Til årsmøtet i Sandar historielag den 26. februar 2018.
Slettheim, Sandefjord den 26. januar 2018.
Forslagsstiller:
Knut Vidar Paulsen
Tidemands gate 4,
3211 Sandefjord
Tlf.: 0047 41 50 62 71
E-post: knutvidarpaulsen@gmail.com
Til styret i Sandar historielag
Jeg har to forslag til vedtak på årsmøtet i Sandar historielag:

1. Det nedsettes en komité for planlegging av Verdensarvsenteret på Ranvik.

Sandar historielag har på årsmøte, Øvre Myra den 26. februar vedtatt
kulturdokumentet:

Ny giv for Sandefjord
Etter kommunesammenslåingen trenger Sandefjord klare prioriteringer i en felles dugnad som
involverer og engasjerer alle ansatte i kommunal, kooperativ, samvirkende, privat og frivillig
sektor for planperioden 2018 til 2022.
Miljøavdelingen i Sandefjord kommune skal ha oversikt og føre regneark basert på tall fra
Statistisk Sentralbyrå, SSB over CO2-utslipp fra transport og i alle andre samfunnssektorer
innen de nye bygrensene, samt beregne volumet av barskogene og løvskogenes evne til å
binde CO2 i fotosyntesen.
Sandefjord skal etablere 40-års plan-horisont i likhet med tidligere Vestfold fylke med én
tiltaksplanlegging fram til 2058.
Sandefjord med én Ordfører for fred og Sandefjord kommune skal være én foregangsby for
innovative tiltaksløsninger knyttet til FNs 17. bærekraftmål i «Transforming Our World. The
2030 Agenda for Sustainable Developme».
Sandefjord kommunens virksomheter skal lede an i å fremme omstilling og utvikling i én
strategisk satsning og samarbeide med alle næringslivssektorer og virksomheter med mål om
å få på plass nullutslipp av klimagasser og miljøforurensning, for å etablere klimabalanse
innen alle sektorer i Sandefjord for planperioden 2018 ‒ 2022.

Samarbeid om kommunale løsninger
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Sandefjord kommunens 4,2 milliarder kroner i driftsinntekter i 2018 kan løse alle kommunale
oppgaver gjennom samarbeid med virksomheter som bygger på selvkostprinsippet.
Opprydding og hjemfall.
I Norge skal forurensere eller grunneiere sikre opprydding eller erstatning for forurensede
områder.
Grunneierne langs Sandefjordsfjorden er økonomisk ansvarlige i likhet med en bonde for
villfyllinger på og forurensninger fra eiendommen.
Ny grunneier er pliktige til å betale for tidligere grunneiere og ansattes miljøsynder. Dette
gjelder for nåværende eiere av tidligere Framnes Mekaniske Verksted, Vera fabrikker, den
tidligere tomta til Norgas sør for Vera og grunneiere med forurensede områder ved fjorden.
Eieren skal betale for forurensningen.
Staten vedtok å avsette over 100 millioner kroner for miljøtiltak i indre fjord! Den merkantilt
finansierte forurensende tildekking med steinmel og grus, men dette ødelegger og kveler det
marine liv i indre fjord.
Det er bra at denne tilsviningen nå er stanset.
Statlige bymiljømidler skal ikke nyttes til å forurense verdifull gytje i indre fjord, som i sin tid
la grunnlag for opprettelse av Kurbadet i Sandefjord.
Gytjemasser er fjernet, ikke deponert på et egnet sted for gjenbruk, men i indre fjord i strid
med områdets gamle navn Skaun — en åpen og vakker egn. Det omfatter også det rike marine
livet under vannflaten.
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch skal bruke sin innflytelse, slik at tilsviningen ikke fortsetter.
Fra Enga renseanlegg er miljø-forurensningene etter kjemisk rensing deponert i ytre fjord.
Denne forurensningen er med tidevannsstrømmene ført ut i Skagerak.
Er dette årsaken til at det nesten ikke er stasjonær matfisk tilbake i fjordene våre, og er denne
miljøforurensningen et næringsgrunnlag for koloniene med Asia-østers?
*
Sandar historielag mener at Hjemfallsinstituttet skal brukes aktivt av Sandefjord kommune i
samarbeid med staten, slik at attraktive områdene ved fjorden tilfaller kommunen som
oppgjør for eiendommens tidligere bruk og forurensning av fjorden eller hindring av
allemannsretten. Det er aktuelt å sikre:
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Hjemfall til Sandefjord kommune av tidligere Framnes Mekaniske Verksteds eiendom
for å fremme en ønsket byutvikling.
Hjemfall av Miljøskipet Gaia til Sandefjord kommune, driftet av Havnesjefen i
samvirke med Miljøbåtlaget Gaia og Frivillighetssentralen. Kommunen skal etter
innbyggere og tilreisende.
Hjemfall til Sandefjord kommune av Konsul Lars Christensen tidligere eiendom på
Ranvik og Yxenøy, for å sikre en ønsket byutvikling med garanti av allemannsretten.

Jotun har trolig ryddet opp i tidligere miljøforurensninger av fjorden, men ikke for masser
deponert på Kastet.
Sandefjord kommune skal derfor føre samtaler med bedriften, for å få finansiert en kyststi fra
Stubb til Ranvik og fra Hystad til Thorøya. På deler av strekningene eksisterer fortsatt restene
etter gammel stier. Nytt administrasjonsbygg for Kastet Miljøstasjon med café, samt utgifter
til materiell og lønn til arbeidsledere, for å få anlagt en kopi av Heidal kaupangen skal også
dekkes av Jotun.
Kostnadene for å stabilisere deponerte masser, registrering av alle villfyllinger og ansvar for
opprydding gjelder for alle tidligere miljøsyndere i Sandefjord.
Eieren/eierne har ansvar for å fullfinansiere oppryddingen. Når det ikke har funnet sted skal
eiendommene i henhold til Hjemfallsinstituttet i norsk lov tilfalle Sandefjord kommune.
Etter kommunalt Hjemfall av eiendommer langs fjordene og planprosesser som inkluderer
brukerne starter byggeprosessene etter at Sandefjord bystyre i 2018 har fattet vedtak om at:








Sandar Herredshus oppgraderes for 22 millioner med rehabilitert kommunestyresal til
utstillingslokale for Sandar og Sandefjord kommunes historie.
Kulturhuset Hjertnes med Sandefjord bibliotek pusses opp for 20 millioner.
Ny fleksibel øvings- og kulturarena reises på nordside ved seneinngangen på Hjertnes
med adgang fra foajeen for 40 millioner kroner.
Kurbadet ‒ hele bygget med annen etasje rehabiliteres for 3 millioner kroner, for å ta i
bruk hele Kulturbadet.
Bygningsmassen til Sandefjord sjøfartsmuseum tilbakeføres til kommunen. Det
avsettes 5 millioner kroner til kjøp og oppussing.
Stokke prestegård kjøpes av kommunen. Det avsettes 2 millioner kroner.
Sandar prestebolig kjøpes av kommunen. Det avsettes 1,5 millioner kroner.

Samlet budsjettavsetning 93.5 millioner kroner.
Forprosjekter
Det avsettes 2 millioner kroner til forprosjekt for:
 Havets Hus med fisk og sjøpattedyr fra Skagerak på Thorøya, for å planlegge nye
tilbud til glede for byens innbyggere og tilreisende.
 Sandefjord badeland i det nye opparbeidede parkarealet fra Kurbadet med Carlsenkvarteret og inn til Kilen.
Prosjekter under Havnesjefen
Havnesjefen finansierer følgende tiltak:
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Nye anløpspunkter langs kommunes kyster.
Forlandet utstyres med el- eller biogass og driftet av Havnekontoret i samvirke med
en venneforening og Frivillighetssentralen. Nyttet som kystbåt fra Melsomvik med






anløp på Storevahr, i Bogen, Veiland, Knattholmen, Tallakshavn, Kjerringvik, Vøra,
Thorøya og Museumskaia.
Hvalbåten Southern Actor utstyres med el- eller biogass og driftet av Havnekontoret
i samvirke med Hvalfangerklubben eller én venneforening og Frivillighetssentralen.
Nyttes som kystbåt fra Sandefjord til Larvik med anløp i Kjerringvik og Stavern
Framnes ferga ‒ en el- eller biogass drevet kopi bygges eller en annen egnet båt med
servering og driftet av Havnekontoret i samvirke med en venneforening og
Frivillighetssentralen eller private.
Fjord båt med el- eller biogass til badeplassene i Sandefjordfjorden og driftet av
Havnekontoret i samvirke med en venneforening og Frivillighetssentralen eller
private..

Dugnadsprosjekter i 2018:
1. Pukkestad gård. Etter at leieavtalen til Sandefjord Jeger og fiskeforening er utløpt skal
det igjen i framhuset stilles ut gjenstander fra Sandefjord bymuseum. Et levende
museum som også leies ut som selskapslokaler, driftet av Sandefjord byhistoriske
senter i samvirke med Frivillighetssentralen og Vestfoldmuseene. Det avsettes 100
000 kroner.
2. Andebu Herredshus har avsatt lokaler for friskliv og frivillighet som har ansvar for
driften og tilrettelegge for ny bruk. Lorentz Berg-stiftelsen har og Sandefjord Jeger og
Fiskeforening skal tilbys kontorlokaler der i nærheten av elgen, viltet og
fiskevannenes rike. Det avsettes 500 000 kroner. I første etasje er det planer om
kafedrift. Utstillings lokaler om Andeby kommunes historie kan skje i samvirke med
Andebu Fortidslag og kommunen.
3. Magasinet – Samefolket, Norden, innvandrerne og ungdommens kulturhus – på
tidligere Framnes Mekaniske Verksted, driftet av Frilynt og Stella Polaris i samvirke
med de nevnte befolkningsgruppenes foreninger og miljøer. Det avsettes 1. million
kroner.
4. Nedre Gokstad gård gis navnet Gokstad bygdetun og i framhuset etableres én hyggelig
café og intime selskapslokale for lokalbefolkningen og besøkende til Gokstadhaugen.
Stedet driftes av Frivillighetssentralen og en venneforening for
5. Gokstad bygdetun. Stabburet benyttes som galleri. Det avsettes 2. million kroner til
rehabilitering og dugnad.
6. Låven på Nedre Gokstad gård innredes som lokaler til Leif Hunsgaars landbruks
samlinger lagret i Vestfoldarkivet i Hinderveien. Utstillinger om småbrukerne,
husmannsvesenet, leilendingene og trellenes kår, Folkebevegelsen mot EEC virke i
Sandefjord i 1972, der Leif Hunsgård var én god støttespiller og andre aktuelle
utstillinger, driftet av en venneforening i samvirke med Frivillighetssentralen. Det
avsettes 4. million kroner oppgradering.
7. I det eldste huset på Nedre Gokstad fra 1600-tallet etableres: Bonden, småbrukerne,
husmennene, leilendingene og trellenes Hus driftet av Sandar, Andebu og Stokkes
bondekvinnelag, Vestfold bygdekvinnelag, Andebu, Stokke, Sandefjord bondelag,
Vestfold bonde og småbrukarlag og en venneforening. Ridehallen og jordene bevares.
Det avsettes 200 000 kroner.
8. Bygdetunet på Bokemoa i Stokke videreutvikles som bygde senter og tilføres 100 000
kroner.
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9. Stokke prestegård markerer at byen nå har middelalderkirker Lokalene benyttes som
utstillingslokale om Stokke kommunes historie med en hyggelig café og intimt
selskapslokale for lokalbefolkningen og tilreisende. Stedet driftes av menighetene i
samvirke med Frivillighetssentralen eller private. Det avsettes 300 000 kroner. Et
Åpent Hus for alle trossamfunn, innbyggere i og tilreisende til Sandefjord.
10. Sandar prestebolig rehabiliteres, for å markere at byen nå har middelalderkirker. Det
avsettes 1. million kroner til rehabilitering. Stedet driftes av menighetene i samvirke
med Frivillighetssentralen eller private. Et Åpent Hus for alle trossamfunn, innbyggere
i og tilreisende til Sandefjord.
11. Nærmiljøutvalgene avsetter 700 000 kroner til indre fjord prosjekter for nye
badeplasser og infrastruktur til glede for boende og tilreisende. Aktuelle områder og
tiltak er:
 Den bittelille sandstranda på Stubb får en adkomst i naturstein i stil med
eksisterende støttemur og et nytt stupetårn reises på det gamle badet.
 På Hystad og ved Ranvik Brygge åpnes eksisterende strendene for områdenes
beboere.
 Ned for kiosken på Framnes og båtforeningens hus monteres det en badetrapp
på fjellet.
 På Gokstad kystlag etableres det en badebrygge med trapp.
 På den nordøstlige del av eiendommen til tidligere Framnes Mekaniske
Verksted ut for den lille plenen anlegges det en badebrygge med trapp, når
moringene i sjøen er fjernet.
 På Framnes Mekaniske Verksted anlegges grøntanlegg på beddinga som
benyttes til badeplass med til glede for beboerne i området og turister i
Cruisebåter ved kaianleggene på FMV.
 På Langestrand gjøres området rundt sandstranda mer innbydende og
tilgjengelig for rullestolbrukere.
God folkehelse fremmes også ved å ha gangavstand til et morgen eller kveldsbad i indre fjord.
Sandefjord kommune avsetter:


3,5 millioner kroner i en garanti for dugnadsprosjektet ‒ Storstua ved Goksjø ‒ på
Sandefjord og Omegns Turistforening eiendom Svinessaga.

Samlet skal Sandefjord kommune budsjettere med 13,7 millioner kroner til dugnadsprosjekter
i 2018.
Sandefjord kommune avsetter i tillegg en pott på 20 millioner i 2018 som en utviklingsreserve
for de ovennevnte prosjektene.
Samlet skal kommunen budsjettere med 13,7 millioner kroner til dugnadsprosjekter i 2018.
Sandefjord kommune avsetter i tillegg en pott på 20 millioner i 2018 som en utviklingsreserve for de
ovennevnte prosjektene.
Sandefjord bibliotek, Stokke bibliotek og Andebu bibliotek skal beholde sine gode lokaler.
Turistkontor opprettes i Sandefjord sentrum med filialer i ekspedisjonene ved kommunekontorene i
Andebu og Stokke.
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Kultur jernbane på eksisterende rehabilitert skinnegang med drift av damplokomotiv med
reetablering av gamle og nye lokale holdeplasser fra Tønsberg til Larvik og langs den gamle
traseen til Eidanger. Eksisterende jernbanebygg langs strekningen rehabiliteres og revne
stasjonsbygninger gjenreises i samvirke med lokale jernbaneforeninger langs linja.
Avsatte prosjektmidler på nesten 700 millioner kroner til planlegging av tospors jernbane fra
Tønsberg til Skien omdisponeres av Stortinget til ovennevnte formål. Gjenstående
prosjektmidler etter rehabiliteringen omfordeles av Stortinget til kommunene langs linja fra
Tønsberg til Larvik sentrum fordelt etter innbyggertall.

Verdensarvpark
Sandefjord har et nasjonalt og internasjonalt unikt sentralt parkområde ved Sandefjordfjorden
som strekker seg fra Ranvik over Stubb til Kurbadet med Badeparken og
Hvalfangermonumentet av Knut Steen.
Et samvirke med Botanisk hage i Oslo, Kristiansand og Göteborg og samarbeid med
Sandefjord Hagelag og frivillige skal verne om dette åpne byrommet ved å bevare det for
kommende generasjoner.
Tusenårshager anlegges ‒ et levende natur og kulturminne tilegnet det gamle Skaun ‒ en
åpen og vakker egn.
Etter Hjemfall til Sandefjord kommune utvides parkarealene med de tidligere
industriområdene rundt Sandefjordsfjorden.
Sandefjord har mange vann og fjorder med populære badestrender, en lang kystlinje med
øyer, holmer og skjær, et vakkert og variert innland. Sandefjord skal derfor søke om status
som Verdensarvpark for hele kommunen.
Verdensarvparker finnes i mange land. Ønsker du å orientere deg om dem så gå inn på
www.fjords.com og www.riksantikvaren.no

Verdensarvpark utstilling på Ranvik
Sandefjord kommune innleder et samarbeid med professor Torgrim Titlestad, dr. philos ved
Universitetet i Stavanger, seniorprofessor Kristian Kristiansen, Institusjonen för historiska
studier, Göteborg Universitet, førsteamanuensis David Vogt, Arkeologisk seksjon,
Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, professor Jan Bill og professor Einar
Østmoe Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk Museum, professor Emeritus Willy Østreng,
Thor Heyerdahl Instituttet, Statsstipendiat.dr. philos, Kjell Aartun ved sendemann Kandidat
Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur, Ida Scott, redaksjonsmedarbeider hos
Norgeshistorie.no, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i
Oslo, sporfinnerne Steinar Liverød og Torfinn Karlsensammen med Universitet og Høyskoler
rundt Nordsjøen, Østersjøen, Det kaspiske hav, Svartehavet, Middelhavet, Atlanterhavet,
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Irskesjøen og fra Orknøyene, Shetland, Færøyene, Island, Grønland, Canada og USA til
Troms, Finnmark og Arkangelsk ved Hvitsjøen i Den russiske føderative republikk.
På Ranvik blir en av de hvitmalte vakre husene bestyrerbolig for Lars Christensens sønn Thor
Christensen.
En vakker park og innbydende badestrand ved Konsul Lars Christensens tidligere bolig skal
romme ekspedisjon, café og utstillingslokaler for Vestfold og Telemark verdensarvområder
med rom for omtale/utstillinger knyttet til:
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Christen Christensen, Konsul Lars Christensen og familiens liv og virke.
Natur- og kulturlandskap i Vestfold og Telemark.
Samiske kulturminner og stjernebilder.
Bergmaleriene i Telemark.
Flyttblokker og åsrygger med groper fra paleolittisk og mesolittisk tid til groper av
kulturbærere i jernalder. Helleristningene uttrykker tradisjon og er
kulturoverleveringer fra folk og innvandrere i Skandinavia før Norrøn tid 800 ‒ 1350.
Kulturringer i stein var tingingsplasser, der paleolittiske, mesolittiske og neolittiske
kulturbærere samlet seg.
Helleristningenes båter og skip med mannskapsstreker dokumenterer det ansvar
gården og et område hadde for å bemanne båter og skip i Skandinavia. I historisk tid
gjenfinnes bemanningssystemet i matrikkelens fullgårder, halvgårder mm. Omtale av
systemet for rekruttering av mannskap til båter og skip - frakt, héller og lasteplasser,
handelsnettverk og sivilisasjonsmøter ved kontinenter og seilaser over verdenshav.
De sjøfarende folkene og Storsteins symbolene (megalittene) finnes ved kysten av
Svartehavet, Middelhavet, ved Atlanterhavets kyster, Nordsjøen, Skagerak, Kattegatt
og Østersjøen. Knutepunkter med tilknytning til sjøfart og landveis transport ble
etablert I tillegg kom handelen med Afrika og Asia. Artefaktene fra denne handelen og
produkter fra Silkeveien vitner om handelsområdenes utbredelse i Oldtiden. .
10 medsols spiralfigurer på Haugen helleristningsfelt i Sandefjord 33 meter over havet
og medsols spiralfigurer er gjengitt på steinene foran monumentalanlegget
Newgrange, Irland. Dets inngang opplyses av den stigende solen ved vintersolverv,
når sollyset når det indre kammeret. Astronomi var en nyttig kunnskap og navigasjon
etter solen og stjernebilder er også en arv etter sjøfarende og landfarende folk i
paleolittisk, mesolittisk og neolittisk tid. Monumentalanlegget New Grange er datert
5200 år tilbake, 900 år før Stonehenge I og 1600 før de eldste pyramidene i Egypt.
Skipsristningene på Haugen og båtristningene på Marum (sjøgården) i Sandefjord
samt Istre skipssteinsetninger og steiner i tre sirkler ligger i likhet med
helleristningene på Haugen også 33 meter over havet. Ovennevnte samlingsplasser















ved datidens fjorder og kiler hadde gode naturgitte havner ved overgangen mellom
eldre og yngre steinalder. Bautaen på Jåberg står høyere plassert i landskapet.
75 meter over havet tilbaketrukket fra sund, kiler og fjorder i syd lå den monumentale
skipssteinsetting på Elgesem. Et sentralt samlingspunkt oppe på Raet også for folkene
ved den nordlige Andebu- og Stokkefjorden i neolittisk tid med storsteinskulturens
maritime symboler.
Helleristninger og kultursteiner i Sjøfolkenes tid dokumenterer kulturen til
kystbefolkningens samlingssteder som er kulturoverleveringer av skikker rundt
Middelhavet, Nordsjøen, Atlanterhavet og Polhavet.
Kopier stilles ut av medsolssteinene foran Newgrange i Irland, av den neolittiske
boplassen med fangstbønder på Auve i Sandefjord bosatt fra ca. 3500-2700 f.Kr. eller
300 år før anleggelsen av New Grange og datidens stjernebilder.
Bilder av Vestfold/Telemark fylkes skipssteinsetninger og andre kultursteiner.
Sjøfolkenes tid med frakt av kobber fra og over De store sjøene i USA og over
Atlanterhavet til Storbritannia, Helgoland og Danmark, fra Kypros og andre steder i
Europa knyttet kontinenter sammen. Tinn fra Cornwall ble etterspurt, da
tinnforekomstene i Spania var oppbrukt. Dansk arkeologi ga navn til Bronsealder.
Et utvalg av helleristninger, inkludert skipsristninger med bronsegjenstander fra
bronsealder i Sandefjord, Brunlanes, Sande og andre steder i Vestfold og Telemark.
Sjøfolkenes invasjoner i Egypt fant sted i to hovedbølger over en femti års periode
som begynte ved slutten av det tolvte århundre f.Kr. under dynastiene til faraoen
Merneptah (1224‒1210 f.Kr.) og nådde høydepunktet under styret til Ramses III
(1194‒f.kr.) ned mot midten av det ellevte århundre f.Kr. Dokumentert på veggene til
Mernepath Habu under Ramses III med mannskap på skip fra Svartehavet til Skagerak
og Østersjøen. Bakgrunnen for at føderasjonen invaderte Egypt var Farao-dynastiers
underbetaling av varer i antikken.
Et vell av symboler fra Sjøfolkenes første føderasjon var datidens offentlige segl
risset/hugget inn av føderasjonens folk på bergflatene i Skien, Telemark. De uttrykte
bredden i alliansen. En romslig og tilbaketrukket god havn med tilgang til
sølvforekomstene på Kongsberg var et strategisk knutepunkt eller sentrum for den
nordlige delen av Sjøfolkenes allianse.
Herser avbildet bl.a. på skip er ikke gjengitt på skipsristninger med bemanningsstreker
i «Vestfold» som på denne tid strakte seg fra Ringerike til
Rogaland. Herser er gjengitt på skip i Bohuslän, knyttet til keltiske militær invasjon
med hester ca. 700 år f.Kr. i yngre bronsealder, da veter eller vãrdkaser ble tent.
Kulturspor etter gotisk innvandring eksisterer i områdenavnet Skaun. Artefakter,
gotiske navn med kulturspor og innvandring omtales.
Heimdal kaupangens funn vitner om en østlige handelsorientering. Kaupang i
Viksfjords funn vitner om en sydlige og vestlige handelsorientering. Sciringsheal,
Skæreid i Skiringssal, Norges konføderasjonstid, oppkomsten av byene Wig,
Tunsberga og Skien.
Én kongedømmets statlige forordninger med sysler, amt og herreder, forløpere for
sammenslåingen av Telemark og Vestfold fylke.

Detter er materiale til prosjektoppgaver for elever på ungdomstrinnet, videregående og for
studenter på Høyskolene i Vestfold/Telemark.
I sidebygningene på Ranvik etableres utstillingslokaler for organisasjoner i nåværende
Sandefjord med rom for omtale/utstillinger knyttet til:
 Sjøfolkenes historie
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Håndtverkernes historie
Arbeiderbevegelsens historie.
Bondebevegelsens historie.
110 år historien til Sandefjord og Sandar Mållag.
Sandefjord sanitetsforeningenes historie.
Sandefjord røde kors historie
Sandefjord blå kors historie
Sandefjord Folkehjelps historie
Sandefjord Frelsesarmes historie.
Sandefjord krigsseileres historie i den første og andre verdenskrig.
Motstandsbevegelsens historie under Den annen Verdenskrig
Én kongedømmets statlige forordninger med sysler, amt og herreder og forløpere før
Telemark/Vestfold fylke.

Driftsmodellen skal være kommunal forankret med en ansatt bestyrer i samvirke med
Frivillighetssentralen, personer med formal og realkompetanse, samt frivillige
samarbeidspartnere.
En gammel drøm er at Stortinget ved Kulturdepartementet/Klima og miljødepartementet ved
skipssteinsettingen på Elgesem i Sandefjord på toppen av Raet med utsyn over
Sandefjordsfjorden til Skagerak anlegger et museum om Vestfoldraets betydning i samvirke
med Bremuseet i Fjærland, Geoparken i Telemark og Vestfold, samt andre aktuelle
institusjoner og museer i inn- og utland.
Amatør betyr å elske det en holder på med. Det borger for stor innlevelse, engasjement, evne
til å se sammenhenger, som overvinner begrensninger innen fagfelt, fremmer vilje til
samfunnsendringer og klimabalanse, for alt liv på Moder Jord.

Naturhumanistisk vern
Europas nordligste bøkeskog kan ligge i Høyjord?
En marin nasjonalpark etableres for Mefjorden og Vestfjorden sammenkoblet med Færder
nasjonalpark i 2018.
Yxenøy og Østerøya Nasjonalpark etableres i 2018, for å sikre et varig vern av biotopene,
dyrelivet og kvalitetene i Sandefjords natur- og kulturlandskap.
Nytt liv på Kastet
Miljøstasjonen på Kastet i bunnen av Mefjorden får nytt administrativ bygg med café. Nye
varierte arbeidsoppgaver for de ansatte, da ekspedisjonen skal betjene de som leverer avfall
og besøkende til kopien av den utgravde Heimdalkaupangen. Navngitt av arkeologene etter
landskapsnavnet og ikke eiendomstilknytningen til Nedre Gokstad gård. Kaupang kopien
anlegges ved Mefjorden sør for de disponerte arealer og gis navnet: Sciringsheal.
Besøkene til Miljøstasjonen og Sciringsheal får parkeringsplass anlagt i sør på tidligere
fyllplass.
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Sandefjord kommune skal eie og Jotun finansiere etableringen av Sciringsheal som et
oppgjør for deponerte fyllmasser. Kaupangen reises på dugnad, av lærlinger, ungdom i
arbeidstrening, arbeidsløse på avklaringspenger fra NAV og pensjonister i samarbeid med
Riksantikvaren, Kulturhistorisk Museum i Oslo og Klima- og Miljødepartementet.
Miljøbåtlaget Gaia og kopien av Gokstadskipet ‒ Miljøskipet Gaia ‒ skal ha sommerhavn
ved en av bryggene, sertifiseres av Veritas og klargjort for roing eller seiling av mannskapet
under Høvedsmannen.
Miljøstasjonen, Sciringsheal og Miljøskipet Gaia skal være et nav som legger forholdene
til rette for gode opplevelser, som besøk og opphold i Sciringsheal med mulighet til å mønstre
på som mannskap eller være passasjer under seilas med Miljøskipet Gaia.
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