
 

Aasgaardstrand og omegn historielag 

Årsberetning 2019 

For Aasgaardstrand og omegn historielag for perioden 13.03.2019 – 5.2. 2020 

Det ble avholdt årsmøte i Rådhuskvartalet, bygg D, 4.3. 2020 

Styret har i perioden bestått av: 

• Henning Lysell, leder 
• Unni Auensen, kasserer 
• Rune Henningsen, sekretær 
• Aase Helland Volle, styremedlem 
• Harald Christophersen, styremedlem 

Varamedlemmer: 

• Per-Christian Fett 
• Adelita Haukelidsæter 
• Reidar Jørgensen 

Styret konstituerte seg 5.2.19. Varamedlemmene har vært innkalt til samtlige møter. Det har 
vært holdt 6 styremøter. Historielaget har 84 medlemmer. 

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 som oppbevares i Rådhushvelvet. Det er tidligere 
inngått en avtale med Lokalhistorisk Senter i Horten om oppbevaring av historielagets arkiv 
der. Noe arkivalia er overført, men på grunn av at Rådhuset har vært stengt i lengre tid, har 
dette stoppet opp. Vi regner med å få overført resten før sommeren 2020.  
Historielaget har i perioden mottatt arkivalia om familien Wesmann i Åsgårdstrand, likeledes 
en liten avisutklippsamling. 
 
Skrivegruppen  

Skrivegruppen har også fungert som redaksjonskomite for Broen. Den har bestått av 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. 
Arbeidet med Broen 2019 begynte tidlig på året. Først levering av artikler fra forfatterne, fulgt 
av korrekturlesing. Deretter bilder og tekster til de forskjellige artiklene. Dette arbeidet er 
ferdig i august. Til slutt er det arbeid med layout og nye gjennomganger av tekst og bilder. 
Geir Esben Østbye står for layout. 

Årets utgave har 14 artikler. Broen 2019 er nummer nitten i rekken av utgivelser. 



Fotogruppen  

Fotogruppen har i 2019 bestått av Pippi Døvle Larsen, 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 2019.  Gjennom 2019 har Steinar Stenersen og Pippi Døvle Larsen 
levert bilder til Åsgårdstrand på tvers. Grunnet arbeid med Broen og skifte av arbeidsplass, 
ble det ingen fotoutstilling i 2019. Fotogruppens arbeid har som oftest foregått på mandager. 
Store deler av året har vi holdt til i sidebygningen til Rådhuset grunnet ombygning av 
Rådhuset. Det er nå registrert ca. 5600 bilder.  Fotogruppen ønsker fortsatt flere bilder, 
fotografier eller lysbilder til scanning. Ved årsskiftet har fotogruppen, sammen med Rune 
Henningsen og Henning Lysell startet arbeidet med å finne bilder til et framtidig museum på 
Rådhuset, som planlegges fra sommeren- 2020. 
 
  
  Av historielagets aktiviteter kan nevnes: 

• Sparebanken Nor innvilget kr. 300 000 til bymuseet i Rådhuset.  
• Foredrag på årsmøtet av Per Olsen som fortalte om Åsgårdstrand og Horten under 

krigen. 
• Markering av 8. mai ved bautaen over falne RAF flygere ved Åsgårdstrand under 2. 

verdenskrig. Henning Lysell holdt minnetalen. 
• Medlemstur til Fredrikstad i Gamlebyen i mai. 
• Åsgårdstrandsdagene 31.5-2.6. Ombygging av Rådhuset gjorde at det ikke ble egen 

utstilling i år.  Henning og Rune arrangerte 3 historiske vandringer i Åsgårdstrand 
under Åsgårdstrandsdagene. 

• Historielaget har fire æresmedlemmer; Sverre Grue, Liv Schøyen Grue, Rolf 
Kristensen og Ivar Aasen. 

Historieformidling i Rådhuset 

Munchs digitale senter i Rådhuset skal åpne til Åsgårdstrandsdagene 6 juni. I den 
sammenheng skal også bymuseet i 2 etasje være delvis ferdig. Vi tar sikte på at bystyresalen 
og formannskapssalen er ferdige til den tid. Dette krever mye planlegging og arbeid i form av 
historiske tekster som skal skrives, bilder som skal velges ut, filmer som må redigeres, valg av 
materiale, plassering, oppheng, trykking og dataskjermer som skal fylles med bilder og tekst. 
Mangel på plass gjør det vanskelig å lage et museum som legger stor vekt på gjenstander. Vi 
er likevel interessert i å få kontakt med medlemmer eller andre som har gjenstander som vi 
eventuelt kan bruke.  

Sidebygningen, bygg D, vil bli brukt til informasjon, bøker og salg av billetter til både 
rådhuset og Munchs hus. En mulig helårsdrift i Rådhusbygningen med restaurant eller 
kafeteria, et digitalt Munch senter i første etasje og historisk formidling i 2 etasje, vil med stor 
sannsynlighet føre til en markant økning av besøkstallene. Dette setter store krav til 
profesjonalitet og kvalitet for historielaget sin del. Dette er spennende tider og det ser ut til at 
Åsgårdstrand endelig skal få den lokalhistoriske forankringen vi lenge har ønsket.  

Styret. 6.2.2020 


