Færøyene og storhvalfangsten

Saker og ting som
setter minnene i sving

Geitekillinger
Til Syd-Georgia brakte hvalfangerne med seg en rekke
forskjellige dyr og fugler. I tillegg til de uvelkomne rottene og
musene tok de med seg alt fra høner, kaniner, katter, hunder,
rever, griser, sauer, geiter og kuer til reinsdyr og aper. Til og
med hester har det vært der. På bildet ser vi Hjørdis Fagerli
med fanget fullt av geitekillinger i 1925/26-sesongen. Hun var
gift med vinterbestyrer Søren Fagerli som senere ble bestyrer
på Grytviken. Geitene gikk fritt rundt på stasjonsområdet og
spiste det de fant. Det gjorde grisene også. 

Tekst: Odd Galteland/Bilde: Torkel Fagerli

kjøttvekta: Trygve Andersen studerer bildet av kjøttvekta i Lopra. 
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M/T Thorshavn
gjanøyri: Skonnerten Forsyte og hvalbåten Urd ligger forankret i Gjanøyri. To mann i en pram tauer en hval inn mot stranda for opparbeiding. 

lokalhistorie
29 april 1894 avgikk
hvalbåten «Urd»
av Sandefjord fra
Syltefjord i Finnmark
til et nytt fangstfelt
- Færøyene.
Ved Stig Tore Lunde
Hvalfangstmuseet

E

tter noen tiår med hvalfangst
langs kysten av Finnmark måtte rederne fra Vestfold finne
nye fangstfelt på slutten av
1800-tallet. Flere dårlige sesonger og
møtet med en motvillig lokalbefolkning bidro til dette.

Skipsreder Hans Albert Grøn var selv
med da «Urd» ankom øyene. Han hadde
fått tillatelse fra myndighetene til å etablere seg i sundet mellom Strømøy og
Østerøy.

Innbyggerne flyktet
Da båtene nærmet seg bygdene i sundet
var det ingen folk å se. I ettertid fikk
mannskapet høre at innbyggerne hadde
flyktet og gjemt seg da båtene dukket
opp i sundet.
De hadde ikke sett en hvalbåt med
tønne i masta og kanon i baugen før
og trodde det var sjørøvere som var innom!
Det var tre viktige forutsetninger som
måtte være på plass for å kunne drive en
landstasjon.
Det måtte være rikelig med tilførsel av
vann, båtene måtte kunne komme til,
og det måtte finnes et område langs land
som ikke er for bratt. En annen forutsetning er naturligvis at det må være hval i
nærheten.
En slik plass fant de omsider. Ved å utnytte flo og fjære ville det la seg gjøre å
flense hval på stranda.
Bonden som eide grunnen solgte for

300 kroner.
Selskapet Urd ble etablert med en
startkapital på 100 000 kroner.
Bygninger og installasjoner som Grøn
hadde benyttet på stasjonen i Syltefjord
var demontert og ble gjenoppsatt i Gjanøyri.
Bare en måned etter at de spiste
kveldsmaten i brakkene i Finnmark
kunne maten serveres i brakkene på
Færøyene!

Entusiasme
Skepsisen hos lokalbefolkningen ble
snart snudd til entusiasme. Hvalfangerne kunne selge kjøtt til lokalbefolkningen til «gibortpriser».
Folk på Færøyene var vant til å spise
hvalkjøtt.
Hele 7 landstasjoner ble etablert på
øyene. Mens det var kapital fra Tønsberg som dominerte på Island, var det
selskap fra Sandefjord som var i flertall
på Færøyene.
Etter 1930 trakk norske hvalfangstrederne seg ut. Det var mer spennende
med pelagisk drift i Sørishavet.
På et par steder fortsatte nå lokale eiere driften. Den siste «storhval» ble opp-
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arbeidet så sent som i 1984.
Ikke langt fra plassen der Grøn startet
sin virksomhet, ble stasjonen Áir etablert i 1905. Det var den skotske rederen
Christian Salvesen som etablerte seg
gjennom selskapet Dansk Hvalfangst &
Fiskeri.
Da nordmenn trakk seg helt ut fra
fangsten på øyene i 1930, fortsatte driften i Áir med lokalt eierskap.

Maritimt museum
I 2007 ble en bevaringsplan lansert for
dette området. Her presenteres tankene
om en framtidig bruk som et maritimt
museum.
Alle bygninger og installasjoner skal
ivaretas og settes i stand slik at de kan
formidle historien om hvalfangsten.
Dessuten vil øyenes rike fiskerihistorie
bli presentert, et besøkssenter der publikum kan ta del i maritime aktiviteter
planlegges.

Etterkommere
Både i Sandefjord og på øyene er det etterkommere etter pionerene. Hans Olaf
Andersen er bosatt i Lopra på
Suderøy. Han forteller at faren, Anders

Lopra: Lokalbefolkningen kjøper hvalkjøtt fra landstasjonen i Lopra. Anders Andersen fra Hystad
i Sandefjord, er nummer to fra venstre med pipe i munnen. 

Andersen fra Hystad i Sandefjord, var med
og flyttet stasjonen fra Norge.
Denne stasjonen tilhørte selskapet Thekla
som Peder Bogen kjøpte i 1901. Den ble
flyttet fra Bussesundet i Finnmark til Færøyene.
Videre forteller Andersen at faren var med
kokeriet Frithjof Nansen som forliste ved
Syd Georgia i 1906.
Med en ikke svømmedyktig messegutt på
ryggen klarte han å svømme bort til en av
hvalbåtene og ble berget.
I likhet med mange andre hvalfangere
fra Færøyene deltok han i fangst i Søris
havet.
Andersen som startet som tømmer
mann var bestyrer i Lopra i en årrekke.
Han var født i 1872 og døde på Færøyene i
1960.

Gjensidig besøk
I Sandefjord kan barnebarnet til Anders Andersen, Trygve Andersen, fortelle at det er
god kontakt med familien på Suderøy og at
det har vært gjensidig besøk på Færøyene
og i Sandefjord ved flere anledninger. Han
forteller også at han kjenner flere familier i
Sandefjord med tilknytning til øyene ute i
Atlanterhavet.
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Thorshavn på 6 869 brt. ble bygd i Sunderland, Storbritannia i 1930 for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S
Thor Dahl). Transporterte før krigen brenselolje til, og hvalolje fra, fangstfeltet. Fungerte samtidig som Lars Christensens ekspedisjonsskip i utforskningen av det antarktiske
kontinent. Det viktigste i vår sammenheng er dog skipets
krigsinnsats: 9. april 1940 befant skipet seg i Southampton
og ble innrullert i Nortraships. Seilte resten av 1940 og halve
1941 mellom de karibiske øyer og Afrika med olje. Havnet så i
Atlanterhavsfarten, og gikk da stort sett i konvoi. I 1942 og
begynnelsen av 1943 gikk hun mellom ulike havner i Afrika
og Midt-Østen. Går fra juni 1943 og resten av krigen mellom
ulike havner i Middelhavet, Midt-Østen og India. Ved krigsslutt tilbakelevert eierne. I 1947 ble det solgt og skiftet navn
til Transoman. Hogd i 1954.
Tekst: Odd Galteland
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