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En av naboene ved Kamfjordkilen var i mange år en ivrig 
fotograf. Det var Thor Kristiansen i Vesterøyveien 44. Han var av 
de få som ikke bare tok bilder men han både fremkalte filmene 
og forstørret bildene selv. I juli 1956 er familien på tur ute i 
fjorden i hans fars motorbåt Z-7248. På bildet passerer familien 
akkurat hvalbåten Kos 34 som ennå ikke er overhalt og malt. To 
år senere ble denne båten solgt til Syd Afrika og fikk navnet «R.L. 
Goulding». Med dette navnet fanger den hval fram til 1963, før 
den blir kondemnert seks år senere. Hvorfor hvalbåtene er 
flaggprydet denne sommerdagen kjenner vi ikke til. Derimot 
kjenner vi til båtpassasjerenes navn; Det er Dagny og Ole, Gerd, 
Henrik, Dag og Ivar. Kanskje noen av dem kan fortelle oss 
hvorfor det ble flagget så vakkert denne dagen?
 tekst: harald Fevang/Foto: thor kristiansen

Båter med vimpler

saker og ting som 
setter minnene i sving

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en 
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no

sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang. 
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

På 80-tallet gjorde 
visekunstner og spelle-
mann Øystein Gjerde en 
formidabel jobb med 
innsamling av viser og 
sanger fra Vestfold. Mange 
hvalfangstviser ville trolig 
vært tapt for ettertiden 
dersom ikke han hadde 
gjort hva han gjorde. 
Men han gjorde mer enn 
bare innsamlingen. Med 
seg i arbeidet med å lage 
visehefte og kassett hadde 
han Reidar Ottesen, som 
designet hefte og omslaget til kassetten. Ankerspell ble startet 
av Øystein Gjerde med sang og banjo og for øvrig; Reidar 
Ottesen, sang, mandola og mandolin, Ole Engebretsen, sang og 
bass, Dag Veiby, sang og trekkspill og Trine Ottesen, fløyte. 
Øystein Gjerde døde i 1993.

Hvalfangstviser

Juni 1940: Kampene i  
Norge er over, men mange 
hundre hvalfangere har 
etter hvert kommet seg til 
London etter en usedvan-
lig god sesong i isen. De har 
mønstret av, fått utbetalt 
hyre og er stinne av pund. 
Nå vil de hjem for å krige 
mot tyskerne. Det får de 
ikke. Fem år i Den norske 
brigade venter.

BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

Første stopp er den vesle byen 
Dumfries helt syd i Skottland. 
Fortsatt lever det gamle folk der 
som var øyenvitner da de første 

200 nordmennene ramlet ut av jernba-
nevognene på stasjonen, der et musik-
korps spilte og ordføreren ønsket vel-
kommen til by`n. Nysgjerrigheten var 
stor.

Dette var 6. juni, og målet for de fri-
villige soldatrekruttene var i første om-
gang «Mølla», et nedlagt ullspinneri. 
Det er litt upresist å kalle marsjeringen 
til The Troqueer Mills for god, sluttet 
orden. 

Hvalfangerne hadde fortsatt sitt eget 
svaiende ganglag etter måneder på 
dekk og dørk. De kom med sjøsekker og 
kufferter, noen i landlovdressen, andre 
i islending eller datidens «fritidsklær». 
En og annen bar på en radio, en gram-
mofon eller trekkspill. Fottøyet var 
svært variabelt, for å si det mildt.

I «Mølla» ventet kalde, skitne og 
vindfulle lokaler. To «blankisser» pr. 
mann og en stor sekk til å stappe halm 
nedi som soveunderlag på gulvet var 
standard. Senere kom harde tresenger.

til nærmeste møbelforretning
Med lomma stappfulle av «gryn» var 
noen av hvafangerne, de fleste fra San-
defjord og bygdene innenfor, snare til å 
skaffe seg skikkelige senger og dyner 
fra nærmeste møbelforretning. Andre 
skaffet seg staselige klær. Alle fant fort 
ut at den beste puben i Dumfries het 
«Ye ol`Hole in the Wall», men som øye-
blikkelig skiftet navn til «Hølet i veg-
gen». Der ble hvalfangerne svært popu-
lære, så lenge opppspart hyre strakk til, 
for de spanderte ofte øl på alle som 
oppholdt seg i lokalet.

Marcus Myhre, som senere bodde 
mesteparten av sin tid i Sandefjord, 
kjøpte seg egen bil, en Hillman. Han 
hadde vært en snartur innom den nor-
ske samleleiren i Hamilton utenfor 
Glasgow, men var tidlig på plass i Mølla.

«Jeg var vel beslått med penger etter 
hvalfangstsesongen, og fant at en bil 
var kjekt å ha når vi hadde perm. Den 
ble stilt til disposisjon for ledelsen på 
dagtid til 15 shilling om dagen, men 
utenfor tjenestetid brukte jeg den selv,» 
forteller Myhre i boka «Historien om 
Skottlandsbrigaden». Han skaffet seg 

ikke bare én, men hele tre stk. Hillman 
mens han var i brigaden.

ikke lett å innordne
Det fortelles at hvalfangerne ikke had-
de så lett for å innordne seg militær ek-
sersis og disiplin. Mange av dem var 
voksne, selvstendige karer som i be-
gynnelsen ikke ville la seg herse med av 
unge jyplinger blant befal og offiserer. 
Men da de forsto at eksersisen kunne 
føre dem hjem til Norge med våpen i 
hånd, ga de etter. 

Snart ble det alvor i instruksjon, tre-
ning og øvelser. Etter noen uker fikk de 
uniformer, og mot slutten av somme-
ren håndvåpen. Så kom tyngre skyts et-
ter hvert.

I mellomtiden gjaldt det å leve livet 
sånn noenlunde normalt. Men det gikk 
lang tid før hvalfangere og andre sjøfolk 
aksepterte militære termer: I stedet for 
perm, het det «å gå i land», eller «land-
lov». Maten i leiren ble laget av «stuer-

ten» som holdt til i «byssa». Det ble ikke 
laget i stand måltider, men «skaffet». I 
stedet for høyre og venstre skjønte de 
bedre når det ble ropt «styrbord og ba-
bord». Den legendariske sjefen deres, 
major Stenersen, ble kalt «rederen».

Etter hvert som andre nordmenn 
flyktet fra Norge eller kom omveien via 
Russland og Amerika for å slutte seg til 
brigaden, ble disse uttrykkene fort ut-
vannet, og man bøyde seg for et felles 
militært språk.

snille damer og frøkener
Det var kvinneoverskudd i Dumfries 
fordi så mange yngre menn var innkalt 
til militærtjeneste. Lokalbefolkningen 
gjorde hva den kunne for at nordmen-
nene skulle føle seg hjemme. De første 
dagene fikk de også både sigaretter og 
penger stukket i hånden av velmenen-
de skotter. De visste ikke at hvalfanger-
ne hadde pund så det holdt.

En dag kom en dame kjørende i en fin 

bil. Hun stoppet ved vakten, som var 
hvalfanger, og ga ham en 10-shillings-
eddel. Han ble forfjamset, tok imot, 
men ba samtidig damen med seg ut 
neste kveld. 

Så tok han henne med på byens flot-
teste hotellrestaurant der det ble  
bestilt fine og dyre retter og masse eks-
klusiv vin. Etter hvert ble hun svært  
betenkt og tenkte at det ville bli hun 
som måtte betale regningen. Men  
neida, da regningen kom, bladde hval-
fangeren opp en bunke tipundsedler, 
bestilte to flasker champagne og ga fem 
pund i driks.

Ville forbedre kosten
En litt pussa sandefjording kom en dag 
ruslende til Mølla med en ku, som han 
hadde kjøpt i Dalbeathy ikke langt 
unna. Hvalfangerne var vant til solid 
skipskost og syntes den militære kanti-
nematen var litt knuslete. Så nå skulle 
det iallfall bli store mengder fersk melk 

Da hvalfangerne kom til Dumfries

«hØlet i VeGGeN»: Pedros berømte tegning fra puben. tillatt GjeNGitt aV ForlaG

ØVelse: Skottlandsbrigaden var med på utallige øvelser. Foto: ForsVarsMuseet

iNsPeksjoN: Fra Mølla sommeren 1940. Nå har hvalfangerne fått feltsenger.  Foto: ForsVarsMuseet

i stedet for de små skvettene som bare var 
egnet til å ha i teen!

Hvalfangeren insisterte på at han hadde 
gjort en god handel, og laget en primitiv bås 
i en krok i bilverkstedet. Men han hadde 
glemt høy, i det hele tatt hadde han ikke 
tenkt på at kua trengte fór for å overleve. Så 
tok han en tur til by´n for å se om han kun-
ne finne noe til Dagros. Men det er mulig 
han ble distrahert på veien, for i stedet for 
høy til kua, tok han en snartur innom «Hø-
let i veggen» eller kanskje «Dump i helvete» 
som var et annet skjenkested lokalt. Med to 
flasker whisky dro han tilbake til garasjefjø-
set, og der ble han funnet ved siden av en 
rautende ku og med en halvfull flaske i ne-
ven. Kuhandelen ble gjort om!

Vennskap og kjærlighet
I denne første tiden og under hele opphol-
det i Skottland, oppsto vennskap og kjær-
lighet mellom de norske soldatene og skot-
ter. Nordmennene ble invitert hjem til te, 
kaker og underholdning. I danselokalet 

«Plaza» i Dumfries ble det tett kontakt. Av 
dette oppsto kjærestepar, forlovelser og ek-
teskap. Romantikken blomstret både på 
kort og lang sikt.

Ikke så rent få av nordmennene, og hval-
fangerne med, tok med seg skotske koner 
til Norge etter 1945, noen vendte også tilba-
ke til Skottland med dem. Og enkelte ble 
værende der i landet. Derfor er det i dag 
mange etterkommere etter slike par, og 
særlig i Dumfries by er det mange som øn-
sker å bevare kontakten med Sandefjord og 
Vestfold. Både lokale myndigheter, kirker 
og frivillige komiteer ønsker å se så mange 
vestfoldinger som mulig under vennskaps-
markeringen og minneseremoniene i høst.

Fredag 14. november blir det offisiell hei-
sing av det norske flagget på hovedtorvet i 
Dumfries, og søndag 16. november er det 
gudstjeneste og seremonier i St. Michal`s 
Church og på The Troqueer Cemetary, der 
flere norske soldater ligger begravet.


