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førognå
I de seinere år har Kodalveien fra Haukerød-
krysset ikke vært som tidligere. Ny E-18 har 
forandret på det meste vedrørende denne 
strekningen forbi Natvall. Som dette bildet fra 
1945 viser med et flaggprydet småbruk 
tilhørende den gang den viden kjente fotograf 
og herredsagronom Nils Røer med Kodalveien 
til venstre, veikanten sikret med solide 
stabbesteiner. Dette var et varsel til trafikkan-
ter om å holde seg godt unna veikantene.
   Noe annet som var helt spesielt i dette 
området var okkupasjonsmaktens bygging av 
en sperrelinje for stridsvogner, den såkalte 
tankgrav. Dette var ment som en pansersper-
ring for å hinder fiendtlige krigsmaskiners 
framkommelighet.

   På fredsdagen den 8. Mai 1945 ropte Nils Røer 
utover jordene til de som fortsatt gravde 
forsvarsverket for hand: -Sett fra dere spadene 
og gå hjem! Det er fred!- Samtidig heiste han 
det norske flagget som vi ser på bildet.
   Dagens bilde et tatt på samme sted og viser 
Natvall-geografien 2013.

tekst: harald fevang
foto før: nils røer

foto nå: Bjørn Marum olsen

Stabbesteiner og tankgrav

MS «Janita» fotografert fra bakken, utenfor Manzanillo i Mexico i 
1968. Vi var ankret opp på reia og ventet på kornlast for Japan. 
Ventetida kunne bli lang når en lå slik, det hendte at en ventet 
både en og to måneder på last. Det var stabilt vær og flotte 
sandstrender og vi brukte motorlivbåten til turer inn på 
beach’en. Manzanillo lå bare noen kilometer syd for Acapulco, 
som på den tida var en yndet plass for fiffen i USA. 
Vi hadde kinesisk mannskap og var ti norske offiserer om bord. 
Høsten -68 seilte vi til Hamburg, hvor vi skiftet til norsk 
mannskap og Janita fikk installert bildekk for å gå for  
Wolksvagen til USA.

tekst og foto: svein olav løberg

På reia

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: Ragnar Iversen. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, 
Tor Skagun, og Tor Børresen .
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

Snart er det vinter, men forholdene som bildet fra tidlig 1950-
tall viser, får vi neppe oppleve igjen. Til det er brøyteredskapene 
i våre dager langt mer effektive, og befolkning og næringsdri-
vende krever raskere rydding. Det fantes selvsagt plogbiler den 
gangen, men det som ble måkt sammen i store snødynger måtte 
spas opp på lastebiler og hestesleder med håndkraft. Det som 
fantes på og omkring plassen kommer heller ikke tilbake: 
Rutebilstasjonen, Pakkecentralen, slakter Havnås, Shell-stasjo-
nen, Felleskjøpet, Jenny Simonsen, Hasle Sko, urmaker Bergly, 
meieriet, Sigurd B. Gade og mange flere.

tekst: sven erik lund 

Vinter på Aagaards plass

I media blir Sandefjord 
alltid omtalt som hvalfan-
gerbyen. I det følgende har 
vi tatt for oss en av de 
mange hvalfangere,  
Ivar Storm Larsen, som  
la grunnlaget for dette 
utsagnet som snart 50 år 
etter at hvalfangsten ble 
avsluttet, fortsatt sitter 
som spikret i nordmenns 
bevissthet.

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

ivar Storm Larsen ble født på Hudø  
i Tønsbergfjorden i 1901, men  
bodde gjennom sitt voksne liv på 
Strandvik i Østerøya med kone og 

fem barn. Høsten 1916 mønstret han ut 
på hvalfangst for første gang med  
kokeriet «Restitution» som straks  
etter av gang forliste i Biscayabukta. 
Dette forhindret likevel ikke den  
unge gutten i å reise på hvalfangst re-
sten av livet. Gjennom alle år fram til 
fylte 60 år i 1961 var Ivar Storm Larsen  
påmønstret hvalbåter over hele verden 
som styrmann, kaptein eller skytter  
(se oversikt).

forliste på vei fra syd georgia
I en situasjonsbeskrivelse til Sandefjord 
Sjømannsforening i 1946 forteller  
han følgende: Med hvalbåten «Svona» 
forliste vi 7. mars 1925 på vei fra Syd  
Georgia til Cape Town. En av lukene i 
jerndekket midtskips sprang i småbiter, 
og da det var mye sjø og båten var over-
lastet av bunkerkull, var det uråd å få 
det hele tettet før båten sank. Vi var to 
båter ifølge og ble straks tatt opp av søs-
terskipet. Men stormen økte på og utpå 
natten fikk vi lekkasje også her slik at 
sjøene holdt på å slukke fyren under 
kjelen. Vi øste for livet med poser, og 
det gikk bra for vi var jo dobbelt mann-
skap.

 Da det lysnet av dag så vi at en  
av bunkelukene i det råtne tredekket 

forut som var flekket opp så vannet  
fosset ned for hver sjø som kom  
over oss. Jeg bandt meg fast med et  
tau så ikke sjøene skulle slå meg  
overbord og fikk tettet lekkasjen.  
Da endelig kunne vi hvile etter all øsin-
gen!

tatt av tyskerne
Sesongen 1940-41 er Ivar Storm Larsen 
skytter og skipper på hvalbåt med  
ekspedisjonen «Ole Wegger» i Antark-
tis. Her blir båten hans tatt som prise av 
en tysk raider og fort til Bordeaux i 
Frankrike. 

Om dette forteller han følgende:  

Vi ble anbrakt i en krigsfangeleir, så  
avslutningen av sesongen ble ikke  
nettopp som vi var vant til. Det var 
piggtråd gjerder så høye som hus og 
soldater med gevær og bajonetter i lan-
ge baner. Så det var disse som tok imot 
oss den gang i stedet for en smørblid 
kone!

Mønstrer av
Senere ble alle disse hvalfangere  
sendt hjem til Norge og ble her til  
fredsslutningen i 1945. De siste seson-
gene var han fast skipper på «Odd 8» 
der han også hadde med seg de samme 
mannskaper gjennom en årrekke.  

I 1961 mønstrer han av for siste gang og 
sier farvel til sine faste offiserer:  
bror Kristian Storm Larsen, styrmann 
Olav Nilsen, maskinsjef Kornelius  
Hovland, 1. maskinist Thorstein Såstad, 
2. maskinist Kjell Hansen, stuert Johan 
W. Jonassen og telegrafist Gullik  
Kamfjord.

oversikt over hvalbåter:
Ivar Storm Larsen var påmønstret  
følgende hvalbåter:

  1916 Jungmann flytende kokeri 
«Restitution»

 1918 Fyrbøter hvalbåt «Edda».

En sjømanns historie

hvalfangeren: Ivar Storm Larsen.

«odd xiii»: Ivar Storm Larsens siste hvalbåt, 
«Odd XIII», der han mønstret av i 1961. 

thorshaMMer: Etter krigen og fram til 1961 var Ivar Storm Larsen ansatt i rederiet Thor Dahl som skytter og skipper på hvalbåter vesentlig tilhørende «Thorshammer» ekspedisjonen.
foto: Privat

  1919-21 Matros overvintring  
landstasjon Strømnes, Syd-Georgia.

  1921-23 Matros landstasjon Prince Olav 
Harbour, Syd-Georgia

  1924-25 Skytter og skipper ved Leith 
Harbour, Syd-Georgia.

  1925 Skytter og skipper på hvalbåt 
«Karrakatta».

  1926-27 Styrmann hvalbåt «Globe 1»  
ved Syd Orkney og Patagonia.

  1927-28 Styrmann hvalbåt «Gvas 2»  
ved Syd Shetland.

  1928-29 Styrmann hvalbåt «Hauken»  
ved Syd-Shetland.

  1929-31 Skipper og skytter «Klo» og 
«Grib»

 1932-33 Styrmann «Gvas 2»
 1933-34 Skipper og skytter «Suderøy 4»
  1934-37 Skipper og skytter «Enern» 

Antarktis og Australia.
  1937-40 Skipper og skytter «Syvern» 

Antarktis
  1940-41 Skipper og skytter, tatt til fange 

av tyskerne med hvalbåt «Pol 8»
  1946-62 Diverse hvalbåter i rederiet Thor 

Dahl som skytter og skipper.


