
NØTTERØY HISTORIELAG 

ÅRSBERETNING 2019 

Styret 

Styreleder Sven Erik Tholander, nestleder Stein Engh, kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen, 

styremedlem Lise Sandereid, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad, styremedlem Eva Bellsund, 

styremedlem Einar M. Hay-Hansson, styremedlem Laila Synnøve Olsen.  

Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, leder for Stiftelsen Fagertun Tor Carlstedt, revisor 

Morgan Johnsen 

 

Øvrige spesialoppgaver 

Leder samlingsutvalget: Jon Pande, leder av brukerutvalg og arrangementsansvarlig: Vigdis Kittang 

Ramstad, programansvarlig medlemsmøter: Lise Sandereid, IT/nettside/facebook og databaserte 

arbeidsverktøy: Eina M. Hay-Hansson og Tor Gervin, søknader om økonomisk støtte/tilskudd: Stein 

Engh. 

 

Valgkomite 

Svein Øksenholt, Tone Meier, Laila Fossum 

Njotarøy 

Redaktør Signar Idland, redaksjonsmedlemmer Kari Tatjana Joukoff, Per Fredrik Velde, Svein 

Lundby og Tom Brodin. Årsskriftets faste abonnenter har reservert 634 eksemplarer. Opplaget i 2019 

var 2100 eksemplarer  

 

Styrerepresentasjon i Stiftelsen Fagertun 

Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy Historielag: Tor Carlstedt (leder), Harald Bakke, Sven Erik 

Tholander. Vara: Olav Tofte Larsen, Tor Gervin og Anne M. Lillelien Porter. 

Bevilgede tilskudd til Stiftelsen 

Det er bevilget kr 206.300 til generell av drift av Stiftelsen og kr 115.000 øremerket bryggerhusloftet 

(Mysen-samlingen) 

 

Gavemottak fra våre samarbeidspartnere  

Historielaget har i 2019 mottatt følgende støtte fra sparebankstiftelser: 

 

Sparebankstiftelsen DNB    50 000.- 

Sparebankstiftelsen N-T              115 000.- 

Totalt                 165 000,- 

 

Medlemstall 

NH har 864 medlemmer pr.31.12.2019. 

 

ARRANGEMENTER 

14. februar: Årsmøte 

Borgheims menighetssenter. 50 fremmøtte. Årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling ble 

godkjent uten anmerkninger. Ny valgkomite: Svein Øksenholt, Tone Meier og Laila Fossum 

Revisor: Morgan Johnsen.  

Tilfredsstillende økonomi og stor og økende aktivitet på Fagertun har preget året. På våre hjemmesider 

kan dere lese om alle aktivitetene og planer som historielaget har. 

Historielaget er i år 40 år. I den anledning ble det servert bløtkake på årsmøtet. Flere aktiviteter i 

anledning jubileet ble gjennomført i løpet av året. 



Historielaget fikk 2 nye æresmedlemmer på årsmøtet, noe som er en stor begivenhet. Historielaget har 

tidligere bare utnevnt 5 æresmedlemmer på de 40 årene som er gått. Våre nye æresmedlemmer er 

Bente Dyrhaug og Trine Langemyr som har hatt mange sentrale og ulike roller fra midten av åttitallet 

og fram til i dag. 

Etter årsmøtet holdt Tor Gervin et foredrag under tittelen: «Lars Larsens ulykkelige historie – 

rettergang og straff, tukthus og slaveri». Basert på resultatet av sin slektsforskning hadde han 

kommet over denne mannen i sin familie. Dette gav han en anledning til å fortelle om strafferettspleien 

i Norge første halvdel av 1800-tallet som var ganske umenneskelige sett med dagens øyne. Bagateller 

ble straffet med tukthusopphold i flere år. Litt mer alvorlige forhold kunne bli straffet med slaveri for 

resten av livet.  

 

13. mars: Tidligere redaktør og journalist Einar Aaraas som kåserte over temaet: «Glimt fra 

Nøtterøy og verden for 100 år siden» 

70 fremmøtte. Mot en bakgrunn av krig og vanskelige tider mange steder i verden gav Einar Aaraas en 

beskrivelse av et relativt velberget Nøtterøysamfunn med store inntekter fra skipsfarten og 

hvalfangsten. Oslopressen omtalte gjerne kommunen som «det rike Nøtterø» og «det lykkelige 

Nøtterøy». Det kommunale budsjettet var bærekraftig og skatten var lav.  

I 1919 kom det en ny rettskrivning i Norge og i samband med den måtte herredsstyret meget motvillig 

forandre navnet Nøterø til Nøtterøy. 

 

6.april: «Det skjer på øyene» 

Historielaget deltok med stand i sammen med Husflidslaget og Knivlaget i Tjømehallen. 

Arrangementet gjennomføres etter initiativ fra Færder kommune. 

 

10. april: Eva Mjøen Brantenberg holdt foredrag med utgangspunkt i sin bok «Før himmelen 

kaller deg hjem» om livet på Tjøme på slutten av 1700 -tallet 

75 fremmøtte. Hun innledet med å fortelle om sin bakgrunn om hvordan og hvorfor Tjøme ble hennes 

sommerparadis. Med et humoristisk glimt i øyet fortalte hun at hennes bestefar, som var apoteker i 

Kristiania i forbudstiden på 20- tallet, kjøpte gård på Tjøme delvis basert på fortjenesten en apoteker 

fikk for alkoholsalg til «medisinsk» bruk på den tiden. 

Deretter fortalte hun om sin roman og hovedfigur Maria Håkonsdatter, tjenestejente som kom fra 

Stokke. 

  

11.mai: Vårtur til Torød/Årøysundområdet 

En guidet tur med Torødpatriot Hans Marius Råstad i spissen gjorde turen meget engasjerende for hele 

120 deltagere. Dette viser at kortreiste turer engasjerer våre medlemmer. 

 

20. mai: Dugnad på Søndre Hella 

I samarbeid med Nøtterøy Rotary og kommunen var det våropprydning rundt gravfeltet. Ca. 20 

fremmøtte, flest fra Rotary. En god jobb ble gjort, som vanlig i samarbeid med Arild Føleide. Adgang 

til Fandens spillebord ble prioriter. Terje Fr Gulbrandsen foretok en guidet omvisning på området. 

 

26.august: Åpen dag på Fagertun 

Denne dagen har etter hvert blitt en tradisjon og ble i år igjen meget vellykket med rekordoppslutning, 

rekordomsetning og et godt driftsresultat. Mysensamlingen og «Den gamle bank» ble offisielt åpnet 

denne dagen. Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas stilte som vanlig med gratis grønnsaker for salg 

til inntekt for Historielaget. Dagen ble avsluttet med gratis bløtkake fra for å markere vårt 40 

årsjubileum.  

 



16. september: Dugnad i Søndre 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. 

Også denne gang stilte Terje Fr Gulbrandsen og fortalte om Hellafeltet 

 

18. september: Terje Fr Gulbrandsen: Historielagets utvikling gjennom 40 år 

50 fremmøtte. Vårt æresmedlem Terje Fr. Gulbrandsen fortalte oss litt av historien til laget. 

Foredragsholderen har vært aktiv i Historielaget siden 80-tallet i ulike posisjoner. Etablering av laget 

hadde sitt utspring i kulturstyret i Nøtterøy kommune v/Kjartan Dale, rektor ved Torød skole i 1978 og 

allerede vinteren 1979 ble Historielaget stiftet og er i dag en av de største i sitt slag med nesten 1000 

medlemmer. Laget har vært gjennom en rivende utvikling fra en forsiktig start med medlemsmøter og 

utflukter. Flaggskipet i dag er vakre Fagertun, Nøtterøys bygdetun og tusenårssted. Der er det meget 

stor aktivitet året rundt. Det lokalhistoriske tidsskriftet Njotarøy er det andre viktige benet i 

Historielagets aktiviteter. 

Laget driver også mange andre aktiviteter. Det anbefales å gå inn på våre hjemmesider eller 

facebooksider for å bli bedre kjent med laget.  

 

23. oktober Rita Bellsund Gjørven: Frøken Backer, Teie skole, Positiv og stimulerende 

pedagogikk 1951-53.  

75 interesserte publikummere hadde møtt opp 23 oktober for å høre Rita Bellsund Gjørven 

fortelle om frøken Anna Backer og om sine 3 første skoleår på Teie skole 1951-53. En stor 

andel av de fremmøtte var tidligere elever av Backer. 

Frøken Backer hadde, også etter dagens målestokk, en moderne tilnærming til hvordan elever 

på småskoletrinnet skulle bli interessert i fagene på skolen.  

Foredragsholderen var selv et godt eksempel på at denne form for undervisning var vellykket. 

Hun fortalte om sine opplevelser med engasjement og det var nok mange av tilhørerne som 

mimret tilbake om sin egen oppstart av skoletiden 

13.november: Georg Bratli: Norske hvalfangere i militær tjeneste i Skottland under siste krig 

85 tilhørere møtte opp for å høre Bratli foredra om de norske styrkene som tjenestegjorde under krigen 

1940-1945 i Storbritannia. Mange var hvalfangere som kom til Skottland.  

En har etter hvert fått et ganske godt helhetsbilde av alle de norske i Storbritannia under krigen – hvem 

de var, hvor de kom fra, hvor de var og hva slags tjeneste de ble satt til. De fleste var hvalfangere som 

kom direkte fra feltet etter krigsutbruddet, men det var også mange fra handelsflåten, en god del som 

kom over Nordsjøen fra Vestlandet og ellers folk som oppholdt seg forskjellige steder på Kontinentet.  

Ved krigsutbruddet var det 240 hvalbåter og 25 kokerier. Av hvalbåtene ble 176 ombygget til 

marinefartøyer som ubåtjagere, minesveipere, korvetter og eskortefartøyer. De fleste båtene ble stilt til 

disposisjon for allierte, noen gikk inn i den norske marinen. 

6. og 7. desember – Jul på den gamle gården Fagertun 

Husflidslaget, i samarbeid med Historielaget, arrangere «Jul på gården”. 2 skoler ble invitert. 80 

skoleelever fikk prøve sine ferdigheter på forskjellige arbeidsstasjoner. Dagen etter ble Fagertun åpen 

for publikum med omvisninger og aktiviteter for voksne og barn.  

 

Andre aktiviteter  

Aktiviteten på Fagertun og i Historielaget har også i år vært meget høy og er stadig økende.  

 



Samarbeid med Teigar ungdomsskole, valgfag Kulturarv 

Det er inngått avtale med Teigar ungdomsskole ad. bidrag til gjennomføringen av nyopprettet valgfag 

«Kulturarv» for 22 elever. Gravfeltet Hella, var tema og arena for første innslag den 12.september, 

med omvisning og foredrag av Terje Fr. Guldbrandsen. 10. oktober møtte valgfaggruppa Historielaget 

for innspill til videre ivaretagelse og promotering av Hella, samt presisering av videre temaer for 

samarbeidet videre.  

 

Kulturuka 2019  

Åpning av kulturuka, som kommunen står for, foregikk på Fagertun lørdag 12.oktober med 

underholdning og prisutdelinger. Fagertun ble åpnet som familiedag med diverse aktiviteter.  

 

Samarbeidsprosjekt med biblioteket 

En familieforestilling, «Vikingesmeden», ble vist 19.oktober og Fagertun ble åpnet med diverse 

aktiviteter. Meget dårlig vær innebar dårlig oppslutning om dette arrangementet. 

 

Håndverksaktiviteter: 

Historielaget ønsker å fremme interessen for gamle håndverkstradisjoner.  Det er etablert en egen 

smigruppe, med fokus på å engasjere barn og unge. Det arrangeres smikvelder for barn og unge hver 

uke. Her får de smi vikingsmykker, pyntegjenstander og praktiske gjenstander. Skoleklasser har vært 

med på smidager, samt at flere skoler har hatt smiaktiviteter for mindre grupper. På «Åpen dag» er 

smiing en populær aktivitet.  

I bryggerhuset er det aktivitet og bakst i den gamle steinovnen.  

En treskjærergruppe er nylig etablert. 

Det er etablert smiaktiviteter og tinnstøping for mindre grupper. 

 

Vindfløyen på Ramberg: 

Historielaget har engasjert seg i bevaring av Sven Foyns Vindfløy på Ramdal.  Arbeidet er fremdeles i 

gang og vi håper på å få gjennomført vedlikehold og tilgjengelighet i løpet av neste år. 

 

Sosiale medier: 

Historielagets hjemmeside er særdeles aktiv. Her finner man Historielagets program, organisasjon og 

artikler. Siden har en søkefunksjon slik at man kan finne aktuelle artikler fra gamle Njotarøy utgaver. 

 

Facebook siden til Historielaget har over 1100 følgere.  Siden oppdateres fortløpende og formidler 

artikler, bilder etc. 

 

Nyere prosjekter: 

Sverre Mysens sportssamling er etablert i 2. etg. i Bryggerhuset og  

«Den gamle bank» er etablert i 1. etg. i Bryggerhuset. Begge utstillingene ble åpnet under årets «Åpen 

dag» 

I hovedhuset har vi fått etablert flere rom i historisk, tidsriktig stil og møblering.  

 

Videre utnyttelse og utvikling av Fagertun som Nøtterøys bygdetun står høyt på prioriteringslisten.  

 

Førøvrig vil vi takke Stiftelsen og våre «samboere» Nøtterøy Husflidslag og Øyene knivlag for et godt 

og stimulerende samarbeid. 

 

 


