Inntrykk fra Syd Georgia

Saker og ting som
setter minnene i sving

MATROS PÅ «R 4»

pelssel: Det «myssær» av pelssel på Syd Georgia. Ikke alle er like fredelige og vennligsinnet
Foto: Dag I. Børresen
som denne. 

Sensommer 1961 dro Freddy Nordløv ned til Grytviken
med transportskipet «Tota». Han var hyret ved stasjonen
som matros uten noen fast båt å komme til. Da selfangeren
Petrel manglet en matros, ble han etter ankomst først dirigert
om bord i den. Midt i sesongen fikk imidlertid Nordløv en
forespørsel om å gå over i hvalbåten «R 4». Bakgrunnen for
forespørselen var at den opprinnelige matrosen på «R 4» ikke
torde gå opp i tønna i ruskevær. Nordløv som ikke hadde
noen «værreservasjoner», tok jobben.

Tekst: Odd Galteland/Foto: Freddy Nordløv

«THOR I (2)»
skilt: I en mørk lagerbygning fant jeg dette skiltet i et hjørne. At skiltet er tekstet både på norsk og spansk er ikke tilfeldig. Virksomheten i Grytviken var argentinsk, men mange
ansatte var norske. 

lokalhistorie
Fire uker på øya
«sønnafor verden».
Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

E

n lørdag morgen i mars gikk jeg i
land på King Edwards Point i
Cumberland Bay på Syd Georgia.
Transporten fra Norge tok to
uker. Flyturen sørover gikk fra Royal Air
Force basen Brize Norton i Oxfordshire
og varte i 20 timer, inkludert mellomlanding på vulkanøya Ascension i Atlanterhavet. Deretter fulgte en uke i Stanley på
Falklandsøyene i vente på skipstransport. De fire siste døgnene om bord på
det britiske fiskerioppsynsskipet «Pharos
SG» i kraftig vind og høy sjø var uforglemmelige. Det første jeg så av Syd Georgia, som var innhyllet i tykk tåke, var
Brydes Rock. Klippene er navngitt etter
Johan Bryde fra Sandefjord.

Foto: Jerome Viard.

Hvalfangststasjoner og museum
Bakgrunnen for besøket var en avtale
Hvalfangstmuseet inngikk med den
skotske stiftelsen the South Georgia Heritage Trust (SGHT) i 2013 om utveksling
av fagkompetanse vedrørende Syd Georgias hvalfangsthistorie. I fire uker arbeidet jeg på South Georgia Museum i
Grytviken og evaluerte de museumsfaglige aktivitetene. Dette var en enestående anledning til å bli kjent med hvalfangststasjonen i Grytviken og ved to
anledninger besøke Strømnes Bay og
observere fabrikkanleggene i Leith Harbour, Strømnes og Husvik fra strandkanten.
Fra King Edwards Point hvor britiske
myndigheter på Syd Georgia holder til er
det i underkant av en kilometer inn til
Grytviken hvor den gamle hvalstasjonen og museet ligger. Her var jeg innlosjert i «Drukken»-villaen, og ja, navnet
er norsk og refererer til funksjonærene
som bodde der i hvalfangstperioden.

Tusenvis av skumle pelsseler
Det rike dyrelivet på Syd Georgia er viden kjent. «Dag - I hate the fuckin´ fur
seals» sa førstestyrmannen om bord på

«Pharos» advarende da jeg gikk i land,
før han rådet meg til å finne et kosteskaft til å skremme pelsselene med hvis
de ble for nærgående. Styrmannen er en
svær godlynt rugbyspiller fra Connemara på den irske vestkysten, så det føltes
ikke veldig betryggende.
Da hvalfangsten startet i Grytviken i
1904 var det knapt en pelssel å se i hele øyriket. Selfangerne hadde gjort store innhugg i bestanden og pelsselen var utrydningstruet. I dag teller bestanden på Syd
Georgia hundretusenvis om ikke millioner av dyr. Pelsselene nærer ingen frykt
for mennesker og opptrer av og til aggressivt hvis man kommer for nær. Hannene
kan veie 200 kg, beveger seg raskere enn
et menneske kan løpe og har en tanngard
som flenger kjøttet av fingrene hvis de får
tak. Bittene er farlige fordi selenes frodige
bakterieflora i kjeften gir alvorlige infeksjoner og komplikasjoner. Behandlingen
er enkel. Først må sårene og det som måtte være igjen av fingerstumper skrubbes
grundig med tannbørste og spritoppløsning, før det startes behandling med kraftig antibiotika.
På Syd Georgia er det virkelig mørkt
når det er mørkt. Etter en kveld hos bri-

tene på «pointen» syklet jeg inn til Grytviken på en gammel sykkel, med hodelykt og utdøende batterier som eneste
lyskilde. Flere steder langs den svingete
grusveien går Tussock-gresset helt ut i
veibanen. Her skjuler det seg gretne
pelsseler som ikke går av veien for å flekke tenner og forfølge forskremte museumsansatte fra Norge. Det ble mange
brå unna manøvrer for å unngå å kjøre
på bjeffende seler som krysset veibanen
med kurs for strandkanten. De store hvite flekkene som beveget seg i mørket var
ikke tåke, men pingviner på kveldstur.
Så fort man våger å rette blikket oppover i nattemørket ser man stjernebildet
Sydkorset på en fantastisk stjernehimmel.

«Få unna alt skrapet»
I år var det over 8000 cruiseturister innom hvalfangststasjonen og museet i
Grytviken. Besøket starter alltid ved Ernest Shackletons grav på kirkegården
hvor det skåles i whisky, før (nesten) alle
tømmer resten av innholdet i glasset
ned i polarheltens grav. Det blir sagt at
dette er en gammel tradisjon, men ingen vet når tradisjonen startet. Majori-

granater: Langs strandkanten i Grytviken ligger det hundrevis av harpungranater produsert på
Foto: Dag I. Børresen
Corneliussen Mekaniske Verksted (CMV) i Sandefjord. 
teten av cruiseturister reiser til Antarktis for
dyrelivet og den uberørte naturens skyld, og
mange forundres over synet av rustne fabrikkanlegg og maskineri på Syd Georgia.
«Når skal dere starte oppryddingen og få
unna alt dette skrapet», spurte en forundret
cruisepassasjer, da han så det rustne fabrikkanlegget i Grytviken.
Turistene som besøker Grytviken gis inntrykk av at dette var en norsk hvalfangststasjon, og riktig nok ligger initiativtaker og
stasjonsbestyrer C. A. Larsen begravet på
Sandefjord kirkegård, men norsk var stasjonen aldri. Norske hvalfangere og arbeidere i
Grytviken var ansatt av det argentinske selskapet Compania Argentina de Pesca, som
hadde hovedkvarter i Buenos Aires.

Ola «hvalfanger» i Klondyke?
Inkludert i museumsguidenes beskrivelser
av de norske hvalfangerne, er fortellinger
om de mange hjemmebrentapparater og
tomme brennevinsflasker som ble funnet
på stasjonene. Ola «hvalfanger» Nordmann
blir karakterisert som et nokså brutalt folkeferd som brukte kirkebygget til potetkjeller
og ikke klarte å skru korken igjen på en åpnet brennevinsflaske. Turistene får også
høre at hvalfangsten var et Klondyke uten

sidestykke. Fabrikkarbeiderne tjente, ifølge
guiden, så mye penger at man bare etter et
par sesonger kunne reise hjem til Vestfold
og kjøpe en «farm» eller starte «business».
Det skal visstnok også spøke i Grytviken
og spøkelset er naturligvis norsk. I mørke
netter går «Olaf the flenser» hvileløst rundt
blant hvalbein, blod og innvoller på plassen
der flenseplanet lå og lengter hjem.

Tørrlastskipet «Thor I (2)» på 2 502 brt. ble bygd ved
Framnæs mek. Værksted i 1938 for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl). Det var rederiets andre skip
med det navnet. Ved krigsutbruddet 9. april 1940 befant skipet i Stillehavet på reise mellom Fanning Island, Kiribati og
Manzanillo, Mexico. Det ble innrullert i Nortraships og gikk
resten av krigen stort sett med forsyninger og krigsmateriell
mellom den amerikanske vestkysten og øyer i Stillehavet.
Den typiske ruten de fleste av krigsårene var: San Francisco
– Tahiti – Fiji – Samoa – San Francisco. I 1940-41 var hun også
innom en del havner på den syd-amerikanske stillehavskysten. Etter krigsslutt gjenopptok «Thor I» sine ordinære seilinger i Stillehavet. I forbindelse med salg skiftet skipet navn
flere ganger i 1950- og 1960-årene: «Marsteinen» (1953),
«Hadera» (1957), «Skandinav» (1963) og «Fani» (1963). Hogd
opp i Eleusis, Hellas i 1969. 

Tekst: Odd Galteland/Foto: Morten Bjørndalen
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