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Skonnerten "Patriot" bygd på Roskildes verft i Stavanger. 49 kommerselester eller 1 O 7, 
93 tonn. Ulike eiere fra Skudenes, Åkra, Kopervik og Haugesund. 1920-årene eid av 
Lars K. Mannes. Rundt 1930-årene eid av Kornelius Mannes. Fremst: Sigvald Larsen. 
Bak fra venstre: Erling Andreassen, Asbjørn Mannes, Kornelius Mannes, Tbomas 
Mannes. (Foto: Fiskerimuseet Grunnviken, Åkrehamn). 
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I flere hundre år var all handel på Island stengt for andre enn dansk-islandske 
borgere, etter 1814 også for norske. Men i 1855 ble handelen frigitt. Straks 
begynte norske skip å seile til Island i spekulasjonsfart, de kom ut med trelast og 
kjøpmannsvarer, tok fisk og kjøtt og ull tilbake. En reder i Mandal hadde år etter 
år sine handelsskip liggende i Seydisfjord på Aust Island. Her kom store sildesti
mer inn i fjorden, som ingen fisket på. I 1867 lastet rederen en galeas med tøn
ner, salt og sildegarn for turen. Ekspedisjonen kjøpte et strandstykke i Seydis
fjord, lå her hele sommeren, og kom hjem med 300 tønner (tn) av en utmerket 
sildesort. Året etter sluttet denne rederen seg sammen med flere om et Mandals 
Fiskeriselskab. De rustet ut en skonnert og en jakt til Islandsfiske, lastet inn tøn
ner og salt i Mandal. I Haugesund kjøpte de sildenøter og hyrte notbaser med fis
kere. De satte opp et stort hus i bunnen av Seydisfjord. I oktober fosset digre sil
destimer inn fjorden. Notlagene kastet og stengte en mengde, de fikk saltet 2.400 
tn, en storstorm ødela resten. Hver eneste sommer hentet nå fiskeriselskapet 
nøter, baser og fiskere i Haugesund til fangst i Seydisfjord. De fisket og saltet sild 
med skiftende hell, og satte mannskapet på land i Haugesund etter endt fiske. 
Islandssilda var stor og feit, den ble solgt i Sverige for høy pris, opptil 40 kr pr. tn. 

Vårsilda svikter på Sør-Vestlandet 

I 1870 ble vårsilda borte fra de gamle feltene i Rogaland og Hordaland. Her 
hadde i løpet av de siste 50 år en stadig større sildeflåte levert sild på mange 
hundre saltebuer langs kysten. Og sildekjøpmenn i byer og ladesteder hadde 
utviklet et stort eksportmarked, bygd opp en flåte av seilskuter som førte silda ut 
og kom tilbake med korn, salt og andre varer. 

Men enda vårsilda sviktet, minket det ikke på silde-eksporten. For et nytt sil
defiske åpnet seg på Møre, der digre stimer med storsild søkte inn om høsten. 
Dessuten var det stødig feitsildfiske om sommeren på Nordland og nordover til 
Troms og Finnmark. Kjøpmenn fra det gamle vårsilddistriktet sendte nå førings
skuter nordover etter sild. De måtte også fiske selv, med fartøyene sendte de 
tønner og salt, notbruk og fiskere. Noen bygde saltebuer der nord. Sildefisket 
hadde vært et allemannsfiske her sør. Nå ble de yrkesfiskere de som lå i Nord 
Norge på halvårsvis med store notbruk. Notbasene ble eksperter til å klare seg i 
vanskelige farvann, over store avstander. Den kostbare innsatsen lønnet seg. 
Men etter 1874 var det slutt på storsilda. Desto mer intens ble jakten på feitsild. 
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Skonnerten �Patriot" var i 1920-årene og litt ut i 30-årene eid av Kornelius Mannes 
- kanskje sammen med Lars K. Mannes. (Foto: Fiskerimuseet Grunnviken, Åkrehamn). 

Islandsftsket tar til 

Fiskere og notbaser som hadde vært med Mandalskompaniet, fortalte om sil
demengden på Island. De første som reagerte på dette var sildekjøpmenn fra 
Skudeneshavn. I mars 1876 leiet soknerådet i Seydisfjord ut husgrunner til 4 nor
ske sildefisklag ,og seinere på våren seilte flere fartøy med notbruk og utstyr fra 
Skudeneshavn til Seydisfjord. Den største utrusteren var Sigvart Waage. Han had
de lastet galeas Ora & Labora og flere jakter med båter, nøter , tønner, salt, mann
skap, proviant og bygningstømmer. Høvring var bas for det ene notlaget. De sat
te opp hus på Vestdalseyri ved nordre fjordbredd. Det ble lite sild denne som
meren. Men notbasen Høvring og noen av fiskerne ble værende vinteren over i 
Seydisfjord. 

Bedre ble det ikke året etter. Men selv om noen av fiskerne gav seg, var det 
ikke vanskelig å få hyret folk til Islandsfiske. Sommeren 1878 lå mange norske 
sildeskip i Seydisfjord, og i juli slo storfisket til. Fiskerne tok kjempefangster, og 
silda sto i fjorden utover høsten. De fikk minst 3.000 tn på hvert notlag, og i 
november seilte alle fartøy hjem med tunge ladninger. Hans Olsen Sundfør i 
Haugesund hadde flere fartøy i sildefart på Nordland og Østersjøen. Våren 1879 
rustet han ut 3 av skutene sine til Islandsfiske, galeas Oscar, jaktene Aarvak og 
Enigheden. Samtidig ble en annen Islandsekspedisjon gjort klar i Haugesund. 
Det var Mons Larsen Kro i Bukken med galeas Sylfiden, og hans 3 svigersønner: 
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Arenth Anda med galeas Skaanevig, Peder Amlie med galeas Heimdal og Arne 
Lothe med jakt Elisa. 

De 7 Haugesundskutene kom til Eskifjord i juni. Notlagene drev på med kas
ting støtt og stadig, men fikk bare småslumper, de saltet litt og litt. Tilsammen 
fikk haugesunderne bare 1700 tn sommersild, så var de leie og reiste hjem. Men 
seint i oktober kom haustsilda med veldig tyngde og fylte fjordene. I Seydisfjord 
lå ennå flere norske notlag. De kastet og stengte og beint fram slåss med silda, 
for stimene var tette som graut. Folk i bygdene fikk bud om at de kunne komme 
og hente sild i låsene uten betaling. Notlagene saltet ialt 8.000 tn av den fine 
haustsilda. Men en større mengde kreperte i nøtene og gikk tapt. 

Våren 1880 var det stor utrustning til sildefisket i byene her vest. Halve flåten 
skulle til Nord-Norge som ellers, men like mange ville prøve Islandsfisket. Blant 
de mange ble 12 notbruk sendt fra Haugesund på Islandsfiske, de fleste var kos
tet av 2-3 redere, som hver deltok med et fartøy i en felles forretning. Men noen 
rederier var alene om en hel ekspedisjon, som Sundfør, Enes, Nagell, O.A.Knut
sen, Ludolf Eide. I Skudeneshavn rustet Sigvart Waage ut sine 3 fartøy som før. 
Fra Veavåg på Karmøy dro Nils Olsen Vea med galeas Brødrene. 

Aust Island er gjennomskåret av dype fjorder, med høye fjell imellom. I Sey
disfjord var det kirke, her bodde sysselmannen, to handelsmenn og noen strand
sittere. Lenger sør fant fiskerne den lange, smale Mjoafjord, med små gardsbruk i 
de bratte liene, og en liten kirke i fjordbunnen. Sør for denne kom de til den 
vide, åpne Nordfjord. Videre seilte noen inn i Reydarfjorden, som inne ved Hol
maneset deler seg i to armer, den nordre armen er Eskifjord, her lå to gamle han
delshus, og kirken sto på Holmaneset. Sør for Reydarfjord kommer Faskruds
fjord, og dernest Berufjord. 

Hit til disse fjordene stevnet den norske fiskeflåten sommeren 1880. Det var 72 

seilskuter og 3 dampskip, med 28 notlag og 578 mann. 
Alle hadde bygningstømmer med, og tok til å sette opp hus. - Men et notlag 

fra Amlie og Kongshavn og et fra Sigvart Waage gikk sine egne veier helt nord
vest til Isafjord, her bygde de hus, og sendte tidlig hjem skuter full-lastet med 
sild. Så flyttet de austover til Eyjafjord, den mektige fjorden på Nord-Island. Det 
er her den store, feite haustsilda først siger inn. I Eyjafjord lå ellers bare Åle
sundslaget og 4 seilskuter fra Stord. 

På Aust Island balte fiskerne gjennom de lyse sommermånedene. De kastet på 
sommersilda som gikk tynt og spredt, tok opp småslumper og saltet. Etter hvert 
kunne flere skuter seile hjem med sildelast. Noen skrev hjem om det merkelige, 
øde landet, hvor menneskene bodde i jordhuler og åt ukokt tørrfisk med tran 
eller smalefett til, men folk var vennlige og snille. 

I oktober satte haustsilda inn for fulle krefter. I Eyjafjord stengte de norske fis
kerne tusenvis av tønner. Og silda strømmet inn i fjordene på Aust Island. Fis
kerne var ute dag og natt, kastet og stengte, langs fjordene sto steng på steng. 
Folk kom i flokkevis fra bygdene, arbeidet med opptak og salting, og tjente 
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Fra Bolungarvik ytterst ved Isafjordsdjupet, nå fiskerimuseum: "Langs hele kysten, fra 
Vestmannaøyane i sør til Isafjordsdjupet i nord, var hver buande mann ute på vinter
og vårtorskefiske. Her lå små og store fiskevær.- Det største været var Bolungarvik. 
Her stod over 40 rorbuer, og hver bu byste to båtmannskap. De var 6 mann på båten. 
Båten var store seksæringer, med 3 seil og 6 årer". (Foto: Evy Vikingstad, Torvastad. 
Tekst fra s. 14 i Shetelig Hovland, K., Norske islandsfiskere på havet.) 

penger som aldri før. Skutene som seilte hjem med sommersild, kom tilbake med 
salt og tønner, men her trengtes stadig nye forsyninger. De 3 damperne som først 
kom ut gjorde flere turer. Dessuten kom 8 dampskip i oktober, de fleste fra Ber
gen, til Island med salt og tønner, og gikk full-lastet tilbake, med fra 1100 til 
4.500 tn sild ombord. Ennå i november holdt norske fiskere ut i Seydisfjord, de 
sleit med silda i kulde og mørke. En av Stavangerfirmaet Køhlers jakter forliste i 
stormen på Islandskysten. De siste seilskutene kom hjem ut i desember, etter en 
hard seilas over havet. 

Islandsfisket hadde kostet dyrt, både arbeid og penger. Men resultatet var 
glimrende. Silda ble straks eksportert til Hamburg og Østersjøen, og fikk høye 
priser. Alle ekspedisjonene kom ut med overskudd. Køhler hadde en netto inn
tekt på 150.000 kr på Islandsfisket. 
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Eventyrlige fangster 
I 1881 dro de samme ekspedisjonene til Island som året før, men nå gjerne 

med flere fartøy. Og mange som tidligere var på Nordlandsfiske skulle nå til 
Island. Flere redere sluttet seg sammen i store lag. Fra Bergen gikk 6 ekspedisjo
ner. I Haugesund ble 100 fartøy gjort klar for Island, lastet med tønner, salt og 
bl .a. 7 ferdige hus. Fra Kopervik seilte 3 fartøy, og 10 fra Skudeneshavn. En 
ekspedisjon gikk fra Sandnes, og flere fra Stavanger. Fra Flekkefjord seilte 2 gale
aser og 2 jakter. Ialt 187 fartøy gikk til Island denne sommeren, med 90 notbruk 
og 1799 mann, over 3 ganger så mange som året før. De fleste bygger seg hus og 
søker seg salteplass på land. Men mange av ekspedisjonene ligger hele somme
ren i Eyjafjord uten fast tilholdssted på land. 

I september, med godværet, kommer digre sildeberg veltende inn gjennom 
Eyjafjorden. Notlagene bare kaster og kaster, på noen dager ligger alle nøtene 
fulle i sjøen. Køhler, Lemkuhl,(fra Bergen) O.A. Knudsen og mange flere kom
mer med notbruk fra austfjordene til Eyjafjord. Nå må alle arbeide med å ta opp 
sild av låsene, og slutte å kaste, enda sildestimene går like tett utenfor som inni 
nøtene. Fartøy etter fartøy blir innlastet og seiler hjem. En masse sild står i låsene 
og venter på tønner. 

Her er så enorme mengder med sild at flere tusen mål slippes ut av låsene på 
grunn av tønnemangel. Mellom 27.september og 12.oktober går 9 dampskip fra 
Bergen til Island med salt og tønner, og alle har full sildelast tilbake. 

Midt i oktober ble det ruskevær. Dampskipet Bravo med Otto Wathne var på 
vei fra Seydisfjord til Eyjafjord med salt og tønner. Utenfor Langanes fikk de 
storm, en brottsjø brøt inn over skipet og slukket ilden i maskinen. Skipet ble lig
gende og drive 12 timer i stormen. Så gikk mannskapet i de to båtene. Otto 
Wathne styrte den første inn gjennom den kokende brenningen, og de fleste 
krabbet seg på land. Den andre båten veltet i brenningen og alle druknet. 

Langt ut i desember kom de siste seilskutene hjem. Like før jul var flere ute i 
sterk storm på havet, noen ble skadd, og jakt Elvensire forliste. 

Tilbakeslag 

Hadde sesongen 1881 gitt eventyrlige fangster, ble neste sesong trøstesløs. Fis
kerne fikk oppleve hard kulde, stadig storm, og drivisen hindret silda i å vandre 
inn i fjordene. 

I løpet av november kom sildeskutene hjem etter feilslått fiske. 
De fleste hadde halv last eller mindre, mange førte bare tomme tønner. Flere 

redere fikk store pengetap. Sundfør hadde 5 fartøy på Islandsfiske dette året, han 
tapte ialt 1.577 kr. Men Køhler regnet med et tap på 100.000 kr. 

Nå ble det stilt strengere krav til utlendinger som ville fiske i fjordene på 
Island. Først var det nok å kjøpe seg et borgerbrev til 4 kr, et handelsborgerbrev 
kostet 50 kr. Så ble det forlangt at fiskerne skulle ha hus på land. Og nå sa loven 
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M/5 "Vea". Fra havna i Siglufjord 1937 eller 1938. 
Helgestille. l venstre billedkant Didrik Vea. (Foto: Ivar Ytre/and, Vedavågen) 

at bare fastboende borgere kunne drive fiske inne i fjordene, de måtte bo i huse
ne, holde disk og duk, ha rykende skorstein hele året. 

De norske notlagene ordnet seg med å ha folk boende over vinteren, både fis
kere og andre, noen med kone og barn, en ordnet seg med to islandske koner. 

Ikke bare slo Islandsfisket feil i 1882, Nordlandsfisket var også mislykket, og 
skipsfarten gikk dårlig. I Stavanger hadde flere redere og sildeeksportører arbei
det tungt de siste årene. I november 1882 gikk det solide firma C.B. Svendsen 
konkurs. Deretter gikk Køhler fallitt i januar 1883. Og på grunn av gjensidige 
garantier fulgte et ras av konkurser. 

Likevel ble utrustningen til Islandsfisket i 1883 større enn noen gang. 116 fart
øy klarerte ut fra Haugesund, med 58 notbruk og 1150 mann. Ialt gikk fra Norge 
92 notbruk med 1807 mann. Stadig flere norske hus kom til. 

Hausten 1883 var det ialt 33 norske "etablissementer" i austfjordene, de fleste 
hadde både pakkhus og våningshus. 

På Nord Island var det nå 22 norske "etablissementer", alle samlet i den store 
Eyjafjorden. De lå på rad og rekke utover på vestre fjordbredd, alle med sjøhus, 
kai og våningshus. På Hrisey hadde nå 8 norske redere bygd. 

I juli og august fisket de ganske bra med sommersild i austfjordene. Så ventet 
alle på den feite haustsilda, og en stor del av flåten flyttet seg fra Aust Island 
nordover til Eyjafjord. 

Midt i september søker sildestimene inn, og fisket tar til i Eyjafjord. Notlagene 
kaster langsmed strendene på begge sider av fjorden, det blir opptak og salting, 
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en damper går full-lastet hjem og melder om godt fiske. Flere fartøy blir innlas
tet, og 5 dampskip kommer fra Norge med tønner og salt. Etter 8. oktober slår 
fisket til for fullt ut resten av måneden. Over 100 seilskuter ligger klare til å ta 
imot. Fjorden står i et eneste kok. Mer enn 100 notbåter kappror ut mot stimene. 
Fiskerne jager silda til lands, de hiver steiner, kakker med ausekar, plasker med 
skimler, alle mann skriker og gauler av full hals, og så raser nøtene på sjøen, den 
ene i den andre. Her er sildeopptak, salting, lasting, på lang avstand høres duren 
av mannemål og måkeskrik, av hammerslag og rullende tønner. Dampskip sle
per seilskuter med seg ut fjorden, fartøy etter fartøy blir borte nord i havet og 
snur nesen hjem med fulle sildelaster. 

Samlet fangst i 1883 ble 103.900 tn Islandssild, dobbelt så mye som året før, 
men mindre enn i 1880 og -81. Enda utrustningen var kostbar, og fisket varte 
bare et halvt år, kom de fleste ekspedisjonene ut med overskudd, for sildeprise
ne var høye. 

Islendingene strammer inn 

Islendingene ble mer og mer forarget over hvordan norske fiskere tok seg til
rette inne i fjordene, herjet og bråket, skremte vekk silda, og gjerne stakk avgår
de uten å betale hverken landslut eller avgifter. En ny lov avgjorde at bare fast
boende islandske borgere fikk drive fiske inni landet. 

Nå må norske redere skaffe seg stråmenn for å kunne fiske lovlig. Fredrik 
Klausen som er skipper hos Lehmkuhl, forplikter seg til å bli boende i Eskifjord 
som islandsk borger, og Lehmkuhl skal deretter drive fiske i Fredrik Klausens 
navn. Alle Lehmkuhls eiendommer på Island blir pro forma overført til Fredrik 
Klausen, mens de i virkeligheten er Lehmkuhls, Klausen får bare sin faste årlige 
lønn. Flere redere innreder seg like lurt. Egge i Haugesund selger pro forma til 
Torbjørn Olsen i Hrisey de to saltebuene sine med kai og et notbruk. Knut Vel
de, Haugesund, selger til Jørgen Vikingstad i Hrisey de to husene sine med kai 
og notbruk. Lars Berntsen, Stavanger, selger eiendommen sin på Hrisey til Olaus 
Housken i Eyjafjord. Slik kan de alle fiske i navnet til de fastboende islandske 
borgerne. 

Hele vinteren står det sild i Reydarfjord og Faskrudsfjord. Tre norske notlag 
stenger 10.000 tn sild i Reydarfjord alt i april. I mai og juni kommer noen silde
laster til Haugesund fra austfjordene. I juli er hele den norske sildeflåten på plass 
her aust. Det minker på sommersilda i august. En stor del av flåten seiler da 
nordover til Eyjafjord. Samtidig utekspederes fra Haugesund 10 jakter, 30 galea
ser, 7 skonnerter og en brigg til Eyjafjord. Det blir litt kasting her de første dage
ne av september. 

Galdra-Villy spår uvær 

En mann på Hrisey kaltes Galdra-Villy, for han var trollkyndig. Han hadde 
lenge sett seg arg på de norske fiskerne, støtt var han borti noen av dem og 
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kranglet, og en dag røk de sammen for alvor. Da ropte Villy rasende at han 
ønsket seg en dugelig storm som gjorde ende på andskotans norske båtene og 
nøtene, og hev skutene deres langt opp i fjøresteinene. 

Den ll.september ble himmelen plutselig svart, og med ett brøt det ut orkan i 
Eyjafjord. Her lå da 90 norske seilskuter, halvparten oppankret omkring Hrisey. 
Orkanen hadde en forferdelig kraft. Skutene slet seg og kom i drift. Mange ble 
slengt på land. Tønner og småbåter for himmelhøyt tilværs. Orkanen sto på hele 
natten, i snøfokk og stummende mørke. I stormbrølet hørtes ville skrik, og bra
ket av alt som knustes. Da det lysnet av dag kom elendigheten tilsyne. Bortover 
strendene lå fartøy veltet, revet opp og hogget istykker. 17 skuter var totalvrak, 
15 hadde kappet riggen, 6 hadde mistet ankrene, 5 hadde brukket baugsprydet, 
på 7 var skansekledningen slått inn. Femti notbåter og l O av de største nøtene 
var drevet tilhavs. Med deler fra vrakene ble de verste skadene reparert, så flåten 
kunne seile hjem, for det meste uten sild. 

Mange kom ut i storm på hjemreisen. Åtte av skutene mistet hver en mann i 
brottsjøene. Kongshavns jakt Anna seilte fra Mjoafjord 24. oktober med 6 mann 
ombord. Fem mann ble skylt overbord. Kokken var alene igjen, en 17 års gutt, 
ute på sin første reis. Han ble sittende i kahytten, gikk av og til opp og pumpet. 
Etter noen dager fikk han satt opp en presenning til seil. Han styrte mot aust. 
Etter 20 dager nærmet han seg fallgarden på norskekysten. Han vågde ikke gå 
inn, men snudde og styrte tilhavs, la seg ned og gav seg Gud ivold. Han våknet 
av at jakta skurte mot et berg, da hoppet han iland og var reddet. 

Økonomiske kriser 

Denne katastrofen førte til økonomisk krise, både i Stavanger og Haugesund. 
Mange redere og sildekjøpmenn sluttet nå helt med Islandsfiske. Likevel gikk ialt 
83 fartøy fra Norge til sildefiske på Island, med 56 notlag i 1885, vel halvparten 
av utrustningen året før. - På Aust Island hadde mange nordmenn overvintret. 
Flere norske familier var fast bosatt i Seydisfjord, alle arbeidet med handel, sild 
og fisk. I Eskifjord bodde tilsammen 37 norske fiskere i de forskjellige husene, 
og 16 i Reydarfjord. De fikk litt sild om våren i Seydisfjord. Men hele sommeren 
ble det bare fisket 400 tn tilsammen i austfjordene. Et par steng ble tatt i august, 
men så var det slutt på fisket. Nå mistet salterne motet, mange solgte husene og 
alt de eide her. 

Men i Eskifjord bygde Lehmkuhls fiskere et våningshus for Fredrik Klausen. 
Hans kone brøt opp fra hjemmet i Bergen, og flyttet til Eskifjord med 3 barn. Fre
drik Klausen med familie ble boende i Eskifjord\for livet, Han skulle holde opp
syn med Lehmkuhls eiendommer i Eskifjord, Eyjafjord og Reydarfjord, og drive 
fiske og forretninger i sitt navn for Lehmkuhl. Stavangerskipper Peter Randulff 
hadde bygd store hus i Reydarfjord, her ble han boende resten av livet med kone 
og barn. Notbas Peder Stangeland fra Karmøy kjøpte Amlies hus i Faskudsfjord, 
og han slo seg ned for godt her med hele sin store familie. 
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'Det norske Fiskerhjem" i Sigluf.jord. Fiskarheimen ble bygd i 1915. Postkort dat. 
15.8.1932: " .. Vi fik 170 Td inat så vi bare feiler 150 ... det blir vist ikke saa lenge før vi 
er himferdig". (Postkort tilh. Ivar Ytre land, Vedavågen). 

I Eyjafjord lå bare 40 norske sildefartøy hausten 1885. De ventet måned etter 
måned, men silda viste seg ikke. 10.november var hele årets sildefangst på fjor
den 2.000 tn. Da seilte skutene hjem, de fleste uten sild. Mange tok med seg 
nøtene og båtene og alt de eide, tønner, redskap, innbo, ja enda husene sine, og 
sa for alltid farvel til Eyjafjord. 

I 1886 kom bare 30 norske fartøy med 13 notbruk for å fiske sild på Island, 
hele fangsten ble ialt 2.900 tn. Da holdt fiskerne auksjon på norske hus og eien
deler. -Våren 1887 seg havisen inn fjordene på Nord Island og ble liggende hele 
sommeren. Og alle sommermånedene var det drivis på kysten av Aust Island. 

Det ble ikke sildefiske. 
Første kapitel i norsk Islandsfiske var slutt. De eneste levende minner om det 

som hadde vært i fjordene var de norske fastboende som hadde gjort islendinger 
av seg. De gikk over til torskefiske og sendte klippfisk hjem til Norge. Den aller 
største forretningen drev Otto Wathne i Seydisfjord. Han hadde folk i arbeid 
langs hele fjorden. Snart ble Seydisfjord kalt Otto Wathnes by. 
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Nye ftskeskip og driftsmåter 

- havfiske etter torsk 

ISLANDSFISKET 

Il 

Sildefisket på Island hadde vært et storslagent eksperiment. Men egentlig var 
jo dette landnotfisket det gamle fjordfisket som norske fiskere støtt hadde drevet, 
i vårsilddistriktet og på Nord Norge. De måtte ligge i fjordene og vente på at sil
da ville sige inn. Til selve fisket brukte de bare åpne notbåter og småbåter. 

26. april 1879 er stiftelsesdagen for Selskabet for de norske fiskeriers fremme, 
som bl.a. hadde til mål å utvikle norsk havfiske. Hvorfor skulle norske fiskere 
bare holde seg på kysten og i fjordene, når hele Nordsjøen lå åpen like utenfor 
med sine rike fiskebanker? Skotske, engelske, hollandske og franske fiskere gas
set seg i dette store matfatet, med havgående fiskefartøy, de biet ikke på fisken i 
fjorder og sund, men jaget etter den over det vide havet. 

Medlemmer av selskapet grep straks denne tanken. Sigvart Waage i Skudenes
havn kontraherte en fiskekutter hos skipsbygger Magnus i Hogganvik. Den ble 
bygd etter engelsk mønster, en skarpseiler med to master, og med fiskebrønn i 
bunnen. Planen var å levere levende fisk til Grimsby i England. Kutteren fikk 
navnet Rutland. I februar 1881 seilte den ut på sin første fisketur med liner på 
Revet, og etter 3 ukers fiske seilte Rutland til Grimsby med fangsten. Samme vår 
fikk reder Thomas Falck med flere i Stavanger ferdig bygd en liknende brønn
kutter, Solo, som straks var ute på Nordsjøfiske. Året etter bygde samme rederi et 
søsterskip, Duo. Rederne for de 3 brønnkutterne gikk sammen i et felles Havfis
kekompani, og i juni 1882 ble alle 3 sendt på torskefiske til Island. 

Flere fiskere fra Karmøy hadde alt vært ute og seilt med engelske bankfiskere. 
De hadde lært å finne bankene, og behandle fisken, mesteparten av fangsten ble 
jo saltet, og de hadde lært å bevare den levende torsken i brønnen. Med på 
Islandsturen var en engelsk fiskeskipper som skulle være veiviser. 

Fra midt i februar til ut april gyter torsken i store mengder på bankene utfor 
sør- og vestkysten av Island. Siden vandrer torskestimene mot nord og aust, over 
bankene rundt hele øya. Alt i februar var islandske fiskere ute i de åpne seksæ
ringene sine og dro opp rogntorsk. Like tidlig kom de store franske skonnertene. 
I mai og juni holder islandstorsken seg lenge på grunnene i vest og nordvest, i 
Faxafloi, Breidafjord og oppover mot Hornbjarg. Fra 1870-årene lå mange skot
ske og engelske fiskesmakker her om sommeren. Nå kom de norske kutterne 
etter, samme veien. Foruten Rutland, Solo og Duo kom dette året 6 torskefiske
skip fra Aust Norge, og fra Ålesund 3 slupper og en skøyte. 

Dette var issommeren, da hele Nord Island var stengt av havis. Torskefiskerne 
lå på bankene utfor vestkysten, her går den velsignete Golfstrømmen som holder 
havet isfritt. 
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Året etter - 1883 - var ialt 23 norske seilskuter på torskefiske ved Island, derav 
3 fra Haugesund og 2 fra Bergen. I mai og juni lå ennå mye snø på Island, her 
var surt og kaldt, støtt nordaustkuling eller storm, isvann fra fjellene fosset ut i 
havet, torsken gikk tynt over grunnene. Fiskeflåten søkte nordover til Horn, men 
her møtte de faste havisen. Digre isfjell kom drivende mot vest, fiskerne kunne 
med ett være midt inni isen, måtte krysse og bakse seg ut igjen. I august løsnet 
havisen, og skutene dro austover. En måneds tid lå de og fisket ved Nordaust 
Island. De fleste fikk liten fangst. Bare de 3 kutterne fra Havfiskekompaniet had
de brønn og seilte med levende torsk til Grimsby. 

I 1884 seilte bare Rutland, Solo og Duo til Island på torskefiske, noen sildefis
kere fisket og litt torsk på Nord Island. I 1885 hadde de 3 brønnkutterne følge 
med 7 torskefiskere fra Ålesund. I 1886 kom bare 4 fra Ålesund. Siden seilte ale
ne Rutland, Solo og Duo år etter år fra Norge til Island på torskefiske. 

Tidlig i mai blir de tauet fra Skudeneshavn ut i åpen sjø, og setter seil for 
Island, med 12-13 mann ombord. I kahytten akter bor 4 mann, her har skipperen 
sine kart, journal og sladrekompass. Forut i lugaren bor 8-9 mann, her er den 
kullfyrte byssen. Mannskapet er delt i 2 vakter, med en times rortørn pr. mann, i 
ruskevær må rormannen surres fast. Hver middag måler skipperen solhøyden, 
farten leser de av hver 4. time på slepelogger. Været skifter stadig, fra damstille 
til kuling og høy sjø, mannskapet baler etter vindstyrken med å reve seil og sette 
seil. Etter 8-9 dager peiler de sørpynten av Island, seiler forbi Vestmannaøyene, 
runder Reykjanes og forsetter nordover. Endelig etter 2-3 ukers seilas er de fram
me i Isafjord. Her skifter de til tyngre fiskeseil, setter kavringtønner på land, og 
fyller vann. 

- et beinhardt slit 

Så fisker de i 14 dager utfor Isafjordsdjupet. I flau vind bruker de liner, seiler 
linesettet ut fra fartøyet. To mann drar linene fra traveljebåten. Så snart det ene 
linesettet er dradd inn seiler de ut det andre, holder det gående døgnet på tamp, 
steller fisken og egner linene. 

I kuling og høy sjø fisker de med håndsnøre. Karene står ved hver sitt vabein 
og fisker vakt om vakt. Det blir å stå 4 timer i ett, hale opp tosker på 8-10 kilo fra 
70 favners dyp, bløgge fisken, skjære ut tungen og ha den i en pose, kaste fisken 
bort i bingen, egne snøret og hive ut på nytt. Vottene blir slitt i filler, skinnet går 
av nevene så det er bare kjøtt. Kommer de opp i mye fisk er det ikke snakk om 
vakter, da står de i ett. Fra kl 8 til 12 om kvelden er alle mann i arbeid med å 
stelle fisken. Den går fra hånd til hånd. En mann sløyer og hiver leveren i en tøn
ne. Neste mann kapper hodet. To mann flekker fisken etter ryggen og tar ut 
ryggbeinet. Etterpå kommer fisken i stampene, blir skrubbet og vasket i flere 
vann, så opp i korgene for å renne av seg. Den rene,tørre fisken blir lempet i 
rommet, to mann graver den ned i salt. Til slutt må dekket ryddes og spyles, og 
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skuta pumpes lens. Endelig kommer alle fram med fisketungene fra posene sine, 
hver mann får sine tunger opptalt og oppskrevet, hyren regnes ut etter tallet. 

Etter 14 dagers fiske, med en fangst på 15-20 tonn, går de til lands med tor
sken. To fiskekjøpmenn i Isafjord tar imot. De har mange folk i arbeid med å tør
ke fisk, her ligger kvitt av torsk utover grusbakkene. Islandsfisken går til Spania, 
og regnes som den aller beste. 

Fem-seks ganger går de norske fiskerne til Isafjord, selger fisken, provianterer 
og fyller vann. Så runder de Hornbjarg og seiler austover langs Nord Island. Får 
de tak i agnsild må de ro til lands borttil en jøkelarm og hente is. I september lig
ger de ved Nordaust Island og samler levende torsk i brønnen. Da bruker de 
bare håndsnøre. Den største fisken, på 10-15 kilo, skal holdes levende. Når den 
hales opp må luftblæren strykes varsomt ut, og torsken slippes smått og seint 
ned i brønnen. 

Når brønnen er full, tar de ut på den lange seilasen til Grimsby. Ofte ligger de 
i dagevis uten fart for vindstille. Så blåser det gjerne opp, med en tung sjø, 
mange fisker slår seg ihjel i brønnen og må hentes opp. I Grimsby selger de den 
levende fisken. Ofte er halvparten av brønnfisken drept på veien. Saltfisken går 
til lavere pris. Først ut i november er kutterne hjemme i Skudeneshavn, etter mer 
enn et halvt års tur. 

- engelske sei/slupper 

Fra slutten av 1880-årene var det flere og flere fiskere i Sunnhordaland og 
Rogaland som slo seg sammen i partrederier og kjøpte engelske seilslupper. De 
minste, som målte fra 30 til 50 tonn, ble brukt til makrelldorging i Nordsjøen. De 
større, som gjerne var fra 60 ti] over 80 tonn, ble helst innkjøpt for bankfiske. 

I disse årene var det rikt torskefiske på kysten mellom Stadt og Jæren, det var
te i 8 år, i 1895 var det slutt. Straks tok flere Karmøyfartøy ut til Island for å fiske 
torsk om sommeren. Det var engelske slupper. Hercules hadde brønn. De andre 
var tørre, Swallow, Daggry, Young Joe, Silver Light, Kvalen, Haabet; Zero, Provi
dence, Kingsley, Elisa, Victoria. Dertil kom Tørres Veas norskbygde kutter Maa
gen. Alle disse ble nå faste torskefiskere på Island, sommer etter sommer. 

Rutland, Solo og Duo får nå stort følge av fiskere fra hjemtraktene. Alle holder 
samme ruten. De går inn til sørkysten av Island, runder Reykjanes og seiler nord
over. Nord ved Vestfjordene blir de liggende og fiske. Her sprer de seg vidt uto
ver bankene, fisker med liner eller snøre, går inn hver 14. dag og selger torsken 
til kjøpmennene i Isafjord eller Patreksfjord. De tar gjerne 2-3 sildegarn med. Når 
silda kommer opp i en knut kaster de rundt dotten og får seg agnsild. Ut i august 
runder de Hornbjarg, og fisker seg austover langs Nord Island. Her selger de 
ikke fisk, de kommer hjem med saltfisk i september, til klippfiskeksportører på 
Møre og Karmøy. Bare brønnbåtene går videre til Grimsby, med levende torsk. 

En del av torsken vandrer fra gyteplassene austover langs sørkysten og oppo
ver mot fjordene på Aust Island. Her hadde folk i alle dager fisket torsk til hus-
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bruk. Men etterat norske sildefiskere tok til å produsere klippfisk, og de brukte 
sild til agn, ble det fart på torskefisket her i fjordene. 

I Faskrudsfjord og Eskifjord sto kvinnfolk og vasket fisk i elvene, og la fisken 
til tørk utover grusen i reitene, så det lyste kvitt alle veier. Men livligst var det i 
Seydisfjord. Otto Wathne hadde sine dampskip på linefiske. Foruten de to første 
kjøpte han enda en engelsk fiskedamper og 3 engelske fiskeslupper i 1896. Året 
etter stiftet han et norsk-islandsk fiskeriselskap og kjøpte en engelsk linedamper 
til dette. Linedamperne kunne gå over større avstander til fiskebanker lenger ute. 
De fisket med 4 dorrier, og kom inn til Seydisfjord om kvelden med fisken rund. 
Her ble torsken sløyet, flekket, vasket og saltet, og leveren kokt i trankokeriet. 
Her var alltid noe sild å få, på garn eller i notsteng, så det laget seg med agn. 

Firma Thomas Falck i Stavanger kom til Seydisfjord da mange av de norske 
reiste derfra. 

- dampskip og drivgarn 

Inspirert av Otto Wathnes framgang kjøpte Falck i 1895 et engelsk dampskip, 
som, omdøpt til Bremnes i 1896 drev linefiske fra Seydisfjord, med skipper Ben
dik Mannes. I 1898 kontraherte Falck to 
fiskedampere i Shields, England, line
damperen Albatros med brønn og trål
damperen Atlas, ferdig levert 1899. Ben
dik Mannes ble skipper på Albatros. 

Den første sommeren gikk Albatros 3 
turer med levende Islandstorsk til Sta
vanger. Men disse lange turene lønnet 
seg ikke. Siden leverte de all fisken til 
verking og salting i Seydisfjord. På 
Bremnes og Albatros hengte fiskerne 
noen sildegarn i skipet for å få agn. Og i 
september 1899 fikk de rikelig med sild 
utfor Nord Island, så de saltet tilsammen · 

130 tønner. 
Mens Bendik Mannes drev effektivt 

linefiske med dampskip og moderne 
redskap fra Seydisfjord, lå 16 norske 
seilslupper ved Isafjordsdjupet og fisket 
torsk på gamlemåten. Men noe hadde 
de felles, små eller store, denne somme
ren: etter sluttet torskefiske skulle alle 
fortsette med drivgarnfiske etter sild. 
Dette var ennå en forsiktig prøve. Seils-

Bendik Mannes. 
(Foto: Fiskerimuseet Grunnviken, Åkrehamn). 
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SR 2- Albatross 1900. Forsøk etter sild med posenot i 1903 gav 3 7 tønner. Eier Falck. 
Partseier Bendik Mannes ( 1864- 1934). (Båtene fra USA: Mannes eide .flere båter sam
men med Falck. Mannes skal ha hatt Norges største privateide flåte i 19 14. 
Drev med torskefiske. (Foto: Fiskerimuseet Grunnviken, Akrehamn). 

Albatross på Island. Tønner på land. 
(Foto: Fiskerimuseet Grunnviken, Akrehamn). 
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luppene skulle drive med 8-10 garn i lenken. Som garanti for innsatsen tilbød 
Falck å kjøpe silda for 20 kr pr tønne. 

Seilskutene hadde sildegarn og tønner stående på land i Isafjord under torske
fisket. Ut i august tok de dette utstyret ombord, og seilte videre til Nord Island. 
Her kom de opp i veldige sildestimer. "Du kan ikkje tru det", fortalte Gustav Lar
sen," so langt augo kunne sjå på slette havet, det kokte med sild". Midt i septem
ber kom seilerne hjem med blandet last. Foruten saltfisk hadde hver skute ca. 
100 tn sild, største sildefangst var 300 tn. Fiskerne hadde gjort en kjempetur. Ialt 
5.000 tn Islandssild ble fisket med drivgarn 1902. 

Dette førte til et omskifte i fisket fra Karmøy. Alle de gamle torskefiskerne fikk 
seg nå drivgarnslenk. Dessuten ble det innkjøpt drivgarn til mange flere fiskefart
øy som aldri før hadde vært på Island. Mange av de minste engelske sluppene 
hørte hjemme i Veavåg, og ble brukt til makrelldorging i Nordsjøen. Nå fikk de 
hver sin lenk på 30-40 sildegarn, og skulle til Island. 

Åkrehamn Havfiskekompani fikk bygd 3 store fiskekuttere på Sunde og i 
Rosendal, Ryvingen, Harald og Sverre, som alle var klare til drivgarnfiske på 
Island sommeren 1903. Ialt 20 seilslupper fra Veavåg og Åkrehamn ble utstyrt 
med drivgarn, tønner og salt til Islandsfisket, men ikke en av disse skulle fiske 
torsk. Selv de gamle torskefiskerene Maagen, Kvalen og Silverlight lot nå liner og 
snøre være hjemme. Fra Skudeneshavn skulle 14 seilslupper til Island, de skulle 
alle fiske både torsk og sild. I Haugesund ble 40 seilslupper satt istand til Islands
fiske, alle med drivgarn, noen skulle også fiske torsk. I de første dagene av mai 
seilte torskefiskerene hjemmefra. De var gravlastet. Foruten snøre, linestumper, 
salt, agn og proviant hadde de tønner, garnlenk med kal og tau, kagger og ende
piper. Til ut juli fisket de torsk ved Vestfjordene, fra august drev de etter sild på 
Nord Island. 

Hans Falck var straks blitt klar over at drivgarnsilda måtte behandles på annen 
måte enn landnotsilda, for den var full av raudåt. I et notsteng gikk den av seg 
åtet på noen dager. Men på garnsilda måtte innvollene fjernes straks, ellers ble 
silda blaut og gikk i oppløsning. Den måtte magedras, et lite kutt i buken, og 
magesekken dras ut. Til det brukte de små kverkakniver. Sekretær Barcley i Fis
keriselskpet hadde om våren reist rundt til Haugesund og Karmøy, og undervist 
fiskerne i den hollandske gane- og saltemetoden. Flere fiskere fra Møre ville nå 
være med på drivgarnfiske. 

Denne sommeren, 1903, førte kutter Harald fra Åkrehamn med en liten pose
not. Skipper og bas var brødrene Tønnes og Johannes Olsen Sjøen, som begge 
hadde fisket i Amerika. Halve nota lå i den ene notbåten, og halve i fartøyet. Da 
de så en sildedott i sjøloket, prøvde de et kast, men det ble bom. De ga seg ikke, 
kastet igjen og igjen, de fikk ialt opp 300 tn sild i nota. 

Bendik Mannes lånte nota, og fikk full last på Albatros. Så gikk de alle over til 
driving. 
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To av seilskutene dette året fikk en liten hjelpemotor. Det var skøyta Onsø fra 
Fredrikstad og kutter Alfa fra Espevær. I Fredrikshavn, Danmark, hadde Alfa fått 
montert en 12 hk Alpha petroleumsmotor. Skipper Nils Tollevik så påmontering
en og var med ut på en liten prøvetur, så gikk han til Island. Han var godt for
nøyd med motoren. 

- snurpenota 

Våren 1904 sendte Hans Falck Bendik Mannes, og Tormod Bakkevig sendte 
Johannes Sjøen til Amerika for å orientere seg om snurpefiske. De kom hjem 
med hver sin store, moderne snurpenot. Og denne sommeren gikk Albatros med 
skipper Bendik Mannes, og Bakkevigs damper Imbs med notbas Johannes Sjøen, 
til Island for å snurpe med de nye nøtene. Sildekutterne Harald og Sverre fra 
Åkrehamn var utstyrt med hver sin mindre snurpenot, men de skulle først fiske 
torsk, og hadde drivgarnslenkene med. Flere større fiskefartøy kom til Island 
denne sommeren, flere dampskip og noen storskøyter fra Møre. 

Ialt 85.000 tn sild ble innført til Norge. I Siglufjord gikk det store ord om alle 
pengene som strømmet inn til bygdene med sildearbeidet. Men noen mente det 
hadde vært bedre om nordmennene aldri var kommet, om bøndene hadde holdt 
seg til torskefisket og passet på å berge høyet sitt ihus. 

Når ryktene sprer seg om et nytt, lovende fiske, er fiskerne alltid snare å slå til. 
13 dampskip var utstyrt med snurpenot på Islandsfiske i 1905. De kunne nytte 
tiden bedre enn driverne. Silda gikk ikke på garnene før nettene var mørke. Men 
snurpefisket kunne ta til på lyse sommeren, da kunne de kaste rundt sildeflake
ne i sjøloket. Alle de 13 snurperne gjorde det godt. 

Samtidig var her 85 seilskuter med drivgarn, bl.a. 17 skøyter og slupper fra 
Ulstein og Hareide, flere fisket også torsk. Utfor Vestfjordene lå sluppene fra 
Skudeneshavn og kappfisket. Med 12-13 mann ombord kunne de dra opp 1.000, 
ja opptil 1.200 fisk på en dag. Så fikk sluppene 4-500 tn sild, som ga 2-3 ganger 
mer i manns lut enn torsken. I september brøt det ut storm på Nord Island. 
Young Joe og Nordstjernen av Kopervik ble slått til vrak. 

"Det utvikla seg som ein brann med snurpenot", sa Ole Sjøen. Til Islandsfisket 
i 1906 var 71 fartøy utstyrt med snurpenot, av disse var 51 norske. Norske redere 
sendte store ekspedisjoner. 

De fleste store ekspedisjonene konsentrerte seg bare om sildefisket. Gjerdsjø 
og Bakkevig hadde damperne Rolf, Velox og Imbs med snurpenøter og to seil
skuter med drivgarn på Island. Stolt Nielsen hadde 3 snurpedampere, Avance, 
Kvalen og Victor og Wrangell hadde 3, Forsøg, Fernanda og Nordkap. Både 
Falck, Stolt Nielsen og Bakkevig hadde dessuten landnotbruk med fullt notmann
skap. Lehmkuhl og Wollert Konow i Bergen hadde hver sitt landnotbruk i Eyja
fjord, og hver sin snurpedamper, Nordkyn og Vaagen. Fra Kristiansund gikk 5 
dampskip til Island med snurpenøter og drivgarn: Søbstads Erling og Haakon, og 
Ansnæs Balder, Landego og Aurora. Fra Melbu i Vesterålen kom damperne Hav-
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hetsen og Teisten med drivgarn og snurpenøter. 19 dampskip fra Ålesund og 
Sunnmøre var utstyrt med snurpenøter og drivgarn. En dansk damper, Reidar, 
var på snurping med notbas Johannes Sjøen. En fransk damptråler snurpet med 
K.Knutsen fra Åkrehamn som notbas. 5 skotske dampskip gikk fra Norge 20.juni, 
med norske fiskere og nøter. 10 tyske damptrålere var på Islandsfiske, 5 med 
drivgarn og 5 med snurpenøter, alle snurperne hadde norsk notbas + 12 norske 
og 9 tyske fiskere. Alle snurpebasene var fra Åkra. "Adle snurpebasar er frå 
Karmøynå", sa Ole Sjøen. "Dei sa: brekk ut, med det same dei var fødde", sa 
skipper Remmen fra Ålesund. 

De store ekspedisjonene hadde med seg saltefartøy og saltarbeidere, et dusin 
gamle, avriggete seilskuter lå på havnen i Siglufjord, og noen i Eyjafjord. Her ble 
en god del av snurpesilda verket og saltet. 

M!S "Sunset". Skipper Sven I. Ytre/and. Bildet er fra 1936 
(Foto: Ivar Ytre/and, Vedavågen) 
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Men det beste var jo å få seg hus på land. Ytterst på nordaustkysten av Island 
ligger Raufarhøfn, en god havn med livd for nord- og vestavind. Hit strømmet nå 
norske snurpere inn for å finne salteplass. Alt i 1905 leide Bendik Mannes grunn 
og bygde hus her for Falck. I 1906 bygslet 6 norske redere hver sin grunn i Rau
farhøfn. Det var Grashol, Hareide, Florøreder Haave, Bakkevig fra Haugesund, 
Pilskog og Skarbøvik fra Ålesund. 

Denne sommeren 1906 var 74 norske seilskuter og 19 norske motorfartøy på 
Island med drivgarn. De klarte for det meste å verke og salte sin egen sild. 

Utbyttet av sildefisket på Island i 1906 ble ialt 175.000 fiskepakkede tønner, 
derav 156.000 tn norsk fangst. Alle hadde fangst og nesten alle hadde overskudd 
på ekspedisjonen. Notbasene fra Karmøy som var med utenlandske fartøy, tjente 
store penger. Etter Islandsfisket kostet notbas Henrik Knutsen med flere en snur
penot til vintersildfiske, den første som ble brukt om vinteren. De 4-5 første åre
ne med drivgarn og snurpenøter på Island innledet en ny tid i fiskehistorien. 
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TIT 

Store fangster - dårlig kvalitet - lave priser 

Alle som var med på Islandsfisket i 1906 hadde store framtidsvoner. De kom 
igjen med enda flere skip, nyinnkjøpte og nybygde dampskip. Nye rederier 
utstyrte seg for første gang til Islandsfiske. 70 norske snurpere og 90 drivere kom 
til Island 1907. Nå lå det hus i hus på vestsiden av Siglufjord Gamle barker og 
lektere lå på havnen som saltefartøy. En tysk, en skotsk og en svensk ekspedi
sjon tok i Haugesund med seg baser og fiskere, nøter og tønner. Islendingene 
hadde selv 44 fartøy på sildefiske, de fleste drivere med seil og motor, men 4-5 
var snurpedampere. Fisket gikk strålende, uke etter uke. Snurperne auste opp 
sild, og i august kom lastedamperne full-lastet hjem. 

Men alt var ikke bare herlighet og glede. Nå ville islendingene bremse på den 
utenlandske invasjonen. 

Denne sommeren ble utførselstollen på hver sildetønne hevet fra 20 til 50 øre. 
Oppsynsskip lå på kysten og passet på. Utenlandske skip ble arrestert for fiske 
innenfor landegrensene. De fikk bøter fra 800 til 1.000 kr, fangsten ble konfis
kert, skip og redskap beslaglagt til boten var betalt. - Sildeprisen ble dårlig på 
grunn av det store kvantum som var fisket, fangsten slo alle rekorder: 176.631 fis
kepakkede tønner innført til Norge. Gjennomsnittspris pr. hl ble 5 kr mot 9 kr i 
1905. Den store fangsten var mer enn markedet kunne sluke. I januar 1908 lå 
ennå 50.000 tn islandssild usolgt på lager. 

Alle som hadde hus og salteplass på Island fortsatte driften som før, men ellers 
ble det ikke satset fullt så mye på Islandssilda de neste par årene. Fangstene ble 
mindre, likevel holdt prisene seg lave. Grunnen var ikke minst kvaliteten. Snur
perne begynte å fiske tidlig på sommeren mens silda ennå var mager. Det var 
om å gjøre å håve inn mest mulig. Ofte ble sildedungene liggende lenge og ven
te på salteplanet, til silda ble blaut og blodsprengt i solsteiken. Driverne hadde 
den beste silda. Først seint i juli gikk silda på garn, da var den fin og feit, og ble 
saltet ombord med det samme den kom av sjøen. En prøve med drivgarnsild ble 
krydret i 1908. Svenske importører ble svært interessert i den krydrete silda, de 
kom til å ta stadig mer av denne varen. 

Den store fiskeflåten som stadig vokste, måtte baseres på helårsdrift. I vinter
månedene var alle hjemme på stor- og vårsildfiske. 

Så i mars/april dro selfangerne opp i isen, disse store skøytene var de første 
som fikk kraftig motor. Her sør gikk de fleste damperne i isafarten med vinter
sild. Men Møredamperne tok til med bankfiske langs norskekysten. Noen gikk til 
Island, stasjonerte i Seydisjord og drev linefiske ilag med Wathne og Falck og fle
re Stavangerredere. Hans Friis fra Ålesund var med sine dampere Ørnulf, Arnvid 
og Snapop alltid på leit etter nye kveite- og torskebanker. Fra Færøybanken kom 
han oppunder Island, tok til å fiske ved Vestmannaøyene og utfor sørvest-Island. 
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Thorvald Johnsen, Fredrikstad og Stolt Nielsen og Staalesen fra Haugesund, 
hadde kjøpt grunner ved Isafjord fra de gamle norske kvalfangststasjonene, de 
hadde nå hver vår sine linedampere på torskefiske ved Isafjordsdjupet, fisken ble 
levert på land til verking og salting. I Hafnarfjord verket og saltet Friis torsken sin 
på land. Men norske fiskere som ikke hadde landeiendom her, sluttet kontrakt 
med de store islandske klippfiskeksportørene Peter Thorsteinsson i Hafnarfjord 
og Duus i Reykjavik. Torsken måtte bløgges straks, og fangsten leveres rund 2 
ganger i uken. 

Damperne til Friis fant stadig nye banker, og gjorde kjempefangster i 1906. 
Året etter var det stor utrustning til torskefiske fra Hafnarfjord. I april kom fra 
Haugesund bl.a. fiskedamperne Kvalen, Falken, Urter, Argus, Ægir, fra Kopervik 
Nordlyset, fra Stavanger Edda, Heim, Atlas, Alken, Albatross , alle med liner og 
frosset agnsild. Flere fiskedampere kom fra Møre. 

Stadig flere folk og skip trakk til Hafnarfjord under torskefisket. Stedet fikk 
kjøpstadrett i 1907, og Friis ble hyldet som byens grunnlegger. Og her ble det 
rikelig rned torsk. 

Det rike torskefisket i 1907 stimulerte til enda større deltakelse i 1908. I Haf
narfjord stasjonerte da 26 dampskip, derav et islandsk, 2 danske og resten nor
ske, dessuten 2 islandske og 3 norske motorkuttere. Havnen var så full av skip at 
mastene sto tett som en skog. Tidlig på sommeren så alt lovende ut. Linedam
perne fisket så mye at mottakerne såvidt klarte å arbeide unna fangsten. Men ut i 
juni ble fangstene så store at kjøperne ikke maktet å ta imot altsammen på skik
kelig vis. Bryggene var dekket av hauger med usløyet fisk, enda verkerne arbei
det dag og natt. Sommeren 1908 var det varmeste på mange år. Fisken lå og kok
te i solsteiken. Det ble dårlig vare som vanskelig lot seg selge. 

Den store varemengden førte også til prisfall for beste sort. Mesteparten av 
klippfisken måtte lagres, og ble først solgt i 1909, med store tap. Det gikk hardt 
utover Hans Friis som gikk falitt. 

Etter dette gikk damplinefiskerne over til å salte fisken selv ombord, gå hjem 
med fangsten, og levere saltfisken til klippfiskeksportørene i Kristiansund og Åle
sund. Også David Tjøsvold, Karmøy, tok imot saltfisk, som han tørket i Åkre
hamn. Etter sluttet torskefiske tok alle damperne redskap og gikk til Nord-Island 
på sildefiske med snurpenøter. 

Livet i Siglufjord 

Årene fra 1903 til -10 var pionertid, nybyggertid, i Siglufjord. Tidligere var det 
bare håkjerringfiskerne, 15-20 småskøyter, som holdt til her. Så med ett i 1903 lå 
100 fartøy på havnen under sildefisket. År for år kom flere, i 1906 var her en sil
deflåte på 217 skip. Kjøpmenn og håndverkere slo seg ned, bygde verksted, 
krambuer, bolighus og kaffistover innover øyra. Alt i 1904 sto her 4 butikker, i 
1907 var det blitt 12. Vannforsyningen var et stort problem. 6lalækurinn, Ålebek- · 

ken, der de fleste hentet vann, ble etterhvert så tilgriset at vannet kunne ikke 



lSLANDSFISKET 79 

Mannskap klar for Jslandsjiske: 1926 DIS Tromøy. Reder Salomonsen. Fra venstre: 
Knut O/iversen, Hans]. Hansen, Peder]. Hansen, Mang or Salomonsen, Peder Sjursen 
Kallevik - stuert, John Andersen, Ole Sjursen, Jonas H. Ferkingstad. 
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brukes til mat. Vannet i den store felles brønnen var dårlig og ofte salt. Et primi
tivt lite fiskevær, stengt inne mellom høye fjell skulle plutselig gi rom til flere 
tusen mennesker i de hektiske sommermånedene. 

Snurpere la til ved pirene, losset opp sild i korger, som ble båret eller kjørt på 
trillebår inn og tømt på pallegolvet. Her sto jentene klare, med oljeforkle, hode
tørkle, lerretsvanter og en skarp liten ganekniv. For å få tak i silda som lå i dung
er på golvet, måtte jentene stå tverrkroket eller beint fram krype. Men nevene 
gikk som trommestikker, grep tak i en sild, nippet ut gjeller og innvoller, slengte 
silda i stampen, trev en ny sild, og en til. Kverk og slo dynget seg opp. Når stam
pen var full og tung, måtte jenta sjøl bære den bort til en annen tønne og legge 
silda fint i salt, med speiel i tønnebotnen. Det var tungt slit, men verst var såre, 
verkende never. Åtet tærte på skinnet så det falt av, nevene ble blodig kjøtt. Like
vel kunne en ganejente prestere det utrolige. Var silda stor kunne hun salte 3 
tønner i timen, ja opp til 26 tønner i døgnet. Da ble det penger av slitet, beta
lingen var på akkord, fra 50 til 65 øre pr saltet tønne. En augustnatt i 1906, fra kl 
6 om kvelden til kl 2 natt, tjente ganejentene opp til 12,50 kr. Jentene måtte selv 
merke tønnene sine. 

Redere med salteplass på land hyrte gjerne fast arbeidsgjeng for sesongen, og 
innlosjerte folkene i brakker og på pakkhusloft. Folk kom reisende i flokkevis for 
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å være med på sildesjauen. Saltefartøy som lå oppankret på havnen hadde gjerne 
sildearbeidere med fra Norge, mannfolk og kvinnfolk som var innlosjert ombord. 

Lørdagskvelden når alle lå i havn, fjelget fiskerne seg, børstet håret og vasket 
det som var synlig ovenfor snippen, og gikk på land. Noen hadde dragspel med. 
Saltepallene ble spylt. Jentene kom i sin beste puss, og dansen gikk i de lyse 
sommernettene. Noen fikk tak i brennevin og drakk seg fulle, det hendte de ble 
ville og begynte og slåss, så de havnet i arresten. 

Sildolje og guano 

Tormod Bakkevigs og Hans Søbstads salteplasser lå ved siden av hverandre. I 
1909 begynte de begge å koke sildeavfall på enkleste måte, i små underfyrte 
jerngryter, på bakkekammen ut mot sjøen. De skummet oljen av. Den ukokte sil
degrauten ble aust opp og kastet i et tjern bak husene. Våren 1911 tok Bakkevig 
til å bygge sildoljefabrikk i Siglufjord. I juni sto bygningen på 3 etasjer ferdig, og 
maskineriet ble montert. En dampmaskin på 16 hk skaffet damp til kokekaret. 
Dette sto på øverste høyde, og var et trekar med dobbel bunn, under den øver
ste perforerte bunnen lå damprøret. Silda ble kokt med direkte damp. En mann 
måtte stå og røre i massen. På grunnplanet sto en heiseinnretning med løfte
stang, så silda kunne heises opp til kokekaret. Etter koking ble kokevæsken tømt 
gjennom et spuns i bunnen, over i et separasjonskar. Den kokte sildegrauten 
måtte rakes ut gjennom en luke og legges i de to dukpressene. I hver presse var 
det 25 tynne jernplater, holdt sammen av jernband. Sildegrauten ble pakket inn i 
strieduker, og dukene lagt mellom platene. Med håndmakt ble et lokk skrudd 
ned over den fylte pressen. 3 mann med lange spaker tok de siste omdreininge
ne. Pressevæsken rant ned i separasjonskaret. Herfra skulle oljen renne videre til 
flere klaringskar. Pressekakene ble tatt ut av duken og transportert til Norge for å 
tørkes og males. Bakkevig brukte bare sildeavfall i fabrikken. 

Denne våren, 1911, hadde brødrene Evanger alliert seg med to firma i Ham
burg, de holdt kapital, og Evanger bygde i juni en solid sildoljefabrikk, større 
enn Bakkevigs, og adskillig mer avansert. En dampmaskin på 140 hk drev maski
neriet. En elevator førte silda fra kaien opp til de 6 kokerne som hadde mekanis
ke røreapperater. I etasjen under sto 8 pressevogner med dukpresser. Når en 
presse var fylt av ukokt sildegraut ble vognen kjørt inn under et fast stempel og 
presset opp mot dette med hydraulisk trykk. 

Mens bygningsarbeidet sto på, fikk sysselmannen beskjed om at to flytende 
sildoljefabrikker ville ligge på havnen under sildefisket. Den store danske jern
damperen Alpha hadde maskineri med dukpresser, disponent var Søren Goos. 
Den norske tredamper Eureka hadde moderne amerikansk kontinuerlig maski
neri, og tilhørte AlS Ægir, stiftet av Christian Fredriksen, Melbu. Eureka skulle 
bruke fersk sild til råstoff, og sluttet kjøpekontrakt med 12 snurpedampere. 

En 120 hk dampmaskin på Eureka drev silda gjennom hele prosessen på 
transportbånd, av en roterende spiral gjennom kokeren, på transportelevator til 
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kraftige skrupresser. Pressevæsken gikk i rør til separasjonskaret, tørrstoffet blan
det med svovelsyre, gikk på transportbånd ned i lasterommet, og stinket fælt. 

To lektere lå fortøyd ved Eureka, en til råstoffet, en til ferdig produsert olje i 
store eikefat. Snurpere som hadde kjøpekontrakt kunne levere all sild de fisket 
her, til fast pris. Alpha og Evanger hadde kontrakt med flere snurpere. Dessuten 
tok alle imot sild fra andre, utenom kontraktene. 

Det ble storfiske. Snrperne auste opp sild, mye mer enn fabrikkene klarte å ta 
unna. Silda hopet seg opp i svære dunger som smeltet til en manetaktig masse 
og måtte hives på sjøen. Etter at størsteparten av flåten var reist hjem med saltsil
da, fortsatte de snurperne som hadde kontrakt å fiske og hope opp sild. Ægir 
tapte store penger dette året. 

I Bakkevigs fabrikk arbeidet de helt til jul for å få unna avfallet. Bakkevigs 
oppsynsmann bodde her fast. Hvert hus hadde en oppsynsmann som holdt 
rykende skorstein hele året, og var islandsk borger. Hos Stolt Nielsen bodde kap
tein Dybdahl 

Henriksen med kone og barn. Men ikke nok med det. Også fiskefartøy måtte 
nå være islandsk eiendom for å kunne fiske innenfor grensen. En rekke fiske
dampskip ble pro forma solgt til islendinger og innregistrert på Island. Men om 
vinteren var de hjemme i Norge på vårsildfiske 

Eksperimentet med sildoljefabrikker ble straks ført videre. I 1912 satte Bakke
vig opp hyller hvor pressekakene ble tørket med damp, de måtte stadig snues 
på, og måtte sendes hjem til oppmaling. Søbstad bygde fabrikk ved siden av 
Bakkevig. Evanger innstallerte tørketrommel og kverner, og kunne nå produsere 
ferdig sildemel. Ægir kjøpte grunn i Eyafjord og tok til å bygge fabrikk her på 
land, maskineriet var ennå ombord på Eureka. De kunne ennå ikke tørke silde
grauten, den lå i rommet, ble siden transportert til U.S.A. og brukt til gjødning. 
Enda en ny fabrikk ble bygd i Eyjafjord, på Dagverdareyri, av et selskap i Kristia
nia. Utpå hausten ble Alphas maskineri satt på land, og Søren Goos bygde 
fabrikk i Siglufjord. 

Det glimrende fisket i 1911 og -12 vakte enda større interesse. I 1913 fisket 90 
snurpere på Island. "Utrustningen til snurpefisket har aldri vært større enn i år", 
skrev avisen Nordi. "Midtsommer begynner tønneskipene å komme, og kullski
pene, det ene etter det andre, kullbingene ligger ved kaiene som høye fjell . Så 
kommer sildeskipene, de aller fleste norske. Tidlig i august er silda utenfor Eyja
fjord, nå blir det storfiske, skip etter skip kommer full-lastet inn fjorden, og dette 
varer i ukevis" 1.000.000 kg. sildolje ble eksportert fra Island i 1913. Denne høs
ten brant fabrikken på Dagverdareyri. 

Krigen 1914-1918 

En godværsdag i august 1914 ligger flere snurpere på Grimseyflaket. Da kom
mer et skip med flagget på topp, det betyr viktig melding. Krigen var brutt ut. 
Alle går til lands. De sender telegram til kongen, spør hva de skal gjøre. Svaret 
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kommer snart: "Bli hvor dere er til fiskets slutt. Med Guds hjelp håper vi å undgå 
krigen. Håkon R." 

Flåten fortsetter fisket. Det blir bra vær, og mye sild. Snurperne leverer til sal
ting for 5 kr. målet, til guano for 3 kr. Ca. 9.september er snurpefisket slutt. Men 
driverne holder ut enda i 14 dager. Mange får fælt vær på overfarten. De ser ing
en krigsskip. Men i havnene hjemme ligger alle makrelldorgerne rolig, de er 
jaget inn fra Nordsjøen av krigen. Det blir god pris på saltsilda. Sildoljefabrikkene 
har hatt en bra sesong. 

I 1915 er 250 norske fartøy på Islandsfiske, mange flere enn noensinne før. 
Over halvparten er snurpedampere. Men dertil kommer hele flåten av makrell
dorgere som er vist bort fra Nordsjøen. Noen av disse er ganske små, laster 250-
300 tn. De setter seg i store utgifter, kjøper dyre garnlenker, og noen koster en 
hjelpemotor til krevende Islandsfiske. Også den islandske sildeflåten er større 
enn tidligere, mens de krigførende jo er borte fra fiskefeltet. Den store flåten får 
tilsammen en kjempefangst på 523.500 tn. Bare litt går til guano, det lønner seg 
mye bedre å salte. For i år er markedet umettelig. Tyskland betaler hva det skal 
være for å få tak i sild. Avisene kaller utbyttet urimelig stort i forhold til tidligere 
år. En mannslut kommer opp i 1.000 kr. 

Krigen drev sildeprisene i været . Alle ventet seg mye av fiske i 1916. Mange 
investerte stort i nybygde fartøy motorer og nye fiskeredskap. Men nå kom en 
rekke restriksjoner fra England for å hindre sildesalg til Tyskland. Britiske vakt
skip ble plassert utenfor Island for å passe på. Bare 145 norske fartøy vågde seg 
til Island i 1916. Og det ble vanskelig. Flere transporter med kull, salt og tønner 
ble holdt igjen av britene og ført til Shetland. Bare noen få fikk tak i kull på egen 
hånd, som Bendik Mann es. Han kjøpte 11 fiskefartøy i U.S.A., de ble lastet med 
kull, bemannet med akterutseilte norske sjøfolk, og gikk, noen til Åkrehamn, 
noen til Island. 

Sildefisket begynte storartet, her var sild i massevis på hele kysten fra Langa
nes til Hornbjarg. Men etter 8 dager slapp de fleste opp for tønner. Noen solgte 
silda billig, andre skuflet den på sjøen. Mange ble liggende uvirksomme i havn. 
På hjemreisen ble fiskerne stanset av britene, de fikk pricemannskap ombord og 
måtte gå til Letwick på Shetland, her ble mange liggende i ukevis. De fleste tap
te på Islandsfisket. Under resten av krigen, i 1917 og -18, reiste ingen på Islands
fiske, uten 2-3 Møredampere som holdt til i en avgjemt fjord på Nord Island. 

Alle hadde store voner til Islandsfisket den første fredssommeren 1919. Men 
det ble aldri det samme som før. Den 12.april løsnet et kjempestort snøras fra 
Stadarholsfjellet i Siglufjord og feide på sjøen Evangers fabrikk og alle husene, 9 
mennesker strøk med. Denne våren døde Tormod Bakkevig, og fabrikken hans 
kom aldri mer igang. Hans Søbstad var blitt blind, men hadde likevel gjort store 
forberedelser til årets fiske, reist ny fabrikkbygning, kjøpt nye nøter. Like før fis
ket begynte brant det hele ned til grunnen. Bare to guanofabrikker kom igang: 
Ægirs fabrikk på Krossanes i Eyjafjord, og Søren Goos' fabrikk i Siglufjord. 
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Islandske restriksjoner 
Mens de norske fiskerne var borte under krigen, hadde islendingene bygd 

opp sin fiskeflåte og sin handel. Nå så de på nordmennene som konkurrenter, 
og ville ha sitt område for seg selv. Det ble forbudt for utenlandske fiskefartøy å 
salte sild innenfor territorialgrensen. Bare de etablerte norske salteriene på land 
fikk arbeidstillatelse for 3 år av gangen, med rett til gjensidig oppsigelse av 
grunnleien. For hver tomtønne innført til Island krevdes 5 kr innførselstoll. Men 
norske fiskere kunne levere fangsten til guanofabrikkene. 

I løpet av 1920 årene kom det flere guanofabrikker på Island. Det islandske 
Granufelagid bygde fabrikk i Siglufjord. Gustav Evanger restaurerte den nedbren
te fabrikken på Dagverdareyri i Eyjafjord, og satte opp en ny fabrikk i Raufar
hafn, Tyskeren Dr. Paul bygde fabrikk i Siglufjord, her bygde og den islandske 
stat fabrikk. På den nedlagte kvalstasjonen Hesteyri ved Isafjord bygde hauge
sunderne Staalesen og Dybdahl Henriksen en stor fabrikk, men da begge døde, 
overtok det islandske selskapet Kveldulfur fabrikken. 

MIS "Vanse" på Islands.fiske før krigen - drivgarnsfiske. Skipper Sven A. Ytreland til 
venstre. Ved hans side Andreas Nilsen fra Lista. Framme kveiler Rasmus Rasmussen 
kabel (delvis skjult). På høyresida fra v. Sakarias Skå0 Karl Svendsen og to ukjente. 
(Foto: Ivar Sund, Vedavågen) . 
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De 5 snurpedamperne fra Vesterålen, og 20-30 snurpere fra Møre sluttet kon
trakter med guanofabrikkene. De leverte hele årets fangst til sildoljeproduksjo
nen. Men de hadde litt tønner og salt, de saltet den beste silda og satte etterhvert 
tønnene opp på fabrikken, så de hadde full last med seg hjem etter fisket. 

Men de fleste Møredamperne, og alle snurperne fra Hordaland og Rogaland, 
innrettet seg på å salte silda på havet, utenfor 3-milsgrensen. Det ble hardt arbeid 
for snurperne. Først skulle de ro ut de tunge nøtene, kaste og håve inn silda. Så 
var det å nippe sild på sild og salte ned i tønner. Det skulle ofte flere kast til en 
salte. En salte kunne vare i 16 timer, lenger måtte ikke silda ligge. På den tiden 
fikk de gjerne saltet flere hundre, ja opp til 4-500 tønner. Så sto tønnene 12 timer 
for å sige, lake ble fylt på, tønnene ble slått til og stuet ned i rommet. 

Etterhvert sluttet flere snurpere seg sammen. De fisket full den ene damperen, 
som da gikk hjem med lasten og kom tilbake med ny forsyning av tønner, salt og 
kull. Store rederier lastet en transportdamper med tønner,salt og kull, den lå på 
feltet som forsyningsskip og saltefartøy, tok imot sild fra flere snurpere, hadde 
saltearbeidere ombord, ofte også notbruk med fiskere. Etter sluttet fiske gikk for
syningsskipet hjem med full last, flere tusen tønner. 

Etter krigen kom alle driverne fra Hordaland og Rogaland. De var billige i 
drift, alle hadde full seilføring. Under fisket lå de og drev med mesanen oppe. 
De måtte ligge utpå og salte i slingringen. De fleste hadde nå fått donkeyspel til 
å dra inn kaien, men garnene tok de inn på rullen med handmakt. De arbeidet 
som før, men nå krydret de endel av fangsten. Noen hadde kontrakter med 
hermetikkfabrikkene Bjelland eller U.S.F. ,de fikk med seg sukker og spesielle 
krydderblandinger. Kryddersilda skulle hodekappes og røres. Etterhvert sluttet 
flere Karmøyfiskere krydderkontrakter med svenske og finske importfirma. Kryd
dersilda ble mye bedre betalt enn saltsilda. 

Fiskarheim og oppsynsskip 
Sjømannsmisjonen hadde bygd fiskarheim i Siglufjord i 1915, et rommelig hus 

med bl.a. møtesal, leseværelse og to sykestuer. Her kunne fiskerne sende brev, 
de fikk post og aviser, syke fiskere ble innlagt her, og møter ble holdt i helgene. 
Styrer,sykepleier, kokk og hushjelper kom opp hvert år med en av damperne. 
Driverne kom ofte inn, lå og hvilte i helgene. Snurperne var sjeldnere i land, de 
kunne ligge utpå i ukevis. På initiativ fra kaptein Theodor Onarheim ble i 1929 
forskningsskipet Michael Sars sendt som oppsynsskip til Islandsfisket. Siden lå 
hvert år fra juli til september norsk oppsynsskip til hjelp for sildefiskerne. De 
hadde radiotelefon, ekkolodd, peileinstrumenter, de orienterte fiskerne om 
avstanden til 3 milsgrensen og om hvor sildestimene gikk, der var postkontor 
ombord, og lege. 

Fra 1920-23 så det svart ut for fiskerne. Europa var i kaos etter krigen. I Norge 
lå ennå usolgte lagre av vintersild som det var umulig å få solgt. En mengde ban
ker, handelshus og rederier gikk konkurs. Siden vekslet det mellom svak opti-
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misme og dyp depresjon. Ble det dårlig fiske steg sildeprisen, i gode fangstår falt 
prisene raskt. Verst gikk det i 1927, da ble det styrtfiske fra tidlig på sommeren, 
veldige sildemengder strømmet inn uke etter uke. Snurperne tok til å salte alt i 
begynnelsen av juli. Denne tidlige, magre silda ødela markedet. I august tilbød 
Sverige bare 21 øre kiloet. Driverne hadde bare et par kroner i fortjeneste for 
hele turen, noen fikk ingenting, enda de kom hjem med full last. 

Likevel ble fiskeflåten styrket litt etter litt. De gamle Møredamperne ble for
lenget for å egne seg bedre til havfiske. Til drivgarnfisket ble innkjøpt store, 
gamle seilfartøy fra Holland og Frankrike, noen få hadde motor, de fleste kom til 
Karmøy. Mange av seilerne gikk til Island i årevis før de fikk maskin. 

Tevling om silda 

I 1930-årene fikk Island og Norge felles konkurrenter. 
Fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Estland og Latvia kom store ekspedi

sjoner med snurpere og transportskip og fisket på silda, nettopp fra de land som 
hadde vært de største sildeimportørene. Disse fiskerne leverte jo fangsten tollfritt 
i sitt eget land, og mange hadde statsstøtte. 

Det ble ofte overproduksjon av saltsild, til lave priser. Enkelte snurpere gikk til 

Sverige med den tidligfangete silda, for å være først ute. De solgte billig, til dum
pingpris, og ødela markedet. Driverne hadde den beste silda. Nå var det flere 
som satset på utsøkt kvalitet, spesialbehandlet sild. 

Matjesild var populær i Polen og Tyskland. Skotske verkere kom og viste fis
kerne behandlingsmåten. Matjesild er jomfrusild, med lite utviklet rogn og mel
ke. All innmaten må tas ut, den skal saltes lett i fint salt, tåler ikke varme , og er 
lite holdbar. Både drivere og snurpere matjebehandlet endel av silda i slutten av 
30-årene, ikke alle var like nøye, og mye av matjesilda ble vraket. En driver i 
slutten av 30-årene hadde 4 sorter sild å ta vare på: matjesild, hodekappet kryd
dersild, saltsild og sukkersaltet sild. 

Når det gjaldt sildoljeindustrien ble det etterhvert godt samarbeid mellom 
Island og Norge. Norske ingeniører og ledere arbeidet på islandske fabrikker, de 
innførte separatorer og kjemisk analyse, foredlet produkter, så olje kunne brukes 
til margarin og sildemelet til kraftfor. 

Guanofabrikkene i Norge manglet råstoff om sommeren. To ganger ble store 
transportdampere lastet med rå sild for fabrikker hjemme. Men silda ble til sup
pe. Begge damperne forliste, hele mannskapet kom bort på den ene. Så drøftet 
produsentene planer om å legge en flytende sildoljefabrikk ute på feltet. 

Krigsindustrien i slutten av 30-årene førte til økonomisk oppgangstider. Den 
tekniske utviklingen kom fiskeflåten tilgode. Fartøyene fikk radiomottaker og 
radiosender, og ekkolodd. Driverne skiftet ut de små 20-30 hk hjelpemotorene 
med sterkere maskiner, ofte en 60 hk Wichmann. Snurperne fikk motor i notbå
tene. 
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Svenske islandsfarere kompletterer i Kopervik hos ,Melkevikjen" 
Foto trolig før krigen. (Foto: Ivar Ytreland, Vedavågen) 

Etter årelange forhandlinger lyktes det endelig, den 23.juni 1938, å stifte 
Islandsfiskernes forening. Styret skulle regulere omsetningen av Islandssild, fast
sette minstepriser, forby utrustning etter en bestemt dato for å hindre overpro
duksjon. All sild skulle føres hjem og vrakes før eksport. Og regjeringen forbød 
eksport av saltet islandssild utenom organisasjonen. 

Men alle planer ble skrinlagt da krigen brøt ut i 1939. 
Da ble all forbindelse brutt mellom Island og Norge. 

Etterkrigstida 

Etter krigen var de mindre sluppene for små til Islandsfiske. Men alt somme
ren 1946 gikk større fartøy avgarde, hvert med ca. 1.000 tønner, og 60-80 tjukke 
Islandsgarn. De stasjonerte i Siglufjord, fisket på velkjente felt utfor Nord-Island, 
gikk inn og lå i havn i helgene. Ut i september kom de heim med fulle tønner. -
Til 1950-5 1 var det sild på de gamle feltene, men stadig mindre. 

Silda trakk ut i havet, 80-90 mil, mellom Island og Jan Mayen. Her lå nå fiskef
låten i 8-10 uker, spredt utover den veldige havflaten. Det var store fartøy, som 
tok 12-1400 tønner, og hadde rommelige tanker. Sjelden eller aldri gikk de inn til 
Seydisfjord for å bunkre eller fylle vann. Skipperen hadde bare kompass og 
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oktant å orientere seg etter. Ofte lå de i tjukk skodde. De gikk til de så alke, sat
te lenkene der alkene flokket seg tettest. Og de ropte i telefonen, det var alltid 
noen som traff på sild. De var 10-11 mann på hvert fartøy, og satte 60-70 gam på 
dypet, i kanten av bankene. 

Men det minket på silda. Snart ble det uråd å få fyllt alle tønnene, en fikk bare 
2/3, til slutt bare halv last. I 1970 var det slutt på dette "Islandsfisket". 


