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1.0 Innledning 

Begynnelsen av 1900-tallet var en periode som preget norsk skipsfart med store og merkbare 

organisatoriske, teknologiske og økonomiske endringene. Den korresponderende rederen fikk større 

innflytelse, seil og tre ble erstattet av damp, motor og stål, og eierstrukturen ble endret fra partsrederi 

til aksjeselskap. Jeg vurderer det derfor slik at den moderniseringsprosessen og de omstillingene som 

skjedde innen norsk skipsfart i perioden 1905-1931 i betydelig grad hadde sammenheng med 

unionsoppløsningen i 1905 og forhold både under og etter Den første Verdenskrig. Etter 1905 fikk 

Norge egne konsulater i utlandet, som fremmet norsk skipsfart og utenrikshandel. Under Den første 

Verdenskrig skjedde det store teknologiske fremskritt og en eksplosiv økning i etterspørsel etter ledig 

tonnasje. På begynnelsen av 1920-tallet minket derimot fraktbehovet, og fra da av gjaldt det å være 

fremtidsrettet og konkurransedyktig. 

I denne endringsprosessen viste Bergensrederne større liberalisme enn Agderrederne, som 

tradisjonelt var mer konservative, men felles for Bergen og Agder var at rederne i disse distriktene 

frem mot midten av 1920-tallet hentet mye av den teknologiske inspirasjonen fra Storbritannia. Da 

britene sakket akterut og Danmark, Sverige og Tyskland ble foregangsland innen moderne 

skipsbygging endret dette mønsteret seg, og det førte også til at det oppstod større ulikheter mellom 

distriktene på Agder og i forholdet mellom Agder og Bergen. I 1926 gikk noen byredere på Agder til 

innkjøp av brukte damptankskip, mens lokale bygderedere fortsatte med seilskip i fraktfart helt frem 

til sommeren 1928 da ”Farvel” forliste i Skagerrak. Mot slutten av 1920-tallet syslet redere i Bergen 

med planer om motordrevne passasjerskip, og i 1931 ble verdens hurtigste motorskip ”Venus” satt inn 

i linjefarten i Nordsjøbassenget. 

Dermed kan jeg sette frem følgende problemstilling: Hva var årsakene til at rederne i 

Bergen lå foran Agderrederne i modernisering av flåten i årene 1905-1931? 

For å besvare problemstillingen ser jeg først på skipsfartsnæringens ståsted i 1905 i et 

nasjonalt perspektiv. Frem mot 1931 følger jeg stort sett utviklingen innen skipsfarten på Agder og i 

Bergen i et regionalt perspektiv, men med et nasjonalt helhetsbilde særlig i krigsårene 1914-1918 og 

frem mot 1921, og der hvor dette ellers er mest hensiktsmessig for å se helheten i 

moderniseringsprosessen av den norske handelsflåten. Kapitlenes inndeling i periodisering gir dermed 

grunnlaget for et distriktsmessig oversiktsbilde i utviklingen innen skipsfarten, og viser de ulike 

moderniseringsformer og endringer innen næringen som fant sted ut fra geografiske, organisatoriske, 

teknologiske og økonomiske forhold. Deretter drøfter jeg innen hvert kapittel de momenter og årsaker 

som lå til grunn for utviklingen der rederne i Bergen tilpasset seg en annerledes moderniseringsprosess 

enn det rederne på Agder gjorde, og trekker også inn helhetsbildet i norsk skipsfart der hvor dette er 

hensiktsmessig. 

 

2.0 Unionsoppløsningen 1905 og dens betydning for norsk skipsfart 

Åpningen av Suezkanalen i 1869
i
 medførte at britiske og norske rederier moderniserte flåten, men dog  



på hver sin måte. Britiske redere kvittet seg med stålseilskipene, mens norske redere kvittet seg med 

store treseilskip og investerte i brukte britiske jern- og stålseilskip. Disse skipene ble satt inn i langfart 

mellom Europa og destinasjoner i Nord- og Sør-Amerika, Sørøst-Asia og Australia. Allerede på dette 

tidspunktet oppstod det forskjeller mellom rederne på Agder og i Bergen, for bergensrederne hadde 

nærmere kontakt med Storbritannia og ble dermed mer påvirket av moderniseringen innen britisk 

skipsfart enn rederne ellers i Norge.
ii
  

Under den store depresjonen innen skipsfarten i årene 1874-1910, bare avbrutt av mindre 

oppgangstider på 1880-tallet og rundt 1900, førte lavere etterspørsel etter tonnasje til at treseilskipene 

ble fullstendig utkonkurrert, og det oppstod en sterk nasjonal og internasjonal konkurranse mellom 

stålseilskip og dampskip.
iii

 Oppgangsperioden før 1874 hadde ført til at Norge var blitt en betydelig 

skipsfartsnasjon mot slutten av 1800-tallet, for allerede i 1879 tilhørte 5,6 % av verdens tonnasje 

norske redere og norske skip seilte på alle verdenshav.
iv
  

Det var under depresjonstiden, nærmere bestemt i 1891, at partiet Venstre fremmet krav i 

Stortinget om eget norsk konsulatvesen. Det ble krevd at Norge skulle ha egne konsuler i utenlandske 

byer på bakgrunn av Norges internasjonale rolle som betydelig sjøfartsnasjon. Konsulatsaken, som ble 

en gnagende faktor innen unionen, endte opp med forhandlinger og med spørsmålet om at Norge 

skulle ha egen utenrikstjeneste. I 1903 brøt forhandlingene sammen, men Stortinget vedtok likevel at 

Norge skulle ha eget konsulatvesen. Det var et krav som unionskongen nektet å sanksjonere, og som 

endte med at den norske regjeringen gikk av og det påfølgende stortingsvedtaket den 7. juni 1905 om å 

oppløse unionen med Sverige.
v
 

Unionsoppløsningen medførte dermed at Norge som selvstendig nasjon styrte over egen 

kulturell, politisk, utenrikspolitisk, teknologisk og økonomisk utvikling. Det er i stor grad samspillet 

mellom disse fem faktorer som er med på å fremme eller sinke et lands utvikling, og dermed styrkes 

også teorien om at dette samspillet hadde avgjørende faktorer for den kommende utviklingen innen 

norsk skipsfart. 

 

2.1 Linje- og trampfartens utvikling i årene 1905-1914 

I 1905 utgjorde linjefarten, som også inkluderte kystruteskipene, ⅛ av den totale norske 

handelsflåten.
vi
 Bergen var sentrum for dampskipsfarten i Norge, og blant byens største rederier var 

Det Bergenske Dampskipsselskap som disponerte en flåte på 22 dampskip som i hovedsak gikk i 

kystrutefart og i linjefart i Nordsjøbassenget. Rederiet hadde siden 1852 kontrahert skip ved britiske, 

norske, svenske og tyske verft, og dets eldste skip i linjefart var ”Jupiter”, som var bygd i 1856 ved det 

britiske verftet Caird & Co. i Greenock.
vii

 ”Jupiter” forliste i 1912, og for å erstatte skipet kontraherte 

rederiet ett nytt passasjerskip fra Lindholmens verksted i Gøteborg. Skipet som gikk av stabelen i 1915 

fikk også navnet ”Jupiter” og var på 2 625 bruttotonn. Det var et moderne passasjerskip som ved 

rederiets 100-års jubileum i 1951 fremdeles gikk i fast linjefart mellom Bergen og Newcastle.
viii

 Det 

Bergenske Dampskipsselskap hadde i tillegg til kystruteskip og skip i Nordsjøfarten også skip som 



gikk i linjefart mellom Nord-Europa og Sør-Amerika. Gjennom hele perioden 1905-1914 beholdt 

Bergen sin posisjon som hjemmehavn for Norges største dampskipsflåte, for i 1914 var 254 dampskip 

på til sammen 713 400 dødvekttonn hjemmehørende i Bergen.
ix
 

Da Det Bergenske Dampskipsselskap ble opprettet i 1851 ble det registrert som et 

aksjeselskap. Denne eierformen brøt med det daværende nasjonale eierprinsippet som var basert på 

partrederi og med partsfordelingen i ett skip, og hvor partrederiet ble oppløst ved forlis.
x
 Frem mot 

1914 skjedde mye av veksten i rederinæringen i Bergen innen de eldre eksisterende rederiene, som 

bestod av enkeltmannsrederier, enkeltskipsaksjeselskaper, partrederier eller flerskipsaksjeselskaper.
xi
 

Det Bergenske Dampskipsselskap var altså et flerskipsaksjeselskap som i løpet av 63 år utviklet seg til 

å bli ett av Norges største rederier,
xii

 og i desember 1914 disponerte rederiet over en flåte på 38 

dampskip.
xiii

 

På Agder var trampfarten atskillig mer dominerende enn linjefarten, og det skyldes blant annet 

den fortsatt økende investeringen i jern- og stålseilskip. Tvedestrand var i 1914 Norges desidert største 

hjemmehavn for seilskipsflåten, og byens redere disponerte 52 skip på til sammen 144 300 

dødvekttonn. Det var over dobbelt så mye tonnasje som i Kristiansand, hvor byens rederne disponerte 

37 seilskip på til sammen 75 900 dødvekttonn. Vest på Agder disponerte rederne i Farsund 21 seilskip 

på til sammen 51 800 dødvekttonn, og i uthavnen Lyngør helt øst på Agder disponerte stedets redere 

over en seilskipsflåte på til sammen 28 300 dødvekttonn. Denne oversikten gir dermed et bilde som 

tydelig viser at hovedtyngden av seilskipene på Agder i 1914 tilhørte redere øst i Aust-Agder.
xiv

 Det at 

Agderrederne i førkrigsårene satset på store brukte stålseilskip mellom destinasjoner i Europa, Asia, 

Australia og Sør-Amerika skyldes i stor grad økte fraktrater fra 1911. 

 Farsundsrederne Pedersen & Mosvold kan stå som eksempel for redervirksomheten på Agder 

i denne perioden, for i årene 1911-1913 kjøpte rederiet inn fem brukte stålseilskip ut fra den visshet at 

seilskip var lønnsomme i langfart. De innkjøpte skipene kostet i alt 346 000 kroner, og de gode 

konjekturene i disse tre førkrigsårene førte til en rask inntjening.
xv

 

Sammenligningen av linje- og tramptonnasje i Bergen og på Agder i denne perioden kan stå 

som representative hovedtrekk i forskjellene mellom disse delene av Norge. For selv om det var 

dampskipsrederier på Agder, som for eksempel Christianssands Dampskibsselskab som hadde 

dampskip i linjefart mellom Kristiansand og Frederikshavn før 1914, så er det tydelig at rederne på 

Agder og særlig i Kristiansand også etter 1905 satset stort på seilskip.
xvi

 

Etterspørselen etter ledig skipstonnasje frem mot 1914 hadde sammenheng med økt handel 

mellom kontinentene, samt den europeiske koloniseringen i Afrika.
xvii

 Det er i dette bildet at rederne i 

Bergen og på Agder både konkurrerte og utfylte hverandre. Dampskipene til Bergensredere førte an i 

passasjer- og linjefart mellom faste og kortere destinasjoner, mens Agderrederne med sin trampfart tok 

unna mye av godstransporten mellom kontinentene. Et begynnende satsingsområde for rederinæringen 

like før verdenskrigen brøt ut var tankfarten. Sommeren 1914 disponerte norske redere 11 tankskip på 

til sammen 49 405 bruttoregistertonn, som utgjorde 3 % av den samlede internasjonale tanktonnasjen 



på 434 skip.
xviii

 I årene 1905-1914 økte de norske kontraheringene ved britiske, danske og svenske 

verft, hvor det kunne bygges større jern- og stålskip enn ved de norske verftene. Et moment som kan 

ha inspirert norske redere til å se på fordelene med skipsbygging i Danmark var det store tekniske 

gjennombruddet i 1912 da verftet Burmeister & Wain bygget ”Selandia”, som var et havgående skip 

med to 8-sylindrede 4-takts enkeltvirkende motorer. To år senere ble det første norske havgående 

motorskipet ”Brazil” bygget ved Akers mekaniske verksted.
xix

  

 

2.2 Skipsfarten under Den første Verdenskrig 1914-1918 

Under Den første Verdenskrig oppfattet tyskerne Norge som en aktiv støttespiller til britene, og 

dermed fikk den tyske krigsmarine en viss legitimitet for angrep på norske skip som seilte på britiske 

destinasjoner og nasjoner som var alliert med Storbritannia. På samme tid vokste fraktratene med 

dimensjoner som man vanskelig kan forestille seg, og dette sammen med den økende etterspørselen 

etter ledig tonnasje skjøt fart i skipsbyggingen. Denne økonomiske utviklingen kan illustreres ved å 

vise til at aksjeverdien av et mindre skip i 1915 i løpet av to-tre uker kunne øke med nærmere 900 %.
xx

 

Krigen krevde også sitt i menneskeliv og skipstap, for mens investorene fortsatte å tjene store penger 

mistet over 2 495 norske sjøfolk livet,
xxi

 og 805 handelsskip på til sammen 1 219 000 dødvekttonn 

gikk tapt i krigsforlis.
xxii

 I tillegg til disse krigsforliste skip kommer en gruppe på 67 norske skip som 

forsvant sporløst under krigen. Det skal ikke utelukkes at en del av disse skipene ble offer for 

sabotasje utført av finske og tyske agenter som var etablert i Norge, og særlig var denne virksomheten 

aktiv i Bergen. Agentene mottok militært utstyr som kurerpost via den tyske ambassaden i Oslo.
xxiii

  

I årene 1915-1918 kontraherte norske skipsredere i alt 179 dampskip på til sammen 577 530 

dødvekttonn, og av disse ble 66 dampskip på til sammen 132 660 dødvekttonn kontrahert ved norske 

verft. Størsteparten av kontraheringene som norske redere gjorde i utlandet i denne perioden gikk til 

verft i Nederland og USA. I Nederland ble det bygd 43 dampskip på til sammen 74 610 dødvekttonn 

og i USA 28 dampskip på til sammen 163 050 dødvekttonn. Norske kontraheringer ved danske og 

svenske verft omfattet i denne perioden kun 7 dampskip som til sammen var på 14 240 dødvekttonn, 

og i samme periode kontraherte norske redere 15 dampskip på til sammen 111 730 dødvekttonn ved 

britiske verft. Det var ved de britiske verftene de største norske dampskipene ble bygd, og dette 

fremkommer best ved å se på de tre dampskipskontraheringene i 1916 som til sammen utgjorde 26 500 

dødvekttonn.
xxiv

  

 Skipene til Det Bergenske Dampskipsselskaps seilte for det meste i nordsjøfart, og den 16. 

november 1916 ble ”Vega” på 1 166 bruttoregistertonn senket etter tysk inspeksjon. Skipet var på vei 

fra Bergen til Newcastle med 16 passasjerer om bord, og i lasten var det 110 tonn hermetikk og 10 

tonn maskindeler. Tyskerne ønsket ikke å skade Vegas mannskap og passasjerer, men det var for å 

hindre at lasten kom til Storbritannia at skipet ble senket. 17 dager tidligere hadde rederiet mistet sitt 

første skip i krigsforlis, lasteskipet ”Saturn” på 999 bruttoregistertonn, som ble torpedert av tyskerne 

mens skipet gikk i fraktfart mellom Liverpool og Narvik. Det største enkelttapet for Det Bergenske 



Dampskipsselskap skjedde 7. desember samme året da lasteskipet ”Meteor” på 4 211 

bruttoregistertonn ble senket av en tysk ubåt i Atlanterhavet.
xxv

 Fra 31. oktober 1916 og frem til 

krigsslutt 11. november 1918 mistet Det Bergenske Dampskip totalt 17 skip, derav 15 i krigsforlis.
xxvi

 

Agderredernes seilskip gikk i krigsårene i trampfart på alle verdenshav og fraktet blant annet 

korn mellom Nord-Amerika og Storbritannia og kull mellom Storbritannia og Sør-Amerika. En av 

Farsundsrederne som satset på stålseilskip var Th. Brøvig, som i 1916 kjøpte barken ”Cedarbank” på 2 

825 brutto tonn, men året etter forsvant seilskipet i Atlanterhavet. I perioden mellom 1905 og 1918 var 

det også rederier på Agder som kun satset på dampskip, og blant disse var Lundegaard & Stray i 

Farsund som ble etablert i 1910, men som fra september 1916 og frem til krigsslutt mistet 7 skip i 

krigsforlis. I 1918 var det bare 6 seilskip igjen i Farsund og 4 av disse tilhørte Brøvigs rederi.
xxvii

  

De norske skipstapene under Den første Verdenskrig var forholdsvis store tatt i betraktning av 

at Norge i utgangspunktet var nøytralt, men det at norske myndigheter og norske redere bandt seg opp 

i mot britiske interesser var nok en vesentlig årsaksfaktor til de store tapene. Så kan man videre spørre 

seg om ettervirkningene av de rene skipstapene. Skip kan forsikres og erstattes, og under en 

krigssituasjon skjer det også teknologiske forbedringer og nyvinninger som kommer det sivile 

markedet til gode. Den første Verdenskrig førte dermed til sanering av seilskipsflåten på Agder og 

fornyelse av dampskipsflåten i Bergen. 

 

2.3 Krigsslutt og det økende internasjonale fraktbehovet 1918-1920 

Store deler av Europa lå i ruiner etter krigsslutt i november 1918 og skulle gjenoppbygges, men på et 

kontinent hvor alt av ressurser var tappet til det ytterste måtte det satses på import av varer. Europa 

hadde et skrikende behov for reservedeler, maskinene, samt teknisk utstyr, og dermed fortsatte den 

store etterspørselen etter ledig tonnasje frem til 1920 da markedet ble mettet og fraktratene sank.
xxviii

 

Fra Amerika, Afrika og Australia kom det varer til Europa, og i rollen som befrakter stod norske 

redere sterkt. Men også innad i Europa var det sterk etterspørsel etter ledig tonnasje, og det var særlig i 

dette momentet at norsk skipsfart fikk god drahjelp innen teknologiske nyvinninger.  

 I tidsrommet 1919-1920 kontraherte norske redere til sammen 41 dampskip ved britiske verft 

på til sammen 241 580 dødvekttonn, 46 ved norske verft på til sammen 102 780 dødvekttonn, 21 ved 

nederlandske verft på til sammen 54 010 dødvekttonn, samt sju ved tyske, danske og svenske verft på 

til sammen 16 700 dødvekttonn.
xxix

 Frem til utgangen av 1920 hadde dermed den norske handelsflåten 

gjennom innkjøp av nye dampskip med større lasteevne og motorskip kommet opp på et førkrigsnivå i 

forhold til hva fraktkapasitet angikk.   

Innen skip beregnet for passasjerfrakt var investeringene noe mer moderate, noe som sees i 

skipskjøpene til Det Bergenske Dampskipsselskap, som i perioden 1918-1920 gikk til innkjøp av to 

nye dampskip. Det var ”Leda” på 2 519 bruttoregistertonn til en pris av 65 000 pund og ”Corvus” på 1 

317 bruttoregistertonn.
xxx

 Selv om Det Bergenske Dampskipsselskap ikke gikk til innkjøp av flere skip 

i denne perioden som følge av de svært skyhøye byggekostnadene, så befraktet rederiet i årene 1918-



1924 i alt 41 lasteskip. To av disse brukte skipene ble senere innkjøpt til rederiet.
xxxi

 Bakgrunnen for 

den enorme befraktningskapasiteten i rederiet, hadde direkte årsakssammenheng med de høye 

konjunkturene i fraktmarkedet. Den norske skipsfarten fortsatte å gi store avkastninger etter Den første 

Verdenskrig, men det store spørsmålet innen næringen var om dette var noe som ville vare utover på 

1920-tallet. 

  

2.4 Skip i opplag og avviklingen av norsk seilskipsfart 1920-1928 

Begynnelsen av 1920-tallet var innledningen til den endelige omleggingen av strukturen i norsk 

skipsfart og innledet også det siste tiåret med norsk seilskipsfart. Da konjunkturene endret seg i 1920 

måtte rederne legge nye strategiplaner, som også skulle tilpasses i et internasjonalt 

skipsfartsperspektiv.
xxxii

 Seilskipstradisjonen hadde stått sterkt på Agder sammenlignet med 

utviklingen i Bergen. Dette sees tydelig ut fra den situasjon at mer enn 50 år etter at Bergensrederne 

gikk over til damp så fortsatte Agderrederne med seilskipsfart helt frem til konjunktursvingninger 

tvang seilskipene i opplag, eller at skipene havarerte. 

Stålfullriggeren ”Gunda”, tilhørende Brøvigs rederi i Farsund, overlevde Den første  

Verdenskrig, og skipet hadde gitt rederiet gode inntekter i de første etterkrigsårene. ”Gunda” gikk i 

trampfart over lengre destinasjoner, og lasten utgjorde alt fra linfrø og hvete til kull og trelast. Den 25. 

oktober 1920 ankom ”Gunda” Stockholm med 2 800 tonn kull, og i svenske østersjøhavner ble det 

lastet trelast som skulle til Sør-Afrika. ”Gunda” ankom Durban i april 1921, men der måtte skip og 

mannskap vente i seks måneder på ny frakt som bestod av mais som skulle til Le Havre, hvor skipet 

ble liggende i opplag. ”Gundas” siste reise under norsk flagg var med en last korn fra Amerika til 

Antwerpen hvor skipet ankom våren 1924, men da hadde rederiet i Farsund bestemt seg for å avvikle 

seilskipsflåten.
xxxiii

  

 Bygderedere på Agder holdt det gående med seilskip i trampfart helt frem til galeasen 

”Farvel” av Søgne forliste i Skagerrak utenfor Nord-Jylland i 27. juni 1928.
xxxiv

 Skipets siste reis var 

med trelast fra lokale sagbruk i Søgne og med destinasjon Tyborøn. Like før innseilingen til 

Tyberønkanalen blåste været kraftig opp og det satt inn med et forrykende uvær. Det siste møte med 

Danmark ble for hardt for den 72 år gamle seilskuta, som med hull i bunnen og brukket mast ble slept 

inn til Struer. Skipet ble losset, hullene tettet og masten spjelket. Mannskapet på tre gjorde seg klare 

for tilbakereisen til Søgne, og ”Farvel” hadde været på sin side inntil skipet var omtrent midt i 

Skagerrak da det bygget seg opp til kuling fra nordvest. Skipet ristet og knaket, stakene røk og til slutt 

falt stormasta over bord. ”Farvel” ble liggende å drive i Skagerraks bølgende hav, men ble oppdaget 

av en av de danske Englands-damperne som tok mannskapet om bord.
xxxv

 

Det at norske redere for godt avviklet seilskipsflåten på 1920-tallet førte til at dette tiåret ble 

en særskilt periode innen moderniseringen av den norske flåten. Det er også i denne perioden at det 

virkelige skillet begynner å markere seg mellom rederne på Agder og i Bergen. Rederne på Agder 

hadde gjennom sin storsatsing på seilskip ikke klart overgangen fra seil til damp raskt og tidlig nok i 



forhold til konkurransesituasjonen. I dette momentet ligger også et skille mellom by- og bygderederen 

på Agder, for mens byrederen drev med skipsfart på helårsbasis var skipsfarten kun en av 

bygderederens mangesysleri.
xxxvi

 Den tradisjonelle bygderederen på Agder, for eksempel i Søgne, 

seilte i Danmarksfarten om våren og sommeren, om høsten var det fiske og gårdsdrift som dominerte, 

mens vinteren ble brukt til klargjøring av neste sesong. 

 

 

Søgneslupp på vei til Danmark med trelast. Skipet på bildet er nærmest identisk med sluppen Farvel. Arkivfoto: 

Fra Karl T. Skarpeid (1912-1999) sitt billedarkiv. 



Dermed oppstod den spesielle situasjonene at Agderrederne ikke representerte en klar enhet innen 

skipsfartsutviklingen. Det var altså et skille mellom by og bygd på Agder, og derfor var det byrederne 

som førte an innen moderniseringen da de mer eller mindre gikk direkte over fra seilskip til å satse på 

tankskip, først damp så motorskip. Bergensrederne derimot, som hadde fulgt britene teknologisk, 

klarte overgangen fra seil til damp raskt og tidlig, og fikk dermed et stort forsprang innen en moderne 

norsk dampskipsflåte. Men så sakket rederne i Bergen etter, for de klarte ikke overgangen fra damp til 

motor før rundt 1930. Det er denne omstillingen som dermed ligger bak den situasjonen i norsk 

skipsfart som førte til at rederne på Agder satset på tank- og bulkskip i linje- eller trampfart, mens 

rederne i Bergen fortsatt hadde et solid grep om linjefarten i Nordsjøbassenget.  

 

2.5 Internasjonal oljefrakt på innkjøpte tankskip i årene 1926-1931 

Etter gjenoppbyggingen av det krigsherjede Europa, og med nedadgående konjunkturer på midten av 

1920-tallet, minket behovet for eldre og kostnadskrevende tankskip. Oljeselskapene hadde ikke bare 

kontroll over oljeutvinningen, men de hadde også i mange tilfeller ansvar for og kontrollen av 

oljefraktene fra kildene i USA og Midtøsten til forbrukerne i Europa. 

Royal Dutch Shell fraktet olje på egne skip gjennom rederiet Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. 

I 1926 gikk Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. til det skritt at selskapet la ut 37 brukte damptankere for 

salg, og for å friste eventuelle interessenter ble det gitt tilbud om gunstige lån og avtaler om 

langsiktige befraktningskontrakter med inntil 10 år.
xxxvii

 Årsaken til Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. 

sitt ønske om å selge disse tankskipene var den tekniske usikkerheten og økonomiske kostnaden som 

eierne fryktet skulle ramme dem ved å la skipene ble liggende i opplag, og selskapet så samtidig på 

alternative investeringer som kunne gi større avkastning. I tillegg til disse momentene var det visstnok 

også stor sannsynlighet for at uavhengige redere kunne drive skipene billigere. Etablerte norske 

rederiermiljøer i Bergen og Oslo anså tilbudet fra Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. som en usikker 

investering og med minimale muligheter til fortjeneste. Denne vurderingen hadde nok en viss 

sammenheng med å finne argumenter som forsvarte betydelige investeringer i brukte og eldre skip og 

usikkerheten omkring bruken av dampskip til frakt av olje over lengre destinasjoner.    

 På Agder så rederne annerledes på tilbudet Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd., for både tidligere 

redere med Martin Mosvold i spissen, samt en del småinvestorer tok sjansen.
xxxviii

 Martin Mosvold 

fikk i 1926 en meddelelse fra en britisk megler som inneholdt opplysninger om at Anglo Saxon 

Petroleum Co. Ltd. skulle selge 37 gamle tankskip, og i henvendelsen til Mosvold kom det også klart 

frem at tilbudet inneholdt en fraktgaranti vedrørende skipene.
xxxix

 Mosvold og andre redere på Agder, 

som blant annet Th. Brøvig,
xl
 lot seg ikke be to ganger med det resultat at 17 av disse oljetankerne ble 

innkjøpt til Agder, mens 9 skip ble innkjøpt av andre norske redere.
xli

 Martin Mosvold var i 1930 den 

største tankskipsrederen på Agder med en flåte på fire skip på til sammen 23 509 bruttoregistertonn.
xlii

 

Kjøpene av brukte skip forsterket også inntrykket om at agderrederne fortsatte å investerte i eldre 

britisk tonnasje. Bak agderredernes beslutninger lå nok også det faktum at kjøpene krevde liten 



egenkapital i forhold til aksjekapitalen, fordi Anglo Saxon Petroleum Co. Ltd. gav kjøperne kreditt 

med sikkerhet i langtidscertepartier.
xliii

 Dermed ble risikoen fordelt på flere aksjonærer som også 

involverte forsikringsselskaper, banker og meglere som mer og mer spilte en stadig større rolle innen 

finansieringen av skipsflåten. Langtidscertepartiene bidrog også til at de rederne som hadde investert i 

Anglo Saxon skip ble atskillig mindre rammet enn redere som ikke hadde langsiktige fraktavtaler ved 

det globale økonomiske krakket i 1929.
xliv

 

Det er i perioden 1926-1931 at det også fremkommer et interessant økonomisk skille mellom 

regionene innen skipsfartsnæringen, for de veletablerte rederiene i storbyene Oslo og Bergen hadde 

kapital til å investere i Anglo Saxon skipene, men de valgte å stå over. Rederne på Agder grep 

muligheten, og denne avgjørelsen var i de kommende tiårene derfor med på å trekke Agder frem som 

pådrivere av utviklingen av den svært innbringende tankskipsflåten. 

 

2.6 Norske rederes kontraheringer ved danske og svenske verft på 1920-tallet 

Skipsfartskrisen som rammet norske redere i årene 1920-1921 fikk dramatiske konsekvenser for 

næringen og la dermed grunnlaget for en tidsepoke som bar preg av at store endringer var på gang 

innen skipsfarten. De eldre seilskipene ble først utkonkurrert og gikk til opphugging, men også eldre 

dampskip var ute av markedet, og småredere gikk konkurs. 

Det var i denne situasjonen at norske redere også så at norske skipsverft, norske banker og 

egen økonomi ikke kunne ligge som grunnlag for den moderniseringsprosessen som krevdes for en 

omstilling innen skipsfartsnæringen. Dermed måtte rederne finne andre nøkler og nye løsninger som 

kunne benyttes til modernisering av flåten. Løsningen fant rederne i Danmark og Sverige, for ved 

gunstige kontraheringsavtaler ved danske og svenske verft, og den damp- og motorskipsteknologien 

som disse verftene kunne prestere klarte norske redere å etablere en ny og moderne flåte. Samtidig slet 

Storbritannia med overgang fra damp- til motorskip, noe som hadde sitt utspring i at britene, med egne 

store kullreserver, foretrakk dampskip fremfor dieseldrevne motorskip. Dermed gikk Norge inn i en 

særstilling som skipsfartsnasjon, for med gunstige finansieringsavtaler ved svenske verft, og verdens 

fremste høyteknologi på de danske verftene seilte Norge frem som stormakt på havet. Som eksempel 

kan nevnes at Norges andel av verdenstonnasjen i 1910 utgjorde 3,8 %, mens den i 1939 utgjorde hele 

7,1 %, altså nærmest en fordobling.
xlv

  

I årene 1925-1931 ble de fleste kontraheringer ved svenske verft inngått med norske redere, og 

grunnen til nordmennenes store interesse for svenske verft lå ikke bare i den nye 

skipsbyggingsteknologien, men også i selve kontraktene. For bak kontraktene lå nemlig en 

betalingsmodell hvor svenske banker og verft dannet den finansielle strukturen ved på forhånd å sikre 

rederiet med lange tidscertepartier som sikkerhet for lånet, og som egenkapital krevde skipsverftet at 

rederiet måtte stille med rundt 20 % av kjøpesummen.
xlvi

 Når denne finansieringsløsningen var så 

lukrativ for de norske rederiene, så skyldes det i hovedsak det faktum at den ekspansjonen som 

skjedde innen nybygg på 1920-tallet i stor grad var knyttet opp mot selvfinansiering, og uten lån fra 



norske finansieringsinstitusjoner. Norske redere satset fra da av mer på spesialbygde skip til blant 

annet fruktfart og på oljetankere. I 1918 utgjorde den norske motorskipsflåten 68 000 dødvekttonn, og 

i løpet de kommende 10 årene hadde denne økt til 614 000 dødvekttonn. I samme periode hadde 

seilskipsflåten tilhørende norske redere blitt redusert fra 249 000 dødvekttonn til 14 000 

dødvekttonn,
xlvii

 og frem mot 1931 utgjorde motorskipene mer enn 38 % av hele den norske 

handelsflåten.
xlviii

  

I april 1929 fikk ledelsen i Det Bergenske Dampskip meddelelse fra den norske regjering om 

at staten var interessert i å inngå en seks år lang postbefordringskontrakt med rederiet. Det var dette 

som gjorde utslaget som igjen førte til kontraheringen av ett nytt skip i Nordsjøfart på England. Den 

15. august 1929 vedtok direksjonen i rederiet at selskapets nye skip skulle bygges ved Helsingør 

Jernskibs- og Maskinbyggeri. I henhold til anbudet skulle det hypermoderne skipet, som hadde en 

kontraheringpris på 5 millioner kroner, klare en toppfart på hele 19 knop. I selskapets direksjon hadde 

man også diskutert skipets navn, og kommet til enighet om at luksusskipet skulle bære navnet 

”Venus”, som klang godt i rederiets kontorer, men det førte til av den gamle nordsjøsliteren ”Venus” 

ble omdøpt til ”Sylvia”.
xlix

  To år etter at kontraheringen var gjort var det nye skipet ferdig ved verftet, 

og det var et skip som gjorde et revolusjonerende innrykk i norsk skipsfart. Den nye ”Venus”, som var 

på 5 406 bruttotonn, 395 fot lang, 54 fot bred og med to firetakts dieselmaskiner på 12 000 

hestekrefter, klarte på prøveturen gjennom Kattegat å komme opp i en imponerende fart på 20 knop.  

 

 

Motorskipet ”Venus” av Bergen med sine to firetakts dieselmaskiner på 12 000 hestekrefter og en toppfart på 

opp mot 20 knop innledet en ny æra innen norsk skipsfart (Arkivfoto: Det Bergenske Dampskipsselskap). 

 



Det var ikke bare det utvendige synet av skipet som må ha virket imponerende, for innvendig var det 

både spisesal med plass til 160 passasjerer, røykesalong, musikksalong og bar, og med totalt plass til 

255 passasjerer. Da ”Venus” forlot dansk havn møtte kong Christian frem for å ta dansk verftsindustri 

fantastiske nybygg i øyesyn. Kongen fant bare en feil ved skipet, og det var at det ikke tilhørte et 

dansk rederi. Og da ”Venus” seilte inn på Oslo havn, som første stoppested på etappen til Bergen, 

vakter det stort oppstyr. Kong Haakon, regjeringens medlemmer og representanter fra Stortinget, samt 

ledelsen i Postvesenet tok det nye skipet i øyesyn. Postledelsen i Norge var særlig glade over at 

postforbindelsen mellom Norge og Storbritannia ble forbedret med et slikt raskt skip, og reisetiden 

mellom Oslo og London ble redusert fra 48 til 42 timer. Fra britisk hold ble det nye skipet også ønsket 

velkommen, og ”Venus” sin inntreden i linjefarten på Storbritannia førte til at det ble satt opp ett 

ekstra ekspresstog mellom Newcastle og London som korresponderte med skipet.
l
 

 

Kontrasten mellom Bergen og Agder jevnet seg betydelig mer ut i forholdet mellom damp- og 

motorskip rundt 1930 da flere redere på Agder, som A. J. Mørland i Arendal, J. C. Jørgensen i 

Grimstad og O. A. T. Skjelbred i Kristiansand i 1929 gikk til innkjøp av nye motorskip.
li
 Forskjellen 

var derimot den at mens rederne i Bergen satset på motorskip i regulær linjefart, både innen person- og 

godsfrakt, så satset rederne på Agder på motordrevne oljetankskip. 

 

3.0 Konklusjon 

Det var flere årsaker som førte til at rederne i Bergen lå foran Agderrederne i modernisering av flåten i 

årene 1905-1931. Dermed må perioden inndeles i flere tidsperspektiver for å finne separerte eller 

vedvarende faktorer som førte til denne situasjonen. 

 Både før og etter unionsoppløsningen i 1905 hadde rederier i Bergensdistriktet en betydelig 

linje- og trampfart på Storbritannia, og disse rederne lot seg også påvirke av den teknologiske 

utviklingen innen skipsfarten som gjorde seg gjeldende hos britene ved overgangen fra tre til jern- og 

stålseilskip, og fra seil- til dampskip. Innen modernisering og teknologiske nysatsninger lå 

bergensrederne dermed mange skipslengder foran rederne på Agder, hvor enkelte bygderedere holdt 

på seilskipstradisjonen helt frem til 1928.  

Den første Verdenskrig var i seg selv et vendepunkt for norsk skipsfart, for aldri før i historien 

har det vært en slik etterspørsel etter ledig tonnasje. Krigen kostet Norge mye i tap av skip og 

mannskap, og dermed skjedde det en ikke planlagt sanering av den totale norske seilskipsflåten, som 

også rammet rederne på Agder og i Bergen. Gjenoppbyggingen av det krigsherjede Europa førte til en 

fortsatt etterspørsel etter skipstonnasje og påtvang en nærmest ukontrollert skipskontrahering, som 

dermed førte til en betydelig modernisering av den norske handelsflåten. Det var store kostnader 

forbundet til kontraheringer i årene 1918-1921. Dette sinket på nytt moderniseringsmuligheten hos 

rederne, og særlig på det kapitalfattige Agder.  



Bergensrederne investerte i nye og kostbare dampskip, først og fremst til linjefarten i 

Nordsjøbassenget, men de var også tilbakeholdne med større kapitalkrevende investeringer. Et annet 

og viktig moment i denne sammenheng er at da fraktratene sank på 1920-tallet, så benyttet noen 

nyetablerte redere på Agder i 1926 seg av muligheten til å kjøpe opp brukte tankskip med langsiktige 

fraktavtaler. Disse skipene dannet dermed grunnlaget for den store ekspansjonen blant Agderrederne 

innen tankskip i oljefrakt på 1930-tallet.  

 Redere både på Agder og i Bergen kontraherte på 1920-tallet nye moderne damp- og 

motorskip ved verft i Sverige og Danmark. Det som også er interessant i denne sammenheng er å se på 

Skandinavia som en enhet innen skipsteknologi, og som la grunnlag for de forhold som muliggjorde 

fremveksten av en ny og moderne norsk flåte. I Sverige ble norske rederes nykontraheringer finansiert 

ved hjelp av svensk bankkapital og langsiktige fraktavtaler som ble regnet som god pant. Danskene 

gjorde også sitt til for å tekkes de norske rederne, og fra danske verft, som var blant verdens mest 

moderne, ble Norges hurtigste linjeskip ”Venus” av Bergen levert i 1931. Det Bergenske 

Dampskipsselskap hadde ved sin anskaffelse av ”Venus” ikke bare satt fokus på modernisering innen 

norsk skipsfart, men også bidradd til å vise hva samspillet med skandinavisk verftsindustri kunne bety 

for hele den norske skipsfarten. 
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