En underlig julehistorie

Saker og ting som
setter minnene i sving

Tennene

lokalhistorie

Denne meget store hvaltann på over en kilo, fortsatt uvasket og blodig etter å ha ligget uvirksom i
skapet sammen med en
etter hvert morken skipssekk, ble i sommer fjernet
fra messa på hvalbåten på
brygga. En slik tingest har
i dag en kilopris på ca. tusen norske kroner, så den
kan jo være en fristelse for
mange. Og det var den tilsynelatende. Men så etter
noen uker var den tilbake igjen om bord i samme posen som
den forsvant i. Den liker jo å bli tatt på, løftet og beundret
snart 60 år etter at den kom til Norge i skipssekken. Og det ser
det ut til at den fortsatt skal!
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Kokeriet «Kosmos»,
var A/S Kosmos`
første skip og ble
sjøsatt 30. mai 1929.
Med sine 22.500
tonn d.w. var
kokeriet Norges
største skip og
verdens største
flytende kokeri.

feiring: Mannskaper fra bl.a. Kosmos forlyster deg i 17. maifeiring på Walvis Bay rett før
krigsutbruddet.
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I

september 1940 gikk flytende kokeri «Kosmos» til bunns etter å ha blitt
senket av tyskerne. «Kosmos» hadde vært på fangstfeltet og var på vei
nordover med 1o6.ooo fat hvalolje.
I Dakar fikk mannskapet beskjed om
krigens utvikling, og kokeriet gikk til
Cape Town og deretter til Walvis Bay
hvor hvalbåtene som lå der ble bemannet og sendt av gårde.

Jul i Grytvika

Kokeriet skulle senkes
«Kosmos» hadde dermed fått redusert
sitt mannskap fra omtrent 4oo til 75.
Kokeriet var gått ut fra Walvis Bay og
stevnet mot USA da en tysk raider under
jugoslavisk ﬂagg dukket opp.
«Kosmos» ble et lett bytte, men på
grunn av for lite bunkers, kom det beskjed fra Berlin om at kokeriet skulle
senkes.

i isen: Et sjeldent bilde av Kosmos i isen kort tid før skipet ble senket.

Vi bodde i skutebunnen.

Sukker og Cognac

Roald Jahre, sekretær om bord på «Kosmos» ble sammen med de øvrige ført i
land i Bordeaux og opplevde en krigsjul
som ble husket.
Nevnte sekretær, som seilte sin fjerde
sesong på «Kosmos», skrev om denne
julen for rederibladet Jahre Nytt mange
år senere på denne måten:
«Etter to og en halv måned i skipsbunnen på den tyske raideren, kom vi til
havn i Bordeaux. I ly av en kraftig nordvest-storm unngikk vi den engelske blokade.
Vi tilbragte tiden i skutebunnen, og
hver natt fikk vi besøk av allierte fly som
slapp sine bomber i havneområdet. Vi
kunne ligge og høre flyene komme på
lang avstand, og følge bombenedslagene ettersom de nærmet seg.
Etter noen dager ble vi tatt i land
og kjørt til en tidligere kavalerileir hvor
vi fikk en stall å bo i. Sementgulvet var
kaldt, men etter et par dager fikk vi halm
å ligge på og det ble straks mer likt et
gammeldags sjømannsherberge.

En tysk feltwebel var sjef for forlegningen: En meget selvbevisst herremann
med innebygde generalfornemmelser.
Julen sto for døren, og vi holdt et lite
krigsråd. Vi samlet sammen noen afrikanske pund og som noenlunde tysktalende fikk jeg i oppdrag å skaffe noe
godt til den tilstundende høytid. Jeg
kom i snakk med feltwebelen og forsto
at han hadde planer om en bytur.
Han hadde en sekk sukker som han
ville bytte bort til fordel for litt Cognac,
og jeg spurte om han trengte en tolk, jeg
sa at jeg behersket fransk, at det var mitt
andre morsmål, og han bet på.

Epler og vin
En kveld dro vi til byen og gikk inn i en
liten kjellersjapp. Vi bestilte café au lait,
men for meg ble saken litt vrien i
det madam bare snakket fransk, jeg sa
til feltwebelen at slike delikate saker
som dette måtte ordnes med en ﬁn hånd
og foreslo at jeg tok en tur på kjøkkenet
alene.

Der traff jeg heldigvis en av husets døtre som snakket litt engelsk, og jeg fikk
klarlagt saken for henne. Hun var villig
til å hjelpe oss med å skaffe oss noe godt
til den forestående julehelg.
Det endte med at jeg for fire pund
skulle få 2o liter rødvin, 2o liter hvitvin
samt en del epler. Feltwebelen skulle få
seks ﬂasker cognac for sin sukkersekk,
men intet kunne ordnes før selveste julaften.
Med et høyrøstet «bon jour madame»
forlot jeg kjøkkenet og gikk bort til min
vokter som var meget spent på utfallet.
Han var mer enn fornøyd med resultatet. og jeg fikk allernådigst lov til å bringe med meg vinﬂaskene og eplene til
stallen julaften.

Fire pakker sigaretter på deling
Julaften kom og om formiddagen fikk vi
besøk av en tysk velferdskomisjon som
ga oss ﬁre pakker sigaretter som en hilsen fra «Der Führer». Sigarettene hadde
nært slektskap til norske halmmadrasser av eldre dato. Utpå ettermiddagen
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brev: Ivar Hagtvedt fra Haukerød hadde allerede i 1934 blitt påmønstret Kosmos før tyskerne
senket skipet i 1940 og han sammen med 800 andre ble sendt hjem.

kom feltwebelen og vi dro til byen for å
ordne våre forretninger. Da vi kom tilbake til leiren, ble eplene fordelt og klokken syv var julefeiringen i gang. Etter
som vi smakte på rødvinen ble stemningen lettere og praten gikk lystig.
Vi sang julesanger, vår avholdte bestyrer, Hans Andresen, holdt tale. Og det
var mange blanke øyne å se. Slik fortsatte kvelden, og det ble nok en runde med
vin før det var tomt. Klokken ti ble lyset
tatt, og det ble stille i stallen. Alle falt til
ro og syslet med sine egne tanker som
denne julaften gikk hjem til familie og
venner hjemme i Norge».

Hjem til slutt
Det hører med til historien at Roald
Jahre og «Kosmos»-mannskapet ble
transportert fra leiren i Bordeaux til
den enorme fangeleiren Brehmer Førde
mellom Bremen og Hamburg hvor 35.
ooo mann satt innesperret ved årsskiftet 194o/41. Men Jahre og hans kamerater deriblant 800 norske sjøfolk, ble
sendt videre våren 1941 og kom hjem i

mai samme år.
Vi har gjennom Riksarkivet fått oppgitt
følgende lokale navn som ble repatriert av
tyskerne og senere sendt til Sandefjord:
Kaptein Hans Andresen, styrmennene Sigurd Brun, Asbjørn Floberg, Alf Larsen og
Arnt Eliassen. Telegrafistene Alf Wendt og
Johan Bjune, tømmermann Johan Dolven
og matrosene Karl Karlsen, Lars Stensrud,
Helfred Jacobsen, Arne Gade, Eivind Melsom, Birger Eriksen, Jonny Larsen. Maskinistene Jacob Andersen, Carl J. Larsen, Arnt
Nilsen og Nils Holtan, elektriker Ludvik Larsen, donkeymennene Alfred Andersen, Peder Nordrum, Alfred Jensen, Henry Nilsen
og Einar Abrahamsen, fyrbøterne Ole Hoffstad, Johan Melsom, Alliot Ingebretsen og
Torger Andersen, maskingutt Richard Ingebretsen, byssegutt Ivar Hagtvedt, messegutt
Einar Melsom og sekretær Roald Jahre. Matros Egil Jacobsen og jungmann Frank Ingebretsen er oppgitt som fanger.

Kosmos hvalkokeri
Kosmos var verdens første spesialkonstruerte hvalkokeri da det ble bygget i 1930. Hun

innleder en ny epoke i hvalfangstens historie. Rosshavpioneeren C.A.Larsen hadde en
ide om større materiell en det som tidligere
hadde vært anvendt. På denne ideen tok kokeriet og tankskipet KOSMOS form. I 1928
gikk Anders Jahre i gang med å realisere ideen. I midten av januar 1928 mottok ing. Chr.
Fred. Christensen i Newcastle on Tyne følgende brev:
Kjære Chr.Fredrik
Jeg akter nu å bygge et nytt kokeri 20-25.000
tonns damp- eller dieseldrevet med størst
mulig kokekapasitet og et stort kokeriarrangement som du finner mest fordelaktig.
Hilsen Anders.
PS: Jeg skal også ha 7-8 hvalbåter, sett deg i
forbindelse med Smiths Dock. Det haster
Med sine 7 nybyggede hvalbåter produserte KOSMOS på sin første sesong 1929/30
nær 120.000 fat hvalolje. 10 år senere var det
altså slutt!
Etterskrift hentet fra LARDEX nettsider.

«Jeg husker en av de siste julene med nordmenn på Grytviken» forteller den gang reparatør for Compania Argentina
de Pesca, Øystein Hansen, som nå har slått seg ned igjen i
Sandefjord. «Vi var ganske få igjen på «Øya» og middagen på
julekvelden ble servert i bestyrerboligen. Bildet viser en
hjemlig utstyrt stue etter norske forhold. De to foran bordet
som er klare til å servere steken er Helmut Chelby og doktor
Nuers, og de to forventningsfulle gjester i høyre bildekant er
«Reppen» fra Sandefjord og «størmann» fra Engelsviken.
Helt til venstre sitter en av de britiske tjenestemennene på
Øya. Jeg husker ikke hvem som tok bildet, men det ble en
minneverdig julekveld, forteller Øystein Hansen som senere
i livet fikk mange år som maskinsjef i Handelsflåten.»
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