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De siste Klaveness-skipene og den siste Klaveness-
seiler 
 
Innledning 
 
Dette hefte må ses i sammenheng med, og som en fortsettelse av mitt hefte ”Rederiet 
A. F. Klaveness & Co. A/S – fra vekst til fall gjennom 200 år”, skrevet i april 20ll. 
Den tidligere ettersøkning for å finne ”Den siste Klaveness-seiler”, alternativt ”Det 
siste Klaveness-skip”, har så langt ikke gitt resultater. Siste informasjon jeg har mottatt 
fra offentlige instanser, er fra Norsk Maritimt Museum, ex Sjøfartsmuseet, som har 
sendt meg kopi fra:  
 

Lloyd’s Voyage Record – Tuesday, July 5, 1983.  
 
Under hvert avsnitt nedenfor som beskriver de fire Valmet-tankerne, følger ordrett hva 
som står i Lloyd’s register, bortsett fra ord i parantes, som er mine tillegg.  
 
Fra Arkivverket – Riksarkivet har jeg pr. brev av 13.01.2012 blitt informert om at 
samtlige fire tankskip ble slettet fra skipsregistret i mai 1983. Likeledes at Riksarkivet 
ikke oppbevarer dagbøker eller annet materiale etter A. F. Klaveness & Co. A/S.  
Heller ikke Norsk Maritimt Museum eller Nasjonalbiblioteket oppbevarer disse 
skipenes dekksdagbøker fra mai 1983.  
Maritime loggbøker / dagbøker fra Handelsflåten er etter loven ikke 
avleveringspliktig, da disse går inn under Privatarkiver. Rederier er således ikke 
underlagt Arkivloven. 
 
Hvor disse dokumentene nå befinner seg, vites ikke. Jeg har fått opplyst at i alle fall 
for M/T Solstads vedkommende, så tok kapteinen alle norske dokumenter og 
loggbøker med hjem til Norge ved tilbakeleveringen til det finske verftet. Det er 
naturlig å anta at dette gjaldt også for de tre andre Valmet-skipene.  
 
Dermed er man tilbake til utgangspunktet, nemlig at alle fire skipene ble tilbakelevert 
verftet i mai 1983. Men uten nøyaktig dato da Klaveness-besetningene forlot hvert av 
skipene, er det svært vanskelig å stadfeste og oppspore når og fra hvilket skip ”Den 
siste Klaveness-seiler” har gått på land. Og hvem dette er! 
 
På en finsk nettside; Äänimeri (Lyden av sjø), kom jeg tilfeldigvis over en 
beskrivelse fra det finske overtakende rederiet, Oy Henry Nielsen A/B, vedrørende da 
M/T Solstad ble tilbakelevert i Fujairah i Gulfen, og M/T Sommerstad ble overlevert i 
Singapore.  I tillegg omtaler Äänimeri dagboknotater og en personlig beretning, 
skrevet av en av de finske sjømennene, ”ykkösmestari” (1. maskinmester) Kari Hovi. 
(Vær obs på at ”Kari” er et finsk mannfolknavn, og uttales ”Garri” på finsk).  
En norsk oversettelse av denne beretning og hans dagboknotater følger nedenfor. Jeg 
har her fokusert på selve tilbakeleveringen, samt maskinproblemer på Sommerstad.  
 
For å si det mildt, oversettelsen fra finsk til norsk, fremkalte ikke så få ortografiske og 
språklige problemer og utfordringer. Det var ikke lett å linke finske maritime uttrykk 
og stillingsbenevnelser til adekvate uttrykk på norsk. For selv om min utmerkede 
oversetter er født i Finland, så er hun uten maritim bakgrunn. 
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Forøvrig viser jeg til egen oversikt over finske maritime offisersbenevnelser, og 
tilsvarende på norsk.  
 
I tillegg uttrykker finlenderne seg noe annerledes om samme hendelse, enn vi gjør på 
norsk. Og språket har hele 15 kasus, og alle preposisjoner kommer som regel ikke 
foran ordet, men som en endelse. Derfor nytter det ikke å google fra finsk til norsk, 
resultatet gir som regel ingen fornuftig mening eller forståelse. 
 
Jeg nevner dette for å gjøre oppmerksom på at det å oversette direkte fra maritimt 
finsk til maritimt norsk, ikke er helt lett. Da bør man helst kunne både finsk og norsk 
flytende, skriftlig og muntlig, og i tillegg ha både finsk og norsk maritim bakgrunn! 
Det er rimelig å anta at ikke mange oppfyller slike krav. 
 
Den finske nettsiden inneholder også en god del interessante bilder fra Solstad og 
Sommerstad, i finsk eie.  
 
Kari Hovi forlater M/T Solstad etter en knapp måneds tid på reia i Fujairah, og reiser 
derfra direkte med fly til M/T Sommerstad, som på det tidspunkt befinner seg i 
Singapore. Også her foreligger som nevnt hans dagboknotater og en beretning, 
dessverre kun på finsk. 
 
Men om man sannsynligvis nå ikke kan finne den siste norske sjømann som forlot 
Klaveness-rederiet, så foreligger her i alle fall en dokumentarisk beskrivelse 
vedrørende de fire skipenes seilinger i den siste måneden vårt gamle rederi eksisterte. 
Samt omstendighetene da det finske verftet overtok skipene, sett fra finsk side. 
 
Jeg kan ikke forstå annet enn at det blant ”Klaveness-sidens” lesere, enda finnes 
mange sjøfolk som opplevde mai 1983 under disse sørgelige ”begivenheter”. Fra 1. 
styrmann på M/T Solstad har jeg fått henvendelse med interessante opplysninger. Så 
jeg vil anmode om at besetningsmedlemmer fra alle fire skipene skriver om sine 
opplevelser i mai 1983, slik at også vi andre kan få en førstekilde-beskrivelse av denne 
overføringen. Som altså betydde slutten for vårt gamle rederi. Det vil være en viktig 
dokumentasjon, ikke bare for alle Klaveness-seilere, men også som en førstehånds 
beretning fortalt av tidsvitner, vedrørende en viktig del av norsk sjøfartshistorie. 
 
Historien om hvordan to av Valmet-tankerne ble levert tilbake til det finske 
skipsverftet – sett fra en finsk sjømanns side, formoder jeg har generell interesse for 
alle som engang har seilt i A. F. Klaveness & Co A/S. Samt spesielt for rederiets 
maskinfolk, for ikke å snakke om at denne hendelse må være av særlig stor interesse 
for alle som var ombord i Solstad og Sommerstad under tilbakeleveringen i mai 1983. 
Så kan de jo sammenligne den finske beretning, med sine egne erfaringer. 
 
Jeg kan selvsagt ikke garantere for at den finske beretning og dagboknotater fra 
Solstad og Sommerstad, er korrekt. Det vil jo være naturlig at man opplevde selve 
tilbakeleveringen forskjellig, sett fra henholdsvis norsk og finsk side.  Kanskje 
Klaveness-besetningene fra Solstad og Sommerstad har en annen versjon.  
 
Det skulle vært interessant å få dette beskrevet! 
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M/T Sangstad 
 
Lloyd’s Voyage Record Tuesday, July 5, 1983: 
Fos (antatt Fos-Sur-Mer, ca 50 km vest for Marseille) Jan 11 / 15 
Gibraltar Pd (Passed)  Feb 12 
Algeciras (Sør-Spania) abt (about) Feb 13 1983 - Laid up 
Renamed CALDETRETA / CALDERA (Fi) (Finland) 
 
 
M/T Siljestad 
 
Lloyd’s Voyage Record Tuesday, July 5, 1983: 
Fiumicino Dec 9 / 25 
Palermo Jan. 3 / Feb 10 
Algeciras (Sør-Spania) abt (about) Feb 13 1983 - Laid up 
Renamed ALTANO (Fi) (Finland) 
 
 
M/T Solstad 
 
Lloyd’s Voyage Record Tuesday, July 5, 1983: 
Suez Pd (Passed)Jan 11 
Fujairah Anchorage (Forente arabiske emirater / Omanbukta) Jan 24 – awaiting orders 
Renamed BUYK HUN  
 
 
Finsk nettside ”Aanimeri”: 
http://www.aanimeri.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=1448 
 
På denne finske nettsiden finnes en generell omtale (på finsk) fra da M/T Solstad ble 
overtatt av finlenderne, og videresolgt til Tyrkia. Her følger et lite utdrag: 
 
”5. mai 1983 ankommer finske sjøfolk til Fujairah for å overta Solstad. 
Grunnet konkurs i A.F. Klaveness går skipets eierskap den 19. mai 1983 tilbake til 
Valmet og rederiet Henry Nielsen i Fujairah. Skipet fikk finsk flagg den 19. mai 1983 
kl.07.00, og det ble kunngjordt at navnet ble MT MELTEMI (OIQM). Skipet ble 
deretter solgt til Tyrkia og skipets flagg endret den 24. mai 1983 kl 2200. Nytt navn på 
skipet ble BUYK HUN, av Istanbul, Tyrkia.  
 
3. juni 1984 blir skipet angrepet med raketter av irakiske fly 35 nm fra Kharg Island 
(pos. 28.36N – 50.52E. Tre sjømenn ble drept og to såret. Iranerne slukket brannen. 
Den 20. mars 1986 ble skipet slept til Taiwan for opphugging. Skrap-prisen var på 
omlag USD 2,5 millioner”. 
 
 



 5 

Beretning fra finsk 1. maskinmester Kari Hovi – M/T Solstad. 
 
”Rett etter første mai 1983 fikk jeg melding fra rederiet Oy Henry Nielsen, Helsinki, 
om ledig jobb som  ”ykkösmestari” (1. maskinmester) ombord i M/T Solstad. Skipet lå 
i opplag i byen Fujairah, Gulf of Oman, i De forente arabiske emirater. Skipet var 
bygd av Valmet Vuosaari skipsverft i Helsinki.  
Skipet var eid av det norske rederiet Klaveness, men eieren hadde nettopp blitt erklært 
konkurs. Valmet hadde penger tilgode fra rederiet, derfor skulle vi hente båten tilbake 
fra det norske rederiet, samt de tre andre søsterskipene Sangstad, Siljestad og 
Sommerstad. Rederiet Oy Henry Nielsen A/B, Helsinki, hadde vunnet anbudet på å 
bemanne og drifte disse skipene, inntil nye eiere ble funnet. 
 
Skipene seilte enda under norsk flagg, så vi måtte innom den norske ambassaden, hvor 
vi ble mønstret på i henhold til den norske arbeidsavtalen. Fra rederiet Nielsen fikk vi 
den finske arbeidsavtalen, siden båten skulle seile under finsk flagg. 
 
4 - 5. mai 1983 fløy vi fra Helsinki via Amsterdam til Dubai. Fra flyplassen fortsatte vi 
i vår lille buss gjennom ørkenen til havnen i Fujairah. I Finland var det varselskilt om 
elg, her varslet de om ville kameler. Men vi så ingen. 
 
Vi var fremme i Fujairah rundt middagstider. Fra Fujairah havn dro vi med båt ut til 
skipet. Fartøyet var fremdeles nesten fullt bemannet med nordmenn. Vi som nå 
utgjorde den finske fortroppen, besto foruten ”siiffin” (chiefen) av tre ”täkkäriä” 
(antatt dekksfolk) og et par messejenter. Ei norsk messejente viste meg til lugaren min, 
og skipperen ønsket oss velkommen.  
 
I omtrent ti dager jobbet jeg med nordmennene i maskinrommet. Jeg prøvde også 
selvstendig å løse den mektige maskinens gåter og store hemmeligheter. For tross alt, 
9 sylindret diesel hovedmotor med kraft på 30 700 hk, 3 stk. turboladere, stempler 
med diameter større enn 100 cm. Hovedmaskinen var laget av B&W (Burmeister & 
Wain), på finske lisenser. 
 
I midten av mai ankom flere finske sjøfolk, blant annet kaptein, styrmenn og et par 
maskinister. De brakte meldingen om at navnet på skipet nå vil være MELTEMI, men 
at skipet i nær fremtid vil bli solgt til Tyrkia. Vi skulle reise etterpå til Singapore, til 
M/T Sommerstad.  
 
Den 18. mai reiste mesteparten av nordmennene, og så ankom en tyrkisk kaptein og 
overstyrmann ombord. Etter at den norske byssegjengen hadde reist, fikk vi fri tilgang 
til messa.  Nordmennene brukte å låse døren til messa og kjøleskapet om kvelden etter 
kveldsmat. Kun den såkalte nattmessen var åpen. I kjøleskapet der var det intet annet 
enn lyset og noen ensomme bokser med hermetisert fisk. Ikke rart at jeg mistet ca 5 
kilo på denne tiden ombord i båten.  
 
Den 19. mai kl 0700 ble skipet overført til finnene og det finske flagget ble heist. Det 
finske navnet på skipet var MELTEMI. Tyrkerne ga skipet et nytt navn, det ville være 
BUYUK HUN, ”Store Hun”. 
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I fem dager var skipet finsk, fra den 19. til den 24. mai, da skipet formelt ble overtatt 
av tyrkerne, og det tyrkiske halvmåne-flagget ble heist. Den tyrkiske maskinsjefen, 
som hadde kommet ombord noen dager tidligere, overtok maskinen. Han mente at det 
var for tidlig, da han enda ikke hadde tilstrekkelig oversikt over maskinens funksjoner. 
 
Den 25. mai kl 1800 forlot vi Buyuk Hun for å ta turen til Dubai International Airport, 
hvor vi fortsatte reisen til Singapore og M/T Sommerstad / Tornado”. 
 
 
Dagboknotater fra finsk 1. maskinmester  Kari Hovi – M/T Solstad. 
 
02.05.1983: Melding / informasjon fra rederiet om M/T Solstad. 
 
04.05.1983: Besøker den norske ambassade, mottok kopi av hyrekontrakt, og på 
Nielsens kontor mottok arbeidskontrakt for finske sjømenn.  Samtidig ble det foretatt 
påmønstring.  
Flight: Helsinki 14.40 – Amsterdam 17.00, Amsterdam 23.00 – 
 
05.05.1983: Dubai / Arab Emirates 07.00. Bil: Dubai – Fujairah 10.00. Kl.1200 med 
båt til skipet som fører norsk flagg, og norsk mannskap. 
06-15.05.1983: Fujairah, Arab Emirates, på reden. 
 
16.05.1983: Fujairah, på reden, skipperen og den andre delen av det finske 
mannskapet kom ombord. 
 
17.05.1983: Fujairah, på reden, Gulf of Oman. 
 
18.05.1983: Fujairah, på reden, en del av nordmennene forlot skipet. En tyrkisk 
”kippari” (skipper) og ”försti” (overstyrmann) kom ombord. 
 
19.05.1983: Fujairah, på reden, 07.00 finsk flagg, resten av nordmennene forlot skipet. 
Mottok finsk ID, men navnet mangler. 
 
20-23.05 1983: Fujairah, på reden under det finske flagget  ombord i et skip med det 
tyrkiske navnet BUJYK HUN. Tre til tyrkere ankommer. 
 
24.05.1983: Fujairah, på reden, Tyrkisk flagg  22.00. 
 
25.05.1983: Fujairah, på reden, 18.00 avgang fra skipet. Med bil Fujairah 20.00 – 
Dubai 22.30. 
 
26.05.1983: Flight: Dubai 0100 – Bombay 04.00,  Bombay-Bankok, Bankok 14.00-
Singapore 20.00. Til skipet Sommerstad / Tornado 21.30. 
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M/T Buyuk Hun, 
ex  M/T Solstad på 
reia i Fujairah, 25. 
mai 1983. 
Under tyrkisk 
flagg, men enda 
med Klaveness-
merket i 
skorsteinen. 
Hovi forlater her 
skipet. 
Foto: Äänimeri.fi 

 
 
 
 
M/T Sommerstad 
 
Lloyd’s Voyage Record Tuesday, July 5, 1983: 
El Segundo (California) Feb 17 / -  
San Francisco Feb 24 / Mar 7 
Singapore Roads Apr 11  
Renamed TORNADO (Fi) (Finland). 
 
 
Finsk nettside ”Aanimeri”: 
Dagboknotater fra finsk 1. maskinmester Kari Hovi - M/T Sommerstad. 
 
26.05.1983: Flytur: Dubai 01.00 – Bombay 04.00. 

                      Bombay – Bankok - Bankok 14.00 – Singapore 20.00. 
          Skipet Sommerstad / Tornado 21.30.  
 
27.05 – 02.06.1983: Singapore, på reden, vedlikehold og reparasjonsarbeider. 
 
03.06.1983: Singapore, på reden, nordmennene forlot skipet. 
 
04 – 18.06.1983: Singapore, på reden, vedlikehold og reparasjonsarbeider. 
 
19.06.1983: Singapore, avgang 06.00, Strait of Malacca, Dumai, Indonesia, Sumatra, 
på reden 23.15. 
 
20. – 22. 06.1983: Dumai. Lasting, avgang 22.06 kl 2100. 
 
23.06.1983: Indian Ocean, equator across.  
 
24.06 - 06.07: Indian Ocean. 
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07.07: Port Louis, Mauritius, ankrer 1130. 
 
08.07: Port Louis, for anker, reparasjonsarbeider, skifte av ventiler, tar ombord 
proviant, vann etc etc. 
  
09.07: Port Louis, flere reparatører komme ombord. 
 
10 - 19.07:  Indiske hav, all slags problemer, evaporator virker ikke, ferskvannet tar 
slutt.  
 
20.07: Cape Town 17.00, helikopter med maskindeler, post, proviant, evaporator 
begynner å virke, ferskvann akkurat nok til vårt forbruk. 
 
21.07 - 05.08: South Atlantic Ocean.  
 
07 - 10.08: North Atlantic Ocean. 
 
11.08: San Fernando, Trinidad, ankrer. 
 
21.08 San Fernando, på reia, starter lossingen til britisk tankskip Texaco Windsor. 
 
22.08: San Fernando, erupsjon, to engelske kjele-eksperter ankommer, rederiets 
inspektør og en ingeniør fra Valmet. 
 
23 – 25.08: San Fernando, losser til bahamatankeren Esso Nassau. 
 
27 - 30.08: San Fernando, tankrengjøring (tanksjau). 
 
31.08: Reparasjonsfolkene drar. Tyrkisk ”siiffi” (maskinsjef) og elektriker ankommer. 
 
02 - 10.09: North Atlantic Ocean. 
 
11.09: I hovedmaskin, cyl nr 9 vannlekasje. ”Siffii” undersøker skaden, og beslutter å 
fortsette reisen.  
 
12 - 15.09: North Atlantic Ocean. 
 
16.09: Lisboa, ankrer 2300.  
 
17 - 24.09: Lisboa, til ankers. 
 
25.09.1983: Lisboa, reiser hjem på ferie med fly. Flight: Lisboa 1300 – Madrid-
Helsinki 2200. 
 
Huh, huh, olipa laiva / det var det skipet! 
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Finske M/T Tornado, ex Sommerstad, på reia i Lisboa 25. september 1983. 
Den 31. november 1983, blir også dette fartøyet solgt til Tyrkia. 
Foto: Äänimeri.fi 

 
 
Beretning fra finsk 1. maskinmester Kari Hovi – M/T  Sommerstad. 
 
Reparasjonsarbeider i Singapore og reisen til Trinidad og Lisboa 
Hovi har skrevet en utførlig beretning om maskinen. Å gi en nøyaktig oversettelse av 
denne er svært vanskelig, da de finske maskintekniske betegnelser ikke så lett lar seg 
oversette til tilsvarende norske, noe jeg heller ikke har faglig forutsetning for. Her 
følger et forkortet resyme av hans beretning: 
 
”Vi slo oss fort til rette på Sommerstad-skipet. Jobbet med nordmennene ca en ukes 
tid. Den norske ”normanniykkösmestari” (1. maskinmesteren) var en energisk mann. 
Han var født i Estland av polske foreldre, og hadde bodd i Argentina i sin ungdomstid. 
Nå har han vært norsk i mange år. Han fortalte og veiledet til alt og alle om arbeidet 
ombord.  
Av lossepumpenes fire Nadrowski steamturbiner var kun to i drift. I kjelens 
automatikk var det totalt kaos. Kjelene var store ”dobbelt-trykk-kjeler”, hvor 
primærsiden var et lukket kretsløp. Steamtrykket fikk man med to brennere opptil 60 
bar. Sekundærsidens trykk prøvde man å holde mellom 17-20 bar.  
(Jeg har vært i kontakt med en norsk pensjonert maskinsjef, som antyder at det kan 
være høytrykks- og lavtrykks kjeler som her beskrives. Min anm.). 
 
Kjelene var laget i Moss i Norge. Automatikken var produsert i England 
(Hamworthy). Engelsk teknologi er generelt sett ganske vrient. Det var det også i dette 
tilfelle. Start av kald kjele skjedde slik at brenneren startet først med dieselolje. Med 
trykkluft fikk man aktivert brennstoffdysa. Når trykket i kjelen steg, begynte man 
oppvarming med tungolje.  
Etter dette skiftet man fra diesel til tungolje og til slutt fra trykkluftspraying til 
steamspraying. Automatikken skulle sørge for dette, men gjorde det ikke. Vi fikk 
førstehjelp fra elektrikere i Singapore.  
 
Resultatet ble ”pluss minus null”. 
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Etter dem kom en engelsk elektriker. Heller ikke han var til noen hjelp. Til sist kom 
det en hvitkledd engelsk skipselektriker, en Hamworthy-ekspert. Han fikk systemet 
nogenlunde til å fungere. Han sendte en stor bestilling på maskindeler til fabrikken, 
men denne nådde vi ikke å motta før i ”purkaussatamassa” (lossehavnen). 
 
Hovedmaskinens 3 turboladere fikk vi reparert på land i Singapore. Før nordmennene 
forlot skipet, ble vi informert om at: 
  

”dere kommer til å få problemer med: pumpene til hovedmotoren, oppvarming, 
evaporator, og at sjøvannsslangene er morken og at ventilene ikke holder”. 

 
Jeg takket for opplysningene, og vi ble ønsket lykke til. 
 
Nordmennene forlot skipet, og etter den 3. juni 1983 ble det formelt sett registrert som 
finsk. Navnet  ble TORNADO, og det var allerede malt på baugen og hekken. 
Hjemsted ble byttet fra Oslo til Helsinki. Skorsteinsmerket ”K”, ble nå malt svart. 
En maskin-inspektør fra rederiet Oy Henry Nielsen A/B, som var ansvarlig for 
reparasjonene, reiste nå tilbake til Finland. Han ønsket chiefen og meg lykke til på 
reisen. Han var klar over at reparasjonen ikke var tilfredsstillende. 
 
19. juni kl. 0600 startet vi opp maskinene, lettet anker, og kursen ble satt mot Malacca 
stredet. Vi kjørte med redusert maskinkraft til Sumatraøyenes nordside, oljerafineriets 
ankringsplass. Neste dag klappet vi til kai. Lastingen tok ca ett døgn. Kjeleeksperten  
som vi hadde med oss prøvde å fortelle oss om kjelens hemmeligheter. Han fortalte at 
det skulle komme to eksperter i en annen havn, som skulle være San Fernando i 
Trinidad.  
 
Vi forlot Dumai den 22. juni, og neste dag passerer vi ekvator. Seilingen til det Indiske 
hav var begynt. Vi seilte i to uker, og allerede de første dagene skjønte vi at 
problemene lå på lur. (Her lister han opp noen tekniske- og maskin-problemer som 
oppsto. Min anm). 
 
7-9. juli. Ankomst Port Louis i Mauritius. Her tetter dykkere åpningen til 
bunnventilen, slik at vi kunne reparere maskinrommets hovedventil. Vi tanket også 
ferskvann og fikk flere reservedeler. 
Fra Finland kom det fem teknikere og en elektriker til båten. Vi fortsetter ferden med 
flere reparasjoner og skifting av ventiler.  
 
Cape Town ble bak oss den 20. juli, helikopter kom ut til oss med nye deler samt post 
og proviant. Radiotelegrafisten var  daglig i kontakt med rederiet i Helsinki. De var 
forbauset over vår bruk av reservedeler ombord, og i en spøkefull tone ble det fra 
rederiet spurt om besetningen var i gang med å bygge et nytt skip! 
Dette viser hvilken situasjon vi befant oss i.  
 
I Atlanteren etter Cape Town fikk vi ferskvannstanken til å fungere. Båtens kvinnelige 
mannskap var veldig glad for det. De fikk endelig en etterlengtet dusj. 
Ferskvannsproblemet hadde jo vært helt katastrofalt. 
De neste tre ukene var arbeidsomme. I maskinrommet jobbet vi hardt. Jeg gikk stort 
sett fra kl. 0800 til kl. 2200, mens 2. og 3. maskinisten gikk sjøvakter etter 6-6 
systemet, og kun fokuserte på sine vaktrutiner. 
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Etter nesten 2 måneders begivenhetsrik seilas anløper vi endelig San Fernando, 
Trinidad den 11. august. Vi måtte vente enda en ukes tid før omlastingstankeren 
ankom. I denne tiden reparerte vi skuta atter en gang. En hel flokk med reparatører 
kom ombord. 21. august kunne lossingen begynne. 
To britiske maskineksperter kommer ombord, samt en maskin-inspektør fra rederiet.  I 
slutten av august, ankommer en tyrkisk kaptein og elektriker, ”for å lære skipet å 
kjenne”. Grunn var at et nært salg til Tyrkia var forestående.  
 
1. september lettet vi anker, og kursen ble satt mot Europa og Lisboa, der skipet skulle 
overleveres til tyrkerne. Farten var kun rundt 10 knop, vi hadde det ikke travelt! 
Maskinens tilstand ble nå betraktet som god. 
 
16. september 1983: Lisboa anløpes. Den tyrkiske kapteinen og elektriker var blitt 
ganske fortrolig med skipet, og var ikke bekymret for skipets tilstand. De var nok vant 
med værre skip! Nye finske reparatører ankommer skipet. Skipets tyrkiske navn blir 
nå TÜRKIYE KOK, og flaggskiftet skjer til avtalt tid, 25. september 1983. Samme 
dag forlater jeg skipet for å ta fly hjem til Finland. Kl. 2200 ankommer jeg Helsinki”. 
 
(Hans siste setning både i dagboken og i denne beretning er): 
 

”Huh, huh, olipi laiva!” (Huh, Huh, det var det skipet!) 
 

 
Kontrollrommet i maskinen. Foto: Äänimeri.fi 



 12 

Tilbakeføringsdato / Flaggskifte 
Dersom man legger til grunn opplysningene som fremkommer på nettstedet 
”Äänimeri”, samt at det lyder naturlig å anta at avslutningsdagen for skipene i 
Klaveness sin eie, er samme dag som flaggskiftet finner sted, så får man følgende: 
 
M/T Sangstad: 
Tilbakeført Valmet Oy ved rederiet / manager Oy Henry Nielsen A/B, Helsinki, på 
reia i Algeciras. Tilbakeføringsdato uviss, men antas å være samme som Siljestad, 
altså den 15. mai 1983. Omdøpt til M/T Altano. (Finland). 
 
M/T Siljestad: 
Tilbakeført Valmet Oy ved rederiet / manager Oy Henry Nielsen A/B, Helsinki, på 
reia i Algeciras den 15. mai 1983. Omdøpt til M/T Caldera / Caldereta. (Finland). 
 
M/T Solstad: 
Tilbakeført Valmet Oy ved rederiet / manager  Oy Henry Nielsen A/B, Helsinki, på 
reia i Fujairah den 19. mai 1983. Omdøpt til M/T Meltemi.(Finland). 
 
M/T Sommerstad:  
Tilbakeført Valmet Oy ved rederiet / manager Oy Henry Nielsen A/B, Helsinki, på 
reia i Singapore, dato ikke nevnt. Nordmennene forlot skipet 3. juni 1983. Omdøpt til 
M/T Tornado. (Finland). 
 
Min anm: Som man ser, så er det stor sannsynlighet for at M/T Sommerstad var det 
siste skipet i Klaveness sin eie, og at ”Den siste Klaveness-seiler” gikk her fra borde 
den 3. juni 1983!  NB: Lloyd’s navneendringer stemmer ikke helt med de faktiske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Solstad i Fujairah 5. mai 1983.          Siljestad under finsk flagg og 
        skorsteinsmerket til Oy Henry     
        Nielsen A/B, 5.12.1983. 

           Begge foto: Äänimeri.fi 
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Skipsverftet Vuosaari, Valmet OY, Helsinki, 12. mai 1978. Man ser to av Klaveness-
tankerne som ligger for utrustning. Foto: Äänimeri.fi 
 
 

 
Algeciras den 15. mai 1983. 
Flaggskifte, Klaveness-skipet 
M/T Siljestad blir til finske M/T 
Caldereta. Også benevnt Caldera. 
Foto: Äänimeri.fi 
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              Exit Klaveness-flåten mai 1983: 

 
M/T SANGSTAD (VI) (sept. 2003 opphugd i India) 
 
M/T SILJESTAD (V) (juni 2003 opphugd i Kina) 
 
M/T SOLSTAD (VII) (mars 1986 opphugd i Taiwan) 
 
M/T SOMMERSTAD (IV) (desember 2001 opphugd i Banglades) 

 
 
 

 
 

 
 
 

Kilder: 
Viser til heftet Rederiet A. F. Klaveness & Co. A/S – fra vekst til fall gjennom 200 år. 
Lloyd’s Voyage Record Tuesday, July 5, 1983. 
Finsk nettside: http://www.aanimeri.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=1448 
Nettside til pensjonert sjøkaptein Osmund Enga: http://www.klaveness-siden.com/ 
 
 
Fotos:  
Äänimeri (fi) som anmerket.  
M/T Sangstad på side 1 er innsendt av Snorre Olufsen, fotograf Aksel Kleven.  
M/T Siljestad; Innsendt av Snorre Olufsen. 
 
 
Finske oversettelser: 
Hovedsakelig Helvi Inkeri Korvanen, Vadsø / Oulo-Finland. 
Samt ”finsk-studier” av undertegnede! 
 
 
 



 15 

Norsk / finske offisersstillinger på dekk og i maskin 
Som nevnt innledningsvis, så er det ikke helt lett å sammenligne direkte norske og 
finske stillinger ombord i et handelsfartøy. Ordbøker og Google gir ingen god 
oversettelse på dette.  
Dermed var det ikke annet å gjøre enn å kontakte et finsk maritimt institutt, nemlig 
”Sjøhistoriska institutet vid Åbo Akademi”.  
Dermed får men denne samstillingen for offiserene på hhv dekk og maskin: 
 
Kaptein: Päällikkö 
Skipper: Kippari 
Overstyrmann: Yliperämies (fra 1962), Försti (fra 1962) 
1. styrmann: Ensimmäinenperämies  
2. styrmann: Toinenperämies, Aliperämies 
Radiotelegrafist: Radiosähköttäjä (Kipinä= sv. Gnista) 
 
Maskinsjef: Konepäällikkö, Pääinsinööri, Siiffi 
1. maskinist: Koneykkönen, 1. Konemestari 
1. maskinmester: Ykkösmestari 
2. maskinist: Konekakkonen, 2. Konemestari, Toinen insinööri 
3. maskinist / Maskinassistent: Konekolmonen, 3. Konemestari / Koneapulainen 
Elektriker: Sähkömies 
 
De finske grader med uthevet tekst, er opplyst fra ”Sjøhistoriska institutet vid Åbo 
Akademi”. De øvrige finnes på finske nettsider. 
 
For å ta tittelen til Kari Hovi, som ble påmønstret som ”Ykkösmestari”. Dette blir rett 
oversatt til norsk; ”Nummer en mester”, på engelsk ”Number one champion”, altså 
svært dårlige oversettelser. Formelt sett oversettes Ykkösmestari til 1. maskinmester. 
Men så blandes ofte insinööri / ingeniør” opp i det hele, noe som gjør at en tilsvarende  
sammenligning mellom finske og norske maskinister ikke er direkte sammenlignbart. 
Dette beror sannsynligvis på hvilken maskinistutdannelse vedkommende har. 
 
En ”underordnet styrmann”, altså ubenevnt tittel under Overstyrmann, omtales som 
”Veliperämies”. 
Det finske ”Kone” betyr ”Maskin”, og går ofte igjen blant maskinist-stillingene. 
Ellers ser det ut til at fra 1962, så fikk man inn Overstyrmann, slik at 1. styrmann 
(Försti før 1962) da ble til Overstyrmann, på samme måte som i Norge. 
 
Og som i Norge bruker også de finske sjøfolkene sjargong for enkelte stillinger, som 
for eksempel ”Siiffi” og ”Försti”.  
 



 16 

Epilog 
 
Når man nå har fått kjennskap til den finske nettsiden, og vi dermed har fått et 
innblikk i hvordan tilbakeleveringen av Solstad og Sommerstad til det finske verftet 
fortonet seg, sett fra finsk side, er det enda noen spørsmål som gjenstår ubesvart, og 
som man skulle fått bekreftet fra norsk side: 
 
Når forlot de siste norske sjøfolkene hvert av de fire skipene, og når foregikk den 
formelle tilbakeleveringen? Det er naturlig at disse to hendelser nødvendigvis ikke 
skjedde på samme dato.  
 
Og forlot de norske sjøfolkene skipene samlet, eller var det slik at på samme skip, så 
forlot nordmennene skipet gruppevis til ulike datoer? 
 
Så er det logisk at på tilbakeleveringsdagen foregikk flaggskiftet; det norske flagget 
ble firt, og det finske flagget ble heist. Til vanlig en ganske formell og høytidelig 
seremoni. 
Er det noen av dere tidligere Klaveness-seilere som befant seg ombord da dette 
skjedde, som kanskje har tatt bilder av seansen? Jeg trur det vil være av stor interesse å 
dele disse bilder med alle lesere av Klaveness-siden. 
 
Er det noen fra Sommerstad anno mai 1983, som husker 1. maskinisten, født i Estland 
av polske foreldre, bodde siden i Argentina, senere i Norge?  
 
Og sist men ikke minst, er det noen av dere gamle Sommerstad-og Solstadseilere som 
kan minnes mannen som er opphavet til disse dagboknotatene, samt beretningene fra 
Solstad og Sommerstad, nemlig den finske 1. maskinmester Kari Hovi? 
For ikke å komme i konflikt med personvernet til utenlandske statsborgere, tar jeg ikke 
med bilde av han i denne beretning, men hans portrett finnes på den finske nettsiden 
”Äänimeri”, hvor web-adressen fremkommer på side  4. 
 
Til slutt, jeg håper at de av dere som var ombord på disse Valmet-tankerne da de ble 
tilbakelevert, vil ta kontakt, slik at vi til slutt vil kunne få den hele og fulle historien 
om vårt gamle rederi’s avslutning i mai 1983.  
 
For dette er jo ikke bare en rederihistorie, men også en viktig del av den norske 
maritime historie, i en tid som var svært vanskelig for Den Norske Handelsflåten. 
 
 
 


