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VINNER AV «VM» I PIZZA!

w w w. ra p i z z a . n o

fra
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Våre gjester har utnevnt, og laget 
en egen favoritt pizza - Sjekk det ut! 
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Hus stan dsmedlemmene
er viktige for vår finansiering
Helt siden november 2021, da det første Magasinet 
Åsgårdstrand (MÅ) kom ut har husstandsmedlemmene 
vært en viktig del av finansieringen av Magasinet. 
Foreningene, som det er mange av i byen vår, har også 
benyttet seg av magasinet for å informere innbyggerne 
om hva de holder på med. 

En årskontingent
Innbetalingen fra Husstandsmedlemmene er en års-
kontingent som gjelder fra 1.januar til 31. desember. 
For dette beløpet får man fire utgaver av Magasinet i det 
aktuelle året, samt at man fårstemmerett på årsmøtet 
som holdes i mars året etter. Selv om Magasinet distribu-
eres gratis til alle i Åsgårdstrand så håper vi at flest mulig 
stiller seg solidarisk med de som betaler årskontingenten.

Fast betaling i april
Dette kan ha virket urettferdig for de som betaler inn sent 
på året. Derfor oppfordrer vi nå våre husstandsmedlemmer 
om at innbetalingen skjer snarest etter årsmøtet i mars. 
Årsmøtet bestemmer hva årets kontingent vil være. Vi 
kan ikke diktere hvordan folk styrer sin økonomi, men 
håper atså mange som mulig legger inn i nettbanken en 
fast betaling til Magasinet i april. 

Fortsett å støtte oss. Vi har mange interessante artikler 
også i fremtiden. 

Takk fra
STYRET
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Et krevende budsjett
Av Ordfører Are Karlsen

Det å lage årets kommunebudsjett var mer krevende 
enn de syv foregående årene jeg hadde hovedansvar 
for. Siden mange saker angikk byen Åsgårdstrand, 
så er jeg glad for å kunne skrive noen betraktninger 
rundt budsjettet i dette Magasinet.

Skyldes økte kostnader
Bakgrunnen for at årets budsjett ble mer krevende enn de foregående årene 
var som kjent økte kostnader. Akkurat som for private husholdninger, så på-
virkes kommunenes økonomi av økte renteutgifter, strømutgifter og generelle 
prisøkninger. På den positive siden kan det nevnes at vi alle de foregående 
årene gikk med overskudd, og bygde opp «penger på bok». Det gjorde vi nett-
opp for å kunne håndtere tider med økte kostnader. Jeg er også glad for at syv 
av partiene i kommunestyret ble med på å lage et felles budsjett. Det ble vist 
felles vilje til å ta ansvar i en krevende situasjon.

Åsgårdstrand berørt på mange områder 
Det som var litt spesielt i kommunedirektørens forslag til budsjett var at 
Åsgårdstrand ble berørt på veldig mange områder. Dette medførte et veldig 
stort og positivt lokalt engasjement, som det var veldig gledelig å se.
Noen av kuttforslagene ble vi heldigvis raskt politisk enige om gjøre noe med. I 

det endelige budsjettet vedtok vi derfor å videreføre støtten til Galleri Ask, samt opprettholde bibliotektilbudet 
og valglokalet i Åsgårdstrand.

Se på eldreomsorg i fremtiden
De to største og viktigste lokale sakene var imidlertid sykehjemmet og allaktivitetshuset. Det forelå et forslag 
om å gradvis bygge ned Åsgårdstrand sykehjem, for så å legge det ned i 2026. Vi har vært nødt til å redusere 
antall plasser, men vi har også vært tydelig på å ikke vedta nedleggelse av sykehjemmet. I løpet av våren skal 
vi få en grundig utredning av hvordan vi best innretter eldreomsorgen for fremtiden. Det er helt klart at vi skal 
bruke mer midler på eldreomsorg, men vi må se på sammensetningen/fordelingen mellom hjemmebaserte 
tjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Vi må også se på hvordan vi best fordeler tilbudene geo-
grafisk. Hvis det senere blir vedtatt å for eksempel omgjøre noen sykehjemsplasser til omsorgsboliger, kan 
dette like gjerne skje på ett av de andre sykehjemmene i kommunen. Vi må ha mer kunnskap om dette før vi 
tar de langsiktig beslutningene. Vi må være sikre på at vi får mest mulig god eldreomsorg ut av hver krone.

Jobber videre med allaktivitetshuset
I kommunedirektørens forslag til budsjett var også allaktivitetshuset tatt ut. Det tverrpolitiske flertallet vedtok 
imidlertid å videreføre prosjektet, og avsatte midler til å fullføre et forprosjekt i 2023. Den viktige og krevende 
jobben blir å se på hvordan vi kan få et best mulig bygg til en akseptabel kostnad. Her blir det kjempeviktig at 
alle - både administrasjon, politikere og lokale lag/foreninger - jobber sammen. Vi vet at finansieringen blir 
krevende, men jeg tror vi vil komme i mål med en god løsning.

Til slutt vil jeg takke alle dere i Åsgårdstrand 
for det store og positive engasjementet dere viser for lokalsamfunnet. 
Fortsett med det.

Ordfører Are Karlsen.
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Åsgårdstran d          og omegn his tor ielag
Av Rune Henningsen

Aasgaardstrand 1967
I 1967 var det to år siden badebyen hadde opphørt som 
egen kommune. De aller fleste i Åsgårdstrand hadde 
ønsket å forbli egen kommune, og i en avstemning var det 
bare 17 stemmer for å oppgi selvstendigheten, mens 222 
ønsket at stedet skulle fortsette som før. Til slutt ble 125 
stemmer avgitt til Borre og 115 til Sem. Dermed var det 
hele avgjort og stedet ble en del av Borre kommune. To år 
etter var dette fremdeles et samtaleemne blant folk flest. 
Klarte vi oss ikke best selv, eller løste enkelte saker seg 
best ved å være større? Den evigvarende mangel på tom-
ter var nå i alle fall løst ved ny utbygging på Nygårdsfeltet. 

Ellers var det fremdeles et Kardemommepreg over byen 
med mange små virksomheterlangs de trange gatene.
Ennå var det mulig å være liten. Det var blant annet elek-
trisk forretning, tre frisører, poståpneri, fiskeforretning, 
to bakere/konditorier, slakterforretning, to dagligvarefor-
retninger og et Folkebad der folk kunne både dusje, bade 
og ta badstu. I den tidligere folkeskolen ved Smalgangen 
drev Arvid Rynning, hvalfangeren som hadde tilbrakt syv 
sammenhengende overvintringer på Syd-Georgia, en 
konfeksjonsfabrikk med nylon arbeidstøy og seilerdresser 
som spesialitet. Tre syersker jobbet på fabrikken og 16
hjemmesyersker rundt om i distriktet. Rynning reklamerte 
med at selveste kongen av Hellas brukte hans seilerdresser. 

Da kjøpmann Georg Andersens kjøpmannsforretning 
brant ned i januar 1968, var det begynnelsen på en 
forflytning av det gamle sentrum. En ny butikk ble bygget 
på Nygård Løkke, kalt GeoVaresenter, senere en del av 
Paletten kjøpesenter. Posten flyttet opp, og senere kom 
tannlege, apotek, Vinmonopol og andre virksomheter. 

I april 1967 ga departementet tillatelse til et nytt kirkebygg 
i Åsgårdstrand, og endelig, etter 70-års forberedelser, 
ble kirken innviet i mai 1969. Edvard Munch døde i 1944, 
men ennå var det mange som husket ham. En av dem var 
vaktmester Hans Hassum. Nå var han omviser i huset og 
fortalte at alt var slik som det hadde vært da Munch levde 
-Det var rotter i huset, sa Hassum, men det brydde ikke 
Munch seg noe om. Tvert imot foret han dem og bygget et 
gnagesikkert skap for å hindre at de tok maten hans. 

I juli var havneområdet senter for en norsk-russisk pro-
duksjon om Fridtjof Nansen. Åsgårdstrand skulle vise 
skuta Frams hjemkomst etter år i isødet. Den store 
scenen var da Nansen, i Knut Wigerts skikkelse, gikk i land 
i Kristiania til stor jubel. Det var behov for 250-300 sta-

tister, og Erik Børresen og Truls Bakke Thorsen, som den 
gang var 11-12 år, var kledd i matrosdress og hadde som 
oppgave å løpe ved siden av landaueren der Eva Nansen 
satt. For det fikk de godt betalt, 50 kroner dagen.

I 1967 var det slutt på den ukentlige dosen med drøm-
mer og fantasier. Hver onsdag hadde skole, lekser og det 
trivielle hverdagslivet blitt byttet ut mot den endeløse 
spenningen da det burgunderrøde kinoteppet sakte gled 
til side. Var det svart/hvitt eller fargefilm? Var det cinema- 
scope (breifilm)? Fjernsynets inntreden i 1960 var begyn-
nelsen på slutten for kinoen, men i mellomtiden hadde 
vi sett utallige amerikanske westernfilmer med Roy 
Rogers og Hoppalong Cassidy. Vi hadde sett «Zorro-den 
ensomme hevner» i to deler, «Far til fire», «Operasjon 
Løvsprett», «Ben Hur og «De Ti Bud». Ingen leste anmel-
delser, ingen visste om det var en god film vi skulle se. Det 
betød ingenting. Vi gikk på kino og så på film sammen, 
så enkelt var det. Kinolokalet «Vellet» i Kayesgate hadde 
vært i drift fra 1947, og den siste filmen ble vist i januar 
1967.  Da Folkebadet ble lagt nednoen år senere, i 1977, 
var to sentrale fellesskapsopplevelser der folk hadde 
møttes ukentlig, borte for godt. 



Det er krevende for styret å skulle selge inn annonser til 
magasinet, men vi er avhengig av inntektene for å 
finansiere utgivelsene. Hvis den enkelte virksomhet 
melder inn sine egne annonser vil det være en stor avlast-
ning, og vi vil kunne konsentrere oss om andre oppgaver.

De annonser som skal settes inn må leveres som ferdig 
fil til vår e-post adresse, men hvis det gjelder en generell 
annonse kan man henvise til tidligere innrykk ved bestilling.
Det kan selvsagt diskuteres hvor stor reklameverdi en 
annonse har, men hvis det gjelder konkrete tilbud om 
varer eller tjenester tror vi at det har en ganske stor verdi.
Det treffer i alle fall alle husstander i 3179 Åsgårdstrand.
Generelle annonser om virksomheten har nok ikke så 

stor reklameverdi, men man viser for allmenheten at man 
støtter magasinet og utgivelsene. Og det gir i alle fall en 
viss PR verdi.

Ved å bestille uoppfordret vil vi gi følgende rabatter på 
våre listepriser (se side 3):
Kvart side 25% rabatt
Halv  side 30% 
Hel   side 40%
For hver utgivelse trekker vi ut en annonsør som får sin 
annonse gratis (gjelder kun kvart og halv side).
Løp og kjøp – Det er begrenset med plass.

Styret   
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Dato Gateadresse Salgspris Selger Kjøper
01.02.23 Sinoberveien 2 6 930 000 Tonje Fredriksen og Rolf Gustavsen Ali Maisam Ghulam og Fahimah Afzali
27.12.22 Ola Abrahamssons vei 19 C 7 400 000 Abrahamsson Holding As Helga Urdal og Nils Moe
27.12.22 Tomt uten adresse 400 000 Finn Bakke Thorsen, Geir Oscar  Åsgårdstrand Idrettsforening Hoved
 (syd for idrettsanlegget)  Bakke Nielsen, Grethe Bakke Nielsen,    
    Karin C. Bakke Thorsen, Lily Bakke 
   Jørgensen, Pia Løvås, Torill Bakke   
   Andersen og Trond Bakke Nielsen 
15.12.22 Damgata 1 C 4.500.000 Hilde Jensen Hurum Petter Hurum
13.12.22 Tomt uten adresse 96 195 Knut Heian Horten Kommune
10.12.22 Edvard Munchs gate 31 D 18 000 000 Ina Torill Mørck Harald Edvard Mølmen-Lanz
07.12.22 Heggveien 9 3 700 000 Roy Erik Henriksen, Anita Røren,  Hege Cesilie Sondbø Hansen
   Beate Kristin Kaasa og Paal Simon 
   Henriksen 
06.12.22 Grev Wedels gate 12 B 5.500.000 Dag Ivar Mølmen, Geir Arne Mølmen Erhs As 
   og Terje Mølmen 
05.12.22 Lokes vei 4 4 350 000 Robin Christensen Emilie Pedersen Vedvik og 
    Kristian Vedvik
05.12.22 Ola Abrahamssons vei 19 A 9 500 000 Abrahamsson Holding As  Ina Torill Mørck
02.12.22 Damgata 23 A 3 050 000 Idar Olsen og Tommy Kyllo Olsen Lotte N Grytnes Joberg og 
    Thomas Mortensbk Mjelva
02.12.22 Valhallveien 9A 2 500 000 Britt Johansen og Stylianos Kopanos Egil Håland
01.12.22 Stangs gate 14A 7 500 000 Petter Hurum og Helle Marie Hurum Stian Døvik og 
    Siri Marlen Nordeng Lillegaard
21.11.22 Odins vei 15A 2 980 000 Sigmund Mathisen Kristoffer Andersen og Carina Frivold
31.10.22 Flarenveien 4C 4 200 000 Birgitte Kjærås Olav Kvale, Anne-Lill Kvale 
    og Julie Kvale
31.10.22 Riddervolds vei 2C 4 150 000 Trond Nævdal Sperre Lene Emilie Flote
18.10.22 Even Ulvings vei 15 7 650 000 Jan Torodd Eriksen og Mona Granås Bjørn Tandstad og Tove Astrid Kvarme
29.09.22 Sleipners vei 3 2 050 000 Ida Carina Krøger Nielsen  Najib Sharifi
   og Kim-Erlend Hansen 
15.09.22 Riddervolds vei 12A 13 900 000 Ole Petter Hjelle og Ragnhild Kvarberg Sakine Marie Blakseth
05.09.22 Odins Vei 20 4 000 000 Jan Arne Råknes Tor Ludvig Rønneberg 
    og Åse Rønneberg
01.09.22 Stangs Gate 2B 4 110 000 Elisabeth Arnhild Hangaas Jarle Pedersen og Randi Britt Saure
31.08.22 Kjærveien 14 395 000 - Arild Halvorsen
17.08.22 Aasgaarden 20 2 690 000 Renate Becher Georg Waled Hellte og Mary Makhol
16.08.22 Karl Uchermanns Vei 14 9 450 000 Ingvild Harvik Fredrik Andreas Toften 
    og Maren Svensson Grini
11.08.22 Frøyas Vei 12 4 920 000 Leif Førsund Christer Nicolaisen og 
    Malene Amundsen
02.08.22 Mads Vei 12 4 075 000 Jon Michael Fjeldstad og  Torjus Næss
   Mari Anette Linde 

Eiendomsoverdragelser i Åsgårdstrand fra august 2022 til 1. februar 2023

Til alle næringsdrivende i Åsgårdstrand - 
(Enkeltpersonforetak og aksjeselskaper)
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Vi avsluttet årets sesong med 
stor førjulsaktivitet 
for koret

Startsskuddet gikk da vi sang på åpningen av julemar-
kedet. Det ble en våt og kald, men hyggelig opplevelse. 
Tradisjonen tro tok vi oss også en tur til Åsgårdstrand 
Sykehjem og sang gode gamle julesanger til stor glede 
for beboerne. Helgen ble avsluttet med deltagelse ved 
tenningen av julegranen, nok en hyggelig opplevelse.

Under ledelse av vår inspirerende og dyktige nye dirigent, 
Guri Skøre Solberg fra Åsgårdstrand, gjennomførte vi to 
julekonserter i år. Vi var så heldige å fikk med oss de to 
flotte solistene Linda Sørebø og hennes datter Zina Sø-
rebø Jawad, også fra Åsgårdstrand, på begge konsertene. 

Den ene var i Åsgårdstrand Kirke, og den andre i Skoppum 
Arbeidskirke. I tillegg til dette var vi med på høymessen i 
Åsgårdstrand Kirke 2. juledag.

Etter en velfortjent juleferie, er vi nå klare for nye eventyr. 
Vi gleder oss til vårsemesteret, som inneholder mye 
spennende. Dette kommer vi tilbake til!

For Ra Sanglag
Inger Johanne Sæther og Sissel G Vårum
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Av Kari Birkeland

Første halvår 2023
I januar får vi besøk fra NKS pårørendesenter for rus og 
psykiatri, vi er faddere og støtter dette sentret økonomisk 
hvert år. I februar har vi vårt årsmøte med valg av nytt 
styre og komitéer. Vi serverer snitter og kaffe. I mars skal 
vi høre en spennende reiseskildring fra Per Ole Bjønnes. I 
april arrangerer vi mannekengoppvisning fra Zandra Mote 
og en del av våre medlemmer vil vise frem spennende 
antrekk for hverdag og fest. I mai besøker vi Rom Hagean-
legg og får et innblikk i sommerens utvalg av blomster og 
vekster. I juni vil vi som nytt av året, planlegge en som-
merfest, med piknik ute i det fri. Høstens program kommer 
i neste utgave av Magasinet Åsgårdstrand.

Fastelavnsris
Vår største dugnad er bunting og salg av fastelavnsris. 
Vi henter kvist i skogen og bunter og pynter med fjær, 
før vi selger produktene på Paletten Kjøpesenter, uka før 
fastelavn.  Vi håper dere støtter vår forening ved å kjøpe 
ris og hjerter.

Seniorkafé
Seniorkafé er et relativt nytt prosjekt der vi samarbeider 
med ÅIF og Kiwanis. Vi startet opp i høst og det har vært 
overraskende bra besøk på disse arrangementene. Det 
vil være foredrag eller underholdning, samt servering av 
kaffe og kaker. Dette er et gratis tilbud til alle seniorer 
i Åsgårdstrand. Program for januar, februar og mars er 
snart i boks. Følg med på våre FB-sider og plakater. 

Åsgårdstrand Sanitetsforening
Program 2023  

Henting av bjerkekvist til fastelavensris. 

Kjøkkenkomité på seniorkaféen. 

Et nytt år i sanitetens virke ligger foran oss og vi har satt sammen et innholdsrikt program 
til våre møter som er på sykehjemmet hver 2 tirsdag i måneden. Møtene er åpne for alle, 
velkommen om du er medlem eller ikke.
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Min mening   

Norges eller Nobels fredspris? 
I 2007 gjenoppdaget jeg Alfred Nobels testament og 
skrev i Aftenposten (14/8) at Nobel opprettet «en freds-
pris, ikke en miljøpris og ikke en økonomipris og heller ikke 
en pris for humanitært arbeid”.  Dette burde ha vært nok, 
jeg regnet med at Nobelkomiteen snarest ville sjekke at 
den holdt seg innenfor sitt mandat. Men femten år, tre 
bøker, og utallige avisartikler senere, venter vi fortsatt. 

Det hjalp ikke en gang at det svenske Stiftelsestilsynet i 
2012 innledet en gransking som ble avsluttet med støtte 
til mitt krav. Tilsynet uttalte at en tolkning av testators 
formålsbeskrivelse var nødvendig, ellers “ vil etterlevel-
sen svikte over tid”. Med sitt ordvalg viste tydelig at Alfred 
Nobel hadde en spesifikk idé med prisen og regelen er 
nok den samme overalt: et testament skal tolkes ut fra 
vanlig språkbruk. Det var her fredsprisens norske forval-
tere sviktet fundamentalt fra første stund. De har, utrolig 
nok, ikke tolket ord og begrep i Nobels testamentet, men i 
stedet innført sitt eget ord, fred, og tolket det. Dette er et 
ubestridelig faktum. Feilen er elementær og konsekvense-
ne fatale.

Dette inntrykket ble klart bekreftet da jeg i 2016  fikk til- 
gang til Nobelkomiteens interne arkiv. De muntlige disku-
sjonene i komiteen er hemmelige. Intet skal nedtegnes, 
men arkivene viser klart at ordene i Nobels testament ikke 
ble nevnt i de tusener av tusener av rapporter fra konsu-
lenter som lå til grunn for diskusjonene i komiteen. Dette 
fremgår også av dagbøkene til komiteens lengst sittende 
leder, Gunnar Jahn. Han protesterte i årevis mot humani-
tære priser, men uten å henvise til uttrykkene i testamentet.

Sannheten, det enkle, begredelige faktum, er at testa-
mentet aldri har tellet. De norske formynderne har utdelt 
sin egen fredspris i Nobels navn. Dette er sannheten, og 
knapt til å tro. Men det ligger åpent i dagen, man trenger 

ikke å sjekke de interne arkivene. Komiteen har vært så 
uvitende om lovreglene at den ikke har prøvd å skjule 
sporene. Dette endret seg først i 2007, etter min første 
påminnelse om testamentet. Frem til da ga komiteen ofte 
klart og åpent uttrykk for at den selv utformet prisens 
innhold. I en artikkel ved hundreårsjubileet i 2001skrev 
komiteens sekretær, Geir Lundestad at fredsprisen aldri 
ville ha oppnådd sin høye status “… om det ikke hadde 
vært for det anstendige, rett og slett ytterst respektable 
renommé Den norske Nobelkomiteen har skaffet seg 
gjennom sine valg i disse hundre årene. Et viktig element i 
dette har vært komiteens brede definisjon av fred, vid nok 
til å omfatte praktisk talt ethvert relevant område hvor 
fredsarbeid drives.”

Som om dette ikke avslørte feilen klart nok, nevnte 
Lundestad også at komiteen hadde avstått fra å definere 
fred. Mer avslørende kan det ikke sies. Etter ti år i stillin-
gen hadde han som sekretær ingen anelse om at Nobels 
egen definisjon kunne være av interesse for komiteen. 
Det samme fremgår av komiteledernes taler for pris-
vinnerne. Som vist i min seneste bok Medaljens bakside 
har komitelederne, enten de har hett Mowinkel, Lionæs, 
Aarvik, eller Reiss-Andersen, i tiår etter tiår ikke tenkt på 
Nobels ordbruk men fritt utformet sin egen pris for sin 
egen definisjon av sitt eget ord, fred.

De fredsfolkene Nobel ønsket å støtte blir stadig frarøvet 
den prisen som de har en juridisk rett til. Men verden tren-
ger mer enn noensinne Nobels visjon om å avskaffe krigs-
kreftene. Nobelkomiteen må nå klargjøre Nobels fredsbe-
grep. Med prisene i de to siste årene har den tatt opp igjen 
tidligere praksis om å delta i de kalde krigene, snarere enn å 
støtte Nobels oppskrift for å få slutt på all krig.

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter

Sjømannsforeningens damelag 
Av Torill Bakke Andresen – leder

Vi har laget nytt program for 2023 og er i gang med nye møter. Pr. dags dato har vi 66 medlemmer, flotte damer i 
alle aldre fra Åsgårdstrand og omegn. Vi møtes hver siste torsdag i måneden hvor vi søker å ha en hyggelig og so-
sial tone gjennom kvelden.  Vi starter med noen lagssaker og et deilig måltid som er tilberedt av kveldens vertskap, 
før vi er klare for foredrag.
På årets program står blant annet; Turer for alle – DNT Horten, Reisebrev fra Sør- Amerika, Hva er alkoholisme?, 
Norsk vinproduksjon og Årets bøker. I tillegg til dette har vi årsmøte, sommertur og julemøte. Hvis dette er noe som 
kan være interessant for deg, om du søker et sosialt fellesskap og du kan ønske å bli medlem, har vi fortsatt plass til 
noen flere. 

Godt nytt år til våre medlemmer og alle dere andre!
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sangtimer?sangtimer?
Eli Helland holder til i Åsgårdstrand og harEli Helland holder til i Åsgårdstrand og har
over 20 års erfaring med undervisning.over 20 års erfaring med undervisning.
Hun er selv utøvende sanger, blant annet medHun er selv utøvende sanger, blant annet med
årlig konsert i Oslo domkirke.årlig konsert i Oslo domkirke.

Hør Eli Helland påHør Eli Helland på
Spotifyfyf og les mer påSpotify og les mer på
www.elihelland.comwww.elihelland.com

Ta kontakt for prøvetimeTa kontakt for prøvetime
Tlf.: 995 18 603Tlf.: 995 18 603
elihelland@hotmail.comelihelland@hotmail.com

Vil du også taVil du også ta

"Jeg lærer meg så mye mer
enn å synge" Sølvi Foss

"Her ivaretas sanggleden"
Ingunn Holmeset

"Jeg anbefaler dette. Eli har vært min fødselshjelper
når det gjelder sang" Hilde Henriksen
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"Jeg anbefaler dette. Eli har vært min fødselshjelper
når det gjelder sang" Hilde Henriksen

Ostekake
Ostekaken skal ikke stekes, og det er 
jo en kjempefordel i våre strømspare-
tider.

Så til oppskriften:
Først: Kok opp 2 pk sitrongelé med 
halvparten av vannet. Avkjøl

Bunnen
Ca 250 gram finknuste havrekjeks og 
knuste nøtter. Dette blandes i steke-
panne sammen med 140 gram smør

2 ts sukker og litt kanel. Dette pres-
ses jevnt ned i en springform

Ostekaken
270 gram Philadelfiaost
Varmes litt og røres mykt med 200 
gram Kesam (1 beger), 3 dl rømme, 
150 gram melis og 2 ts vanlijesukker.

Pisk senere i en annen bolle: 
3 dl kremfløte og rør dette i blandin-
gen.Den avkjølte sitrongeléen (2 pk) 

has i blandingen. Helles over i spring-
formen og settes til avkjøling.

Trekk
Kok opp 1 pk sitrongelé med halvpar-
ten av vannet. Kjøl ned og hell over 
den avkjølte kaken.

Pynt med masse frukt og bær.
Da er det bare å nyte!

Ann-Karin Brustad

På slutten av 80-tallet drev jeg og min gode 
venn, Kari, kafé Sesam på museet for samtids-
kunst i Oslo. Vi jobbet som helter, og laget all mat og
bakte. Vi serverte selv. Vi hadde mange faste kunder, spesielt til vår franske sjokoladekake 
og denne nydelige ostekaken. Det var ikke så mange steder som hadde Cappuccino og Es-
presso og andre eksotiske kaffesorter, så det gikk unna! Både morsomt og slitsomt.

kunst i Oslo. Vi jobbet som helter, og laget all mat og

34 MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND  #3 AUGUST 2022

34

Godt arbeid til riktig pris og avtalt tid 

“Vi bygger og vedlikeholder grønt”

Velleveien 15 - 3118 Tønsberg   Tel: 99 11 60 00   e-post: post@strandman.no

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no
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SVEIS • STÅL • MONTASJE

Salg • service • reparasjoner 
INDUSTRIPORTER & VILLAPORTER

tlf. 406 14 845

Å S G Å R D S T R A N D
Grev  Wede l s  ga t e  44 ,  t l f . :  330  81890

Velkommen til «NY» butikk fra 1. desember
Mange gode juletilbud

Holmøy MøblerHUSK! 
Vi har fyrverkeri 
salg i romjulen!

Horten

Vil du bli med oss i kommunestyret?

Magne Berger
styremedlem

Carl Otto Kielland
lokallagsleder

Eddy Robertsen
gruppeleder

Trygve Børsting
nestleder

Klara R Høihilder
varamedlem

Hilde Holta
styremedlem

venstre.no/blimed

Jeg vil bli med!
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KIWANIS
ønsker nye medlemmer velkommen

Av Jan Bredo Mathisen

Mange i Åsgårdstrand kjenner til Kiwanis og det arbeidet vi legger ned for å støtte lokal-
samfunnet vårt. Vi er en av de største Kiwanisklubbene i Norden. Dette er vi blitt fordi våre 
medlemmer står opp for å styrke det kameratskapet vi har. Vi har flinke folk med forskjellig 
bakgrunn og forskjellige evner, som til sammen blir en god ressurs for oss selv og Åsgård-
strand.

Bli medlem
Som nytt medlem får du egen fadder som hjelper deg inn 
i arbeidet vårt. Vi har møter hver mandag på gamle skolen 
i Smalgangen, med unntak av helligdager og ferier. 

Resultater står sentralt for oss, og vi samarbeider med 
Saniteten, ÅIF, Velforeningen og andre Kiwanis klubber. Så 
ta kontakt med Roar Hansen på telefon 90623022, eller 
Bredo Mathiesen 90847870 eller Roger Berg 46424288. 
Vær velkommen!

Gjennomfører flere arrangementer
Noe av det vi gjorde i november/ desember var Festkon-
sert på Bakketeigen, Julelotteri og Kalendersalg, Jule-

marked med påfølgende grantenning på Thaulows plass, 
Julemorro på Sykehjemmet og Juleavslutning for oss selv.

Festkonsert
Festkonserten på Bakketeigen er et årlig arrangement, 
hvor vi ønsker forskjellige organisasjoner med følge vel-
kommen til konsert med Kongelige Norske Marines Mu-
sikkorps. Et veldig populært tiltak for mange i høstmørket.

Lodd og kalendersalg
Før jul arrangerte vi loddsalg og adventkalendersalg på 
Paletten. Her støtter Åsgårdstrands befolkning opp om-
kring tiltaket som gir oss mulighet til å støtte arrange-
menter for barn og ungdom. 

Holten R. Mikkelsen, korspleder i frelsesarmeen Tønsberg, Monica Ellingsen og Fred Holland.
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Julemarked
Til julemarkedet satte vi opp mange telt, til dem som står 
der og selger. Tross litt dårlig vær, ble det rapportert om 
godt salg og god stemning. En stor takk til alle for god 
oppslutning om markedet.

Julegrantenning
Så som avslutning på julemarkedet var det julegranten-
ning på Thaulows Plass. Da delte vi ut 400 nisseposer, 
Idrettsforeningen 100 poser, og Mini Masken med 80 
poser. Tenningen ble feiret med koselig korsang og jule-
tregang med deltagelse fra små og store innbyggere.
Julemorro på sykehjemmet

Vi avsluttet, som årlig tradisjon, julemorro på sykehjem-
met, i nært og godt samarbeid med Sanitetsdamene. 
Hyggelig servering, Ten Sing underholdt, og julenissen 
bidro til god julestemmning.

Til jul har vi delt ut til 
Frelsesarmen med  kr.  30.000, - 
Blå kors.  kr.  20.000, - 
ÅIF. Barn og unge  kr.  25.000, - 
Torsdags kafe  kr. 10.000, - 
Til Ukraina  kr. 10.000, -
Leve Vestfold  kr. 5.000, - 
Ten sing  kr. 2.000, -

Hans Petter Øverby, daglig leder i Blå Kors Horten, Bjørn Lindvik og Roar Hansen.

Ola Lovstad fra ÅIF, Kiwanis-nissen, Kari Birkeland fra Tors-
dagskafeen.
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Av Astrid Inger S. Abusdal

Intervju med

Roar Hansen 

Sosialt, meningsfylt 
og hyggelig
-Å melder seg inn i en 
Kiwanis-klubb er en 
fin måte å skaffe seg 
nye venner på, sier 
Roar Hansen, presi-
dent i Kiwanis-klubben 
i Åsgårdstrand.
Klubben, med møte 
inkludert foredrag hver 
mandag, av og til også 
bedriftsbesøk, holder 
til i Gamleskolen og har 
i dag 32 medlemmer.
Kiwanis Åsgårdstrand 
ble etablert i 1979, 
som et «barn» av 
Kiwanis Horten og er 
i dag faktisk Nordens 
største kiwanisklubb!

-Vi mistet dessverre en del medlemmer under pandemi-
en, men har heldigvis nylig fått et par nye, nyinnflyttede til 
Åsgårdstrand, slår Hansen fornøyd fast, men innrømmer 
at det er vanskeligere nå enn tidligere å rekruttere yngre 
medlemmer. Gjennomsnittsalderen i mange av klubbene 
er relativt høy.

Hjelp til barn og unge
Kiwanis er en internasjonal organisasjon av frivillige som 
aktivt arbeider for å gi støtte til barn og unge, men også 
grupper av vanskeligstilte. Organisasjonen oppsto i USA 
i 1915, kom til Europa i 1963, til Horten i 1964, har i dag 
mer enn en halv million medlemmer og er representert i 
80 land. Norge har per i dag ca 700 medlemmer.

Ordet kiwanis er opprinnelig indiansk og betyr, ifølge Han-
sen, «å realisere seg selv».

Felles innsats
Ved hjelp av felles innsats samler Kiwanis-klubben inn 
midler som fordeles til ulike tiltak. Bare siden 1. oktober 

2022 har klubben i Åsgårdstrand fordelt hele 189.000 
kroner. Blant de som har fått tilskudd er Åsgårdstrand 
Idrettsforening, Bakkåsen skole, Blåkors og Frelsesar-
meen. Faste mottakere av nasjonal støtte er brannska-
deavdelingen ved Haukeland sykehus, der midlene går til 
rekonvalisensopphold for brannskadde barn, og til Mental 
Helse.

Midlene lokalt skaffes tilveie blant annet ved salg av ad-
ventskalendere, julelotteri, rigging og kafeteria i forbindel-
se med det årlig julemarkedet og Åsgårdstrandsdagene.

Lang fartstid
Selv har Roar Hansen lang fartstid i klubben, og sitter nå 
for fjerde gang som president.

-Jeg har sittet i styret i mange år, og har i tillegg hatt ulike 
styreverv i Kiwanis Norden,der jeg siden 2004 har hatt 
ansvar for å dele ut ærespriser og diplomer til alle som 
har gjort en ekstra innsats, forteller han.

Slektsforskning
Hansen er opprinnelig Nøtterøy-gutt. I 1972 begynte han 
som leder for tegnekontoret i plan- og bygningsavde-
lingen i kommunen og flyttet til Åsgårdstrand i 1974. Han 
har kone, tre voksne døtre og ett barnebarn, og stortrives 
i Åsgårdstrand.

Utenom sitt engasjement i Kiwanis og arbeid med hus og 
hage er Roar Hansen levende opptatt av slektsforskning.
-Har hittil kommet tilbake til 1560-tallet, og skriver kun 
ned det jeg kan dokumentere, understreker han. Slekten 
hans har i hovedsak sin opprinnelse på Nøtterøy, har han 
oppdaget.

Nylig var Roar Hansen og storfamilien på tur med 
Kiel-fergen.

-Tilsammen var vi 29 stykker og hadde det det kjempe-
hyggelig sammen, avslutter han.

KIWANISPRESIDENT: For fjerde 
gang innehar Roar Hansen vervet 
som president for Kiwanis-klub-
ben i Åsgårdstrand. Foto: Privat
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Av Inge Solheim

Det å drikke har vært forbundet med ritualer og tradisjoner. I tidligere tider var det 
strenge regler for hvordan det skulle drikkes og skåles.Her i Norge har vi vært sterkt 
konservative og holdt godt påde gamle tradisjonene. Men selvfølgelig har drikke-
skikker endret seg her gjennom tidene.

Slik skålte nordmenn 
fra vikingtid til reformasjonen i 1537

Odin, Niord og Freys skål
Snorre har beretninger om hvordan vikingene skålte. Og 
Lugdvig Holberg syntes dette var så viktig at han tok det 
med i sin bok »Danmark og Norges Beskrivelse» som 
kom ut i 1729. Han skriver etter Snorre;« Hvad de gamle 
nordiske folksgjestebud og vertskabe er angaaende, da er 
dermed blant andet merkelig, at først drikke Odins skaal 
for Seir og et lykkelig regiment. Siden Niords, derefter 
Freys for fred og jordens grøde, og endelig pleide mange 
at drikke Bragiskaal, som derfor ble kaldetBragebegere.»

Straff for ikke å skåle
Holberg skriver at de nordiske folk drakk de avdødes skåler 
og kalte dette for Minni. Etter innføringen av kristendom-
men omfattet skåling også for katolske helgener. I Gula-
tingloven var det fortsatt straff for dem som ikke drakk til 
helgenes minne. Her i Norge skålte vi for katolske helgener 
langt inn i tiden etter reformasjonen. Det var også god 
skikk og skåle for Kongen og hans hus.

Uhøflig å avslå
Å skåle for sine gjesters sunnhet har vært vanlig i nesten 
alle land. Mange forfattere har beklaget seg over at det 
lett førte til at man fikk for mye å drikke. Det var nemlig 
meget uhøflig å avslå når man ble budt en «Zutrinken». 
Og når en fyrste utbrakte en skål for sine gjesters sunn-
het, ble det blåst i pauker og basuner, og kanoner ble 
avfyrt for å markere fyrstens omtanke for fine gjester.

Var noen utrygge på hva som kunne skje under festen, så 
tok disse med seg sin egen «Varaskål» til å drikke av. Dette 
er en skål med hull i midten som du kan se igjennom, 
drikke flyter rundt kanten i skålen som i en puddingform.  
Den som drikker kan se gjennom hullet i skålen om kniven 
kommer. Sike drikkeskåler hadde enkelte utsatte norske 
bønder med på fest helt opp i 1800-tallet

Drikkehorn fra Norge/Island,  1500-tallet.
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Nabomøte
Esso Norge inviterer til åpent nabomøte 

på Slagen Terminal 

Sted:  Administrasjonsbyggets kantine på Slagen
Tid:  22. mars kl. 18:00 – 19.30

Møteagenda: 
• Informasjon om overgangen fra raffineri til 

drivstoffterminal
• Aktivitet på Slagen Kai  
• Vår beredskap ved ulykker
• Fremtidens Drivstoff og muligheter på Slagen
• Spørsmål fra fremmøtte

Det vil være enkel bevertning og vi håper på en 
god dialog med våre naboer. 

Eventuelle spørsmål om møtet kan rettes til 
Anne Fougner: tlf. 905 16 835

Vel møtt!

Ledige arbeidsplasser i kunst- og 
malefelleskap på Kjær Gård

Åsgårdstrand.

Ta kontakt på 90583503 eller 
cokielland@hotmail.com

kunstverkstedet24 MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND  #4 NOVEMBER 2022

Tlf.: 330 81 587

Man.: Stengt
Tirs/Tor/Fre: 09.00 – 16.00
Ons.: 09.00 – 18-00
Lør.: 09.00 – 14.00

FRISØR

Facebook : 
AQUA Frisør

Instagram:
aquafris

Utover det, etter avtale med
Ann Teres, Helle eller Susanne.

Velkommen til oss!
Følg oss:

Havnegata 6, 3179 Åsgårdstrand

Alt fagmessig innen
hårpleie/frisering
Klipp, farge, striper, bleketeknikker,
hår- og hodebunnspleie m/massasje,
vask & føn, permanent, oppsettinger,
brudepynt, vipper/bryn +++

Åpningstider: 

Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no
www-vestfoldantirust.no

Tid for antirustbehandling!
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Fluid Film tar store 
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre 
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt, 
miljøvennlig og rimelig.

Vi følger 
myndighetenes 
anbefalte 
smittevernregler.

VESTFOLD ANTIRUST
Hortensveien 273, 3157 Barkåker • Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no

www-vestfoldantirust.no

Nå ruster bilen din
Vi kan gjøre noe med det! 
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg

Fluid Film tar store 
markedsandeler i Norge.

Valgt som samarbeidspartner med blant andre 
Tesla Owners Club Norway og Felleskjøpet Norge.

Raskt, effektivt, 
miljøvennlig og rimelig.
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Vi utfører alle typer 
elektro-, tele- og datainstallasjoner

Dine ønsker - vår erfaring
gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris 

Barkåkerveien 47
  

33 00 31 00 -  Vakttlf  901.98250 - Faks 33 38 03 21 

Telefoner: Even 901.98250 - 333.80640 privat Bjørnar 918.61922
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46 B I L G L A S S
Gratis reparasjon av stein-

sprutskade ved kasko og
delkasko. Fagmessig

montering av alle
typer ruter.

Behjelpelig
med forsikrings-
papirer.

G L A S SM E S T E R B. Børresen
Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming

tlf.: 330 81 571 
www.baker-nilsen.no

Tlf. 917 33 960

Glad på badet? Ikke det? Ring T&T
Tør du pusse opp badet uten bruk av våtromsgodkjente

fagfolk? Ring den eneste våtromsgodkjente
byggmesterbedriften i by’n.

Gratis reparasjon av steinsprutskade 
ved kasko og delkasko. Fagmessig 
montering av alle typer ruter.

Behjelpelig med 
      forsikringspapirer.



19MAGASINET ÅSGÅRDSTRAND #1 FEBRUAR 2023

Av Heide Olsen

I syvtiden er det fremdeles ganske mørkt ute, men fra baderommet mitt kan jeg 
skimte et lys i huset til Aasgaardstrand Kvindelige Badeselskab. 

En frisk start på dagen

Tidlig ute
Sikkert har Anne Marie begynt å stelle i stand – laget 
kaffe, fyrt opp i peisen og er vel nå alt i vannet sammen 
med Thorunn? De to er alltid veldig tidlig ute. Da får jeg 
bare skynde meg ned, jeg også. I mellomtiden har Hanne 
ankommet, Janne og Sissel, kanskje noen til.

Et helsefremmende bad
Vi skal alle nyte det deilige badet sammen. Noen har 
sjekket temperaturen på nettet – det er 3,4 grader. Ja vel, 
bad skal det bli. Ned trappen, et par svømmetak og så opp 
igjen. Særlig behagelig er det kanskje ikke, men du verden 
for en mestringsfølelse! Helsefremmende er det visst 
også!! Vi har vel alle etter hvert blitt smittet av korona, 
men en vanlig forkjølelse vet jeg ikke om i de siste årene. 

I all slags vær
Vi har nå holdt det gående i nesten tre år i alle slags vær 
– uansett hva yr.no måtte varsle om. Regn, sludd, snø, 
selv is på plattingen skremmer oss ikke. Hanne har fikset 
pigger på badetøflene våre. Kun når det blåser som verst 
fra sydøst og bølgene slår høyt opp over selve plattingen 
– da gjelder den gamle fjellvettregelen: det er ingen skam 
å snu. Og uansett venter fyr i peisen, kaffe eller te og gode 
samtaler i Badehuset. 

Så kan dagen begynne!

Friske hilsener 
fra oss i morgenbadegjengen

Husk at neste nummer 
vil bli distribuert innen 17. mai!
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Senior  hjelpen
Vi tar småjobber fra 1 til 3 timer og forutsetter å kunne be-
nytte brukerens utstyr og verktøy.

Siden hele vår virksomhet er basert på frivillighet blir tjenest- 
ene svært rimelige.  Kun et mindre gebyr på kr. 50,- pr time, 
som skal dekke hjelperens utgifter for å komme til/fra bruke-
ren, betales direkte til hjelperen. 

Vi hjelper til med:
Handle dagligvarer, medisiner, etc.
Følge til butikk, lege, tannlege, frisør, etc
Hagearbeid  klippe gress, hekker, beskjære 
 busker og trær. Luking, bortkjøring  
 av hageavfall, etc.
Snørydding snøfresing og måking, sandstrøing,  
 etc
Småreparasjon i bolig snekring, maling, skifte lyspærer,   
 sikringer, lamper, ledninger, etc.
Hjelp i hjemmet smårep. av klær, hjelp med gardiner,  
 bilder, vinduspuss, etc
Justering av elektronikk  pc, radio og TV (ikke parabol)
Rådgivning  skatt, pensjon, etc.
Diverse mye forskjellig – spør oss!

Enten du trenger litt hjelp eller ønsker å være hjelper, er våre 
kontorvakter tilgjengelig på telefon 33 08 57 96 hver tirsdag 
og torsdag mellom 10.00-12.00 på vårt kontor på Horten 
Aktivitetssenter. Les mer på  www.seniorhjelpenihorten.no

Praktisk hjelp til pensjonister 
i Horten kommune
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Sopa Nanakorn er 54 år gammel, og kommer fra 
Bangkok. Hun er gift og bosatt på Skoppum. I 
sommer vil hun tilby ulike Thailanske retter til 
befolkningen i Åsgårdstrand og omegn. 

Sopa har tidligere arbeidet som kokk på 
restaurant Mekong i Tønsberg hvor hun har 
fått mye skryt for sin matlaging. Nå har hun 
startet for seg selv og håper at Åsgårdstrand 
kan være et sted hvor vognen hennes kan stå 
permanent. 

For øyeblikket står vognen i Toldergaten og 
Sopa sier oppstarten har vært oppløftende. 

Vi har åpent fra tirsdag til søndag fra 
kl. 14:00, telefon: 928 73 863

Thailandsk matvogn
i Åsgårdstrand! 

Stengt i februar, åpner 1. mai
Telefon: 928 73 863
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Av Hege Helm og Terje Simonsen

Arbeidet fortsetter, og nå er det rett før byggesøknaden sendes inn til Horten 
kommune.

Badehuset puls,
”et sted for pusterom, hvilepuls og nye venner”

Som vi har nevnt i et 
tidligere nummer av 
Åsgårdstrandsmagasinet, 
så ønsker denne pro-
sjektgruppa, ved hjelp av 
en felles dugnad, å bygge 
opp igjen badebyen 
Åsgårdstrand og skape 
Badehuset Puls.Huset 
skal romme en bad-
stue, våtrom og et felles 

oppholdsrom. Sparebankstiftelsen DNB tror på prosjektet 
og mener planen er realistisk og godt beskrevet og har 
allerede tildelt prosjektet kr 450 000 og 250 000 altså kr 
700 000,-. 

I februar fikk vi en flott omtale med en artikkel i Gjengan-
geren, ført i pennen av Ellen Johannessen. I april inviterte 
vi til et sponsormøte på Grand Hotel Åsgårdstrand – 
hotellet sponset oss med et møterom og varm drikke til 
de fremmøtte. I etterkant av møtet fikk vi en stor glad-
melding fra Åsgårdstrandshåndverkeren Helge Rognes 
fra Inventa AS, om at de gjerne støtter oss med alt det 
elektriske! 

Anita Myklebust, tekstforfatter fra Åsgårdstrand, og 
datteren Bettina (webdesigner i London) fikk oppdraget 
med å lage logo og designelementer fos oss, og Anita 
hjalp oss også med å utvikle visjonen, «et sted for puste-
rom, hvilepuls og nye venner». 

Da alt var klart ble vi kontaktet av Martine Nicander om at 
hun ønsket å ha prosjektet badehuset Puls som bachelor-
oppgave i sin utdannelse som webdesigner. Vi kunne jo 
ikke annet enn å si JA til det – for en luksus! Nå har vi to 
flotte design å forholde oss til – her blir det nok vanskelig 
å velge etter hvert!

I juni deltok vi med stand på Åsgårdstrandsdagene for å 
vise frem modellen og for å skape blest rundt Badehuset 
Puls. Flere valgte å signere for støttemedlemskap og det 
ble gjennomført mange engasjerende samtaler. 

Hva vi har oppnådd til nå:
- Arkitekthjelp: arkitektstudentene Tine Kierulf og Nicolai 

Birkeland, 360 timer med arkitektarbeid til en verdi av 
ca. kr 360.000 (i realiteten har de brukt mange flere 
timer)

- Kr 700 000 fra Sparebankstiftelsen
- Helge Rognes – har tilbudt seg å stå for alt det elek-

triske
- Martine Nicander: bacheloroppgave i design og logo
- For ikke å glemme kompetansen og entusiasmen til 

alle som er med i prosjektgruppa!

Vi i badehuskomiteen jobber iherdig på flere plan og i 
tillegg til visjonen som vi håper flere vil ta del i: «Pusterom 
som gir oss hvilepuls og nye venner», har vi også definert 
et kundeløfte: «I Badehuset Puls får du et pusterom som 
gir deg hvilepuls og gode venner».Badehuset Pulsblir altså 
mye mer enn en ny badstue!

Prosjektgruppa består aktuelt av:
Hege Helm (leder), Terje Simonsen, Denise DeRosa Liset, 
Martine Nicander, Petter Nicolai Nyquist, Brage Bergåker, 
Berit Sørebø, Simen Østgaard Pettersen, Thomas Mar-
kussen, Tine Kierulf og Nikolai Birkeland (arkitekter)

Følg oss på www.badehuset-puls.no

Ta kontakt med helmhege@gmail.com hvis du kunne 
tenke deg å bidra, enten som sponsor eller med ideer til 
prosjektgruppa. 
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Av  Ann-Karin Brustad.  

Det er nesten ikke til å tro, men nå ligger jula der, like 
foran oss!
I stedet for den tradisjonelle julesylta har vår familie i 
generasjoner droppet grisehodet og gått for buklisten – 
eller sideflesket på grisen. Det smaker like godt til 
julelunch eller frokost og er svært lett å lage. Nydelig 
med rugbrød, sylteagurk, rødbeter og sterk sennep til.

Oppskrift
1 buklist eller sideflesk uten ben
4 ss salt
3 liter vann
3 ts hel nellik

1. Kok vann og salt, legg i buklisten, senk varmen og la 
den trekke i 90 grader i ca 1,5 time

2. Ta den opp og avkjøl den i 10 min. Brett den sammen 
med svorsiden ut. Legg den i press natten over.

3. Lag en saltlake av 5 dl. vann, 1 ss. sukker, 300 gr. salt. 
Rør godt til alt er oppløst.

4. Stikk hele nellik i svoren og legg sylta i laken i 3-4 
dager. Oppbevar den kjølig. Den holder seg i 10-12 
dager i kjøleskapet.

Lykke til og god jul!

Julesylte 
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Sterk og svakstrøm er vårt yrke 
Kvalitet er vår styrke

Tlf nr. 33 04 52 60

www.krohnror.no • Tlf.: 33 50 21 99
Bjørnestien 10, 3188 Horten

Vi kan tilby et bredt spekter av 
produkter og tjenester innen:
• rehabilitering av bad  • servicearbeid
• varmepumper    • vannbåren varme 
• utvendig vann og avløp

Krohn Rørleggerbedrift AS 
er totalleverandør av alle 
tjenester innen rørleggerfaget.

Trimveien 41 A, 3188

stor, ny butikk!

NY GARASJEPORT? 

• Garasjeporter fra Alutech 
• Høy sikkerhet
• Vedlikeholdsfrie og isolerte 
• Portåpnere av høy kvalitet

• Gratis befaring/måltagning 
• Demontering/snekkerarbeid
• Montering av ny garasjeport 
• Avfallshåndtering og -sortering

Per-Erik Gustavsen 
Tlf: 400 70 750
E-post: Post@g-service.no

Vi har verksted og 1000 kvm butikk 
med utstilling både ute og inne.

Salg, service og deler til alle typer hengere!

www.hengere.as

Valleåsen 2
3174 Revetal

Tlf 33 06 33 00
mob. 90 02 79 66

petter@hengere.as

Din forhandler av: 
Tysse, Tredal og Ifor Williams
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TRENGER DU NY 
GARASJEPORT?

Vi hjelper deg finne  Vi hjelper deg finne 
riktig port til din bolig.riktig port til din bolig.
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ÅSGÅRDSTRAND
Det er mange som er på boligjakt her nå!

Ta kontakt for en hyggelig boligprat enten det gjelder kjøp eller salg av eiendom!

Ansv. megler Mari-Anne Halvorsen
mah@eie.no/916 60 983
EIE Tønsberg

EIE eiendomsmegling
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ÅSGÅRDSTRAND SJØMANNSFORENING har fått anled-
ning til å presentere seg selv ved flere anledninger i dette 
magasinet. Kan det være interessant å vite hva som fore-
går på møtene våre? Vi kan begynne med foredragene vi 
har på  5 – 7 av våre 9 medlemsmøter i året.

Foredragene holdes både av medlemmer og eksterne 
personer. Generelt har de en varighet på 25 – 40 minut-
ter. Det kan være maritime tema så vel som historie fra 
nærområdet, presentasjon av kjente bedrifter, politikk og 
andre aktuelle tema.  Ingen av våre foredragsholdere blir 
honorert, bortsett fra en utmerket middag og godt med 
vin, ære og respekt. 

I den politiske sjangeren kan vi nevne et foredrag av et 
medlem som er ambassadør og sto midt i blesten i det 
aktuelle tema:

OLJE- OG ENERGI I INTERNATIONAL POLITIKK, Fra olje-
krisen i 1970-årene og frem til i dag.
Foredraget beskrev de langsiktige virkningene av at de 
politiske og økonomiske maktforholdene skiftet hender 
nærmest over natten i 1973  - fra de vestlige land og de-
res oljeselskaper – og til OPEC. Et foredrag som forklarer 
mye av de problemene Europa står ovenfor i dag.

ALTERNATIVE ENERGIBÆRERE
Et foredrag som også ble holdt av et medlem og som ga 
innsikt og forståelse av termologi og begreper i energipro-
duksjon generelt, og i den pågående diskusjonen om fossil 
energi spesielt.  Hvilke alternativer har vi til fossil energi 
og hvor realistiske er de.

Ytterlig en intern foredragsholder er Per Bjønnes Karlsen. 
På sin typiske fengslende måte og uten manus, fortalte og 
forklarte han påstanden om at Norges Lakseoppdrettse-
ventyr startet på Husøy, etter en oppstart med ørret i 
Tjølling. Selv om han beskrev et eventyr fra sin egen virke-
lighet, er det ikke mindre imponerende. Han er blant de aller 
eldste i foreningen, men også en av de mest vitale.

Hvalfangere og sjøfolk i Antarktis har tradisjoner i 
foreningen, selv om de aller fleste har kastet anker. Noen 
etterkommere holder tradisjonen i hevd og Tom og Rune 
Henningsen kunne kåsere om: Tur til Syd Georgia,  Hval-
fangst, Falklandsøyene, videre til Syd Georgia deretter 
til Antarktis. 22 dager om bord med pappa som skipper. 
Informasjon om Syd Georgia; 150 isbreer, 11 topper over 
2000 meter pluss mye mer info. Besøke Henningsen 
Glacier etter farfar Henningsen. Grytviken var en spesiell 
plass å komme til. Navnet kommer fra grytene som ble 
brukt til å koke selfett i. Mange gode og informative for-
tellinger og bilder om hvalfangst.  

Et svært spennende foredrag var ved en ekstern fore-
dragsholder og forfatter av boken: «Bombingen av 
Marinens Hovedverft på Horten 23/2-1945”, en historie 
presentert med spennende detaljer. Dette er en krigs-
historie som påvirket Åsgårdstrand spesielt, da et av de 
britiske bombeflyene ble skutt ned og havarerte på jordet 
til Stang gård like ved Bakkeåsen. Som alle skjønner, Sjø-
mannsforeningen byr ikke bare på god mat og samvær, 
men også interessante foredrag og diskusjoner. Et godt 
sted å være.

Vennlig hilsen, Stein Goffeng-Nielsen

Åsgårdstrand Sjømannsforening
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Forfatter: Terje Simonsen
Foto: Shutterstock
Kilde: Forfatteren selv og OpenAI, ChatGPT

I høst var jeg på et tre dagers skrivekurs i Stavern. For-
fatteren Niels Christian Geelmuyden holdt kurset for oss 
16 deltagere. Flere av deltagerne var erfarne skrivere og 
jobbet innen forlag, akademia og var journalister i NRK 
og Aftenposten. Kurset handlet om å lære å skrive mer 
levende og ta i bruk virkemidler som kjente forfattere 
bruker. Niels Christian har skrevet en egen bok akkurat om 
dette som heter «Skrivekunstens hemmeligheter». Han 
lærte oss å ta med leseren på en reise ved å bruke en bil 
og kjøretur som metafor.I teksten man skrev kunne man 
vurdere hvordan leseren komme seg inn i bilen, er det lett 
å forstå hvor man skal, hva ser man i sidespeilet, er det 
mye som skjer i bakspeilet og har du med mye bagasje i 
teksten. Skriveoppgaven vi fikk var å levendegjøre en av 
våre foreldre på en side, men mer om dette en annen gang.

Vi bodde på det hyggelige hotellet Wassiliof og på kvelden 
samlet vi kursdeltagere oss for å oppsummere kursdagen 
og ta en øl. Jeg traff en annen trønder på kurset som heter 
Per Kristian Bjørkengsom er journalist i Aftenposten.Jeg 
spurte han om hva han skrev om akkurat nå. Da lyste det 
i øynene hans og Per Kristian fortalte at han skrev om noe 
som kunne revolusjonere samfunnet vårt på samme nivå 
som trykkerikunsten og elektrisiteten. Jøss, sa jeg, det var 
da svære greier, kan du fortelle hva du skriver om? Ja, jeg 
skriver om selskapet OpenAI som nå snart lanserer sin 
tredje versjon av ChatGPT. Hva er en ChatGPT, spurte 
jeg? Da fortalte Per Kristian om ChatGPT som er en 
kunstig intelligent praterobot som har analysert en enorm 

mengde tekst som er ment til å etterape menneskelig 
interaksjon og formuleringsevne. Denne ChatGPT vil 
endre mange deler av samfunnet vårt, den spås å være 
søkemotoren til Googles død, og at den vil endre all skole-
gang og utdanning. Det at vi går på skrivekurs i Stavern nå 
er litt paradoksalt, for ChatGPT vil gjøre skrivejobben for 
oss i fremtiden, avsluttet han.

30. november åpnet OpenAi tilgangen til ChatGPT og 
etter fem dager var det en million brukere som har tatt 
den i bruk, noe som er rekord innen det å ta i bruk ny 
teknologi. Avisene og nyhetskanalene flommer over av 
innlegg og diskusjoner om hvordan denne teknologien vil 
endre måten elever og studenter kan jukse på i skolen, 
om ikke prøvemetoden endres til å bruke papir og penn 
eller at alle prøver må svares muntlig. 

GPT teknologien kan ikke tenke selv og de beregner bare 
det ordet som mest sannsynlig kommer etter det forrige.
Denne enkle mekanismen er nok til at maskinen kan mot-
ta detaljerte instruksjoner og svare med flytende, lengre 
tekster. Det vil si at denne teknologien også kan være 
skummel om vi ikke bruker kritisk sans og blir gode til å 
stille spørsmål til tekst vi leser. ChatGPT kan også kalles 
en lystløgner, der den svarer det som virker å passe godt 
inn i sammenhengen. Så hvorfor bruker vi ØkoFuture sin 
spalteplass til dette?Jo fordi det er så viktig å kunne bruke 
og anvende ny teknologi kritisk til det beste for økonomi-
en og økologien i fremtiden.
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Invitasjon til folkemøte 
i atriet på Åsgården skole torsdag 23. mars klokken 1800

Velforeningen inviterer til folkemøte for å belyse problem- 
ene med gjennomgangstrafikken i Åsgårdstrand. 

Trafikken er allerede i dag et stort problem da den deler 
byen i to,og skaper en farlig vei for barn og ungdom både 
på vei til skole og fritidsaktiviteter. Den er dessuten svært 
ødeleggende for den nylig vedtatte reguleringsplanens 
målsetting om å bevare småhusmiljøet i sentrale bydel 
mest mulig slik den var på Edvard Munchs tid.

Politikerne ser ikke ut til å ta problemet på alvor, og vi 
frykter at situasjonen blir mye verre når jernbanestasjonen 
på Skoppum vest står ferdig.

Vi ønsker i møtet å få tilbakemeldinger fra innbyggerne 
slik at politikerne i Horten kommune får en oppdatert 
orientering om innbyggerne frustrasjon over den stadig 
voksende trafikk forurensningen.

Velkommen!   Styret
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Åsgårdstrand Velforening 
kaller inn til årsmøte 2023

Alle interessert ønskes velkommen, men for stemmerett må 
medlemskontingent for 2022 være betalt (ta med kvittering/VIPPS-bevis). 

Har du ennå ikke betalt så er det fortsatt mulighet!

Vedtektsfestede saksdokumenter legges ut på Facebook og www.asgardstrand.no slik at alle 
kan forberede spørsmål/kommentarer.Siste frist for innmelding av saker er 20. februar.

Når: Tirsdag 28. februar 2023 kl.18:00
Sted: Gamle Rådhusetkvartalet, N.C. Nielsens gate 3

SAKSLISTE
1.  Godkjenning av innkalling/saksliste
2.  Valg av møteleder
3.  Valg av referent
4.  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
5.  Styrets årsberetning for 2022 samt driftsregnskap og balanse 2022
6.  Miljøprisen 2022 og innkomne forslag fra medlemmer.
7.  Styrets forslag er at medlemskontingenten forblir uforandret i 2023,kr.300,- pr. medlem/husstand
8.  Valg

Åsgårdstrand 29. januar 2023
Styret
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Av: Lars Joachim Jacobsen

Åsgårdstrand var årets vinnerda kommuneadministra-
sjonen den 1. november la fram sitt forslag til et stramt 
budsjett for 2023 og årene framover; Åsgårdstrand var 
nemlig den ubestridt vinner i listen over foreslåtte kost-
nadskutt:

• Nedleggelse av Galleri Ask
• Nedleggelse av valglokalet i Åsgårdstrand
• Nedleggelse av det 12 år gamle sykehjemmet i 

Åsgårdstrand
• Allaktivitetshuseti Åsgårdstrand utsettes på ubestemt 

tid (les skrinlegges)
• Ny barnehage i Åsgårdstrand legges midt i et boligom-

råde uten sikker adkomstvei, og vil bygge ned en del av 
skolegården

• Nedleggelse av folkebiblioteketi Åsgårdstrand som har 
åpent noen timer på mandag kveld. 

Ikke til å tro
Vi har vært vant til at Allaktivitetshuset var på kommu-
nedirektørens årlige forslag til kuttliste, men nå hadde 
kommunestyret så sent som i siste møte før sommerferi-
en vedtatt at det skulle jobbes videre med Allaktivitetshus 
og ny barnehage ved idrettsanlegget/Bakkeåsen, og det 
var lagt et løp i budsjettet for 2022 for realisering. Så noe 
overrasket var vi. De øvrige kuttene i tjenester og opp-
levelser i Åsgårdstrand var nesten ikke til å tro – ja, hva 
skulle befolkningen i Åsgårdstrand egentlig tro?

Kritisk kommuneøkonomi
Kommuneøkonomien var i en så kritisk stilling at også 
eiendomsskatt ble foreslått innført for å sikre kommunen 
midler til å drifte forsvarlig. Samme kveld gikk imidlertid 
ordføreren ut i media og fortalte at eiendomsskatt ikke 
var aktuelt å innføre i 2023 – det hadde de lovet at ikke 
skulle innføres i perioden 2019-23, og det løftet skulle 
de holde. Øvrige foreslåtte kutt måtte vurderes, og alle 
ble oppfordret til å gi innspill. Åsgårdstrand Velforening ga 
sine skriftlige innspill til ovennevnte saker – de ligger alle 
på kommunens innsynssider for den interesserte.

Fakkeltog
Her stolte vi imidlertid ikke på at skriftlige innspill og møter 
med de politiske gruppene var tilstrekkelig, så sammen med 
Sanitetsforeningen, Kiwanis og Idrettsforeningen ønsket 
Velforeningen å invitere politikerne til et møte i Åsgård-
strand, kombinert med en tydelig og kraftfull markering av 
motstanden mot kuttene. Vi besluttet at vi ville mobilisere 
til et fakkeltog for Åsgårdstrand. Det ble bestilt inn 100 
fakler, såpass mange måtte vi vel tro kunne komme. Dagen 
etter ringer Stian Nilsen; «Bestill 100 fakler til – dette vil 
folk være med på!» Jeg bestilte ytterligere 150 fakler.

Åsgårdstrand står samlet
Den 23. november møtte ledende politikerne fra partiene 
i kommunestyret påÅIFs klubbhus. Foreningene i Åsgård-
strand var tydelige på at kuttene var nær uforståelige - og 
til dels direkte løftebrudd. Møtet ble avbrutt etter en tid 
da en oppglødd reporter fra NRK henrykt kunne fortelle at 

Faklene tennes i Åsgårdstrand
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hundrevis av barn, voksne og eldre var på vei mot klubb-
huset. Ut av vinduene kunne vi se en lang rekke med tente 
fakler bevege seg mot klubbhuset. Nær 700 mennesker 
viste sitt tydelige engasjement– det var et kraftfullt syn! 
Politikerne var nede og snakket med folk, og de ble inter-
vjuet av NRK. Meny stilte opp med varm drikke og noe å 
bite i, og Stian holdt en kort appell. Møtet med politikerne 
fortsatte og budskapet ble hamret inn. Historier fra frivil-
ligheten ble fortalt og kunstnerne hadde sin appell. Ingen 
kunne si de ikke hadde skjønt budskapet nå. Åsgårdstrand 
hadde tydelig vist sin misnøye en vindfull novemberkveld.

Videre utredning av Allaktivitetshus
Fasiten kom i kommunestyret den 15. desember -Kutte-
ne i Åsgårdstrand ble reversert, i alle fall delvis. Galleri Ask 
forblir, vi har fortsatt valglokale, sykehjemmet beholdes 
i en viss drift inntil behov er endelig utredet, bibliotektil-
budet videreføres, og prosjektering av Allaktivitetshus og 
barnehage fortsetter. Men for Allaktivitetshuset og ny 
barnehage er det kun avsatt 3 millioner for videre pro-
sjektering i 2023. Deretter ingen midler, og uten midler 
blir det ikke bygget noe. Kampen for Allaktivitetshuseter 
altså ikke slutt. Vi kunne ønske ordfører Are Karlsen var 
like tydelig om den delen av partiprogrammet som gjelder 
Allaktivitetshus i Åsgårdstrand som eiendomsskatt. I par-
tiprogrammet hans står det for 2019-23 ganske enkelt 
og godt «Bygge Allaktivitetshus i Åsgårdstrand». Høyre har 
det også som en av sine hjertesaker for inneværende pe-
riode; «Etablere Allaktivitetshus med ungdomsklubb i Åsgård-
strand». Bare disse to partiene, som har styrt kommunen 
de siste tiårene, har altså alene flertall i kommunestyret til 
å vedta at dette skal skje. Status ved årsskiftet 2022-23 
er at saken står i bero da administrasjonen, på eget initi-
ativ og mot kommunestyrets klare instruks, har bevilget 
seg en ekstra tenkerunde for virkelig å spare kostnader. 

Administrasjonen slår kontra
For her kommer den rare delen av historien: I kommune-

styremøtet den 13. juni fikk administrasjonen en marsjor-
dre fra et samstemt kommunestyre: Ny barnehage og 
Allaktivitetshus skal bygges i Åsgårdstrand ved idretts-
anlegget/Bakkeåsen. Det ble ikke gitt en ramme, men 
et sted mellom 95 og 176 MNOK var beløpet kommu-
nestyret ville se.

Likevel velger administrasjonen høsten 2022 igjen å arbei-
de videre med alternativer som kommestyret har forkastet 
så sent våren 2022. Administtrasjonens forslag til bespa-
relse i budsjettet var ganske enkel: La være å bygge et Al-
laktivitetshus i Åsgårdstrand og bygg barnehagen så enkelt 
som mulig i Lønneveien, på bekostning av skolegården fra 
2015 som barna setter så stor pris på. Trafikksikkerhets-
spørsmålene for barna på Åsgården skole og for lokalmil-
jøet ved å bygge en barnehage som skal ta imot inntil 120 
barn i Lønneveiener ikke engang vurdert.

Horten Love – gjelder ikke for Åsgårdstrand
Nå kom det midler til videre prosjekteringsarbeid i 2023, 
men som tidligere beskrevet ingen videre bevilgninger til 
bygging. Horten Love sies det. Vi får tro det gjelder også de 
lovnadene som har vært gitt til Åsgårdstrands befolkning i 
nær 20 år, og at hjertet også banker for Åsgårdstrand når 
kommunestyret – igjen – skal behandle administrasjonens 
nye rapport om Allaktivitetshuset og barnehage i løpet av 
vinteren. Vi lover i alle fall å følge denne saken tett: Her skal 
ingen politikere få ro før spaden settes i jorda.
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sprutskade ved kasko og
delkasko. Fagmessig

montering av alle
typer ruter.

Behjelpelig
med forsikrings-
papirer.

G L A S SM E S T E R B. Børresen
Sverresgate 16 • Horten • Tlf. 33 07 36 45

Glassreparasjoner • Bilglass • Bly og messinginnfatninger • Speil • Innramming
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www.baker-nilsen.no

Tlf. 917 33 960

Glad på badet? Ikke det? Ring T&T
Tør du pusse opp badet uten bruk av våtromsgodkjente

fagfolk? Ring den eneste våtromsgodkjente
byggmesterbedriften i by’n.
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Tekst: Terje Simonsen og Anita Myklebust

Det var en vakker sommerkveld på Ildverket, den idylliske 
øya midt i Færder nasjonalpark, hvor gode venner i lystig 
lag kom på ideen om å lage en lokal sommerakevitt. Året 
var 2013, men det varte og rakk, og mange samtaler, mø-
ter og gode argumenter senere ble Aasgaard Strandake-
vitt vinteren 2015 lansert med brask og bram. Prosessen 
frem til ferdig produkt inkluderte et hyggelig besøk hos 
Stig Bareksten på Det Norske Brenneri (DNB) i Grimstad, 
hvor det ble etablert et fruktbart samarbeid mellom den 
nyetablerte foreningen Aasgaard Gilde og DNB. Det ble 
innkalt til en blindsmaking på den lokale puben, Naustet 
i Åsgårdstrand, hvor 100 ivrige sjeler møtte opp, smakte 
og stemte frem en akevitt som mange kunne like.  

I juli 2022 ble Aasgaard Strandakevitt kåret som vinner 
blant 15 andre sommerakevitter i en blindtest gjennom-
ført av Norske Akevitters Venner. Stas er det også at man 
et steinkast unna Piccadilly Cirkus i London, kan få servert 
Aasgaard Strandakevitt på restauranten Aquavit.

Dette var bare begynnelsen …
Aasgaard Gilde og den lokale kjøpmannen på Meny syntes 
at den lille byen også burde lage sitt eget øl, og som sagt 
så gjort. I samarbeid med Borre Brygg og Horten Mikro-
bryggeri ble det utviklet en gylden drikk med et hint av 
hyllebærekstrakt. Aasgaard Strandøl ble satt i produksjon 
hos Færder Mikrobryggeri og lansert rett før Di Derre gikk 

på scenen i Munchparken under byfesten, Åsgårdstrands-
dagene, i 2017.

Aasgaard Gilde kan nå tilby flere produkter; Aasgaard 
Strandbobler, en prosecco fra produsent Andreola, Aas-
gaard Juleakevitt og Aagaard Recepten, en bitterdram 
med 19 forskjellige urter, sopp og bær. Juleakevitten blir 
den 6. årgangen og er nå blitt en fast juletradisjon på linje 
med Gammel Oppland og Lysholm Linje. 

Designet med inspirasjon fra Åsgårdstrand
Kunstnerbyen er kjent for det spesielle lyset som i sin tid 
inspirerte malere som Edvard Munch, Christian Krogh og 
Hans Heyerdahl. Aasgaard Gilde søker å sette smak på 
lyset i Åsgårdstrand, og designer Bettina Myklebust 
Støvne, oppvokst i småbyen, men bosatt i London, er 
ansvarlig for den grafiske profilen til foreningen samt 
designet på etikettene. Inspirasjonen er hentet fra korn-
åkerne (Aasgaard strandøl), Fjugstad allé (Aasgaard 
Recepten), havnen med sine seilmaster og steinblokker 
(strand- og juleakevitt), skulpturen «Sjøfrøkna» (Aasgaard 
Strandbobler) og det fantastiske fargespillet på himmelen 
ved solopp-og -nedgang. Lokalbefolkningen i Åsgård-
strand er stolte av disse produktene, og det er populære 
julegaver til venner og bekjente fra fjern og nær.

Rause gaver til gode formål
Aasgaard Gilde har som formål å skape positive aktivi-
teter i Åsgårdstrand, og siden lanseringen av det første 

AASGAARD GILDE
feirer 10 års jubileum i 2023

Den meriterte fotografen Hugo Lande fra Feskjær, tok flere bilder for Aasgaard Gilde før han dessverre døde i en skiulykke for 
noen år siden. Bildet av vår sommerakevitt og øl i fjæra er kanskje det vakreste. 
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produktet i 2015 har overskuddet av salget blitt delt med 
lokalbefolkningen. Gavene har vært mange; blant annet 
ferskvanndusj, grill og stupetårn på badeflåte til Bade-
parken, hoppeslott, PA-anlegg og startnummerpakker 
til Barneidretten, bidrag til uniformer, instrumenter og 
fane til Åsgården Skolekorps, utelys til petanque-bane 
i havnen, bidrag til utgivelse Magasinet Åsgårdstrand, 
julenissebesøk med edle dråper til aldershjemmet og tre 
hjertestartere montert opp på sentrale steder i byen. 
Gaven 2023 går til Aktivitetsgruppa i Åsgårdstrandsdag-
ene som ønsker seg et nytt Hoppeslott.

Antall medlemmer øker stadig og vi er nå blitt 171 med-
lemmer som støtter arbeidet litt ekstra.

Vanligvis bruker ikke en 10 årsdag å by på så mye fest, 
men for Aasgaard Gilde vil 2023 bli året der vi skal lage 
mange fester både for hele Åsgårdstrand og Gilde med-
lemmene. Alle planer er ikke spikret ennå, men vi har lagd 
fest før og det skal vi virkelig gjøre i vårt jubileums år også.

Horten kommune må omprioritere sine midler og legger ned 
flere avdelinger på sykehjemmet i Åsgårdstrand. Men da 
var gleden ekstra stor at Aasgaard Gilde ga sin juleakevitt til 
beboerne som vanlig.Avdelingssykepleier Ingrid Paulsen tok 
imot gaven på vegne av beboerne. Foto: Even Hammersvik, 
Gjemgangeren

Hvorfor 

AASGAARD GILDE?
Åsgårdstrand er en strandby, som gjenspeiles i både navn og 
utforming av våre produkter. Åsgårdstrand kommer fra nav-
net Aasgaard i den norrøne mytologien, verdens hovedsete. 
Gilde er en sosial sammensetting for festlige lag med lang 
historie i nordisk kultur. 

Antall medlemmer: 171 (pr jan 2023)
Engangs-medlemsavgift: kr 1.000. 
Etablert: 2013
Omsetning: ca10mill
Overskudd: ca 1,1 mill som deles ut til gode tiltak i Åsgård-
strand

Aasgaardgilde.no
Følg Aasgaard Gilde på Facebook
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Horten

Vil du bli med oss i kommunestyret?

Dag N Kristoffersen
kandidat 2023

Carl Otto Kielland
lokallagsleder

Eddy Robertsen
gruppeleder

Trygve Børsting
nestleder

Klara R Høihilder
varamedlem

Hilde Holta
styremedlem

venstre.no/blimed

Jeg vil bli med!
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Bromsveien 23
3183 Horten

Telefon: 33 04 59 87
Mobil: 97 54 02 50

E-post: post@knutlangaas.no

www.mesterhus.no
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Vestfoldmuséene
Edvard Munchs liv og kunst, har alltid skapt interesse blant forskere, ikke bare i Norge men 
også internasjonalt. Det produseres utstillinger og publiseres forskning på Munch konti-
nuerlig. Flere forskere besøker Åsgårdstrand ved siden av nysgjerrige turister fra hele 
verden. Den lille byen ved havet, hvor Munchs sommerhus fortsatt står som et minne om et 
svunnet liv, men et ikke så glemt kunstnerskap. Hvert år besøkere flere tusen mennesker 
Munchs hus, mange av disse er fagpersoner og forskere.

RIR – Researcher in Residence
Er opprettet for at nettopp forskere fra hele verden skal 
kunne komme og oppleve Åsgårdstrand mens de jobber 
med prosjektene sine. Tanken er å ikke avgrense forsknin-
gen til et nivå eller uttrykk, men at det like gjerne kan være 
en kuratortekst som en fagartikkel fra en akademiker som 
blir produsert. Disse fagpersonene ønsker å gå i Munchs 
fotspor, og kan ha stor glede og nytte av å oppholde seg i 
Åsgårdstrand. Munch, er etablert som et viktig satsnings-
område med potensiale for utvikling i regionen. Det at 
Munchs hus er kunstnerens eneste gjenværende kunst-
nerhjem i Norge og verden, gjør at stedet er unikt i seg 
selv, på samme måte som de mange velkjente motivene 
Munch malte fortsatt er å kjenne igjen i Åsgårdstrand. 

Haugar Kunstmuseum og Munchs hus
Avdeling kunst ved Vestfoldmuseene, består av Haugar 
kunstmuseum og Munchs hus. Samhandling på tvers og en Munchs hus, byste.  Foto: M. M.MikkolaMuhrman

Munchs hus med mennesker.  Foto: M.M.MikkolaMuhrman
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kobling mellom institusjonene er en viktig del av utviklingen 
av avdelingen. Den mest logiske overbyggingen kan synes 
å være forskning på kunst.Et felles punkt, kunstmuseet og 
Munchs hus kan dra fordeler av et samarbeid. Forskning er 
dessuten en av Vestfoldmuseenes viktige bærebjelker.

Felles Residence i Åsgårdstrand
I sonderingsmøter med avdeling Kunst,Vestfold &Telemark 
fylkeskommune og Horten kommune ble ideen varmt tatt 
imot og i våres begynte et felles arbeid om å finne lokaler 
for en slik residence. I Åsgårdstrand, nærmere bestemt i 
Rådstuegaten, ligger det et lite hvitt hus vegg i vegg med 
et kunstnerkollektiv bestående av leiligheter, og atelier-
felleskap. Stedet ligger midt i småbyen, og har uteområder 
og fine fasiliteter, og er i en slags kunstnergrend.

Et pilotprosjekt
De tre partene Vestfold og Telemark fylkeskommune, 
Horten kommune og avdeling kunst ble enige om at et 
pilotprosjekt på 2 år er et fornuftig sted å starte, og at 
ordningen i første omgang skal være svært lukrativ slik at 
vi tiltrekker oss de beste og mest etablerte forskerne som 
igjen bidrar til publisitet for prosjektet. 

Andy Warhol og Munch
Blake Gopnik ble den første residenshaveren og kom til 
Norge i begynnelsen av oktober. Gopnik, som er utdan-
net kunsthistoriker fra Universitet i Oxford, har en lang 
karriere som kunstkritiker i USA. Han har skrevet fast for 
Washington Post og Newsweek og skriver nå jevnlig for 
New York Times. Han er også forfatter av en omfattende 
biografi om Andy Warhol, som ble publisert i 2020. 

I1983-1984 produserte Andy Warhol en serie med 15 
bilder med Munch motiver. Andy Warhol var kjent for sin 
interesse for Munch og hadde i 1973 besøkt Nasjonalmu-
seet i Oslo for å se verk av Munch.

Blake Gopnik I Åsgårdstrand
Da Gopnik ankom Åsgårdstrand ble han møtt med en 
kalde vind og piskende regn, men dette stoppet ikke New 
YorkerenGopnik i å ta daglige løpeturer i mellom skriveø-
ktene. Turen bar inn i eventyrskogen og på Munchs gamle 
stier. Til hans store glede fikk han under sin tid i Åsgård-
strand oppleve en fullmåne (lik dem vi alle kjenner fra 
Munchs kunst), det å bli invitert på Lapskaus, besøke den 
lokale puben og møter med lokalbefolkningen han sent vil 
glemme. Bading, ble dog litt for kaldt.

Ny utstilling med Warhol og Munch
Den 9. oktober holdt Gopnik et foredrag for et antall inter-
esserte på Haugar kunstmuseum. I tillegg holdt han et lite 
innlegg for inviterte på Rådhuset i Åsgårdstrand. Til høsten 
2023 åpner Haugar kunstmuseum utstillingen Warhol 
og Munch. Sparebankstiftelsen DNBs deponi med Andy 
Warhols verk er tilbake på Haugar kunstmuseum etter 1,5 
år på turne. I forbindelse med utstillingen vil det bli publisert 
et essay av Blake Gopnik. RIR vil fortsette under 2023 og 
vi venter spent på hvem som blir den neste forskeren som 
inntar den lille hvite lensmannsstuen. 

Ved spørsmål om RIR, ta kontakt med avdelingsdirektør Ida 
Bringedal, ida.bringedal@vestfoldmuseene.no.

Blake Gopnik og avdelingsdirektør Ida Bringedal.
Foto: M.M.MikkolaMuhrman

Andy Warhol, Madonna and self portrait with skeleton arm 
(after Munch), 1984. Foto: Haugarkunstmuseum
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Nytt og nyttig fra 

            
Denne våren er det gudstjeneste annenhver søndag i Åsgårdstrand og Borre. Dette 
gjør det enklere å huske, og vi håper mange vil komme. Vi har også kirkekaffe hver 
gang det er gudstjeneste i Åsgårdstrand. Det er veldig hyggelig å sette seg ned 
sammen og ta en prat over en kaffekopp og et kakestykke etter gudstjenesten.

Avskjedsgudstjeneste 15.1
Søndag 15. januar 
var det avskjeds-
gudstjeneste for 
sogneprest Stina 
Frøvoll Torgauten. 
Hun har hatt permi-
sjon den siste tiden, 
og vikar har vært 
Johan Wilhelm Elt-
vik. Han vil fortsette 
som vikar i påvente 
av ansettelse av ny 
sogneprest. Dette 
betyr blant annet at 
Eltvik fortsetter å 
følge opp konfir- 

mantene. Det er han svært fornøyd med da han 
trives med denne fine gjengen. Vi er glad for at det 
blir kontinuitet både i konfirmantarbeidet og i guds-
tjenestene.

Kirketjeneren pensjonerer seg
Kirketjeneren vår Ove Milde pensjonerer seg over 
nyttår, og dette blir markert på gudstjeneste i februar.

Den gode samtalen
Hver tredje søndag i måneden har vi «den gode sam-
talen». Denne kvelden er det samtale om et tema,-
samtidig med et kveldsmåltid. 
Følg med på Åsgårdstrand kirkes facebookside, 
plakater utenfor kirken eller horten.kirken.no for mer 
informasjon.

Johan Wilhelm Eltvik.

Engangskor med band i Åsgårdstrand

Åsgårdstrand kirke

Hvis du er glad i å synge røffe flerstemte spirituals 
med band, har du muligheten til å gjøre akkurat det 
2. påskedag: Engangskoret Åsgårdstrand inviterer 
til en åpen øvelse med kantor Ansgar Beste. Vi øver 
på røffe og vakre spirituals, og vi har musikere fra 
bandet Jazz & Co med på laget.

Øvelsen foregår mandag, 10. april 2023, kl. 15.00-
18.00, i Åsgårdstrand kirke, med omgående frem-
føring i musikkgudstjenesten kl. 18. Det er gratis 
deltakelse uten påmelding!
Har du spørsmål, kontakt kantor Ansgar Beste, tlf: 
969 45 779, ansgar.beste@horten.kirken.no.

Engangskoret er et prosjektbasert gospelkor- og lav-
terskel-tilbud i Åsgårdstrand menighet som foregår 
et par ganger i året og er for alle som liker å synge! 
Det er spesielt rettet mot deg som kanskje ikke har 
tid til å synge i kor året rundt. 

Hver øvelse er et selvstendig prosjekt som avsluttes 
med en egen fremføring. Det går helt fint å komme 
kun én gang, men man får best utbytte av å bli med 
flere ganger.

Alle kan være med i Engangskoret, uansett om du 
aldri har sunget i kor tidligere eller om du har lang 
fartstid som korsanger. Du trenger ikke å kunne 
noter. Engangskoret er åpent for både barn, ungdom-
mer og voksne, men passer best for 10 år og opp-
over. Hele familien er velkommen. Vi oppfordrer sær-
lig sangglade ungkarer, pappaer og herrer til å stille! 

Folk fra nabomenigheter og -kommuner er selvsagt 
også hjertelig velkomne.

Foto: Knut Bjerva
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SKRÅ
BLIKK

Bane Nor har 43 ansatte som jobber med kommunika-
sjon og samfunnskontakt. Syv av disse er kommunika-
sjonssjefer. Tygg litt på den. Man kan kanskje si at dette 
er klart bevis på godt forsyn: sjelden har vel ett selskap 
vært bedre dimensjonert for å håndtere en skandale.

Har et kommunikasjonsproblem
Men man kan vel påpeke at noen har sovet litt på jobben 
når det gjelder informasjonsflyten. Det ville ikke overras-
ket meg om kommunikasjonssjefene i Bane Nor nå sitter 
i møter for å vurdere hvilket eksterne kommunikasjons-
selskap de skal hyre inn for å utarbeide en ny kommuni-
kasjonsstrategi for redde sitt omdømme etter at det er 
kommet fram at de har et kommunikasjonsproblem.

Trenger ekstern granskning
Sjefen for det hele, mannen som ingen visste navnet på 
før 3 januar 2023, Jon-Ivar Nygård innkalte til et hast-
emøte for å få ny informasjon om hva som hadde gått 
galt. Han kunne dessverre ikke stille på Dagsnytt 18 
samme dag for å kommunisere hva som hadde gått galt, 
men sendte i stedet sin statssekretær som på direkten 
kunne informere om at det hadde kommet fram ny in-
formasjon om at det var viktig informasjon de ikke hadde 
fått. Mannen med det ultimate lederansvaret for ett av 
de største samferdselsprosjektene i nyere tid utviste 
den handlekraften man kan forvente. Han har annonsert 
at det trengs en ekstern gransking. Feilen er altså ikke 
sjefens ansvar, og ei heller er det hans ansvar å finne ut 
hva som har gått galt. Konklusjonen er at vi skal hyre inn 
eksterne konsulenter for å skrive en rapport om hvordan 
et selskap har hyret inn eksterne konsulenter som har 
skrevet rapporter som man ikke har kommunisert infor-
masjonen fra. Vi venter i spenning.

Systemet yngler dårlige ledere
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I styremøte 27. juli ble valgkomité oppnevnt, og de tre styremedlemmer som ikke er på valg i 2023 fikk
ansvaret for å fremme forslag på nytt styre og revisorer. Etter styrets mening vil disse tre ha størst forutsetning
til å foreslå personer som innehar den kompetanse som ønskes tilført i styret:
Til årsmøtet 2023 er Øivind Klausen – Åse Nordland – Unn Karin Olsen oppnevnt.

Fra og med februarnummeret 2023 går vi bort fra glanset papir.
Tiltaket er et sparetiltak som ikke vil gå ut over kvaliteten på magasinet totalt sett.

De aller fleste foreninger har sagt ja til deltakelsen og kan bruke magasinet som informasjonsorgan for sine
medlemmer samtidig som det kan fungere som rekruttering.

For økonomisk status for driftsåret  henvises det til driftsregnskap og balanse.

Åsgårdstrand, 8. februar 2023

_________________ ___________________ __________________
Benn Solem Øivind Klausen Morten Børresen
Styreleder Nestleder Styresekretær

_________________ _______________      _________________       _________________
Roger Vårum Yngve Seippel Åse Nordland Unn Karin Olsen
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Av John O. Egeland

Vi skrur tida tilbake til 1890. På Vallø ligger det en 
finnhval halvveis trukket opp på land. Et foto viser det 
massive dyret som kan bli opptil 24 meter langt. På 
denne tida er det så mye hval i Oslofjorden at hvalfangst 
pioneren Svend Foyn bygde en hvalstasjon utenfor Tøns-
berg. I løpet av den første vinteren klarte Foyns mester-
skytter Carsten Bull å fange 75 hval, ifølge Nøtterøy 
Historielag.

På denne tida yret det av liv i Oslofjorden: Sildestimer, 
brisling, kveite, torsk, steinbit, makrell og sjøørret. Til og 
med tunfisk tok turer inn i fjorden, og helt inne i Bunne-
fjorden var det en bestand av verdens nest største hai. 
Håkjerring er en skapning som kan leve i 400 år eller mer. 
Ellers var fjorden full av blåskjell og østers, og fuglelivet 
var rikt. Balansen mellom fjordens økosystem og men-
neskene langs strendene var ennå intakt.

Vi vet alle hvordan det siden har utviklet seg. Økt ut-
slipp av næringsstoffer, varmere klima, en voksende 
befolkning og kamp om arealene øker presset på 
Oslofjorden. Tilførsel av nitrogen, fosfor og partikler er 
høyere enn det Oslofjorden naturlig kan håndtere. Det 
fører til oppblomstring av alger, tilslamming og dårlige 
levevilkår for dyr og fisk. Avrenning fra landbruket og 
utslipp fra private og offentlige renseanlegg er blant 
kildene. I selve fjorden har hundre år med bunntråling 
gjort at sjøbunnen mange steder er pløyd som en åker.

Åsgårdstrand er en klassisk norsk kystby. Sjøen som 
matfat, transportvei og turistmagnet er helt sentrale 

elementer i byens historie. Selv om det ikke lenger 
kommer hollandske seilskuter for å hente tømmer her, 
er Åsgårdstrands fremtid helt avhengig av en ren og 
attraktiv fjord. Sammen med naturlandskapet er dette 
blant våre aller viktigste verdier.

Dette er en sak som innbyr til bredt politisk samarbeid. 
Den forrige regjeringen la fram en omfattende plan for å 
redde Oslofjorden. Planen inneholder mange gode for-
slag til tiltak, men det fulgte ikke penger med. Det bor 1.5 
millioner mennesker rundt Oslofjorden. Det gir grunnlag 
for å øve sterkt politisk press på de sentrale myndig-
hetene.

Derfor er det en lysning at 26 ordførere i kommuner
rundt Oslofjorden har sendt et brev til miljø- og klima-
minister Espen Barth Eide om truslene mot Oslofjorden. 
Ordførerne peker blant annet på at det må stilles 
strengere krav til rensing av nitrogen fra offentlige 
renseanlegg. De viser til at Oslofjorden har enorm verdi 
for befolkningen, samtidig som fjordens marine miljø 
viser klare tegn på et økologisk sammenbrudd.

Å sitte med et fiskesnøre i solnedgang utenfor Åsgård-
strand er en av mine fineste opplevelser. Noe makrell blir 
det alltids, og i mellom også en sjøørret. Fjorden er 
nemlig ikke død, men svært syk. Går vi målbevisst til 
verks kan viktige marine miljøer få ny levekraft. Naturen 
har en stor evne til å lege seg selv. Det haster, det vil 
koste penger og må medføre begrensninger som gjelder 
fisket.

Det er det verdt. Dør fjorden dør også den historiske 
kystbyen Åsgårdstrand.

Dør fjorden, dør også 
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fra A til Å!

Sommerfest
Ønsker du å ta sommerfesten til

nye høyder? Vi har det du trenger
for å gjøre det lille ekstra.

Konfirmasjon
Vi leverer tapas og koldtbord med 

spennende tilvalg.
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Av Terje Johansen

Kort sagt, så betyr det å preparere hunden for å fungere sammen med mennesker i ulike mil-
jøer og situasjoner. Det vil si at hunden skal kunne håndtere, og med det, avreagere på situa-
sjoner som for den i utgangspunktet er unaturlig i forhold til hvordan den fra naturens side er 
«skrudd sammen».

Hunder ogHver dagslydighet – hva betyr det

Tilpasser seg mennesket
Hunden har gjennom tusener av år endret og tilpasset seg 
mennesket. Det vil si at mange av dens naturlige egen-
skaper har blitt endret for å tilpasse seg menneskene og 
det samfunnet de har skapt. Det å kunne danne flokk med 
menneskene, er den mest dominerende egenskapen som 
er endret fra villhunden til den tamme hunden vi kjenner 
idag. Men det at samfunnet er i stadig endring, gjør at 
også vi som hundeeiere må sørge for at hunden også 
tilpasser seg endringene.

Hunder må sosialiseres
Mange hundeeiere neglisjerer å tilpasse hunden sam-
funnet utenfor egen «hage». For å skjerme hunden drar 
de gjerne på steder hvor det er lite folk og ingen hunder. 
Og med det får man en formening om at hunden har en 
bra og tilpasset adferd. Men når plutselig et menneske 
eller en hund dukker opp, får man ofte reaksjoner som 
man ikke hadde forventet. Det skjer gjerne ved at hunden 
utagerer, prøver å gjøre utfall både på menneske og hund, 
og bjeffer og greier ikke å avreagere. Resultatet er ofte at 
hunde-eier røsker i båndet og prøver å dra seg unna. Har 
man en stor hund, kan dette være utfordrende.

Tidlig erfaring er viktig
Hva tenker man i bakhånd? Kanskje at hunden er ag-
gressiv eller ustyrlig eller at den mentalt «mangler» noe? 
Svaret ligger nok ikke her, men heller at hunden ikke har 
fått de nødvendige erfaringer helt fra valpestadiet av. Vi 
har rett og slett ikke latt den få erfare det å møte andre, 
både to- og firbente.
Eksemplene kan være mange: hund som vil løpe etter biler, 
syklister, gjøre plutselige utfall mot mennesker, kanskje 
mot barn. En slik hverdag med hunden vil alltid være van-
skelig og etterhvert altoppslukende! Vi kan nok ofte trekke 
konklusjonen at man i sånne tilfeller ikke har kontroll på 
hunden. Hva gjør vi?
For det første: det er aldri for sent! Og det beste rådet 
er å kontakte nærmeste hundeklubb. Her vil man ofte 
finne folk som både har erfaring og kunnskap om sånne 
problemstillinger. 

Kontakt, kommunikasjon og læring
Hundeklubbene har veldig ofte kurskvelder med temaet 
«Hverdagslydighet», som gjerne  går over flere kvel-
der. Her er problemstillinger som nevnt ovenfor, noe av 
undervisningen. Det vi som regel begynner med, er å øve 
på kontakt med hunden. Fordersom man ikke har  kontakt 
med den, skjer ingen kommunikasjon, og derfor heller 
ingen læring. Men kontakt har flere aspekter. Det vi pri-
mært ønsker når det gjelder kontakt, er at hunden skal ta 
kontakt. Og vi mener da øyekontakt. Og når den gjør det, 
skal vi umiddelbart forsterke den handlingen ved å tilby en 
forsterker som hunden veldig gjerne vil ha, f.eks. en ball, 
godbit eller lignende.

Etterhvert som hunden erfarer at det å ta øyekontakt 
fører til en godbit, vil den etterhvert ta kontakt med deg 
oftere og oftere. Det er derfor lurt alltid å ha en godbit på 
lur, for å forsterke denne adferden når den skjer.

Kontakt gir resultater
Og: vi kan ikke lære hunden noe som helst, uten at vi har 
kontakt med den. Og hvis alle kunne innse akkurat det, vil 
vi få raskere resultater. Vi vil kunne lære den at kontakt 
med oss, gir større resultater enn å bjeffe på naboen.

Men det er et men her: Vi opplever også at hunden rett og 
slett ikke tar øyekontakt, at den er mer interessert i ting 
rundt seg, enn kontakt med oss. Og vi kan jo ikke vente 
i det uendelige før den tar kontakt. Derfor kan vi også 
bevege den til å ta kontakt med oss. Vi kan rett og slett ta 
kontakt «andre veien». Vise den forsterkeren, sette godbi-
ten foran nesa på den  o.s.v. Når den da blir interessert og 
tar øyekontakt, forsterker vi og roser den skikkelig.

I hverdagslydigheten er det alltid kontakt vi begynner med. 
Når det begynner å «fungere», påfører vi mer forstyrrelser 
etterhvert (andre hunder, andre mennesker, lyder, sykling 
m.v.).Dette kommer vi tilbake til i kommende artikler.Men: 
Start med kontaktøvelser, det blir aldri feil!
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Nylig kåret Arkitekturopprøret vinneren av årets heders- 
priser innen arkitektur. Både en grøss pris, men også en 
pris for det vakre og veltilpassede av nybygg. Vinneren 
blant de utvalgte kandidatene for vellykket arkitektur var 
Ramme Fjordhotell i Hvitsten. I begrunnelsen for prisen 
heter det at dette ambisiøse prosjektet har lykkes i å til-
passe seg omgivelsene og utvist god byggeskikk. Stedet 
er verdt et besøk.

Åsgårdstrand hadde også sin kandidat i finalen. Det er 
jo stas. Et nyoppført  leilighetsprosjekt i Ola Abrahams-
sonsvei bestående av 6 små hus i ulikefarger, får honnør 
for «midt i de sensitive omgivelsene rundt Munchs hus» 
å ha klart å videreføre skalaen og sjarmen fra Åsgård-
strands eksisterende bebyggelse. Utbygger (Hans Jacob 
Låhne) får rosende omtale for at han har ønsket å bygge 
hus som skal stå i 100 år. (Arkitekt Ingrid Kirkerud).

På særegne og tradisjonsrike steder hviler det et stort 
ansvar på de som velger å gjøre store endringer og 
forandre stedets visuelle uttrykk. I blant kan man un-
dres over hvorvidt man har vært seg bevisst at det er 
nettopp det man gjør. Arkitektur og atmosfære henger 
nært sammen.  Selv har jeg bodd flere steder rundt om 
i Norge. Ved gjenbesøk år senere har jeg latt meg over-
rumple av uniformeringen av mange byer og tettsteder.  
Stedetssærpreg har forsvunnet og det jeg opplevde som 
stedets sjarm er ikke lenger den samme.

Det er mange som har gjort seg disse tankene og slik 
har Arkitekturopprøret oppstått. I stedet for bare å være 
kritisk, er det mer konstruktivt å gi ros til de som ønsker 
å bygge noe som tåler tidens tann.  Det er en interessant 
tanke å gruble litt over hvor mye av det som bygges i 
dag, vil bli vurdert som verdifull arkitektur om 100 år.  

Kaster vi barnet ut med badevannet, når vi ser bort fra 
stedlige byggetradisjoner og fjerner kvaliteter generasjo-
ner før oss har opplevde som viktige og verdifulle. Skaper 
vi døgnfluer eller varige verdier? «Tidsriktig utforming» 
gror opp som paddehatter rundt oss. Flate tak og man-
glende takutstikk krever svært god ingeniørkunst når 
vinterstormene setter inn. 

Vil alt dette stå om 100 år? Eller har vi skapt døgnfluer 
som skal erstattes en gang i nær fremtid. Vi har klimapa-
nel og vedtak om bevaring av uberørt natur.  Vi har fått 
oss en vekker.

Om 100 år er alt det glemt! Det var trøsten da vi vokst 
opp. Nå må vi ta innover oss at ingenting av alt dette 
vil være glemt om 100 år.  La de verdier vi skaper i dag 
svære verdier som også er verdifulle om 100 år. Til glede 
for våre omgivelser også i fremtiden.

OM HUNDRE ÅR 

                                ER ALLTING GLEMT?
Av Tone Harr Lind
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Boligutvikling i 

                                                           Åsgårdstrand 
Det er stor fart i boligutviklingen i Åsgårdstrand. Bare 
for Damgataalene er det på vei inn et tredje prosjekt. 
Situasjonsplan for Damgata26 foreligger. Deer i tråd 
med bestemmelsene, og det eri utgangspunktet bra 
med ivaretagelse av områdene. Det er også veldig viktig 
å legge til rette for entreprenører som legger inn kapital 
(risikokapital) som bidrar til boligutvikling. Vi vil imidlertid 

løfte et generelt og prinsipieltspørsmål basert på en del 
betraktninger (del 2). Del 1 under er et sammendrag av 
noen viktige bestemmelser fra Områdereguleringsplanen 
i Åsgårdstrand (vedtatt 2018) og kommunedelplanens 
arealdel 2022-2033, inklusive dets bestemmelser og 
retningslinjer.

Situasjonsplan for Damgata 26 (ved Vikse Holding AS)
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1.  Aktuelt eksisterende planverk og regulering

Kommunedelplanens arealdel for 2022-2033

For «Hagebyen i Horten» gjelder følgende (jfr.arealplanens pkt. 14.8 og jfr. utfyllende fellesbestemmelser 
og retningslinjer kap. 4):
Pkt. b) Det tillates kun oppføring av boligtype enebolig eller tomannsbolig.
Pkt. c) Nye tiltak skal tilpasses til omkringliggende bebyggelsesstruktur. Det tillates ikke fragmentering av den 
sammenhengende hagestruktur.
Pkt. e) Nye tiltak skal harmonere med eksisterende arkitektonisk uttrykk i området. Det tillates moderne formspråk 
(arkitektur) der tiltaket på en god måte tilfører eller innordner seg «hagebyens» karakter.

Føringene i bestemmelsenes pkt. 1.13 «Byggeskikk» bør legges til grunn ved vurdering av «hagebyens» 
karakter, jfr. bokstav e) ovenfor. Pkt. 1.13 Byggeskikk sier:
«Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter 
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer, høyder, material- og fargevalg, takform og proporsjoner 
tilpasset strøket, skal fremme gode gate og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og landskaps-
bilde. Samtidig skal man være åpne for nye arkitektoniske forslag og bygningsformer. I alle plan- og byggesaker skal 
det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, til omgivelsene og til 
fjernvirkning.»

Avgrensning for Horten hageby
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Over erdet vist til en del føringer for hvordan kommunen 
og folkevalgte har innordnet planverket for å få til en 
styrt boligutviklingen i kommunen. Horten hageby har 
allerede i mange år gjennom ulike politiske saker fått 
spesielt stort fokus. Et slik sterk føring og avgrensing iva-
retar utbyggingen på en god måte innenfor dette områ-
det. Ser vi av avgrensningen for Horten hageby, ser vi at 
området dekker en betydelig del av Horten. Vi mener vi 
kan se likheter med hagebyen og deler av Åsgårdstrand 
(her blant annet Nygaardsfeltet). Det er mange av de 
politiske partiene som har det å «bevare hagebyen og 
ikke bygge ned hagene» som fanesaker, herunder også i 
partiprogram. Er Åsgårdstrand glemt, eller gjelder dette 
implisitt også i Åsgårdstrand? Vi ser også at AP har i 
sitt partiprogram at man skal ta vare på småbyidyllen i 
Åsgårdstrand.

Vi ser nå at fortettingen i Åsgårdstrand ikke er fullt styrt, 
men vi mener den er i utakt med regelverket. Vi ser at 
lokalmiljøer «vannes ut» med at vi får boligstrukturer 
som ikke ivaretar det bomiljøet og egenarten som alle-
rede ligger der. For å holde oss til Nygaardsfeltet (inkl. 
Munchs gate) har vi i de siste årene sett flere forhold ved 
at man bygger stort og større, og gjerne med flere bo-
enheter enn tidligere. Ved å spisse dette videre til kun å 
gjelde Damgata, ser vi også andre utfordringer. Damgata 
har allerede i dag trafikale utfordringer, og skal sammen 
med Munchs gate dekke inn- og utfartsveien for feltet. 
Også for barnehagen Stifinneren som ligger innerst i 
Damgata. Krysset Damgata og Grev Wedels gate (FV 
311) er allerede et høyrisikokryss. Er det slik at 
Nygaardsfeltet skal alene dekke fortettingen i Åsgård-
strand?

Arealplanens bestemmelser og retningslinjer pkt. 2.2.4 sier ift. fortetting i kommunen:
«….. Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og terrengform egner seg, 
og nye bygg lar seg innpasse på en god måte i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur. Både gjenværende 
og fradelte boligtomter skal være tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og andre bygg. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredsstillende leke og uteoppholdsarealer, ref. kravene i pkt. 1.9. Høyder og volum på nye bygg 
skal harmonere med skalaen i strøket.»

«Fradeling skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomtefor-
hold ned til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk forskrift § 5.8.»

Arealplanens føringer for boligbygging følger av kap. 4 der kommunen legger opp til 4-5 boliger pr år som 
skal realiseres ut ifra fortetting i Åsgårdstrand (for perioden 2023-2026 = 20 boenheter eller 50 boenhe-
ter for hele planperioden). Bakkemyra kommer i tillegg.

Områdereguleringsplanen i Åsgårdstrand
Eksisterende bygg og bygningsdeler skal vedlikeholdes i forhold til sin tid og sitt uttrykk, mens nye bygninger og 
bygningsdeler kan uttrykke sin tid, samtidig som de underordner seg det helhetlige kulturhistoriske miljøet slik at 
byens egenart bevares (jfr. kap. 1).

Nye bygninger skal utformes med spesiell vekt på hensynet til omkringliggende bebyggelse, anlegg og områder 
og tilpasses i formspråk, farger og materialbruk. Det tillates ikke sammenhengende fasade over 20,0 meter (jfr. 
kap. 3.1).

Det følger også av bystrategien til Åsgårdstrand at det er et ønsket resultat med «en felles forståelse for en 
fremtidig utvikling av Åsgårdstrand som by: en by å bo og leve i, historisk by, kunstnerby, besøksby, badeby, liten 
by» og en skal «ivareta en langsiktig og bærekraftig utvikling av Åsgårdstrand»
(jfr. side 6 i Bystrategi for Åsgårdstrand).

Det følger også av Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA) i regi av fylkeskommunen, at «planområ-
det for områdereguleringen i Åsgårdstrand ligger i sin helhet innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene.»

2.   Generelle kommentarer til utbygging i Åsgårdstrand
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I trafikkrapporten som ble utarbeidet til områderegule-
ringsplanen, ble det skissert en løsning ved at man kunne 
stengeDamgata og leggeden om slik at den munnet ut 
i FV 311 lenger vest, dvs. i krysset med Spettåsveien. 
Frem til en slik (eller alternativ)løsning, bør man som sagt 
vise varsomhet i forhold til fortettingpåNygaardsfeltet. 
Hva er «taket» for økt boligbygging for feltet? Vi vet også 
at ved et skifte (kjøp/salg) ofte resulterer i at barnefamili-
er overtar for eldre. Dette alene øker trafikken i området, 
både ved generell mer aktivitet, og ikke minst flere biler 
pr husstand.

Utbyggingen av Damgata 19b og 21a-c er ennå ikke fer-
dig. Det har vært mye uro i tilknytning til dette boligpro-
sjektet. Her ble to eneboliger (Damgata 19 og 21) til fem 
frittstående boliger, hvor et hus er bevart og fire nye er 
tilkommet. Bare der har Åsgårdstrand «nesten» innfridd 
antall nye boenheter ved fortetting. Husene er fine, men 
konseptet ivaretar (vil mange si) ikke egenarten for om-
rådet, og den tilfredsstiller heller ikke regelen om antall 
kvm tomt per bolig. Dette er løst gjennom seksjonering. 
Situasjonsplanen for Damgata 26 er veldig simultant 
med 19b+21a-c. Et annet moment er at «bofelleskap» 
og små boenheter ikke dekker eneboligdrømmen for de 
som vil inn på markedet. Erfaringer fra tilsvarende pro-
sjekter viser at det ikke er barnefamilier, men ofte single, 
voksne par uten barn, eldre eller pensjonister som kjøper 
slike boliger, samt det også realiseres som «sommerhyt-
te» i Åsgårdstrand. Horten kommune trenger sårt flere 
barnefamilier, med inntekt. Boligpolitikken er et tiltak 
i dette. Vi er kjent med at det er flere som flytter ut av 
Horten (eller ikke velger Horten) ettersom de ikke får tak i 
hus og hage. Så må vi også si at når nye innflyttere i 19B 
og 21a-c først er kommet, ønsker vi de hjertelig velkom-
mentil Åsgårdstrand.Dette innspillet er ikke ment til å 
treffe våre nye naboer og venner. Kun til det prinsipielle.

Vi tenker at med disse linjer (og boligprosjekter) bør våre 
folkevalgte nå gjøre envurdering, og eventuelt et prinsi-
pielt vedtak,for å presisere for hvordan de ønskerfremti-
dig boligutvikling i Åsgårdstrand skal være. Vi kan ikke se 
planverket ivaretar dette godt nok. Ellersså er planverket 
tydelig nok, men man ikke etterlever dette. Og vi mener 
at vi også langt på vei kan trekke «hagebyens» føringer 
over til Åsgårdstrand. Er det konsensus om at dette er 
en villet utvikling, eller ønsker man i større grad å ivareta 
egenarten, som man i planverket har beskrevet? Ved å 
ta en fot i bakken, får man gjort seg noen refleksjoner på 
om utviklingen er slik man ønsker. Både ift. type bolig og 
egenart, fortetting og trafikk. Det står i bestemmelsene 
og retningslinjene pkt. 2.2.4 om at ved fradeling av en 
tomt «skal normalt ikke føre til at det oppstår tomter 
mindre enn 600 m2, ved spesielt gunstige tomteforhold 
ned til 500 m2. Definisjon av tomt er gitt i byggteknisk 
forskrift § 5.8.». Gjennom å lage et sameie eller seksjo-
nere boligene (jfr. Damgata 21a-c), unngår man da dette. 
Er dette også greit innenfor regelverket, eller er det 
ønsket?

23/1-23

(Redaksjonen kjenner innsenderens identitet)

Tramp 
        i klaveret

Kartdata og bilde fra Damgata 19b og 21a-c. Tidligere lå kun en enebolig i Damgata 19 (nå 19a) og enebolig i Damgata 21 
(nå 21a-c). 19b er også realisert og tilkommet gjennom boligprosjektet.
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Dette er et ord våre politikere både lokalt og nasjonalt 
gjerne bruker, men det kan virke som at de i praksis ikke 
forstår hva det betyr.

Den lenge varslede eldrebølgen skyller nå inn over landet, 
men det virker ikke som politikerne har oppdaget dette og 
startet prioriteringen for å styrke sykehjemsektoren.
I Horten kommune er det nå vedtatt(!) at sykehjemmet i 
Åsgårdstrand skal legges ned. 
 I første omgang deler, men litt lengre frem skal det 
relativt nybygde sykehjemmet nedlegges helt. Det blir 
påstått at det ikke er behov for flere sengeplasser, men 
samtidig vokser det reelle behovet for å slippe gjennom 
nåløyet for å få en plass.

Hvorfor er det slik?
Årsaken er selvfølgelig at sykehjemsplasser ikke er priori-
tert lenger. Det har blitt for dyrt. Pengene brukes på andre 
ting enn sykehjemsplasser. Horten kommune har på åtte 
år økt sin lånegjeld fra 1,1 milliard til dagens formidable 
3,3 milliarder hvor det selvsagt er en god del sykehjems- 
plasser inkludert. Men nå skal man altså reversere syke-
hjemsatsingen.

Selve tilbudet på sykehjemmene er år om annet redusert, 
og hovedsakelig skyldes dette nedbemanning. Det er 
nemlig lønnsutgifter som er hovedproblemet, og det 

arbeides intenst for at folk skal bo hjemme så lenge som 
mulig. Hvis ikke dette snur kan det bli skikkelig ille!

Vi bør ha flere sykehjemsplasser – ikke færre
Vi bør øke bemanningen – ikke redusere den

Til det siste er faktisk sykepleierforbundet en propp i 
systemet. Hvis arbeidsbyrden deles mellom alle ansatte 
alle dager så vil man få flere i heldagsstilling.
 Påstanden er at dette ikke går, men selvsagt går det 
an. Lønna må imidlertid høynes.
 I likhet med en rekke andre bransjer som jobber i hel-
ger må det også gis ekstra lønnstillegg: 
Hotell- og restaurantansatte – drosjesjåfører - nattevak-
ter – politi – militærpersonell – vaktselskaper – osv. osv.
De såkalte kjerneområdene (skole, barnevern, helsesek-
tor) må prioriteres opp!

Alt annet (idrett, kultur, kunst,teknisk etc.) må prioriteres 
ned!

Når kjerneområdene «skinner» og Horten kommune 
får besøk fra inn- og utland for å se på vår fantastiske 
eldreomsorg kan andre sektorer få mere, men ikke før!

26/1-23
Benn Solem  

Min mening   

Dere må prioritere
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