
1 
 

Otto H. Næsgård Andersen 

 

 

                                                        

 

                 Den siste A. F. Klaveness-seiler, 3. juni 1983 

 

Den siste A. F. Klaveness-besetning, 

mai – 3. juni 1983 

 

 

                      Fraktinvest-skipene 1989 - 1996 
 

 

                       M/T Sommerstad / LEBU 

                     

 

Vadsø, mai 2017 



2 
 

Innledning 

Som bakgrunn for dette «maritime memorandum», viser jeg til mine hefter «Rederiet 

A. F. Klaveness & Co. A/S – fra vekst til fall gjennom 200 år», samt «De siste skipene 

i A. F. Klaveness – mai 1983».  I lengre tid har jeg vært på «leting» etter «Den siste 

Klaveness-seiler» og det siste Klaveness-skip med besetning.  

Jeg finner det derfor naturlig å avslutte denne «maritime trilogi» om vårt gamle rederis 

200- årige historie, etter at både den siste Klaveness-seiler, skip og besetning nå er 

redegjort for. 

Etter at jeg tilfeldigvis for noen år siden fant den finske nettsiden som omhandler 

nettopp tilbakeføringen av de fire Valmet-tankerne til verftet, og leste at deler av 

besetningen fra M/T Sommerstad først forlot skipet i Singapore 3. juni 1983, så måtte 

«Den siste Klaveness-seiler» finnes her om bord. Og hvem er tradisjonelt den siste 

som forlater et skip? Selvsagt skipets kaptein! 

Så da var det bare å finne denne kapteinen, og få hans bekreftelse.  

Jeg har forsøkt å finne skipenes loggbøker og andre dokumenter, men slikt materiale 

er ikke offentlig avleveringspliktig, og dermed ikke underlagt Arkivloven. 

En pensjonist fra hovedkontoret på Lysaker, har senere opplyst til meg; at våren 1983, 

ble en god del skipsdokumenter regelrett kassert. Dessverre! 

 

 

Tankerne – tilbakeføring og flaggskifte 
 

Offentlig arkiv bekrefter at samtlige fire Valmet-tankere ble slettet fra Skipsregistret i 

mai 1983, men naturlig nok uten å redegjøre for når hver besetning forlot skipene.  

Primo mai 1983 ankommer i alle fall de finske sjøfolkene for å overta de fire skipene i 

tre forskjellig havner; Algeciras, Fujairah og Singapore.  

 

Sangstad og Siljestad; i Algeciras i Sør-Spania, der begge skip gikk i opplag 13. 

februar 1983. Tilbakeført Valmet OY den 15. mai 1983. Antatt samme dato gjelder for 

begge skip.  

 

Solstad; seilte til Fujairah i de Forente arabiske emirater for å avvente nærmere ordre, 

så tidlig som 24. januar (?). Finske kilder (Äänimeri.fi) skriver følgende om dette: 

 

”5. mai 1983 ankommer finske sjøfolk til Fujairah for å overta Solstad. De tar 

taxi-båt ut til skipet, som enda fører norsk flagg og norsk mannskap. 

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 kunngjort 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.  
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16. mai1983: Fujairah, på reden, skipperen og den andre delen av det finske 

mannskapet kom om bord». 

  

Den 18. mai reiste mesteparten av Klaveness-besetningen hjem, etter å ha jobbet 

sammen med de finske sjøfolkene en tid.  

Og den 19. mai kl. 0700 ble M/T Solstad formelt overført til finnene og det finske 

flagget ble heist. Resten av den norske besetningen forlater nå skipet. 

 

M/T Sommerstad 

Som nevnt, dette skip var en god kandidat for å finne «Den siste Klaveness-seiler». 

Dette med henblikk på de finske dagboknotater fra den finske 1. maskinmester K. 

Hovi. 

I følge Lloyd’s Voyage Record, så avgikk Sommerstad El Segundo i California den 

17. februar 1983 via San Francisco, og ankom Singapore Roads 11. april.  

26. mai ankommer det finske mannskapet, og deler av Klaveness-mannskapet jobber 

sammen med de finske sjøfolkene til 3. juni, da nordmennene forlot skipet for 

hjemreise. Den finske 1. maskinmester / ykkösmestari K. Hovi skriver i sin dagbok:  

 

«03.06.1983: Singapore, på reden, nordmennene forlot skipet».  

 

Dermed er det ikke tvil om at M/T Sommerstad er det siste skipet i Klaveness-

rederiets 200 års historie. Paradoksalt nok var faktisk Sommerstad det første av disse 

fire tankerne som ble bygget og overlevert, nemlig i januar 1977. At skipet var et eget 

partsrederi / sameie, hjalp heller ikke skipets skjebne! 

 

Den siste Klaveness-seiler 

Og hvem var så det? Ut fra tesen om at skipperen er sistemann som forlater skipet, 

samt at siste kaptein på M/T Sommerstad var Hjalmar Gronbech, og at han bekrefter 

at han var sistemann som gikk ned fallrepet i Singapore 3. juni 1983, er «rette» person 

funnet. Men om det var denne datoen kaptein Gronbech strøk sin kommando om bord 

på Sommerstad, er litt usikkert. 

 

På FB-gruppen «A. F. Klaveness» fremkommer en del svært interessante kommentarer 

og meningsutvekslinger mellom den tidligere kaptein Gronbech og ex-matros Henning 

Rollefsen, som jo begge opplevde avreisen fra Sommerstad 3. juni 1983. Jeg har hatt 

kontakt med begge to, hovedsakelig via FB-meldinger og FB-kommentarer. 

Siden de siste innlegg og kommentarer på FB vanligvis havner «langt nede» etter en 

kort stund, omtales herved de viktigste kommentarene mellom Gronbech og Rollefsen 

som følger: 

 

Gronbech: «Den siste Klaveness-seileren? Mener jeg var den siste ned fallrepet da vi 

forlot Sommerstad i Singapore. Alle de andre skipene var da overtatt av verkstedet 

som bygde dem». (Finske Valmet OY. Min anm.). 
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Gronbech: «Ja det heter jo at kapteinen skal forlate sitt skip som sistemann eller noe 

sånt. Her ble det bare helt naturlig». 

 

Gronbech: «Hilsen den siste Klaveness-seileren. Siste mann ned fallrepet i Singapore 

fra Sommerstad (kaptein)». 

«Vi var 8-10 stykker som ble igjen noen dager på reden i Singapore for overlapping av 

det finske mannskapet». 

«Siste klaveness-seiler er nok meg. En tvilsom ære å inneha, men faktum. Trist at det 

gikk slik med det fine rederiet og flotte skipene». 

 

Rollefsen: «Vi fikk betalt av finnene de siste ukene vi var om bord der». 

 

Gronbech: «Takk for historiske bilder. Det er nok meg som tar ned det norske flagget, 

ja». 

 

Otto H Næsgård Andersen: «Kan dere bekrefte at dere forlot skipet 03.06.1983, slik 

det framgår av de finske dagboknotatene til 1. maskinmester K. Hovi?» 

 

Gronbech: «Ja, vi dro i land inn til Clifford pier med taxibåt hele gjengen. Husker 

ikke akkurat hvor mange vi var igjen om bord da, men vil tro det var ca 12 stykker 

som hadde overlappet finnene. 3 juni 83 ok». 

 

Rollefsen: «Ja, mener vi var 12 jeg og. Fikk betalt kers (cash) av finnene for å være 

om bord der i 3 uker». 

(Oppgjørslisten for mai 1983 viser antatt full hyreutbetaling, i tillegg altså en sum fra 

finnene. Min anm.) 

 

Gronbech: «Du, vi satt på Clifford pier og delte pengene vi fikk av finnene, hvis jeg 

ikke husker feil. 

Uten tvil at det er meg som tar ned det norske flagget». 

 

 Rollefsen: «Ja tror du hadde de i en stor konvolutt». 

 

Otto H Næsgård Andersen: «Kiitos ja hyvästi / takk og på gjensyn». 

 

Gronbech: «Denada». 

 

Rollefsen: «Lurer på om inspektøren for rederiet heter Per Møllbak, er ikke sikker. 

Han var den siste om bord. Han ble igjen og gjorde ferdig de siste papirene, for han 

var på Fornebu samtidig som oss, og da spurte jeg hvordan han hadde klart det. Han lo 

da han sa at han hadde hatt direkte fly.» 

(Ingen inspektør(er) inngår i besetningslisten / skattelisten for sjømenn april - mai. 

Vedkommende er uansett således ikke å regne som sjømann. Min anm.). 

https://www.facebook.com/henning.rollefsen?fref=ufi
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Gronbech: «Det var da ingen norske igjen da vi forlot skipet på reden. Alle sammen 

reiste til Norge da vi dro. Ingen inspektør fra rederiet var der». 

 

Otto Henrik Næsgård Andersen: Hjalmar G og Henning R: Her har dere noen veldig 

interessante kommentarer begge to. Både kommentarene fra dere, samt Hennings 

bilder er jo absolutt gull verdt, hva rederiets historie samt sluttfasen angår. Synd jeg 

ikke kjente til dere da heftet "De siste skipene i A. F. Klaveness" ble skrevet. Dette er 

også et absolutt bevis på at Hjalmar var "Den siste Klaveness-seiler". Meget viktig og 

interessant informasjon ved eventuell oppdatering av heftet. 

En kjempestor takk til dere begge.  

 

 

«Den Siste Klaveness-seiler», kaptein Hjalmar Gronbech i 

sitt rette element, 2011. 

 
Bildet er kopiert fra hans FB-side. Dette er et flott bilde av mannen vi så lenge 

har vært på «leting» etter. Han representerer jo en viktig del av Klaveness-

rederiets historie – så vel som norsk maritim historie i sin helhet. 

(Jeg håper jeg har hans velsignelse og tillatelse å benytte bildet her i dette hefte, 

som jo er «ikke-kommersielt». Min anm.). 

 

 

 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003194118541&fref=ufi
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Den siste Klaveness-radiotelegrafist 

Nå når det siste Klaveness-skip er «funnet», kan det jo bli mange stillinger om bord 

som fortjener tittelen «Den siste …….» Imidlertid, jeg finner det naturlig at den siste 

Klaveness-gnist omtales, siden denne person jo tilhørte min egen stillingsgruppe i 

Handelsflåten. 

Og da er det ingen tvil om at radiooffiser Unni Sørå på M/T Sommerstad er denne 

person. Jeg var så heldig å komme i kontakt med henne, og her er hva hun skriver til 

meg: 

 Nå er jo "Sommerstad" lenge siden for meg også, men jeg var blant de siste 

som dro hjem,- altså i juni 1983. Mener å huske at vi brukte radioteleks'en til 

hyreregnskap (og diverse andre lister), men plutselig en dag gikk den i dørken 

slik at "kulehodet" ble ødelagt. Vi hadde nemlig full storm/orkan på vei over 

Stillehavet med crude oil som vi hadde lastet på Sumatra. Mye av lasten 

"stivnet" (pga. for lav temperatur) og vi ble liggende i Richmond lenger enn 

planlagt. Tror ikke vi fikk reparert radioteleks'en før vi kom tilbake til 

Singapore i april, så det var nok årsaken til at hyreregnskapet ble skrevet for 

hånd. Tror vi ankom Eastern Anchorage Special 11. april, og den 13. april ble 

rederiet slått konkurs. Det var regntid og varmt i Singapore, men vi måtte spare 

på vannet og det ble rasjonering. Vannet stod på et par timer i døgnet (altså 

morgen og kveld), og "kveldsvasken" ble iblant gjort i en liten "vannpytt" ute 

på dekk. Jaja, det var noen "erindringer" så langt... We snakes!  

Så dermed har vi både den siste Klaveness-seiler, og den siste Klaveness-telegrafisten! 
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Besetningsliste for M/T Sommerstad april 1983 

(Håndskrevet) – 14.04.83 – 30.04.83. Basert på 

«Oppgjørsliste for sjømannsskatt m.v.)». April 1983.  

NAV N STILLING Anm. 

Ruthjersen, Anker Kaptein  

Grønbech, Hjalmar Kaptein  

Hansen, Andreas Overstyrmann  

Olsen, Steinar 1. styrmann  

Johannesen, Ove 1. styrmann  

Sørå, Unni Radiooffiser  

Lund, Bård T Arb. Leder  

Pettersen, Knut V Matros  

Gustavsen, Thor Matros  

Rollefsen, Henning Matros  

Nilsen, Kjell O. Matros  

Mathisen, Helge O Matros  

Hauglie, Anders Matros aspirant  

Engene, Kurt I Maskinsjef  

Brzyski, Bodan A 1. maskinist  

Kleppe, Trond 2. maskinist  

Pütz, Josef Elektriker  

Bjune, Bård Reparatør  

Løkkemyhr, Johan Pumpemann  

Hagen, Ivar Motormann  

Pellto, Sulo E Motormann  

Vikhagen, Harald M/M aspirant  

Kristiansen, Mette M/M aspirant  

Hansen, John Stuert  

Langerud, Bernt Kokk  

Lund, Aslaug  Forpleinings assistent  

Hytten Anita Therese Forpleinings assistent  

Alstad, Else Forpleinings assistent  

 

Besetningsliste for M/T Sommerstad mai 1983 

(Maskinskrevet) 

Identisk med crew-listen ovenfor for april 1983, bortsett fra: 

1. Kaptein Anker Ruthjersen er ute av mai-listen.   

2. De tre forpleinings assistentene er ute av mai-listen.  

Besetningsliste for M/T Sommerstad juni 1983  

Forefinnes ikke! 
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Besetningenes inntrykk og bedømmelse av A. F. Klaveness 

Jeg kan selvsagt ikke gå god for eller vite hver enkelt Klaveness-seilers inntrykk og 

bedømmelse av rederiet, men både de jeg har seilt med, truffet ved andre anledninger, 

lest om, samt korrespondert med, er alle enige i at dette var et flott rederi, som fikk 

mye skryt. Særlig under «Gullalderen» på 50-60-70-tallet. 

Derfor skal jeg igjen driste meg til å bruke en omskriving av Winston Churchill sine 

ord fra krigen: 

If the A. F. Klaveness & Co. A/S shipping company last for a thousand 

years, men will still say: 

“This Was Their Finest Hour” 

 

 

 

 

Klaveness-bygget på Lysaker. 

Et bygg svært mange av de gamle Klaveness-seilerne nok har vært innom. Ved 

hjem- eller utreise.  
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A.F. Klaveness & Co i dag, stiftet i 2001 under bransjen 

«Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten»: 

 

 

 

Kilde: FB-gruppen A. F. Klaveness via John M. Gramstad. 

 

Min anm.: 

Foretaksnavnet A. F. Klaveness & Co. A/S tok altså ikke slutt ved avhendingen av 

rederivirksomheten. Flere foretak innen finans, investering, eiendom, revisjon og 

verdipapirer kunne i ettertid relateres til Klaveness-navnet, blant annet med tilhold i 

Haakon VII’gate 1 i Oslo. Eller som det også benevnes som: «Investeringsvirksomhet 

og dertil hørende anliggender». Som revisor i ett av foretakene, omtales også BLOM 

Revisjon. Blom; altså et kjent navn for alle seilende i rederiet! 

Fullstendig oversikt over disse firmaer med Klaveness-navnet involvert, finnes i mitt 

hefte «Rederiet A. F. Klaveness & Co. A/S – fra vekst til fall gjennom 200 år», 

kapittel «Tiden etter skipsperioden».  
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Bilder fra M/T Sommerstad 
 

Begynnelsen på historien 

om de fire Valmet-tankerne; 

nemlig det finske 

skipsverftet Vuosaari, 

Valmet OY, Helsinki. Man 

ser to av Klaveness-tankerne 

som ligger for utrustning. 

Foto: Äänimeri.fi 

 

 

Sommerstad på siste reis som Klaveness-skip. 

Avgikk San Francisco 7. mars 

1983, med kurs for Singapore 

Roads. Ank. 11. april (?). 

Her passeres Golden Gate broen i 

San Francisco. 

 

Foto: Henning Rollefsen.  

 

 

Den finske 1. maskinmester K. 

Hovi. Han kom om bord i M/T 

Solstad på reia i Fujairah, Arab 

Emirates den 5. mai 1983. 

Deretter om bord i M/T 

Sommerstad 26. mai på reia i 

Singapore. Skipet fører enda 

norsk flagg og norsk mannskap. 

Noen som husker Hovi igjen? 

 

Foto: Äänimeri.fi 
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M/T Sommerstad i Singapore. Kaptein Hjalmar Gronbech firer det norske 

flagget, og strøk sin kommando over M/T Sommerstad. I Marinen en 

høytidelig seremoni, her i mer avslappede og uformelle former. Den 3. juni 

1983 forlot resten av den norske besetningen skipet, og etter denne dato ble det 

formelt sett registrert som finsk, under navnet TORNADO.                                                                        

Foto: Henning Rollefsen.  

Det norske flagget er firt, og det 

finske flagget heises. Exit M/T 

Sommerstad! 

Foto: Henning Rollefsen.  

       

    
Noen fra det norske mannskapet som venter på fly hjem til Norge.  

Foto: Henning Rollefsen.  
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Tre bilder fra maskinrommet på 

M/T Sommerstad, etter at det 

finske mannskapet har overtatt 

skipet.  

De gamle norske maskinfolka 

kjenner seg sikkert igjen her! 

Mannen i gul kjeledress er 

sannsynligvis 1. maskinmester 

K. Hovi. 

Foto: Alle tre bilder: Äänimeri.fi 
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Fraktinvest - skipene 

 

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   

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.  
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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. 

 

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 eksempel 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. 

Så i årene 1993 – 1996 blir samtlige fem skip solgt ut av Klaveness-gruppen. 

Og om ikke det var nok; i 1995 blir Klaveness-bygget på Lysaker solgt. 

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: Omregistrert til Monrovia, Liberia.  

1996: Solgt ut av Klaveness-gruppen.  
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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. 

 

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.  

 

Det ovenfor nevnte kapittel «Fraktinvest-skipene», er hentet fra mitt hefte «Rederiet 

A. F. Klaveness & Co. A/S – fra vekst til fall gjennom 200 år». Det har vært svært 

vanskelig å komme i kontakt med norske sjømenn som seilte på disse fem skipene, 

spesielt siden det kun var et par norske offiserer om bord.  

Derfor var det veldig interessant å komme i forbindelse med kaptein J. H. Sievers fra 

ex M/S Sverdstad. 

Vår korrespondanse, som jeg har gjengitt nedenfor, gir et innblikk på hvordan 

forholdene var om bord i de «nye» skipene som Klaveness opererte i tiden 1989 – 

1996. Altså en tidsepoke uten de «gamle» Klaveness-seilerne. 
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Kaptein Sievers, ex M/S Sverdstad skriver:  

Det nye Klaveness-rederiet var nok tydelig annerledes enn det gamle. Forholdene 

ombord var ok, tatt i betraktning at vi bare var to Nordmenn ombord, Maskinsjefen og 

Skipper’n, resten var philippinere. Om det var utenlandske eiere aner jeg ikke, men 

selskapet var et K/S.  

Tekniske problemer? Maskinen var ok, men vi skiftet tverskott i rommene mellom 

Europa og USA. Til dette hadde vi seks polske stålarbeidere ombord, de tok ned ett 

skott og satte inn ett nytt mens vi seilte i ballast. Når vi var lastet, laget de nye skott-

deler for ballast-turen.  

US Coastgard nektet oss å laste kull et sted i Sørstatene. Men ved å presentere en 

lasteplan som gav mindre stressmomenter enn en ballast-tur, gjorde susen. Vi fikk 

laste for Alexandria mot å love at vi gikk så langt sør som mulig, og så langs 

Afrikakysten gjennom Gibraltar. Verksted opphold i El Ferrol. Ellers var alt ok, hadde 

nok seilt der "fremdeles" hadde rederiet ikke gått konkurs. Jeg var vel knappe 2 år i 

Klaveness.  

Forøvrig så er det en kar her på FB, Ragnar Bjornvold, han driver en side for 

Nordmenn som bor i utlandet. Han var inspektør i Klaveness, og kan sikkert fortelle 

mer. 

 

Joda, vi hadde Klaveness-merket i skorsteinen. Jeg var fast skipper på "Sverdstad" og 

var med ferie-avløsning om bord i ca. to år. "Sverdstad" var mitt eneste Klaveness-

skip. Vi seilte på norske betingelser. Påmønstring var i Danmark på et kulldrevet El-

verk utenfor Køge. Avmønstring var på Taiwan, også et El-verk, hvor vi hadde full 

last med kull fra Norfolk. På vei fra Norfolk byttet vi navn fra "Sverdstad" til 

"Callisto", og klasse-selskap fra Norske Veritas til Loyds.  

Når du går inn på Skipshistorie.no, og videre til byer og rederier, gå til og åpne opp 

under OSLO, så vil du finne A.F. Klaveness øverst på siden. Trykk på den og 

skipslisten. Nederst på siden finner du "Sverdstad", hva den het før og helt frem til 

hugging i 2001 i Bangladesh. Der finner du også navneskifte og flaggskifte til Liberia. 

Jeg hadde gyldig Liberia-sertifikat og kunne derfor seile henne til Taiwan.  

Klaveness arbeidet da sammen med noen finske interesser med å lage en papirfabrikk i 

Kina, og i denne forbindelse bygge helt nye skip i Korea. Meningen var at jeg skulle ta 

bygge-oppsikt og siste båten ut, men det skar seg underveis et sted. Dermed fortsatte 

jeg som Havnefogd i Arendal, og avsluttet min karriere på sjøen. 

 

M/S Sverdstad. Bilde fra Steinar Norheim.  
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Epilog 

Denne fremstilling av rederiets endelikt er i utgangspunktet kun en foreløpig 

redegjørelse. For med til historien hører naturligvis også hvordan sjøfolkene på de fire 

Valmet-tankerne opplevde at de var blant de siste som seilte for A. F. Klaveness. Og 

spesielt for dem fra M/T Sommerstad, som jo absolutt var en del av den endelige 

slutten for rederiet. Det var i alle fall ikke «hverdagskost» for sjøfolkene å oppleve at 

de representerte «siste kapittel» på en 200 års rederi- og maritim historie. Deres 

opplevelser herom representerer jo en førstehåndsberetning fortalt av tidsvitner! Det er 

jo ikke få sjøfolk som har seilt for Klaveness i disse 200 årene! 

Så derfor er jeg svært interessert i å få tilbakemeldinger fra den tidligere besetningen 

på Sommerstad, om hvordan dette opplevdes i mai / juni 1983. Stikkord kan være: 

1. Når omtrent og hvordan fikk dere beskjed om at dere skulle avmønstres i 

Singapore i puljer, altså til forskjellige tider. Hvordan opplevde dere det personlig? 

2. Visste dere da at mannskapene fra de tre andre tankerne var avmønstret før dere, 

og at dere dermed var rederiets siste sjøfolk? 

3. Da dere kom til Fornebu / Oslo, var det der noen fra rederiet som møtte dere? Ble 

det eventuelt gitt noen informasjon fra rederiet om situasjonen og fremtiden? 

4. Hvilket inntrykk hadde dere av de finske sjøfolkene som overtok etter dere i 

Singapore? Var de greie og lette å samarbeide med? Eventuelle språkproblemer 

norsk / finsk? 

5. Dersom noen av dere kan skanne eventuelle dokumenter som vedrører 

avmønstringen etc., og sende meg, hadde det vært flott. Jeg tenker da på f.eks. 

avmønstringsbrev fra rederiet, sjøfartsbevis med avmønstringsdato, billetter 

Singapore - Oslo, og ellers alt som vedrører denne saken. 

6. Å finne navnene på dere om lag 12 personer som utgjorde den siste puljen 3. juni 

1983, er nok ikke lett å huske i dag. Men kanskje det hjelper litt å studere 

besetningslisten for april – mai 1983, som er vedlagt dette hefte.  

7. I den finske beskrivelse fra overtagelsen, omtales blant annet 1. maskinist Brzyski 

på M/T Sommerstad, som følger: 

”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 om bord».  

       

Summa sumarum, eller for å konkludere; «Den Siste Klaveness-seiler» er 

funnet og har bekreftet, så gratulerer med «tittelen» kaptein Hjalmar 

Gronbech. Og det siste A. F. Klaveness-skip og besetning er redegjort for.  

 

Så dermed; tidligere rederi A. F. Klaveness & Co. A/S: 

Que Vadis – Where are you going? 


