
Klær har alltid interessert kvinner mer enn menn. Hvor-
for det er slik har sannsynligvis med det faktum at kvinner i 
mange ting er mer nennsomme enn menn og legger mer vekt 
på utseende og andre ytre ting. I april 1952 da dette ukebladet 
ble gitt ut med innhold «talende mønster til smarte sommer-
kjoler», var nok ukebladet «Sportsmanden» med intervju 
med Thorbjørn Svendsen før fotballsesongen atskillig mer 
interessant for deres menn. Men altså som bildet viser: Mo-
tene skifter og gjør at kvinner blir lagt merke til! Og det var 
vel også det som var hensikten? TeksT: Harald Fevang

Kvinner og klær

IdrettsleKene var alltid en god og viktig adspredelse for 
mannskapene ombord i samtlige fangstekspedisjoner i nyere 
tid. I 1964 da dette bildet ble tatt ombord i Kosmos 4 var det 
kaptein Gran (i midten) som under stor jubel kunne dele ut 
premier for alle de gode prestasjonene. Og akkurat her foran 
det norske flagget er det matros Peder Fjeldvik og kjøttskjæ-
rer Hansen som gratuleres i en storslått premieutdeling. 
 TeksT og FoTo: Harald sand

Kosmos-lekene

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: Ragnar Iversen. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, 
Tor Skagun, og Tor Børresen .
Kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

saker og ting som  
setter  minnene i sving

dette BIldet fra 4. August 1951 viser Thor 
Dahls gate nedover mot Brygga fra Torvet 
med solid lagt brostein. Denne gaten var en 
viktig hovedgate gjennom byen, og nåde 
den som ikke passet seg her I tiden etter ar-
beidsslutt på Framnes mek. Her skulle flere 
hundre arbeidere raskt hjem på sykkel til fa-
milie og middag. Biler som også vises I bil-
det måtte bare passé seg! Selve krysset var 
et av de farligste I hele byen med mange og 
ofte alvorlige kollisjoner. En forsiktig tra-
fikkordner sees midt på bildet som et tra-
fikkfyr. Drosjer av de siste amerikanske mo-
deller sees på holdeplassen til høyre rett 

ved Folkets Hus I bakgrunnen og Forden til 
venstre var helt sikkert på denne tiden 
svært brukbar både til varefrakt og med 
benker for befordring til Kodal og Siljan om 
høsten for bærplukkere. Rett nedenfor er 
det tydelig skiltet at parkering er forbudt. 
Dette var hjørnet som noe senere ble kjent 
over hele distriktet som Bob Bar. Et pølseut-
salg som en hel generasjon søkte til etter ki-
noslutt og før 11-bussen gikk hjem på lør-
dagskvelden. Eller også iskrem på dagtid ved 
besøk på minigolf banen rett nede i gaten. 
 TeksT: Harald Fevang /FoTo Før: PoliTiarkiveT/  

 FoTo nå: svein olav løberg

Torvet sydoverfør og nå

På dekk: Lemmer Hansen og matros Stusserød til høyre med sin private lille reperbane på dekket blir inspisert av maskinsjef Vang til venstre. alle FoTo: Harald sand

Jeg var også i dette året heldig og bli 
med i «bunkersgjengen». For det første 
ble det mere overtid og penger, og så var 
det variert. Vi var en gjeng som leverte 
alt utstyret og provianten til båtene når 
de kom inn med fangsten.

Etter ca. en uke i sjøen kom vi til Asun-
cion, der skulle alle båtene samles for og 
få alt de trengte til fangst om bord, og 
det var ikke så lite, harpuner, liner, kuler 
og krutt, så det var en stor jobb for oss i 
bunkersgjengen der. Det ble ikke mye 
tid til og gå i land, men noe ble det.

den populære fisebua   
Etter Cape Town ble langvaktene satt 

fra kl 0600 til 1800 om kvelden, og etter 
halv sesong ble det byttet (fra kl 1800 til 
0600). Gikk vi på vakt om natten ble 
måltidene servert som det skulle være 
dag; frokost, middag og kvelds.

Vi inntok den populære «fisebua» som 
fast oppholdssted, den ble ryddet på 
veien sydover. Der fikk vi ordre fra bro-
en hvis det kom båt langs siden eller om 
vi skulle akterut for å motta en hval. 
Kanskje skulle hvalbåten ha en brød-
sekk eller andre småting.

Før fangststart ventet vi på «Kos 55» 
som ikke var ferdig bygd i Japan enda. 
Den ble levert fra verkstedet den 10 nov. 
Og den var forresten 68,37 meter lang og 

9,9 meter bred. Kunne gjøre 18,9 knots, 
men vanlig var farten var 16 knots. 

Men så en dag var den der og vi var ko-
lossalt spent hvordan den så ut. Det var 
Arne Jensen som skulle ha den båten 
som skytter under denne sesongen og 
han skuffet ingen. 

Båten var helt prima både når det 
gjaldt fart og resultater. Vi var helt 
bortunder Argentina og fanga hval, stort 
sett seihval. 

Men enkelte spermhval ble det. En av 
magesekkene ble det gjort hull på og ut 
kom en Sildekonge, storøyd fisk med te-
leskop munn, det var en merkelig fisk 
som vi ikke hadde sett før.

Jeg mønstret på  
kokeriet Kosmos IV 
24/10-1964 som 
matros med en  

månedshyre på 836 
kroner pr. måned. 

Dette var min tredje 
tur sydover med 

Kosmos IV. 
 
Harald Sand
redaksjonen@sb.no

Det omfattende og unike arki-
Etter å ha fått proviant og ut-
styr om bord i Sandefjord, 
satte vi kursen sørover med 

en liten stopp på Sigrunn for livbåtma-
nøver som gikk sånn noenlunde bra. 
Det var store livbåter om bord med 
plass til nesten 100 i hver båt, og tunge 
var de både å få opp og ned. Vaktene ble 
deretter satt for oss som var mannskap; 
jeg var heldig dette år også, det ble 04 
-08 vakten.

duker og dokker og puro
Første stopp var Las Palmas, da var det 
bare å sette seg på pengelisten for å få 
noen pesetas, for en skulle jo handle 
der. Vi kunne velge om vi ville ta opp 
penger i Las Palmas eller Cape Town. Så 
jeg avtalte med en kamerat om han kun-
ne ta ut penger i Cape Town og jeg i Las 
Palmas, så da ble det penger både her og 
der. Når det gjaldt handling så var det jo 
duker og dokker og kanskje litt puro 
hvis en fikk tak i noe. Det kunne være 
fint og ta med hjem. Hele dekket var 
fullt av handelsfolk som ville selge alt 
mulig. En tur i land ble det også, men vi 
fikk bare et døgn i Las Palmas før kursen 
ble satt for Cape Town.

Så begynte matrosene å gjøre varepla-
nen klar og alt av redskap som skulle 
brukes til fangst ble klargjort. Foruten 
rorvaktene gjorde vi i stand redskap til 
båtene. Blant annet ble det gjort har-
punsjakler sammen med Leif Stusserød 
og Peder Anton Fjeldvik . Vi syntes nok 
det var tungt arbeid.

På hvalfangst med «Kosmos IV» 1964-65
lokalhistorie

lasT: Kos 55 kommer langs siden for 
levering av hval og bunkring

resTer: Matrosene fant den storøyde fisken 
Sildekongen i hvalfiskens buk

han døde stille på st. helena
Sesongen gikk for øvrig fort og da var det 
bare å begynne på hjemturen. Alle båtene 
ble samlet på St. Helena for å gi fra seg red-
skap som de ikke skulle bruke mer dette 
året og alt ble tatt om bord i koka for repara-
sjon og lagring. 

Vi fikk ikke gå i land der for vi lå bare på 
reia, men øya var jo kjent for Napoleons en-
delikt. Vi husket sangstrofen; «med seir fra 
Moskva til Cartagena, han døde stille på St. 
Helena».

Noe av fritidsarbeidet var å slå liner. Var vi 
heldig og fikk tak i en forløper av nylon var 
det bare å ta vare på den til hjemturen for å 
lage tauverk av den. 

Det ble brukt en gammel separator som 
var sveiset på 3 kroker. De tre linene ble 
strekt og hver festet til en krok, så da var det 
bare å sveive. Teppeknyting var også popu-
lært på fritiden. 

En liten info hvordan lønnen ble. Jeg had-
de kr. 4,93 pr time i overtid og hadde 925 ti-
mer. Vi hadde en viss part av fangsten, samt 
biprodukter som hvalkjøtt (20 tonn hunde-
mat) som vi gikk til England med. 

Så det ble noen tillegg til hyren heldigvis. 
Så kom vi endelig hjem i slutten av april, et-
ter å ha tjent 18 500 kroner, som ikke var så 
aller verst.


