Hvalstasjonen Strømnes 1906 – 1931

Saker og ting som
setter minnene i sving

Vikingmelk
portrett: Johan K. Rasmussen etterfulgte Peder Bogen som disponent i A/S Sandefjords

Fersk melk var forbeholdt eliten på Strømnes. Det nærmeste det store flertallet på stasjonen kom i nærheten av
melk, var boksen med Vikingmelk alle mann fikk utlevert
hver tiende dag på slutten av 1920-tallet. Man oppbevarte
gjerne boksen i skipskista mellom måltidene. I jula fikk man
en boks Vikingmelk ekstra pluss en julekake og 100 gram
rom. Vikingmelka og julekaka ble lagt på køya til hver mann,
mens rommen ble utdelt flaskevis – en flaske til hvert rom.

Tekst: Odd Galteland

Bilde: Fra annonse i Norsk Hvalfangst-Tidende

Hvalfangerselskab i 1914. Maleri av Per Krogh. I Hvalfangstmuseets eie

Vestfold
Strømnes desember 1930: I forgrunnen, midt på bildet ved elven, ligger funksjonærboligen, til venstre for den velferdshuset, og til høyre den nye, hvitmalte bestyrerboligen.
foto: Hvalfangstmuseet
Mellom velferdshuset og oljetankene ligger mannskapsboligene. I bakgrunnen befinner produksjonsanleggene seg. 

lokalhistorie
I en serie på fire
artikler søker vi
å trekke fram
hvalstasjoner på
Syd-Georgia som
har gått i glemselen.
ODD GALTELAND
redaksjonen@sb.no

T

idligere har vi tatt for oss Godthul, New Fortuna Bay og Prince
Olav Harbour. Siste stasjon er
Strømnes, opprinnelig eid av
A/S Sandefjords Hvalfangerselskab,
senere av A/S Vestfold.
A/S Sandefjords Hvalfangerselskab
ble stiftet i 1906 som et heleid dattersel-

skap av A/S Suderøy og A/S Norrøna. Peder Bogen fra Sandefjord var disponent
for alle tre selskaper. Etter at konsesjonen på Syd-Georgia er sikret, sendes kokeriet Fridtjof Nansen sydover høsten
1906. Utenfor Syd-Georgia går imidlertid kokeriet på en uregistrert grunne og
synker i løpet av 6-7 minutter. Ni mann
omkommer. Kaptein Chr. Castberg sender følgende korte telegram hjem til sin
kone: «Nansen forlist. Jeg vel.» Året etter
sendes et nytt kokeri ned – Fridtjof Nansen (II). Fram til 1913 flenser kokeriet i
Strømnesfjorden – en av de tre fjordene i
Stromness Bay. Som vanlig på den tiden
foregår flensingen utenbords.

Landbasert drift
En landstasjon blir i løpet av 1912/13-sesongen bygd innerst inne i Strømnesfjorden. Dette for å etterkomme britenes ønske om landbasert drift. Kokeriet
Fridtjof Nansen (II) og skrottkokeriet
Fulwood fases deretter ut. Fram til og
med 1916/17-sesongen er fangsten ved
Strømnes, som stasjonen ble kalt, meget god. Men så setter 1. verdenskrig en
stopp for aktiviteten. Selskapets transportbåt, Capella I, blir i 1917 senket av en

tysk u-båt. Uten mulighet til å frakte
mannskap og forsyninger ned, og hvalolje tilbake, gir man opp driften og leier
stasjonen ut til The Southern Whaling &
Sealing Co. Ltd.
I 1919 tar A/S Sandefjords Hvalfangerselskab over igjen, men selskapets hovedproblem – manglende transportskip – er
fortsatt ikke løst, for forsikringssummen for Capella I viser seg å være så liten at man verken har råd til å bygge et
nytt transportskip eller kjøpe et brukt
et. Et transportskip blir leid inn, men
selskapets disponenter, Johan Rasmussen og Alex. Lange, finner dette svært
utilfredsstillende. Tanken om sammenslutning med et annet selskap for å løse
problemet slår rot. Det innledes samtaler med det larviksregistrerte Hvalfangerselskabet «Ocean» A/S med stasjon i
New Fortuna Bay. Dette selskapet har
nemlig det A/S Sandefjords Hvalfangerselskab ønsker seg mest av alt på denne
jord: transportskipet Perth. Samtalene
blir vellykkede og
Hvalfangeraktieselskapet «Vestfold»
blir en realitet 8. november 1920. I henhold til avtalen mellom de to opprinnelige selskaper skal driften ved New For-

tuna Bay legges ned og driftsbygninger,
hvalbåter og nødvendig mannskap
overføres Strømnes. Sammenslutningen blir en suksess, og det nye selskapet
kan notere seg for store fremganger i
1920-årene.
På Strømnes er Thoralf Sørlle i alle år
bestyrer. I ham har stasjonen en utmerket leder som ikke bare er selskapets
mann, men også mannskapets. Han skal
ha æren for at Strømnes er en fredelig
plett i Syd-Georgia-sammenheng i de
turbulente årene etter første verdenskrig
da det ble klart at lønningene til hvalfangerne ikke hadde holdt tritt med inflasjonen. I motsetning til bestyrerne og disponentene på de andre stasjonene – spesielt
på Grytviken og Leith Harbour – som
vender det døve øret til mannskapene i
lønnsspørsmålet, velger Sørlle å lytte til
sine mannskaper og gir dem en rimelig
lønnsforhøyelse. Mens de andre stasjonene opplever atskillige streiker i disse
årene, er Strømnes en streikefri oase.
Fram til og med 1928/29-sesongen blir
det gjort en rekke gode fangster ved
Strømnes. I flere sesonger koker man ut
over 70 000 fat hvalolje; i toppsesongen
1925/26 er utkoket hele 86 200 fat. I tråd

Flensing: Om vi skal kalle bildet «En pust i bakken» eller «Til ære for fotografen» kan være

hipp som happ. Flensingen er uansett brått stoppet opp. Foto: Erik Evensen

med de store fangstene blir Strømnes stadig
bygd ut. Ingeniør E. Fred. Heyerdahl omtaler
i en tilstandsrapport i 1926 stasjonen slik:
…«Stationsanlægget med kaier, fabrikbygninger, lagerhuser, svære lagertanker, beboelseshuser og barakker, transportspor paa
kryds og tvers, virker imponerende. Særlig er
det en fornøielse at se de nye, svære kokerier –
et helt ut moderne anlæg.»… I 1928 blir det
bygd et stort velferdshus for mannskapene
med bibliotek, kino og teaterscene, og våren
1931 blir en flytedokk til å reparere hvalbåter
sjøsatt. I og med flytedokken er Strømnes
nærmest for den komplette fangststasjon å
regne. Ironisk er det da at Strømnes noen
måneder senere blir lagt ned.

Epilog
Nedleggelsen av Strømnes er imidlertid en
villet handling fra A/S Vestfolds side, for selskapet hadde i 1930 bestemt seg for å gå pelagisk og bestilt et flytende kokeri. Strømnes
skulle i fremtiden bare brukes som et reparasjonsverksted for hvalbåter. I juli 1931 blir
kokeriet Vestfold ferdigstilt, men går
sammen med resten av den norske fangstflåten rett i opplagsbøyene på grunn av den
store overproduksjon av hvalolje i
1930/31-sesongen. Økonomisk sett rammes

A/S Vestfold hardt av oppleggssesongen, så
hardt at det i 1937 velger å trekke seg helt ut
av hvalfangsten. Rederiet fortsetter dog
som tankrederi til 1976 da det går inn i A/S
Rosshavet.
I 1945 kjøper Chr. Salvesen & Co. – eieren
av nabostasjonen Leith Harbour – Strømnes
og bruker stasjonen fram til 1961 nøyaktig
slik A/S Vestfold i sin tid hadde planlagt –
som et reparasjonsverksted for hvalbåter!

Kokeriet Vestfold på 14 547 brt. ble bygd ved Furness Shipbuilding Co. i Middlesbrough. Det ble overlevert eierne, A/S
Vestfold, sommeren 1931. Ved krigsutbruddet 1940 var det
registrert i Panama og disponert av Johan Rasmussen & Co.
Da skipet ikke var norsk, gikk det ikke inn i Nortraships, men
gjorde likevel en krigsinnsats på de alliertes side. Gikk først
noen turer langs kysten av Nord Amerika for så å ende opp
med en tur i Atlanterhavsfart. Skipet ble så dirigert til Curacao for å ta med seg en last olje til Freetown, Sierra Leone der
det ankom 5. september 1940. I Freetown kom hun til å ligge
fram til 4. juni 1942 og fungerte der som et flytende oljedepot. Ble så satt inn i Atlanterhavsfarten igjen og møtte sin
skjebne 17. januar 1943 da det på vei til Storbritannia ble senket av en tysk ubåt (U-268). 19 mann omkom.
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