
I serIen «julegaver til 
hvalfangerne» viser vi lok-
ket på et sigarettskrin eier-
ne av Grytviken, Compañia 
Argentina de Pesca, ga sine 
ansatte julen 1937. For 77 år 
siden var røyking fortsatt 
både sunt og mandig, og 
enhver mann med respekt 
for seg selv måtte defor bli 
lykkelig over å motta en slik 
gave. Og skrinet var fint 
nok det, tilsynelatende i emalje og sølvplett, og kledd inn-
vendig med teak. Midt på lokket ser vi det røde rederiflagget 
med initialene til selskapet «C. A. P.» preget inn i en stilisert 
hval. Hvalen likner på en retthval, en hval som den gang da 
selskapet startet opp i 1904, var ettertraktet ettersom barde-
ne ble brukt i moteindustrien.

 Tekst: Odd Galteland/Foto: erik evensen

Sigarettskrin

TankskIpeT «ThOrshOlm 2» på 9 937 brt. ble bygd ved 
Deutsche Werft AG, Hamburg i 1937 for A/S Thorsholm (A/S 
Thor Dahl). Skipet var det andre av fire med det navnet admi-
nistrert av A/S Thor Dahl. Da krigen brøt ut 9. april 1940 var 
skipet underveis fra Los Angeles til Yokohama med olje. Ble 
dirigert til Midt-Østen og gikk ut året mellom ulike havner 
der og Durban-Cape Town. I 1941 ble skipet engasjert i Atlan-
terhavsfarten Curacao-Halifax-ulike havner i Storbritannia. I 
1942 gikk hun også til havner i Afrika før hun ble satt inn i ol-
jetransport Karibia-New York. Fra 1943 og resten av krigen 
var hun stort sett engasjert i Atlanterhavsfarten igjen. Ble i 
1945 tilbakeført eierne. I 1952 solgt og omdøpt Angy. Ukjent 
opphuggingsår.

 Tekst: Odd Galteland/Foto:  lardex

«Thorsholm 2»

saker og ting som  
setter  minnene i sving

FurusTad er et av vår kommunes mest 
landlige områder. I dag viser vi et vinterlig 
bilde fra denne rolige delen av verden. Byg-
da har ett visst felleskap med både Vagge-
stad og Fevang. Før i tiden hadde byfolk fra 
Sandefjord bare delvis kunnskap om hvor i 
geografien disse steder befant seg! En utta-
lelse i en bystyredebatt i god tid før disku-
sjonen om kommunesammenslåing ble ak-
tuell blir ikke så lett glemt av enkelte, sitat: 
Man kan ikke forvente at folk skal slå seg 
ned så langt fra byen!  Vi kjenner imidlertid 
ikke til hva slags snø som kom så langt fra 
byen som på Furustad den 24. Februar 1947 

da dette bildet ble tatt. Sannsynligvis var 
det glatt og mest sannsynlig var granhekken 
til høyre skyld i at rutebussen fra Skolmerød 
kom ganske brått på Opelen i snøværet midt 
på bildet. Ett er i hvert fall sikkert, ennå i dag 
er krysset der Krokenveien kommer inn på 
Furustadveien et sted som krever liten fart 
og stor aktsomhet, selv om bildet fra i dag 
viser forbedringer som nylig er foretatt.

 Tekst: harald Fevang 
 Foto før: politiarkivet 
  Foto nå: svein Olav løberg

FurustadFør OG nå

Frilandsgris i grytviken: Dyrehold var vanlig på landstasjonene. Tilgang på ferskt kjøtt var viktig for livskvaliteten når 
mannskapene skulle tilbringe 8 måneder hjemmefra.  Foto: løkkesamlingen/HvalFangstmuseets arkiv

Senere lå han på Finse og gjorde for-
beredelser til polarekspedisjonen. 

For mannskapet var det en stor  
glede å bli bedt inn hos bestyreren til 
middag. 

Det var en fin avveksling fra skipskos-
ten om bord som ofte ble fortært i grov 
sjøgang. 

Skipets kaptein Frank Wild gir en le-
vende beskrivelse i sin bok «Argonauts 
of the South».

Jacobsens hvalpølser
«Middagsbordet var prydet med flekkfri 
duk, så forskjellig fra den oppdekkinga 
vi hadde hatt i fire uker, smakfullt dek-

ket opp med et fabelaktig utvalg av blå 
og gyllen porselen, hvor et fristende og 
bemerkelsesverdig utvalg av pølser lå 
oppskåret i biter. 

Etter å ha forsynt oss, ble vi fortalt at 
pølsene var produsert lokalt» Ingen 
hadde noe å utsette på maten eller opp-
dekningen. 

Etter måltidet gikk mannskapet forbi 
flenseplanet. 

Her pågikk flensing av en hval. Noen 
griser forsynte seg grådig av mageinn-
holdet på hvalen som veltet ut. 

Etter dette ble mange av mannskapet 
om bord hvis de ble bedt på middager 
hos Jacobsen!

Mens mannskapet var på øya kunne 
de øve med hundesledene og studere 
fauna og flora. 

Etter en måned, 5. desember hiver de 
opp ankeret og setter kursen for Wed-
delhavet. 

Hvalfangerne hadde gitt verdifulle 
råd om is-situasjonen. 

Den var ekstra vanskelig dette året. 
Ekspedisjonen ble dessuten utstyrt med 
kull og klær fra stasjonen. 

Lite ante de da om at dette skulle bli 
deres siste møte med land på 497 dager. 

skrudd ned av isen
Historien om den dramatiske ekspedi-

For hundre år siden 
satte Sir Ernest 

Shackleton kursen 
sørover med polar-
skuta «Endurance». 
Selv om britene nå 

var engasjert i en ny 
storkrig, var det gitt 
klarsignal for The 
Imperial Trans-

Antarctic Expedition 
fra høyeste hold, 
marineminister 

Winston Churchill. 

Stig tore Lunde
Hvalfangstmusset

På vei til isen møtte mannskapet 
norske hvalfangere på Syd Ge-
orgia. I 1914 var det ti år siden 
C.A. Larsen etablerte sin første 

virksomhet i Grytviken. 
Det var i denne naturhavna at «Endu-

rance» ankret opp. Når mannskapet be-
skriver ankomsten så er de tydelig over-
rasket. De ble hjertelig mottatt av den 
lille «befolkningen» av hvalfangere. 

Ingen hadde forventet å finne slike 
bekvemmeligheter på denne utposten 
mot Antarktis. 

Her var det elektrisk lys og varmt 
vann i springen. I vinduskarmen i besty-
rerboligen til Fridthjof Jacobsen sto pot-
teblomster.

Møtet med hvalfangerne på «Øya», 
var ikke første gang Shackleton var i 
kontakt med nordmenn. I 1913 kjøpte 
han «Endurance» (ex Polaris) i Sande-
fjord av Lars Christensen. 

Da var den nylig sjøsatt fra Framnæs 
mek. Verksted. Den tremastede barken-
tinen var den siste treskuta som ble sjø-
satt fra beddingen på Huvik. 

En middag med hvalfangerne
lokalhistorie

bestyrer: Fridthjof Jacobsen fra Sandefjord var bestyrer i Grytviken i perioden 1914 til 1921. 
 Foto: privat

polarskuta «endurance»: Den ble sjøsatt på Huvik 17. desember 1912. Da hadde hun 
navnet «Polaris». I dag er skuta et ikon selv om den sank i 1915.  Foto: HvalFangstmuseets arkiv

sjonen har havnet i en rekke bøker og på 
film. 

I november året etter at mannskapet be-
søkte hvalfangerne i Grytviken, blir skuta 
skrudd ned. 

Mannskapet gjennomfører en marsj med 
tre båter over isen. 

Etter en overvintring på Elephant Island 
seiler noen av mannskapet den 800 mil lan-
ge turen tilbake til Syd Georgia med en av 
småbåtene. 

Her krysser de flere isbreer og når fram til 
hvalfangststasjonen Strømness 20. mai 
1916. 

Den heroiske innsatsen til Shackleton og 
mannskapet blir i dag sterkt verdsatt. Det er 

planer om å finne vraket 3000 meter under 
isflaten i Weddelhavet. 

Historien om Shackleton og Grytviken 
skulle få et tragisk etterspill noen år senere. 
På hans siste polarekspedisjon, med selfan-
geren «Quest», besøkte de Grytviken på vei 
til Antarktis. 

Om natten fikk han et kraftig hjerteinfarkt 
som resulterte i død. Etter ønske fra famili-
en fikk han sitt gravsted i Grytviken. Dette 
er en stor attraksjon for besøkende turister i 
dag.
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