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ÅRSRAPPORT FOR 2022 

«LEDEREN, Svein Olav Løberg, har ordet»  

 

 

Kjære medlemmer av SLS. 

Vår forening har gjort en god innsats for Sandefjordshistorien siden den ble startet i 2010. 

Da man la ned Bymuseet i 2006 og deretter ville selge gaven fra Anders Jahre, våknet 

mange historieinteresserte i Sandefjord. Salget ble avverget i 2009, men endte opp som et 

sommervedtak av ordføreren.  Mye kan sies om det som skjedde den gang, da man til slutt 

endte opp med at Sandefjord Jeger og Fisk fikk leie tre av bygningene.  

Sandefjord Lokalhistoriske Senter endte opp som leietaker av den minste bygningen og 

dårligste bygningsmassen.  

Foreningen vår overtok en uisolert bygning uten innlagt vann, WC eller kjøkken. Et 

gedigent museumstrykkeri var plassert i det eneste brukbare rommet i kjelleren. I 1.etg. var 

det montert opp et flott skomakerverksted, men som dessverre opptok mye plass som vi 

kunne trengt til vår virksomhet. Det store møterommet i 1.etg., var beregnet å kunne huse 

70 personer på møter i Unnis Cafe. 

  

I 2.etg. var det et innredet loft, som inneholdt en skolestue og div. eldre skolemateriell 

(«Finn Setlos Skolesamlinger»). Her måtte vi bygge om, for å få plass til et kontor- og 

datarom.  

Vi har fra oppstart konsentrert oss om å samle, skanne og arkivere lokalhistoriske historier 

og bilder i en bildebase på Sandefjord Bibliotek. Der er det lagt inn i underkant av 10.000 

bilder og det finnes ytterligere 25.000 bilder som vi etter hvert skal tekste og legge inn i 

basen. Vi har løpende kontakt med Sfj. Bibliotek og Arkivet / Vestfoldmuseene. 

Takket være en god avtale med Sandefjords Blad om å lage «Lokale lørdagssider», fikk vi 

etter hvert god økonomi. Vi fikk etterisolert vegger og loft, installert WC og kjøkken med 
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ventiler og avtrekksvifter. Innkjøpt datautstyr og skannere. Brukt malerfirma til å pusse opp 

våre møterom (etter fjerning av trykkeri i kjeller og skomakerverksted). Installert Internett 

og utstyr med videokanon. Installert teleslynge og innkjøpt profesjonelt 

stemmeforsterkerutstyr. Oppgradert nytt el-anlegg i bygningen og mye nytt utstyr, blant 

annet nytt spotlys i taket i vårt lokale. Tidligere skomakerrom er oppgradert til 

undervisningsrom / med stor TV-skjerm og fire arbeidsplasser med pc og ekstra skjerm. 

Installert luft til luft varmepumpe. 

Etter at Sandefjords Blad sa opp vår avtale om lokale Lørdagssider i 2020, har vi startet opp 

med å lage en månedlig lokal publikasjon som vi kaller «LOKALHISTORIE». Vi har 

opprettet en digital lagringsplass, BOKHYLLA, hvor vi har lagret en oversikt av lokale 

historiske filmer, videoer og historiske hefter og bøker. Vi videofilmer foredrag og kåserier 

av ulike historier og fortellinger. 

Jeg vil berømme alle som har bidratt til alt vårt verdifulle materiale, som er ivaretatt takket 

være vår forenings styre og medlemmer og ønske det nye styre lykke til med det videre 

arbeidet! 

Svein Olav Løberg, leder 

 

STYRET  

Svein Olav Løberg, leder 

Karl Einar Schrøder-Nielsen, nestleder 

Anders E. Bredal  

Unni Aspaas 

Vidar Paulus Andresen 

Per Marvin Tennum 

 

Grethe Verde 

 

Frank Vik-Hansen 

 

Inger Wabø 

 

Valgkomite: 

 

Eigil Skalleberg 

Ellen Knap 

Henning Aasen 

Vara: Bjørn Hørnes 

 

Revisor: 

 

Atle Sandberg 

 

Brannansvarlig: Svein Olav Løberg    Vara: Frank Vik-Hansen 

 

 Stiftelsen Råstad Stasjon: Representant i styret: Svein Olav Løberg. Vara: Sven Erik Lund. 
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MEDLEMSOVERSIKT. 

 

01.01.2023 inneholder listen 267 medlemmer mot 277 ved forrige årsskifte.  

 

ÅRSMØTET 2022 

 

Årsmøtet ble avholdt kl. 18.30 15 februar 2022 på Pukkestad. 

Det møtte 28 stemmeberettigede. Atle Sandberg ble valgt til møtedirigent.  

 

Leder Svein Olav Løberg sa at årsrapporten var sendt ut på epost. Han nevnte hovedpunktene 

i rapporten samtidig som rapporten ble vist på lerretet. 

Sekr. Vidar P. Andresen viste deretter en bildeserie fra siste års aktiviteter. 

 

Erling Riis gjennomgikk hovedtallene i regnskapet som viste et årsresultat med et underskudd 

på kr 16859 som gir en egenkapital på kr 550072. 

 

Til grunn for valgkomiteens arbeid hadde Bjørn Hørnes, Henning Aasen og Øystein Rismyhr 

frasagt seg gjenvalg til styret. 

 

Nye i styret ble: 
Anders Bredal, 2 år – ny 

 Frank Vik-Hansen, 2 år- ny 

 Per Marvin Tennum, 2 år – ny 

 

Fra venstre Anders E. Bredal, Per Marvin Tennum og Frank Vik-Hansen med leder Svein Olav 

Løberg. 

 

 

STYRETS VIRKSOMHET I 2022 

Det har vært holdt 10 styremøter med behandling av hovedsaker og en rekke underpunkter. I 
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tillegg har leder, nestleder og sekretær hatt noen forberedende møter før styremøtene. På noen 

av møtene har ulike styremedlemmer deltatt i tillegg. Referat foreligger fra hvert styremøte. 

Medlemmene blir informert via medlemsinfo på epost og på vår nettside. 

 

Styret vedtok at eventuelle endringer i vedtekter og andre styringsdokumenter settes opp som 

egen sak på årsmøtet i 2023. Dette er fulgt opp ved at forslag til endringer i vedtekter og i 

valgkomiteinstruks blir behandlet som egne saker på årsmøtet 14 februar 

 

Sandefjords Blad flytter. 25 januar var deler av styret og hentet noen avisårganger og bilder 

SLS ville ha. Alle avisårganger er digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Vestfoldarkivet har 

hentet det de vil ha. Vi kunne fått alt de har, men lagringsplassen vår er begrenset. 

 

Styret besluttet å søke AJHS om tilskudd til bl.a. produksjon, trykking og distribusjon av 

en fire siders trykksak med 10 utgaver i året, en A3 skanner, dataprogram(er) for utforming og 

vurdering av ny funksjonalitet (med opplæring) på nettsiden vår. Søknadsfrist er 15 mars til 

AJHS. Vi søkte om kr 124000 og fikk innvilget kr 25000. Ny funksjonalitet på nettsiden vår 

har derfor ikke blitt prioritert. 

 

Lørdagskafé var det enighet i styret om at vi prøver ut. Første Lørdagskafe ble avholdt 19 

mars kl. 12 -14. Det var ca. 30 personer innom. Bildebøkene med luftfoto og gamle aviser 

kunne ligge på bordene. Tre kafeér ble avholdt i 2022. Fire kaféer avholdes første halvår 2023 

og så vurderer styret om kafeen fortsetter høsten 2023. 

 

 
 

Her blir Rikard Trollsås ekspedert av Unni Aspaas på vår første Lokalhistoriske kafe. 
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Nye medlemmer får ved innmelding ei velkomstpakke med informasjon om foreningen.  

Leder og bildeansvarlig er i dialog med Vestfoldarkivet, museet og Biblioteket og 

samarbeidet framover. Det gjelder tilgang på bilder og forbedring av programvare for 

utlegging av bilder på internett. Dernest skal vi vurdere om vi skal begynne å bruke 

Lokalhistoriewiki som en finner på sidene til Nasjonalbiblioteket. 

 

I grupperapportene er det nevnt flere saker som også har vært styrebehandlet før gjennomføring. 

 

LISTE OVER SLS’ PUBLIKUMSARRANGEMENTER GJENNOM ÅRET 

Foreningen har kjøpt videokamera og medlemmer av bildegruppa filmer de utadvendte 

arrangementene. De blir gjort tilgjengelig via link i Excel-arket i Bokhylla. (Se egen 

gruppeomtale ). 

- 10 februar - Mimrekveld om Torp på Forsmannsenteret ved Audun Tjomsland 

- 17 mars – Mimrekveld – Historien om Gaia på Forsmannsenteret ved Svein Olav 

Løberg. 

- 21 april – Mimretreff- Verste’-historier fra Framnes og om Christian Radich 

ved Bjørn Hoelseth. 

- 12 mai – Mimretreff – Oppvekst mm i Sandar på Forsmannsenteret ved Yngve 

Tørrestad. 

 

- 15 september – Mimretreff – «Mitt kjære Tomta» på Forsmannsenteret ved Finn 

Egil Johannessen.  

 

- 20 oktober – Mimretreff – Sogneprest Landstads liv i Sandefjord på 

Forsmannsenteret ved Svein Ingebretsen. Gruppen Syngende Strenger underholdt. 

 

- 17 november – Mimretreff – Jotunbrannen og Jotun Multicolor på 

Forsmannsenteret ved Arne Langnes. 

 

- 22 november – Åpen Kveld på Pukkestad – Tema Postruter i Vestfold ved Roar 

Verde og Steinar Grøtterød.  

 
 

Mimretreffa på Forsmannsenteret har vært populære. Her fra «Mitt kjære Tomta» 
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Lokalhistorisk Kafe: 

Styret har begynt med kafé på Pukkestad noen lørdager mellom kl. 12 – 14, hvor det 

serveres vafler, te og kaffe. Tanken er at medlemmer og andre kan komme innom for 

kaffe, en prat og kunne se i gamle aviser samt titte i vår nye publikasjon Lokalhistorie 

som har kommet med fire nummer i 2022. Hvert nummer er over fire sider. Kafé er 

avholdt: 

- 19 mars 

- 7 mai 

- 12 november. 

 

 

Styret fortsetter med fire kafeer i 2023 fram til sommeren og vurderer om kafeene skal 

fortsette til høsten.  

 

ÅPENT HUS ble lagt utenfor Pukkestad.  

Dette året er det avholdt noen Åpent Hus utenfor lokalet vårt på Pukkestad på tirsdag 

formiddag. 

- 3 mai – Åpent Hus på Hvalfangstmuseet (samarrangement ) – «Endurance» ved 

Stig Tore Lunde. 

 

- 10 mai – Åpent Hus på Gulli Skole, Andebu. Besøkte Andebu Fortidslag- 

 

- 7 juni – Besøkte Stokke Bygdetun – Verter Stokke Historielag 

 

- 6 september – Besøkte Svinessaga, Goksjø – Verter: Sandefjord Turistforening. 

 

- 20 september – Besøkte Sandefjord Bibliotek – Biblioteksjef Borgen skisserte 

muligheter for samarbeid. 
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- 13 desember – Åpent Hus på Hvalfangstmuseet – Fra Sørishavet til krigstrening i 

Skottland ved George Michael Bratli. 

 

 
 
Her fra besøk på Stokke Bygdetun 7 juni. Åpent Hus har vi på Pukkestad hver tirsdag kl. 

10.30. Hver tirsdag har vi hatt ulike innslag.  
 

NY PUBLIKASJON KALT LOKALHISTORIE 

Dette er en 4 siders trykksak som har stoff fra Sandefjord i nær fortid. Det er tekst- og 

bildegruppa som arbeider med publikasjonen. Hittil er det Per Marvin Tennum og Sven 

Erik Lund som er ansvarlig for de fire utgavene i 2022. 

Dette er blitt godt mottatt av medlemmene som mottar publikasjonene på epost. De legges 

og ut på hjemmesiden vår og på Facebook. Noen eksemplarer kopieres opp for salg til 

interesserte bl.a. for bruk på de lokalhistoriske kafeene.  

  
 
 Redaksjonen har møte. Fra venstre Per Marvin Tennum og Sven Erik Lund. 
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AKTIVITETSGRUPPENE 

Gruppeaktivitetene har vært preget av pandemien. Enkelt av rapportene er derfor ikke like 

utførlige som de vanligvis er. 

 

GRUPPE FOR UTSTILLINGER OG ARKIVERING 2022 

Utstillinger: I 2022 har vi ryddet i utstillingene. Arbeidet fortsetter når vi får flyttet en del verktøy og 

andre spesialgjenstander til mellomgangen i 2. etasje. 

Bibliotek: I 2022 har vi først og fremst ajourført biblioteket i bokskapet på Tekst- og billedrommet.  

Boklisten ligger i bokskapet. Medlemmer kan låne bøker ved ønske. I tillegg ligger listen på 

hjemmesiden under «Bokhylla». 

Leder for gruppa Inger Wabø  

I tillegg: Utstillinger: Liv Mathisen Sørholt og Wenche Brit Latter 

Bibliotek: Anders Haukaas 

 

Inger Wabø 

 

Tekst- og bildegruppe – 2022. 
Avis- og bildegruppa er nå omorganisert til ei tekst- og ei bildegruppe, med 

Anders Bredal som bildeansvarlig og Per Marvin Tennum som 

tekstansvarlig. Det er imidlertid fortsatt viktig å opprettholde et tett 

samarbeid mellom de to gruppene. Anders Bredal er i tillegg dataansvarlig 

i foreningen. 
  

Per Marvin er hovedansvarlig for terminlisten som nå ligger som egen link på nettsiden vår. 
 

Det har vært et mål for oss å sikre og ta vare på flest mulig av de presentasjonene som blir 

gjennomført av lokalhistorisk interesse, enten på åpen dag på Pukkestad, på mimrekveld på 

Forsmann eller i andre fora hvor vi deltar. Vi har i løpet av 2022 filmet og redigert 29 nye 

presentasjoner. Alle presentasjonene ligger tilgjengelig for allmenheten. Til dette arbeidet ha 

vi i særdeleshet hatt stort utbytte av Odd Erik Jacobsens nitide arbeidsinnsats. 

  

I løpet av året er det blitt skannet ca. 1.000 nye bilder som skal videre for utvelgelse og 

teksting av metadata. Vi har tekstet ca. 200 bilder. 
 

I samarbeid med Sandar Historielag har vi skannet alle bildene i fra alle tidligere utgitte 

Kulturminner. Dette utgjør mer enn 1.000 bilder. Sandar Historielag har tekstet alle bildene. 

Bildene tilhører Sandar Historielag, men vil også inngå i vår bildesamling. 

 

Vi har fortsatt ingen avklaring når det gjelder valg av løsning for arkivering, gjenfinning, 

tilgjengeliggjøring og presentasjon av foreningens bilder. En avklaring av dette må bli gjort i 

løpet av 2023. 
 

Foreningen har fortsatt en utfordring når det gjelder rekruttering av ny kompetanse og nye 

medlemmer som bidra innenfor områdene generell datakompetanse, bildehåndtering, 

registrering av metadata, videoredigering og arbeid med nytt tekstmateriale. Det er en viktig 
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oppgave for de to gruppene å utvikle nye prosjekter som det kan arbeides videre med, både 

når det gjelder tekst og bilder. 

 

 
 

Leder av bildegruppa Anders Bredal har hatt flere bildevisninger på tirsdagene. 

 

Tekstgruppa har det siste året i hovedsak bestått av Sven Erik Lund, Harry Rove og Per 

Marvin Tennum. Blant andre har også Svein Olav Løberg, Vidar P. Andresen, Finn Egil 

Johannesen og Roy Semming bistått oss i deler av arbeidet. 

 

Hovedprosjektet for tekstgruppa har i 2022 vært utgivelsen av den fire siders A4-

publikasjonen, Lokalhistorie. Den har i løpet av året kommet ut med fire nummer, der 

hovedtemaene for numrene har vært Torget og endringene på 60-tallet, Torggata fra samme 

periode, Aagaards Plass og gamle julekort. Alle utgivelsene er distribuert SLS’ medlemmer 

på mail, samtidig som de er delt på SLSs hjemmeside og to Facebook-sider. Vi har dessuten 

trykket opp 50 ex av hver utgivelse hos Kopipartner AS, som er blitt solgt / fordelt til spesielt 

interesserte. Sven Erik Lund har lagt ned en betydelig innsats med disse utgivelsene. 

 

I 2022 har Harry Rove revidert og bearbeidet Sandefjord Blads bokutgivelse, «Gatenavn i 

Sandefjord» (Henrik Sandberg). Gatenavn er blitt en fast spalte i Lokalhistorie, og vi har nå 

en stor mengde gatenavn å øse av. Temaet gatenavn kan gjøre til et større prosjekt, der vi 

utvider antallet og samtidig inkluderer gatenavn i Stor-Sandefjord. 

 

Tekstgruppa har gjennom året hatt ansvar for forhåndsomtaler til mange av våre 

arrangementer, referater fra disse, samt jevnlig publisering på både hjemmesida og våre 

Facebook-sider. 

 

Anders Bredal og Per Marvin Tennum.  
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GRUPPE FOR ARRANGEMENTER OG SERVERING 2022. 

Husvertene har en viktig oppgave på tirsdagene med å gjøre klart til folk kommer kl.10.30.  

Vi sørger for at det er litt blomster eller kvister i vasene som står på bordene, og vi tenner 2 

lys på hvert bord for å få en hyggelig stemning. 

Når tirsdagsmøtet er over rydder vi lokalet og setter på oppvaskmaskinen. Maskinen tømmer 

vi neste dag eller senere. På serveringsbordet setter vi frem kopper, kanner med kaffe, fløte, 

samt kake eller lign. 

Gruppen har ansvaret for serveringen under møtene på Forsmannsenteret. Med meg i gruppen 

har jeg Grethe Verde. 

Unni Aspaas (leder av arr.gruppen) 

 

 
 
På Åpent hus 2 februar fikk de fremmøtte studere gamle aviser styret hadde fått av  Sandefjords Blad i 

anledning deres flytting. 

 

NETTSIDEGRUPPA 2022. 

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

informasjon til medlemmene og en del lokalhistorisk stoff. Terminlisten finnes via egen link i 

toppmenyen. Tilgang til å legge ut stoff har Anders Bredal, Anders Haukaas, Per Marvin 

Tennum og Vidar P. Andresen. Det samme gjelder for foreningens Facebooksider. 

 

Vi søkte om midler til bl.a. å «utvikle» nettsiden til Anders Jahres Humanitære Stiftelse, men 

tilskuddet vi mottok var ca. 25 % av søknadsbeløpet slik at utvikling av nettsiden ikke ble 

prioritert i prosjektet i 2022. 

 

Vidar P. Andresen 
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BOKHYLLEGRUPPA 2022 

Den Lokale Bokhylla, til daglig benevnt Bokhylla.  

Anders Haukås, Anders E. Bredal og Harry Rove har også i 2022 arbeidet aktivt med 

innsamling av materiell til Bokhylla.                                                                                                                                             

I Bokhylla er det til nå samlet inn 1642 «enheter» med lokal historisk kunnskap. En økning på 

92 i løpet av 2022. Størst økning av historisk informasjon til Bokhylla 2022 er materiell 

tilføring av Digital informasjon og Digitale foredrag. Arbeidet med Bokhylla for 2023 bør i 

hovedsak ikke dreie seg om tilgang på historisk materiell, «det kommer nesten av seg selv». 

Da blir spørsmålene følgende: 

Er Bokhylla nyttig i bruk, eller bare underholdning? 

Hvor stor interesse er det egentlig for bruk av Bokhylla? 

Hvem bruker Bokhylla i dag? 

Skyldes liten bruk mangel på brukskunnskap? 

Hvordan få flere brukere? 

Hvordan overføre VHS til digitalt format? 

Bruk av et annet system enn «regneark».                                                            

Viktig, Anders B. arbeider med saken 

Eventuelt bruk av Bibliofil. 

Skal vi kjøre noen kveldskurs i bruk av Bokhylla. 

En stor takk til Anders H. Anders B. og Odd Erik B. Jacobsen (filmer foredraga.) 

Det er disse som driver Den Lokale Bokhylla. 

Gruppeleder; Harry Rove 

 

 
 
Her demonstrerer Løberg noen «tauknuter» på sommeravslutningen 14 juni.  
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SKOLEGRUPPA 2022 

 

Grunnet pandemien har Skolegruppas årlige arrangement «Flinke piker og raske gutter» i 

samarbeid med Den kulturelle skolesekken blitt avlyst 2021 og 2022.  

Skolegruppa har store rekrutteringsproblemer. Det bør diskuteres hvorledes vi får rekruttert 

pensjonerte lærere til Sandefjord Lokalhistoriske Senter og «Skolegruppa».  

 

Gruppa har vært representert i styret av Karl Einar Schrøder-Nielsen. 

 

Karl Einar Schrøder-Nielsen. 

 

VEDLIKEHOLDSGRUPPA / DUGNADSGJENGEN 2022. 

 

Utvendig vedlikehold. 

• Det er noe råteskader i kledningen på sørvegg og vindskibord (mot syd). Kommunens 

vedlikeholdsavd. er varslet av leder. 

• Det ble varslet til kommunen (aug. -22) at det var lekkasje i takvindu på 

kjøkkenutstilling i 2.etg. 

• Forsøk på innbrudd okt. 22. Låsanordning på dobbeldør i møtelokalet er slått i stykker.  

Det ble på samme tid oppdaget knuste vindusruter i vindu på sørveggen. Knuste ruter 

ble samme dag skiftet av kommunens folk. Det ble ikke oppdaget at noe var 

forsvunnet. 

  

Svein Olav Løberg 

 
 

UTLEIE / BRUK AV LOKALER. 

 

• DIS Sandefjord leier våre lokaler på første mandag i måneden.  

• 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) 

• Kaffe og prat-møter har vært avholdt hver onsdag i regi av Lions. Det er fra 1.januar 

2023 opplyst at man ikke vil motta noe godtgjørelse for vårt utlån av lokale til Lions. 

SLS vil fortsatt låne ut vårt lokale til Lions, uten godtgjørelse. (Stat / kommune vil 

ikke dekke dette.) 

  

Svein Olav Løberg 
 

 


