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E-post: red@oyene.no
Telefon: 33 34 57 77

Jubilanten har flere uskrevne
ukas øyboer
Navn: Bjørn Holt Jacobsen
Bakgrunn: Historieinteressert
tjømling som runder 80 år.

Jubilanten på Tjøme
har mange baller i
luften og mener noe
om mangt.
Bjørn Holt Jacobsen er i ferd
med å avslutte en liten bok om
de mange butikkene som har
vært på Tjøme siden 1856. Det
er en historie han mente noen
burde skrive. Han har jobbet
med prosjektet i mange år, og
nå gjenstår bare korrekturlesing av manuskriptet.
Målet er at boken kommer ut
neste høst, og gjerne med Tjøme Historielag som utgiver.
Men det er mer å ta fatt i. Det
finnes riktig nok et hefte om
pensjonatene på Tjøme, men
der mangler det en del. Skolevesenet på Tjøme kunne også
fortjene en bok.
Det er ikke dårlige ambisjoner for en som fyller 80 år tirsdag den 11. desember.

har jeg ikke minst forsøkt å få
med meg det som er skjedd i
KrF.
Historieinteressen er trolig
arvegods.
– Min far var interessert i historie, og var ganske kunnskapsrik. Han var kontorsjef i Tjøme
kommune, og i det lå det et
bredt spekter av oppgaver. I
den lille kommunen var han i
tillegg ligningssjef, trygdesjef,
sekretær for formannskapet og

hans tiggerbrev gjorde det mulig å flytte det gamle kirkemuseet, sør for kirken, til Haug, og
der ble det Tjøme Historielags
museum.
Kristian Rambjør kom med i
komiteen som skulle skaffe
penger til flyttingen og gjenoppbyggingen. Som tidligere
sjef for både DNB og NSB, hadde han gode kontakter blant potensielle givere. Det ble det
penger av og, etter hvert, mu-

maleren Johannes von Ditten
etablerte i 1890.
Det ble til at den nå tidligere
bankmannen holdt seg på Tjøme-siden av Røssesundet. På
Tjøme var det nok å grave i.
Ikke minst skipsfartshistorien.
Men så ble det så mye annet at
skipsfarten og de store rederfamiliene fortsatt ligger på vent.
– Jeg er imponert over dyktigheten blant små og store redere
både her ute på øyene og i re-

Trofast skribent
Bjørn Holt Jacobsen er kjent for
mange tjømlinger. Hvis de lurer
på noe om øyenes historie, vet
Holt Jacobsen som regel svaret.
Det har gjort at han siden første
utgave i 2000 har skrevet artikler i samtlige utgaver av det lokalhistoriske tidsskriftet Tjúma. I Øyene har han dessuten
skrevet mye. Det har ført til at
han ofte blir omtalt som lokalhistoriker, og det er en betegnelse han setter pris på. Ellers
er han svært beskjeden.
Når Øyene ber ham karakterisere seg selv, sier han at han er
en enkel, pliktoppfyllende sjel.
Beskjeden er han også i sine
krav til livet. Om starten på dagen, forteller han: – Jeg sender
en tanke til Vår Herre og takker
for at jeg igjen kan stå opp,
brygge en termokanne med te,
smøre en brødskive og lese
Tønsbergs Blad. Der er det først
og fremst lokalstoffet som interesserer.
For tiden er det mye lokalstoff fra Tjøme, og det er mye
om byggesaksavdelingen som
har gjort mange fadeser.
– Jeg har vondt av dem som
står midt oppe i det. Nyhetene
på NRK er også viktige, og i høst

vært mange slike støttespillere
som har inspirert og motivert til
innsats.
Han nevner særlig Eva Mjøen
Brantenberg, som han til gjengjeld har hjulpet med boken
«Før himmelen roper deg
hjem». Det er en historisk roman fra Tjøme, med hendelser
fra siste del av 1700 -tallet.
– Det er forsket for lite i Tjømes historie, og det som er forsket, er i liten grad kommet ned
på papiret. Einar Christian Erlingsen, som er styreleder vikingskipsprosjektet i Tønsberg,
har skrevet mest om Hvasser,
mens Gøthe Gøthesen har gjort
en kjempeinnsats for Tjøme og
Tjúma. Sverre Simonsen på
Gon sitter inne med stor kunnskap og har bidratt mye, men
han begynner jo å bli nokså
voksen, sier Holt Jacobsen, som
fortsatt føler seg «fit for fight».
Om det ikke var for synet.
– Har Tjøme spilt noen rolle
de siste 1000 år?
– Da kommer vi tilbake til
seilskutetiden.
Tjømlingene
oppdaget ganske tidig at det
ikke lønner seg å pløye jorden
på Tjøme. Det var mer penger i
å pløye sjøen, i motsetning til
Nøtterøy som har mye bedre
jordsmonn.

Viktige tjømlinger

BOR SENTRALT: Bjørn Holt Jacobsen bor praktisk til i et lite rekkehus i Kirkerønningen, med kort vei til
Foto: Sven Otto Rømcke
butikk og kirke og i nær kontakt med naturen.
mye annet som måtte gjøres i
en liten administrasjon. Og så
har jeg alltid vært glad i å lese,
og da har jeg gjerne valgt historiske bøker. Etter at jeg ble uførepensjonist, våknet interessen
virkelig. Da oppdaget jeg at det
var lite kunnskap om Tjømes
historie.

seum.
Svært mye av materialene
var pil råtne og måtte skiftes, så
det meste er nytt. Men døren
fra den gamle, nedrevne Tjøme
kirke har fortsatt sitt liv som
dør på museet. Den døren mener Holt Jacobsen er minst 200
år gammel.

Museet på Haug

Historieforskningen

Første steg var at han på åttitallet meldte seg inn i det relativt
nystartede Tjøme Historielag.
Han kom fort inn i styret, der
ble han kasserer, så nestformann og endelig formann i fire
år.
Som gammel bankmann, var
han interessert i økonomi, og

Bjørn Holt Jacobsen begynte
sin historieforskning noen år
før han kom til historielaget.
Han klippet ut artikler av avisene og samlet informasjon fra
andre kilder. Da hadde han allerede en stund interessert seg
for Tjøme Bad- og Kneippkuranstalt, som den kjente kunst-

sten av landet. På slutten av
1700-tallet hadde vi for eksempel den store reder Frederik
Torgerssøn Hauff. Det siste
navnet tok han fordi han eide
Nedre Haug gård. Da var det
mer elegant å kalle seg Hauff.
Han kom fra Lindholmen på
Nøtterøy. Som forretningsmann hadde han teft og giftet
seg med den rundt 30 år eldre
enken etter skipper og reder
Hans Jacobssøn. Det var i en tid
hvor mannen sto som forvalter
av formuer.
Lokalhistorikeren gjentar at
det var og er mer enn nok å ta
fatt i. Da hjelper det å ha best
mulig helse, pågangsmot og
gode støttespillere. Det har

Øyene spør hvem Holt Jacobsen holder for den eller de viktigste personene i Tjømes historie?
Da velger han, kanskje litt
overraskende, Arne Stenli som
var ordfører på sekstitallet. I
hans periode fikk husstandene
på Tjøme Farris-vann. Før det
var det ikke noe felles basseng,
alle var ansvarlig for sitt eget
vann, og det var en brønn. Å få
rent vann i springen, holder
han som noe av det viktigste for
en husholdning.
– Mange ville nok si Alf Larsen, men jeg tror ikke jeg ville
velge ham, sier den ivrige avisleseren i Kirkerønningen 22 A.
Derfor går han heller et godt
stykke tilbake i historien.
– Vi har hatt mange dyktige
personer opp gjennom hundreårene, som Ole Larsen Rød som
kom til Tjøme rundt 1790. Han
var en viktig person i samfunnet og var arbeidsgiver for mange tjømlinger. Det var to Ole
Rød, Ole Larssøn Rød som var
født i 1770 og så Ole Larsen
Røed, født 1823. Begge holdt til
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i kirkene i færder
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Søndag 9. desember er det gudstjeneste med dåp i Nøtterøy
kirke. Medvirkende er kantor Jan Rosenvinge og sogneprest Tom
Olaf Josephsen. Det er offer til messehagel i Nøtterøy kirke.
I Hvasser kirke er det gudstjeneste med dåp. Medvirkende er
kantor Vanja-Therese Langnes og sogneprest Maia Koren. Det er
offer til eget arbeid. I Teie kirke er det Lysmesse på ettermiddagen hvor konfirmanter, ungdomsarbeider Helene M. Fevang,
kantor Ingunn Aas Andreassen og sogneprest Karl Olav Skilbreid
deltar. På kvelden er det Lysmesse i Torød Kirke. Medvirkende
her er konfirmanter, ungdomsarbeider Helene M. Fevang, kantor
Ingunn Aas Andreassen og prostiprest Kari Robinson.

Fikk besøk:

– Takk
for besøket, har leser Edel
Andersen brukt som tittel på
dette bildet. Det er ikke alle
som setter pris på rådyrbesøk,
men Edel er en av dem som
gjør det. Og alle kan vel uansett
være enige om at det er flotte
skapninger. Foto: Privat

e bøker
på Øvre Rød gård, som nå er
golfbanen. De var fjernt i slekt
med meg.

Velger Tjøme
Selv om Tjøme nå er blitt del av
Færder kommune, kommer
Holt Jacobsen fortsatt til å konsentrere seg om Tjøme.
– Her har Færder kommune
en utfordring. Det gjelder at det
enkelte vet om Tjømes historie,
blir nedskrevet. I Nøtterøy
kommune har kulturavdelingen bidratt sterkt til at historien
er blitt dokumentert. På Tjøme
har vi bare Lorens Bergs Tjømebok. Det er et solid verk, men
det inneholder ikke alt, sier han
og legger til at dette kan sees i
sammenheng med Håkon Glørstads idé om en kystkultursti.
Han har allerede gjort seg tanker om hva som kunne stå på
informasjonstavlene. Hvis da
noen griper fatt i tankene fra direktøren ved Kulturhistorisk
museum.

I menighetsrådet
Bjørn Holt Jacobsen satt fra
1965 tolv år i menighetsrådet.
De første åtte årene med trygdesjef Hans Kristian Aarholt
som formann. De hadde fra
slutten av 1950 og begynnelsen
av 1960 årene begge samarbeidet om det kristne ungdomsarbeidet på ungdomslokalet
Fredtun. Aarholt ble trygdesjef
på Nøtterøy og flyttet fra Tjøme
i 1970.
– En del godt voksne menn
fra menigheten dannet i 1998
en litteraturgruppe som de kalte Tjøme litterære selskap. Der
møtes vi tre til fire ganger i året
og tar for oss en bok. Den siste
boken vi leste, var «Arv og miljø» av Vigdis Hjort. Den neste er
en bok av Ronald Fangen fra
1946. Der tar forfatteren for seg
to fettere som gikk hver sin vei
under krigen.
Og krigen er fortsatt et tema
for jubilanten. Etter å ha tilbrakt noen timer hjemme hos
ham, vet Øyenes utsendte om
enda en bok som burde skrives.
Den kunne handle om krigen
på Tjøme.
Til Øyene forteller han levende om hvordan han i september
1941 var med sin far til Fredtun
for å levere familiens nye radioapparat. Nazistene hadde leid
Storsalen og speiderrommet for
å lagre beslaglagte radioapparater.

– Samme året, oppunder jul,
ble barndomshjemmet «Dalbo»
rekvirert av tyskerne til bolig
for soldater. Min mor, far og
min bror Rolf og jeg måtte flytte
til Langviken, hvor far hadde
avtalt med John Fjeldstad om å
leie annen etasje i huset hans.
Der bodde vi fram til våren
1945. Da kom 8. mai med varmt
sommervær. Vi hadde nylig fått
tilbake «Dalbo» og også fått tilbake radioapparatet. Far hadde
engasjert Antoni Andreassen
(1882-1957), sønn til Lava Plassen på Sandbekk, til å spa opp
et stykke av hagen for å sette
poteter. De store tyske hestene
hadde brukt den som beite.
Mens Atoni holder på med arbeidet i hagen, kommer mor ut
på balkongen med det norske
flagget og roper: «NÅ ER DET
FRED».
Antoni stopper opp i arbeidet
og tar av seg luen i ærbødighet
og glede.

Feiringen
Den store bursdagen skal feires
lørdag den 15. desember med
familie og venner i Kirkestuen
ved Tjøme kirke. De fleste gjestene bor på Tjøme, men siden
blant annet barna kommer tilreisende, var det greit å legge
feiringen til nærmeste lørdag.
Han har en datter som bor i Stavanger og en sønn som bor i
Oslo.
Den 11. desember er ikke bare
Bjørn Holt Jacobsens fødselsdag. Det er også den dagen han i
2009 ble utnevnt til Tjøme Historielags første æresmedlem.
Holt Jacobsen lar det unnslippe et lite sukk når han før
den store dagen sannsynligvis
får en del plass i Øyene. Han har
registrert at både Tønsbergs
Blad og Øyene skriver Hudøy
og ikke Hudø.
– Alle gamle tjømlinger sier
Hudø, Medø, Engø, Burø,
Brøtsø og Sandø. Det bryr ofte
ikke avisene seg om. Jeg håper
at Færder lar gamle Tjøme få
beholde sine ø-er, sier han, men
tviler, for tidligere Nøtterøy
kommune døpte for mange år
siden om Årøsund til Årøysund.
Slikt liker en lokalhistoriker
dårlig.

SKIPPER I FAMILIEN: Bjørn Holt Jacobsens farfar, Karl Severin Jacobsen, var skipper på seilskuta i
bakgrunnen. Bildet er malt av styrmannen om bord. Han het Karl Andersen og var fra Granø. FOTO: SVEN
OTTO RØMCKE
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