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Årsberetning 2022     
For Aasgaardstrand og omegn historielag for perioden 17.3. 2022 - 13.3.23 

Det ble avholdt årsmøte på rådhuset 17.3. 2022 

Styret har i perioden bestått av: 

• Henning Lysell, leder 

• Rune Henningsen, sekretær 

• Yngve Seippel, kasserer 

• Aase Helland Volle, styremedlem 

• Turid Stenersen 

Varamedlemmer: 

• Per-Christian Fett 

• Carl Otto Kielland 

• Heddi Innerdal 

Styret konstituerte seg 13.9. 22. Varamedlemmene har vært innkalt til samtlige møter. 
Det har vært holdt 5 styremøter. Historielaget har 138 medlemmer. 

Styret har fordelt oppgavene på fire grupper med hvert sitt område. 

Arkivgruppen 2022  

Arkivgruppen har bestått av Henning Lysell og Rolf Kristensen. Arkivet ble i 2020 
flyttet fra Rådhushvelvet i Åsgårdstrand til Lokalhistorisk Senter i Horten (LHS), som 
et depositum. Det er inngått en deponeringsavtale mellom historielaget og LHS. 
Historielagets dokumentarkiv har fått en egen plass i arkivet hos LHS og utgjør for 
tiden ca.11 hyllemeter. LHS startet i 2021 katalogisering og rydding av arkivmaterialet, 
slik at det skal være søkbart på kategori. Dette har fortsatt i 2022, men er et tidkrevende 
arbeid som gjøres på frivillig basis og vil ta tid. 
Historielaget har mottatt følgende arkivalia: 
Klippsamling fra Gjengangeren og Tønsbergs Blad. 
Eldre digitale kart fra Vestfold, tilhører Vestfold og Telemark fylkeskommune.  
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Skrivegruppen - Broen komiteen  

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

Broen 2022 er den tjueandre utgaven av Broen, og den tredje i innbundet form. Årets 
utgave har 185 sider og 19 artikler. Geir Esben Østbye står for layout.  

Årets Broen var ferdig i september, noe som ga gruppen tid til å markedsføre Broen. 
Dette er en tilbakevendende utfordring. Hvordan nå ut til mulige lesere i Horten 
kommune, nye generasjoner og folk som generelt ikke kjenner til Broen. Broen blir 
totalt solgt på 11 forskjellige steder. 

Vi har en del tidligere Broen utgaver på lager, og ønsker å redusere lagerbeholdningen. 
Vi planlegger salg av hele pakker av tidligere utgaver i form av gaver eller til sterkt 
reduserte priser. Årets Broen har et opplag på 700 eksemplarer, ned fra 800 fra året før. 
Totalprisen for å produsere Broen er ca. kr. 110 000 pr. gang. 

Fotogruppen  

Fotogruppen har i 2022 bestått av Aase Helland Volle, Henning Lysell, og Yngve 
Seippel. Pippi Døvle Larssen og Unni Heian har deltatt i fotogruppen første halvdel av 
2022. 

Fotogruppen har tekstet og skannet bilder, bidratt med bilder til Broen 2022 og har 
ansvar for Facebookgruppen.  

Fotogruppens arbeid varierer ut fra oppgaver. Det er nå registrert ca. ÅH 6600 bilder 
som er ferdig tekstet.  

I en egen katalog har vi samlet bilder vi har fått låne til skanning. Til nå har vi ca. 8500 
skannede bilder her. Disse bildene venter på å bli tekstet og innregistrert i ÅH 
katalogen.  

Fotogruppen ønsker fortsatt å låne flere bilder, fotografier eller lysbilder til skanning.  
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Filmgruppen  
Filmgruppen arbeider med å samle inn alt som finnes av gamle filmer blant 
Åsgårdstrands befolkning. Mange timers levende bilder er allerede samlet inn. Dette er 
filmer som senere skal redigeres. Her er det mye spennende materiale som venter på å 
bli behandlet. Det er viktig for historielaget på sikt å øke kompetansen i filmgruppen.  
 
En seks minutters introduksjonsfilm som viser Åsgårdstrands 500-årige historie er blitt 
vist på diverse sammenkomster. 
Åsgårdstrandsfilmen fra 1967/68 er redigert ned til 8 små filmer på et par minutter hver.  
Det planlegges også flere intervjuer med godt voksne i Åsgårdstrand som har historier å 
fortelle.  
Vi ønsker å motta gamle smalfilmer, video eller digitale filer fra dere. Disse vil bli 
digitalisert av oss for framtidig redigering, og utlåner vil få materialet tilbake sammen 
med en digital kopi. 
 

Åsgårdstrand bymuseum 

Bystyresalen, trappeoppgangen, gangen oppe og sjøfartsrommet er nå ferdig. Det har 
tatt tid å få plater og veggtavler fra leverandører, men dette er nå på plass.  

Tekster til kunstnerrommet er også ferdig. Foreløpig er det innkjøpt tre touch-skjermer. 
Det er fra sjøfartsbyen, kunstnerbyen og fra badebyen. En fjerde vil ta for seg 
bystyresalen. 

Det er de store gavetildelingene fra Sparebankstiftelsen DNB som har gjort etableringen 
av museet mulig. Disse midlene er også med på å videreutvikle museet. I 2019 fikk vi 
kr. 300 000, og i 2021 kr. 250 000. Vi leverte inn en ny søknad 30.november, og har 
søkt om kr. 500 000. Vi håper på positiv respons.  

Den første søndagskafeen på rådhuset ble holdt 19.2.2023 med foredrag om klokker av 
Heddi Innerdal og med gratis kaffe og fastelavensboller. Dette er noe vi håper kan bli en 
fast tradisjon med jevne mellomrom.  
  



 
 

Aasgaardstrand og omegn historielag 
Postboks 1, 3167 
Åsgårdstrand 
Org. Nr. 996670333 
 

 

Historielagets arbeidsplasser og lager 

Det har skjedd store endringer når det gjelder arbeids- og lagringsplass for historielaget 
de seneste årene. Vi har hatt tilholdssted i sidebygningen til rådhuset, i den gamle 
barnehagen ved kirken, det nedlagte eldresenteret i Grev Wedelsgate, og tilbake til 
rådhuset. I dag har vi et funksjonelt kontor med flere arbeidsplasser i annen etasje på 
rådhuset, godt med hylleplass og andre fasiliteter.  

Datanettverket er utbedret betydelig. Historielaget må regne med uforutsette og 
nødvendige utgifter til databruk framover. I dag har vi en skylagringsplatform som 
kalles NAS (Network-Attached Storage), en lagringsenhet koblet til vårt lokale 
nettverk, hvor Software leverandøren er Synology. Med gode rutiner for å kopiere og 
lagre bilder og film, skal nå historielagets innsamlede data være sikret for brann, 
innbrudd eller utstyrshavari.  

Ved ombygging av rådhuset mistet vi lageret vårt i kjelleren. Dette er løst ved en 
deponeringsavtale med Lokalhistorisk Senter i Horten, noe som har ført at vi har fått 
bedre plass på kontoret. Vi har også leid lagerlokale på Kjær gård.  

 

Historielagets vedtekter og styringsverk 

Vedtektene våre fra 2000 er revidert i 2017. De ligger nå inne til årets årsmøte med 
forslag til endring. I tillegg har nå historielaget startet etablering av et styringsverk, 
bestående av beskrivelser og roller. Dette gjøres for å skape faste rutiner, beskrivelser 
for alle våre gjøremål og en rollebeskrivelse for de enkelte arbeidsoppgaver i 
historielaget. Til sammen vil dette føre til en bedre kontinuitet i historielagets arbeid. 

 

Styret 13.03.2023 
 
 
 
 



Innstilling fra Valgkomiteen 

Forslag til nytt styre: 

Rune Henningsen, sekretær, valgt for 1 år 

Aase Helland Volle, Ikke på valg 

Henning Lysell 2 år 

Yngve Seippel, 2 år 

Inger Heddy Innerdal, Ikke på valg 

 

Varamedlemmer: 

Turid Stenersen Ikke på valg 

Per-Christian Fett 2 år 

Carl-Otto Kielland, 2 år 

 

Valgkomite 

Ellen Johannessen Ikke på valg 

Kristina Rabe (ny) 2år 

Einar Winter (ny) 2år 

 

Revisor: 

Stig Bjønness Karlsen tar gjenvalg 1år 

 

Alle de spurte tar gjenvalg, bortsett fra Ole Konttorp og Nils Jørgen Roberg i valgkomiteen 

--  

Ellen Marie Johannessen 


