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Iokalh istorie

Sandefjords afrikar
Norge deltok ikke
i koloniseringen av
Afrika, men mange
norske forretningsfolk
etablerte seg i koloni
landene. Flere av disse
var fra Vestfold og
knyttet til hvalfangst
og skipsfart. Rikelig til
gang til billig afrikansk
arbeidskraft fristet nor
ske hvalfangstselska
per.
Dag Ingemar Børresen

.
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Startskuddet for den moderne hval
fangsten i Afrika gikk da ‘Ibe South Afri
can Whaling Company fra Sandefjord
bygde landstasjon på Bluffved Durban i
Sør-Afrika i 1908. Initiativtaker var
skipsreder Johan Bryde fra Sandefjord.
forretningsmennene konsul Jacob J.
Egeland ogAbraham E. Larsen fra Spind
ved Farsund de siste var fettere og enn
granter til Sør-Afrika.
Biyde skjøt inn kapital og skaffet skip
og fabrilckutstyr i Norge. Egeland og Larsen bidro med lokalt nettverk og fangsti
myndighetene
fra
lisens
Natal-provinsen.
-

Et norsk nettverk i Sør-Afrika
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Norske konsuler, meglere og skips
handlere i Sør-Afrika kjente lokale spil
leregler og oppfordret til norske
investeringer. I Durban var det bosatt
2.000 nordmenn på det meste.
I det nærliggende Zululand var det
norske niisjonsstasjoner, forretnings
folk og farmere. I flere år hadde britiske
myndigheter konliskert jord fra zulu
ene og solgt den videre til britiske farmere, men også til nordmenn. Zuluene
ble samlet i reservater og ble leilen
dinger eller løsarbeidere. Dette utgjorde
en stor arbeidskraftreserve.
JacobJ. Egeland ogAbraham E. Larsen
hadde nære forbindelser til misjons
miljøet i Zululand og rekrutterte zuluer
fra det samme området som arbeidere
til hvalfangststasjonen i Durban. Dette
var billigere arbeidslcraft enn nord
menn som måtte fraktes til og fra SørAfrika og krevde høyere lønn og bedre
levestandard.
I de første årene ga hvalfangsten i
Afrika høy avkastning og mange nyeta
bleringer fulgte.
I 1913 deltok 26 selskaper i Afrikafangsten. Syv var fra Sandefjord, tte fra
Tønsberg og to fra Larvik. Alle benyttet
seg av afrilcanske arbeidere.

Tvangsarbeidere stasjonene
Fra et kokeri i Fransk Kongo fortalte en
norsk arbeider at afrikanerne arbeidet i
kullforsyningen om bord, «svartingær
var billig arbeidskraft.» Afrikanerne arbeidet barbeinte og dårlig kledd. Det var
visstnok så varmt at man ikke kunne ta
på noe av jern uten å renne seg.
Tilgangen til afrikansk arbeidskratt
på
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Johan Bryde (1858-1 925) tok
styrmannseksamen 16 år gammel. I

i

1890 opprettet han reder og
agenturforretning i Sandefjord. 11900
omfattet Brydes rederi, åtte dampskip
og 15 seilskip. Han drev hvalfangst i
Finnmark, på Svalbard og fra 1908 i SørAfrika og senere Mosambik. Han anla
Gimle Fabrikker i Sandefjord i 1907.
Fabrikken var opprinnelig basert på
raffinering av hvalolje og utvidet senere
til produksjon av bunnstoff, skipsmaling,
kunstig gummi og maskinoljer. Bryde
stiftet Norges første stuertskole i
Sandefjord og var grunnleggeren av
Sandefjord Guttemusikk.
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var regulert av kolommyndighetene og
ofte basert på tvangsarbeid. Dette var
særlig utbredt i Portugisisk Vest-Afrika
(Angola) og Portugisisk øst-Afrika (Mo
sambik), hvor blant andre Johan Bryde
og tidligere ordfører i Sandefjord, Peder
Bogen, opererte med flere hvalfangst
selskaper.
Selv om slaveriet var avskaffet i Por
tugal i 1869, ble det viderefort i koloni
ene som tvangsarbeid (chibalo). I Angola
og Mosambik måtte afrikanske menn
arbeide i månedsvis i gruver og på kolo
niplantasjer med lite eller ingen godt
gjørelse.
Det ble også leid ut arbeidere til bri
tiske kolonialister i Sør-Afrika. Hval
fangstselskapene rekrutterte afrikanere
gjennom det samme systemet. Beta
lingen for arbeidskraften, inkludert
havneavgifter m.m., ble innlcrevd av
kolonimyndighetene.

Sølvtøy, rifier og kontanter
Peder Bogens selskap AJS Viking eta
blerte seg i den lille kystbyen Porto Ale
xandre i Angola i 1909. Selskapet
inngikk avtale med kolonimyndighe
tene om tilgang til havn, ferskvann og
afrikansk arbeidskraft
I 1912 ble Bogen og fangstbestyrer
Ole Andersen enige om at man måtte
«smøre» lokale myndigheter for å få av
talene formulert slik man ville. Sølvtøy,
rifier og store mengder kontanter var ef
fektive døråpnere. Samme året aibeidet
det 50 afrilcanere på stasjonen.
Johan Bryde sto også bak selskapet
The Mosambik Whaling Company som
bygget landstasjon ved Linga Linga i Mosambik 1911. De afrikanske arbeidsla
gene på sta jolen ble ledetay kapteii
Dreyer, som virket som lokal agent for

pisken var portugisere eller nordmenn,
skal være usagt.
Billig afrikansk arbeidskraft bidro til
at hvalfangsten i Afrika var svært lønnsom fram til første verdenskrig. Det ble
ført store verdier tilbake til Vestfold.
Johan Bryde startet produksjon av
bunnstoff og skipsmaling ved Gimle Fa
Arbeidslederen som svingte pisken
briker i Sandefjord i 1907, og eksperi
En norsk hvalfanger rapporterte at 10 menterte med foredling av hvalolje.
afrikanere arbeidet for en hvit manns Fortjenesten fra de afrikanske fangstlønn og at de var billige i kosten, som feltene bidro til videreutvilding av fa
brikken.
besto av maisgrot.
Da krigen brøt ut i 1914 var knøl
Han forteller også at arbeidslederne
økte arbeidstempoet ved å gi «de store hvalstammene i afrikanske farvann
dovne Jabaner et kjæ-l4g,rapp med pis kraftig desimert, ogfangsti i,frdçd
ken.» Om arbeidsiederne som svingte -å bli ulonnsom. Ki-igshandlingene i At-

selskapet og senere ble stasjonsbestyrer.
I 1923 var sandeijordingen Sophus
Pettersen (bosatt i Durban) involvert i
driften av stasjonen. Det fortelles at 200
afrikanere arbeidet på fabrildcanlegget.
Tvangsarbeidersystemet var i full virk
somhet.
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Landstasjonen
Don kergat i
Saldanha Bay,
nord for Cape
Town. Johan
Bryde etablerte
denne
stasjonen i
1909.
Oppstillingen
av mann
skapene på
fotografiet er
neppe tilfeldig
og avspeiler
hierarkiet på
stasjonen med
afrikanske
arbeidere på
grunnplanet. I
høyden er det
norske hvalbåt
mannskaper.
formenn og
funksjonærer.
Mannen med
hatt nederst til
venstre er trolig
stasjons
bestyreren, og
kvinnen og
barna på
hvalkjeven hans
familie. Det var
vanlig at norske
stasjons
bestyrere og
høytstående
funksjonærer
tok med seg
familien til SørAfrika.
Fotografiet er
udatert.
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lanteren hindret adgang til det
europeiske markedet og det var
mer lukrativt å sette kokeriene i
fralctfart for de allierte eller å
selge hvalbåtene.
Følgelig ble hvalfangsten i
Afrika med fa unntak avviklet,
før den startet opp igjen etter
krigen i mindre målestokk.

Fra Zululand til Syd Georgia
Det hører med til historien at
hvalfangstselskapene også trans
porterte afrikanske arbeidere fra
Sør-Afrika til hvalfangststasjo
nen på Kerguelen i Det indiske
h qg 41 ninst tre stasj oner på

Syd Georgia.
Stasjonsbestyrer CA Larsen i
Grytvilcen og broren, stasjonsbe
styrer Lauritz Larsen i New For
tuna Bay, leide 52 zuluer i mars
1919. Zuluene ble ansatt for ett
år. fraktet med transportbåt fra
Durban og fordelt likt på de to
stasjonene.
Afrikanerne ble lønnet, men
vesentlig lavere enn andre arbei
dere på stasjonene.
De var dårlig utstyrt for den
antarktiske vinteren og mye av
lønnen gikk med til å betale for
varme uffidær og arbeidstøy i
slappkisten. De er ilcke påvist at

det har arbeidet zuluer i Giytvi
ken ved andre tilfeller.
På Salvesens stasjon i Leitli
Harbour arbeidet det afrikanere
fra Kapp Verde-øyene. Trans
portbåten bunkret kull på St.
Vincent, og mange blindpassa
sjerer snek seg ombord. Disse ar
beidet ofte en hel sesong i
fabrikkanlegget i Leith Harbour
uten lønn, før de ble satt i land
på Kapp Verde på hjemturen.
Bruken av afrikansk arbeids
kraft på Syd Georgia toppet seg i
sesongen 1919-20. Da var det om
lag 150 zuluer og ioo kappver
dianere til sammen på øya.
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