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MÅNADSFARTYG  December 2022 – Holma 

Denna månad är det 60 år sedan motortankfartyget Holma (IMO 5153589) levererades 

från Götaverken till Onstadsrederierna. 

Under flera decennier i mitten av 1900-talet hade skeppsredare Haakon Onstad den senaste 

typen och många gånger de största tankfartygen i Sverige och även i ett internationellt 

perspektiv. Från i mitten av 1940-talet var det oljan som blev den främsta energikällan och 

har så varit fram till idag. Onstad hade redan under mellankrigstiden liksom sin broder Niels 

Onstad insett att oljetransporter hörde framtiden till – och därmed satsat på att bygga upp 

rederier för oljefrakter. Haakon Onstad lät till och med anlägga en egen oljedepå i 

Munkedals hamn längst inne i Gullmarsfjorden i mitten av 1940-talet. Fem stora cisterner 

anlades varav den första uppfördes 1946. Samtidigt byggdes en ny hamnpir och hamnen 

fördjupades. Till och från hamnen distribuerades främst raffinerade oljor både med båt och 

tåg. Haakon Onstad hade genom övertagandet av Munkedals Pappersbruk i maj 1942 även 

fått Munkedals hamn och till denna löpte/löper järnväg från pappersbruket via Munkedals 

station. På bruksjärnvägen transporterades oljan från hamnen till kund. 

 

Förnyelse av tankfartygsflottan 

Fram till mitten av 1950-talet hade Onstadsrederierna ledningen i Sverige om att inneha de 

största fartygen. Därefter ökade konkurrensen genom Sven Salén och Salénrederierna. Han 

hade 1958 tagit leverans av nya stora råoljetankfartyg på över 40 000 dwt, vilka var byggda 

vid Götaverkens skeppsvarv i Göteborg respektive Landskrona. Dessa var Sven Salén (1958), 

Sea Song (1959) och Sea Serpent (1961), vilka på den tiden ansågs som supertankers. År 

1959 sålde Onstad det ålderstigna tankfartyget Trykon, som var byggt av Götaverken 1929 

och som hade varit i Onstads ägo sedan 1940. Hon hade under många år seglat i indonesisk 

oljefart, men 1959 ansågs hon ha tjänat ut, och den 23 juni anlände hon under bogsering till 

Persöners i Ystad för nedskrotning efter ett par års uppläggning i Munkedals hamn. Trykon 

blev för övrigt det första tankfartyget som demonterades i Ystad. 

 

I början av 1960-talet blev det aktuellt med ytterligare försäljning av några av de äldre 

tankfartygen, bland annat tankern Sylvania som ingick i Götaverkens långa serie av 17 000-

tonnare och byggd 1953. Därefter såldes i tur och ordning tankfartygen Julius, Constance 

(namngivna efter Haakon Onstads föräldrar), Atlantic Queen och Arabian Queen till 

utländska köpare. Constance och Atlantic Queen lämnades för upphuggning i Fjärran Östern, 

medan de övriga blev kvar i trafik ytterligare några år.  
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I samband med dessa försäljningar beställdes tankfartyget m/t Holma vid Götaverken. Hon 

var på 34 000 dwt och utrustad med en 10-cylindrig Götaverken diesel som utvecklade 13 

750 hk.  

 

Vid sjösättningen den 14 augusti 1962 gavs fartyget namnet Holma efter Onstads herrgård i 

Lysekils kommun i Bohuslän. Gudmor var Margit Hövdén som var gift med advokat Sture 

Hövdén. Den 12 december samma år levererades m/t Holma till Rederi AB Monacus, 

Kungsbacka. Dittills hade samtliga nya tankfartyg byggts vid Götaverken för Haakon Onstad. 

Holma var utrustad med vacker midskeppsöverbyggnad. Dessutom blev Holma det sista för 

rederiet som byggdes vid Götaverkens cityvarv.  

 

 
Holma. Sjösättningen den 24 augusti 1962. Foto: Krister Bång 

 

Fartyget hade nybyggnadsnummer 767 med dimensionerna 208,92×26,27×14,33 meter. 

Tonnaget var 21 842 brutto, 13 109 netto och 34 650 dwt. Efter leveransen i Göteborg avgick 

m/t Holma till Bahrein och anlände dit den 2 januari 1963. På returresan ankom hon till Suez 

den 17 januari, men återvände till Göteborg och ankom Götaverken den 27 januari för 

garantiarbete. Holma lämnade varvet den 7 februari 1963 med destination till Aruba i 

Västindien.  
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Holma i Göteborgs hamn den 7 februari 1963. Foto: Krister Bång 

 

Motortankfartyget blev en framgång för Onstad och rederiet planerade att sälja m/t Holma i 

anslutning till att m/t Brita Onstad levererades från Götaverken Arendal sommaren 1970 – 

men då fick rederiet en mycket välbetald charter för m/t Holma av oljebolaget Shell. Därmed 

blev det lyckosamma tankfartyget kvar i Monacus i ytterligare cirka två år men såldes 1972 

till sjökapten Lars von Barth, Onsala (Independent Chartering Co, Inc, Panama), ett bolag ägt 

av Alpaca Shipping inom Onstadsgruppen, för $ 2 000 000.  

 

Holma övertogs av det nya rederiet i New York men blev alltså kvar i Onstadsgruppen, nu 

hos rederiet Alpaca Shipping i Monaco. Fartygets namn behölls och ändrades först i juli 1974 

till Gothic Lady. År 1982 såldes tankfartyget vidare till Marmara Shipping Co Ltd, Panama, 

som den 6 april samma år döpte tankern till Amazona. Efter tre år som oljetransportfartyg 

för Marmara Shipping såldes hon till Lucky Manufacturing & Trading, Chittagong Roads, 

Bangladesh för upphuggning. Ankom Chittagong Roads i Bangladesh i juli 1985 och 

upphuggningen påbörjades den 3 augusti samma år. Motortankfartyget Holma blev nästan 

23 år.  
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Holma i Vancouver den 6 mars 1974. Från Rickard Sahlstens diabildsamling. 

 

 

 

Text: Lennart Bornmalm 

     

Källor: 

Krister Bång, pers comm. 2022.  

Rickard Sahlsten, pers comm. 2022.  

Osterman, Karl, Onstadrederierna, Båtologen, 1996. 

Svensk Sjöfarts Tidning 

Fakta om Fartyg 


