NØTTERØY HISTORIELAG
ÅRSBERETNING 2021
Aktiviteten i historielaget har vært sterkt preget av de restriksjonene som pandemien har pålagt oss.
Nesten alle arrangementer i vårhalvåret ble avlyst. Høsthalvåret kunne vi stort sett gjennomføre som
planlagt.
Styret
Styreleder Sven Erik Tholander, nestleder Stein Engh, kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen,
styremedlem Lise Sandereid, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad, styremedlem Lilleba Bredahl,
styremedlem Einar M. Hay-Hansson, styremedlem Laila Synnøve Olsen. Utenfor styret:
Regnskapsfører Trine Langemyr, revisor Morgan Johnsen.
Øvrige spesialoppgaver: Leder samlingsutvalget: Jon Pande, leder av brukerutvalg og
arrangementsansvarlig: Vigdis Kittang Ramstad, programansvarlig og medlemsmøter: Lise Sandereid,
IT/nettside/facebook og databaserte arbeidsverktøy: Einar M. Hay-Hansson og Tor Gervin, søknader
om økonomisk støtte/tilskudd: Stein Engh.
Valgkomite
Tone Meier, Hans Jørgen Hansen.
Njotarøy
Redaktør Signar Idland, redaksjonsmedlemmer Kari Tatjana Joukoff, Per Fredrik Velde, Svein
Lundby og Tom Brodin. Opplaget i 2021 var 2100 eksemplarer.
Styrerepresentasjon i Stiftelsen Fagertun
Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy Historielag: Jan Tønnessen (leder), Harald Bakke, Sven Erik
Tholander. Vara: Olav Tofte Larsen, Tor Gervin og Anne M. Lillelien Porter.
Bevilgede tilskudd til Stiftelsen
Historielaget har bevilget kr 150 000 til generell drift av Stiftelsen Fagertun for 2021.
Gavemottak fra våre samarbeidspartnere og staten
Færder kommune
Grunnmur/heller Bryggerhuset
Sparebankstiftelsen DNB
Nytt kjøkken i underlåven
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Korona tilskudd
Lotteri og stiftelsestilsynet
Momsrefusjon
Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg
Teknisk anlegg, Bygdetunet
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr

29 000
45 000
7 250
36 500
35 000
152 750

Medlemstall
NH har ca. 820 betalende medlemmer. Dette er en liten nedgang fra tidligere år
ARRANGEMENTER
Med restriksjoner fikk vi gjennomført mindre arrangementer med skoler, barnehaver og
helseinstitusjoner i koronatiden. Videre gjennomførte Husflidslaget «Lørdagskafe» fra midten av juni
til midten av august. Historielaget hadde i den forbindelse aktiviteter og guidet omvisning hver lørdag.
Dette var vellykket og blir derfor videreført neste år. Alle medlemsmøtene i vårhalvåret ble av avlyst
og flyttet til høstprogrammet. Dugnaden på Søndre Hella ble gjennomført i redusert omfang både i
våres og på høsten. Vårtur og førpåskeverksted ble avlyst.

Årsmøte

Pandemien gjorde det umulig å gjennomføre ordinært årsmøte for driftsåret 2020 for Nøtterøy
Historielag. Styret vedtok derfor å rykke inn følgende annonse i Tønsberg Blad og Øyene
25.februar:
ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Historielaget ser seg ikke i stand til å gjennomføre årsmøte for 2020 på ordinær måte. Det er derfor
besluttet å legge ut årsrapporten, regnskap og valgkomiteens innstilling på vår hjemmeside og FBside med muligheter for våre medlemmer å komme med tilbakemeldinger. Frist for tilbakemelding er
fastsatt til fredag 12. mars og sendes til styrets leders mailadresse set@sf-nett.no
Det innkom ingen merknader fra våre medlemmer til årsberetning, regnskap og valgkomiteens
innstilling og anses derfor som vedtatt.
Åpen dag på Fagertun
Ble gjennomført 22.august. Som tidligere år var dette meget vellykket med godt besøk, god omsetning
og godt driftsresultat og må sies å ha blitt en tradisjon som publikum forventer blir arrangert hvert år.
Medlemsmøter høsten 2021
Planlagte medlemsmøter ble gjennomført etter planen, med temaene:
15. september: «Jakten på Tønsberghus». Avdelingsdirektør ved Vestfoldmuseene, Arild Braa Norli.
20. oktober:
«Borre et maktsenter i yngre steinalder». Rådgiver ved Midgard vikingsenter, Fredrik
Bjønnes.
17. november: «Hans Nielsen Hauge, Norges første grunder». Tidligere sogneprest Harald Kaasa
Hammer.
Andre arrangementer
Historielaget deltok på Kulturminneuka 4. september med egen stand i Wilhelmsenhallen. Det ble
også arrangert en familiedag på Fagertun i samme forbindelse 11.september i regi av Husflidslaget,
hvor Historielaget hadde aktiviteter i alle hus.
Jul på den gamle gården ble avviklet på Fagertun 4. desember i noe redusert utgave.
Oserød skoles 4. klassinger ble invitert til elevdag på Fagertun 3 desember i et samarbeidsprosjekt
med Husflidslaget. Ca 70 elever deltok. Dette er en årlig begivenhet som så langt har vært meget
vellykket.
Under arrangementene har alle hus vært åpne. Det har vært omvisninger i Hovedhuset. I bryggerhuset
har det vært bakst i den gamle steinovnen. Den «Gamle banken«, «Skolestua» og Sverre Mysens
sportssamling har vært åpne. Forøvrig har det vært tinnstøping, spikking og smiaktiviteter for barna.
På Åpen dag ble et gammelt skomakerverksted åpnet samt at vevloftet i 2.etg i låven ble innviet.
Isskulpturprosjektet, i regi av kommunen, ble avviklet på Fagertun i januar.
Håndverksaktiviteter:
Historielaget ønsker å fremme interessen for gamle håndverkstradisjoner. Det er etablert en egen
håndtverks-/smigruppe, med fokus på aktiviteter for barn og unge i forbindelse med arrangementer på
Bygdetunet Fagertun. 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.
Dette har vært så vellykket at nytt flott smiebygg ble åpnet av ordfører under arrangementet Jul på
gården i desember Dette har økt kapasiteten for smiarbeid betydelig.
Oppføring av ny lagerhall er i full gang og vil stå ferdig 2022. Rundbuehallen vil da bli demontert og
solgt.
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 tidligere Njotarøy
utgaver.
Facebooksiden til Historielaget har over 1800 medlemmer som er en økning på 200 i forhold til året
før. Siden oppdateres fortløpende og formidler artikler, bilder etc.
Nyere prosjekter:
I hovedhuset har vi etablert flere rom i historisk, tidsriktig stil og møblering.
Videre utnyttelse og utvikling av Fagertun som Nøtterøys bygdetun står høyt på prioriteringslisten.
De ansvarlige for våre samlinger er i ferd med å etablere et digitalt register over våre gjenstander med
historiske verdi. Arbeidet forventes ferdig i løpet av 2022.
Det arbeides også med å utarbeide en ny struktur på regnskapsføring/medlemsregisteret i historielaget.
Ellers vil vi takke Stiftelsen og våre «samboere» Nøtterøy Husflidslag og Øyene knivlag for et godt og
stimulerende samarbeid.
En bedriftshistorisk seminarrekke er under planlegging i samarbeid med Sparebankstiftelsen Nøtterøy
-Tønsberg. Tre seminarer gjennomføres våren 2022 på Fagertun.

