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LINJESKIPET
 
"INGERMANLANDS"
 

FORLIS pA S0RLANDSKYSTEN
 

Fakta om skipet:
 

Linjeskip:
 
Var (egentlig et skip av slaglinjen) i seilskutetida et tremastet fullrigget
 
seilkrigskip med to eller tre kanondekk (to-e11er tre-dekker). De st0rste var
 
pa opptil 4500 tonn og bestykket med 130 kanoner."Ingermanland" hadde 4
 
store ankere festet i ankertau. Skipet var ca.100 meter langt.
 

In2ermanland e11er Ingria, landomrade me110m innsj0ene Ladoga og
 
Peipus s0rvest for St.Petersburg. Svensk omrade fra 1617, fra 1721 russisk.
 
Skipet ble oppkalt etter tsar Peter 1.s' yndlings-skip. Tsar Nikolaj 1. 0nsket
 
med dette a styrke anden fra Peters tid i marinen.
 

Tsar Nikolai 1. (tsar fra 1825 til 1855). Han hadde rniliuervesenet som sin
 
st0rste interesse og gikk a11tid i uniform. Han var tilhenger av streng sensur
 
og disiplin. Harde straffer og deportasjon til Sibir var mye brukt i hans tid.
 
Hans beryktede "3dje avdeling" eller hemmelige politi var
 
(KGB's) eller GPU's forl0per.
 

Byggested:
 

Arkhangelsk - russisk by ved Kvitsj0en der elva Dvina renner ut i sj0en.
 

Skipsbygger: 

Sj0setting: 
Sommeren 1840. 

Ferdig utrustet: Varen 1842 

Oberst JERCHOF som ogsa var med pa reisen. 
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Bestykkning:
 
74 kanoner herav 44 inne i skipet. Funn av
 
kuler tyder pa at kanonene var 24-pundere.
 
(Kulenes vekt var da pa ca.12 kg.)
 

Last:
 
En mengde "Irerreder", "seildug" og et stort kvantum brennevin + jemballast
 
pa 4000 Skpb. (l skippund= 160 kg.)
 

Besetning:
 
Totalt ved pa1Il0nstring 940 menn if0Ige en pr0)'sisk mattos ombord.
 
L0ytnant Govorof oppgir antallet sIik: Totalt 892 personer. 856
 
mannspersoner herav omkom 361. 28 kvinner herav omkom 21. 8 bam
 
herav omkom 7. I alt ble 503 reddet og 389 omkom. En nyere russisk kilde
 
dat.nov.1991 forteller at det var et mannskap pa 853 mann og 39 passasjerer,
 
hvorav 28 kvinner og 8 bam. "Tragedien kostet 289 ? menneskeliv", heter
 
det i denne kilden (trykkfeil?). Det sies videre at 16 offiserer av i alt 35 ble
 
reddet.
 

Skipets sjef:
 
Pavel Mikhailovitsj Treskin Capt.av,l.rang. (60ar). Han hadde med seg sin
 
kone Maria Davidovna Treskjin.
 

Bestemmelsessted:
 
Kronstadt som ligger litt vest for St.Petersburg. Byen var og er base for
 
Russlands 0stersj0flflte. Grunnlagt i 1703 av Peter den store.
 

Felgeskip (Transportskip):
 
"Tvertza" og "Volga". Fmstnevnte betegnes som korvett og fmes av Capt.
 
l0ytnant Tichpiloff. Disse skipene mistet kontakten med moderskipet
 
allerede etter en ukes seilas.
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Et forsok pa tidfesting av hendelsene: 

Avreise fra Arkangel 8 august 1842. 

Onsdag 
7.sept. 

Etter ca.30 dagers seilas sydover i Norskehavet og inn i Norsj0en 
er man na kommet pa terskelen til Skagerak. Lindesnes fyr 
observeres fra orlogsfart0yet. Det har blast nordosten am 

klar (Svin0r tollstasjon). 

Torsdag 
8.sept. 

0stlig vind - Tykk luft med regn (Kleven tollstasjon). 
Ny Hellesund melder am Ost til Nord Stann - tykk luft. 

Fredag 
9.sept 

INGERMANLAND er igjen mer opp under norskekysten. Det 
krysses hardt mot estanvinden for a forsere inn i Skagerak og 
videre mot Kattegat og Beltene. Vceret pa kysten er sam dagen fm. 

Lerdag 
10.sept 

Ny Hellesund melder ONO vind Sterk Stann sam yarer heIe 
dagen. Kleven har Stann fra 0st - det er regnfullt natt til s0ndag. I 
Svin0r havn kommer Skipper Nicolaysen velberget inn med 
Sluppen "LENA" 12.5 Com.lester. Klokka er 17.30. Han 
kommer fra London og er bestemt for MandaI lastet med 
konfeksjonsvarer, bomullslerret, str0mper osv. Han sier selv at 

vceret var meget _.. <+'. ":. stonnende med vind 
fra ONO og tett -·-·"~··:-1F<~>~:'"·'-0 rake. Han sa ikke 

",I,f£;,) ':-\; . '" •0 

land f0r de var ca~<7~ J'W,\ <~~< _~:~l fra Icysten. 

formiddagen - pa ettermiddagen er han dreid nordvestlig, luften er 

-.< i ~ ..', 
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Sendag 
ll.sept. 

Ny Hellesund tollstasjon noterer: Vind O.N.O. med sterk storm 
som varer heIe dagen. Noen fart0)' ses mot horisonten, men ingen 
ser ut til a s0ke inn mot kysten. Luften er fremdeles tykk blandet 
med regno am morgenen far "Ingermanland" en brottsj0 over 
forskipet. Denne slar gallionen inn. (- en utbygning pa 0Verste del 
av forstavnen, oftest prydet med gallions-figur). 

Kl.14.30 
-_._~._..•,_-:Dampskipet "Nordcap" kommer inn til Kleven 

. " . ,.pa sin rute fra Trondhjem til Kristiansand. 
\. . ... 

Kl.20.00 
Bestikket gj0res opp ombord pa INGERMANLAND og man 
antar at fart0)'et ut fra vind, str0m og utseilt distanse befmner seg 
midt ute i Skagerak. 

Kl.20.15 
Dampskipet "Nordcap" kommer til Kristiansand fra MandaI. V::eret 
er som meldt fra Kleven tollstasjon: Natt til mandag 12.sept. "- et 
reint uv::er med storm af 0st vind." I Kristiansand gar man og 
venter pa at ogsa Dampskipet "Constitusjonen" (Norges f0rste 
dampfart0)') skal komme pa sin rute tur-retur Christiania. Denne 
har medvind, mens{'Nordcap" ;hadde sterk motb0r. 

. ""·T·..··,. , 
.- . t· ..., 

r. ". 
. " 

. . 

Kl.22.00 
. . 

INGERMANNLAND gar pa skj::er utenfor Randesundlandet. 

Det ulte villt i en voldsom vind,
 
fra havets dyp steg en sydende tind.
 
En vredens engel pa belgens topp
 
ble baret av skummet til masten opp.. " ~
 

(Russisk dikt) 
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Etter at man lenge hal' sett Oks~JY fyr, men trodd at det var en 
lanteme pa et anner fart0Y, l10fes plutselig lyden av brenninger. 

Mot aIle beregninger er Ingermannlanu mer land. ~1an vender for a 

seile ut igjen, men plutselig kjennes nere kraftige st0t og rystelser i 
skipet. Skipet blir staenue fast meu en boe midt under kj0len. 
Samtidig krenger det kraftig mot lo siue og mange skylles pa 

havet. Det star ganskc fast. Pa skansen begynner man a skyte 

oodskudd. BrottsjlcJer sIal' stadig over skipet, en kraftig sj0 letter 
skipet litt, det kanter over til Ie side og driver av boen. Roret er 
sHitt ut av sitt feste og virker ikke, Skipet er ikke under konunando 

og driver hurtig mot vest. 

. ,~ ." 
"~ 

. '; ~., 

..: .....~ '": 
/ """0 

Del Tussiske linjeskip ,lnucT1I1U1!ialtcl " )Ja UI"/i1l1t L"ed Oksoy jyr 11. septem
bel" 1M2 (Lilor;l"aji ejtcr teu/u!!!] (lL foyl/wltt A J COrOl"O! ) 

Gjennom stormens ul hores br~l.tt kanonskudd ute fra sj0en i 

retning OSO (ost-syd-ost) av Fkkkemya. Losene fra Flekker0Y 
Oldermandskaper (m.ll og 12) gar lit pa begge sider av 0j'a. De 
h0rer oodskuddene, ser blink og en lantcme Sill av Ulv0ysund eHer 

Randesundslandet. 

Kl.22.15 
Kanonade fra sj0en h0res tydelig i Kristiansand, at et skip var i 
ood kunne ikke berviles. Kanonene har stort 
kaliber."ConstiUIsjonen" kan det ikke v:..ere sier de som har erfaring 

med slikt. 
If0lge fogel Heiberg i Manual skal Ingermanland "ha veert 6 miil 
fra land da de f0rst h0rte brenning ne Era norskekysten. Etter noen 
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If0lge fogd Heiberg i MandaI skal Ingerrnanland "ha vrert 6 miil 
fra land da de forst h0fte brenningene fra norskekysten. Etter noen 

betenkning vendte de sa fra land, men i samme 0}'eblikk st0tte 
skibet, og blev staaende i nogen tid, hvorrned kanonaden strax 
begynte og continuerede intil vandet havde fyldt krut magasinet, 
og havde Skibet tillige en signal-1anteme " 

Kl.23.00 
Fast los nr. 1 Torkil Olsen indre Flekker0Y gar ut Vestergapet 
med 4 andre loser i apen losbat. De rna snu pa grunn av det 
storrnende vreret av ONO. 

Omtrent pa samme tid gar fast los nr.l Peter lVl011er Thomassen 
fra ytre Fiekker0Y Olderrnandskap (nr.12) ut sammen med 4 
andre loser i deres 10ssk0yte. De krysser ut pa 0stsida av 0 ks0)' 

med 3 rev i seilet. Vannet star til lukekarrnen, det bryter pa 7-8 
favner vann (l2-15m).De ser en lanteme drive fort vestover. De er 
sammen med 3 apne 10sfart0Y, bl.a. den st0rste baren i 
Oldermandskapet. Den store baten fylles halvt med vann og rna 
s0ke inn til Oks0)'. Fra Oks0Y ser disse (5 loser og 2 Io:..;gutter) ei 
Ianterne drive meget fort forbi S0r for demo De h0rer stadig skudd 
og ser lysglimt fra kanonene som 
avfyres. De var der ute ca.lj2 time.· 

Mandag 
12.sept. 

Kl.OO.30 
Sjefen L0ytnant Sigholt, pa Dampskipet "Nordcap" har fyrt opp 

og gar ut i sterk storm og ffi0fke. Capteinene Rydberg og 
Albrechtson gar med ut. 
Ombord pa linjeskipet har man kastet 2 av ankeme, men de 

nadde ikke bunn. Kaptein har ved midnattstid gitt ordre am a 
kappe Stormasta pa grunn av sterk krenging mot babord. Masta 
knekker 4 fot over dekket. Deretter gis det ordre om at de to siste 
ankeme skal settes, men heller ikke disse nat bunn. En 12-arers 
slupp (30 fot lang) breres akterut pa skansen. Utsettelse av bater er 
tunulig under de radende forhold. Vannet fortsatte bare a 
stige pa tross av iherdig ptunping og forwk pa astoppe 

EJF- 92-3 
innstr0nmingen av vann. Skipets prest, fader Vasilij 
[orretter nattverden til kvirmer, bam 
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og sykc i kaptcincns lugar. Fokk~ml1stcn hoggcs ned. 

Losbatene fra ytre J.i'lekkerey vender tilhake. AIle losene fra 

Sk5levik og Mcdh0 samks. Dc tar 2 sk0yter og to apne harer for a 

pmve a g~l vestover etter lyden av sKLlddene som enna h0rtes rned 

forskjellig mellomrom mellom hver salve. Deres hensikt var a 

oppdage skipet og om mulig a kummc opp pa siden av det. De rna 

gi opp nar de er ca. 1/4 mil syd-vest av Flekken"'ya. 

KJ.Ol.OO 
N0dsKlJdd fra "INGERMANNLAND" h0res ikke lenger. Fra 

skipet a det i alt Eyrt av ca.lOO SKlJcld. Vannet str0mmer na inn pa 

nedre batteridekk og svcert mange omkommer. En del kanoner og 

kuler kastes enna overborcl fra skansen og bakken for om mulig a 

lette skipet noe. 

KI.03.00 
Dampfart0yet "Norclcap" Kommer inn igjen til Kristiansancl etter a 

ha S01..'1 utover ved Gmnningen. Vindretningen var parallell rned 

kysten, og ved Gr01l1lingen var ikke sjyJen sa h0)' sam lenger ute. 

Da man kom til hays "hvor man ikke sa eller h0rte noe, og hvor 

enhver boring av et annet fart0y var en umuligheL vendte man inn 
til byen igjen." Inne i byen trodde en ikke at sjoen kunne hindre 

lossk0ytene aga ut. Lossk0ytene Era Flekkemya 1<:\ inne under land 

og venter pa dagslyset. 

ejf-92-3 
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K1.04.00 

Dampskipet "Nordcap" gar igjen ut. De s0ker f0rst mot 0st mot 
Randesund etter "Constitusjonen". I byen er slekt og venner 

engstelige for hva som kan ha skjedd. Senere far de kontakt med 

Los Torkil Olsen som kan fortelle hva han har sett i 10pet av natta. 
L0)'tnant Sigholt sender styrmann 10)'tn. Falsen med losbaten til 
ytre Flekker0)', derfra var det na ikke noe a se. Da man litt senere 
ser det savnede Darnpskipet "Constitusjonen" komme 0stfra 

vender "Nordcap" tilbake til byen. Dampskipene kommer inn 
samtidig kl.09.00. Det skal utveksles passasjerer og post. 
"Constitusjonen" som er blitt forsinket og har ligget over natta ved 

Hestnes (Grimstad), skal retumere 0stover etter fa timer. 
Dagen gryr, to Flekkerey skeyter gar vestover den ene tar 

utkikk pa Stangefjellet, den andre, med Simon Fredriksen og 
Aanen Fredriksen, Erik Nilsen, Jacob Aanensen, David T0nnesen 
og en losgutt ombord seiler 1/2 mil vest for Ny Hellesund uten a 
se noe som heist. Selv om vreret har bedret seg noe, sa blaser det 

likevel sa sterkt og sj0en gar sa h0]' at det er umulig a lense lenger. 

De rna derfor s0ke inn mot land for sa a krysse tilbake. De er 
hjemme pa Flekker0)'a kl.ll.OO slitne og utmattet etter hard 
seiling. 
I 
NGERMANNLAND Kl.04.00 - 05.00 

Dagen gryr. Dekket star na under vann. Folk rna SV0mme for a 

komme fra Bakken forut til Skansen akterut. Sjansene for a bli slatt 
ihjel eller skylt overbord pa veien er rneget store. Enna flere 

omkommer i fors0k pa a klatre opp pa baugsprydet, herfra faller 
folk stadig i sj0en. Sjansene for a bli oppdaget er likevel smITe og 

mulighetene for a broke de fa barkassene som enna er brukbare er 
tilstede bare sj0en viI gi seg. Omtrent pa denne tid er det at sjefen 
kaptein Treskin etter a ha blitt skylt overbord flere ganger, blir tau 

ejf-92-3 
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opp av en noe istykkerslatt 12-aret slupp som er skyllet bart fra 
vraket. Premierl0)'tnant Dergatchef er ogsa ombord her sammen 
med flere matroser. 

Fart0)'et 0ses tomt, noen ror og det brerer vekk fra vraket og mot 
land. Sjefs-s1uppen (giggen) satte av fra vraket pa samme tid. 

UD0-0LDERMANDSKAP 
LAND0Y Kl.04.00 - 05.00 
mandag 12.sept.Matros Jens Elias Pedersen (30) vekkes av sin 
kone Tone Elisabet. Datteren Gurine, snart 3 ar, er syk og har gitt 
dem begge en urolig natt. Na har i tillegg en fugl begynt a kakke 
pa vindusruta - det varsler d0d og ulykke. Jens tar tr0)'e og sydvest 
pa, triver farens langkikkert og begir seg ut i stormen. Etter sju 
atte minutter er han pa Lille Vardefjellet, et av flere gode 
utkikkspunkt pa Land0)'. Han retter blikket utover mot Foreboene 
og videre mot Oddefjorden og der- ute i syd-sydvest, ca. 1 mil fra 
kysten ser han noe merkelig. Kan det vrere en galeas som sIeper en 
kantret brigg eller skonnert? Han skynder seg ned og vekker los 
Giert Aanensen (39) e1dste S0nn av Aanen Giertsen (66) 
(gamle10sen). Aanen har vrert los fra 1795, cia var han bare 19 ar 
gammel. Giert gar med opp pa utkikken- ja, her ma noe rna gj0fes! 
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Kl.05.30 
Seks av elleve voksne mannfolk pa Land0)' er klare til a ga ut med 
0)'as st0rste 10ssk0yte "TORDENSKJOLD", en dekksbat pa 3,5 

com.1ester. Den er kj0pt pa bestilling fra Grimstad i 1833 av 
Aanen Giertsen og Giert Aanensen. Ut sammen med disse to gar 
los Aanen Andersen(59), los Gunvald Hujesen(47), dreng 
Gabriel Nilsen(23) og tidligere nevnte matros Jens Elias 
Pedersen(30). Stormen er fortsatt sa voldsom at de ma ha 3 rev i 
storseilet og 2 i fokka,og det selv om de har rom vind og gar med 

A 

"avfrrede skj0ter". , :, 

KL.07.00 
LAND0YSK0YTA er f0tst framme ved vraket og de andre to 

10ssk0ytene f0lger kort tid etterpa. Vraket er na i posisjon 11/2 til 

EJF- 92-3 



side 11 

2 mil syd-vest av Ryvingen fyr. Stonnen og sj0gangen er fortsatt 
sa stor, og vraket sa omgitt av vrakrester at det er umulig for 
lossk0ytene a komme sa mer at de kan ta ombord folk. Sk0ytene 
bauter omkring vraket en times tid. Noe vrakgods plukkes opp 
bi.a. noen k0yer. En delvis istykkerslatt livbat kommer seg l0s fra 
vraket og driver mot friere farvann. Ombord er Batsmannen 
Zavjalof sammen med 8 menn og en kvinne. Land0Ysk0yta far 
sIeper ombord, og ved a hale livbaten opp mot akterenden pa 
lossk0yta greier losene med store vansker a berge russerne 
ombord. (I 1903 skrev kemner Johan Eeg at kvinnen var en 
offisersfrue. Da "Lena" kom inn med hennes mann i live dagen 
etter, ble det jubel, dans og omfavnelse, for 0Ynene pa stor0Yede 
mandalitter. Det er kanskje derfor tradisjonen pa Land0Y kan 
fortelle om kvinner kledd i flne krinolinekjoler pa vraket. Det har 
nok gitt varig intrykk a fa ei av kvinnene opp i Land0Ysk0yta. 
Livbaten ma de bare la drive. Den er alt for stor og tung til a kunne 
slepes i de radende veerforhold. Losk0ytene har mer en nok med a 
greie seg "i 10s og ledig tilstand". Batsmannen har kone og barn 
igjen ombord, men a berge noen direkte fra vraket er aldeles 
umulig. Pa dette tidspunkt ligger "Ingennanland" med baugen 
nesten rett mot vind og str0rn 0stover. Vannet star sa h0Yt ar bare 
1/2 fot av bakken og skansen er over vann. Bare aktennasta 
(mesanmasta) star igjen og reer og andre rundholter veltes og 
kastes i sj0en i og omkring skipet. Under et fors0k pa a menne seg 
akterenden pa vraket med losbatene, ble det neennest panikk 
ombord, mange ville forandre plass og omkom. 
En primerl0Ytnant Nazimof kastet seg i sj0en for a na losbaten, 
men avstanden var for stor og han gikk under. 

Kl.08.IS 
LOSENE fra Land0Y, Rosnes og Farestad tar kontakt med 
hverandre. De kan ikke utrette noe under de didende forholdene, 
her rna kraftigere bater settes inn. Det beste de kan gj0re er a 
melde fra om det de har sett. De setter aIle kurs for Mandai. Vraket 
befinner seg pa dette tidspunkt omtrent 2 1/2 til 3 mil syd-sydvest 
av Lindesnes. 

. - c - ',.. 
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K1.09.15 
Losbatene kan enna ses fra "Ingermanland". Halvparten av Hytten 

er enna over vann, Mesanmasta er full av mennesker.Vinden synes 
aavta noe, men b0lgene gar like h0y 

Kl.12.00 
En stor engelsk brigg med barkasser pa dekket mermer seg hurtig 

pa styrbord side. Et nytt hap tennes hos de skipbrudne russerne. 
men det umennesklige sIqer - briggen 0ker farten og seiler forbi. 

Ca.Kl.13.00 
Stonnasta som har ligget langs babord side begynner a drive av. 
Ved merset pa denne klamrer sekondleytnant Bubanof seg fast 
sammen med 15 matroser. Underoffiser Nemunroi og 12 

matroser sitter i vann til under armene pa skipets varerundholter. 
De har sjefs-sluppen ved siden og er iferd med a drive av fra 

skipet. Av disse berges aIle unntatt to vecl at de halvcl0cle strancler 

pa kysten. Vincl og sj0 er fortsatt kraftig. Dette kan illustreres med 
f0lgende beretning fra Ny Hellesund: Skipper Frost fra Faoo i 

Danmark har ligget i sundet fra fredag 9.sept. mecl sin jakt 
"Enigheten" 11 com.lest. Han har sluppet opp for for tillasten som 
bestar av kveg og far. Disse skal leveres i Kristiansancl. Da han 
ikke kan ga mot clet stonnencle vreret, ma han seile inn til H0llen 
og transportere clyrene pa landeveien til byen. 

Kl.16.00 
Et losfartey nrermer seg vraket. Hapet tennes igjen ombord. 

Losk0yta styrer mot stormasta som er drevet langt bort fra skipet 

og tar ombord de overlevende der. A redde folk fra vraket, ville 
vrere det samme som "a 0delegge seg uten nytte", sier Govorof i 
sin bok, Sj0en er fortsatt svrert h0y. For tredje gang brister et hap 
om redning. Losk0yta er kommet ut fra Loshavn og en av losene 
ombord er Abraham P. Tennesen. 

.' '~.' ", ~,,"'''''' 
.:i_:.:-'" 
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Mandal kring 1840. Teikning 
av Samuel Andersen. Foto. 
Riksantik varen, Oslo. 

Kl.17.00 
Land0)'sk0yta kommer inn til MandaI. De andre losene fra 
Rosnes og Farestad kommer inn omtrent samtidig. Losene gir sa 
straks beskjed til Karantene Komisjonen og derved til den russiske 
konsuls agent i MandaI consul Niels Salvesen. Da Salvesen i f0tste 
omgang synes a vegre seg for a ta noe initiativ pa egen hand, 
henvender mange seg til kj0pmann Dedekam.Dette gjelder blant 
annet IFoged Heiberg, Pastor Lassen og Apoteker Hilmers. 
Kj0pmann J.A.Dedekam reagerer med en gang positivt og setter 
igang redningsforberedelser med en av sine nedriggede skonnerter. 

Kl.19.00 
Matrosene fra Rosnes-sk0)'ta Jacob Andreas Jacobsen og Carl 
Edvin Eliesen drar til Sviuer sammen med bl,a. styrmann T0rres 
Willumsen(22ar) og hans bror Nicolay. De to siste er partsredere i 
sluppen /I Lena 1/. Det er ogsa en femte person med. Den tredje 
eieren, kj0pmann Thorsen sender med dem en del proviant til bruk 
ved den patenkte redningsaksjonen.(Hr.Willumsen, hovedrederen, 
hans bror og mannskapet stiller ingen betingelser eller garantier 
pa linje med losene som gikk ut, risikerer de liv og eiendom for a 
hjelpe mennesker i ood. Det samme gjelder skonnertens eier og 
mannskap.) Det er slike som fortjener st0rst annerkjennelse , 
s l<t: v Q..r J&\.~: dlI.V\ f, o..vi '> ~ r- • 

leller den canstituerte faged Simonsen. 
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Mandag kveld i MandaI. 
Det er stor aktivitet pa ladestedet. 
Sluppen "Lena" sendes ut etter 
garanti og tegnede andeler fra flere 
personer. Konsul N. Salvesen som er 
den russiske agent i MandaI vegrer 
seg for a ruste ut noe redningsfart0Y 
for egen regning, men viI bidra med 
en andel sammen med andre. 
Pa et IIl0te hos han om kvelden deltar kj0pmann Jonston, T0nnes 
Wattne og faren konsul Tobias Wattne. Disse henvender seg til 
Hr.kj0pmann Silluf Thorsen Haga angaende bruk av en rigget 
skonnert som la ved hans brygge. Thorsen mener en klargj0ring av 
denne viI ta for lang tid. Han foreslar da at de bruker sluppen 
"LENA" (12 1/2 com.1est. 16 trelester) som f0fes av skipper 
N.Nicolaysen(46ar) Denne ligger seilklar i Svioor. Thorsen eier 
1/4 part i den og etter en stlmcl gar han ogsa mecl pa a ta part i 
risikoen ved foretagenet mot en garanti pa 100 Spd. T0nnes 
Wattne tegner ogsa en andel for konsul Andorsen som ikke er 
tilstede. 

Disse herrer innr0mmer ved en senere anledning at ogsa 
Hr.Dedekam fortjener ros for a ha utrustet sin skonnert, men de 
benekter det som noen har hevdet, at Dedekam gjorde de f0rste 
anstrengelser eller at hans initiativ hadde noen innflytelse pa deres 
egen anstrengelse i sa mate. Los Salve Evertsen og Rasmus 
Salvesen fra Farestadsk0Jta som nylig hadde forlatt vraket, seilte 
ut med denne skonnerten pa leiting etter vraket. 
De fant det ikke for de holdt en for 
lite vestlig kurs. Declekams skonnert
"JANUS" var bemannet mecl 12 

mann medregnet de to loser, og med 
kapt. Bessesen som fmer. De 
klargjorde skonnerten pa 6 timer. 

SKONNERT 
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Fogden i Lister opplyser senere at det denne dag den 12.sept. blir 
berget inn til Lister en slGpsbat med 1 d0d og 19 levende menn 
ombord, deriblant var slGpssjefen Treskin og prernierl0Ytnant 
Dergatschef. De kom inn i nrerheten av garden Kviljo ved Lista fyr 
mandag etterrniddag. Noen matte breres i hus. 

Kl.22.30 

Et mindre fart0Y begir seg ut 
Mannefjorden i ffi0rke natta. Det 
blaser enna hardt- sterk kuling fra ost
nord-ost og regn i luften. Dette er det 
tredje fart0Yet som utrustes fra 
MandaI. Det er sluppen, ogsa kalt 
kutteren eller bare Dekksbaten, 
/I Hjorten /I (6 1/2 com. lest,- 8 1/2 trelester). Eier er Andreas 
Bentsen (25ar) og med seg ombord har han slGpperborger Bernt I. 
Reiersen, R. Reinert Reiersen (36 ar), handelsmann Peder 
Pedersen og styrmann Christopher Kjelsen. Sluppen seiler en del 
med trelast til Danmark. Den kom sist inn fra Viborg 2.august. 
Lossk0Yta /I Aalen /I gar ut med reservelos Peder Jacobsen 
Kleven, los Abraham Gundersen ~Iandal og drengen Olle 
Willumsen Kleven ombord. De fumer ikke vraket. 

Kl.23.00 
J.A.Dedekams skonnert "JANUS" gar ut bemannet med 12 mann. 
Haagen Gundersen er med pa denne turen. I en s0knad om st0tte 
fra legatet i 1888 nar han er blitt 71 ar sier han ,-"vi var de !orste 
som gikk ut for a Redde Mandskabet, men pa grund af Losernes 
Feilagtige underetning kom vi forlangt pa S0en sa vi ikke fant 
Vraget." 

Kl.23.30 
/I Hjorten" er pa siden av Mandals Ryvingen og de kan se 
Lindesnes fyr. De styrer sa syd til vest til de ser Mark0 fyr 
(nedlagt na) om styrbord. 
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Kl. mellom 12.00 og 0 l.00 -midnatt etter foegd Heiberg 
tidsangivelse. 
"Lena" letter anker pa Svin0r havn. Det er meget l1l0rkt og blaser 
hardt fra D.N.D. I alt 8 mann ombord. I tillegg til de vi tidligere 
har nevnt er det Jens Nicolaysen bror av skipperen Nicolay 
Nicolaysen, Anders Tobias Gundersen og rv1athias Sch0th 
Gabrielsen. "Lena" reiste til London med trelast og et parti gamle 
m0bler den 8.aug. og kom altsa hjem til Svin0r, skipperens 
hjemmsted, pa 10fdag lO.sept. 

Tirsdag 
I3.Sept. 

Kl.Ol.OO 
"Hjorten" er tvers av Lindesnes og Merk0 fyr; den halser til og 
fra land. (Har ikke noen av losene med). 
"Lena" passerer Udvaar- Neset fyr i sikte. Setter kursen vest til 
syd med fart 6 1/2 mil. "Det blaser stivt", sier Nico]aysen. 

K1.03.00
 
Den russiske konsul i Kristiansand Dan.
 
Isaachsen mottar melding fra Niels
 
Salvesen i MandaI om at et russisk
 
orlogsfart0Y driver fylt med vann langs
 
kysten. Noen av mannskapet skal vrere
 
reddet og brakt inn til MandaI med ei
 
lossk0Yte. Fart0Yet drev da som vrak 2-3
 
mil SV av Lindesnes.
 

Kl.04.30 
"Hjorten" styrer vest-syd-vest. Vinden :,,,; o.c" :mccscn 

spakner "flauer av". De finner vrakgods 
bl. a. ei kiste eller kasse. 
"Lena" Dagen bryter fram det er l3.sept. Fra "Lena" ser de noe i 
kikkerten, men det er enna for ill0fkt- seil? Snart ser de bedre - De 
har funnet det! Der er vraket med en mengde folk pa 
baugsprydet, i riggen til mesanmasta og akterut. 
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KI.06.00 
Dampskipet "Nordcap" gar ut fra Kristiansand for a s0ke etter 

vraket. t'v1ennesker savel som gods og skip skal sa viJt mulig 
berges. 

KI.07.30 
"Lena " er franune ved vraket og redningsarbeidet, ved hjelp av 

lettbaten, settes igang. Posisjonen pa dette tidspunktet blir antatt a 
v~re 6 mil syd-vest av Lista. Under god disiplin dras baten fram 
og tilbake me110m vraket og sluppen. To fra "Lena"s mannskap er 
med i lettbaten sanunen med en russisk offiser pa hver rur. En 
russisk 10ytnant Rennenkamph kan tysk, og det er til god hjelp. 6-7 
personer overf0res til "Lena" hver gang. Dette pagar fra Kl. 08.00 

til 14.00. 

'", ~..
-'.'

Fro red7li7lqsarbeid.el ejler ',,[71genI/ClII!ancl,'..) '",-;is, I Liloqro!i eiler le{flLi7lg
 

ClI' loylno ,'11 A J Gon7tJ.I,'
 

Kl.12.00 
Ombord pa "Hjorten" ser man na vraket i det fjerne. Snart kan de 

se mennesker ombord. 

Dampskipet "Nordcap" er innom Lista og far med seg los 
Abraham P. Tonnesen. Han har sett vraket om kvelden den 12., 

da det med en mast la i drift vestover. Vraket var da 4 mil avo 

Kl.14.00 
"Lena/! har na tatt ombord t83 mennesker og kan ikke ta t1ere. De 
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har fatt ombord en del offiserer bl.a. "forfatteren" Govorof, sjefens 
kone Maria og en stor pengekiste som har sin egen oppasser Jacob 
Wasiljeff. Gjennom l0)'tn. Rennenkamph gir N. Nicolaysen 
beskjed om at to andre redningsfart0)' kan ventes fra MandaI, sa 
alle viI bli berget. Da Rennenkamph kom ombord som sistemann 
var "Hjorten" i sik.1:e. 
"Lena" forlater vraket, vinden er na ost til syd flau og stille. De 

skipbrudne russere bEr bevertet med varmt 01, kaffe, te, Sffi0r og 
bf0d. De far ogsa skiftet til t0rt to)' sa langt det rekker. 

Kl.14.30 
"Hjorten" styrer aktenom vraket og far trosse ombord. Setter ut 
lettbaten. I denne gar Pedersen og skal organisere bergingen. Han 
far kontakt med en av russerne som kan svensk, og sammen med 
en underoffiser holder disse disiplin under redningsarbeidet. 

Kl.15.00 
"Hjorten" har faU ombord 120 personer og kan ikke ta flere. 

Sluppen har pa dette ticlspunktet Lista i nord-ost pa kompasset i 
avstand 6-7 mil. En av de som er berget, underoffiser Agathon 
Tschwabiero[[, forlanger a komme tilbake til vraket og sine 
kamerater nat han ser at ikke alle kan bli berget. De er oodt til a 
f0)'e ham. Det fortelles ogsa at han skal ha v~rt den siste som bie 
reddet ombord i "Nordcap" senere. Hans edle oppf0fsel star i sterk 
kontrast til skipets offiserer for0Vrig. Blant de 120 ombord pa 
"Hjorten" er det na 3 underoffiserer. Skipper Bentsen lar folkene 
pa vraket beholde lettbaten. Kort tid etter at de har forlatt vraket, 
de er kommet ca. 1/2 mil, ser de at dampskipet "Nordcap" kommer 
til unnsetning. 

CA.Kl.15.30 (16.30 Chr.Post.) 
Dampskipet "Nordcap" tar ombord de resterende 150 mennesker 
ombord pa vraket av INGERMANNLAND. Posisjonen oppgis til 
omtrent 9 mil V til S av Lista. Da skipet var sunket sa dypt at ogsa 
bakken sto under vann, hadde mannskapet reddet seg pa Skansen, 
Sprydet og opp i mesanmasten. Redningen gikk rolig for seg ved 
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hjelp av lettbaten, og ombord gay man dem sa god forpleining som 
mulig. En fors0ker deretter i ca 2 timer a taue pa vraket, men uten 
nevneverdig fremgang. Det gar ikke, og de skipbrudne ma til lands 
for a fa skikkelig legehjelp, proviant er det ogsa lite avo 

Stavanger Amtstidende melder at det denne dagen (tirsdag) kom 
i land 5 mand i en sk0yte til Egersunds0en. 
Senere skal en bat med 9 mann og en kvinne ha kommet inn til 
Haar pa Jedderen. Ryktene sier at enkelt av disse allerede skal 
veere d0de p.g.av pakjenningene de har veert igjennom. 

En minnestein pa Varhaug kirkegard over omkomne sj0folk, 
. forteller at det der skal hvile 9 russiske marinefolk fra 

Ingennannlands forlis der. Tre av disse skal veere kommet inn med 
bat til garden Aasland 13.sept. 

Senere er det opplyst at 15 mann pa en flate ble reddet av et 
handelsfart0Y og brakt lykkelig til Kj0benhavn. 

Tirsdag 13/9 melder tollstasjonene pa kysten om: Godt veer, mild 
og overtrukken luft med stille eller svak vest vind. Natt til onsdag 
meget ffi0rkt, vinden oml0pende og stille. 

Kl.22.00 
/I Lena /I har na syd-vest svak vind. Kvelden har 

veert fin og russerne har vcert pa dekk i puljer for 
fa frisk luft og for a nyte det fme veeret. Russeme 
viI gjeme hjelpe og tilbyr seg a slepe sluppen ved 
hjelp av lettbaten. De fors0ker, men det er lite 
hjelp i det. Russeme sliter seg bare ut, og de er 
svake nok fra f0f. Nikolaysen far dem ombord 
igjen. Batsmannens bam som moren sa tappert har 
kjempet for a redde synes tilsynelatende a d0 pa 
vei inn til MandaI, men det levde likevel ved 
ankomsten til byen. Dette var det eneste av 8 bam 
som overlevde. 

B-=='I-=-ESl.'<.~~ 

I 
I 

'J ;:.1- ::~D:?SEIL..5r<.}.Zl"1 
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Onsdag 
14,Sept. 

Kl.04.30 
"Nordcap" kommer til Kristiansaml. To er d0de pei lilbakeLUren. 
Fire er syke. De overlevende 148 legges inn pa 

Odderoya, lasarettet, senere brukt sam soldatKDarter. 

lasarettet pa Oddemya. En av disse d0f senere. Alle er i en elendig 
forfatning. De som er best kledd hal' bare en gra bttd pa seg; de 
0vrige var dekket med filler og innsv0pt i flaggstykker eller nesten 
ganske nakne. Ingen har reddet noen annet enn det de har pa seg. 
Leewy skriver i sin bok nr.1L" Lasarettet kommer igjen i bruk, 
ikke pa grunn av kolera eller pest, men p.g.av Ingennannlands 
forlis. Ca.300 ble innkvartert der. Noen mener at det var disse 
russere som sadde den mengde Igk som senere i lang tid fantes 
nmdt omkring pa Oddemya. Der skal ogsa av og til v,,-ere funnet 
russiske mynter der ute." 

KJ.08.00 
"Hjorten" kommer inn til Korshavn for a skaffe noe aspise til de 

reddede russeme 
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Kl.09.00. 
"Lena" passerer Nese onsdag morgen 14.sept. 

KI.I0.30 
"Lena" er tilbake i MandaI. Pa land blir de reddede godt mottatt 
og raskt innkvartert. Vinden er vestlig med godt vrer. De far hjelp 
av mange til a buksere sluppen inn til S1.Thorsens brygge. 

Kl.12.00 
"Nosdcap" gar inn i sin vanlige rute igjen i Kristiansand. 

Kl.lS.00 
"Hjorten" kommer inn til MandaI med 120 mann. ToUbetjenten 
noterer: Utmerket godt vrer - svak vest vind. Og idet den kommer 
seilende blir det gitt ordre fra consul Andorsen om at de skallegge 
til ved hans brygge. 

Fogd Heiberg har i sitt arkiv en liste over innbrakte personer til 
MandaI: 

Stabsoffiserer ------------------------------- 1 
Andre offiserer ----------------------------- 10 
Under offiserer ------------------------------ 17 
Matroser og Artillerister -------------------- 276 
Seilmager ----------------------------------- 1 
B0eker? ----------------------------------- 1 
B0ffi ----------------------------------- 1 
Fruentimmer, hvoriblant Capteinens kone 6 

Tilsammen 313 

Det er videre for ham ..."en kjrer plikt at kunne tilf0ie at enhver av 
Mandals Irmvaanere efter evne gjorde sit for at lindre de 
ulykkeliges N0d, deIs ved at give, de1s ved at lane dem klede til at 
skjule sig med, da mange var nesten 110gne, kuns indsv0bte i 
flaggstrimler og andre pialter." 
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De reddede ble straks etter ankomsten gitt mat, drikke og klrer. 
Deretter ble de innkvartert rundt om i byen. Alt dette bie organisert 
av Hr.Consul Salvesen. Av de som var berget iland i MandaI var 
det 42 som var syke og forsHitt. Disse ble behandlet av distriktslege 
hr. Doctor Bull. Han hadde ogsa tilsyn med offiserene som var 

mere og mindre medtatt. 

Kl.16.00 
/I Nordcap /I kommer til Kleven. Den er igjen 1 rute pa sin reise 

fra Kristiansand til Trondheim. 

Torsdag 
IS.sept. 

Pa karantene - lasarettet pa Odder0)'a er registreres 7 syke, men de 
er i bedring. 

Dagen etter at "Lena" kom inn til MandaI ankom konstituert 
amtmann Falck (for Sem) til MandaI. Han var sammen med Kapt. 
Albrechtson, denne ble sendt videre vestover dagen etter for a lede 
et eventuelt redningsarbeid sammen med en Skippper Harris fra 
Farsundsomrade. I MandaI mottar Falck de 11 offiserene som kom 
inn med "Lena". Disse gir sterk.1 uttrykk for takknemlighet overfor 
den mottakelsen de har fatt i MandaI. De sa at innbyggeme 
nrermest kappet om a overga hverandre i a gi de skipbrudne hjelp. 
De er innkvartert rundt omkring pa ladestedet, der aIle hender 
straks ble satt i bevegelse for a skaffe klrer og sko. Mange var 
nesten nakne ved ankomsten. Pengekista som har vrert bevoktet og 
forsynt med Fogdens segl apnes, og oppi denne er det 5 mindre 
kister med penger. Det er 12.950 rubler i banco, eIler 3.700 
S0lvrubler. Dette tilsvarte omtrent 24.000 Spesidaler. En normal 
berge10nn for dette ville i datiden utgj0re fra 1/4 til 1/3 av verdien, 
altsa 600 til 800 Spd. Da bergeme fikk h0re at pengene var 
mannskapets 10nningspenger frafalt de likevel ethvert krav pa 
noen av disse pengene. Kisten ble overlevert sjefen Treskin da han 
ankom fra Farsund. 
Pa dette tidspunktet forteller fogden i et brev til Amtet at .. "Da et 
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temmelig almindelig Rygte anfRJrer Lodsernes Fcerd i denne Sag 

som mislig, forbeholder jeg mig efter ncermere anstilled 

UndersRJgelse at indkomme med Indberetning herom, forsaavidt 

derril maatte finde tilstrekkelig grund. "Vi vet at han sannsynligvis 
fant denne grunnen. 
Losene ble innkalt til vitneforh0r beordret av amtmann Sem. 
Losenes beretning viser at de i h.0yeste grad kunne v<ere bekjent av 
sin handling. Det fmer likevel til at de samme personene 
uteglemmer dem pa listen over de personer som skal bel0nnes 
etter innsatsen med a berge menneskeliv under forliset. 
Legatspenger tildeles oftest ogsa bare sj0menn fra MandaI, Kleven 
og Malm0. 
Statsrad Vogt papeker noe av dette i et brev til fogd Heiberg den 
27.feb 1843. Han viser til at pressen (Morgenbladet bl.a) beklager 
at ikke de losene som var f0rst ute ved vraket er bUtt bel0nnet av 
keiseren. Selv sier han ... "det er formentlig en kjensgjerning, at 
hans ankomst (Aanen Andersens) til MandaI gav den f0fSte 
Anledning til, at der derfra f0jedes foranstaltninger til Redning... " 
Det fremgar videre i hans brev at losene pa "Tordenskjold" ma 
stilles pa linje med "herrene Nicolaisen og Bentsen og deres 
Mandskab, thi han har da v<eret det lykkelige Redskab for den 
sames paafulgte Redning ved hine Mand, som altsaa uden han 
ikke ville v<ere kommet i det tilfelle, at de ville have kunnet gjme 
seg fortjent til den Bel0nning, som nu, visstnok med fuld rett, er 
blevene dem og deres Mandskab til Deel." Vi viI i ettertid ogsa 
kunne si: Hva med Rossneslosene og Farestadlosene? Begge gikk 
ut .De f0rste var ogsa pa heia. De reddet ikke menneskeliv, men 
utsatte seg for den samme faren. De brakte melding til MandaI. 
To av Rossneslosene fikk bel0nning. De fikk en mannspart 
ombord pa "Lena" ca. 53 Spd. hver tilsvarende 111 rubler. 

Fredag 
16.sept 

"Likene av tre menn tillige med seks andre der savidt skj0nnes 
v<ere russiske soldater, som kom i land med en baad den 13. 
dennes ved gaarden Aasland, ble denne dagen nedsatt pa Varhaug 

EJF- 92-3 



side 24 

kirkegard. Disse tre d0de av strabasene, hunger og kulde. En 
kvinne fulgte dem." 

GIC/(je;z jra det russiske linjeskipet '< [nger1ltcwland» som jor/iste i 1842, 
er enna i behold. Her ser vi den lJCl en bat1Ltstilling I StaL"Cwger. 

Fredag kveld. 

Ingermannland er observert utenfor Haar prestegjeld pa Jreren med 
mesanmasten staende opp fra vraket. I l0pet av den f01gende natten 
er en mesanmast drevet inn til kysten. Kaptein Albrechtson som 
skal lede redningsarbeidet der vest, konstaterer at det er 
mesanmasta til et linjeskip. Konklusjonen er at Ingermannland er 
gatt ned, masta som ikke brerer noe tegn pa brudd har flytt opp. 
Det sies at vraket ligger pa Siregrunnen 2 mil tilsj0ss av J reren 
pa ca. 80 favners dyp. Det er ingen fare for skipsfarten 
medmindre vraket skulle flytte seg pa grunnen og komme nrermere 
kysten. Stavanger Aftenblad sier i en artikke1 16.sept 1941 at 
linjeskipet gikk til bunns utenfor Revetangen. 

Samme dag star denne annonsen i Christiansandsposten: 

Lees her! 
For 2 d 3 storre Skibe, gode i enhveer Henseende vel 
udrustede, er fragt ledig med russiske matroser at erholde til 
Kronstadt; Det neermere avgjores med D. ISAACHEN. 
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L0rdag 
17.sept 

INGERMANLAND har ikke veert ase. Albrechtson reiser tilbake 

til Kristiansand. 

Pa Kristiansand kirkegard begraves denne 10rdagen de 3 d0de 
matrosene som kom til byen med "Nordcap", den ene d0de etter 

ankomsten De to andre f0r. De ble fulgt til grava av 40 landsmenn. 

Etter Carl Johans kongelige befaling, opplest av Statholder 

L0venskjold, var det 10. ordentlige Stortinget til ende i dag 
K1.11.00. 

Pa Lunde Tingsted er det denne 10rdagen vitneforklaring. Det er 

N.Nicolaysen, T0rres Willumsen, Andreas Berntsen og R.Reinert 

Reinertsen som gir sine forklaringer. De overleverte 303 reddede 

russere til konsul N.Salveset for videre innkvartering og 
forpleining. 

len fra Kir\\chciJ slj~ den bic tcgnet ~1\. ct bC~Cl' 
::mcdkm 0l11bord r~\ en s\·('n~!\ kor\·c[~ son1 bcsOK.\!..' 
:;'1 i 1859. 
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S0ndag 
I8.sept 

Dampskipet "Constitusjonen", Kapt.R0rdam, kommer til 

Kristiansand og med skipet er stortingsmennene: biskop v.d.Lippe 
med datter, Ueland, Monsen og Evensen. Brev sendes fra Amtet til 
MandaI Fogderi angaende transporten av skipbrudne til 
Christiansand. Vedlagt f0lger kopi pa fransk til fru Treskin slik at 
hun kan oversette dette til sin mann. 

Torsdag 
22,sept 

Russeme gar til Kristiansand. 

K1.7 pa kvelden kommer den f0rste avdeling russere pa 158 
personer gaende til Kristiansand.Herav kvinner, et barn og 5 
offiserer. Treskin og offiserene hadde avslatt tilbud om transport 
med dampskipet "Constitusjonen". Som grunn til dette angir sjefen 
at han 0nsket a "forfriske folkene" og at det gay dem anledning til 
a bese en del av landet. Fogderiet og lensmennene ble beordret til a 

~, 

ledsage russeme pa veien for at de aIle steder skulle fa en god og i\~\Y 
:..\ ~f" 

vennlig mottakelse. Konstituert Politibetjent Seren Svendsen /~!\ 

ledsager avdelingen fra MandaI og fram til "Kanalen ved ~~(' J 
Gravene", der var det gjort forberedelser til a ferge dem over til ~; 
Odder0)'a. Her ble de anvist kvarter pa Lasarettet. i(-'2,~ 

"\ ji!nFredag j l 

.; .Y-,
23.sept ~Hb~\~} 

Ut pa kvelden kommer andre og siste avdeling med russiske ~ 
skipbrudne til stiftstaden. Det er i f0lge MandaI Fogderi 164 
russiske matroser og 6 offiserer. Disse blir ledsaget av Lensmand 
Aanen Aanensen Valand. 
Fogd Heiberg ankommer samtidig med de russiske offiserene fra 
MandaI og tar inn pa Britania - Rotell. Her innkvarteres ogsa Paul 

Treskin m/frue, Oberst (Construktor) Erschoff (Jershoft), S0nnen 
som er 10)'tnant (mistet en annen S0nn i forliset) og hrytn. Govorof 
som senere skrev om forliset. Pa hotellet Stadt - Hamburg bor 

Chegorin, Dubindski, Wasiljeff, Dergatchoff, Levin og Andrew. 
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Hos Frellsen bor den russiske offiser Rennenkampf og den 
russiske agent i MandaI, Nils Salvesen. Hos Westerhus offiseren 

Skonw (?) og en russisk matros med aner (av adel ?). Hos madam 
Olsen tar skysskarene inn. Det er Hans Larsen, B0ruf Olsen, 

T0nnes Pettersen og Gabriel Knutsen fra MandaI. 

Skipskaptein Nicolai Nicolaisen pa "Lena" har tatt inn hos madam 
Baardsen sammen med sin stynnann og 6 matroser. Enten er det 

han eller skipper A. Bentsen som har hatt en noe forstemmende 
opplevelse da de pa torsdagen reiste landeveien fra MandaI til 

Kristansand for a avgi sj0forklaring. Da de kj0rte forbi russerne 
ble de oppmerksom pa et par av de reddede kvinnene som var helt 
utmattet og nesten forbi av kulde. De ville derfor av medlidenhet ta 
dem opp i vogna, men offiserene som ledet avdelingen rev 
kvinnene ned fra vogna og befalte dem a fortsette til fots. 

(Var det slik behandling den vanlige russer var vant til, kan man 
godt forsm at deres opphold i Norge har gitt dem varige, positive 

inntrykk. Fa av dem var vel vant til a ffi0te en slik deltakende og 

oppmerksom behandling som de fikk bade i MandaI og pa 
Odder0)'a.) (Artikke! forfatters kommentar.) 

Skipperne pa "Lena" og "Hjorten" ffi0ter opp hos Notarius 
publicus i Christiansand og gir sine forklaringer sammen med 

mannskapene. De ffi0ter begge med ferdigskrevne rapporter som er 
datert 14.sept. .:''':';''''''';:"-'~~::~' h 
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Lerdag 
24.sept. 

L0rdag ettenniddag innkom en russisk korvett, "Schlupp 
Tverrtsa", f0rt av captein-hrytnant Tschepiloff. Den salutterer 
festningen med 7 skudd og festningen svarer med 7 skudd. Dette 
er et av Ingermannlands f0lgeskip innrettet som transportskip. Det 
er et betydelig antall folk ombord, en del kvirmer og en mengde 
(provisjon ?), ammunisjon osv. Sjefen ombord fikk h0re om 
forliset da han kom inn til G0teborg, og han reiste da straks til 
Kristiansand. 

Mandag 
26.sept. 

Pa MandaI Tingstue er retten satt med konstituert sorenskriver 
B.Nannestad som administrator. Rettsvitner er T.Endresen og 
Gulof Knudsen. Det skal opptas en form for sj0forklaring etter 
forlangende av amtmann Sem. Han viI pa linje med enkelte 
0Vrighetspersoner i MandaI gjeme vite hvorfor ikke flere kunne 
reddes med lossk0ytene fra 9. Oldermannskap. Losene legger fram 
sin beretning pa en overbevisende mate, og avisartikler i 
Kristiansandsavisene bemmmer deres irmsats. 
I MandaI har ... ''folk som gar pa land og hjemme i deres stue, talt 
med miskjennelse og baktalerisk sladder om losene og om hva som 
kan gjeres ute i et hav hvis voldsomhet og raseri de ikke kjenner." 
Omtrent slik formulerer los Aanen Andersen Land0)' seg i retten. 
Han er losenes hovedtalsmann i saken. Han far langt i ettertid en 
russisk medalje, men han gjorde jo heller ikke sin innsats bak et 
skrivebord pa de offentlige kontorene. 
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Torsdag 
29.sept. 

Overlosen i Kristiansand publiserer en artikkel der han formulerer 
seg omtrent slik: "Dersom redning ved hjelp av losskoytene og 
losene langs var kyst kunne vcert mulig ved denne ulykken, sa er 
jeg sikker pa at det ville vcert gjort. Det er nettopp i uvcer og ved 
andres nod at losene soker sitt brod. De er heller for dristige til a 
seile pa sjoen enn for fryktsomme, det vitner de mange losenker 
og farlose om." Han sier videre at losene pa Flekkemya og 
nabodistriktene Ulv0Ysund, Randesund og Ny Hellesund var sa 
virksomme som man kunne vente av dem - a bekjempe 
elementene star ikke alltid i mennesklig makt. Han roser videre 
losenes innsats lenger vest, som fikk gitt den f0rste beskjed om 
forliset og derved avverget en enna st0rre katastrofe. 

Fredag 
30.Sept. 

"En Cafe i elegant stH apnes i disse dager av bakermester Gmntoft. 
Vi har grunn til a tro at dette smakfulle etablisement, som pa en 
mate setter oss pa niva med st0ITe steder, viI bli 
benyttet flittig av Christiansands 
dannede publikum, "skriver 
Christiansandsposten. 

Sendag 
2.okt. 

"Vore kjrere russere som daglig har brakt liv i gaderne, og oppf0rt 
seg med den rosverdigste orden, skal snart forlade oss", skriver 
Christiansandsposten. 
Det finske Skib "HEBE" (212 comerselrester), skipper Kapt. 
Hedemann. skal ta ombord 250 mann sammen med sjefen Treskin 
og en offiser til. Idette skipet har konstituert amtmann Falck fatt 
innredet et ekstra dekk og innstalert en ovn. Skipet ble innklarert 
fra Hull i ballast 27.sept. Det armerte transportskipet "Tverza" 
skulle ta ombord resten, 200 mann og 8 offiserer- i f01ge 
Govorov). 
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Med "Nordcap" fra Flekkefjord kommer 11 russiske menn og 1 
kvinne. Disse het: Niemodrof, Mikaelof, Iwanof, Awervin, 
Fedolof, Sidrof, Saldatof, MiT, Koliberof, Sesbemof, Radof og 
kvinnen Anna Subudewinka. 
Ole Bull kommer fra Arendal samme dag. I byen bhiste det denne 
dagen en orkanaktig stonn. I 5-tida om ettermiddagen var det sa 
ille at takstein fl0)' av frittstaende hus, og sanden virvlet h0]'t i 
lufta i byens gater. 

Mandag 
3.okt. 

Kl.08.00 avseiler de to skip "Tverza" og "Hebe" fra Kristiansand 
havn med russiske matroser og offiserer ombord. Bare noen fa 
syke er blitt tilbake i byen. 
Amtet rykker ut med en melding om at enhver kritikk mot 
tosenes innsats i forbindetse med IngermannIands fortis var 
ubegrunnet og feilaktig. 

Tirsdag 
4.okt. 

Stiftsavisen melder: Det nye norske TOLLFLAGGET heises pa 
tollboden klokken 9 f.m. Man har tidligere brukt det svenske. 
Stortingsmenn som ma fremheves for a ha kjempet hardt for denne 
saken er Hjelm, Ueland, S0rensen, Foss og Riddervold. 

Torsdag 
6.okt. 

Ole Bull holder konsert for fulle hus i Kristiansand. 

Semdag 
9.okt. 

Inn pa Kristiansand havn kommer det russiske krigs- dampskipet 
"Kamtschatka" en sann koloss med 18 kanoner. Det salluterer med 
9 skudd og Festningen svarer med 8 skudd. Dette skipet forbauset 
og imponerte kristiansandeme da de fikk omvisning ombord. Det 
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er 240 fat langt, bredden over hjulkassene er 70 fat. Skipet er 
bygget i New York i 1840 og kostet 2,5 mill.s01vrubler. Skipet 
brukte 5 1/2 dag fra Kronstad og hit. Skipet var kommet for a 
hente de skipbrudne. Da de ikke hadde vrert innom Helsing0f, 
visste de ikke at disse allerede var avreist. Sjefen Hr. van Schanz 
reiste vestover til Lista sammen med stiftamtmannen for a 
innhente mulige opplysninger om Ingermannland. 
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Mandag 
IO.okt. 

Ryktene svrrrer. Christiansand Stiftsavis forteller f0lgende: -"En 
los fra Gamle Hellesund har berettet as , at Skroget eller Vraget af 
linjeskibet Ingennanland endnu skal drive udenfor Jedderen. En 
skipper Paul Jensen fra Arendal havde memlig fortalt ham, at 
have passeret det i forrige Uge og havde bemerket at trende 
Fart0)'er var beskjeftigede med at buxere det tillands; at det 
var oppstoppet og at man havde gjort Anstalter til at erholde 
Sauge og andre Instrumenter til at overskrere de 28 tommer 
tykke Ankertouge." 

Lerdag 
IS.okt. 

Etter en resultat10s reise vestover bl.a. til Lista, kommer Hr. van 
Schanz og amtmann Sem tilbake til byen. 

Sendag 
I6.okt. 

Dampskipet "Prins Carl" ankommer Kristiansand fra London. 

"Prinds Carl .. pa I-:ristiansands ha\'n 1830. Gouache a\' M. A. Appel. 

Sendag aCten 
Ball for samtlige russiske offiserer ble arrangert 1 Klubben 
Foreningen. 
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Mandag 
I7.okt. 

Dampfregatten "Karntschatka" avgar i dag for St.Petersburg. 
Skibet gj0f en fart pa 12 mil og har for 0)'eblikket en besetning pa 
150 mann og 8 offiserer. Ved avreisen salutterte den med 9 skudd 
og Festningen svarte rned 10 skudd. Dette var for a rette opp feilen 
ved ankomsten da man fyrte av et skudd for lite. Det var blitt sett 

pa som en fornrermelse. "Kristiansand er pa grunn av sin gode 
havn, lette innseiling og fine beliggenhet, den hyppigst bes0kte 
havn i Norge bade av yare egne og andre lands krigsskip. Vi rna 
derfor innskjerpe reglene som gjelder i alle siviliserte nasjoner at et 
orlogsfart0)'s salutt skal besvares med det samme antall skudd," 
skriver en av Stiftsavisens lesere. Dampskipet"Prins Carl" avgikk 
til London. 

Tirsdag 
I8.okt. 

"Tversza" og "Hebe" seiler inn til Kronstad hendholdsvis kl.19.30 
og kl.21.30. "Tversza" fyrer av salutt pa 7 skudd og forkynner at 
russernes lange besvrerlige reise, som har vart i 72 dagerer, er slutt. 
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Forsek pa beregning av antallet overlevende: 

Land0Ylosene med "Tordenskjold" reddet 10 personer 
Mandals/Svirurr - sluppen "Lena" reddet 183 personer 
Mandals - sluppen/kutteren "Hjorten" reddet 120 personer 
Dampskipet "Nordcap" reddet 147 personer 
Barkassen m/Treskin ombord til Kviljo " reddet 19 personer 
Giggen (Jiggen) til Egersunds0en" reddet 10 personer 
Reddet fra flMe-f0rt til K0benhavn reddet 15 personer 
Offiser reddet av Stavangerloser reddet 1 personer 
Sum reddede TaU nevnt i dette skrivet 505 personer 

I tillegg eventuelle reddede med Loshavn sk0Jta og de sam tok seg 
inn til kysten pa vrakgods, men dette kan ikke vrere sa mange. At 
det totalt var med 892 personer pa skipet, ser ut til a vrere riktig. 
Antall omkomne ma derfor ligge nrermere 387 enn 289 som 
oppgitt i de siste opplysningene fra Russland. Govorovs tall passer 
best der han sier at 503 ble reddet og 389 omkom 

GIGGEN (JIGGEN) som satte av fra "INGERMANNLAND" 
i graIysningen mandag 12.september er tatt vare pa og 
befmner seg i Stavanger. I forbindelse med 100 ars dagen for 
forliset skriver Stavanger Aftenblad omtrent slik: En sensasjonell 
oppdagelse pa Natvigs minne. Livbaten fra det ulykkelige 
Linjeskipet "Ingermanland" eksisterer fremdeles i god behold, tross 
sine 100 at. Jiggen fra den store forlistragedien b0r snarest rad 
komme i Stavanger Sj0fartsmuseums besittelse. 

Jiggm fro »lngermanland« sam den ad !zenger i materialhusd pd Natvigs Minnl' 
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Den har tilh0rt Stavanger havnevesen pa et tidligere tidspunkt, men 
det var skipsreder E. H. Jondal som reiste s0rpa og kj0pte den etter 

forliset. Han solgte den etter alt a d0mme til konsul Jacob Kielland 
og seinere kom den til havnevesenet. I den store seilregattaen i 

Stavanger 3-9 aug. 1868 da 91 bater fra hele landet var med, fikk 

jiggen 1 premif~ i klassen for alm.bruksbater. Alexander L. 
Kielland brukte jiggen da han som borgennester i Stavanger reiste 
ut pa vagen for a motta Otto Sverdrup da denne vendte hjem fra sin 
Nordpol-ferd med "FRAM" i 1902. 

S/avanga Rokiubb pd u/jiukl iii R,nn(soy i 1596. Jiggen fra >lngamaniand« 
i mid/en. 
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Hva hIe ellers herget fra Ingennanland ? 

Det er den russiske agent N. Salvesen i MandaI sam tar imat ag 

registrerer det sam blir reddet iland av vrakgods etter forliset. 

MandaI Tollkammer har ingen oversikt over dette. Foged Heiberg 

kan gi f01gende opplysninger: 

Aanen Gjertsen Land0Y har med sin lossk0yte "Tordenskjold" 

brakt iland et R0)'lseil verdsatt til 8 Spesidaler. 

Andreas Bentsen MandaI ombord pa "Hjorten" berget et 

Bramseil verdsatt til 10 Spd. Videre en Hengek0ye og pute verd 

1.84 ( 1 Spd og 84 Skilling.) 

Skipper J. Bessesen MandaI pa Dedekams skonnert 

"Janus"berget 

5 hengek.0yer med dyner og puter verdsatt til 3 Spd ag 8 Skilling. 

De fant ogsa "tvende Kavayer". 

Tharald Thorsen Fieldskaar ? m.fl. berget tauverk, seil ill,m. til 

en verdi av 76 Spd. 

Torje Rosnres berget ei dyne. 

Peder Jacobsen Kleven som var ute natt til 13.sept. brakte inn 
med lassk0Yta "Aalen" 2 hengek0yer med dyner og puter i samme 

antall. Verdisatt til 1 1/2 Spd. 

Ole Larsen Aavigen sammen med Ole Olsen, Mical Jacobsen og 

Anders(Andres)Nilsen fmner 3 stk madrasser (dyner?) og en del 

annet vrakods ved Waar0eme. Det meldes fra om dette den 18. 
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sept. i et skriv fra O.Syrdai. I et seinere skriv er det regning pa 
arbeid og frakt av dette opp til MandaI pa 1 Spesidaler og 44 
skilling. 

Nils Salvesen setter den 22. desember opp denne oversikten over 
innbrakt vrakgods ti1h0rende Det Keiserlige Russiske Linjeskib 
Ingermanland: 

8 stk Hengek0yer 
9 stk Simple Madrasser (dyner) 
10 stk Hodeputer 
3 Seil (bI.a. Bramseil og R0ylseil) 
21 Kveiler kappet tauverk av staende og l.0pende rigg. 
2 Bunter blokkverk.De to siste postene er verdsatt til 

70 Spd. 
Videre en del brukket tremateriale og et jemskap m.m. av 

ubetydelig verdi. 

En storbit eller barkasse med mast og riseil, 10 stk arer m.m. er 
ogsa kommet inn til MandaI. Salvesen sier at det ma anmerkes at 
denne baten kom til MandaI fra Farsund bemannet med de russere 
som kom inn der borte, og derfor kan en ikke si at denne baten ble 
berget av nordmenn. 
Det ma i denne forbindelsen nevnes at det kom inn meldinger fra 
sj0farende om plyndring av skipet i tida fra besetningen ble 
reddet og til det sank. T. Carstens (Kjelsaaes?) med 4 andre menn 
sa at "et engelsk barkskip og en engelsk brig som begge var pa 
vei til 0stersj0en, la fast i det russiske vraket og berget alt det 
som var a berge". Det samme gjaldt for0Vrig en hollandsk koff og 
en Smak. En slupp fra K0benhavn og en skonnert fra Christiania 
var ikke stort bedre.Torsdagen etter forliset utruster Dedekam sin 

andre skonnert "Zephyr" og seiler rL·If'
• O' • ". \ 1\" ..,. 

ut med 9 manns besetrung pa leltmg ,:'';':.'); A ::,'>:, ,I) 
eller vraket. Thorsen sender ut "Lena" ,;,,:rt;;lf:~~~" 
omtrent samtidig. De er tilbake s0ndag;r '~'~:~;r;~~:,."'\;-~' ,"- ~),>~rf f\" , " 
kveld uten aha oppdaget noe. ./4/:': " II: ~:r.-::.:.,,' '\; .' '~~~'" 

~. ~ " , ,.' /'.:., ,_- ~,7!.'Xk_ 
'i',:' " '[1"- " ' ' .', ",' " , J~I"
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BEL0NNING 
Om oppf0rselen og holdningen til det russiske mannskapet som 
oppholdt seg i MandaI blir det sagt mye pent og rosverdig. 
Mannskapet har i sin oppfmsel Iagt for dagen en inderlig og 
gjennomfmt takknemlighet for den edle, menneskekjrerlige hjeIp 
mandalittene har vist demo De reddede har etter evne fors0kt a 
vise sin takknemlighet ved pa aile mater a fors0ke a hjelpe i det 
daglige. De tiilot ikke noen i huset a gj0re noe som de kunne 
gj0re for demo De var behjeIpelige med a brere vann, hente ved, 
ta opp poteter, ja, kort sagt gjorde de alt de kunne greie. Ingen 
som heIst uorden har vrert forarsaket av demo Ja slik skriver 
Christiansands Stiftsavis 26. sept. 1842. 

De reddede russiske offiserene som kom inn med "LENA" lager 
et eget takkebrev. Dette befmner seg i orginal versjon pa 
Statsarkivet med deres underskrifter. Brevet ble oversatt fra 
russisk til tysk og sa til norsk. Det gjengis i norsk oversettelse pa 
neste side. 
Offiserenes underskrifter f0lger her: 

'\ 
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TAKKSIGELSESSKRlV
 

VI SOM SAMMEN MED MANNSKAPET pA 
DET FORULYKKEDE LINJESKIPET 
INGERMANNLAND, OMTRENT 300 
TALLET, ERE BLEVNE REDDET, 
BRINGER EDER HERIGJENNOM VOR 
INDERLIGSTE OG UNDERDANIGSTE 
TAKK FOR DEN BETIMELIGE HJELP OG 
DE S/ERDELES FORNUFTIGE 
ANORDNINGER TIL VOR REDNING OG 
FOR DEN HJERTELIGE MODTAGELSE, 
SOM MAN NOGENSINDE KAN FINDE, 
OG SOM I SAA VENSKABELIG LOD 
BLIVE OSS TILDEL PAA DET FASTE 
LAND. INDERLIGST TAKKER VI DE 
AKTVERDIGE CAPTEINER NIKOLAI 
NIKOLAISEN OG ANDERS BENTSEN, 
SOM HA VE REDDET OSS I OVERNEVNTE 
ANTALL, FRA DET UNDERGAAENDE 
SKIP, FOR DERES UMAG OG OMHU FOR 
SAA MEGET SOM MULIGT AT LEITE 
VOR I H0JESTE GRAD S0RGELIGE 
STILLING. 
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Men Mandals befolkning og andre, ble ikke bare bel0nnet med 
fine ord og gode gjeminger. Den 16 feb. 1843 ble det gitt 2000 
dukater verd 4162 Spd og 46 1/2 s. til byen fra den russiske tsar 
Nikolai 1. Bel0pet skulle danne et fond som skulle gi arUge 
renteavkastninger, og disse skulle igjen deles ut til trengende 
sj0menn den 14. sept. hvert ar. Dette var datoen for redningen 
inn til MandaI med "Lena" og "Hjorten". 

J.A.Dedekam tikk St,Wladimirordenens band med gullmedalje 
til a brere om halsen. 

Herrene Wattne sen. og jr.,Andorsen,Jonston og St.Thorsen tikk 
hver en diamantring til en verdi av 250 s0lvrubler og de samme 
personer mottok 1000 papirrubler(Asignater) til dekning av 
deres utgifter. (Av disse gay de videre til Land0Ylosene 
tilsvarende 104 Spd.) 

Skipper Nikolaysen og besetning mottok 1500 s0Iv-rubler. 
Mannskapslotten ble her 53 Spd. 

Andreas Bentsen og hans besetning mottok 400 s0Iv-rubler. 

Statsrad i Finans-og tolldep. J0rgen Herman Vogt mortar 
St.Annas orden av l.grad. 

Carl A,Fougstad avdelingsjef i Finansdep. mottok St.Stanislav
ordenen av 2. grad. 

Capteinl0)'tnant Albrechtson mottok St.Stanislav ordenen av 
2.klasse. 

Primerl0)'tnant i marinen Hr. Sigholt ble tildelt St.Stanislav
ordenen av 3.klasse 
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stortingsrepresentant. for Kristiansand } perioder.) mottok 
St.Stanislav-ordenen av 1. grad. 

Konstituert amtmann Cbyfogd Kristiansand) Hr.Falck mottok 
St.Annas orden av 2.grad. 

Hr. Andersen- generalkonsul mottok 300 hollandske dukater. 

Russisk visekonsul i Kristiansand Daniel Ono Christian 
Isaachsen mottok Vladimir-ordenen av 4.grad. 

L0)'tnant SiQholdt og hans besetning ombord pa "Nordcap" 
mottok 3. okt. 1842 30 Spd. fra den russiske VisekonsuI 
Isaachsen. Det skulle v~re en dUS0T for den ekstraordin~re 

tjeneste de ytte ved a redde de siste 150 fra vraket. Mannskapet 
valgte ikke ata imot pengene, da de derved ville tape den f0lelse 
av tilfredshet,som de na f0lte ved a ha berget sa mange 
menneskeliv. Pengene ble sendt tilbake. 

Den vanlige 
kvinne og mann 
ble oftest ikke med 
i medaljedrysset. 

Losen seilte ut as matte fnrto!'ene 
sam shdle i havl1, Him matte 
SprInge ombordfra I055~\1!:ten Los
gutten seilte sd sf.:o!Jten il.ien:. DeNe 
er et hI/de fra lsOo-tallt-:. 

Som tidligere nevnt bIe det mye brevskriving mellom 0Vrigheten 
angaende en bel0tll1ing til losene. Det ble noe delikat det hele. 
Amtmann Sem og foged Heiberg som begge hadde anbefalt 
rettslig forh0f av losene pa den ene siden og statsrad Vogt, sjef 
for fmans og tolldepartementet pa den andre siden mente de to 
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f0rstnevnte h~JJe hegjn en slm tahhl' sclv orn h~tn orJlegger seg 

med stor varsomhet. 

Los Aanen Andersen som val' loscnes talsmann V(1[ uten tvil en 

dyktig mann, og (let enlite mcJ at han personlig bIe tildelt en 

gullmedalje i enertid. Denne ef dessveITe kommet bon ffa hans 

etterkommere pa Lanu0y. Hans S0nneS0nn, Ole AnJersen, ble 

fonwrig lost'ormann for lose-nc 9.0lderrnamlskap cia 

Oldennannskapet hie neulagt i 1872. Den siste oldermannen 
Peder Jacobsen u(r)r dette eire!. En stor del av det 

dokumentmateriel1et sam ble !evert opp til olderrnannen i 

MandaI samtidig, er Jessverre ikk.e a finne blant Statsarkivets 

paprrer. 

Landey 

Landeylosenes signaturer ved mottakeIsen 
av de 104 Spesidalerne: 
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LEGATET 
Vise av Finn Funke: 7.-og S.vers av ialt 10. 

Det kom til tsarens ere I hver september maned 

hvad fra var by ble gjort dets rente ut man deler 

for redning hjelp og pleie til seksten gamle sjefolk 

- det glemtes ikke bort. - til seksten glade sjeler. 

To tusen gull - dukater Ja, flere bUr det ogsa 

han sjenket som legat som gleder seg med dem 

for byens gamle sjefolk nar" russepengan kommer 

som var til hjelp parat. til trange smakarshjem. 

let annet vers heter det :For tenk en maneds hyre - "tolv gode, gamle daler" ! 

Den 14.sept. 1844 er Bestyrelsen av Keiser Nicolaus Legat 
samlet pa foged Heibergs kontor for i overensstemmelse med 
legatets §6 a dele ut rentene. De har et problem angaende 
tildeling til "trengende S0menns enker" . Men da bare 
trengende S0menn er nevnt, blir tildelingen slik: 

Skipper Willum Johnsen Halsaa 12.97 Spd 
S0mand Hartvig Torsen Malm0 12
 

Andreas Nors MandaI 12
 
Gunder Pettersen Kleven 12
 
Torje Nilsen MandaI 12
 
Aanen Rasmussen Dyrstad Kleven 12
 
lohan H.Leming Didriksen.Malffi0 12
 

Det bemerkes at rentene fremetter blir sa betydelige at flere viI
 
kunne komme i betraktning ved neste ars tildeling. Sum dette aret:
 
84 Spd 97 sk.
 

Blant s0kerne de f0rste arene er det flere som deltok under
 
Napoleonskrigen eller "Ufredstiden" fra 1807-1814.
 
Noen av dem var:
 
J0rgen A. T0rresen- Aavigen, Henrich Torjesen, Johannes Olsen

Malm0, T0nnes Toresen- MandaI, Peder Larsen Hjort- Kleven og
 
Jacob Eriksen- MandaI hadde aIle flere ars krigstjeneste bak seg i
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ungdommen. Dc Oeste med Sjaluppen "Tordenskjold" i Svim'Jl' i 

1811 og lolle No.R i 1810 og cle hal' hvel' ca. 5-6 ars ol'logstjeneste. 

Gunder Pettersen (77ar), hosatt i Kleven fra 1802, s0ker i 1844. 

Han forteller at han val' ombord i Prins Christian i i807 og deltok i 

slager under Loland. Han bIe bl'akt .. " til Prisongen i Gottenborg". 

Han hadde fart til sj0s fl'am til 1838 da alderdom og svakhet satte 

en stopper for dette. 

Den tidligel'e nevnte ]0l'gen A.B. T0rresen val' ogsJ. omhorJ pa 
Prins Christian i i807 

Pnns Chri~ti.l.n blcu a"gn:bel
 
of !ill/(:~/':j/.;e/lr: Sl:tlcly v.!? NJ)~~l\J
 

Oiilert lJO# vaT det JlJ51t: el !ul/jgat 
Jar/51<. skibo Holslt..:l\. sum cll~lcl!nJ"'lIr 

huvdc oubrel finder laig£'II. 
()~ ovrige JRibe tUlf /rcg"/l1!II Qucbc..: 

og Jwllcrne COnSI.1nl og KHe 

rIO/cd,,. I'ri j.·tllllllIU,i.hllt' :/(/1 

)lIll/,':: 0, r :'{II lJl.~' 1/ }w!:ylll'r, 

j!1~11I ~"J/' r. /1;'S,",1 }.:/I0)'1 (ll/lbOIlI 

OJ!t' t.i /',:.1<//1", ItJUI U';l', <.J 

gllll!::' 'I I "iL,/, ['1,,;, d1l,':'a,I... 
/lllilf, J""~ flU !vll, II/l", IV, l/is. 

/":1111 1!l. ,i (( :-./1 be ,L-v/tt ( t.~ < II 

<11(1111 11.:-</ 



Bilde av los
 
Gjert Aanensen Landey eldste senn av losen Aanen Gjertsen.
 
Disse to var ute til vraket av "lngelUlilllland" i deres losoot "Tordens.kjold". 

Dt sammen med dem gikk ]osene Aanen Andersen og Gunvald Hujesen, matros Jens Elias Pedersen og drengen 
Gabriel NieJse.n. 

Los Gjert Aanensen ble f0dt 9/7 -1804 g.m.sin kusine fra Tregde Marthe Marie Tormundsdtr. De hadde mange bam. 
Han dm- i 1875. 

Gjerts s0Sken: 
- Barbre Marie g.m. los Niels Gundersen Omland. 
- Rachel Thoullne g.m.snekker Hans Olsen Harkmark. 

Niels Anthoni (skipper) d.0de da hans slupp "Vang Vendskap" forliste lwsten 1843 pa vei fra Darunark.
 
Gift med Maren Sill'ine Omundsdtr. Sodeland. I
 

los Rasmus Marsilius f.28(6-1815 d.1850g.m. Sophie Rolfsdtr. fm Syrdal. Ansatt som los etter farms
 
d0d, ansettelses -date 10/4-1843.
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Kildehenvisninger: 
1.	 Ekstrarettsprotokoll m.12 og Tollprotokoller for det 

aktuelle omradet. Dette finnes pa Statsarkivet i 
Kristiansand. 

2.	 Diverse artikler Cbristiansands Stiftsavis og 
Cbristiansandsposten fra sept. og okt. 1842. 

3.	 Artikler i Stavanger Amtstidende og Stavanger 
Aftenblad. 

4.	 Lindesnes avis. Artikkel (opptrykk i 1941 avartikkel 
fra 1903) som gjenforteller l0ytnant Govorovs 
beretning fra forliset. 

5.	 Bugge,.En Smiandsby. 
6.	 Dannevig, Hartvig W. Siste havn. 1983 
7.	 Paschenko,Nikolaj. Artikke1 om forliset dat. nov. 

1991. 
8.	 G0tesen, G0the. Norske bater 1 og 2. (biidematriell). 
9.	 Informanter fra Land0y og tidligere Halse kommune. 

10. MandaI fogedearkiv. Statsarkivet. 
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Mandal 2011 – “Minner” fra Ingermanlands forlis. 
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En av skipsbåtene fra Ingermanland er fortsatt i Mandal: 

http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=3158&lang=no 

 

http://www.northseatrail.org/show_single_article.php?article_id=3158&lang=no


 
 

 

TIL MINNE OM OET RUSSISKE LINJt:SKIP -tNGEAMANLANCoS FORLIS UTENFOA 
S0ALANOSK'lSfEN SEPTEMBER 1&42. PU ~ PER$ONER aLE 503 REDDEr. 



 

 




