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Motortankeren Norfold på 6 370 brt. ble bygd ved Barclay Curle 
& Co., Glasgow i 1930 for A/S Vestfold. Ved krigsutbruddet 9. 
april 1940 var skipet underveis fra New York til Aruba. I Nor-
traships regi ble hun senere i 1940 satt inn i transport av olje 
mellom Abadan, Iran og ulike havner i Syd-Afrika og India. Ble 
skadd under et luftangrep i Suezkanalen i oktober 1941. 
Reparert og satt inn i samme fart. Fra slutten av 1942 til midten 
av 1943 gikk hun mellom Los Angeles og ulike havner i Australia. 
Så bar det tilbake til Midt-Østen igjen før hun i 1945 ble satt inn i 
Atlanterhavsfart. Skipet overlevde krigen og ble tilbakeført 
eierne. I 1951 ble det solgt til italienske eiere og omdøpt Canopo 
51. Hugd opp på midten av 1960-tallet.
 tekst: odd Galteland 
  Foto: ragnar iversen

M/T Norfold

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

Seler ser vi ofte på som 
noen fiskespisende, 
godmodige skapninger. 
Ikke alle er det. Over ser vi 
et kranium fra en leopard-
sel. Leopardselen som kan 
bli 4 meter lang, er et 
rovdyr som har krabbe-
eterseler og pingviner 
øverst på menyen. 
Hvalfangerne hadde 
respekt for leopardselen. 
Fra Strømnes på Syd-Geor-
gia fortelles det en historie 
om to som var ute i båt og 
fisket, og så dukket det to leopardsel opp. Karene begynte 
målbevisst å trekke inn snørene for å foreta en ordnet retrett 
tilbake til land. Plutselig gled en av leopardselene om bord i 
båten, lå der og glippet med øynene noen sekunder før den gled 
ned i sjøen igjen. Glemt var både snører og tanken om en ordnet 
retrett. Til land kunne de ikke komme fort nok!!
 tekst: odd Galteland 
 Foto: erik evensen

Leopardsel

De fleste i Sandefjord kjen-
ner disse lokale stedsnav-
nene i dag. Her finnes en av 
landets største flyplasser, 
en av landsdelens mest 
hektiske veikryss, og en 
vedfabrikk av nasjonal 
størrelse. I 1814 var Torp, 
Fokserød og Bjørnum helt 
ordinære gårdsbruk. Vi har 
gått litt inn i den lokale 
historien og funnet ut 
følgende:
 
Harald Fevang
redaksjonensb.no

På Bjørnum rett nord for  
Fokserød er det i 1814 Tor  
Torsøn som står som eier av 
denne storgården med fire hes-

ter, tolv kyr og en okse og fire sauer. 
Han har betalt bare 2000 danske daler 
for den gilde eiendommen som i flere 
generasjoner har vært lensmannsgård i 
daværende Sandeherred. De gode tider 
gjennom mer enn 200 år synes imidler-
tid å være over med Tor. 

Han arver ikke stillingen som lens-
mann etter sin far. Han oppløser  
ekteskapet med sin kone Andrea  
Lorensdatter ved kongelig bevilling og 
får barn uten å være gift med den 22 år 
yngre tjenestepiken Anna Maria Paals-
datter Fokserød. Hun kommer fra  
husmannsplassen Frydendal vest i 
Bjørnumskogen. 

odelsloven virker
Sammen avler de altså datteren Torine 
Maria som ved testamente året etter får 
overdratt den store eiendommen i arv 
bare 10 år gammel. 

Hun gifter seg 20 år gammel men dør 
like etter i barselseng. Hennes gjenle-
vende mann selger så hele den gilde 
garden ut av odelsrekkefølgen for 6300 
spesiedaler.

   Men odelsloven virker på Bjørnum, 
så lensmann Thor Klavenes som er en 
søstersønn av omtalte Tor Torsøn kjø-
per så garden tilbake til slekten.

   Alt dette nevnte er nok medvirken-
de til at den nye Grunnloven av 1814 
ikke omfattes med så stor interesse i 
dette miljøet. 

Det er i alle fall ingen Tor Torsøn som 
nevnes blant valgmennene i Sande-
fjord. 

Det kan derimot nevnes at på den tid 
begivenhetene skjedde på Eidsvoll had-
de den separerte postbonden og lens-
mannsønnen Tor Torsøn på Bjørnum 5 
tjenestejenter og 3 gårdsgutter i sin tje-
neste. 

På denne storgården fantes forøvrig 
utenom den nevnte husmannsplassen 
Frydendal, også plassene Løken, Stru-
ten, Kamperhaug og Teie. Ved siden av 
var også Bjørnum Mølle ved Storbekken 
etablert.

   I dag er Bjørnum delt opp i to gårds-

bruk. Hovedbruket eies av Hans  
Edvart Moe Østby hvis oldefar Hans 
Moe kjøpte bruket i 1908. Den andre 
halvparten eies av Nina Bjørnum  
hvis farfar Per Iversen kjøpte bruket i 
1946.

Gårdsbruket Fokserød
I 1814 ligger det to gårder på Fokserød. 
På den ene lever Ivar Trulsen med kona 
Berte Marie Olsdatter Hotvedt. 

Sønnen Truls er i 1814 bare 15 år,  
Faren dør fire år seinere og enken gifter 
seg straks etter før hun selger gården i 
1822.

   På den andre garden bor den tidlige-
re tjenestegutten på Sandar Prestegård, 
Jacob Olsen. 

Han har giftet seg med Fokserødbon-
dens eldste datter og har på den måten 
blitt buande mann.  

Deres sønn, Ola Jacobsen, kjøper så 
Fokserød av Staten i 1838 for 700 daler 
og blir selveier. 

De to gardene har to kyr hver og deler 
på en hest til jordarbeid og tømmer- 
kjøring.

Husmannsplassen Rønningen ligger i 
skogen 500 meter nord for Fokserød. 
Her lever Isak Kristesen og kona  
Aase Thorbjørnsdatter sitt forsiktige  
liv. 

I folketellingen noen år tidligere er de 
ubarmhjertig oppført som «fattige».

dagens eiere
I dag er det Arne Fokserød som står som 
eier av den ene garden. 

Hans familie har hatt skjøte på  
eiendommen fra 1901. Den andre gar-
den eies av brødrene Vefling, men for-
paktes av Fred Arild Andersen på Hel-
gerød. 

De tre brødrene er bosatt i Milano. 
Deres farfar dyrlege Eugen Vefling kjøp-
te Fokserød i 1941.

   Det er fra disse gårdene arealene til 
det store Fokserødkrysset, OBS Vare-

hus, Sandefjord Motorhotell og Fokse-
rød Bensinstasjon gjennom eiendoms-
selskapet Høgåsen er skilt ut.

kongen eide torp
I 1814 var det bøndene selv som eide 
garden Torp. Den ble kjøpt på auksjon 
av en byborger i Larvik i 1722. Før 1670 
var eieren selveste kongen av Danmark/
Norge.

   Sammen med sin stesønn Erik er det 
Jon Hanssøn som driver gården Torp 
med en hest og fire kyr i 1814. Hans 
kone heter Sidsel Maria. De øvrige barn 
er navngitt med Hans, Søren, Petronel-
le, Johan og Maria. Familiens tjeneste-
pike heter Mari Klausdatter.

   På den andre delen av Torp bor det 
barnløse ekteparet Erik Person og Anne 
Maria Hansdatter i 1814.

   Nåværende eiere på gården som har 
gitt Torp Flyplass sitt navn er Margaret 
og Einar Råstad Karlsen. Margaret er 
barnebarn etter Karl Råstad som kjøpte 

Hva skjedde på Torp, Fokserød og Bjørnum i 1814?

torP: Gården Torp fotografert i 1946

Fokserød: På Fokserød fantes i 1814 fire kuer og en hest.

BjørnuM: Lensmann Thor Klaveness (innfelt) måtte rydde opp på odelsgården Bjørnum. Her er gården fotografert i 1946.

eiendommen i 1916 etter å ha arbeidet 10 år 
i Amerika.

sandefjord i 1814
Av de ca. 2700 mennesker som i 1814 be-
bodde det som i dag er Sandefjord Kommu-
ne var følgende yrker representert gjengitt 
etter folketellingen i 1801:

288 bønder, 71 registrerte gårdpensjonis-
ter, 1 sogneprest, 7 daglønnede, 3 skomakere,

46 soldater/gårdsarbeidere, 3 sersjanter, 1 
seilmaker, 2 tomsinger, 8 husmenn, 3 loser,

24 tømmermenn/snekkere, 78 matroser, 
25 skippere, 4 smeder, 4 fattiglemmer, 2  
jegere, 

4 skoleholdere, 3 ungdommer til opp-
fostring og oppdragelse, 1 pompeskjærer,  
2 tambourer,

 7 styrmenn, 15 skipsredere, 3 legdekaller, 
2 gjestgivere, 2 urmakere, 3 skreddere, 

1 sadelmaker, 1 prokurator, 1 lensmann,  
1 postbonde, 7 fiskere, 6 registrerte krøplin-
ger,

5 båtbyggere, 2 veversker, 3 tobakkspin-

dere, 1 politi, 2 toldbetjenter, 1 jordmor, 
1 brannmester, 2 handelsmenn, 2 verts-

husholdere, 1 rokkedreier, 2 garvere, 1 orga-
nist, 1 student og grevens skovrider. 

De øvrige ca 2000 personer er da kvinner 
og barn.

Kilder: 
Lorentz Berg: Sandeherred. En bygdebok. 
Folketellingen 1801. Norske Gårdsbruk 1947.


