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På jakt etter øyas
Øyenes løsmedarbeider har
vært kulturminnedetektiv
på Sandø. I nær fem timer
gikk han rett bak arkeolog,
kulturminnegransker og
dr.philos. Jan Brendalsmo
fra Torød.
Sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Han var på jakt etter ting den vanlige
turgjenger knapt legger merke til. Med
et utvalg av kart fra de beste kildene,
sjekker vi om steingarder er inntegnet,
og om de er inntegnet i full lengde. Kan
det ha stått et annet hus på den grunnmuren tidligere? Og ligger det ikke en
nesten nedgrodd hustuft der borte?

Fornemme oppdragsgivere
Alt av interesse blir sjekket ut eller tegnet inn og så kommentert slik at reisefølget skal forstå de store og små, sammenhengene. Det hele skjer med en
rent ut fornem gruppe av oppdragsgivere: Fylkesmannen, fylkeskommunen og
Nasjonalparksenteret venter i spenning
på at Jan Brendalsmo skal sluttføre oppdraget og levere rapporten sin. Der skal
han liste og kommentere kulturminner
fra hele Tjøme-skjærgården. Han har
tidligere registrert skjærgården rundt
Nøtterøy.
For å være kulturminne i Brendalsmos univers, må det være fra før 1902.
Det er derfor grunnmurene ofte er av
større interesse enn husene oppå. Øyenes medarbeider kommer til å se på hus
og grunnmurer med helt andre øyne etter dette.

Trygt fortøyd
Forskningen begynner med en gang vi
har fortøyd arkeologens fjortenfoter,
trolig ulovlig, ved en av bryggene i det vi
valgte å kalle landsbyen på Sandø. Det
er den hyggelige ansamlingen av hus
som ligger rett overfor Sandøsund.
Brendalsmo er mest interessert i husene som ligger lengst inne. Det er mest
sannsynlig at de er fra før 1902. Der inne
er de best beskyttet mot vær og vind, og
det visste datidens skippere mye om. De
visste også noe om hvordan de kunne
vise at de hadde gjort det godt på de sju
hav. Som ved å ha så stor steinhelle på
toppen av trappen til huset at Øyenes
mann ikke skjønner at det var mulig å
bære den.
Brendalsmos kamera er i aktivitet
hele tiden. Her skal blant annet steinvalget dokumenters.
Gjenbruk av stein i grunnmurer var

FRISKT OG GRØNT: Det er frodig landskap der arkeolog og fornminnegransker Jan Brendalsmo tar seg rundt på Sandø med kart

og kamera. 

vanlig den gangen. Her er det rundslipt
strandstein, naturlig bruddstein, utminert og lett bearbeidet stein.

Sløsing med nøtter
Det er mange alleer med hasseltrær på
Sandø. Jan Brendalsmo synes beboerne
på Sandø tar dårlig vare på hasselen sin.
Gamle skudd skal kuttes etter to år. Ikke
bare blir det penere, men da blir det
også mulig å høste nøttene, som er gode
og sunne. Tidligere generasjoner visste
det, og høsting og salg av hasselnøtter
var en kjekk tilleggsinntekt. Hasselnøtter er svært næringsrike.
Der vi går i det vakre og intenst grønne
landskapet, undres Øyenes mann på
hvordan et lite øysamfunn som Sandø
hadde hender nok til å bygge de lange
steingardene og enorme grunnmurene.
Til det har Brendalsmo et konsist og
nesten brutalt svar.
– Det går greit hvis du har tilgang på
tilstrekkelig mange arbeidsløse og sultne båhusleninger og fattige strandsittere.

Nyslått vei
Uten kulturminneforskerens kart, kunne vi kanskje fortsatt vandret rundt på
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Sandø. For der er det et hav av stier i alle
retninger. Områdene er stort sett gjengrodd, eller dekket av forsiktig inngjerdet beitemark. Ikke treffer vi folk heller.
Men ett spor av mennesker ser vi. De
større stiene hadde hatt besøk av en
gressklipper. Men der var det ikke mange som hadde gått, så vi gikk i lange perioder på en nyklippet gressmatte.

Kanskje fra vikingtiden
Jan Brendalsmo kan ikke fastslå sikkert
hvor lenge det har vært folk på Sandø.
– Jeg ser ikke bort fra at det kan ha
vært bebyggelse og folk her helt tilbake
til middelalderen, ja trolig også i vikingtiden, sier han.
Turens store gåte er noe som kan minne om et veikryss midt på Sandø. Midt i
krysset ligger det en svær steinhaug,
som nesten er skjult av vekster. Den blir
målt opp, fotografert og tegnet inn på
kartet. Brendalsmo sliter med å finne et
mulig bruksområde. Ikke kan det være
en hustuft og ikke del av en steingard.
Kanskje har han løst gåten frem til han
skal lese igjennom dette manuskriptet?

Stedegen flora
På veien får Øyenes utsendte en innfø-

ring i en særegen form for stedegen flora.
– Se der, sier Brendalsmo. Her står det
liljekonvall og blåveis. Det betyr at det er
skjellsand i grunnen.
Litt lenger borte peker han på lilla orkide og en Maria-nøkleblom.
– Her har det vært beitemark! Og der
du ser syrin, har det oftest vært hus i
nærheten.
Den ellers så nøyaktige forskeren innrømmer at han ikke har forskningsmessig belegg for det han sier. Men det er
basert på et helt livs erfaring i arkeologiens tjeneste, og det har aldri slått feil.
Kolleger i samme jordnære bransje,
har observert det samme.
Selv om det to detektivene for det
meste har blikket rettet mot bakken, kan
de ikke unngå å observere bebyggelsen
også.
På vestsiden mot Hvasser og enkelte
andre steder er det mest av det vi gjerne
kaller skipperhus. Så er det typiske sommerhytter fra forskjellig perioder. Men
de ser også et gult funkishus i to etasjer,
en hytte belagt med strandstein og en
hytte med særdeles flatt tak, som minner om en villa fra sekstitallet. To
idrettsbaner blir også observert. Den
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Ny møtesesong
Nøtterøy Folkeakademi innleder
høstens møtesesong lørdag. Da
kommer den TV-kjente
1001-nattekspert, bonden Per
Lønning fra Stord, til Veierland,
hvor folkeakademiet arrangerer
sitt møte.
(Notis i Tønsbergs Blad 2.
august 1968)

Loseksamen bestått
Loseksamen har pågått på
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Hvasser for 8 losaspiranter med
10 dagers praktiske og teoretiske
prøver. To loser har dessuten i
samme tid avlagt prøver for
utvidet sertifikat. Losoldermann
Tankred Nilsen opplyser at
samtlige har klart de vanskelige
og krevende oppgaver med glans
og lagt for dagen imponerende
kunnskaper. De seks nye loser ble
overrakt sine sertifikater av
eksamenskommisjonen. Det er
følgende: Thor Pedersen,
Hvasser, Terje Andersen og Aage

Delbek, Nøtterøy, Roar Gjessing,
Horten, Nils Lund, Nevlunghavn
samt Arne Arnesen, Langesund.
(Referat i Tønsbergs Blad 18.
oktober 1968)

Nøtterøy Musikkorps
sitt 30-årsjubileum
Korpsets medlemmer med damer
samt en del innbudte bl.a.
representanter fra Musikkretsen
Vestfold og Buskerud, Nøtterøy
Gutte- og Jentekorps, Teie
Guttemusikkorps og Tjøme

Skolemusikkorps var samlet til
jubileumsfest lørdag i Gimle
Selskapslokaler. Det var innbudt
representanter også fra Nøtterøy
kommune.
(Referat i Tønsbergs Blad 23.
oktober 1968)

Nøtterøy Lærerlag feirer
75-årsjubileum

85 medlemmer. Styret i jubileumsåret er dette: Formann Lars
Gallefoss, viseformann Knut
Mello, kasserer Hanne Berit
Lakskjønn, sekretær Svein
Harding Hansen og styremedlem
Jorun Aspelund.
(Notis i Tønsbergs Blad 26.
oktober 1968)

I går rundet Nøtterøy Lærerlag
75 år. Jubileet skal markeres med
en fest i Frimurerlogen i Tønsberg i aften. Laget har i dag ca.

kulturminner
ene med to mål på.

Men hvor var ildsted og pipe?
En tuft fra en gang på 1800-tallet vekker særlig
interesse. Brendalsmo finner restene av en krypkjeller, som er delvis fylt igjen. Men hvor er forhøyningen til ildsted og pipe? Den burde fortsatt
være der.
Tilfeldig plasserte bautaer i rundt halvannen
meters høyde vekker arkeologens nysgjerrighet.
Han konkluderer med at det kan være markering
av hjørner i gamle eiendomsgrenser. Ikke alle
tomter hadde grenser markert av steingarder,
selv om det kan virke slik.
Mot slutten av vandringen kommer vi til en
større ansamling av store steiner. En enslig hytteeier på vandring forteller at ansamlingen blir
omtalt som en dommerring. Det stemmer ikke
for Brendalsmo. Han går grundig til verks og konkluderer med at her var det et uttak av sand. Etter hvert som det ble avdekket store steiner, ble
de plassert på siden. Så det var nok ingen dommere her.

steder på øya hvor det erfaringsmessig kan være
rester av eldre menneskelig aktivitet.
På de større øyene, hvor jeg har sjekket gamle
flyfoto og kart, sjekker jeg ting jeg har merket av
på kartene mine, for å se om noe har endret seg,
samt undersøker om det skulle være mer på øya.
For lavere holmer og skjær, holder det stort
sett med å kjøre rundt dem, og jo lavere og mer
værutsatte de er, desto mindre kan en vente å
finne. Men, en kan aldri være helt sikker, og ved
enhver tvil (ut fra tidligere erfaringer ved registreringsarbeid), er det bare å ta en kjapp tur i
land.

Møte med tredje generasjon
Blant de mange ubebodde husene og hyttene vi
passerer, ser vi plutselig en person bak et vindu.
Hun kommer ut, og det viser seg å være Carmen
Simonsen, tredje generasjon hytteeier på Sandø.
Huset er fra 1700-tallet og ble flyttet fra Revetal
til Sandø tidlig i forrige århundre. Carmen Simonsen og mannen hadde for tiden begge koronabasert hjemmekontor på øya da vi var på besøk. De var annenhver uke på Sandø, mens den
andre var hjemme med skolebarn.
Hun synes det er så hyggelig å se mennesker at
hun inviterer de to vandrerne på kaffe, og dermed får de mulighet til å spise matpakkene sine.
Under lunsjen får de høre mye interessant
Sandø-historie. Men siden det ikke dreier seg om
grunnmurer, tufter og steingarder faller det
utenfor denne beretningen. Men det er slett ikke
utenkelig at det blir noe mer fra Sandø senere i
sommer fra denne penn. Som nå også vet hva en
geil er. Geil eller fegate er nemlig en smal vei eller
sti som har gjerde eller steingard på begge sider.
Geilen skal sikre at buskapen går strake veien fra
låve til beitemark. Det er noen geiler på Sandø.

ÅPENT SPØRSMÅL: Jan Brendalsmo er
fortsatt usikker på hvilken funksjon de mange
bautaene rundt på Sandø skulle fylle.

MED TOMMESTOKK: Hustufter må måles opp og inspiseres. Det
Jan Brendalsmo registrerer, er en del av vår felles kulturarv.

Slik jobber Jan Brendalsmo
Men hvordan jobber en kulturminnegransker
som Jan Brendalsmo i skjærgården vår? Det kan
du lese mer om her:
– Aller først printer jeg ut papirkopier for hver
øy i skala 1:50. Det er både kart som viser dagens
situasjon (norgeskart.no), og kart som har flyfotoserier tilbake til 1938 (norgeibilder.no). Deretter sjekker jeg historiske kart eldre enn cirka 1910
(Kartverket/Historiske kart).
I tillegg tar jeg et raskt blikk i bygdeboka og i
Oluf Ryghs Norske Gaardnavne for å få begrep
om bosetningenes alder på øyene.
Så er det ut i felt med båten. Først tar jeg en
runde rundt øya for å se om det er noe interessant i strandsonen. Deretter i land for å sjekke

VARM VELKOMST: Jan Brendalsmo og Øyenes løsmedarbeider ble tatt godt imot da vi kom inn på tunet hos Carmen
Simonsen, som er tredje generasjon Sandø-beboer.

