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Jeg ble inspirert av et gammelt julekort som jeg 
fikk se her en dag. Det var min svigerfar 
Wilhelm som hadde sendt det fra Ålesund til sin 
hustru Hanna en gang for lenge siden. Det var 
den gang de dro sørover på sildefisket en god 
stund før jul og ikke kom hjem igjen før i mars. 
De var 9 mann som feiret jul om bord i en 47 fot 
stor båt med 7 mann på lugaren og 2 i kahytten, 
så man kan tenke seg til komforten ombord.

En gang da Wilhelm og mannskapet hans var 
på fiske der sør, berget de mannskapet på en 
annen båt i havsnød. Om den hendelsen fikk 
Hanna, som var hjemme, tilsendt et avisutklipp 
fra sine to brødre i Amerika, de hadde sett det i 
en avis der. I lokale aviser her i nord sto det 
ingenting om hendelsen, men i Amerika var 

både båt og mannskap nevnt med navn. Vigdis, 
som var nr. 3 i en søskenflokk på 8, kan fortelle 
at første julen hun husker at faren Wilhelm var 
hjemme, var julen i 1939, da var hun 21 år gam
mel. Vi kan kanskje ane de savnene både de som 
har vært borte og de som var hjemme har hatt.

Wilhelms første båt var “Vega”, deretter 
kjøpte han “Alken” og i 1947 kom stoltheten 
“Valholmen”. Den hadde han helt til i 1965, da 
sønnene Hjalmar, den nest eldste og Hans, den 
yngste, overtok.

Wilhelm og Hanna fikk 5 sønner og 3 døtre, 
i tillegg adopterte de barnebarnet Lillian.

Wilhelm fortalte mye fra sitt liv på havet, det 
var fiske og fangst han var oppvokst med og det 
var det han levde og åndet for. I ettertid har vi 
mange ganger angret på at vi ikke skrev ned 
flere av de utallige historiene han kunne fortelle 
fra sitt lange liv.

Han fortalte en gang om da de kom fra 
storsildfisket i sør og skulle bunkre i Rørvik, så 
ble de ikke trodd da de fortalte at de hadde krys
set Folla samme dag, Hurtigruten lå nemlig ved 
kai på grunn av dårlig vær og så det ikke likt å 
fortsette ferden mot sør. Denne historien sier litt 
om motet på disse karene i den tiden. Alle var 
forøvrig fra Digermulen, Pundstett og Ulvåg i 
Austre Vågan. En hendelse som Wilhelm snak
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ket mye om og som hadde satt dype spor i ham, 
var fra en gang de var på hvalfangst ved 
Bjørnøya med “Alken”. Det var ganske tett tåke 
og de lå ved anker. Wilhelm, hans sønn Hjalmar 
og Torleif Eliasen skulle ro med lettbåten inn til 
et isfjell for å hugge is til å kjøle ned hvalkjøttet 
med. En isklump brakk av og bølgen fikk lett
båten til å velte. Alle begynte å svømme mot 
land, før Hjalmar som var en dyktig svømmer, 
snudde og svømte tilbake til lettbåten. Han 
greide å snu den rundt, kom seg oppi båten og 
fikk padlet etter de andre to. Dette berget sann
synligvis alle tre fra å fryse i hjel i det iskalde 
vannet. De som var om bord i “Alken” visste 
ingenting om tragedien som kunne skjedd. Men 
heldigvis gikk det godt, den gangen også.... 

“Alken” til Wilhelm og “Rødholmen” til 
Leif  Olufsen fra Henningsvær var de første som 
drev hvalfangst ved Bjørnøya. Wilhelm hadde 
drevet fiske der tidligere. Men det var ikke store 
båtene å dra så langt, langt bort med.

Etter Wilhelm gikk i land hadde han og 
Hanna noen gode år sammen. De reiste til 
Tyskland og besøkte Lillian som var gift der og 
til Amerika og besøkte datteren Margith som 
var gift “over there”. Wilhelm døde i 1975 i en 
alder av 85 år, og med ham var en gammel og 
opplevelsesfull epoke slutt.

Over: Dette bildet er tatt på Finnmark ombord i Otto Willassens båt “Havdur”, men mannskapet på 
Vilhelms båt “Alken” er også her. Sittende fra venstre: Hilmar Willassen, Digermulen, ukjent, Otto 
Willassen, Digermulen, Magnus Dybfest, Digermulen, Reidar Årstein, Digermulen, Jon Ingebrigtsen, 
Digermulen, Vilhelm Willassen, Digermulen, Karl Willassen, Digermulen, Albert Fygle, Vestvågøy. Stående 
fra venstre: Jonas Larsen, Ulvåg, Ole Hansen, Tromsø, Johan Jonsen, Finnmark, Daniel Magnussen, 
Holandshamn, Leif Mikalsen, Holandshamn, Petter Årstein, Årsteinøy, Daniel Willassen, Digermulen, Ottar 
Ingebrigtsen, Digermulen. Under: Ålesund kirke. Dette er kortet Wilhelm sendte til Hanna. 

Wilhelm ved Bjørnøya i 1939. Når hvalen var så 
stor, måtte de dele den i to før den ble tatt om bord.
Alle bildene til denne artikkelen tilhører Karin H. 
Willassen.


