Hyggelig jul og nyttår på Syd Georgia 1928/29

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Fra koker Thoralf
Thorsen Tørrestads
dagbok på Prins
Olavs Havn.

Postsekkene
«Vi fikk masse pakkepost 28. desember og den var 8 uker
gammel og det var post også den 22. Januar som var sendt
hjemmefra den 21.november og 10. desember», skriver
Thoralf Thorsen i dagens hovedartikkel. At posten var viktig
viser dagboken meget tydelig, og dette bildet fra Prins Olavs
Havn på Syd Georgia i 1929 der posten blir samlet på dekket
til skipet «Southern Isles» før utdeling til mannskapene på
«Prinsehavna», gir en anelse av omfanget.

Svein Thorsen
redaksjonen

12 hval julaften, 15 koker i benkokeriet
og Tidemansen nattvakt i julehelga.
Jeg løste av juledags morgen og
kokte ferdig ved middagstid. Ca 700 fat
på den koken og 22000 fat olje til jul (til
og med julaften), 16000 sekk guano til
jul.
Høytidelig julaften på Prince Olav
1928, fri ettermiddag kl 1500, og kl 1930
julaften samles vi i forsamlingslokalet.
Sang julesanger og det var pianomusikk
av fru doktor Langevold og fiolin av kjemiker Hansen.
Leste juleevangeliet og deretter julesanger, og så kom julenissen (Gilbu)
(han var rigget godt til), med julepakker
fra selskapet Irwin & Johnson.
Etter møtet i salen samles vi i
spisesalen, fikk da nøtter, småkaker
og «toddy». Mange hadde en «tår»
på lur og julestemningen vokste ut på
natta.
Juledagen en stille og fin dag, kino om
kvelden. Annendag jul litt sur og kald,
ikke solskinn.
Hvalbåtene gikk ut om morgenen og
kom inn ut på natten med en hval hver
seg. Kino om kvelden.
Tredjedag jul er arbeidet i full gang
igjen, kaldt og ingen solskinn. 4 hval i
dag. «Southern Isles» ankom Prince
Olav i dag 3. juledag. Den nye skytteren
ankom hit med «Isles».

Masse pakkepost
Vi fikk posten fra «Southern Isles» fredag kveld den 28. desember, masse pakkepost, men vel to måneder gammel.
Fikk også samme kveld brevpost med
en båt som var kommet til Leith Harbour.
Den nye skytteren som kom hit med
«Isles», overtok båten «Shore» lørdag
den 29.desember, det var styggvær
på sjøen den dagen, men «Shore» fikk
en hval på formiddagen, de andre



på brakka: Julefeiring på brakka på Syd Georgia. Thoralf Thorsen nr. 2 fra venstre. Alle foto:Svein Thorsen
ingenting.
Sigurd Andersen som hadde båten er
nå styrmann.
Oljeproduksjonen til nyttår er 24326
fut. Hvaltallet 394 hval til nyttår.
«Spray» 118, «Wave» 105, «Flower»
101 og «Shore» 70 hval. 15 koker i
benkokeriet
julaften,
Tidemansen
nattevakt.
Nyttårsaften hadde jeg nattevakt, full
kok overalt den dagen. 21 koker i benkokeriet og 290 fat. Til sammen av den koken ble det 1027 fat.
Båtene kom inn med til sammen 15
hval nyttårsaften, men ikke noe arbeid i
dag, så båtene ligger inne.
Arbeid igjen 2.nyttårsdag på 15 hval og
produksjonen av dem 928 fat. Fredag
den 4.januar 1929.
Finfint vær i dag, og til i dag 16 hval
derav 3 blåhval, full kok til kaffetid. I
spekk medgått 14 hval (2 igjen).
For første gang alle koker fulle i benkokeriet 22 stykker og fullt kl 1630. Søndag 6.januar. Fullt arbeid i dag.
Båtene kom inn med til sammen 18
hval og så var det 7 igjen fra i går. Fyller
til natten 29000 fat. Strålende solskinn i
dag. Fredag den 11. januar, fint vær, men
lite hval. Kun en til i dag.
Produksjonen 32000 fat. «Spray» har

før og nå

hatt kjelesjau og var ferdig i går. «Wave»
ligger inne for kjelesjau i dag. «Southem
Sky» fisker.
Prince Olav søndag den 13. januar
1929. Arbeidet på 11 hval i dag,fint vær
og fyller til natten 35500 fat olje.
Mandag den 14. 16 hval i dag, all
hval gikk med og ca. 1000 fat, fint vær.
Tirsdag den 15. Sytten hval i dag og fint
vær.

Arbeid hver søndag i januar
«Flauris» ankommer Prince Olav fra
Falkland fredag den 18. januar. Gammel
post helt i fra november.
«Southern Isles» lastet 4000 fat olje
og gikk herfra til «Southern Empress»
søndag den 20. januar på ettermiddagen.
Søndag den 20. kom også en norsk båt
«Alenora» hit med kull, den hadde ikke
post med, men en båt som kom til Leith
hadde posten med da de gikk samtidig
fra England.
Vi sendte post med «Tijuca» fra Grytvika den 22.januar.
Sendte i alt 15 brever. Fikk en masse
post tirsdag 22. januar, post fra 21. november og fra den 10. desember.
Antall hval på Prince Olav onsdag 25.
januar, i alt 666 hval. Derav har «Spray»

vinter: Prins Olavs Havn i vinterdrakt med Thoralf Thorsen innfelt.

183, «Flower» 180, «Wave»179 og «Shore»124. Oljeproduksjonen pr. 25.januar
er 40048 fat!
Prince Olav søndag den 27. januar. Arbeidet på 10 små hval i dag, produksjon
til i dag er 42463 fat.
Vi har arbeidet hver eneste søndag i
januar måned, arbeidet hver dag siden
2. nyttårsdag hittil.
«Almora» ligger her og losser kull nå.
Arbeidet med den i dag, den hadde dårlig kull med seg, elendig dårlig steam
under full kok.

MS Theron
I november 1955 forlot Ms Theron (bildet) sentrum av London for Sydishavet med ekspedisjonen «The Commonwealth
Transantartic Expedition» om bord. Skipet var registrert som
selfanger i Halifax med norsk kaptein Harald Marø. Eier var
Christensen Canadian Enterprises med Thor Dahls rederimerke i skorstein og baug. I Montevideo kom deltakerne fra
New Zealand om bord med Sir Edmund Hillary i spissen. Ferden gikk derfra videre til Grytviken med endelig mål, Vahsel
Bay i Weddelhavet, der skipet ankom i slutten av januar 1956
etter å ha vært fanget i isen i fire uker. På denne tiden disponerte CCE de to canadiske selfangerne Theta og Theron som
bl.a. ble utleid som ekspedisjonsskip til utenlandske ishavsoppgaver. Begge de nevnte skip ble gjennom årene dokksatt
og reparert i Sandefjord.
Tekst: Harald Fevang
	Foto fra boken «Ships of the Antartic»

Rettelse på sidene 5. desember
Noen av våre observante lesere har oppdaget at snøbildet nederst på siden slett
ikke var fra Tangen, men selvfølgelig fra
Asnes. Red. beklager og sier takk til våre
observante lesere!

Foto v/ Sandefjord Lokalhistoriske Senter

Prinsehavna: «Southern Spray» fanget 183 hval, men måtte også overhales på Prinsehavna.

Raggare 1965
I sekstiårene tok norske unggutter
etter svenskene, kjøpte gamle og store
amerikanske biler, fylte de opp med jenter,
kjørte runder i bygatene og parkerte samlet
på faste steder. Til glede for noen og ergrelse for mange. Dette bildet er tatt 17. mai
1965 foran Bedehuset i Museumsgata fra
Gulf Stasjonen, Museumsgata Service
Senter. Seinere gikk kortesjen rundt i byen.
Sjåførene antas å ha vært populære hos
de unge damer, i alle fall ble bilene gjerne
fylt opp av mange slike, og musikken var
lett å høre på raggarturene som de helst ble
kalt. I dag er mange av sjåførene og deres

damer trygt forankret i pensjonistene
rekker, får sin lønn av NAV den 20. i
hver måned, og kjører forsiktig rundt i sine
Opel og Volvo familiebiler og blir passet på
av forsiktige eldre fruer! Nå-bildet viser i
hvert fall at ingen er parkert foran Bedehuset lenger! Nå er det veivesenet som opptar
plassen.
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