
Hvalbardene er opp gjennom tidene brukt til så mangt.  
I 1880-90-årene hadde de stor økonomisk verdi og ble brukt  
i moteindustrien til spiler i korsetter og utspiling av skjørt.  
I 1950-årene hadde bardene for lengst mistet sin kommersi-
elle verdi og ble tatt hjem av hvalfangerne mest som suveni-
rer. Noen barder ble påmalt scener fra fangsten. Den ca. 1  
meter lange barden på bildet med tittelen «Sydishavet 1958» 
er malt av FH (Informasjon om hvem det er mottas med takk) 
og viser det flytende kokeri Thorshøvdi. 
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Hvalbarde

TankskipeT «San Gregorio» på 12 093 brt., bygd ved Swan, 
Hunter & Wigham Richardson Ltd., Wallsend i Storbritannia i 
1913, ble i 1926 solgt til A/S Rosshavet og bygd om til hvalko-
keriet «C. A. Larsen». 9. april 1940 lå skipet i opplag i Norge 
og ble kort tid etter rekvirert av tyskerne. Det ble brukt som 
lagertanker for den tyske marinen. Befant seg i Kirkenes i 
1941 og i Tromsø/Alta-regionen i 1942/43/44. I april 1944 ble 
«C. A. Larsen» skadet under britenes angrep på det tyske 
slagskipet «Tirpitz». Reparert i 1945 og solgt til Antarctic A/S, 
Tønsberg som døpte skipet om til «Antarctic (2)» og sendte 
det ut på hvalfangst i Antarktis. I 1952 ble skipet tatt ut  
av fangsten, sendt til Kiel og bygd om til tankskip igjen.  
Ny tonnasje: 10 776 brt. I 1954/55 ble det hugd opp. 
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Fl/k «C. A. Larsen»

havnebakken: Martha Christensen (f. Schrøder Nilsen) kom fra en familie med lange røtter på Veierland og Hudø hvor fiske, fangst, sjøfart og småbruk var vanlige inntekts-
kilder. Hun og mannen kjøpte gårdsbruket Havnebakken i 1917. F.v. barna Harald, Inger, Frederik og Martha Christensen i hagen på Havnebakken ca. 1925.  Foto: privat

Dag I. Børresen
Hvalfangstmuseet

På Årø drev Martha og Ingemar 
Kristensen småbruket Havne-
bakken i en mannsalder. I mel-
lomkrigsårene ga småbruket og 

fisket i Vestfjorden og Lahellefjorden 
små inntekter, men det skaffet råvarer 
som ble brukt i den daglige husholdnin-
gen på gården. 

Det var hvalfangsten som ble den øko-
nomiske redningsplanken. Det var hard 
konkurranse om hyrene, men kystbe-
folkningens store fortrinn var at de var 
båtvante. Høsten 1929 reiste de fleste 
familiefedre og unggutter fra Årø og 
Natholmen på hvalfangst. 

kvinner uten menn
På Havnebakken sto «bånngarna» fort-
satt i sjøen og Martha fikk eneansvaret 
for fisket. De faste garnplassene var ved 
«Jytlerodden» ved Havnebakken og Bå-
stadskjær ved York. 

I ni måneder styrte hun fiskegarn og 
ruser, småbruk, dyr og unger alene.  
Brev til mannen på fangstfeltet ved Syd 
Shetland forteller at det var et stort an-

svar og tungt arbeid. Høsten var vind-
full. «Så mye storm som i høst kan ingen 
huske», skrev Martha, det var ikke «al-
minnelig blåsing, men orkan så trærne 
ryker av.»  

Så fort «bånngarna» ble trukket på 
land for vinteren var det å få torskeruser 
i sjøen.  Martha skrev at det gikk mye 
hummer i rusene, opp til syv om dagen. 
Det var dårlig betalt vare. Man fikk 1,80 
pr. kilo for hummer. 

Det var stor etterspørsel etter torsk, 
men lite å få. Årsaken var visstnok at det 
var blitt forbudt med levende agn på 
«bakkene». 

Levende «bærsnebb» (bergnebb) som 
agn var en effektiv metode, men ble for-
budt for å unngå dyreplageri og for å be-
skytte torskebestanden mot overfiske.

Fjorden som spiskammer
Fisk fra Årø ble levert til oppkjøpere i 
Tønsberg, men noe av fisken ble også 
solgt på torvet i Sandefjord. 

Hvis fangsten var liten, tok man beina 
fatt 7-8 km inn til byen med fisketralle 
på slep. 

Dette var vanligvis mannfolkarbeid, 
og Martha kunne vært oppdraget foru-

ten, «det er et usselt arbeid synes jeg.» 
Fjorden var spiskammer og mange fis-
ket hvitting, småtorsk og flyndre med 
bunnsnøre som matauke. 

I september rodde Martha ut til fiske-
plassene flere kvelder på rad med nabo-
kona Olette Nilsen Årø eller noen av 
barna som selskap i prammen. 

Det var sjelden langt å ro. «Jytlerod-
den» og Orebukta ved Havnebakken og 
Midtskipsbåen nord for Flåtaskjær var 
sikre hvittingplasser. 

Turen var ikke slutt før hvittingen var 
stekt i bryggerhuset i kjelleren og spist 
til kveldsmat. 

Hvis det ble fisk til overs, ble den sal-
tet og stekt dagen etter.  

Jenter i åkeren og gutter på jakt
Det var vanskelig å tjene penger og nøy-
somhet var en dyd. Barna skulle ha sko 
og klær til skolestart. 

Guttene fikk dresser når de begynte å 
lese for presten. «Håper du har det bra 
og er frisk», skrev Martha til mannen og 
fortsatte «jeg er frisk, men klissvåt på 
beina hver dag, for jeg sliter på gamle 
sko som står her, det er godt nok her 
hjemme.» 

Norske kystkvinner 
holdt styr på hjem  
og familie, mens 
mennene var på 
fangst og fiske.  
Mange familier i  

Vestfold livnærte seg 
av en kombinasjon  
av gårdsdrift, fiske, 

sjøfart og hvalfangst. 
Kvinnenes innsats  

var avgjørende.

«Så mye storm som i høst kan ingen huske»

beite: Utleie av beiteland for kyr var en biintekt.  Foto: privat

1920: Småbruket på Havnebakken på Årø. Huset (som er revet) ble ført opp på slutten av 
1920-tallet etter at det første huset på gården brant.  Foto: GeorG n. Christensen

Kvinnene tok seg av daglige gjøremål og 
som andre småbrukerbarn måtte barna hjel-
pe til. 

Da Martha og datteren Inger lå i potetåke-
ren, stakk sønnene av på sjøfugljakt ved 
Flåtaskjær og kom ikke hjem før langt på 
kveld. 

Til tross for dårlige tider leide man tjenes-
tejente om sommeren, men det var for dyrt 
å ha arbeidshjelp hele året. 

Om sommeren ble det foret opp kalver for 
salg og leid ut beite for kyr. 

I tillegg holdt man kaniner og høns, og det 
ble foret opp en gris til juleslakt. Ved til mat-
laging og fyring hugget man selv. 

radioen – en snodig ting
Det var få adspredelser fra det daglige slitet 
på Havnebakken og lite å høre fra mannen.  
Postforbindelsen til Sydishavet var dårlig og 
ventetiden ble lang. Kvinnene på Årø og 
Natholmen gikk av og til på besøk til hver-
andre. 

Martha besøkte svigerinnen Olga på Nat-
holmen som var gift med Jørgen Christen-
sen. Jørgen og sønnen Anker var også fiske-
re, og på hvalfangst. 

Martha beundret svigerinnen, og skrev at 
hun kjørte bil som en kar og drev kjøp og 

salg av fisk med godt resultat. Den store at-
traksjonen på Natholmen var Olgas nyinn-
kjøpte radio. 

Det kom folk fra hele nabolaget for å lytte 
på radio, fortalte Martha, «jeg har så vidt 
vært og hørt på Radioen – det er en snodig 
ting, og når vi blir rike skal vi kjøpe oss en 
sånn!».
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