En ubåt og Solveigs sang

Saker og ting som
setter minnene i sving

Kronometer
Sjømannsminnesmerket: Reist til minne om sjømennene fra Sandefjord og Sandar som

Sommeren 2015 fikk Hvalfangstmuseet et kronometer
som tidligere har vært i bruk på D/S FLK. «Thorshammer» i
gave til samlingene. Det er uvisst nøyaktig når urverket ble
montert i «Hammer’n», kan hende skjedde det da skipet ble
bygget om til hvalkokeri for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S i 1928. Skipet var opprinnelig bygget som oljetankeren «San Nazario» for det britiske selskapet Eagle Oil Company i 1914. 
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mistet livet til sjøs under 1. verdenskrig. Monumentet ble avduket 17. mai 1920.

«For offervilje og dåd»

thor II: Jernbarken «Thor II» for fulle seil. Skipet var bygget i Glasgow i 1886 og solgt til Thor Dahl i 1911.

lokalhistorie
Skipet holder stø kurs
for Queenstown i Irland.
Vinden blåser friskt fra
nord og sjøen går høy.
Brått får mannskapet øye
på en ubåt som bryter
havoverflaten. Om den er
tysk er de ille ute. Vil
mannskapet få anledning
til å gå i redningsbåtene før
skipet senkes?

Inger-Lise Ackenhausen
Hvalfangsmuseet

V

estfold har gjennom tidene
fostret mange sjøfolk. De har
trosset havets lunefulle kast
og brakt etterlengtede varer
med seg hjem. For nokså nøyaktig 100
år siden kjempet sjøfolkene mot enda
større og mer livstruende krefter, de
kjempet mot tyske, nådeløse ubåter.
1. verdenskrig raste i Europa, og allerede i august 1914 ble det i Norge forbudt
å utføre varer som korn, melvarer, kull,
koks og mineraloljer. Dette var varer vi
trengte selv. Etter som krigen skred fram
presset britene mer og mer på for å redusere handelen med Tyskland.
Norge, som holdt seg nøytralt i krigen,
mente dette var i overkant av hva britene kunne kreve. Allerede i desember
1914 hadde hvalolje blitt satt opp på britiske kontrabandelister, det vil forenklet
si at all hvalolje skulle selges til britene,
som selv bestemte til hvilken pris. For å
vise at britene mente alvor med forbud
om handel med Tyskland, vedtok de
vinteren 1916/1917 forbud mot eksport
av kull til Norge.

Hvalfangstmuseets fotoarkiv

Uinnskrenket ubåtkrig
Vinteren 1916/1917 var uvanlig kald, og i
lokale aviser trykkes det jevnlig oppdateringer om mangel på kull. Folk ble
oppfordret til å holde forbruket nede,
men på grunn av den strenge vinteren
var det mange som slet.
Den norske regjering ga etter for presset fra britene, og stoppet bl. a. eksporten av kobberkis til Tyskland. Den britiske kulleksporten til Norge kunne
starte opp igjen i februar 1917.
Det som hadde vært vanskelig tidligere ble verre etter 1. februar samme år. Da
erklærte Tyskland uinnskrenket ubåtkrig mot allierte og nøytrale skip som
gikk i varetransport til britiske og allierte
havner. På denne måten ble norske skip
og sjøfolk trukket inn i krigen.
Vårhalvåret 1917 ble et dramatisk
halvår for norske sjøfolk. Flere hundre
norske skip ble senket og over 400 sjømenn omkom. Avisene her i byen hadde
stadig kunngjøringer og artikler på
trykk om lokale og norske skip som var
senket.
Ett av disse skipene var barken «Thor
II», tilhørende Thor Dahl i Sandefjord.
Isak Jacobsen var kaptein om bord, og

det spesielle i denne anledning var at
han også hadde med seg sin kone og lille
datter.

Oppdaget av fienden
Skipet hadde avgått fra Syd Georgia den
23. november med hvalolje i lasten.
Søndag 4. februar var skipet ca. 80 sjømil sørvest av Irland.
Om ettermiddagen ble de stanset av en
tysk ubåt. Førstestyrmannen og et par
av mannskapet rodde prammen over til
ubåten og avleverte skipets papirer. Den
tyske ubåtkapteinen bestemte at skipet
måtte senkes, da det var lastet med
hvalolje som var bestemt for fienden,
altså britene.
Kapteinen ble sammen med sin kone
og datter beordret om bord i ubåten med
skipets kronometer og loggbok, og
mannskapet fortalte i sjøforklaringen at
de var tatt til fange. Mannskapet fikk en
halv time til å ta på seg godt med klær og
gå i båtene.
Da båtene var klar av skipet ble det
torpedert og sank nokså raskt. Ubåtkapteinen var såpass human at han slepte
livbåtene inn mot irskekysten i vel fire
timer.

1917: Opprop i Sandefjords Blad 16. mai 1917

Mannskapet fra «Thor II» ble overlatt til
seg selv, men ble heldigvis plukket opp av
en britisk patruljebåt etter 20 timer og berget dermed livet.

Et spesielt fangeopphold
Om bord i ubåten ble kapteinen, hans kone
og datter innlosjert i førstestyrmannens kahytt. De fikk rikelig og god kost om bord, og
lille Solveig ble hver morgen vekket til
Griegs vakre toner i Solveigs sang fra en
grammofon.
Hun ble besetningens lille kjæledegge.
Selv om behandlingen om bord var god, var
familien også vitne til at ubåten senket en
engelsk ammunisjonsdamper og en tråler.
Familien ble holdt fanget om bord i ni dager.
De ble satt i land på Helgoland, en viktig tysk
flåtebase.
Ved ankomst sto ubåtens mannskap på
dekk og et femtenmanns orkester spilte.
Ubåtkapteinen sto med lille Solveig på armen, og før avskjeden fikk hun et stykke av
jernkorsets ordensbånd. Dette fikk hun fordi hun var det første barnet som hadde vært
om bord i en tysk ubåt.
Familien kom hjem til Norge via Wilhelmshaven og København, mens mannskapet ble værende i England en tid, og flere

av mannskapet måtte møte på konsulatet i
Liverpool for å avgi beretning om hendelsesforløpet under sjøforklaringen. For svært
mange fra Sandar og Sandefjord gikk det
ikke like bra som i denne historien.
I løpet av 1. verdenskrig omkom flere titalls sjøfolk. Det ble 17. mai 1917 besluttet å
gi gudstjenestens innsamlede offergave til
de omkomne sjøfolkenes etterlatte.

Minnehallen i Stavern er det nasjonale minnesmerket
over sjømenn i den norske handelsflåten som omkom under
begge verdenskrigene. Det var britene som kom med ideen,
og de bidro med penger fra det såkalte «køllafondet». Arkitektene bak minnesmerket var Andre Bjærcke og Georg Eliassen fra Oslo, som vant arkitektkonkurransen med utkastet
de kalte «Bifrost». Navnet henspiller til norrøn mytologi,
hvor de døde måtte krysse broen Bifrost for å komme til Valhall. Dette elementet finner man igjen i inngangen til minnesmerket. Den 1. august 1926 sto Kong Haakon VII for åpningen. Siden den gang har Minnehallen blitt supplert med
navn flere ganger, og 8. mai i år vil ytterligere navn komme
opp på koppertavler. 
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