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Årsberetning fra styret for 2017
Sandar Historielag har 410 medlemmer og 3 æresmedlemmer pr 31.12. 2017.
Styret i 2017:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem

Inger Lise Fevang Jensen
Arne W. Gregersen
Svein Holtedahl
Jørund Holst-Hansen
Harry Rove

Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Kjell Willersrud
Anne Lise Løve
Tor Kvillum

Ansvarlige for Øvre Myra:
Husstyret:

Svein Holtedahl
Kåre Hvidsten
Lars Ove Strat - (representant for FGS)

Vedlikeholdsgruppe:

Helge Rivrud
Steinar Danielsen
Kåre Hvidsten
Bjørn Kvarenes

Tilsynsgruppe:

Svein Holtedahl
Kari-Ann Berg
Eidi Hole

Revisor:

Atle Sandberg

Kulturminneredaktør:

Haakon Berg Jensen

Myradagkomité:

Gunlaug Riis Aakerholt
Irene Eriksen
Kjell Willersrud

Møtekomité:

Solveig Kyrkjebø (leder)
Eidi Hole
Norman Seedhouse
Tove Jensen Fevang
Gunnar Olsen

Tilsyn Gamlestua:

Nils Kristen Nilsen
Else Nilsen

Vandringer/turer:

Svein Holtedahl
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Internettsider:

Kjell Willersrud
Svein Holtedahl

Valgkomitéen i 2016:

Harald Fevang
Bjørn Kvarenes
Gunlaug Riis Aakerholt

Virksomheten i 2017
Stor og variert aktivitet i laget også gjennom dette året. På programmet hadde vi årsmøte for 2016, 5
utflukter/vandringer, 10 åpne møter (hvorav 7 kulturminnetreff), flere dugnader, et skoleopplegg,
en stand med boksalg/medlemsverving og de tradisjonelle arrangementene Gamlestuatreffet og
Myradagen.
En ny type arrangementer ble prøvd ut i 2017 ved at laget inviterte til «Kulturminnetreff» i
framhuset på Øvre Myra: Lørdag ettermiddager ca en gang i måneden en times tid fra kl.14.00.
Temaene har vært hentet fra eldre eller nyere kulturminneartikler og en person fra styret eller
forfatteren av de nye kulturminnene har innledet til spørsmål, mimring og samtale. Stor
oppslutning i den intime og koselige stua i framhuset. Det ble sju slike treff i løpet av året, og styret
ønsker å videreføre dette også i 2018.
Historielagets styre har holdt 14 styremøter og behandlet 73 saker. Styret har dessuten hatt en rekke
arbeidsmøter.
Saker som har gått igjen gjennom året er rekruttering og markedsføring, Facebook- og nettsidene
våre og spørsmål om å installere trådløst nett på Øvre Myra. Dette siste ble løst i
november/desember, og er nå i satt i funksjon.
Historielaget har satset på mer bevisst bruk av hjemmeside og Facebook i år, bl.a. ved at Arne
Gregersen har lagt ut filmsnutter fra turer, møter og kulturminnetreff.
I mars og oktober ble det gjennomført de tradisjonelle felles styremøtene med Foreningen Gamle
Sandefjord og Husstyret, der vi drøfter forvaltningen av husmannsplassen vår.
Historielaget har gjennom året deltatt på flere møter i «Historiske Sandefjord», der en rekke
lokalhistoriske foreninger i den nye sammenslåtte kommunen drøfter felles anliggender. Gjennom
2017 har det særlig handlet om å utarbeide en felles presentasjonsbrosjyre. En søknad om
kommunal støtte er innvilget med kr 56.000 og når dette skrives (februar 2018) er brosjyren levert til
trykking, og er ventet å foreligge i mars/april.
Styret har (januar 2018) sendt inn en uttalelse i forbindelse med kommunens arbeid med ny
kommuneplan.
Styret har utarbeidet et «årshjul» med oversikt over faste oppgaver, noe som forhåpentligvis skal
gjøre planleggingsarbeidet vårt lettere.
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Laget har inngått avtale med Vestfoldarkivet om deponering av gamle styreprotokoller, avisklipp,
kulturminneartikler, bokutgivelser o.a. som dokumenter historien vår. I den forbindelse har en
gruppe også satt i gang et større arbeid med systematisering og oppbevaring av kulturminnene i
nybygget skap i kjelleren.
I høst fikk vi etablert et samarbeid med Sandefjord og Opland Turistforening, ved at vi arrangerer
en del felles turer/vandringer, der historielaget bl.a. påtar seg ansvar for å holde lokalhistoriske
orienteringer underveis på turen. Foreløpig har vi avtalt fire slike turer for 2018. Arne Gregersen er
historielagets kontaktperson i dette samarbeidet.
Kulturminnene
Den solide satsingen på Kulturminnene gjennom mange år har SH maktet å opprettholde også i
2017. Kulturminnene bidrar med kunnskap om lokal kulturhistorie.
Følgende Kulturminneartikler ble publisert i 2017:
Vår: Harry Rove: «Grenseutvidelser og grensesteiner mellom Sandefjord og Sandar» (2.9)
Vår: Bjørn Kvarenes og Cato Arveschoug: «Fredede bygninger i Sandefjord» (5.1)
Høst: Bjørn Hoelseth: «Havnesporet varte fra 1883 til 1939» (3.4)
Vi har kommet inn i en rutine med å scanne alle artiklene og legge dem ut på Sandefjord biblioteks
nettsider. Det er også inngått avtale (2016) med Nasjonalbiblioteket om at kulturminnene gjøres
tilgjengelige og søkbare på deres nettsider, www.nb.no. En del ligger allerede ute, og flere legges ut
fortløpende.
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.
Våren 2017 ble taket på Gamlestua reparert av innleid snekker med solid dugnadshjelp fra
medlemmene. Til dette arbeidet fikk historielaget kr 30.000 i støtte fra Norsk Kulturarv.
Vi har også fått fylkeskommunale midler til å gjøre et arbeid med vinduene, samt å få fjernet vår
leieboer grevlingen fra kjelleren.
Brønnen ved veien nedenfor eiendommen er nå sikret, og det er gjort avtale med ved-gruppa på
Ranvik arbeidssenter om å skjære ned og rydde bort en del trær. Dessverre opplevde vi at en stor
bjørk falt ned i begynnelsen av november, og dette gjorde en del skader på det nye taket. Denne
bjørka, med mange stammer ble felt like etterpå.
Gjensidige sier at skaden dekkes av forsikringen, men i skrivende stund er reparasjon ennå ikke
igangsatt. Utleie på Øvre Myra følges fortsatt opp av de fire tillitsvalgte med ansvar for tilsyn.
Denne «Tilsynsgruppa» utfører en viktig jobb for vårt gode navn og rykte som selskapslokale.
Sammen med Husstyret og Foreningen Gamle Sandefjord vedtok vi å legge inn trådløst nett på
Øvre Myra. Arbeidet ble gjort i november/desember. Dette vil bidra til å gjøre stedet mer attraktivt
som utleielokale.
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Aktiviteter i 2017
Mandag 27. februar: Årsmøte for 2016. Møtet ble ledet av Kjell Willersrud. 34 medlemmer deltok.
Avgående leder Gunlaug Riis Aakerholt ble utnevnt til lagets 5. æresmedlem. Bildekavalkade fra
jubileumsåret.
Søndag 5. mars: Asker Museum arrangerte isskjæringskonkurranse på Semsvannet. Sviktende
påmelding fra SH, men turleder Svein Holtedahl deltok.
Lørdag 11.mars: Lagets aller første KULTURMINNETREFF på Øvre Myra/framhuset
Inger Lise Fevang Jensen: «Dorothea Christensen». Fullt hus – 30 frammøtte.
Mandag 27.mars: Åpent møte på Øvre Myra
Professor Jan Bill, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, fortalte om "Kaupang
i
Skiringssal og Heimdalsjordet ved Gokstad - to konkurrerende internasjonale handelsplasser i
Vestfold i vikingtid?" Ca 50 deltakere.
Torsdag 20.april: Felles dugnad på Øvre Myra. 12 personer deltok.
Søndag 23. april: Vandring «Fra bryggeripipa til kirketårnet». Frammøte ved Grans Bryggeri og
vandring over Preståsen. Grensesteiner rundt gamle Sandefjord - med Harry Rove som guide. 75
deltakere.
Lørdag 29.april: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset
Jørund Holst-Hansen: «Natholmen/Knattholmen». 26 deltakere.
Lørdag 13.mai: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset
Harry Rove: «500 år i Preståsen». 35 deltakere.
Lørdag 27.mai sto en gruppe fra styret på stand i Badeparken under kommunens store folkefest,
der en rekke frivillige lag og foreninger presenterte seg selv og sitt arbeid.
Søndag 28.mai: Tur til Bokemoa/Stokke bygdetun der det var åpen dag med «Hagen» som tema.
Omvisning og servering. Orientering ved Stokke historielags leder Svein Erik Bergsholm. Ca 20
deltakere fra SH.
Lørdag 10.juni: Gamlestua-treff
Naboer og dugnadsarbeidere ble invitert spesielt. Tema: Gamlestuas historie, Hvordan kan vi best
mulig bruke plassen? ca 20 deltakere.
Søndag 11.juni: Sommertur til Asker museum
Avlyst p.g.a. svak påmelding.
Lørdag 17.juni: Kulturminnetreff Øvre Myra/framhuset:
Anne Lise Løve: «Hvor drar vi på søndagstur?» 20 deltakere.
Lørdag 26.august: MYRADAGEN – et samarbeid med Foreningen Gamle Sandefjord.
Myradagkomitéen har levert en evaluering der det bl.a. heter: Det var litt mindre med folk innom
dette året sammenlignet med 2016. Gjennomføringen av dagen gikk greit. Vi var nok folk til rigging
på fredag og også til rydding etter dagen på lørdag. Det var også greit med folk for
gjennomføringen og vaktlistene fungerte greit. Kakelotteriet var meget bra og mange hadde vært
flinke til å bake kaker. Overskuddet ble på kr. 2 620. Parkering er et problem.
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Søndag 17.september: Vandring på Knattholmen med Sveinung Danielsen som guide.
50 deltakere.
Lørdag 23.september: Kulturminnetreff på Øvre Myra/framhuset:
Harry Rove: «Mølle og kvern, mel og bark». 10 aktive og engasjerte deltakere.
Tirsdag 10.oktober: Flatbrødbaking på Øvre Myra 10 deltakere.
Mandag 23. oktober: Åpent møte på Øvre Myra
«Ut og søkje teneste» - et foredrag om tjenestejentenes historie v/Kari Telste, Norsk Folkemuseum.
Osvald Rydjord fra «Slekt og Data» ga veiledning i å finne fram til opplysninger om beste- og
oldeforeldre. Thor Kristen Sanna spilte på nykkelharpe.
55 frammøtte.
Lørdag 28. oktober: Kulturminnetreff på Øvre Myra/låven:
Bjørn Hoelseth: «Havnesporet» 40 deltakere.
Mandag 20. november: JULEMØTE på Øvre Myra
Svein Holtedahl: «Badehusene i Sandefjordsfjorden»
Knut Gjertsen forteller om oppveksten i Grønli. Ca 40 deltakere.
Lørdag 25. november: Kulturminnetreff på Øvre Myra/framhuset:
Bjørn Kvarenes og Cato Arveschoug: «Fredede bygninger i ‘gamle’ Sandefjord»
19 deltakere.
November: Den Kulturelle Skolesekken: «Jul på Husmannsplassen».
Opplegget ble gjennomført i perioden 13. november–1.desember med 534 elever fra 3.årstrinn
fordelt på 25 grupper. Alle barneskolene deltok. Flere av lagets medlemmer var med og fortalte om
gamle juleskikker og vognmannens hverdag på husmannsplassen, og barna fikk oppleve
tradisjonsrike sangleiker på låven.

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
Sandar Historielag med sine vel 400 medlemmer er et kraftsenter innen lokalhistorie i Sandefjord
kommune. Det er vi både glade for og stolte av. Det medfører at vi kan opprettholde stor aktivitet
for en rimelig kontingent.
Medlemstallet i Sandar Historielag er relativt stabilt, likevel svakt synkende. Styret må i sterkere
grad prioritere arbeidet med å rekruttere nye medlemmer, og det er nå etablert en gruppe som skal
foreslå tiltak for dette og ha hovedansvaret.
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Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke kulturminnene aktivt og fortelle familie, naboer og
venner om SHs virksomhet og anbefale medlemskap.
Vi lurer likevel på hvordan vi kan motivere flere til å delta aktivt. Medlemmene i SH er en verdifull
ressurs av kunnskap og erfaringer. Kan vi utnytte og ta vare på det på en bedre måte? Vi spør oss
hvordan vi skal vi drive laget for at du vil delta? Skriv gjerne ned hvilke saker du ønsker vi skal ta
opp og sende det til post@sandarhistorielag.no.

Det frivillige arbeidet til tillitsvalgte og medlemmer gjør det mulig å opprettholde og videreutvikle
aktiviteten i historielaget.
Styret takker alle dem som trofast bidrar på ulike områder:












Husstyret for det viktige arbeidet som utføres på Øvre Myra, med oppgradering, fornyelse,
vedlikehold og faste inspeksjoner.
Steinar Danielsen og Helge Rivrud for bygging av kulturminnearkiv.
Helge Rivrud for å ha lage de funksjonelle bakstefjølene.
Redaktøren for kulturminnene, Haakon Berg Jensen, for den grundige måten han følger opp
skribentene på. Kulturminnene er et viktig bidrag til lokalhistorien, for rekruttering og
oppmerksomhet i ulike fora.
Arrangementskomiteen for god servering og hyggelig ramme rundt arrangementene.
Tilsynsgruppa som utfører en verdifull jobb for å opprettholde kvaliteten i låven.
Vertskapet på Gamlestua for påpasselighet, gjestfrihet og ansvar for idyllen i Kodal.
Vaktmester på Øvre Myra som utfører oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.
Myradagkomiteen for planlegging, gjennomføring og vurdering av arrangementet etterpå.
Styret takker våre samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2017.

Sandar Historielag tar gjerne imot flere som vil påta seg verv og oppgaver. Vi oppfordrer dere til å
si ja til å gå inn i berikende samarbeid og fellesskap.

For styret i Sandar Historielag

Inger Lise Fevang Jensen
leder

Jørund Holst-Hansen
sekretær

Sandefjord 14.februar 2018
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