M. Peterson & Søns rederivirksomhet
Av Eilert Hansen
På slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet var det gode tider for norsk fraktfart. Men i
Moss tolldistrikt var det i 1818 bare 5 hjemmehørende skip, og i 1832 var det 8. Det var først på
1850-tallet Moss begynte å gjøre seg gjeldende som sjøfartsby.
Opphevelsen i 1860 av sagbruksprivilegiene førte til en nedgang i trelasthandelen fra Moss. M.
Peterson & Søn fortsatte med sin trelastvirksomhet, men med Hans Blom ved roret åpnet de også for
skibsfarten som et satsingsområde. I 1848 kjøpte de halvparten av skonnerten «Oscar I» for 1200
spd. Denne ble snart solgt med et litet tap, og året etter gikk Hans Blom inn med en halvpart i
skonnerten «Familien» for 816 spd. Denne lille skuten gjorde det første året 4 turer med ganske god
fortjeneste. I 1850 gikk firmaet inn og kjøpte fullriggeren «Athalia» for 9000 spd. Snart etter kjøpte
de 1/3 av galeasen «Emilie», også kalt «Blommegaleasen» eller «Milla», for 1066 spd. Firmaets
skippere ble gjerne prøvd på denne før de fikk andre skuter å føre.
Etter denne første «prøveperioden» ble det utvidelser av flåten, og Krimkrigen ga gode tider.
Peterson hadde også sitt eget skipsverft der hvor BB hadde cementvarefabrikk eller der blokkene på
Bryggekanten ligger idag. Her bygde de i 1853 fullriggeren «Hedevig» på 230 kommerselester/483
reg.tonn for 20.000 spd. Moss Tilskuer skrev om stabelavløpningen: «Dette her på stedet aldeles
uvante Skue i Forbindelse med den almindelige Interesse for selve Foretagende, havde samlet en
Mængde Mennesker nede ved Bryggerne og paa Stranden, hvilke ved længe vedvarende Hurraraab
tilkjendegav sin Glæde, da Skibet sagte gled ud i sit Element. Fra et Par Batterier paa Stranden gaves
Salut, der besvaredes fra Fartøiet, og et Sangkor udførte endel Sange, hvoriblandt tvende til
Anledningen forfattede.»
Året etter sto barken «Vikingen» ferdig på verftet og da ble det ren folkefest. Moss Tilskuer skrev:
«En Mængde Mennesker fra By og Land overvar det interessante Skuespil».
Da rederiet var på sitt største hadde de en flåte på 22 seilskip og et mindre dampskip som det eide
helt eller delvis.
«Athalia» fullrigger, «Biskop Bruun» bark, «Christiane» bark, «Christiane» fullrigger, «Concordia»
skonnert, «Constance» fullrigger, «Delphin» dampskip, «Emilie» galeas, «Havmand» skonnertbrigg,
«Hedevig» fullrigger, «Høvding» fullrigger, «Marie Louise» brigg, «Mercur» bark, «Mindet» bark,
«Moss» bark, «Niord» bark, «Nordsiøen» bark, «Orpheus» bark, «Rifundo» bark, «Sif» bark,
«Sverre» bark, «Tagal» bark, «Vikingen» bark,.
M. Peterson & Søn var med disse 23 skip det nest største rederiet i Moss. Det eide også sammen
med R.M. Peterson fullriggeren «Sesostris», bygget i Nova Scotia 1841. Firmaet var også
medinteressent i D/S «Moss», fra 1855 byens første dampskip. I 1877 ble Johan Thorne kjøpt ut av
firmaet M. Peterson & Søn ved at han overtok hele rederiet. Th. Peterson ville heller satse på
cellulosefabrikk.

Forkortelser: kl. = kommercelester = 2,1 reg.tonn. 14’ = 14 fot.
Firmaets flåte har i alt bestått av følgende 23 skuter (i alfabetisk rekkefølge):

«Athalia» fullrigger.
Kjøpt i 1850 for 9000 spd., 152kl./322 reg.tonn. Lengde 104’, bredde 23,6’, dypgang 16’. Bygget av
tre i Tønsberg 1847. 1872 ombygget og muligens omrigget til Bark. Redere: 1856?? til 1864 M.
Peterson & Søn, senere S.C. Larsen, Brevik. Gikk i trelastfart på Canadas østkyst. Skippere var i 1856
M. Dundene, i 1883 J. Werdrum.

«Biskop Bruun» bark, 262 kl./550 tonn.

Bygget i Drammen 1867. I Moss 1875-92
så solgt til Tønsberg. Gikk på Canada. Skippere var M.A. Forbeck og A. Jacobsen.

«Christiane» bark, 206kl./433tonn. Bygget I Tvedestrand 1862.

I Moss fra 1863-75.

Skippere var G.N. Bull, E. Pettersen, O.B. Andersen og N. Isachsen.
Den har seilt mest Moss – London med trelast og tatt kull hjem fra Hull. Den har også hatt tur fra
Cardiff til Alexandria og fra Skellefteå til Bordeaux, senere til Malaga, derfra til Barcelona og så hjem.
Også fra Rochefort til Amerika, til Neremathe og senere til Quebec.
Kaptein Bull bruker i journalen det gjengse sjømannsuttrykk «Gud med oss», men ofte forkorter han
det til G.m.o. Uttrykket endres også til «Gud bevare oss» eller «ledsage oss» eller «redde oss», alt
ettersom været var. Det er ganske interessant å se hvordan man har gått i detaljer med hensyn til
journalføringene. Man kan lese om en matros Christian. Hans ferd og bedrifter blir hele tiden ført
inn av kaptein Bull. F.eks. fredag 21. mars i Lerwich: «Om morgenen var matros Christian
beskjenket. Utpå formiddagen gikk han i land uten videre og uten tillatelse. Kom ombord enda mer
beskjenket. Slik holdt han på hele dagen uten å arbeide.» Da skipet kom til Belfast gikk matros
Christian i land uten lov og kom fullt beskjenket ombord igjen. Da de kom til Newcastle skrev kaptein
Bull i sin protokoll etter første dag: «Om morgenen nektet matros Christian å arbeide, men gikk i
land uten tillatelse. Han kom beskjenket ombord igjen på ettermiddagen. Jeg sa ikke noe til ham,
men han begynte med en uhyre støy på dekket, samt brukte uforskammede og nesevise uttrykk mot
meg.» Nå tror man vel at matros Christian snart måtte være slått i dekket, eller i hvert fall være
moden for avmønstring? Men hele sommeren går og høsten kommer og fremdeles skriver kaptein
Bull at matros Christian har vært beskjenket og gjort spetakkel ombord, med skjellsord både mot
kapteinen og styrmannen. Den eneste mulige forklaring på at matros Christian ikke ble avskjediget
må være at han har tilhørt en av byens beste familier, og Blom har vel derfor vært så overbærende
og latt ham beholde sin hyre til tross for den slette oppførsel.
«Christianes» forlis. Av Geir Kamsvaag Berntsen
Søndag 7. november 1875 strandet barken «Christiane» på Solvorevs ytterste høyde, Stenshovud, rett
nord for Gotland under en sørlig storm. Barken ble slått av grunnen to timer etter strandingen og
kapteinen lot ankeret gå. Det var tåkete og langt til land, så «Christiane» ble ikke oppdaget av
kystbefolkningen før utpå kvelden dagen etter og da så sent at redningsbåt ikke kunne gå ut. Først
tirsdag kl. 05:30 var hjelp på vei ut til barken, og to og en halv time senere lå redningsfartøyet
langsides ved vraket. Besetningen, 10 mann med kapteinen, ble tatt ombord og brakt i land med fare
for livet for redningsmennene. To av besetningen var dog omkommet, resten berget livet.
Barken, som var bygd i Tvedestrand i 1862, var allerede fra året etter eiet og styrt fra Moss. Vanligvis
seilte den ruten Moss-London, men hadde også gjort lengere reiser som Cardiff-Alexandria og
Skellefteå-Bordeaux. Kaptein Bull brukte å avslutte skipsloggen med «Gud med oss» eller «Gud
bevare oss» eller «Gud redde oss», alt avhengig av været.
På denne siste reisen var «Christiane» på vei fra Riga til Moss. Auksjon ble avholdt den 30. november
over vraket og det som var berget av inventaret.

«Christiane» fullrigger, 155kl./326 tonn.

Bygget i Tønsberg 1847. I Moss fra 1856.

Skipper O. Henrichsen.

«Concordia» skonnert, 89kl./187 tonn. Bygget i Amsterdam 1861. Forliste i juni
1880 ved Longstone ved Syd Berwich. Mannskapet ble reddet. I Moss 1870-80. Skippere var N. Bull,
H. Pedersen, L. Grønneberg, M. Jacobsen og Adolf Larsen.

«Constance» fullrigger, 308kl./647 tonn.

Bygget ved Vallø Saltverk utenfor
Tønsberg 1863. Seilte i transatlantisk fart, bl.a. Vestindia. I Moss 1864-67. Skipper I.F. Zernichow.

«Constance»

«Delphin» dampskip, 67 tonn.

Bygget i Tvedestrand 1884. Ble brukt til transport av
papir fra Cellulosen. Solgt til Fredrikstad i 1925. M. Peterson & Søn hadde da hatt båten i ca. 20 år.

«Emilie» galeas.
Peterson hadde en tredjepartpart for 1066 spd . 82 kl./172 reg.tonn. Bygget i Rostock. Hørte til i
Moss til 1885. De siste årene i R.M. Petersons rederi. Populært kalt «Blommegaleasen» eller
«Milla». Rederiets skippere ble gjerne prøvd i denne skuta før de fikk andre skuter å føre. Skippere
var G.N. Sanne, M. Stangebye, O.B. Kruse, Thorkildsen, M.S. Sinding, N. Bredal og A. Hansen.

«Havmand» skonnertbrigg, 61kl./128 tonn.

Bygget i Sandefjord 1869. I Moss
1872-76. Briggen hadde strandet på Tofteholmene i Oslofjorden og M. Peterson & Søn kjøpte den
med iværende kullast, men uten rigg, for 500 spd. Skippere var H.J. Hansen, Randers og A.
Schiander.

«Hedevig» fullrigger.
Bygget på eget verft i 1853. 230 kommerselester/483 reg.tonn (1kl. = 2,1 reg.tonn). 20.000 spd.
(spesidaler). Bygget på bysiden av Mossesundet i 1853 av M. Peterson & Søn.
Moss Tilskuer skrev om stabelavløpningen: «Dette her på stedet aldeles uvante Skue i Forbindelse
med den almindelige Interesse for selve Foretagende, havde samlet en Mængde Mennesker nede
ved Bryggerne og paa Stranden, hvilke ved længe vedvarende Hurraraab tilkjendegav sin Glæde, da
Skibet sagte gled ud i sit Element. Fra et Par Batterier paa Stranden gaves Salut, der besvaredes fra
Fartøiet, og et Sangkor udførte endel Sange, hvoriblandt tvende til Anledningen forfattede.»
«Hedevig» ble senere rigget om til bark. Var i rederiets eie til 1872, da R. M. Peterson kjøpte skuten.
Senere ble den solgt til Fredrikstad. Skippere var først H.C. Thorgersen, senere O.B. Andersen.

«Høvding» fullrigger, 1200 tonn. Bygget i New York i 1855 av Jabez Williams for B.A.
Munsford for emigrantfarten (gullfeber) på California. Tidligere navn: Simoon. I 1863 ble den solgt
til Lamport & Holt, Liverpool. Peterson kjøpte den av disse. Dette var en typisk «clipper» med
knivskarp baug, slankt skrog og høy rigg. Bygget i eik, greenhart og pitchpine. Den tilbakela en gang
distansen Quebec – Lands End, England på 10 dager, og hadde ry på seg til å være Norges raskeste
seilskip. Den kom med en glansfull eventyrstemning om seg når den som førstemann om høsten
vendte hjem til Moss for å gå i vinteropplag ved Helgerødstranden. Den var i rederiets eie i 32 år, fra
1875 til den i 1907 ble solgt til opphogging i Holland.
Se egen artikkel om «Høvding».

«Italia» bark, 380 kl./800 tonn.

Blom eide den en kort tid. Det var en pen skute som seilte

på Syd-Amerika.

«Jølund» brigg, 130 ½ kl./274 tonn.

Bygget ved Moss Skibsværft i 1869. Den ble kjøpt av
Th. Peterson og gikk med trelast på England. Senere fikk skuten motor og ble rigget om til
misjonsskip med kirke og hospital.

«Marie Louise» brigg, 83kl./175 tonn.

Bygget i Vegesach (Bremen, Tyskland) 1849.
Kaltes også «Darrebriggen». Skippere var J.W. Zernichow og S. Olsen.
«Marie Louise» forliste i juli 1873 under en voldsom storm i Nordsjøen. Av besetningen ble bare
kapteinen reddet. Briggen, som var på vei fra Fredrikstad til Dunkerque med trelast, gikk helt rundt,
og alle folkene, som ved kantringen var i le, samt en 14 år gammel gutt som var passasjer, ble skyllet
over bord. Bare kapteinen, som sto til rors, og tre mann til, deriblant styrmannen, kom seg opp på
kjølen, hvor de holdt seg fast. Etter en halv time tok en sjø styrmannen, og en halv time deretter ble
de to andre av mannskapet skyllet vekk. Kapteinen fikk tak i en spiker ved å krafse imellom stråkjølen
og den faste kjølen, og til denne spikeren knyttet han halsskjerfet sitt, som han deretter surret om sin
ene arm. Han lå 12 timer på kjølen. Ut på formiddagen roet været seg, og ved middagstid ble han
oppdaget av en seiler som tok ham ombord. Mannskapet var fra Sarpsborg. «Marie Louise» hadde
alltid fart med hell ble det sagt i sjøforklaringen.

«Mercur» bark, 254kl./534 tonn.

Bygget i Amsterdam 1842. Tidligere navn «Zeeland»,
kanonportet. I Moss 1867-97. Seilte på Canada. Skippere var C. Zernichow og N. Bull.

«Mindet» bark, 219kl./460 tonn. Bygget i Moss 1869 på Grøns verft. I Moss 1870-86.
Flere turer til India og Kina. På reise fra Canada til England støtte den på isfjell i Nord-Atlanteren og
slo ned forriggen, baugen knust og klyverbommen slått vekk, men klarte å komme seg til land.
Mannskapet ble reddet. Skipper C. Bruusgaard.

«Mindet»

«Moss» bark, 257kl./540 tonn.

Bygget i Rotterdam 1855. I Moss 1868-78. Gikk bl.a. til
Smyrna (dagens Tyrkia). Seilte mest på Canada, men også Vestindia. Forliste i august 1878 på Prince
Edward Island (ved innseilingen til St. Lawrence i Canada) og ble vrak. Skippere var Helly Hansen og
H.A. Gundersen.

«Niord» bark, 241kl./507 tonn.

I Moss 1875-92. Bygget i Lorment (?) 1865. Seilte på
Amerika og Vestindia. Forliste i Atlanterhavet i mars 1892. Skipper L.T. Larsen

«Nordsiøen» bark, 82kl./173 tonn.

Bygget i Maine, USA 1848. I Moss 1873-88. Senere
omrigget til skonnertskip. Etter sigende et forhenværende slaveskip. Seilte på Østersjøen. Skippere
var H. Schou og H. Pedersen. Var ute i den voldsomme høststormen som raste i 1872. Stormen artet
seg som den reneste naturkatastrofe, og mange skuter fra flere nasjoner ble borte i denne
høststormen. «Nordsiøen» var kommet utenfor Dungenes på vei til Frankrike da stormen var på det
verste. Brottene skylte ustanselig over skuta, dekkslasten reiste seg på ende, og mannskapet følte
seg ikke sikre noe sted. To mann ble tatt av sjøen uten at noen kunne foreta seg noe for å hjelpe,
men en brottsjø slengte dem inn på dekket igjen. Tømmermannen sto til rors, kapteinen var nede i
kahytten – om det var flere ombord hadde tømmermannen ingen anelse om. Da de senere fikk
summet seg, viste det seg imidlertid at alle mannskaper var ombord i god behold. Stormen drev
skuta oppunder kysten, og de kom inn til Falmouth. Der lå i alt 460 skuter. Noen hadde mistet
riggen og andre hadde fått de forskjelligste skader.

«Orpheus» bark, 255kl./536 tonn.

Bygget i Bremerhafen 1856. I Moss 1870-77. Et skip
det stadig fulgte ulykker med. I oktober 1877 kom det på reise fra Sverige til Hull, England ut for en
høststorm og måtte kappe riggen. Dekkslasten og hytter ble vasket overbord av sjøene. Mannskapet
ble reddet av et fiskefartøy. Vraket ble senere funnet av en engelsk kulldamper og slept inn til
Hamburg, hvor det ble kondemnert. Skippere var M. Bruusgaard, H. Hansen og H. Pedersen.

«Rifundo» bark, 136kl./286 tonn.

Bygget i Porsgrunn 1868. I Moss 1875-78. Forliste i
Pentland Firth (mellom Orknøyene og Skottland). Alle mann var borte. Bare skipshunden ble reddet.
Skippere var A. Jacobsen og G. Olsen.

«Sesostris» fullrigger, 267kl./560 tonn.

Bygget i Nova Scotia 1841. I Moss 1863-73.
Eid sammen med P. Erichsen til 1871, da R.M. Petersons rederi ble medeier. I november 1872
forliste den på Smiths Knowl og kapteinen og 14 mann omkom. En skipsgutt var den eneste
overlevende av besetningen, og ble ilandsatt i Grimsby, England. Under de forferdelige
høststormene dette året forliste i alt 258 skip, derav 22 norske. Av de norske gikk 6 ned med «mann
og mus». Det ble i Moss og andre norske byer satt i gang innsamlinger til de etterlatte.

«Sif» bark, 497 tonn.

Bygget i Halden 1873. I Moss 1874-97. Seilte på Vest-India og SydAmerika. Skippere var C.G. Lorange og K. Nerdrum.

«Sverre» bark, 190kl./400 tonn.

Bygget i Åbo 1852. I Moss 1870-94. Seilte på Canada.
Skippere var C. Thorne, C. Jacobsen og H.T. Schau.

«Tagal» bark, 322kl./676 tonn.

Bygget i Dortrecht, Holland, 1852. I Moss 1868-74.
Skippere var T.C. Stangebye, Zernichow og H.A. Gundersen.

«Vikingen» bark.
Bygget på eget verft 1854. 151 kl./317 reg.tonn. Solgt til R. M. Peterson. Hjemmehørende i Moss til
1871. Skippere var J.T. Zernichow og fra 1870 Bøckmann.

D/S «Moss».
M. Peterson & Søn var også medinteressent i D/S Moss, fra 1855 byens første dampskip. Aksjeeierne
solgte «Moss» til Stettin i 1875. Båten ble der satt i trafikk på elven Oder mellom Stettin og
Swinemünde i dagens Polen, under navnet «Kaiser». Båten gjorde 14 mils fart og gikk på 2 ½ time fra
Christiania til Moss, med anløp i Drøbak, Hvitsten og Soon.

D/S Moss

Kilder:
«Et handelshus gjennom 150 år» av Ingolf Kittilsen. Ajourført av Per Schulstad.
«Firmaet og familien Peterson – Moss» av Ingolf Kittilsen.
«Moss som den var» av J.H. Vogt
«Fra småbylivet i Moss» av Jørgen Herman Vogt

