
En av de meste dedikerte lokale samlere i våre områder er 
Arve Clementz ved Granholmen. Han har i en rekke år besøkt 
alle mulige loppemarkeder. Denne saksa finner han ikke ut 
av formålet til. Med sin oppvekst i Kodal mistenker han den 
for å ha noe med fiske å gjøre, men han er så usikker at han 
må spørre våre lesere. Hva har den vært brukt til? For noen år 
siden ble den kjøpt svært rimelig på et loppemarked i Stokke. 
Forøvrig tar denne spalten gjerne imot spennende objekter 
som dette for fotografering og undring. 
 Tekst: Harald Fevang/Foto: Otto aagesen

Hva er dette?

Bygd i Sunderland, Storbritannia i 1930 for A/S Antarctic og 
A/S Pelagos (Bruun & von der Lippe), Tønsberg under navnet 
Vigdis. Kjøpt av A/S Vigrid (Anders Jahre) i 1939, videresolgt 
samme år til A/S Kosmos (Anders Jahre) og omdøpt til Jaspis. 
Da krigen brøt ut, ble hun innlemmet i Nortraships. Men i 
juni 1940 ble hun beslaglagt i Casablanca av de franske, tysk-
vennlige Vichy-myndighetene. I 1941 ble hun beslaglagt av 
Die Deutsche Kriegsmarine og seilt opp til Kriegsmarine-
werft Wilhelmshaven hvor hun ble stasjonert. I februar 1945 
gikk hun på en mine utenfor Gedser. For å hindre at skipet 
sank, ble det kjørt på land. Tilbakelevert eierne i 1946, repa-
rert i Kiel i 1947 og satt i fart. I 1951 først solgt til Jasmin Ope-
ration Co. (Anders Jahre), Panama, og deretter, i 1953, til A/S 
Kosmos. Hogd i Glasgow i 1955. 
 Tekst: Odd galteland/Foto: Lardex

M/T Jaspis (1)

første verdenskrig: «Thor I»  i Godthul under første verdenskrig med nasjonsflagg langs skutesiden og NORGE med store 
bokstaver som nøytralitetsmarkering. Karene i robåten holder på med å flense en hval utenbords.   foto: Hvalfangstmuseet samling

med produksjon av sprengstoff, forlang-
te de at all hvalolje skulle ilandføres i 
Storbritannia, og at oljen skulle selges til 
dem; til priser bestemt av dem. Dette 
nektet Dahl å etterkomme. Han skulle 
imidlertid erfare at kamp mot et Storbri-
tannia i krig var fånyttes. Thor Dahl og 
selskapet ble påført et sviende nederlag; 
prestisjemessig så vel som økonomisk.

Syd Shetland 1917-22
Av en eller annen grunn hadde Dahl 
klokketro på feltet ved Syd Shetland. Da 
fangstene ved Syd-Georgia gikk ned 
1915-17, søkte han derfor britene om å 
skifte felt. Tillatelsen fikk han, og fra 
1917 til 1922 var Thor I stasjonert i Wha-
lers’ Bay på Deceptionøya, Syd Shet-
land. Skuffelsen var stor hos Dahl da det 
viste seg at fangstene ble mindre ved 
Syd Shetland enn ved Syd-Georgia. 
Først etter Thor Dahls død i 1920 bedret 
fangsten seg. I 1922 mistet for øvrig re-
deriet lisensen på Syd Shetland, og man 
ble tvunget tilbake til Godthul der man 
hadde fangsttillatelse fram til 1929.

Kort tid før Thor Dahl døde, kjøpte svi-
gersønnen til Dahl, Lars Christensen, re-
deriet – angivelig for å hindre at det gled 
ut av familien. Rederiet skiftet nå navn til 
Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S. 

godthul 1922-29
Under Lars Christensens ledelse gjorde 
Thor I gode fangster i Godthul. Investe-
ringen i tre nye hvalbåter, Thor Junior 
(2), Thor Major (2) og Thor Senior (2), bi-
dro i stor grad til de gode resultatene. I 
de sju sesongene 1922/29 var den årlige 
gjennomsnittsfangsten 42 400 fat; det 

dobbelte av hva man hadde oppnådd  
på Syd Shetland.  I enkelte sesonger fun-
gerte Thorøy og Whale som hjelpekoke-
rier. Toppsesongen var 1926/27 da man 
produserte over 55 000 fat, men fra da 
av gikk det bratt nedover. I 1928/29-se-
songen var produksjonen bare 35 000 
fat, og Lars Christensen bestemte seg 

Det eksisterte i sin tid  
syv hvalstasjoner på  
Syd-Georgia: Grytviken, 
Husvik, Leith Harbour, 
Godthul, New Fortuna Bay, 
Strømnes og Prince Olav 
Harbour. 
ODD GALTELAND
redaksjonen@sb.no

De fire sistnevnte ble alle lagt 
ned før 2. verdenskrig og er 
stort sett har gått i glemmebo-
ka. I en serie på 4 artikler vil vi 

søke å løfte dem frem fra glemselen.

godthul
I den 1,5 kilometer lange bukten Godt-
hul sydøst på Syd-Georgia ble det aldri 
bygd noen landstasjon. De bratte fjellsi-
dene som omkranset bukten, innbød 
ikke til det. På en smal strandbredd ble 
det riktignok etter hvert bygd en red-
skapsbod, men for øvrig foregikk bear-
beidelsen av hvalen om bord i kokerier 
som lå til ankers i bukten. Stasjon i sam-
menheng med Godthul refererer seg 
derfor til «fast ankerplass».

Aktiviteten i Godthul startet i 1908 da 
det lille kokeriet Aviemore og hvalbåten 
Edda slo seg til der. Båtene ble disponert 
av Bryde & Dahls Hvalfangerselskab, et 
rederi som var eid av datidens rikeste 
sandefjording, grosserer Thor Dahl, og 
hvalfangstbestyrer Ingvald M. Bryde.  

Rederiet fikk en trang start på Syd- 
Georgia. For det første fikk man fangst-
tillatelsen så sent at planen om å bygge 
om en 1 800 tonner til kokeri måtte  
legges vekk. I stedet leide man barken 
Aviemore. For det andre kom man i pen-
genød og var bare i stand til å betale for 
den ene av de to hvalbåtene man hadde 
bestilt ved Akers mek. Og for det tredje 
kom man så sent i gang med fangsten at 
produksjonen bare ble 3 400 fat. Trang 
start til tross: fangstbestyrer Bryde had-
de observert masse hval på feltet og så 
lyst på fremtiden. 

Et selskap i framgang
Etter tilførsel av ny kapital og etter at 
hvaloljesalget var unnagjort til gunstige 
priser, ble rederiet i stand til både å  
kjøpe A/S Ørnens kokeri Admiralen og å 
betale for den andre hvalbåten. Med  
Admiralen som hovedkokeri, Aviemore 
som skrottkokeri og to hvalbåter, Snorre 
og Edda, ble det i 1909/10-sesongen pro-
dusert 10 000 fat. Siden det var mangel 
på lagringskapasitet snarere enn mangel 
på hval som var årsaken til at man stop-
pet på 10 000 fat, investerte man som-
meren 1910 i et enda større skip: Thor I 
på 4 267 brt. Dette kokeriet var i stand til 
å frakte ca. 28 000 fat på egen kjøl. Fram 
til 1914 lå fangstene til Thor I på i over-
kant av 20 000 fat, og selskapet tjente 
gode penger.

Første verdenskrig ble en problema-
tisk tid for Bryde & Dahls Hvalfangersel-
skab, først og fremst fordi Thor Dahl la 
seg ut med britiske myndigheter. Siden 
britene trengte hvalolje i forbindelse 

Hvalstasjonen Godthul 1908–1929

rester: På strandbredden i Godthul finner man i dag rustne jerntønner, ruiner av 
redskapsboden og som her vraket av tre vannferjer.  foto: stefan f. Heijtz

sentrale personer: Thor Dahl (til høyre) og Lars Christensen (til venstre) var de sentrale 
personene bak rederiet som opererte i Godthul. foto: arkiv
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Saker og ting som  
setter  minnene i sving

for å gi opp fangsten i Godthul og satse pela-
gisk i stedet.   

Epilog
Høsten 1929 var Thor I igjen tilbake i Godt-
hul, men bare for å hente hvalbåter i  
opplag samt utstyr man hadde lagret i red-
skapsboden. De neste to sesongene fanget 

Thor I pelagisk sammen med rederiets nye 
kokeri, Thorshammer. Etter hjemkomsten i 
1931 lå Thor I stort sett i opplag inntil hun i 
1937 ble hugd opp. Bryde & Dahls Hvalfan-
gerselskap A/S – som etter krigen skiftet 
navn til Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S – 
fanget pelagisk med Thorshammer fram  
til 1962. 

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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