MTB 345 – den store krigsforbrytelsen

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
9. april er en svart dag
i norsk historie. I 1940
innledet denne tirsdagen
en fem års okkupasjon av
Norge. Dagen minner oss
på verdenskrigens gru og
ikke minst krigsseilernes
innsats. Og den tragiske
skjebnen til sandefjord
ingen, løytnant Alv Haldor
Andresen.

Sjøfartsboken
«Sjøfartsbok» er et begrep mange sandefjordinger kjenner. Tusener på tusener av sjøfolk har gjennom tidene hatt
en slik bok, som også var og er et identitetsbevis for arbeidstakere til sjøs, et slags pass. Her fører ansvarlige offiserer om
bord inn når på- og avmønstringer har skjedd, hva slags stilling sjømannen har hatt om bord, skipets navn m.m. Ikke
minst var varigheten av arbeidsforholdet viktig, for det la
grunnlaget for pensjons- og andre rettigheter. Denne
sjøfartsboken tilhørte altså Alv Haldor Andresen (se hovedartikkel). 
Tekst og foto: Bjørn Hoelseth
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30. juli 1943 ble han og mannskapet på
den norske motortorpedobåten MTB
345 skutt av det tyske sikkerhetspolitiet
i Ulven leir utenfor Bergen. De syv var
ikke «sabotører» som tyskerne påsto,
men ordinære militære mannskaper i
Den kongelige norske marine. En var
britisk statsborger. De bar uniformer
med distinksjoner, hadde sine kontrabøker og rullenummer og skulle etter
Haag-konvensjonen vært behandlet
som krigsfanger til krigens slutt.
Slik skulle det ikke gå. En hemmelig
Kommando-Befehl (Hitlers forordning)
av 18. oktober 1942 førte til at de ble behandlet som «commandos» som skulle
henrettes uten rettergang og dom. De
ansvarlige tyskerne ble etter frigjøringen stilt for krigsrett og tatt opp i Nûrnberg-domstolen som eksempel på Hitler-Tysklands brudd på internasjonale
avtaler i krig. Den hovedansvarlige,
obersturmbannführer Hans Wilhelm
Blomberg, fikk dødsstraff.
Hvem var egentlig løytnant Alv Andresen? Han ble født i Dypvåg utenfor
Tvedestrand 31.mai 1915, men kom som
gutt sammen med familien først til Langesund etter at faren, maskinmester
Adolf Andresen, døde av spanskesyken i
desember 1918. Deretter tok moren Olga
Marie med seg de to sønnene til Sandefjord. Her bodde de flere steder, blant
annet i Thor Dals gate og Pukkestad 7
(«herberget»).

Beskjedne kår
En enke med barn hadde ikke mye å rut-

UTDANNET MARINEOFFISER: Alv Haldor Andresen under krigstjeneste 1940-1944. Lerwick på Shetland var utgangspunktet for de

norske MTB`ene.



te med på den tiden, og både Alv og søsken måtte tidlig ut i arbeid ved siden av
skolegangen. Alv ble «sjokoladegutt» på
kino og avisbud for å spe på familiens
økonomi. Den lysluggede og oppvakte,
energiske og blide tenåringen, liten av
vekst, klarte likevel å skaffe seg middelskoleutdanning, noe som var få forunt
på den tiden. Allerede som 17-åring dro
han i 1932 til sjøs som dekksgutt og fikk
snart tilnavnet «Ola». Samme år dro han
ut med Thor Dahl-skipet Thorshavn,
som skipsreder Lars Christensen benyttet til fire vitenskapelige Antarktis-ekspedisjoner. I 1932/33 ledet Christensen
selv ekspedisjonen. Med var også Lars
Christensen junior. Han var like gammel
som Alv Haldor. Alv Andresen var også
med neste sesong 1933/34, da var han
forfremmet til jungmann. Etter nok en
sesong (som lettmatros) med Thorshavn, som denne gang seilte rundt hele
Sydpolkalotten, begynte han på Sjøkrigsskolen i Horten og var fenrik da tyskerne invaderte Norge og tok marinebasen allerede det første krigsdøgnet. Etter flukten fra Horten ble marinefenrik
Andresen tatt til fange på Hønefoss,
men rømte over til Voss og Vestlandet
der han ble sjef på et bevoktningsfartøy.
Da kampene i Sør-Norge var over, kapret

før og nå
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han og løytnant Berntsen den norske
4.000 tonn store lastebåten D/S Akabahra og førte det over til Storbritannia
– med tyske fanger om bord!

Rask karriere og krigserfaring
Både britene og den norske marinen i
«Utefronten» så snart hvilke kvaliteter
«Ola fra Sandefjord» hadde som sjømann og offiser. Han ble snart beordret
som sjef for den norske motorlaunchflotiljen i Greenock. Senere ble det MTBtjeneste på flere båter, og han hadde
blant annet skarpe oppdrag utenfor kysten av Frankrike og Nederland før han
ble sendt til Shetland for å delta i operasjoner inne i den norske skjærgården
langs vestlandskysten. Oppdragene her
gikk ut på å landsette agenter og frakte
utstyr, og ikke minst: Angripe tyske skip
med miner og torpedoer i den indre
skipsleden. Ett av de mest farefulle oppdragene gikk ut på å narre tyskerne med
en avledningsmanøver mens norske og
britiske commandos angrep og ødela
kisgrubene på Stord.

Hellet sviktet, MTB 345 angrepet
27. juli 1943 sviktet hellet MTB 345 og
mannskapet under løytnant Andresens
kommando. Et tysk bevoktningsfartøy

oppdaget hvor MTB 345 lå under kamuflasjenettet bak en holme på Aspøy. Det
var etter at et tysk fly var blitt skutt ned
av det norske marinefartøyet. De ble angrepet både fra land- og sjøsiden av
overlegne styrker, og etter kort kamp
der flere tyskere falt, måtte sjefen og de
seks andre overgi seg. Tre var såret, en
alvorlig.
Selv trodde de nok at krigsfangenskap
var neste skritt. De ble avhørt av Werhmacht under admiral Schrader som hadde sørget for at motortorpedobåt og
mannskap ble tatt. Men så grep altså den
tyske sikkerhetstjenesten inn etter direkte ordre fra rikskommissær Terboven
og stadfestet av Hitler i Berlin.
Tidlig om morgenen 30. juli ble de syv
ført til et sted like ved skytebanen i Ulven
fangeleir med putevar over hodet. En etter en ble de henrettet, lagt i kister og
senket i Korsfjorden. Sprengstoff var lagt
i kistene for at alle spor skulle fjernes.
De syv var: Løytnant Alv Haldor Andresen,
Sandefjord,
kvartermester
Bernhard Kleppe, Bergen, matros Jens
Klipper fra Sandesund, Sarpsborg, fyrbøter Agnar Bigseth fra Hareid, telegrafist Ranny Hull, britisk, U.d.m. Jens B.
Hansen, Bergen og U.m.m Kjell Hals,
Namsos.

PARADE I LAND: Norske marineoffiserer under en parade på Englands østkyst. Alv Haldor
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Andresen sees som nummer fire fra venstre. Han var liten av vekst. 

Flensing
2.maskinist Rolf «Bøssen» Svendsen forteller: Hvalbåt
Thorglimt forlot Thorøya, 14 dager før Thorshavet-ekspedisjonen 66-67 skulle til fangstfeltet. Formålet var å se etter
krill, små reker. De kan ligge som store røde flak på havoverflaten. Vi krusa rundt noen dager, men så lite krill. Vi satt så
kurs for Tristan da Cunha, ei øygruppe utenfor Syd Afrika.Etter et døgn fikk vi beskjed fra «Koka». Sesongen hadde begynt. På vei til feltet kom vi over ei minke, en liten type hval
på 4-5 meter, som vi skjøt til eget bruk.På bildet i bakgrunnen ser vi maskinsjef Leif Ernst Holm, asdic-mann og matros
Jakobsen, som flenser, byssegutt Thorsen, 2.mask. «Bøssen»
Svendsen med flensekniv, og tre matroser. Øvrige var; stuert
Jørgen Støldal, 1.mask. K. Eidem, motorm. A. Åshildsrød,
m.fl. Hvalskytter var Einar Abrahamsen.
Tekst og foto: Rolf Svendsen

PRIVATE EIENDELER: Krigsmedaljer og hedersbevis (post mortem) undertegnet av Kong
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Haakon og Kronprins Olav, samt Andresens sjøfartsbok m.m. 

Storgaten
Storgaten/a i Sandefjord har vært et yndet
motiv på prospektkort til alle tider etter at
fotokunsten ble tatt i bruk. Noen ganger var
fotograferingen motivert ut fra by- og turismehensyn, andre ganger – antagelig de fleste
– var det forretningsdrivende som ville lage
egenreklame ved å masseprodusere bilder av
egen butikk – i gatemiljøet. Noen av bildene
var riktig forseggjort, de ble kolorert etter
sorthvitt-fotografier, som her. Eneretten til
dette kortet tilhører Sandefjord Papirhandel.
Forretningen til venstre for hjørnebutikken
(høyre side av gaten) er Sandefjord Farve
handel som fortsatt eksisterte etter annen

verdenskrig og langt inn i vår tid. På det motsatte hjørnet til venstre sees skiltet til Brødrene Nilsen. Noen som vet hva de drev med?
I enden av gaten ser vi Christopher Hvidts
plass, tidligere Steentorvet, med det
nåværende Landstadsenteret lengst inne.
«Melsomgården» ble det gamle våningshuset
fra 1801 kalt inntil 1995. Spiret til Sandar kirke
kan så vidt skimtes over trekronene til høyre.
Hjørneforretningen (nå Norli) solgte vaske-,
skure- og «pusseartikler». 
Tekst og dagens foto: Bjørn Hoelseth

Prospektkortet er hentet fra
Bjørn Hoelseths samlinger

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen,
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor,
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,

Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
Kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no

