
På Syd-GeorGia, var det vinterbestyreren som fungerte 
som tannlege. I midten av 1920-årene var det ingen vei uten-
om for en av mannskapet på Strømnes. I sykestua ble han 
plassert på en pinnestol. Pasienten skrek til da bestyreren 
prøvde å dra. I den tro at han hadde brukt feil tang, prøvde 
bestyreren en ny. Slik fortsatte det inntil alle tengene var 
prøvd. Da ble «svensken» tilkalt. Han tok den første og beste 
tanga han fant, plasserte den over tanna og røsket til, og ut 
fôr tanna. «Svensken» ble belønnet med et stort krus med 
brennevin. Pasienten fikk ingenting. Tekst: odd Galteland

Hos «tannlegen»

KoKerieT SolGlimT på 12 246 brt. ble bygd i 1900 som pas-
sasjerskipet Potsdam. Solgt i 1915 og omdøpt Stockholm. 
Bygd om til kokeri i 1929 og gitt navnet Solglimt. Kom i A/S 
Odds eie i 1931 og opererte siden pelagisk. 9. april 1940 var 
hun underveis til USA med hvalolje. Innrullert i Nortraships 
og sendt til Antarktis som forsyningsskip for hvalflåten i 
1940/41-sesongen under kaptein Norman Andersen. Solglimt 
ble sammen med andre forsyningsskip/kokerier oppbrakt av 
den tyske hjelpekrysseren Pinguin og ført til Bordeaux hvor 
skipet ble losset og mannskapet overført til en konsentra-
sjonsleir. De ble etter hvert frigitt og kom til Norge i mai 1941. 
Solglimt ble innlemmet i den tyske marine, omdøpt Sonder-
burg og brukt som depotskip i franske havner. Senket på hav-
nen i Cherbourg under et flyangrep. Hevet, men senket i 
samme havn et par år senere. Hevet på ny i 1947 og tauet til 
Storbritannia for opphugging. 
 Tekst: odd Galteland/Bilde: ragnar iversens arkiv

F/K Solglimt

New FortuNa Bay ca. 1915: Bestyrerboligen bak flaggstangen. Overalt på området store berg av tønner til å fylle hvaloljen i. 
 Foto: HvalFaNgstmuseet

3 reinsbukker og 11 simler til øya. Reinsdy-
rene var ledd i en plan om å skaffe kjøtt til 
stasjonene og samtidig gi mannskapene 
muligheten til jakt.  Dyrene ble sluppet løs 
på Barffhalvøya. I mangel på lav ble vik-
tigste føde tussock-gress, en hardfør tue-
dannende gresstype som kunne bli 1,5 
meter høy. Til tross for jakt, vokste flok-
ken raskt. I 1928 var den vokst til 4-500 
dyr, senere talte flokken flere tusen. 

Fotball
Fotballbasillen nådde Norge på slutten 
av 1800-tallet. På kort tid ble idretten 
svært populær. Interessen for fotball tok 
mannskapene med seg til Syd-Georgia. I 
et brev fra en av dem som var knyttet til 
New Fortuna Bay i 1913, leser vi at:  
«Gutterne her har nu en stor fotballklub 
og driver ihærdig paa hver aften med at 
spille, og de mangler ikke tilskuere her 
heller, og jeg tænker de til sommeren 
optar kampen med dem hjemme.»

New Fortuna Bay 1912 – 20
Fra 1912 og framover var hvalolje- og gu-
anoproduksjonen i New Fortuna Bay 
jevnt bra. Stasjonen var i det store og 
hele veldrevet; først under bestyrer L. E 
Larsen, siden under bestyrer Wictor Es-
bensen. Sistnevnte var for øvrig en av C. 

A. Larsens svigersønner. 
Beste sesong var 1915/16 da det ble 

produsert 31 000 fat hvalolje og 23 000 
sekker guano. Fangsten gikk etter dette 
noe ned, til tross for at man under siste 
del av 1. verdenskrig fikk lov til å bruke 
tre båter. Økonomisk var ikke nedgan-
gen alarmerende, for selskapet tjente 

fortsatt gode penger og betalte ut solide 
utbytter. Alarmerende ble det først etter 
1919/20-sesongen da fangsten bikket 
under 20 000 fat, og man samtidig fikk 
beskjed om at spesialtillatelsen for bruk 
av en ekstra båt nå var trukket tilbake. 
Da satt man med båter bygd i 1909 og 
1912, alle modne for utskifting slik hval-

I en serie på fire artikler 
søker vi å trekke fram 
hvalstasjoner på Syd- 
Georgia som har gått i 
glemselen. Første artikkel 
omhandlet Godthul. Nå er 
turen kommet til New 
Fortuna Bay, stasjonen 
lengst sydøst på øya.

Odd Galteland
redaksjonen@sb.no

New Fortuna Bay (i dag omdøpt 
til Ocean Harbour) var den av 
stasjonene som fikk kortest 
levetid – bare 11 år. Stasjonen 

var eid av Hvalfangerselskabet «Ocean» 
A/S og disponert av Chr. Nielsen & Co., 
Larvik. 

Initiativet til selskapet ble tatt av Lau-
ritz E. Larsen, C. A. Larsens fem år eldre 
bror. Etter fire år som underbestyrer i 
Grytviken ønsket han i 1908 å starte for 
seg selv. Han sikret seg en fangstlisens 
gjeldende fra 1. oktober 1909. Sted til å 
bygge en landstasjon hadde han funnet i 
New Fortuna Bay, ei bukt 6-7 kilometer 
syd for Godthul. Innerst inne i denne 
bukta hadde han funnet et flatt landare-
al som var beskyttet for vind fra de fleste 
vindretninger. Eneste problemet var at 
havnen var trang, og det var vanskelig å 
bygge en brygge der. 

i drift 1909
Høsten 1909 ble transportskipet Ocean og 
de to hvalbåtene Penguin og Pelican sendt 
nedover til New Fortuna Bay med en pre-
fabrikkert landstasjon. Om bord i Ocean 
var også Lauritz E. Larsen som skulle 
være bestyrer på den nye stasjonen.

På rekordtid ble en velutstyrt stasjon 
med spekkokeri, kjøtt- og beinkokeri og 
en guanofabrikk reist. Som en kuriositet 
kan det nevnes at som eneste stasjon på 
Syd-Georgia ble den utstyrt med et lite 
lokomotiv til å trekke tunge bører. Før 
1930 brukte de andre stasjonene mann-
skapene til dette. 

Allerede i begynnelsen av desember 
1909 var stasjonen i full drift. Med to 
hvalbåter ble produksjonen første se-
songen 15 711 fat hvalolje og 3130 sekker 
guano. I 1910/11-sesongen produserte 
man hele 27 214 fat hvalolje og 11 300 
sekker guano – det beste resultat et sel-
skap til da hadde hatt med bare to båter. 
Godt hjulpet av gode priser på hvalolje, 
delte selskapet ut eventyrlige utbytter; 
30 % etter første sesong og 100 % etter 
andre sesong. Noe mindre fangst og et 
fall i oljeprisen brakt selskapet ned på 
jorda igjen den tredje sesongen. Da ut-
betalte man ikke utbytte i det hele tatt.

reinsdyr
Lauritz E. Larsen må for øvrig sammen 
med C. A. Larsen ta på seg del av skylden 
for reinsdyrene på Syd-Georgia – de som i 
dag, på britenes ordre, er utryddet. I 1911 
lot brødreparet nemlig Ocean medbringe 

Hvalstasjonen New Fortuna Bay 1909–1920 

Forlis: Hvalbåten Montebello som sank i en storm  Foto: ulF w. gustavseNs arkiv tog: Lokomotivet i New Fortuna Bay. Foto: ukjeNt
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Saker og ting som  
setter  minnene i sving

fangsten hadde utviklet seg – fra jakt på de 
saktesvømmende knølhvalene til jakt på de 
hurtigsvømmende finn- og blåhvalene. 

epilog
Å drive fangst med to gamle båter ble av sel-
skapet sett på som uaktuelt, og det begynte 
å kikke seg rundt etter en fusjonspartner. En 

slik fant man i A/S Sandefjords Hvalfanger-
selskab med stasjon i Strømnes. Dette sel-
skapet var litt i samme situasjon. Forhand-
linger ble innledet og endte høsten 1920 i en 
sammenslutning. Det nye selskapet fikk 
navnet A/S Vestfold. Stasjonen i New Fortu-
na Bay ble lagt ned, og produksjonsutstyr og 
bygninger ble overført Strømnes.

Har du bidrag til denne siden? Lever 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 so@loeberg.net

Sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang   
Bildeansvarlig:  Svein Olav Løberg.
medarbeidere:  Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
Kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,  
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no


