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FORORD 

Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke besteforeldrene mine, Laila og Olav 

Vennesland, for at de lot meg låne en rekke betydningsfulle brev og dokumenter. Bestemor 

har også vært svært behjelpelig med å belyse problemer jeg har hatt i arbeidet mitt. 

Forskerkontakten klassen fikk tildelt, førsteamanuensis Bjarne Markussen ved Institutt for 

nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder, fortjener oppmerksomhet for all hjelpen han 

har gitt oss i forbindelse med besøkene sine.  

Jeg vil også takke lærerne mine, Nina Mikalsen og Sylvi Egelandsaa, for å ha gitt god 

veiledning og tid til prosjektet. Jeg vil takke Dag Hunstad, førsteamanuensis ved Institutt for 

arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitet i Bergen og Universitetet i 

Agder, og lærebokforfatter Herdis Wiik, som har hjulpet meg med å finne relevant litteratur. I 

tillegg vil jeg takke bibliotekaren ved Vennesla Videregående skole, Anne Erfjord, for god 

hjelp med å sanke inn kildemateriell. Til slutt vil jeg takke alle som har hjulpet til med 

korrektur og kommentarer, dette gjelder både familie og venner. 
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1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 

Dette skoleåret har klassen min arbeidet med et tverrfaglig prosjekt innenfor norsk og historie. 

Målet med arbeidet var at hver enkelt elev skulle skrive en rapport, der tre skulle velges ut til 

Holbergprisen i skolen. Vennesla videregående skole har lange tradisjoner når det kommer til 

denne prosjektkonkurransen, og jeg har selv gode erfaringer fra tidligere deltakelse. Allerede i 

startfasen var interessen for oppgaven stor, mye på grunn av faktorene nevnt ovenfor. 

Nysgjerrigheten min ble pirret ytterligere av emnet oppgaven skulle ha. 

Oppgaven skulle gå under temaet “min familie historie”, dette gav muligheten til å skrive om 

noe som angår meg på en helt annen måte. Familien min viste stor interesse for arbeidet mitt, 

og de har fortalt mange spennende historier fra fortiden. Jeg har valgt å utdype meg i en 

historie fra industrialiseringen av Norge. Industrialiseringen i Norge førte med seg en rekke 

endringer for sjøfarten i siste halvdel av 1800-tallet. Det finnes mye forskning på 

industrialiseringen og dens virkninger, men det er ingen som har forsket på hvordan dette 

påvirket min familie.  
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2.0 FORARBEID, FORSKNINGSMETODE OG UTFØRELSE 

2.1 Problemstilling 

Som hovedproblemstilling har jeg valgt å se på: 

Hvordan ble familien min påvirket av industrialiseringen av  

skipsfarten på slutten av 1800-tallet? 

 

Dette skal jeg gjøre ved å studere brev sendt av mine tipptippoldeforeldre, Peder Bendix og 

Henriette Olsen. Jeg skal se på hvordan Peder Bendix Olsen opplever de nye forholdene og 

hvordan han beskriver dette i brevene til sin kone, Henriette Olsen.  Jeg skal spesielt se på tre 

hovedelementer; arbeidsmuligheter, lønningsforhold og hvordan forholdene var på de ulike 

båtene. Når det kommer til arbeidsmulighetene, var det store forskjeller mellom dampskip og 

seilskuter, og lønningsforholdene var svært forskjellige. Dette påvirket økonomien, både for 

Peder Bendix og Henriette Olsen. Brevene inneholder også informasjon om forholdene på 

båten. 

 

2.2 Valg av metode 

I dette prosjektet benytter jeg både en komparativ og en longitudinell studie. 

Industrialiseringen av skipsfarten går over en lengre periode, og det er derfor nødvendig å 

sammenlikne de tre hovedelementene med utgangspunkt i både seilskutetiden og tiden på 

dampskipene. Dette utgjør den longitudinelle delen. Det komparative studiet kommer frem i 

sammenlikningen av seilskutene og dampbåtene som konkrete hendelser. 

Denne oppgaven handler om min familie på slutten av 1800-tallet, og det finnes derfor ingen 

gjenlevende vitner. Kildematerialet jeg skal ta for meg for å svare på problemstillingen, består 

hovedsakelig av brev, men jeg har også benyttet ulike lærebøker, fagtekster og leksikon. 

Selve forskningsarbeidet har gått ut på å nærlese ulike tekster, tolke og forstå dem og sette det 

inn i en historisk sammenheng. 
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2.2.1 Den retoriske situasjonen i brevene 

Brevene er, som nevnt tidligere, en brevveksling mellom Peder Bendix Olsen og hans kone 

Henriette Olsen. De er for det meste datert til 1880 årene, men noen er skrevet før eller etter 

dette tiåret. Brevene er hovedsakelig skrevet for å holde kontakten og for å fortelle hva som 

skjer der de er. Peder Bendix Olsen forteller mye om forholdene på båten, han uttrykker savn 

til familien hjemme i Norge og prøver å forsikre seg om at pengene han sender kommer frem. 

Noen av brevene har også en beroligende tone. Han skriver til kona etter forlis eller ulykker, 

og ber henne om å ikke bekymre seg. De siste brevene inneholder flere argumenter for at 

familien skal flytte over til Amerika og etablere seg der. Henriette Olsen skriver om familien, 

sender bilder og forteller om hva som ellers skjer i landet.  I de sammenhengene der de prøver 

å berolige hverandre, er det mulig de utelater noe informasjon for å beskytte den andre. Et 

eksempel på dette er hvordan Peder Bendix Olsen formulerer brevene sine etter forlis. En av 

båtene han arbeidet på, forliste i 1886. I tillegg til å fortelle om ulykken, nevner han at 

mannskapet tilfeldigvis gikk rett til en ballsal. Her ble de tatt i mot med åpne armer, og de 

danset hele natten.
1
 P.B. Olsen gjør på denne måten brevet litt mer oppmuntrende å lese, og 

Henriette forstår at alt, etter forholdene, går bra.  

Brevene jeg har brukt i dette prosjektarbeidet, består utelukkende av tekst. I noen av brevene 

blir det referert til portrettbilder, men disse har jeg ikke funnet. Både Peder Bendix og 

Henriette Olsen skriver ganske formelt, men de gir også utrykk for følelser og de personlige 

relasjonene i mellom dem. 

 

2.3 Utførelse og faglig forankring 

I startfasen av prosjektet måtte jeg kartlegge historien som fantes innenfor familien min. 

Bestemoren min var rask med å fortelle meg om nærmere 95 brev datert til slutten av 1800-

tallet. Brevene var hovedsakelig en brevveksling mellom ekteparet Peder Bendix og Henriette 

Olsen. Disse brevene hadde bestemoren min digitalisert, og skrevet ut som dataskrevne 

dokumenter. Videre gikk arbeidet ut på å lese disse brevene, samt finne sekundærkilder på 

den industrielle revolusjonen i Norge. Bibliotekaren ved Vennesla videregående skole var til 

stor hjelp i dette arbeidet. 

I denne fasen av prosjektet, fikk skolen besøk av en forsker fra Universitetet i Agder, Bjarne 

Markussen. Han kom med gode innspill til hvordan man best burde forholde seg til kilder og 

                                                           
1 P. B. Olsen 1886: Brev 3 
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sette opp gode problemstillinger. Ellers var han svært behjelpelig med å svare på spørsmål. 

Jeg har også kontaktet forskere som Dag Hunstad, universitetslektor ved Universitetet i 

Bergen og Universitetet i Agder, og lærebokforfatter i historie Herdis Wiik. De henviste meg 

til en rekke bøker og nettsider som kunne hjelpe meg i arbeidet. 

Den neste fasen av prosjektet, gikk ut på å nærlese bøkene for å finne relevant informasjon, 

og det var her det virkelige forskningsarbeidet begynte. Jeg valgte ut de brevene jeg ville 

arbeide videre med, analyserte dem, og satte dem inn i en historisk sammenheng. Arbeidet 

med rapporten skjedde parallelt med dette. 

 

2.4 Begrensninger 

Industrialiseringen av Norge var en lang prosess, og den grep inn i mange sider av samfunnet. 

I denne oppgaven har jeg valgt å holde meg til skipsfarten, fordi det var denne delen som fikk 

størst betydning for mine familiemedlemmer. Jeg har også valgt å begrense meg til konkrete 

emner innenfor skipsfartshistorien. Jeg vil se nærmere på hvordan Peder Bendix Olsen 

opplevde de nye dampbåtene, forholdene han arbeidet under på disse skipene og på hvordan 

hans personlige økonomi forandret seg i denne perioden. Når det kommer til økonomien, vil 

jeg se på hvor mye han tjente, og hvordan det gikk med kona hjemme i Norge. Jeg har også 

valgt å sette begrensinger med hensyn til hvor mange brev jeg skal bruke i arbeidet. I 

startfasen av prosjektet leste jeg nærmere 95 brev, disse har jeg begrenset ned til seks stykker 

som jeg vil se nærmere på. Disse brevene er valgt ut med tanke på de temaene jeg har valgt ut, 

og jeg har forsøkt å velge dem med høyest relevans for min problemstilling. Fem av brevene 

er skrevet av Peder Bendix Olsen, mens det siste brevet er skrevet av Henriette Olsen. Det 

siste brevet gjør at jeg kan få frem hvordan forholdene var i Norge, sett i fra Henriettes 

ståsted. Begrensningene nevnt ovenfor, er gjort av hensyn på rapportens lengde og tiden jeg 

har hatt til rådighet. 

 

2.5 Feilkilder 

I dette prosjektet har jeg, i tillegg til brevene, hovedsakelig brukt bøker av anerkjente 

historikere. Feilkildene her er derfor å anse som små. En feilkilde knyttet til brevene, er 

mulige mistolkinger som kan ha oppstått. Dette kan både ha vært under det arbeidet 

bestemoren min gjorde med å skrive dem inn på data, eller i mitt eget arbeid med å analysere 
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seks av dem. For å begrense feil knyttet til nærlesningen av brevene, har jeg sammenliknet 

noen av hendelsene med sekundærlitteraturen. Jeg har undersøkt om det som står i brevene er 

sannsynlig i forholdt til tiden. Jeg har også sammenliknet min egen forståelse av brevene, med 

det bestemoren min selv har skrevet. 

De som har skrevet brevene, lever ikke lenger. Mulige feiltolkninger kan derfor ikke 

kommenteres av skribentene. 

 

2.6 Forskningsetikk 

Det finnes mange etiske dilemmaer knyttet til å publisere brev. Brevene jeg har brukt er 

skrevet av privatpersoner i fortrolighet, og de kan derfor inneholde opplysninger som ikke var 

ment for offentligheten. I tillegg til at brevene kan inneholde personlig materiale, kan de også 

inneholde informasjon om andre sjøfolk. Peder Bendix Olsen skrev ofte om felles venner av 

familien, mennesker han møtte og meninger han hadde om arbeidskollegaene sine. Omfanget 

av disse etiske problemene har vært minimale, da brevene er svært gamle og derfor ikke 

påvirker noen direkte. Bestemoren min har vært en aktiv deltaker i arbeidet mitt, og på denne 

måten har jeg avgrenset de etiske problemstillingene som kan ha oppstått. 

 

3.0 ARBEIDSMULIGHETER OG LØNNINGSFORHOLD 

Den norske seilskutetiden hadde sine glansdager mellom 1850 og 1875, og i 1850 besto den 

norske handelsflåten av nesten 7000 skip. Industrialiseringen hadde ført til at verdenshandelen 

økte med 50 % mellom 1850 og 1870,
2
 noe som gav vind i seilene til de norske skutene. De 

gode tidene gjorde at mange rederier investerte i nye skip, og i 1875 hadde tallet over antall 

seilskuter vokst til omkring 9700.
3
 Optimismen var i midlertidig for stor, og etter hvert ble det 

ikke nok last sett i forhold til alle skipene som ble bygd. På samme tid slo konjunkturene om 

internasjonalt, noe som raskt spredte seg til Norge. Overskuddet i næringen sank, og mange 

rederier gikk konkurs.
4
 

Skipene ble ofte eid av partsrederier, der flere samarbeidet om både bygging, drift, risiko og 

utbytte. Dette var før 1875 en stor fordel for eierne, de kunne støtte hverandre og dele 

                                                           
2 Bjørkelund og Jensen, del 1 1989:89 
3 Nielsen 2011:91 
4 Nielsen 2011:94 
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eventuelle tap.
5
 Etter 1875 forsøkte rederne å holde på de gamle metodene. De forsøkte å 

holde utgiftene lavest mulig; de kjøpte inn store, men gamle, skip fra utlandet og satset på 

enkel trelastfrakt der lang reisetid ikke var ett problem.
6
 Dette forsøket på å holde utgiftene 

lave, påvirket også lønnsnivået og rasjonene i kosten. Lønningene ble holdt nede, og 

rasjonene var beskjedne.
7
  

Overgangen fra seilskuter til dampbåter, innebar flere endringer innenfor arbeidsplasser. 

Dampmaskinene trengte arbeidere med bestemte utdanninger, og for mange kostet dette mer 

enn de hadde råd til. Av denne grunnen var det derfor vanskeligere å få godt betalt arbeid på 

dampbåtene.  

Skonnertbrigg Tell ble bygget i 1870
8
 og skal ha vært Peder Bendix Olsens arbeidsplass fra 

1880. Brevene inneholder lite informasjon om tiden hans her. Det kommer frem at han var 

skipets kaptein, og at de hadde ett par ulykker som førte til at skipet måtte repareres. 

Lønningsforhold er ikke nevnt, men brevene gir heller ikke utrykk for økonomiske problemer. 

Noen år før Peder Bendix Olsen fikk arbeid på Skonnertbrigg Tell, nærmere bestemt i 1875, 

lå månedslønnen for kapteiner knyttet til Mandal mellom 190 og 480 kr.
9
 Selv om han ikke 

nevnte lønnen sin i brevene, kan vi ut i fra dette si at den var god i forhold til det han skulle 

arbeide for utover 1880-tallet. Dette tallet er ikke helt reelt, fordi tiden etter 1875, var preget 

av nedgang. Konjunkturene hadde slått om, og dampbåtene truet seilskutenes suverene 

stilling. Lønnsnivået virker også veldig høyt i forhold til samtida. Den sterke stillingen norsk 

skipsfart hadde før 1875, forklares ofte med at lønnsnivået var lavt.
10

  

I perioden mellom 1880 og 1886 mangler det mange brev, og det er derfor usikkert om Peder 

Bendix Olsen var hjemme i en femårs periode, eller om han forble på Tell fram til 1886. I 

1886 fikk Peder Bendix hyre på dampskipet Wave. 12 oktober samme år, forliste dette skipet 

like utenfor Danmark, og han måtte igjen finne seg nytt arbeid. Han endte opp på et annet 

dampskip, hvor han ble i omtrent fire måneder. Brevene fra denne perioden er preget av 

misnøye. Det er tydelig at han ikke er fornøyd med å være matros, og at han gjerne vil 

oppover på lønnsstigen: “[…]Jeg bliver ikke lenge om bord i Wave som Matros, men det 

verste bliver at blive 1. styrmand man må have Engelsk examen det vil koste baade tid og 

                                                           
5 Nielsen 2011:94 
6 Try 1979: 152 
7 Nilsen et.al 2008: 159 
8 Norsk maritimt museum, lastet ned 20. februar 2012 
9 Slettan 1998:240 
10 Nilsen et.al 2008:159 
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penger”.
11

 Dette forteller også om problemene med å skaffe den utdanningen man trengte. For 

Peder Bendix var det eksamen i engelsk som manglet; for andre kan det ha vært mer tekniske 

utdanninger som behøvdes. 

Peder Bendix Olsen ble 1. februar 1887 ansatt som 1.styrmann på det norske skipet Bark 

Friisøe. Dette skipet ble bygd i Holland i 1856, men kjøpt og bygd om av Ole Albrethsen i 

Kristiansand.
12

 Kapteinen ved Bark Friisøe, gav ham en god lønning. Han gikk fra å ha £3,5 i 

måneden
13

 til £5. Dette tilsvarte 90 kroner i månedslønn, noe som var godt betalt på den tiden. 

“[…]som jo maa siges at være en stor Hyre efter vore Norske forhold, da han godt kúnde have 

faaet en Hjemmefra for 50-60”.
14

 Denne lønnsforskjellen skyldes rollen Bendix Olsen fikk på 

de ulike skipene; det var store forskjeller mellom å være matros, styrmann og kaptein.  

Gamle seilskuter ble ofte seilt så lenge som mulig, da dette bidro til å øke verdien når de sank. 

Lønnsomheten lå i å kreve forsikringspenger når dette hendte, noe som ble vanligere utover 

1880- og 1890- årene.
15

 Bark Friisøe var i 1887 innom byen Colón i Panama. Under dette 

besøket tok skipet fyr, og for å sikre forsikringspengene ble det fraktet bort for å brenne helt 

ned. Dette gav større avkastning enn om skipet kun hadde blitt skadet i brannen, og det er 

derfor grunn til å tro at rederen var fornøyd med dette. Henriette skriver “[…]det var ligesom 

Rederen sendte mig de 60 Kroner af bare Glæde akurat samme Dag som han havde faaet 

Telegram fra Colon […]”.
16

  

Brannen på Bark Friisøe gjorde at Peder Bendix Olsen ble fraktet til Amerika. Her tok han 

arbeid flere steder, og det var mye snakk om at Henriette og barna skulle reise over. Dessverre 

døde han i en arbeidsulykke få måneder før de reiste. 

 

4.0 FORHOLD PÅ BÅTENE 

På slutten av 1800-tallet var det lite kunnskap, sammenliknet med i dag, om generell helse og 

medisin. Det var utbredt med ulike ernæringssykdommer som skjørbuk og beriberi. I tillegg 

var mangel på B-vitamin et omfattende problem på den norske flåten.
17

 Brevene fra Peder 

Bendix Olsen forteller lite om sykdomsperioder. Mange problemer knyttet til dette forsvant i 

                                                           
11 P. B. Olsen 1886:Brev 2 
12 Norsk maritimt museum, lastet ned 2. mars 2012 
13 P. B Olsen 1886: Brev 4 
14 P. B. Olen 1887: Brev 5 
15 Nielsen 2011:96 
16 H. Olsen 1887: Brev 6 
17 Bjørkelund og Jensen, del 2 1989:89 
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forbindelse med overgangen til damp. Årsaken var at det ble enklere å forutse varigheten på 

reisene. På denne måten kunne kapteinen planlegge rasjoneringen og tilførselen av ferske 

matvarer.
18

 

En annen faktor som preget livet på sjøen var ulykker. I årene mellom 1885 og 1884 forliste 

hele 2182 norske skip, ofte med tap av menneskeliv.
19

 “Sjøfolk var vant til forlis. Mange 

opplevde det selv flere ganger, og alle hadde hørt historiene om andre skuters havarier, 

redninger og drukningstragedier”.
20

 Forlis var mer vanlig blant seilskuter enn det var blant 

dampskip, men også dampbåter kunne rammes av ulykker. 12. oktober 1886 skrev Peder 

Bendix Olsen følgende fra Wave: 

Om aftenen den 9. ds Grund støtte Skibet paa en Banke i vestereden af en Øe, og sank 

efter et quartes forløb, vi havde just Tid at faa Baaden i Søen, for at redde Skindet, vi kom 

gudskelov helskindet i land, men mistede alt […].
21

 

 

Sjøfarere hadde bred erfaring på sjøen, og de hadde gode ferdigheter når det kom til å berge 

seg i lettbåter. Det var i midlertidig veldig få som kunne svømme.
22

 Peder Bendix Olsen 

opplevde flere ulykker i sin tid på sjøen. Dampbåten Wave forliste i 1886 og Bark Friisøe 

brant ned i 1887, og Skonnertbrigg Tell endte opp med ei knekt mast i 1881.  

Arbeidsoppgavene på dampbåtene og seilskipene var svært forskjellige. Arbeidsoppgavene på 

dampskutene var i større grad knyttet til ulike maskiner, og alle hadde ulike arbeidsoppgaver.  

Peder Bendix Olsen arbeidet, som nevnt tidligere, som matros på dampskipet Wave. Dette 

skrev han om sin arbeidsdag: “Vi har 3 Stimvincher og 1 Mand er ved hvert Vinch, og jeg har 

den fornøielse at vere en af dem, saa holder vi paa til kl. 7 Aften og da er man tret og kjed af 

alt”.
23

 Peder Bendix hadde vanskeligheter med å omstille seg til livet på dampbåter, han 

kritiserer blant annet den “fandens fortgangen”
24

 skipene holdt. Om lugaren sin på Wave, 

forteller han at det ikke finnes “så meget som en Kiste”.
25

 Ut i fra dette kan man trekke den 

slutningen at forholdene på dette dampskipet var veldig enkle.  

Tonene i brevene endres gjennom de ulike tidsperiodene. Brevene fra Tell og Friisøe er ofte 

mer oppstemte og positive enn brevene fra Wave. Like etter at Wave sank i 1886, skrev P.B. 

                                                           
18 Bjørkelund og Jensen, del 2 1989:89 
19 Nielsen 2011:96 
20 Nielsen 2011:95 
21 P. B. Olsen 1886: Brev 3 
22 Nielsen 2011:95 
23 P. B. Olsen 1886: Brev 1 
24 P. B. Olsen 1886: Brev 1 
25 P. B. Olsen 1886: Brev 1 
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Olsen at ting fremdeles kunne ordne seg for familien, og at hun ikke måtte fortvile.
26

 Han er 

frustrert over forholdene han arbeider under, men han forsøker å være positiv. I tillegg til å 

kritisere farten skipene holder, er han også negativ til forurensningen kullbrenningen 

medfører; “Gud for et svineri om bord på disse Dampskibe, Sorte som Negre til enhver Tid 

[…]”.
27

 På grunnlag av de elementene vi har sett på ovenfor, var Peder Bendix høyst 

sannsynlig av den oppfatningen at overgangen til dampskip var en negativ utvikling.  

 

5.0 FORHOLDENE HJEMME I NORGE   

Flere av brevene skrevet av Peder Bendix og Henriette Olsen er preget av økonomi. En av 

årsakene til at Peder Bendix forblir matros på dampbåtene, er ønsket om å kunne sende 

penger hjem til familien. Selv om han mistrives på dampbåtene, velger han å bli fordi han vil 

forsørge familien: “men det faar ikke hjelpe naar jeg blodt kan tjene saa meget at jeg kan 

noenlunde ernere min familie”.
28

 Det står lite om penger i brevene fra Skonnertbrigg Tell, 

men, som nevnt tidligere, er det grunn til å tro at den økonomiske situasjonen var stabil. Seks 

år senere er situasjonen en helt annen. Peder Bendix Olsen arbeider for en betydelig lavere 

lønn, og det er usikkerhet knyttet til hvorvidt pengene kommer frem eller ikke. Han forteller 

også om lønningsforholdene, og beklager til kona om at familien må lide på grunn av ham. 

Han uttrykker denne fortvilelsen flere ganger, blant annet i et brev skrevet fra Pillau 5. 

september 1886, her står det: “Kjære Henriette, jeg er meget beskjemmet for du maa vente saa 

lenge efter Penger […]”.
29

 Peder Bendix Olsen henvendte seg også til Henriette i perioder 

med lave inntekter. Han forteller henne om situasjonen og ber henne om å holde motet oppe. 

Ingenting er viktigere for ham enn at de alle har god helse.  

Dette bliver knapt fortjeneste for os min Ven, hvad tenker du det skal blive hvis der ikke 

skal blive noget bedre det bliver jo ikke til Føden, langtmindre til Klæder, verken til mine 

kjere små, eller til meg selv […] dog maa vi takke Gud saa lenge vi har Helsen […].
30 

 

De siste brevene mellom Henriette og Peder Bendix Olsen, er preget av langt mer optimisme 

enn andre brev. Peder Bendix hadde fått arbeid på en “kjæk liten bark”
31

 og lønnen var blitt 

mye bedre. I forbindelse med dette begynner han også å snakke om å sende Henriette en 

                                                           
26 P. B. Olsen 1886: Brev 3 
27 P. B. Olsen 1886: Brev 2 
28 P. B. Olsen 1886: Brev 2 
29 P. B. Olsen 1886: Brev 2 
30 P. B. Olsen 1886: Brev 4 
31 P. B. Olsen 1887: Brev 5 
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trekkseddel, slik at hun kunne få en mer jevnlig tilførsel av penger. Dessverre begynner 

barken å brenne før dette blir realisert.  

Første halvdel av 1870-årene var preget av optimisme. Selv om konjunktuturomslaget kom til 

Norge i 1873, holdt denne optimismen seg noen år til. Omslaget kom hardere og raskere enn 

mange hadde forutsett, og mellom 1876 og 1880 ble det registrert nesten 100 konkurser i 

Stavanger.
 32

  Byen var en viktig fiskerby, men også skipsfarten var betydningsfull for 

næringsgrunnlaget. Industrialiseringen førte til at moderne dampbåter begynte å utkonkurrere 

seilskutene i byen. Dette gjorde, ved siden av konjunkturproblemene, at næringen ble sterkt 

truet. 
33

 Stavanger var spesielt utsatt for den økonomiske krisen som rammet hele verden på 

1870- 1880- tallet, nettopp fordi byen var så sterkt knyttet til fiskeriet og skipsfarten. Det 

virkelige sammenbruddet i byens økonomi, startet i slutten av 1882, da tre store handelshus 

gikk konkurs.
34

  

Henriette Olsen bodde i Stavanger hele perioden mannen tilbrakte på sjøen. Det er en god 

sjanse for at hun, i likhet med resten av byens innbyggere, kjente på depresjonen som fulgte 

krisen. I et brev datert til 4. august 1887, skriver hun at familien har hatt det “meget dorlig”
35

. 

Dette brevet er skrevet som en reaksjon til brannen ektemannen opplevde med Bark Friisøe, 

og hun utrykker en stor glede over at han lever. Hun blir overbevist om at de snart skal møtes 

igjen.  

[…]nu vil jeg skynde mig og blive tykk og fed saa jeg kan see en smule godt ud nu veier 

jeg saa meget som Alnette i Kleven da jeg sidst saa hende, men det skal jeg snart 

overvinde naar jeg faar lidt bedre Dage.
36 

 

Ut i fra dette utsagnet, forstår vi at Henriette har hatt en vanskelig periode. Hun er fattig, 

mangler mat og har sannsynligvis blitt mye tynnere enn det hun var ett år tidligere. I tillegg til 

å måtte ta vare på seg selv, besto familien også av fire barn; Alfhild, Arthur, Victor og 

Valdemar. Brevene forteller at hun prøver å gi dem alt de trenger, men også de “[…]svinder 

ind paa Tykkelsen”.
37

 Hun virker sikker på at det kommer bedre dager, og at den dårlige 

perioden nå er over. Selv om mannens opphold på Bark Friisøe var kortvarig, skulle han nå 

reise til Amerika. Der skulle han skaffe arbeid og hun skulle flytte over med barna mår han 

hadde klargjort det nødvendige. 

                                                           
32 Hagemann 2005: 13 
33 Hagemann 2005: 13 
34 Hagemann 2005: 14 
35 H. Olsen 1887: Brev 6 
36 H. Olsen 1887: Brev 6 
37 H. Olsen 1887: Brev 6 
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6.0 KONKLUSJON 

En av årsakene til at norsk skipsfart var så fremtredende mellom 1850- og 1880- tallet, var 

nettopp på grunn av den industrielle revolusjon. Verdenshandelen økte
38

, og det ble 

nødvendig å frakte varer over større avstander. Dette behovet nøt nordmenn godt av, og i 

første omgang kan vi derfor si at industrialiseringen hadde mange positive følger for 

skipsfarten. Den industrielle revolusjonen grep inn i flere sider av samfunnet, og de tekniske 

nyvinningene gjorde at dampskipene vokste frem. De skjøv seilskutene til side, og mange 

rederier gikk konkurs. Utviklingen påvirket særlig kystbyene, og spesielt de på Sørlandet, som 

hadde skipsfarten som en av sine hovednæringer.
39

 Sammen med et omslag i den 

internasjonale konjunkturen, var dampbåtenes vekst årsaken til at mange opplevde en 

økonomisk krise.  

Krisen rammet også Henriette Olsen og barna. De bodde i Stavanger, og dette var en by som 

satset mye på skipsfart og fiske. Denne krisen gjorde det vanskeligere for familien, og det er 

flere skildringer fra brevene som indirekte forteller om lite mat. “[…]nu veier jeg saa meget 

som Alnette i Kleven[…]”.
40

 Her forteller Henriette at hun skal prøve å legge på seg, og at 

også barna har begynt å bli tynnere. Matmangelen til familien kan også forklares med at Peder 

Bendix ofte mislyktes i å sende penger hjem. Det er stadig penger som forsvinner i posten, og 

han arbeidet for en svært lav lønn bare noen måneder før dette ble skrevet.  

Peder Bendix Olsen merket overgangen i skipsfarten på flere måter. På dampbåtene var det 

umulig for ham å få arbeid som noe annet enn matros, selv om han egentlig var utdannet som 

kaptein. For å få en bedre stilling måtte han ta eksamen i engelsk, noe som kostet mer penger 

enn han hadde.
41

 Den økonomiske situasjonen var sterkt tilknyttet denne forskjellen, og han 

tjente betydelig mindre på de kulldrevne båtene enn på seilskutene. For det andre førte 

industrialiseringen, og spesielt overgangen til damp, til at forholdene på sjøen endret seg. Det 

var positivt at ernæringssykdommer som skjørbuk og beriberi avtok i omfang
42

, men negativt 

at det stadig ble sluppet ut mer skadelig avfall. Dampbåtene slapp ut mye rester etter 

forbrenningen av kull, noe Peder Bendix ikke var veldig fornøyd med. Den industrielle 

revolusjon førte med seg en rekke andre kulldrevne maskiner, og det var ikke bare Peder 

Bendix som merket dette. Tidlig under den industrielle revolusjonen manglet menneskene 

erfaring og kunnskap når det kom til forurensning, og det gikk derfor lang tid før noe ble 

                                                           
38 Nilsen et.al 2008:159 
39 Nilsen et.al 2008:159-160 
40 H. Olsen 1887: Brev 6 
41 P. B. Olsen 1886: Brev 2 
42 Bjørkelund og Jensen, del 2 1989:89 
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gjort.
43

 I dag mener flere klimaforskere at dagens miljøproblemer kan spores tilbake til 

tidsperioden mellom 1850 og 1914.
44

 Overgangen til damp førte også til arbeidshverdagen 

endret seg. Dampbåtene krevde at mannskapet hadde spesielle kunnskaper, og alle hadde 

derfor faste oppgaver. 

For å svare helt konkret på problemstillingen; industrialiseringen av skipsfarten påvirket min 

familie. De økonomiske problemene dampbåtene førte med seg rammet familien min og 

forholdene på skipene ble, sett i fra Peder Bendix Olsens øyne, forverret. Industrialiseringen, 

og derfor overgangen fra seil til damp, hadde likevel flere positive sider; dampbåtene var 

uavhengige av vær og vind, og det var derfor lettere å planlegge transport av varer og 

tjenester. Det ble bedre mat på båtene og mange sykdommer ble unngått. 

  

                                                           
43 Nilsen et.al 2008:23 
44 Nilsen et.al 2008:110 
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ETTERORD 

Arbeidet med dette prosjektet har vært både lærerikt og utfordrende. Prosjektet krevde svært 

mye forarbeid, både med tanke på brevene som skulle leses og faglitteraturen jeg måtte sette 

meg inn i. Det tok derfor lang tid før jeg kunne begynne på selve rapporten. Det har vært 

veldig interessant å forske på noe innenfor min egen familie, noe som gjorde at jeg klarte å 

holde motivasjonen oppe gjennom hele arbeidet med oppgaven. 

Når jeg ser tilbake på prosjektet, forstår jeg at jeg har lært mye som jeg kan ta med videre. 

Dette gjelder ikke bare selve oppgaveskrivingen og prosessen rundt, men også kunnskapen 

jeg har tilegnet meg om min egen familie. Jeg har også lært mye innenfor de to fagene dette 

prosjektet har gått inn under. Jeg har fått bedre kjennskap til retoriskanalyse av brev og 

kildekritikk til ulike historiske kilder. Denne kunnskapen kan være veldig relevant for videre 

studier. 
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