
Fyrbmer Gravdahl Anders Norge "Repatriert" til Norge 
Fyrb0ter Nordby Storm Norge "Repatriert" til Norge 
Fyrb0ter Laahne Odvar Norge "Repatriert" til Norge 
Fyrb0ter Andersen Torger San dar Norge "Repatriert" til Norge 
Maskingutt Pettersen Knut Norge "Repatriert" til Norge 
Maskingutt lngebretsen Richard San dar Norge "Repatriert" til Norge 
Stuert Horgen Peder N0ttemy Norge Fange 
Kokk Hansen Hans N0ttemy Norge "Repatriert" til Norge 
Kokk Aasoldsen Finn Norge "Repatriert" til Norge 
Stuert-assistcnt Gundersen Ludvik Oslo Norge "Repatriert" til Norge 
Byssegutt Hagtvedt lvar San dar Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Kristiansen Hans Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Melsom Einar Sandefjord Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Stmm Rolf Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Andersen Anders Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Rode Thorvald Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Pedersen Arnt Norge "Repatriert" til Norge 
Messegutt Nilsen Arne Norge "Repatriert" til Norge 
Forvalter van Ahnen Hans Norge Fange 
lnspekt0r Sundt K. Koldrup Norge "Repatriert" til Norge 
Inspekt0r-ass. Thorsen Thorbj0rn Oslo Norge "Repatriert" til Norge 
Sekretrer Jahre Roald San dar ~rge "Repatriert" til Norge 

KOSMOSII 
LDDI Sandefjord Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre) 1931 
28.10.1942 New York Fyrolje, sekkegods, invasjonsferger, fly, tlyutstyr 
Torpedert 40 I I 0 0 0 
11.11.1942 Liverpool (6.11.42) I Glasgow (11.11.42) 

SJ0FORKLARING I GLASGOW 11.11.1942 
Framstod I ste vidne (2nen styrmann Oskar Holmboe 

Dahl) og framla en av ham skreven berettning ang. krigs
forliset. 

Han fremholdt seg til beretningen som sin vidneforkla
ring og tilf0yet at kapteinen og telegrafist Midttun hadde 
skibets papirer. Savel kapteinen som telegrafisten omkom 
og pap irene ble ikke reddet. Vidnet har ingen fortegnelse 
over samtlige ombordvrerende men har na mottatt en liste 
over de mannskaper som kom inn til Liverpool. Han har 
likeledes mottatt en liste fra Nortraship's hervrerende kon
tor over de av mannskapene som er kommet inn til Glas
gow. Deter saledes umulig pa grunnlag av det materiale 
som foreligger a gi noen fullstendig fortegnelse over red
dede eller savnede mannskaper. Vidnet oplyser at da den 
f0rste torpedo kom, hadde han vakt pa broen. 2 av de 4 
utsatt livbater ble tatt op av korvetter. Den 3dje ble tatt op 
av s/s "Barwhin". Den 4de's skjebne kjenner ikke vidnet 
til. Da skibet ble torpedert for annen gang var vidnet ak
terut. Sammen med 20-30 andre kom vidnet seg ombord 
pa en tlate som senere ble tatt op av s.s. "Barwhin". Av de 
60 mann som ble tatt op av s.s . "Barwhin" rna 5 mann 
vrere omkommet da dette skib ble torpedert. 

Framstod 2net vidne (batsmann Aksel Studsmd) som 
forklarte at han var ombord i ski bet ogsa etterat dette ble 
torpedert for f0rste gang. Han opholdt seg da skibet ble 
torpedert annen gang akterut, men skibet begynte a synke 
med en gang sa han kom seg ombord i en tlate som senere 
ble tatt op av "Barwhin". 

Vidnet henholdt seg fomvrig til I ste vidne's beretning 
som opplestes for ham. 
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Framstod 3dje vidne (matros Thorleif Holtan) som for
klarte at han kjennte innholdet av I ste vidne's beretning 
som han henholdt seg til som sin forklaring. Han forklarte 
seg fomvrig som 2net vidne med tilf0yende at av de 3 
mann som omkom under torpederingen av "Barwhin" 
befandt seg elektrikker Johannes Nilsen, vistnokk fra San
defjord. 

Framstod 4de vidne (matros A If Paulsen) som kjennte til 
I ste vidnes beretning som han henholdt seg til som sin 
vidneforklaring. Han forklarte seg helt som foregaende 
vidne. Han kjennte ogsa til at elektrikker Johannes Nilsen, 
som vistnok er fra Hedrum, pr. Larvik, var blandt de 60 
redded pa "Barwhin", men kjenner ikke til om han omkom 
under skibet's forlis. 

SJ0FORKLARING I LIVERPOOL 6. I 1.1942 
Som I ste vidne fremsto: Maskinmester Hjalmar Larsen. 
Da ulykken inntraff var det h0y sj0 og storm. Maskin

mesteren oppholdt seg i sin Iugar akterut. Da det var vars
let om ubater i farvannet kvelden i forveien Ia vidnet med 
klrerne pa og hadde ogsa redningsdrakten pa. Da torpedo
en traff gikk lyset og begge maskiner ble stoppet av 3. 
maskinisten som hadde vakt, if0lge tidligere avtale. Man 
fikk imidlertid lyset pa igjen et kvarter senere. Torpedoen 
traff pa styrbord side forut. Vidnet gikk f0rst ned i kokeriet 
hvor det allerede var endel vann. Vidnet tenkte pa a apne 
d0ren til pumperummet, men fant allikevel dette vanske
lig. Vidnet gikk sa opp pa dekket for a treffe kapteinen og 
sa da at dekkslasten brant. Det var tlyvemaskinene som 
var i brann. Den forreste langsskipsbro over dekkslasten 
var sprengt vekk og vidnet matte snu. Yidnet mmte sa 2. 
styrmann Dahle som hadde ordre fra kapteinen at man 



burde fors0ke <'t pumpe. Begge gikk s<'t ned i kokeriet, men 
fant det ugj0rlig <'t pumpe. Dahle gikk da forover igjen, en 
vei mellom de brennende fly. Vidnet gikk s<'t ned i maskin
rummet og fant at det var enn<'t t0rt der. Da vidnet kom opp 
fra maskinrummet, m0tte han 3. styrmann som kom med 
beskjed fra kapteinen at han ville snakke med vidnet i 
telefonen. Kapteinen ga beskjed at det ikke var annet <'t 
gj0re enn <'t g<'t i b<'ttene og holde seg rundt skipet. Vidnet 
gikk s<'t til styrbords livb<'tt og fant denne firt p<'t vannet og 
full av folk. Sj0en var n<'t roligere da det var endel olje p<'t 
vannet. lngen offiserer var tilstede og en matros hadde 
kommando, men senere overtok vidnet denne kommando. 
Dahle, som hadde kommando over denne b<'tt, var ikke 
kommet tilbake fra broen. Det var ca. 35 mann i b<'tten, 
deriblant endel passasjerer, nemlig grekere. Grekerne ble 
overlevert til en engelsk b<'tt for dade var meget urolige 
var det n0dvendig <'t bli kvitt disse. Da livb<'tten l<'t tangs 
siden av det engelske skip, gikk fyrb0ter Gunvik ogs<'t 
ombord der. Han er senere visstnokk reddet. N<'t var der ca. 
9 mann igjen i livb<'tten som ble reddet av en kanadisk 
korvett og var ombord der i ca. 5 dager til de ble landsatt i 
Liverpool. De 0vrige reddede landsatt i Liverpool reddet 
fra to andre livb<'tter. Vidnet bemerket at det var ogs<'t en 
annen korvett i nrerheten av skipet. 

A It ombord var i full orden og alt redningsmateriell var 
inspisert i USA. Etter avgang fra USA vard et tlere ganger 
livb<'ttm0nstring. Ski pet hadde I 0 tl<'tter, 9 livb<'tter derav 2 
motorb<'tter. En livb<'tt ble knust i eksplosjonen. Vidnet 
meddeler at skipet ble truffet av ytterligere 3 torpedoer og 
skipet brakk i 2 deter ved den siste eksplosjon. Dette er er 
kun hva vidnet har h0rt. Den offiser som hadde kommando 
p<'t moborb<'tten p<'t b.b. side akterut uttalte at han ville vente 
med <'t sette b<'tten p<'t vannet til imellom stormbygene, og 
til at skipet kom dypere i vannet. Da disse visstnokk ikke 
er blitt reddet antas det at b<'tten er blitt knust. Vidnet kan 
ikke forst<'t hvorfor kapteinen og andre ikke er reddet. 

Som 2. vidne fremsto 4. styrmann Jens Martin Andersen. 
Da ulykken inntraff oppholdt vidnet seg i sin Iugar midt

skips. Vidnet l<'t med klrerne p<'t og redningsdrakten l<'t nrer. 
Det ble varslet om ub<'tter i farvannet kvelden i forveien og 
flere b<'tter senket. Da torpedoen traff gikk vidnet ut pa 
dekket og fikk beskjed av kapteine <'t pmve <'t slukke, men 
dette kunne ikke Ia seg gj0re da vannledningene var 0de
lagt. Vidnet fikk s<'t beskjed av II styrmann a ga til sin 
livb<'tt p<'t styrbord side akterut. Vidnet tror at det var 29 
mann i baten, derav 3 norske styrmenn (passasjerer) 3 
grekere og 3 norske soldater. Livb<'tten ble satt p<'t vannet 
ca. en time senere etter ordre fra kapteinen gjennom ma
skinmesteren. Ble senere reddet av en kanadisk korvett og 
landsatt i Liverpool. 
A It ombord var i full orden. Livb<'tter og alt redningsma

teriell var i full orden. 

Som 3. vidne fremsto: Matros H<'tkon Holm Hansen. 
Vidnet var tilrors da ulykken inntraf; likedan 2. styrmann 

Dahle plus en annen offiser. Kanonvakt p<'t bakken. Vidnet 
l0p ut p<'t broen hvor han traff2. styrmann og fikk beskjed 
om <'t g<'t tilbake til roret, men dette virket n<'t ikke. Likedan 
var lyset i kompasset slukket. Dekkslasten akterover p<'t 
st.b. side var delvis i brann. Vidnet var behjelpelig med ta 
brannslangene ut. Det ble konstatert at vannledningen var 
brukket. Vidnet h0rte stemmen til kapteinen og telegrafis-
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ten. Vidnet gikk s<'t til livb<'tt p<'t broen, men fant den full av 
folk. Vidnet gikk sa akterover pa broen over dekkslasten, 
som han senere fant sprengt istykker. Vidnet kom allikevel 
frem til sin livb<'tt hvor 4. styrmann hadde kommando. 
Vidnet kan ikke forst<'t hvorfor kapteinen og andre ikke ble 
reddet. Vidnet fomvrig forklarer seg i overenstemmelse 
med de andre vidner. 

Beretning SS "Kosmos II" 

L0rdag 17de oktober var skibet lastet, lasten bestod av 
20.000 tonn fyrolie, 2-00 tonn sekkegods i forrummet samt 
dekkslast best<'tende av 3 stk. invasjonsferger, 8 fly og en 
del store kasser med utstyr til tlygmaskinene. Besetningen 
utgjorde 73 mann pluss 20 I ste styrmenn bestemt til Den 
Norske Marine i Dumbarton Skotland, 47 deporterte sent 
ombord av den Amerikanske emigrasjonsmyndigheter i 
New York og 12 soldater og I fenrik som vakt over de 
deporterte mannskaper. 

18de oktober avgikk New York. Kvitterte losen kl. 5.30 
styrte ut til en bestemt posisjon efter kapteinens ordre kl. 
9.00 var skibet p<'t plass i konvoyen, skibets nummer i 
konvoyentvar 23. 

A It forl0p bra inntil torsdag 27de oktober det var frisk 
kuling fra nno og megen sj0 kl. 18.00 observerte vi 3 skib 
med aile lanterner tent, kl. 1900 begynte angrep av ub<'tter 
p<'t konvoyens bagbord tl0y. 3 skip blev rammet av torpe
doer. Retvisende kurs 74 grader 19.30 blev kursen forand
ret 45 grader styrbord kl. 20.00 blev kursen forandret til
bake til 74 grader. 

Kl. 2.30 blev "Kosmos II" rammet av en torpedo i styr
bord wingtank nr. 3 efter eksplosjonen blev styreanord
ningen fra broen 0delagt og brann opstod i forskibet. Kap
teinen gav order til at sette ut livbatene, under utsetningen 
av batene laget de deporterte panikk og fik smadret to 
b<'tter 4 livbater kom bra fra siden og ca. I 00 mann kom fra 
borde. 

De resterende mannskaper ca. 50 mann fikk skibet igjen 
under kontroll og branden slukket. 

Kl. 15.00 fortsatte vi eksortert av I korvett. 
28. oktober kl. 5.40 blev skibet igjen angrepet og rammet 

av en torpedo i maskinrummet akter om bagbord og nogen 
sekunder senere blev skibet rammet av en torpedo i aktre 
pumperum og brakk over og sank meget hurtig og var 
fullstendig forsvunnet i l0pet av 4 min utter. En del av 
mannskapet fikk berget seg p<'t fl<'tter og vrakgods blev 
senere tatt op av SS "Barwhin" og eskorterende korvetter. 
SS "Barwhin" tok op ialt 60 mann fra "Kosmos II". Kl. 
I 0.00 fortsatte sis "Barwhin" for <'t pmve p<'t <'t komme i 
kontakt med konvoyen. 
29de oktober kl. 19.30 blev ss "Barwhin" torpedert to 

b<'tter blev satt pa vannet og en del av mannskapene kom 
seg i. b<'ttene og nogen fikk berget sig pa tl<'tter. 30te okto
ber kl. 4.00 blev 55 mann fra "Kosmos II" tatt op av 
H.M.S.C. "Keogami" og f0rt inn til Londonderry hvor vi 
ankom I ste november. 

De 0vrige reddede 51 mann blev satt i land i Liverpool. 

2nen styrm. 
B<'ttsmann 
Matros 
Matros 



Stilling Etternavn Fornavn Hjemsted Nasjonalitet Skjebne Merknad 
F0rer Kihl William Norge Savnet 
I. styrmann Eftang Jacob Norge Savnet 
2. styrmann Dahl Oscar Holmboe Olsen Oslo Norge Reddet 
3. styrmann Bagger Bryn jar Norge Savnet 
4. styrmann Andersen Jens Martin Sandefjord Norge Reddet 
Telegrafist Midtun Hj0rleif Norge Savnet 
Telegrafist Hansen Arne Norge Savnet 
T0mmermann Holm Kristian Norge Savnet 
Bats mann Studsmd Aksel Melsomvik Norge Reddet 
Matros Jensen Odmar Jens Norge Savnet 
Matros Bj0nnes Otto Norge Savnet 
Matros Hansen Sigurd Norge Savnet 
Matros Nilsen Erling Norge Reddet 
Matros Svendsen Fredrik Norge Reddet 
Matros Larsen Thorleif Norge Reddet 
Matros Jacobsen Erling Norge Reddet 
Matros Thorvaldsen Arnt Norge Reddet 
Matros Myre Hans Norge Reddet 
Matros Olafsen Einar Norge Reddet 
Matros Holtan Thorleif Dram men Norge Reddet 
Matros Eilefsen Tarjei Norge Reddet 
Matros Pedersen Peder Nmge Reddet 
Matros Sundby Hans Norge Reddet 
Matros Henriksen Lars Norge Reddet 
Matros Hansen Gunnar Maar Norge Reddet 
Matros Olsen Oliver Norge Reddet 
Matros Antonsen Anton Tveitan Norge Reddet 
Matros Hansen Hakon Holm Sandefjord Norge Reddet 
Matros Hansen Armaurer Norge Reddet 
Matros Paulsen A If Larvik Norge Reddet 
Matros Nautnes AlfHovda Norge Reddet 
Matros/Kanoner Lie Bjame Norge Reddet 
Matros/Kanoner Johannessen Trygve Norge Reddet 
I. maskinist Larsen Hjalmar Larvik Norge Reddet 
2. maskinist Klasen Ludvig Norge Reddet 
3. maskinist Karlsen Karl Johan Norge Reddet 
4. maskinist Christensen Oddvar Norge Savnet 
Maskinassistent Kongsvik Anton Norge Reddet 
Elektriker Nilsen Ole Norge Savnet 
Reparerer Undrum Hans Norge Reddet 
Donkeymann Bakke Miller Norge Savnet 
Donkeymann Hansen Einar Mohn Norge Savnet 
Donkeymann Trollsas Hakon Norge Reddet 
Pumpemann Nilsen Johannes N. Norge Reddet 
Fyrb0ter S0rensen A age Norge Savnet 
Fyrb0ter Andersen Olaf Norge Savnet 
Fyrb0ter Bjurvold Julius G. Norge Reddet 
Fyrb0ter Magnussen Oaf Norge Reddet 
Fyrb0ter Grundvik Hjalmar Tormod Norge Reddet 
Fyrb0ter Bettum Leif Norge Reddet 
Fyrb0ter Larsen Finn Norge Reddet 
Fyrb0ter Amundsen Gunnar Norge Reddet 
Fyrb0ter Haugen Johannes Norge Reddet 
Fyrb0ter Pedersen Trygve Norge Reddet 
Fyrb0ter Fanebust Johannes Norge Reddet 
Sm0rer Eide Edvard J. Norge Reddet 
Sm0rer Ringdal Ludvig Norge Reddet 

Karlsen Anton Norge Savnet Offisersaspirant til marinen 
Johansen Willie Norge Savnet Offisersaspirant til marinen 
Dahle Bernt Norge Savnet Offisersaspirant til marinen 
Wollnick Einar Norge Savnet Offisersaspirant til marinen 
Schau Fritz Norge Savnet Offisersaspirant til marinen 
Faanes Johan Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Landgraf[ Kare Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
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Svihus Thorvald Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Edvardsen Martin Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Nygaard Ola Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Sperre Johan Norge Reddet Offisersaspirant ti I marinen 
Bditen Martin Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Andersen Konrad Kjrer Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Samuelsen Severin Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Sognes Ragnar Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Jacobsen Christian Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Gmnseth Sigfred Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Wathne Finn Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Andersen Aake Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Arnesen J0rgen Norge Reddet Offisersaspirant til marinen 
Vaagenes Karl Norge Savnet Soldat 
Johansen Arnold Norge Savnet Soldat 
Petersen Rolf Waldemar Norge Savnet Soldat 
Brandvold Magnus Norge Savnet Soldat 
Larew Mathew Norge Savnet Soldat 
Bjerkan Einar Norge Savnet Soldat 
Hirsch Worm Norge Reddet L0ytnant 
Jebsen Jens Henrik Norge Reddet Soldat 
Mjaatveidt Andreas Norge Reddet Soldat 
Tjersland Christian Norge .. Reddet Soldat 
Stamnes Olav Norge Reddet Soldat 
Fors Oddleif Norge Reddet Soldat 
Hvaal Karl Norge Reddet Soldat 
Karlsen Johan Severin Norge Savnet Deportert fra USA 
McDonald Angus Storbritannia Reddet 

Stuert Andersen Einar Norge Savnet 
Kokk Pedersen Nils Norge Reddet 
Kokk Olsen Kjell Norge Reddet 
Baker Amundsen Sverre Norge Reddet 
Messegutt Nilsen Nils Norge Savnet 
Messegutt Larsen Kare Norge Savnet 
Messegutt Arnesen Robert Norge Savnet 
Messegutt Rutendahl RolfT. Norge Reddet 
Messegutt Cesar Chirino Holland Reddet 
Messegutt Venloo Wilfred Holland Reddet 
Messegutt Edvardsen Edvard Norge Reddet 

KROSSFONN 
LIZL Stavanger Skibs-A/S Dalfonn (Sigval Bergesen) 1935 9323 brt, 5550 nrt 
26.06. 1940 21 o 59' N og 44° 4'V CasaBlanca- Martinique for ordre Ballast 
Kapret av tysk far10y 
17. 12. 1940 Stavanger 

Framsto Henry Iversen Ramstad, styrmann . Han har til 
det siste vrert I ste styrrnann pa KROSSFONN . 

Komparenten forklarte at skipets dagbok er ombord pa 
det tyske kaperskip, og kladden som komparenten har med 
til Norge inneholder intet om den her omhandlede sak. 

Deretter oppleste dommeren den fremlagte rapport av 
26/9 sistleden, og komparenten erklrerte at denne rapport 
var skrevet og underskrevet av ham, og at han vedtok den 
som riktig og utt0mmende. 

Med hensyn til KROSSFON's dagbok opplyser kompa
renten etter foranledning av advokat Arstad at hovedjour
nalen ble tatt ombord i det tyske kaperskip av de tyske 
myndigheter. Komparenten kan ikke si navnet pa neon 
bestemt offiser. Komparenten tillegger at KROSSFONNs 
kladdebok ble f0rt pa alminnelig mate, men ogden her 
omhandlede oppbringelse inneholder den ntet. 

Den er f0rt a jour inntil den dag, 8 september sistleden da 
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mannskapet forlot St. Nazaire. 
Videre opplyser komparenten at den framlagte rapport 

har han skrevet pa grunnlag av notater som han gjorde 
etterhvert som begivenhetene utviklet seg, og han mener 
derfor at deter intet som ikke er riktig. Betegnelsen av det 
sted hvor KROSSFONN varved oppbringelsen grunner 
seg pa de obervasjoner som var blitt gjor1 umiddelbert f0r 
oppbringelsen. 

Som I ste vitne framsto Fritz Karl Otto, 2nen styrmann 
poa KROSSFONN. 

Vitnet forklarte at den framlagte rapport av 6 september 
sistleden er utarbeidet av I ste styrmannen og at vitnet har 
skrevet under rapporten som han angir a vrere riktig og 
utt0mmende. Det gikk for seg slik det hele slik som det 
star i rapporten. 

Vitnet var pa broen idet han hadde vakt da det skip som 
senere viste seg a vrere det tyske kaperskip dukket opp, og 
det var vitnet som meldte av til kapteinen. Herom forklarer 


