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Pandemien er vel de fleste lei av å høre konsekvensene 
av. For de fleste har dette medført endring i hva 
man gjør på fritiden. Også for Bergan Vel har det 
betydd veldig begrenset aktivitet. Vi fikk avviklet en 
konsert i august og gode medhjelpere fikk lagt is på 
skøytebanen. Utover det har det vært stille. Og litt lite 
å skrive om.

Vi fant derfor ut at vi må fortelle om ulike personer 
i lokalmiljøet vårt. I dette nummeret har vi derfor 
bl.a intervjuet Asbjørn Ølstørn som i 2020 skiftet fra 
dyrebutikk og pass av hund til verksted og hotell for 
sykler. Bak Shell-stasjonen på Hjemseng driver Alae 
Shaban Færder Bil & Båtklarering, i dette nummeret 
blir du nærmere kjent med ham. Vi har også besøkt 
“Katrines Botaniske” som gir gode tips om planter 
gjennom hele sesongen. Du kan også lese om en ung 
gutt som har valgt sprangridning som hobby, Andreas 
Egenes forteller ivrig om idretten sin.

Videre har vi intervju med Jørn Andersskog, som 
i en årrekke har vært aktiv i og ledet Nøtterøy 
Idrettsforening. Sammen med et aktivt hovedstyre 
har han de siste årene bidratt sterkt til at klubben nå 
har nytt klubbhus, nytt uteområde og videre planer 
for å gjøre Nesskogen til et bra sted for alle i nabolaget. 
Det er slike ildsjeler som bidrar med frivillig arbeid, 

som gir barn og unge gode fritidstilbud. Dette gjør seg 
ikke selv. Her kan du lese litt mer om hvilke tanker vår 
lokale idrettsforening gjør seg.

Nesten alle vi som er aktive i Bergan Vel har også på 
et eller annet tidspunkt vært med i Nøtterøy IF. Da 
er det ekstra moro å kunne være med å søke og få 
tildelt penger til å oppgradere lysløypa. Vi har over 
ett år søkt ulike stiftelser uten å få napp. Nå i april 
fikk vi hyggelig telefon fra Sparebankstiftelsen DNB 
med beskjed om at vi har fått 300 000 kroner. Det gjør 
at NIF og Bergan Vel kan starte detaljplanlegging og 
søkeprosess for arbeidet med lysløypa. Les mer inne 
i bladet.

Når ting åpner opp håper vi å se mange av dere 
på konsert på Barneskjær. Det skal mye til for at 
vi ikke avvikler en konsert; i en eller annen form.  
Følg med!

    Arne - Leder, Bergan vel
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PROGRAM 
for dagen
08:00  Salutt på Nøtterøy og på Tjøme.

08:00  Færder kommune ønsker 
velkommen til direktesendt 17. mai-frokost 
på TB.no. Pynt frokostbordet og start dagen 
med 17. mai-frokost. Dette er en felles 
sending fra Færder og Tønsberg kommuner, 
Tønsberglivet og Tønsbergs Blad. Her vil du 
få ordførerens tale, hilsen fra ungdommen, 
korpsmusikk, barnesang og alt som hører 
med til en tradisjonell 17. mai-feiring i 
Færder kommune. 

Vi håper du vil bli med oss på en felles 
17. mai-frokost og at du følger sendingen 
utover dagen. 

12:00  Hele Norge synger Ja, vi elsker. Da 
kan du festkledd synge med, enten du er 
inne eller ute, på balkongen eller i hagen, 
alene eller sammen med andre. Salutten og 
Ja, vi elsker kan du også følge på NRK sin 
17. mai-sending.

Popup-korps
Korpsene i Færder vil skape 17. mai-
stemning for unge og gamle rundt omkring i 
kommunen. De vil dukke opp uten for-
håndsannonsering, så lytt og følg med. 
Kanskje et korps passerer utenfor der du 
bor? Syng gjerne med når de går forbi.

#FærderHurra #TBHurra

Færder kommune er en del av det store 17. 
mai-toget som skal gå gjennom hele Norge 
på Minecraft. I det digitale 17. mai-toget kan 
du synge, rope og spille deg gjennom toget. 
Gå tett på og feire nasjonaldagen sammen 
med dine medspillere. Følg med på 
kommunens nettsider for ytterligere 
informasjon.

Velkommen til 
digital 17.mai-
feiring!

Frivillige organisasjoner 
vil gjennomføre egne aktiviteter på 17. mai.

Båtkortesjer seiler rundt Nøtterøy, Tjøme og 
Veierland. På land kan du oppleve bilkortesje 
med veteranbiler flere steder i kommunen.

Følg med på kommunens nettsider for 
ytterligere informasjon: 
færder.kommune.no

Foto: Skogliv
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LESERNES BILDEDELINGER

Vi vil gjerne ha bilder til neste utgave av Skjærgårdsnytt!

Ta bilder og del de på instagram med #skjærgårdsnytt #berganvel

For å leie, ta kontakt med Tor B tlf: 91653332

UTSTYR TIL LEIE
Vil du leie kajakk, partytelt eller PA anlegg? Vi i Bergan Vel har dette til utlån.

Vi understreker at de som leier utstyret må behandle det med forsiktighet og at det forventes at det leveres 
tilbake i samme stand som det ble utlevert, tørt og rengjort. Har man allikevel vært uheldig er det viktig at 

man gir beskjed til utleier slik at man kan få mulighet til å rette opp skaden før neste leietaker skal låne dette.

For å leie, ta kontakt med Jan P. tlf: 97160756

KAJAKK M/ ÅRE FRA HASLE

Antall: 6stk
Utleiepris: 100kr pr døgn pr kajakk

PARTYTELT

Antall: 2stk 
Størrelse: 4x6m og 4x8m

Utleiepris: 250kr pr gang pr telt

PA ANLEGG

Utleiepris: 250kr pr gang

For å leie, ta kontakt med Jan-Erik. tlf: 93417034
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Men, enda så mangler vi trolig 300 000 kroner for å 
kunne gjennomføre hele prosjektet. 

Vi fortsetter å søke stiftelser og andre plasser. Har 
du tips til steder vi bør søke så ta gjerne kontakt. Og 
kjenner du noen bedrifter eller andre som vil bidra 
med pengegave så setter vi stor pris på det. 

Dersom noen ønsker å vite mer konkret om planene 
kan de kontakte NIF v/Kai Nybakk eller Bergan Vel v/
Arne Lassen-Urdahl

Jon Bye-Andersen

ÅRETS SOMMERSKONSERT  STØTTE TIL LYSLØYPA
Hvert år arrangerer Bergan vel sommerkonsert 
på Barneskjær. Det har blitt en tradisjon som vi 
vet at mange setter pris på. Etter at pandemien 
har satt sitt preg på alle deler av samfunnet har 
også konserten fått føle dette. 

I fjor arrangerte vi båtkonsert for å ivareta 
smittevernreglene. Det ble fantastisk. Ca 50 båter la 
seg til og publikum fikk en uforglemmelig opplevelse. 

Pandemien er ikke over, dessverre. Men det kan se ut 
som at restriksjonene løsnes litt og at det i år vil bli 
mulig å arrangere konsert på vanlig måte. Vi håper i 
alle fall det.

Bergan vel jobber med å finne et riktig tidspunkt. Det 
som er helt sikkert er at det ikke blir i juni, vi håper 
å få det til i august. Dere vil få beskjed i god tid og 
vi håper at dere kommer i år også. Det skal være 
trygt å gå på konsert, derfor avventer vi med konkret 
tidspunkt til vi får klare beskjeder å forholde oss til. 

Vi håper å få til konserten siste lørdagen før skolen 
starter opp igjen. 

I mellomtiden kan dere se litt på disse bildene og 
glede dere til årets sommerkveld på Barneskjær.

Nøtterøy Idrettsforening har siden høsten 2019 
hatt planer om å oppgradere og videreutvikle 
lysløypa i Nesskogen. Spesielt den sørlige delen 
trenger både tynning av trær og utbedring av 
underlaget. 

I januar 2020 utarbeidet anleggsgartnerfirmaet 
Strandman AS et forslag med tilbud på en reel 
oppgradering. Totalprisen er på nesten 1,5 milloner 
kroner. Siden idrettsforeningen også har andre tiltak 
de søker midler om har Bergan Vel søkt ulike stiftelser 
om penger til dette konkrete tiltaket og først nå har vi 
fått positivt svar. 

Sparebankstiftelsen DNB tildelte 4. mai Bergan Vel 
300 000 kroner. Samtidig har de drevne folka i NIF 
jobbet med å søke om tilsagn om spillemidler. Det har 
også falt på plass, hvilket betyr at vi får igjen ca 50% 
av det de utgiftene vi har. 

Det betyr at vi nå kan starte på noe av det innledende 
arbeidet. 
Hele anleggsarbeidet er planlagt som følger:
1) Hogging/uttynning langs hele løypa. 
2) Opparbeide ca 1km med sti på den sørlige delen
3) Utskifting av eksisterende lysanlegg. 
4) Overgang våtområde i syd (tilrettelegge for å 
beskytte livet i Nesmyra)
5) Rekkverk av stolper og tau (det er noen bratte 
partier)
6) Opparbeide ca 0,4kn med sti, nordlig del

Tekst: Petter Grødem

Her kan det i fremtiden bli grusdekke og trebru over bekkenI dag vokser trær ut i lysløypa, planen er 
gruse opp underlaget så man kan trille  
en barnevogn
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klargjort ut igjen neste vår. Mange benyttet seg av 
hotelltilbudet i fjor høst, men han har plass til flere. 
Jan- Asbjørn er opptatt av å yte god service, verkstedet 
ligger lett tilgjengelig og er absolutt verdt et besøk 
om du tenker på å kjøpe ny sykkel, trenger service på 
den gamle eller om du vil avtale hotellopphold for el-
sykkelen din til neste vinter.

Ina har jobbet i bedriften så lenge hun kan huske. Hun 
har luftet hunder og stått i butikk fra hun var ganske 
ung. I en periode har hun også prøvd seg i andre jobber, 
men er nå tilbake og har ansvaret for drift av Nøtterøy 
Hund & Katt. 

Kennelen har vært en stor del av bedriften hos Jan- 
Asbjørn, som i mange år derfor har jobbet når andre 
har fri. Han har likt det godt, men ønske om litt mer fri i 
helger og ferier har blitt sterkere med årene. Ina hadde 
ikke lyst til å drive kennelen videre, så når hun nå fikk 
mer ansvar for butikken var det naturlig å avvikle den.  
Tidligere solgte de også hesteutstyr, men dette krever 
stor lagringsplass, derfor har de nå valgt å konsentrere 
seg om hund og katt. Butikken er i to etasjer med rikt 
utvalg av fôr og utstyr til både hund og katt. Ekstra 
pluss er at man alltid kan få gode råd og tips dersom 
man lurer på noe rundt sin firbente venn.
Ina og Jan- Asbjørn ønsker velkommen innom - de har 
åpent hver dag, med unntak av søndag. 

Ina og Asbjørn ønsker velkommen innom - de har åpent 
hver dag, med unntak av søndag. 

En varm vårdag var redaksjonen på besøk hos to av de 
lokale bedriftene i Bergan Vel. For den oppmerksomme 
så har man sett at det har skjedd en endring hos Jan- 
Asbjørn Ølstørn i Semsveien 80, på Nøtterøy. Her har det 
siden 1994 vært dyrebutikk og kennel, men da Norge 
stengte ned vinteren 2020 så påvirket også dette den 
lille familiebedriften. Hunder og katter skulle ha mat, 
men det var lite behov for å sette hunden på kennel når 
folk måtte være hjemme.

Jan- Asbjørn ble derfor tvunget til å tenke nytt, og 
sammen med datteren Ina Ølstørn så har de gjort 
forandringer. Butikken er bygd om, og nå rommer den 
både sykkelverksted og dyrebutikk. Kennelen er blitt 
sykkelhotell.

Da koronaen kom så grublet han et ½ års tid før han 
satset for fullt på å la fritidsinteressen sin bli til jobb. 
Han bestemte seg for å åpne Nøtterøy Sykkelservice – 
et verksted og hotell for sykler. Jan- Asbjørn har nemlig 
vært hobbysyklist i 25 år, og har gjennom disse årene 
opparbeidet seg god kompetanse på feltet. 
Hos Nøtterøy Sykkelservice selger han sykler, tar 
service, reparerer og man kan levere inn sykkel sin 
for oppbevaring på vinterstid. Jan- Asbjørn forteller at 
interessen for el-sykler er stor, men han skaffer det folk 
vil ha. 

El- sykler må lagres inne, tørt og varmt. På sykkelhotellet 
kan sykkelen leveres inn om høsten, for så å hentes 

HAR DU HUND, KATT ELLER SYKKEL?

Tekst og bilder: Lise Almquist Bjørge

PROGRAM 
for dagen
08:00  Salutt på Nøtterøy og på Tjøme.

08:00  Færder kommune ønsker 
velkommen til direktesendt 17. mai-frokost 
på TB.no. Pynt frokostbordet og start dagen 
med 17. mai-frokost. Dette er en felles 
sending fra Færder og Tønsberg kommuner, 
Tønsberglivet og Tønsbergs Blad. Her vil du 
få ordførerens tale, hilsen fra ungdommen, 
korpsmusikk, barnesang og alt som hører 
med til en tradisjonell 17. mai-feiring i 
Færder kommune. 

Vi håper du vil bli med oss på en felles 
17. mai-frokost og at du følger sendingen 
utover dagen. 

12:00  Hele Norge synger Ja, vi elsker. Da 
kan du festkledd synge med, enten du er 
inne eller ute, på balkongen eller i hagen, 
alene eller sammen med andre. Salutten og 
Ja, vi elsker kan du også følge på NRK sin 
17. mai-sending.

Popup-korps
Korpsene i Færder vil skape 17. mai-
stemning for unge og gamle rundt omkring i 
kommunen. De vil dukke opp uten for-
håndsannonsering, så lytt og følg med. 
Kanskje et korps passerer utenfor der du 
bor? Syng gjerne med når de går forbi.

#FærderHurra #TBHurra

Færder kommune er en del av det store 17. 
mai-toget som skal gå gjennom hele Norge 
på Minecraft. I det digitale 17. mai-toget kan 
du synge, rope og spille deg gjennom toget. 
Gå tett på og feire nasjonaldagen sammen 
med dine medspillere. Følg med på 
kommunens nettsider for ytterligere 
informasjon.

Velkommen til 
digital 17.mai-
feiring!

Frivillige organisasjoner 
vil gjennomføre egne aktiviteter på 17. mai.

Båtkortesjer seiler rundt Nøtterøy, Tjøme og 
Veierland. På land kan du oppleve bilkortesje 
med veteranbiler flere steder i kommunen.

Følg med på kommunens nettsider for 
ytterligere informasjon: 
færder.kommune.no

Foto: Skogliv
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Vi håper du har anledning og lyst til å bidra med støtte til driften av Bergan Vel.  

Bergan Vel drives fullt og helt på frivillig basis og jobber på mange ulike plan.  

Bergan Vel er en aktiv velforening som engasjerer seg i nærmiljøet sammen 

med og for våre medlemmer. 

Vi er avhengig av et budsjett for å kunne gjennomføre de ulike aktivitetene!

Du kan vippse 200kr i kontigent ved å benytte deg av 

vipps #525991. 

Dersom du ønsker å betale via bankkonto så er 

kontonummeret vårt 0537.07.78134.  

 
      Merk gjerne med navnet ditt! På forhånd takk.

Trenger du båtplass i sommer 

Ta kontakt med Nøtterø Båtsenter på Hjemseng. 

E post post@nbsenter.no

Er du en person som liker å engasjere deg i nærmiljøet? 
Da er kanskje bidrag i Bergan vel noe for deg.

Bergan vel trenger flere engasjerte som ønsker å bidra for nærmiljøet. Bergan vel er med på å 
arrangere årlig sommerfest på Barneskjær og i den forbindelse trenger vi hjelp til å stå i ”baren”, 
rigge opp eller steke hamburgere. Første søndag i advent arrangeres det årlig nissetog. Her 
trenger vi hjelp til å pakke og dele ut godteriposer, tenne julegrana og annet opprigging i denne 
forbindelse. Nytt de senere årene er at det arrangeres på vårparten olabilløp og på høsten utekino 
i Nesskogen. På begge arrangementene trengs det frivillige til å hjelpe til med alt fra rigging til 
å selge saft og popcorn. I tillegg produseres det hvert år opp to utgaver av Skjærgårdsnytt som 
styret er redaktør for. Her er vi glade for innspill fra nettopp deg. Som dere har lest tidligere i 
bladet, så er det også endel arbeid som foregår gjennom friluftskomiteen og også på utleiebiten 
på Barneskjær. 

Kunne noe av dette være noe for deg? 
Da ønsker vi gjerne å komme i kontakt med deg. 
Henvend deg til styreleder Arne Lassen Urdahl (tlf: 91854198) for mer informasjon.

Vi håper å høre fra nettopp deg som leser dette.

KONTIGENT!

VI SØKER FORTSATT 
ENGASJERTE!

HUSK!

Koronavennlig  styremøte

Rigging til sommerkonsert på Barneskjær

PSSST! Har du lyst til å lese tidligere Skjærgårdsnytt på nett?
Se www.berganvel.no sine hjemmesider og se under fanen “Skjærgårdsnytt”
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BILENTUSIASTEN PÅ HJEMSENG
Når fikk du din første bil?
Jeg fikk min første bil når jeg var 16 år. Det var en Golf 
II GTI, 1989-modell. Merk at vi byttet ut frontfangeren 
til 90-fanger med en gang. 
16 år var jo tidlig å starte, hvor mange biler har det blitt 
siden den gang?
Til sammen har jeg eid 56 biler.

Du store. 56 biler er vel fler enn de fleste. Klarer du 
velge ut én favoritt?
VW Scirocco var nok favoritten. Jeg er på jakt etter en 
ny tilsvarende igjen nå.

Har det alltid vært bil eller har du drevet med noe 
annet også?
Jeg er utdannet sykepleier og jobbet som sykepleier i 
4 år før jeg startet her på Færder Bil & Båtklargjøring.

Hvorfor ble det akkurat bil og båtpleie?
Bil er og har alltid vært den store lidenskapen min. 
Jeg kommer fra en meget bilinteressert familie. Min 
far drev et bilopphuggeri i Hof, hvor han eksporterte 
bildeler til Syria, men dette måtte han dessverre slutte 
med når krigen i Syria kom i 2010 og det ikke lenger 
var mulig å eksportere dit. 
Jeg har nok vært mindre opptatt av å skru og mer 
opptatt av at en bil skal se pen ut, så derfor ble bilpleie 
mitt valg. Og siden vi bor som vi gjør, med skjærgården 
rett utenfor var det naturlig for meg å også inkludere 
båtpleie.

Hva er drivkraften din i hverdagen?
Bil.

Hva hører du i bilen på vei til jobb?
Tror vel de fleste her på øya har hørt meg på veien, da 
anlegget står på full guffe i bilen. 
Det går i Arabisk og Hebraisk pop-folkemusikk.

Hvis du fikk velge fritt – hvor og med hvem ville du 
spist middag en lørdagskveld?
Da ville jeg nok tatt med kona på Venezia på Teie.

Og drømmeferien, hvordan ser den ut?
Den er faktisk planlagt og klar. Så snart denne 
pandemien er over og vi kan reise igjen, har kona og jeg 
planlagt en tur til Seychellene. Det må vel bli så nært en 
drømmeferie vi kommer. 

Har dere noen sommerplaner før dere skal til 
Seychellene?
Nei, egentlig ikke. Blir nok jobbing her på Hjemseng 
og med den nye cafeen inne i byen. Også skal jeg kjøpe 
ny bil da. 

Virker som det er en del jobbing. Hvordan ser en 
typisk mandag ut?
Mandager er hektiske. Det er nok den travleste dagen 
med mange kunder som har vært bortreist i helgen 
og som ønsker å shine opp bilen sin igjen. Så det er 
mye bilpleie på mandager.
Men først skal jo «hjemmelogistikken» tas. Alle må ha 
mat og barna skal på skole og i barnehage. 
Jeg pleier å være på plass her på Hjemseng 0830, en 
halvtime før vi åpner kl. 0900. Så holder jeg på her 
frem til stenging kl. 1700. Da er det hjem til middag 
som fruen står for og gjerne leking med barna frem til 
leggetid. Også liker jeg godt å dra tilbake på jobben for 
å jobbe med egen bil, så den også holder seg strøken. 
Når jeg kommer hjem etter det er det sofakroken 
med kona og TV-titting. Må komme meg i seng senest 
klokken 2300.  

17. mai nærmer seg. Har du noen planer?
Igjen, så avhenger det litt på statusen på pandemien, 
men normalt er det jo tog. 
Og i år håper vi også på å ha en åpen café på torvet i 
Tønsberg. Med sol og hyggelige gjester.  

Navn:   Alae Shaban
Alder:   34
Sivilstatus:  Gift
Barn:   3
Bosted:  Arås

Bakgrunn: Familien kom til Norge i 1988 som 
flyktninger fra Syria. Mor, far, Alae og storebror. 
Øvrig familie ble igjen i Syria.
Alae er sammen med sin kone innehaver 
av Færder Bil & Båtklargjøring på Hjemseng. 
De har en fast ansatt på heltid, samt en 
ekstrahjelp. I tillegg driver de den nystartede 
cafeen på torvet i Tønsberg, Aleppo Café.

Færder Bil & Båtklargjøring ligger i samme bygg som 
Shell på Hjemseng og holder åpent 

hverdager og lørdager 09-17.

Aleppo Café ligger i Storgaten 36, nederst på 
Tønsberg Torv og er planlagt å holde åpent 

hverdager 10-21 og lørdager 10-22. 

Tekst og bilde: Pål Wrige
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KATRINES BOTANISKE
Har du lyst på en liten mini hage på terrassen? 
Da kan det å plante i krukker være en fin 
ide.  Vi har vært på besøk hos Katrine, hun er 
en blomsterdekoratør som driver sin egen 
blomsterbutikk «Katrines botaniske». Hun gir 
gode tips og råd om hva som passer sammen i 
krukker. 

Jeg valgte å plante i en stor krukke, men det kan også 
være fint å sette flere små krukker sammen, sier 
Katrine. Når du planter i krukke er det viktig med 
god drenering, legger hun til.  Katrines råd er å fylle 
krukken ca ¼ opp med leca kuler eller stein får du 
fyller krukka opp med god og næringsrik jord. 

Min krukke skal stå ute hele året, så jeg ønsket meg 
noen planter som er vintergrønne slik at krukken er 
pen året rundt. Jeg ønsket også at den skulle bugne 
– slik at det er en liten minihage. For at mini hagen 
min skal blomstre og trives gjennom hele sommeren 
er det viktig at jeg gjødsler hver eneste uke, påpeker 
hun.

I KATRINES 
KRUKKER PLANTES:

•EFØY – den er vintergrønn, og pen hele året
•CAREX staude gress – klippes ned tidlig vår    

(gjerne allerede i mars) 
•AKELEIE – en flerårig staude som krever lite stell. 

Blomstrer i juni måned.
•HEUCHERELLA, pink revelution – en staude med 

vintergrønne blader og rosa blomster. 
Blomstrer fra juni til frosten kommer

Tekst og bilder: Anette Larsen

Følg Katrine på instagram!
@katrinesbotaniske

Bilder hentet fra instagram



16 17

JØRN ANDERSSKOG -50 ÅR FOR NØTTERØY IDRETTSFORENING

Omtale av Nøtterøy Idrettsforening og aktiviteter i 
Nesskogen er en fast gjenganger i Skjærgårdsnytt. 
For mange er det et sted man først og fremst er 
med barn på trening; en gang eller flere i uka. 
Noen tilbringer også mye tid her som trener 
eller bidrar på annen måte. På den måten blir 
Nesskogen et viktig møtepunkt. De siste årene har 
det skjedd store forandringer med nytt klubbhus 
og oppgradering av uteområdet. En som har mye 
av æren for dette, men som kanskje ikke er så 
synlig for alle er Jørn Andersskog. Han er leder i 
hovedforeningen til Nøtterøy Idrettsforening.

I redaksjonen tok vi en prat med Jørn for å høre 
nærmere om nettopp Nesskogen Idrettspark.

Jørn flyttet hit som 8-åring i 1971 og har siden det 
vært medlem av Nøtterøy Idrettsforening. Han startet 
å spille fotball i knøtteklassen (yngste alderstrinn i 
gamle dager) og stoppet på totalt 19 år. Her kommer 
Jørn på at han jo ikke var medlem av NIF de 3 årene 
han som senior spilte på Eik på ’80-tallet.

Når han selv fikk døtre som ble med i NIF var det 
naturlig å stille opp som trener og følge de gjennom 
de aldersbestemte trinnene. Etter hvert fattet han 
interesse for organisering av idrettslaget og fra 2006-
2013 var han leder av fotballgruppa og fra 2011 har 
han vært leder av hovedforeningen i NIF.

Hva har motivert deg til å være med så lenge?

Først og fremst så er dette tilrettelegging for 
meningsfylt fritid for barn og unge i vårt område. 
For å få til det så må infrastruktur; baner og lokaler, 
være gode og moderne. Jørn blir stolt og ivrig når 
han snakker om dette. Drivkraften bak mange timer 
er å se den utviklingen som har vært i Nesskogen. 
Og sier rett ut at han har stor kjærlighet til klubben. 
Og refererer også til usynlige bånd som knyttes til 
foreldre og barn flere år etter at man har sluttet å 
spille på et lag.

Vi spør hva som er og bør være ambisjonen til 
NIF?

Jørn er opptatt av at NIF skal være en breddeklubb, 
men ha gode trenere. Det er viktig for å både utvikle 
og holde på gode talenter. NIF har alltid vært en 
breddeklubb og han tror at mange talenter har trivdes 
godt med den utvikling de har fått her. Men, først og 
fremst så er NIF en klubb for alle som har glede av 
idrett.

NIF er i dag organisert med en hovedforening med 
undergrupper og 2 idrettslagsallianser via Nøtterøy 
Håndball Elite og Nøtterøy Turn. Turn-gruppa er 
faktisk den med flest medlemmer, med fotballen som 
nest størst. Deretter følger Håndball Bredde.

Og friidrettsgruppa i NIF med over 110 medlemmer 
er faktisk den neststørste i hele Vestfold og har på de 
10 siste årene vokst fra kun få medlemmer. Og favner 
således hele øya. Håndball Elite og Turn er et såkalte 
allianseidrettslag, og styrer seg mer selvstendig.

Hvilke endringer har vært størst gjennom disse 
årene?

Det har blitt mer struktur og krav. Både finansielt 
og organisatorisk. Hovedforeningen har i dag eget 
regnskapskontor for å sørge for ryddig bilagsføring. 
Det er større krav til føring av medlemsregister. Nå 
må alle være betalende medlemmer; før kunne man 
være støttemedlem. Alt dette førte til unøyaktige 
tall ved søknader om støtte til utbygging etc. Hvor 
mange reelle medlemmer hadde egentlig en klubb? 
Alle betalende medlemmer under 13 år er også 
forsikret, det er et bra kravsom har blitt innført. Den 
nye organiseringen fra 2012 hvor Hovedforeningen 
tok ansvar for infrastruktur har også gjort at 
undergruppene fullt ut kan konsentrere seg om 
sportslig tilbud. Og her vet vi i Bergan Vel at Jørn har 
utviklet en god ekspertise på å strukturere tiltak for å 
søke midler om å utvikle infrastruktur. 

Det hele startet med at fotballgruppa på slutten av 
2000-tallet vedtok å bygge kunstgress på Hovedbanen. 
Et stort løft, og ikke minst heder til de som også tenkte 
på å lage friidrettsbaner på utsiden av gresset. Det er 
nok hovedårsak til oppsvinget til Friidrettsgruppa. 
Og det var egentlig naturlig for Jørn å gå videre fra 
trener/tillitsvalgt i en av undergruppene til å ta ansvar 
i Hovedstyret. Etter det første kunstgressdekket var 
på plass, ble det noen slitsomme år med fokus på å 
få bygd nytt klubbhus. Det står nå klart, og det har 
også blitt anlagt såkalt nærmiljøanlegg omkring. 
Og nå blir Jørn virkelig ivrig. ”Vi ser nå at på dagen 
og kveldene så samles unge omkring basketbanen 
eller på sandvolleybanen og er aktive, uten at noen 
voksne organiserer!”. Da har vi kommet langt, sier 
Jørn. Og tenker vel egentlig tilbake på egen ungdom 
hvor det var større grad av uorganisert aktivitet på 
fritiden. Men, legger raskt til at det har vært bevisst 
å la allmenheten få tilgang til fasilitetene hele døgnet.

Man har også fremtidige planer. Oppgradering av 
lysløypa, som Bergan Vel også engasjerer seg i, er 
en viktig oppgave. Mer om lysløypa annet sted i 
Skjærgårdsnytt. Det er også noen som jobber med en 
Pumptrack; dvs en bane for sykkel/skateboard etc. på 
arealet rett nord for det gamle klubbhuset.

Alt dette må finansieres og Jørn ser vel at han kan 
ha en fremtidig funksjon i styret med å jobbe med 
søknader om midler til tiltak. Han har jo tross alt fått 
”svart belte” i å søke midler. Og her minner han på 
at vi må nevne at klubben har panteavtale med Meny 
på Skallestad med egen doneringsknapp. Og ikke på 
den store nye automaten hvor du bare hiver panten 
inn. På den gamle hvor du må legge inn 1 og 1 flaske. 
”Husk å få med det!!” Jørn takker også de som bidrar 
via Grasrotandelen når de tipper. NIF mottar faktisk 
årlig nesten 150 000 kroner fra Grasrotandelen til 
Norsk Tipping.

Hvor lenge tenker du å fortsette?

Jørn skal til å svare kjapt, men tenker seg om. Og 
forteller at han går tur med bikkja nesten hver dag 
forbi anlegget. Og det tenker han å fortsette å gjøre. 
Så tanken om å gi seg helt er nok litt fjern. Men det 
er på tide at andre tar over lederfunksjonen snart. 
”Men, jeg kan gjerne trappe ned i en periode, og være 
med i styret.” Det er viktig at de som har unge barn 
engasjerer seg i klubben nå. Klubben er nå veldreven 
og det er fremdeles mange som drar lasset sammen.

”Ønsker du å gjøre noe så må du gjøre det selv!” Og 
gjerne sammen med andre, sier Jørn. Alle muligheter 
ligger nå til rette for å ta i bruk både uteanlegget, 
men ikke minst det flotte klubbhuset. ”Vil noen igjen 
lage et arrangement på ettermiddagen på 17. mai??” 
”Gjerne! Klubbhuset stilles til disposisjon, men noen 
andre må gjennomføre det. Og det må være åpent for 
alle.”

Ble du motivert til å ta i et tak for barn og unge i 
nærområdet? 

Ta kontakt direkte med Jørn eller noen andre i 
idrettsforeningen. 
Se www.nif-hovedforening.no/ for kontaktinfo.

Tekst: Arne Lassen Urdahl

Foto: Håvard Solerød, Øyene
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SISTE FRA FRILUFTSKOMITEEN FOLK & IDRETT

ANDREAS er en ung mann på snart 19 år. Han går 
siste året på automatikk  på Horten videregående og 
skal snart ut i lære.

Mye av fritiden sin tilbringer Andreas sammen med 
King, en flott fullblodshest. King er 178 høy og veier 
700 kg. En kosete og menneskekjær hest som elsker 
oppmerksomhet. Det å hoppe hinder er det beste 
King vet, og Andres og King var aktive på stevner og 
gjorde det bra.  Når man driver med sprangridning 
konkurrerer man i å hoppe over hindringer på en 
bane, målet er å komme gjennom banen med færrest 
mulige feil og innenfor en maksimal tid.

12 mars 2020 kræsjet King på trening og pådro 
seg et 5 cm brudd i nakken. Etter et langt år med 
opptrening, der styrking av Kings kjernemuskelatur 
har vært hovedfokus er duoen igjen klare for 
stevner. Denne våren begynner de med å hoppe 
100 cm, men drømmen der fremme er 145 cm og 
norgesmesterskap.

Friluftskomiteen har dessverre sett seg nødt til 
å holde Barneskjær stengt for utleie også denne 
sesongen grunnet Covid-19 pandemien. 

Vi ser at vi ikke klarer å opprettholde smittevernstiltak 
på tilfredsstillende måte uten at det blir en stor 
belastning på vaktmesterne. Vi er de første til å 
beklage dette!  
Vi kommer imidlertid til å ”åpne” øya for bruk ute, 
ved at vi gjennomfører en dugnad på plassen rundt 
huset i løpet av mai. 

Vi vil også sette fram griller og benker i tillegg til 
at vi kobler på vannet.  Badetrapp blir også satt ut 
selvfølgelig! Vi håper med dette at øya blir flittig 
brukt i sommer, og at leietakere kan ønskes hjertelig 
velkommen i sesongen 2022!

Ellers har det ikke skjedd så mye i friluftskomiteen det 
siste året, da pandemien har satt begrensninger for 
det meste som omhandler det å treffes flere personer.

UTLEIE AV BARNESKJÆR INFORMASJON:

På grunn av krav til smittesporing og smittenedvask 
i forbindelse med COVID-19-situasjonen, har vi 
bestemt oss for å ikke åpne for utleie av Barneskjær 
ennå. 

Med smittesporing menes å føre lister over alle 
som overnatter på Barneskjær, slik at man ved 
eventuell smitte, raskere kan foreta sporing med 
hvem den uheldige pasient har vært i kontakt med. 
Smittenedvask medfører skikkelig grundig nedvask 
av alt - alle berøringsflater, laken, service mm, etter 
hver leieavtale.

Vi ønsker rett og slett ikke å riskere at noen skulle 
bli syke etter å ha vært på Barneskjær!

Vi i Bergan Vel forholder oss til anbefalingene fra FHI. 
Les mer om FHIs regelverk rundt arrangementer og 
samlinger her.

Ta gjerne kontakt med Bob Voith, 
på telefon 402 14 214 ved spørsmål.For Friluftskomiteen : Jan Pedersen
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NØTTERØY

Nøtterøybygda vokste fram i takt med landhevningen
Menneskene har alltid vært avhengige av de naturgitte 
forhold, som klima, plante- og dyreliv, og sine egne evner 
til å leve under de gitte forhold på stedet. Så også her 
hos oss på Nøtterøy. Historisk sett må nødvendigvis 
menneskene betraktes som relativt nykommere på 
Nøtterøy. Det må aller høyst være 10.000 år siden de 
første nøtlendinger bodde her, mest trolig kom de første 
for 8000 — 9000 år siden.

Istid
I dag vet vi at det har vært flere istider. Den aller 
siste, som kalles Weichsel, varte i cirka 110.000 år. 
Utenom hele Skandinavia, var Finland, Vest-Russland, 
Baltikum, det nordlige Polen og Tyskland, mesteparten 
av Danmark og De Britiske øyer, nediset. Iskappen 
var opp til tre tusen meter tykk. Store deler av Nord-
Atlanteren og selvsagt Polhavet, var dekket av havis. I 
vest var Grønland og den nordlige del av Nord-Amerika 
også nediset.
For cirka 20.000 år siden nådde nedisingen sitt 
maksimum over Skandinavia, og isen begynte å smelte. 
Det var en prosess som tok cirka 12.000 år. De enorme 
vannmengdene som var bundet i isen, hadde forårsaket 
at verdenshavenes nivå var senket med cirka 150 
meter. Når nå isen smeltet, avtok det kolossale trykket 
på jordskorpa som isen hadde presset ned. Nå begynte 
jordskorpa å heve seg igjen, og landhevningen som 
begynte, har fortsatt til denne dag. (1) Samtidig ble 
havet tilført store mengder smeltevann som inneholdt 
grus og breslam. Issmeltingen fikk dramatiske følger 
for utformingen av landskapet som befant seg under 
isen. Breen og de veldige vannmassene i bevegelse sleit 
løs enorme mengder stein og finmalte løsmasser, med 
store konsekvenser for landskapet. I vårt distrikt er ra 
og morene velkjente begreper. Hvaler-Tjøme-morenen 
ble dannet for cirka 12.300 år siden, Onsøy-Slagen-
morenen, som også går over Nøtterøy, for cirka 11.900 
år siden, og det store Raet gjennom Østfold og Vestfold, 
ble avsatt i løpet av en periode for cirka 11.000 år siden. 
Klimatisk kalles denne perioden for Dryas. Nøtterøy-
området var nå isfritt, men hadde ennå ikke dukket 
opp av havet.

- FRA ISTID TIL NÅTID 

Opp av havet
For 11.000 år siden sto havet cirka 110 meter over 
dagens nivå. Etter hvert som landhevningen tiltok, 
dukket de høyeste deler av det som i dag er Nøtterøy 
opp av havet. Vetan aller først selvsagt. For 10.000 år 
siden sto havet cirka 75 meter høyere enn i dag, og 
bare de aller høyeste åsene var over vannet. Nøtterøy 
var bare noen få små holmer og skjær. (Se kart nr.1). 
Klimatisk er en i overgangen mellom yngre Dryas og 
Preboreal tid. Det er en kjølig og relativt tørr periode. 
Bjørka kommer til Norge i denne tida. Det var neppe 
noen fast bosetting i vårt område, selv om det tvers 
over fjorden, i Østfold, bodde en gruppe steinalder-
mennesker på Høgnipen omtrent på denne tid, eller 
muligens allerede så tidlig som for cirka 11 000 år 
siden. Nye undersøkelser kan tyde på det.

Menneskene slår seg ned
For 8000 år siden sto havet cirka 47 meter høyere 
enn i dag, og Nøtterøy besto nå av en rekke større og 
mindre øyer. Vi vet nå at omtrent på denne tid, bodde 
det folk i Strengsdal. En stor samling av flintredskaper 
og steinøkser er funnet av Grethe Horn, like ved hennes 
barndomshjem. Samlingen er nå hos Universitetets 
Oldsakssamling. Det dreier seg om den eldste boplassen 
vi med sikkerhet vet om på Nøtterøy ved utgangen 
av 1999. Det er eldre steinalder og klimatisk er det i 
begynnelsen av Atlantisk tid. Det er varmt og fuktig. 
Furua har kommet til Norge og nå kommer or, alm og 
lind, samt nye planter og dyr som steinalderens jegere 
og samlere kunne leve av.

Nøtterøy vokser og vokser
For 6000 år siden sto havet cirka 30 meter høyere enn 
dagens nivå, og Nøtterøy vokser stadig. (Se kart nr. 2.) 
Det er i overgangen mellom eldre og yngre steinalder. 
Klimatisk er det fortsatt Atlantisk tid, og varmt og 
fuktig. Or, alm, lind og mange nye planter har for lengst 
etablert seg, og dyre- og fuglelivet er omfattende. 
Menneskene har nå noen husdyr, og de første former 
for jordbruk begynner. Befolkningen øker, det er trolig 
bosetting på flere steder på Nøtterøy, som den på 
Agerup. Funn av flintredskaper og annet, på en rekke 
steder på Nøtter-øy, viser dette. Sommeren 2000 ble 
det funnet flere boplasser fra eldre steinalder langs 
skauveien Hella-Øraveien.

Bronsealder
For 3500 år siden sto havet cirka 15 meter over dagens 
vannstand. Dette er i begynnelsen av bronsealderen. 
Klimatisk er det Subboreal tid, og varmt og tørt. Lind, 
eik, ask og mange nye planter og dyr preger distriktet. 
Jordbruk og husdyrhold har nå utviklet seg. Gården er 
den vanlige bosettingsformen, og mange gårder må 
ha blitt ryddet i denne tida. Innføringen av legeringen 
bronse, var en viktig hendelse, både rent teknisk og 
kulturelt sett. Men flint og forskjellige bergarter var 
fortsatt i bruk i lange tider som materiale til redskaper 
og våpen. Bronsen var kostbar, og måtte innføres fra 
fjerne utland, sør i Europa.

Vi vet ikke sikkert hvor, og hvor mange ste-der på 
Nøtterøy det ble anlagt gårder i denne tida, men 
vilkårene var gode, både klimatisk og topografisk. 
Dyre- og fuglelivet var rikt, og i sjøen var det nok av 
fisk, skalldyr og pattedyr som sel og nise. Havet og de 
grunne buktene var kanskje det viktigste spiskammeret 
i bronsealderen for nøtlendingene. Det forutsatte 
selvsagt bruk av båt og fiske- og fangstredskaper.

Oldtidsveien
Noe meget viktig rent geografisk har skjedd for 
Nøtterøys vedkommende. Landhevingen har skapt et 
eide, en forbindelse mellom den søndre og den nordre 
del av Nøtterøy, mellom den nåværende Hellaveien og 
Ulvås. Nå kunne en gå tørrskodd mellom de to tidligere 
øyene som utgjorde storparten av Nøtterøy-området. 
Nøtterøy ble nå ei stor øy, og det er all grunn til å tro at 
på dette eidet ved Hella ble dannet en meget viktig vei 
mellom sør og nord på Nøtterøy.

Nå vet vi at det så tidlig som i eldre steinalder, for cirka 
6000 til 8000 år siden, bodde folk på flere boplasser 
langs skauveien gjennom Hellaskauen/Sandeskauen 
og sør for øraveien. Redskaper av flint og flintavslag, 
som kan dateres til eldre steinalder, er funnet på 
en rekke steder langs skauveien. Det kan ikke være 
urimelig å anta at folk brukte denne veien også før 
eidet ble dannet, i eldre og yngre steinalder, og at i alle 
fall i bronsealder, jernalder, vikingtid og like opp til vår 
tid må skauveien ha vært i vanlig bruk av nøtlending-
ene som bodde på disse kantene av øya. Hvor skulle 
de ellers ha gått? Det er derfor ikke alt-for dristig å 
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Tekst og bilder: Hentet fra Nøtterøy Historielag 

kalle denne veien for en oldtidsvei, skauveien gjennom 
Hellaskauen og sørover. Å rasere denne veien, er å 
ødelegge en viktig arv, et kulturminne fra de tidligste 
nøtlendingene — våre forfedre.
Under bronsealderen økte handel og annet samkvem 
med mennesker langt utenfor vårt område, også med 
utlandet, men om det vet vi ikke særlig mye spesielt for 
Nøtterøy.

Skjell fra søndre vanningsdam hos Muller, Sande. 
Funnet cirka 45 moh. i 1989. Alder: cirka 2000 år. 
Foto. T. Paulsen.

Jernalderen
For 2500 år siden innledes en ny epoke, både klimatisk 
og kulturelt. Jernalderen begynner, og vi får Sub-
Atlantisk klima med et kjøligere og fuktigere værlag, 
et klima omtrent som det vi har i dag. Varmekrevende 
trær og planter, og også dyr, må vike for det barskere 
klimaet.
Jordbruk og husdyrhold får nå en avgjørende betydning 
for at menneskene skal kunne overleve de kaldere 
vintrene. Å sanke fôr til dyra, og å lagre det i hus, 
sammen med dyra, ble nå helt nødvendig for livberging 
av folk og fe. Med red-skaper og våpen av jern, får en 
nye muligheter til å bygge hus og båter, og til å lage ting 
til daglig bruk og til fangst og fiske.
For 2000 år siden står havet cirka 7,5 meter over dagens 
nivå, og geografien ser fortsatt ganske anderledes ut 

for Nøtterøy-området enn i dag. I tida etter Kristi fødsel 
foregår en stadig sterkere utvikling på mange områder. 
For å fø den voksende befokningen ryddes nye gårder, 
husene blir bedre, båtene blir større og bedre, jorda 
dyrkes og husdyrenes antall øker. I og med jernet får vi 
en ny og viktig håndverker: smeden, skjønt etter hvert 
ble det nødvendig for enhver bonde å kunne smi for sitt 
behov av redskap og våpen.
Sosialt sett skjer det åpenbart store forandringer. En 
kan ikke snakke om nasjon eller stat, men strukturer 
lokalt, til et samfunn som kommer, dannes på forskjellig 
vis. Frie menn og treller blir en slags sosial inndeling i 
befolkningen, og mektige høvdinger blir bestemmende 
for mye som skjer lokalt. Et slags klassesamfunn er i 
ferd med å utvikle seg.
I tida framover foregår de store folkevandringene ute 
i Europa, noe som nok indirekte påvirker livet også 
her hos oss. Merovingertiden før vikingtiden var også 
en epoke som satte spor etter seg, både kulturelt og 
sosialt. Vi vet ikke stort om denne tida på Nøtterøy, 
men det kan vel antas at forholdene her var lignende 
som på andre steder.

Fra skauveien mellom Hella og Graveien. Mange 
flint fragmenterer funnet i veien. 
Foto: T. PaulsenFoto. T. Paulsen.

Ei stor øy
For 1400 år siden, 600 år etter Kristi fødsel sto havet 
cirka 5 meter høyere enn i dag. Nå er Nøtterøy blitt ei 
stor øy, og mange gårder er trolig etablert på de samme 
stedene som dagens gårder. Sporene etter datidens 
nøtlendinger blir mer og mer tydelige fra nå av og 
fram gjennom vikingtiden. De mange gravhaugene og 
andre funn fra denne tida viser en stor spredning av 
bosettingen på Nøtterøy.
År 800 etter Kristi fødsel er havnivået cirka 4,1 meter 
over det som er i dag. Vikingtiden har begynt og 
varer til cirka 1050. Da er havnivået cirka 3,3 meter 
over dagens, og strandlinjen er fortsatt en god del 
annerledes enn den som vi har i dag.
Gravhaugene i Søndre Hella, på Sande, på gården 
Nøtterø og på mange andre steder, vitner om mangeårig 
bosetning og om en kontinuitet både framover og 
bakover i tida. Det er mye vi ikke i dag vet om viktige 
perioder i Nøtterøys historie, derfor er det viktig å få 
hentet fram kunnskap om dette. Da vet vi også noe mer 
om hvem vi er. Vikingtiden fostret dyktige skipsbyggere, 
smeder og andre håndverkere, men også det som la 
grunnlaget for utviklingen på den tida: dyktige bønder 
og sjøfolk. Kombinasjonen bonde, skipsbygger, reder og 
skipper var en vanlig foreteelse i århundrene framover. 
Riktignok gikk utviklingen i bølgedaler gjennom årene 
framover mot den perioden som mange ser på som 
særlig ærerik – seilskutetida.
Jordbruket på Nøtterøy ble etter hvert meget 
omfattende. Mesteparten av den dyrkbare marka ble 
oppdyrket. Både morenejord og marine sedimenter ga 
gode åkrer i det relativt gode klimaet. Sjø og sjøfart ble 
av stadig større betydning for nøtlendingne, ikke bare 
for fisket i de nære farvann, men også fangst etter sel 
og hval i fjernere farvann. Seilskipsfarten ble gjennom 
1800-årene en klart dominerende næringsvei, særlig 
når en tar i betraktning den omfattende bygging 
og vedlikehold av skuter som foregikk på rundt 25 
forskjellige steder på Nøtterøy og øyene omkring. 
Noen steder bygde man skuter i en rekke år, andre 
steder kanskje bare ei skute ett år. Seilskipsfarten 
sendte nøtlendingene etter hvert jorda rundt som 
internasjonale fraktemenn, en rolle som passet dem 
godt. Senere når dampmaskinen og motoren erstattet 
seilene, var også nøtlendingene med i stort antall. 
Hvalfangsten var også en stor næringsvei.
Industri- og serviceyrker har blitt arvtakere etter 
skipsfarten og har gitt levebrød til mange, dog uten 
at dikterne skriver hyldningssanger å la Bjørnsons 
«Norsk sjømannssang.» Likevel er alle de nye yrkene 

det økonomiske grunnlag for vår levestandard og 
vår velferd på viktige områder. Det eldste navnet på 
Nøtterøy som vi kjenner er Njot, som kommer av å 
nyte. Det kan tenkes at det har vært gode grunner til at 
dette navnet i sin tid ble valgt.
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GEOGRAFI

1. I hvilket land er Mount Logan det høyeste 

fjellet?

2. Hva heter ruinbyen i Peru som ble anlagt av 

inkaene i Urubambadalen?

3. Omtrent hvor stor del av jordens overflate 

dekket Sovjetunionen da den var verdens største 

stat?

4. Hvilket land i Europa er minst tett befolket?

5. I hvilket hav ligger Tongagropen, verdens nest 

dypeste havgrop?

6. Hvilket land tilhører Påskeøya?

7. Hva er Norges vanligste bergart?

8. Hva er Surtningssue i Oppland?

9. Hvilke to land deler Genèvesjøen (også kjent som 

Genfersjøen og Lac Léman)?

Svar Geografi

1. Canada 
2. Machu Picchu 
3. Omtrent 1/6 
4. Island 
5. Stillehavet 
6. Chile 
7. Gneis 
8. Et fjell (2368 moh.) 
9. Sveits og Frankrike 
10. Trøndelag

BARNEVENNLIG
1. Hva er Nord-Europas største rovfugl?2. Hva heter statsministeren i Norge?3. Hvilket langøret dyr forbinder vi med påsken?4. Hva brukes som bygningsmaterialer i en iglo?5. Hvem er gift med kronprins Haakon?6. I hvilken sport konkurrerer man i fluevekt?7. I hvilket land er Tokyo hovedstad?8. Hva betyr romertallet X?9. Hva heter skogen Ole Brumm bor i?10. Hvilken jente, kjent fra bøker og film, har lange 

strømper og røde fletter?

SPORT

1. Fotballspilleren Martin Ødegaard er for tiden 

(mars 2021) utlånt fra Real Madrid til en annen 

fotballklubb. Hvilken klubb er det?

2. Hvilken norsk kvinne fikk tildelt Holmenkollmedaljen 

i 2021 og hvilken idrettsgren utøver hun?

3. Hvor skal fotball-VM for menn arrangeres i 

2022?

4. Hvem er hovedtrener for Englands kvinnelandslag 

i fotball?

5. Hvilken plassering fikk Norge i håndball-EM for 

kvinner i 2020?

6. Hva heter den norske golfspilleren som har 

to seire på PGA-touren og som per mars 2021 

rangeres som best i Norden og nummer 14 i verden?

7. Norge vant flest gullmedaljer i VM på ski 2021, 

men hvilket land vant nest flest gullmedaljer?

8. Hvilke tre øvelser inngår i idretten styrkeløft?

9. Hva kalles lagkapteinen på et curling-lag?

10. Hvilken formel 1 løper har vunnet flest formel 

1 løp i historien? 

SPRÅK OG LITERATUR
1. Rett før hun døde i 2020 kom denne forfatteren ut med boken “Jeg foreslår at vi våkner”. Hva heter hun?
2. Det tyske språket har fire kasus. Akkusativ, dativ og genitiv er tre av de. Hva heter den fjerde kasusen?
3. Kun ett land i Sør-Amerika har portugisisk som offisielt språk. Hvilket land er det?
4. Hvilken tegneserie er Børge Lund best kjent for å ha skrevet og tegnet?
5. Nora Helmer er hovedpersonen i Ibsens drama “Et dukkehjem”. Hva heter hennes ektemann?6. Hva kalles ord som skrives likt, men som har ulik betydning? F.eks. “måke” som både betyr en fugl og å skuffe.

7. Hvem har skrevet barnebøkene om “Doktor Proktor”?
8. Hva slags type litteratur må man ha skrevet for å vinne “Rivertonprisen”?
9. Hvem skrev bøkene om Pelle og Proffen?10. Hva heter det mest brukte språket i Kina?

FÆRDER
1.Hva er lengden på Vrengen-broen?2. Hva ligger lengst syd, Ormelet eller Havna?3. Plasser disse øyene fra øst til vest, den østligste 

først: Nordre Årøy, Gåsøy, Hudøy.4. Hvilken seilforening arrangerer regattaen 
Nøtterøy rundt?
5. På hvilket tettsted i Færder var det et brutalt 
postran i 1997?
6. Hva var det alternative foreslåtte 
kommunenavnet for Færder, som ble nedstemt 
mot Færder?
7. For statistiske formål er Færder delt inn i åtte 
delområder. Hvor mange av de åtte kan du?8. Fyret ligger i Oslofjorden, og ble i 1841 det 
første fyret med tåkeklokke. Fyret ble senere 
erstattet av Hollenderbåen fyr. Hva heter fyret 
som ligger i Færder kommune?9. Hva heter leirskolen som er å finne på Hvasser? 10. Ranger disse tettstedene etter antall 

innbyggere, stedet med flest innbyggere først. 
Hvasser, Kjøpmannskjær og Årøysund.

Svar Barnevennlig

1. Havørn 
2. Erna Solberg 
3. Haren (påskehare) 
4. Snøblokker 
5. Kronprinsesse Mette-
Marit 
6. Bryting 
7. Japan 
8. Ti 
9. Hundremeterskogen 
10. Pippi

Svar Språk og litteratur

1. Beate Grimsrud 
2. Nominativ 
3. Brasil 
4. Lunch 
5. Torvald Helmer 
6. Homografer 
7. Jo Nesbø 
8. Kriminallitteratur 
9. Ingvar Ambjørnsen 
10. Mandarin

Svar Sport

1. Arsenal 
2. Maren Lundby, 
skihopping 
3. Qatar 
4. Hege Riise 
5. Førsteplass (gull) 
6. Viktor Hovland 
7. Østerrike 
8. Knebøy, markløft og 
benkpress 
9. Skip 
10. Lewis Hamilton

Svar Færder

1. 465 meter 
2. Havna 
3. Gåsøy, Nordre Årøy og 
Hudøy 
4. Tønsberg seilforening 
på Fjærholmen 
5. Duken 
6. Tjøme og Nøtterøy 
7. Teie, Rosanes, 
Borgheim, Foynland, 
Bergan, Torød, Brattås, 
Tjøme 
8. Fulehuk fyr 
9. Kruge 
10. Årøysund, Hvasser og 
Kjøpmannskjær

En quiz av Marte Wrige
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