Thoralf Sørlles tre villaer 1912 - 1939

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Avbildede praktfulle
villa i Sandefjord ble i
1912-13 oppført for
hvalfangstbestyrer
Thoralf Sørlle, en
av datidens
lønnsvinnere.

Unge dekksgutter
En oktoberdag i 1963 står to forventningsfulle 16-åringer
om bord i Sir James Clark Ross-ekspedisjonens moderne
hvalbåt, Star I, og venter på at båten skal lette anker og gå ned
til Sydishavet. Til venstre ser vi Oddvar Marthinsen og til
høyre Roy J. Nilsen, begge fra Sandefjord. De er kombinerte
bysse-, messe-. lugar- og dekksgutter om bord. Tross sin
unge alder er de imidlertid ikke førstereisgutter. Begge dro ut
som femtenåringer for å oppleve «hvalfangsteventyret», og
skal nå ut på sin andre sesong. 
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illaen var én av tre han residerte i fra 1912 frem til sin død
i 1939. De to andre var på SydGeorgia.
Thoralf Sørlle, født 1875 i Tjølling,
gikk til sjøs 15 år gammel. Skippersertifikat fikk han i 1897, og i 1910, 35 år gammel, begynte han sin karriere som hvalfangstbestyrer. Først om bord i A/S Sydhavets kokeri Svend Foyn, så, i 1912, i
Strømnes på Syd-Georgia der han bygde
opp og ledet A/S Sandefjords Hvalfangerselskabs stasjon fra 1912 til den ble
lagt ned i 1931 – med unntak for to sesonger da stasjonen var utleid.

Yokohama

Villaen i Sandefjord
Thoralf Sørlles villa i Sandefjord ble
bygd på en 5,4 mål stor tomt i Vestfoldgata 14. Den ble bygd i jugendstil, en
stilart som hadde sin blomstringsperiode fra 1890 til 1914. I første etasje var det
en hall, et romslig kjøkken, tre stuer, et
kabinett og et gjestetoalett. I andre etasje var det en stor stue, fem andre rom,
vesentlig brukt som soverom, samt to
bad. Under bygget var det en stor kjeller
med bl.a. biljardrom. Bruttoarealet var
596 m2 og boarealet 360 m2. På eiendommen ble det også oppført en garasje
med leilighet over.
Boligstandarden var langt, langt i
overkant av den hans samtidige hadde.
Men som hvalfangstbestyrer hadde Sørlle råd til dette. Hvalfangstindustrien
hadde to trekk felles med vår tids oljeindustri: risikobetont, men samtidig svært
profitabel hvis suksess. Og Sørlle hadde
suksess. Eierne av Strømnes lønnet ham
deretter, og han fikk lønn på nivå med
de best betalte bedriftslederne i Norge. I
1926 da Sørlle tjente 102 000 kroner,
tjente generaldirektørene for landets to
største private bedrifter, A/S Borregaard
og Norsk Hydro, i underkant av 100 000
kroner. (Vanlige folk hadde på denne tiden rundt 3 000 kroner i årslønn.)
Bedriften Sørlle var satt til å lede, var
ingen liten bedrift. På slutten av 1920-tallet var det over 400 mann som jobbet i
Strømnes i fangstsesongen. Sørlle hadde
ansvaret for at det store fabrikkanlegget
på land fungerte, liksom han hadde ansvaret for at de 8-9 hvalbåtene jevnlig
kom inn med hval slik at fabrikkanlegget
kunne holdes i gang mer eller mindre
døgnkontinuerlig. Under den sydlige
vinter (mai til september) hadde han ansvaret for et vintermannskap på 100 som
skulle vedlikeholde bygningsmassen og
forberede neste sesong.

praktvilla: Hvalfangstbestyrer Thoralf Sørlles villa i Sandefjord oppført i 1912-13 i jugendstil. 

Denne brosjyren med et enkelt kart ble nok laget for at vi
sjøfolk skulle finne fram til «Velferden». I 1969 ble det bygget
ny norsk sjømannsklubb i Yokohama. Den hadde tidligere
ligget vegg i vegg med Hong Kong and Shanghai Bank rett
ved havna, men ble nå flyttet litt lenger bakenfor i nabogata
til den Skandinaviske Sjømannskirken. For de fleste sjøfolk
var Yokohama så annerledes og fremmedartet at det kunne
være godt å komme innom til noen norske aviser og en prat
om løst og fast. I varmt vær var en Kirin heller ikke å forakte.
Noen mente også at dette ølmerket var oppkalt etter ei norsk
jente med navn Karin. I dag er mesteparten av strøket på kartet der nordmenn ble godt kjent, sanert og erstattet av store
høyhus. Norske sjømenn er det heller ikke mange av i dette
strøket lenger.
Tekst: Harald Fevang

Foto: Odd Galteland

Om Sørlle hadde et praktfullt hjem i
Sandefjord, betød ikke det at han oppholdt seg mye der, snarere tvert imot.
Villaen i Sandefjord var egentlig den villaen han oppholdt seg absolutt minst i.
Fra 1912 til Strømnes ble lagt ned i 1931,
tilbrakte han i beste fall noen måneder
om sommeren annethvert år i boligen
sin i Sandefjord. For Sørlle «overvintret»
ofte. Det betød at han var på Strømnes
21 måneder i strekk før han tok seg fri 2-3
måneder.

Første villa i Strømnes
På Strømnes bodde Sørlle i en villa stilt
til rådighet for ham av selskapet som
eide stasjonen.
Den første villaen ble bygd i 1912. Det
var en halvannen etasjes stor bygning av
vanlig norsk småborgerstandard. I første etasje var det salong, spisestue, kjøkken, soveværelse og gjesteværelse. Ifølge pastor Løken var «alt sammen hjemlig og koselig indrettet».
Ovenpå var det flere rom samt et bad
med badekar og vannklosett. Om ikke
denne bostandarden virker imponerende, så kan det nevnes at resten av mannskapet i Strømnes bodde på 10-12 manns
rom med ett vaskevannsfat på deling til
å ivareta den personlige hygienen, og

Har du bidrag til denne siden?
første: Første villa (se kryss) i Strømnes bygd i 1912. Legg merke til frittgående griser!
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med én utedo beregnet på 3-400 mann
– riktignok med 9 seter – 50-100 meter
fra brakkene.

Andre villa i Strømnes
I 1920 ble A/S Sandefjords Hvalfangerselskab slått sammen med et annet SydGeorgia-selskap, Hvalfangerselskabet

«Ocean» A/S, under navnet: A/S Vestfold. «Ocean» stasjon i New Fortuna Bay
ble lagt ned og all virksomhet flyttet
over til Strømnes. Bestyrervillaen fra
1912 ble nå for liten. I 1926 ble derfor
«Ocean» bestyrervilla revet og gjenoppført i Strømnes og samtidig påbygd. Den
«nye» villaen ble med sine 243 m2 om

andre: Den andre villaen i Strømnes mens den fortsatt var i New Fortuna Bay. I 1926 ble den
revet og gjenoppført i Strømnes samtidig som den ble påbygd, plankebelagt og hvitmalt.
lag dobbelt så stor som den gamle. I første
etasje var det en stor salong, en stor spisestue, et kontor og et kjøkken med et tilstøtende soverom for kokken. (Bestyreren hadde selvsagt sin egen kokk!) I tillegg var det
lagerrom, et bad og to små soverom der. I
annen etasje befant bestyrerens soveværelse seg samt fire andre rom og et bad.

Det var i disse to villaene i Strømnes Sørlle
tilbrakte mesteparten av sin tid fra 1912 til
sin død i 1939. Hva med familielivet vil noen
kanskje spørre? Det ble også pleid i Strømnes. Fru Sørlle var nemlig på hyppige og
langvarige besøk der nede, vanligvis med
ett barn av gangen av de i alt fire som paret
fikk.
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