Årsmelding 2012-13
2012 har vært et år med mange aktiviteter og hyggelige arrangementer. Vi har fått vår egen
hjemmeside! Kari Sundsåsen har hatt en stor jobb med å få i stand dette lenge etterlengtede
prosjektet. Det har blitt veldig bra og sidene blir jevnlig oppdatert. Vi håper mange vil benytte seg
av det tilbudet hjemmesiden representerer, gjerne også som bidragsytere. Boka ”Los på Hvasser”,
oppfølgeren til ”Los ved Færder”, var klar dagen før kong Harald og dronning Sonja steg i land i
Sandøsund på offisielt besøk i kommunen, og ble de første som fikk overrakt boka i gave fra
foreningen. Thor Pedersen, pensjonert los, lokalhistoriker, materialforvalter og bidragsyter til
diverse hefter og bøker i foreningens regi, ble høyst fortjent tildelt Tjøme kommunes kulturpris for
2012.
Som det fremgår av revidert årsregnskap er foreningens økonomi god. Ved årsskiftet hadde
foreningen 150 medlemskap.
I 2012 ble det avholdt 8 styremøter.
Aktuelle og pågående oppgaver er:
1. Registrering og bevaring av fotografier med lokalhistorisk tilknytning.
2. Intervjuer/ samtaler med øyboere som har levd lenge og opplevd mye som vi ønsker å
bevare.
3. ”Rusleturer” på øyene våre.
4. Innsamling av bilder og opplysninger om tidligere og eksisterende lag og foreninger.
5. Gravminneregistrering som kan benyttes ved slektsgranskning.
Det er stadig bekymringer vedr museets framtid og Kystverkets planer for Loshuset. Styret har
brukt en del tid på kontakt med Kystverket, lokalpolitikere og Tjømes rådmann om saken. Vi er
lovet å bli holdt orientert om saksgangen.
Sommerutstillingen med bokutgivelse:
Det var svært hyggelig at vi fikk boka ”Los på Hvasser” klar til sommerutstillingen. Den har blitt en
fin oppfølger til boka ”Los ved Færder” som kom ut i 2010. Det var fortsatt mye stoff som ikke
kom med i den første boka. Bidragsyterne er Thor Pedersen, Asbjørg Økland, Kari Sundsåsen og
Egil Jahre. Redaktør for boka er igjen Einar Chr. Erlingsen. ”Los på Hvasser” er en mer lokal bok
enn den forrige med mange små fortellinger fra loslivet, pluss viktige oversikter over personer,
slektsforhold, ulykker, losskøyter med mer. Eckbos Legater har bevilget kr 25.000 i støtte til
utgivelsen av boka, noe som kom svært godt med.
Ellers hadde vi valgt å beholde en del av Losutstillingen fordi den hører naturlig hjemme på museet
vårt. I tillegg hadde vi et rom hvor vi kalte utstillingen ”Det var en gang…”. Her hadde kreative
personer laget i stand en flott utstilling basert på mange gjenstander fra vårt arkiv pluss en del
medbrakte gjenstander fra egne samlinger. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på den
utstillingen.
I det innerste rommet var det ryddet plass for å kunne sitte å lese og bla i permer og hefter. Det var
også laget i stand en presentasjon av noe av informasjonen som har kommet inn i forbindelse med

Steinar Rasmussens arbeid med hus- og hytteregistrering.
Arrangementer:
14.april fikk vi være med Olaf Kristiansen på en flott tur på Brøtsø i strålende vårvær. Han har gode
lokalkunnskaper som han delte med over 30 deltagere. Turen ble avsluttet med boller og kaffe på
tunet hos Johanne og Olaf Kristiansen. Veldig hyggelig arrangement!
I forbindelse med Kulturminnedagene i september gjentok vi rusleturen fra året før fra Hvasser
kirke til Tjønneberget. Egil Jahre, pensjonert los og tidligere ordfører, sto for det historiske bidraget
i kirken, og Thor Pedersen ledet oss på turen fra kirken til Tjønneberget og tilbake med mange
stopp underveis. Tønsberg og Omegns Turistforening hadde søndagsåpent på Tjønneberget med
kaffe og vaffelsalg. Nok et flott arrangement med godt over 30 fornøyde deltagere.
21.oktober, i forbindelse med Kulturuka, fikk vi en spennende og interessant tur på området rundt
det nedlagte Torås fort med forhenværende ordfører og lokalhistoriker Roar Tandberg. Nok et
vellykket arrangement med over 30 deltakere.
I Kulturuka var museet åpent lør- og søndagene 13.-14. og 20.-21. oktober. Godt besøk på
søndagene.
Temakvelden denne høsten var om slektsgranskning. Møtet ble holdt i kirkestua 2. november. Kari
Sundsåsen har mye kunnskaper på dette området, noe hun delte med oss denne kvelden. Ikke så
mange deltagere, men kanskje interessen har blitt større nå etter at NRK har hatt sine programmer
om temaet denne vinteren.
I forbindelse med kong Harald og dronning Sonjas offisielle besøk i kommunen 21.juni var
foreningen vår på plass i Sandøsund med en miniutstilling og med Egil Jahre som vår representant.
Søndag 27.januar 2013 inviterte Hvasser menighetsråd, Hvasser og Brøtsø Vel og foreningen vår til
en markering av at det 31.januar var 100 år siden losskøyta Gaa Paa forliste ved Færder.
Arrangementet startet med bekransning ved Gaa Paa-monumentet på losmoloen. Losformann Kurt
Evje la ned kransen. Deretter var det gudstjeneste i en fullsatt kirke ved sogneprest Svein Byholt.
Til slutt samling med kaffe og kaker i en mer enn full kirkestue. Velforeningen, representert med
Håkon Kristensen (oldebarn av en av de forulykkede i forliset), ledet arrangementet på en utmerket
måte. Pensjonert los Thor Pedersen holdt interessant kåseri om forliset og loslivet på den tiden, og
lokal artist Mona Dahl deltok med sanger, bl.a ”Færderlosernes død”, en sang som i sin tid ble laget
og solgt til inntekt for de etterlatte familiene. Historieforeningen hadde også en miniutstilling over
Gaa Paa hvor vi hadde fått låne en kopi av losskøyta. Den ble bygget av los Peder Pedersen som var
medeier av Gaa Paa og som var en av de heldige som unngikk forliset den gangen. En svært
hyggelig overraskelse til slutt var at barnebarn av Peder Pedersen, Harry Hansen og eier av båten,
forærte den til historieforeningen.
Arrangementet var svært vellykket. Mange etterkommere og andre var møtt fram. Samarbeidet
mellom menighetsrådet, velforeningen og historieforeningen var oppmuntrende, og bør kanskje
gjentas ved passende anledninger senere.
Som tidligere år har vi hjulpet til med 17. mai-arrangementet på Hvasser og arrangert julelunsj for
losene på Loshuset.
Museet og utstillingen har også i år vært benyttet av skolene i deres pedagogiske opplegg. Flere av
våre loser har vært med på dette opplegget.

Annet:
I 2011 startet Steinar Rasmussen med å digitalisere foreningens arkiv, en viktig og stor jobb som vi
er veldig takknemlige for at han gjør. Han er også i gang med et prosjekt for å samle opplysninger
om befolkning, hytter og hus på øyene våre. Vi oppfordrer flest mulige til å sende ham bidrag.
Historieforeningen har også deltatt i møter med fylkesmannen vedr fremtidig nasjonalpark i vårt
område, og med Færder Fyrs Venner om viderebruk og åpning av fyret for allmennheten.

Grasrotandeler:
Historieforeningen er registrert i Frivillighetsregisteret og kan motta tippemidler/grasrotandel.
Foreningens organisasjonsnummer er: 994 627 805
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