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Interpellasjon - Forslag til navngiving av plasser i Larvik med kjente 
kvinneskikkelser 

FORSLAG: 
1. Den lille parken bak jernbanebrua på Torstrand, halvparten av parken som nå heter 

Torstrand Torg eventuelt hele. Parken kalles opp etter Agnes Møller Jensen 1923-2014. 
2. Den lille parken i krysset mellom Gamle Kongevei, Sverres gate og Øvre Bøkeligate kalles 

opp etter søstrene Olga og Erika Hassel. 

Saksbehandler: Konsulent Lise Severinsen 



Kommunestyret 14.12.2022 
Møtebehandling: 

Interpellanten leste sin interpellasjon og ordfører leste sitt svar. 

Ordfører bekreftet at det vil bli fremmet sak i hovedutvalget, og interpellantens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 

KST- 195/22 Vedtak 

1. Den lille parken bak jernbanebrua på Torstrand, halvparten av parken som nå heter 
Torstrand Torg eventuelt hele. Parken kalles opp etter Agnes Møller Jensen 1923-2014. 

2. Den lille parken i krysset mellom Gamle Kongevei, Sverres gate og Øvre Bøkeligate kalles 
opp etter søstrene Olga og Erika Hassel. 

INTERPELLASJON: 

De siste årene har det vært oppkalt flere plasser og veier etter kvinner. Men fortsatt er det 
forholdsvis få veier, plasser og steder i Larvik som er oppkalt etter kvinner. For å fortsette den 
positive trenden foreslås det ytterligere to parker oppkalt etter nye kvinneskikkelser. 

Larvik Høyre foreslår med dette følgende to steder og tre kvinner som kan være egnet til å æres 
med egen park: 

1. Den lille parken bak jernbanebrua på Torstrand, halvparten av parken som nå heter 
Torstrand Torg eventuelt hele. Parken kalles opp etter Agnes Møller Jensen 1923-2014. 

I flere tiår jobbet Agnes Møller Jensen for å ta vare på dem som av en eller annen grunn hadde 
havnet på utsiden i Larvikssamfunnet. Agnes Møller Jensen bidro med mat, husly og noen å prate 
med. På sin lille scooter rykket hun ut med hjelp til de som trengte det. Mange hadde behov for 
noen som lyttet til det de hadde å si, uten fordømmelse. Hun hadde lite til overs for dem som satte 
seg til doms over byens narkomane og alkoholikere. På bakrommet på Jensens Corner etablerte 
hun sitt eget private sosialkontor. Her tok hun imot alle som hadde vanskeligheter med å få livet 
sitt på rett kjøl. I 1991 fikk Agnes Møller Jensen overta to bolighus på Hausane. Her kunne hun 
tilby mat og kaffe til de som trengte det. 
(Kilde Vi350, Vi350 - byjubileet | Agnes Møller Jensen, (1923-2014): – Jeg retta ryggen og sa: 
Agnes, dette er ditt liv, og det skal du fikse. (op.no)) 

Agnes Møller Jensens park 

https://www.op.no/agnes-moller-jensen-1924-2014-jeg-retta-ryggen-og-sa-agnes-dette-er-ditt-liv-og-det-skal-du-fikse/f/5-36-1143566
https://www.op.no/agnes-moller-jensen-1924-2014-jeg-retta-ryggen-og-sa-agnes-dette-er-ditt-liv-og-det-skal-du-fikse/f/5-36-1143566


2. Den lille parken i krysset mellom Gamle Kongevei, Sverres gate og Øvre Bøkeligate kalles 
opp etter søstrene Olga og Erika Hassel. 

Søstrene Olga (1849-1942) og Erika (1859-1945) Hassel fra Nanset våget å stå opp for kvinnelig 
stemmerett i ei tid da kvinner helst ikke skulle heve stemmen. 
Hassel-søstrene var lærerinner i Larviksskolen. Olga Hassel var en av de aller første kvinnene som 
ble ansatt i skoleverket i Larvik da hun fikk jobb ved pikeskolen i 1877. Den ti år yngre søsteren 
Erika jobbet i folkeskolen. Søstrene var beleste og bereiste, de brevvekslet med kjente forfattere i 
inn- og utland og drev en diskusjonsforening for kvinner hjemme i huset sitt på Nanset. I januar 
1896 innkalte de to søstrene til stemmerettsmøte for kvinner. Det ble ikke dannet noen 
stemmerettsforening i Larvik etter møtet i januar 1896, men Olga og Erika Hassel hadde vekket et 
engasjement som ikke lot seg stoppe. Fem år etter Hassel-søstrenes møte ble det for første gang 
mulig for kvinner å stemme ved lokale valg. Ved dette valget ble seks Larvikskvinner valgt inn i 
kommunestyret i Larvik. Ingen andre kommuner i Norge hadde høyere kvinneandel. (Kilde: Olga 
Hassel (1849-1942) og Erika Hassel (1859-1945) (vi350.no)) 

Søstrene Hassels park 

https://vi350.no/olga-hassel-1849-1942-og-erika-hassel-1859-1945/
https://vi350.no/olga-hassel-1849-1942-og-erika-hassel-1859-1945/


Fremmet av: 
Rita Kilvær 
Larvik Høyre 

ORDFØRERS SVAR: 
Ordføreren er glad for initiativet til å løfte fram noen av Larviks markante kvinneskikkelser. Larvik 
kommune, kommunestyret står fritt til å navne plasser og steder på kommunale eiendommer, 
samt veinavn. 

Agnes Møller Jensens park 
Det kan settes i gang en prosess med navnesak, tildeling av stedsnavn/veinavn. 
Hele dette kvartalet og veien har navnet Torstrand torg i dag. 
Torstrand torg vil da være veinavnet mens selve parken kan tildeles navnet Agnes Møller Jensens 
park. Så lenge vi navner kun parken og beholder veinavnet Torstrand torg behøver vi ikke 
gjennomføre adresseendring på boligene langs med denne veien. 



Søstrene Hassels park 

Så lenge det kun er parken som skal navnes er det ikke behov for adresseendringer for boligen i 
dette området. 
Det kan da settes i gang en prosess med navnesak, tildeling av stedsnavn, slik at plassen vil få et 
eget plassnavn hvor forslaget er: Søstrene Hassels park. 




	Saksframlegg
	Interpellasjon - Forslag til navngiving av plasser i Larvik med kjente kvinneskikkelser

