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KORT FREMSTILLING AV SARDININDUSTRIENS HISTORIE 

 

1830 

Produksjon av hermetiske sardiner 
begynner i Frankrike. Sardinene 

(Clupea Pilchardus) kokes i olivenolje 
(i Norge kalt " fransking") før de 
legges i boks eller glass og kokes i 

åpen kjele. 
 

1841 
Chr. August Thorne, Moss begynner 
produksjon av ansjos og senere 

hermetiske middagsprodukter i 
rundboks. 

 
1852 
Raymond Chevalier Appert, sønn til 

N. Appert, får patent på autoklav 
(trykkoker) for sterilisering av 

hermetikk. 
 
1865 

Chr. August Thorne stiller ut "Brisling 
nedlagt i Olie" på "Den Internationale 

Fiskeriudstilling i Bergen". Der finnes 
ikke dokumentasjon for at andre har 
fremstillet såkalte norske sardiner 

tidligere. Thorne tilkjennes derfor 
æren for å være den første som 

laget "Norske Sardiner". 
 
1866 

Hagbart Thorsen, Sunde fremstiller 
"Røged brisling i kraft" og "Røged 

brisling i olie". Lykkes ikke godt med 
markedsføringen av produktene. 
 

1873 
Stavanger Preserving Co. etablerer 

den første hermetikkfabrikken i 
Stavanger for produksjon av 

middagshermetikk til skipsflåten. 
 
1875 

Torkild Aarrestad, Stavanger og en 
tysker røker brisling i et lite røkeri i 

Strandgaten. Produktet kalles 
"Kielersprut" og selges både lokalt og 
i Tyskland. 

 

1878 
Martin Gabrielsen, Stavanger 

innreder et røkeri i Sandvigen (ved 
Bjergsted) hvor han med Torkild 
Aarrestad som røkerimester 

fortsetter Gabrielsens produksjon av 
"Kielersprut". 

 
1879 
Martin Gabrielsen og disponent Johan 

G. Mejländer ved Stavanger 
Preserving Co. innleder samarbeid 

om produksjon av røkt brisling som 
legges i sammensatte (loddede) 
firkantbokser. Etter at lokkene er 

loddet på, kokes boksene i åpen 
kjele (100 °C.). Gabrielsen tar seg av 

røkingen mens Mejländer, Stavanger 
Preserving Co. står for pakking, 
koking og markedsføring. Produktet 

gis navnet, "Røgede Norske 
Sardiner". Gabrielsen blir syk og 

samarbeidet opphører. 
Stavanger Preserving Co. får sin 
første medalje for "Røgede Norske 

Sardiner" under fiskeriutstilling i 
Trondhjem. 

 
1880 
Disponent Mejländer har vært på 

studietur i Tyskland og studert 
røking. Han får installert de første 

tyske "Wildhagen" kammer- 
røkeovnene på Stavanger 
Preservings fabrikk, "Hermeten" i 

Øvre Strandgaten. 
Stavanger Preserving Co. får 

gullmedalje for sine røkte sardiner 
under fiskeriutstillinger i Bergen og 

Melbourne. 
 
1881 

Mejländer forteller at sardinsalget nå 
skyter fart. Stavanger Preserving Co. 

selger 13.000 boks til et firma i 
Hamburg. 
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1883 

Fiskeriutstilling i London med stor 
norsk deltakelse. 
Hittil er boksene kokt i åpen kjele 

ved 100 °C. Stavanger Preserving 
Co. får nå installert en autoklav 

(trykkoker) fra Frankrike. Produktet 
kan derved steriliseres ved f. eks. 
106 °C. (vanlig for sardiner) og får 

derved lengre holdbarhet. Det må 
antas at Chr. August Thorne i Moss 

har anskaffet liknende autoklav noen 
få år tidligere. 
 

1885 
18 fabrikker i Norge. De fleste holder 

til i sjøhus. Produksjonsmåten er 
håndverksmessig med svært få 

tekniske hjelpemidler. 
 
1892-1905  

Hermetikkundervisning ved en 
fiskeriskole i Bodø. 

 
1893 - 1901 
"Selskapet for de Norske Fiskeriers 

Fremme" i Bergen starter kurs for 
opplæring i hermetikkfremstilling. 

 
1894 
Chr. Bjelland & Co. A/S starter 

produksjon av sardiner i fabrikk nr. 1 
på Skagenkaien. Firmaet vokser 

hurtig og etablerer fabrikker over 
hele landet.  
 

1898  
Hermetikfabrikanternes Forening blir 

stiftet i Stavanger. 
 
1900 

Det er 38 fabrikker i Norge. 14 ligger 
i Stavanger. 

Den 17. mai lanserer Søren Opsal, 
Stavanger den første brukbare 
falsemaskinen for firkantet blikkboks. 

Den tas i bruk for påfalsing av 
bunnen på den "franske" 

sammensatte boksen hvor lokket er 
loddet på. Chr. Bjelland & Co. A/S 

kjøper 2 stk. av Opsals 

falsemaskiner. 
1901.  

Stavanger Hermetikarbeiderforening 
stiftes i Stavanger. Stavanger 
Blikkenslagerforening, stiftet i 1894, 

går inn i denne. 
Kvinnelige Hermetikarbeideres 

forening stiftes i Stavanger. 
Langvarig arbeidskonflikt i 
hermetikkindustrien i Stavanger. 

Søren Opsal og Wilhelm Nessler 
lanserer en forbedret utgave av 

Opsals første falsemaskin. Søren 
Opsal er verksmester ved W. 
Nesslers Mek. Verksted. 

Helpresset boks tas i bruk. Boksene 
presses ut av ett stykke blikk i 3 

operasjoner og lokket falses på. 
Ingen åpningsanordning. Nesslers 

mekaniske verksted står sentralt i 
denne utviklingen. De første 
pressene importeres fra Tyskland.  

 
 

1902 
Konstruktør Henrik Jørgen Reinert 
ved Rosenberg Mek.Verksted i 

Sandvigen innvilges patent på en 
falsemaskin for firkantboks. 

Dagskapasitet ca. 8000 boks. 
Konkurransen mellom Opsal/Nessler 
og Reinert begynner. 

 
1903- 

Henrik Finne, Paul Scholz og H. Abel 
Lunde som er ansatt ved Stavanger 
Blikemballagefabrik A/S, tar patent 

på åpningsanordning med påloddet 
hempe og åpningssvekk på lokket. 

Stavanger Blikemballagefabrik A/S 
starter produksjon av lokk med 
denne åpningsanordningen.  

Søren Opsal og Wilhelm Nessler 
kommer på markedet med den første 

halvautomatiske falsemaskinen for 
sardinboks. Dagskapasitet, ca. 9000 
boks.  
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1905- 

Sardininproduksjonen har til nå i 
hovedsak vært basert på manuelt 
arbeid uten spesielle tekniske 

hjelpemidler. Kapasiteten er derfor 
forholdsvis liten. Oppfinnsomheten 

blant industriens ansatte er imidlertid 
stor og en mengde oppfinnelser 
(hovedsakelig av stavangerfolk) fører 

til at teknisk utstyr og maskiner mer 
og mer blir tatt i bruk og hjelper til 

eller overtar det manuelle arbeidet. 
Kapasitet og salg øker sterkt.  
Den helpressede boksen, 

"Reinertsmaskinen" og Opsals 
presseverktøyoppfinnelser 

revolusjonerer den 
emballasjemessige siden av 

sardinproduksjonen og fortrenger 
den "franske" boksen fra markedet. 
Og ettersom det er 

blikkenslagerverkstedene som lager 
denne boksen, ebber deres 

storhetstid ut. 
Paul Scholz, Albert L. Barstad og H. 
Abel Lunde starter Stavanger 

Bliktrykkeri og Maskinværksted 
basert på åpningsanordning med 

påloddet hempe og åpningstunge 
som de sammen med Henrik Finne 
fikk patent på i 1903. Finne går sine 

egne veier med patentet.  
Hermetikkformann, Ole Andreas 

Rasmussen, ansatt hos Chr. Bjelland 
& Co A/S, finner opp å lage 
åpningshempen i ett stykke med 

lokket slik at loddeoperasjonen ble 
eliminert. Patentet står i Bjellands 

navn. Det tas etter hvert i bruk av 
hele industrien. 
Søren Opsal lanserer den kombinerte 

snitt-, trekk- og beskjæringsstansen 
som gir betydelig forenkling av 

boksproduksjonen. 
Dagsproduksjonen pr. presse 
kommer opp i 20.000 boks. 

C. Middelthon har kjøpt Reinerts 
falsemaskinpatent og er kommet 

godt i gang med markedsføringen av 
"Reinertsmaskinen". Den produseres 

av De Forenede Norske Laase- og 

Beslagfabriker A/S i Stavanger, 
senere Trio Fabrikker A/S. 

Stavanger Preserving Co. kjøper 
"Reinertsmaskin" nr. 1, 2 og 5 og 
skifter ut noen av sine Opsal/Nessler 

maskiner. Chr. Bjelland & Co A/S 
kjøper maskin nr. 3 og 4. Rønneberg 

Preserving kjøper nr. 6 og 7.  
Henrik Jørgen Reinert får 
sølvmedalje av "Selskapet for De 

Norske Fiskeriers Fremme" for sin 
falsemaskin. 

Den franske sardinindustrien stevner 
de norske hermetikkfabrikantene for 
en rekke europeiske domstoler hvor 

de hevder at den norske røkte 
brislingen ikke kan kalles for "røgede 

sardiner" og påstår å ha enerett på 
sardinbetegnelsen på sitt 

sardinprodukt. Rettssakene varte i 
hele 10 år og endte med at 
franskmennene fikk medhold i sin 

påstand, se år 1914.  
 

1906 
I en artikkel i Stavanger Aftenblad 
tar avisen til orde for at der 

opprettes et hermetikkmuseum.  
 

1907 
Nesslers verksted har til sammen 
levert 70 stk. Opsal/Nessler 

halvautomatiske falsemaskiner. 
Johan Tjaaland lanserer den første 

praktisk brukbare 
hodeklippemaskinen for røkte 
sardiner. Den er utført med 

horisontalt roterende kniver. Året 
etterpå lanserer imidlertid Hans J. 

Larsen en klippemaskin som 
utkonkurrerer Tjaalands maskin. 
Larsens maskin er karakterisert ved 

et knivbånd som løper over 2 store 
hjul og som skjærer hodene av. 

Maskinen blir derfor kalt 
"båndklippemaskin" og blir etter 
hvert enerådende på markedet i flere 

årtier fremover. 
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1908 
Snurpenot tas i bruk. Fisket blir 

dermed mer effektivt. 
Sardinindustriens sterke vekst og 
store svingninger i brislingfisket som 

i gjennomsnitt lå på ca. 500 000 skj. 
tilsv. 50 mill. boks per år, fører til at 

der ikke kan skaffes nok råstoff. 
Industrien starter derfor å bruke 
småsild som sardinråstoff. 

Årsproduksjonen kommer derved 
etter hvert opp i 100 mill. boks. 

Tredeapparatet tas i bruk. Tidligere 
ble fisken "tredd" for hånd gjennom 
øyet inn på teinen. Apparatene blir 

først laget av tre, senere støpt i bly 
og glass før de får sin endelige form i 

emaljert støpegods. 
Hermetikfabrikanternes Forening blir 

omdannet til De Vestlandske 
Hermetikfabrikanters Forening. 
C. Middelthon begynner å eksportere 

Reinertsmaskiner til utlandet, 
spesielt til Spania. Her har 

stavangermannen, Johannes Kielland 
Sømme slått seg ned i Bilbao i 1891 
hvor han bl.a. er representant for C. 

Middelthon. Etter en tid finner han ut 
at det er altfor dyrt å importere 

maskinene helt fra Norge, og 
kommer til enighet med C. 
Middelthon om å lage 

Reinertsmaskiner i Spania på lisens. 
Dette går meget godt og 

forretningen utvikler seg med årene 
til å bli en av Europas ledende 
fabrikker for falsemaskiner under 

navnet SOMME. Firmaet var i 
Sømmefamiliens eie til for få år siden 

da det gikk konkurs. Nye eiere 
overtok og bedriften er fremdeles i 
drift under navnet, SOMMETRADE. 

Mer om dette under år 2001.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1910 
John Braadland Ltd. kjøper Øvre 

Strandgaten 88a, i dag Norsk 
Hermetikkmuseum, for bruk til lager 
og ansjosproduksjon. Bygningen var 

oppført i 1875 og "huset" et av byens 
største garverier. Bygningen får 

senere et tilbygg med røkeri for 
sardinproduksjon.  
 

1911 
Rydberg & Petterson & Co., 

spesialverksted for 
hermetikkmaskineri, lanserer den 
første patenterte 

oljepåfyllingsmaskinen. 
 

1912 
A/S Norwegian Canners Export 

Office, " Norcanners Ltd. " blir stiftet. 
Det er som navnet indikerer en felles 
salgsorganisasjon for de aller fleste 

norske hermetikkfabrikkene. Første 
formann er Jacob B. Natvig.  

"Reinertsmaskinen" er solgt i 600 
eksemplarer til inn- og utland. 
Nessler lanserer ny helautomatisk 

falsemaskin, "Record". Den får 
æresdiplom på fiskerimessen i 

Kjøbenhavn. 
 
1913-1922 

Elementærteknisk dagskole med 6 
måneders kurser, opprettes i 

Stavanger. Skolen har avdeling for 
hermetikkteknikk og uteksaminerer 
til sammen ca. 29 elever. Avdelingen 

innstilles p.g.a. manglende interesse. 
De forskjellige hermetikkfirmaene 

slår seg sammen i såkalte råstoff- og 
føringslag for å sikre råstofftilførselen 
og Brislingbørsen, Brislingforeningen, 

Brislingkompaniet, Brislingkontoret 
1914, Brislinglaget og 

Indkjøpskontoret Nøitral m.fl. stiftes.  
 
 

 
 

 
 



 5 

 

1914 
Rettssakene om retten til 

sardinnavnet avsluttes med tap for 
de norske hermetikkfabrikantene. De 
må derfor slutte med å bruke 

sardinbetegnelsen i Europa og går 
her over til betegnelsene, "røkt 

brisling" og "røkt sild". I U.S.A. og 
verden for øvrig er det "fritt fram" å 
bruke sardinnavnet. Produktene 

selges derfor her som 
"brislingsardiner" og "sildsardiner" 

laget av henholdsvis brisling og 
småsild (mussa). 
Reinertsmaskinen kommer i 

halvautomatisk utførelse. Den blir 
ingen suksess. 

 
1914-1918 

Jobbetid under 1. verdenskrig. Stor 
eksport og øking i antall 
sardinfabrikker. I 1915 er der 128 

sardinfabrikker i Norge, 48 i 
Stavanger. 

 
1917 
De Norske Hermetikfabrikers 

Landsforening blir stiftet. Første 
styreformann, Jacob B. Natvig, 

disponent for A/S Sardinfabrikken 
Norrig. Vestlandske 
Hermetikfabrikers Forening som hittil 

har virket som en slags 
landsforening, innlemmes i den nye 

foreningen. 
Kort tid etter at Natvig er blitt 
formann i Landsforeningen, tar han 

initiativ til realisering av en ide om 
hva han kaller, "vitenskapelig hjelp 

til hermetikkindustrien" 
(Hermetikkindustriens 
Laboratorium). Dette hadde han 

tidligere tatt til orde for ved flere 
anledninger. Komité oppnevnes med 

Natvig som formann. 
Tidsskrift for Norsk Hermetikindustri 
starter sin virksomhet.  

 
 

 
 

 

1918- 
De Norske Hermetikfabrikers 

Landsforening utlyser 
premiekonkurranse om "Forbedring 
av nuværende røkearrangement for 

sild og brisling i en hermetikfabrik ". 
Ingen av besvarelsene premieres. 

Men ing. Hans Bjørges forslag til 
horisontal røkeovn viser seg 15 år 
senere til å bli modell for Kværners 

horisontale røkeovn som ble tatt i 
bruk av hele sardinindustrien. 

 
1920 årene 
Konjunktursvikt medfører mange 

konkurser. Bare 50 av de 180 
produsentene som eksisterer i 1919 

unngår eierskifte, konkurs og 
liknende. 

 
1924 
Reklamefondet for Den Norske 

Hermetikkindustri opprettes med 
formål å ta seg av felles 

markedsføring av norsk 
hermetikkindustri i utlandet. 
 

1925 
198 hermetikkfabrikker i Norge, 59 

fabrikker i Stavanger. 
 
1928 

Den franske automatiske 
falsemaskinen, Lubin Weiffenbach 

(kapasitet 2000 boks pr. time) 
introduseres I Norge. På den tiden er 
den manuelle "Reinertsmaskinen" 

dominerende i Norge. Den er 
imidlertid "gått ut på dato" og 

fabrikantene "står i kø" for å kjøpe 
den nye tidsmessige franske 
falsemaskinen. 

1930 
C. Middelthon tar opp konkurransen 

med den franske falsemaskinen og 
lanserer en ny automatisk 
falsemaskin, Trio A. Den har en 

kapasitet på 2000-2500 boks pr. 
time og er billigere enn den franske. 

Den får likevel ikke den helt store 
suksessen på markedet. 
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Chr. Bjelland & Co. A/S kjøper 5 stk. 

Benz & Hilgers’ etiketteringsmaskiner 
med en kapasitet på ca. 40 boks pr. 

min. Maskinen er helt unik i sitt slag 
og pakker boksen både med 
pergamynpapir, garantiseddel, 

sideetikett og toppetikett. Der kom 
visstnok ikke flere maskiner til 

landet. Kanskje den var for dyr eller 
for komplisert. Hermetikkmuseet har 
utstilt en av maskinene i 2. etg. 

 
1931 

Den første "Sternerovnen" (vertikal 
røkeovn) blir installert ved United 
Sardine Factories i Bergen. 

Hermetikkindustriens Laboratorium 
(foreslått av Jacob B. Natvig) åpnes i 

Stavanger som eneste 
hermetikklaboratorium i Europa. 

Første direktør, Gudbrand Lunde. En 
av Laboratoriets første oppgaver er å 
dokumentere at hermetikk ikke er 

"død mat" som noen hevder, men at 
steriliseringsprosessen bare 

reduserer vitamininnholdet i 
ubetydelig grad. Videre er det viktig 
å fastlegge optimale 

steriliseringsbetingelser for de 
forskjellige produktene og for øvrig gi 

hermetikkindustrien råd i alle faglige 
spørsmål.  
 

1932 
A/S Nordisk Aluminiuminustri 

lanserer aluminium som 
boksmateriale etter ca. 10 års 
forsøk. De avsluttende forsøkene var 

utført i nært samarbeid med 
Hermetikklaboratoriet. Selv om 

bokser av aluminium blir brukt en del 
til middagshermetikk under krigen, 
bl. a. til fiskeboller, går det mange år 

før aluminium for alvor slår gjennom 
som materiale for sardinboks. Dette 

skjer først etter 2. verdenskrig.  
Kværner Brug, Ham-Jern A/S og 
Rydberg & Petterson Co. A/S tar 

patent på de såkalte 
"overtrykksautoklavene" for 

autoklavering av aluminiumboks.  
 

1933 

Ny hermetikklov vedtas av Stortinget 
og A/S Hermetikkfabrikkenes 

Brislingsentral opprettes. Medfører 
gjennomregulering av bransjen med 
bestemmelser om råstoffordeling 

(kvoter avhengig av røkekapasitet) 
og at fabrikkene kan selge sine 

produkter til Brislingsentralen for å 
være sikret mot tap. Det blir også 
innført ordninger for å hindre 

nyetableringer. 
Kværner Brugs vertikale røkeovn blir 

installert på E. M. Nielsen Moes 
fabrikk på Kråkerøy utenfor 
Fredrikstad. 

 
1934 

184 fabrikker i Norge, 58 fabrikker i 
Stavanger. 

 
1939-45 
Den tekniske utviklingen av 

sardinindustrien står bortimot stille 
under 2. verdenskrig. Maskiner og 

tekniske hjelpemidler er fremdeles 
bare dampkjel, autoklav, 
tredeapparat, teinevasker, 

oljemaskin, falsemaskin, 
boksvaskemaskin og en enkel 

kjedetransportør for transport av 
fiskebrett ("råstoffbrett") til og fra 
leggerne. 

 
 

1946 
De Norske Hermetikfabrikers 
Landsforening tar initiativ til utvikling 

av automatisk tredemaskin og 
utpeker "Tredemaskinkomiteen" til å 

ta seg av dette. Siviling. Carl Sundt 
Hansen, Stavanger som hadde vært 
ansatt ved Hermetikklaboratoriet, blir 

ansatt ved Studieselskapet for Norsk 
Industri for å ta seg av 

utviklingsarbeidet. 
C. Middelthon moderniserer og 
forbedrer Trio-A maskinen og 

forandrer navnet til Trio-B. 
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1948 

Det er en lite tidsmessig og utslitt 
industri som starter på etterkrigens 

store oppgaver med å vinne tilbake 
de utenlandske markedene som var 
tapt under krigen. 

Hermetikkindustriens Laboratorium 
oppretter derfor en maskinavdeling 

med konstruksjonskontor og 
moderne mekanisk verksted. I årene 
som kommer gjøres her en hel rekke 

oppfinnelser som rasjonaliserer 
sardinproduksjonen. Samtidig 

utvikler avdelingen seg til et 
kompetansesenter hvor fabrikantene 
får hjelp i alle spørsmål vedr. bl.a. 

maskin- og fryseteknikk, falsing, 
emballasje og fabrikkplanlegging.  

Lubeca-Werke GmbH, Tyskland 
kommer på det norske markedet 

med sin helautomatiske falsemaskin, 
LW 303., kapasitet, ca. 3600 boks 
pr. time. Den har mange likhetstrekk 

med den gamle franske Lubin-
Weiffenbach maskinen, men er 

videre utviklet. Den er derfor en 
tidsmessig og god falsemaskin og blir 
meget godt mottatt av den norske 

sardinindustrien på bekostning av 
Trio-B maskinen. 

 
1949 
Den første automatiske 

tredemaskinen prøvekjøres bl.a. ved 
Stavanger Canning. 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling kommer inn i 
utviklingarbeidet og bygger den del 

av maskinen som legger teinene på 
røkerammen. 

 
1950 
Den amerikanske falsemaskinen 

I.M.C. kommer på markedet og blir 
innkjøpt av en del større fabrikker. 

Den får imidlertid ikke den store 
utbredelsen da den er forholdsvis dyr 
og komplisert. 

 
 

 
 

1951 

Prøvekjøring av prøve-tredemaskinen 
i Stavanger og Bergen går bra og 

den videre utviklingen av maskinen 
fortsetter i Bergen i samarbeid 
mellom Bergens Bliktrykkeri og Trio 

Maskinindustri. Eksterne 
konstruktører engasjeres og 

konstruksjonsarbeidet av 
prototypmaskin påbegynnes i 
Bergen. 

 
1952 

Hermetikk- og Konservesindustriens 
Fagskole (Hermetikkfagskolen) blir 
åpnet i Stavanger. Første skolesjef, 

Ove Hapnes. Skolen ble senere 
Næringsmiddel- teknisk skole. 

 
1953 

Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt 
starter sin virksomhet. Første 
direktør, Olav Chr. Sundsvold. 

Trio Maskinindustri, Stavanger 
lanserer sin nye automatiske 

falsemaskin, "TAF 3". Den er mer 
eller mindre kopi av den tyske 
Lubeca-maskinen, men er billigere 

enn denne. En del år senere lanserer 
Trio en forbedret utgave som de gir 

navnet, TAF 4.  
 
1955 

134 fabrikker i Norge, hvorav 50 i 
Stavanger. 

Hermetikklaboratoriet avslutter 
forsøk som startet i 1943 med formål 
å finne ut om brisling kan fryses for 

senere opparbeidelse til røkte 
sardiner slik at pakkesesongen kan 

forlenges. Forsøkene viser at brisling 
er holdbar i flere måneder dersom 
den fryses til isblokk sammen med 

vann og lagres ved minst – 25 °C.  
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1956 

Strukturendringer i industrien 
starter. A/L Hermetikksentralen 

opprettes og de gamle centralene 
(Hermetikkfabrikkenes 
Brislingcentral, Hermetikkfabrikkenes 

Sildcentral og Kipperscentralen) 
avsluttes og innlemmes i den nye A/L 

Hermetikksentralen. Første direktør, 
Carl Fred. Kolderup. Mange av 
reguleringene fra 1930-årene 

oppheves, bl. a. oppmykes 
kvotereguleringen. Likeledes blir det 

mer eller mindre slutt på en del 
andre spesielle og kompliserte 
ordninger og avtaler. 

 
1957 

Chr. Bjelland & Co. A/S tar i bruk 
frosset sardinråstoff. Fisken fryses i 

aluminium bakker i luftfryser. 
Innfrysing og lagring utføres ved 
fryseanlegg langs kysten. 

Bjelland har gode resultater med 
frosset råstoff og den øvrige 

industrien følger etter.  
 
1958 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling lanserer den første 

automatiske teineavstrykeren som 
stryker fiskehodene av teinene. Dette 
arbeidet ble tidligere gjort for hånd. 

Maskinen settes i produksjon og 
markedsføres av Rydberg & 

Petterson A/S og tas etter hvert i 
bruk av hele sardinindustrien.  
Chr. Bjelland & Co bygger 

sentralfabrikk i Stavanger med 
kapasitet tilsvarende 3 fabrikker av 

gammel størrelsesorden, 
dagskapasitet ca. 800 kasser pr. 
hundre boks. Helårsdrift med frosset 

råstoff utenom fiskesesongen. 
Fabrikken utstyres med helt ny type 

leggelinje hvor boksene ensrettes 
automatisk, doseres med olje og 
transporteres enkeltvis ut til 

leggerne. Fiskebrettene både 
tømmes for fiskerester og vaskes før 

de legges automatisk inn i 
klippemaskinen for påføring av ny 

røkt fisk. Leggelinjen med utstyr er 

utviklet ved Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling og gir en betydelig 

innsparing av arbeidskraft samtidig 
som den gir leggerne optimale 
muligheter for et rasjonelt 

bevegelsesmønster og større 
yteevne. Gjennombrudd for bruk av 

pneumatiske komponenter. 
 
1960 

83 fabrikker i Norge, 38 i Stavanger. 
En del av fabrikkene bruker frosset 

råstoff utenom fiskesesongen. 
 
1961- 

A/L Hermetikksentralen med 
tilhørende restriksjoner med bl.a. 

minstepriser, oppheves. 
Forandringene starter en avskalling 

av både firma og anlegg og det 
utkrystalliserer seg noen få store 
firma og konsern. 

Det viser seg at frosset råstoff gir 
kvalitetsmessig tilfredsstillende 

resultater. Stadig mer av fangsten 
fryses derfor og lagres for senere 
opparbeidelse for å drøye sesongen. 

Dette resulterer i at en del mindre 
fabrikker legges ned uten at dette 

går utover årsproduksjonen. 
Gjenværende fabrikkanlegg 
moderniseres og rasjonaliseres med 

bl.a. nye leggelinjer. Frysingen 
foregår ved vanlige fryseanlegg langs 

kysten hvor den frosne fisken også 
blir lagret.  
 

1963 
Sardinboksen har i alle år vært 

pakket i pergamynpapir og 
toppetikett. Innpakkingsmåten er 
godt innarbeidet på markedet og det 

er vanskelig å tenke seg annen 
innpakning. Men da 

etiketteringsmaskinen som kom til 
landet i 1930 ikke kan skaffes lenger, 
må den overveiende del av den 

såkalte "etiketteringen" utføres for 
hånd. Og dette arbeidet blir etter 

hvert for dyrt. Flere alternativer 
diskuteres. Et alternativ er å pakke 
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sardinboksen inn i dekorert plastfilm 

som det brukes for såpestykker. En 
annen mulighet er å putte boksen inn 

i pappeske (sjaktel). Begge 
alternativer tas i bruk og i en 
overgangsfase ser det ut til at 

sjaktelen går av med seieren da den 
er billigst til å begynne med. 

Hermetikklaboratoriet 
maskinavdeling utvikler til og med en 
enkel skjaktelfyllemaskin. Men etter 

hvert er det dekorert plastfilm som 
overtar. Den første pakkemaskinen 

for plastfilm kommer til landet. Det 
er den italienske pakkemaskinen, 
"Corazza" som der senere kom 

mange av. 
Hermetikklaboratoriets 

maskinavdeling tar patent på og 
lanserer en halvautomatisk 

stuemaskin for såkalte "blanke" 
(uetiketterte) boks. Trio 
Maskinindustri overtar produksjon og 

markedsføring.  
 

1964 
Chr. Bjelland & Co. A/S får idé om at 
den beste måten å sikre godt råstoff 

på er å fryse fisken ned på feltet 
umiddelbart etter opptak. De går 

derfor til anskaffelse av frysebåten, 
F/S Sardinen. Båten utstyres med 
vertikale platefrysere som like før var 

utprøvet av Hermetikklaboratoriet i 
Grimsby, England. Det viser seg at 

fryserne er velegnet til formålet og 
alle de senere frysebåtene blir utstyrt 
med samme type frysere 

(Jackstone). 
Det tok en tid før en fant ut den 

beste måten å tine de frosne 
fiskeblokkene på. 
Mest rasjonelt viste seg å overrisle 

blokkene med temperert sjø- eller 
ferskt vann. Der lages spesielle 

stativer for dette. 
 
1965 

Central Canning Co A/S bygger også 
et moderne sentralanlegg i 

Stavanger og sentraliserer sin 
produksjon her. Planløsning, 

Hermetikklaboratoriets 

maskinavdeling. 
 

1966- 
Bjellands resultater med sin første 
frysebåt viser at ideen til å fryse 

fisken på fiskefeltet, var meget god. 
En del andre fabrikanter i Stavanger 

blir enige om å følge etter og danner 
frysebåtselskapet, A/S Samfrost som 
kjøper frysebåten, F/S Samfrost.  

Chr. Bjelland & Co. A/S anskaffer nok 
en frysebåt, F/S Stavangeren. 

Det er mangel på norsk råstoff og 
det til å importeres både fersk og 
frossen brisling fra Skottland. Da 

denne ikke har samme kvalitet som 
sommerfanget norsk brisling, gis det 

tillatelse til å kalle produktet for 
sildsardiner. 

 
1968 
48 fabrikker i Norge, 13 i Stavanger. 

8 av fabrikkene i Stavanger er eller 
blir tilsluttet frysebåtselskap og 

baserer en vesentlig del av driften på 
frosset råstoff og får helårsdrift. De 
andre fabrikkene innstiller etter 

hvert. 
 

1970 
Både Bjelland og Samfrost har gode 
resultater med sine frysebåter og de 

resterende sardinfabrikantene finner 
ut at de også må gå inn i et 

frysebåtsamarbeid og danner 
frysebåtselskapet, A/S Fellesfrost. I 
dette selskapet inngår også en større 

fabrikant i Bergen. Fellesfrost går til 
anskaffelse av en shelterdekker som 

bygges om til frysebåt og får navnet, 
King Frost. Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling er fryse- og 

maskinteknisk konsulent ved så vel 
denne som ved senere anskaffelse av 

båter som ombygges til fryseskip. 
Chr. Bjelland & Co. A/S anskaffer den 
3. frysebåten, F/S Svithun. 

Det går ikke mange årene før all 
brisling blir frosset på fiskefeltet. 

Fisken lagres ved fryselager som 
fabrikkene etter hvert bygger i 
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tilknytning til sine fabrikker og gjør 

seg uavhengig av fryseanleggene 
langs kysten.  

Det er mangel på råstoff og frosset 
brisling fra Østersjøen, produsert av 
østtyske fryseskip, hjelper til å holde 

produksjonen oppe. 
Noregs Sildesalslag kjøper Bergenhus 

Canning i Bergen og danner Norbest 
Canning Co. A/S. Fiskerne blir derved 
også "fabrikanter". 

Det blir forbud mot å fange småsild 
og sardinindustrien kommer i store 

råstoffproblemer. Til alt hell er der 
store forekomster av brisling langs 
kysten av Skottland. Det blir 

redningen for den norske 
sardinindustrien som til sammen 

disponerer 6 frysebåter som både 
kan fryse og transportere fisken til 

Norge for opparbeiding til sardiner. 
Også en del skotske landfryseanlegg 
engasjeres i frysingen.  

Gode år hvor samlet produksjon 
svinger mellom 100 og 170 mill. 

bokser. 
 
1972 

Chr. Bjelland & Co. A/S kjøper 
Stavanger Preserving Co. 

A/S Fellesfrost går til anskaffelse av 
frysebåten, F/S Queen Frost.  
 

1973 
Internasjonal oljekrise, resulterer i 

betydelig konjunkturnedgang. 
A/S Samfrost går til anskaffelse av 
frysebåten, F/S Samfrost til 

erstatning for den første F/S 
Samfrost som havarerte p.g.a. brann 

i Boknafjorden. 
Studier i 1971 viste at leggernes 
kapasitet kan økes betydelig ved å 

legge forholdene til rette for et 
optimalt bevegelsesmønster og 

enkeltvis til- og fra-transport av 
boksene. I forbindelse med 
modernisering av en 

hermetikkfabrikk i bergensområdet 
utvikler Hermetikklaboratoriets 

maskinavdeling en ny leggelinje hvor 
disse forhold optimaliseres. Linjen er 

bl.a. utstyrt med elektronisk telling 

av boksene. Første gang datateknikk 
tas i bruk i hermetikkindustrien. 

 
1974- 
Størrelsen av fisken i et steng kan 

variere ganske mye. Frysebåtene får 
derfor installert sorteringsmaskineri 

som eliminerer unødig opptining av 
utkast (for stor og for liten fisk) samt 
skiller fisken i to størrelsesgrupper, 

"ett- og tolagsvare". Dette gir store 
fordeler for produksjonen. 

Systemutvikler er 
Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling. 

Etter et forholdsvis godt år i 1973 
med en produksjon på 180 mill. 

boks, synker produksjon og salg til 
det halve. Dette skyldes en rekke 

forhold som folkets ”Nei” til 
Fellesmarkedet, sviktende 
råstofftilførsel, økende råstoffpriser, 

lønnseksplosjon p.g.a. oljeaktiviteten 
og ugunstig valutautvikling m. v. 

Situasjonen blir derfor svært kritisk 
for de fleste fabrikantene. 
Det såkalte "Heen-utvalget" 

oppnevnes ved Kgl. Res. Det får til 
oppgave å utrede sardinindustriens 

situasjon samt muligheter for å 
opprettholde industrien på et rimelig 
nivå evt. med offentlig bistand. Som 

underutvalg utreder 
Hermetikklaboratoriets  

maskinavdeling industriens tekniske 
stand og rasjonaliseringsmuligheter. 
Stavanger Kommune nedsetter en 

komité som får til oppgave å utrede 
mulighetene for et 

hermetikkmuseum i Stavanger. 
Komiteens formann er Richard 
Johnsen.  

 
1981 

Heen-utvalget starter en prosess 
som ender med at alle de 
gjenværende fabrikkene får 

økonomisk hjelp fra staten til å stifte 
et nytt selskap, Norway Foods Ltd. 

A/S. Dette selskapet overtar hele 
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produksjonsapparatet og salg av 

norske sardiner. 
 

1982 
Norsk Hermetikkmuseum blir offisielt 
åpnet. 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling lanserer en maskin 

for automatisk stuing av de ferdige 
uetiketterte sardinboksene i 
pappkartonger a 100 boks. Maskinen 

er en videreutvikling av 
stuemaskinen fra 1963. 

 
1983 
Norway Foods Ltd. innstiller driften 

ved tidligere Bjellands sentralfabrikk 
på Verven i Stavanger. Derved er der 

0 sardinfabrikker igjen i Stavanger. 
 

1984 
Frysebåtene utstyres med maskineri 
for fremstilling av flak-is som kjøler 

ned fisken i mottaksbingen. Sikrer 
åtefri brisling. Systemutvikler, 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling.  
 

1985 
Boikott av Sør-Afrika, innebærer et 

eksporttap 10 % av eksporten til 
Norway Foods.  
Stiftelsen Norconserv etableres og 

Hermetikkindustriens Laboratorium 
samt Norges Hermetikkfagskole m.v. 

innlemmes i denne. Første direktør, 
Harald Pedersen. 
Etter flere års forsøk lykkes 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling å lage en 

doseringsvekt og et system som 
sikrer en riktig nettovekt på boksene. 
 

1988 
Hermetikkindustriens Kontrollinstitutt 

avslutter sin virksomhet. Personalet 
overtas av Norconserv. 
 

1990 
4 produksjonsanlegg i Norge. Disse 

er i Davanger, Eikelandsosen, Fedje 
og Skånevik. 3 av fabrikkene har 

topp moderne produksjonsutstyr i 

rustfritt stål og datastyrt maskineri 
utviklet og prosjektert av 

Hermetikklaboratoriets 
maskinavdeling. Leggingen foregår 
fremdeles for hånd. Alle forsøk for å 

mekanisere eller automatisere 
leggeoperasjonen har vært 

mislykket.  
Norway Foods slutter å produsere 
sardinboks med vanlig nøkkelåpning 

og går over til den såkalte "Ring-pull" 
åpningen. Nøkkelåpningen har til da 

vært i bruk i over 85 år. Det er 
sensasjonelt at det karakteristiske 
trekket ved "Ring-pull" åpningen 

allerede var oppfunnet i Stavanger i 
1912. Hermetikkmuseet har prøver 

som viser dette. Oppfinnelsen var 
nok "forut for sin tid".  

De Norske Hermetikkfabrikkers 
Landsforening oppløses og går inn i 
Næringsmiddelindustriens 

Landsforening. 
 

1994 
Norway Foods Ltd. tildeles 
amerikansk pris for dyktig 

markedsføring. Konsernet går med 
betydelig overskudd. De 

gjenværende 3 fabrikker i Skånevik, 
Eikelandsosen og Davanger har en 
samlet produksjon på 30 mill. 

bokser, 90 % eksport. Samlet 
ansatte i firmaet er 280.  

 
1996 
Norway Foods Ltd. kjøpes opp av 

Rieber & Sønn ASA. Administrasjon 
og salg flyttes til Bergen. Lageret 

beholdes i Stavanger. 
 
1999 

Norway Foods Ltd. går over til bruk 
av koniske sardinboks.  

 
2001 
Fabrikken i Skånevik stenges den 30. 

mars. Fabrikkene i Eikelandsosen og 
Davanger på Askøy er fremdeles i 

drift. Årsproduksjonen er ca. 23 mill. 
boks. 
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Til sammenlikning var 

årsproduksjonen i de gode 1970 
årene på ca. 170 mill. bokser. 

F/S Queen Frost er den eneste 
frysebåten som fremdeles er i drift. 
Som "Reinertsmaskinen" i 1928 er 

også Trios falsemaskin, TAF 4 "gått 
ut på dato" og tiden er inne til å 

fornye falsemaskinparken ved de 2 
sardinfabrikkene som er igjen i 
Norge. Valget faller på falsemaskinen 

til SOMMETRADE i Spania. Dette 
firmaet som i 1908 startet med 

Reinertsmaskiner fra Stavanger med 
en kapasitet på ca. 15 boks per. 
min., kan i dag levere "tilbake til 

Norge" topp moderne falsemaskiner 
med en kapasitet på 210 boks per. 

min..  
"Ringen er sluttet". 


