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opphuaainA til N. Stern A. G., Essen, Tyskland
i 1936.
rPythia) Dampskip, byaaet Ba.clay, Curle & Co.
Ltd., clasaow 1897, brutto 4493. Kjopt i 1911
av A/S Dominion Whalina Ltd., fla Pytbia
St€amship Company Ltd., Glasgovr, oa inDedet
til flytende koke . Kantret i Sandefjord i 1929
og kondemnert. Ble seDe.etatt opp og solgt av
assurandorene.
(Torodd, Dampskip, bygget Wigham, Richardson
& Co. Ltd., Newcastle, 1902, brutto 8118, 9750
tons d.w' Kjopt sv A/S Odd fra The Telesraph
Const.uction & Maintenance Conpany Limited,
London, 1928 og iDirredet til flytende koke .
Solgt til Nordstrom, Jespersen & Co., OsIo,
1934.

<Norvegi!,>.
Men for vi forlater mellomkrissArene me vi nevn€
noen andre skip som fi.maet har disponert:
(Falk) Dampskip, bygAet Paimers Co. Ltd., Newcastle, 18S1, brutto 4503,6400 tons d.w. Innkjopt av Akties€lskabet (Ornen) fra A/S FaDdango v/ Chr. Chrislr€nsen jr. 1920 i ha!'s.et
stand. Ombygget til flytende kokeri. Solat til

I styremote i (Bryd€ & Dahl' den 16. mai 192?
ble det besluttet e (approbere kjopet av selfanaeren
(Vesleper) som bl€ omdopt til (Nolvegia).
(V€slepe var pe 285 b.r.t., bygget i Soon i 1919.
I'ullt ferdig kostet den k.. 1,3 miuioner og var
belint med kr. 1 million. Korsul Ch stensen overtok den i Beraen i mars 1927 for kr. 25.000.
Lrene fra 1927 til 1931 brukte A/S Thor Dahl
(Norvesia, son ekspedisjotrsskip for e drive seoarafiske, oceanosrafiske or vitenskap€lige studier
i Artarktis. Ekspedisjonene er omtalt utforlig i
Lars Christonsens bok (Such is th€ Atrtarctic).
Ited tankskipet (Tho$havn, foretok konsul Lars
Christ€nsen og f.ue fra 1930 til 1937 fire reiser til
Antarktis. Det var dels reiser for d sette sea iDtr i
{o.holdene i Sydishavet, dels med mere vitenskapelige og geografiske fomil. Det e. takk€t vFre disse
€kspedisjon€r at Peteroya er norsk, likeledes Bouvetoya oA at kyststrekningen fra ca. 80 grade. ost
til ca. 40 Arader vest har manAe no*te navtr og er
kaltlaat.
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St kom 1. september1939da Hitler t€nte veidetrs- oa pd fyllingen v€d Skirinsssalsv€iendrev husbrarnen og maBj€rte inn i Polen.Vi slemmerikke eieme €n fortvilet kamp - mot kak€.lakkene.Det
sA lett den darel Vi var he. i Norge likesom p! av€rt€resnyttersf€st pA "Kong CarI). Varm aftetr
m€n uhyggenda Hitlers A kr. 3,50pro. pers.avstandfra beaiv€nh€teDe,
M€n Brat skull€ det bli alvorlige tider. Hssten
ekstatiske stemme lsd gj€nnem .adioen kan mad
gjenoppleve.
No.ge
1939
dro den norske hvalfangstflAtetross kriasdag
i
dag
F6
trodd€
at
detr
utbruddet sydover. Da den i ap l 1940 var pA
D€t var likesoE sA fjent.
skulle bli k gsskueplass.
(SardefjordsBlad' bragte nyhetenom krisen uDder hjemvei ette. d ha prodused 909.200fat olje, ble
overskriften (K setr €t faktum - Xampeni Polen den pr. radio undenettet om det tyske overlall pA
Apnet'.Men de n*re tina opptar ogse sinnene. Norae.
(Hvor skal Sandefjords rutebilstasjon plaseres?,
Det skal ikke her gis en besk vetse av hva som
spsues det i er overskrift. Den debattenhar vert opptok oss 9. ap l 1940. M€n vi var vel allernp.mest lamslett da tunge, tyske Jukerfly st.ok
temmelialana, som maD vil fo.ste.
Det var folkeavstemDinsi SaDda.om sAkalt rus- over by€n og bekreft€t at nu var det alvor. Fra oss
d.ikkbevilling. 2344stemtefor rusdrikkbevillingog hjemme gikk tanken€til dem som var ute. Os om2059mot. Senkningenav Goksjovar ossei spaitene, bo.d i skipenevar nok tank€nehjemmehos oss Ded
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uT (ThoBhovdi). Byaaot 193?.
16. apdl kom de fo$te 40 tyske soldat$ til Sandefjord. Det skule gA fem Ar fsr vi kurDe slippe s!'net
av sorte skaftestovler og gronne unifolmer. Bl€ndninA ble gjeuomfsrt. Vi gikk i det hele tstt eIl
mork tid imote. Blant de byg]cinger som tylke.De
tok i bruk val A/S Thor Dahl's hvor krigsrnakte$
(Ifuferkapitiin, tok kotrto!.
Etter d€n tyske invasjoD den 9. april 1940
var det nodvendig straks a fd sitt instrukjoner
til de flytende koke €r som da var p{ hj€nveieD. Vi ba avdelirsssjef John Skjsrdal reise
over grensen for A sette seg i forbindelse med
konsul Lars Christensen som da var i U.S.A.
Skjodal fikk muatlige instrulser om hva har
skulle telegrafere. Skjordal kom over grensen
ved Kornsjs med morgertoget den 12. april.
Ostfold var n€mlig enne ikke besatt av tyskerne
sd toAet fra Harde! over grensetr var i noNke
h€nd€!. Skjordal Jikk et pass av politiet i Hatden
oA forklarte konduhtslen pe forcsporsel at han
var uts€ndt av A/S Thor Dahl for n kunDe si
skipene inst.uLser. I C,rteborg henvendlehaDsa
til konsul C. A. Falleniw i filma€t FalleDius &
Leffle., som hjaip ham pA alh mete.. Skjordal
telegrsferte utforlige losseinstruhjoner til konsul
Lers Chdstensetr som sA ga disse videre til
flete& Skipene skulle losse i U.S.A.
Instruksjoner sendt fra No.se ville hverken
den Aang ell€r se!€re hatt noer som helst virkoins overfor vere kapteiner. Det var fn London
sendt adva$el til skip€neoh at eventuell€instruksjoner fra det okhupe.te Norye !k€ mAtt€ bli
fulgt. Et tysk fo.largende den 27. april 1940 om
irNtrukser var,
vil forsta, - kun et
slaa i luften.
Hvalfarastbestyrer Ejalmar Braavold pA iThorshamme!, telegraferte d€n 30. april til koDsul La?s
Christens€n, som da var i New York: - - Det er
vel ilke usannsynlig at mange av manNkapene i
verrepliktig alder bli! sendt hjem, meD det blir vel
ordnet av nolsk konsul eller legasjor i New york
eller Wa8hinrton. Det €r trilt stemning blant alte
ombord p.g.a. deIl skrckkelige situasjod i Norge,
man fAr hlp€ at del.ikke bli! alt for tsrgaada, ennskjont det s€I morkt ut nA - - '.

Men det ble la[tvarig. I de fenl krias&rene som
frngte, gjo.de hvalfanaere og sjofolk sin innsats til
sjos og til laDds, i marinen, pe handelsflAten eller
blart de nolske sty*er i Skotuad. Noer hvalJangerc fikk ogsi fortsette i sitt gaBle yrke, dels pA
kysten av Peru, dek i Artarktis.
KOKERINB OPPBBINGTS
Samtlige Dorske kokerier, oljelaster og hvalbdter
som i apdl 1940 var pe vei hjeBover, ble ifolgE forordning av 22. apdl og 18. msi, rekviErt av deE
no.ske reajerinA oA uderlad The Norwegiad Shipping aDd Trade Mission, (Nortraship). Det samme
gjeldt handelsflAten. Lars Christensetr var under
hele kdgen medlem av styrct for Hvalfangstkomiteen imen Noltraship.
<Ol€WeAAe!, lev€rte sin produLsjonfor 1939/40
i U.S.A.I sesonA€n
1940/41ble kokeriet pAtrysendt
pA fatrgst til Antarktis for rearing av derl norske
rcgje.irg. 4solglimt' ble serdt til feltet soE transportskip. Den 14. janua. 1941 ble (Solglimt, og
xole WeaceD kapret p& feltet av en tysk hjelpekrysser. Skipene ble b.eat til Bordeaui med tysk
pfisemannskap ollbord. (Thorsh&mmeD derimot
kom seg unna oA d€tte skip koD til A ov€rleve krigen. SideDkriAen har (ThorshaBmer, hve. sesong
deltatt i Atrtarktis. I krigsAleDe 1941, 1942 oa 1943
fanget (ThoBhammer) pA Peru-kysten.(Ole Wegaer, ble etter krigen funnet surket ved Rouel Det
ble tatt opp av britene oa ette! mange vide.verdiAheter dokksatt i Enaland hvo! det ble koDdemnert
og deretter solat til Sve ge for opphuggiDa. <Solglimt, sark ved Cherbourg og ble totatt vrsk.
MaDnskapene
fra (Ole W€gger' og (SolAlimt) ko6
hjem til Norge der 4. mai 1941.
VABE FALNE
Mange av vAre folk bist€t livet under krisen og
pA jubil€umsdaAen minnes vi d€m a e i erbrdighet.
Deres Davn stAr pA en minnetavle i oppgaDAentil
A/S Thor Dahls kontor. Et billede av minnetavled
vil ]€seren finne p& side 28.
Foruten hvalbeter og de to DevDtekokelier, gikk
disseskip tapt under krigeD:
MT (Thorshavet,. Skipet forlot Trinidad deD 2/111942 for U.IL med en last leolje. Det bte tor-
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pede.t og sank den 3/11-1942 kl. 10.39i VestindiskefarvaDr. 3 av manNkapet gikk tapt.
MT <Thorshovdi).Sprengti lufteD4. august1944av
€n u-bet utenfor Gibralta. ot brakk i to. Ble
etter krigen solgt av assurandoren€.
MT (Thorsh€im€r, bl€ kapret den 10/6-1940.
Mannskapetble tatt til fange og senerehjenMS aTho*tnDdr. Skipet forlot Liveryool d€n 28/2
-1943. Det ble torpede.t oa sank deD 6/31943i posisjon41 ar. 23 min. N, 42 ar. 50 min.
V. 4 av mannskapetomkom.
MS (Scebeli,.Skipet forlot MeNey den 1214-1943
for New York. Det ble torped€rt den 21141943.2 av mannskapetomkom.
Av selskapetsstorre skip overlevdedissekrigen:
12.215br. .eg. tonn
(Thor I'
2.502 , >
(Tholsy,
2.671 , r
6.869 , ,
9.959 , ,
(Thorsholm,
9.937 , ,
44.149 b.. .eg. toDtr

Ialt 58,18 % av firmaets flete aikk tapt under
kris€n.
Vi bringer her utdrag av to beretningerom k.igsforlis. Det forste er skrevet av kaptein Antonius
Stave som fsrte MS {Thorstrand, da dette skip
motte sin skjebne:
Avgikk f.a Liverpool sondag den 28. leb.uar 1943,laslei med c.. 1400 lons stykkaods saht medbringende 3
passasjerer. Reisen forlsatte uten hendelser innril middaSslider freda8 der 5, mars pA 42 - 39 N 36 - 0 1^/ da
man observerte €t periskop av en U-b,l .1 par skipsleo8der rett akterut. Man gikk da med ca. 16 mils fartj men

a
!

Minnetrvle i oppgrngen til A/S Thor Dahls koDtor. Tavlen er lsset sv billedhusser Emil Lie.

ekslra fart ble signalis€rl 1il maskjnen og alle maon ble
beordret til stasjonene,et par skudd ble ossa avtyrt med
3"meren, men U-bAten skar under oC vi se den ikke
Vi forlsatte forovrig med topp lart og besarte riasjoner
hele ettermiddagen samt endret ku.ser og sikk-sakket,
Omkring 4-tiden obseNertes en livbA! forut og mens vt
d€libererle om vi skulle vtge e plukke opp mannskapet
f.a denne, observertes 10 U-bAl€r i overyannsstillina, en
!ik. ved livbAlen os en Ett Iorut, Vi hadde livbAten pA
slyrbords side. Vi ga b,b, ror oE svlo8te over samtidig som
vi Apnet ild med alt dei skyts vi hadde. U-bAtene furgte
etter! rten pa en slik avstand at vart skyts ikke kunne
rekk€, sAledesholdl vi det Eaende ca. en time da vi observ€rt€ enda €n U-bet pA styrbords side tve.s ca. 4
Ne var vi jo sikker pd al vi hadde komhe! inn i et sekalt (Packr og venle! A se tolpedoe! hva tid som helsi.
Vi hadde likevel en for<lel i liti bedre lalt og hdpet pA
morke!. Men vi var samtidiA litt eiAstelige for kameEt€n
ira midda8stideD. Da det ble morkt, endret jeg kurs rjit
etter litt, oa ved ll-tiden om aftenen gikk jeg for lull
lart tilbake til min vanlige kurs. Hel€ natten gikk og jntet hendte og vi gratulerte hve.and.e med st vi ogsl
deue sans i llkhet med s, mange ga.ge. rs!, hadde rult
Lordag den 6. opprant med et uahinnelE s'relei<le ver
og siklbarhet. Gullene som hadde verl pA sine stasjoner
h€le nalten, kunne la se8 en velforrrjert pust, likesd maskinen. Elter alle melke. A domm€ skulle vi v6re uver
de! veFte, men vl hadde lik€vel ekstra god utkikk hele
dagen. men vi sA intet mistenkelig, l. slyrmantr Solbakken loste meg av kl. 16.40og jeg gikk ned for e spise
altens. Jeg var akkurat fe.djg til e gt opp pl broen igjen
da jeg hofte folst e! sts! likesom vi skulle ha 3to!t hot en
eller annen rlyiende gj€nsland, os deretler eD lryktelis
eksplosjon. Da j€g kom opp pA undre bro, sto hel€ midtskips i lys lue. Jcg lorsto at MS THOASTRAND s dager
va! ialle og lop opp pA broen oa fikk kastet skipets hemm€ljge papirer overbord. Fikk sahtldig r€de pd av telegrafistene at nodsendercn var blitt odelagt og beord.et
dissc lil A besi sea i styrbord bAt, Babord bAt va. vekk og
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sA var I. styrmann ogsa, s, jeg iryktet for ai han hadde
falt overbord fted bAten.
skipet sank pa ca, 7 minuiter, se auung foregikk i hurlige.e tempo enn det er mulia A beskfjve, Jeg pikket opp
papirene og iok pe nec cummidrakten og kom i betcn.
Da var TITORSTRAND all€rede sunket sA dypt at je8 bare
hoppet lett i livbalcn. som jeg sa forut, var hele skipet
j blann, sA ingen lolbindels€ va. mulig mellom midiskip
og akl€r, og j€g sA endel nenn i ferd med e l, ut styrbord akire livblt lil iross lor at en av davilene var brukket, det lyktcs dem ogsA med umenneskelise kreIter,
styrdann Solbakken og batsnann valdenhaus hadde
under utseitelsen av b.b. midtskips livbAt lali i vannet,
hen DA en elle! annen uforklarlig mAte cr€id e komme
inn pe akt€rskipei. De tikk ved hjelp av end€l av mannskapet sait ut b.b. akfe livbi!, hvilket ogsa var motorbAlen, J€g var med min bet ivri8 beskjerligcl ned e
plukke opp d.m som hadde hoppei ove.bord. Ever mann
va. hedlig utslyr! med sma elektriske lamper som lar
lest€t til livdrakten. U-bAlen kom opp til ove.Ilatet og
siyrmarn solbakken var ombord for lorhor. Han fo.ialte
u-bat-kommanderen at je8 var gAlt med blten red. Det
tok de for god lisk og fortsalie sin .ove.l€.d uten i gjore
oss noe hverketr i den ete eller ann.n relning.
JeE hadd€ j min brt lo med brukket ben og en som var
Iorblent, se j€g hadd€ hendene mine iulle med A forbinde, Det var nart og jeg hadde hele babn min luU av
folk, Jeg ga ordre om al vi skulle holde oss sammen til
det ble 1yst, sA vi kunne ordne oss med lordeling og bli
enige om hvorh€n det var best A s.lte kurs. tleldigvis
var veret lint ved torpederingen og den fslgende n.tt,
og jeg provde A sette Dot i autlene.tl€r besl€ evne. Jeg
hadde posisjoner klokken 1600og visste klrs og dislans€
uUopei lil 1910.S, etle. min beregning skulte vi ha 556
mil til Flo.eoen pe Azor€ne.
Ved opptelling av mannskap og passasjercr om norgonen lant vi ul a1 vi hadde mistet 4 av mannskapet. men
iisen passasjcrer. D€ forulyklede var l. kokk Ola! B.
Olsen fra Tvedestrand, 2. kokk Jorgen Stormo€n fra Rjukan, 3. maskinist Orav Olsen og molormann Hans Lines,
de io siste €r jes ikke sikker pA hjemsted. Kokkene og 3,
maskinisten var i Dessetr under eksplosjonen og ble visstnok d.ept med en garg! Dotormann Lines falt visstnok
ovelbord og druknci da han ikk€ hadde rukket e lA pA
seg livrednhssdra]{ten.
vi lsnt ut at styrbord aktre btl var sa lekk at vi matte
overlore dens besetnins til vAre to bAler. Maskinm€ste.
Hansen gikk ogsa ombord i motorbAlen ror , la seg av
moto.en, og vi lorsokie e taue, men oppga dell€ elter en
Skipsred ble holdt os !i bestemte at siyrmannen skulle
ra ombord de syke i froiorbaien og ga mot ost for om
muligens A trelfe tralikk eller nA land tof oss. Vi skilt€s
med god€ snsker oc jes horle ikke 6ere fla dem for jeg
likk ielegram f.a London d€n 25. at de var kommet frem
lil Alrika i god behold. De var blitt plukke! opp den 8,
dagen av en konvoyeskorte og lett den aller b€st. lofllejning. Man l6le! seg uendelig €nsom oA forlalt i en
livbat midt j Atlrnieren, m€n humoret var godt og vi
innrettei oss i vakler, f.rie bestikk; karler og tabeller
hadde jeg lilt anbrast med enaana jeg ovenok baien, i
hv€r livbat, hen vi hadde insen instrumenter.
JeE laee! meg et insirum.nt og mtlte pola.stjernen om
natten os hadde eanske Rod Sreie pe bredden. Deviasjo-

nen tok vi hver daE, oE naltlampe lil kompasset lagel vi
av lommelyktballerier. Dagele aikk med slon og slille,
og nerme.e kom vi
medvind og motbor,
malel, vj sA lartsyer et par ganser, metr ner vi seDdle
nodsi8naler opp, snudde de hurligst muljg og forsvant,
Del var jo ikke se hyggelig, men vel forstSelig.
vann var det v.rsl med, malre jo regne med at vi kunne
misle Azorene oa mAtte rasjon.re med det fo! 6ye, sA vi
delle lorst ul 4 onzer og siden 6 onzer pr, mann pr. dsg,
sA vi var uendelig tsrste, Sulten sjorde oss inAen tin8.
Tirsdag den 16. skulle vi etler mitt bestikk vere sA nar
land at jea foriali. gutiene ai vi skulle se land neste dag,
og det stemte rent uhyggeljg godt, for neste morgen sa vi
kastene av lyrei pA Flores og vi landet pa stedet Lajes
klokk€n 11.30elte! ll dacers sejlas, alle msnn f.iske og
vi likk en aldeles storartet mollagelse av tolkene pe
sledet, d€ sjord€ alt fo. e sjore det aodt oa kosel'8 !o!
oss den tiden vi va. de.. Den 4. april ble vi sendt med en
portug$Gk blt til Lissabon og de.f.a videre til New York
hvor avbetaliigen tant sled- Midt€rlidig lappo.t ble avCitl i Lissabon pe det NoFk. Konsulat.
(Thorsl.and" var et lloli skip og vi v.r gl.d i det, og
del va! tungt a se da det reiste seg og gikk ned, med stevn.n reist mot himmelen sod en tr8el mol lienden og ei
lofte til oss som satt igjen i livbetene,'
P! MS (Scebeli, va! Jul. LyBoe kaptein da skipet

ble s€nk€t.Hans beretninglyd€r:
isom d€t lremgar av min rapporl lra sj6folklarjng€n
v.d dcl Kgl. Norsk€ Konsulat i St. Joh! N,F., avAikk MS
.Scebelt fra Liverpool den 12. april 1943, bestemt lor
U.S.A. Skipet var i bauast nlr unntas ca. 2.300 sekker
Dosl soh var siuet ned i luken€. Vi hsdde en besetning
pa 41 mann, men ing€n lassasjere.. Den 21. april kl.
r54t elt€. tiden ombord, ble skipet torpedert, Det var ved
anlcdningen kuling med hoy sjo lra vest, aolpedoen lralf
i forskipet og sp.engte oyensynlig bort ali foran broen,
bare ca. 3 m€ler av siyrbo.ds skans€klednina var synliA
Vakt pA bloen va. 2. slymann All Andersen safrt fiairosene Allred Andersen, Audun Hervig og Kall Allum,
de to siste pA ulkikk, Stylingen og vaktholdet forsvrig
rofegilk rra toppen av styrehuset oA bestikktakel da utsyne! rra n€dre b.o var tednelia darll3 3!unne! de for
skjellise ling som v.. salt opp i beskytlel*s- og tolsvarsDa eksplosjonen innt.alr, hadde jes neltopp sett ned fla
broe!, Jes ble slengl opp under taket I min lu3a. og likk
el slas i siden da jeg rart ned igjen, men lkke verre eu
at jeg etrer et oyeblikks rollop kom m€g ut pA broen. Jec
fo.sokte t komme lnn i bestikllugaren fo. e kaste overbord skipeis kodeboker, den inngangen var sperret sv
de s€mentblokke. og sdlplater $m var satt opp lil beskyltelse av styrehus og bestikklwar.
Skollet i folkanr av broen var slelt jnn og sj.en b.6t
in! i salongene. Maskinteleg.al, ielelon, de installerte
alarmapparai€r s8mt skipets sirene var enten .deragt euer
ute av virkninB. Det samme var tilfeue med skipets leleg.afstasjon. Hovedmaskinen ble uten videre stoppet av
vakthav€nde 3. dasklnist.
Skilet likk lemm€lig hultig en stor sla8slde lit babod
os folket besynte A komme til lArene. Da lea kom Ed
pA bAtdekkel se les babord rjvbAt hidtskips vat sAtt tapt
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MS <Scebelb, Bygget 1937.
und.r ulselningcn. Jeg gikk over til slyrbords livbAt
mldlskips os var behj€lpelic med A selle ut denn€ bet.
Brten kom pa vannet i god behold, men mAtte legge hurlig lla for ikke , bli knusi mot skipssiden. Det kom forel o p i g b a r e c a . 1 0 m a n n i d e n n eb A t , J € g g i k k d e r € t t e f . k terut lor med de gj.nvarende mannskap€r e sellc u1 da
to bater som va. plascrt pA hytietaket akter. Begge disse
brle. kom ogsa pa vannet i sod behold, men mditc lesse
hu ig fra to! ikke A bli knusl unde. aklerenden og mot
propellen som i sin helhei var ovef vannct, D€ som lirte
bAtene, mAtte delvjs hoppe p, vannel og ble lisket opp
ei|erpi. Noen va. ogsA kommot seg opp pe en flite. Alle
tre bAtene holdt seg nocnlunde i nerheten av v.rke1. mcn
kom litt lra hve.andro da vi var beskj€ftiget med A liske
opp de som va. pA llAt.ne oA som ]e i vannel. Vj likk
de.for il<ke anlcdnin8 til A loreta sikk€r monslring for vi
etter et p.. timeN lorlop ble tati opp av et cngolsk €sko.teskip. Det viste seg da at det mangter 2 marn, nemtig
l. kokk OlaI Olsen og mat.os Karl Alluh.
PA min anmodning gikk eskorteskipet et par-trc gan
Aer rundt v.akel, sa trar som mulig lor e
oppdage ytt€rligere livst.gn, mea intet var I s.. Mannskapenes utlalelser beslyrket heg ocsa i den oppfatning
at det ikl<e va! llefe isjen ombord.
Sjef€n pa esko.l.skipet antydet at han mAtle begynne
A delta i jaklen pe uid€rvannsbaten, hcn tilbod seg e
senk€ vr.kel med kanonene d€.som han likk Dxr sanlykk.. Jes lant ikke a kunne samtykke i s€nkningen da
v r r k . l n u v a r a L k i l l i g d y p " r . o e d e L s t r o m m e rv a n n ' n r
i maskin.ohm€t umiddclbart etter eksplosjonen. JoS antok a! det allikevel villc synke etter en kort rid
Dc! var sAledes 39 mann som ble tatt opp av cskorteskip.! og ilandsalt i Argcntjna N,F, den 26. april. En del
av besetning€n fikk mindre skader under lorpederingen,
men fikk den lornodne behandling av l.scn ombord i
eskorteskipet, og lrare en mann fikk et kortere hospitalopphold da vi kom til St. Joh. N.F.,
Hjemme

i Norse

la okkupasjonen

en dod h6nd

over all virksomhet innen hvalfaDgst oa shippinA.
Landet var isolert fra ut€nve.deDen og tyskeine
kont.ollerte oA bestemte alt.
Krisserene sneslet ses frem. StemDiDa€n skiftet
mellom hep ot heploshet. Men tross alt si man
fremover, fremover til nornale forhold isjen.
KRIGSTID OG VAIIEIIANCEL
I (Sand€fjo.d P.esse, - som var underlast sensur, var det meset ralt e lese. Selv om det var en
trasisk tid, blir smilet lokket frem nar man blaDt
annet leser annonnsespaltene fra dengang. (Felsk
fisk tas i bytte med aummidress. - Dobbeltseng
onskes byttet med veryehoDs.- En fiolin med kasse byttes med sovepose., Oa den 17. januar 1942
avertert€s potetrasjonerins. Rasjonen e. 400 aram
pr. das pr. p€rson, for barn under to er 200 sran.
Andre varer, som slnor, kjstt, sukker etc. var forl€ngst uderlast rasjon€.ing.
Ordet Nemnd, ble eL meaer klenr begrep - ting
son hadde den nar€ materielle int€resse ble underlaat (nemnde.,, hvor nan fikk kort utdelt. Og sA
var det e still€ sea i ko. Vi husker vel enda godt
kjottkoene pt Torvet i Sand€fjord (se billedet) og
sildekoene utenfor fiskebasa.ene som densang la
ved Thor Dahl-bygningen. Sandefjord Skofabrik ]aset sko med bje.k sorn rnateriat€, og pe ledise jordlapper i distriktet ble det dyrket tobakk som senere
ble til det stinkende stoff som Aikk under navnet
(heimavla). Et ddrlig produkt og et vere navn.
Utvalaet i forretningene
de.iblant Thor Dahts
var ninimatt. D€t var tomt oa farv€lmt i hyllene. Det eneste som det var nok av det nesLe av
tiden var den sekalte (B,sApe), ogs5 et prcdukt som
det er lett 6 huske og som vi tlemmer m€d gled€.
Da man var helt uten kontakt med r€de.iets fl6te,
hadde personalet i red€riavdelinA€n naturliavis
sv€ert lite e gjore. Man forsokte de.for t finne be-

MT (ThoNhor'rr. Bygget 1935.
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Kjottks pn Torvet i Sondefjord. 12. epril 1941.
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skjeftigelse for DoeD av disse i forbindelse med
skipshand€len.Ett av tiltakeD€va. at maD sendte
avdelinsssjef,nu direktor GeorsMoe,til Vestlandet
os Nord-Norse €n eller flere aana€r i eret for e
kjope fisk og fiskeprodulter. P, Kamfjordvewen
vai der adskiiligebeholdniD8erav tauverk, blokker
os lign€nde,som var mang€lvarei fiskefllten, og
disse ting bl€ b ht som byttemidd€I. Dette var
naturliSris ulovlia ette! tyske fo.ordDiDge., men
det Iorte til at skipshandelenfi](k ekstra torsyDirninger. Skipshandelenomsatte seledeset enkelt er
over 100 tonn klippfisk i SaDdefjordog omliggende
dist kt. En sa.deles skattet vare var spekesild. En
vare som ruder Dormaleforhold ikke selgesi Norge,
er saltet torck€ro8rl Store patier av deDrc va.e ble
omsatt os tjente som reseryelaae!for svErt manae
familier i Sandefjordog Sandar i krigens siste er.
En anne! vare som naturligvis helle. ikke selgestil
daalia,var salted€oreben.Dette var avfall f.a to.sk
som filetertes, men det fant$ noe mat pa dem og
varen var brukbar under kdsen. En morsomhistorie knytter s€g til fiskefarse.En venn av firmaet,
C. U. Wetlesen,Oslo,haddefltt den lyse ide at nAr
det gjaldt liskefarse var der hger restriksjoner.
Inger hadde teDkt pe at d€Dneva.e kuDne oms€tt€s i store kvanta. Vdr venn slo sea ned i Svolver
og sendte reselmessisfiskefarse sydover. Var r€presentantsom nettopp da oppholdt seg i Svolver,
fikk di gert et ikke sl ubetydeligkvaDtumtil San-

defjord. Forsendelsene
ble bratt stoppet da de ble
oppdaget.Kjop av et parti toNketran gjo.de det
mulig for oss e s€trdeen kaue trar til familiene til
var€ sjofotk som var ut€nfor Norae.
UTE OG HJEMMD
ltonsul LaIs Christ€nsenoppholdtses under kri
gen i U.S.A.os utforte her et megetallsidia arbeide
for Norge. Vi gjengir etter jubileumsboken(Vestfold Rede.ifo.eniDasjeDDom50 ar,:
(Ossd i U.S.A. var Vestfold R€deriforeninArepresentertunder krig€n. Kollsul Lars Ch stenseo,
Sandefjo.d,utforte her et megetallsidig arb€idefor
Norges sak. BlaDt de mange viltiAe tillitsv€rv han
hadde var oase stillinsen som finansrdd ved Den
no*ke ambassad€i Washington.I eg€nskapav finansrAdgikk han meget €nergiskinn for at No.ge
fortsatt skulle oppr€ttholde puDktlia betalhA av
avd.ag og rente. pe €ksist€rendeDorskestatslAni
U.S.A.HaD ble stott€t i denneoppfatningav advokat L. Villars Dahl som han arbeidetsamnen med.
Inn€n no$ke resjerinsskretser var det pl dette
tidspunkt stemnins for at betaling€nskuue inlstilles som folge av tyskernes okkupasjod av NorAe.
Konsul Chdstensenhevdetimidlertid at en slik politilG viue skadeNorAesstillirA i U.S.A. Han fremholdt videre at den norske handelsflAteville seile
inn tilstrekkelis€ dollarbeloptil a kuDneov€rholde
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.f,| rTysk pa.adei Sandefjordpt Hitlers fodselsdaa, Aprit 1945. (Bemerktilsk'rermoss€n).
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Stcmning i Ant6.ktis.

Norges leneforyliktelser.Det ble ogsA d€nne linje
som til slutt kom til e bI fulgt.
En anner sak som konsul Ch stensenhar €n vesenUigdel av aren for, er opprettelsenav et nolsk
sjomalnshotelli New York under kris€tr. OgsAom
d€nnesak var det strid, idet mangemente at man
i den forcliagende situasjon ikle hadde rtd t A
anskaffe det pla agt€ hotell. Sanmen med skipsreder Erlins H. Samuelsenfikk imidl€.tid konsul
Ch stensendrevet saken gjennom.Sonne.en 1944
kunn€ det Norske Sjonannshuspe HansoDPlace i
Brooklyn Apnesine dorer fo. de forste sjester.
Av andre saker som konsul Christens€narb€id€t
med under krigen kan Devnesat han var formann t
Nortraships hvalkomit€, medlem av Skipsfarbdi
rektsr€DsRAd, med)emav Forsyningsd€patemen_
tets Imkjopskomit€, medleE av Oksekomite€n,
medlem av Gove.nmentRelief Committee,styremedl€m i Nordmannsforbundetos at han deltok i
de g.unnlesaeDdemote. i UNNRA og UN som utsendirg for Den norske ambassade.KoDsul Christensenbetallealle utgifter til oppholdog reiseri
U.S.A. und€r krigen av sine esn€ midl€r' For sin
innsats for Noryes sak ble han utDevnt til kommandor m€d stjene i St. Olavs Orden og tildelt
kong Haakons Frihetsko.s.)
Fru Ing.id Christensetrble den 19. oktober 1946
ulnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
for sin innsatsfor Norses sak i Amerika under k
aen og for almeuyttig arbeid.
De no.ske redere som ette. d€n tyske okkupasjon fortsatt oppholdtsea i Norg€,kom i etr meget
vanskelia situasjon. Dercs skip var blitt rekvir€.t

Fru Insrid Chrktenser.
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av den no.ske eksihesjerins, noe som i hoyeste
Arad nAtte vekke tyskernes misnoye. Pe arunn av
at konsul Lars Christensen og frue, hovedaksjonerene i AlS Thor Dahl. var i U.S.A., ble AlS Thor
Dahl satt under tysk kontroll fra mai 1S40 med
derav folgende plager. Denne kontroll ble utfort av
det tyske sikkerh€tspoliti i Lawik. Konsul Ch.istensens eiendomer ble oast satt under tysk kon,
t.oll. Vi nevner i samme forbind€lse at konsul Larc
Christensens sonn, Soren Lore.tz Christensen, og
h a n s v e n n , s i v i l i n g F D r o rO l e A a n d e r u d L a r s e n j r . .
ble anestert os sendt til criDi.

seilere - ble enise om & ta sjoveien til St.omstad
illeAalt.
Winge Sorensen reiste under d€kknavnet Karl
-{as og Melsom het for anledninAen Johan Myhre.
Vi nevner ossA at Niels Winse Sorensen var ned pA
turen til Stromstad fo. { slutte seg til de Dorske
styrker i Sverige.

Konsul La.s Ch stensens eldste sonn, skipsreder
Lars Christensetr jr., deltok i krigen os va. kDyttet til det no*k€ flyvAp€n i Canada. Han var med
i iDvasjonen i Normardie os deltok i felttoset i Europa inntil krigen var slutt.

I Winse Sorens€ns seilbet (motorbAteD som de
hadde leiet, havarete), kom de seg ubemeri<€tover
til Stromstad, hvor konferansen fant sted. Det bte
h€r ogse adalt at skipsred€r M€lsom noe senere
skulle retunere til Sverige fo. derfta senere e reis€
videre til London. Tilbakereisen fta Sverige forlop
uter uh€ll og i septembe. var Melsom tilbake i Sveria€ hvolfla haD fortsatte til London. I k.isens
siste er arbeidet hatr her med hvalfangstspoEmdl
som ddgive. for den norske rcgje.ins.

NAr det sjeld€r hvalfatrgster, ulmet allerede nder de siste k.igsAr ideene on e kunne sjenreise
fangstflAten sAsDa.t krisen var slutt. I midteD
av august 1944 kom det en henmelig forespo$el
til dav:erende fo.mann i Hvalfangstfo.bundet,
H.
Winge Sorensen, om et par r€p.esentanter for de
norcke hvalfanastselskaper kunne komne tit Sverige etr tur for A mote r€presentanter fra den norske rcsjerins i London. Man onsket { drofte forskjellise sporsmAl av stor betydnins for hvalfangst€n. Winge S6.eDsen og skipsreder ?eder Melsom
- to venDer sjennom manse e. og besse aktive

I Stromstad mstte Winge Sorersen os Melsom
rcsjeringens .epresentant, professor Birs€r Berser8en. Det ble opplyst at regjelinsen ansA det for
.n overmate viktig oppgave t fe sjenreist den no.s k e h v a l f a n A s te t t e r k r i g e n . b A d e t o r A g j e n v i n n e
No.ges posisjon som hvalfansstnasjon, fordi hvaloljen etter kris€r ville bli en uhyre viktia dstoff
kilde os fordi hvalfanssten for Norge vilte vFle en
valutainnb.iryende virksomhet.
Vi har tatt dette med fordi det er innt€dningm til
de hjemm€va.eDde disponenters befat rs Bed
sjenoppby8girgeD av hvalfansstfl Aten.

IIS <Thor I|. RJIiget 1938.
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RDDUSDRTTONNASJE
Hva hadil€nu A/S Thor Dahl isjen etter krisen?
En oppsaveover fle.t€n pr. 15. mai 1945 ser slik

Tilhorende Bryde & Dahl$ Hlsllatrsehelskap

Fl.k. (ThorshammeD
hv.b. (Thorfinn)

,
)

MS
DS
MT

(Thorfjell'
(Pol I>
(Thor I)
(Thorsy'
(Thorshavn'

A/S.

Brutlotonn

Dsdvekt

12215
249
313
245
313
205
221
305
2502
2671
6869
9955

16038

4057
4180
11045
14705

)
,

(Ot€r Ir
(Ornen 3'

r
,

(Klo,
(Falk)

Dodvekt

251
251
240
250
307
307

Tilhor€ndo A/S Odd.

!

(Niern,

314
244
244
247
257
249
361
325

Tilhoretrd6 Skibsaktieselskapet Thorsholm.

MT (Tho|shotn,

s937

14800

Tilho.endo Aktieselskabet (OrneD.
hv.b. (Hauken,
(cvas 2)
)

251
251

Iilhor€ndo Thorland Limited, London.
DS

,Thorlalal )

5208

5300

