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Årsberetning for  

Tolleroddens Venner 2017  

26. driftsår 
 

 

 

Styreverv og møter 
 

Styret fikk etter fjorårets årsmøte følgende sammensetning 

 

Navn Verv 

Per Torstensen Leder 

Bente Skaatan Kasserer 

Åse Slemdal Sekretær 

Elizabeth Norris Nestleder 

Kari Haagensen Styremedlem 

Ingun Helsing Styremedlem 

Per Tore Holgersen  Styremedlem 

Truls Bjerck Varamedlem 

Marit Haraldsen Varamedlem 

 

Valgkomitéen består av Ellen Midtvik, Thore Karlsen og Anne Marie Walle.  

Revisor er Tore Hansen. 

Det har i alt vært gjennomført 10 ordinære styremøter siden forrige årsmøte og et 

fellesmøte den 04.02 med styrene i Tolleroddeens Venner og Stiftelsen Tollerodden.  

I tillegg kommer møtevirksomhet i forbindelse med ulike arrangementer. 
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Promotering 

I løpet av 2017 har vi guidet totalt 3695 personer rundt i huset mot totalt 2637 
personer i 2016. Disse omfatter også samtlige 590 femteklassinger, et samarbeid 
med kulturkontoret i Larvik kommune og Tollerodden under paraplyen 
Kulturskrinet og med tema «Arkitektur – byggeskikk – håndverk».  

 
Sankthansaften - 23.06. 
Arrangementet, som var i regi av Tollerodden Venner med hjelp fra medlemmer av 
Fokus Larvik, ble støttet av Larvik kommune.  
 

Venneforeningen arrangerte tradisjonelle leker 
for barna, grill og bål.  
Lars Bremnæs Trio hadde konsert og ble godt 
mottatt.  
Vi fikk også tent bålet, og Larvik 

Trekkspillklubb stilte sterkt opp.  
Dette arrangementet er en tradisjon og ble også 
i år gjennomført på en god og sikker måte og 
med mange besøkende.  

Arrangementet ble rundet av med dans til Jæger og Meister. 

 
Kulturminnekafé - 30.06. – 26.07. 
I en måned  hadde vi åpent hus i kulturminnekafeen  med enkel servering. 
Åpningstid fra kl. 12.00 – 17.00 (18.00 onsdager). Husvandring med guide to 
ganger daglig med guidene Knut Alsaker, Per Thorstensen, Hilde Borgir, Turid 
Bergene, Per Tore Holgersen og Elizabeth Norris. 
Sommerens kulturminnekafé var et populært innslag med ettermiddagsjazz, og 
Marys jazztrio med Siw Anne Guttulsrud på onsdagene samlet mange besøkende. 
Bratsberg Amt Jazzorkester spilte på avslutningsdagen og bidro sterkt til en 
vellykket avslutning på sommerens åpne hus.  

 
Ta en lek og la den vandre – gjennom Tolleroddens historie - 20.08. 
Stiftelsen Tollerodden hadde fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til et 
familiearrangement. Venneforeningen stilte opp med 
dugnadsgjeng og innsats både til planlegging og 
gjennomføring. Et vellykket samarbeid med Larvik 
barne- og ungdomsteater, og strålende vær søndag 
20. august bidro til at folk strømmet til og dagen ble en 
suksess!  
 

Det ble gjensyn med tablåer som viste personer og 
situasjoner i Tolleroddens historie. Disse ble spilt av 
skuespillere fra Larvik barne- og ungdomsteater. Stor utfordring og flott 
gjennomføring!  
 

Manus til tablåene er skrevet av Erling Pedersen. 
Skuespillerne stilte i tidsriktige kostymer og dro også i gang gamle sangleker på 
tunet. Barn og voksne lot seg trekke med. Dessuten ble det sunget gamle 
barnesanger ute i solveggen, ledet av Hedda Aronsen. 
 

Ved Krabbedammen var det mange ivrige båtsnekrere i sving og med påfølgende 
seilas på dammen. Rokonkurranse ble det også. Arrangementet skal gjentas i 2018. 
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Løft Larvik - 27.08. 
Stor folkefest der Tollerodden med parken var en viktig del. Åpent hus for servering 
og visninger ute og inne. Det var mange besøkende. 
Det var satt opp telt for et flerkulturelt matmarked nederst i parken, hele 9 
nasjoner deltok!  På 2 scener underholt lokale aktører.  

 
Larvik Barokk - 09.09. 

Et vellykket arrangement med tittelen - Jazz til Bach til 
Jazz - Barokkinspirert mat og musikkaften. 
Fornøyde gjester nøt en treretters middag, tilberedt av 
kokken vår Morten Kristiansen.  
 

Johan Sebastian Bach representerer barokkmusikkens 
høydepunkt. Stjernesolistene ved sopran Beate Mordal, 
akk. av Aleksander Lindås og fiolinist Elicia Silverstein, 
tok oss med på en uforglemmelig musikalsk opplevelse. 
En reise inn i barokkens verden og feiring av Larviks 
historiske arv, i dialog med musikken som blomstrer i vår 
egen tid, i jazz og folkemusikk. Dugnadsvertene var kledd i 
tidsriktige kostymer. 

 
Kulturminnedag – 17.09. 
Tema: ”Kulturminner i samfunnets tjeneste”. 
Det var fullt i Framsalongen under foredraget: “En avskjed, en ankomst, en 

overraskelse” ved James Ronald Archer. Tollerodden i 1820-årene. Åpen kafé.  

 
Bare Barokk, Vestfold Barokkensemble – 25.10. 
med musikerne Øystein Thomessen (traversfløyte), Roar Blåsmo-Falnes (cello), 
Guy Poupart (cembalo) og gjesteartist Tone Krohn (vokal). 
Barokkstua var fylt opp av entusiastiske gjester. 

 
Kulturnatt – 11.11. 
Åpen kafé, konsert med kulturskolens elever, og Odd Terje Lysebo kåserte om 
samfunnsborgeren Colin Archer i en fullsatt Framsalong. 

 
Julegrantenning – 03.12. 

Den tradisjonsrike julegrantenningen på Tollerodden var i år meget 
godt besøkt. Kari Nikoline Hoff leste eventyret om ”Prinsessen 
som ingen kunne målbinde”. Per Thorstensen spilte Askeladden 
og Einar Olafsen prinsessa. Mange spente barn og voksne hadde 
benket seg i Framsalongen. 
 

Veterankorpsets messingsekstett spilte julesanger ute.  
Juletreet ble tent, og nissen dukket opp og fikk det travelt med å 
dele ut juleposer til alle barna. Ca. 400 barn med foreldre og 
besteforeldre kom, og det ble mange ringer rundt treet.  

 
 

Dugnad 
Vi har også i 2017 drevet kontinuerlig promotering av det historiske huset. En stor 
dugnadsinnsats har vært gjennomført i forbindelse med arrangementer og selskaper 
i den ferdigstilte delen av huset. I tillegg er det lagt ned en betydelig dugnadsinnsats 
på selve bygningen. 2514 dugnadstimer er loggført i 2017 mot 2718 i 2016. 
Omregnet med Riksantikvarens timesats for dugnad, tilsvarer det kr 502.900,- for 
2017 (543.600,- for 2016). 
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Gaver til venneforeningen 
Vi har mottatt støtte og gaver fra: 
 

Dagfinn W. Ellefsen  kr. 18.848,- 
Otto Grønner  kr.   5.000,- 
Arne Høgstedt  kr.      150,- 
Larvik Havn KF  kr.   8.000,- 
 

”Folkegaver”, dvs. innsamlet på tre jazzettermiddager,  kr 8.950,-. 

 
Internett 
Tolleroddens Venners hjemmeside, www.tollerodden.no, er under omarbeiding. 

Arrangementene har vært oppdatert jevnlig og er enkle å finne fram til. 
Tilbakemeldingene tyder på at folk følger med på våre nettsider. 
Facebook-siden er også flittig i bruk, og responsen viser at mange følger med. 

 
Medlemmer og kontingent 
Det var ved utgangen av 2017 registrert 241 (261 i 2016) betalende medlemmer av 
Tolleroddens Venner. Kontingenten var uforandret på kr. 200,-. 

 
Medlemskap i andre organisasjoner 
Tolleroddens Venner er medlem av Kulturrådet der Per Tore Holgersen er 
venneforeningens representant. 
Venneforeningen er også registrert i Enhets-/Frivillighetsregisteret med org. 
nummer 995 638 819. 

 
Huskomiteen som har ansvar for planlegging og tilretteleging av 

arrangementer/selskap, besto av Oddrun Thorstensen, Hilde Borgir, Kari 
Haagensen og Ellen Midtvik. 
 
 
 

Styret i Tolleroddens Venner 

 

Per Torstensen (leder)    Elizabeth Norris (nestleder) 

                   (sign.)           (sign.) 

 

Bente Skaatan (kasserer)    Åse Slemdal (sekretær) 

                   (sign.)           (sign.) 

 

Kari Haagensen (styremedlem)   Truls Bjerck (styremedlem) 

(sign.)           (sign.) 

 

Ingun Helsing (styremedlem) 

                           (sign.) 

http://www.tollerodden.no/

