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Det er ofte noe sørgelig over bilder av lastebiler 
eller traktorer med henger som enslig kjører ut 
av veien. Så også med denne situasjonen på en 
øde vei gjennom skogen mot Furustad 
midtsommers 1946. Man kan saktens spørre 
seg: Hva tenkte sjåføren på der han kjørte på en 
rolig vegstrekning i sommerregnet. Glemte han 
seg helt bort? Eller var det en elg eller en hare 
eller en rev som han plutselig måtte svinge 
unna for ikke å kjøre på? Resultatet ser vi altså 
her. Vi sier ikke at det følgende var tilfellet, men 
det er et faktum at mer øde veistrekninger ofte 
ble og fortsatt blir kjørt fordi sjåføren kan ha 
noe å skjule. Han vil liksom gjemme seg bort. Et 

sjeldent argument kan også være at skattebe-
talere føler at asfalten må slites også på lite 
trafikkerte strekninger! Eller som Fevangbon-
den som solgte gården sin til Veivesenet da 
E-18 skulle gå gjennom kjøkkenet hans: han 
fylte traktorhengeren full av kalver og dro over 
fjellet til Vestlandet der han kjøpte en ny gård. 
Men han holdt seg på veien! Inntil inneværende 
år da gården hans igjen må fraflyttes for å gi 
plass til den nye Årdalsveien. Men Krokenveien 
ligger der fortsatt. Nå med ganske mange 
humper for å hindre at man kjører for fort.   
 tekst: harald fevang/ foto før: Politiarkivet 
 foto nå: svein olav løberg

 
Krokenveien 1946

I 1939 blir det bygd en hvalbåt ved navnet «Thorgaut» til 
erstatning for den tidligere hvalbåt ved samme navn som ble 
bygd i 1929, og som gikk ned i desember 1938, hvor 3 mann 
omkom. Satt i fangst for «Thorshammer» fra sesongen 1939/40. 
Innleid av War Shipping Administration i 1942 som patruljebåt. 
Tilbakelevert 03/07-1943. Satt inn i spermfangst med «Thors-
hammer» utenfor kysten av Peru. Solgt til til Brødr. Sæbjørnsen, 
Steinshamn 12/01-1955. Får navnet «Berg Karl» og blir ombygd 
til fiskefartøy. Senere over som stand-by fartøy Nordsjøen. Hogd 
i 2010 i Grenaa i Danmark.
tekst: ragnar iversen (www.skipshistorie.net)/foto: Privat 

«Thorgaut» som «Guard»

saker og ting som 
setter minnene i sving

Har du bidrag til denne siden?
Levér 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 sv-er-lu@online.no

sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang. 
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

Et gammelt minne fra 
en svunnen tid er 
denne serviettringen i 
sølv. Den har vært 
levert i et flott skinnetui 
Inngravert står det H. 
N. 9/4 02 (1902), 
antagelig som en 
bryllupsgave til Harald 
Nilsen fra Sandefjord.
Serviettringen er levert 
av Albert Hansen, 
Guldsmed & Gravør i 
Sandefjord. 

tekst:
Merete furustad  
foto serviettring: 
Yngvar halvorsen

Serviettring i sølv

Hverken før eller siden har 
det vært så mye glede, 
jubel og festrus på norsk 
jord som i frigjøringsdagene 
fra 7. og 8. mai 1945.
 
SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

den offisielle frigjøringsdagen 
etter 2. verdenskrig er 8. mai, 
men allerede 7. mai 1945 var 
friheten merkbar i gatene. Da 

visste mange at tyskerne hadde kapitu-
lert over hele Europa. Det var likevel 
noe usikkerhet blant folk fordi bevæp-
nede tyske soldater fortsatt befant seg 
her og ellers i Norge. Men utover dagen 
7. mai bare økte frihetsfølelsen, og byen 
ble så grundig farvelagt i rødt, hvitt og 
blått at man lurte på om det ble spon-
tanprodusert norske flagg i alle størrel-
ser. Selv de sindigste personer jublet 
som om de var beruset. Det var ekte 
gledesrus.

tettpakket med radiolyttere
Et spesielt bilde fra 7. mai om ettermid-
dagen har vi ikke tilgang til. Du får hel-
ler tenke deg Storgaten fra krysset med 
Rådhusgaten og opp til Hvidts plass 
fullstendig tettpakket med mennesker. 
Fra en balkong i 2.etasje, over avisen 
Vestfolds lokale, strømmet de norske 
sendingene fra BBC i London sterkt ut 
til folket. Da hadde folk flest ikke hørt 
radio på fem år. To av dem som hadde 
hørt radio lenge var ungdommene Odd 
Evensen og Kjell Røyeng (Døvle Lar-
sen). De drev illegal sende- og lytte- og 
avisvirksomhet fra loftet på Kuffen. Fra 
det store lageret av sandefjordingenes 
beslaglagte radioer nede i salen hadde 
de lånt en kraftig Huldra. Det var den 
som nå sendte gladnyheter fra balkon-
gen. Dagen etter kunne alle hente sine 
egne radioapparater, og det var lange 
køer foran Kuffen og Sande skole. NRKs 
radiosendinger kom i gang igjen om 
morgenen 9. mai.

Vi håper gjengivelsen av bildet er så 
bra at du kan kjenne igjen foreldre eller 
andre som danser. Selv vet vi lite om 
bildet, men bruker det som en god illus-

trasjon til feststemningen i byen. Vi tror 
dansen skjedde 9. mai, som sentrale 
myndigheter kjapt hadde proklamert 
som fridag. Hvem spilte til dansen? Vi 
ønsker lesernes opplysninger til bildet. 
Forøvrig viser det Torvets vestre side, 
som ble revet tidlig på 1960-tallet og er-
stattet med Kjølnergården. Bildet er fra 
Bjørn Hoelseths samling og lånt fra San-

defjord Lokalhistoriske Senters bilde-
base, i likhet med politikammerbildet.

grinibussens hjemkomst
Torvet ble fylt av mennesker også 10. 
mai da bussen med fangene fra Grini 
ankom. Med «Sandefjords historie» (SB) 
som kilde nevner vi at bussen var på-
malt «Vi seiret – NS inn, vi ut». Videre at 

ungdomskorpset spilte, ordfører P. 
Gulliksen holdt tale, og at fangene ble 
kommandert opp på busstaket, slik at 
alle kunne se og hylle dem. Grinifange 
Frank Waallann rakk ikke bussen, og 
syklet hjem til Sandefjord. En annen 
som ikke ses på bildet er Helge Even-
sen, Milorgmannen som fortalte sin 
dramatiske og gripende krigshistorie på 

Jubeldagene i mai 1945

fjerner naziskilt: Her fjernes det tyske skiltet med ørnemerket fra politikammeret natt til 
9. mai. Navn på politimannen og Milorgkarene finnes i teksten.

griniBussen: Bussen med Grinifanger kom til Torvet og en jublende menneskemasse 10. mai. 
Personnavn ønskes. På bussiden ses AB-merket for Auto-Buss, foran står det Hystad-Veraruten.

dans På torvet: Trolig onsdag 9. mai, en ny fridag, spontanbesluttet av norsk sentralmyndighet. Har du opplysninger til bildet, gi 
oss noen ord. Kontaktopplysninger nederst til høyre på siden.

Atlantic 9. april i år. Han sto i menneske-
massen og hørte hyllesten. Vi ønsker navn 
på personene. Bildet er utlånt av Finn A. 
Thorsen.

Poltikamre, lensmannskontorer og andre 
justismyndigheter var av største betydning 
for velordnet gjenopprettelse av vitale sam-
funnsfunksjoner. Her er Sandefjord politi-
kammer igjen norsk, og en gjeng Milorgka-

rer blir fotografert natt til 9. mai idet en av 
dem fjerner det tyske skiltet. Fra v. Tom 
Sandkleven (politi) og Gunnar Iversen, 
Trygve Granerød, Sverre Bergene, Arne Gu-
rijordet, Trygve Hansen, Svein Bergsholm, 
Erling Eggen, Hans Jacob Kleppan, Birger 
Raastad, Eivind Meen, Ivar Nilsen, øverst 
på gardintrappen Haakon Haug. I vinduet 
kan Anders Løvdal skimtes.


