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Thor Klaveness (1767 – 1854), 
grunnleggeren av Klaveness-rederiet. 
Foto: Sjøfartshistorisk Årbok 1980. 
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Forord 
 
I forbindelse med min slektsforskning ønsket jeg å utarbeide et kapittel benevnt ”Mine 
båter”. Og her fant jeg det naturlig å ta inn et avsnitt om rederiet A. F. Klaveness & 
Co. A/S. Imidlertid ble dette ”avsnitt” på 68 A4-sider, så jeg fant det mest 
hensiktsmessig å skille dette ut som et eget hefte / PDF-fil.  
 
Mitt hefte er ikke en selvbiografisk fremstilling fra den tiden jeg seilte i Klaveness, 
men heller et forsøk på å berette litt av rederiets omfattende historie. Men der det faller 
naturlig inn i den øvrige teksten, har jeg ved et par anledninger omtalt selvopplevde 
historier. Og som alltid er ved historieskriving, kildene er ikke alltid like samstemte! 
Jeg kan heller ikke garantere for alle kilders korrekthet. 
 
Kronologisk oppramsing av skipene har jeg prøvd å unngå, slike rubriserte skipslister 
finnes på Internett, ref Kilder. Men noen omtaler av spesielle skip er ikke til å unngå. 
Jeg har i hovedsak konsentrert meg om å beskrive tiden under 2. verdenskrig og 
etterkrigstiden. Det er jo den tiden vi i dag kjenner best. 
 
A. F. Klaveness & Co. A/S er antaglig det norske rederi som kan føre sin opprinnelse 
lengst tilbake i tid, og med en ledelse som har fulgt generasjonslinjen i nesten 200 år. 
Om generasjonene med tiden naturligvis har endret karakter, har selve rederistrukturen 
hatt en jevn, uavbrutt utvikling helt opp til våre dager.  
 
Rederiet utgjør ikke bare en intern rederihistorie. Selskapets historie og utvikling 
gjenspeiler såvel både norsk sjøfartshistorie generelt, så vel som Handelsflåtens  
historie, gjennom utvikling, ekspansjon, velstand, krig, kriser og  for mange rederier; 
konkurs eller styrt avvikling. 
 
Alle sider ved vårt gamle rederi sin virksomhet og utvikling gjennom nesten 200 år, er 
det selvsagt umulig å få belyst i et kort hefte / fil som denne. Nedgangstidene og korte 
oppgangstider kom fortløpene på 70 – 80 og 90-tallet.  
De som seilte i rederiet og personellet ved rederikontoret på Lysaker, foretrekker vel i 
ettertid å minnes tilbake til ”gullalderen” på 50- og 60-tallet.  
 
Forhåpentligvis skulle dette hefte / fil gi et visst innblikk i rederiets historie, både som 
gjenkjenning for gamle kollegaer, så vel som for folk som overhode ikke har noen 
kjennskap til Handelsflåten i ti-årene etter krigen. 
 
Noe jeg fort oppdaget ved utarbeidelsen av dette hefte, var at de fleste kilder avslutter 
historien om A. F. Klaveness & Co. A/S, engang på 1980-tallet. Det var derfor med en 
viss forundring jeg oppdaget at rederinavnet fremdeles benyttes som foretaksnavn, 
men nå med virksomhet utenom ren skipsfart, fortrinnsvis innen finans og investering. 
 
 

Så, gamle Klaveness-seilere, velkommen ombord igjen! 
 
 
      Vadsø, april 2011 
      Otto H Næsgård Andersen 
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Seilskutetiden og krigstid 
 
Seilskutetiden 
Rederiet ble grunnlagt i 1799, da gårdbruker og lensmann i Sandar, Sandefjord, Thor 
Klaveness sammen med en annen velstående gårdbruker kjøper seilskuten 
”Ebenetzer”. Initialet ”A. F.” som vi kjenner så godt, stammer fra hans sønnesønn 
Anton Fredrik Klaveness senior, som i 1869 startet sitt eget skipsrederi og etablerte 
seg som skipsreder på sin eiendom Sværdstad i Sandeherred. Denne eiendommen har 
nok vært opphavet til endelsen ”...stad” i skipsnavnene fra 1898 og utover. Rederiet 
ekspanderte hurtig, og hadde skip i drift over hele verden; Stillehavsøyene, Østen, 
Australia og US-vestkyst, samt i Middelhavet. Rederiet hadde også sitt eget skipsverft, 
kalt ”Klavenessverven”, senere benevnt Framnæs Mek. Værksted. 
 
I 1874 ble sønnen Anton Fredrik Klaveness jr. født. I 1898 etablerte han sitt eget 
rederi og kjøpte et dampskip (turretdecker) som ble omdøpt til DS ”STIKLESTAD”. 
Dermed var ”....stad” endelsen som skipsnavn innført i rederiet. For ikke å blande 
sammen med farens rederi, kalte junior sitt rederi for A. F. Klaveness & Co. Samtidig 
ble han opptatt som kompanjong i farens rederi.  
 
På slutten av 1800-tallet gikk rederiet over fra seilskip til dampskip, og det første 
dampskipet som fikk betegnelsen ”DS”, var DS ”Geysir” i 1897 (Bark med 
damphjelpemotor). Deretter kom DS Solstad (seil/damp) i 1898. Imidlertid, rederiets 
først rene dampskip, altså uten kombinasjonen seil / dampmaskin, var som nevnt 
ovenfor, D/S Stiklestad, også det i 1898. Da. A. F. Klaveness senior døde i 1904, ble 
de to rederiene slått sammen, med junior som leder. 
Dampskibsaktieselskabet International ble dannet i 1902, og i 1905 ble Klaveness 
Dampskibsaktieselskab etablert, og ble med tiden hovedselskapet i rederiet. 
 
I 1907 flyttet rederiet sitt hovedkontor fra Sandefjord til Lysaker i Bærum, hvor det 
siden holdt til, med unntak av årene 1916–33, da firmaet holdt til i Kristiania / Oslo. 
Rederiets siste anskaffede seilskip synes å være den fire-mastede jernbarken Svolder, 
som Klaveness overtok i 1909, og som seilte helt til den forliste i en storm i 1911 ved 
svenskekysten. Skuta var da på vei til Melbourne / Australia med trelast. 
Imidlertid var det jernbarken Hafrsfjord, innkjøpt i 1905, som var det siste operative 
seilskip i rederiet, da den ble solgt i 1918. 
A. F. Klaveness jr. sine to sønner, Anton Fredrik d.y og Dag, ble opptatt i rederiet i 
henholdsvis i 1934 og 1939.   
Og i 1916 ble familie-rederiet omdannet til aksjeselskap, A/S, som dermed ga det 
kjente rederinavnet; A. F. Klaveness & Co. A/S. 
Firmaet spesialiserte seg også på malmtransport fra Norge, Sverige og Newfoundland, 
kullfart fra St. Lawrence og risfart mellom India og Kina. Ved siden av sin omfattende 
rederivirksomhet, innbefattet ”porteføljen” også annen forretningsvirksomhet – bl.a. 
gruvedrift på Newfoundland og transportselskap i Sør-Amerika, samt store jordbruks- 
og skogseiendommer. 
 
Så kan det jo nevnes, at i år er det 100 år siden planene ble lagt for en stor 
internasjonal sjømannsstreik, med utgangspunkt i England, hvor 
sjømannsorganisasjonene og redernes forening ”Shipping Federation”, sto steilt mot 
hverandre. 
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Krigstid –  
Napoleonskrigen og 1. verdenskrig 
Klaveness synes å være kommet ikke bare skadeløs gjennom krigsårene 1807-14 
(Napoleonskrigen), men derimot enda mer velstående. I denne krigen var som kjent 
Danmark-Norge alliert med Frankrike og Napoleon, mot Sverige og England. 
Seilskuten ”Ebenetzer” som er nevnt ovenfor, ble ved krigsutbruddet høsten 1807, 
beslaglagt og kondemnert som en god ”prise”. 
Et annet av Klaveness sine skip var briggen ”Clarine Helene”, som i 1807 lå i 
Frankrike, og ble belagt med embargo, altså en handelsblokade mot England. I april 
1810 ble skuta tatt av en engelsk krysser, men senere tilbakekjøpt av rederiet. 
 
Rederiet ekspanderte stadig, og var fra utbruddet av 1. verdenskrig et av Norges 
største, med 18 dampskip og enda tre seilskip. Rederiet led ganske store skipstap i 
løpet av 1. verdenskrig, 1914-1918, men stod likevel godt rustet økonomisk til å bygge 
opp en moderne flåte med dieselmotorskip  i 1920-årene. En medvirkende årsak til 
dette, kan være at rederiet ikke innlot seg på skipsspekulasjonene som var vanlig under 
1. verdenskrig. 
 
 

 
 
 
Mellomkrigstiden 
I mellomkrigstiden la rederiet delvis om fra trampfart til linjefart og tankfart med 
nybygde motorskip. Det første motorskipet var M/S Skramstad (III), levert i 1925. 
Skipet ble  i 1940 overtatt av tyske Kriegsmarine, og i 1943 ble hun senket av 
amerikanske hangarskipsbaserte fly utenfor Rødøy. Skipet ble senere hevet og hogd 
opp i 1948. 
 
M/T Storstad (II) på 13460 t.d.w. var rederiets første motortankskip, ferdigstilt i 1926. 
Også dette fartøy har en dramatisk og tragisk krigshistorie, som endte med at hun ble 
senket i 1944 utenfor Frankrike. 
 
I begynnelsen av 30-årene ble den tradisjonsrike fruktfarten på Vest-India avviklet, 
dette omfattet for så vidt også malmfarten.

Som en naturlig 
avslutning på 
seilskutetiden, skulle det 
passe med et bilde av 
rederiets siste seilskip, 
S/S Hafrsfjord. Skuta er 
bygget i 1884, og var i 
Klaveness sin eie i tiden 
1905 – 1918. Det var en 
4-mastet bark på 3000 
tdw. 
Foto: Rederinytt 4/75. 



 9 

I 20- og 30-årene fikk rederiet tilført nybygg jevnt og trutt, både tankskip og 
stykkgodsbåter. 
I juni 1929 dukker ”-ville” opp i skipsnavnene til linjeskipene, det er M/S Somerville 
(I) og M/S Bronxville (I). Enda i 1990 finnes denne Somerville i skipsregistret som 
Mohammed Abbas, men i 1995 er skipet ute av alle registre. Videre utover fra 1929 til 
30-årene kommer flere ”1. utgaver” av kjente ”-ville” båter, og etter krigen følger både 
II- og III- utgaver av rederiets kjente skipsnavn.  
Men det første ”-ville” skipet” var uansett D/S Mandeville (I) i 1911, som dermed i år 
ville hatt 100-års jubileum! ”-ville” betyr ”by” på fransk, altså synonymt med ”stad”. 
 
I 1929 ble Klaveness Line opprettet, med linjebåter i fart US vestkyst til Øst-Asia / 
Fjerne Østen. I ”vår tid” inngikk skipene Bougainville, Bonneville, Bronxville og 
Sunnyville i Klaveness Line. Samtlige av disse ble solgt i 1971, så sannsynligvis ble 
Klaveness Line terminert på den tid.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. verdenskrig 
I 1939 hadde Klaveness 22 skip, og rederiet led også store tap i torpedert tonnasje i 
løpet av 2. verdenskrig, da hele 13 skip gikk tapt. Hvert av disse skip og deres 
besetninger burde vært hedret med egen omtale, for å ha ofret alt for Norges frihet. 
Kanskje den mest kjente torpederingen var da D/S Steinstad gikk tapt. Om denne 
torpedering viser jeg til mitt hefte ”Torpederingen av D/S Steinstad – hva hendte i 
ettertid?”. Denne historien er sist omtalt i media så sent som i 2010. 
 
Også torpederingen av M/T Stigstad i februar 1943 var noe uvanlig, her samarbeidet to 
tyske ubåter, U 332 og U 603. 34 av Stigstads mannskap er samlet i en livbåt, og U 
332 forsyner dem med proviant for den videre ferden mot land. 
Dette er omtalt i mitt hefte ”U 995 og torpedoangrepet mot D/S Idefjord og M/K 
Njål”. 
Og som så mange andre norske rederier som under krigen  ble administret av 
Nortraship, havnet også de frie Klaveness-skipene inn under denne organisasjon. 
Da krigen var over, hadde Klaveness igjen 9 skip, 4 tankere og 5 linje / trampskip. 
 
For å minnes de 13 Klaveness-skipene som gikk tapt under krigen, kan historien om 
M/T Stigstad representere dem alle, samt deres besetninger. 
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Torpederingen av M/T Stigstad 
M/T Stigstad var på 5964 tonn, og ble bygd i 1927 i Malmø. 
Den 11. februar 1943 seilte Stigstad fra Liverpool med konvoi ON-166, med 
destinasjon New York, kaptein var Odd Pettersen. På grunn av meget dårlig vær, ble 
skipet hengende etter konvoien, og mistet til slutt kontakten med den.  
 
21. februar blir skipet torpedert i posisjon 49.26N 29.08W, først av U 332 med 
Oberleutnant Eberhard Hüttemann, og fem minutter senere av U 603 med 
Oberleutnant Hans-Joachim Bertelsmann. Første torpedo ble observert av stuert Anton 
Antonsen, som øyeblikkelig varslet vakthavende 2. styrmann Peder Alvenes. Men før 
man klarte å manøvrere unna, traff torpedoen nær tank nr 16. Minutter senere blir 
Stigstad på nytt utsatt for en torpedo, nå av den andre ubåten, og synker i løpet av 4-5 
minutter. 34 av mannskapet overlever torpederingen, og samler seg til slutt i en livbåt. 
3 mann ble funnet druknet. U 332 dykker opp og kommandant Hüttemann spør dem 
på engelsk om de har mat i livbåten. Svaret fra nordmennene er nei, og Hüttemann sier 
da at han vil dra over til U 603, men vil komme tilbake til livbåten. Og etter 30 
minutter er U 332 og Hüttemann tilbake, og overleverer en  god del proviant, deriblant 
norsk herring, til det torpederte norske mannskapet. Deretter forsvinner U 332.  
 
For besetningen fra Stigstad starter nå seilasen for å nå land i Irland, ca 700 miles 
borte. Og endelig, den 7. mars, etter to uker i livbåten blir de oppdaget og reddet av 
den britiske tråleren ”Thomas Boot”, skipper A. Howie, som tar dem med til Valentia, 
Irland. De skipbrudne blir gitt den beste forpleining ombord i tråleren. Senere ble 
mannskapet overført til Liverpool. 
 
U 332 ble senket den 29. april 1943 i Biskaya av synkeminer fra et fly, alle 45 ombord 
omkom. 
U 603 ble senket 1. mars 1944 i Nord-Atlanteren, pos 48.55N 26.10W, av synkeminer 
fra en amerikansk destroyer. Hele besetningen på 51 mann omkom.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Stigstads 
mannskap i 
Irland etter 
torpederingen 
21. februar 
1943.  
Foto: 
Guri Hjeltnes: 
Handelsflåten i 
krig. Bind 3. 
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Å hjelpe mannskapene fra torpederte skip med vann, proviant og navigasjonsmidler, 
var ganske vanlig helt i begynnelsen av krigen. Men allerede i mai 1940, ble det 
gjennom stående ordre nr. 154 til tyske ubåtkommandanter, fastlagt at overlevende 
ikke skulle plukkes opp, men at ubåtsjefen kun skulle sørge for sikkerheten for egen 
båt og mannskap. Og i september 1942 ble dette ytterligere skjerpet, i henhold til ordre 
utstedt av sjefen for ubåtvåpenet, Admiral Dönitz. Bakgrunn for denne ordre var 
hendelsen da det britiske passasjer- og troppetransportskipet Laconia ble torpedert av 
U 156 utenfor den vestafrikanske kyst. Tyskerne satte da i gang en storstilt 
redningsaksjon, ba om ”våpenhvile” mens denne pågikk, men ble likevel angrepet av 
amerikanske fly. Først i 1963 kom det for en dag, at angrepet nok var et resultat av en 
misforståelse rent kommunikasjonsmessig. 
 
Det kan også nevnes at i et personlig møte mellom Hitler og Dönitz i forbindelse med 
Laconia-saken, så forlangte Hitler at overlevende allierte sjøfolk skulle likvideres, 
også mannskap i livbåter. Men en slik ordre nektet Dönitz å utstede, og her måtte 
faktisk Hitler gi seg. Men han forlangte øyeblikkelig stans i at skipbrudne sjøfolk 
skulle hjelpes på noen som helst måte. Ved Nürnberg-domstolen, ble Dönitz funnet 
skyldig i å ha gitt ordre om at overlevende fra senkede handelsskip ikke skulle reddes, 
men han ble frifunnet for påstanden om at han hadde beordret dreping av overlevende. 
Denne ordre er kjent som ”Laconia-ordren”. 
Så da kommandant Hüttemann og hans mannskap ombord i U 332 hjalp de skipbrudne 
fra M/T Stigstad med proviant, begikk nok tyskerne et lovbrudd, i henhold til eget 
direktiv. 
 
Å bistå skibbrudne mannskaper i en konvoi, var for tyske ubåter, av naturlige grunner, 
en umulighet. Da hadde de mer enn nok med å komme seg unna eskortefartøyene. Å 
unnsette allierte mannskaper fra skip som gikk enkeltvis, innebar også en risiko for 
egen båt og besetning. Dersom skipet hadde rukket å sende ut nødsignalet SSS, som 
innebar torpedering fra ubåt, kunne fly være underveis. Signalet RRR betydde at 
fienden var et overflatefartøy. 
 
I Rederinytt nr 1/75, forteller kaptein Peder Alvenes, dengang 2. styrmann, om denne 
dramatiske torpedering, som et viktig tidsvitne da han jo selv opplevde dette angrep. 
Men i intervjuet nevner han inet om at en av de to tyske ubåtkommandantene, 
Hüttemann,  overleverer proviant til de torpederte norske sjøfolkene. 
                                                                                        Foto: warsailers.com 
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Krigsseilerne og Nortraship  
Når man beskriver 2. verdenskrig og konvoifarten, er det ikke til å unngå å omtale 
også Nortraship. 
Men først noen korte faktaopplysninger om krigsseilerne og den norske handelsflåten 
under krigen.  
Ved krigsutbruddet seilte rundt 34 000 nordmenn i Handelsflåten. Omlag 3800 av 
disse kom aldri hjem igjen, og av dem som overlevde, hadde mange fått skader for 
resten av livet. Det var ingen krisepsykiatriske team som ventet de overlevende 
sjøfolkene da freden kom. Og ingen seiersparader i gatene som hyllet dem. Det hadde 
de vel heller ikke ventet.  
For krigsseilerne kom ikke hjem som en samlet gruppe, de kom som regel en etter en, 
mange av dem kom ikke hjem før lenge etter at krigen var avsluttet.  
Men alle regnet de vel med at de i alle fall skulle få utbetalt den hyra de hadde 
opptjent under krigen, når freden endelig kom. 
 
For å få full kontroll over skipene ble hele den norske flåten lagt inn under en felles 
administrasjon, benevnt Nortraship – The Norwegian Shipping and Trade Mission. 
Disse norske skipene skulle så seile for de allierte. 
Denne organisasjon ble opprettet i London allerede den 20. april 1940, altså mens 
regjeringen Nygaardsvold fremdeles var på flukt i Norge. Nortraship beordret alle 
norske skip under denne organisasjon til å male skipene grå, den fargen som britene 
kalte Admiralty Grey. 
 
Statsrederiet Nortraship fikk etterhvert kontrollen over 806 norske skip, herav 241 
tankskip. Hovedkontorene ble hhv i London og New York, samt underkontorer i flere 
andre havnebyer. Denne administrasjon omfattet vel 1200 funksjonærer. 
De norske sjøfolkene hadde stort sett høyere hyre enn tilsvarende stillinger for de 
engelske sjøfolkene. Det ble derfor besluttet at differansen mellom de norske og de 
engelske hyrene skulle inn på et fond – det i ettertid omtalte ”Nortraships hemmelig 
fond”.  
Etter krigen forventet krigsseilerne å få utbetalt disse pengene, rundt 43 millioner 
kroner, som vesentlig utgjorde deres krigsrisikotillegg og som altså var blitt holdt 
tilbake så lenge krigen varte. 
 
Men her hadde Arbeiderparti-regjeringen og sjømannsorganisasjonene et annet syn,  
de mente at pengene skulle deles ut som bidrag til trengende sjøfolk og 
sjømannsenker. Krigsseilerne derimot, med talsmannen og krigsseileren Leif Vetlesen, 
argumenterte for at pengene skulle utbetales direkte til de berørte sjøfolkene. Saken 
havnet i retten, og endte i 1954 helt opp til Høyesterett.  
Der tapte krigsseilerne.  
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Først i 1972 ble saken tatt opp på nytt i Stortinget under Borten-regjeringen, og da var 
det endelig politisk flertall for å gi erstatning, ”ex-gratia” til krigsseilerne eller deres 
etterlatte. Hvilket betyr ”for å få saken ut av verden”. Samlet sum var nå oppe i 155 
millioner. Hver krigsseiler skulle få utbetalt 180 kroner pr fartsmåned de seilte under 
krigen. Men da var de fleste krigsseilerne ute av stand til å ha noe særlig glede av 
pengene. 
 
En drivende kraft bak løsningen av denne saken var viseadmiral Thore Horve, som  
selv var krigsveteran. 
 
Det kan jo også nevnes, at i Danmark, som hadde en tilsvarende situasjon med 
krigsseilere som hadde fått redusert hyrene, fikk man ingen konflikt. De danske 
sjøfolkene fikk etterbetalt hyrereduksjonen ved krigsslutt. 
 
Jeg seilte første gang ut i 1963, og traff flere krigsseilere. Ingen av dem hadde noe  
særlig godt å si om Nortraship og regjeringen som hadde unndratt deres rettmessige 
hyre. Og sviket fra deres egne organisasjoner, var tungt å bære, og medførte mye 
bitterhet. Sjømannorganisasjonene hadde enda til i 1943 sendt et felles brev til 
Sjøfartsdepartementet i London, der de konkluderer med at: 
 

”Hele fondets kapital, er faktisk tilbakeholdte lønninger på sjøfolkenes konto”. 
 

Likevel måtte de overlevende krigsseilerne kjempe for hver eneste krone av deres 
rettmessige hyre. 
 
Den behandling krigsseilerne fikk av de norske myndigheter etter krigen, er og blir en 
skamplett på det norske samfunn. 
 
Min erfaring med krigsseilerne, er at de var meget dyktige sjøfolk, men dessverre 
hadde mange av dem sine problemer med bakgrunn i krigen og konvoifarten, og 
ettervirkninger fra denne tiden. 

 

 
Dette emblem fra SSH–Veteranforening (Sjøforsvarets Skytteravdeling for 
Handelsflåten), får representere alle Norges krigsseilere. Denne Skytteravdeling besto 
vesentlig av vanlige sjøfolk, som fikk opplæring til å betjene handelsskipenes kanoner 
og luftvern, etterhvert som skipene fikk påmontert skyts. Dermed hadde også disse 
skip en muliget for  selvforsvar. 
Fotokopi mottatt fra krigsseiler og skytter nr. 165, Bård Haugland, Lørenskog.
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Libertyskip og Victoryskip  
Siden disse spesielle skipstypene ble av så stor betydning for utfallet av Slaget om 
Atlanteren, og dermed også de alliertes seier, finner jeg det formålstjenelig å omtale 
disse. Fra 1941 var de allierte skipstapene store, spesielt i atlanterhavskonvoiene. De 
tyske ubåtene, ”ulveflokkene”, kunne operere nærmest uforstyrret. For å kompensere 
for disse skipstapene, iverksatte Amerika bygging av en spesiell type skip, benevnt 
Libertyskip. Dermed startet et byggeprogram som verden aldri hadde sett maken til. 
Mannen som hadde ideen og som ledet produksjonen var Henry Kaiser. 
 
Libertyskipene hadde en enkel konstruksjon, godt egnet til  masseproduksjon og 
standarisering. Selv om de fleste skipene ble bygget etter en felles standard, fantes det 
også Libertyskip som var bygget for en spesiell last, som for eksempel olje / bensin, 
kull og større krigsmateriell som fly og stridsvogner. Skipene var dessuten robust 
bygget, de var helsveisede, og hvert skip var på ca 10500 d.w.t. En triple ekspansjon 
dampmaskin ga en fart ca 11 knop.  
 
Delproduksjon ble satt i gang ved mekaniske verksteder over hele USA. Skrog og 
prefabrikerte deler ble satt sammen ved nye og gamle skipsverft på øst- og vestkysten. 
Korteste byggetid angis til 5 dager (?). I gjennomsnitt ble det hvert døgn i 4 år sjøsatt 
et Libertyskip hver 6. time. Det ble bygget 2751 Libertyskip i tiden 1941-1945, nok til 
å opprettholde skipskapasiteten, og til å erstatte de store tap under konvoifarten.  
Angitt levetid var på 5 år, men mange fortsatte å seile i flere 10-år etter krigen 
 
Det var stor mangel i Amerika på kvalifiserte verftsarbeidere på den tid. Dermed måtte  
kvinnelig arbeidskraft til på skipsverftene, som i krigsindustrien forøvrig. Det er i 
ettertid klart at uten Libertyskipene, er det tvilsomt om de allierte ville vært i stand til 
å frakte de enorme mengder med krigsmateriell, diverse forsyninger og olje / bensin 
som ble seilt over fra Amerika til England. Uten disse tilførsler, er det tvilsomt om 
England kunne ha fortsatt kampen mot Tyskland.  
 
Libertyskipene ble senere videreutviklet og delvis avløst av de mer moderne 
Victoryskipene. Med henblikk på bruk også etter krigen, var Victoryskipene mer 
moderne bygget. De var på 7607 brutto registertonn, hadde dampturbiner og gjorde 16 
knop. 
 
Så vidt vites, disponerte ikke Klaveness noen Liberty- eller Victoryskip under krigen. 
Men D/S Libreville (I) som rederiet eide i tiden 1946-1952, var et Libertyskip, bygget 
i Amerika i 1944, og disponert av Nortraship. Skipet seilte faktisk helt til i 1967. 
 
Det er en kjent historie at det var Liberty- og Victoryskipene som utgjorde 
grunnstammen, da de greske rederne slo seg opp etter 2. verdenskrig. Og hvem vet om 
det ikke enda seiler et og annet av disse skip, i lokalfart på Østen eller Afrika. 
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Torpederte skip fra Klaveness i 2. verdenskrig 
Nedenfor følger en tilnærmet korrekt oversikt angående de 13 skip som A.F. 
Klaveness & Co. A/S mistet ved krigsforlis, eller som ble overtatt av tyskerne. Det er 
kun medtatt Klaveness-skip samt skip tilhørende rederiets Skibs-A/S, og ikke skip eiet 
av andre rederier og kun disponert av Klaveness. 
Årstallene indikerer tidsrommet der Klaveness-rederiet var eier. 
Kilde er hovedsakelig skipsfortegnelsen til Dag Bakka jr i bladet Skipet.. 
 
M/S Skramstad (III) 1925 – 1940. 
1940: Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 
04.10-1943: Skadet ved engelsk flyangrep sør for Bodø og satt i brann. Totalt utbrent. 
 
M/T Snestad (II) 1926 – 1940. 
11.02.1940: Torpedert og senket av tysk ubåt U 53 i pos. 58.40N 13.40W (nord for 
Skottland) på vei fra Sandefjord til Philadelphia i ballast. Alle ombord ble berget. 
 
D/S Steinstad (I) 1912 – 1940. 
15.02.1940: Torpedert og senket av tysk ubåt U 26 pos 50 miles vest av Island på vei 
fra Tyrkia til Norge med malm. 13 mann omkom. 
Ref undertegnedes hefte ”Torpederingen av D/S Steinstad – hva hendte i ettertid?”, 
Vadsø oktober 2009. 
 
M/S Sangstad (IV) 1925 – 1940. 
18.02.1940: Torpedert og senket av tysk ubåt U 61 i pos. 59.03N, 01.08E på vei fra 
Buenos Aires til Norge. 1 mann omkom. 
 
M/T Storstad (II) 1926 – 1940. 
07.10.1940: Oppbrakt i Det indiske hav av tysk hjelpekrysser på vei fra Miri til 
Melbourne med olje. Overtatt av tyskerne. 
11.08.1944: Senket av eget mannskap i Nantes. 
 
M/T Teddy 1936 – 1940. 
1936: Solgt til Skibs-A/S Golden West (A. F. Klaveness & Co. A/S). 
09.11.1940: Kapret av tysk raider i Det indiske hav på vei fra Abadan til Singapore 
med oljelast. 
14.11.1940: Senket av tyskerne etter at oljen var benyttet til bunkring av tyske 
flåteenheter. 
 
M/S Siljestad (II) 1927 – 1942. 
14.05.1942: Torpedert og senket av tysk ubåt U 156 i pos. 15.20N 52.40W på vei fra 
New York til Vest India. 2 mann omkom. 
 
M/S Pleasantville (I) 1929 – 1942.  
08.06.1942: Torpedert og senket av tysk ubåt U 135 i pos. 34.12.N 68.00W på vei fra 
New York til Alexandria. 2 mann omkom. 
 
M/S Bronxville (I) 1929 – 1942. 
31.08.1942: Torpedert og senket av tysk ubåt U 609 i pos. 57.11N 33.45W på vei fra 
Halifax til Liverpool med stykkgods. Alle ombord ble reddet.
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M/T Stigstad (II) 1927 – 1943. 
21.02.1943: Torpedert og senket av to tyske ubåter U 332 og U 603 i pos. 49.26N 
29.08W, på vei fra Mersey til New York i ballast. 3 mann omkom. 
(Ref mitt hefte ”U 995 og torpedoangrepet mot D/S Idefjord og M/K Njål”, Vadsø 
februar 2010. Grunn til at jeg har omtalt torpederingen av M/T Stigstad i det ovenfor 
nevnte hefte, er at i TV-dokumentaren om U 995 ”I kjølvannet av en krigsmaskin”, er 
det et intervju med krigsseileren matros Arne Mathiesen, som var ombord i nettopp 
M/T Stigstad, da denne ble torpedert). 
 
M/S Bonneville (I) 1929 – 1943. 
09.03.1943: Torpedert og senket av tysk ubåt U 405 i pos. 58.48N 22.00W på vei fra 
New York til Mersey med stykkgods. 36 mann omkom. 
 
D/S Fingal 1923 – 1943. 
1923: Solgt til D/S A/S International (A. F. Klaveness & Co. A/S). 
05.05.1943: Torpedert og senket av japansk ubåt ”I 180” i pos. 30S 153.29E på vei fra 
Sydney NSW til Solomon Islands med ammunisjon. 
 
M/S Corneville (I) 1930 – 1943. 
09.05.1943: Torpedert og senket av tysk ubåt U 515 i pos. 04.50N 01.10W på vei fra 
Table Bay til Takoradi med stykkgods. 
 
Av en flåte på 22 skip i 1939 gikk altså 13 skip tapt ved krigsforlis eller kapring. Ved 
krigsutbruddet hadde rederiet i ordre to cargo-linere fra A/S Framnæs Mek.Værksted, 
Sandefjord og to fra Burmeister & Wain, København. De to skipene fra det norske 
verftet kom i fart som M/S Castleville i 1946 og M/S Francisville i 1948. 
De to som var kontrahert ved Burmeister & Waine ble begge overtatt av tyskerne. Ett 
av dem ble tilbakelevert til Klaveness i 1945 og som vi kjenner som M/S Hopeville 
(II). Det andre B&W-skipet ble senket ved Libau ved krigsslutt. 
 
 
 

 

M/S Earlville fra 
1963. Ett av 
etterkrigstidens 
stilfulle linjeskip 
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Etterkrigstid og ”gullalderen” 
 
 
”Gullalderen” i Handelsflåten 
En flåte på fire tankskip og fem linjeskip var tilbake da 2. verdenskrig var slutt. 
Også for A. F. Klaveness & Co. A/S, såvel som for sjøfolkene, var nok  ”Gullalderen” 
spesielt 50 og 60 årene. Da hadde rederne bygget opp igjen tonnasjen som gikk tapt 
under krigen, og mange rederier utvidet antall skip. Allerede 1950 var 
gjenoppbyggingsprogrammet for Klaveness-rederiet gjennomført, og flåten var igjen 
oppe i 22 skip.  
I 1965 seilte det omtrent 57 000 sjøfolk i Handelsflåten. 
 
Som en kuriositet kan det nevnes at de amerikanskbygde Liberty-skipene var på vei ut. 
Klaveness eide ett slikt etter krigen, nemlig D/S Libreville i tiden 1946-52. Før dette 
skipet ble overtatt av Klaveness, het det S/S Vadsø. 
 
Pr. juni 1968, mens Handelsflåten enda befant seg i ”gullalderen”, hadde Klaveness 16 
skip, fordelt på linjebåter og trampbåter, tankere som vel som bulkskip. Selv om 
mange av skipene innen linje- og trampflåten begynte å trekke på årene, var dette 
meget populære og godt vedlikeholdte skip, som mange Klaveness-seilere minnes med 
glede. Og fartsområdene, likesom skipene, var populære. 
 
 
Bemanningsproblemer 
Optimismen i næringen var stor i ”Gullalderen”, og ratene var gode. Men denne 
”gullalderen” resulterte også i at det tidvis var en meget vanskelig 
bemanningssituasjon. Rederiene ekspanderte hurtig, og tilgangen til kompetente 
sjøfolk var ikke alltid like stor. Dette gjaldt også i høy grad i Klaveness. Det var til 
tider ikke så lett å få avløsning når man skulle på ferie. Og da måtte rederiet enten be 
folk som var hjemme på ferie, om de kunne forkorte ferien, eller be de som skulle 
hjem om å stå litt lenger. Og mange av de faste rederiseilerne kjente nok sitt ansvar 
overfor rederiet, så regelen var nok ofte at ”er du grei mot meg, så er jeg grei mot 
deg”, og da ordnet saken seg gjerne. Men for familiefolk var dette nok ikke like 
populært, dersom det hendte for ofte. 
 
I perioder var det særlig stor mangel på radiotelegrafister i hele Handelsflåten.  
Personlig opplevde jeg at da jeg skulle mønstre av fra Bougainville ved ankomst US-
vestkyst, kom forespørselen om jeg kunne stå ombord til skipet var for utgående 
Stillehavet igjen. For meg var dette ikke noe problem, et par måneder fra eller til spilte 
ingen rolle. Så da tiden for avmønstring nærmet seg, kom også takkebrevet fra 
rederiet. Og avløseren var jo kjent nok, en bekjent fra samme klasse på Radioskolen. 
 
Flere av Klaveness-båtene var involvert i skipsadopsjon, der norske skoler hadde sitt 
”adoptiv-skip”, som de regelmessig holdt forbindelsen med. Dette var veldig populært 
på denne tiden, og rederiet uttrykker også ønske om at denne virksomheten på sikt kan 
bedre mannskapssituasjonen, altså framtidig rekruttering fra adoptivskolene. 
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Seilingsliste M/S Somerville juli 1963 – juni 1965 
Basert på egne dokumenter og ”brev hjem”. 
Listen er ikke helt korrekt – noen mindre steder er ikke medtatt. 
 
1963: 
Juli: Emden / Vest-Tyskland - over Atlanteren. 
Juli: Fort Lauderdale – Miami – Tampa. 
August: Colon (Panama) – Panamakanalen – Corinto (Nicaragua) – La Union (El  
              Salvador) – Stillehavet til Japan. 
September: Nagoya – Osaka – Kawasaki. 
Oktober: Madras (India) – Singapore – Kure (Japan). 
November: Japan: Hirohata – Kobe. 
Desember: Stillehavet til Vancouver (Canada). 
 
 
1964:   
Januar: Stillehavet til Tokyo – Stillehavet til Portland (USA). 
Februar: Stillehavet til Osaka (Japan). 
Mars: Stillehavet til Portland. 
April: Stillehavet til Moji (Japan). 
Mai: Stillehavet til Vancouver  – Stillehavet til Shimizu (Japan). 
Juni: Tokyo – Maketea (øy i Stillehavet, pos: 15.50 Sør – 148.20 Vest) - Tokyo. 
Juli: Japan: Niigata – Onahama – Yokohama – Miyako - Moji – Nagoya - Kobe. 
August: Yokohama - Stillehavet til Vancouver – Portland - Seattle – Long View –
Tacoma.  
September: Stillehavet til Japan: Kobe – Yokohama – Kawasaki. 
Oktober: Filippinene: Manila – Bislig Bay - Borneo: Wallace Bay – Sandakan. 
November: Singapore – Suez – Leixoes (Portugal) – La Pallice (Frankrike). 
Desember: Le Havre – Sønderborg – Skelleftehamn – Nordenham. 
 
 
1965: 
Januar: Casablanca (Marokko) – Gibraltar –Middelhavet – Suezkanalen. 
Februar: Japan: Moji – Toyama - Niigata. 
Mars: Kobe – Stillehavet – Vancouver – Portland – Seattle – Tacoma. 
April: Stillehavet – Yokohama. 
Mai: Moji – Yawata - Stillehavet. 
Juni: Mazatlan (Mexico) – San Francisco – Red Wood City. 
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Samseilinger med andre rederier 
Samarbeid med andre norske rederier var ikke uvanlig, i 1925 inngikk Klaveness-skip 
i Fernline sammen med Fearnley & Eger. Denne linjen omfatter Mexico-gulfen via 
Panamakanalen til Japan og China, med retur fra Filippinene til US-østkyst. Fra 1927 
ble også Europa omfattet av denne linjen. 
Etter krigen ble denne linjen gjenopptatt under navnet Fern-Ville Lines. Fartsområdet 
ble senere utvidet til US-østkyst og Middelhavet. 
Dessuten opprettet rederiene en linje mellom USA og Vest-Afrika. 
 
Andre aktuelle samseilinger med rederiene Wilh. Wilhelmsen, Fearnley & Eger og 
Klaveness, var driftsselskapet Barber Line. Dette var linjefart fra USA/Canada til 
Venezuela, Fjerne Østen, Vest-Afrika og Persiske Gulf. I 1963 finner vi at følgende 
skip fra Klaveness deltar i denne samseiling: Kingsville, Queensville, Roseville, 
Oakville og Glenville (eller Granville?).  
Barber Line var igjen delt inn i flere linjer, alt etter fartsområder, og om skipene var 
for ut- eller innseilende. 
 
På slutten av 60- og begynnelsen på 70-årene ble det store innskrenkninger i dette 
tradisjonelle linjesamarbeidet, som for det meste nå ble overdratt til Wilhelmsen som 
ene-eier. 
 
 
Royal Viking Line 
Et eksklusivt samarbeid i ”moderne tid” startet da Klaveness sammen med Bergenske 
Dampskibsselskab og Nordenfjeldske Dampskibsselskab bygde hvert sitt cruiseskip og 
grunnla Royal Viking Line i 1972. Klaveness sitt skip ble døpt Royal Viking Sea, og  
ble levert fra verftet Oy Wärtsila AB, Helsingfors, til K/S A/S Goodwill & Co / A. F. 
Klaveness & Co. A/S. 
Dette cruiserederiet  var i drift til 1998, imidlertid kom Kloster-gruppen inn i bildet i 
1986. 
Disse cruiseskipene var planlagt for lengre reiser til eksotiske destinasjoner, 
fortrinnsvis for velsituerte pensjonister. Det ble ved byggingen lagt stor vekt på 
luksuriøse enkeltlugarer og suiter, passasjerantallet var kun på ca 550, mens andre 
cruiseskip av tilsvarende størrelse gjerne hadde 800-850 passasjerer.  
I spisesalen skulle det være flere enkeltbord, restauranten var plassert uvanlig høyt på 
skipene og med svære panoramavinduer. 
Det er dermed grunn til å anta at billettprisene var deretter.  
 
Som en kuriositet kan det nevnes at Royal Viking Sea i 1976, som ett av de første 
skipene i Handelsflåten, fikk innstallert og tatt i bruk satelittkommunikasjon skip-land, 
basert på Marisat-systemet. Og den 22. august 1976 mottar rederiet den første telex via 
satelitt fra skipet. 
Og med dette cruiseskipet dukker også den marinerelaterte stillingsbenevnelsen 
”kvartermester” opp. 
 
Men allerede i desember 1977 var cruiseskip-perioden over for A. F. Klaveness & Co. 
A/S, da ble Royal Viking Sea solgt til de to andre partsrederiene. En tung dag for de 
ansatte på Lysaker, så vel som ombord. Dette skipet førte på en måte med seg rederiets 
stolte tradisjoner i linjefarten – noe det nå ble satt et endelig punktum for. 
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Oljealderen 
Forøvrig tok Klaveness-rederiet et steg inn i ”oljealderen” på slutten av 1971, da de 
sammen med 8 andre rederier ble medeier i en oljeboringsplattform, Deep Sea Driller. 
Denne skulle leveres i desember 1973. 
I tillegg opererer rederiet som kommandittist i 6 oljerigger. 
Og i september 1974 kjøpte rederiet M/T Peggy Cummins for å bygge den om til 
boreskip, med ferdigstillelse i 1976. Den skulle da hete Universal Driller. Men tidene 
gikk i mot dette prosjektet, markedet for slike skip ble stadig dårligere, vesentlig på 
grunn av mindre boreaktivitet, samt overproduksjon av borerigger. Prosjektet ble 
derfor innstilt, og skipet solgt i november 1975. 
 
 
Besetningene  
Klaveness var kjent for stort sett å satse på norske offiserer og mannskap, ispedd endel 
filippinere og kinesere. Utlendingene var gjerne faste folk, og avløsinger innen samme 
familie var ikke uvanlig.  
De norske sjøfolkene var ofte fra Helgelandskysten- og øyene utenfor. Interessant er 
det å se på antallet påmønstringer for 1960. I Oslo, som jo var rederiets hjemsted, ble 
det mønstret på 162 personer til Klavenessflåten, mens ”lille” Sandnessjøen lå som nr 
2 på landsbasis, med hele 78 påmønstringer.  
At Helgelandskysten ofte ble omtalt som ”Klaveness-kysten” var jo velkjent innen 
rederiet.  
Og at rederiets forhyringssjef Rolf Christoffersen har besøkt hyrekontoret i nettopp 
Sandnessjøen, er vel derfor neppe en overraskelse. 
 
Mitt inntrykk er at rederiet hadde svært mange faste sjøfolk, som seilte i mange år og 
på flere av rederiets skip. Dette i en tid da norske sjøfolk i stor grad var en slags 
”løsarbeidere”, som stadig skiftet selskap. 
Og ikke så få Klaveness-seilere hadde sine ”egne” skip, der de sto ombord i årevis, 
kun avbrudt av ferie eller at skipet ble solgt. Nevnes kan stuert Henry Nilsen og 1. 
maskinist Johannes Larsen, begge på M/S Bougainville, samt telegrafistlegenden Ivar 
Hansen på T/S Queensville, bedre kjent som ”Super-Hansen”. Han seilte i rederiet fra 
høsten oktober 1946 til høsten 1981. Arbeidsleder Giulio Pozzato fra Italia får 
representere de utenlandske Klaveness-seilerne. Han seilte i rederiet siden 1964, ble 
norsk statsborger i 1972, og pr. 15.03.82 er han ombord i M/T Sommerstad. 
 
At Klaveness tok godt vare på sine faste sjøfolk, er en kjennsgjerning. Man kunne få 
lån til utdanning, pensjonistene ble ivaretatt, og folk fra rederikontoret har besøkt 
hjemmeværende rederifolk. For sine faste folk, ble ”Rederiets hederstegn” utdelt ved 
20 års tjeneste, og fra 1966 ble også ”Det lille hederstegn” utdelt ved 10 år tjeneste. 
 
Nevnes bør det også at Norges Rederforbunds Gullmedalje for 25 års tjeneste i samme 
rederi, opp gjennom årene er blitt utdelt til svært mange av Klaveness sine kapteiner 
og maskinsjefer. 
For ytterligere å bedre forholdet til de seilende, ble det på slutten av 60-tallet 
utarbeidet en Personalhåndbok, der alle temaer som vedrører spesielt de seilende, ble 
omtalt. 
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Enda på slutten av 70-tallet seilte det noen krigsseilere, som hadde begynt i Klaveness 
allerede før krigen. Særlig blant ledelsen ombord, var det ikke uvanlig med 40-50 års 
fartstid i rederiet. 
 
Det var ikke bare sjøfolkene som var tilfreds med sin arbeidsgiver. Linjebåtene hadde 
kapasitet til 12 passasjerer, og takkebrev fra disse ble jevnlig mottatt ved rederiet. 
 
 
Hyrekontrakten 
I årene etter krigen var minstealderen for å reise til sjøs i utenriksfart 15 år for gutter, 
men med foresattes underskrift. Svært mange av førstereisguttene hadde dermed ikke 
de helt store kunnskaper i engelsk, og heller ikke om den verden de nå skulle ut i. Man 
har jo hørt at 15-åringer har blitt sendt svært langt avgårde for å mønstre på et skip, i 
en eller annen fjern og fremmed havn. Men, heldigvis, i de aller fleste tilfeller har det 
gått bra.  
Og som det ble uttalt fra de ansvarlige ved et hyrekontor i ettertid; ”Vi sendte barn til 
sjøs”. 
 
Kontraktstiden frem til 1958 var på 24 måneder for å få fri hjemreise. Etter 1958 ble 
kontrakstiden innskrenket til 18 måneder, og fra 1964 var den på 9 måneder. Først i 
1971  ble tiden senket til 6 måneder. I dag kan det avtales adskillig kortere tid, og med 
faste seilings- og ferieperioder. Disse kontraktstidene var felles for hele Handelsflåten, 
og selvsagt også for Klaveness. 
 
Sammenlignet med dagens arbeidstidsbestemmelser, virker hyrekontrakter på 24 eller 
18 måneder for en unggutt på 15-16 år, temmelig uvirkelig. Og ble hjemlengselen for 
sterk, og man absolutt ville mønstre av før kontraktstiden var ute, var ”straffen” at man 
måtte betale sin hjemreise selv, og i mange tilfeller, også betale for å få ny mann 
ombord. 
 
Personlig hadde jeg, ved påmønstring som førstereis og byssegutt sommeren 1963, en 
hyrekontrakt på kun 6 måneder. Men med ”Avtalt avmønstringssted / Agreed place of 
discharge”; ”Europeisk havn”. Først etter 18 måneder kom skipet til ”Europeisk 
havn”. Det var midt på vinteren, så derfor sto jeg ombord i ytterligere 6 måneder. 
Således ble den opprinnelige ”6 måneders kontrakt” i praksis til 24 måneder.  
Jeg mener å huske at slike kontrakter ble omtalt som ”Shanghai-kontrakter” eller 
”Slavekontrakter”. Denne framgangsmåte var nok ikke spesiell for Klaveness, men 
fantes i hele Handelsflåten. 
Dette tilfelle gjaldt en trampbåt, så man kunne jo komme til Europa etter 6 måneder, 
men sjansene for det var heller små. I linjefarten som ikke inkluderte europeisk havn, 
fantes selvsagt ikke slike kontrakter. 
 
 
Interne underselskaper 
Å forstå organiseringen innen et større rederi som A. F. Klaveness, er ikke alltid like 
enkelt. Et rederi var skjelden et helhetelig foretak, og innen Klaveness tilhørte skipene 
flere forskjellige underselskap, såkalte ”Skips A/S .............” eller K/S, 
kommandittselskaper. For sjøfolkene spilte denne inndeling liten rolle, vi seilte alle ”i 
Klaveness”.
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Radiodagboken fra M/S Bougainville 
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Radiodagboken M/S Bougainville 7-8. desember 1968 – på reise 
Singapore -  Phuket - Belawan 
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Dramatiske hendelser 
 
 
Brann og ulykker  
Flere av skipene i Klaveness etter krigen, melder om branntilløp, heldigvis uten den 
store katastrofen. Også kollisjoner med andre skip inntraff, også her uten de helt store 
skader. Men en skipskatastrofe skjedde 29. april 1914: D/S Storstad (I) kolliderte med 
et engelsk passasjerskip, ”Empress of Ireland” i tåke i St. Lawrence-Gulfen. Det 
engelske skipet sank, og hele 1011 mennesker omkom. Dette er omtalt på nettstedet:  
http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Empress_of_Ireland_%281906%29#Collision  

  
Men den 3. mars 1965 skjer en meget trist ulykke ombord i M/T Steinstad, ved 
sweeping av tankene i Bayonne, New York. Fire mann av mannskapet omkommer, 
sannsynligvis grunnet surstoffmangel og brannskader. Begravelsene fant sted ved 
sjømannskirken i New York. 
I 1965 iverksetter rederiet ”Kurs i brannvern for skipsbefal”. 
 
I juledagene 1965 skjedde to  sørgelige ulykker, da en 21 år gammel motormann på 
M/S Bougainville og en 17 år gammel lettmatros på M/S Somerville, falt overbord på 
åpent hav. Ingen av dem ble noengang funnet. 
Mindre kollisjoner fant sted, men heldigvis ingen direkte forlis etter 2. verdenskrig. 
 
I 1974 ble nybygget M/S Snestad, som rederiets første skip, utrustet med overbygde 
livbåter av typen ”Harding”. I disse var det plass til 50 personer, de var bygget av 
brannsikkert plastmateriale og med utvendig sprinkleranlegg, som gjorde at livbåten 
kunne kjøre i 10 minutter gjennom brennende olje. Og der var fast nødradio med 
batteridrift. En stor forbedring fra de gamle åpne livbåtene av tre. 
 
 
Båtflyktninger og skipbruddene 
I 1961 deltok M/S Bronxville i en redningsaksjon i Sør-Kinahavet, og plukket opp 10 
skipbruddene fra et japansk skip. 
Og den 8. juli 1961 er det M/S Pleasantville som plukker opp 8 fiskere fra Formosa, i 
Chinasjøen. Fiskebåten deres hadde fått motorskade, og drev i sjøen.  
 
Den 10. desember 1961 er det M/S Leoville som redder 12 indonesiske fiskere, da 
båten deres fikk motorstopp og drev rundt. 
 
Den 6. februar 1971 observeres det fra Roseville flere svømmende mennesker i Siam-
Gulfen. Disse blir selvsagt plukket opp av skipet. Det viser seg å være 10 forliste 
thailandske fiskere som hadde blitt rent i senk av et skip. 
 
Etter at Vietnam-krigen sluttet, rømte mange av landets innbyggere, også via 
småbåter. Den 5. august 1976 redder T/S Kingsville, med kaptein Kåre Reitan, 22 
vietnamesiske båtflykninger i Kinasjøen; 9 menn, 6 kvinner og 7 små barn. Disse får 
senere opphold i Norge. 
Og den 28. oktober plukker M/S Snestad med kaptein O. Øistad Jensen opp 53 
vietnamesiske båtflykninger. Også disse får opphold i Norge. 
I tillegg var flere av rederiets skip involvert i andre bergningsaksjoner til sjøs. 
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Forlis etter 2. verdenskrig 
Også i fredstid opplevde rederiet å miste skip og sjøfolk ved forlis.  
 
M/S Slemmestad (I) 
27.03.1951: Herjet av brann i lasten mens skipet var utenfor Dar-es-Salam, på vei fra 
Göteborg til Majunga, Madagaskar. Lasten var parafin, asfalt, fyrstykker og 
stykkgods. Skipet ble landsatt på Daphne Reef, men fortsatte å brenne helt til 7. april, 
og ble totalt utbrent. Vraket ble senere brakt flott og slept ut til havs og senket. 
 
M/T Seirstad (III) 
15.01.1958: Brakk i to under en storm SØ for øya Minorca i Middelhavet, på vei fra 
Ras Tanura, Saudi Arabia til Barcelona med oljelast. 3 personer omkom. Forskipet ble 
senket med kanonild av franske marinefartøyer, da det ble betraktet som en fare for 
skipsfarten. Akterskipet ble tatt på slep inn til Bona, Mallorca, og senere solgt. 
 
M/S Belleville 
24.09.1957: Grunnstøtte på Seal Ledge, Brenton Reef ved innløpet til Newport 
Harbor, Rhode Island, på vei fra Singapore via Boston til Philadelphia og Houston. 
Lasten besto av tinn, gummi og tapioca. Denne ble dumpet i et forsøk på å bringe 
skipet flott, men forsøket måtte oppgis da bunnen ble revet opp, og skipet brakk i to. 
05.11.1957: Vraket oppgitt og solgt til Submarine Inc. for opphugging. 
 
M/T Stolt Steinstad 
April 1969: Maskinskade i Malakkastredet på vei fra Port Swettenham, Malaysia til 
USA. Reparasjon ble vurdert som uøkonomisk. Senere solgt til Taiwan for hugging. 
 
T/S Siljestad (IV) 
02.04.1971: Eksplosjon i rom nr 1 i pos. 38.19N 12.31 W, på vei fra Le Havre til Ras 
Tanura, Saudi Arabia i ballast. Årsaken var selvantennelse. 
 
23.06.1977: Det brøt ut brann i maskinrommet mens skipet lå for anker utenfor Dubai. 
Maskinrommet måtte fylles med vann for å få slukket brannen. Det oppsto store 
brann- og vannskader. Skipet ble kondemnert etter besiktigelse, og senere solgt til 
Taiwan for opphugging. 
Denne hendelse er behørlig omtalt i Rederinytt nr 3/1977. 
 
Flere tidligere Klaveness-skip ble utsatt for forlis, etter at skipene var solgt til andre 
rederier. Ett av disse er tilhører de finske Valmet-tankerne, og er så pass spesielt at det 
bør omtales her: 
 
M/T Solstad (VII). 
Mai 1983: Tilbakeført verftet Valmet Oy og videresolgt til til Tyrkia. 
03.06.1984: Angrepet av irakiske fly ca 35 nm sør for Kharg Island, Iran, mens hun 
var i ballast på reise fra Tyrkia. To Exocet missiler traff innredningen og 
maskinrommet, og førte til en kraftig brann. 3 av mannskapet drept og 2 skadet. Skipet 
ble slept til Bushir, Iran av iranske taubåter, og ble erklært som totalt krigstap og 
kondemnert. Senere solgt til Taiwan for opphugging 
 
Kilder: Magasinet SKIPET, utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, og Lardex. 
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Mørke horisonter  
 
EF / EEC i 1972 
Som kjent så skulle det i 1972 avholdes folkeavstemning i Norge hvorvidt landet 
skulle slutte seg til daværende EF, altså det som i dag heter EU. De politiske 
standpunkter og motsetninger skal jeg her ikke berøre. Imidlertid så anså ledelsen i 
Klaveness denne avstemming som svært viktig, og uansett utfall, ville saken få stor 
betydning for skipsfarten. Resultatet kunne bli et være eller ikke være for mange 
rederier i den norske Handelsflåten. Det er vel derfor naturlig at rederne anså at et 
medlemskap i EF kunne bety et større og et mer åpent marked for skipsfarten. Og ikke 
minst, adgangen og muligheten til medbestemmelse i internasjonal skipsfartspolitikk. 
Vår reder går faktisk så langt i denne saken, at han omtaler 1972 som ”Norges 
skjebneår”. 
 
 
Salg av skip – exit linjefarten 
Det er nok ikke til å komme fra, at flåten til Klaveness på miden av 60-tallet besto av 
flere mindre linje- og trampskip, som etter hvert begynte å trekke på årene. Det kom 
neppe som en overraskelse at politikken framover gikk ut på å kvitte seg med ”eldre 
og små” skip, og heller satse på nybygg med større tonnasje, for å få en mer 
konkurransedyktig  kostnadsstruktur.  
 
Om de gamle stykkgodsbåtene etter hvert ble umoderne og lite konkurransedyktige, så 
var heller ikke alle havner til enhver tid ”up to date”. I oktober 1963 lå vi med 
Somerville i Madras, India og lastet malm. Denne malmen kom til havneområdet i 
jernbanevogner, og fra vognene ble malmen med små ”støvbrett” overført til store 
bastkurver, som så ble heist ombord og ned i lasterommet. Det sier seg selv at dette 
gikk utrolig sakte, etter et par uker var knapt bunnen av lasterommet fylt med malm. 
Men heldigvis, etter en stund forhalte vi til en mer moderne del av havnen, der store 
kraner besørget lastingen. Da gikk det rimelig unna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Malmlasting i Madras, M/S Somerville oktober 1963. 
 Foto: Fra eget album. 
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I 1962 hadde Klaveness 26 skip på tilsammen 208 000 bruttotonn, mens det i 1969 var 
17 skip på tilsammen 226 000 tonn. Så det er klart at utviklingen framover gikk i 
retning færre, men større skip, gjerne nykontrahering av spesialskip med lavere 
bemanning. Dette var ikke akkurat til fordel for de seilende. Og denne utviklingen 
gjelder ikke bare Klaveness, men hele Handelsflåten, og utlandet med. Det er vel 
ingen tvil om at de norske mannskapsutgiftene ikke akkurat fremmet konkurransen vis 
a vis de utenlandske rederiene.  
Stikkordene framover ble gjerne; rasjonalisering, nedbemanning og utflagging. 
 
Så dessverre; færre skip gir færre norske arbeidsplasser. Og med nye og mer teknisk 
kompliserte skipstyper, er nå nøkkelordet for sjøfolkene, kompetanseheving, kursing, 
systematisert opplæring, høyere sjømannsutdanning, budsjettering og ”team-work”. 
 
Det er vel ingen tvil om at ”Container-revolusjonen” og strukturforandring på slutten 
av 60-tallet, er i ferd med å konkurrere ut de gamle manuelle stykkgodsbåtene med 
forholdsvis høye driftsutgifter i forhold til inntjeningen.  
 
Fra slutten av 70-årene og i 80-årene blir det lenger og lenger mellom hvert nybygg. 
På begynnelsen av 70-tallet inntreffer den store skipsfartskrisen verden over. På denne 
tiden selger Klaveness stort sett resten av de konvensjonelle stykkgodsbåtene, 
inkludert selve ”rosen i buketten”, nemlig M/S Roseville i 1974.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T/S Queensville. Foto: Via Osmund Enga, Sandnessjøen, ”Klaveness-siden”. 
 

Med salget av søsterskipene T/S Kingsville og T/S Queensville i 1976, og som nevnt 
M/S Roseville i 1974, terminerte en 50 år gammel tradisjon innen Klaveness, nemlig 
linjefarten. Her er rederiets ”nekrolog” over Kingsville og Queensville, skrevet i 
november 1976: 
 

”Et litt vemodig trekk til avslutning av billedet: Våre to siste linjeskib, Kingsville 
og Queensville, går i disse dager ut av rederiets eie, og markerer dermed den 
endelige og definitive sluttstrek for en lang og minnerik epoke i rederiets historie: 
Linjefarten – Rederiets hovednerve i henved 50 år. Tidene forandrer sig, både 
internasjonalt og nasjonaløkonomisk. Dermed kan vi intet gjøre. Den rasjonelle 
omskiftningsprocess må gå sin gang. Men, - vi kommer til å savne våre elegante 
linjeskib – med sine grå skrog, sin blå linje, sitt grønne belte, sin gule rigg, og 
sine hvite overbygninger - sic transit”. 
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 Kingsville og Queensville inngikk som kjent i Fern-Ville Line til 1969, og deretter i 
samme år seilte de for Barber Lines, sist på tidscereparti. Denne avtale ble ikke 
forlenget, men oppsagt fra Barber Lines sin side. De samme to skipene ble forlenget i 
1970 og ombygd til semi-containerskip, for å bli mer konkurransedyktig i linjefarten. 
Det kan jo nevnes at Kingsville aldri anløp norsk havn, mens Queensville var på et 
kort besøk i 1956.  
 
Linjefarten ble etter hvert alt for sårbar for utenlandske flaggpreferanser og direkte 
diskriminering mot tredje lands skip, dessverre for den meget populære farten som 
disse linjene representerte; Amerika og Fjerne Østen. Mang en gammel Klaveness-
seiler blir nok enda blank i øya ved tanke på disse skip og fartsområder. 
 
Ved slutten av 1977 har Klaveness kun tre operative skip igjen, nemlig M/S Snestad, 
M/T Sommerstad og M/T Solstad. Slik reduksjon i antall skipsenheter, resulterer 
selvsagt i behov for mindre bemanning ved hovedkontoret. Dette skal skje ved 
ansettelsesstopp og naturlig avgang. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Skipsreder og daglig leder Nils Klaveness 
Foto: Rederinytt. 

 
 
 
Møte med en stortingsrepresentant 
I august 1991 møtte jeg tilfeldigvis daværende stortingsrepresentant Erik Solheim. Vi 
satt ved siden av hverandre på flybussen fra Fornebu og inn til Oslo, og kom i snakk. 
Da vi passerte Lysaker, påpekte jeg rederibygget til A. F. Klaveness & Co. A/S, og at 
jeg hadde seilt i det rederiet noen år på 60-tallet. Solheim ble da veldig interessert i å 
få vite hvordan det var å være sjømann i Handelsflåten på den tid, om sjøfolkenes 
arbeidsvilkår og tilværelsen ombord, så vi hadde en hyggelig samtale om sjølivet. 
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Omstillinger i Handelsflåten 
 
 
Driftsbudsjettering 
På slutten av 60-tallet innfører Klaveness tiltaket Driftsbudsjettering ombord i skipene, 
for å få bedre kontroll med skipenes driftskostnader, altså en form for intern 
økonomistyring. Dette skulle skje med godt samarbeid med skipenes ledelse. 
Den interne driften av skipene blir dermed mer demokratisk, der spesielt selstendighet, 
medbestemmelse og samarbeid skip – land blir framhevet. Skipene tillegges større 
ansvar for den daglige drift, slik som vedlikehold, kontroll og økonomisk planlegging. 
Det fokuseres nå også ytterligere på skipsledelsens ansvar, og dermed mer konkret 
lederopplæring. 
 
 
Nye bemanningsregler og rasjonalisering 
I 1964 ble de seilende kjent med et nytt begrep, nemlig Rasjonalisering. Som 
”prøveskip” ble M/S Woodville av norske myndigheter godkjent for å seile med kun 
33 manns besetning, altså en redukjon på 8 mann, sammenlignet med ”normalen”. Og 
nå fokuseres det særlig på ”samarbeid og team-work”. 
Og når så M/T Siljestad i august 1964 også ble ”prøveskip”, med en reduksjon på 13 
personer fra opprinnelig en bemanning på 46, ja da så vel alle hvilken vei det gikk! 
 
I forbindelse med ”prøveskipene” ble ideen om et Dyktighetsbevis for matroser og 
motormenn, lansert. Dette bevis skulle tildeles etter forutgående kursing på land. 
Prøveprosjektet på begge skip har etter rederiets vurdering gått meget bra. Sjøfolkene 
har derimot ikke vært like entusiastisk, og på begge skip ønsket de å si opp prosjektet 
før tiden var omme. Men etter forhandlinger med rederiet, ble det enighet om å 
fortsette rasjonaliseringsdriften. 
 
Og på slutten av 60-tallet fikk den norske Handelsflåten anledning til å endre 
bemanningsreglene, slik at på flere av rederiets skip ble det norske mannskapet skiftet 
ut med kinesere, som hadde spesiell avtale og hyre. Imidlertid ble de norske offiserene 
for det meste beholdt, unntaket var stuert og elektriker. Dette vedrørte linjeskipene i 
Klaveness Line; nemlig Bougainville, Bonneville og Bronxville. 
Personlig opplevde jeg dette på Bougainville, da ble hele det norske mannskapet 
avmønstret ved ankomst Hong Kong, antatt i 1968, og erstattet med kinesere. Vi ble 
vel ca 10 norske igjen ombord. Men en kinesisk salonggutt gjorde her lynkarriere, 
”over natta” gikk han fra å være salonggutt, til å bli stuert for hele besetningen! 
 
Vi kunne lese om utskiftingen i norske aviser, hvor politikerne påpekte at ingen norske 
sjøfolk ville miste jobbene. Når man selv var med på å avmønstre det norske 
mannskapet, til fordel for kinesere, ja da står uttalelsen fra politisk hold i en sterk 
kontrast til virkeligheten! Men, etter sigende fikk de som ønsket det, ny hyre i rederiet. 
Og slik utskifting var bare begynnelsen på de problemer som ventet sjøfolkene, så vel 
som rederiene.  
I 1970 ble det søkt myndighetene om å få gå over til helasiatisk / kinesisk mannskap 
på Kingsville, Queensville, Roseville og Sunnyville, altså linjeskipene i fart på Fjerne 
Østen.  
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Dette ble det sterk motstand mot fra de norske mannskapene, og forslaget ble frafalt. 
Men til gjengjeld ble det gitt anledning til å innføre redusert bemanning i forbindelse 
med alternering og rasjonalisering. Dette gjaldt imidlertid ikke Sunnyville, som på 
grunn av ”høy alder” ikke fikk seile som rasjonalisert skip.  
 
I 1979 er det igjen reduksjon av besetningene ombord, noe som også resulterer i at 
flere skip nå seiler med matros- og motormannstillingene som laveste stillinger på 
dekk og maskin. Og i Klaveness med en og annen smører og lettmatros innimellom! 
 
For min egen yrkesgruppe, radiotelegrafistene, var det totalt slutt i fra 1. februar 1999, 
da var det bestemt på internasjonalt basis at telegrafisten skulle forlate radiorommet, 
for aldri å komme tilbake mer. Dermed var en epoke på 155 år med morsesignaler i 
sambandets tjeneste over. 
 
 
Automatiserte skip 
På 1970-tallet kommer disse skipene for fullt. I første omgang medfører automasjon at 
skipene etter de nye bemanningsforskriftene seiler med ubemannet maskinrom i deler 
av døgnet. De første skipene i Klaveness under denne ordningen er M/S Sangstad, 
M/T Stiklestad, M/F Mandeville og M/T Solstad.  
Erfaringene her er delte, innkjøringsproblemer og tekniske feil er ikke til å unngå, men 
det er ingen tvil om at dette systemet var kommet for å bli. 
 
 
Nye rekrutteringsmetoder og Aspirantopplæring 
I 1970 prøvde Klaveness seg med en ny rekrutteringsmetode. Via annonser i media 
søkes det etter artianere, som skal få et tilrettelagt opplæringssystem mot toppjobbene 
ombord.  
Videre i begynnelsen av 1970-tallet, innføres en systematisk opplæring av aspiranter 
til forskjellige stillinger som: 
 Matros, motormann, kombinert matros / motormann, reparatør, kokk, og sjøaspiranter 
(navigatør- samt allmennteknisk utdannelse). Altså i tillegg til kandidater med Examen 
artium, som sikter på å bli ingeniører / navigatører. Litt senere kom skipsmekanikerne. 
Det ”skumle” for mange underordnede mannskaper, var nok at framtidsplanen for å bli 
skipsmekaniker, gikk via tre aspirantgrupper, I, II og III, og disse gruppene ”slukte” de 
gamle vante og tradisjonelle stillingene på dekk og i maskin. For eksempel aspirant I 
erstattet lettmatros / smører. 
 
Sjøaspirantene fikk sin opplæring fordelt med seilingsperioder med systematisk 
opplæring ombord / ”on-the-job-training”, brevkursundervisning ombord, og ren 
skolegang ved sjømannsskolene. Målet var å bekle offisersstillinger ombord etter endt 
opplæring. 
Dermed får man også de nye begrepene:  
 

Aspiranter – Opplæring ombord – Alternering,  
 

der forskjellene mellom ”Dekk og Maskin” gradvis forsvinner, til fordel for å kunne 
jobbe både på dekk og i maskin. Slik ordning var faktisk en forutsetning for de nye 
Bemanningsforskriftene. 
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Det bør nevnes at matros Svein Røseth fra Klaveness, var den første i Handelsflåten 
som fikk fagbevis både som matros og motormann! 
 
Stuertdepartementets folk ble ikke direkte berørt av alterneringen. Men til gjengjeld 
forsvant de meget kjene stillingene som byssegutt, messegutt og salongpike, og ble 
erstattet med det mer fleksible ”hjelpegutt- pike – mann”.  
”Byss’n og mess’n” var dermed en saga blott. Hvor mange sjøfolk helt opp til 
kapteiner, maskinsjefer og stuerter, er det vel ikke som har begynt sin maritime 
karriere som nettopp byssegutt eller messegutt? 
 
Og som nok en kuriositet, kan det jo nevnes at Klaveness også på 30-tallet opererte 
med en slags ”lærlinger”, nemlig ordningen med ”Apprentice”. Disse hadde 4 års 
læretid, som skulle ende i en offisersutdannelse. Ordningen var nært beslektet med hva 
vi finner på engelske skip. 
 
Retninglinjer for å motta nye mannskaper ombord, ble utarbeidet. Allerede i 1963 
finner vi at rederiet noe vagt henstiller til skipene om at nyankomne må mottas på en 
skikkelig måte, og at spesielt førstereisgutter får en intern tilrettelagt opplæring. Jeg 
mener å tro at erfaringen de fleste her har gjordt seg, er at ved ankomst skipet, så ble 
man øyeblikkelig satt i arbeid uten noen spesiell ”velkomstseremoni”. Uttrykk som 
”mentor og fadderordning” var nok ikke særlig utbredt i Handelsflåten primo 60-tallet. 
Opplæringen besto vel stort sett av den erfaring man selv tilegnet seg ved praktisk 
skipsarbeid i tidens løp.  
 
 
Alternering og kompetanseheving  
Rundt 1974 / 1975 skjer andre interessante omlegginger. Utdannelsen for sjøfolk 
tilrettelegges mer til ”den nye tid”, og det satses på videreutdanning. Det utdannes som 
nevnt skipsmekanikere, som i prinsippet og teorien skal erstatte de tidligere matroser 
og motormenn. 
Opplæringen ombord blir nå systematisert!  
 
Interne og eksterne skipsoperative kurs for å heve kompetansen og tilegne kunnskaper 
i ny teknikk, ble avholdt både for rederiets offiserer og mannskap. Likeså kurs for 
bedre å kunne alternere mellom de forskjellige skipstyper. Og i forbindelse med den 
nye Bemanningsforskriften, ble det gitt opplæring ombord for at mannskapet kunne 
alternere mellom dekks- og maskindepartementene ved behov.  
 
Tidlig etter krigen avholdt rederiet sine faste Befalskonferanser på land, der altså 
offiserer fra skipene deltok. 
Så alt i alt, fra 70-tallet og utover ble arbeidsmiljøet og generell kompetanseheving 
mer likt det som var vanlig på land. 
 
Og også Sjømannsskolene innrettet sin undervisning i henhold til den nye 
utdanningsstrukturen som krevdes i en moderne handelsflåte. Og fra høsten 1974 har 
myndighetene bestemt at 9-årig skole skal være minstekrav for opptak på maritime 
skoler. 
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Tiltak ombord og på land 
 
 
Brevet hjem 
Som en kuriositet kan det nevnes at Klaveness-kontoret på Lysaker jevnlig fikk 
henvendelser fra pårørende hjemme, om at de savner brev fra sønnen, kjæresten eller 
annen familiær tilknytning. Især ble mødrene engstelig når det var lenge siden siste 
brevet fra førstereisgutten hadde kommet. I slike tilfeller kontaktet rederiet kapteinen 
ombord, og dermed tok som regel brevskrivingen fatt igjen. 
 
NIS 
I 1987 ble Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) opprettet. Hovedformålet med 
opprettelsen av NIS var å sikre at norskeide skip ble registrert under norsk flagg, gi 
bedre konkurranseforhold for norsk-registrerte skip i utenriksfart, samt å opprettholde 
sysselsettingen av norske sjøfolk. Sistnevnte var vel et temmelig diffust begrep. For 
ved etableringen av NIS ble det også åpnet for bruk av utenlandske mannskaper på 
hjemlandets lønnsvilkår. 
For de norske sjøfolkene var dette en ren katastofe. Over 25 000 norske arbeidsplasser 
i Handelsflåten gikk tapt, heller ikke skipenes toppoffiserer ble ”spart”, til  tross for 
regelen om norsk ledelse på NIS-registrerte skip. Men noen offiserer fikk fortsette å 
seile. Det hendte ofte at skip som seilte under norsk flagg og med norsk bynavn på 
hekken, ikke hadde en eneste nordmann blant besetningen. 
De fem skipene som ble innkjøpt i 1989-90, var alle registrert i NIS-registret. 
 
 
Skipsidrett 
Klaveness har alltid vært kjent som et rederi der skipsidretten var i høysetet, og hadde 
også sin egen ordning med vandrepokaler. Og i Handelsflåten sett under ett, har 
rederiets skip opp gjennom tidene høstet mye ”ære og seire” i diverse konkurranser, 
både nasjonalt og internasjonalt innen skipsidretten, og Velferdens fotballturneringer. 
Det bør også nevnes at på 60-tallet ble det årlig arrangert et ”livbåtrace” i Singapore. 
Her kom rolaget til M/S Sunnyville flere ganger ut som beste skip.  
Uten å fornærme andre skip, så synes Queensville å ha vært rederiets ”idrettsskip”. 
Roseville og Bonneville må vel regnes som de store ”fotball-skip”. I 1964 vant 
Bonneville dobbeltseier i fotballseriene, samt Los Angeles-serien. I Rederinytt 2/65 er 
dette gitt svært bred dekning, som det kan være interessant å lese om. 
Premieutdelingen ble holdt i Oslo, med prominente gjester som Kronprinsen, 
handelsministeren, Erik Bye, ambassadepersonell og dekning fra aviser, radio og TV. 
 
 
Verne- og miljøarbeid 
Tradisjonelt på et skip var kapteinen en slags Allmektig ombord, kun underlagt 
rederiet. Hans ord var Loven. Ikke direkte demokratisk, men ofte nødvendig, og det 
fungerte stort sett utmerket på det spesielle samfunnet som et skip utgjør. Og selvsagt 
innenfor gjeldende overenskomst mellom Sjøfartens Arbeidsgiver Forening, SAF, og 
sjømannsorganisasjonene, samt i henhold til og i medhold av internasjonale 
sjøfartslover. Da Arbeidsmiljøloven kom i 1977, var sjøfarten unntatt, for her gjaldt et 
eget lovverk. 
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På skipene i Klaveness ble det på 70-80 tallet innført flere tiltak for å verne sjøfolkene, 
og ivareta arbeidsmiljøet. I 1972 ble det til skipene sendt ut personlig verneutstyr, 
brannmannsdrakter og diverse slukningsmateriell. Hefter som ”Sikkert arbeid på 
sikkert skip”, om Verne- og miljøarbeid ble distribuert ut, og verneombudskurs ble 
arrangert av Oslo Sjømannsskole, hvor mange sjøfolk fra Klaveness deltok.  
 
Verne- og miljøutvalg ble etablert på skipene i 1977, første Klaveness-skip med 
Verneombud og Verne- og miljøutvalg var M/T Sommerstad den 17. februar 1977. De 
første verneombudene var matros Hans Hansen, reparatør Finn Altin og 1. kokk Jan 
Kolstad. Disse tre indikerer en historisk og viktig miljøetablering i rederiets historie.  
 
 
Sjømenn og militærtjeneste 
Fra midten av 60-tallet ble det innført en ordning med at sjøfolk fikk fritak for 
militærtjeneste, dersom de seilte til de var 28 år. Dette anså Klaveness som et middel 
til å bedre mannskapssituasjonen.  
Men Sjøforsvaret fikk inn en klausul for å dekke sitt behov, nemlig at sjøfolk som ved 
sesjon var, eller var under utdannelse til navigatør, maskinist, radiotelegrafist, 
skipselektrikker, stuert eller kokk, ikke kom inn under fritaksordningen. 
 
 
Andre aktiviteter ombord 
Det iverksettes ledertrening etter nye moderne prinsipper. Selv om kapteinen fortsatt 
har det fulle og hele ansvar, er han ikke lenger enerådende ombord. 
Som en sambandsteknisk kuriositet, kan det nevnes at i 1980 fikk alle skipene i 
rederiet innstallert telex i radiostasjonen. 
Aktiviteteter ombord som skipsavis, velferd, underholdningskvelder i sjøen, maritim 
fotokonkurranse, selvstudier ombord, skipsidrett, filmvisning, skipsadopsjon fra skoler 
i Norge og bibliotek, er kjente former for egenaktivitet ombord på Klaveness-skip.  
 
 
Kursing i Klaveness 
Som omtalt flere ganger i dette hefte, så skjedde en merkbar endring på 70-tallet og 
utover, hva kursing og deltagelse fra skipsmannskapene angår. Det skyldtes både 
overgang til mer moderne og avanserte skipstyper, nybygg generelt, og overgang til 
nye moderne driftsformer ombord i skipene. 
 
Disse kursene ble for det meste arrangert på land, for offiserer og mannskap i høyere 
stillinger som matroser og motormenn, som da befant seg hjemme. 
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En tilfeldig oversikt over avholdte kurs på slutten av 1970 – begynnelsen av 1980: 
 
Administrasjonkurs   Cargo Handling kurs 
Arbeidslederkurs   Junior-offisers konferanser 
Automasjonskurs I og II  Budsjettering / arbeidsledelse 
Autronica-kurs   Kurs i vernetiltak 
Befalskonferanse   Rasjonaliseringskurs 
Brannvernkurs   Systematisk opplæring med fagbevis 
Budsjetteringskurs   B&W-kurs for maskinsjefer (Burmeister & Wain) 
Det Norske Veritas, inspektørkurs Instruksjonsteknikk for skipsfarten 
Havarikurs    Radarservice (radiotelegrafistene) 
Kapteinskurs    Cruisekurs 
Kurs i feilsøking (instrumenter) Sveisekurs 
Ledelse og medarbeiderskap  Handelsflåten og forurensingsproblemer 
Malingskurs – International  Rekruttering og Intervjuteknikk 
Satelitt-navigasjon   Froskemannskurs 
Seminar i administrasjon  Marinens Skipsautomasjonsskole 
Sikkerhet og vernetiltak  Kurs i mannskapsjus 
Skipsfartssøkonomi   Vedlikeholdskurs 
Solventskurs i Holland  Innføringskurs for besetninger på nybygg 
Studiekurs i EDB   Turbinkurs  
Sulzerkurs (i Sveits)   Data/bridge-Norcontrol 
Telektronkurs (radiotelegrafistene) Båtførerkurs (avholdes ombord) 
Tilleggskurs for maskinsjefer  Stuertkonferanse 
 
Som man ser, en kurssammensetning som ikke mange bedrifter på land kan vise 
tilsvarende. 
 
 
Organisasjonen på Lysaker 
Et rederi kan selvsagt ikke bare bestå av skip og sjøfolk, kontoret på land er vel så 
viktig. Og mange av de seilende medarbeidere har nok opp gjennom årene vært innom 
hovedkontoret på Lysaker. 
 
I 1976 skjedde en stor endring på rederikontoret, da EDB-alderen for alvor ble innført, 
i og med at en EDB Regnskapsterminal ble etablert på Lysaker.  
 
Og med færre skip, følger også redusert kontorbemanning på land, og dermed også 
mindre  behov for kontorplass. Fra 1. mai 1978 blir hele bygningen leid bort til 
reklamebyrået Holter, Young & Rubicam, men rederiet skal fortsatt ha tilhold i 
bygget. Men ved denne ”ommøbeleringen” ble tonnevis med ”gamle saker” kjørt bort 
i containere. Og her er det nok stor fare for at det vi i dag betegner som 
”bevaringsverdige dokumenter”, nok har forsvunnet i dragsuget. 
 
Når man nevner ”landssiden” av rederiet, kommer man ikke utenom skipsreder 
Christian Blom, som i en årrekke bodde i San Francisco. At de linjeskipene som etter 
hvert begynte å trekke på årene, fremdeles så ut som de gjorde da de forlot  verftet 
som nybygg, kan man nok vesentlig takke herr Blom for.  
”Klaveness-siden” har en bredere omtale av hans liv og levnet. 
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Våren 1979 – på slutten av ”de harde 70-åra”, så landorganisasjonen slik ut: 
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Offiserene ombord i rederiets skip – pr juni 1968 
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Sjøfolkene  
 

 
 
Kokken, viktigste mann ombord for trivsel       Radiotelegrafisten i arbeid! 
og velvære. 
 

 
                         

Ved avmønstring måtte man være  
standsmessig kledd! 

Den norske sjømann er; osv...... 
 
 

 
 
På brua; rormann, 1. styrmann, los og skipper. Og maskinfolka, representert ved 

smører og motormann. 
Fotos side 37 og 38: Fra eget album. 
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Somerville juli 1963.  
Ikke alle skip i Handelsflåten 
hadde ”uteservering” midt i 
Atlanteren. Denne hyggelige 
”tilstelning” skyldtes at dørken i 
mannskapsmessa ble malt. 

 
 
Somerville juni 1964. 
Maketea i Stillehavet, kanskje en 
av de mest eksotiske 
stillehavsøyer noen Klaveness-
båt har anløpt. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Bougainville 1969 
Ikke akkurat boblebad  
som på en cruisebåt, men 
derimot friskt saltvann fra 
Stillehavet. 
”Man tager hva man haver”. 
Dekksfolka har i alle fall 
laget et for oss flott basseng.

Queensville, 
desember 1967.  
2. styrmann til venstre, 
og 1. styrmann til 
høyre. Bak er losen. 
Ankomst Hong Kong. 
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Nedgangstider  
 
Nykontraheringer – kriser - konkurs 
Gullalderen fra 50 og 60 årene synes å møte mørke skyer i fremtidshorisonten, som 
faktisk ikke lå lenger frem enn til slutten av 1960-tallet. Tank- og stykkgodsmarkedet 
syntes ofte å gå hver sine veier, oppgang og nedgang for de to markedene, var ikke 
alltid helt synkronisert. 
 
Da Suezkanalen ble stengt i flere år fremover etter ”seksdagerskrigen” i 1967, måtte 
oljen fraktes rundt sørspissen av Afrika, noe som resulterte i sterkt behov for 
tanktonnasje. Og rederne satte i gang med omfattende nykontraheringer. 
Det ble nå bygd stadig flere og større skip, særlig tankere, noe som resulterte i en 
overinvestering uten like i norsk sjøfartshistorie.  
 
A. F. Klaveness & Co A/S synes å møte inngangen til 70-årene med et forholdsvis 
solid økonomisk grunnlag, og det er ny optimisme i tankmarkedet. Tank- og 
bulkmarkedet skulle være fremtiden for rederiet. 
Men høsten 1973 slo den internasjonale oljekrisen til for fullt.  
OPEC, Organisasjonen av oljeproduserende land, satte opp oljeprisene med over 
100%, og innførte straffetiltak mot land som støttet Israel i den pågående konflikten i 
Midtøsten. 
 
Nybygg gikk direkte fra skipsverftene til opplagsbøyer. Synet av alle disse 
supertankerne som lå i opplag i norske fjorder, var ikke særlig oppløftende. Størrelsen 
på den norskregistrerte flåten sank med ca. 80% fra 1977 til 1987. Ratene forble stort 
sett ulønnsomme. Og sjøfolkene  måtte gå på land. Tallet på sjøfolk i utenriksfart falt 
fra 40 000 i 1970 til 8 000 i 1990. 
 
Norske rederier, Klaveness inkludert, møter hardere internasjonal konkurranse, hvor 
flere skipsnasjoner gir betydelig statsstøtte til egen skipsfart. Evnen til hurtig endring 
og tilpasning til fremtiden blir sterkt belyst. Både tank- og stykkgodsmarkedet fortoner 
seg noget vanskelig for A. F. Klaveness & Co. A/S.  
 
Men selv på 1970 - 1980-tallet, da antall norske sjøfolk i Handelsflåten falt drastisk, 
og billigere utenlandske sjøfolk, gjerne fra Filippinene og andre land i Asia, var i ferd 
med å overta hele utenriksflåten, beholdt Klaveness storparten av sine norske 
besetninger.  
 
Konkurransen fra mer moderne og avanserte container-skip synes innlysende, noe som 
framtvinger salg av de eldste stykkgodsbåtene. Rundt 1975 / 1976 blir det en ny topp 
med problemer for skipsfarten, og med skip i opplag. Og som rederiet selv uttrykker 
det våren 1975:  
 

”Tankmarkedet er i dag nærmest paralysert”.  
 
Og en uttalelse fra rederiet våren 1976, er nok ikke mer positiv:  
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”Vi går et par vanskelige år i møte, men rederiets framtidige drift er sikret, 
forutsatt at tankmarkedet innfrir de forventninger vi nå regner som 
sannsynlige”. 

 
Boreskip-prosjektet møter motgang, og bedre er det ikke for oljeriggprosjektet. 
Rederiet uttrykker dystre spådommer for årene fremover, både for shipping generelt 
og tankmarkedet spesielt. Dette vedrører ikke bare Klaveness, men hele den norske 
Handelsflåten.  
 
Heller ikke for skipsverftene er situasjonen lystig. Staten opprettet ”Norsk 
Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer A/S”, og dermed ble mange skipsverft reddet 
fra konkurs. Men på internasjonal basis anes det en konjunkturoppgang, og håpet er at 
denne også skal berøre skipsfarten.  
Klaveness uttrykker optimisme, og aner en bedring av bulkmarkedet allerede i 1977, 
og for tankmarkedet allerede året etter. Men dette slo som kjent ikke til.  
 
Og for å møte denne antatt kommende oppgangen for skipsfarten, bygges det nye skip 
verden over. Noe som skulle få store negative konsekvenser på sikt. 
For på begynnelsen av 80-tallet er det fortsatt fallende tankmarked og dårlig 
inntjeningsevne. Intet varer evig, som det så pent heter.  
Innskrenking, omlegging og rasjonalisering ble stikkordene framover i Handelsflåten, 
og selvsagt også i Klaveness.  
 
 
Valmet-tankerne fra Finland 
Også Klaveness ble selvsagt berørt av sjøfartskrisen. På slutten av 1972 vurderte 
rederiet, som så mange andre redere, en noe lysere fremtid.  
Så i 1973, like før oljekrisen slår til, kontraheres fire tankskip, hvert på omlag 150 000 
tonn, ved Valmet Oy i Helsingfors, Finland. Noe som senere skulle vise seg å bli 
svært uheldig for rederiet. For senhøstes 1973 kollapset markedet fullstendig. Nå slår 
krisen innen skipsfartsnæringen til for fullt, konjunturene blir stadig dårligere, særlig 
for tankflåten. Verden over ligger det supertankere i opplag.  
Klaveness-selskapet bak disse Valmet-tankerne var Skipsaktieselskapet Siljestad, 
forkortet Skips- A/S Siljestad.  
 
I 1976 begynte de økonomiske problemene for alvor å gjøre seg gjeldende for Skips-
A/S Siljestad, og rederiet fikk betalingsutsettelser på sin gjeld. Ettertiden viser at 
kontraheringen av Valmet-tankerne var en stor bommert, og må ta hovedskylden for 
rederiets endeligt. Økonomisk Rapport omtaler i 1984 denne kontrahering som en ren 
spekulasjon. Uten at tankskipene hadde noen certepartier å gå inn i når leveringen fant 
sted, ble ordrer verdt 130 millioner dollar plassert hos Valmet.  
 
Klaveness har etter lange forhandlinger med det finske verftet, oppnådd å få utsettelse 
med leveringen av de 4 tankskipene. Disse skal da ikke leveres før i tidsrommet 1977-
1979.  
Dermed mener rederiet at de har fått det økonomiske pusterom de hadde behov for, til  
å sikre den framtidige drift;  
 

”forutsatt at tankmarkedet innfrir rederiets forventninger”! 
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Noe som  vi altså i ettertiden vet ikke slo til. Som en del av finansieringen, måtte 
rederiet i årene fremover selge det ene seilende skip etter det andre, og dermed ”kaste 
gode penger etter dårlige penger”. Også cruieseskipet ”Royal Viking Sea” gikk i 1977 
med i dette dragsuget. 
I 1981 søker Klaveness om henstand med avdragene for 1982 vedrørende Valmet-
skipene.  
Utsiktene for 1982 er heller dystre, behovet etter tanktonnasje er dårlig. Det vi nå ser 
er nok et resultat av tidligere tiders ”byggeiver” hva tankskip angår, i de forholdsvis 
korte oppgangstidene.  
 
Ved årsskiftet 1982 – 1983, finner vi de fire gjenværende skipene i rederiet, altså 
Valmet-tankerne;  
 

M/T Sommerstad, M/T Solstad, M/T Sangstad, og M/T Siljestad,  
 

alle seiler stort sett med kun norske besetningsmedlemmer. 
Tankmarkedet gikk nå fra galt til verre, og rederiet klarer ikke lenger å oppfylle sine 
økonomiske forpliktelser. Gjelden var nå på 805 millioner kroner, mens hovedaktiva 
var de fire tankskipene.  
 
 
Skipsaktieselskapet Siljestad - konkurs 
Så, den 13. april 1983 blir Skipsaktieselskapet Siljestad, slått konkurs. Imidlertid, 
hovedselskapet A. F. Klaveness & Co. A/S består fortsatt.  
 
Tankerne blir nå tilbakeført til det finske verftet, som hadde sikret pant i de fire 
skipene. Salget av disse innbrakte ca 290 millioner av verftets krav på 800 millioner 
kroner. De samlede kreditorkrav var på nesten 1,4 milliarder kroner. En halv milliard 
av Valmets krav sto udekket tilbake i boet.  
Rapporten fra boets revisor til skifteretten, var heller ikke nådig:  
 

”For å dekke de store forpliktelsene man fikk ved kontrahering av skipene,  
måtte man gå til salg av øvrige driftsmidler for å frigjøre kapital. De 
driftsmidlene man da avhendet var de som ga minst tap på virksomheten”. 

 
I revisors rapport fokuseres det på betydelige feilinvesteringer, ledelsens skipskjøp 
uten de nødvendige fullmakter, samt et uheldig internt oppkjøp foretatt av 
Skipsaktieselskapet Siljestad. Derimot påpeker rapporten at regnskapsføringen og 
transaksjonene mellom selskapene er utført med god orden og er ajourført.   
Om denne dramatiske slutten for A. F. Klaveness & Co. A/S, slik vi som engang seilte 
i rederiet kjente det, beskriver forfatteren Dag Bakka jr. i heftet ”Skipet”, utgitt av 
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap i 1986: 
 

”For å dekke mest mulig av utgiftene, måtte resten av flåten selges, til og med 
cruiseskipet. Til sist, etter at alle aktiva var brukt, tok Valmet pant i skipene for 
restverdien. Med den lave markedsverdi var dermed Valmet i realiteten eier av 
skipene og eierselskapene, som jo var egne A/S. I mai 1983 ble flåten formelt 
tatt tilbake av finnene, og skiftet over til finsk flagg.  
Exit Klaveness-flåten”.  
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Denne beskrivelse er ganske overensstemmende med borevisors uttalelse, beskrevet på 
forrige side. 
Konkursen kom ikke som noe ”bombenedslag” for medarbeiderne på Lysaker, den var 
heller et resultat av ”ti års kamp mot undergangen”, som det er uttrykt. Altså tiden 
siden tankskipskontraheringene ved Valmet våren 1973. 
 
Klaveness vurderte faktisk kansellering av kontrakten, men Valmet-konsernet, som 
var eiet av den finske stat, forsikret at dersom det skulle bli problemer for rederiet, så 
skulle dette bli løst til beste for både Klaveness og verftet. Et helt nytt byggeverksted 
ble anlagt like øst for Helsingfors, og forutsetningen var at de kontraherte tankskipene 
ble bygget. Dermed kom også finsk sysselsetting inn i bildet. Dessuten så skjedde det 
nå en politisk endring i Finland, noe som var svært ubeleilig for rederiet. 
 
Alle fire tankerne seilte i ”spot-markedet” våren 1983, og rederiets befrakter Bjørn 
Bråthen sørget effektivt for beskjeftigelse fra tur til tur. 
 
Ingen av skipene ble seilt til Finland for tilbakelevering. De ble overlevert i ulike 
Middelhavshavner i løpet av våren 1983. Bortsett fra enkeltpersoner som fulgte 
skipene en kortere tid for å hjelpe de nye besetningene til rette ombord, reiste alle 
Klaveness-folkene hjem til ny hyre i andre rederier. Det var bare to av de eldste som 
rederiet ikke klarte å skaffe ny beskjeftigelse til. 
 
For A. F. Klaveness & Co. A/S resulterte Siljestad-konkursen i at rederivirksomheten 
sterkt ble nedtrappet, til fordel for finans- og investeringsvirksomhet.  
Så fra 1983 og til 1989 var rederiet;  
 

”passive investorer uten å drive noen skip”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Utdokking av byggenr. 
285 ved Valmet OY, 
Helsingfors, 
M/T Sommerstad (IV), 
den 2. juli 1976. 
Ved konkursen i 1983, 
har Valmet et udekket 
krav på omlag 500 
millioner kroner. 
Foto: Rederinytt. 
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Ved hovedkontoret på Lysaker var 
det nok sivilingeniør og direktør for 
Drift, Nic. A. Omejer, de fleste 
seilende stiftet bekjentskap med. 
Han får dermed representere 
landsiden av rederiet. Omejer 
begynte som ung ingeniør ved 
teknisk avdeling den 1. februar 
1953, og var ansatt helt til ”the 
bitter end” i 1983. Han har sin 
utdannelse fra skipslinjen ved NTH, 
nåværende NTNU i Trondheim, og 
har en allsidig praksis fra Marinen 
og forskjellige skipsverft.  

I 1971 ble Nic. A. Omejer utnevnt til teknisk direktør.  
På Klaveness-treffet 2008 i Trondheim, deltok Omejer som eneste representant fra den 
tidligere landorganisasjonen på Lysaker. 
Foto: Rederinytt. 
 
 

 

 
 
 
Kvinnesiden av Lysaker får bli 
representert av Eli Wenche 
Vestpåsveen, fra 
driftsavdelingen. 
Foto: Rederinytt. 

 

Befrakter Bjørn Bråthen.  
Også han får representere våre 
kollegaer på Lysaker. For uten 
befraktning, ingen seilinger.  
Takket være hans innsats som 
befrakter, holdt Valmet-tankerne 
seg beskjeftiget fra tur til tur.  
Foto: Rederinytt. 
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Skjebnetid for Klaveness 
 
 
Nye kjøp – og ”opphørssalg” 
Som nevnt ovenfor ble rederidriften sterkt redusert utover på 70-80-tallet. Nye skip 
selges etter forholdsvis kort tid, og overgangen til tankskip er merkbar. 
 
Mange regner nok 1983 som sluttåret for det ”rene” Klaveness-rederiet, da de fire 
tankbåtene bygd i Finland i tiden 1977-79, alle ble tilbakeført kreditorene og verftet i 
1983, og konkursen av Skipsaktieselskapet Siljestad var et faktum. 
Og som tidligere omtalt, i tiden fra 1983 til 1989, var rederiet ”passive investorer uten 
å drive noen skip”. 
 
 
Fraktinvest - skipene 
Men så, i 1989-1990 kjøper Klaveness-gruppen fem eldre skip gjennom hvert sitt 
kommandittselskap (K/S). Skipene var bygd i perioden 1972 – 1976. Dette var tre 
mellomstore bulkskip på i overkant av 60 000 tdw, og to mindre kjemikalieskip på 
omlag 25 000 tdw. Skipene var som nevnt gamle, og de fleste i dårlig teknisk stand. 
De ble drevet av skipsinvesteringsselskapet Fraktinvest A/S, tilhørende A. F. 
Klaveness Invest A/S. En egen teknisk avdeling ble opprettet. Fraktinvest A/S er 
faktisk arvtakeren etter Klaveness Dampskibsaksjeselskap, som opprinnelig investerte 
i disse fem skipene og de tilhørende kommandittselskaper. 
Skipene var gjennom hele driftsperioden sterkt utsatt for ytterligere tekniske 
problemer. 
 
Og som nevnt ovenfor, må det legges til at eierforhold og selskapsform for disse fem 
skipene, som alle seiler med ”Klaveness-navn”, er noe diffust. Andre utenlandske 
rederinavn og registreringssteder er tilknyttet skipene, foruten navnet ”A. F. Klaveness 
& Co. A/S, managers”. Så det korrekte og reelle eierforhold, er ikke lett å få oversikt 
over. Men Fraktinvest A/S eide i alle fall ca 40% i de fem kommandittselskapene. 
 
Alle fem skip seilte faktisk under norsk flagg og var registrert ved NOR-NIS. De 
hadde for det meste utenlandske offiserer og mannskaper. Ambisjonene var nok store, 
men knekken i markedet fra 1991 førte til et veldig verdifall på eldre tonnasje, og 
gjorde det vanskelig å kunne fortsette. I 1993 er Fraktinvest A/S bekreftet insolvent, 
og kan ikke lenger gjøre opp for seg. 
Selskapet fikk et tap på fire av K/S-skipene på tilsammen rundt 80 millioner kroner, i 
datidens verdi. Det kan jo nevnes at Nordlandsbanken hadde det største 
tilgodehavendet. 
 
Problemet for bulkskipene var at gjelden var større enn skipenes verdi, samt at 
reparasjonsutgiftene ble også alt for store i forhold til den tilgjengelige kapital. 
For kjemikalieskipene var hovedproblemet at selskapet som skipene var bortleid til, 
gikk konkurs allerede rett etter at leieavtalen var godtatt. Annen utleie lyktes ikke, så 
skipene måtte dermed selges med store tap for kommandittistene. Og ulykkelig nok, så 
var det altså Fraktinvest A/S som eide den største andelen. 
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Ett av kjemikalieskipene ble solgt på tvangsauksjon i juli 1992, den andre tankeren 
samt to av bulkskipene ble året etter solgt fra skipenes ulike kommandittselskaper til 
utenlandske investorer. 
Dermed står Klaveness-gruppen igjen med bare ett av bulkskipene, nemlig M/S 
Steinstad. Imidlertid er det avtalt at rederiet fortsatt skal være ansvarlig for driften av 
de to andre bulkskipene, selv om de som nevnt er solgt. Driften av det siste 
kjemikalie-skipet overtas av andre. 
 
Som et ekspempel på hvor galt dette gikk rent økonomisk, kan det jo nevnes at både 
tankskipene så vel som bulkskipene ble innkjøpt for rundt 60 millioner kroner pr. 
stykk. Når så salgene innbrakte kun rundt halvparten, et det lett å forstå at tapene ble 
formidable. 
Alle fem skipene ble altså solgt i løpet av årene 1992/93 - 1996.  
 
De fem ovenfor nevnte skip som kjøpes i tiden 1989 – 1990, kan det være interessant å 
se litt nærmere på, særlig hva eierforholdet angår. Samtlige skip har Oslo som 
”Hjemmehavn”, og  NOR-NIS som ”Flagg”: 
 
M/T Sangstad (VII), bygd 1973, demolert 2004. 
Kjøpt-solgt Klaveness 1989-1993. 1989: Selskap K/S Snestad, Larvik. 1992: Overført 
til Miranda International Shipping Ltd (A. F. Klaveness managers), omdøpt til M/T 
Santana.  
1993: Solgt ut av Klaveness-gruppen.  
 
 
M/T Sommerstad (V), bygd 1973, demolert 2002. 
Kjøpt-solgt Klaveness 1989-1993. 1989: Selskap K/S Sommerstad. 1992: Overført til 
Carina International Shipping Ltd (A. F. Klaveness managers), omdøpt til M/T 
Sobral.  
1993: Solgt ut av Klaveness-gruppen. 
 
 
M/S Steinstad (II), bygd 1976, demolert 2002. 
Kjøpt-solgt Klaveness 1989-1994. 1989: Selskap K/S Steinstad, Oslo.  
1994: Omregistreres til Monrovia, Liberia.  
1994: Solgt ut av Klaveness-gruppen. 
 
 
M/S Sverdstad (II), bygd 1973, demolert i 2001. 
Kjøpt-solgt Klaveness 1990-1996. 1990: Selskap; K/S Sverdstad. 1992: Overført til 
Ariel International Shipping Ltd (A. F. Klaveness managers), og omdøpt til Callisto. 
1993: Omregistret til Monrovia, Liberia.  
1996: Solgt ut av Klaveness-gruppen.  
 
 
M/S Snestad (V), bygd 1972, demolert 1997. 
Kjøpt-solgt Klaveness 1989-1996. 1989: Selskap K/S Snestad. 1992: Overført til 
Mercury International Shipping Ltd (A. F. Klaveness managers), omdøpt til Mercury. 
1996: Solgt ut av Klaveness-gruppen. 
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Som man ser, nå begynner eierforhold og registreringsdata å bli noget komplisert, hvor 
man vel helst bør være økonom eller jurist for å ha den store oversikten.  
 
Følgende skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS),  kan på en eller 
annen måte, relateres  til ”det nye Klaveness-rederiet”: 
 

”Mercuri” – registrert i NIS 08.11.1989 – 25.06.1992. Ex M/S Snestad. 
 
”Callisto” – registrert i NIS 17.01. 1993 – 04.03.1993. Ex M/S Sverdstad.  
 
”Steinstad” – registrert i NIS 20.04.1989 – 11.01.1994  

 
De to siste skipene en kan se forsatt seiler for et kommandittselskap der A. F. 
Klaveness & Co. A/S, managers er involvert, er dermed bulkcarrierne M/S Snestad i 
K/S Snestad og M/S Sverdstad i K/S Sverdstad, som begge selges i 1996. 
Dermed er –”stad” i skipsnavnet borte fra de syv hav. 
 
Siste –”ville” skip en kan registrere er M/T Anco Ville, som  selges i 1974. Men skal 
man holde seg til den opprinnelige stavemåten, blir nok M/S Mandeville (III), solgt i 
1970, det siste –”ville” skip i Klaveness-flåten. 
 
Og som en kuriositet, første –”ville” skip var som tidligere nevnt;  fruktskipet D/S 
Mandeville (I), som seilte for Klaveness i tiden 1911 – 1934. I 1940 ble skipet overtatt 
av Nortraship, hvorpå hun deltok som ammunisjonsskip både under invasjonen i Nord-
Afrika i 1942 og under invasjonen i Normandie i 1944. Mandeville overlevde krigen, 
og seilte faktisk helt frem til i 1958, da skipet ble opphugd i India. 
 
Organisasjonen bak dette siste skipsforetaket innen A. F. Klaveness & Co. A/S er 
selskapet A. F. Klaveness Invest A/S med Fraktinvest A/S. Personene er kjente 
Klaveness-navn; skipsreder Nils Klaveness og hans fetter A. F. Klaveness.  
 
Og som man ser, forskjellige kilder oppgir ikke alltid samme årstall, men divergensen 
er stort sett kun et år eller to.
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Utviklingen i rederiets skipstyper 
Årstallene angir tiden i A. F. Klaveness & Co. A/S. 
Alle bilder sidene 47-48: Via Osmund Enga, Sandnessjøen, ”Klaveness-siden”. 

 

 
Seilskutetiden; Barken Augusta, 1881 – 1901 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                           Før- og mellomkrigstiden; D/S Mandeville. 1911 – 1934 
 
 
 

Krigstiden; D/S Libreville, 
1946 – 1952. 
Skipet var et amerikanskbygd 
Libertyskip, bygd i 1944 og 
senere overtatt av Nortraship som 
S/S Vadsø.  
Overtatt at Klaveness i 1946. 
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Etterkrigstiden, linjeskipene; M/S Bougainville 1947 – 1971. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bulkcarrier; M/S Skogstad 1970 – 1976. I 1972 ombygget til roll on-roll off car 
carrier med 2 sideporter, ramper og faste dekk i 9 etasjer med plass til ca. 3.250 biler.  
 
 
 

 
 
”Finlands-tankerne” bygget ved Valmet Oy, Vuosaari, Helsinki;                        
M/T Siljestad 1979 – 1983.  
De fire tankskipene var de siste skipene A. F. Klaveness selv fikk bygd.  
De ble som kjent tilbakeført det finske skipsverftet i 1983. 
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Rederiets vurderinger av fraktmarkedet 
 
 
Fra bladet Rederinytt 1960 - 1982 
A. F. Klaveness & Co. A/S utgav i en årrekke regelmessig et hefte benevnt Rederinytt. 
Siste nummer ble utgitt i 1982. Dette var nummer 1/82, redaksjonen avsluttet 23. mars 
1982. Ett nummer ble laget i 1983, men aldri utsendt. Hva sjøfolkene angår, ble 
Rederinytt sendt til alle skip, samt til de pårørende hjemme i Norge. For i nåtid å få 
kunnskap om hva som skjedde både internt i rederiet, samt i internasjonal skipsfart 
generelt i etterkrigstiden, er Rederinytt som primærkilde ”gull verdt”. Særlig med 
bakgrunn i at man i dag kjenner fasitsvaret på mange av de problemstillinger som 
oppsto den gang. Problemer som rederiet tydeligvis  var fullt klar over på et tidlig 
tidspunkt, men som de seilende, av naturlige grunner, muligens ikke hadde 
forutsetning for helt å forstå rekkevidden av.  
 
Skipsledelsen var selvsagt gjennom rederiets Befalskonferanser godt informert, det var 
jo disse som skulle iverksette beslutningene. Tiltak som kunne bli møtt kritisk ombord 
i skipene, særlig omorganiseringer og besetningsendringer, men som mange i dag 
uttrykker full forståelse for.  
 
Rederiet hadde som naturlig er, mange interesser å ivareta, beslutningene kunne 
selvsagt ikke styres av kun ideologi og sektorinteresser. Rederiet kunne heller ikke la 
fremtiden styres på et idealistisk grunnlag, men måtte rette seg etter utviklingen og 
konkurransen på internasjonalt nivå, særlig hva flåtens modernisering og tilpassning 
angår. 
Så med dagens fasitsvar, er det ingen problemer å forstå helheten og sammenhengen i 
de endringer som Klaveness den gang så seg nødt til å innføre. 
 
Men til tross for disse moderniseringer og omstillinger; noe gikk til slutt galt, og 
selskapet opphørte å eksistere som selvstendig rederi i 1983. I lihet med så mange 
andre rederier på den tiden. Men hva som til slutt gikk galt, ja det må nok økonomene 
og juristene finne ut av. 
 
I alle fall kan det sikkert være av interesse å se hvordan rederiledelsen selv uttrykte de 
utfordringer og problemer man så konturene av fra slutten av ”gullalderen” på 60-
tallet. Teksten nedenfor, er i sin helhet stort sett avskrift av årsbetraktningene til 
rederiets respektive leder, slik de presenteres i nettopp Rederinytt. 
 
 
1963:  
La oss håpe at 1963 vil bringe en positiv forandring på fraktmarkedet. I påvente av 
denne forandring er det nødvendig at vi alle, hver på sin plass, gjør det som kan gjøres 
for å holde skipenes driftsutgifter på et så rimelig nivå som mulig. Vårt rederi er i den 
gunstige stilling at vi har dyktige folk ombord i skipene, og vi tror derfor at vi ved 
fortsatt felles innsats skal kunne redusere utgiftene ytterligere i året som kommer.    
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1964:  
Tale av presidenten i Norges Rederiforbund på Generalmøtet: 

 
”Det er klart at norsk skipsfart må regne med problemer framover, ikke minst 
fordi vi skal konkurrere på et internasjonalt marked, hvor det ikke bare er hard 
konkurranse, men hvor man delvis står overfor statsstøttet og statsbeskyttet 
skipsfart i en rekke land.  
Det er ufravikelig krav som vi nu møter enda sterkere enn før, kravet til 
effektivitet. Evnen til hurtig tilpasning under skriftende forhold, vil bli 
avgjørende for norsk skipsfarts plass i verdensbildet og i norsk økonomi”. 

 
Ledelsen i Klaveness tilføyer: La oss alle i det nye året ha dette klart for oss, når vi tar 
fatt på oppgavene. Det må samlet innsats til, dersom man skal kunne nyttiggjøre seg 
mulighetene. 
 
 
1965:  
La oss derfor i 1965 gå inn for ytterligere å styrke samarbeidsånden innen alle ledd i 
vår organisasjon. Med tro på at dette vil lykkes og med ønske om trivsel og framgang 
for hver enkelt av våre sjøfolk og medarbeidere, ønsker vi alle et Godt Nytt År. 
1965 var på mange områder et merkeår for vår næring. I løpet av året kom man et 
betydelig skritt videre i rasjonaliseringsarbeidet, og omleggingen av driftsmetoder og 
driftsmidler. Det ble fastslått nye bemanningsforskrifter for enkelte skipstyper, og 
grunnlaget for det videre arbeide på dette felt ble ytterligere konsolidert. 
Man er dessuten kommet godt i vei med kursopplegg og den ekstraopplæring som 
anses nødvendig som følge av alt nytt.  Det viktigste framskritt er vel likevel den  
positive innstilling man etterhvert finner innen alle ledd, og som har gjort resultatene 
mulig hittil, og som en absolutt betingelse for videre fremskritt. 
 
 
1968: 
Rederiet har færre skip, men større bruttotonnasje enn noen gang tidligere siden 1950. 
I løpet av den nærmeste tiden må vi regne med ytterligere reduksjon i antallet skip: 
Libreville, Somerville, Stolt Sommerstad og Stolt Steinstad.  
Ventede nybygg i 1970: OBO Carrier på 150 000 tonn (T/S Siljestad) og en solvents-
carrier på ca 23.500 tonn tdw (M/T Anco Ville). Dette illustrerer utviklingen i retning 
av større, men færre skip. Denne utvikling er ikke spesiell for oss, men noe som gjør 
seg gjeldende i de fleste norske og mange andre rederier. 
 
(.......) Dessuten står de fleste andre land friere når det gjelder rasjonalisering enn vi 
gjør i Norge, hvor stivbente myndigheter blander seg i hvordan rederiene bør 
vedlikeholde sine skip, ved å fastsette bemanningsskalaer som overstiger det som er 
nødvendig for å føre skipene sikkert fra havn til havn. Konsekvensen av alt dette er at 
norske skip ikke lenger er konkurransedyktige når det gjelder skipstyper hvor 
mannskapsutgiftene utgjør en relativt stor del av de totale utgifter. 
Hvis vi fortsatt ønsker å drive skipsfart, må vi derfor finne frem til former hvor høye 
mannskapsutgifter ikke er like skadelige i konkurransen. Store skip er en slik 
mulighet. 
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Våre stykkgods-folk er selvsagt særlig interessert i våre linjers fremtid, og synes 
kanskje den virker uklar, siden vi ikke har bygget nye skip på lenge, enda de vi har 
begynner å trekke på årene. 
Vi skal ikke komme inn på flaggdiskriminering, regulering og andre grunner hvorfor 
det er gått sånn, men bare konstatere at linjefart ikke har gitt tilstrekkelig avkastning til 
å berettige til investering i ny, kostbar tonnasje. I den senere tid er et nytt 
usikkerhetsmoment kommet til, nemlig ”container-revolusjonen”. I mellomtiden 
moderniserer vi de linjeskip vi har, og prøver på forskjellige måter å forbedre 
resultatene. 
Man kan muligens beklage den utvikling som finner sted innenfor skipsfartsnæringen, 
og det er menneskelig å tenke tilbake på ”gamle gode tider”, men ett er sikkert: Hvis vi 
ikke skulle tilpasse oss utviklingen, men fortsette med skip som ikke lenger er 
konkurransedyktige, ville vi fort sakke akterut og antallet arbeidsplasser snart 
reduseres, for så helt å forsvinne.  
Våre fremtidsmuligheter er helt avhengig av hvor flinke vi er til fortsatt å omstille oss 
i takt med den tekniske utvikling innenfor vår næring, og de ytre forhold som hele 
tiden forandrer seg. Dette krever meget av oss alle, og vårt rederi har stadig behov for 
folk som kan noe, som vil noe, og som har blikket rettet fremover. 
 
 
1969:  
Så vel for hele vår næring som for vårt rederi har også dette året vært preget av 
strukturforandring – både omveltning og utvikling. Vi vet at vi er blitt et 
høykostnadland, og dette har blant annet medført at eldre og mindre 
konkurransedyktige skip bli solgt, mens større, avanserte og mer spesialiserte skip blir 
kontrahert. 
 Det har i verden i år vært rekordmessig omsetning av tonnasje samt nykontrahering. 
Det er mange som mener at leveringen av denne tonnasjemengde i de nærmeste år vil 
kunne ødelegge fraktmarkedet fullstendig for mange skipstyper. På den annen side vil 
en videre utvikling av verdenshandelen med de konjunkturer vi i dag har, kunne 
absorbere store mengder moderne tonnasje. 
Med en fremtid full av usikkerhet, er det i hvert fall blitt tvingende nødvendig å legge 
mer og mer vekt på ledelse, organisasjon og systematisk planlegging både ombord og i 
land. Begreper som utdannelse, opplæring, kursvirksomhet, budsjettering, teamwork 
og kontakt skip – kontor, er noe som opptar oss til daglig.  
Skal vi være med å hevde oss, må vi være bedre og mer bevisste og helst ligge foran 
dem vi konkurrerer med. 
 
 
1970:  
Markedet har variert ganske sterkt både for skipstyper, størrelser og trades. Selv om 
det for noen skipstyper og trades kun har vært et middels år, så vil vel 1970 bli husket 
for gode periodeslutninger av stor tonnasje og da spesielt i tank.Utgiftene til skipenes 
drift har igjen øket sterkt, ikke minst når det gjelder assuranse, bunkers og 
verkstedregninger. Dessverre vil dette ramme mindre og mer umoderne tonnasje 
sterkest, hvor bemanningen er relativt stor i forhold til kapitalinnsatsen. Som en 
konsekvens av dette vil utskifting av tonnasje måtte fortsette for at rederiene skal 
kunne opprettholde sin posisjon i den internasjonale konkurransen.  
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På dette felt har vårt rederi i 1970 hatt et særdeles aktivt år. Selv om fjoråret kanskje 
var noe eksepsjonelt og anstrengende for vårt rederi, håper og tror vi 1971 også vil bli 
preget av nyheter i form av salg og nykontraheringer. Med andre ord håper vi å kunne 
følge den politikk som har vært fulgt i de senere år med utskifting og overgang til både 
større og teknisk mer konkurransedyktige enheter.  
 
 
1971:  
For vårt yrke – skipsfarten – har det vært et begivenhetsrikt år, fra travle tider i fjor, 
gjennom avslapning i vinter og vår, til det helt dårlige marked i sommer og høst. 
Skipsopplag verden over øker, også i Norge. Det er liten grunn til å tro på noen 
bedring av betydning de nærmeste par år. 
 
 
1972:  
Når det gjelder vår næring i det år som er gått, minner jeg om at vi alle for 1 års tid 
siden var preget av en generell pessimisme på nesten alle felt. Store moderne fartøyer 
gikk direkte fra verkstedene til opplagsbøyene. De oppnåelige rater var ulønnsomme. 
Denne  situasjon varte heldigvis ikke svært lenge. Allerede på vårparten ble det mer og 
mer klart at verdenshandelen generelt var på fremmarsj. Denne fremgang fortsatte 
gjennom resten av 1972. En annen ting som kanskje preget det siste halvår av 1972 
sterkest, var den forbausende sterke interesse for kontrahering av skip. Særlig store 
skip var i skuddet.  
 
 
1974:  
For mange av oss og ikke minst for vår egen næring er nok de negative sider som har 
dominert, og de dystre spådommer om fremtiden som er blitt mest omtalt. 
 
 
1975:  
Et år som for vår næring, generelt sett, har vært et vanskelig år, med få lyspunkter. 
Den nærmeste tids fremtidsaspekt synes dog ikke lys. 
 
 
1976: 
 Vi går et par vanskelig år i møte, men rederiets fremtidige drift er sikret, forutsatt at 
tankmarkedet innfrir de forventninger vi nå regner som sannsynlige. 
Den shipping-krise vi nå opplever er en av de alvorligste vår næring noen gang har 
vært rammet av,- det ser dessverre også ut til at krisen vil vedvare i noen år fremover. 
For anvendelig og konkurransedyktig tanktonnasje burde det i dag ikke være urimelig 
å regne med et ”brukbart” tankmarked fra 1978 av, og stor bulktonnasje burde man 
kunne se en bedring tidlig i 1977. På bakgrunn av situasjonen på tankmarkedet og med 
de fremtidsutsikter vi her står overfor, har vi allikevel funnet det nødvendig for vårt 
rederi å få leveringene på våre tankskipskontrakter ved Valmet utsatt. Med disse 
utsettelser vil belastningen for vårt rederi av det dårlige shipping-markedet generelt 
sett – og tankmarkedet i særdeleshet -  bli vesentlig redusert.  
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1978:  
Kun 3 skip operative, 1 OBO carrier og 2 tankskip. Dårlig marked i første halvår. Det 
viste seg at siste kvartal 1978 ble det mest positive på flere år. Ratene ble drevet opp 
til meget hyggelig nivå. Men uheldigvis kom så revolusjonen i Iran. All oljeeksport 
derfra ble stoppet i desember, med store skadevirkninger for markedet. 
 
1981:  
Lønnsavtalen: Vi unngikk streik – noe vi alle er glade for, men prisen var høy. Det 
kan ikke være tvil om at vår nærings konkurranseevne er blitt ytterligere svekket etter 
dette lønnsoppgjør. Mulighet for å redusere bemanningen blir det ikke før vi får andre 
bemanningsregler, og det ser det ut som vil ta tid. Det er derfor nødvendig å 
kompensere høyere lønninger med bedre drift, mindre off-hire og bedre og mindre 
bunkersforbruk.  
Det sier seg derfor selv at det er overmåte viktig at et skip seiler med et optimalt 
bunkersforbruk, og at det ofte lønner seg å redusere farten for å spare bunkers. 
 
Tankmarkedet viser fortsatt ingen tegn til bedring. Forbruket av råolje fortsetter å 
synke, og det er fortsatt for meget tonnasje som seiler i forhold til behovet. 
Vi har vært i kontakt med Vamlet Oy for å oppnå henstand med avdrag på pantelånene 
for 1982, men er enda ikke kommet til noen ordning med verkstedet. Vi arbeider 
imidlertid med å finne frem til en for begge parter brukbar løsning innen årets utgang. 
 
Markedet har ikke bedret seg, og det er like trøstesløst for alle kategorier skip. Går 
man tilbake til 1978 som var den forrige markedsbunn, kunne man oppnå brukbare 
rater for mindre skip, men disse har det også dårlig i dag. 
 
Tankmarkedet har i løpet av høsten fallt ytterligere, noe som har ført til at skipenes 
inntjening har vært dårligere enn forventet. Aktiviteten på tankmarkedet har i det siste 
vært så lav at det har vært vanskelig å skaffe laster til skipene, og ratene har derfor 
vært under sterkt press, og dekker i dag ikke driften for de fleste tankskip. 
Ny moratorieavtale med Valmet for 1982 er fortsatt ikke i orden.  
 
1982:  
Utsiktene for 1982 er usikre. Tørrlastmarkedet er også så dårlig at t.o.m. OBO-skip går 
i opplag. Dessverre, tankmarkedet er like dårlig, eller dårligere sammenlignet med 
forrige omtale. 
 
1983 og videre:  
Skips-A/S Siljestad konkurs, de  fire tankerne bygget ved  Valmet Oy, Helsingfors, ble 
som tidligere omtalt tilbakelevert verftet i 1983 (min anm.). 
 
1989: Fire eldre skip og ett i 1990 ble innkjøpt. Disse blir solgt i tiden 1992 – 1996, 
vesentlig som en følge av krisen i markedet fra 1991.  
Dermed var årene som skipsrederi definitivt over for A. F. Klaveness & Co. A/S.  
 
2011: 
Hva er så den sterke siden til dagens norske sjøfartsnæring? 
Enkelte hevder at det er gass- og kjemikalie fraktmarkedet! (min anm.). 
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Tiden etter skipsperioden 
 
 
A. F. Klaveness & Co. A/S – quo va’dis? 
Det gamle Klaveness-bygget består fremdeles på Lysaker i Vollsveien 4, og er nå 
vernet som kulturminne. Bygget ble oppført i 1933, mens den øvrige bygningsmassen 
sto ferdig i 1950 / 1998. Det er opprinnelig tegnet av den kjente arkitekt Magnus 
Poulsson. Altså samme arkitekt som tegnet Oslo Rådhus. Faktisk så har flere bygg i 
området fulgt opp de runde formene til Klaveness-bygget, eller Klaveness-gården som 
den ble kalt. Rederibygget ble omtalt som en eiendom med gammel, fornem shipping-
standard, med representative kontorer med blant annet edeltre på veggene og peis. 
Men det var ikke installert ventilasjonsanlegg i bygningen. 
 
I mai 1978 blir, som tidligere omtalt, hele bygget bortleid, men rederiet har fortsatt 
tilhold der.  
 
I 1995 ble Klaveness-gården lagt ut for salg, eier den gang var A. F. Klaveness Invest 
AS. Det ble da antydet en salgssum på rundt 20 millioner kroner. Firmaet 
Eiendomsmegling AS, som sto for salget, gir eiendommen følgende karakteristikk: 
 

”Byggets utforming gir det sjel og karakter, og gjør eiendommen særlig egnet 
for selskaper som ønsker profilering og identitet”. 

 
Om grunn til salget, uttalte skipsreder Finn Klaveness den gang:  
 

”Bygget er ikke hensiktsmessig for oss lenger, og vi ønsker andre lokaler. Vi 
selger etter at de verste anleggsvirksomhetene på Lysaker er ferdig. Det har jo 
vært byggeplass her i over ti år”. 

 
Bygget huser i dag virksomheten AON Grieg AS, stiftet i mars 1993, og som er 
beskjeftiget med ”Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser”. I styret finnes 
ingen ”kjente” Klaveness / Fearnley-navn. 
 
Rederiet var medlem i Norges Rederiforbund helt fra starten og fram til 1983. Faste 
representanter fra Klaveness var Dag Klaveness og Nils Klaveness.  
I perioden 1990 – 2002 var rederiet igjen medlem i Rederiforbundet. 
 
Når man i ”gamle dager” ankom Fornebu med fly, og tok bussen inn til Oslo, var 
bygget med den vakre hovedfasaden meget godt synlig fra vest på E 18, og med sin 
karakteristiske, spennende og annerledes arkitektoniske utførelse. 
Og som mang en Klaveness-seiler har vært innom, på sin vei til- eller fra et av 
rederiets skip. 
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 Klaveness-bygget, slik den kjente hovedfasaden fremstår i dag. 
 
 
 

 
 
Rederinytt nr 1/1982, det siste nummeret som ble sendt ut. Nr. 1/1983 ble utarbeidet, 
men det rakk ikke å bli sendt ut før rederiet opphørte våren 1983. 
 
 
 
En maritim rederihistorie såvel som en maritim slektshistorie over, 197 
år etter at salige lensmann Thor Klaveness startet som partsreder med 
sin første seilskute. 
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A. F. Klaveness & Co. AS – i dag 
Men foretaksnavnet A. F. Klaveness & Co. A/S, tok ikke slutt ved salget av M/S 
Snestad (V) og M/S Sverdstad (II) i 1996. Følgende virksomheter kan i dag relateres 
til Klaveness-navnet:  
 
Organisasjonsnr. 962 936 660 
I åpne kunngjøringer ved Brønnøysundregistrene finner vi i 1999 foretaket: 
 
 A. F. Klaveness & Co. AS, organisasjonsnr. 962 936 660, 
 
med adresse i Haakon VII’s gate 1 i Oslo. I 2003 er daglig leder Nils Olav Fearnley 
Klaveness. Og i 2006 foretas endring av revisor, der ny revisor er BLOM REVISJON 
AS, 1472 Fjellhamar. (Navnet ”Blom” er vel kjent for alle Klaveness-seilere!). 
I oktober 2007 skifter dette foretak navn til: 
 
 EKEBERG FINANS AS, 
 
med samme adresse og organisasjonsnr.  
 
Formål: Investering og finansiering i shipping, eiendom og verdipapirer.  
Bransje: Utenriks sjøfart med gods. 
 
Foreløbig siste kunngjøring er datert til 13.01.2011, hvor følgende nye styre 
kunngjøres: 
 
 Styreleder: Nils Olav Fearnley Klaveness. 
 Styremedlem: Dag Klaveness. 
 Styrevaramann Mette Sommerschield. Klaveness. 
 
Styret har i alle fall god og kjent Klaveness-tilknytning. 
 
 
Organisasjonsnr. 983 172 830 
I mars 2001 finner man et nyetablert firma som heter:  
 

HELIDA AS, organisasjonsnr. 983 172 830,  
 

også det med adresse i Haakon VII’s gate 1 i Oslo. Det er oppført som:  
 

”Investeringsvirksomhet og dertil hørende anliggender”.  
 

 Styreleder: Nils Olav Fearnley Klaveness. 
 Styremedlem:  Mette Sommerschield Klaveness. 
 Varamedlem: Dag Klaveness. 
 
I litt forandret rekkefølge; de samme personer som man finner under organisasjonsnr. 
962 936 660. 
Altså navn som henspeiler til gamle Klaveness Line, Fern-Ville Lines og Barber Line. 
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I  2002 blir det fusjon med NILOCO AS, også dette selskap med adresse Haakon VII’s 
gt.1, og med styret bestående av Nils Olav Fearnley Klaveness, Mette S. Klaveness og 
Henrik Lysholm Wessel.  
 
I 2003 endrer det fusjonerte firma navn fra Helida AS til:  
 

NILOCO AS,  
 
og i september 2004 er navnet igjen endret etter fusjon med Klaveness Holding AS, 
organisasjonsnr. 986 347 151, fra Niloco AS til: 
 

KLAVENESS HOLDING AS. 
 
 I 2006 er det endring av revisor, ny revisor blir BLOM REVISJON AS. 

 
Og i oktober 2007 endres foretakets navn fra Klaveness Holding til: 
 
 A. F. KLAVENESS & CO AS, 
 
nå med Nils Olav Fearnley Klaveness som daglig leder. Foretaket oppgis å være 
morselskap til Ekeberg Finans AS. 
Og i desember 2009 opplyses det at foretaket hadde 1 registrert ansatt! En formidabel 
forskjell fra ”gullalderen”, da ansatte på sjø og land sikkert nærmet seg 1000. 
 
Den 21.07.2010 har selskapet fått sitt årsregnskap for 2009 godkjent, i følge 
Brønnøysundregistrene. 
 
 
Organisasjonsnr. 980 206 475 
Man kan også se at det finnes et foretak som heter: 
 

A. F . KLAVENESS & CO AS PENSJONSKASSE, org.nr 980 206 475 
 
med adresse Vollsveien 17A, 1366 Lysaker, stiftet 30. oktober 1998, hvor 
virksomheten er nettopp;  
 

”Pensjonskasse” og ”Forsikring”.  
 
Årsregnsap for 2010 ble mottatt og godkjent av Brønnøysundregistret 01.02.2011. 
Om denne ”Pensjonskasse” er en etterlevning av Rederiets Pensjonskasse for 
toppoffiserene, eller om den er et nytt forretningsforetak, det vites ikke. Men ved å 
ringe det oppgitte telefonnummer, kommer man til en svensk damebutikk i Oslo! 
Styremedlemmene kan i alle fall ikke direkte relateres til det gamle rederiet: 
 
 Styremedlem: Arvid Rødsand. 
 Styremedlem Henrik Lysholm Wessel. 
 Styremedlem Jan Gunnar Grøtvedt. 
 Kontaktperson: Geir Johansen. 
 
Revisjonsfirma er Pricewaterhousecoopers AS, Oslo. 
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Lett er det ikke å følge med organisasjonen etter rederitiden, med sammenblanding av 
foretak, fusjoner og endringer, og dertil labyrintiske affærer og organisasjon. Finans- 
og investeringsforetakene: 
 
 A. F. Klaveness & CO AS og Ekeberg Finans AS, 
 
fikk begge sine nåværende navn i 2007, og opererer som mor- / datter-selskap med 
stort sett de samme personer i styret. 
 
Så dermed; tidligere rederi A. F. Klaveness & Co. A/S, kan vi spørre:  
 

Que Vadis – hvor går du hen?  
 
Kan navnet noen gang gjennoppstå innen norsk skipsfart, som et av de største og 
ledende rederier i Handelsflåten, hvor ekspansjon, dyktighet og nytenkning igjen vil 
være en del av rederihistorien?  
Og hvor nye generasjoner sjøfolk vil seile på ”...stad”- og ”...ville”-skip, med den 
hvite K på rød bunn i skorstein? 
 
 
 

 M/S Royal Viking Sea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: Rederinytt. 
 
 

Kanskje til tider som dette, da Klaveness også var cruiserederi, med M/S Royal Viking 
Sea, som rederiet opererte i tiden 1973 – 1977. 
 
Konklusjonen på rederiets endelikt som selvstendig norsk skipsrederi, slik vi som 
seilte i A. F. Klaveness & Co. A/S engang kjente rederiet, må være at sluttstreken ble 
satt i 1983, ved tilbakeføringen av de fire siste tankskipene til det finske verftet 
Valmet OY, og konkursen til Skipsaktieselskapet Siljestad. 
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     M/S Roseville 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Via Osmund Enga, Sandnessjøen, ”Klaveness-siden”.  

 
 
Så får denne historien om rederiet A. F. Klaveness & Co. A/S avsluttes og 
representeres med et bilde av Klaveness-skipet M/S Roseville.  
 
Etter den omtalen som M/S Roseville har fått blant sjøfolkene, kan en nesten 
konkludere med at det finnes to typer sjøfolk i rederiet, og kanskje hele Handelsflåten 
med; nemlig de som har  vært så heldige å få anledning til å seile på linjeskipet M/S 
Roseville, og de som dessverre ikke har fått denne muligheten. 
 
Da Roseville gikk ut av flåten til Klaveness i 1974, ble skipet solgt til Star Steamship 
Society i Beirut, Libanon, og omdøpt til ”Junior K”. Og i 1985 ble hun solgt videre til 
opphugging i Pakistan. På sin siste reise, ankom hun Gadani Beach den 23. november 
samme år. Dermed endte Roseville, som så mange andre Klaveness skip, som spiker! 
 
Men en ting er vel vi som seilte i rederiet A. F. Klaveness & Co. A/S enige om; slike 
smekre og strømlinjeformede skip som M/S Roseville, de bygges ikke lenger.  
Former som best kan sammenlignes med en 20-årig jomfru fra Malaysia! 
 
Og for de som tilbrakte flere år av sitt liv i rederiets tjeneste, både på landsiden og på 
skipene; for dem var tydeligvis A. F. Klaveness & Co. A/S; ”det beste rederiet”.  
 
Og skal man driste seg på en omskrivning av de kjente ord som Winston Churchill 
uttalte i 1940 om de britiske jagerflygerne, kan man jo foreslå følgende om A. F. 
Klaveness & Co. A/S, og de som  seilte i rederiet i etterkrigstidens gullalder: 
 
“If the Norwegian Merchant Navy last for a thousand years, men will still say: 
 

“This Was Their Finest Hour”. 
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Klaveness-seilere anno 2008 og 2011 
Høsten 2008 ble det arrangert et Klaveness-treff i Trondheim, og våren 2011 et 
treff på hurtigruten M/S Midnatsol til Kirkenes med retur.  
 

Fra 2008-treffet, 
helgeleningene er 
samlet. 
Foto: Steinbjørn 
Menzoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvordan behersket 
”gamle-gutta” en 
moderne brosimultator, 
mon tro? 
I alle fall full 
konsentrasjon. 
Foto: Steinbjørn 
Menzoni. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Fra festmiddagen. 
I midten 
pensjonert direktør 
Nic. A. Omejer 
ved hovedkontoret 
på Lysaker. Det 
ble satt stor pris på 
at han kunne 
komme til treffet. 
Foto: Knut 
Bakken. 
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Fra Klaveness-treffet ombord i M/S Midnatsol mars 2011. 
 
 
 
I mars 2011 ble det foretatt et uformelt 
Klaveness-treff ombord i hurtigruten MS 
Midnatsol til Kirkenes og retur. Et treff jeg 
personlig hadde sett veldig frem til å delta 
på, fra Vadsø til Kirkenes, og under 
oppholdet i Kirkenes. Men som avisutklippet 
viser, turen nordover ble dessverre brått 
avsluttet i Honningsvåg, hvorpå Midnatsol 
returnerte direkte til Tromsø. 
Reisebeskrivelse og bilder har Sverre 
Frostmo lagt ut på web-siden til Osmund 
Enga:  
 
http://www.klaveness-
siden.com/klavenesstreff.html 
   
 
 

 
 

 
 
”Gutta-boys” fra gamle Klaveness: Fra venstre: Steinar Gårdvik, Hans Ursin, Hans 
Jakob Andreassen, Arild Langstrand, Osmund Enga, Terje Johnsen, Sverre Frostmo, 
Anton Flekkøy. Som man ser, Klaveness-merkene er på plass. 
Fotograf: Ukjent, men med Osmund sitt kamera. 



 62 

 
 
Landlov i Tromsø. Første severdighet var visstnok den berømte Ølhallen. 
Temperaturen ute virker temmelig fjernt fra det gutta var vant med fra sydligere 
breddegrader. 
Foto: Sverre Frostmo. 
 
 
 
 

 
 
Under middagen.  
Fra venstre og bakover: Arild Langstrand, Hans Ursin, Osmund Enga, Terje Johnsen, 
Steinar Gårdvik, Torbjørn Moastuen, Dise Gardsjord, Hans Jakob Andreassen, Sverre 
Frostmo, Anton Flekkøy. 
Foto: Ukjent servitør med Osmund sitt kamera. 
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Diverse maritime temaer 
 
 
Disse temaer er leserinnlegg som jeg har sendt inn til websiden ”Klaveness-siden”, ref 
Kilder. Det er generelle hendelser og betraktninger ved sjømannstilværelsen, sett i 
ettertid. Og er dermed ikke spesielle for Klaveness-rederiet, men er like aktuell for 
Handelsflåten generelt.  
Leserinnleggene gjengir jeg her slik de ble skrevet og sendt inn til ”Klaveness-siden”. 
 
 
Akterutseiling / rømning  
De aller fleste av oss som tidvis har sendt inn leserinnlegg til denne web-siden, 
beretter stort sett om at tiden til sjøs har vært opplevd som hyggelig, og noe som vi ser 
tilbake på med stor glede. Flere tiår senere husker vi best det positive, og fortrenger de 
mindre hyggelige opplevelsene. For det er jo rimelig å anta at svært mange av 
førstereisguttene på 15-16 år nok opplevde sitt første møte med skipsmiljøet både som 
uvant og røft, noe som til tider kunne resultere i en meget sterk hjemlengsel. Men 
denne var vel heldigvis for de fleste et  stadium av kort varighet, og uten at det 
forårsaket noe større dramatikk. Dengang på 50-60-70-tallet fantes det knapt noe som 
het fadderordninger eller spesielt tilsyn med de unge man fikk ombord. Men som 
nevnt, de fleste tilpasset seg fort det spesielle sjømannsmiljøet, og fant sin tildelte 
plass i det tildels strenge hierarki som et skipssamfunn utgjorde. 
  
Men det er jo ikke til å stikke under en stol, at påkjenningen med mistrivsel kunne bli 
så pass stor, at planlagt akterutseiling eller rømning kunne være en utvei, for om mulig 
å komme hjem på en billig måte. ”Normale” akterutseilinger var jo ikke helt uvanlig, 
og er vel i ettertid blitt omtalt og beskrevet som spennende eventyrlyst, eksotisk, og 
ofte som et resultat av ungdommelig overmot og ubetenksomhet, særlig dersom 
”lokale damer” var årsaken til akterutseilingen.  
 
I mange tilfeller var det vel helt umulig for skipsledelsen å vite om et 
besetningsmedlem  var forsvunnet frivillig, eller om vedkommende var blitt utsatt for 
noe kriminelt på land, slik at man ikke var i stand til å komme tilbake til skipet. Skillet 
mellom planlagt akterutseiling og rømning, må jo ha vært temmelig diffust og 
overlappende. 
Det må jo uansett ha vært et stort dilemma for skipsføreren og de respektive 
avdelingssjefer, å seile ut fra en fremmed havn, uten å vite hva som har skjedd med en 
som eventuelt ble igjen? Uansett om det var en førstereisgutt på 15 år, eller en eldre 
erfaren sjømann. 
 
Og hvilke prosedyrer og rapporteringsrutiner var skipet pålagt å følge i de tilfeller at 
folk ikke var ombord ved varslet avgang? Fantes det for Handelsflåten utarbeidet noen 
felles og generelle regler for skriftlig dokumentasjon om hendelsen, som skipperen 
måtte utarbeide i slike tilfeller? Utover at hendelsen sikkert ble beskrevet i 
skipsloggen. Eller var det opp til hver enkelt kaptein?   
Inngikk dette tema som en del av fagplan på Styrmanns- og Skipperskolen? 
 
Det kunne vært interessant om noen som har vært direkte berørt av akterutseiling, ville 
skrive noen ord om hvordan det opplevdes. Også dere som satt med det øverste ansvar 
ombord, hvordan opplevde dere en slik situasjon? 
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Eneste erfaring jeg selv kan huske, er at vi engang fikk ombord en messegutt som 
snart fikk veldig hjemlengsel. Faktisk mistrivdes han så sterkt, at han en dag rømte i 
en større havneby i Statene. Myndighetene på land ble varslet, og ettersøkning 
iverksatt. Heldigvis ble han funnet i god behold, og brakt ombord. Så dette tilfelle 
endte godt, og gutten fant seg mer til ro ombord.  
 
Jeg har en bekjent som ufrivillig ble akterutseilt fra tankeren ”Kaia Knudsen” i 
Australia, så tidlig som høsten 1945. Han og en kamerat fra Vadsø hadde i Melbourne 
blitt kjent med to norske familier, og ble invitert med på biltur. De hadde forsikret seg 
om båtens avgangstid, men da de i god tid før fastsatt avgang kom tilbake fra bilturen, 
var skipet allerede seilt. De norske familiene, som jo følte seg ”medskyldig” i dette, 
kontaktet konsulatet, og da ordnet saken seg. Guttene hadde jo bare det de gikk og sto 
i, så de fikk utlevert penger til klær og diverse. Og ikke lenge etter fikk de begge hyre 
som dekksgutter ombord på en norsk fruktbåt, M/S ”British Columbia Express”, 
tilhørende rederiet Sigurd Herlofson & Co. A/S. Og de fikk den fineste fart man kan 
tenke seg, skuta var chartret av US Army i fart på Østen, Stillehavet og USA. Så 
denne akterutseiling fikk dermed en lykkelig utgang. Bortsett fra at de aldri fikk 
tilbake sine klær og eiendeler som befant seg ombord i ”Kaia Knudsen”.  
 
Otto H Næsgård Andersen 
Ex radiotelegrafist 
 
 
Tilbakebetaling av sjømannspensjon 
En annen ting som sikkert angår de fleste av oss som seilte ute, og hadde en fartstid på 
mellom 36 mnd og 149 mnd. Vi har krav på å få tilbakebetalt som et engangsbeløp 
den pensjonsavgift vi ble trukket for. Dette kan vi få etter fylte 60 år. Nå skal dette 
skje automatisk, men for bare noen år siden måtte man selv søke om dette. Derfor bør  
alle som hadde over 36 mnd følge med at dette kommer automatisk, og at alle fartstid 
er medtatt. Likeledes undersøke med sitt lokale likningskontor om det blir ansett som 
inntekt. Jeg har hørt om folk som både har fått beløpet beskattet som inntekt, og de 
som ikke har det, altså forskjellig praksis. Dette er jo snakk om en tilbakebetaling, og 
ikke pensjon, derfor bør beløpet ikke komme som inntekt. Men man vet jo aldri, 
politikerne er jo veldig glad i å dobbeltbeskatte der de kan få det til. 
 
Otto H Næsgård Andersen 
Ex byssegutt, dekksgutt, jungmann og gnist 
 
 
Hyggelig tid til sjøs - men hva med eventuelle "senvirkninger 
Når jeg med stor glede og interesse ser på alle de innsendte bilder fra vår tid til sjøs, 
får det meg likevel til å tenke på et par alvorlige ting. Mange bilder viser dekksfolk 
som jobber under en brennende sol, ofte svært lettkledd. Eller mannskaper på frivakt 
som ligger og soler seg. For hva visste vi vel dengang om solfaktor, og hvor viktig det 
er å beskytte huden under en skarp sol på sydlige breddegrader. Hvem av oss smurte 
oss vel med beskyttende solkremer? 
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Grunn til at jeg tar opp dette, er nemlig at jeg ble fortalt av en hudlege at han hadde 
mange pasienter som var tidligere sjøfolk, og som i ung alder nettopp hadde tilbrakt en 
stor del av sin tid til sjøs, i bar overkropp i solskinn. Senvirkningen av dette viste 
seg nemlig da de kom i 50-60-70 års alderen. Nemlig føflekker som hadde utviklet seg 
til ondartet hudkreft, eller malignt melanom, som det heter på fagspråket.  
Derfor vil jeg oppfordre dere alle til å kontakte lege, dersom dere oppdager føflekker 
som avviker fra den normale formen eller endrer seg . Det er bare en lege om kan 
avgjøre om en føflekk kan være ondartet, så derfor, oppsøk lege ved den minste 
mistanke. 
  
Andre bilder viser maskinfolka temmelig nedoljet etter en stempelsjau eller annet 
"skittarbeid" under vedlikehold. Og hvem vet i dag hvilke kjemiske stoffer denne oljen 
eller soten inneholdt, og dens påvirkning på huden. Så også her er rådet, oppsøk lege 
dersom man er usikker. 
  
Og så var det oss da, som hadde vår arbeidsplass i en radiostasjon. Når man i dag ser 
hvordan og hvor sendere og antenner var plassert i et forholdsvis lite rom, kan en få 
bakoversveis av mindre. Vi satt tett innpå radiosenderne, med antennene omtrent rett 
over hodet. Og her er det som vi alle kjenner til, snakk om elektromagnetiske bølger. I 
dag diskuteres det om de relativt små verdiene utstrålt fra en mobiltelefon er farlig. 
Mens vi satt omtrent "med senderne i fanget og antennen rundt hodet". Vilken 
påvirkning på oss det kan ha hatt, kan en jo bare tenke seg.  
  
Men ikke for å skremme noen, de aller fleste får forhåpentligvis ingen senvirkninger 
av verken soling, olje eller elektromagnetisk utstråling. Jeg ønsker kun å gjøre 
oppmerksom på faren, og at vi alle tar de forholdsregler som er nødvendig for å hindre 
eventuelle senskader.  
  
Mvh 
Otto H Næsgård Andersen 
Ex radiotelegrafist 

 
 

Var norske sjøfolk rasister? 
 I en del sjømannslitteratur som er kommet ut i den senere tid, stilles det spørsmål om  
sjøfolk kunne være noe rasistisk.  
Etter min mening er jo dette et temmelig relativt begrep. I den perioden vi kanskje 
kjenner best, altså omtrent da de første norske charter-turistene ravet rundt på 
grisefester på Mallorca eller Kanariøyene og trudde de var svært så verdensvante, 
hadde norske sjøfolk allerede i årevis reist verden rundt, og gjort sine egene erfaringer. 
Jeg skal ikke foreta noen dybdeanalyse av temaet rasisme, men jeg trur at mye av det 
vi kom i berøring med, nok i dag i enkelte kretser ville blitt omtalt som "politisk 
ukorrekt". Men disse miljøene bruker jo begrepet "rasisme og fremmedhat" om alle 
som opponerer mot dem. 
  
Men for oss var det nok en nødvendighet å opptre med en viss avstand og skepsis, rett 
og slett for vår egen sikkerhet i diverse "skumle havner og miljøer". Jeg trur nok 
sjøfolka fort oppdaget virkelighetens verden som den var, og ikke som man kunne 
ønske at den var. For vi oppdaget vel fort at ikke alle utlendinger ville oss bare godt, 
farene lurte overalt, dersom man var litt uaktsom og for naiv.  
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Men jeg er i den tro at de aller fleste av oss respekterte den kultur, tradisjon og religion 
som var gjeldene i de land vi anløp. 
  
Og med så mye blanda mannskap som det var i handelsflåten på den tid, lærte 
førstereisguttene fort å tilpasse seg utenlandske skipskamerater. For innen et så lite 
samfunn som et skip utgjorde, og så tett innpå hverandre vi bodde og arbeidet 24 timer 
i døgnet, var nok "fred, fordragelighet og toleranse" en forutsetning for at arbeidet 
fungerte og for at vi trivdes. Og mange av de utenlandske sjøfolkene på norske båter 
var jo rederiseilere, som visste hva som ble forventet av dem. Og som helst ville 
beholde sine jobber. 
Uheldige episoder har man hørt om, men stort sett gikk det vel forhåpentligvis greit.  
  
En selvopplevd historie relatert til emnet husker jeg enda svært godt: 
Vi anløp en gang en mindre havn innen området Seattle - Tacoma, jeg husker 
dessverre ikke navnet på byen. Vi fikk beskjed om å unngå  etablissementer innen 
havneområdet, da forholdet der mellom svarte og hvite ikke var godt.  
  
Men likevel så gikk tre-fire av oss en kveld innom et bevertningssted i det farlige 
området. Jeg husker godt da vi kom inn, det satt kun svarte ved  bordene, og praten 
opphørte med det samme vi viste oss. Alle stirret på oss. Vi bestilte det vi ønsket, og 
det skjedde ikke noe mer. De hørte vel på praten at vi var utlendinger. Mens vi satt 
der, oppdaget jeg plutselig en kalender på veggen like ved, med bilde av fjell og snø. 
Jeg henvendte meg da til nærmeste neger, pekte på bildet og sa noe slikt som: "Nice 
picture, just like Norway". Dermed kom praten i gang, og vi hadde det svært så 
gemyttelig. Særlig en av dem, en eldre gråhåret kar, var svært pratsom og hyggelig.  
  
Da vi skulle gå, spurte vi han om han ville være med oss. Han stusset litt, men det 
endte da med at han slo følge med oss. Vi kom over i "den hvite bydelen", ble sultne 
og ønsket å få noe å spise. Men her ville ikke vår nye kompis være med inn, da dette 
var en typisk "hvit restaurant". Men han ble nå med inn likevel. Inne møtte vi 
problemer, da kelneren ikke ville godta vår venn. Men etter endel parlamentering om 
at vi var norske sjøfolk, og at han var kompisen vår, fikk vi da servering. Det jeg la 
spesielt merke til, var at kompisen vår var helt taus mens vi satt i restauranten, og det 
var helt tydelig at han følte seg usikker og uønsket der. Og det var ikke til å unngå å 
merke at vi fikk endel uvennlige blikk fra de andre gjestene. Men det gikk nå greit, vi 
fikk både mat og drikke. Da vi skulle dra tilbake til båten, spurte vi kompisen vår om 
han ville bli med ombord, og det ville han gjerne. Båten lå ikke så langt fra strøket der 
han bodde. 
  
Vel ombord, ble det en drink, og så fant en matros fram en diger sigar og bød vår 
venn. Han tok i mot og takket. Men da den samme matrosen skulle gi han fyr, ble det 
visst for meget for vår nye venn, den gamle mannen brast regelrett i gråt. Og som han 
selv sa da han kom til hektene igjen, at slik vennlighet og god behandling hadde han 
aldri før opplevd fra hvite folk.  
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Mannen var vel i 60 års alderen dengang, så han hadde nok opplevd adskillig av 
rasemotsetningene fra tidlig på 1900-tallet. 
Han ville så gjerne invitere oss hjem til familien sin, men vi forsto at det nok ikke var 
så lett for han å ta med hvite hjem, selv om vi var "ufarlige" norske sjøfolk.  
  
Da han forlot båten, sa han at han aldri ville glemme denne kvelden, og håpet å se oss 
igjen.  
Det skjedde selvsagt ikke, men jeg trur vi andre også fikk noe å tenke på, og ble en 
positiv opplevelse og erfaring rikere.  
  
Otto H Næsgård Andersen 
 
 
Sightseeing i Manila 
(Skrevet som svar på et leserinnlegg med bilde, der innsenderen spør om noen har 
vært på sightseeing i Manila). 
 
 Ja, jeg dro på en høyst ufrivillig sightseeing i Manila. En formiddag var jeg på land 
alene, husker ikke om det var i "embeds medfør", eller om jeg hadde fri. Mens jeg 
gikk og rusla fredelig i byen, stoppet det plutselig en jeep av den sorten som tar opp 
passasjerer "her og der", med benker bak i bilen. Lik den man ser på bildet. Ut av bilen 
hopper det to mann, de viser meg et slags metallskilt (slik man ofte ser på amerikanske 
B-filmer), og sier de er fra politiet, og ber meg om å stige inn i bilen. Begge to var i 
sivil, men med en pistol (uten hylster) stukket inn i bukselinningen. Sansynligvis en 9 
mm Glock, etter hva jeg har kjennskap til idag. Nå var jo dette som nevnt midt på 
dagen, med folk på alle kanter, så jeg anså ikke situasjonen som særlig farlig, men mer 
som ubehagelig. Jeg fant det derfor best å gjøre som de befalte. Inne i bilen satte de 
seg på hver sin side av meg, og begynte et slags forhør; nasjonalitet, id, yrke osv. Alt 
foregikk i rolige former, så jeg fant fortsatt ikke situasjonen særlig truende. Etter å ha 
kjørt rundt i byen i kanskje 1/2 time, muligens mer, fikk jeg svar på hvorfor jeg var så 
interessant for dem. Grunn var at de var på leting etter en amerikansk soldat som 
hadde desertert og begått kriminelle handlinger. Stor var min lettelse da de forsto at 
jeg kun var en ufarlig norsk sjømann. De spurte så om jeg ønsket å bli kjørt til båten, 
men jeg svarte at jeg helst ville bli satt av der de hadde plukket meg opp. Vilket de 
gjorde. Og hva gjorde så jeg da jeg endelig var blitt "fri mann" igjen? Selvfølgelig, jeg 
gikk inn på første og beste sjappa og tok en iskald øl. Aldri har en San Miguel smakt 
så godt!  
Så dermed kan jeg svare JA på ditt spørsmål om sightseeing i Manila. Og den var 
attpåtil gratis! Og er vel den sightseeing-turen jeg husker best fra Manila. Om de av 
mine medpassasjerer som hadde ventet seg litt "action" ble skuffet da jeg forlot jeepen,  
nei det vet jeg ikke!  
 
Mvh  
Otto H N Andersen 
Ex radiotelegrafist
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Kilder og litteratur 
 

Generelt 
En del informasjon om rederiet finner man i dag på Internett. Men jeg har så langt ikke 
kommet over en helhetelig og kronologisk fremstilling av rederiets historie fra 
begynnelsen i 1799, og til dagens A. F. Klaveness & Co. AS. For de som seilte i 
rederiet, er det vel ingen tvil om at det beste nettstedet er web-siden til pensjonert 
skipskaptein Osmund Enga i Sandnessjøen. Her finner man bilder, sjøfolkenes 
historier, rederi-info, og ikke minst muligheten til å komme i kontakt med tidligere 
kollegaer man har seilt sammen med. 
Uten ”Klaveness-siden” til Enga, har det heller ikke vært mulig for meg som amatør, å 
utarbeide dette hefte.  
Til svært god nytte er også informasjon, både som personlig e-post, samt artikkel fra 
Dag Bakka jr, mottatt fra Norsk Maritimt Museum. Samt skipslisten under Lardex.net. 

 
Internett - e-mailer – telefon og korrespondanse: 
A F Klaveness & Co AS Pensjonskasse. 
AON Grieg AS, Lysaker. 
Bakka jr. Dag, forfatter. 
Brønnøysundregistrene, e-mail fra Opplysningsavdelingen. 
Bærum kommune, e-mail fra Fagansvarlig kulturvern. 
Enga Osmund, pensjonert skipskaptein: http://www.klaveness-siden.com/ 
http://foretak.io.no/983172830/kunngjoringer 
http://www.lardex.net/oslo/afklaveness/index.html# 
http://www.norskeskip.no/AFK.html 
http://www.skipet.no/skipet/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Ite
mid=155 
http://warsailors.com/index.html 
Norsk Maritimt Museum (tidligere Sjøfartsmuseet Bygdøy). 
Norges Rederiforbund – Arkivleder. 
Omejer Nic. A, tidligere direktør (drift) i A. F. Klaveness & Co. A/S. 
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