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det 5 år gamle indre
nøtterøy Husmorkor
står nu på egne ben
Indre Nøtterøy Husmorlags
kor har i fem år vært drevet
som en underavdeling av
laget, og har gledet mange
med sin vakre sang.
Nu har medlemmene besluttet
å opptre som egen organisasjon og har valgt navnet
Nøtterøy Husmorkor.
Det har sitt eget styre, hvor
Hulda Bjørneseth er formann.
(Referat i Tønsbergs Blad 6.
oktober 1961)

tjøme Husmorlags
10-årsjubileum
Tjøme husmorlag holdt 30.
oktober 10-årsfest på Grand,
hvor cirka 60 personer deltok.
Medlemmene hadde bedt
med ektemennene, og disse
møtte da også mannsterkt
frem.
Det var sendt innbydelse til to
av dem som var med på
stiftelsen av laget – fru Risting
Skorge og fru Falkenberg
Andersen, dessuten lagets
første styre og de som har
vært ledere i laget.
(Referat i Tønsbergs Blad 4.
november 1961)

Fars rolle i
barneoppdragelsen
Aktuelt tema i Unge hjems
møte på Tjøme. Hvor gamle er
barna når far begynner å spille
noen rolle i barnas oppdragelse?
(Referat fra møte i Tønsbergs Blad 7. november
1961)

sjelden fisk
Akvariet på Tjøme har mottatt
en fisk som ingen kjenner
navnet på. Den er fanget
utenfor Tjøme og ligner mest
på en laks, men hører iallfall
ikke til våre laksearter. Fisken
er 22 cm. lang. Foreløpig
befinner den seg altså i
akvariet så får man se om den
trives der, og der kan interesserte få anledning til å se den.
(Notis i Tønsbergs Blad 27.
november 1961)

villaen det strides om: Det er denne villaen som tenkes revet og det er skissene fra Ola Roald Arkitektur nede til høyre som det er
blitt reagert på. Bildet øverst til høyre er tatt av fotograf Th. Larsen og viser den norske landstasjonen Husvik Harbour på Syd Georgia.

– Huset er en del
av historien vår
– Det er et paradoks at
det brukes ressurser
på å bevare sporene
etter hvalfangerlivet
på den andre siden av
kloden, mens spor
etter dette industrieventyret her hjemme skal jevnes med
jorden.
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

Det mener Trond Rødsmoen.
Han er redaksjonsmedarbeider
og fagkonsulent ved Fortidsminneforeningens hovedkontor, og det er debatten rundt
den planlagte rivingen av Holmenveien 2 på Teie han er opptatt og har skrevet et innlegg
om på foreningens facebookside.

andersen bodde både
her og der
Der undrer han seg over at den
gamle hvalfangervillaen på

Teie kan stå for fall, mens bestyrerboligen i Syd Georgia er
rustet opp, blant annet takket
være støtte fra det offentlige.
Det var i sin tid hvalfanger
Hjalmar Andersen som fikk
bygd boligen på Teie, som nå
planlegges erstattet med leilighetsbygg.
– Andersen var en av dem
som tjente gode penger, og var i
årene 1917-19 og 1920-30 bestyrer for Husvik Harbour på Syd
Georgia. Landstasjonen var eid
og drevet av Aktieselskapet
Tønsbergs Hvalfangeri, og her
var kokeri, verft, boligbrakker,
butikk, kirke, kino – og litt unna
dette en egen bestyrerbolig,
forteller Rødsmoen.
På Nøtterøy lot Andersen
bygge et staselig hjem, tegnet
av Eirik Finn Eikrann, i et nabolag preget av tilsvarende monumenter over nyskapte formuer.
– Andersens bestyrerbolig på
Syd Georgia og den fornemme
villaen i Holmenveien på Nøtterøy forteller begge sin lille del
av historien om norsk hvalfangst. Forskjellen på de to er at
bestyrerboligen til Andersen,

der langt sør i Atlanterhavet,
med støtte fra Vestfold fylkeskommune, Sandefjord kommune og en rekke bedrifter,
nennsomt ble istandsatt av en
gruppe håndverkere fra Sandefjord i 2006. Praktboligen i Holmenveien på Teie ble derimot
så sent som i 2017 vedtatt revet
av Nøtterøy kommunes politikere, konstaterer Rødsmoen.
Hans synes kontrasten i
skjebnen til disse to viktige kulturminnene fra et 50 år langt
norsk industrieventyr er et paradoks.

Politiker engasjerer seg
På Facebook har saken skapt
engasjement og fått flere kommentarer. Senterparti-politiker
Richard Fossum er blant dem
som støtter Rødsmoen.
– Det er feil å gi opp kampen
for å stoppe rivingen av Holmenveien 2 A. Nært forestående valgkamp kan gjøre at det
politiske flertallet tar til fornuft
og avviser søknaden om blokkbebyggelse, mener han.
Siste utvikling i saken er at
naboer har protestert mot skis-

sene av nye leilighetsbygg på
eiendommen.
– Det er for sent å angre når
stedet fremstår historieløst, visuelt uspennende og identitetsløst, mener naboene Bodil
og Svein Jørgen Vilnes, i en uttalelse som er referert i Tønsbergs Blad.
Tom Wike, som er i ferd med
å flytte inn i et nabohus, skriver
at han synes det er «et underlig
og historieløst paradoks at
kommunen har gitt rivningstillatelse til et av områdets flotteste, viktigste og mest karakteristiske byggverk, for så i neste omgang å be om at ny bebyggelse skal tilpasses det stedlige
arkitektoniske miljø».

vil ikke si noe
Selv ønsker ikke utbygger Ole J.
Nordby å kommentere utsagn
verken fra naboer eller Fortidsminneforeningen.
– Jeg velger å forholde meg til
kommunen og de prosessene
som går der, sier han til Øyene.

