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Den første primitive hvalfangst på det åpne hav skriver seg langt tilbake i tid. 
Metoden ble allerede på 17 /1800-tallet benyttet både av hollenderne og britene 
under deres fangst av Retthval (Grønlandshval) og Nordkaper ved Grønland og 
Spitsbergen. 

Da pioneren i den moderne hvalfangst - Svend Foyn, utviklet sin mye fangst
metode (1864-68) ved bruk av dampdrevet hvalbåt og granatharpun, ble igjen 
hvalfangsten landfast. Gjennom hele Finnmarksfangsten (1868-1904) ble det 
benyttet landstasjoner langs kysten for opparbeiding av hvalen. 

Den omfattende hvalfangsten i nord forflyttet seg til stadig nye fangstfelt og I 
løpet av 1880-årene ble Islandsfangsten (1883-1915) innledet. Hvalfangsten møt
te etter hvert sterk motstand, særlig fra fiskerihold både i Norge og senere ved 
Island, som så sine interesser truet av denne nye og sterkt voksende næringen. 

Norske og islandske myndigheter så med stigende uro på denne utviklingen 
og satte iverk en rekke regulerende tiltak. 

Etter hvert som det ble vanskeligere å få konsesjoner og fangstlisenser, ble 
spørsmålet om pelagisk fangst igjen aktuelt. 

De første forsøk på pelagisk fangst i nyere tid gjorde imidlertid Svend Foyn i 
begynnelsen av 1890-årene utenfor kysten av Island. 

Etter at Finnmarksfangsten ble avsluttet (fredningslov av 1904) i 1905 flyttet en 
rekke norske fangstselskaper over til farvannet rundt Spitsbergen og man tok i 
bruk flytende kokerier1. Fangsten ved Spitsbergen kan likevel ikke betegnes som 
pelagisk all den tid kokeriskipene ble ankret opp og fortøyd i land. 

Med begrepet pelagisk fangst forstås da fangst med dampdrevne hvalbåter på 
åpent hav til et flytende kokeri som ikke er oppankret i ly av land og der oljen 
kokes ut ombord. Ikke alle nordhavsekspedisjonene dekkes av denne definisjo
nen av begrepet pelagisk fangst. Det var i nordområdene den pelagiske fangst
metode først ble utprøvd, men fikk sitt definitive gjennombrudd i løpet av 1920-
årene i Antarktis og la grunnlaget for den store ekspansjonen i den moderne 
hvalfangst. 

I tiden frem til 1914 var det først og fremst fangsten i Antarktis som hadde 
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størst betydning for hvalfangstnæringen og det var i denne periode mindre inter
esse for nordhavsfangsten. 

Den store fettmangelen i Europa etter verdenskrigen 1914-18, førte til stigende 
priser på hvalolje og hvalfangstnæringen fikk ny og øket interesse for fangst i de 
nordlige hav. I Norge ble det i 1917-19 satt i gang hvalfangst fra landstasjoner 
langs kysten i statlig regi for å møte det akutte forsyningsbehovet på hjemme
markedet. I 1920 ble fangsten fra landstasjonene på Færøyene, Shetland,- Hebri
dene og Irland C unntatt Island), gjennopptatt etter stansen under krigen. I samme 
periode ble de første forsøk på pelangisk fangst i Nordishavet utprøvd. 

Nordhavsfangsten i mellomkrigsårene foregikk gjennom to perioder. Den før
ste regnes fra 1919-1924 og ble i vesentlig grad drevet med små eldre fartøyer. 

I denne perioden kan man nesten snakke om en tradisjonell ishavsfangst etter 
sel, bottlenose og hvalross. 

Den andre periode, som regnes fra 1929-1937, omfattet derimot moderne og 
store kokerier der fangsten ble opparbeidet ombord. 

Nordhavsfangsten 1919-1924 

Det første virkelige forsøk på pelagisk, eller konsesjonsfri fangst i nordområde
ne, fant sted i 1914 da hvalfangstbestyrer Georg Ellefsen fra Vestfold, etter pålegg 
av norske myndigheter måtte stoppe sin fangst fra landstasjonen ved Blomvåg i 
1913. Dette aktualiserte ideen om den pelagiske fangstmetode og Ellefsen eta
blerte et selskap, Hvalfangerselskabet Ishavet, som i 1914 startet pelagisk fangst i 
Nordishavet med flytende kokeri "Nansen" ex Bucentaur, med 2 eldre innleide 
hvalbåter2. Men til tross for et forholdsvis godt resultat, 3000 fat hvalolje, ble det 
med denne ene sesongen: 

Etter verdenskrigens slutt ble det satt i gang forsøk på hvalfangst i Nordishavet 
med flensing i rom sjø av både vest- og østnorske fangstinteresser. Selv om Vest
fold-selskapene var de mest aktive, kom også en del vestlandske med etter hvert. 
Allerede sommeren 1917 ble skonnert "Havmann" av Ålesund sendt ut på hval
fangst til Bjørnøya og i 1918-19 utrustet Br. Sæbjørnsen, Ålesund, sin bottlenose 
og selfanger "Vikertangen". 

I 1918 kom også Haugesund med i nordhavsfangsten da selskapet A/S Isfjeld 
(Egil Næsheim) sendte ut "Isfjeld"-ekspedisjonen til farvannet rundt Jan Mayen. 

I sesongen 1919 var følgende ekspedisjoner på fangst i Nordishavet, A/S Tøns
berg Fangstselskap med motor-skonneret "Sørkyst I" , A/S Husø Fangstselskap, 
Sandefjord med motor-skonnert "Elona" og A/S Isfjeld, Haugesund, med ishavs
skuten "Isfjeld". 

"Isfjeld" -ekspedisjonen 

Haugesund hadde i den tiden Islandsfangsten pågikk (1883-1915), fungert som 
utgangspunkt for hvalfangst-ekspedisjoner. Med basis i byens betydelige skips
og fiskerinæring, hadde Haugesund i disse årene utviklet seg til å bli Vestlandets 
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Hvalbåtene i et av Haugesunds første hvaljangstselskap, Wrangells Hekla Hvaljanger
selskab, fra v. "Skuld'� ''Hekla" og "Verdande". Foto fra Smedasundet ca. 1905. 
Wrangell solgte "Skuld" i 1916, men kjøpte åtte år senere "Skuld" tilbake. "Skuld" .fikk 
navnet "Streymøy'� og deltok i 1932 på fangst med hvalkokeriet "Norskehavet" ved Øst
Grønland/Island. (Foto: Østensjø, R., Haugesund bd. Il, 1896-1913, s. 83). 

hvalfangstby ved sidena av Vestfoldbyene, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Hau
gesunderne hadde f.o.m. 1893 drevet selvstendig hvalfangst (Talkna) både ved 
Island, Færøyene, Angola og i Sør-Afrika. 

Foruten pioneren Thomas Amlie og hans bror, Peder Amlie, engasjerte en rek
ke av byens skipsredere og sildeeksportører seg i denne nye næring3. Blant dem 
finner vi skipsrederne Erich Lindøe og H.M. Wrangell, som begge var disponen
ter for byens første hvalfangstselskaper, hhv. Haugesunds Hvalfangerselskab 
(Talkna 1893) og Hekla Hvalfangerselskab (1902). 

Når det så gjaldt engasjement i nordhavsfangsten kom personer med som først 
og fremst hadde sin interesse knyttet til fiskeri og fangstnæringen i de arktiske 
strøk. 

Dette gjaldt både skipsrederne Egil Næsheim og ikke minst F.N. Nordbø som 
vi skal høre mer til senere. 

Haugesund hadde m.a.o. lang tradisjon med utrustning av fangst-ekspedisjoner 
etter sel, hvitfisk, bottlenose, hvalross og hvalfangst. Det var derfor en ganske 
naturlig utvikling at byens redere engasjerte seg i den nye trend i hvalfangsten -
nemlig den såkalte pelagiske fangst. 

Skipsreder Egil Næsheim (1893-1970) skulle bli den første som deltok i denne 
form for hvalfangst. Etter 5 års ansettelse hos H.M. Wrangell og en tid ved et 
engelsk shipping-kontor, starten Næsheim i 1916 sin egen redervirksomhet i 
Haugesund. 
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Det første skip som ble anskaffet var motor-skonnert "Labrador" (260 tdw.), 
som bl.a. hadde deltatt i fiskeriene ved New Foundland og Labrador. Fartøyet 
forliste imidlertid samme år 4. Men skipsreder Næsheim satset videre og kontra
herte to nye ishavsskuter ved Skaaluren Skibsbyggeri i Rosendal. 

På forsommeren 1918 ble det første, selfangstskuten "Isfjeld", overlevert til Egil 
Næsheim m/fl. i Haugesundt. Fartøyet som var verftets byggnr. 122, var en velut
styrt selfanger/ishavsskute med eikeskrog og målte, 163 brt., 71 nrt. 250 tdw. , 
l.o.a.94,5, br.23,2 og d.11,7 fot. "Isfjeld" hadde foruten seilføring, innstallert en 
Compound dampmaskin på 130 IHK. 

Fartøyet ble registrert på det nyetablerte selskapet, AlS Isfjeld, med Egil Næs
heim som disponent. Året etter ble nybygg nr.2 levert som selfangstkutter "Ark
tas" på 441 brt., Skaalurens bygnr. 123, for regning av Egil Næsheim og H.C. 
Rønnevig m/fl. , Haugesund. 

Næsheim besluttet straks etter leveringen å utruste "Isfjeld" til hvalfangst i 
Nordishavet. Fartøyet ble utstyrt med harpunkanoner, fikk montert vinsj for inn
haling av harpunerte hval og 3 lasterom med binger for lagring av spekk. 

H. M. Wrangell 

(Foto: Østensjø, R. Haugesund 

bd.II, 1896-1913, s55) 

Sesongen 1918 

Utrustningsarbeidene ble utført ved Hauges 
Jernskibsbyggeri (Haugeverven) på Hasseløy 
under ledelse av skipper/hvalskytter, Carsten 
Olsen fra Haugesund. Carsten Olsen var forøvrig 
medinteressent i fartøyet og var på denne tid en 
av byens mest erfarne hvalfangere. Han hadde 
bl.a. deltatt i hvalfangst ved Island, Bahia dos 
Tigres i Angola og for Wrangells landstasjon i 
Plettenberg Bay, Sør-Afrika. 

Etter de foreliggende planer skulle "Isfjeld" drive hvalfangst i farvannet ved Jan 
Mayen og Øst-Grønland denne sesongen. 

Ekspedisjonen kom ut som planlagt og opptok fangsten i farvannet nordom 
Island og Jan Mayen. Etter 2 måneders fangst hadde "Isfjeld" tatt i alt 13 hval, 
derav 12 finn- og l blåhval som ga 300 fat spekk. Fartøyet hadde selv ikke koke
riutstyr ombord og spekket ble derfor skåret opp, saltet og lagret i rommet. 
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Ekspedisjonen satte kursen hjemover og ankom Ha.ugesund den 19. september i 
god behold. Sesongen hadde forløpt uten uhell av noe slag. Fangsten var blitt en 
del hindret av dårlig vær rundt Jan Mayen skriver Haugesunds Dagblad i sitt 
oppslag5. Hvalspekket ble den 23. september losset ved Quindeslands trankoke
ri på Storesund, Karmøy. 

Sesongen 1919 

Resultatet etter første sesongen, som riktig nok var et eksperiment, var såpass 
vellykket at det fristet til nye forsøk. Skipsreder Næsheim besluttet å sende 
"Isfjeld" ut på en ny sesong året 1919. 

Ekspedisjonen la ut fra Haugesund den 14. april med kurs for Jan Mayen under 
ledelse av skipper/skytter Carsten Olsen. 

Fangsten startet i samme område som fjorårets vel l 00 n.mil nord for Island og 
fulgte hvaltrekket nordover til Jan Mayen, ved 72° nordlig bredde. Fangsten var
te i omlag 6 ukers tid og det ble tatt 4 finn- og 4 blåhval. Fangsten her nord ble 
oppgitt på grunn av dårlig vær, storm, snebyger og tåke. Ekspedisjonen gikk der
etter mot Island og anløp Siglufjordur for å utføre bl.a. kjelesjau og vannfylling. 
"Isfjeld" satte deretter kurs mot Øst-Grønland og Vestisen, ca. 25 n.mil vest av 
Island. Fangsten i Vestisen foregikk i 6-7 uker og det ble tatt tilsammen 8 finn
hval. 

Fangsten i Vestisen ble også dette året hindret av dårlige værforhold, særlig var 
det mye tåke og man besluttet under de rådende værforhoold å avslutte fang
sten. Denne sesongen brakte ett samlet resultat på 16 hval som utgjorde 1500 fat 
spekk. Samtlige av fartøyets lasterom, en av vanntankene, samt 100 fat, ble fyldt 
med spekk. "Isfjeld" ankom Haugesund i god behold den 18. august. I følge 
skipper Carsten Olsens hadde ekspedisjonen hatt en meget vellukket sesong6. 
Det ble likevel ikke utrustet flere ekspedisjoner til Nordishavet i denne omgang. 

I 1920 inngikk skipsreder Næsheim en avtale med det britiske Spitsbergen
kompaniet- Northern Exportation Company, Aberdeen, om å bruke "Isfjeld" som 
transprotbåt under årets sesong. Skipet gikk via Aberdeen nordover med utstyr 
og mannskaper til Spitsbergen. Etter planen skulle "Isfjeld" i årets sesong holde 
en fast ruteforbindelse mellom Spitsbergen og Tromsø. 

Året etter ble eierselskapet, AlS Isfjeld, likvidert og "Isfjeld", med fiskerinr. R-
10-H, solgt til nye interessenter i byen. 

I 1922 ble fartøyets navn endret til "Veiding" og overtatt av Nils Wathne, Hau
gesund. Fartøyet ble etter å ha blitt benyttet i fraktfart av isblokker, utrustet sam
me år for selfangst ved Grønland. Etter endt fangst i Vestisen solgte Wathne fart
øyet til kjøpere i Finnmark. Selfangeren "Veiding" gikk til selskapet Feddersen & 
Nissen i Hanunerfest som benyttet det til fortsatt ishavsfangst. Fartøyet ble regis
trert som F-54-H "Veiding" og eksisterte i "ishavsbyen" inntil den ble kondemnert 
i 1978. 
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Egil Næsheim 
(Foto: Hgsd. Avis) 
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"Isfjeld"-ekspedisjonene i 19 18-19 var den enes
te som ble utrustet fra Haugesund og var en 
typisk representant for dem som deltok i l. perio
de med pelagisk forsøksfangst i Nordishavet. 
Ekspedisjonene må derfor karakteriseres mer som 
isfangst på linje med sel og bottlenose-fangst. I 
denne periode ble med disse to forsøkene og det 
skulle gå nærmere 10 år før Haugesund igjen 
utrustet ekspedisjoner til hvalfangst i Nordishavet. 

Nordhavsfangsten 1929-1937 

I løpet av 1 920-årene gjorde noen få selskaper spredte forsøk på å gjennoppta 
fangsten i Nordishavet. Som nevnt ble det etter krigen drevet fangst fra landsta
sjoner rundt hele Norskehavet (unntatt Island). I 1920-sesongen ble det satset 
stort. I hele Norskehavet deltok ialt 39 fangstbåter og 1 2  landstasjoner kom i 
drift. 

Men året etter avtok aktiviteten sterkt. Det internasj onale konjunkturomslaget 
1920/2 1 ,  slo også ut på hvaloljemarkedet med et sterkt prisfall på hvalolje og en 
rekke selskaper fikk ikke omsatt fjorårets produksjon i det hele tatt. I 1921 var 
det ingen båter som opererte fritt i Norskehavet, fangsten foregikk kun fra l sta
sjon i Norge og l på Færøyene (Wrangells stasjon i Thorsvig) med 4 hvalbåter. 

I sesongene 1922-1924 ble det gjort nye forsøk på pelagisk fangst. I denne 
perioden ble 3 ekspedisjoner utrustet fra Norge og i 1924 kom to ekspedisjoner 
avsted. Det gjaldt Hvalfanger-AlS Blaahvalen disp. av Leif Bryde, Sandefjord, 
utrustet dette året en ekspedisjon med d/flk. "Ragnhild Bryde", et tredampskip 
på 2248 brt. Ekspedisjonen fanget ved Jan Mayen og Øst-Grønland med 2 eldre 
innleide fangstbåter med hr. Bryde som fangstbestyrer. Men resultatet ble 
magert, kun 21 hval som ga 800 fat olje. 

Bedre gikk det med Tønsberg Hvalfangeri med sitt d/flk. "Orwell" C 4099 brt) 
som fanget i Davis-stredet mellom to Antarktis-sesonger (Syd Orkney). Med 3 
fangstbåter ble det drevet fanget sør for Disco-øya fra 10.7.-1.9. med et samlet 
resultat på 1 43 hval som ga et utkok på 4127 fat. Men så tok fangsten slutt for 
noen år fremover. 

I 1928 kom Leif Bryde fra Sandefjord tilbake til hvalfeltet i nord og innledet 
med dette den andre periode i nordhavsfangsten. 

Etter 5 års fredning mente man at hvalbestanden hadde bygget seg tilstrekkelig 
opp slik at den kunne tåle at kommersiell fangst ble satt i verk. På denne tid var 
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det i første rekke fangsten i Antarktis som opptok hvalfangstnæringen, både her 
til lands og i utlandet. Men enkelte foretaksomme personer så likevel på fangst i 
nord som et godt alternativ og dessuten falt ekspedisjner til Nordishavet rimeli
gere å utruste enn de større og kapitalkrevende Antarktis-ekspedisjonene. 

Leif Bryde, Sandefjord, etablerte sommeren 1928 et nytt selskap, Hvalfangersel
skapet Ishavet AlS, som skulle drive hvalfangst i ishavet med flytende kokeri. 

Samme år kjøpte selskapet, for 130 000 kroner, inn MIS "Haugar" (2243 brt ex 
jernbark) av rederiet Sigvart Rasmussen & Sønn AlS, Haugesund 7. Skipet hadde i 
den tiden det var i byens flåte (1922-28) bl.a. blitt benyttet i saltimporten til Hau
gesund. "Haugar" ble ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord, innredet til fly
tende hvalkokeri, en ombygning som kostet selskapet 411 000 kr. 

Etterspørselen etter hvalolje og hvalprodukter satte fart i utviklingen og flere 
selskaper planla å utruste ekspedisjoner til Ishavet. Haugesund som var et av 
sentrene for ishavsfangst og sildefiske på Vestlandet skulle i de kommende år 
spille en vesentlig rolle i utviklingen av den pelagiske nordhavsfangsten. I alt ble 
det i denne perioden fra 1929-1937 utrustet 6 norske eskpedisjoner og 2 av dem 
hadde sitt utgangspunkt i Haugesund. 

I 1929 kom 2 norske fangstekspedisjoner ut. AlS Ishavet sendte ut sin ekspedi
sjon med sitt nylig ombygde kokeri "Haugar" fra Sandefjord. Fangsten skulle 
foregå med 3 hvalbåter i farvannnet rundt Jan Mayen og Bjørnøya. Den 2. ekspe
disjonen utrustet Brødrene Lothe AlS i Haugesund som sendte ut sitt ombygde 
dampskip, "King" (740 tdw.) på hvalfangst til nordishavet. 

"King" -ekspedisjonene 

Året 1929 besluttet Brødrene Lothe AlS i Haugesund å sende sitt dampskip 
"King" ut på hvalfangst i Nordishavet. 

Firmaet drev det stort innen sildenæringen - med fiskeri, salting og sildeeksport 
fra sitt store salteri på Svineholmen på Hasseløy (Bakerøynå). Firmaet utrustet 
årvisst store sildeekspedeisjoner til Island, deltok i torskefiskeriene ved New 
Foundland og Øst-Grønland og eksporterte ise-sild til utlandet. 

DIS "King", var bygd ved Smith's Dock Co., Middlesborough i 1918 som eskor
teskip H.M.S. "Kilgarvan" for Royal Navy. 

Etter krigen fikk skipet sivile oppgaver og fikk navet "Heater King". I 1925 ble 
skipet innkjøpt fra England for regning av Dampskibs-A/S King (Brødrene Lot
he), gitt navnet "King" og satt inn i fraktfart, samt firmaets sildeeksport og fiskeri
virksomhet. 

Utviklingen innen hvalfangsten førte altså til at firmaet besluttet å utruste en 
ekspedisjon til Nordishavet. Våren 1929 ble DIS "King" ombygget ved Kaldnes 
mek. Verksted i Tønsberg der skipet bl.a. fikk innstallert spekk-kokeri og lag
ringstank for hvalolje. Utrustingnen var meget enkel og ble innsatt med tanke på 
demontering etter endt fangst. 
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Br.Lothes DIS "King"- Norges minste flytende kokeri. 

(Foto: Karmsund Folkemuseum). 

Sesongen 1929 
Ekspedisjonen ble utrustet i Haugesund og var klar i løpet av mai måned. D/S 

"King"s beskjedne tonnasje - kun 730 tdw. , var det minste kokeriskip som ble 
utrustet i den pelagiske nordhavsfangsten. 

Som fangstmateriell chartret rederiet inn H.M. Wrangell & Co. AlS' hvalbåt 
"Hercules Il" .  Svend Utne Lothe, selskapets disponent, fulgte selv med ekspedi
sjonen og Carsten Olsen som hhv. hvalskytter og fangstbestyrer8. R-131-H "King" 
ble ført av kaptein Frithjof Hallesen og avgikk Haugesund sammen med hvalbå
ten R-9-H "Hercules Il" med kurs for fangstfeltet i nord. 

Den 30.mai mottok rederiet melding, via Tromsø Radio, at ekspedisjonen var 
kommet vel frem til farvannet ved Jan Mayen og fangsten kunne begynne? 
"King"-ekspedisjonen kom til å drive fangst over et meget stort havområde. I 
samme område hadde "King"-ekspedisjonen selskap av Leif Brydes kokeri "Hau
gar". 

Fangsten startet ved Jan Mayen og fulgte hvaltrekket nordover forbi Bjørnøya 
mot Svalbard. Kokeriet anløp Kings Bay for å bunkre kull. Etter en kort liggetid i 
Bellsund, fortsatte fangsten videre mellom Jan Mayen og Øst-Grønland. En tid 
foregikk fangsten inne i munningen av Scoresby Sound, men måtte avbrytes 
p.g.a. store ismengder, de største i manns minne. Ekspedisjonen trakk seg deret
ter mot Island, ned gjennom Danmark-stredet til farvannet rundt Kap Farvel. Til 
tross for isvanskene var det gode fangstforhold og den 30. juli fikk rederiet hjem
me i Haugesund melding om at det var tatt ialt 30 hval, derav 4 blå- og 26 finn
hval og produsert ca. 1 000 fat olje. I begynnelsen av august anløp ekspedisjonen 
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Patricksfjordur på Island for bunkring og vannfylling før man avsluttet fangstse
songen. 

Brødrene Lothes ekspedisjonen, som var en ren forsøksfangst, varte fra 10. juni 
til 15. august. I denne perioden ble det skutt 66 hval som ga en samlet produk
sjon på 2575 fat hvalolje, et forholdsvis godt utbytte for et såpass lite og enkelt 
utstyrt kokeri. 

Kokeriskipet "King" førte selv oljen hjem og ankom Haugesund i sammen med 
D/hvalbåt "Hercules Il" i slutten av august. På hjemveien gikk ekspedisjonen 
innom Færøyene for å studere H.M. Wrangells landstasjon ved Thorsvig. 

Sesongen 1930 

Det relativt gode fangstresultatet etter første sesong førte til at rederiet ville gjø
re nok et forsøk på hvalfangst. 

Denne sesongen skulle man i motsetning til fjorårets, benytte eget fangstmate
riell. Fra det skotske selskapet Chr. Salvesen & Co. ,  Leith, ble det innkjøpt 2 
hvalbter, "Busta" og "Foula". Hvalbåtene som var søsterskip på 115 brt . ,  var bygd 
ved Akers mek. Verksted, Kristiania, og levert Chr. Salvesen & Co. i 1910. Båtene 
hadde tidligere fanget for Chr. Salvesens landstasjoner og var registrert i Port 
Stanley, Falkland Islands. 

Ekspedisjonen skulle dessuten denne sesongen benytte forsyningsskip til trans
port av bunkers (kull), vann og hvalolje (inntil 3000 fat). 

Bl.a .  skulle rederiets egne skip, dampsnurperne "Br.Lothe" (280 brt.) og "Hard
haus" (191 brt.) benyttes, og i tillegg chartre inn nødvendig tonnasje. 

Samme år ble et mindre dampskip, "Argus" på 65 brt . ,  innkjøpt fra firmaet Eng
elsen & Sars i Bergen. Skipet, et slepe- og passasjerskip, var tiltenkt brukt som 
vannbåt for "King" -eskpedisjonen. 

Brødrene Lothe A/S ville dette året prøve å få ekspedisjonen tidligere avsted, 
slik at fangsten kunne ta til i månedskiftet april/mai. Kokeriutstyret ble på nytt 
innsatt ombord i D/S "King", og gjort klar ved Haugesund Nye Mek. Verksted. 
Skipet hadde siden forrige sesong blitt benyttet i Islandsfi.ske, sildeeksport og 
fraktfart. 

Ved samme verksted i Risøyvågen, ble også rederiets nyinnkjøpte hvalbåter, 
"Busta" og "Foula" ,  samt den lille "Argus", overhalt og gjort sjøklare. Harpuner, 
hvalliner og den øvrige utrustningen ble klargjort og tatt ombord ved Brødrene 
Lothes sjøhuseiendom på Svineholmen. Arbeidet ble utført under ledelse av 
rederen selv, Svend Utne Lothe, som skulle fungere som fangstbestyrer under 
årets sesong. 

Den 17 .  april - Skjærtorsdag, avgikk kokeriet "King" etter først å ha bunkret 
kull i Kopervik. Denne sesongen var kaptein Hallesen avløst av kaptein Anders]. 
Smedsvig fra Skjold. Hallesen skulle denne sesongen lede Brødrene Lothe's tor
skeekspedisjon til Grønland med M/S "Bru" tilhørende rederiet Trygve Matland, 
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Haugesund. Det var fint klarvær denne dagen med sol og det blåste stiv kuling, 
men ikke verre enn at skipene kunne legge ut. 

Kokeriskipet "King" gikk sørover ut Skudefjorden med vannbåten "Argus" på 
slep, mens hvalbåtene, etter bunkring i Haugesund, gikk nordover Slettå og 
Bømlafjorden med kurs for Færøyene. Etter seilingsplanen skulle hvalbåtene slut
te seg til kokeriet i Vestmannahavn og gå samlet nordover til fangstfeltet. 

Ombord i hvalbåten R-70-H "Foula" skulle kaptein Kornelius Kristiansen og 
styrmann Jacob Jacobsen dele på jobben som hvalskytter, mens Severin Jacobsen 
(bror til Jacob Jacobsen) fra Øklandsnes, var skytter ombord i R-71-H "Busta". 

Brødrene Jacobsen hadde årelang erfaring fra tidligere fangst, bl.a. hadde de 
tidligere drevet hvalfangst for Wrangells landstasjonen i Plettenberg, Sør-Afrika, 
og ved spanskekysten ("Rey Alfonso"-eskpedisjonen) i 1920-årene. 

Ekspedisjonen var m.a.o. godt forberedt og med 2 hvalbter var utsiktene gode 
for en brukbar fangst. Kort tid etter avgang kl. 23 om kvelden, blåste det opp til 
storm. Kl. 02 om natten, NNO av Utsira, brast sleperen mellom "King" og "Argus" 
og skipene mistet kontakten. Hvalbåtene møtte uværet straks de var klar av Slåt
terøy fyr og mottok ingen melding om "Argus"' skjebne. 

Langfredag mottok rederiet følgende telegram: "Grunnet stormen i natt kom
met bort fra "Argus". Undersøk losstasjonen 01n "Argus" innkommet". 

Det ble satt i verk søk etter det savnede skipet, men etter flere timers leting 
måtte man innse skipet som forlist, med 6 mann ombord. Hvalbåtene kom sterkt 
forsinket inn til Vestmannahavn og fikk da vite om forliset. Stormen hadde revet 
overbord dekkslast, og både kokeri og hvalbåtene hadde fått mindre sjøskader 
som måtte utbedres før ferden kunne fortsette nordover. Fra Vestmannahavn 
mottok rederiet melding om at kokeri og hvalbåter hadde søkt nødhavn i Færøy
ene og anså "Argus" som tapt. 

Til tross for dette tilbakeslaget kom likevel fangsten i gang som planlagt uten 
særlig tidstap. Hvalfangsten startet ved Jan Mayen og fulgte hvaltrekket nordover 
til Svalbard. Fangsten var god med fint vær. 

Ved Jan Mayen fikk "King"-ekspedisjonen selskap av 2 øst-norske fangstekspe
disjoner, flk. "Pioner" (A/S Pioner, Oslo) og "Haugar" (A/S Ishavet, Sandefjord). 

"King" -ekspedisjonen fulgte i grove trekk samme mønster som året før. Det ble 
anløp av Longyearbyen på Svalberd for å bunkre kull. Ved iskanten var også 
fangstforholdene gode med fint vær og lyst døgnet rundt. 

Fangstflåten fulgte hvaltrekket vest langs iskanten og bøyde av sørover og ned 
gjennom Danmarkstredet. I slutten av sesongen foregikk fangsten ved Breidafjor
dur og Faxafloi, vest av Island. Ved Island fikk ekspedisjonen nye forsyninger av 
bunkers og vann av Trygve Matlands damper "Strudsholm" (1850 tdw.) som tok 
med seg hvalolje i retur til Norge. Rederiet sendte først ut sine egne dampsnur
pere, R-35-H "Hardhaus" og R-142-H "Br.Lothe", med bunkerskull til fangstflåten, 
men den lange overfarten fra Norge til Jan Mayen krevde såpass stort kullforbruk 
at skipene hadde lite og ingen ting å avse når de var fremme. Rederiet chartret 
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deretter inn nødvendig tonnasje for å forsyne fangstflåten med kull. Fangsten 
ved Island ebbet ut i september og ekspedisjonen gjorde seg klar til hjemreisen. 

I siste del av sesongen ble kaptein Kristiansen på hvalbten "Foula" syk og ble 
avløst av Carsten Olsen som kom ombord ved Island. 

Ekspedisjonen hadde på 5 måneder rundet hele Norskehavet. Fangstresultatet 
var merkbart bedre enn fjorårets. Fra sesongstart 27. april og frem til 28. septem
ber ble det skutt 1 22 hval og produsert 4270 fat olje10. Sesongens oljeproduksjon 
ble i oktober samme år solgt til en pris av 26 GBP pr. tonn. 

Hvalfangsten ble etter denne sesong ikke gjenopptatt og det ble med de to 
omtalte ekspedisjonene. 

Året etter fikk hvaloljemarkedet et kraftig tilbakeslag og prisene falt til et lav
mål. Krisen i 1931, ble forsterket ved den rekordstore produksjonen 1930131 i 
Antarktis, og falt sammen med det internasjonale konjunkturomslaget. 

Under slike forhold fristet det slett ikke til å utruste nye ekspedisjoner. Kokeri
utstyret ombord i DIS "King" ble demontert og skipet satt inn i fraktfart. "King" 
ble utover i 1930-årene en trofast gjenganger i Islandsfisket, i fraktfart med isa
sild- og saltsild på England og kontinentet. 

Hvalbåtene, "Busta" og "Foula", ble lagt opp ved Svineholmen i påvente av 
salg. Året 1936 ble "Busta" benyttet til fiskeriene ved Bjørnøya, men lå ellers 
uvirksom. 

Først i 1939 ble båtene solgt "en bloc" til kjøpere på Tau i Ryfylke for ombyg
ging11. DIS "King" fortsatte i rederiets tjeneste frem til begynnelsen av 2. ver
denskrig. Skipet forliste den 23.1 1 .1941 under slep etter en grunnstøtning på 
Utklippan ved svenskekysten. Skipet var på reise Holtenav-Kalmar i Sverige 

Selv om Brødrene Lothes engasjement i hvalfangsten ble en kortvarig episode i 
firmaets virksomhet, var likevel de oppnådde resultater, utrustningen tatt i 
betraktning, langt over gjennomsnittet for ekspedisjonene i nordhavsfangsten. 

For Haugesunds vedkommende ble nye og langt større prosjekter satt ut i livet 
av byens skipsfarts- og fiskeriinteresser- både hva økonomi og materiell angår. 

Norsk Sildeindustri A/S 

Det gode sildefisket ved norske-kysten i siste halvdel av 1920-årene, førte bl.a. 
til at næringen måtte finne løsning på mottakerapparatet i land. Sildoljeindustrien 
hadde ikke kapasitet til å ta unna de kollosale mengder sild som ble fisket opp 
og aktualiserte ideen om å ta i bruk flytende sildolje- og sildemelfabrikker. Fis
kerne så på sin side seg tilfreds med dette tiltaket som ville få en langt bedre og 
rasjonell levering av fangsten. Hvilke fordeler de flytende kokerier måtte ha 
fremfor de landbaserte fabrikker, kom tydelig frem under det rike feitsildfiske 
ved Nordland i 1928, som medvirket til en urimelig fordeling av råstofftilgangen 
til fabrikker langs kysten. 

Ideen og planene om pelagisk drift innen sildefiskeriet var tross motstand og 
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usikre markedsforhold, likevel et av de mest spennende prosjekter næringen 
hadde opplevd på årtider. 

Interessen for pelagisk fangst i de nordlige havomrder, førte til en rekke nyeta
bleringer både innen hvalfangst og fiskeri. Store anlagte fangstekspedisjoner ble 
utrustet for fangst i arktiske farvann. Bl.a. ble det utrustet store ekspedisjoner fra 
Haugesund og Ålesund til kveite- og torskefiske ved Øst-Grønland. Men også 
utenlandske foretak var involvert. Den store Helder-ekspedisjonen (Helder Bros.) 
med de to store fabrikkskipene "Arctic Queen" og "Arctic Prince" ,  drev kveite
fiske i en rekke sesonger i 1920/30-årene ved Grønland med norske mann
skaper. 

Også østnorske interesser kom med. I juni 1929 ble AlS Pioner (A.W.Nord
stram og Kr.Gjølberg) etablert i Oslo med tanke på fangst i de nordlige hav med 
kokeriskipet, M/S "Pioner" (2750 tdw.). Kokeriet hadde en kapasitet på max. 14 
000 fat olje og var utstyrt til å kunne opparbeide både fiske- og hvalprodukter. 

Samme år utrustet et Larvik-selskap, Fiskeindustri AlS, kokeriskipet "Melolie" 
ex m.skonnert Foldin I, som flytende sildemel- og sildoljefabrikk. Etter planen 
skulle skipet settes inn i vårsildfiske på Vestlandet. 

Dette var i grove trekk bakgrunnen til at skipsreder F.N. Nordbø i Haugesund 
tok initiativet til å få dannet et selskap for drift av flytende sildolje- og sildemelfa
brikk. I Haugesunds skipsfarts- og fiskerinæring innså man her nye muligheter 
og var villig til å gå nye veier. Det foretaket som var i emning skulle i løpet av 
året 1929 bringe både øst- og vestlandske forretningsmessige interesser sammen. 

Initiativtakeren, Frithjof Nagell Nordbø (1894-1953), var sønn av skipsreder 
Theodor Wegner Nordbø. Etter endt skolegang arbeidet Nordbø en del år i utlan

F. N. Nordbø 

(Foto: Hgsd. Avis arkiv) 

det, men vendte hjem i 1913 for å begynne i 
sin fars forretning i Haugesund. I 1916 startet 
F.N. Nordbø sin egen virksomhet med bl.a. 
befrakningsforretning. I 1922 ble dette utvidet 
til å omfatte rederivirksomhet. 

Hr. Nordbøs interesser var først og fremst 
knyttet til fiskeriene . I årene som fulgte utrus
tet han en rekke fiskeri- og selfangst-ekspedi
sjoner fra Haugesund til Kvitesjøen, Davis-stre
det og Grønland 12_ 

Også innenfor interesseorganisasjonene var 
Nordbø en sterk pådriver. Bl.a. formann i Hau
gesundssalternes Forening, Vårsildsalternes 
sammenslutning og var blant stifterne av Stor
og Vårsildlaget, og ledet lagets kontor det før
ste året i Haugesund. Videre fungerte han som 

formann for De norske islandsfiskernes salgs
lag og var mangeårig formann i Haugesunds 
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Fiskedampskipsforening. Det var m.a.o. ingen tilfeldighet at nettopp en person 
som F.N. Nordbø ville gå nye veier i sildefisket. 

F.N. Nordbø innviet tidlig konsul H.M. Wrangell om sine forretningsplaner. Konsul 
Wrangell var på denne tiden en av byens største skipsredere, med årelang erfaring 
innen silde- og skipsfartsnæringen, og en ikke ubetydelig hvalfangstreder. 

H.M. Wrangell & Co. AlS må ha vurdert prosjektet som et interessant investe
ringsobjekt, og gikk inn som en av hovedinteressentene i foretaket. Rederiet ble 
representert ved konsul Wrangell og skipsreder Lars Meling. 

Selskapet stiftes 

Interessegruppen med F.N. Nordbø i spissen arbeidet videre med å få tegnet 
aksjekapital til prosjektet som ble lagt ut til tegning i mai. Aksjekapitalen ble satt 
til max. l 000 000 kroner - a 500. 

Den 6. juli 1929 ble selskapet - "NORSK SILDEINDUSTRI AlS" konstituert på 
møte i kommunehuset på Nøtterøy ved Tønsberg. 

Aksjekapitalen ble satt til 775 000 kroner og skulle innbetales i 3 terminer13. 
Selskapets formål var å drive en flytende sildolje- og sildemelfabrikk i kontinu

erlig drift ved sildefiskeriene ved Island i juli-august, feitsildfiske i Nord-Norge i 
september-desember og stor- og vårsildfiske på Vestlandet i desember-april. 

I selskapets styrende organer valgtes skipsreder F.N. Nordbø, Haugesund, og 
overrettsakfører T. Kjeldaas, Oslo, som hhv. disponent og styreformann. H.retts
dommer Th.Boye, Oslo, ble valgt til representantskapets ordfører. F.N. Nordbø 
og konsul H.M. Wrangell satt begge i selskapets styre. 

Verdens største flytende sildoljefabrikk 

Som kokeriskip ble dampskipet "Sigrun" tilhørende Dampskibs-AIS Sigrun 
(H.M. Wrangell & Co. AlS), Haugesund, innkjøpt for 400 000 kroner. DIS 
"Sigrun" var et tween-dekket lasteskip på 7820 tdw., og var bygget ved Napier & 
Miller Ltd., Glasgow, i 1903 som SIS "Keramiai" for greske interesser. Skipet kom 
under norsk flagg i 1915, innkjøpt av Den norske Amerikalinje AlS og fikk nav
net "Lyngenfjord". I juni 1924 ble skipet innkjøpt til Haugesund av rederiet H.M. 
Wrangell & Co. AlS og reg. på Dampskibs-AIS Sigrun. Skipet fikk navnet 
"Sigrun" og ble samme år satt i internasjonal fraktfart. 

Sommeren 1929 ankom DIS "Sigrun" til hjembyen, ført av kaptein Halfdan 
Kvamsø, Haugesund, etter fullført reise til Det fjerne Østen. Skipet ble straks diri
gert til Nylands Verksted for å ombygges til kokeriskip. Nylands Verksted i Oslo 
fikk oppdraget etter en anbudsrunde der både innen- og utenlandske verksteder 
var inne i bildet. Nylands Verksted ga etter en samlet vurdering det beste tilbud 
og fikk oppdraget til en pris av 300 000 kr. 

Det var et betydelig ombyggingsarbeid som skulle gjøres, og kokeriutstyret 
skulle leveres av Oslo-firmaet, Myrens Verksted. Ombyggingsarbeidet og innstal
lasjonen av utstyret ble gjort under tilsyn av kaptein K.R. Gudmundseth. 
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Det ble tidlig klart at skipet ikke kunne bli ferdig ombygget til det kommende 
sildefisket ved Island som planen først gikk ut på. 

Det omfattende arbeidet ville ta vesentlig lengre tid enn det man først hadde 
kalkulert med. Driftsleder, kaptein Gudmundseth, mente at man burde ta den tid 
som var nødvendig for å klargjøre et såpass stort og komplisert anlegg før man 
kom i markedet etter sild. 

Ombyggingen av "Sigrun" var det hittil største som var blitt utført ved Nylands 
Verksted, og var etter den tids forhold et meget effektivt anlegg med stor kapasi
tet. Anlegget var først dimmensjonert med en kapasitet på 400 000 hl, men under 
byggeperioden fordoblet til 800 000 hl med en døgnproduksjon på 4000 hl 
sild 14. Det ble lagt opp til en meget rasjonell drift, slik at kokeriet kunne ekspe
dere inntil 6 snurpere samtidig med minimal tid til lossing av sildefangsten. De 
konkuransemessige fortrinn flytende kokerier hadde fremfor de landbaserte, var 
at snurperne kunne få levert fangsten uten særlig tidstap, og dermed snarest 
mulig vende tilbake til fiskefeltet. 

Kokeriet fikk også innstallert en halvkilowatts kringkastingstasjon for å kunne 
formidle nyhets- og værmeldingstjeneste for fangstflåten ved Island. 

Den store og omfattende ombyggingen ble kostbar for selskapet. Sluttregning
en kom på hele 600 000 kr. 

Det ble ved årsksiftet 1929/30 arbeidet iherdig for å få skipet driftsklart til det 
kommende vårsildfiske, samt hyring av mannskaper. Kokeriskipet, som fikk nav
net "Norskehavet" , ble ført av kaptein K.S. Stokland, Haugesund, og med kaptein 
Gudmundseth, Ålesund, som driftsleder for kokeriet. 

Eierne bak det store foretaket knyttet, og ikke uten grunn, store forventninger 
til den første sesongen. Selskapet vurderte flere ankringsplasser langs kysten. 
Florvåg var en tid påtenkt som mulig liggeplass, men Puddefjorden ved Bergen 
ble foretrukket. "Norskehavet" ankom ankringsplassen medio januar. 

Årets vårsildfiske var da allerede i full gang. Fangsmeldingene lovet godt og 
det hersket stor spenning og optimisme rundt det storslagne prosjektet. 

Norsk Sildeindustri A/S og kokeriet "Norskehavet" var imidlertid ikke alene om 
å benytte flytende sildolje- og sildemelfabrikker under årets vårsildfiske. Fra Åle
sund ankom kokeriet "Melolie" (1230 tonn), tilhørende Fiskeriindustri A/S i Lar
vik, til Puddefjorden og tok plass ved siden av "Norskehavet" . 

"Melolie" var utstyrt med kokeriutstyr for sildolje, tranutvinning og tørkeanlegg 
for fremstilling av sildemel. 

Ved Egersund lå kokeriskipet "Pioner" (2600 tdw) tilhørende A/S Pioner, Oslo. 
"Pioner" flyttet seg videre i sesongen nord til Knarrevik og Florø. 

En lang rekke snurpere og fiskerskøyter benyttet seg av disse nye mulighetene 
og leverte sine fangster til de flytende kokeriene. 

"Norskehavet" fikk sine leveranser fra et stort antall fiskefartøyer. Blant dem 
dampsnurperne "Kirkholmen", "Ulf", "Brisling" og F.N. Nordbøs egen dampsnur
per "Hareid" 15 
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Dampsnurper R-77-H "Hareid", her avbildet som SF-71- V "Lyn" av Måløy. Bygd i 
Aberdeen 19 06 som '1-och Avon" og er best kjent som R-77-H "Lyn" og var en av byens 
stoifiskere frem til19 60. (F oto: Haugesunds Avis arkiv). 

De store leveransene av sild ga håp om et godt resultat. Men kokeriutstyret 
ombord i "Norskehavet" fungerte ikke tilfredsstillende. Den første sesongen ble 
derfor en skuffelse med underskudd på driften. 

Manglene ved produksjonsutstyret, levert fra Myrens Verksted, fikk en først ret
tet på i slutten av sesongen, men forhindret likevel ikke at effektiviteten ved 
anlegget ble sterkt redusert. For de tap dette påførte selskapet, reiste Norsk Sil
deindustri A/S erstatningssøksmål overfor leverandøren 16. 

Selskapet ble på mange måter forfulgt av uheldige omstendigheter helt fra star
ten av. Driftsresultatet etter første sesong var nedslående for aksjonærene som 
hadde sett frem til positive resultater og utbytte. 

"NORSKEHAVET" utrustes til hvalfangst 

Det svake resultatet etter første sesong på sildefiske aktualiserte spørsmålet om 
en utvidelse av selskapet til å omfatte hvalfangst. En kombinert drift med sildefiske og 
hvalfangst i Nordishavet var en mulighet man hadde holdt åpen fra starten av. 
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Selskapet besluttet å satse videre med hvalfangst i nord, og skulle den svikte, 
satte man sin lit til det kommende islandsfiske. 

Men før dette kunne iverksettes måtte selskapets lover endres samt en kraftig 
økning av aksjekapitalen. På ekstraordinær generalforsamling i Oslo 1 7. mars 
1 930 ble de overnevnte planer behandlet, og besluttet at kokeriet skulle ombyg
ges til kombinert sildoljefabrikk og hvalkokeri. Selskapets aksjekapital ble fore
slått øket med 775 000, d.v.s. en fordobling til 1 , 5  mill. kroner. 

Siden starten var det blitt foretatt en del endringer i selskapets styre og dispo
nering. 

Den 30. 1 1 . 1929, på ekstraordinær generalforsamling, ble selskapets sete flyttet 
fra Nøtterøy pr. Tønsberg og reg. i Oslo. Overrettssakfører T. Kjeldaas gikk av 
som styreformann og ble avløst av grosserer Nils Kristian Kolkinn, fra firmaet 
Kolkinn & Co. , Oslo. Kolkinn hadde også sete i representantskapet og konsul 
H.M. Wrangell overtok nå hans plass. 

Skipsreder F.N. Nordbø disponerte selskapet frem til våren 1 930. Nordbø og 
Kolkinn meddelte representantskapet 29. april at de ønsket å fratre styret. Det 
ble da fremmet forslag på konsul H.M. Wrangell, skipsrederne Lars Meling og 
Jacob Odland S .S . ,  alle ble enstemmig valgt. Norsk Sildeindustri NS ble deretter 
registrert i Haugesund og disponert av H.M. Wrangell & Co. AlS som også var 
selskapets hovedaksjonær. 

I mars måned hadde "Norskehavet" ca. 80 000 hl sild inne som først måtte 
opparbeides før kokeriet kunne ombygges til hvalfangst. Produksjonen ble solgt 
til en pris av 25 1/2 GBP. pr. tonn og levert i nordeuropeisk havn. 

I slutten av mars ankom kokeriet Framnæs mek. Verksted i Sandefjord. 
Ombyggingsarbeidene var kalkulert til å koste 200 000 kroner og skulle etter 
avtale være driftsklart i begynnelsen av mai måned. Selskapets planer gikk ut på 
å sende kokeriet til fangstfeltet ved Øst-Grønland og Island. Hvalkokeriet som 
ble innkjøpt second-hand (bygget i 1925), besto av ialt 1 2  presskjeler, l Hart
mannssapparat (roterende koker) og kostet ferdig montert 300 000 kr. Kokeriet 
som ble montert på skipets akterdekk, kunne opparbeide både spekk, kjøtt og 
bein. Skipet var ellers utstyrt med lagertanker med en kapasitet på inntil 1 1  000 
fat olje. 

De store ombyggingsarbeidene på "Norskehavet" ble kostbare for selskapet. 
Inklusive innkjøpsprisen på 400 000, ombygging til sildoljefabrikk 600 000 og til 
hvalkokeri, kom de totale ombygingskostnadene opp i l ,3 mill. kr. Men selska
pet fikk likevel et meget godt utstyrt kokeriskip som skulle ha gode muligheter 
til å hevde seg i hvalfangsten. 

Selskapets disponenter hadde dessuten årelang erfaring innen hvalfangst, med 
drift fra landstasjon såvel som flytende kokeri 17. Wrangell-rederiets engasjement i 
Norsk Sildeindustri A/S skulle imidlertid bli siste gang rederiet drev selvstendig 
hvalfangst. 
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På hvalfangst i Nordishavet 

Sesongen 1930. 

2 1  

I begynnelsen av mai ble "Norskehavet" levert ferdig ombygget fra verkstedet i 
Sandefjord og gjort klar for sin første hvalfangstsesong. 

Storparten av skipets besetning ankom Sandefjord med Det Stavangerske 
Dampskibsselskabs kystrutedampskip, "Kong Sverre", og det ble gjort sjøklart 
ombord. Under kommando av kaptein Lauritz Tesdahl, Haugesund, som også 
skulle fungere som fangstbestyrer, satte "Norskehavet" kurs for fangstfeltet etter 
først å ha tatt ombord 4200 tonn kull i Sunderland. Det var store kullmengder 
som gikk med til slike ekspedisjoner. Kokeriet skullle foruten å ha med kull til 
eget forbruk også forsyne hvalbåtene. 

Ekspedisjonen skulle ha med de 3 hvalbåtene: R-9-H "Hercules Il", R-10-H "Sil
va" og R-12-H "Scapa", alle innleid fra A/S Larvik Hvalfangerselskap som også 
var et av H.M. Wrangell & Co. A/S'selskaper. Hvalskytterne på fangstbåtene var 
erfarne folk og hadde deltatt på tidligere Wrangells-ekspedisjoner. 

Hvalskytter/skipper på hvalbåtene var hhv. R.S. Abrahamsen på "Hercules Il", 
Nils Olsen Ula på "Silva" og Severin Godø på "Scapa". 

Mannskapenes betingelser var basert på hyre og part. 
Skytter/skipper 300 kr i hyre pr. måned, 80 kr i part for blå- og 60 kr for finn

hval. Styrmann 200 kr pr. måned i hyre og part, 10 kr for blå-, 8 kr for finn- og 6 
kr for sei- og knølhval. Matrosene hadde 100 kr pr. måned, og parten utgjorde 6 
kr for blå-, 5 kr for finn- og 3 kr for sei- og knølhval. 

Maskinist 325 kr i hyre pr. måned, og parten utgjorde 12 kr for blå-, 10 kr for 
finn- og 6 kr for sei- og knølhval. Fyrbøter hadde 100 kr i hyre pr. måned og par
ten var 6 kr for blå-, 5 kr for finn- og 3 kr for sei- og knølhval. 

Besetningen ombord i "Norskehavet" utgjorde 69 mann, og hvalbåtene hadde 
1 0  mann hver, til sammen 99 mann. 

Flytende kokeri DIS "Norskehavet" (ex "Sigrun") - det største norske kokeriet, 
som deltok i den pelagiske i nordhavsfangsten 

(Foto: Karmsund Folkemuseum). 
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Årets fangst var beregnet til ca. 300 hval med en samlet produksjonsverdi på 
ca. 2 mill. norske kroner eller tilsvarende 1 10 000 GBP. 

I sesongen 1 930 deltok tilsammen 4 ekspedisjoner i Nordishavet med en sam
let flåte på 4 kokerier og 11 hvalbåter. To av dem ble utrustet fra Haugesund. 
Foruten kokeriet "Norskehavet" med sine 3 fangstbåter, deltok Br. Lothes ekspe
disjon med kokeriet "King" . Dette var Br. Lothes 2. sesong i Nordishavet og fang
et dette året med 2 egne hvalbåter. Videre fulgte to østnorske selskaper, Hval
fangerselskapet Ishavet med kokeri "Haugar" med 2 egne og l innleid fangstbåt, 
og A/ S  Pioner med kokeri "Pioner" med 3 egne fangstbåter. 

Flere av fangstselskapene hadde allerede forhåndssolgt hvaloljen. Bl.a. hadde 
Leif Bryde, disponent for Hvalfangerselskapet Ishavet, solgt 1 0  000 fat av "Hau
gar"s produksjon til en pris av 25 pund og 15 sh for levering til Ålborg Oljein
dustri A/S. H.M. Wrangell & Co. AJ S, forhåndssolgte "Norskehavet"s produksjon 
for 25 pund og 5 sh. 

Hvalfangsten startet l. juni i farvannet rundt Jan Mayen. Fangstflåten gjorde et 
forsøk på å forsere isen ved Øst-Grønland, men måtte gi dette opp. Deretter bøy
de ekspedisjonen av og fortsatte sørover langs Grønlands østkyst ned til Kap Far
vel. Fangstflåten fortsatte videre opp Davis-stredet til Disco-øya på vestsiden av 
Grønland. 

Forholdene var gode med fint fangstvær og rimelig god tilgang på hval. Det 
var en del drivis og isfjell i området som til tider skapte en del vanskeligheter, 
men hindret likevel ikke fangsten i nevneverdig grad. Tåke og drivende isfjell var 
en risikofaktor man måtte ta i betraktning under fangst i arktiske strøk. 

Ombord i "Norskehavet" ble det en travel tid etter hvert som fangstene kom 

Hvalbåt R-9-H "Hercules Il" sleper en harpunert hval til kokeriet. 
(F oto: Martin Kvindesland, Haugesund). 
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F lensingen av hval foregikk utenbords. Kokeri " Norskehavet" 
i Davis- stredet sesongen 1 931 .  (F oto: R asmus Meland, Haugesund). 

inn. Harpunert og avlivet hval ble først blåst opp med luft for å holde seg flyten
de og merket med en flaggvimpel, som oftest med hvalbåtens nummer eller sig
nal. Var fangsten god, ble hvalskrottene samlet opp og deretter slept inn til koke
riet. 

Under selve slepeoperasjonen ble en kraftig kjetting festet rundt hvalens hale
parti (sporen), deretter hivd opp ved hjelp av hvalspillet ombord og hvalen festet 
langs skutesiden. (se foto av hvalbåt "Hercules Il"). 

Senere tok man i bruk såkalte "bøyebåter" til å foreta innsleping av harpunerte 
hval slik at hvalbåtene kunne frigjøres for videre fangst. Det var ofte eldre og 
utrangerte hvalbåter som fikk jobben som "bøye båt". 

"Norskehavet" var ikke utstyrt med opphalingsslipp som etter hvert ble vanlig 
på de større Antarktis-ekspedisjonene 18. Hvalskrottene ble flenset og partert 
utenbords. 

Flenserne hadde ofte en tøff tørn der de skar opp spekket med sine lange skar
pe flensekniver. Spekket ble revet av i remser på ca. en halv meter ved hjelp av 
winsjer ombord og deretter skåret opp før det gikk til spekk-kokeriet. Deretter 
skar man ut kjøttstykkene som også gikk til utkoking. Råstoffet ble godt utnyttet, 
og både bein og kjøtt ble utkokt før avkoket eller graksen gikk til tørking og 
mel produksjon. 

En del hvalkjøtt ble saltet til bruk som pelsdyrfor i Norge. I sesongen 1931 var 
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en Ålesunds-skute ute på fangstfeltet ved Øst -Grønland og hentet hvalkjøtt som 
skulle brukes i pelsdyrnæringen. Men hovedproduksjonen var hvalolje. 

På fangstfeltet ved Grønland og Island ble det skutt både blå-, finn- og knøl
hval . Særlig var finnhvalen tallrik, men også en og annen seihval. I begynnelsen 
av sesongen, den 17.  juni, måtte hvalbåt "Scapa" returnere til Haugesund for å få 
et nytt kanonsefter til harpunkanonen. Den 9. juli ble stuerten ombord i "Norske
havet" syk og ble satt i land av hvalbåt "Hercules Il" for legebehandling i Reykja
vik. 

Bortsett fra de to overnevnte avbrudd gikk fangsten forholdsvis greit uten nev
neverdige uhell . I slutten av sesongen foregikk fangsten ved Island i farvannet 
rundt Faxafloi og Breidafjordur. Fangsten ble avsluttet i september og ekspedi
sjonen gjorde seg klar for hjemreise. Kokeriet førte selv oljeproduksjonen hjem 
til Haugesend. 

Sesongen varte fra 6. juni til 29. september og ga et samlet resultat på 183 hval 
med et utkok på 7700 fat olje, som lå langt under det selskapet hadde forventet. 
Etter hjemkomst den 6. oktober gikk kokeri og hvalbåter i opplagsbøyene og 
mannskapene avmønstret. 

Sesongen 1931 

Det hersket en tid usikkerhet om rederiet H.M. Wrangell & Co. aktet å sende 
"Norskehavet" ut på nytt etter det svake resultatet fra forrige sesong. 

Materiellet ble likevel holdt i beredskap i påvente av en endelig beslutning. 
Ved Haugesund Nye mek. Verksted fikk både hvalbåter og kokeri det nødvendi
ge ettersyn og overhaling. "Norskehavet" fikk bl.a. nytt flenseplan på fordekket 
og kokeriutstyret forbedret med l Kværnerapparat (roterende koker) og i laste
rom nr.2 innsatt en lagertank for hvalolje med en kapasitet på 4-5000 fat. Kokeri
et fikk en lagringkapasitet på vel 1 5  000 fat. Sildekokeriet ombord ble demontert 
for å frigjøre plass, tatt i land og lagret på Bøneset ved Salhus19. 

I siste uke av april besluttet Norsk Sildeindustri AlS å sende ut ekspedisjonen 
til Nordishavet. For sesongen 1931 ble fangstflåten utvidet med en 4. hvalbåt, R-
7-H "Eik" ,  som også tilhørte AlS Larvik Hvalfangerselskap (H.M. Wrangell & Co. 
AlS). 

Hvalbåtene skulle i kommende sesong ha følgende skyttere/skipper: Severin 
Godø "Scapa", Severin Jacobsen "Eik", N.Olsen Ula "Silva" og S. Abrahamsen 
"Hercules Il". 

Den samlede mannskapsstyrken denne sesongen utgjorde i alt 122 mann som 
var fordelt hhv. 1 1  mann på hver hvalbåt og kokeriet 78 mann. 

"Norskehavet" avgikk Haugesund den 1 1 .  mai for å ta inn bunkers i Tyne for 
kommende sesong. Den 20. mai la ekspedisjonen samlet ut fra Haugesund med 
kurs for fangstfeltet ved Grønland. 

Sesongen startet dette året noe tidligere enn fjorårets. Fangstflåten rundet Kap 
Farvel, gikk opp i Davis-stredet og fortsatte nordover forbi Disco-øya til iskanten. 
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Mannskap ved harpunen ombord i hvalbåt R-9-H "Hercules Il". 
F. v. ]osef Løtvedt, (fyrbøter), Ole M. Nilsen "Skjolda-Nilsen " (maskinist) Haugesund, 

Anton Hauge (styrmann) Haugesund, Rasmus Meland, Haugesund, (fyrbøter).  
(Foto: Rasmus Meland, Haugesund). 

Fangstforholdene var meget gode og mesteparten av hvalen ble tatt i dette områ
det. 

På fangstfeltet ved Grønland deltok også denne sesongen en rekke fiskeri
ekspedisjoner. "Hercules Il" hadde på reisen med post til snurpedamerne, R-50-
H "Aldebaran" og R-53-H "Kvalen", av Haugesund. Snurperne deltok i linefiske 
etter kveite for den store Jangaard-eskpedisjonen fra Ålesund med moderskipet 
DIS "Lesseps"20. 

Ekspedisjonen var i fangst fra l .  juni til 30. september og med 4 fangstbåter 
oppnådde man et meget godt resultat. Totalt ble det tatt 379 hval som igjen ga et 
utkok på 14 500 fat hvalolje21. 

Fangsten ble avsluttet ved Faxafloi ved Island. Etter å ha bunkret hvalbåtene, 
satte fangsflåten kurs for Haugesund og var vel fremme 7.  oktober. 

Kaptein og fangstbestyrer, Lauritz Tesdahl var meget fornøyd med årets fangst 
og hadde bare lovord om sitt mannskap. Kokeriutstyret hadde fungert meget til
fredsstillende med en døgnproduksjon på 500 fat olje. 

"Denne gangen gikk alt så meget bedre" - hevdet kaptein og skytter Nils Olsen 
Ula ombord i hvalbåten "Silva" etter hjemkomsten til Haugesunds Dagblad. Det 



26 HAUGESUND OG DEN PELAGISKE NORDHAVSFANGST 

Hvalbåt R-1 0-H "Silva" i Nordishavet sesongen 1931 . 
(F oto: Thoralf Berg Sørensen, Haugesund). 

hadde vært gode fangstforhold ved Grønland, og bortsett fra en del ruskevær i 
september, var resten av sesongen fin. Dessuten var ekspedisjonen bedre kjent 
med farvannet og hvaltrekket denne sesongen enn fjorårets som nok bidro til det 
gode resultat. 

Året 1931 vil bli husket som det store kriseåret i hvalfangsten. Den rekordstore 
produksjonen, ikke minst fra Antarktis-ekspedisjonene, førte til et langvarig 
krakk på hvaloljemarkedet. Produksjonen av hvalfolje hadde i tidsrommet 
1926/27-1930/31 hatt en 3 dobling og da dette falt sammen med den internasjo
nale lavkonjunkturen i 1930, forsterket dette krisen. 

Det sterke prisfallet på hvalolje førte imidlertid til at Norsk Sildeindustri A/S , i 
likhet med en rekke andre norske selskaper, ikke fikk solgt hvaloljen til reg
ningssvarende priser. 

Som følge av dette ble "Norskehavet" liggende opplagt i Haugesund med hele 
sin oljeproduksjon i påvente av bedre priser på verdensmarkedet. 

Innenfor hvalfangstnæringen ble det iverksatt en rekke tiltak for å dempe virk
ningene av den akutte krisen. 

Hvalfangerforbundet i Norge fikk i stand en salgsring for salg av hvalolje og en 
opplagspool der man i den kommende sesong skulle holde deler av hvalfangst
flåten i bøyene. Dette var en frivillig ordning og berørte kun Antarktis-selskape
ne. De nevnte krisetiltakene skapte en del strid innad i næringen, men de bidro 
likevel til at produksjonen av hvalolje gikk ned og hindret at bunnen fullstendig 
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falt ut av markedet. Først i årene 1937/38 var produksjonen igjen på høyde med 
resultatet fra 1930/31-sesongen. 

Krisen på hvalmarkedet skulle vise seg å bli langvarig og prisnivået på hval
produkter holdt seg på et lavmål. Det lyktes ikke H.M. Wrangell & Co. AlS å få 
solgt "Norskehavet"s produksjon før utpå nyåret. Først i mars 1 931 kom en salg i 
stand og oljen avhentet. I begynnelsen av april ankom tankbåten "Mazorca" 
(3300 tdw.) av Callao, Peru, til Haugesund for å laste hvalolje. 

Fra "Norskehavet" ,  som lå ankret ved Storesund-skjærene, ble det overført 13 
440 fat olje til tankeren uten vanskeligheter. 

Det ble oppnådd en pris av 15 GBP pr. tonn og oljen levert til Dansk Soiaka
gefabrik i København. Resten av oljen ble solgt i småkvanta til innen- og uten
landske kjøpere. 

Sesongen 1932 

Til tross for krisetider ble det arbeidet for å sende ekspedisjonen ut i 1932. 
Norsk Sildeindustri A/S hadde av økonomiske grunner og sitt kostbare materi

ell, ikke råd til å holde kokeriet uvirksomt over lengre tid. På selskapets general
forsamling 14.  mars 1932 ble det besluttet at "Norskehavet" skulle utrustes for 
nordhavsfangst i den kommede sesong. 

Klargjøringen av kokeriet startet medio mars og ble utført av Haugesunds Slip 
mens kokeriet lå oppankret ved Storesund-skjørene. Verkstedet hadde 50-60 
mann i arbeid i 3 ukers tid. I forbindelse med beslutntingen om å sende "Nor
skehavet" ut på fangst, uttalte konsul H.M. Wrangell seg 2. mai til Haugesunds 
Dagblad: "Dessverre er selskabet i den stilling at det ikke selv har nogen midler, 
det har stor gjeld. I de to tidligere år vi har vært avsted på hvalfangst, har det 
intet blitt til aksjonærene, ikke en gang til preferansekapitalen. Men det har vært 
den fordel at byen, mannskap og næringsdrivende i byen har hatt nytte av det. 
Samlet har ekspedisjonen siste år kostet henimot 600 000 kroner, året før noget 
mere. Og herav her det i lønninger til mannskapet vært utbetalt i 1930 179 000 
kr, og i 1931 vel 166 000 kr. Resten er gått til anskaffelse og arbeidslønninger 
m.v. Personlig har jeg hatt nokså store betenkeligheter med å sende ekspedisjo
nen ut, fordi jeg må selv stille mig selv som garantist for de beløp som trenges. 
Så det er just ikke nogen spesiell fornøielse hverken for mig eller de øvrige del
tagere i firmaet. Men jeg har allikevel trodd at jeg burde gjøre det, for at selska
bet kunde holdes i drift." 

Ekspedisjonen skulle denne sesongen ha med følgende hvalbåter: R-7-H "Eik", 
R-9-H "Hercules Il", R-10-H "Silva" og R-12-H "Scapa". I tillegg kom en 5. hval
båt, R-1 1 4-H "Streymøy", som skulle fungere som "bøye båt" på fangstfeltet. Hval
båt "Streymøy" var identisk med Heklas "Skuld" fra islandsfangstens dager og var 
bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania, i 1902 for Hekla Hvalfangerselskab 
(H.M. Wrangell). 
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Den 19. april ankom "Norskehavet" Rosenberg mek. Verksted i Stavanger for 
dokking, bunnsmæring og reparasjoner. 

Deretter avgikk kokeriet til Newcastle for å ta inn bunkerkull og returnerte til 
Haugesund der den øvrige utrustning ble komplettert. 

Før ekspedisjonen kom ut oppsto imidlertid en episode som i verste fall kunne 
ha forpurret hele avreisen. 

Rederiet ville hyre mannskap på hyretariffer mot tidligere part av fangsten. 
D.v.s. at rederiet gjennomførte en utjevning mellom mannskapene på kokeri og 
hvalbåtene. 

Om dette spørsmålet ble det strid. Haugesund Samorg. og Norsk Matros- og 
Fyrbøterunion fikk iverksatt en blokade og forhindret påmønstring til ekspedisjo
nen. 

Partsutbytte var basert på at alle interesserte parter delte netto overskudd. Alle 
utgifter unntatt proviant for mannskapet var felles regning. Partene ble fordelt på 
følgend måte: 30% for kokeri og 15% for hvalbåtenes mannskaper, 15% for hval
båt og 40% for kokeriet. Det viste seg etter en tid at konflikten oppsto p.g.a. en 
del mistolkinger av avtalen. 

Fra sentralledelsen i Norsk Matros- og Fyrbøterunion ble det klart sagt fra om 
at man her ikke hadde til hensikt å oppfordre til å bryte inngåtte avtaler. Rederi
et kom med et tilbud til dem som allerede hadde undertegnet hyreoverenskom
sten om fast hyre å bli løst fra kontrakten. I møte på rederiets kontor fremsatte 
konsul H.M. Wrangell et forslag til løsning som gikk ut på halv hyre og halv part. 
Forslaget ble deretter lagt frem for medlemmene og enstemmig vedtatt. Forhy
ringen av de resterende mannskper ble raskt gjennomført og ekspedisjonen gjort 
klar for avreise. 

Den 7. mai forlot "Norskehavet" hjembyen sammen med hvalbåtene med kurs 
for Øst-Grønland. Skytter/skipper på hvalbåtene var hhv: Nils Olsen Ula "Sil va", 
Konstantin Jacobsen "Hercules Il",  Anton Olausen "Scapa" og Severin Jacobsen 
"Eik"22. Den 5. hvalbåt "Streymøy" med Kornelius Kristiansen som skipper/skyt
ter, avgikk Haugesund dagen i forveien. Til denne sesongen var det forhyret 81 
mann på kokeriet og 11 på hver av hvalbåtene, til sammen 135 mann. 

Den 17. mai rundet ekspedisjonen Kap Farvel og det ble gjort klart for fangst 
som dette året kunne startes enda tidligere enn fjorårets. Fangstflåten gikk først 
opp langs Grønlands vestkyst, nord for Disco-øya til iskanten ved 78 o nordlig 
bredde. Det var dette året lite hval så langt nord og den som ble tatt var heller 
mager og ga lite oljeavkok. Fangstflåten vende så sørover, rundet Kap Farvel og 
gikk opp langs Øst-Grønland til 78 o nord. Fangstforholdene var ikke av de bes
te med surt vær, drivis og tåke. Det var påfallende lite hval å finne på Øst-Grøn
land-feltet denne sesongen. Etter 2 måneders fangst var det ikke tatt mer enn 50 
hval som var mager og hadde gitt kun 1000 fat olje. 

I slutten av juli måned gikk fangstflåteten til farvannet vest av Island og siste 
del av sesongen ble avsluttet sør/vestsiden av Reykjanes. Mesteparten av årets 
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For full fart etter hvalen, hvalbåt R-9-H '1lercules Il" i Davis-stredet. 
(Foto: Rasmus Meland, Haugesund). 
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fangst ble tatt i dette området. Men selv om det var rimelig god tilgang på hval, 
ble fangsten hindret av dårlig vær og tung sjø. Hvalbåtene hadde kun noen få 
dager med godt fangstvær. 

Det var tydelig at årets sesong ville bli en god del svakere enn fjorårets. 
Tallet på opparbeidde hval varierte fra 6-10 pr. dag. I godt vær kunne man 

flense en hval i timen. Hvalen var dessuten mager og ga som høyeste utkok 150 
fat olje mot ca.225 fat året før. 

Fangstflåten hadde denne sesongen minimalt med uhell og driftsavbrudd, bort
sett fra to tilfeller. En flensebåt gikk rundt med 4 mann ombord, men alle ble 
plukket opp. Den ene av hvalbåtene var uheldig, slo av propellen i en hvalkjeft 
og måtte til reparasjon i Reykjavik, men dette var også det eneste tilfellet av 
havari. 

Sesongen ble avsluttet ved Faxafoi og Breidafjordur vest av sagaøya. I første 
uke av oktober var værforholdene på feltet såpass dårlige at fangstbestyrer Tes
dahl besluttet å avslutte og gjøre klart for hjemreise. 

"Norskehavet" ankom sammen med 4 av hvalbåtene til Haugesund 11. okto
ber, mens hvalbåt "Silva" kom dagen før. 

Fangsten hadde vart fra 22. mai til 4. oktober og hadde med 5 hvalbåter skutt 
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291 hval, som var langt svakere enn forrige sesong. Det ble produsert 10 250 fat 
hvalolje som på langt nær kunne gi dekning for selskapets driftsutgifter23. 

Fangsten på 291 hval fordelte seg slik: 
Hvalbåt "Eik": 7 4 finnhval ,  1 1  blåhval og 4 seihval.  

" "Hercules": 7 1  finn-, 7 blå- og 6 seihval. 
" "Silva" :  49 finn-, 8 blå- og 4 seihval. 
" "Scapa": 33 finn-, 5 blå-, 4 sei-, 4 knølhval. 
" "Streymøy": 9 finn-, l blå, l sei, l knølhval. 

Etter hjemkomsten ble utrustningen tatt i land og "Norskehavet" forhalt til 
Bøvågen for opplag. 

Fangstresultatet de to siste sesongene kunne ikke dekke opp for de store 
driftsutgiftene. Norsk Sildeindustri A/S ble, under de rådende markedsforhold, 
nødt til å innstille seg på en langvarig driftsstans. Kokeriet ble liggende opplagt, 
med ca. 1 0  000 fat hvalolje i påvente av at markedet skulle ta seg opp. 

Først i 1 934, den 1 1 .  januar, kunne "Norskehavet" bryte opplaget. 
Restlasten på 9797 fat hvalolje tilsvarende 1700 tonn, var solgt til Aarhus Olie

fabrik A/S i Danmark til en pris av 1 1  GBP pr. tonn med en samlet sum på 1 8  
700 GBP. Den 24. januar avgikk kokeriet med kurs for Dammark og vente etter 
utlossing, tilbake til Bøvågen til fortsatt opplag. 

Mulighetene for å få ekspedisjon ut i sesongen 1933 ble drøftet i selskapet, 
men under de rådende forhold viste det seg vanskelig å få aksjonærene til å stil
le den nødvendige garanti for tilstrekkelig driftskapital. Den ble foreslått tilsva
rende verdien av selskapets preferanseaksjer 375 000 eller minimum 300 000 kr. 

Dette ble det heller ikke noe av og selskapet besluttet å la kokeriet inntil vide
re bli liggende i opplagsbøyene. 

Selskapet avvikles - H.M. Wrangell overtar 

Den lange driftsstansen tæret hardt på økonomien og sjansene for at selskapet 
noensinne skulle klare å utruste nye hvalfangstekspedisjoner, avtok etter hvert 
som tiden gikk. Hos aksjonærene meldte tanken seg om en likvidasjon av selska
pet tidlig i 1 935. Grosserer Kolkinn solgte sine aksjer til konsul H.M. Wrangell og 
trakk seg ut av virksomheten i 1 936. H.r.dommer Th. Boye overtok Kolkinns 
plass som styreformann. 

Det ble gjort flere forsøk på å skaffe selskapet ny kapital, men førte ikke frem 
og kokeriet havnet på tvangsauksjon. 

Tvangsauksjon over "Norskehavet" ble avholdt i Haugesund på byfogdens 
kontor den 1 1 .  januar 1 936. Rederiet H.M. Wrangell & Co. AlS fikk tilslaget på 
300 000 kroner som tilsvarte tilgodehavende pantegjelden pluss renter og omk
sotninger. Kjøpesummen utgjorde en 1/4 part av hva materiellet i sin tid hadde 
kostet selskapet. 
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På generalforsamlingen den 12. november samme år ble det tatt endelig beslut
ning om likvidasjon av Norsk Sildeindustri A/S24. Selskapets disponent, H.M. 
Wrangell & Co. AlS, fikk i oppdrag å foreta den formelle avviklingen25. 

Når det så gjaldt kokeriet hadde skipet fått det nødvendige vedlikehold og 
ettersyn i den lange opplagsperioden. I løpet av juli måned 1935 var kokeriet 
blitt dokksatt og bunnsmurt ved Rosenberg mek. Verksted i Stavanger. Ved Hau
gesund Nye mek. Verksted fikk skipet utført klassearbeider i februar 1936 og var 
således et nyklasset skip med alt kokeriutstyr inntakt som H.M. Wrangell & Co. 
AlS overtok for en svært rimelig pris. 

"NORSKEHAVET" til Congo-feltet 

Den 16. mars 1936 melder Norges Handels og Sjøfartstidende at skipsrederne, 
konsul H.M. Wrangell, Lars Meling og Jacob Odland S.S., innbyr til tegning av 
aksjer i "Hvalfangerselskapet Norskehavet" der kapitalen var satt til min. 650 000 
kroner og max. 750 000 a 500. 

Selskapets formål var å drive hvalfangst i Nordishavet eller ved Afrika med inn
til 5 innleide hvalbåter. Aksjetegningen ble lagt ut i Bergens Privatbank og aksjer 
for 400 000 kroner, derav 305 000, ble tegnet av innbyderne. Selskapet skulle ha 
driftskontor i Haugesund. 

Samtidig ble det innledet forhandlinger mellom rederiet H.M. Wrangell & Co. 
AlS og Sjømannsforbundet om hyre-betingelser for mannskap til den kommende 
hvalfangstsesong. 

De foreliggende planer gikk ut på å utruste en ekspedisjon med i alt 140 mann 
til Vest-Afrika eller Nordishavet dette året. 

Forhandlingene med rederiet og sjømannsorganisasjonene brøt imidlertid sam
men da det ble krevd samme hyretariff som var inngått for sydhavsekspedisjone
ne i 1935. 

Et slikt krav kunne rederiet ikke gå med på. Det ble hevdet at den økonomiske 
bæreevne for sydhavsekspedisjonene var langt bedre enn for "Norskehavet". 

De forholdsvis store sydhavskokeriene hadde en produksjon i størrelsen 60 
\ 

000 til 100 000 fat olje, mens en på kokeriet "Norskehavet" var nede i 15 000 - 20 
000 fat. 

Den gjeldende hyretariff var minimum kr. 160,- pr. måned, dertil kom en 
bonus på produsert fat olje eller pr. hval. Rederiet garanterte i sitt forslag 3/4 av 
tariffen med muligheter for full hyre dersom resultatet tillot det. I følge rederiet 
kunne dette tillegg gi et hyrebeløp ca. 400-500 kr. pr. måned. 

Bruddet i forhandlingene førte til at riksmeglingsmannen ble koblet inn. 
Etter et brudd i meglingen ble det foreslått overfor de aktuelle selskapene som 

skulle drive fangst ved Vest-Afrika, å foreta en samlet megling. Foruten "Norske
havet", gjaldt dette Oslo-selskapene, "Laboremus" og "Haugar". 

Meglingen ble gjennopptatt i Oslo og overenskomsten endelig brakt i havn. 



32 HAUGESUND OG DEN PELAGISKE NORDHAVSFANGST 

Det var to aktuelle fangstfelt som selskapene ville satse på for sesongen 1936 -
Nordishavet eller Congo-feltet ved Guineabukten utenfor det daværende Fransk 
Ekvatorial Afrika. Fra Congo-feltet kom det gode fangstmeldinger og var å fore
trekke fremfor fangst i Nordishavet som hadde vist tilbakegang. 

Norske fangstselskaper hadde fanget ved Congo-feltet i tiden før ! .verdenskrig. 
Knølhvalbestanden i Guinea-bukten hadde, etter at den nærmest var blitt 

utryddet i 1920-årene, tatt seg opp og siden 1934 var det blitt drevet pelagiske 
fangst på denne hvalarten. Bl.a. hadde selskapene, A/S Pioner og AlS Haugar 
satt i verk fangst. Selskapene hadde tidligere deltatt i den pelagiske nordhavs
fangst. 

Etter at H.M. Wrangell & Co. A/S overtok "Norskehavet" ble det arbeidet med 
planer for å få kokeriet ut i fart. Planene om et "hvalfangerselskap" ble imidlertid 
ikke noe av og i stedet inngikk rederiet en leigeavtale for kokeriet med et kon
sortium i Oslo. 

Dette konsortiet, Interessentskapet Norskehavet-Pioner, skulle i følge avtale 
leie "Norskehavet" til hvalfangst ved Congo med inntil 5 hvalbåter i den kom
mende sesong26. Selskapet hadde opsjon om kjøp av kokeriet etter endt sesong. 

Interessentene bak selskapet var bl.a .  Bjarne Gundersen, Sandefjord, fondsme
gler Olav Ringdal og Oscar Sæter, begge Oslo, med førstnevnte som disponent. 

Ekspedisjonen som ble utrustet fra Haugesund skulle ha en samlet besetning 
på 127 mann, derav 63 mann forhyret fra byen og distriktet. Selskapet leide også 
2 av H.M. Wrangell & Co. AlS' hvalbåter, "Herculs Il" og "Eik". 

Etter dokking og bunnsmøring ved Rosenberg i Stavanger, avgikk "Norskeha
vet" den 23. mai til Gdynia, Polen, for å ta inn bunkerskull. Kokeriet gikk deret
ter til Sandeford for å komplettere utrustningen og ta ombord resten av mann
skapet. Sandefjord Blad melder den 3. juni "at kokeri "Norskehavet" avgikk for 
fangstfeltet". 

Kokeriet skulle møte hvalbåtene i Dakar, Senegal, for å komplettere bunkers 
og vannbeholdningen. Ekspedisjonen skulle ha med 4 hvalbåter. "Eik" og "Her
cules Il" avgikk Haugesund 28. mai via Rotterdam for Dakar. De øvrige hvalbåte
ne var, "Port Stanley" og "Ross 1",  innleid av A/S Hektar (N. Bugge), Tønsberg. 
På reise Norge - Zeebrugge mistet hvalbåt "Ross I" propellen og måtte tas under 
slep av "Port Stanley" til verksted i Rotterdam. Først den 16.  juni kunne de gjen
noppta reisen til Afrika. 

Kokeriet ble ført av kaptein Laruitz Tesdahl, Haugesund, og kaptein Olav Støk
ken, Tønsberg, var ansatt som fangstbestyrer og skulle også fungere som hval
skytter. De øvrige skytterne var: Jørgen Nielsen, Sandar, Ingvald Sivertsen, San
defjord og Severin Jacobsen, Øklandsnes, pr. Haugesund. Severin Jacobsen sto 
ombord i hvalbåt "Eik". 

Ekspedisjonen startet pelagisk fangst utenfor territorialgrensen av Fransk Ekva
torial Afrika. Fangstforholdene her ved Afrika-kysten var vesentlig forskjellig fra 
nordhavsfangsten. Både vær, sjøforhold og ikke minst temperaturen som kunne 
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komme opp i 35-40 gr. Celsius. Mannskapene fikk utdelt kinin mot malariafeber. 
Varmen her under O granden var plagsom for besetningen. Værforholdene und
ner ekvator kunne dessuten skifte fort, fra brennende sol med speilblank sjø til 
tropiske regnskyll med lyn og torden. Hvalbåtene lå i ro om natten og drev kun 
fangst ved dagslys fra kl. 07 til 18 om kvelden. 

Fangsten på knølhvalfeltet startet nokså lovende. Den 25. august kunne ekspe
disjonen melde at en hittil hadde produsert 8 000 fat olje og dette lovet godt for 
det var enda l 1/2 måned igjen av sesongen. 

· 

Men det skulle vise seg at produksjonen i sist� del av sesongen ble langt sva
kere. Hvalbestanden ved Congo var tydelig i tilbakegang og dessuten var hvalen 
mager og ga lite olje. Trekket av knølhval gikk spredt og fangsten foregikk over 
et nokså stort havområde slik at båtene hadde lange turer på utkikk etter hval
blåst. 

Fangsten foregikk i tidsrommet 2. juli-14. november og resultatet ble 333 hval 
som ga et utkok på 13 710 fat olje. Av den totale fangsten utgjorde 298 knøl-, 2 
sei- og 32 spermhval. 

Oljeproduksjonen fordelte seg slik: 13 127 fat hvalolje og 583 fat spermolje. 
For eierne var fangstresultatet en skuffelse og lå langt under kvoten på 24 000 

fat. I følge fangstber;tyrer Støkken ble fangsten hindret av en del storm og uvær. 
For å bøte på den svake knølhvalfangsten ved Congo, ble det drevet spermhval
fangst på et par andre felter i siste del av sesongen før ekspedisjonen vendte 
hjemover. 

Også de øvrige fangstekspedisjonene på Congo-feltet hadde svake resultater. 
Kokeriene "Roald Amundsen" (Laboremus) og "Haugar" (A/S Haugar) hadde på 
langt nær oppnådd sine kvoter. 

"Norskehavet" avsluttet fangsten 14. november og var innom Dakar før ekspe
disjonen satte kursen hjem. Kokeriet anløp Hamburg 4. desember der en del av 
hvaloljen ble levert. Det meldes at 6000 fat av produksjonen på 13 700 ble solgt 
for 19 _ GBP pr. tonn27 . I desember skriver Sandefjord Blad at 1/S Norskehavet
Pioner har kjøpt kokeriet "Norskehavet" av H.M. Wrangell & Co. AlS. Kjøpet ble 
senere bekreftet av selskapets disponent, Bjarne Gundersen, som kunne medde
le at selskapet også hadde kjøpt hvalbåt Wrangells hvalbåt "Eik". 

Ekspedisjonen ankom Sandefjord i begynnelsen av desember. Hvalbåtene 
"Ross I" og "Port Stanley" den 8. og "Norskehavet" den 10., mens "Hercules Il" 

og "Eik", gikk til Haugesund. 
I Sandefjord ble mannskapene avmønstret og kokeriet liggende inntil dets 

videre skjebne ble avklart. Det ble arbeidet med planer om å få "Norskehavet" ut 
igjen. 

Dette ble det imidlertid ikke noe av og "Norskehavet" hadde gjort sin siste rei
se som hvalkokeri. IlS Norskehavet-Pioner ble avviklet og formelt slettet den 30. 
desember 19 36. 

I februar 1937 ble "Norskehavet" overtatt av Skips-A/S Ringulv, disponert av 
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fondsmegler Olav Ringdal, Oslo, som forøvrig var en av medinteressentene i IlS 
Norskehavet-Pioner28. Kokeriet ble imidlertid liggende i Sandefjord til ut på vår
parten. Den 19.  april kom den hollandske taubåten "Humberen" til Sandefjord og 
tok "Norskehavet" under slep til verksted i Rotterdam for å bli konvertert til las
teskip. 

Som DIS "Ringulv" av Oslo ble skipet satt inn i internasjonal fraktfart29. 
Men selv om salget av kokeriet "Norskehavet" satte sluttstrek for Haugesunds 

deltakelse i nordhavsfangsten, skulle det for en tid fremomver fortsatt drives 
pelagisk hvalfangst i de nordlige hav. 

Siste akt i nordhavsfangsten 

I sesongen 1 933 var AlS Pioner og to andre selskaper tilbake på hvalfeltet. 
Flik "Haugar" kom ut etter et par år i opplag, men var nå overtatt av et nytt sel

skap. Hvalfangerselskapet Haugar AlS med Ole Halvorsen, Oslo, som disponent 
og med Andreas Ingebrigtsen, Aukra, som fangstbestyrer. 

Det andre var flik "Esperanza", (ex "Bas Il"), tilhørende AlS Mexico (Lars Thor
sen), Sandefjord. Denne ekspedisjonen var innleid av A/S Ishavet (tidl. Hvalfang
serselskapet Ishavet), nå rekonstruert av hr. Leif Bryde, som nok en gang ville 
forsøke seg i nordhavsfangsten. 

Året etter var det kun "Haugar" -ekspedisjonen som drev fangst i ishavet. Men i 
sesongene 1935 og 36 var ingen ekspedisjoner ute. 

Sesongen 1 937, som skulle bli den siste i nordhavsfangsten, kom 2 ekspedisjo
ner ut. Den ene tilhørte det skotske selskapet Sevilla Whaling Co. Ltd. (Chr. Sal
vesen & Co.), Leith, som dette året sendte ut sitt store kokeri "New Sevilla" (13 
801 brt) til hvalfeltet i Nordishavet med 7 fangstbåter. Kokeriet var utstyrt med 
opphalingsslipp akter og kunne flense hvalen innenbords. Sevilla-ekspedisjonen 
var den best utstyrte av alle de ekspedisjone som deltok i den pelagiske nord
havsfangsten. Ekspedisjonen hadde etter 3 måneders fangst tatt til sammen 552 
hval som ga et utkok på 22 5 1 3  fat olje. 

Den andre var Kragerø-ekspedisjonen med kokeri "Roald Amundsen" C 4499 
brt) disponert av A/S Labor, Kragerø. Dette var et foretak som ble drevet i regi av 
Kragerø kommune for å avhjelpe den store arbeidsløsheten i byen. Etter 4,5 
måneds fangst ble det produsert 9862 fat olje og 45 1 tonn hvalkjøtt. Foretaket 
gikk med underskudd og selskapet ble avviklet, materiellet lagt opp og solgt til 
opphugging i 1 939. 

Den planlagte fangsten for sesongen 1 938 ble stoppet av London-avtalen av 
8 .juni 1937 om fredning av hvalen i visse soner i Nordishavet. 

Den samlede nordhavsfangsten 1929-1937 var: 
3599 hval og ga en total oljeproduksjon på 144 988 fat. 
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Epilog 
For de av selskapene som deltok i den pelagiske nordhavsfangsten, var det 

kun et fåtall som kunne vise til regningsvarende drift. Ser man bort fra selskape
ne, AlS Pioner og Brødrene Lothe AlS, som begge kunne vise til relativt godt 
utbytte, gikk de øvrige deltakerne med tildels store underskudd. Særlig gjaldt 
dette for Norsk Sildeindustri AlS som hadde betydelige driftsunderskudd. 

Selskapet klarte på ingen måte å dekke de store driftsutgiftene, til det var fang
stresultatene for svake og materiellet for kostbart. 

"King"- og "Norskehavet"-ekspedisjonene ga som det her fremgår høyst for
skjellig utbytte for eierne, men skapte likevel store ringvirkninger for Hauge
sunds næringsliv. I første rekke byens skips- og verkstedsindustri, skipshandel 
og utstyrsleverandører. I tillegg hadde hvalfangsten en stor sysselsettingsmessig 
effekt og ga levebrød til folk på sjø og land i en tid som var preget av den inter
nasjonale nedgangstiden i 1930-årene. 

Til tross for at nordhavsfangsten kom noe i skyggen av den store og pågående 
Antarkstis-fangsten, medførte Haugesunds deltakelse i Ishavet at byen styrket sin 
posisjon som "Vestlandets hvalfangerby".  

Året 1930 ble ikke mindre enn 4 ekspedisjoner sendt ut fra "sildabyen" ved 
Karmsundet. Foruten "King"- og "Norskehavet"-ekspedisjonene, kom Knut Knut
sen OAS' store "Suderøy"-ekspedisjon som ble sendt ut på sin 2 .  sesong til 
Antarktis dette året. Videre ble det drevet hvalfangst (siste sesong) fra H.M. 
Wrangells landstasjon ved Thorsvig på Færøyene. Færøy-fangsten hadde i H .M.  
Wrangells regi, pågått f.o.m. 1916, 1920-1930. 

Etter denne tid ble det kun utrustet ekspedisjoner for pelagisk hvalfangst. 
Året 1936 ble på sett og vis et tidskille i Haugesunds epoke som hvalfangerby. 

I og med avviklingen av Norsk Sildeindustri og salget av kokeriet "Norskehvet" 
ble det satt sluttstrek for konsul H.M. Wrangells engasjement i hvalfangsten. 
Siden etableringen av Hekla-selskapet i 1902 hadde Wrangell vært en av byens 
fremste hvalfangstredere. 

I en alder av 77 år trakk Wrangell seg ut og nye krefter innen redernæringen 
overtok. Skipsreder Ole Andreas Knutsen med selskapet Hvalfangst-AlS Suderøy, 
og fangsten i Antarktis innledet f.o.m. 1929 en ny epoke i byens hvalfangsthisto
rie og skulle bære tradisjonen videre frem mot slutten av 1950-årene. 
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Liste over fangstflåten 
(- for fyldigere opplysninger om flåten, se liste i min prosjektoppgave om Hau

gesund og den pelagiske nordhavsfangst.) 

Hvalbåter, kokerier og transportskip 
D/ishavsskute ''I SPJELD " 
Bygd 1918 for AlS Isfjeld (Egil Næsheim), Haugesund. På hvalfangst i Nordisha
vet sesongene 1918 og 1919. 

"KING"-EKSPEDISJONENE 1929/1930 

Dljlytende kokeri "KING" 

Bygd 1918,  641 brt., 730 tdw. Tr.exp. dampmaskin. 
1925: Reg. på Dampskips-AlS King (Br. Lothe AS), Haugesund. 
1929/1930 benyttet som kokeri på hvalfangst i Nordishavet. 

D!HF "HERCULES Il" 

Chartret for sesongen 1929 av A/S Larvik Hvalfangerselskap (H.M. Wrangell & 

Co. A/S), Haugesund. Se Norskehavet-eskpedisjonene. 

D/HF "BUSTA " 
Bygd 1910.  1 1 5  brt. Tr. exp. dampmaskin. 
Innkjøpt av Dampskips-AlS King (Svend Utne Lothe), Haugesund. 
I nordhavsfangst sesongen 1930 med flk. "King". 

D!HF "FO ULA '' 
Bygd 1910.  1 1 5  brt. Tr. exp. dampmaskin. 
1929: Innkjøpt av Dampskips-AlS King (Svend Utne Lothe) ,  Haugesund. 
I nordhavsfangst med flk. "King" sesongen 1930. 

Transportskip for King-ekspedisjonen 1930 

D/snurper "BR.LOTHE" 
Bygd 1918.  280 brt. Tr.exp. dampmaskin. 
1924: Innkjøpt av Br. Lothe A/S, omd. "Br. Lothe", fiskerinr. R-142-H. 
Transportskip for King-ekspedisjonen sesongen 1930. 

D/snurper "HARDHA US" 
Bygd 1912 .  191 brt., 225 tdw. 
1920: Innkjøpt til Haugesund omd. R-35-H "Hardhaus" og reg. på D/S AlS Br. 
Lothe (Adolf Lothe). Transportskip for King-ekspedisjonen sesongen 1930. 
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DIS "ARGUS" 
Bygd 1893 . 65 brt.,  9 nrt. 
1930: Innkjøpt av Br. Lothe, Haugesund og tiltenkt som ekspress- og vannbåt for 
"KING"- ekspedisjonen. 
4 . 1930: Forlist i storm p.r. Kopervik-Færøyene sammen med kokeri "King" . 
Besetningen på 6 mann omkom. 

DIS "STRUDSHOIM" 
Chartret av Br. Lothe A/S i august 1930 som forsyningsskip til KING-eskpedisjo
nen. 
Skipet, bygd 1919, lastet 1850 tdw. og tilhørte Dampskibs-A/S Strudsholm (Tryg
ve Matland), Haugesund. 

"NORSKEHAVET"-EKSPEDISJONENE 1930-32, 1936 
Dlflytende kokeri 'WORSKEHA VET" 

Bygd 1903. 5097 brt.7 820 tdw. Tr.exp. dampmask . ,  400 NHK. 
1929: Omb. t.fl. sildoljefabrikk. 
1930: "Norskehavet", Norsk Sildeindustri AlS, (H.M. Wrangell & Co. AlS), Hauge
sund. Omb. til hvalkokeri og sendt til Nordishavet sesongene 1930-32. 
1936: På fangst ved Congo for IlS Norskehavet-Pioner (Bjarne Gundersen), Oslo. 
1937: "Ringulv". Skibs-A/S Ringulv (Olav Ringdal), Oslo. 

DIHF "EIK" 
Bygd 1910.  159 brt. T. exp. 69 NHK. 
1931-1932, R-7-H "Eik" ,  fangst med fl/k "Norskehavet". 
1936: IlS Norskehavet-Pioner (Bj . Gundersen), Oslo. Fangst ved Congo. 

DIHF ''HERCULES Il" 
Bygd 1908. 127 brt . ,  Tr. exp. dampmaskin 57 NHK. 
1929: R-9-H "Hercules Il",  hvalfangst m. fl/k "King" (Br. Lothe), Haugesund. 
1930-32: Med fl/k "Norskehavet" .  
1936: Fangst for 1/S Norskehavet-Pioner, Oslo, m.  flk. "Norskehavet" på Congo
feltet. 

DIHF "SIL VA " 
Bygd 1910.  1 24 brt. Tr. exp. dampmaskin 350 IHK. 
1930-32: R-10-H "Silva", På hvalfangst i Nordishavet med fl/k "Norskehavet". 
1937: Solgt til Karl P .Toska m/fl. ,  Manger, Bergen. OMb. t. fiskefartøy. 

DIHF "SCAP A "  
Bygd 1910. 125 brt. Tr. exp , 350 IHK. 
1931/32:  R-12-H "Scapa", på hvalfangst m. flk. "Norskehavet" . 
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1937: Solgt til Eilert Dingen, Gulen/Bergen. 

D/HF "S1REYMØY" 
Bygd 1902. 101 brt. Tr. exp. dampmaskin, 198 IHK, (Akers mek. Verksted) 
1932: R-114-H "Streymøy" ,  på fangst m flk. "Norskehavet" ved Øst
Grønland/Island. 
4. 1938: Solgt til J. Brandt-Reitan, Haugesund. (enereder) 

Hvalbåter chartret inn av 1/S Norskehavet-Pioner sesongen 1936 

Se D!HF "HERCULES li" og "EIK". 
D!HF "PORT STANLEY" 

Bygd 1925, 221 brt. Rederi: AlS Hektar (N. Bugge), Tønsberg. 
5. 1936: IlS Norskehavet-Pioner (Bj. Gundersen), Oslo. Fangst ved Congo-feltet 
for kokeri "Norskehavet". 
12. 1936: Tilbakelevert rederiet. 

D!HF "ROSS I" 

Bygd 1925, 221 brt. Rederi: A/S Hektar (N. Bugge), Tønsberg. 
5. 1936: IlS Norskehavet-Pioner (Bj. Gundersen), Oslo. Fangst ved Congo-feltet 
for kokeri "Norskehavet". 
12.1936: Tilbakelevert rederiet. 

Litteratur og kilder: 
Den moderne hvalfangsts historie B Il og Ill, Joh.N.Tønnessen 
Arkiv, Norsk Sildeindustri A/S, H.M. Wrangells arkiv ved Haugesund Byarkiv. 
Haugesunds Dagblad og Haugesunds Avis, lokalhistorisk samling ved Hauge
sund Folkebibliotek. 
Norsk Hvalfangst-Tidende 
Sandefjord Blad 
Fortegnelse over merkepliktige norske fiskefartøyer. 
Fortegnelse over Norsk orlogs- og handelsfartøyer 
Det norske Veritas Skipsregister (DNV) 
Skipsmatrikkelen, Sjøfartsdirektoratet 
Intervju. 
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SLUTINOTER 
1 AlS Ørnen (Chr.Christensen), Sandefjord, benyttet i sesongen 1903 tredamper 

"Telegraf" (1050 tdw) som kokeriskip ved Spitsbergen. I 1904 satte samme 
selskap inn kokeriet "Admiralen" som senere ble ett av pionerkokeriene i 
Antarktis. Den moderne hvalfangsts historie Bill s .41/42/221 . 

2 Kokeriet "Bucentaur" tilh. Tønsberg Hvalfageri hadde tidligere vært benyttet 
(siden 1907) ved Husvik Harbour på Syd Georgia. Hvalf.selskabet Ishavet 
solgte kokeriet etter endt fangst til Sverige for 170 000 kr. Den moderne hval
fangsts historie BIL 

3 Thomas Amlie (1815-1897) og Svend Foyn (1809-1884) var pionerene som 
innledet Islandsfangsten (1883-1915) .  Amlie drev landstsjonen i Alptafjordur 
frem til han omkom sammen med sitt mannskap ved hvalbåt "Jarlen"s forlis i 
1897 p.r. Haugesund-Island. Den moderne hvalfangsts historie Bil, Hauge
sunds Avis, 30.8 . 1 969. 

4 Den 28. 1 1 . 1916 grunnstøtte "Labrador" i SSV storm p.r. Vindenes-Kristiansund 
N lastet med tomtønner og ble slått til vrak. I av mannskapet omkom. "Skipet" 
1/1987 utg. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (NSS), Bergen. 

5 Haugesunds Dagblad, 19.9. 23.9. 1918, 1 9.8.8. 1919, 9.4. 1920. 
6 Haugesunds Dagblad 18.8. 1919. 
7 Bygd 4. 1885 ved Oswald, Mordaunt & Co. , Southampton, som jernbark "Scot

tish Glens" for W.H.Ross & Co. ,  Liverpool. 2 1 1 6  brt . ,  3175 tdw. 3 . 1910, innkj . 
av Chr. Nielsen & Co. , Larvik. 8.1917, solgt til AS Dovrefjell (Olsen & Ugel
stad), Kristiania. Kondemnert januar 1919 etter å ha mistet riggen i storm 
1 1 . 1918. 3 . 1922, overtatt av konsul Sigvart Rasmussen, Haugesund, omb. til 
motorskip i Stettin og omd. "Haugar" . 5 . 1928: Hvalfangerselskapet Ishavet AS 
(Leif Bryde), Sndefjord. Den moderne hvalfangsts Historie BIII, 
Skipsmatrikkelen.(Sjøfartsdir.) Det norske Veritas (DNV) og Haugesunds Dag
blad, 14.3. 1922. 

8 Carsten Olsen, Haugesund, kalt "Hvalfanger-Olsen" ,  var på denne tid en av 
byens mest erfarne hvalskyttere. Etter sigende felte han i sin karriære ca. 3000 
hval. Haugesunds Dagblad, 14.10 . 1950. 

9 Haugesunds Dagblad 7.8. ,  10.9. 1929. Hugesunds Avis 28. 12 . 1968. 
10 Den moderne hvalfangsts historie Bill. 

Haugesunds Dagblad 7.10 . 1930. 
11 Kjøper var Halvor Berentsen, Tau pr. Stavanger osm overtok båtene en bloc 

til en pris av kr 18 000. "Busta" ble omb. til lastebot, "Foula" som fiskefartøy 
og solgt til nye eiere i 1940. Det Norske veritas, Skipsmatrikkelen (Sjøfartsdir) . 

12 F.N.Nordbø utrustet ishavsskute "Malula" til sel og bottlenose-fangst. I alt dis
ponerte Nordbø 18 skip. 
Haugesunds Avis 30. 1 1 . ,  30. 5 . 1968. 

l3 Protokoll fra gen.for smal. i Norsk Sildeindustri AlS. H.M.Wrangell & Co. AlS, 
arkiv v. Haugesund byarkiv. 
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Haugesunds Dagblad, 22.5., 20.6.1929. 
14 Haugesunds Dagblad 12.7.1929 og 8.1 . 1 930. 
15 Dampsnurper R-77-H "Hareid" ex Loch Avon (bygd 1906, 200tdw) ble inn

kjøpt av F.N. Nordbø i 1922. Solgt 1 931 til Johan Rasmussen, Haugesund og 
fikk da navnet R-77-H "Lyn" og var i en årrekke en av byens storfiskere. Del
tok i en lang rekke sesonger på islandsfiske. 

16 Norsk Sildeindustri A/S krevde 524 000 kr i erstatning for de tap manglene 
ved utstyret påførte driften. Saken endte i Høyesterett og dom avsagt 8.6.1935 
der selskapet ble tilkjent en erstatning på 196 000 kr inkl. omkostninger. Hau
gesunds Dagblad 1 1.6 . 1 935. 

1 7  H.M. Wrangell & Co. A/S overtok i 1924 selskapet A/S Larvik Hvalfangersel
skap og drev hvalfangst ved spanskekysten i 3 sesonger, 1924-26, med fik. 
"Rey Alfonso". Årene 1 920-30 drev Wrangell også hvalfangst fra landstasjon i 
Færøyene (Thorsvig stsj.) Haugesunds Avis, 30.8. ,  2 . 1 1 . 1968. 

18 Under nordhavsfangsten 1 929-37, var det kun Sevilla Whaling Co. (Chr. Salve
sen & Co.) med kokeriet "New Sevilla" som hadde opphalingsslipp i sesongen 
1937. "Den moderne hvalfangsts Historie Bill - Del Il Den pelagiske fangst 
s.23 1 .  

19 Overtatt av fabrikkeier Lorentz B. Nilssen (Moksheim Sildoljefabrikk) med tan
ke på å benytte utstyret i en ny sildoljefabrikk. Men utstyret viste seg uegnet 
og kuh en mindre del av "Norskehavet"s sildekokeri ble benyttet i den nye 
fabrikken på Bøneset. 

20 Jangaard Havfiskeselskap kjøpte DIS "Lesseps" av H.M. Wrangell i 1930. 
Ombygd til fiskerimoderskip ved Langesund mek. Verksted. Haugesunds 
Dagblad, 7 .4.1931, Skipsmatr. 

21 Jf. Norsk Sildeindustris arkiv var resultatet etter 31 sesongen 14 439 fat. 
22 Severin Jacobsen var bror til Konstantin Jacobsen. 
23 Jf. Norsk Sildeindustris regnskaper 1 929-34 var utbyttet for sesongen 1932 9 

800 fat hvalolje. Se vedlegg over fangstoppg. 1929-1937. 
24 Norges Handels og Sjøfartstidende , 28.1 1 . 1 936. 
25 Form. likvidert på ekstraordinær generalforsamling 25.1 1.1938 på rederiet 

H.M. Wrangells kontor. Haugesunds Dagblad 26. 1 1 .1938. 
26 Selskapet reg. 27.5.1936 i Oslo med Bjarne Gundersen som disponent. Firma-

reg. 
2 7  Norges Handels og Sjøfarts Tidende 28.1 1.1936. 
28 Skipsmatrikkelen l.kv.1937, Sjøfartdirektoratet. 
29 DIS "Ringulv" ex Norskehavet, ble beslaglagt i juni 1940 av Wichy-myndighe

tene i Marokko. Satt i fart for aksemaktene under tysk kontroll som "Ste. Mar
the". Skipet krigsforliste den 1 4. juni 1943 i Mesina-stredet, etter å ha blitt tor
pedert av britisk ubåt HMS "United". Nortraships flåte BI, art. "Skipet" 111984, 
utg. NSS, Bergen. 
Skipet ble formelt strøket i det norske skipsregisteret i 1947. 


