
Cørdag 21, september 1946,

Framnæs mek. Værksted arbeider for å få

pulsen til å banke normalt etter bombingen.
Hvalkokeriene «Thorshammer»

med 4 nye Kværnerapparater.
ombygd fra forpostbåt«Tieni»

til livalbåt.

Clver lOOO itiaiiii vil

beskjeftigci I wintvr.

Nybygning nr. 127 på 9000 tonn av stabelen i bøst.
2 bvalbåter av ny type skal bygges x vinter.

«Concordia» og «Castleville» snart ferdigreparert.

FRAMNÆS MEK. VÆRKSTED ligger med den ene del høyt i væ-|
— intet verkstednavn kan være rea, cg arbeiderne er daglig i
nærmere knyttet til hvalfangsten sving med å få den i stand.
enn det. Helt siden de første da-j Direktør Wegger er for tiden i
ger i den moderne hvalfangsts hi- Holland på en internasjonal skips
storie — dengang «Admiralen» byggerkonferanse cg vi oppsøker
foretok den første eventyrferd til underdirektør C. H. Meyer
Syd-Shetland — cg frem til i dag, sem gir oss en rekke opplysninger
har hvalfangstflåten hver som- om verkstedets drift og planer,
mer fått sin utrustning her. j — Framnæs mek. Værksted har

Man er ikke sandefjording uten i sommer reparert 2 hvalkokerier,
at man kan høre Framnæs-«tuten» nemlig «Thorshammer» cg Nor-,
og bankingen fra dokkene når man hval». Foruten vanlig overhaling
lukker øynene når som helst cg er det på hvert av de to koke--
hver som helst i verden. Det hvi- rier blitt installert fire nye Kvær-I
ler en særegen charme over stedet nerapparater. Forpostbåten «Ti- f
— en charme som ikke har meget ern» er blitt ombygd til hvalbåt 1
tilfelle s med det parfymeislett
man legger i den moderne uttale
av ordet, men en koselig charme
som grunner i årgammel hvalolje
lukt, cg som er blitt båret frem
gjennem anekdoter fortalt av
gamle sjøulker med skrå i munn-
viken og lunt hvalfangerglimt i _ Har verkstedet noen hvalbå
øyekroken. Tradisjon — man hyg- ter under bygging?
ger på ordet i det man svinger inn j
i den store verkstedporten. |

Men Framnæs mek. Værksted
har ikke bare hatt betydning for
hvalfangstfiåten og hvalfangstens
menn. Over 1000 mann av Sande-
fjord og Sandars befolkning er
stadig knyttet til denne arbeids
plassen. Her møter de opp hver
mergen. Her har de sin arbeids-
plass hele dagen, hele uken, året
og årene — cg har henter d3 løn-
ningspcsan stemplet Framnæs
mek. Verksted. En liten papir
gjenstand som i grunnen er — cg
har vært — en av de viktigste
faktcrer i det økonomiske liv i
Sandefjord og Sandar.

St tall belyser den siden av sa
ken: I tiden 1900 til 1937 ble det
i lønrlinger til arbeidere og funk
sjonærer utbstalt 47*4 million
kroner. Det er et imponerende be-
løp som har betydd uendelig mm
get for Framnæsarbeiderne og de- ] _ For tiden er ingen hvalbåter
res familier, for forretningsstan- under bygging, men vi kommer til
den og de to kommuner Sande- a bygge 2 nye hvalbåter i vinter
fjord og Sandar. (under forutsetning av at

Et besøk på verkstedet anno v i får mater i aler. De 2 hval
1D46 gir som førsteinntrykk at det båter blir av en annen type enn de
arbeides for å fjerne krigssporene, som er blitt bygd tidligere. De blir
for å få pulsen til å banke nor- større, nemlig 156 fot, og de vil bli
malt etter bombesjokkene. Verk-' utstyrt med Fredrikstad dampmoto
stedet var utsatt for flere bombe-' reri som vj bygger her på verkste
og rakettangrep i den siste fase d©t pa Hcens.
av krigen, og ødeleggelsene er en-j _Er det van5keli med materi_
nå godt synlige. Det kraftigste aler . øye .blikket 9
slag rammet Framnæs 2. påskedag '•-•.', .' ,,.,,,.-,
1945 da en større avdeling briti-1 ~?\V1 kan 1 ikke si
ske og norske Mcsquitos rettet nce bestemt om byggeplaner fer
angrep mot tyske og norske, skip, g det er ****** ™ed m^
og mot den største flytedokken. tilgangm. Men yl har godt håp
Da mellemdokken tidligere var W'*J< fkal ga i orden med ma
skadet, betydde ødeleggelsene på til de 2 nye hvalbåter. _
stordekken særdeles meget. Den gniten matenaler,, ,. j • j wn., betvdelier kvantum materiell til
ble liggende under vann adskilhge •" Z??
uker etter fredsslutning en , hver bat.

Heldigvis gikk reparasjonen re-' — Hvilke andre større arbeider
lativt fort da man fikk tyskeren har verkstedet hatt i sommer?
«Kattegat» avveien, og allerede i
fjor kunne det første hvalkokeri
legge seg vel til rette for sin før
ste «make up» i Sandefjord etter
krigen.

Den mcllcmste dokken fikk stør
re skader, og den omfattende re
parasjon er ennå ikke ferdig. —
Dc^k n r: er trimmet "lik at den

Dokkene ferdigrepareres i vinter.

igjen, og dessuten har verkstedet
hatt diverse andre hvalbåter til
dokksetting og mindre reparasjo
ner. Verkstedet fremstiller nå
bensager etter egen konstruksjon.
og disse sager leveres til hele
hvalfangstfiåten.

— Vi har stadig dckksetting og
mindre reparasjoner. Dessuten har
vi ot større arbeid gående ombord
i «Concordia» og «Castleville». Vi
regner med å ha avsluttet disse
arbeider utpå høsten. «Concordia»
ble som kjent senket utenfor
verkstedet 2. påskedag 1945 cg la
under vann flere måneder.

C. H. Thrajb Meyer.

bli

og «Norhval» overhalt og utstyrt
'

— Kvordan går det med repa- høver å si opp ncen arbeidere i
rasjonsarbeidene etter bombeska- vinter — sc&emt drifter» ikke blir
dene? alvorlig hindret av materialmangel.

—Vi begynner å komme OSS et-] —Vi kan med andre ord regne
ter bombeskadene, men dokkene med at godt og vel 1000 mann vil
er ikke ferdigreparert idet det bli heskjeftiget ved Framnæs mek.
gjenstår endel reparasjonsarbei
der med den ene siden på den
store dokken. — Vi har i den
seneste tid hatt vanskelighe
ter med å heve og senke flycedok
ken da vi bare har hatt en motor
i drift. Den andre motor har vært
til overhaling, og er nå omsider
kommet tilbake fra Oslo slik at
dokken snart vil være i orden på
det punkt. Det er en viss risiko
ved å bruke bare en motor, og
dessuten tar det dobbelt så lang
tid å få hevet båtene.

Vi har bare hatt tid til å arbei
de sporadisk på den midtre dok
ken fordi vi har mattet benytte
folkene til hvalfangstfiåten, men
vi vil ha også denne dekken i
stand med det første.

— Hvor mange beddinger har
verkstedet nå?

— Vi har 2 beddinger som er i
full stand. I nær fremtid kommer
vi til å bygge 2 nye kraner for
disse.

kaiene.
— Ja, vi bygger forstøtnings

murer ved Langestrand for å hin
dre vannet i å trykke opp ved
beddingane.

— Når skal den store nybygnin
gen gå av stabelen?

— Nybygning nr. 127 på 9 003
tenn for A. F. Klaveness håper vi
å få i sjøen i løpet av høsten. Vi
har endel vanskeligheter med å
skaffe materiell til denne båten
også.

Underdirektør Thrap Meyer for
tellsr at verkstedet i sommer har
beskjeftiget 1250 mann, men endel
av disse reiser nå på hvalfangst.
Tilgangen på arbeid ventes å bli
sc3 stor fremover at man ikke be

— Vi ser at det arbeides med
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Skibsbyggeri og skibsreparasjdnsvérksted. Flytedokker
for fartøier inntil 24000 tonn dw. Norges eldste spesial
verksted for kvalfangst. Telegr.adresse: «Værkstedet»

Værksted i vinter ?
—• Ja, vi regner med å kunne be

holde staben så stor, slutter under
direktør Thrap Meyer.

spiret og egner seg utmerket til å ta

flyfotos fra. Den ble slept hot fra

Danzig i begynnelscn av 30-årene, er

ca. 40 år gammel og tysk-født. Det
er derfor ikke til å undres over at den
under krigen gikk i tysk tjeneste og
forsøkte seg som profitør på Moss
havn.

Noen tid gikk det bra, men så vå
ren 1945 fikk den et skudd for bau-

En av byens mange

r kjempekranen «Goliath» på Fram-
ies', som raker like høyt som kirke-

stoltheter.

A-, 'i.

SANDEFJORD

0. B.
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gen, en hjemmelaget "torpedo, ble sendt
ira stranden vis a vis, og <iermed ble
den satt ut av spillet og ned på bun-
nen.

Et hollandsk bergningsselskap van
Wienen greide å få kjempen flytende,
men å reparere den var ikke enkelt.
Framnæs Mek. Værksted var alene
om å kunne dokke kjempen, og såle
d;.o kom Gqliath tilbake til sin pleiefar
og ble atter byens og verkstedets
stolthet. For nå hadde den også opp
levd noe.

Å kravle opp på kjempens ene arm
kreyer en god del tid og krefter, sam
tidig som De naturligvis ikke må væ
re svak for store høyder. De teller
trinene, tar en pust når De kommer
til hundre, ser folk under Dem bli
mindre og mindre, og når De etter
166 trin står på toppen, ser De hele
verkstedet i fugleperspektiv. Under
Dem kryr og kravler arbeiderne som
maur i en tue (uten sammenligneng
for resten), og hvis De ikke allerede
har gjettet det, kan vi røpe at det er
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KITTELSENS PATENTMETAIL

Hans Kittelsen
Damstredet lio Oslo
Telegramadrssso: Patentmetall
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Oslo, Sjéfartsbygninyen, v. 638, Kongensgt 6
Telefon Centralbord-10226. Telegr.adr Specific.
Newcastlo 90, Grey [Street. Telegr.adr. Specific.

£f TEKNISKE (KONSULENTER ',

Tilsyn med nyfoygninger og reparasjoner.

li sig er iltetull
for stile bciliov

Be sikt i geise av skib.

Oslo, Sandefjord,
Newcastle on Tyne og Cardiff.

i £ w

ierjen og ferjestedet som fortoner
slik som på bildet nedenfor, når D(
ligger på maven på den lille plattfor
men på toppen av kjempekranen «Go
liath.

Telefon 16 628
Etabl. 1892
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