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Papirpenger i koffert og skillemynt i ryggsekk
Hver vår når hvalkokeriet
Sir James Clark Ross (II)
tilhørende A/S Rosshavet
hadde passert Rauer,
speidet mannskapet ivrig
innover Sandefjordsfjorden.

Evighetskalender

Under et opphold i Bombay, India i 1942 ble denne forseggjorte
«evighetskalenderen» i messing og emalje innkjøpt av Thoralf
Galteland, styrmann om bord i Buenos Aires. Kalenderen går fra
1943 til 2026 og er faktisk helt å stole på, så sant man har
kontroll over skuddårene. Er det skuddår må nemlig månedene i
rødt, og ikke i sort, brukes. Kalenderen er innstilt på desember
2013 og som man ser, viser den at julaften i år faller på en tirsdag.

Odd Galteland
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ar det i håp om å se kone og
barn, eller i alle fall kjentfolk?
Nei, såpass realisme hadde de;
til det var Sandefjordsfjorden
for lang. Var det tollerne de speidet så
ivrig etter? Nei, i hvert fall ikke dem!
Det de speidet etter var en liten motorbåt; men ikke hvilken som helst motorbåt. Det var A/S Rosshavets egen motorbåt med kassereren om bord man
speidet etter.
For oss som lever i den digitale verden der alle økonomiske transaksjoner
foregår ved hjelp av tastetrykk, kan det
være vanskelig umiddelbart å fatte
hvorfor kassereren skulle være så interessant. Han har jo i våre dager aldri
noen kontanter og forholder seg bare til
en dataskjerm. Men en gang i tiden – før
den digitale verden – hadde faktisk kassererne kontanter, og én gang i året
hadde hvalfangstselskapenes kasserere
veldig mange kontanter. Det var når de
møtte kokeriene ytterst ute i fjorden etter endt sesong. For hvalfangerne fikk
nemlig innpå halvparten av lønna si
kontant i handa ved hjemkomst. Er det
rart man stirret ivrig innover fjorden etter en bestemt motorbåt?

Hvalfangernes lønn
Hvalfangernes lønn var todelt: man fikk
hyre og man fikk part. Hyren ble utbetalt hver måned og gikk som regel rett
inn på en konto som kona kunne bruke.
Parten ble først betalt ved hjemkomst,
for den var beregnet ut fra antall hval
skutt og hvalolje produsert – og naturlig
nok kjente man ikke disse størrelsene
før det var satt en sluttstrek for fangsten. Og det var denne delen man ved
hjemkomsten fikk rett i handa.

Hovedkasserer Berrum
I A/S Rosshavet hadde hovedkasserer

Saker og ting som
setter minnene i sving

Tekst: Odd Galteland
Bilde: Erik Evensen

1930-årene. Kokeriet Sir James Clark Ross (II) tilhørende A/S Rosshavet på vei til feltet tidlig i 1930-årene.  Foto: Odd Galteland
Gunnar Berrum i innpå 30 år gleden av å
møte Sir James Clark Ross ute i fjorden.
Når han entret leideren, kunne 150
mann stå langs rekka og ønske ham, og
kofferten han bar på, velkommen. Særlig omtanke hadde de kanskje for kofferten, for den var stappfull av penger – deres penger. I ruskevær og sjøgang kunne
det være en prøvelse for kassereren å ta
seg opp leideren med kofferten, særlig
hvis skipet allerede hadde losset hele oljelasten, for da var det langt opp til rekka. De gangene fulgte mannskapet ekstra godt med, for falt Berrum, falt kofferten, og falt denne kunne de bare
glemme å få sluttoppgjøret den dagen.
Vel oppe på dekk satte Berrum kursen midtskips, til messa til dekksoffiserene. I messa rigget han seg til ved et
langbord. I gangen utenfor messa stilte
mannskapet seg tålmodig i kø for å få

førognå

sitt tilgodehavende.
Sekretæren om bord hadde på hjemturen fra feltet regnet ut på øret hvor
mye den enkelte skulle ha i part. På den
tiden var minste mynt ett øre (og ikke
som i dag 1 krone), og ettørene var faktisk i bruk. Var parten på 3999 kroner og
99 øre, ja, så fikk man utbetalt nettopp
det av Berrum – 3000 kroner i form av
en sjekk, 995 kroner i sedler av ulik
størrelse og de fire kronene og 99 ørene
i mynt. Avrunding var det ikke snakk
om. Regnskapet skulle stemme! Skytterne, om de fulgte kokeriet hjem, samt
det overordnede befalet om bord i Sir
James Clark Ross, fikk brordelen av parten sin utbetalt i form av en sjekk. I tillegg fikk de noen tusen i kontanter.

Etter krigen
Før krigen fikk alle pengene, både sed-

lene og skillemynten, plass i kassererens egen koffert. Siden rederiet ikke
stilte til rådighet noen koffert, måtte
han nemlig bruke sin egen! Etter krigen
– med økte lønninger og tidvis gode
fangster – ble kofferten for liten. Først
da gikk A/S Rosshavet til innkjøp av en
pengekoffert som selskapet lot Berrum
«låne» hver vår. I den hadde han papirpengene og sjekkene. I tillegg gikk selskapet til innkjøp av en ryggsekk til å ha
skillemynten i. Denne, som kunne være
blytung, slapp han å bære med seg opp
leideren. Den ble i stedet heist om bord.
Kofferten med papirpengene og sjekkene ga han imidlertid ikke slipp på, den
torde han ikke overlate til noen andre.
Enkelte sesonger i 1950-årene kunne
kassereren ha med seg godt over 1 million kroner i kofferten sin – et solid beløp
selv i dag, den gang en formue.

Telegram. Bestyrer Oscar Nilsen om bord i Sir James Clark Ross ber A/S Rosshavet ha sjekker
for over 1 million kroner samt kontanter for 160 000 kroner klar ved ankomst.

M/T Peik

Motortankeren Peik, 6 099 brt., var eid av Bulls Tankrederi A/S
(Anders Jahre) og bygd ved W.G. Armstrong, Whitworth & Co.
Ltd., Newcastle i 1930. 9. april 1940 var skipet på reise fra
Dunkirk til Trinidad. Skipet ble etter hvert innlemmet i Nortraships flåte, men var av dem som ble administrert av britene
gjennom British Tanker Co. Ltd. Fram til slutten av 1943 fraktet
tankeren olje fra Midtøsten til havner i Afrika, Australia og USA.
Fra 1944 ble skipet satt inn i Atlanterhavsfarten mellom USA og
Storbritannia. Gikk da stort sett i konvoi. Peik overlevde krigen
og ble returnert eier. I 1952 ble båten solgt til A. Jahres rederi,
gjennomgikk samtidig en større ombygning i Kiel og skiftet navn
til Jalna (I). Skipet ble hugget opp i 1961.
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Ære. Alt dreide seg ikke bare om hval og penger; Her er Fritz W. Andersen (i kortbukse) i ferd
med å vinne en løpsøvelse om bord i Sir James Clark Ross (II) høsten 1939. Foto: Harald Fevang

Henry Øhre`s biler
Dette vesle bygget i Thaulowsgate inneholdt i
mange år bilforretningen til Henry Øhre. Han
hadde agenturet for Wolksvagen, Folkevogn
eller Bobla som den også ble kalt, den vesle
bilen med motor bak. Den holdt seg svært
populær i mange år med samme modell,
samme lille motor og samme forsiktige
utseende. Dagens tekstforfatter er selvsagt
stolt av å fortelle at min første bil i 1967 var
nettopp en slik modell, og jeg kan ennå høre
hvordan motorduren var når den kom opp i 80
km.t. Fra det avbildede vesle huset ble det
levert ganske mange slike biler! I vårt vinterland Norge var det med min ungdommelige og
enkle innstilling bare to slags biler: Vinterbil og
sommerbil. Førstnevnte var gjerne litt mer
høyreiste og tok seg bedre fram i snøen enn

andre biler. Både bobla og VW pick-up var slike
biler. De var svært dyktige der snøbrøytinga av
og til kunne være mer tilfeldig. Mange andre
biler av mere edlere og dyrere merker var mer
«bybiler» som trivdes best i organisert og
tettbygd strøk med veier både godt brøytet og
strødd. Bobla fra Øhre kom best fram! Dagens
bilde viser noe helt annet enn det vesle
«boblehuset» som ble revet for flere år siden.
Tekst: Harald Fevang
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Foto nå: Svein Olav Løberg
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