Hvalstasjonen Prince Olav Harbour

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
I en serie på fire artikler
søker vi å trekke fram hvalstasjoner på Syd-Georgia
som har gått i glemselen.
Første og andre artikkel
omhandlet henholdsvis
Godthul og New Fortuna
Bay. Nå er turen kommet til
Prince Olav Harbour.

Fallvind
Hvalstasjonene på Syd-Georgia var ofte plaget av fallvinder dvs. vind som kom ramlende ned de bratte fjellsidene
ved stasjonene. Vinden som startet i et par tusen meters høyde, kunne nå storms styrke i løpet av noen minutter. Ofte var
fallvindsangrepene ikke av lang varighet, men mens de stod
på, gjorde man klokest i å søke ly. Selv de runde jerntankene
brukt til hvalolje, kunne få seg en smell. På bildet fra Strømnes fra slutten av 1920-årene ser vi en tank under oppføring
der den ene siden regelrett er blåst inn av fallvinden.
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I 1911 fikk The Southern Whaling & Sealing Co. Ltd., North Shields – et selskap
med røtter i både England og Syd-Afrika
– konsesjon på fangst fra bukta Prince
Olav Harbour (også kalt Princehavna).
Før landstasjonen ble bygd ferdig i 1919,
ble hvalen opparbeidet på det flytende
kokeriet Restitution som hadde fått installert 8 åpne koker, 18 presskoker samt
en liten guanofabrikk ved Framnæs
mek.

Restitution 1911 – 16
Med seg ned i 1911 hadde Restitution
hvalbåtene G.D.I. og C.O.J. Som de første hvalbåter i verden var disse blitt utstyrt med dieselmotorer – dieselmotorer som overhode ikke fungerte etter intensjonen og som etter to sesonger, til
store ekstrakostnader, ble skiftet ut med
dampmaskiner. På grunn av motorproblemene til hvalbåtene ble fangsten de
to første sesongene elendig: i 1911/12-sesongen 6 200 fat og i 1912/13-sesongen
10 300 fat. Det var om lag en fjerdedel av
konkurrentenes fangst.
For å bøte på de dårlige resultatene,
forsøkte selskapet seg fra 1913 til 1915 på
helårsdrift som innebar fangst på to felt:
feltet ved Syd-Georgia og et felt utenfor
Angola. Man startet fangsten på feltet
ved Syd-Georgia. Når sesongen var over
der i slutten av april, dro Restitution og
hvalbåtene opp til Porto Alexandre, Angola hvor selskapet eide en landstasjon,
og fortsatte fangsten der til oktober. Så
bar det av sted til Cape Town for å kvitte
seg med oljen og for å vedlikeholde
hvalbåter og kokeri. Utrustning til en ny
sesong ved Syd-Georgia foregikk også
der. I slutten av november satte man så
kursen sydover mot Prince Olav Harbour. Men når man ankom Syd-Georgia i
midten av desember var halve sesongen
her over – og det var tross alt her størstedelen av selskapets fangst ble tatt. Dette gjentok seg neste sesong også. Etter
det ga man opp hele prosjektet.
Selskapets prøvelser ville ingen ende
ta. Etter forsøket med helårsdrift var det
akkumulerte tapet kommet opp i
£50 000. Når så Restitution forliste i en
storm på vei ned til 1916/17-sesongen,
var man ille ute. Uten en landstasjon å
dra til, ble det ingen fangst den sesongen. Til alt hell valgte eierne av Strømnes, en annen stasjon på øya, å legge
ned driften sesongen etter. The Southern Whaling & Sealing Co. fikk leie
Strømnes fra 1917 til 1919.
Mens man fanget fra Strømnes, ble

D/S K.G. Meldahl
K.G. Meldahl på 3 799 brt. ble bygd ved Fredrikstad mek.
Verksted i 1938 for Kåre Klaveness Rasmussen, Sandefjord,
sønn av Johan Rasmussen. 9. april 1940 lå skipet i Marseille.
Ble innrullert i Nortraships og gikk fra juni til desember 1940
en ”jorden rundt” reise der hun var innom Gibraltar, Baltimore, Los Angeles, Yokohama, Singapore og Cape Town. I
begynnelsen av 1941 er hun innom en rekke havner i Sør- og
Nord-Amerika. Får med seg en tur i Atlanterhavsfarten før
hun i 1942 stort sett befinner seg på reiser mellom Afrika og
havner Pakistan og India. På vei fra Cape Town til
Bombay(Mumbai), India under kaptein T.E. Johnsen ble hun
10. november 1942 torpedert av den tyske ubåten U-181 utenfor kysten av Syd-Afrika. Skipet synker på 6 minutter. Av de
32 som befant seg om bord, omkom Julius Skaugerud og William Steain (fra Australia).
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1926: En spermhval bearbeides på flenseplanet i Prince Olav Harbour ca 1926. Foran gapet på hvalen en av stasjonens yngre
medarbeidere.

deler av mannskapet satt til å bygge opp
en stasjon i Prince Olav Harbour som
skulle stå ferdig når leieforholdet i
Strømnes var over. Fangsten fra Strømnes ble imidlertid dårlig, og oppbyggingen av stasjonen i Prince Olav Harbour
dyr, så da leieforholdet i 1919 var over, lå
selskapet nede med brukket rygg.
Først da gjorde man en god forretning: man solgte selskapet til Lever
Bros. (som fra 1/1 1930 skifter navn til
Unilever) for £4 per aksje pålydende £1 –
et svimlende bytteforhold med tanke på
den tilstand selskapet befant seg i. Lever
Bros. som på det tidspunktet var en av
de fire store oppkjøperne av hvalolje i
verden, ønsket imidlertid sterkt å få et
fotfeste innen hvaloljeproduksjonen i
Antarktis, og var villig til å gå langt for å
få nettopp det.

Prince Olav Harbour 1919 – 1931
I Lever Bros.’ eie ble selskapet registrert i
Liverpool og het The Southern Whaling
& Sealing Co. (N. C. Watt). N. C. Watt var
direktør for Lever Bros.’ hvalfangstavdeling.
I 1922 ble sandefjordingen Einar Abrahamsen bestyrer på Prince Olav Harbour, en stilling han innehadde helt
fram til 1931. Under hans ledelse leverte

Alle foto: Privat samling

Helsesjekk: På legekontoret.
selskapet en rekke gode resultater.
Om stasjonen han bestyrte, kommenterte en besøkende i 1931: «Alt var gjennomført solid, og det var øyensynlig ikke
spart på noe. Det var også gjort meget for
å gjøre tilværelsen så levelig som mulig for
arbeiderne. Sykehuset var stort og hadde
lyse, pene rom. Forsamlingslokalet var

fangststasjon: Prince Olav Harbour med tankanlegg, boligbrakker og (innerst i bukta)
kokerier og guanofabrikk.
utstyrt med teaterscene og galleri og turnapparater, og var så stort at det kunne
måle seg med mange småbykinoer. Oppe i
fjellet var det utført et stort arbeid for å
planere en fotballplass. Brakkene hadde
en gang vært malt i lyse, pene farver og
minnet meget om et parti av en gammel
sørlandsby.»

I likhet med de andre stasjonene på SydGeorgia, var det på Prince Olav Harbour et
overvintrende mannskap. 17. mai var alltid
en stor begivenhet for disse. I 1929 ble dagen
feiret på denne måten av de 52 overvintrerne: «Salutt kl. 8 og 12. Borgertoget samlet seg
kl. 3 på flenseplanet og gikk gjennom Pigstredet forbi Dolorosa opp Begrædelsens vei

(trappen) til forsamlingssalen, hvor det var
souper og punchbord med taler for dagen og
sang av koret Lerken.»
Epilog: Prince Olav Harbour ble lagt ned i
1931 og solgt til Salvesen i 1936. Stasjonen
kom aldri mer i drift, men alt brukbart utstyr ble overflyttet til Leith Harbour.
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