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MEDLEMSOVERSIKT. 

 

01.01.2019 inneholder listen 307 medlemmer. I året har det kommet 40 nye medlemmer, 

mens vi har registrert 18 i avgang i 2018. 

 

STYRETS VIRKSOMHET I 2018 

Det har vært holdt 9 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. 

Referat foreligger fra hvert styremøte. 
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Aktivitetene i 2017 er i stor grad videreført i 2018. Det går fram av rapportene fra 

undergruppene og aktivitetsrapporten til slutt i årsrapporten. 

Styret vedtok «Skylagring» av foreningens dokumenter etter forslag av leder i bildegruppa 

Jens Petter Rønning. Bildene SLS disponerer er i dag lagret i «sky» i tillegg til eksterne 

harddisker. Tiltaket er iverksatt. 

Lars Flagstad opplyste til styret at det er kommet ønske til han om hørselsslynge i lokalet. 

Styret støttet forslaget og hørselsslynge er montert. Kostnadene er delt mellom oss og 

Sandefjord Kommune.  

På Innflyttertreffet i Hjertnes 3.februar deltok vi sammen med Sandar Historielag med egen 

stand. 

Åpen Kveld – Nytt tilbud iverksatt i 2018 etter drøfting i styret. 4 kvelder ble avholdt på 

Pukkestad. Tilbudet er for alle, og passer godt for de som er i arbeid og ikke kan være med på 

Åpent Hus på dagtid tirsdag. God oppslutning på kveldene. 

Hyggetreff for dugnadsfolk ble avholdt 27 februar på Pukkestad.  

Brosjyren «det historiske Sandefjord» er sluttført gjennom et samarbeid mellom de historiske 

foreningene i Nye Sandefjord. Dette ble ett flott produkt som vi kan være stolte av å ha tatt 

initiativet til. Brosjyren ble finansiert fra disposisjonskontoen til Formannskapet i Sandefjord. 

Den ligger utlagt på vår internettside under overskriften bokmerker. Fra oss deltok Lars 

Flagstad i arbeidet. 

Styret søkte Bess Jahres Stiftelse om midler til bedre belysning og flere hyller i annen etasje. 

Dette for å gjøre klasserommet og utstillingene bedre. Midler ble innvilget og nye hyller er 

montert. Ny belysning kommer i 2019. 

Styret behandlet forslag fra Even Haughem om å lage en oversikt over historiske tidsskrifter, 

hefter, skolebøker og bøker av forfattere for Sandar, Sandefjord, og etter hvert Stokke og 

Andebu (her blir laga i Stokke og Andebu koblet inn). Det var enighet om at følgende 

personer forespørres om å utgjøre ei «bibliotekgruppe: Even Haughem, Harry Rove og 

Anders Eikås. I arbeidet ble flere koblet på, bl.a. Jens Petter Rønning og Anders Bredal. 

Resultatet så langt vil bli presentert på årsmøtet. 

Styret vedtok å innføre 1 time kortere åpningstid på Åpen Dag. Tiden er nå fra kl. 1030 – 
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1330.  

Avtale er inngått for bruk av filmen Alf Folmer viste på møtet på Hotell Atlantic. 

Regnskapsfører Erling Riis har fått ny modul i regnskapssystemet sitt slik at nye rutiner 

mellom han og kasserer Grethe V kan opprettes slik at arbeidet forenkles. Styret støttet 

omleggingene for innkreving av kontingent og betaling av regninger. 

Foreningen har mottatt et mikrofilmapparat fra Sandefjords Blad med mikrofilm av avisene 

fra 1872 og nesten fram til i dag. Anders Bredal er lært opp av Jens Petter Rønning til å 

betjene apparatet. 

Styret har vedtatt å kjøpe en hjertestarter som vår del av kjøp av 3 hjertestartere til bruk på 

Pukkestad Gård. 

Styret takker medlemmene for svært god deltakelse på våre arrangementer gjennom året. 

 

GRUPPE FOR LOKALHISTORISKE LØRDAGSSIDER (AVISGRUPPEN) 

Redaksjonsgruppa består pr dato av følgende: Redaktør: Øystein Rismyhr. Billedredaktør: 

Svein Olav Løberg. Medarbeiderne: Sven Erik Lund, Sven Erik Bergsholm, Bjørn Hoelseth, 

Dag I. Børresen, Astrid Gallis, Gunnar Gallis, Leif Harald Børnick og Harry Rove. Vi har 

også hatt god hjelp av Otto Ågesen, Jens Petter Rønning og Bjørn Marum Olsen. Vi har et 

godt samarbeid med Hvalfangstmuseet og deres representant Dag Ingemar Børresen m. flere, 

som produserer en del sider som naturlig ligger under deres kunnskapsfelt. 

Gruppa har to årlige redaksjonsmøter samtidig som de to redaktørene har ukentlige møter for 

å sjekke at lørdagssidenes innhold er på plass. Dette har da igjen resultert i at Sandefjords 

Blad hver uke med unntak av sommerferieperioden har to sider med lokalhistorisk innhold til 

glede for leserne. 

Samarbeidet med de ulike medlemmer i vår redaksjon, Sandefjord Blads ledelse, vår 

layoutmedarbeider Bjørn Ivar Erlandsen og vår egen bildegruppe har dette året vært behagelig 

og interessant, samtidig som vi konstaterer at Lokalhistorisk Senter gjennom dette 

dugnadsarbeid tilføres hver uke ca. kr. 2400. Vi bestreber oss hele tiden med å forbedre oss 

både teknisk og innholdsmessig. 

Øystein Rismyhr, gruppeleder. 
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GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING 

• Vi har bildeutstillinger i vårt møtelokale, og vi tidvis skifte på våre mange mindre og 

større bilder. 

• Som i fjor har vi mottatt færre gjenstander og bøker til vår samling, både til SLS 

bibliotek og til museumsdelen i andre etasje.  

• Vi har fått laget nye flotte hyller i 2.etg, og så vil vi plassere alle våre gjenstander på 

nytt. 

• Vi vil nå ha flere permanente utstillinger i andre etasje, og skomakerrommet vil bli 

rom for mer bildejobbing. Bildegruppa trenger mer plass. 

• Vi gleder oss til å få på plass alle våre gjenstander i et oppusset lokale i 2.etg.  

Gruppa har bestått av Turid Klausen, Ellen Knap og Inger Miskov. 

 

BILDEGRUPPEN 2018 

 

Vi lagt nok et aktivt år i Bildegruppa bak oss. 

Det er imponerende å se den samme gruppe frivillige som hver tirsdag møter opp på 

Pukkestad fra kl. 18.00 til ca. 20.30 for å arbeide med bilder fra Sandefjords Blads arkiv.  

I tillegg er det også noen som i tillegg jobber med dette hjemme. 

Vi har en gruppe som digitaliserer (skanner) bildene, og en annen gruppe som legger inn tekst 

relatert til bildene. 

I løpet av 2018, ble det levert mer enn 2.000 ferdig tekstede bilder til Sandefjords Blad slik at 

vi nå har passert over 21.000 bilder for dem. 

Dette blir det satt stor pris på fra Sandefjords Blads side og redaktør Steinar Ulrichsen er 

fornøyd med de reaksjoner han får fra sine lesere etter at bildeserier har blitt vist i avisa. 

 

Vi mottar fortsatt bilder fra privatpersoner, og vårt bildearkiv nærmer seg nå 30.000 bilder. 

 

Som nevnt blir det lagt ned mye, frivillig arbeid av Bildegruppa og det er derfor stor grunn til 

å takke de som har vært med i 2018. Og det er: Berit Lohne, Berit Vinslid, Kari Gjelstad, 

Bjørg Karlsen, Atle Sandberg, Knut Oustorp, Vidar Andresen, Solfrid Røed, Øyvind Hem, 

Anders Bredal, og Jens Petter Rønning. 

 

Jens Petter Rønning, gruppeleder 

 

 

GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING 

Sandefjord Lokalhistoriske Senter har hver tirsdag åpent fra kl.10.30 til kl.13.30 Da sørger 

arrangementsgruppen for kaffe og noe å spise til en rimelig pris i vår lille kafe. 

På mimrekvelder og møter med foredragsholdere og bildevisning i vårt lokale og andre 

lokaler i byen, sørger gruppen for kaffekoking og salg av kaffe og kake. 



 

5 
 

Arrangementsgruppen sørger også for musikk til allsang på våre møter og 

bildevisningskvelder.   

Åpen dag: 

Pukkestadgruppen består av 1 eller 2 representanter fra hver forening som holder til på 

Pukkestad. Det ble avholdt 5 møter i 2018 for å forberede Åpen dag. Arrangementsgruppen 

og styret i SLS sørget for at Framnes foreldrekorps holdt en fin konsert, viste gamle bilder fra 

Sandefjord i vårt møtelokale, pensjonerte lærere viste frem den gamle skolestua i 2.etg., det 

var anledning til å kaste på stikka ute på tunet, og vi stekte vafler og solgte kaffe, mineralvann 

og vafler i et lite telt utenfor vårt hus. 

Leder av Pukkestadgruppen er Unni Aspaas. 

Arrangementsgruppen sørger for at det til enhver tid er det som trengs på et lite kjøkken, og 

forsøker å holde møtelokalet i brukbar orden. 

Den lille gruppen har en meget flink og trofast hjelper, det er Turid Klaussen. Aslaug Haaland 

hjelper til så sant hun er frisk nok til det.  

Gruppen må av og til må tilkalle hjelp fra styrets medlemmer når vi skal ha større 

arrangementer som må holdes på Forsmannsenteret eller andre steder i byen. 

Unni Aspaas er leder arrangementsgruppen i SLS  

Medhjelpere er Turid Klaussen og Aslaug Haaland 

 

SKOLEGRUPPA 2018 

Skolegruppa møtes hver tirsdag i tidsrommet kl.11 – 13, og gruppa består i dag av rundt 

regnet 10 – 15 pensjonerte lærere/skoleledere. 

Gruppa har også i år fortsatt det systematiske katalogiseringsarbeidet av pedagogisk 

skolestoff. 

Vårt museum «Skolestua» (i 2.etasje) har også i år mottatt noen gaver til skolesamlingen. 

Materiell fra skolestua har i løpet av året vært utlånt til skoler i forbindelse med jubileer. 

Det er mottatt midler fra Bess Jahres legat til oppgradering av 2.etasjen. Hyller er på plass og 

bedre belysning blir snart montert, 

I perioden 22.mai – 1.juni gjennomførte gruppa i samarbeid med «Den kulturelle 

skolesekken» et skoleopplegg «Flinke piker og raske gutter» for 4.klassingene i «nye» 

Sandefjord. Samtlige 21 barneskoler deltok med 672 elever + lærere. Vel 20 pensjonerte 

lærere sto for gjennomføringen. 

For dette opplegget mottar SLS 26000 kr. fra Sandefjord kommune. Lars Flagstad er primus 

motor og leder for samarbeidet med kulturkontoret og gjennomføringen på Pukkestad 

«Flinke piker og raske gutter» er et opplegg der dagens 4.klassinger får oppleve en skoledag 

slik den kunne arte seg på 1950 tallet. Elevene blir møtt av en 50-tallslærer på trappa som gir 

dem en liten innføring i besteforeldrenes skole. Første økt er sang og skjønnskrift med 
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pennesplitt og blekk i skolestua, her er det kun «frøken» som underviser. Det er streng disiplin 

både ved oppstilling, innmarsj og i skolestua. Neste økt er «Friminutt», her lærer elevene 

ulike ball-leker, hopper paradis og enkelte sangleker. «Fritid» er også en aktivitet, her blir 

gutter og jenter delt (likestillingen var ikke stor på 50-tallet). Guttene får kaste på strek/stikka 

med gamle 5-øringer og lærer å «spille om penger». 

Jentene spiller «Kniksen» et regnespill. 

Hele opplegget tar ca.2 timer og det er to økter hver dag. 

Tilbakemeldingene på opplegget har vært meget gode, og vi håper å kunne fortsette i 2019. 

Skolegruppa har deltatt i arbeidet med vår brosjyre: «Det historiske Sandefjord» (Lars 

Flagstad). 

I «Bibliotekgruppa» som er i gang med å lage oversikt over lokal historisk litteratur, er 

Anders Haukås fra skolegruppa med. 

Av andre ting kan nevnes at vi har hatt omvisning og fortalt om skolesamlingen på «Åpne 

kvelder», besøk av lærerpensjonister fra Halden lærerskole. Vi hadde også tilbud på 

Pukkestaddagen med «Kaste på strek», men dette fanget liten interesse, riktignok prøvde 

ordføreren og noen pensjonister seg. Det er nok ikke en aktivitet vi ikke trenger å gjenta.  

For Skolegruppa Eigil Skalleberg 

 

NETTSIDEGRUPPA 2018. 

Siden etableringen av en egen nettside i 2015, har siden utviklet seg til å inneholde både 

informasjon til medlemmene og en del lokalhistorisk stoff. 

 

Vi ser at det blir flere og flere som er innom både hjemmesiden og Facebooksiden, og 

tilbakemeldingene er positive. Facebooksiden følges av 600 personer. 

Foreningens bruk av begge disse sidene kunne sikkert vært større, men det er noe begrensede 

ressurser til dette. 

 

Det rettes en stor takk til Vidar Andresen som er den som stort sett legger inn stoff på disse 

sidene. 

Jens Petter Rønning, gruppeleder 

 

VEDLIKEHOLDSGRUPPA 2018 

Arbeid utført i 2018 i SLS lokaler (innv. og utv.): 

 Gruppa består av følgende personer: Leder Per Rosèn, Harry Rove, Roar Ellefmo, Svein Olav 

Løberg. 

• Utskifting av lys i tak på kontor, tilpasset for Bildegruppa. Ditmar Enge AS. 
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• Montert nye utelamper over ytterdørene av elektriker Svein Sivås (Dugnad) 

• Montert Teleslynge med høytalere i forsamlingslokale. 50/50 deling av kostnad med 

Sfj. Kommune. 

• Demontert 13 stolrygger, reparert og skiftet stoff på ryggene. Reparert, demontert og 

montert v/ Roar E. på dugnad. 

• Montert hylle over WC. Dugnad Per Rosèn. 

• Montert plassbygde hyller i kjøkken og utstyrsavdelingen på museumsdelen på loftet 

v/ Snekker Steinar Danielsen. Hyller malt med maling tilsvarende vegger og tak. 

Maling utført på dugnad av Per Rosèn. 

Svein Olav Løberg 

LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET 

- 25 januar – Filmkveld på Pukkestad for medlemmer. Svein Håvard Haugen viste sin 

fars filmer bl.a. fra by-jubileet i 1995. 

- 13 februar – Årsmøte på Pukkestad. 

- 1 mars - Åpen Kveld på Pukkestad 

- 15 mars – Mimrekveld på Forsmannsenteret – Hjertnesstranda og Hjertnes før 

rådhuset ved Knut Oustorp og Jens Petter Rønning. 

- 15 mai – Åpen Kveld på Pukkestad 

- 15 juni – Alf Folmer – Om en familie i Sandefjord – På Pukkestad. 

- 1 september – Åpen Dag på Pukkestad – Unni Aspaas ønsket velkommen. 

- 20 september – Alf Folmer – viste film og bilder om sin fars dagbok om 

hvalfangerliv på Syd Georgia og sin familie i Sandefjord på hotell Atlantic. 

- 4 oktober – Åpen Kveld på Pukkestad 
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- 2 november – Bildevisning på årsmøtet i From og Helgerød Grunneierlag – 

Widerøebilder m.m.  

- 15 november – Mimretreff – På vei til Bugårdsparken del 1 ved Knut Oustorp og 

Jens Petter Rønning. 

- 22 november – Åpen Kveld på Pukkestad 

- 1 desember – Julestemning på Pukkestad – Svein Olav Løberg fortalte om julefeiring 

til sjøs.  

- Åpen dag hver tirsdag formiddag med bildevisninger ca. kl. 11.40 er fortsatt svært 

populære. 

 

UTLEIE / BRUK AV LOKALER. 

 

• DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden mot å dele 

nettleieavgiften med SLS, kr 3 000,- pr år. 

• Sandefjord Sangforening brukte lokalene våre en kveld til et medlemsmøte. 

• Bildegruppa i SLS innvilges å bruke lokalene 1.etg. hver tirsdag kveld fra kl. 18.00 – 

20.30. 

• Vardenpensjonistene ved Erling Solhaug låner lokalet på enkelte dager (dagtid) 

 

 


