






En ny tilværelse i en 
lun langgrunn vik langt inne 
i fjorden, det åpne havet ute av 
syne. Luka på toppen var for-
svarlig boltet fast, men under 
over� aten fant reker, krabber 
og små� sk ly i lasterommet. 
Et yrende liv. Krabbene ble 
konstant � sket opp, puttet 
i bøtte og tømt ut igjen på 
kvelden, av to gutter på dekk 
med tausnøre, bøyd spiker, og 
blåskjell delt i to. 
De hadde fortalt oss at Fiin-
beck var en hvalbåt, og vi 
hadde ingen grunn til å tvile 
på det, Fiinbeck var jo større 
enn robåten fra hvalfangst-
monumentet inne i Sande-
fjord. Jeg sluttet egentlig aldri 
å tenke på Fiinbeck som noe 
annet enn en hvalbåt, inntil 
jeg sto på havna i Reykjavik i 
sommer.



      En dag kom det to store gutter.         Slemme gutter med � skestenger     
    Slemme gutter.             Slemme gutter på vår brygge.

Det var slutten på 
”catch and release”-
� ske for oss. Ingen 
skulle få drepe ven-
nene våre igjen. Fra 
nå av skulle vi drepe 
dem selv.

Flådde dem på stranda. 
Lot skinnene ligge igjen 

på en stein. 

Trampet på 
Fiinbeck og 
� sket ål med 
skarpe kroker.  

Vi så på uten å gjøre noe. Vi kunne ikke 
stoppe dem (vi turte ikke prøve).

Etter hvert slo også to åler seg til inni Fiinbeck. De pleide 
å bite på krabbesnørene, men slapp så fort vi � kk dem 
over vannkanten (bøyde spikre har ikke mothaker).

Det gjorde ikke noe. Det var uansett spennende, hver gang. 
Før eller senere skulle vi få dem opp på brygga, og da...
Eller ville vi det? Nei, de var vennene våre.





Onkel R lot seg 
overtale til å for-
telle om fjordens 
beste � skeplass, og 
hvordan vi skulle 
� nne den.

Påfølgende forhan-
dlinger (trygling og 
grining), førte til 
en avtale på harde 
vilkår som ga oss 
lov til å dra.  

Avtalen ble
misligholdt.



Moren vår var ikke begeistret for at vi dro. Hun likte ikke 
å � ske, og ville gjerne vi skulle gjøre andre ting sammen 
i ferien. Besøke fortidsminner og gå på utstillinger. Det          

ble aldri noe av.

Så � sket vi så lenge � sken bet. Nappet det ikke kom vi tidlig hjem. 

Vi dro uansett 
ut rett etter 

middag hver 
dag, mens mor 

ble igjen hjemme,  
puslet og koste seg.

Men hun stilte opp for 
oss, ble med ned på 
brygga for å spytte tre 
ganger i vannet bak oss når vi la ut. Onkler hadde 
sagt at det måtte til for at vi skulle få napp. De hadde 
også fortalt at kvinnfolk i båt betød ulykke, men nå 

var det tross alt 70-tallet, så de mente 
jo ikke alvor.    Tror jeg.



Av og til var tante og bestemor på besøk, 
og da endret vanene seg. Vi � kk gjøre ting 

vi vanligvis ikke gjorde. 



Vi kunne ikke kaste de minste � skene tilbake i 
havet, for all fangst måtte veies og registeres. 
Det var en kjempejobb, og vi måtte gjøre den 
helt alene, for faren vår ville bare sløye.



Vi kunne ikke kaste � sken etter at regis-
trering var unnagjort, for det var en regel; 
alt måtte spises.  Alt, selv om vi måtte ha 
� sk tre ganger i uke det neste året. 

Far var kokk med fosskoking og aroma-
tiske torskehoder som spesialitet. 

Så hver middag måtte 
jeg og broren min spise minimum en 
� sk hver. Det var en kjempejobb, og det 
var ingen hjelp å få.

Dagen etter ville vi mase 
om å få dra ut igjen.







De sa Fiinbeck var for farlig. Farlig? 
Fiinbeck var jo snill!

Men Fiinbeck ble hugget opp,  og erstattet 
av en sjelløs trebrygge. Det gjorde vondt,  
jeg savnet ham hele tiden. 

Etter hvert bleknet det riktignok, 
men det gjorde alt annet ved 
Sandefjord også. 

Man kan se det på � ske-
listene. De blir gradvis mer 
sluvete år for år.  Tilslutt 
opphører de. 
Siste notering i boka er en 
litt spydig kommentar i en 
noe mer moden 
håndskrift. 

 Mer enn 30 år etter � kk en rei-
sende på kaia i Reykjavik et akutt behov for 
å vite alt om Fiinbeck. Svarene lå ikke på 
havna der, men kanskje Nord på Island, i 
hvalmuseet i Husavik? 
Han dro dit, men fant egentlig ingenting. Nå 
hadde han imidlertid fått blod på tann, og 
innså at han måtte hjem. Der begynte han å 
spørre slekta. Men de som sikkert viste noe 
var borte nå, og de som man kunne tro at 
skulle vite noe, gjorde ikke det likevel. Ingen 
var særlig interessert heller. Noen hadde 
vage minner om ”noe jernskrap” eller ”en 
gammel rustholk”. 
Ingenting konkret dukket opp i bøker, arkiver, 
på museet eller biblioteket. Det fantes utall-
ige feriebilder fra Sandefjord, men merkelig 
nok ingen hvor Fiinbeck er i fokus. I beste 
fall i bakgrunnen, dekket av båter og folk i 
badetøy.



På ett bilde, et panorama tatt langt unna, ses likevel hele Fiinbeck gjennom en 
åpning mellom trærne. Kopien var liten, dårlig og falmet, men negativet viste seg 
å være sylskarpt, og da det ble scannet inn trådte båten frem.  Ikke akkurat skuta 
som hadde overlevd i hodet mitt, snarere et klumpete, ubestemmelig vrak.  En stutt 
liten kjukkas, - akkurat som navneopphavet sitt. Sjødyktig i ishavet?  Vanskelig å 
forestille seg. Lettere å se for seg sleping eller lossing på havna, innerst i Sande-
fjordsfjorden. År ut og år inn.  Var det derfor den � kk navnet sitt? De andre dro 
sydover hver høst, Fiinbeck måtte bli igjen... 
Det høres logisk ut, men nei,  Fiinbeck var en hvalbåt. Basta.

Jeg la ved bildet på en ny forespørsel til biblioteket, og nå � kk jeg svar på hva Fiinbeck kunne ha vært; 
De � ytende hvalkokeriene trengte masse ferskvann, vannbåter fraktet det ut fra land, og Fiinbeck så ut 

som en vannferge. Så det kunne være svaret. Ikke veldig spennende kanskje, men likevel ok. Fiinbeck 
hadde vært en (slags), hvalbåt.  Vært med, i hvert fall.
Men da jeg begynte å tenke på det, så jeg at noe skurret; den opprinnelige Fiinbecks motiv for å 
komme seg unna var jo alltid whisky og fest, (og gode kort på hånden).  Når en gjeng sjømenn tok 
ham med seg, bare for å sette ham på vannvogna,  faktisk gjøre ham til selve vannvogna, er jo 
ikke det en håndsrekning. Snarere en slem spøk, nesten et hån, helt klart ikke i navnets ånd. 

Hvalfangere ble belønnet med en dram pr 10 000 fat olje som ble kokt ut.  Hvis Fiinbeck var 
inkludert i den ordningen, ville vel ingen skade være skjedd.  Da kan jeg tenke på ham som en sånn 

tilfreds gammel sliter som nyter pensjonisttilværelsen, - en sånn koselig farkost som er alle barnas venn, 
- ikke en sånn bitter brygge, bryggende på hevn.  

Men det ble for lenge siden,  jeg klarte bare ikke å � nne ut av det.

Epilog:

I 1986 organiserte hvalfang-
stmuseet i Sandefjord en 
redningsaksjon i Antark-
tis. En sunken vann-
ferge utenfor Syd-
Shetland ble hevet 
med mye strev, og 
fraktet tilbake til 
Sandefjord hvor 
den nå er en del 
av samlingen.
Ingenting tyder 
på at museet 
hadde fått en 
forespørsel ti år 
tidligere om ferga 
som bare lå noen 
kilometer unna.

I 1992 tok Norge opp 
hvalfangst igjen, - forsk-
ningsfangst på Vågehval. 
Bestanden hadde vokst seg stor, 
ifølge norges utenriksminister så stor 
at Vågehvalen var blitt ”Havets rotte”. 

I August 2003 vedtok også Island å 
gjenoppta vågehvalfangst (men kom 

ikke i gang før 2006). Husavik 
ledet kampen mot  vedtaket, 

de hadde utviklet en vellykket 
næring basert på fotografer-
ing fremfor harpunering, 
og så størt verdi i levende 
hval. 

Det ble ingen hvalsafari 
på meg i Husavik. Lysten 
var der, men jeg måtte 
videre, mye å ordne (og 
jeg har fremdeles aldri 
sett en).

1 Januar 2010 ble det 
innført minstemål for hob-

by� ske langs norskekysten. 
Nå er det ikke lov å � ske torsk 

under 40 cm lenger. 
I Sandefjordsfjorden har det uansett 

vært praktisk talt tomt de siste årene.
Brennmanetene har tatt over, og den sjel-

løse trebryggen har begynt å synke i mudderet.




