
Det spørsmålet stiller Gunnar Gallis. Han bor og er født 
og oppvokst på «lensmannsgården» nær Solhaug lokalet i 
Andebu.  Det er ikke sikkert ungene i dag vet hva det er. Gun-
nar har moro av å vise fram denne saken, og spørre folk hva 
det er. Kjøttkvern! kommer det fra de mange.  Å- nei, så lett er 
det ikke, hvis du studerer den så ser du at det ikke stemmer, 
den går jo baklengs! Det er ei saftpresse, bærene skrues inno-
ver trangere og trangere, safta renner ut foran og tørrstoffet 
kommer ut ved sveiva. Det ser ut som om pressa gjør fra seg i 
bakenden!                 teks: øystein rismyhr/Foto: Gunnar Gallis

Kjøttkvern eller saftpresse?

Den avbilDeDe bok med overstående tittel er trykt i 1930 
og tilegnet den norske sjømann. Boken har tilhørt skipsbibli-
oteket på hvalkokeriet Thorshammer som ble solgt til opp-
hugging i 1962. Boken har altså fra 1930 til 1962 fulgt med ski-
pets ferd i krig og fred og blitt synlig lest og som vi ser slitt 
gjennom alle disse årene. Helt til den for noen dager siden 
dukket opp i brukthandelen “Slappen” i Kongensgate. Ved 
en gjennomgang av skipets mannskapslister kan vi lese at 33 
av et tankmannskap på 52 vesentlig vestfoldinger, sto om-
bord fra 1942 til avmønstring i Sandefjord i 1945. Kaptein var 
hele tiden den legendariske Hjalmar Braavold, og messegut-
tene Karlsen og Andersen, begge med Karl til fornavn, var 
begge med gjennom krigsårene med månedshyre N kr. 180 
uten stigning fra 1942 til 1945. Bildet viser skuta på vei hjem 
noen år etter krigen. tekst: Harald Fevang 
 Foto: svein Olav løberg

Sjømannsboken

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Gallisvannet liGGer der det har ligget i 
tusenvis av år, og har vært til stor nytte for 
mange generasjoner opp igjennom tidene. 
På det gamle bildet fra 1940-tallet ser vi ut-
sikten fra familien Sundes gård på Østre 
Gallis lenge før Hasås saga ble etablert. På 
bildet er vesle Ragnar Sunde sammen med 
sin søster Oline og hennes kjæreste Magnar 
Norum. På NÅ bildet står Ragnar Sunde på 
den samme plassen nær 70 år senere med 
Andebus største bedrift, Hasås-saga ruven-
de i bakgrunnen. Det er ikke lenge siden at 
Gallisvannet sammen med Stivannet var 
Kodølingenes «vaskemaskin» og «badekar». 

All vaskingen foregikk i vannet mens mø-
drene holdt liv i ilden under vaskegryta på 
land. Skurebørsten ble brukt iherdig både 
på klær og unger. Hvert år, når høstflommen 
kom, vandrer det ut en massevis av kjønns-
moden ål fra Stis- og Gallisvannet. I Sagfoss 
var det plassert en stor ålekasse, og det  
var ikke få åler som ble fanget i denne  
kassen. Ålen ble solgt til fiskehandlene i 
byen. Ved Gallisvannet lå også Ishuset som 
stammet fra den tiden Gallis Ysteri drev sin 
virksomhet.    tekst: øystein rismyhr 
 Før bilde: Grete sundes album 
 nå bilde: Gunnar Hvitstein

GallisvannetFør OG nå

ruiner: En tredjedel av Halifax lå i ruiner.
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Det norske  
lasteskipet  

«Imo» kolliderte 
med en båt fullastet 

med sprengstoff. 

Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

6. desember 1917 skjedde det en vold-
som eksplosjon i havnebyen Halifax i 
Nova Scotia på sørøstsiden av Canada. 
Skipskollisjonen førte til at store deler 
av byen ble lagt i grus og bortimot 2000 
mennesker ble drept, 9000 fikk alvorli-
ge skader. 

Det franske skipet «Mont-Blanc» var 
lastet med sprengstoff. I det trange inn-
seilingsområdet til byen kolliderte det 
med det norske lasteskipet «Imo», som 
var eid av Osmundsen-familien, opprin-
nelig fra Kodal. Ingen visste at den fran-
ske båten var fullastet med ammuni-
sjon.

Ti minutter etter kollisjonen med 
«Imo», tok den franske ammunisjonsbå-
ten fyr og drev videre innover i havna i 
Halifax. Mannskapet om bord fikk red-
det seg i land, for de var de eneste som 
visste hvilken katastrofe som snart ville 
inntreffe.  

Alt som var nærheten av eksplosjons-
stedet ble ødelagt. Eksplosjonen var  
så kraftig at en jernbanelastevogn ble 
slynget fire kilometer av sted. I eksplo-
sjonen ble 10–12 skip sprengt i stykker. 
«Imo» ble kastet på land av en tsunami-
bølge. 

En tredjedel av den kanadiske byen lå 
i ruiner og sykehusene ble raskt overfylt 
av sårede mennesker. 

ragnar Osmundsen forteller 
Disponent for «Imo» var Richard Os-
mundsen, bosatt i Oslo, men opprinne-
lig fra Kodal. Onkelen til min far, Johan 
Martin Osmundsen, med samme navn 
som min far, var hovedaksjonær og sel-
skapssjef. «IMO» var oppkalt etter han. 
Bokstavene IMO står for Ioan Martin Os-
mundsen. Tidligere ble navnet Johan 
skrevet med I.

Min far, med samme navn, var også 
medeier. Han var mye i Oslo før hans on-

Eksplosjonskatastrofen i Halifax, 1917

1961: Prestbøen med saga 1961.

besøk: Ragnar Osmundsen under sitt besøk i Halifax sommeren 2015.

kel Johan Martin Osmundsen døde i 
1920, men reiste tilbake til Kodal etter 
hans død. Der drev han gården på Prest-
byen like ved siden av Kodal kirke hvor 
jeg vokste opp forteller Ragnar.

Fars onkel Johan bygde opp den gam-
le meierigården på Aagårdsplass i San-
defjord, og eide også flere forretnings-
gårder samt gårder i Stokke. 

Han var regnet som en holden mann 
på den tiden. Han eide også Christiania 
brødfabrikk i Pilestredet og Rosenberg-
komplekset i samme område.

Fetteren til pappa, Richard Osmund-
sen, var ofte på besøk hos Hella og fami-
lien sin på Østre Hasås. Mannen til Hella 
døde tidlig, allerede i 1915 og Richard, 
som var sønnen til hennes manns bror, 
ville gjerne treffe «overhodet» på Østre 
Hasås.

En datter av Richard ble gift med Kris-
tian Kolkinn, som hadde Flåtten-gården 
i Andebu.

reise til Halifax  
Hovedmotivet for å reise til Halifax, sier 
Ragnar, var at jeg visste at min far var  
involvert i ulykken. Vi avtalte med mu-
seumsdirektøren før vi reiste bortover, 
og ble tatt med på omvisning. Dessuten 
hadde direktøren samlet sammen en 

mengde dokumenter om ulykken for 
oss.

Han viste stor interesse for oss, for det 
var første gangen etterkommere etter 
Osmundsen-familien avla dem et be-
søk. Han viste fram et brev fra datteren 
til Richard Osmundsen med opplysnin-
ger om «Imo», blant annet bilder. Det 
siste brevet var datert så sent som fra 
2000-tallet.

Ikke lenge før ulykken lå båten ved 
Framnes Mekaniske Verksted for vedli-
kehold. Av besetningen var 17 mann for-
hyret gjennom A. C. Olsens forhyrings-
kontor her i byen. Fire av dem var uten-
bys fra. De resterende 13 var hjemmehø-
rende i Sandefjord eller i distriktene 
utenfor byen.

Det er en gate i Halifax som er oppkalt 
etter Johan Martin Osmundsen, den he-
ter «Imo-Lane» og ligger i området der 
den franske båten gikk i lufta. 

På museet henger en klokke man fant 
i ruinene og som hadde stoppet akkurat 
da eksplosjonen skjedde.

Ankeret på den franske båten ble kas-
tet 3,5 kilometer unna. Båten ble det in-
genting igjen av, forteller Ragnar. Det 
var flere folk fra Sandefjord som om-
kom, også flere av mannskapet på 
«Imo». Håkon From, som var skipper, 

var en av de som omkom. Han var  
den gang en mann i 45-årsalderen som 
hadde ført «Imo» i 3–4 år før ulykken 
skjedde. From var kjent som en dyktig 
og pålitelig sjømann.

Forhyret i sandefjord
Like etter ulykken offentliggjorde San-
defjords Blad en oversikt mannskapet 
og hvor de kom fra:
1. Kaptein Haakon From, Storgaten 
3. 2den styrmann Petter Bjønnæs, Stub 
5. 2den maskinist Louis Skarre, Pukke-
stad 
6. Maskinist Anton Andersen, Huvik 
 9. Fyrbøter Sigurd Olsen, Hunstok 
10. Smører Trygve Otterbæck
11. Smører Johannes. Andersen
12. Kok Hjalmar Hansen, Breili
13. Messegutt Elling Karlsen
15. Matros Sigurd Sørensen, Fjeldveien
16. Matros Hjalmar Johannessen, Stuen
 17. Stuert Anders Johannessen, Virik
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