
Kristian  Wiig 

1897—1943 

WIIG, KRISTIAN, marinekaptein, Bærum. Født 20. januar 1897 i Sandar, s. av 
Johannes Augustin Wiig, f. 1872 i Skjeberg og Anna Othilie f. Skredsvig, f. 
1873 i Modum. Gift 1934 i  Hamburg med Wilfrid Skredsvig, f. 1903 i Oslo. 
Realskole, sjøkrigsskole. Var skipsfører i handelsflåten, men ble i 1939 kalt 
hjem for som vernepliktig kaptein i marinen å gjøre tjeneste som instruk-
sjonsoffiser. Var på «Tordenskjold» som lå i Horten 9. april 1940. Ble med i 
Mil.org, og fikk stilling ved Eidanger Salpeterfabrikker for a slippe unna re-
gistreringen av arbeidskraft. Omkom 24. juli 1943 under bombeangrepet på 
Herøya i Eidanger. Gravlagt ved Borgestad kapell. Broren Lars omkom sam-
tidig. 

Klokken 12.40 den 24. juli 1943 gikk flyalarmen i Porsgrunn. Amerikanske bombefly kom for å 

bombe de nesten ferdige fabrikkene på Herøya. Dette var en ny aluminiumsfabrikk og en magnesi-

umsfabrikk. Aluminiumsfabrikken ble så ødelagt at det ikke var noe å redde, mens magnesiums-

fabrikken ble fullført, og det var denne som ble startet opp etter krigen og senere overført til Hy-

dro. De var A/S Nordisk Lettmetall som sto for byggingen av disse fabrikkene. Dette var tyskstyrt 

selskap, men etter krigen ble de overtatt av staten og Hydro med 50 % hver. Senere ble det over-

ført til Hydro som Hydros Magnesiumsfabrikk. 

Angrepet varte fra kl 13:20 til 14:15. Det var 120 fly fra United States 8. Ait Force som slapp 1500 

bomber med en totalvekt op 300 tonn over fabrikkområdet på Herøya. Det var 1100 mennesker på 

området da angrepet fant sted. Kl. 15:19 ble signalet «Faren over» blåst. Hvor mange som ble 

drept er litt usikkert. Noen kilder sier 55 personer og andre sier 57. 
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PD,  28 juli 1943 
d/s Tordenskjold— 



Nordisk Tidende,  

12 august 1943 


