
Martinius Henriksen født 16 Nov 1859, Østre Fredrikstad, døde
16 Nov 1945, Oslo, ble 86 år

 
Martinius Henriksen

Han ble født 16. november 1859, konfirmert 12. april 1874 og død 16. november 
1945. I sin sjøfartstid, var han i USA, og etter sigende eide han jord der. Han solgte 
jorda før han dro tilbake til Norge. Da han giftet seg i 1885 var han oppført som 
sjømann, i 1890 som formann ved tegleverk og i 1898 er han inspektor/disponent 
ved tegelverket ”Steken Lilla” i Angered ved Gøteborg. En ganske rask karriere, 
med andre ord måtte han være litt av en ”børste”. 

I 1905 måtte han flytte med sin familie hjem til Norge, muligens på p.g.a. 
Unionsoppløsningen. Sommer 1941 var mor, far og jeg på fjorten dagers besøk i 
hans hjem på Bryn i Oslo. Jeg har et inntrykk av en snill og koselig gammel mann. 
Bildet er fra 1941, da Martinius var 82 år. I følge Paal Henriksen kjøpte Martinius en 
eiendom i USA på den tiden han seilte til sjøs. Paal fant dette dokumentet sammen 
med papirene etter sin far og henvente seg til de rette myndigheter i USA og spurte
om hvordan det forholdt seg med denne eiendommen. I følge Paal fikk han et 
hyggelig brev tilbake, hvor de takket for henvendelsen og kunne opplyse at 
Martinius hadde solgt eiendommen før han reiste tilbake til Norge. De kunne også 
opplyse at det i dag lå det en middels stor by over eiendommen. Jeg har ikke prøvd 
å tyde dokumentet da min engelsk er meget mangelfull. Synes imidlertid at dette 
skrivet fortjener å bli tatt vare på. 



 
Kontrakt over eiendommen i USA

 
Deleier i barken Petitcodiac

Historikk Petitcodiac

1879 - Bygd av tre i Salisbury, New Brunswick, Canada og var på 654 tonn 1894 - 
Innkjøpt fra Canada til Norge av Z. Møller, Fredrikstad på vegne av et akjseselskap 

Beskrevet som et sjeldent vakkert skip, som med hell gjorde adskillige rundturer på 
Øst-Asia, Australia, Canada og Østersjøen. Petitcodiac avr hjemhørende i 
Fredrikstad til 1902. 1902 - Solgt til Sverige

Skipsførere: 
Fra 1894 - E. Evensen 
fra 1899 - J. Johnsen 
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