
Før kjølerommenes komme var oppbevaring av grønn-
saker et problem. Derfor ble kun grønnsaker med lang hold-
barhet sendt ned til hvalfangerne på Syd-Georgia. I praksis 
poteter og løk. Selv om poteter hadde lang holdbarhet, bød 
de likevel på et problem. For på sin vei gjennom tropene ned 
til Syd-Georgia begynte potetene å gro. Dårlige lagringsfor-
hold på øya gjorde ikke saken bedre. Med jevne mellomrom 
utover i sesongen måtte derfor potetkasse på potetkasse 
sømfares og potetene plukkes rene for groer. Karen fra Leith 
Harbour har en lang dag framfor seg … Tekst: odd Galteland

Groer

kokerieT Solglimt ex Stockholm ex Potsdam på 12 246 brt. 
tilhørende A/S Odd ble bygd ved Blohm & Voss, Hamburg i 
1900 som passasjerskip. Bygd om til kokeri i 1929. Kom i A/S 
Odds eie i 1931. Da krigen brøt ut i Norge 9. april 1940, var hun 
underveis til Trinidad fullastet med hvalolje. Ble innrullert i 
Nortraships. Under opphold i Halifax ble det bestemt at  
Solglimt skulle være transportskip for en flåte av norske  
kokerier som i regi av Nortrahip ble dirigert ut på fangst i 
1940/41-sesongen. Under kommando av kaptein Norman 
Andersen ble hun kapret på feltet av den tyske raideren Pin-
guin 14. januar 1941 og ført til Bordeaux hvor mannskapet ble 
satt i land. Senere omdøpt Sonderburg og brukt som depot-
skip for tyskerne. Ble senket i Cherbourg i 1942 under allierte 
flyangrep. Hevet, men ikke reparert. Senket på nytt av  
tyskerne og brukt som blokadeskip. Hevet igjen i 1947 og 
trukket over til England for å bli hugd.  
 Tekst: odd Galteland/Bilde: Hvalfangstmuseet

Solglimt

Frimerker: Profiler fra et mesterskap som ble holdt i Leith Harbour i slutten av 1950-årene, foreviget på frimerker. Er det noen som 
kjenner igjen disse?  Foto: John AlexAnder

Harbour. (New Fortuna Bay var i 1920 
slått sammen med Strømnes mens drif-
ten i Godthul foregikk fra et flytende ko-
keri i en bukt der forholdene på land 
overhode ikke innbød til idrettslige akti-
viteter.) 

Da dagen var omme, og mesterskapet 
over, var vinnerne belønnet med store 
sølvpokaler. 

Mesterskapet ble en suksess, og ble i 
første omgang gjentatt hvert år fram til 
1931. Siden stadig flere øvelser ble lagt 
til, ble arrangementet utvidet til 2 dager. 
Av nye øvelser kan nevnes lengde, høy-
de, tresteg, diskos og 1500 meter.

Det ble naturligvis kåret vinnere i de 
individuelle øvelsene. Samtidig ble det 
utropt en sammenlagtvinner som fikk 
tittelen «Victor Ludorum» – lekenes sei-
erherre. Og sist, men ikke minst, vanket 
det heder og ære til beste stasjon. 

Både å være deltaker og å være tilsku-
er ble svært så populært, for alt var gra-
tis under mesterskapet. Arrangerende 
stasjon stod nemlig for bevertning av 
både deltakere og tilskuere, og sørget 
også for losji for samtlige.

1931 ble siste år med deltakelse fra 
fem stasjoner. På våren det året ble hval-
fangsten i Strømnes og Prince Olav Har-
bour lagt ned for godt, mens den ved 

Husvik lå nede til 1945. I 1930-årene og 
under krigen ble det derfor ikke samme 
fart over sommeridretten på øya.

etter 1945
Med Husvik tilbake på arenaen i 1945 
ble det litt mer fres over det hele igjen. 
Da kjempet de tre stasjonene Grytviken, 

Leith Harbour og Husvik årlig om poka-
ler, heder og ære fram til 1961/62-seson-
gen. I tillegg til mesterskapet foregikk 
det jevnlig fotballkamper stasjonene 
imellom, og mellom stasjonene og 
mannskap fra transportskipene som 
kom innom med ujevne mellomrom. 
Det ble også arrangert skytekonkurran-

Første august 2016 utga 
South Georgia & the South 
Sandwich Islands 4 frimer-
ker med idrettsmotiver: tre 
fra sommeridretter (lengde, 
høyde og kulestøt) og ett fra 
vinteridrett (hopp). 
 
Odd Galteland
redaksjonen@sb.no

B ildene som ligger til grunn for 
frimerkene, er tatt av John Ale-
xander, en brite som jobbet 
som elektriker på Leith Har-

bour på 1950-60-tallet. Dessverre hus-
ker ikke Alexander navnene på idretts-
utøverne, men det dreier seg om norske 
hvalfangere som jobbet på en av de tre 
stasjonene som var i drift etter 1945: 
Grytviken, Leith Harbour og Husvik. 
Kanskje noen av leserne kjenner navne-
ne på de avbildede?

Første mesterskap i 1928
Sommeridretten på Syd-Georgia kom 
inn i organiserte former i 1928. Det 
skjedde den 23. februar 1928 i Grytviken 
da Syd-Georgiamesterskapet i friidrett og 
fotball så dagens lys. I et anfall av over-
spent begeistring og sannsynligvis med 
de forestående olympiske sommerleker 
i Amsterdam i bakhodet, ble mesterska-
pet av noen omtalt som «Den første 
olympiade i Antarktis». At man valgte å 
arrangere mesterskapet i februar må-
ned, hadde å gjøre med at det er den 
varmeste måneden på Syd-Georgia med 
en gjennomsnittstemperatur på 9,1 gra-
der. 

Mesterskapet i Grytviken ble åpnet 
med en parade der deltakerne defilerte 
rundt banen bak sine respektive flagg – 
riktignok ikke nasjonsflagg, men sta-
sjonsflagg – og ble hyllet av tilskuerne. 
Under inntogsmarsjen gjorde deltaker-
ne ærbødig honnør til Falklandsøyenes 
guvernør, Sir Arnold Hodson. 

Det var den sportsinteresserte guver-
nøren som året før hadde tatt initiativ til 
lekene. Han vant raskt gehør for ideen 
sin hos bestyrerne som på slutten av 
1920-tallet hadde sett verdien av at 
mannskapene hadde noe å beskjeftige 
seg med på fritiden. 

De trengte noe mer å se fram til enn 12 
timers arbeidsdag og kontraktforpliktet 
tvungen overtid – på hverdager så vel 
som på helligdager. I 1930 hadde samtli-
ge landstasjoner fått bygninger som 
inneholdt kino, bibliotek og teaterloka-
le. På stasjonsområdene var det også an-
lagt fotballbaner med målene 30x60 
meter – riktignok ikke internasjonale 
mål, men bedre enn ingenting. Her 
holdt de friidretts- og fotballinteresserte 
til. 

stadig flere øvelser
Øvelsene som stod på programmet i 
1928 var kulestøt, spydkast, 100 meter 
og 400 meter. I tillegg ble det spilt fire 
fotballkamper. De fem stasjonene som 
konkurrerte, var Grytviken, Leith Har-
bour, Strømnes, Husvik og Prince Olav 

Sommeridretten på Syd-Georgia

åpning: Her ser vi Husviks bestyrer Nils Erling Olsen som høytidelig åpner 
mesterskapet som dette året ble holdt i Husvik.  Foto: norvAld FuglestrAnd

høydehopp: Gunnar Nerli representerte Grytviken under lekene. Merk de godt kledde 
tilskuerne – spesielt varm var nok ikke denne sommerdagen.  Foto: norvAld FuglestrAnd
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saker og ting som  
setter  minnene i sving

ser. Disse foregikk vanligvis på «Pointen» 
dvs. på King Edward Point der den britiske 
administrasjonen holdt til. 

Da hvalfangsten for lengst var over og The 
British Antarctic Survey hadde overtatt ad-
ministrasjonen på Syd-Georgia i 1970, falt 
den tradisjonelle sommeridretten vekk, og 
ingenting ble som før. Det britiske fors-

kningspersonellet var få i antall og skrotet 
både friidrett og tradisjonell 11-manns fot-
ball. Inn kom badminton, cricket, volleyball 
og 5-a-side fotball.
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