
Her ser vi hvalbåten R 4 som fanget for Grytviken. Freddy 
Nordløv var matros om bord i denne båten i begynnelsen av 
1960-årene. Sammen med en annen matros skiftet han på 
om å stå ved roret og være oppe i tønna. Ble det oppdaget 
hval, måtte den som var i tønna, være der under hele jakten. 
Til å begynne med anviste tønnemannen hvalbåtens kurs, 
men når jakten etter hvert ble overlatt skytter og matrosen 
bak roret, ble det tønnemannens oppgave å speide etter nye 
hval. Hvis ny hval ble oppdaget, kunne det bli lange dager 
oppe i tønna. Tekst: Odd Galteland/Foto: Freddy Nordløv 

I tønna

D/s THOrlaND, 5 208 brt. ble bygd ved Russel & Co., Port 
Glasgow i 1903 under navnet Highland Enterprise, senere 
omdøpt Northland. Ble i 1931 kjøpt av Thorland Ltd., London 
(A/S Thor Dahl) og ombygd til fryseriskip for fangst av kveite 
ved Grønland. Omdøpt til Thorland. Ved krigsutbruddet lå 
skipet i Sandefjord og ble overtatt av tyskerne, formelt ved at 
A/S Thor Dahl solgte skipet til den norske stat 22/7 1940. Un-
der krigen opererte Thorland som lagerskip for den tyske 
marine. Involvert i flere kollisjoner, inkludert en grunnstø-
ting. Ble bombet av allierte fly i 1944. Kom seg dog helskin-
net gjennom krigen. I 1946 ble hun solgt til Råfisklaget A/S, 
Tromsø. Hugd opp i England i 1951. 
 Tekst: Odd Galteland 
  Foto: Foto via «Thor-Glimt»

D/S Thorland

hvalfangsthistorie: Museumsbestyrer Sarah Lurcock fra South Georgia Museum gir en gruppe interesserte cruiseturister innføring i Grytvikens hvalfangsthistorie.  Det var 
både nordmenn, svensker og finner med i gruppen som var på cruise i antarktiske farvann med et eldre seilskip.  alle foto: Dag ingemar Børresen

Ved inngangen til boden er det skrevet 
«Røyking forbudt» på veggen og under 
hyllene som fortsatt er fulle av rørstum-
per, bolter og skruer fant jeg tomme 
halvflasker 60 % brennevin med Vin-
monopolets etikett og tobakksbokser 
fra Tidemands Tobaksfabrik.

I nabobygningen «Nybrakka» hvor 
mannskaper og arbeidere bodde er 
håndverkere fra Falklandsøyene i gang 
med restaureringsarbeid, men fortsatt 
er veggene dekket med et lag av Venstre-
avisen «Vestfold» fra Sandefjord årgang 
1949 under det gamle hullete tapetet. 
Her kan man lese bruddstykker av stor-
politiske nyheter om den spanske dikta-
toren Franco, om USA og Sovjetunio-
nens forhandlinger om Berlin, samt lo-
kale saker og annonser for bla. Freberg 
Finnmarksmisjon og avgangstider for 
Kodalruten mellom Sandefjord, Hvit-
stein og «Geirastadir».

Pipetobakk, skrå og snus 
Under restaureringen av den gamle 
slappkistebygningen «Slappen» fant 
håndverkerne en journal som doku-
menterer salg av varer til mannskapene 
i årene 1917 til 1920.  Flere hundre navn 

er ført opp. Her er bestyrer Jacobsen og 
skipper Johansen samt mange norske og 
svenske mannskaper, men navn som 
Panasûk, Kraul, Garcia, Sampedro og 
Caruba vitner om at mange nasjoner var 
representert i arbeidsstokken. Valutaen 
som ble brukt i slappkisten var norske 
kroner. Ikke overraskende var tobakk en 
populær vare sammen med blant annet 
barbersaker, sokker, arbeidsklær og nål 
og tråd. Det mest norske innslaget i va-
rebeholdningen var kanskje pipetobak-
ken «Karvablad» til syv kroner boksen.

Biff fra et historisk dyr
Jeg var for sent ute til å oppleve et av de 
mest levende bevis for den norske akti-
viteten på Syd Georgia, nemlig reinsdyr-
flokkene. De første norske reinsdyrene 
ble satt ut i 1911 av stasjonsbestyrerne C. 
A. Larsen og broren Lauritz, men få da-
ger før min ankomst til øya ble de siste 
reinsdyrene skutt. Hele reinsdyrbestan-
den på nærmere 7000 dyr ble felt med 
assistanse fra norske sørsamer og jege-
re, som et ledd i britenes plan om å til-
bakeføre Syd Georgia til en tilnærmet 
opprinnelig naturtilstand. Reinsdyre-
nes beiting gikk hardt ut over den sår-

bare vegetasjonen og det er håp om sto-
re forbedringer i løpet av kort tid. Mye 
reinsdyrkjøtt ble solgt, noen kadavre ble 
etterlatt i landskapet til forråtnelse, og 
en god porsjon fileter havnet i frysebok-
sen til britiske myndigheter på King Ed-
wards Point til glede for «fastboende» 
og besøkende. Kjøttet var velsmakende, 
og reinsdyrburgere - særdeles kortreiste 
og økologiske var fast innslag på enhver 
«barbecue» på øya. 

rottekrigen
På Syd Georgia skriver man på sett og vis 
naturhistorien baklengs, og parallelt 
med at reinsdyrene ble utryddet, ble 
også rottenes skjebne på øya beseglet. 
Den norske eller såkalte brunrotte (Rat-
tus Norvegicus) har vært på Syd Georgia i 
et par hundre år, og har gjort stor skade 
på bestanden av enkelte fuglearter.  Det 
er ingen trær på Syd Georgia og fuglere-
der på bakken er et lett bytte for rotten.  
Noen fuglearter var truet før prosjektet 
ble iverksatt, ikke minst den lille spurve-
fuglen Sørgeorgiapiplerke som er enestå-
ende for Syd Georgia. I flere år har det så-
kalte SGHT Habitat Restoration Project 
drevet luftkrig mot rottene med helikop-

Da jeg gikk omkring 
på hvalfangststasjo-

nen i Grytviken på 
Syd Georgia i mars/
april fant jeg mange 

spor etter norske 
hvalfangere. 

Dag Ingemar Børresen
Hvalfangstmuseet

Man kan fortsatt lese vis-
domsordet, «Hvis de ikke 
har noe å gjøre, så gjør det 
ikke her», trykket med sja-

blong høyt oppe på en vegg i den uopp-
lyste lagerbygningen «the Main Store». 

Flere inntrykk fra Syd Georgia

rottekrig: Krigen mot rottene er vunnet. South Georgia Heritage Trusts helikoptre lastes om 
bord i «Ernest Shackleton» for transport til Stanley på Falklandsøyene. 

høst i grytviken: Den nymalte «Nybrakka» (t.v.) og South Georgia Museum i den tidligere 
bestyrerboligen, postkontor og «Slappen» i bakgrunnen. 

tre og bombardert hver kvadratmeter av øya 
som ikke er dekket av is med rottegift pakket 
i fristende lokkemat. I dag regner man at Syd 
Georgia er rottefritt og at fuglebestanden kan 
øke med opp til 100 millioner fugler.  Natu-
ren på Syd Georgia er som kjent enestående 
rik og flere truede dyrebestander har økt i an-
tall i de senere år. Dette gjelder pelsselen, 
men også hvalbestandene. Mannskapet om 
bord på transportskipet «Pharos SG» som pa-
truljerer rundt øya fortalte om store finn-
hvalflokker og både blåhval og retthval i far-
vannene omkring øya.  Jeg så selv utallige 
hvalblåst blant drivende isfjell i havområdet 
ved Shag Rocks og seihval, finnhval og 
spekkhuggere passerte nær skipet. I tillegg 
var sjøen full av sel og pingviner.

Hvalfangst – hva var det?
Folk med tilknytning til Sandefjord eller 
Vestfold har kanskje lett for å tro at hval-
fangst er barnelærdom og noe alle nord-
menn vet noe om, men det er neppe tilfel-
let. Under oppholdet i Grytviken fikk jeg fle-
re anledninger til å følge cruiseturister på 
omvisning i fabrikkanlegget, i kirken og mu-
seet.  Gruppene var sammensatt av eventyr-
lystne og reisevante folk av mange nasjona-
liteter.  De fleste syntes at hvalfangst var 

fælt, men innså at dette er historie og at 
hvalfangst nok var en viktig næring i en tid 
hvor både behovet for produktene og folks 
holdninger var annerledes enn i dag. Nord-
menn jeg møtte i Grytviken kjente lite til 
norsk hvalfangst. En ung mann fra Fredrik-
stad var overrasket over det gamle fabrikk-
anlegget og kirken i Grytviken. De norske 
hvalfangstaktivitetene på Syd Georgia had-
de han knapt hørt om tidligere.

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving

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
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