Den nasjonale kostholdmessen 1936

Saker og ting som
setter minnene i sving

Eggsanking

lokalhistorie

Selv om man ved landstasjonen Strømnes på
Syd-Georgia hadde egne
høns i 1920 årene, var det
likevel en årlig tradisjon at
man dro ut på eggsanking.
En helg i skiftet oktober/
november stilte eierselskapet A/S Vestfold en
hvalbåt til rådighet for de
som ville være med på
denne eggsankingen. På
turen gjorde man strandhogg på kjente hekkeplasser. Elsehul der avbildede gråhodealbatross ligger på reiret
sitt, ble betraktet som en av de bedre plassene. Vel i land sanket man egg, bokstavlig talt i bøtter og spann. Etter en tur
kunne man vende tilbake med 1 000 til 2 000 måke- og pingvinegg. Ryktene sier at i løpet av en uke på slutten av
1920-tallet sanket man 15 000 egg. De påfølgende ukene fråtset man! 
Tekst: Odd Galteland/Foto: Tom Schandy

Midt i denne jerntid som
Europa opplever med
krigens spøkelse hengende
over våre hoder, er det
naturlig at hvert land tar
opp sin egen nasjonale
husholdning til revisjon og
undersøker mulighetene
til øket selvberging.
Krisetid, arbeidsløshet
og eksportvanskeligheter
tvinger blikket innover
mot de naturlige hjelpekilder og mot de arbeidsmuligheter som vårt eget
land byr.

råstoff: Sandar Fabrikker til høyre i bildet. I dag drives anlegget av Oleon Scandinavia AS
foto: HVALFANGSTMUSEETS FOTOARKIV
som produserer kvalitetsråstoff til kosmetikkindustrien. 

Jan Erik Ringstad
Hvalfangstmuseet

S

lik innledes et lite skrift om «Den
Nasjonale Kostholdmesse. Planmessen» fra 1936. Norge omtales
som «et uferdig, uutnyttet og på
ressurser rikt land», der bruk av store
udyrkede jordarealer og rike fiskefelt
kan øke den innenlandske omsetning
og utvide hele det hjemlige marked.
Det vil nødvendigvis begrense eller omlegge importen av visse varer, men det
vil overflytte arbeidet til norsk produksjon og trygge forholdene for hele det
arbeidende folk.
Arbeidet med Den Nasjonale Kostholdmesse ble tatt opp av Propagandakontoret for Jordbruk og Fiskeri og ble
senhøstes 1935 satt ut i livet av Norges
Bondelags reklameutvalg for norske
jordbruks- og fiskeriprodukter der
også representanter for Norges Fiskarlag
deltok.
Målet var tredelt: fremme av tidsmessig produksjon, behandling og omsetning av jordbruks- og fiskeriprodukter;
fremme av nasjonalt kosthold; bringe
husdyrproduksjonen mer over på
innenlandske fôrstoffer.
Begeistrede uttalelser fra landbruksog fiskerisakkyndige, fra kostholdseksperter, ernæringsfysiologer og fremtredende reklamefolk ga prosjektet vind i
seilene. «Planmessen vil bli et oplysningsarbeide av rang – nettop hvad vi nu
trenger», uttalte vår berømte kokebokforfatter Henriette Schønberg Erken entusiastisk.

D/T Thorøy

kostholdmesse: Den Nasjonale Kostholdmesse i Oslo rådhus forsommeren 1936 ble i august fulgt opp av en kostholdmesse
nr. 2 i Elverum. Nesten 200.000 personer besøkte de to messene, som ble fulgt opp av en rekke mindre, lokale tiltak.

Messen fikk økonomisk tilskudd både
fra Landbruks- og Handelsdepartementet, men også bedrifter og interesseorganisasjoner deltok i finansieringen, deriblant hvalfangsten.
Organisasjonsapparatet var imponerende, med de to statsrådene Hans Ystgaard og Alfred Madsen i spissen for et
arbeidsutvalg, et kommissariat, tolv underkomitéer og 28 sakkyndige spesialmedarbeidere.
Hvalfangstinspektør Arne Dæhli skulle ivareta hvalproduktene.

By og land, hand i hand

Stort arrengement

Kostholdmessen føyer seg inn i en
rekke av nasjonale «kjøp norsk»-kampanjer i mellomkrigstiden, og det er
ikke underlig at den fanget myndighetenes interesse.
I 1933 hadde Arbeiderpartiet gått til
valg på ett av våre mest siterte politiske
slagord: «By og land, hand i hand», og i
1935 sikret partiet seg regjeringsmakt
gjennom det såkalte «Kriseforliket» med
Bondepartiet.

Grunnsteinen til Oslo rådhus ble lagt i
september 1931, men man hadde bestemt at bygget ikke skulle lånes ut før
det var innviet.
Det skjedde først i mai 1950 i forbindelse med Oslos 900-års jubileum, men
i 1936 var selve råbygget nesten ferdig,
og saken var av stor samfunnsmessig og
økonomisk betydning.
For første gang – og hele 14 år før innvielsen – ble det nye rådhuset tatt i bruk,

men for å unngå forsinkelser i det
videre bygningsarbeidet fikk Kostholdmessen kun tre uker til rådighet like før
St. Hans.
De faglige og fysiske forberedelsene
fram til messen åpnet 28. mai kan ta
pusten fra enhver museumsarbeider.
Bare av medgått materiale kan f.eks.
nevnes 10.000 meter listverk, 750 kg
maling, 350 meter montert lysarmatur,
1400 elektriske lamper og 750 meter kokosløpere.

Hvalfangstnæringen
Hvalfangsten ble tilgodesett med en
vegg med billedmontasjer, opplysninger og statistikk.
Det skal også ha blitt stilt ut modeller
av et flytende kokeri, en hvalbåt og av
Sandar Fabrikker (). At bruttoinntekten
av den norske hvalfangsten de siste 25 år
(1911-35) var nesten 1,4 milliarder kroner
ble lagt merke til.
I sin åpningstale illustrerte Anders
Fjelstad omfanget ved å fortelle at den
årlige norske produksjonen av hvalolje

ville fylle en tank dobbelt så stor som
rådhuset.
Samtidig viste statistikken at det de
siste par årene hadde arbeidet flere
nordmenn på utenlandske enn på norske ekspedisjoner, et tegn på at Norge
ikke lenger var enerådende innen hvalfangsten.
Profileringen av Sandar Fabrikker,
Ja-Ke-Fa, passet som hånd i hanske.
Fabrikken var etablert av hvalfangstselskapene i den såkalte Jahre-gruppen,
som i 1934 hadde kjøpt 225 mål av Veras
eiendommer med fabrikkbygning, tankog kaianlegg på østsiden av Sandefjordsfjorden.
Her ble nytt utstyr montert, som en
dristig utfordring av fettgiganten Unilevers monopolistiske posisjon.
De produserte bl.a. «Sandarit», et spisefett av meget høy kvalitet, og forsynte
norsk margarinindustri under hele okkupasjonen.
Bortsett fra åpningsdagen var tiden
fra kl. 9-12 avsatt til skolebesøk etter en
plan som bl.a. omfattet alle byens folke-

bukspretter: Bukspretteren hadde til hensikt å åpne og rense hvalens bukhule, slik at

sjøvannet spylte rent under slepet og samtidig kjølte ned ryggkjøttet.FOTO: MEKONNEN WOLDAY

skoler.
Deretter var det åpent for publikum, som
ble veiledet av dyktige omvisere.
Hver aften var det underholdning der
kjente kunstnere deltok. I tillegg til demonstrasjoner ble det vist 120.000 meter propagandafilm og holdt minst 59 foredrag.
Den radikale Tilla Valstad, opprinnelig fra
Tønsberg og kjent som en viktig bidragsyter
til Asker museum, talte om «Hval og hvalkjøtt».
Storhvalkjøtt fra landstasjonene på Vestlandet gikk den gang til konsum og den moderne vågehvalfangsten var i ferd med å ta
seg opp, men mye kjøtt endte som dyrefôr.
Mens Japan fra 1938 av produserte mye frossenkjøtt i Antarktis, leverte de norske selskapene i all hovedsak olje.
Opp-pumpingen av hvalene tilførte surstoff, med økt risiko for forråtnelse og bedervet kjøtt, især hvis slepetiden var lang.
Dette var hensikten med den bukspretteren
S. Sæbjørnsen hadde utviklet; å åpne og
rense hvalens bukhule, slik at sjøvannet
spylte rent under slepet og samtidig kjølte
ned ryggkjøttet.

Sæbjørnsen fikk i 1947 patent og CMV
kunne starte produksjon av bukspretteren
hans.
Men de norske selskapene holdt seg unna.
Av 79 buksprettere som sandefjordbedriften
Corneliussen mek.
Verksted leverte mellom 1947 og 1950,
gikk 4 til Durban, 30 til «Balaena», og 38 til
Salvesen.
Kanskje var årsaken den akutte kjøttmangelen i Storbritannia etter krigen. Norge ble
aldri ledende når det gjaldt produksjon av
hvalkjøtt.
Kostholdmessen ble markedsført gjennom et gigantisk PR-apparat som tok i bruk
brosjyrer, plakater, vimpler, poststempler,
merker til jakkeslag, aviser og kringkastingen.
Over 1000 artikler ble trykket i dagspressen og ukebladene, og fra flere kanter av
landet kom det henvendelser i håp om å få
messen henlagt dit.
Både folkehelse og tannhelse ble fremmet. Mangt fra Kostholdmessen kunne like
gjerne vært presentert i dag.

D/T Thorøy ble bygd ved Armstrong, Mitchell & Co. Ltd.,
Newcastle i 1893. Døpt Snowflake, omdøpt i 1913 til Kremlin,
i 1922 til Velløy og i 1925 til Thorøy. Eier i 1925 var Bryde &
Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl). Ved krigsutbruddet 9. april 1940 befant Thorøy seg på reise fra Aruba til
Halifax, Canada med olje. Ble fra Halifax via Island dirigert til
Storbritannia. I 1940 gikk hun noen turer i Atlanterhavsfart
mellom Curacao og Storbritannia. Under et opphold i Avonmouth ble skipet 17. januar 1941 truffet av en bombe. Etter en
reparasjon som tok tre måneder, ble Thorøy resten av krigen
satt inn i ”lokal” transport av utstyr og forsyninger mellom
ulike britiske havner syd og sydvest i Storbritannia. Ble returnert eierne etter krigen. I 1947 ble det da 54 år gamle skipet
solgt til et tyrkisk selskap og omdøpt Anne de France. Det ble
hugd opp i 1953.
Tekst: Odd Galteland/Foto: Lardex
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