Bestefars sjøfartsbok

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
På Hvitstein i Kodal sitter i
dag nordsjøarbeideren
Gunnar Hvitstein. Da han
begynte å bla i familiens
gamle papirer forrige år,
fant han sin bestefar
Anders Kristiansens
gamle sjøfartsbok.

Urmaker Søren Høg

Ragnar Iversen
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1912: Anders sjøfartsbok fra 1912.

E

tter å ha studert den, måtte han
ringe til den lokale sjøfartshistorikeren Ragnar Iversen for å
få vite mer om sin bestefars
arbeidshistorie. Ragnar, som er en et
dedikert medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap kunne etterhvert opplyse følgende:
Anders Kristiansen, Hvitstein ble født
8/3-1897. Far var Hans Kristian Olsen
(f.1858) som hadde sitt arbeid ved et lokalt Dampsagbruk og som selvstendig
Gaardbruger ved folketellingen i 1900.
Han var gift med Inger Regine Evensdtr,
født i Hedrum i 1863.
Anders hadde to eldre søsken. En eldre bror Ole, (1884), og en eldre søster,
Elise (1890). Bostedet var Hvitstein i Andebu herred.
I 1910 har Anders kommet i tjeneste
hos gårdbruker, skogsarbeider og tømmerkjører Ivar Jakobsen Hvitstein som
visergutt og gårdsgutt.
Man kan vel anta at det var her han
fikk sine første tanker om hvalfangst. På
gården arbeidet det en som het Ingvald
Jakobsen, som var tømmerhugger, men
også hvalfanger. Han hadde sitt vanlige
bosted i Sandeherred.

15 år og førstereis
Sjøfartsboken til Anders viser at han
drar til sjøs i 1912. Som førstereis og 15 år
mønstrer han på DS «Sommerstad» som
dekksgutt. «Sommerstad» var et dampskip som ble bygget i Newcastle for A. F
Klaveness, Sandefjord i 1906.
Peder Bogen, en av Sandefjords store
hvalredere på den tid, leide skipet for
prøvefangst på kysten av Alaska. Bestyrer var Einar Abrahamsen, Hunstok.
«Sommerstad» ble klargjort for hval-

I dag presenteres et ur av en håndverker som er rost av flere
urmakere. Uret er i privat eie og vedlikeholdes her av pensjonert urmaker, Ragnar Gulseth. Uret er signert nr. 32, laget i
1788, og urmakeren er Søren Høg som var bosatt på Haughem i Kodal. Søren Høg var fra Rø Sogn på Bornholm. Etter
han kom til Haughem, fortsatte han med å drive urmakeri, et
håndverk han lærte på Bornholm. Han har laget mange klokker av eldre bornholmtype, og mange finnes ennå. De fleste
bar nummer og årstall, som det avbildede, nr. 32 (1788). Høyest kjente urnummer er 83.  Tekst og foto: Svein Olav Løberg

Hvalbåt «Thorgrim»
1914: Fulwood ble i 1910 slept fra Rotterdam til Sandefjord og reparert der. Anders Kristiansen, Hvitstein er påmønstret her det første krigsåret 1914.
fangst ved Framnæs mek. Værksted der
Anders ble påmønstret 4/1-1912 og seilte
ut 12/1. Avmønstring skjedde 6/2-1913.
Neste fartøy ble DS «Mercurius» av
Bergen som jungmann. Påmønstring
skjer 10/4-1913 og skipet seiler i utenriksfart. Avmønstring skjer i Stavanger allerede 24/6. Så kommer en ny tur til Sydishavet.
Denne gang på skrottkokeriet «Ems»
som lettmatros. «Ems» var en fullrigger
som kokte olje av hvalskrottene.
Eieren var A/S Rollo med banksjef
Lars Klavenes og forhenværende hvalfangstbestyrer Carl Anton Larsen som
redere. «Ems» avløste skrottkokeriet

før og nå

«Nor» i Grytviken. Anders mønstrer her
på 6/10-1913. Etter endt sesong mønstrer
han av i Sandefjord 28/7-1914.
Til tross for utbruddet av den store
krigen bærer det 9/10-1914 til sjøs på
hvalfangst igjen. Denne gang med skuta
«Fulwood». Rederen Peder Bogen døde i
august dette året og ledelsen av selskapet var overtatt av Johan Rasmussen og
Alexander Lange.
«Fulwood» ble benyttet som transportskip mellom selskapets landstasjon
og Europa. Anders mønstrer av i London
18/8-1915.
2/10-1915 finner vi ham som matros i
utenriksfart på «Mimosa». En annen

seilskute som hadde vært benyttet i
hvalfangst. Rederiet het Skips-A/S
Mimosa. Så er sjølivet slutt for en
tid. Krigen er i gang og militærtjenesten
tar til.

Sjøfartsbok for militær tjeneste
Marinefartøyet KONG SVERRE lå i Horten som rekruttskole. Herbegynner din
bestefar som rekrutt fra 01/04-1917 til
15/05. Altså rekruttskole med 1 ½ måneds varighet. Neste skip er THOR. Så
langt jeg kan se så var den bygd som
slepebåt i:
- 1917 Din bestefar tiltrer om bord
i THOR 15/05 ifølge sjøfartsboken.

alle foto: Ragnar Iversens arkiv

«thor 1»: I 1928 blir Anders fra Kodal
påmønstret kokeriet «Thor 1».

Tjenesten avsluttes
19/10. Det ser ut som om han var om bord
den tiden som fartøyet var i sivil tjeneste.
1917 Din bestefar blir påmønstret 17/101917 som signalmann.
- 1918 Avmønstring skjer 10/05-1918, og
blir betegnet som «meget duglig».
Din bestefar ble påmønstret 13/05, altså
dagen før, som signalmann. Kun tre dager
etter at han gikk i land fra HAUS, sammen
med resten av besetningen fra HAUS. Etter
montering av kanon (37 mm Armstrong) ble
den satt i tjeneste.
Din bestefar og resten av besetningen blir
overført til depotskipet NORDSTJERNEN.
Din bestefar tjenestegjør her som vaktmann

frem til 24/08, da din bestefar og resten av
besetningen flytter tilbake til EIRA. Han
blir avmønstret 14/11. Kommandoen ble
strøket 25/11 1918 kl 1200 i Bergen.
Etter endt tjeneste i 1918 er det ikke noe
sjøliv for Anders Kristiansen før i 1928.
Da tar lysten på hvalfangst overhånd og
20/8-1928 blir han påmønstret Thor Dahl
sitt kokeri «Thor I» som matros.
Sesongene 1928/29, 1929/30 og 1930/31 er
han matros på «Thor I». Så kommer opplagsårene og «Thor I» legges i opplag og
kommer aldri mer i fangst. Sjømannen Anders blir som svært mange andre fanget opp
av landlivet.

Hvalbåten «Thorgrim» ble bygget som en Thor-klasse
hvalbåt ved Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough for Bryde
& Dahls Hvalfangerselskap A/S Sandefjord. Stabelavløpning
15/09-47. Det var den tredje og siste levert til selskapet dette
året. Satt i fangst for «Thorshavet» for sesongen 1947/48.
«Thorgrim» fanget 70 blåhval, 200 finnhval og 10 spermhval
denne sesongen og var rederiets beste båt i fangst. Fanget senere for «Thorshammer», før siste sesong i isen 1958/59. I
1962 blir hun solgt til Australia og omdøpt «Looma III». Året
etter til Cheynes Beach Whaling i Albany hvor hun var i
fangst frem til 1978. I 1982 ble hun med støtte fra museet i
Western Australia senket på 23 meters dyp, for å danne et
kunstig rev ved Michaelmas Is. King George Sound. Hun er
nå et yndet dykkeobjekt for fritidsdykkere i området. Dampmaskinen og styremaskinen ble tatt ut og kan i dag beskues
på museum.
Tekst: Ragnar Iversen
	
Foto: Fra bladet Thor-Glimt

Haugtuftkrysset
Anders Christensens postkort fra 1914
viser her en bygning som skulle bli litt av et
møtested i årene som fulgte. Både for folk
som skulle kjøpe sine varer i det som ble
Haugtuft Landhandel som vi ser, og ikke
minst trafikken til både skole og smie på andre siden av Raveien. Den stadig økende
trafikken på denne hovedveien mellom
Oslo og Stavanger, gjorde også sitt til at både
sykebiler og politi ble gjengangere her fordi
det etterhvert ble et livsfarlig kryss med
mange ulykker. Selve huset ble også gjerne
omtalt som Centralen idet den lokale telefonsentralen lå i andre etasje. Senere drive-

re av denne populære landhandelen var
søstrene Inga og Gunvor Hystad, Rikard og
Grete Iversen og til sist Arild Lindås. I dag er
butikken nedlagt. Småbruket i bakkant var
på denne tid eiet av Edv. Carlsen som også
drev smia på andre siden av veien fram til
1934. Han leverte tjenester til bøndene og
var storprodusent av flensekniver til en ekspanderende internasjonal hvalflåte. Nåbildet viser et fortsatt aktivt veikryss idet
mange bilister gjerne vil unngå ekstrabetalingen på motorveien.

Tekst: Harald Fevang
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