Kongelig besøk på Syd-Georgia

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Det var ikke hver
dag hvalfangerne på
Syd-Georgia fikk
kongelig besøk.
I det hele tatt var det
bare én gang, og det
var i januar 1957.

En feil eller to…
Motivet fra hvalfangsten på hvalrosstannen er av det mer
fantasifulle slaget. Sannsynligvis er det malt av en som stod
fjernt fra hvalfangstmiljøet. Når vi betrakter figurene på tannen; eskimo med hundespann, isbjørn og pingviner, er det noe
som skurrer. Går vi ut fra at scenen er fra fangsten i arktiske
farvann, nordfangsten, passer det inn med eskimoen og isbjørnen. Men pingvinene passer absolutt ikke inn. Går vi ut fra at
scenen er tatt fra fangsten i antarktiske farvann, sydfangsten,
passer det bra med pingvinene, men isbjørnen og eskimoen
passer avgjort ikke inn.
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a besøkte den nå nylig pensjonerte (i en alder av 96 år!)
prins Philip øya som ledd i en
jordomseiling med det nybygde britiske kongeskipet HMY Britannia.
Etter først å ha besøkt Seychellene og
Papua Ny-Guinea, ankom prinsen Australia i november. 22. november 1956
stod han for den høytidlige åpningen av
sommerolympiaden i Melbourne. Via
New Zealand seilte kongeskipet videre
til Syd Shetland og Graham Land i
Antarktis.
Der besøkte Philip britiske forskningsstasjoner. Så seilte Britannia opp til Falklandsøyene for i Stanley å ta om bord
guvernør Oswald Raynor Arthur som
skulle være med til Syd-Georgia.

Norlys

Syd-Georgia
12. januar 1957 ankom HMY Britannia og
prinsen øya. Første stopp var den britiskeide landstasjonen Leith Harbour. Stasjonen ble behørig inspisert før man dro
videre til den norskeide stasjonen Husvik (Harbour).
Etter å ha hilst på stasjonens ledende
personell, gikk prins Philip over i hvalbåten Southern Jester med Nochart Nilsen som skytter for videre transport til
Grytviken. Underveis fyrte Nilsen av
hvalkanonen et par ganger i demonstrasjonsøyemed, for noe fangst på hval var
det ikke snakk om da man seilte nærmest oppe i fjæresteinene.
Den tiden da man kunne fange hval
tett oppunder land på Syd-Georgia, var
for lengst over. I 1957 måtte man ofte 150
til 200 nautiske mil ut fra øya for å få fatt
i hvalen.
Da Southern Jester svinget inn King
Edward Cove, fjordarmen som ledet inn
til Grytviken, ble prinsen møtt av en salutt på 21 skudd – noe en kongelig person naturligvis skal møtes med! I mangel på vanlige kanoner brukte man hvalkanonene på fem eldre Grytviken-båter
som lå oppankret og flaggprydet inne
ved stasjonen.
I granatene var det brukt svartkrutt
for å skape en skikkelig røyksky hver
gang man smalt av et skudd. (I selve
hvalfangsten var svartkruttet forlengst
avløst av røksvakt krutt.) I kjølevannet
til Southern Jester fulgte Britannia og
patruljeskipet HMS Protector.
Første stopp i King Edward Cove var
King Edward Point (Sauodden) der det
britiske administrasjonssenteret lå. Der
ble prinsen tatt imot av magistrat R. E.

Tankskipet Norlys på 9 892 brt. ble bygd ved Deutsche
Werft, Hamburg, Tyskland i 1936 for Tanker Corporation (Johan Rasmussen & Co, Sandefjord), Panama. Siden skipet var
registrert i Panama, ble hun ikke innrullert i Nortraship ved
krigsutbruddet, men seilte likevel for de allierte under hele
krigen. De første krigsårene fraktet hun olje fra Karabien dels
til nordamerikanske havner og dels i Atlanterhavsfart til
Storbritannia og Marokko. Fra andre halvdel av 1943 og ut
krigen gikk hun fortsatt i Atlanterhavsfarten, men nå var hun
med konvoiene som eskorte tanker det vil si at hun fôret
resten av konvoien med brenselolje ved behov. Det var en
risikofylt oppgave, men skipet kom helskinnet gjennom
krigen. I 1954 ble det solgt til Corona Shipping Corp., Monrovia, Liberia og omdøpt til Loyola. Hugd i Japan i 1962.
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Flensing: I midten av bildet ser vi prins Philip bli forklart flenseprosessen av Grytvikens bestyrer, K. S. Pierce-Butler. Til høyre gjør
transportskipet Harpoon (II) seg klar til avgang. 

Spivey, bestyrer på Grytviken K. S. Pierce-Butler, Leif Allum, Kristian Holst, Erling Larsen og annet overordnet personell fra Grytviken.
Etter en lunsj hos magistraten dro
hele følget bort til hvalstasjonen med
motorbåten. På kaia var det tett med
forventningsfulle og nysgjerrige hvalfangere. Alle hadde de jo fått med
seg at prins Philip kom på besøk denne
dagen.
Mens prinsen med følge hadde inntatt
lunsjen på King Edward Point, hadde
Britannia ankret opp ute i fjorden. For
folk som i månedsvis kun hadde vært
avspist med hvalbåter og transportbåter, måtte jo den nybygde yachten ha
vært litt av et syn.
Fra kaien ble prins Philip fulgt bort til
flenseplanet. Der fikk han se hvordan to
velvoksne finnhvaler, hver på over 20
meter, ble redusert til en mengde
spekk-, kjøtt- og beinstykker som forsvant opp i kokene.
Etter forestillingen på flenseplanet
gikk turen til separatorhuset og laboratoriet. Et besøk i Villaen og på kirkegården hørte naturligvis også med. Sistnevnte sted var det graven til den britiske polarhelten Shackleton som tiltrakk
seg prinsens oppmerksomhet.
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Leith Harbour: HMY Britannia med Leith Harbour i bakgrunnen. 

prins: En skjeggprydet prins omringet av dignitærer og nysgjerrige hvalfangere. 





12. januar 1957 skulle bli minneverdig
for Grytviken-beboerne av to grunner:
Ikke bare hadde man kongelig besøk,
men Grytviken-båtene hadde hatt en
fangst på 27 finnhval og 2 spermhval den
dagen.
I gjennomsnitt kom hver av de 7 Grytvikenbåtene inn med 4 hval. Det var

Foto: Husvik Historielag/Reidar Karlsen

langt fra hverdagskost i 1957.
Da Britannia seilte fra Grytviken for å
ta fatt på turen tilbake til Europa, var det
avtalt at skipet skulle møte en av Grytviken-båtene ute på feltet. Der opplevde
prinsen hvordan fangsten på hval forgikk i praksis – fra hvalen ble observert
av matrosen i tønna, via jaget til harpu-

neringen. Prinsen var vitne til at hvalbåten i
løpet av kort tid fanget 2 hval!

Tilbake
Etter at Britannia forlot feltet, var skipet
innom Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension, Gambia, Gibraltar og Portugal på veien
hjem. Besøket i sistnevnte land var et rent
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statsbesøk, og han var da i følge med
dronning Elizabeth. 24. februar 1957 ankom
Britannia Portsmouth etter å ha vært borte i
110 dager og seilt 40 000 nautiske mil.
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