
 

Kristian Holst har skrevet boka om Haalogalands Dampskibsselskab. Han skriver 

sjøl i forordet at Harstad vokste på slutten av 1800-tallet frem til å bli et sjøfarts 

og maritimt sentrum i Nord-Norge. Rederiets båter var en viktig grunn til det. 

Holst har mye å bygge på siden han har tilgjengelig protokoller og dokumenter 

fra arkivet til Kristian Holst AS. Vi får derfor kjennskap til viktig og ukjent 

kildemateriell som angår fremveksten av Harstad. Rederiets rolle blir godt 

beskrevet. Med teksten følger mange flotte og ukjente bilder.   

 



 

Tekst på omslagssiden:  

Haalogalands Dampskibsselskab var et pionerrederi i Nord-Norge. Etablert i 

1888 som Harstad Dampskibsselskab, og som den første større bedriften i 

Harstad var rederiet i mange år med på å prege byens utvikling. 

Hovedaktivitetene var salg av agn til fiskeflåten i Lofoten og Finnmark, sleping, 

fraktfart og fiske. Rikard Kaarbø var initiativtaker og første disponent, og etter 

han ledet Anders Holte rederiet i mange år.  

Med sine åtte skip var rederiet et vesentlig grunnlag for at Harstad ble et senter 

for skips- og verkstedsnæringen i nord. Rederiet gikk frem til 1920 med 

overskudd nesten hvert år, men til slutt var driftsgrunnlagene blitt færre og 

mindre. Nedgangstider, ny teknologi og konkurranse på 1920-tallet gjorde at 

veien til konkurs nærmest ble uunngåelig. Nytt rederi ble etablert, men også 

det møtte samme virkelighet.  

Boken er rikt illustrert og presenterer rederiets opp- og nedturer og en del av 

ringvirkningene og de maritime miljøene rederiet skapte. Forfatter Kristian 

Holst har nær tilknytning til rederiets historie og har med tilgang til 

originaldokumenter beskrevet historien fra første til siste båt. 

 

  



Historielagets forord:  

  



Boklansering 8. sept. Kl. 19. 

 
Torsdag 8. september kl. 19:00 på Sør-Troms museum lanseres Harstad 

historielag sitt 6. særhefte. Det er vårt medlem Kristian Holst som har skrevet 

hefte og vil fortelle om arbeidet og innholdet i heftet. 

 

 

  



 


