
Vi Vet ikke hvem som 
vant den, men det var en 
av hvalfangerne på Gryt-
viken som i august 1930 
fikk femteplassen i stasjo-
nens langrenn i Ældste 
Klasse som det står sirlig 
inngravert. Selv om ar-
beidsgiveren var et argen-
tinsk selskap, mener vi 
bestemt at både innkjøp 
og gravering av den vesle 
sølvpokalen skjedde i 
Storgata i Sandefjord si-
den agentkontoret for Compania Argentina de Pesca lå rett i 
nærheten. Det var Barbro Lindholm som følger godt med i 
hyllene i byens bruktbutikker, som mente at bildet av poka-
len til fem kroner fra Slappens Bruktmarked fortjente spalte-
plass på våre lørdagssider. Og slik ble det! 
 tekst: Harald Fevang/Foto: Svein Olav Løberg

Pokalen fra 1930

Det Var ingen selvfølge i 1959 at brev til Sydishavet gikk 
med flypost, men med et aerogram ble ordene sikret flyfrakt. 
Akkurat dette brevet til hvalbåten Thorørn måtte sendes til 
skipsagenten på Aruba i Nederlandsk Vest India. Han hadde 
ansvaret for alle tjenester til tankbåten Thorskog fra Thor 
Dahl rederiet som hentet drivstoff og forsyninger i denne ol-
jehavna til kokeriet Thorshøvdi i Sydishavet. Brevet er stem-
plet på Hvittingfoss den 3.12.59 og mottatt på postkontoret i 
Oranjestad ifølge stemplet den 7.12. samme år. Om julebåten 
til feltet dette året rakk fram på de drøye to ukene fram til 
julaften er vel noe usikkert, Men nyttårsaften ble antagelig 
feiret med ferske nyheter hjemmefra! 
 tekst: Harald Fevang

Aerogrammet

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

fangststasjon: Prins Olavs Havn, Syd Georgia 1928. alle foto: Harald fevangs samling

rene sommeren i land
«Almora» ligger her og losser kull nå. Ar-
beidet med den i dag, den hadde dårlig 
kull med seg, elendig dårlig steam un-
der full kok.

Prince Olav den 29. januar. Ingen hval 
i dag, tåke på sjøen men rene sommeren 
her i land.  

29. er vår første dag i januar uten hval. 
Jeg har nattevakt nå og derfor frivakt til 
natten.

Prince Olav onsdag den 30.januar, et 
finfint solskinnsvær i dag og 26 hval til i 
dag. «Shore» kom inn i natt med 7 hva!  
«Wave» med 7 hval, «Spray» med 7 hval 
og «Flower» med 5 hval. 

Fikk post mandag den 4. februar 1929. 
Sendte post med «Almora» som avgikk 
fra Prince Olav lørdag den 16. februar 
1929. 

Gunnar avgikk ved døden
Gunnar Nilsen reiste til Leith Harbour 
for blindtarmoperasjon søndag den 10.
februar, men avgikk ved døden etter 
operasjonen fredag den 15. februar. 

Bøyebåten ved Prince Olav «Southern 
Sky» går til Leith etter liket lørdag mor-
gen kl. 0800. 

Kom tilbake om kvelden kl. 1830.  
Anders var med til Leith for å snakke 
med doktoren der og undersøkte grun-
dig årsaken til Gunnars død! 

Kisten ble laget på Leith og han ble 
nedlagt der. Båren ble bragt fra «South-
ern Sky» og opp i salen på Prince Olav da 
den kom hit. 

Begravelsen foregikk på Prince Olav 
mandag den i 8. februar kl. 1600. 

Nils Hansen talte ved båren i salen, og 
bestyreren ved graven (jordpåkastel-
sen). 

Arbeidet var slutt ved kaffen kl. 1500. 
18 hval den dagen i øsende regnvær hele 
dagen. 

Anders sendte telegram til Grødem 
Nilsen og meddelte om begravelsen 
søndag den 17. februar. 

Jeg var på vakt i kokeriet begravelses-
dagen, men fikk fri for å følge i Gunnars 
begravelse. 

Det ble gjort flere pene kranser her og 

kisten var pent pyntet.
Produsert olje pr. 20. februar på Prin-

ce Olav - 53022 fat. 
Styggvær i dag 20-2-29. Hvalbåtene 

ligger inne. 
Søndag den 24. februar var vår første 

frisøndag etter jul. 
Har arbeidet da 7 søndager i strekk. 

Bare 2 hval i dag.

Gunnars lik sendes hjem
Det kom telegram fredag ettermiddag 
den 22. februar fra Grødem Nilsen om å 
få Gunnars lik hjemsendt. 

Bestyreren reiste med en gang til 
Grytvika og ordnet med å ta ham opp 
igjen. 

Han kom tilbake lørdag middag den 
23. med doktoren fra Leith, og de begyn-
te da med en gang å ta kisten opp fra gra-
ven. 

Byttet liket over i lufttett blykiste og 
sprøytet et stoff inn i legemet. 

Det ble også gjort en lett kiste av  
zink utenpå, og det hele lagt i pen  
trekiste innsydd i seilduk. Fullt ferdig 

Prins Olavs Havn  
på Syd Georgia var  
i drift som fangst-

stasjon fram til 1931 
for kompaniet Irwin 
& Johnson. Sjøfolk 
og besetning kom 

vesentlig fra Sande-
fjord. Koker Thoralf 
Thorsen fra Vagge-
stad skrev dagbok 
fra denne tida på 

hvalstasjonen. 

Hans sønn, Svein Thorsen, 
som selv har 3 sesonger på 
hvalfangst, har nylig renskre-
vet sin fars dagbok fra 1929. 

Med hans tillatelse bringer vi i dag ut-
drag fra denne dagboken. 

Det ble fanget med hvalbåtene South-
ern Spray, - Wave,  -  Flower og - Shore. 
Bestyrer var Einar Abrahamsen, 
Hunstok Gård, oldefar til nåværende 
eier.

Prince Olavs Havn 13/1-1929
Arbeidet på 11 hval i dag, fint vær og fyl-
ler til natten 35500 fat olje. 

Mandag den 14. Januar: 16 hval i dag, 
all hval gikk med og ca. 1000 fat, fint 
vær. 

Tirsdag den 15. 17 hval i dag og fint 
vær. Antall hval på båtene den 15. 
«Spray» 156, «Wave» 151, «Flower» 147, 
og «Shore» 107 hval.

«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 ettermidda-
gen. 

Samme dag 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 Gryt-
vik den 22. januar. 

Jeg sendte i alt 15 brever. Fikk en  
masse post tirsdag 22.januar, post  
fra 21. november og fra den 10. desem-
ber. 

Antall hval på Prince Olav onsdag 25.
januar, i alt 666 hval. Derav har «Spray» 
183, «Flower» 180, «Wave»179 og «Sho-
re»124. 

Oljeproduksjonen pr. 25. januar er 
40048 fat! Prince Olav søndag den 27. 
 januar. 

Arbeidet på 10 små hval i dag, produk-
sjon til i dag er 42463 fat. 

Vi har arbeidet hver eneste søndag i 
januar måned, arbeidet hver dag siden 
2. nyttårsdag hittil.

Dramatisk sesongavslutning 1929

to Hoder: Hval med to hoder fanget på «Prinsehavna» 1929.

soutH bay: «Southern King» brakte Thoralf Thorsen hjem til Sandefjord i 1929.

lokalhistorie

søndag ettermiddag. 
Bøyebåten ved Prince Olav går nedover 

med båren mandag 25. februar, og som sen-
des hjem med båt som avgår fra øya en av de 
første dagene (visstnok «Strombus»). 

Sendte også post med samme båt, avgikk 
den 25. herfra. Kisten og det hele veide 170 
kg.

Vi passerer Dover
Ankom Brixham onsdag den 29. mai kl.0930 
formiddag. 14 timer fra «Høysan» til Brix-
ham. 

Tåke og regn i Brixham men lettere ut på 
dagen. 

Fikk noen få brever om bord i Brixham. 
«King» avgikk herfra kl. 1400 ettermiddag 
for Sandefjord. 

Klarvær og fint i kanalen fra Brixham. 
«Southern King» passerer Dover torsdag 
morgen kl. 0830 den 30. mai. 

Fint vær med solskinn og ikke kaldt. 18 ti-
mer fra Brixham til Dover. 

Sammenlagt reise gjennom kanalen er 33 
timer.

Tåke i Nordsjøen på ettermiddagen første 

dagen etter Dover, men lettere om kvelden 
den 31. mai. 

Overskyet og kaldt men forholdsvis bra 
vær. 

«Southern King» passerer Lindesnes Fyr 
ca. kl. 0300 den 1. juni.  

«Southern King», ankommer Sandefjord 
mellom kl. 1100 -1200 lørdag den 1. juni 
1929.

Slutt på sesongen 1928 - 29. 
Thoralf Thorsen.
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