
Sandsøyværing med på leteaksjonen 

etter Nobile og luftskipet "Italia" 

av Per Molin  
Under oppveksten hjemme på Sandsøy fikk jeg høre min gudfar og nabo Andreas Lockert fortelle om 

opplevelser da han i yngre år var med på ishavsekspedisjoner. Ishavshistoriene fascinerte meg. I 

voksen alder har jeg lest bøkene av John Gjæver. De minnet meg om historien fra barndommen. 

Senere har jeg selv vært på Svalbard flere ganger, men da som elektroteknisk konsulent. 

Høyspentanlegget i Longyearbyen skulle dokumenteres, og så sent som i mai 2009 var jeg ei uke i 

Svea for å dokumentere de elektriske anleggene til gruva. Da ble jeg igjen minnet om hva Andreas 

fortalte. Jeg har for vane å skaffe meg kart over de områdene jeg oppholder meg i. Da dukket navnet 

Braganza opp på ny, båten Andreas var med da de fant Nobile i isen. Bukta utenfor Sveagruva på 

Svalbard hadde fått navnet Braganza. 

Illustrert Vitenskap – historiedelen- har hatt en lengre artikkel om denne leteaksjonen. De kunne ha 
fått låne bilder av oss, bilder som lenge hadde ligget hos familien Lockert på Sandsøya. De dukket 
frem da jeg samlet inn bilder til nettstedet Sandsøya.no og Gårds- og slektshistorien for øya.  
 

 
 
Anders Martin forsvant i 1917 sammen med broren Karl, skuta og øvrig mannskap på ishavet, 
sporløst borte, kanskje skrudd ned av skruisen. Bildet viser Andreas i yngre år på kaia i Tromsø. Han 
kom til Sandsøy etter å ha blitt kjent med Erna Steinheim fra øya som en tid arbeidet hos Holmboe i 
Tromsø. Dette var tidlig på 1930-tallet. Her fikk han fradelt jord i 1939 og startet bureising omtrent 
samtidig med 4 andre bureisere. Han var bygutt, men hadde ingen problemer med å få brutt opp jord 
og bygd opp et gårdsbruk.  
 

Arne Andreas Lockert, f. 13/4 1904, d. 4/8 1989 
ble på øya kalt Lockert da vi hadde en annen 
nabo som også hette Andreas. Han var en ekte 
tromsøgutt. Familien til Andreas hadde sterke 
røtter innen ishavsfangst. Faren, Anders Marthin 
står i kirkeboken oppført som harpunerer hos 
broren, ishavsskipper og reder Karl Johan Lockert 
Nilsen, f. 1855 på Storsteinnes. I 1875 flytter 
Anders Marthin til Juledagene i Tromsø, men i 
1894 bor han på Søberg. Det var i alle fall 3 av 8 
brødre som flytter til Tromsø og blir ishavsfolk. 
Bestefar til disse var »den første Lockert» på 
Storsteinnes, døpt Hans Locher Nilsen, født i mai 
1814 på Storsteinnes hvor han drev stor handel 
og hadde sjøbruk. Man kan lure på hvorfor folk 
fra Balsfjorden var så knyttet til sjøen, men jeg 
har funnet ut at bestefar til Hans Locer, ryddet i 
1787 jord på Storsteinnesstranda og hadde hele 
tre jekter i sin drift. Han skulle visstnok være fra 
Ullsfjorden. 
 



Andreas var i mange år med på trålere fra Rolløya. Han var ikke den som fortalte så mye om dette. 
Kjærvald Rollnes fortalte meg en gang om da de holdt på å forlise i Nordsjøen med T3 H Nord 
Rollnes, en ombygd engelsk marinebåt, «steambåt». I tre døgn klarte Kjærvald å holde båten oppe 
mot uværet, mens Andreas Lockert hele tiden passet steamen slik at båten hadde maskinkraft. Det 
øvrige mannskapet var nærmest slått ut. Men det er en annen historie. 

Hva hendte ? 

Den italienske polarekspedisjonen ledet av general og luftskipkonstruktør Umberto Nobile (1885-
1978) forlot 23. mai 1928 Ny-Ålesund på Spitsbergen på tur mot Nordpolen med luftskipet Italia. 
Etter noen rekognoserings-turer over isen startet selve ferden mot Nordpolen som ble omsirklet 
etter 20 timers flyving. Men allerede 25. mai mistet man kontakten med "Italia", og man fikk ikke 
radioforbindelse igjen før 8. juni.  På tilbaketuren den 25. mai havarerte luftskipet like nordøst for 
Nordaustlandet. Den ene gondolen med 10 mann, deriblant Nobile, ble revet av mot isen. Resten av 
luftskipet med 6 mann forsvant og ble aldri funnet. Seks land deltok i letingen, 8 mann ble funnet, 
deriblant Nobile. Andreas Lockert var med som mannskap på den innleide ishavsskuta Braganza fra 
Tromsø som deltok i letingen og fant Nobile. Nobile falt siden i unåde hos de fascistiske makthaverne 
i Italia etter hjemkomsten og måtte søke avskjed. I 1969 reiste man et monument i Tromsø over de 
som satte livet til på denne ekspedisjonen. Her har vi også et monument over Roald Amundsen, vår 
polarhelt som omkom på letingen etter Nobile. Disse to var rivialiserende polarforskerne. På en felles 
ekspedisjon, visstnok til Grønnland, hadde Nobile gjort mye moro av at Amundsen alltid gikk kledd i 
skinn. Selv hadde han uniform som høyerestående offiser. Men da Nobile ved et uhell gikk gjennom 
isen og raskt måtte "kles om", viste det seg at han hadde en kortklippet saueskinnspels under 
uniformen. 

Roald Amundsen og Latham 

Etter turen med luftskipet Norge i 1926 med Nobile som fører og Riiser-Larsen som navigatør ble det 
brudd mellom Amundsen og Nobile. Da Nobile i 1928 forsvant med luftskipet Italia, sa likevel 
Amundsen seg straks villig til å være med i letingen.  Den 18. juni 1928 drog Amundsen med det 
franske flyet Latham fra Tromsø. Tre timer senere mistet en kontakten med flyet som trolig gikk ned 
ved Bjørnøya. Roald Amundsen, Leif Dietrichson og to franske flyvere omkom.  Seks måneder senere, 
på dagen 17 år siden Amundsen plantet det norske flagget på Sydpolen, hedret det norske folk 
minnet om Norges store sønn med to minutters stillhet, mens alle blottet sitt hode og kirkeklokkene 
ringte over hele landet. 
Jeg har lyktes i å få bilder av Latham-ekspedisjonens siste forberedelser i Tromsø. De to bildene 

nedenfor er fra Magnar Hellebusts jr. private samling. Hans bestefar var i 1928 ordfører i Tromsø. 
 
 



 
Latham i Tromsøsundet 18. juni 1928 med den franske flyveren Guilband  og Roald Amundsen. 

 
Roald Amundsen på Latham 

 

Hva Andreas fortalte 

Italienerne hadde leid inn to tromsøskuter under letingen etter Nobile og hans menn. Letingen 
foregikk i isen, nordøst for Nordaustlandet på Svalbard. Andreas var med tromsøskuta T91T Braganza  
på søk etter Umberto Nobile i Østisen nord for Svalbard.  Nedenfor ser vi skuta Braganza T 91 T som 
fant Nobile etter søk med to sjøfly ombord. Når råka var så stor at flyene kunne ta av, ble de heist på 
vannet og kunne foreta daglige søk oppe i isen. Det var erfarne ishavsfolk med røtter fra Tromsø og 
Balsfjord som vurderte isforholdene (flyene skulle jo tilbake til skuta etter endt tokt). Været kunne 
skifte fort og isen kan være utrolig lumsk.  



   
Braganza T 91 T 

 



   
Dagene medgikk til søk. Det var svenske og norske flyvere som foretok dette. Mannskapet hadde nok 
en spesiell opplevelse når bamsen kom bort til skuta og måtte avlives. Den fulgte også iskanten, men 
på jakt etter sel. 

 
Bilde av flyet med den svenske piloten Lundberg som fant Nobile og mennene i isødet. Flyet kom 
tilbake med Nobile og hans hund "Titina" den 25. juni. 
 
Polarforskerne var datidens store helter. Hele den vestlige verden fulgte med i søket etter Nobile 
hvor hele 6 land deltok.  Da flyet med svensk fører hadde funnet Nobile, kom det tilbake med han. 
De øvrige 9 mennene ble 12. juli hentet av den russiske isbryteren «Krassin, datidens største isbryter. 

 
Den russiske isbryteren «Krassin» 



I mellomtiden hadde de gjenværende på isflaket gjennomgått store lidelser og flere døde. 
Det ble mye kritikk i norsk presse av at Nobile var den første som ble reddet og forlot sitt mannskap. 
En kaptein er den siste som skal forlate. For å dempe kritikken i Norge påstod italiensk presse at 
Nobile var skadet. Han hadde brukket en fot i møtet med isen. Hendelsen ble utnyttet maksimalt 
også politisk. Nobile stod ikke høyt i kurs i Norge, han var en varm tilhenger av fascismen. Det hele 
dertil forsterket i og med at Roald Amundsen var blitt borte under leteaksjonen. 
 
Andreas Lockert var fyrbøter om bord i Braganza. En morgen var han på beina lenge før det øvrige 
mannskapet. Det var gitt streng beskjed at ingen herfra skulle komme over i den andre skuta hvor 
italienerne nå oppholdt seg, deriblant Nobile. Men Andreas var tidlig oppe og snek seg om bord i den 
andre båten. Her kunne han ved selvsyn se at Nobile nok ikke hadde brukket noe som helst og gikk 
fritt omkring i «kahytten». Dette ble holdt hemmelig på turen. Turen gikk til Longyearbyen hvor  
italienerne dro videre i en annen båt. 

 

Her tar italienerne farvel på Spitsbergen med mannskapet på Braganza og begir seg ned til fastlandet 

eget skip.  

I ishavsbyen Tromsø og byen som Amundsen hadde lagt ut fra på sin siste ferd, var det en svært 
amper stemning. Turen gikk derfor til Narvik hvor svensk jernbane brakte mennene videre gjennom 
Sverige. Herfra dro de videre til Italia. Men enkelt var det heller ikke i Narvik. Ilandstigningen fra båt 
til jernbanevogna nede på kaia ble foretatt i en gangbru som ble laget for anledningen. Nobile skulle 
ikke få betre norsk jord ved dette høvet. 
Et eksempel på den opphissete stemningen i Norge var at det ble påstått at et italiensk fly hadde gått 
på vingene fra Vadsø straks det ble kjent at Amundsen skulle fly ut fra Tromsø og at dette flyet trolig 
hadde skutt ned Latham. Italienerne ville ikke at Amundsen skulle finne Nobile. 
 
Etter at siste verdenskrig var slutt har Nobile selv skrevet hva som skjedde og fikk som nevnt reist et 
monument i 1969 i Tromsø over de mennene som omkom på hans ekspedisjon i 1928.  
 
 
  
 


