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MÅNADSFARTYG Juni 2022 – Ariadne och Aphrodite
Bilden nedan visar OBO-fartyget Ariadne, byggt på Götaverkens Arendalsvarv 1972 för ett
partrederi med Åke Högberg, Stockholm, som huvudredare.
Götaverken hade fram till 1972 byggt 24 stycken OBO-fartyg av ungefär samma design med
en dödvikt på runt 102 000 ton. Vissa ändringar och modifikationer gjordes under resans
gång, huvudsakligen olika huvudmaskinerier och även lastpumparrangemang, men det var
ett av varvets standardfartyg som levererades 1972 till partrederiet.

Emanuel Högberg (1891–1985), Sveabolagets nestor, hade tre söner. Den äldste, Curt
Högberg (1918–1986), var den som fick efterträda fadern som VD för Sveabolaget 1963, en
befattning som han innehade till 1978. Rederiet övertogs två år senare av Nordstjernan.
Flera av Sveabolagets fartyg, oftast de större oceangående, var ägda av partrederier med
Sveabolaget som huvudredare. Delägarna kom ofta från Gävleområdet, den plats där
Emmanuel Högberg en gång startade sin karriär.
Mellansonen, Åke Högberg (1921–1990), var också verksam som skeppsredare, inte i
Sveabolaget utan i olika partrederier där han frontade som huvudredare. Han startade
Rederi AB Ceres 1949 och Amphion 1956. Rederi AB Bellis var det bolag som senare var mest
aktuellt. Bland hans delägare fanns namn som Wilhelm Klingspor, Hugo Stenbeck, Sven
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Engwall (Gevalia), Rickard Hain och även fadern Emanuel Högberg. Förutom
rederiverksamhet bedrev han agentverksamhet från kontoret på Torstensonsgatan 3 i
Stockholm.
Bland fartygen var det oftast tankbåtar som Orion (ex. Frans Suell), Ceres och Hyperion.
Artemis på 96 600 tdw byggdes på Eriksberg 1968 och att varvet hade ägande i det fartyget
är nog ingen vild gissning då Sven H. Häggqvist (VD för Eriksbergs varv) en tid stod som
huvudredare för det fartyget som 1974 såldes vidare till Norge.

Ariadne
Fartyget, som hade nybyggnadsnummer 854, var ett konventionellt OBO-fartyg med en
dödvikt på sommardjupgående av 103 332 tdw med nio lastrum där fem av dem var
förstärkta för tunga malmlaster. Ballast hade man i topving- och dubbelbottentankar och där
fanns också en rörtunnel för last- och ballastledningar. Pumprummet, med tre
ångturbindrivna lastoljepumpar, hade man placerat mellan lastrum 5 och 6, antagligen för
närheten till lastmanifoldrar och kortare rördragning.
Lastluckorna, alla OBO-fartygs kritiska punkt, var levererade av finska Navire och av
sidorullande typ. Luckorna manövrerades av hydraulmotorer kopplade till kuggstänger på
luckornas undersida.
OBO-fartyg vill inte ha lastvärmeslingor i botten på rummen, slingor som måste demonteras
innan man lastar torra laster. Här användes ett patenterat system från varvet där slingorna
var en integrerad del av lastrumsskotten.
Maskinrummet pryddes av en 9-cylindrig Götaverken diesel på 19 800 bhp, som i gott väder
gav en maxfart av 16 knop. Där fanns också två Babcock & Wilcox pannor, som Götaverken
tillverkat samt dieselgeneratorer från Bergens Mekaniska verkstad.
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Fartyget avgick efter leveransen mot Persiska viken och var sedan huvudsakligen sysselsatt
som tankfartyg. Redan 1974 hände samma sak som för Artemis, nämligen att chefen för
nybyggnadsvarvet, Nils V Svensson, antagligen av liknande finansiella skäl, gick in som
huvudredare i partrederiet. Marknaden blev dålig och i maj 1975 kom hon till Byfjorden för
uppläggning.
I slutet av 1976 såldes hon till ett Liberiarederi, Utah Transport Inc. för 11,9 MUSD och
döptes om till Lake Berryessa. Den 28 januari 1977 lämnade hon Göteborg för sin nya ägare.
Fartygets fortsatta öde saknar inte intresse.
Såsom Lake Baryessa (namnet efter en stor vattenreservoar i Kalifornien) och med en spansk
besättning ombord som sökte hjälp av ITF i Australien för outbetalda löner blev hon 1979
huvudpersonen i en sång med samma namn som skrevs och spelades in av folksångaren Don
Henderson och finns på skivan Unionsongs som innehåller fackföreningssånger (se bilaga).
År 1982 såldes hon till ett annat Liberia rederi ägt av Hong Kong magnaten Eddie Hsu med
Eddie Shipping. Namnet blev nu Coal Transporter. Ett annat Monrovia bolag, Marcona, tog
över henne 1984 och målade över Coal så nu fick hon bara heta Transporter.

År 1985 tog Panther shipping i Manilla över fartyget som bytte namn till Ranger.
Året därpå tog ett annat bolag i Manilla, Joscar Shipping Co över fartyget en kort tid med
P&O som ship manager. Efter ytterligare ett år, 1987, när hon var 15 år gammal, återvände
hon till Skandinavien när K/S Finans Invest Konsortium IV A/S i Oslo köpte henne. Bolaget
sköttes av Tschudi & Eitzen. Nytt namn blev Norman Siboss och flaggan blev NIS.
Två år senare, 1989, tog ett annat kommanditbolag över henne, K/S Combi Sabrina c/o
Finanshuset Projekt A/S Oslo. Nu blev namnet Combi Sabrina och management hamnade
hos Brövig Shipmanagement i Farsund.
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Så är vi framme vid 1991 då fartyget var 19 år gammalt Med den typ av ägare, sju stycken,
som fartyget haft kan man nog anta att intresset för underhåll av lastrum och ballasttankar
samt eventuella reparationer alternativt förnyelse av stål varit synnerligen begränsat. Inte
minst de norska finansuppläggen hade säkert andra målsättningar. Klassällskap för fartyget
var fortfarande Det Norske Veritas. Hon hade då, högst troligt, också blivit en vanlig bulk
carrier som ofta transporterat korrosiva kollaster.
År 1991 såldes fartyget till ett rederi i Piraeus, Lone Eagle Shipping och bytte namn till Alpha
Star. Det första man gjorde var att byta klassällskap till grekiska Hellenic Register. En initial
survey gjordes men inga skador noterades på spant eller webramar men flera lastrum
exempelvis no 2, 5 och 8 inspekterades inte.
Två år senare noterades sprickor i rum no 1 som reparerades av medföljande
resereparatörer. Special survey skulle göras samma år men ägaren sökte ett års ”grace” hos
klassen som då tyvärr inte kunde besiktiga lastrummen som var fulla med soya bönor och
därför endast besiktigade topvingtankarna som tycktes vara OK och fartygets special
surveydatum flyttades fram till oktober 1994. I november 1993 bytte ägaren
kaskoförsäkringsgivare till ”All American Marine slip” och en premie på 294 000 USD
betalades in. Försäkringsbolaget krävde nu att fartyget skulle byta klassällskap senast
februari 1994.
I november 1993 på ballastresa till Kanada upptäcktes sprickor i dubbelbotten och fartyget
tog in ca 20 ton vatten/dygn som länsades ut. Fartygets befraktare/operatör varnade
befälhavaren via telegram att låta någon inspektera lastrum och tankar i Kanada med de
konsekvenser det kunde innebära. Fartyget anlände till Port Cartier där ändå skadan blev
noterad och fartyget blev belagt med nyttjandeförbud av hamnstatsmyndigheten tills
reparationer utförts. Nu kallades Hellenic Register in. Ytterligare sprickor noterades och
reparationer utfördes av inkallade reparatörer till klassens godkännande.
Den 11 december 1993 lämnade Alpha Star Port Cartier lastad med 99 046 ton järnmalm för
Fos i Frankrike. Lastrum 2, 4, och 8 var tomma. En vecka senare upptäcktes skador i lastrum
2 där webramar var bucklade och spant lossat från bordläggningen och vatten trängde in i
rummet. En nödinspektion den 20 december av alla lastrum visade bucklade webramar och
spant som lossat från bordläggningen i samtliga lastrum. Fartygsägaren ordnade med att
reparatörer skulle komma ombord vid passage av Gibraltar men befälhavaren vågade inte gå
in där på grund av risken för ytterligare en Port State inspektion med samma konsekvenser
som i Kanada. Hellenic Register hade inte heller informerats om utvecklingen ombord.
Den 23 december var det stormväder (Beaufort 11/12) och lastrum 2, 5, och 8
inspekterades. Det hördes ett våldsamt metalliskt gnissel och oväsen i två av rummen och
det stod flera meter vatten i lastrum 2 och 8. Den 26 december sände befälhavaren ett SOS
då fartyget befann sig 100 sjömil syd om Toulon: ”Heavy leak in holds. Afraid vessel will not
hold. Urgently need helicopter to pick up crew”. På kvällen samma dag plockades 42
besättningsmän upp av franska helikoptrar och fartyget fortsatte att driva mot Sardinien.
Den 28 december var fartyget under bogsering av bogserbåten Merau och några
besättningsmän sattes tillbaka ombord. Den 31 december ankrades fartyget utanför Fos.
Noterades flera hål i bordläggningen och lastrummen 2 och 8 var vattenfyllda. Den 5 januari
blev vädret sämre och man befarade att fartyget skulle sjunka. Männen ombord lyftes iland
med helikopter och franska marinen bogserade ut fartyget 50 nm från hamnen. Efter några
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dagar tog SMIT över haveristen och upptäckte när man kom ombord att manluckor till förpik
och vingtankar hade tagits bort, antagligen för att hjälpa fartyget att sjunka. Lastluckorna till
rum no 2 hade kollapsat, det noterades skador i alla lastrum och fartyget hade knäckts
midskepps. Man lyckades få in fartyget till hamnen i Fos där malmlasten lossades ut. Sen
blev det bogsering till Alang för skrotning dit hon anlände 12 april 1994. Skrotvärdet var strax
över 3 MUSD
Fartygets grekiske ägare krävde kaskoförsäkraren på 8,6 MUSD för ”constructive total loss”
av fartyget, något som försäkringsbolaget motsatte sig. Ärendet gick till rättegång och 1996
avvisades ägarens krav. Fartyget hade icke varit i sjövärdigt skick när det gick ut på sin sista
resa, något som ägarbolaget varit medvetet om.

Aphrodite
Men nu också några ord om systerfartyget Aphrodite som vi ser på bilden nedan.

I februari 1973 levererade Öresundsvarvet, en del av Götaverksgruppen, ytterligare ett OBOfartyg till ett partrederi med Åke Högberg som huvudredare. Hon döptes till Aphrodite och
var i princip ett systerfartyg till Ariadne med något lägre dödvikt på 101 800 ton. Efter
leverans gick hon till Persiska viken och sedan till Japan med oljelast.
Redan året efter, 1974, blev Nils Svensson (Götaverken) huvudredare för fartyget.
År 1976 såldes hon till samma bolag som systerfartyget, Utah Transport, Monrovia och bytte
namn till Lake Shasta, även det en sjö och vattenreservoar i Kalifornien. Hon bytte namn till
Platinium Transporter 1982 för samma ägare.
År 1984 tog ett Liberiabolag, Marcona Corporation med adress Monrovia, över henne och nu
fick hon namnet Voyager. Nu började det bli intressant för alla händelser skedde parallellt
med de båda systerfartygen. Vad var Utah Transport för bolag?
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Utah Construction Company i USA startade år 1900 och byggde till en början järnvägar för
att senare gå över till att bygga stora dammar till kraftverk och för bevattning. Mellan 1916
och 1969 byggde bolaget 58 dammar bland dem en av världens största dammar när den var
klar, Hooverdammen. När järnvägsbyggandet avtog övergick man till att äga och driva
gruvor, den första var Iron Ore Spring i Utah. Gruvverksamheten växte snabbt och namnet
ändrades till Utah Construction and Mining Company. Man investerade i gruvor utanför USA,
Marcona järnmalmsgruva i Peru var en sådan men Anläggningsdelen såldes 1969 och det
blev enbart ett gruvbolag med ytterligare gruvor i Peru, alla liggande i District of Marcona.
Marconabolaget expanderade in i sjöfarten när man transporterade järnmalm från Peru till
Japan och fick 1961 sitt första panmaxfartyg för att följas av malmtankers. Marcon
Corporation blev med tiden förutom ett gruvbolag också ett stort rederi med ett 25-tal stora
tankfartyg, malmtankers och OBO-fartyg. San Juan Navigation Company, baserat i USA, fanns
fram till 2011. Marcon hade förutom i Peru också gruvor i Brasilien och på Nya Zeeland och
blev en pionjär med att transportera malmen som slurry i fartyg. Efter att blivit
nationaliserat av en militärregering är bolaget idag dominerat av kinesiska intressen och
heter numera Shougang Hiero Peru.

Efter ett mellanspel med filippinska ägare 1985–1987 som döpte henne till Rover följde hon
systerbåten Ariadne till Skandinavien då K/S Finans Invest VI A/S Konsortium III köpte henne
med Norman International A/S i Oslo som manager. Nytt namn blev Norman Sibona och hon
registrerades i det norsk internationella registret och fick NIS flagg.
År 1989 såldes hon till K/S Combi Sailor c/o Finanshuset Prosjekt A/S i Oslo och fick Brövig i
Farsund som shipmanager. Nytt namn blev Combi Sailor.
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Ariadne och Aphrodite hade från 1973 till 1991 följt varandra med samma ägare i Sverige,
USA, Filippinerna och Norge men nu skiljdes vägarna och Aphrodite såldes 1992 till turkiska
ägare, Marti Shipmanagement i Istanbul, som döpte om henne till OBO Elif. Ett bolag, som
blev känt för att ha besättningskonflikter med ITF och inte minst för att en gång övergett ett
OBO-fartyg med besättning liggande i Dunkirk. Följaktligen blev OBO Elif detained efter en
port state inspektion i Ijmuiden 1995 och låg där en tid. Hon ägdes en kort stund av Falcon
World Shipping i Istanbul innan hon 1998 landade på Gadani Beach i Pakistan för skrotning.

Aphrodite på Gadani Beach

Från registerutdraget 1976 när Ariadne såldes och lämnade svensk flagg kan man notera att
bland ägarna, förutom många småägare, fanns Emanuel Högberg, Peter Wallenberg, Richard
Hein, Frans Malmros, Nils Svensson för att nämna en del kända namn. Alla dock med små
ägarandelar. Wallenstams fastigheter, Beijer, Hanells Industri AB i Örnsköldsvik och Tage
Wiberg AB var några av företagen som var delägare liksom mäklaren Platou.
Curt Högberg verkar ha köpt andelar under svensktiden och hade till slut ca 26 %. Rederi
Zenit hade ca 1 % och samma för Nils Svensson. Den senare var också huvudredare under
den svenska tiden.
För Aphrodite var ägarbilden vid försäljningen ganska lika med många småägare. Richard
Hain och Peter Wallenberg fanns också här plus Lennart Torstensson (Gusums bruk). Av
bolagen hade Hanells Invest 8,3 %, Wallenstam fastigheter 5% och Partille Motor AB 3,3%.
Av mäklare fanns Platou och Ernst Norrthon med på listan. Curt Högberg och Bellis hade ca
9%.
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Zenits ägarandel var vid försäljningen 3,3% och Nils Svensson stod som huvudredare för
fartyget.
Ägardelarna är uppskattningar då det inte går att se vilka intressen som finns bakom flera
utländska bolag (Lichtenstein).

Det är något märkligt med de här två båtarna. Hur kunde de följas åt med samma ägare både
i USA, Asien och Skandinavien under 20 år? Det känns som om det ligger något annat
ägarintresse bakom de frontande bolagen. Är det någon av läsarna som vet något mer om
dessa fartyg?

Text: Nils Sjökvist
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The Lake Berryessa song (ex. Ariadne)
The Lake Berryessa had a full Spanish crew
On below ITF rate with leave overdue
Of claims in Port Stanvak, the men made a list
and asked the SUA if it could assist
But of UDC´s eight ships, Australian sailors none
From such a position not much could be done
Chorus:

Nowhere to go, nowhere to go
Out on a limb, they had nowhere to go
No representation, they had to give ground.
But the fight isn´t over until the last round

Mackay was the carriers next port of call
There are SUA tugmen there, eighteen in all
They would not berth the ship till the Spaniards were paid
And Aussie crews shared in the Queensland coal trade
They had hoped for Hay Point trade union support
But found that alone would this battle be fought

Empty at anchor that OBO lay held
Till the pilot to berth under power was compelled
While knowing the dangers and risks that there were
He´d had dispensation should damage occur
And it was apparent that if he refused
He´s be sacked and the flown – in stand by pilot used

But next day the Lake Berryessa had sailed
And it seemed that the seamens bold campaign had failed
The company crowed to the world it had won
Not knowing the struggle had only begun
For as other unions on this cause unite
There´ll soon be to many for Utah to fight
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