Historielaget 50 år. Hvordan startet det hele?

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Bygdebokkomitéen
oppnevnt av herredstyret i
Sandar innkalte til et møte i
november 1965. Det ble
utpekt en nemnd som skulle
arbeide for dannelse av et
Sandar Historielag.

Kulturminneserien
Helt siden 1980 har Sandar historielag publisert artikler
om et bredt utvalg lokalhistoriske temaer: steder, bygninger,
skip, mennesker, næringsvirksomhet m.m. Etter hvert er det
blitt en lokalhistorisk skattkiste på ca. 200 artikler. Serien redigeres for tiden av Haakon Berg Jensen, og som regel utgis
det fire nye artikler hvert år. Alle lagets medlemmer får nye
kulturminner tilsendt to ganger i året. I vår digitale tidsalder
blir kulturminnene dessuten publisert både via historielagets og Sandefjord biblioteks hjemmesider, og de vil også etter hvert bli tilgjengelige hos Nasjonalbiblioteket.

Jørund Holst-Hansen og
Gunlaug Riis Aakerholt
redaksjonen@sb.no

Medlem av komitéen, Egill Thoresen,
fikk i oppdrag å innkalle til et møte, og
sammen med Leif Hunskaar legge fram
forslag til vedtekter. Møtet ble avholdt
13.mai 1966, og det ble bestemt at stiftelsesmøtet skulle holdes ved gravfeltet
på Fevang 30. mai. Her deltok 36 personer, og til styret ble valgt Egill Thoresen
(formann), Leif Hunskaar, Johnny Liverød, Sigurd Solberg, Borghild Hunskaar,
Solveig Kamfjord og Arne Paulsen.
Lover for laget ble vedtatt, de to første
paragrafene lyder:
§1 Sandar Historielag vil verne om
våre kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interessen i vår bygd.
§2 Laget vil søke å løse disse oppgavene ved
• å hegne om våre faste fortidsminner
og gjøre dem kjent.
• å samle inn tradisjonsmateriale og
annet kildestoff som kan belyse bygdas historie.
• å arrangere eller støtte tilstelninger
av historisk karakter.
I tråd med dette utgir Sandar historielag Kulturminneserien og lokalhistoriske bøker, og tar vare på to eiendommer
med bl.a. Vognmannsutstillingen på
Øvre Myra. Årlig holdes flere møter med
lokalhistorisk innhold, Myradagen og
treff på Gamlestua. Laget har dessuten
vært aktivt med ved en rekke lokale arrangementer, og har bidratt til historieformidling for barn gjennom DKS. Laget
har vandringer til kjente og mindre
kjente kulturminner i nærområdet vår
og høst, og korte og lengre turer til historiske steder i Vestfold og «ut i verden»
hvert år. Historielagets logo var helt fra
starten «Krøllemannen» fra helleristningene på Haugen.
www.facebook.com/sandarhistorielag
www.sandarhistorielag.no

myradagen 2015: Mye folk og stor aktivitet og fint vær på husmannsplassen - arrangert av Foreningen Gamle Sandefjord og
Foto: Kjell Willersrud
Sandar Historielag i fellesskap.

goksjø: Tur til Røver’n i 1966.

Foto: SH's arkiv

Bokutgivelser
I tillegg til Kulturminnene, som kommer ut regelmessig,
har Historielaget stått bak en rekke bokutgivelser. En svært
aktiv lokal forfatter har vært Roger Davidsen som har skrevet
«Vognmannsminner fra Sandefjord», «Fra Flatskjær til Granholmen» og den svært omfattende «Et sted i Sandefjord», et
stedsnavnleksikon med over 5.000 lokale stedsnavn. De to
siste bøkene er også blitt trykket i nye og utvidede utgaver.
Lagets siste bokprosjekt, «Hilsen fra Sandefjord», er skrevet
av Torkel Fagerli og lanseres på biblioteket lørdag 22.oktober.
Her viser Fagerli oss byen slik den var, gjennom unike postkort fra perioden 1895-1939.


tørrestad: Potetopptak ved Gamlestua på Tørrestad

før og nå
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Postkort: Torkel Fagerlis samling

logo: Historielagets logo Krøllemannen ble «funnet» i helleristningsfeltet på Haugen.
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Øvre Myra
Fra slutten av 1700-tallet hadde husmannsvesenet sin viktigste periode i
Norge. Husmannen var en jordarbeider som
fikk lov til å dyrke litt av storbondens jord
på egen regning, og han kunne dessuten
sette opp de nødvendige hus. Til gjengjeld
måtte han arbeide et bestemt antall dager i
året for bonden. Eiendommen Øvre Myra
fra ca 1770 var tidligere husmannsplass
under Sandar prestegård. Husmannen kunne neppe forsørge sin familie bare ved det
som gårdsdriften ga, og hadde ofte et annet
yrke ved siden av. Den siste som bodde på
Øvre Myra var vognmann Peder Hansen,

som døde 1973. I 1986 ble eiendommen
kjøpt av Foreningen Gamle Sandefjord og
Sandar historielag. I tillegg til å være møtelokale for eierforeningene, brukes låven til
utleielokale for ulike møter og selskaper.
Hvert år i slutten av august arrangeres MYRADAGEN. I sommer nyåpnet vi VOGNMANNSAMLINGEN, der vi får et innblikk i
vognmannens hverdag i gamle dager. Bildet
til venstre er trolig fra 1940-tallet, og viser
vognmann Peder Hansen på låvebrua.
Foto: H. Sandberg/SH’s arkiv. Bildet til høyre er tatt fra samme sted i 2016. Foto: Jørund
Holst-Hansen
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