
Å samle på gamle konvolutter fra Sandefjord kan være en 
både interessant og lønnsom hobby. Og ikke minst spennen-
de. Slik som det avbildede brevet stemplet i Sandefjord den 
22. Mars 1858 og sendt via Svinesund og Frankrike til den 
norsk/svenske konsulen i Konstantinopel. Nylig ble det lagt 
ut på en auksjon i Oslo til en pris på seksti tusen norske kro-
ner. Sluttprisen ble etter sigende enda høyere. Er det noe rart 
at den lokale frimerkeklubben får mange besøk når sjelden-
heter auksjoneres bort også her i byen? 
 Tekst: Harald Fevang/Foto: Kjell Germeten

Gamle konvolutter

«JaniTa» var tidligere et tørrlasteskip, bygget i Japan i 
1964. Undertegnede kom om bord i Houston i 1967 og båten 
hadde da kinesisk mannskap. Vi var 10 norske offiserer og 26 
mannskaper. I 1968 på høsten kom «Janita» til Bluhm und 
Voss-verftet i Hamburg, for å bli bygget om til bilbåt og char-
tret for VW. Dvs. at vi fikk hengedekk og pontonger til å fylle 
rommet under åpninger i hengedekka når vi lastet biler. Bul-
klast, dvs korn, kull e.l. var ofte på returen. Vi skiftet til norsk 
mannskap og bemanningen redusert til 25 mann. Dessverre 
ble jeg sykeavmønstret, etter en fotballkamp hvor jeg var 
keeper og brakk armen. «Janita» vant likevel Tysklands- 
serien det året, men det er en annen historie. 
 Tekst svein Olav løberg/Foto: Peer møller

«Janita»

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Denne HvalbÅTen ble bygget på Fredrik-
stad Mekaniske Verksted. For AS Kosmos i 
1959. Dette var den siste hvalbåten med 
dampmaskin bygget i Norge. Skytter var 
Harald Andersen. Båten fanget først for 
Kosmos 3 og videre fram til 1965 for Kosmos 
4. Deretter ble hun i 1966 solgt til  
Union Whaling i Durban og omdøpt til C.G. 
Hovelmeier. 

i FørsTe omgang ble hun utleid tilbake til 
Kosmos som bøyebåt, og etter det fanget 
hun hval fra Durban fram til fangststopp der 
i 1975. Fire år senere ble båten ombygget til 

fiskebåt med mulighet også for piratfangst 
av hval på Afrikakysten. I 1983 ble hun solgt 
til Atlantic Fishing Enterprises og etter dette 
brukt som målfartøy og senket av den Syd 
Afrikanske marinen. 

DaGens bilDe viser Kos 53 under utrust-
ningsarbeid med lokale mannskaper på 
Ranvik i 1963. Noen som kjenner igjen kare-
ne? Nå-bildet viser et noe annerledes miljø 
på Ranvik-kaia.

 Tekst: Harald Fevang 
 Foto før:  Politiarkivet 
 Foto nå: svein Olav løberg

Kos 53Før OG nÅ

«MT Janus»: Etter brannen på «MS Slemmestad» var kjempetankeren «MT Janus» tilhørende Anders Jahres rederi, 
adopsjonsskipet til Den høyere skole fram til 1963. alle foTo: Peer Møller-arkiveT
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Tidligere, da man hadde  
en Handelsflåte under 
norsk flagg, og en norsk 
stamme av sjøfolk, fantes 
noe som man kalte for 
adoptivskip. 
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I 1951 var det bl.a. Den høyere skole i 
Sandefjord som hadde en slik for-
bindelse. Fra Sandefjords Blads 
julenummer i 1951 skrev Vilhelm 

Møller en artikkel i så henseende. 
Fartøyet skolen hadde kontakt med 

var A. F. Klaveness sin «Slemmestad». 
Kapteinen ombord het Mohn Berg. 

Fartøyet hadde mye glede av denne 
kommunikasjonen. Så også var tilfelle 
med skolen. Vilhelm Møller referer til et 
brev fra skipet datert 29/9-1947:

«Vi har to brev å takke for siden  
sist, det ene fikk vi om bord i New York.» 
Slik begynner kapteinen sitt svar til  
skolen. 

Skipet mottok ikke brevet før i februar 
1948. Det første brevet var fra Ragnhild 
Oseberg i 2b. Hun hadde skrevet om po-
tetferien det året. 

Det andre brevet var fra 3b. Somme-
ren 1947 hadde skipet mottatt en stor 
bunke brev ved ankomst Hong Kong,. 
Avsenderne var Hans Henriksen, Anne 
Marie Haraldsen, Marit Rusletvedt,  
Ragna Solberg, Marit Skorge, Camilla 
Hotvedt, Eva Hansen, Frøydis Hole,  
Sølvi Monsen, som hadde en flott teg-
ning på brevarket. Kapteinen avslutter 
med: 

«Vi koset oss alle ved å lese om det 
daglige livet på skolen, skiturer, leksele-
sing og ellers alt som hender på skolen 
og i byen».

«MS Slemmestad» ble herjet av brann 
senere, og Den høyere skole fikk etter 
dette tildelt «kjempetankeren» «MT Ja-
nus», tilhørende Anders Jahres rederi 
som erstatning. 

Helt fram til at dette skipet ble solgt  
i 1963, kjempet elevene i sine idretts-
konkurranser om napp i Januspokalen 
som ble gitt skolen av skipsmann- 
skapet.

Adopsjonsskip fra 1947 til 1980

besøk: Mosserød Skole hadde lenge «Jastella» som sitt adopsjonsskip. Her er kaptein Reidar 
D. Paulsen på besøk på skolen i samtale med lærerne Georg Buøen og Berit Furset i 1976.

6. klasse På sande skole: Elever besøkte i 1980 sitt adopsjonsskip «Jalinga» og bildet viser fem av elevene ombord.  
Fra venstre: Gorm Bøndelykke, Jan Åge Larsen, John Iver Stakston, Morten Arveschoug og Thor Becker.

sekskanT: Smågutter fra Sande skole får sekstanten demonstrert av overstyrmann Willy H. 
Handegård i 1980 ombord på «Jalinga».
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