Haugesund Sjømanns- og Skipperforening
Stoffet om Haugesunds Sjømanns- og Skipperforening er hentet fra festskriftet som ble utgitt
ved Haugesund Sjømanns- og Skipperforenings 100 års jubileum i 1984.
Stoffet er samlet og tilrettelagt av Kristian Eliassen

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING
14. april 1961 ble det holdt konstituerende generalforsamling i Haugesund
Navigasjonsskoles møtesal. Tilstede var 70 medlemmer av den nye felles forening:
Haugesund Sjømanns- og Skipperforening
Sammenslutningen ble nok en gang bekreftet vedtatt, og også forslaget til nye lover.
Styret i Haugesund Sjømanns- og Skipperforening er:
Formann:
Kaptein John Waage
Varaformann:
Olav Helvig
Styremedlem:
Kaptein Arne Mildal
Styremedlem:
Kaptein Thormod Matland
Styremedlem:
Kaptein Erling Mæland
Varamann:
Ingeniør Karl A. Kolstø
Varamann:
Kaptein Gudmund Andreassen
Sekretær og kasserer: Kaptein Erling Apeland.
Lovens § 1 lyder: Haugesunds Sjømannsforening, stiftet 18. juni 1884
sammensluttet 1. januar 1961 med Haugesunds Skipperforening, stiftet 25. mai 1911, under
felles navn Haugesunds Sjømanns- og Skipperforening, har til formål å knytte medlemmer av
sjømannsstanden og andre sjøfartsinteresserte nøyere sammen, gi dem anledning til å bistå
hverandre i råd og dåd, og til å virke for alt som kan tjene sjømannsstanden og sjøfartens
interesser og hevde standens rettigheter i statssamfunnet.

ÅRENE VIDERE FRAMOVER
Salg av Skipperforeningens eiendom Møllerveien 10.
Den 19. april 1961 ble det holdt styremøte i Haugesunds Sjømanns- og
Skipperforeningens hus i Skjoldaveien 1. Møtet var sammenkalt for å drøfte husspørsmålet
for den nye felles forening. Forskjellige alternativer hadde vært drøftet mann og mann i
mellom, som for eksempel salg av begge eiendommene og føre opp nybygg. Havnaberg var
inne i bildet. Kjøp av en etasje i Thv. Kyvik’s nye murbygning ble også drøftet. Ett forslag fra
formann John Waage fikk enstemmig støtte. Det gikk ut på at han sammen med Thormod
Matland og formann i husstyret, Karl Fr. Røvær, skulle konferere med Thv. Kyvik. Disse tre
skulle videre ta kontakt med Haugesund Kommune angående Havnaberg. Endelig fikk de i
oppdrag å kontakte arkitekt Albin Torgersen for å få hans forslag til utbedring av
Skjoldavegen 1 og da spesielt taket.
På nytt styremøte den 15. august 1961 ble det opplyst at verken kjøp av etasje i Kyviks
nybygg eller eget nytt bygg på Havnaberg kunne bli aktuelt. Arkitekt Torgersen, som var
innkalt til møtet, gjorde rede for det som etter hans mening måtte gjøres med taket for å
stoppe den tiltakende lekkasjen gjennom det. Det ble besluttet å foreta en slik utbedring.

Firmaet A/S Henning Styve utførte arbeidet, For å dekke utgiftene til reparasjonen ble det
nødvendig å ta opp lån på kr. 25.000,-.
Etter flere forhandlinger med Knut Knutsen O.A.S., bl.a. ved kaptein O. Hellvig, ble
det på medlemsmøte den 3. november 1961 enstemmig besluttet å selge Møllervegen 10 for
en pris av kr. 125.000,-.
Ekstraordinær generalforsamling den 5. desember 1961 besluttet enstemmig å gi styret
fullmakt til å undertegne salgskontrakten.
Innredning til foreningens lokaler i 2. og 3. etasje ble en del forsinket. Man måtte
presse på fordi Knutsen O.A.S. ville selv disponere Møllerveien 10 som ny eier. Den 31.
januar 1962 startet fraflyttingen derfra til lokalene i 3. etasje i Skjoldaveien 1. Den 23. mars
var lokalene i 2. etasje ferdig innredet, og så flyttet man ned samme dag og tok de i bruk. Så
sto ominnredningen av lokalene i 3. etasje for tur. De skulle bli selskapslokaler. Dette ble en
ganske kostbar affære, og det tok tid. Men i styremøte den 5. juli 1962 kunne formannen
meddele at arbeidet nå var ferdig. Det som nå gjensto var å skaffe nye bord og stoler, og
dessuten komplettering av utstyr for kjøkkenet.
På styremøte den 8. august 1962 besluttet man å arrangere krabbeaften etter
generalforsamlingen den 22. samme måned. Man vedtok også å prøve å få forhøyning av
husleien for leietakerne fra 1. januar 1963. Utleie av lokalene i 3. etasje til selskapelige
sammenkomster for å skaffe inntekter ble anbefalt.
Styremøte den 20. august 1962 besluttet at Skipperforeningens Kvinneforening
skulle få bruke lokalene i 3. etasje gratis til sine sammenkomster der. Ellers ble det vedtatt
satser for utleie av de samme lokalene.
Den 22. august 1962 ble holdt generalforsamling i foreningens lokaler. 74 medlemmer
var møtt fram da formannen åpnet møtet, som tradisjonen har vært, mintes han de medlemmer
som var avgått ved døden siden forrige generalforsamling. Etter at talen var påhørt stående av
de tilstedeværende, etter-fulgt av ett minutts stillhet, gikk formannen over til beretningen om
virksom-heten. Før møtet sluttet, fikk styret, og ikke minst formannen stor anerkjennelse for
vel utført jobb, ikke minst i forbindelse med sammenslutningen og reparasjoner og
ombygning i huset. En vellykket krabbefest i selskapslokalene, etter generalforsamlingen,
samlet 58 gjester.
På medlemsmøte den 26. april 1963 ble det drøftet om foreningen skulle få etablert et
shantykor. Til å forberede og prøve å få i stand dette, ble valgt: Arne Hillesland, Ingvald
Tvedt, Karl Fr. Røvær og Gunnar Friis.
Den 13. mars 1964 ble det besluttet å sende en henstilling til Losstyret om at Kopervik
losstasjon må opprettholdes. På samme medlemsmøte ble det vedtatt å sende Fyrdirektøren et
skriv med anmodning om å øke lysstyrken på Bleivik lykt.

ÆRESMEDLEMMER
Under generalforsamlingen dem 27. januar 1967 ble det foreslått at John Waage og
Olav Hellvig skulle utnevnes til æresmedlemmer, dette ble enstemmig vedtatt. De fikk sine
æresmedlemsbevis på medlemsmøte den 31. mars samme år. Til dette møte var medlemmer
av Skudeneshavn Sjømannsforening invitert, og ca. 20 av disse møtte opp. På samme møte
ble det gitt full støtte til et forslag om full døgntjeneste ved Haugesund Radio. (Telefoni)

Haugesund Sjømanns- og Skipperforenings shantykor ble stiftet den 21. januar 1966.
Det går frem av protokollen at på et møte i foreningen den 28. april samme år, underholdt
flere av korets medlemmer, som var til stede den kvelden, med shanti-sang. Noen skotske
offiserer fra nybygget ”Cape Clear” ved Haugesund Mek. Verksted var invitert, og de ga noen
skotske folkesanger til beste. Opp gjennom årene senere har shantykoret medvirket ved
mange tilstelninger så vel i deres egen forening som andre steder. De møttes ellers til øvelse
hver onsdag kveld i foreningens lokaler, bortsett fra i sommermånedene.
Arbeidet i foreningen fortsetter å gå jevnt og trutt. Styremøter og generalforsamlinger
drøfter og vedtar mange ting av interesse for foreningen, vedlikehold og fornyelser av
lokalitetene. Spørsmål av maritim interesse blir behandlet, og uttalelser gitt. Den 22. oktober
1971 ble det for eksempel gitt støtte til konsesjon for Haugesund Dampskipsselskaps søknad
om Westamaranrute mellom Haugesund og Stavanger, og som selskapet i første omgang ikke
hadde fått konsesjon på. Etter forslag fra Kaptein John Anfinsen, ble man på
generalforsamlingen den 28. januar 1972 enig om å sende et purringskriv til rette
vedkommende for å få etablert en lykt med blink i området ved Snik.
På generalforsamlingen den 26. januar 1973 kunne formann Berge Andreassen i sin
beretning meddele at medlemstallet er 349, og av disse 38 over 70 år. Styret fikk fullmakt til å
ansette en mann til flaggheising når det er aktuelt og til å på og av elektrisk varmeanlegg ved
utleie av lokalene. Han skulle også ha tilsyn med huset. Medlemskontingenten ble satt til kr.
45,- pr. år, og til kr. 20,- for de over 70 år.
Sjømannsforeningenes Landsforbund hadde sitt årsmøte i Haugesund den 24. mai
1974. Der møtte ca. 50 delegerte. Selve møtet fant sted i Haugesund Handelstandsforenings
lokaler. Festmiddagen ble avviklet i Touring Motor Hotell. Formann Berge Andreassen
sammen med styret hadde lagt ned mye arbeid for et vellykket arrangement. I festmiddagen
deltok foruten 50 delegerte, 41 medlemmer fra vår egen forening og 12 spesielt inviterte
gjester. Disse var: Direktør S. Sandved, skipsrederne O.A. Knutsen og Thomas Chr, Haaland,
ordfører Olle Eriksen, politimester Reksten, redaktør Bj. Aagaard Strøm, rektor O. Skarstein
og ikke å forglemme foreningens æresmedlemmer John Waage og Olav Hellvig. De delegerte
fikk en liten souvenir med seg til minne om dette møte i Haugesund.
Noen av de delegerte hadde sine fruer med til Haugesund, og for de ble det bl.a.
arrangert med busstur til Skudeneshavn med fru Berge Andreassen som guide. Foreningen
hadde sitt 90-års jubileum dette året så festmiddagen var også samtidig en markering av dette.

GAMLE LEIETAKERE FLYTTER UT OG NYE INN
Johs. Sundfør A/S sa opp sin leieavtale for sine kontorlokaler i foreningens bygg i
februar 1968. Dette leieforholdet hadde eksistert i 60 år. Lokalene ble avertert ledige, og
optiker Karl Bjørnsen søkte på vegne av et konsortium om å få leie disse. Det var meningen å
etablere et spisested med øl- og vinrett. På ekstraordinær generalforsamling den 29. mars
samme år fikk styret fullmakt til å forhandle om dette. Til dette møte var Jan Sundfør invitert
som leder av firma Johs. Sundfør A/S. Formann Knut Kolstø ga ros til foreningens
mangeårige leietaker, og Jan Sundfør ga ros til foreningen. Han trakk også frem artige
episoder fra tiden som var gått.
Utkast til leiekontrakt med A/S Matkroer, utferdiget av advokat Sverre Caspersen, ble
behandlet på styremøte den 30. juli 1968. Her møtte også 3 repre-sentanter for A/S Matkroer.

Det ble oppnådd enighet, og kontrakt om leie-forholdet ble undertegnet den 1. august samme
år. Dermed var spisestedet Captain’s Cabin i foreningens første etasje blitt en realitet.
Firma Einar M. Gaard, som lenge hadde hatt kontorer i underetasjen, sa opp sin
leieavtale i begynnelsen av mars 1974. A/S Matkroer, som tidligere hadde ønsket å få leie
også disse lokalene, søkte på nytt. På styremøte den 2. mai 1974 ble det besluttet å gi
formannen fullmakt til å utarbeide leiekontrakt for underetasjen. Protokollen forteller videre
at formann Berge Andreassen på styremøte den 6. september 1974 kunne meddele at A/S
Matkroer hadde fått leid også denne etasjen. Det skulle bli konferanse- og selskapslokaler.
Captain’s Saloon ble navnet. De hadde også leid værelset i tårnet på taket, som skulle brukes
til kontor. Fremtiden skulle vise at begge disse etablissementene har hatt god utvikling og har
fått et godt renommé.

GAVER FRA MEDLEMMER OG ANDRE
I januar 1968 overrakte kontorsjef John Sørhaug på vegne av rederiet Valdemar
Skogland A/S et fotoalbum med bilder av skipene de hadde hatt opp gjennom årene.
I november 1973 mottok foreningen av Bernt Christiansens arvinger hans
fjernsynsapparat.
Et fint eldre skipsur ble i oktober 1975 gitt av Jonas Skaadels arvinger.
Kaptein Sverre Ulvik ga nye norske flagg til bruk ved flagging så vel i 1967 som i
1968.
En del bilder av skuter og dampskip er ellers mottatt.
Ingolf Mæland bekostet alle blomstene til årsfesten den 28. februar 1976. Tidligere
skipshandler Torkel Kvala sendte flere år blomster fra Cape Town til jul.
Den 15. desember 1973 ble det på medlemsmøte referert Havari-skoleutvalgets
innstilling til departementet ang. plassering av Havarivernskolen. Utvalget hadde vært på
befaring i flere byer, og det var av den mening at at Haugesund var det beste alternativ. Olav
Skarstei, som senere ble rektor ved skolen når den var etablert, uttalte da at det som manglet
var et skikkelig øvelses-felt.
Som vi kjenner til, ordnet saken seg på beste måte. Statens Havarivernskole ble lagt til
Haugesund, og den fikk store områder ved Bleivik til så vel bygninger som øvelsesfelt. Så
den saken fikk et lykkelig utfall sett fra et Haugesundsk synspunkt.
Vedlikehold og modernisering har foregått jevnt og trutt. Et bygg med en så sentral
beliggenhet må ”ta seg ut”. Et bevis på at man holderen fin fasade, er at foreningen i 1974 av
”Smedasundets vel” ble utnevnt til ”Ridder av Smedasundet” og tildelt diplom. Innvendig er
modernisering foretatt. Veggene er kledd med fin panel, tak i lokalene dekket med lyse
takplater og gulv og trappeoppganger med vinylbelegg. Belysningsarmaturen er også fornyet i
den senere tid.
I mange år har en del av foreningens medlemmer hatt bridgeklubb. De har faste
spillekvelder, og har turnering. Foreningen har som regel årviss satt opp en pokal det skal
turneres om.

NYE ÆRESMEDLEMMER
I 1981 ble mangeårig formann i foreningens styre Berge Andreassen utnevnt til
æresmedlem. I hele 11 år hadde han fungert som formann og i den tid utrettet mye til beste for
foreningen. Så ble det Arthur Amundsens tur i 1982. I 20 år har han vært med i

arrangementskomiteen. Han har sørget for bestilling av mat og andre fornødenheter til alle
sammenkomster siden foreningene ble slått sammen i 1961.

REPRESENTASJON I FORSKJELLIGE UTVALG
Haugesunds Sjømanns- og Skipperforening har i mange år vært representert i en del
institusjoner og utvalg. Disse er:
Representantskapet i hotell ”Neptun”.
Representantskapet i ”Sjømenns Aldershjem”.
Representantskapet i ”Skipperboligene”.
Haugesund Handelskammer.
Haugesund Kommunikasjonsnemnd.
Olav og Jenny Østensjøs legat.
Brummenes og Torgersens legat for eldre sjømenn og enker etter sjømenn.

17. MAI
Foreningen har i en del år fått æren av å la et av sine medlemmer foreta bekransning
av ”En ukjent sjømanns grav” på Vår Frelsers gravlund.
Foreningen deltar under egen fane i borgertoget, og er første forening i toget etter
flaggborgen og 17. mai-komiteens medlemmer.

STIFTELSEN SKIPPERBOLIGENE
Det er nevnt tidligere at Skipperforeningens kvinneforening eksisterte i mange år før
sammenslutningen. Etter hvert som medlemmene der ble gamle, dabbet det hele av. Men så
kom en ny Skipperforenings kvinneforening i gang. De hadde vel til å begynne med lokale i
Møllerveien 10. Men de arbeidet iherdig for å få reist et hus, et skipperbolighus. Noen av
fruene som arbeidet iherdig for dette, var fru Rolf Iversen, fru Arthur Jansen og fru Johs.
Johnstad. Ved hjelp av egne midler, inntjent ved utlodninger m.v., og en stor pengegave fra
O.A. Knutsen klarte de å få reist bygget. Det har 8 leiligheter og møtesal m.v. Fruene Tordis
Fiskaaen og Signe Isachsen har også utført mye arbeide når det gjelder ”Skipperboligene” og
virke i deres forening ellers. Andre navn burde vel også ha vært nevnt i den forbindelse.
Bygget sto ferdig i begynnelsen av 1960-årene. John Waage og Ingolf Velde var med i
byggekomiteen.

DE SPESIELLE JULEMØTENE
Årets siste medlemsmøte kalles gjerne julemøte. Da er deltakelsen så stor at
foreningens egne lokaler blir for små. Derfor blir de avviklet i Handelsstandens festlokaler.
Det er blitt tradisjon å invitere sokneprestene Prost Hans Steensnes, Prost Ditlev Monstad og
Sokneprest Bernt Natvig til disse møtene. De har alle tidligere tjenestegjort som sjømannsprester. En av dem påtar seg gjerne å komme med betraktninger i forbindelse med juleevangeliet. Det fører til at det blir en slags førjulsstemning, og sinnene vekkes til ettertanke.
Ole Hansen Fjon var en annen skattet bidragsyter til god og fin stemning. Han var en
meget god oppleser av dikt, og disse hadde han valgt ut med omhu. Shantykoret er også med
å få en god stemning når de etter taffelet gir noen av sine populære sjantier til beste.

ÅRSFESTEN MED DAMER

Hvert år i februar arrangeres årsfesten med damer. Denne er det mange, av begge
kjønn, som ser frem til med glede. De senere år er også den blitt avviklet i Handelsstandens
lokaler. Noen spesielle gjester blir da gjerne invitert, som for eksempel byens ordfører med
frue, formannen i Haugesunds Rederiforening osv. Etter at festmåltidet er avsluttet, spilles det
opp til dans.

TURER MED DAMER
I 1970-årene har foreningen arrangert flere turer for medlemmer med damer. Av slike
kan nevnes:
Mai 1971 tur til Brakanes Turisthotell
Mai 1972 tur til Godøysund
Mai 1973 tur til Ullensvang Hotell
Mai 1974 tur til Hovden Hotell
Mai 1976 tur til Ullensvang Hotell
Juni 1978 tur til Ullensvang Hotell
Den 2. september 1975 hadde foreningen besøk i sine lokaler av stortingsrepresentant
Jo Benkow og av medarbeidere fra Norsk Rikskringkasting. Opptak av samtaler med
formannen og noen medlemmer ble gjort og senere sendt over riksnettet.

STYREMEDLEMMER SIDEN 1961
År
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Formenn
John Waage
Olav Hellvig
Olav Hellvig
Olav Hellvig
Olav Hellvig
Olav Hellvig
Ola Haavik
Knut Kolstø
Knut Kolstø
Knut Kolstø
Knut Kolstø
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Berge Andreassen
Edvin Bringsvor
Edvin Bringsvor
Edvin Bringsvor

Varaformenn
Olav Hellvig
Torm. Matland
Torm. Matland
Rasmus Ryan
Rasmus Ryan
Ola Haavik

Øvrige medlemmer
Torm. Matland Erl. Mæland
A. Mildal
John Waage
Erl. Mæland
A. Mildal
Karl A. Kolstø
Erl. Mæland
Rasmus Ryan
Torfr. Klyve
Ing. Mæland
K. A. Kolstø
Torfr. Klyve
Ing. Mæland
K. A. Kolstø
Torfr. Klyve
Ing. Mæland
K. A. Kolstø
Torfr. Klyve
Ing. Mæland
K. A. Kolstø
Ola Haavik
Odd Johannesen Ing. Mæland
Arne Helgesen
Ola Haavik
Odd Johannesen Ing. Mæland
Arne Helgesen
Johs. Johnstad
Odd Johannesen Ing. Mæland
Rolf Iversen
Odd Johannesen Arnold Jensen
Ing. Mæland
Rolf Iversen
Otto Skogland
Arnold Jensen
Ing. Mæland
Rolf Iversen
Otto Skogland
Arnold Jensen
Olav Larsen
Rolf Iversen
Otto Skogland
Arnold Jensen
Olav Larsen
Rolf Iversen
Asbj. D. Johnsen
Einar Halvorsen O. Hansen Fjon L. Helgesen
J. Tangeraas
Einar Halvorsen O. Hansen Fjon Anders Halse
J. Tangeraas
Einar Halvorsen O. Hansen Fjon Anders Halse
J. Tangeraas
Einar Halvorsen O. Hansen Fjon Anders Halse
J. Tangeraas
Anders Halse
O. Hansen Fjon L. Bang
J. Tangeraas
Anders Halse
O. Enoksen
G. Hansen
A. Høyland
Anders Halse
O. Enoksen
H. Iversen
A. Høyland
Anders Halse
O. Enoksen
H. Iversen
E. Bringsvor
H. Iversen
O. Enoksen
O. Haaland
T. Kvalvik
H. Iversen
Nils Hauge
O. Haaland
T. Kvalvik
H. Iversen
Nils Hauge
O. Haaland
A. Steiro

SEKRETÆR OG KASSERER ETTER 1961
Erling Apeland i 1962
Kristen Lindø fra 1963 til og med 1971
Einar Halvorsen fra 1972 til og med 1973
Leif E. drange i 1974
Carl W. Fahlvik fra 1975 til og med 1978
Hans Kr. Hansen fra 1979 og fungerer fortsatt i stillingen. (skrevet 1984)

REVISORER
Rolf Haavik og Kristen Lindøe fra 1961 til og med 1964
Rolf Haavik og Nils Valentinsen videre til og med 1970
Rolf Haavik og Arne Hellesland fra 1971
Leif Drange og Arne Hellesland fra 1972 til og med 1973
Einar Apeland og Arne Hellesland fra 1974 og er det forts. ( i 1984)

HUSSTYRE
I husstyret har de senere årene følgende fungert:
1978 Arne Drange og Nils Valen
1979 Arne Drange og Karl Stensland
1980 Arne Drange og Erling Grimstvedt
1981 Arne Drange og Erling Grimstvedt
1982 Magne Høen og Erling Grimstvedt
1983 Magne Høen og Bernt Andersen

INNSTILLINGSKOMITE
I denne var Ingolf Sexe formann i mange år sammen med Einar Apeland som medlem,
samt Carl W. Fahlvik. Fra 1983 er Einar Apeland formann og har med seg Carl W. Fahlvik og
Magne Høen.

MEDLEMSTALL
Nå i 1984 er medlemstallet litt over 380. Medlemmene er aktive og passive
skipsoffiserer av alle kategorier som skipsførere, styrmenn, maskinsjefer, maskinister, stuerter
og radiotelegrafister. Videre er mang andre maritime yrker representert. Her er
tolltjenestemenn, havnebetjenter, loser, tilsynsmenn i Skipskontrollen og en hel del andre med
interesse i foreningens maritime miljø.
Festkomiteen som skal forberede festlighetene i forbindelse med 100-årsfeiringen den
31. mars 1984, har følgende medlemmer: Formann Erling Mæland, Edvin Bringsvor, Carl W.
Fahlvik, Arnold Jensen og Arthur Amundsen.

NOEN REFLEKSJONER
100 år er en lang periode, og store forandringer har funnet sted. Dette gjelder ikke
minst for skipsfarten. Haugesund, som lenge var blant de største sjøfartsbyene i landet, har i
dag en forholdsvis beskjeden andel av Norges handelsflåte. Antall rederier i byen var vel et
halvt hundre og vel så det omkring 1920 og framover. Mange av disse var små med et skip
eller to, men det ble mange skip til sammen. I tillegg kom så de større rederiene med mange
skip. I dag er det ikke mange skipsredere igjen i byen, men det er å håpe at disse vil bestå og
at nye kan komme i tillegg.
Tross nedgang i antall haugesundskip, har vi allikevel fremdeles mange sjøfolk
hjemmehørende i Haugesund. Manger tjenestegjør nemlig også i utenbys skip. En hel del har
sitt arbeid i Nordsjøen på oljerigger eller om bord i supplyskip.

DE SOM GIKK FORAN
La oss i jubileumsåret minnes de som gikk foran og stiftet Sjømannsforeningen og
Skipperforeningen. Vi som er kommet litt opp i årene, husker mange av dem. Noen var
spesielt aktive. I den forbindelse kunne det være fristende å nevne noen navn. Men da kunne
en kanskje gjøre urett mot andre som mer stillferdig var med på å dra lasset. En ting er
sikkert: Blant foreningens medlemmer, så vel i de første årene som i de senere er det mange
høyreiste mennesker. Erfaring fra mange års fart til sjøs hadde vært med på å forme de til
personer med pågangsmot, optimisme og sans for rene linjer.
Deres minne vil leve lenge.

SLUTTORD
Ved utarbeidelsen av manuskriptet til dette jubileumsskriftet er opplysningene hentet
fra foreningsprotokollene og fra to jubileumsskrift utgitt i forbindelse med Sjømannsforeningens 50-års jubileum og Skipperforeningens 25-års jubileum.
La oss så håpe at Haugesund må fortsette som sjøfartsby også videre framover, og at
Haugesunds Sjømanns- og Skipperforening må få oppleve nye og fremgangsrike år.
Kristian Eliassen

