
 Ved Sandefjords Sangforenings 150 års jubileum 2003.  

 

Tale til sangerne på øvelsen i sangerloftet, Kurbadet 9. september 

2003. 

 

På stiftelsesdagen, i går den 8. september 2003 var styret og 

æresmedlemmene på stifterens grav for å legge ned foreningens 

krans. I dag har alle sangerne vært på graven og hedret stifteren 

med sang og tale. 

 

Når vi i kveld har et lystig fødselsdagslag en dag forsinket, med 

bløtkake, kaffe og punsj la meg da få si noen ord om stifteren og 

hans medhjelpere. 

 

Johan Anthon Johnsen f.  6. mai 1823 i Gjerpen døde 27. mai 1898 

i sitt hjem Breidablikk. Han ble 75 år gammel . 

 

Johnsen la tidlig for dagen en sterk interesse for musikk og sang, 

han var lys tenor. 

 
Han ble brukt som solosanger ved festlige anledninger, bl.a. ved 

stabelavløpinger. Ellers spilte han fiolin og vugget sin sjel i norske toner ! 

 
Johnsen arbeidet utrettelig for musikk og spesielt Sandefjords 

Sangforening, aktivt helt opp i mot 1870 årene.  

 

Han stiftet Sandefjords Sangforening den 8. september 1853 sammen med: 

 

Urmaker Testman  foreslo og inviterte   d 1900 

Malermester Zimmerlund foreslo og inviterte   d 1914 

Glassmester Oluf Andersen  inviterte og ble foreningens form.  d 1911 

Snekkermester Ohrem 

Kjøpmann Christensen 

Skomakermester Jørgensen 

Malermester Brown        d 1906 

Sadelmakermester Hansen 

Garvermester Børresen og 

Handelsfullmektig Horn, 

alle borgere av Sandefjord By. 

 



Første øvelse 13. september 1853 hos urmaker Testman. 

 

På dette tidspunkt hadde Sandefjord ca. 1000 innbyggere. 

 

Johnsen var den drivende kraft i foreningen  og har nedlagt et stort og 

oppofrende arbeid i de første 15 år. I mange av disse årene sto han som 

leder og gav aldri opp troen på foreningens levedyktighet. Det meste av 

virksomheten de første årene skjedde i regi av Johnsen og i hans hjem. 

 

Han gjorde den største innsats for foreningen i de første årene og skal 

regnes som foreningens stifter. 

 

J. A. Johnsen var kjøpmann og ordfører bare 30 år gammel. I tillegg drev 

han hotell, var brennevinsbestyrer og skipsreder. 

 

I 1859 kjøpte han eiendommen Breidablikk som er skilt ut fra Øvre Hasle 

og Sverdstad søndre. Der bygde han hus og ble gårdbruker. Eiendommen 

heter i dag Lingelemveien 5 og er ikke mye forandret på 145 år. I 100-

årsboken er huset avbildet og treet som står foran bygningen finnes 

fortsatt. 

 

I 1864 ville sangerne hylle sin utrettelige instruktør med en 

oppmerksomhet. Den 19. januar besøkte de han i hans hjem på Breidablikk 

og overrakte en hedersgave, et vakkert sølvbeger med inskripsjon.  

 

Gaven ble overrakt av Zimmerlund. Johnsen satte stor pris på denne 

oppmerksomhet og trakterte sangerne med kaker, øl, punsj og toddy.   

Postmester Rosenkilde leste et hyldingsdikt på 15 vers. Et av versene lyder: 

 

- Og du, som var ideens bærer, 

- som tjente den av all din makt. 

- vi som vår leder høit dig ærer, 

- du trofast har holdt ut din vagt ! 

 

Et ord som kan stå for mange av sangforeningens hedersmenn gjennom 

tidene. 

 

Gaven fra sangerne, sølvbegeret må sees som erstatning for at foreningen 

glemte å utnevne han til æresmedlem ! 

 

 

 

 



Dette var sangforeningens første store mann som formelig bar foreningen 

på sine armer de første årene. Siden har det blitt flere. 

 

Sandefjords sangforening har i 150 år vært begunstiget med visjonære 

menn som har tenkt og ledet foreningen gjennom oppgangs- og 

nedgangstider.  

 

Jeg tenker først og fremst på de dirigenter som har drevet foreningen frem 

til presentabel sang for byen og dens befolkning. Men også på andre i 

organisasjonen som har tatt sin tørn med svingende oppslutning.  

 

I 100 årsboken står det at foreningen til tider har hatt få medlemmer men 

foreningen har aldri blitt lagt ned. Gudskjelov for det ! 

 

I andre tider har foreningen hatt et stort antall aktive og passive med flotte 

konserter, teateroppsetninger, markeder etc.  

 

Dette må være en arv fra Johnsen, ”never give up”.  

 

Vi sangere som utgjør foreningen i dag, vår dirigent og ledelse har en stor 

og mektig arv å videreføre. Dette gjør vi selvsagt med glede !  

 

For å avslutte med omtalen av vår stifter J. A. Johnsen: 

 

Et maleri av Johnsen ble laget av Hans Holmen og avduket den 8. 

september 1949. Da var foreningen 96 år. 

  

Steinen på Johnsens grav ble avduket ved 100 års jubileet 15. september 

1953. 

 

Jeg ber alle i sangere om ved vårt 150-årsjubile om å reise seg og utbringe 

en skål for J. A. Johnsen, de andre stifterne og for Sandefjords 

Sangforening. Måtte den leve i de neste 150 år ! 

 

Takk.   OHJ. 

 


