
En av distriktets mest interesserte seniorer når det gjelder 
fotball heter Tormod Korneliussen. Ingen kunne i mange år 
unngå hans selvskryt om fotballaget PRESS, Furustad. Fra 
Tormods lille arkiv har vi fått låne et førkrigs foto av det sagn-
omsuste laget fra den gang, altså fra mål til ytre venstre: Mål-
mann Lysgård med ballen, videre mot høyre: Erling Haugen, 
Uten Navn, Olaf Grønn, Trygve Stuen, Kornelius Kjær, Rolf 
Abrahamsen, Kristian Haugland, Nils Gether, Ingvald Ander-
sen og Anker Abrahamsen. 
 Tekst: Harald Fevang/Foto: Tormod Korneliussens arkiv

Fotballen ruller

Til SandEFjordS rEdEriEr kom det fra Smiths Dock i et-
terkrigstiden i alt 17 hvalbåter som kan sies å være tilnærmet 
identiske med dagens museumsskip Southern Actor. Alle 
med enten tresylindrede dampmaskiner eller firesylindrede 
dampmotorer designet av Fredrikstad mek. Verksted og va-
rierende innredning.  Original maskin som på Southern Ac-
tor var en tresylindret (trippel) på 1800 hestekrefter. Av bå-
tene som ble levert til Sandefjord hadde fem båter tilsvaren-
de maskinstørrelse, mens de resterende 12 Sandefjords båte-
ne var utstyrt med Fredrikstad dampmotor  med effekter va-
rierende fra 2000 – 2300 hestekrefter. Mens Southern Actor 
har original bro og radiostasjonen i «bikkjehuset» på over-
bygget akterut, fikk Rosshavet, Kosmos og Thor Dahl mon-
tert «toppbro» med bestikk og radiostasjon på eget dekk un-
der den åpne broen.  «Bikkjehuset» ble da utstyrt som styr-
mannslugarer. Bildet viser vår museumsbåt i tørrdokk i Hor-
ten våren 2015. Tekst: arthur iversen/Foto: Stig Tore lunde

Hvalbåten

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Til arTiKKElEn om min far, Reidar Otte-
sen sr. og krigsminne i Sandefjords Blad 23. 
mai, har jeg en viktig tilføyelse. Dette er 
opplysninger jeg i etterkant har fått av bar-
nebarn til «fiskeren i Mefjorden» - Kari Ja-
cobsen. Denne fiskeren var Fredrik Ander-
sen (bildet) i Ormestadvika. Min far var med 
på å sprenge skøyta hans fordi han fraktet 
surstoff-flasker for tyskerne. Fredrik var 
imidlertid IKKE tyskvennlig slik det kunne 
forstås av artikkelen. Hans barnebarn for-
teller at dette oppdraget for tyskerne var et 
dekke/skalkeskjul for en annen illegal virk-
somhet. Fredrik fraktet nemlig flyktninger 

fra Vestfold og over til Fredrikstad, og retur-
nerte med frakt for tyskerne. Motstands-
gruppa kan heller ikke ha hatt kjennskap til 
dette siden det ble gitt ordre til aksjon. 
Sprengningen som ble foretatt senket imid-
lertid ikke skøyta, men gav den store ska-
der. Skøyta ble etter sprengningen tauet inn 
til Framnæs Mek. Verksted, som da var dre-
vet av tyskerne, og reparert med ny motor. 
Etter det som blir fortalt fortsatte Fredrik 
med sin illegale flyktningetrafikk.   
 Tekst: r. ottesen jr.  
 Foto før: Fra W. Møllers bok «Sandar iii»  
 Foto nå: S.o. løberg

Krigsminne IIFør og nå

konvaller: Oppover forbi Snappen i Kodal er det alltid lett å finne konvaller i mai. Dette bildet fra 1967 viser den senere ordfører i 
Andebu, Rolf Fevang, med en fin bukett plukket ved Rennesik. alle foto: privat
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Elva.  
Det var Svartåa.  
Om sommeren  

var det ofte veldig 
lite vann i elva.  

Da kunne vi gå på 
steinene og kikke 

etter fisk. 

Jan Einar rolstad
redaksjonen@sb.no

Småørreten gjemte seg under 
steinene. Vi listet oss forsiktig, 
la oss på kne og stakk hendene 
sakte ned i vannet. Plutselig pil-

te fisken av sted. 
Tvers over kulpen og under en ny 

stein. Kameraten min gikk nesten opp i 
fistel.

 «Jeg kjente den. Jeg kjente den med 
hendene. Jeg hadde tak i den». 

Vi snek oss videre mot neste stein. 
Men nå var fisken skremt. Før vi var 
halvveis, pilte den videre nedover elva. 

Et skikkelig plask!
Vi fortsatte oppover. Det måtte sikkert 
være flere fisker. Det var moro å hoppe 
slik fra stein til stein. 

Vi listet oss mot en ny kulp. Plutselig 
hørte jeg et skikkelig plask. Samtidig 
pilte en ny fisk oppover elva. 

Kameraten lå og plasket i vannet. Det 
blødde også fra et sår på kneet. 

 «Gikk det bra»? Jeg så at han kjempet 
litt med tårene. Det gjorde nok fryktelig 
vondt. Vi måtte hjem å få plaster på. 

Jeg visste hva jeg snakket om. Jeg 
hadde plasterlapp på hvert kne selv.

 «Nei, nå går vi på jakt. Vi skyter trost 
med pil og bue og steiker den på bål».

Plutselig var vi i fyr og flamme begge 
to.  Vi spikket og jobbet og var fryktelig 
ivrige.

Endelig kunne vi prøve buen. Det var 
litt vanskelig å holde pilen mot hyssin-
gen. Den ville gjerne glippe av. Vi måtte 
lage bedre spor i pila. 

Var det noen som kunne hjelpe oss? 

Glade sommerdager i Kodal

bålkaffe: I 1977 er lysluggede Leif Simonsen sammen med Oddvar Myhre på familietur i 
Brudal. En ekte Kaffilars er i farta over bålet.

klassebilde: Før sommerferien 1956. 5. klasse ved Gallisvannet i Kodal.  Se navnene i 
hovedteksten.

Bestefar satt på krakken ute i gården  
og fulgte med. Kunne vi spørre han  
tru? 

Visste han hvordan en bue og pil skul-
le se ut. Han som var så gammel. Vi tok 
sjansen på å spørre. 

 Han studerte buen nøye. Deretter 
pila.

«Dere må ha et spor her bak på pila», 
sa han. Jeg skal hente en bedre kniv!» 
Akkurat som om ikke vi visste det. Det 
var derfor vi spurte ham.

Han kom tilbake med kniv, og fikk  
laget et bedre spor. Nå kunne vi prøve. 
Det gikk. Pila fløy i en fin bue og landet 
fem meter unna. Vi ble ivrige nå. 

Men det var umulig å få pilene lenger 
enn fire - fem meter. Men det var ikke 
bare vi som ble ivrige. Bestefar fulgte 
spent med. Han prøvde til og med den 
ene buen.

 «Det går ikke an å bruke vier, sa han.  
Den er for dau. Vi må bruke brisk. Vi går 
og ser om vi finner no´».  Han begynte å 
rusle mot skogkanten, og vi fulgte spent 
etter. Han fant en brisk med en gang. 

Det så ikke ut som han leita en gang. Å 
ta i en brisk var for oss helt umulig. De 
stakk forferdelig. 

Men det så ikke ut som bestefar bryd-
de seg om det. Han fant to fine emner og 

ruslet tilbake til krakken sin. 
Han var ikke fornøyd med hyssingen 

vår heller. Han hentet et bedre tau. Og 
snart hadde vi hver vår fine bue.

 «Vi må lage noen bedre piler, sa han.- 
Vi må bruke nypetorn. Den er rett og 
fin». Vi sto bare og måpte. Nå hadde han 
laget bue av en brisk. Noe som vi trudde 
var helt umulig. Og så ville han lage piler 
av nypetorn. 

Men han la raskt i veg. Han var blitt 
skikkelig ivrig nå. Han fant nypetorn. 
Denne gang også uten å lete.  Visste han 
om alle trærne i skogen? 

ikke sikt mot noen!
«Nå kan dere skyte. Men ikke sikt mot 
noen». Nei da. Det lovet vi.

Dette var moro. Slike buer hadde vi 
hele sommeren. Vi ble også ganske flin-
ke til å skyte, men kom selvfølgelig aldri 
i nærheten av noen trost.

En dag fikk jeg være med mamma til 
butikken. Men da måtte jeg først love 
ikke å mase om noe godt. Jeg ville gjerne 
være med, og lovet høyt og hellig.

Hun var utrolig lett til beins enda, 
mamma. Til tross for at hun begynte å 
dra på åra. Hun hadde allerede fylt 28 år, 
men langet i veg som en ungdom. Men 
jeg holdt da følge. 

læreren var fryktelig sinna
En stund senere måtte vi gå forbi sko-
len. Her var jeg litt redd. Tenk om lære-
ren skulle komme ut. Han var visst fryk-
telig sinna hadde jeg hørt. Men det gikk 
bra det også, og snart var vi på butikken.

Og her glemte jeg både masing og god-
teri. For borte i gården til Arvid holdt 
noen store gutter på å jeppe pinne. Det 
ville jeg gjerne se på. 

Dette var eksperter på pinnejepping. 
Jeg nærmet meg forsiktig, og stilte meg 
litt på avstand for å se. 

Og så kom det som jeg hadde gledet 
meg til å se på. 

Jeg våget meg litt nærmere. Dette var 
jo store gutter på nesten 10 år. Dessuten 
var de eksperter. Pinnejepperne på Hvit-
stein hadde vi hørt mye om.

Klassebildet
Første rekke fra venstre Harald Sletting-
dal, Einar Klavenes, Ragnar Åshildrød, 
Ragnar Sti og Hans Kristiasn Hønsvall. 
Andre rekke fra venstre: Ragnar Sunde, 
Sverre Åshildrød, Harry Trollsås, Rikard 
Trollsås og Roar Arnt Larsen. Tredje rek-
ke: Anne Holand, Grete Klavenes, vikar-
lærer Hans Berge, Astrid Helene Gåsholt 
og Turid Myhre.

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 so@loeberg.net
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