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Saker og ting som
setter minnene i sving

Hvalcupen 1952 og 1955

Jukeboksen

I min barndom var
hvalfangerne og deres liv
og levnet en vesentlig del
av alles liv i Sandefjord.
Harald Fevang

D

redaksjonen@sb.no

e fleste hadde slekt eller naboer som var «nede I isen» om
vinteren, og når de kom hjem
på vårparten, skjedde det alltid mye spennde. Min kamerat i nabohuset, Per Magne Fimland, hadde en
onkel som var tidstypisk. De første dagene etter at han kom hjem på familiebesøk kom han i drosje, seinere kom
han gjerne med bussen, og de siste ukene
før utreise igjen brukte han sykkel.

Det var liv og røre!

«sir james clark ross»: I 1952 vant dette laget fra «Sir James Clark Ross» hvalcupen.

En søndag ettermiddag da han var på
besøk i nabohagen spilte han fotball
blandt frukttrærne sammen med oss
andre. Det har aldri blitt slått hardere
baller i hagene på Fokserød verken før
eller siden! Det var liv og røre når onkel
Erling kom på besøk. Nå har jeg hørt så
mye om hvordan det er på hvalfangst,
uttalte hans søster Gunhilda Fimland,
at nå får du sannelig ta oss med ombord
så vi får se åssen du har det hele vinteren! Og sannelig! En søndag seinere på
sommeren ordnet onkel Erling familiebesøk ombord på kokeriet «Abraham
Larsen» for at vi selv og ikke minst søsteren hans kunne se hvordan han hadde det til sjøs.

Hvb «Asbjørn Larsen»

Full fart sydover
Hval-lukta ombord husker jeg enda, dimensjonene var enorme for en som var
mest vant med robåter i Gogsjø, men
6-mannslugaren syntes jeg virket trist!
Dog ikke så trist at ikke Per Magne bare
noen år seinere dro av gårde sørover
sammen med sin far Egil!
De mest idrettsinteresserte hvalfangerne deltok gjerne som fotballspillere
og tilskuere i den årlige Hvalcupen. I
1952 tapte onkel Erlings lag i første runde 1 – 3 mot «Norhval». Øvrige lag som
ble slått ut var «Kosmos 3», Pelagos,
Leith Harbour, «Thorshavet» og «Thorshøvdi». I finale helt til slutt viste det seg

I 1957 sang Nora
Brokstedt «Å du store
mi ti, der kjem den som
je elske, der kjem
«Tango for to», og så
rætt over golvet kjem
den som je elsker der
kjem Gunnar på Mo!»
Og på Furulund Kafe i
Stokke sto det en
jukebox importert fra
USA og spilte for 25 øre
hvis du trykte på de
rette knappene der de
mest populære
navnene var nevnte
dame sammen med
både Elvis Presley og
Bill Haley. Etterpå
syklet vi til Stokke Kino
der både Roy Rogers og
Hopalong Cassidy gjentatte ganger red inn i solnedgangen på
Myrvang. Var det ikke Trigger de het hestene den gangen?
Akkurat denne Wurlitzer jukeboksen fra 1952 eies i dag av Tor
Homanberg.  Tekst: Harald Fevang/Foto: Svein Olav Løberg

«abraham larsen»: Onkel Erlings lag fra flytende kokeri «Abraham Larsen» tapte nesten alltid i hvalcupen. alle foto: privat
at guttene med «R» på brystet, nemlig
mannskapene fra kokeriet «Sir James
Clark Ross» fra Sandefjord gikk av med
seieren. Det var første gang «Rossen»
vant dette mesterskapet. Seieren var
knepen, idet «Kosmos 4» måtte bite i
gresset med et 3-2 tap. Dette laget hadde til da vært I finalen hele tre ganger
tidligere, men lyktes altså heller ikke

førognå

dette året.
Finalefesten ble holdt på Atlantic Hotel, med mange taler, stor stemming og
fine premier. Bare premiesamlingen var
forsikret for 20 000 kroner!
Neste gang onkel Erling er med på
dette arrangementet I 1955 taper laget
hans selv med en god målmann som
Hans Låge Hansen på laget med hele

2-8 mot «Balaena». Øvrige tapere I 1.
runde er «Southern Harvester» Grytviken, «Pelagos», « Thorshøvdi» og
«Thorshavet». I finalen vinner imidlertid dette året «Kosmos 4» knepent 3-2
over «Rossen». Finalebanketten med
toastmaster Arne Thoresen (kjent
speaker på Stadion og kasserer på Trygdekontoret) fordelte rutinert ordet til

«kosmos 4»: Samme året tok dette laget fra «Kosmos 4» annenplassen.
alle talerne. En av dem, Roald Jahre, lurte
på om ikke snart en av Thor Dahl ekspedisjonene skulle stikke av med noen av de
gjeve premiene!
«Sir James Clark Ross» laget fra 1952 første rekke fra venstre: Frank Hauge, Alf
Sundby, Finn Årøe, Ragnar Hansen, Thorbjørn Simonsen. Stående fra venstre: Rolf
Årøe, Arvid Jensen, Thor Hansen, Thor

Aagaards Plass

Denne plassen i byen vår har fra snart alle
vinkler blitt omtalt i vår lille spalte. Men i dag
skal jeg komme med noen helt personlige
erfaringer fra denne plassen i -40 og -50 årene.
Helt til høyre i andre etasje på vårt bilde fra den
gang, rett til venstre der vinduet står åpent,
bodde min tante Ester Hansen i årene etter
krigen. Hun var sydame og fikk selvsagt ofte
besøk av sin søster som var min mor og som
også var sydame. Vi bodde på Haukerød, og
rutebussen Haukerød Ring hadde Aagaards
Plass rett utenfor vinduet til tante Ester til
holdeplass. I samme oppgang som tante bodde
også fru Svanstrøm. Hun hadde en sønn som

Baust Berntsen, Kjell Hem og Bjarne Pedersen. «Kosmos 4» tapte mot Rossen I 1952
med følgende lag knesående fra v.: Nils
Fehn, Øyvind Johansen, Finn Iversen, Paul
Paulsen og Arne Hansen. Bak fra v: Kjell
Eriksen, Odd Johansen, Einar Gleditsch,
Leif Hansen, Rolf Granholdt, og Gunnar
Tollefsen.

var litt større enn meg. Han het Claus.
I oppgangen var det også noe så moderne som
WC. Susedo, som jeg kalte det hele, hadde vi
ikke på Haukerød, men Claus var vant med en
slik innretning. Det var ikke jeg. Dra i snora
turde ikke jeg gjøre, jeg var redd for fosseduren!
I dag er det vanlig med susedo både på
Haukerød og Vaggestad. Men jeg har fortsatt
respekt for innretningen. Dagens bilde viser
nye bygninger i samme strøket med antagelig
enda flere susedoer!

Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Svein Olav Løberg

Opprinnelig bygd som «Flower-class» korvett HMS «Wallflower»
av Smith'sDock Co., Ltd, Middlesbrough og overlevert britiske
Royal Navy i mars 1942. Etter krigen kom den som utrangert
korvette til Sandefjord og ble overtatt av A/S Kosmos (Anders
Jahre & Co. A/S) og ombygd til hvalbåt med navnet «Asbjørn
Larsen». Ombygd for bruk som bøyebåt ved Kieler Howaldtswerke AG, Kiel for «Kosmos III»-ekspedisjonen. Var med som bøyebåt i
sesongene 1949/50 og 1950/51. Sommeren 1951 var den fullblods
hvalbåt. Sin siste sesong hadde den med «Kosmos IV» i 1965/66
med Asbjørn Marthinsen som skytter. Solgt til Norsk SkipsoppTekst: Ragnar Iversen
hugning, Grimstad i 1966.
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