
Årsmelding for Sande Historielag 
2016.

Historielaget har pr. 31.12.16, 247 medlemmer av disse er to æresmedlemmer, Torleif 
Frydenberg og Anders Herlofsen.
Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder: Ingar Haugerud
Nestleder: Arne E. Larsen
Kasserer: Jan Kveine
Sekretær: Bjørg Rivelsrud Rånes
Styremedlemmer: Tore Johansen, Unni O. Berg og Ivar Berg
Varamedlemmer: Lars Aaserud, Monica Lindh og Ivar Johansen
Ansvar for samlingene: Tore Johansen
Ansvarlig for arkivene: Unni O. Berg
Koordinator foto/film Ingar Haugerud 
Revisorer: Anne Grethe Appenzeller og Ole Kristian Gundesø
Kaffekomité: Torill Lærum, Bjørg Skjennum, Monica Lindh og Sissel Berg
Valgkomité: Sissel Berg og Magna Berta Skustad Høydahl og Randi Bonden

Generelt:
I 2016 vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 6 styremøter. Styret har behandlet 48 
enkeltsaker. Vi har også deltatt på Kulturmaraton i samarbeide med Sande Kulturråd, og 
Bygdekvinnelagets høstmarked og julemesse. Organisasjonen Slekt og Data, avdeling Sande, har 
benyttet bryggerhuset og kontoret hver mandag, til sine møter.
Historielaget har overtatt gjenstander, møbler og gaver etter DnB avdeling Sande, som ble nedlagt i 
2016. Blikkenslager har vært engasjert for å sette opp pipehatt på telthuset.

Årsmøtet / medlemsmøte:
50 medlemmer møtte fram på årsmøtet den 03.03.2016. Etter ordinære møtesaker kåserte Tore Wiik 
om sitt bokprosjekt «Riksvei 40 – Veien som ble til E-18». 
På høstmøtet hadde vi besøk av Tom Brenne, forfatter av boken Norske Julehefter, og vi hadde 
utstilling av eldre julehefter. Monica Lindh og Lars Aaserud har representert Sande Historielag på 
Kulturrådets møter, og
Arne Larsen representerte Sande Historielag på Sande Bygdekvinnelags 90-års jubileum.

Arrangementer / Turer: Kulturmaraton 2016, et nytt arrangement i regi av Sande Kulturråd. 
Sande Historielag samarbeidet om arrangementet, og Lars Aaserud samtalte med Thorbjørn 
Andersen, om hans oppvekst i Sande. Smia var åpen og Jørg Nordås viste den gamle teknikken med 
fletting av flisefat. Slekt og Data holdt til i bryggerhuset, hvor de orienterte interesserte om nettbasert
slektsforskning. Noen fra styret deltok på Sagafestivalen, en lokalhistorisk kveld, et fellesarrangement 
for historielagene i Vestfold. Det ble arrangert bli-kjent tur til Holmområdet med Thomas Bjørløw og 
Ole Møch som guider. Vi var invitert til omvisning på Berger Museum 17. juni, og det var mange 
frammøtte.  På bygdekvinnelagets høstmarked solgte vi boka «Riksvei 40 – Veien som ble til E18», og 
på julemarkedet «Rundt Sandebukta» Historielaget arrangerte dagstur med buss 17. september, til 
Gulskogen gård, Fossesholm og omvisning i gamle Eidsfoss.15. oktober var vi med på å markere 
avdukingen av den renoverte gravsteinen etter sokneprest Andreas Faye. Lars Aaserud sto som 
ansvarlig for arrangementet.



«Rundt Sandebukta».
2016-utgaven er i sin helhet finansiert av Sande Historielag. Redaktører han vært Unni Onsaker Berg og
Bjørg Rivelsrud Rånes, layout av Vidar Olsen fra Nesbygda Historielag.  
Sandeboka:
Lars Aaserud har skrevet første utkast i tidsrommet fra kirkebrann i 1783 og til slutten av 2. 
verdenskrig. Det er gjort avtale med firmaet Bjorvatn om trykking og produksjon. Avtalen ligger 
innenfor budsjettert ramme. Prosjektet har fått midler fra Sparebankstiftelsen, på betingelse av at 
ungdom trekkes inn. Derfor er det gjort avtale med Sande ungdomsskole om medvirkning til boka. Det 
er holdt møter i bokkomiteen og de har lest manus fortløpende i 2016.
Fornminner 
Fornminnegruppa ble etablert i 2016. Den har i dag følgende medlemmer: Tore 
Johansen, Hans Gran, Jan Erik Trondsen, Arve Gustavsen, Lars Aaserud, Thomas Bjørløw 
og Terje Karlsen (leder).
Gruppa har hatt 2 samarbeidsmøter og en befaring. Gruppa vil i samarbeid 
med kulturkontoret i Sande og Kulturarv Vestfold arbeide for rydding og merking av 
fornminner ved Lersbryggen/Kverntangen og Leinaåsen.
Gruppa har vært med i oppsett av skilt ved Husemyr.
Sjøbu på Mørkassel.
Sande Historielag står fra 19.09.16, som eier av den vestre sjøbua på Mørkassel gnr. 141 brn. 38. 
Eierskapet er bekreftet i form av et gavebrev, og underskrevet av Jan Erik Korneliussen som eier og 
lensmann Svein Helge Aas som forvalter av Signe og Ragnar Askestads legat. For Sande Historielag 
Ingar Haugerud og Tore Johansen.
Arkivet:
Det er innkjøpt ny PC til arkivet.
Arkivgruppa har hatt et travelt år. Bl.a. har vi ordnet Galleberg Innkjøpslag, Thora Aaslands skolebøker, 
Selvik musikkorps, Lærfabrikken, Bygdefolkets studieforbund, og diverse personarkiv. Vi har hentet 
dokumenter etter Sande Paper Mill, men disse er ikke ordnet. På høsten jobbet to av oss mye med 
stoff til «Rundt Sandebukta».  

Foto / film / data
Brit Torberg har gjort en stor jobb med skanning av bilder, bl.a. med tanke på bilder til ny Sandebok. 
Espen Stenbrenden har også skannet mange negativer fra samlingen etter Alf M. Skaug.
Tor Asbjørn Bruserud og Torleif Frydenberg har vist flere filmer og montasjer. Torleif Frydenberg har 
også systematisert filmer og bilder, som oppbevares i bankhvelvet i kommunelokalet. Tor Asbjørn 
Bruserud har fulgt oss med kamera gjennom hele året.  
Historielagets Facebook-side er mye besøkt. Enkelte bilder har opp mot 10.000 klikk og vi har 1300 
faste følgere. 

Styret vil gjerne få takke alle som har stilt opp til frivillig innsats for historielaget gjennom
2016. Kaffekomitéen, dugnadsgjengen, arkivgruppa, de som har drevet med foto- og 
filmbehandling. Vi takker også for positivt samarbeide med Sande Kulturkontor, Sande 
Avis og alle forretningene som har sagt seg villige til å selge tidsskriftet «Rundt 
Sandebukta», biblioteket og Slekt og Data-Sande.

Sande, 02. Mars 2017. Bjørg Rivelsrud Rånes, sekretær.
 


	Årsmøtet / medlemsmøte:

