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Send oss gjerne gamle bilder med beskrivelse av hva og hvem til e-post: red@oyene.no

Bli kjent med Færder
Visste du at det i nye Færder
kommune er registrert 495
kulturminner? De kan du
lett finne mer informasjon
om.
Sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Kultursjef Christine Gilboe-Caspersen i
Tjøme kommune er opptatt av at innbyggerne i nye Færder kommune skal
kjenne kommunen sin. Selvsagt må de
kjenne kommunen de kommer fra, og
det er mye å hente der, men nå bør de
kjenne hele den nye storkommunen, synes hun.

På nettet
– Det er mange veier til målet, sier kultursjefen. Det er mulig å kjøre, sykle og
gå, bruke båt eller kanskje svømme, for
å bli kjent med Færder. Uansett finnes
det et godt hjelpemiddel, som også gir
verdifull kunnskap om øyenes historie.
Det verktøyet heter Kulturminnesøk og
ligger på www.kulturminnesok.no.
Hun forteller at tjenesten drives av
Riksantikvaren, den er gratis og åpen for
alle. Rundt 170.000 kulturminner er registrert. Det er bare å taste inn stedsnavnet man er interessert i, og umiddelbart
kommer det opp et antall kulturminner,
som regel med link til god og nyttig informasjon.
For Nøtterøy er det registrert 219 kul-

turminner og for Tjøme 276. Totalt blir
det altså 495 for hele Færder, og tallet
stiger stadig.
På Riksantikvarens nettsider står det
at Kulturminnesøk fungerer fint på nettbrett og mobil, og dermed er det mulig å
søke på kulturminner overalt. Det eneste som trengs, er mobildekning. Brukere
som har registrert seg, kan enkelt legge
inn bilder og kulturminner fra mobil og
nettbrett.

I skoleverket
Øyene møtte Gilboe-Caspersen sammen
med medarbeider Else Reitan. De ser
begge hva tjenesten kan bety for Færder-boerne generelt, men snakker med
særlig entusiasme om hvilken glede
skoleelever kan ha av Kulturminnesøk.
Her kan de både forberede ekskursjoner og bruke funksjonene for å finne
kulturminner når de er ute i naturen. Og
så kan de fylle på de fysiske funnene
med kunnskap de har fått i skoletimene.
Flere registrerte kulturminner er allerede koblet til Tjømes digitale bygdebok.
Gilboe-Caspersen og Reitan forteller
forøvrig at skolene lokalt er positive til å
styrke engasjementet for lokalhistorie,
som kan knyttes til lokale temaplaner
for skolene.
Tjøme har også tatt med Kulturminnesøk i tilbudet fra kommunens sommerprogram for barn og ungdom.

Variert
Det er svært mye forskjellig blant kul-

Geir leter og finner mye
Geir Sætevik i Dalsveien på Tjøme
er en av de privatpersonene i
Vestfold som har lagt inn flest
kulturminner på www.kulturminnesøk.no.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Han fikk oppgaven av kulturkonsulent
Catrine Engebretsen i Vestfold fylkeskommune på vegne av Riksantikvaren.
Prosjektet var å kartlegge kulturminner
fra andre verdenskrig i Tjøme kommune.
Sætevik var riktig mann å spørre. Han
er fjerde generasjon tjømling, han er
opptatt av krigen og av kulturminner,
han fotograferer og han liker å gå. Nå
fikk han en gulrot som lokket ham til å
gå Tjøme på kryss og tvers.
Han hadde allerede lenge vær engasjert i bevaringen av Torås fort. Nå fikk
den pensjonerte tjømlingen en oppgave
til etter 35 år som automatiker på plattform i Nordsjøen.
Sætevik sier han fort fikk nese for

hvor det var minner, og han ser helt annerledes på naturen nå, når han vet at
mye av det han sparker borti i skog og
mark, kan være et kulturminne fra krigen.
Han har kartlagt cirka 20 maskingeværstillinger, som hver har hatt mellom
to og sju geværstillinger. Og selvsagt har
han gått grundig igjennom de to fortene
Torås og Mågerø. På Mågerø har han sørget for at en tysk ubåtstasjon, for miniubåter, er kommet på kulturkartet.
To lyskasterstasjoner og en radarstasjon har han også funnet. Alt blir grundig dokumentert, og han regner med at
han har tatt et sted mellom fem- og seks
tusen bilder. Det meste av det han har
funnet, er ikke bare lagt inn i www.kulturminnesok.no, men også i Tjømes digitale bygdebok.
Det er så mange krigsminner på Tjøme
at Sætevik synes det stemmer når noen
kaller øya «Festung Tjøme». Det er et område hvor kulturminnesøkeren mener at
Tjøme slår søsterkommunen Nøtterøy.
Geir Sætevik liker å formidle, og han
har holdt tre foredrag om funnene sine i
Tjøme Historielag og ett på Tjøme bibli-

KULTURSØK-ENTUSIASTER: Kultursjef Christine Gilboe-Caspersen (t.h.)
og kulturmedarbeider Else Reitan foran det som fram til 31. desember er Tjømes
kommunehus. Den datoen blir det blå skiltet over døren skrudd ned, og huset blir fylt
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med medarbeidere fra Færder kommune.
turminnene på Tjøme, og kultursjefen
synes det er naturlig å nevne krigsminner, siden andre verdenskrig er så aktuell for tiden. Kulturminner er dessuten
et godt utgangspunkt for å snakke om
lokale helter.
I forlengelsen av, eller kanskje parallelt med, utviklingen av Kulturminnesøk blir flere stier merket, og kommunene forsøker å knytte relevant informasjon til kulturminnene. Målet er å få la-

get en merket sti fra Tønsberg til Verdens Ende. Da går den gjennom hele
Færder.
Gilboe-Caspersen og Reitan ser fram
til å snakke varmt om bruk av Kulturminnesøk i hele Færder kommune. Fra
nyttår er ikke innbyggerne i Nøtterøy og
Tjøme naboer. De bor i samme kommune. Den må de kjenne, og www.kulturminnesok.no er en god hjelp på veien.

Søk etter
kulturminner her

PÅ DYPT VANN: Geir Sætevik har
for mange år siden dykket i jakten på
kulturminner. På sine tokt under vann
har han blant annet funnet denne såkalte
jomfrublokka fra den tyske minesveiperen
M 1101.
otek. Samtidig vil han gjerne bidra til å
fremme Tjøme som turistmål.
Han er også blitt spurt av Tjøme kommune om å fortelle om arbeidet med
www.kulturminnesok.no og krigsminnene i undervisningen på skolene. Det
sier han ikke nei til.
I mellomtiden fortsetter han å gå tur
og regner med at han rett som det er
kommer til å finne noe som skal inn i
www.kulturminnesok.no.

www.kulturminnesok.no er en
nettside hvor du finner informasjon om over 170.000 kulturminner og kulturmiljøer: Fredede
bygninger, fredede kulturmiljøer,
verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Du finner alt fra
kokegroper og gravhauger, til
kiosker og bensinstasjoner.
På Kulturminnesøk kan du søke
etter steder, kulturminner eller
emner, eller du kan utforske i
kartet. Kjenner du til kulturminner
som ikke er registrert? Da kan du
legge dem inn i kartet og laste opp
bilder. Du kan også legge til
kommentarer, bilder og lenker på
kulturminnene som allerede er
registrert.
Kulturminnesøk er en tjeneste
fra Riksantikvaren, Direktoratet for kulturminneforvaltning

