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Odfjell hedrer krigsseilere  
I 1942 stod kaptein Hans Anton Trovik ved roret på Odfjells M/T Lind under en dramatisk 
krigsoperasjon i Nordsjøen. Han ble senere tildelt Krigskorset og flere andre prestisjetunge 
utmerkelser. For å hedre kapteinen, mannskapet og krigsseilernes innsats under andre verdenskrig, 
har Odfjells dedikert et eget lokale til deres minne ved hovedkontoret i Bergen. 
 
Det var påskeuken 1942 og værmeldingen meldte snø, tåke og høye bølger. Godt vær for de allierte 
styrkenes plan: Å utmanøvrere de tyske patruljene og seile ti handelsskip fra Sverige til Skottland. 
Operasjonen ble kalt 'Performance'. Skipene var fylt med viktig krigsmateriell og totalt 471 mannskap 
og soldater. 
 
De ti skipene forlot Gøteborg i tung tåke. I Skagerak var tyske fly og en flåte av 24 tyske krigsskip og tre 
ubåter satt inn for å stoppe dem. Alle handelsskipene hadde blitt utstyrt med maskingevær og 
eksplosiver. Maskingevær for å svare på angrep, eksplosiver for å senke skipet hvis en flukt var umulig. 
De visste alle risikoen: 
 
"Vi tar en risiko. Det vet vi. Men hva gjør det? Går det godt, skal disse prektige skipene være med å 
kjempe for de alliertes sak, og med lasten gjør vi en innsats i arbeidet for å skaffe meget viktig 
krigsmateriell. Naturligvis er det vår plikt heller å senke skipene enn å la fienden ta dem, og på vegne av 
oss alle sammen har jeg gjort alt klart, - slik jeg vet dere vil ha det. Om ulykken er ute, skal dere huske 
én ting, at hos våre kjære hjemme og hos våre landsmenn vil den enkle sannhet leve: Vi gjorde vårt beste 
for å hevde Norges og Storbritannias ære og frihet.» 

Dagordre fra Royal Naval Reserve Commander Sir George Binney til  
Operation Performance's kapteiner, offiserer og mannskap. 
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Skipet som slo oddsen 
Operasjonen er senere kjent som ‘Kvarstad-tragedien’. Av de ti skipene ble to stoppet før de kom til 
åpent hav. Seks sank etter tyske angrep. 19 mann omkom på sjøen, 227 ble tatt til fange av tyskerne. 
Av disse døde 43 senere i tyske konsentrasjonsleirer. 
 
Bare to skip kom frem: B.P. Newton – og Odfjells M/T Lind. 
 
Ved roret på Odfjell-tankskipet sto kaptein Hans Anton Trovik, sammen med et mannskap på 12. Trovik 
hadde seilt med Odfjell siden 1926, og hans erfaring skulle vise seg å være uvurderlig på den ekstreme 
overfarten. 
 

 
Kaptein Trovik (nummer to fra venstre) sammen med mannskap på Lind 

 
Skipet var lite, gikk saktest av alle ti, og bølgene høye, noe som gjorde Lind vanskelig å oppdage for de 
tyske marinefartøyene og luftpatruljene. Kaptein Trovik klarte å seile rundt de fiendtlige styrkene, helt 
frem til skjærtorsdag, da et torpedofly angrep. Etter det som senere blir beskrevet som "eksepsjonell" 
manøvrering, unnslapp Lind angrepet med en hårsbredd, og svarte med maskingevær. Flyet angrep 
igjen, og slapp torpedoene 500 meter fra skipet. Begge gikk rett under kjølen på Lind, men eksploderte 
ikke. Lind slapp unna med en skipsside gjennomboret av 15 kulehull. 
 
Langfredag nådde Lind Storbritannias kyst, og ble ledet gjennom minefeltene av britiske marinefartøy. 
Kaptein Trovik og hans mannskap nådde endelig sikkerhet i Methil, Skottland, lørdag 4. april 1942. 
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M/T Lind 

 

Alliert anerkjennelse 
Kaptein Trovik var en av rundt 30 000 norske sjømenn i handelsflåten under andre verdenskrig. Deres 
innsats sikret forsyninger av viktig materiell gjennom dramatiske krigsår. 
 
Det kostet. Totalt 500 norske skip gikk tapt på sjøen. En av ti sjømenn kom aldri hjem. Trovik alene var 
ombord på Lind i nesten seks år, fra 1939 til 1945. Da mønstret han av på grunn av utmattelse. 
 
Etter Kvarstadaffæren ble kaptein Trovik tildelt Krigskorset av den norske stat. Dette er den høyest 
rangerte utmerkelse i Norge, og tildeles nordmenn som utmerker seg ved ‘personlig tapperhet eller 
fremragende ledelse i kamp’. Krigskorset er tildelt totalt 148 nordmenn fra andre verdenskrig – av disse 
kun 19 fra handelsflåten. Trovik er dermed en av de høyest dekorerte i Norge gjennom tidene. Han 
mottok også den norske Krigsmedaljen og Lloyds medalje for fortjenstfull tjeneste, og han ble av 
Storbritannia utnevnt til Offiser av den britiske Imperieorden.  
 

 
Hans A. Trovik’s samlede medaljer 
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Odfjell hedrer krigsseilerne 
Erik Hjortland, Odfjells teknologidirektør og historieentusiast, har ledet initiativet for å hedre Trovik og 
de norske krigsseilerne ved selskapets hovedkvarter i Bergen. 
 
«Dette er en viktig del av vår historie. Betydningen sjømennene i handelsflåten hadde for alliert seier, for 
den norske eksilregjeringens politiske innflytelse under krigen og for gjenoppbyggingen av landet kan 
ikke overvurderes. Jeg håper at historien om Lind, kaptein Trovik og hans mannskap kan inspirere 
Odfjell-ansatte til sjøs og på land – og minne oss om at vi bygger på en stolt maritim tradisjon,» sier 
han. 
 
Han støttes av førsteamanuensis Frode Færøy ved Norges Hjemmefrontmuseum: «Den innsatsen og 
de ressursene som ble satt i sving på den allierte siden, og som omfattet nærmere 1 100 skip og omkring 
30 000 besetningsmedlemmer, representerte uten sidestykke det største og meste verdifulle norske 
bidraget i den verdensomfattende kampen mot Hitler-Tyskland og de øvrige aksemaktene. Jeg 
berømmer Odfjells beslutning om å hedre besetningen på Lind sammen med rederiets øvrige 
krigsseilere.» 
 
I arbeidet med prosjektet kontaktet Hjortland Jørgen Erdahl, en av Norges fremste eksperter på 
krigsdekorasjoner.  
 
«Innsatsen som ble utført av Trovik og mannskapet står det svært stor respekt av. Deres mot og 
dyktighet under manøvrering er hevet over enhver tvil, og forsterkes ytterligere av deres sivile og ikke-
militære tjeneste. Det er et flott initiativ fra Odfjell å hedre Trovik og krigsseilerne på denne måten, og 
dele deres historie med nye generasjoner,» sier han.  
 
Utstillingen består av Troviks medaljer, plakett og omtaler, og bilder av Lind, av kaptein og 
besetningsmedlemmer om bord. Historiske dokumenter fra Operasjon Performance, mannskapslister 
og Troviks Nortraship-fil fra Riksarkivet er trygt lagret i medaljeskapet. 
 
«Ved å anerkjenne historien til kaptein Trovik og Lind-mannskapet med denne utstillingen på Odfjells 
hovedkontor, håper vi å hylle alle Norges krigsseilere. Deres mot og offer må anerkjennes og aldri bli 
glemt,» sier styreleder Laurence Odfjell. «Odfjell har en mer enn hundre års lang historie. Vi er det vi 
er i dag takket være våre mange modige og dyktige sjøfolk gjennom tidene – dette er vår arv.» 
 
Da Lind seilte inn i britisk farvann langfredag, ble skipet møtt av den britiske destroyeren Wallace. 
Kapteinene på de to skipene hilste hjertelig på hverandre: På Lind, bergenseren som nettopp hadde slått 
oddsen i en dramatisk overfart. På Wallace, den 21 år gamle Philip Mountbatten, prins av Hellas og 
Danmark, senere Hertugen av Edinburgh – dronning Elisabeths mann. Godt sjømannskap skiller ikke 
mellom posisjon og landegrenser. 
 

 
 
Se video av utstillingen her.  
Les engelsk artikkel her.  
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Hans Anton Trovik  

 Født 13. desember 1906 
 Død 4. november 1981 
 Utdannet fra Bergens Handelsgymnasium 
 Sjømann på Odfjells D/S Selje fra 1926, som han forliste med i 1929 
 Styrmannseksamen i 1931 
 Kapteinseksamen i 1932 
 Skipsradioeksamen i 1933 
 Seilte som kaptein fra 1939 på Odfjells M/T Lind. Lind var del av Nortraship-flåten, og fraktet bensin 

til britiske militærbaser frem til 1945 
 Havnefogd i Grimstad og Halden, 1947-1951 
 Første administrerende direktør i Bergen-Nordhordland Trafikklag, 1951-1957 
 Kaptein på M/S Jarabella, Anders Jahres rederi, Sandefjord, 1957-1967 
 En rekke tillitsverv, bl.a. lagrettsmann og sjøkyndig domsmann i Bergen byrett, representant for 

Sjøassurandørenes Centralforening i Grimstad, gründer og styreformann i Nordhordland 
Reiselivslag 

 Bosatt på Minde, like ved Odfjell sitt hovedkontor 
 Tildelinger, bl.a.: Krigskorset, Order of the British Empire, Lloyds Sølvmedalje 

 
 
Mannskapsliste, M/T Lind, 1942 
Hans Anton Trovik  
Kjeld Nyebak  
Kåre Bryn Petersen  
Ole Håkon Bentsen  
Halvard Christophersen  
Erling Ludvig Hansen  
Harald Andersen  
Bjarne Konrad Langnes  
Emil Gunnar Melle  
Jens Kristian Madsen  
Johan Karl Johansen  
To britiske sjømenn, ikke navngitt 

Skip, Operation Performance  
B.P. Newton (kom frem til Storbritannia) 
Buccaneer (sank) 
Charente (sank) 
Dicto (returnerte til Gøteborg) 
Gudvang (sank) 
Lind (kom frem til Storbritannia) 
Lionel (returnerte til Gøteborg) 
Rigmor (sank) 
Skytteren (sank) 
Storsten (sank)  
 

 
 

 
For mer informasjon, kontakt:  
Anngun Dybsland, kommunikasjonssjef Odfjell SE  
anngun.dybsland@odfjell.com 
Tel: +41 54 88 54 
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