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Aasgaardstrand og omegn historielag 

Årsberetning 2020 
For Aasgaardstrand og omegn historielag for perioden 4.3. 2020 – 01.3 2021 

Årsmøtet 2019 ble avholdt sidebygningen til Rådhuset, den 4 mars 2020 

Styret har i perioden bestått av: 

• Henning Lysell, leder   på valg, velges for 2 år 
• Rune Henningsen, sekretær  på valg, velges for 2 år 
• Harald Christophersen, kasserer på valg, ønsker avløsning, velges for 2 år 
• Aase Helland Volle, styremedlem ikke på valg 
• Per Tidemandsen, styremedlem ikke på valg 
• Per-Christian Fett, varamedlem på valg, velges for 1 år 
• Carl Otto Kielland, varamedlem på valg, velges for 2 år 
• Reidar Jørgensen, varamedlem ikke på valg, ønsker avløsning, velges for 1 år 

Styret konstituerte seg 9.3.20. Varamedlemmene har vært innkalt til samtlige møter. Det har vært holdt 
5 styremøter. Historielaget har 169 medlemmer, en dobling fra 2019. 

• Revisor Carl Henrik Aasen på valg, ønsker avløsning, velges for 1 år 

Valgkomitee: 
• Nils Jørgen Roberg,   ikke på valg 
• Ole Kontorp,    på valg,velges for 2 år 
• Ellen Johannesen,   på valg, velges for 2 år 

 

Arbeid som er gjort 

Det har vært en rekke forflytninger gjennom året. Mens rådhuset har vært stengt, har 
historielaget flyttet alt av utstyr til forskjellige bygninger til forskjellige tider. Utstyr har 
vært plassert i sidebygningen, barnehagen i Riddervoldsvei og eldresenteret i Grev 
Wedels gate, for deretter å flyttes tilbake til rådhuset. Kjelleren er tømt for materiell, 
noe er kjørt til Lokalhistorisk Senter, noe er kastet og noe er på låven hos Carl Otto 
Kielland. 

Det nye arbeidsrommet på rådhuset har blant annet fått pulter, pc-er, scannere, 
fotoutstyr og 20 hyllemeter med nye hyller. Relativt få mennesker har brukt mye av sin 
tid til å få alt dette på plass.  
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Styret har fordelt oppgavene på tre grupper med hvert sitt område. 

Arkivgruppen  
Arkivgruppen har vært drevet og ledet av Rolf Kristensen. Han har hatt ansvaret for å 
ivareta historielagets arkiv av historisk verdi. Arkivet ble i år flyttet fra Rådhushvelvet i 
Åsgårdstrand til Lokalhistorisk Senter i Horten (LHS), som et depositum. Det er inngått 
en deponeringsavtale mellom historielaget og LHS.Historielaget har i perioden mottatt 
følgende arkivalia: 
Slakter Magnar Stenersens arkiv, gitt av familien Stenersen. 
Generalkonsul Johan Wesmann, eiendomspapirer vedrørende  Stangs gate 16. 
Papirer etter Thor O. Hannevig funnet i Havnegaten 4 under restaurering. 
Fakturabok 1897-1898 etter kjøpmann Niels Christian Nielsen. 
 

Skrivegruppen  

Skrivegruppen har også fungert som redaksjonskomite for Broen. Den har bestått av 
Henning Lysell, Yngve Seippel, Aase Helland Volle, Pippi Døvle Larssen, Rolf 
Kristensen, Geir Esben Østbye og Rune Henningsen. I tillegg har Camilla Victoria 
Aubert Hellern fungert som korrekturleser.  

Broen 2020 har vært preget av at det er tyve år siden Broen første gang kom ut. Årets 
utgave ble den mest omfattende utgaven vi har hatt med 216 sider og i innbundet form. 
Mye arbeid har vært nedlagt for å få jubileumsutgaven så presentabel som mulig. Nytt 
av året var også 30 sider med før og nå bilder.  

Arbeid med ferdigstilling av Broen tok lenger tid i år, samtidig som koronasituasjonen 
førte til at vi ikke fikk solgt i gangen på Meny. Geir Esben Østbye har stått for layout. 
Årets utgave har 18 artikler.  

Fotogruppen  

Fotogruppen har i 2020 bestått av Pippi Døvle Larssen, Unni Heian og Aase Helland 
Volle. Fotogruppen har tekstet og scannet bilder, i tillegg til at det har vært mye arbeid 
med å finne fram fotografier til Broen 2020. I løpet av året ble fotogruppen utvidet med 
Henning Lysell, Knut Henriksen og Yngve Seippel. Fotogruppens arbeid er nå på 
mandager og onsdager. Sommerens fotoutstilling utgikk også i år, delvis på grunn av 
korona. Det nye bymuseet vil heretter erstatte de tradisjonelle sommerutstillingene.  

Fotogruppen har i løpet av året kunnet flytte inn i et flott, nyoppusset arbeidsrom i 
rådhusets andre etasje, etter å ha tilbragt mange måneder i diverse midlertidige lokaler. 
Det er nå registrert ca. 6300 bilder.  Fotogruppen ønsker fortsatt flere bilder, fotografier 
eller lysbilder til scanning.  
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Åsgårdstrand bymuseum 

Det er fem rom som skal fylles med historisk materiale i annen etasje på rådhuset. 
Bystyresalen, Inngangspartiet, Sjøfartsrommet, Kunstnerrommet og Badebyen. 
Prioriteringene de nærmeste månedene er å gjøre ferdig bystyresalen, inngangspartiet 
og sjøfartsrommet. Bystyresalens plakater er klare for å gå i trykken, det samme er 
plakater til inngangspartiet. I sjøfartsrommet samles det inn bilder og gjenstander til 
montere, samt seilskutemodeller. Flere av rommene skal ha datamaskiner som skal 
fylles med tekst, bilder, film og lyd. Det satses også på at de siste to rommene skal ha 
en del på plass fram til sommeren.  

Samlet sett er dette et stort arbeid som det sannsynligvis vil ta flere år før er ferdig, og 
som vil medføre kontinuerlige endringer. Nye gjenstander vil komme til og tekster og 
bilder vil endres.  

Styret. 19.02.2021 
 


