
Fire brave menn i toppen av masta på hvalbåten «Krill ex 
Nordenskjöld» i 1926. De fire (to mangler vi fornavnet på) er 
fra venstre matros?  Juul, Sandefjord, Olav Baar-Dahl, Sande-
fjord, matros? Andreassen, Fredrikstad (svigerfar til Juul) og 
hvalskytter Georg Nilsen, Tønsberg. «Krill» fanget for Irvin & 
Johnsons landstasjon i Donkergat, Saldanha Bay utenfor 
Cape Town. Sesongen i Saldanha var fra mars til november. 
Stasjonen var oppført i 1909 av The South African Whaling 
Co., disponert av sandefjordingen Johan Bryde.  
 Tekst: Odd Galteland/Foto: Finn baar-Dahl

I masta

KOKerieT «Sir James Clark Ross (II)» på 14 362 brt. ble bygd 
ved Furness Shipbuilding Co., Middlesbrough i 1930 for A/S 
Rosshavet og med Johan Rasmussen & Co. som disponenter. 
9. april 1940 befant kokeriet seg utenfor Syd-Amerika på vei 
hjem etter endt sesong. Ble dirigert til Halifax i Canada, inn-
rullert i Nortraship og etter kort tid satt inn i transport av rå-
olje fra De karibiske øyer til havner i USA. I juli 1942 ble det 
satt inn i Atlanterhavsfarten. I tillegg til olje fraktet det da 
krigsmateriell på dekket. Fra mars til august 1943 opererte 
det i Midt-Østen før det ble beordret til Los Angeles via Aust-
ralia. Deretter gikk noen måneder med olje fra Balboa til 
Pearl Harbour. Siste krigsoppdrag ble hvalfangst i Antarktis i 
1944/45-sesongen. Etter krigen var kokeriet i fangst alle se-
songer fram til 1965. Hogd opp i Taiwan i 1966.  
 Tekst og foto: Odd Galteland

«Sir James Clark Ross (II)» 

GjensynsGlede: Fotografiet er tatt rundt 1950, men illustrerer godt gleden over å møte familiemedlemmer etter lang adskillelse. 
Hvalfangstmuseet etterlyser foto fra hjemkomsten sommeren 1945.  foto: HvalfanGstmuseets arkiv, fotoGraf Bentze 

øverste mastetopp over skorstenen og ned 
til vannlinjen. Ventilene blendet og over-
malt og akterut et stort fundament som ikke 
synes å være satt op for noget leketøy akku-
rat,» skriver en av mannskapet i sitt reise-
brev til Sandefjords Blad. 

Uvisshet og savn
Avisene i Vestfold kunne utover våren 1940 
bringe nyheten om at sesongen hadde gitt 
gode resultater på fangstfeltet. Etter hvert 
steg spenningen når det gjaldt å få båtene og 
hvalfangerne trygt hjem. 

Det var usikre tider, men så sent som 3. 
april var det sendt telegram fra «Skudd-bå-
tene» om at alt var vel. Familiene begynte så 
smått å vente sine kjære hjem. I Sandefjord 
og Sandar ble det ventet på rundt to tusen 
hvalfangere.

Natten til 9. april var Norge under tysk an-
grep og okkupasjonen var snart et faktum. 
Den norske hvalfangerflåten fikk beskjed 
om å gå til nøytral havn og avvente nærmere 
beskjed. Den neste måneden ble det klart at 
hvalfangerne ikke kom hjem. 

Mange ble etter hvert mannskap på skip 
som seilte i konvoi, noen ble sendt på hval-
fangst, mens andre vervet seg for militær 
tjeneste.  

De pårørende her hjemme gikk usikre da-
ger i møte på mer enn ett vis, blant annet 
økonomisk. Vanligvis fikk hvalfangerne ut-
betalt oppgjør etter endt sesong ved hjem-
komsten. Dette var penger som skulle for-
sørge familien et halvt år framover, men nå 
ble det intet oppgjør. 

De norske hvalfangerselskapene fikk i 
stand en månedlig utbetaling til hvalfanger-
nes pårørende etter fastsatte satser. 

Det tok lenger tid å få i stand en avtale om 
utbetalinger for pårørende til hvalfangere 
som var ansatt i britiske selskaper, noe som 
gjaldt svært mange av hvalfangerne, men 
også dette ble det en løsning på, dog etter 
flere måneder. 

Uvissheten var det vanskeligere å få gjort 
noe med. Den lå og gnagde i bakhodet for 
alle som hadde sine kjære i hvalfangerflåten 
og handelsflåten. Hvor var de? Hva gjorde 
de? Var de trygge? Fem lange år skulle det bli 
med uvisshet for mange, mens andre skulle 
oppleve å få en sorgfylt visshet.

Hjemkomsten 
8. mai 1945 var Tysklands kapitulasjon i 
Norge et faktum. Gleden må ha vært beru-

sende, men også for noen med en brodd av 
sorg og vemod. 

For dem som hadde sendt noen av sine  
kjære på hvalfangst høsten 1939 ble dagene 
som fulgte intense. Spørsmålet var ikke  
lenger om de fikk se sine kjære igjen, men 
når?

De kommende ukene svirret ryktene. En 
av de første dagene i juni kunne man lese i 
avisene i Vestfold at det flytende kokeriet 
«Sir James Clark Ross» var ventende hjem til 
Sandefjord en av dagene. 

Etter å ha ventet i nesten seks år kunne 
flere hundre hvalfangere og sjøfolk igjen  
sette foten på norsk jord den 16. juni. 

På kaia var det korpsmusikk og sang,  
jublende menneskemengder og et hav av 
norske flagg. «Rekken på «Ross» var et enes-
te sydende hav av sjøfolk og hvalfangere 
som viftet og skrek og speidet efter sine  
pårørende i land,[…] alle som oppdaget  
sine menn og fedre fektet og skrek, og gråt 
og lo. 

Tårene strømte, ingen tenkte et øyeblikk 
på annet enn å få se sine kjære.» Slik beskrev 
en journalist fra Tønsberg Blad gjensynsgle-
den. 

Det tok ennå en måned før «Thorsham-
mer» seilte inn fjorden, men også denne 
hjemkomsten ble hjertelig markert med 
sang og musikk. «Trekkfuglene» hadde en-
delig kommet hjem igjen.

Det er vår.  
Solen varmer og 

lyser lengre ut over 
kveldene. Ett av de 

sikreste vårtegnene 
er at trekkfuglene er 
kommet tilbake. De 
kvitrer og er ivrige i 

sin kurtise og jakt på 
egnet sted for rede. 

 
Inger-LIse AckenhAusen
Hvalfangstmuseet

Går vi en del tiår tilbake i tid, 
var et svært velkjent vårtegn  
i Sandefjord hvalfangernes 
hjemkomst. Faktisk var hval-

fangernes hjemkomst av enkelte jour-
nalister omtalt som at «trekkfuglene» 
kom hjem. Hvalfangerne hadde jo seilt 
sørover med høstvindene og kom hjem 
med vårsola, slik trekkfuglene med  
vinger også gjorde. Våren 1940 lengtet 
antageligvis familiene som hadde sine 
kjære på hvalfangst litt ekstra. Kom de 
ikke snart?

en farefull sesong
Det var krig i Europa, og usikkerheten lå 
og ulmet i sinnene. Ville hvalfangerne 
komme trygt hjem? I sesongen 1939-
1940 reiste 6270 nordmenn på hval-
fangst, over halvparten med utenland-
ske ekspedisjoner. 

Det totale antallet hvalfangere var noe 
lavere enn foregående sesong. Siden 
Storbritannia og Frankrike erklærte 
Tyskland krig 3. september 1939, be-
stemte en del hvalfangere seg for å stå 
over en sesong og se an hvordan denne 
krigen utviklet seg. Dette åpnet mulig-
heten for yngre krefter. «Følgene av 
krigserklæringen var at mange av bøn-
dene valgte å bli hjemme fangstseson-
gen 1939/40. 

Rederiene fikk følgelig problemer 
med å bemanne sin fangstflåte for kom-
mende sesong. Det åpnet muligheten 
for oss som tidligere hadde søkt hyre og 
fått avslag,» forteller en mann som den 
gangen var 17 år og på jakt etter arbeid et 
års tid, før han skulle ta til med videre 
studier. Han ble tilbudt jobb som messe-
gutt om bord i kokeriet «N.T. Nielsen 
Alonso». Det som i utgangspunktet 
skulle bli et relativt kortvarig fravær fra 
familie og venner, skulle vise seg å bli et 
fravær på nærmere seks år. 

Norge var høsten 1939 en nøytral stat, 
slik at de norske ekspedisjonene ikke 
var i en umiddelbar fare på sin ferd ned 
til Antarktis. 

De hvalfangerne som derimot tok 
hyre i et britisk rederi, var i høyeste grad 
utsatt for fare, da de var om bord i skip 
tilhørende krigførende stat. «Koka er 
ikke til å kjenne igjen. Alt som før var 
svart og gult og masse hvitt og pent – er 
grått. Trist mørkegrå krigsmaling fra 

«Trekkfuglene» som ikke kom

HvalfanGere på utflukt i montevideo: En av mennene vet vi navnet på, men om 
noen av leserne kjenner igjen personer her, så ta gjerne kontakt med Hvalfangstmuseet. 

lokalhistorie
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