt i
panelet. Fokus på lokal historieskriving. 20 deltakere.
Lørdag 22:
• Foredrag ved Torkel Fagerli: «Gater, hus og personer gjennom 400 år med vekt på
områdene rundt Christopher Hvidts plass»
• Lansering av Fagerlis postkort-bok «Hilsen fra Sandefjord». 30 deltakere.
• Jubileumsfest på Øvre Myra, 53 deltakere, med en rekke inviterte gjester fra
samarbeidende lag, foreninger m.v. Laget fikk mange gaver og hilsener i anledning
jubiléet. Servering av spekemat, hjemmebakt flatbrød, jubileumskake og mye mer!
Utstillingen på biblioteket varte til fredag 4.november, og ble bl.a. benyttet av Den kulturelle
skolesekken, som hadde alle elevene fra 4.klassetrinn på biblioteket i denne perioden.
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Vi fikk fyldig dekning av 50-årsjubiléet i Sandefjords Blad, både omkring markeringa 29 mai
og i forbindelse med boklansering og øvrige arrangementer i oktober.
Mandag 28. november: Mimrekveld på Øvre Myra. Bilder fra Sandefjord 1966. Servering av
spekemat- og kakerester fra jubileumsfesten.
40 deltakere.
Den Kulturelle Skolesekken: «Jul på Husmannsplassen». Opplegget ble gjennomført i
perioden 14-29. november med 508 elever fra 3.årstrinn fordelt på 24 grupper. Alle
barneskolene var med. Flere av lagets medlemmer deltok og fortalte om gamle juleskikker og
vognmannens hverdag på husmannsplassen, og barna fikk oppleve tradisjonsrike sangleiker
på låven.

Lørdag 3.desember: Tur til Norsk folkemuseum på Bygdøy. 8 deltakere besøkte
julemarkedet og spiste felles middag.

Bokutgivelser
Jubileumshefte 2006-2016, et supplement til og en oppdatering av 40-årsboka fra 2006 ble
presentert under jubileumsmarkeringa 29.mai.
Roger Davidsens «Fra Flatskjær til Granholmen» kom i ny og utvidet utgave. Opplag: 500.
Boka ble lansert på Granholmen søndag 19.juni.
Torkel Fagerli: «Hilsen fra Sandefjord». Opplag: 1.000. Boka ble lansert på Sandefjord
bibliotek i jubileumsuka, lørdag 22.oktober.

Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner
Sandar Historielag samarbeider med Foreningen Gamle Sandefjord, Sandefjord
Lokalhistoriske Senter, Sandefjord og Oplands Turistforening, Kulturarv, Vestfoldmuseene,
Den kulturelle skolesekken, Sandefjord bibliotek og historielaga i nye Sandefjord.

Sluttord
Uten den solide innsatsen fra tillitsvalgte og medlemmer er det ikke mulig å drive et aktivt
historielag. Styret takker alle dem som trofast bidrar på ulike områder:
•

Husstyret for det viktige arbeidet som er utført på Øvre Myra, med oppgradering,
fornyelse, vedlikehold og faste inspeksjoner.
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•

Redaktør for kulturminnene, Haakon Berg Jensen, for den grundige og
samvittighetsfulle måten han følger opp skribentene på. Kulturminnene er et viktig
bidrag til lokalhistorien, for rekruttering og oppmerksomhet i ulike fora.

•

Arrangementskomiteen, vertskapet på Gamlestua og vaktmester og reinholder på
Øvre Myra som har utført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

•

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

•

Styret takker alle våre samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2016.

Medlemstallet i Sandar historielag synker stadig. Styret må fortsatt arbeide med å rekruttere
nye medlemmer.
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
leder

Jørund Holst-Hansen
sekretær
Sandefjord 13.februar 2017
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