
 
 

NØTTERØY HISTORIELAG 

ÅRSBERETNING 2016 

 

 

STYRET 

 

Styreleder Gisle Bjørnstad, nestleder Svein Øksenholt, kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen, 

styremedlem Grethe M. Christensen, styremedlem Tone Meier, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad 
(ny), styremedlem Hans Jørgen Hansen (ny). Utenfor styret Stiftelsen Fagertun Tor Carlstedt. 

Det er avholdt 9 styremøter. 
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AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER 

 

Søndre Hella 

Vedlikeholdet er utført i samarbeid med Nøtterøy Rotary. 

 

Bevilgninger og støtte 
Styret har vedtatt støtte til følgende tiltak: 

1. Driftsstøtte til Stiftelsen Fagertun 

2. Støtte til dugnadsgjengene på Fagertun 

 

Njotarøy 

Årsskriftet har ca 600 faste abonnenter som har reservert ca 860 eksemplarer. Opplaget i 2016 var 
2300 eksemplarer 

 

 17. februar: Årsmøte 

Borgheims menighetssenter. 90 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. 
Valgkomite: Kai Furvann(leder), Svein Lundby og Inger Johanne Østgård. Revisor: Morgan Johnsen. 

Nye vedtekter hva gjelder æresmedlemmer ble vedtatt. 

Etter årsmøte kåserte journalist og redaktør Einar Aaraas over ”Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år 

siden (1966). 

De fleste har et forhold til denne tiden. Foredraget ble holdt i en humoristisk tone. Han koblet opp 

hendelser med sitater fra den gang så kjente Petter Punktum, alias den legendariske redaktør i 

Tønsberg Blad Sverre Mitsem. Det var også interessant å høre at Nøtterøy var den kommunen som var 

best dekket i TB på denne tiden. 

16. mars: Masterstudent Ida Landberg kåserte over ”Spanskesyken i Vestfold 1918-1919”.  

60 fremmøtte. Spanskesyken var en influensaepidemi som var verdensomspennende. 1 milliard 

mennesker ble smittet og 35 millioner døde. Dødsraten i Vestfold var 3-4 ganger høyere enn i Norge 

for øvrig. Smitten kom først til Horten og spredde seg så til resten av fylket. Det var byene som ble 

hardest rammet.  

13 april: Konservator Håkon Livland: Utstilling av gamle gjenstander fra Nøtterøy 

40 fremmøtte. Han viste fram en rekke gamle gjenstander som kom fra Nøtterøy og han hadde en 

forklaring og en historie bak de fleste av gjenstandene. Etter foredraget fikk vi en guidet tur til 

Nøtterøyhuset fra ca 1780 som ble overtatt av museet på 1920-tallet. Dette var i sin tid Nøtterøys 

eldste hus. 

23. mai: Dugnad på Hella 

I samarbeid med Nøtterøy Rotary var det våropprydning rundt gravfeltet. Ca 30 fremmøtte, flest fra 

Rotary. En god jobb ble gjort, som vanlig i samarbeid med Arild Føleide. 

4.juni: Vårtur til Stavern 

I strålende sommervær fikk vi guidet tur på Fredriksvern av en engasjert guide. Videre fikk vi 

omvisning i Minnehallen i Stavern. Ca 20 deltagere avsluttet dagen med en solfylt lunch. 

21.august: Åpen dag på Fagertun 

Denne dagen har etter hvert blitt en tradisjon. Nydelig sommervær og veldig mange fremmøte kunne 

boltre seg i mange stands. Nytt av året var at vi fikk besøk av Nøtterøy musikkorps. Dette var meget 

vellykket som vi må forsøke å gjenta. Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas stilte som vanlig med 

gratis grønnsaker. Som vanlig var det stor trengsel av kjøpelystne denne dagen. 

 

 



 
 

19. september: Dugnad på Hella 

Ca 25 personer, flest fra Nøtterøy Rotary, gjennomførte høstdugnaden på Hella. Området fremstår som 

meget velholdt etter disse dugnadene og folk som går forbi er full av lovord for dette tiltaket. 

21. september: Jogeir Nicolai Stokland: ”Veierlands sjøfartshistorie fra vikingtid til nåtid”.  

Ca 60 fremmøtte. Foredragsholderen hadde imponerende kunnskap om temaet ned på ”mikroplan” 

uten å miste oversikten over de større linjene i sjøfartshistorien. Det var en fornøyelse å høre ham 

snakke om dette temaet. Sjøfarten, sammen med jordbruket, har vært hovedbeskjeftigelsen i 

uminnelige tider. Diverse gravfunn bekrefter at dette har pågått i flere tusen år. Nyere tid var sel- og 

hvalfangst viktigst. 

13. oktober: Sigurd Falkenberg Mikkelsen: Mine inntrykk etter fem år i Midtøsten 

Tidligere Midtøsten-korrespondent for NRK og nøtterøymannen samlet et rekordstort publikum(220 

tilhørerer) på Teigar ungdomsskole der han fortalte om sine erfaringer og opplevelser som journalist i 

et urolig område av verden. Publikum fikk anledning til å komme med spørsmål etter foredraget. Dette 

ble utnyttet til fulle. Et meget vellykket arrangement. 

16. november: Bjørn Deberitz: Da brød kostet milliarder  

Om inflasjonen i mellomkrigstiden. Møtet ble avviklet på Borgheim menighetssenter med ca 60 

fremmøtte. Dagens foredragsholder var lektor og historiker Bjørn Deberitz som mange på Nøtterøy 

kjenner godt. Hans foredrag omhandlet  ”hyperinflasjonen ” i Tyskland på 20-tallet og hvilke 

konsekvenser det fikk for landet og befolkningen. 

2. og 3. desember – Jul på gården 

Husflidslaget, i samarbeid med Historielaget, arrangerte ”Jul på gården”. 2 skoler (Herstad og 

Vestskogen) ble invitert for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamle dager. Dagen etter ble 

Fagertun åpen for publikum med tilsvarende aktiviteter. Arrangementet er blitt så vellykket at 

det er kommet for å bli en tradisjon. 

 

Andre aktiviteter  

Aktiviteten på Fagertun og i Historielaget har i år vært meget høy. 

 Ved hjelp av dugnadsgjengene i Stiftelse, Mellom-Bolærens Venner og Øyene Knivlag er 

Smia nå ferdig oppsatt og de har startet på å gjenreise Torødveien 47 som nå er under tak. 

 Foruten arrangementene som er nevnt over, har Historielaget vært engasjert i utviklingen av 

og aktiviteten på Fagertun, I den nybygde smia skal vi, i samarbeid med Øyene Knivlag og 

Nøtterøy Husflidslag, utvikle et levende aktivitetssenter 

 

Det skal, i tillegg til Øyene Knivlag, etableres grupper som skal arbeide med tradisjonelt 

håndtverk. Det er nå etablert et brukerutvalg som skal utvikle disse aktivitetene og skape et 

levende miljø på gården 

 Nøtterøy Hagelag har holdt sin årlige salgsmesse på Fagertun og Husflidslaget har hatt sin 

lørdagskafe gjennom sommeren. 

 Det er også i løpet av året laget et lite sjøfartsmuseum i 1 etg i låven. 

 Historielaget har engasjert seg i bevaring av Vindfløyen på Ramdal. 

 Facebook og hjemmesidene til Historielaget har blitt modernisert slik at det er blitt et effektivt 

bindeledd med våre medlemmer og andre. Dette skyldes ikke minst at mange eldre artikler fra 

Njotarøy er blitt publisert. 

 Vi har også satt i gang medlemsverving på forskjellige måter. Det tyder på en liten oppgang i 

vår medlemsmasse. 

 

Medlemstall 
Nøtterøy Historielag har 850 betalende medlemmer 


