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Foreningen - info
Fredriksvern Verfts Venner er en ideell 
organisasjon som ble stiftet 31. januar 2002. 
Foreningen skal arbeide for å bevare og forskjønne 
Fredriksvern verft med Stavern fort og 
blokkhusene, samt å formidle kunnskap om disse 
nasjonale kulturminners historiske og kulturelle 
betydning. Videre skal foreningen bidra til at 
Fredriksvern verft skal være en arena for kultur
aktiviteter tilpasset bygningene og områdets 
historie og særpreg.
Som et ledd i informasjonsarbeidet forestår 
foreningens medlemmer guiding på verftsområdet. 
Det er mulig å bestille guidede turer for grupper 
hele året. Henvendelser om dette kan gjøres til 
venneforeningen direkte enten til vår guide- 
koordinator eller via våre hjemmesider.
Venneforeningen står også for driften av Galei- 
museet i Galeiskur nr 16, Luftforsvarsutstillingen og 
Kommandersersjantrommet i Kadettbrakka. 
Disse er åpent for publikum på annonserte tider 
i sommerhalvåret, men kan åpnes for omvisning 
av grupper hele året. Foreningen utgir i tillegg et 
tidsskrift «Værfts-Magazinet» som bringer artikler 
og bilder knyttet til verftes mangeårige historie 
som forsvarsanlegg, samt aktuelle saker fra dagens 
Verft. Medlemskap i foreningen er åpent for alle.
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Kjære medlemmer!
I de siste årene har vi i venne
foreningen markert viktige 
jubileer. Vi har markert 
åremålsdager for Marine- 
musikken, Søkadettinstituttet, 
Grunnloven og flere andre. I 
2020 måtte vi dessverre utsette 

innvielsen av Luftvernregimentets sal i Galeiskur 
16. Men i år ble det mulig, og innvielsen ble en 
høytidelig dag med gjester som hadde historie 
knyttet til Luftvernregimentet gjennom familie, 
yrkesbakgrunn eller interesse. Vi er takknemlige 
for den store deltagelsen ved arrangementet og 
ikke minst de økonomiske bidragene vi har fått til 
salens utsmykning.
Det Værfts-Magazinet du nå skal lese, inneholder 
stoff av ulik art. Som vanlig har redaksjonen funnet 
frem til interessante personlige historier som be
lyser mer enn de involverte personene. De fortell
er også om den samtiden de fant sted i. Per Inge 
Olsen forteller med utgangspunkt i et gammelt 
gravsted på Fredriksvern kirkegård, om capitaine 
Andreas Olaus Falch og hans familie. Den var blant 
tidens hardt prøvede, flere barn døde svært unge, 
det gjorde også hans hustru -42 år gammel.

En annen stemning møter oss i en hyggelig artik
kel om julen i Kommandantboligen på slutten av 
50- tallet og i 1960-årene. Kari Hatledal har skrevet 
hvordan hun og søstrene Gro og Tove feiret ju
len som barn. Den er illustrert med bilder fra en 
juletrefest i Kommandantboligen. Mange som var 
med, kan kanskje kjenne seg igjen med fine nisse- 
hatter i kreppapir. Staverns ry som fest- og feriest
ed ble etablert utover på 1900-tallet og toppet seg 
i de sagnomsuste Stavernsfestene. Ordfører, kun
stnere, forfattere og andre glade ferierende deltok 
arrangementene. De bidro til å skaffe penger til sårt 
trengt vedlikehold på Citadellet. Vi minner samti
dig om at venneforeningen er oppmerksom på den 
uheldige tilstanden Kadettbrakkas fasade befinner 
seg i. Vi prøver å presse på for at det skal settes av 
ressurser i neste års budsjett for en oppgradering 
av vinduer og kledning.
Neste år byr også på en anledning til å markere 
eller jubilere. Da er det 20 år siden den militære 
virksomheten opphørte på Fredriksvern verft. Det 
skal vi markere. Men samtidig vil vi jubilere og 
feire at vår forening, Fredriksvern Verfts Venner 
ble opprettet samme år. Vi arbeider med planene. 
Men først vil vi takke for det gamle året, ønske alle 
en god jul og godt nytt år.

Vennlig hilsen
Dyveke von Hanno Bast, leder FVV

Våre bedriftsmedlemmer—støtter du dem støtter du oss

Utrykningspolitiet UP
W POLITIHØGSKOLEN

Z JUSTISSEK TORENS KURS- OC BVINCSSENTE R

Redaksjonelt
Medlemstallet i venneforeningen har vært synkende i flere år, noen har gått bort og noen betaler ikke 
kontingent og blir strøket av den grunn. Gledelig er det at vi i år har fått flere nye medlemmer og vi i 
redaksjonen ønsker disse velkommen med denne utgave av Værfts-Magazinet. Det nærmer seg jul og i 
dette nummeret har vi fått med litt julestoff. Kari Hatledal har gitt oss et innblikk i hvordan man feiret 
jul i Kommandantboligen på slutten av 1950-tallet og i 1960-årene og vi har klippet stoff fra leiravisen 
«Sprenggranaten» fra 1958 hvor ansatte sendte julehilsener til hverandre. Som vanlig blir det også stoff fra 
både tidligere og nyere historie. Under overskriften «Portrettet» presenterer vi oberst Finn Arnold Svend
sen, Stavernsgutten som ble kommandant. Ved Fredriksvern verft har det under Luftforsvarets tid blitt 
utdannet personell innenfor ulike fagområder. Denne gangen presenterer vi biltransportutdanningen som 
har pågått siden 1948 og fram til nedleggelsen i 2002. Vi er fortsatt åpne for tips og råd til artikler eller 
andre ting som kan bidra til å gjøre bladet bedre.
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Tekst: Per Inge Olsen

Da unge bildende kunstnere fikk lov til å opprette et friluftsakademi på Citadelløya i 1910

Anleggene på 
Citadell-oen ved Stavern 

forfaller.
Staverns formannskap klager over 

forholdene på ‘‘Malerøya".
Kunstnerne har ikke pengene — men vil lage 

slor-aksjon til scmmeren..— Samarbeide 
med Kunstnerforeningen?

inngikk det bl.a. i avtalen at de skulle 

stå for vedlikehold av bygningene samt å 
holde disse forsikret. Det skulle imidlertid 
vise seg at vedlikeholdet ble forsømt og 

bygningene forfalt gradvis. Det måtte en 
dugnad til for å samle inn penger til ved
likehold og slik oppsto Stavernsfestene på 
1930-tallet.

Overskrift i Aftenposten 24.1.1931
I midten av januar 1931 foretok Sta
vern formannskap en befaring av Ci
tadellet og kom til det resultat at et 
utstrakt reparasjonsarbeid var høyst 
påkrevet. Både hus og murverk var i 
en miserabel forfatning. Saken ble se
nere behandlet i formannskapet og 
det ble besluttet å sende et brev til 
Forsvarsdepartementet. I brevet da
tert 23. januar 1931 står det bl.a.

«Folk i Stavern med sans for våre his
toriske minner har i de seneste år, med 
stigende bekymring, sett det sikre for
fall og ødeleggelse som Stavern Cita- 
dells bygninger og festningsmur går i 

møte. Det er gjort henvendelse til formannskapet om å få beveget staten som anleggets eier til ved en 
gjennomgripende reparasjon hindre at dette eiendommelige og enestående historiske minnesmerke går til 
grunne. Det kan med trygghet sies at Kunstakademiet som i de senere år har disponert anlegget ikke har 
holdt det i stand. Det har vel rent økonomisk vært en uoverkommelig oppgave for denne institusjonen. Det 
som først og fremst trengs er en istandsettelse av festningsmuren som er i en særdeles miserabel forfatning, 
men også Kommandantboligen trenger en omfattende reparasjon. Skulle ikke Marinen ha bruk for dette 
anlegg med sin ypperlige havn? Det er vår mening at først når anlegget igjen blir benyttet av hær og mari
ne vil det bli holdt i forsvarlig stand. Det er formannskapet en glede å kunne uttale at alle de gamle anlegg 
på landsiden som disponeres av Krigsskolen blir holdt ypperlig i orden».
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Aftenposten som omtalte denne saken i lørdagsutgaven 24. januar 1931 hadde forelagt formannskapets 
bekymring for Kristoffer Sinding Larsen som hadde vært en av de drivende krefter i kunstnernes befat
ning av Citadelløya. Han svarte at de var oppmerksomme på at mye var i forfall på øya og at det skyldes 
at bildenes kunstneres styre ikke har penger. Han hadde snakket med ordføreren om saken og var blitt 
enige om at det til sommeren, da det var tettest med sommergjester, skulle lages forskjellige arrange
menter for å skaffe penger til nødvendig vedlikehold. Kunstnerforeningens formann, Ørnulf Salicath, 
la også fram et forslag til en ordning som tillot kunstnerforeningen å anvende øya som sommerhjem for 
kunstnerenker og andre mot at foreningen overtok en del av de administrative byrdene. 1 1932 ble kon
trakten reforhandlet og Kunstnerforeningen fikk adgang til å bruke øya til ferieopphold.
3. desember 1932, nesten ett år etter at formannskapet sendte sin henstilling til departementet, skrev 
Riksantikvaren til FD og understreket behovet for opprustning på Citadelløya. Marinens bygningstil- 
syn hadde også vært på befaring og foreslo nødvendige utbedringer for kr 15000.-. FD søkte deretter 
om et bidrag på kr 15000.- fra overskuddet i det Norske Pengelotteri, uten resultat. (Det sier vel litt om 
Statens vilje til å bevilge penger til dette formålet). I budsjettproposisjonen for 1933 ble det heller ikke 
satt av penger til vedlikehold.

Stavernsfestene
Den første Stavernsfesten ble avviklet sommeren 1933. Initiativet kom fra banksjef Schøning som kom 
med et forslag ovenfor bestyreren for kunstnerkolonien på øya, Eugen Lahell, om å samarbeide om en 
fest hvor inntektene skulle gå til vedlikehold på Citadellet. Det ble en vellykket fest over to dager 15-16. 
juli. Lørdag kl. 19 åpnet festen med salutt fra Vadholmen i det banksjef Schøning, kledd ut som kom
mandør Herbst, ble rodd i land av en av Marinens robåter. Deretter gikk det et opptog av mennesker i 
ulike kostymer og fargerike drakter inn på verftet hvor «Herbst» avduket en pappstatue av verftets 
grunnlegger Frederik V. Kl. 24 var det nachspiel på Citadellet hvor over 800 mennesker hadde funnet 
veien over sundet, (vanligvis hadde ikke publikum adgang til øya) Et lite stemningsbilde slik tegneren 
Øyvind Sørensen opplevde det.

Avduking av Tordenskioldstatuen under Stavernsfesten i 1935
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«Et praktfullt tjærebål på en av holmene og en prosjektør som var oppstilt i Stavern kastet et malerisk lys 
over de gamle grå murer samtidig som folkemassen ble opplyst av flakkende lys fra brennende tjæregryter 
som var oppstilt oppe på Citadellet og på ringmuren. Og her innenfor de ærverdige murer utfoldet så fol
kelivet seg etter at rakettene hadde meldt at nå kunne nachspielet begynne. En kabaret ble holdt under 
ringmuren, øl og pølser ble solgt, og dansen gikk på gressplenene mens morgenlyset litt etter litt sivet inn 
over denne maleriske plett».
Senere var det Stavernsfester i 1934, 35, 36 og 38. Etter festen i 1934 satt man igjen med en bankbok på 
kr 2000.- og man kunne påbegynne vedlikeholdet. Sommeren 1934 ble bl.a. kobbertekkingen over den 
gamle porten som fører inn til fortet lagt.
I 1935 ble 25 års-jubileet for etablering av friluftsakademiet markert og under Stavernsfesten, den 12 
juli, ble en statue av Tordenskiold avduket. Det økonomiske resultat etter Stavernsfestene var på langt 
nær nok til å stanse forfallet. Det beste resultatet hadde man i 1938 da man satt igjen med en nettoinn
tekt på mellom 6-7000 kroner.

Staten griper inn
Allerede fra starten i 1910 slet man med å skaffe driftsmidler. I 1911 anslo man behovet for midler til 
en beskjeden drift til kr 500.-. Samtidig går det fram at de strengt nødvendige utgifter dette året beløp 
seg til kr 9.- i brannskatt og det var alt kunstnerstyret kunne dekke. En var således avhengig av gaver fra 
enkeltpersoner og næringsliv. For eksempel ga fru Treschow i 1915 kr 300 til Kommandantboligen, Alf 
Bjerke ga i flere år maling for mellom kr 25.- og 50.- og Sjømilitære distriktskommando i Horten bevil
get kr 500.- i 1932.

I 1947 ble det over Forsvarsbudsjettet bevil
get midler til reparasjoner (tak, piper, panel 
m.m.) av Kommandantboligen som var i 
meget dårlig stand etter mange år med dårlig 
vedlikehold og mangel på tilsyn under kri
gen. Forsvarsdepartementet skulle nå påta 
seg det årlige vedlikehold gjennom forhøyet 
bevilgning til Fredriksvern verft, men be
vilgningene uteble. Oblt. Anders Erichsen 
som var sjef for Luftvernartilleriets skole- og 
øvingsavdeling følte imidlertid et stort an
svar for å ta vare på Citadellet og forsøkte 
gjennom innsamlede midler å bidra til repa
rasjoner og utbedringer. Også andre perso
ner i lokalsamfunnet som ordfører Schøning 
og direktør Frølich var sterkt involvert i å 
skaffe tilveie midler. Leieavtalen med Norske 
billedkunstnere, hvor bl.a vedlikeholdsan
svaret var nedfelt, fortsatte imidlertid som 
før. På midten av 1960-tallet overtok Statens 
bygge- og eiendomsdirektorat (Statsbygg fra 
1993) ansvar for vedlikeholdet. I 1972 kom 

en annen vesentlig endring. Foreningen Venner av gamle Stavern hadde lenge forsøkt å åpne øya for 
allmenheten og bruksavtalen med kunstnerne ble endret med virkning fra 1972 slik at alle kunne be
nytte øya. Videre ble Kruttårnet gjenoppbygd i 1978/79 (Innviet 21.aug 1979) og taket ble kobberdekket 
i 1991. På 1970- og 80-tallet ble det utført en omfattende gjenoppbygging av vollanlegget. 11971 ble det 
oppnevnt en tilsynskomite i regi av Statens bygge- og eiendomsdirektorat (SBED) hvor det i tillegg til 
direktoratet var representanter fra Norske bildende kunstnere, Venner av gamle Stavern samt Stavern 
kommune. Komiteen ble avviklet i 1995.1 dag er det fortsatt Statsbygg som har ansvar for vedlikehold 
på øya.

IDet blir dyrt å sette istand

CITADELLET
Stor oppgave for Fredriksvern Verfts Venner“ 

å skaffe de pengene som skal til

Østlands-Posten 10 mars 1950

Til sommeren er det 
Citadellets tur

Ordfører Schøning, direktør Frølich og oberst Erichsen i 
«lar tiggerstaven fatt»

Østlands-Posten 18 januar 1952
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Tekst: Olav Bjørnflaten Foto: FVV's fotoarkiv

Stavernsgutten som ble kommandant ved Fredriksvern verft
Da Finn Arnold Svendsen ble beordret til Stavern i 1988 
som ny kommandant, innebar dette at han vendte 
tilbake til utgangspunktet. Han var nemlig født og 
oppvokst i Stavern, et steinkast fra verftet, som yng
stemann i en søskenflokk på syv. Jobben i Stavern var 
den siste han hadde før han gikk av med pensjon i 
1992. Ringen ble med andre ord sluttet, etter nesten 
40 år i Forsvaret. At fiskerens sønn skulle bli komman
dant på Fredriksvern verft ville vært utenkelig i gamle 
dager, men for Svendsen ble dette etter hvert en real
itet. Han opplevde selv det store klasseskillet mellom 
det militære samfunn innenfor gjerdet, og byen på ut
siden på den tiden. Dette skillet har etter hvert endret 
seg i pakt med tiden, og ført til en naturlig kulturell 
sameksistens. I et intervju i avisen Østlands-Posten un
derstreker Svendsen den store betydningen av dette.
Han sier, sitat: «Mitt ønske er å bidra til at vi kommer nærmere Staverns befolkning og at 
vi utvikler en sosial og kulturell sameksistens som begge parter kan få glede av. Leiren 
skal være en del av storsamfunnet. Jeg vil ha åpenhet i forhold til publikum, det eneste 
som begrenser oss er sikkerheten»

Generalmajor Aamodt foretar 
sjefs-skifte mellom oberst Aronsen og 
oberst Svendsen i 1988

Finn Arnold Svendsen ble født 24. desember 1932. Etter fullført 
realskole i Larvik tok han seg jobb på verftet som vedlikeholds
arbeider, da han var ett år for ung til å komme inn på befalssko
len. I 1951 begynte han så på befalsskolen og fullførte deretter 
Forsvaret gymnas i Halden. I unge år tjenestegjorde han i Luft
vernartilleriet, som var hans opprinnelige fagfelt. Etter Krigssko
len gjennomførte han Royal Air Force staff College i London, 
Nato Defence College i Roma og Forsvarets Høyskole. Han ble 
ellers beordret som hovedlærer ved Forsvarets Høyskole hvor 
Arne Treholt blant andre var elev i hans tjenesteperiode. Han 
burde aldri vært sluppet inn, var Svendsens eneste kommentar 
til saken. På 1970 tallet ble han beordret til Andøya flystasjon 
som nestkommanderende i Luftvernbataljon. Siste jobben før 
han ble kommandant i Stavern var jobben som stabssjef ved For
svarets Sanitet. Svendsen ble utnevnt til major i 1970,

7



oberstløytnant i 1976 og oberst i 1984. Som det fremgår av hans CV, var det det en særdeles skikket 
offiser som tok over kommandoen i Stavern i 1988.
Jobben som kommandant på verftet som Svendsen overtok i 1988 var egentlig en todelt oppgave. Den 
ene oppgaven var å lede skolevirksomheten mens den andre var å ivareta verftet med den historiske

Oberst Svendsen og verftets gartner, Svein Nalum

Prinsesse Martha på besøk i 1990

arven som dette krevde. Han var klar på at 
skolevirksomheten ved verftet var veldrevet 
og i gode hender, så det var naturlig for han 
å ta tak i de oppgavene som krevdes for å vi
dereutvikle verftet. Det er ikke til å stikke 
under en stol at det var den kulturelle delen 
av jobben som opptok han mest, og som 
skulle bli han fremste oppgave. En av de før
ste oppgavene han ga seg i kast med var en 
kjærkommen oppgradering av Komman- 
dantboligen, som ble hans hjem under opp
holdet i Stavern. Hans kone Evy valgte å bli 
boende i deres hjem i Bærum for å ta vare på 
sin arbeidskarriere. Han fremhevet ofte sin 
kone som en av sine største støttespillere. 
Evy (født Marum) som han traff i tidlig al
der, var også fra området, nærmere bestemt 
fra Nevlunghavn. Hytta på Omrestranda ble 
naturlig nok deres felles oppholdssted i den
ne tiden.

Det skjedde mye positivt i tiden under 
Svendsen vakt på verftet, både skolemessig 
og på det kulturelle området. Det ville være 
galt å gi han æren for alt dette, men han var 
en viktig og rett mann på rett plass og til rett 
tid. Utviklingen av skolevirksomheten ble 
styrt gjennom direktiver og ordrer fra Luft
forsvaret, for å møte deres behov, og ble om
satt på en faglig god måte på de ulike skolene 
ved verftet. Likeledes var mange av vedlike- 
holdsprosjektene fremmet tidligere, og ven
tet på midler til å bli iverksatt. Her gjorde 
Svensen en betydelig innsats for å få tingene 
til å skje. Han var godt kjent i gangene i For
svarets overkommando (FO), og tok sjelden 
et nei for et nei. Det ble spøkefullt sagt at når 
folkene i FO var klar over at Svendsen var i 
bygget sprang de og gjemte seg. De var full
stendig klar over oberstens hensikt med be
søket. Den gang som nå var det stor konkur
ranse om tildeling av penger, og den spisse 
enden gikk som regel av med seieren. Da 
Svendsen ble konfrontert med dette i et in
tervju med ØP, svarte han som følger: «I ste
det for å slutte seg til hylekoret, er det bedre å 
stå frem på andre måter for å få sin andel av 
de penger kongeriket har til rådighet».
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Finn Arnold Svendsen ble på folkemunne kalt den 
innfødte kommandanten på grunn av sin lokale 
tilhørighet. Som kommandant kunne hans store 
interesse for kultur og tradisjon omsettes i praksis. 
Han ble på mange måter den som åpnet «leiren» 
for publikum, og ikke minst at han brakte kom
munen inn i utviklingen av det som var Larviks 
største arbeidsplass på den tiden. Hans periode i 
Stavern falt sammen med kommunesammenslå
ingen, noe han tok til etterretning, og forholdt seg 
til den nye ledelsen i kommunen på en lojal og 
kreativ måte. Han var selv meget aktiv i kulturli
vet i byen som styremedlem i Stavern vel og med
lem av komiteen for Glade Dager. Dette resulterte 
i at Kyststien fikk sin naturlige start ved Verftspor- 
ten og Krutthuset ble forvandlet til et sted for 
kunstneriske og museale opplevelser. Det ble også 
åpnet for at området på verftet kunne bli et sted 
for ulike kulturarrangementer slik som Dynekil- 
slaget og «Åpen dag» hvor Forsvaret og verftet ble 
presentert. Et godt eksempel på hans lokale tilhø
righet er følgende: En gruppe modellbyggere som 
holdt til Kommunebrakka så seg etter hvert nøds
aget til å legge ned virksomheten på grunn av økt 
husleie. Svendsen snappet opp dette og tilbød gra
tis lokaler i Kadettbrakka mot at de til gjengjeld 
utførte noen spesielle oppgaver for Fredriksvern 
verft. Mange av modellbyggerne var gamle kjente 

fra Svendsens ungdomstid i Stavern.
Svendsen var på mange måter en annerledes leder 
enn hva man var vant til fra tidligere tradisjonelt 
militært lederskap. Han skrev i yngre dager en læ
rebok med tittelen «Mestring av stress under 
stridsreaksjoner» som blant annet understreker 
viktigheten av å skape trygghet rundt beslutnin
ger/avgjørelser. Likestilling satte han også meget 
høyt, og gledet seg stort over det økende antall 
kvinner i Forsvaret. Som den «moderne» offiseren 
han var forstod han nytten av å ha et godt samar
beid med mediene. Her var det imidlertid krefter 
som mente han først og fremst brukte mediene i et 
personlig øyemed. Han lot seg ikke affisere av 
denne kritikken, naturlig nok.
«23. desember 1992 var oberstens siste arbeidsdag 
på Fredriksvern verft og i Forsvaret. Under sin av- 
skjedstale etter nær 42 år i Forsvaret, understreket 
han at oppholdet i Stavern hadde vært preget av 
gjenopplevelser fra barndommen. Han var særlig 
stolt og glad over at han hadde fått lov til a være 
med på å bringe Stavern fremover, både i et kul
turhistorisk perspektiv, og gjennom utviklingen 
av Luftforsvarets skoler. Hans målsetting ved til
tredelsen må definitivt sies å være oppfylt. Dess
verre fikk han ikke nyte den pensjonisttilværelsen 
han lenge hadde sett frem til. Allerede året etter 
døde Finn Arnold Svendsen bare 60 år gammel.

Evy og Finn Arnold Svendsen ved fratredelsen. Oberst Steien overtok 
som ny sjef 5.1.1993

Kilder: Østlands-Posten og FW’s arkiver
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Tekst Per Inge Olsen

- Secondløitnant 1.1.1816
- Premiærløitnant 4.7.1823
- Kapteinløitnant 16.2.1828
- Capitaine 1.10.1841
- Danebrogsmand
- Ridder av Danebrogorden
- Ridder 1. klasse av Sverdorden

På Stavern kirkegård er det mange gravminner over 
tidligere sjøoffiserer i Marinen. Mange av disse er 
kjente navn i Staverns historie, men noen er mer uk
jente, som capitaine Andreas Olaus Falch. På kirkens 
sørside helt inne ved veggen er han og flere familie
medlemmer gravlagt. Ut fra teksten på gravplatene 
som ligger der kan man ane en hardt prøvet familie.

Hvem var Andreas Olaus Falch
Andreas Olaus Falch var født i Moss 12. september 1788. Han 
var ikke tidligere dansk offiser og ble ansatt som månedsløytnant 
i Marinen i 1808. I årene 1810-1814 tjenestegjorde han i ka- 
nonbåtflotiljens Fredrikstadsavdeling. I 1811 gjorde han seg be
merket i kamp mot 2 engelske kuttere som lå ved Kongshamn 
ved Udevalla og som hadde kapret flere norske og danske fartøy
er. 26. april om morgenen angrep 3 norske sjalupper de engelske 
skipene. Falch hadde kommandoen over sjaluppen «Kjøge». En 
av de engelske kutterne ble senket og den andre sterkt skadd. For 
sin innsats fikk han Danebrogsmennenes hederstegn. 1. januar i 
1816 ble han fast offiser i Marinen med grad som secondløit- 
nant. Sjøoffiserskorpset etter 1814 besto avkun 39 faste offiserer 
og 124 månedsløytnanter som var midlertidig tilsatte i Marinen. 
5 av disse fikk fast tilsetting i 1816, deriblant Falch. Sommeren

1816 ble kanonskonnerten «Axel Thorsen» og transportkutter «No 57» sendt nordover til Finnmarks
kysten. De norske styresmakter fant det nødvendig å vise tilstedeværelse langs kysten hvor norsk suve
renitet ble utfordret av russiske handelsmenn og fiskere. Om bord på «Axel Thorsen» hadde secondløit- 
nant Thomas Konow (tidligere Eidsvollsmann) kommandoen og på transportkutter «No 57» Andreas 
O. Falch. Kutteren, som hadde en besetning på 20 personer, fungerte som proviantskip, men seilte også 
egne inspeksjonsoppdrag. I årene 1823 til 1833 var han sjef for Bergen verft. Under denne perioden var 
han sommeren 1830 på sjøtjeneste i 5 måneder med korvetten «Alsen» og senere, i 1842, førte han 
kommandoen på korvetten «Ørnen» hvor prins Oscar var om bord som kadett på en del av toktet. I 
perioden 1845 til 1854 var han tilsatt ved Verftskorpset, Fredriksvern verft som kompanisjef for både 
arbeidskompaniet og håndverkskompaniet.

Hans familie
Falch ble gift med Julie Augusta Pavels 16. november 1828. Hun var datter av biskop Claus Pavels 
(1769-1822) i Bergen. Vielsen fant sted i Bergen Domkirke.
De fikk barna:
Claudine Augusta 
Mariann Sophie 
Klaus Pavels
Fredrik Andreas
Oluf Andreas

f. 1.9.1830
f. 17.2.1832
f. 23.1.1834
f. 5.11.1838 (døpt Engelbreth Friderich Andreas)
f. 5.1.1846
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Fredrik Andreas dør 18. mars 1840 knapt ett og et 
halvt år gammel. Et nytt barn kommer til verden 
5. januar 1846, Ole Andreas, men han dør allere
de 16. september samme år.
12. april 1849 dør Falchs hustru, Julie Augusta, 
bare litt over 42 år gammel. Som om tragedien 
ikke er endt dør også sønnen Klaus Pavels 3 uker 
etter sin mor, 15 år gammel.
Klaus Pavels ville gå i sin fars fotspor og kom inn 
på Sjøkadettinstituttet 6. september 1847, 13 år 
gammel. Han avgikk ved døden mens han var ka
dett 5. mai 1849. Omstendighetene rundt døds
fallet er ukjent. I løpet av årene 1840-1849 mistet 
Andreas Olaus Falch sin hustru og 3 sønner. Også 
datteren Mariann Sophie døde i ung alder. Hun 
ble i 1858 gift med sjøoffiseren Rasmus Eilert 
Balthazar Knap, men døde allerede i 1866, 34 år 
gammel. Claudine Augusta ble gift med Jacob 
Lerche Johansen som etter hvert avanserte til ad
miral. Claudine døde i 1910. På kirkegården lig
ger Fredrik Andreas og Oluf Andreas ved siden 
av sin mor. Claus ved siden av sin far. Capitaine 
Andreas Olaus Falch døde 4. desember 1855.

Kilder:
-Sjømilitær suverenitetshevdelse langs Finmarkkysten
1816 - Sjømilitære samfunn 1997.
-Fra krigens tid (1807-1814)- N.A. Larsen 1878.
-Sjømilitære Samfunds marinekalender 1814-1934

En tragisk ulykke
I en eldre oversikt over marinens offiserer finner vi denne nøkterne teksten.
Lars Bruun, født 31.3.1795, Secondløitnant 28.1.1815, Premierløitnant 23.10.1822.
Død 29.5.1825
Druknet på en reise fra Fredriksvern til Kristiania hvor han skulle ha holdt bryllup. 
En kan bare ane hvilken tragedie som denne teksten forteller.
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/r/n/ten act //Så-årenc oy

sta/ten an/0-årene'

Tekst: Jahn H. Schipsted

Den voldsomme epidemien som kom i 1789 kun
ne man merke på mange måter. Det ble således 
bevilget garnisonsprest Crøger 10 rdl. ekstra, da 
det hadde gått mere altervin enn vanlig. Skiftefor
valteren greidde ikke å avslutte alle skiftene, så 
han måtte få ekstrahjelp. Det er kanskje ikke noen 
tilfeldighet at kirkegården ble utvidet i 1789. På 
grunn av epidemien som var, gjorde dette mulig å 
få oppført en til bygning til sykehuset, med vas- 
kerhus, rulle og likstue. Det var til sine tider van
skelig å skaffe mat, især brød, til den styrke som 
var innkvartert i Fredriksvern og omegn, og til de 
forbi marsjerende tropper. I begynnelsen prøvde 
de å greie seg med private leverandører for de felt- 
tropper som lå i omegnen. I desember måtte man 
ty til magasinet i Fredriksvern og det grevelige 
magasin i Larvik.
Senere ble det sendt opp en del proviant fra Dan
mark, men det var ikke lagringsplasser i Fredriks
vern, Stavern eller Larvik. Det måtte derfor bygges 
noen provisoriske boder. Disse bodene var gode 
nok så lenge det var kalt, men om sommeren had
de provianten lett for å bli ødelagt i disse bodene. 
Som følge av at provianten kunne bli ødelagt, så 
rev man det gamle hovedmagasin i 1790 for å byg
ge det opp igjen av gråsteinsmur. Man håpet at det 
kunne stå ferdig i 1791.
På grunn av krigen ble det bestilt 23000 falkonet- 
kuler ved Fritzøe Jernverk, men mot sin vilje måt
te Grodtschilling avgi 12 12 pundige jernkanoner 
til sikring av Arendal. De forholdsregler som ble 
truffet i anledningen av fiendtlighetene med Sveri
ge, ikke minst innkvarteringen av tropper og epi
demien forårsaket en mengde ekstraarbeider. 
Grodtschilling klaget også at det var omtrent 
umulig å overkomme alt. Det ble heller ikke bed
re, da proviantforvalteren Hiorth døde og hans 
etterfølger Nils Kiersgaard først tiltrådte flere må

neder senere, så denne viktige stilling var ubesatt i 
en lengre tid under de vanskeligste forhold.
Grodtschilling gir imidlertid inntrykk av å ha vært 
en særdeles dyktig, energisk og initiativrik sjef. 
Man var også i Kjøbenhavn så fornøyd med den 
måten han fylte sin stilling på under disse forhold, 
at han i august 1789 ble forfremmet til deputert i 
Kollegiet. Ekvipagemester kaptein Johan Frederik 
Zimmer ble utnevnt til hans etterfølger. Under alt 
dette ble arbeidet med befestningene utsatt. Man 
hadde tidlig på året 1788 begynt med å lage palisa
der, spanske ryttere og skansekurver og derved 
forberedt arbeidet.
Da de senere fikk anledning til å leie og rekvirere 
den hjelp som trengtes startet man opp med større 
arbeider. Det var det ytre belte av befestninger 
man skulle begynne på - den utvidete fortifika
sjon - med anlegg av batterier på Tidseløya og Ki- 
kutøya, samt bygging av 3 blokkhus på fastlandet 
og en palisaderekke med bakenforliggende patrul- 
jeganger. Innen utgangen av oktober 1789 var 
man ferdig med det midterste blokkhus og de be
gynte på de 2 andre. Arbeidet var også begynt på 
sjøbatteriene og på Kikut som ble ferdig i 1789. I 
1790 ble også nordre blokkhus ferdig. Det man
glet inventar i blokkhusene. Langs palisaderekken 
hadde man sprengt ut plass for et par mindre bat
terier i alt 16 kanoner. Batteriet på Tidseløya med 
et tilhørende vakthus ble også ferdig i 1790. Det 
manglet bare en ammunisjonskasematt og bryg
gen der ute. 1 1790 ble det bevilget 6000 rdl. 11792 
ble det bevilget 2248 rdl til dette befestningsarbei- 
det.

Kilder:
Stavern forts og Fredriksvern verfts 

historie ved Johannes Schiøtz
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