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Saker og ting som
setter minnene i sving

Ukjente hvalfangergraver?
Rur

Gråhvalen og knølhvalen har store deler av kroppen dekt med
rur. Avbildede rur på literglass er skåret løs fra en knølhval. Selve
«huset» til ruren er ca. 3-4 cm i diameter og består av solide
kalkplater. Det er limt fast til hvalen. Ut fra «huset» stikker flere
10-15 cm lange rankeføtter som virvler opp friskt vann med
plankton. Dette planktonet får ruren i seg gjennom gjeller og
munn. Siden ruren får næringen sin fra vannet omkring hvalen,
og ikke fra selve hvalen, er den ingen snylter. Det man kan
«beskylde» den for, er å utnytte hvalen som gratis framkomstTekst: Odd Galteland
middel.
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begravelse: Kiste med død hvalfanger låres for å begraves i afrikansk jord.

M/T Norbris

farlig farvann: Mange hvalbåter gikk på grunn ved Robben Island i Table Bay ved Cape Town.Alle foto: Hvalfangstmuseets arkiv

elefantbukta: Ved fabrikkanlegget i Elefantbukta skal det ha vært en norsk kirkegård.

være vanskelig og ofte umulig å finne
Bryggekapellet i Sandeut av. Alt tyder på at det døde langt flere
fjord og Øyas venner har i
hvalfangere utenfor Norge enn det som
er registrert.
flere år samarbeidet om å
registrere alle hvalfangere
Døden i Elefantbukta
som «døde under arbeidet» Dødsårsakene var mange. I Vest-Afrika
tropesykdommene. Den norske
og ikke er begravd i Norge. herjet
legen J. G. Ræder oppholdt seg i Ele-

fjord, førstemaskinist Rasmus A. Pedersen
fra Ålesund og sjømann H. B. Andersen fra
Porsgrunn.
Resten av mannskapene forsøkte å komme seg om bord i livbåtene, men disse ble
kastet inn på skjærene av brottsjøene. Gunvald Hansen forsøkte å svømme i land og
ble hardt skadet. Han ble senere funnet av
fyrvokteren på Robben Island og berget livet. Syv mann klatret opp i riggen, hvor flere ble surret fast av de andre mannskapene.
Fyrbøter Birger Andersen forsøkte å
svømme i land med en line, men ble trukket ned av sjøen og druknet. Det ble rapportert at den eneste sørafrikaneren om bord
«blev gal» og slapp taket så han ble slengt
over bord.
Etter 17 timer i riggen, dårlig kledd og
med brottsjøene kastet over seg, ble fem
mann reddet med en redningsline som ble
skutt ut fra land.
De omkomne ble begravd i Cape Town.
Det døde norske hvalfangere i Afrika, men
det var heller ikke uvanlig i Australia. John
Raastad fra Larvik forteller at bestefaren,
stuert Carl Nilsen fra Langestrand, forulykket på hvalfangst ved Albany i Australia under første verdenskrig.
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ålet er å registrere alle norske hvalfangere som er
gravlagt utenlands. Dette er
ingen enkel oppgave. Det
ligger norske hvalfangere begravd på
alle kontinenter. I 1912 var det 58 norske hvalfangststasjoner verden rundt.
Det var norske hvalfangere i aksjon på
Svalbard og Island, i Irland og Skottland, Brasil, Syd Shetland, Australia,
New Zealand, Vest- og Øst-Afrika for å
nevne noen eksempler. Nesten 30 av
stasjonene ble drevet av selskaper fra
Sandefjord. Det er trolig nordmenn begravd i nærheten av de fleste av dem.
Hvem de var og hvor de kom fra kan

fantbukta i Angola i 1915. Landet var
portugisisk koloni.
Han var ansatt av Tønsbergselskapet
«South Atlantic» som hadde bygd landstasjon og opererte med et oppankret
flytende kokeri, den gamle jernbarken
«Vik». De helsemessige forholdene på
stasjonen blir beskrevet som elendige,
og mange hvalfangere ble rammet av alvorlige sykdommer.
Legen var ansatt for å få bukt med en
ondartet dysenteri. «Hver sesong hadde den opptrådt, og hver gang hadde
den krevd menneskeliv», skrev Ræder,
og fortsatte «det lå en hel kirkegård der,
et patetisk syn i den nakne halvørkenen, hvor norske sjøfolk hvilte, døde av
dysenteri.»
Han fortalte også om flere hvalfange-

re som døde av malaria. I tillegg var
mangelsykdommen beriberi et alvorlig
og livsfarlig problem. Et annet norsk
kokeri, som oppholdt seg på samme
sted, manglet lege og friske grønnsaker
for å motvirke beriberi. Det var mer enn
fem dødsfall på hundre mann. De omkomne ble trolig begravd på den nevnte
kirkegården. Så sent som på slutten av
1920-tallet var det fortsatt ikke uvanlig
at beriberi tok livet av norske hvalfangere.

Slått i hjel av hval
I et brev fra Angola datert 1913 kunne
man lese at hvalskytter Edvard Olsen
fra Brevik ble drept om bord på hvalbåten «Sao Thome».
Han var ansatt av «A/S Viking» i Sandefjord. Skytteren ble slått i hjel av en
hval som skulle avlives ved skutesida.
Han ble begravd i småbyen Porto
Alexandre, og som vanlig prosedyre var
ved slike dødsfall, ble Olsens «tilgodehavende» utbetalt til foreldrene i
Brevik.
På hvalfangststasjonen ved Bluff i
Durban i Sør-Afrika brøt det ut smitt-

som feber i 1920. Her ble ledelsen hardest rammet. Bare to av fem som ble
syke overlevde. Stasjonsbestyrer Hansen døde.
Etter denne episoden ble de hygieniske forholdene ved stasjonen kraftig
forbedret. I Durban ble for øvrig alle
utenlandske sjøfolk begravd på Stellawood kirkegård. Det finnes journaler
tilgjengelige med opplysninger om hver
enkelt grav. Lenger sør langs kysten av
Natal mistet Grinrod Whaling Company
hvalbåten «Norman II», da den var på
vei inn fra fangstfeltet. Båten ble knust
mot et rev, og ingen omkomne eller
vrakdeler ble funnet.
Mannskapslisten er ikke tilgjengelig,
men med stor sannsynlighet var de
fleste om bord nordmenn.

Farlig farvann
I september 1936 forliste hvalbåten
«Solhagen» på undervannsskjærene
nord for Robben Island utenfor Cape
Town. Fire av mannskapet ble innestengt under dekk og druknet. Dette
var båtfører Harald Grønn fra Sandefjord, styrmann H. O. Hansen fra Sande-

Nilsen ble angrepet av hai under bading
og fikk revet av et bein. Han blødde i hjel og
ble begravd på kirkegården i Albany, hvor
det trolig ligger flere norske hvalfangere
som var ansatt i Chr. Nielsen & Co´s hvalfangstselskaper fra Larvik.

Motortankeren Norbris på 7 719 brt. ble bygd ved Swan, Hunter
& Wigham Richardson Ltd., Wallsend, Newcastle for A/S
Sydhavet i 1930. Overført til Rasmussen & Moes Rederi A/S i
1936, deretter, i 1937, til Tanker Corporation (Johan Rasmussen
& Co., Sandefjord), Panama. Siden skipet var registrert i Panama,
ble det ikke innlemmet i Nortraships flåte ved krigsutbruddet.
Tjenestegjorde likevel for de allierte under hele krigen. De første
krigsårene fraktet tankeren råolje fra De karibiske øyer til
amerikanske havner. Mot slutten av 1942 fram til 1945 vekslet
den mellom Atlanterhavsfart og seilinger i Middelhavet. Norbris
overlevde krigen og ble i 1947 solgt til A/S Norge, Larvik. I dette
rederis eie ble den døpt om til Solheim. Hugd opp i Emden i
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