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Gode nyheter
Polet har som omtalt i forrige ukes
artikkel, Bulgaria som «fokus»-områ-
de for i høst uten at det kom så altfor
mye spennende ut av forsøket. Denne
gangen ser vi på de beste blant de
andre nykommerne i basis når vi
sammenligner pris med kvalitet (full-
sortimentlisten). Siden vi nærmer oss
vilt og slaktetid, begynner vi med rød-
vinene: 

13917 Passadouro 2000.
Portugal, kr. 165
Smaksrik og nyansert vin fra Douro-
dalen. Da er det heller ikke merkelig
at det nettopp er de samme druene
som brukes til portvin som inngår i
denne vellykkede vinen. Til vilt og
retter med robust smak.

20802: Ninth Island Pinot 
Noir 2004, Australia, kr. 139,40
Svært få lykkes i å lage gode Pinot

Noit-viner utenfor franske
Burgund. Allverdens vinma-
kere forsøker fordi den sarte
druen er vanskelig å behand-
le, den krever dessuten kjølig

klima og fordrer dessuten
komplekst jordsmonn og
undergrunn for å yte sitt
beste. Her kommer imidler-
tid en typeriktig Pinot Noir
fra kjølige Tasmania i Aus-
tralia, som er forbausende
frisk, smaksrik og vellykket

på alle måter. Vi må opp i en
helt annen prisklasse for å finne like
god burgunder.

20819 Quinta do Corujao 
Reserva 2001. Portugal, kr. 147
Igjen en meget god portugisisk vin,
denne gangen fra Dao-regionen. Da er
det heller ingen stor overraskelse at
Touriga National er hoveddrue i blan-
dingen. Nyansert vin som kan brukes
til kjøtt i sauser med urtenyanser.
Åtte måneders fatlagring og flaske-
modning har gitt harmonisk resultat.

13912 Quinta de Saes 
Reserva 2001, Portugal, kr. 150
Enda en vellykket Dao-vin av samme
klasse og årg. som den foregående.
Her er preget av Touriga National
enda mer fremtredende i en fint
avrundet, nyanserik vin til vellagede
retter med smak i. Også til myke
oster.

15150 L’Ardi Dolcetto 
d’Acui 2004, Italia, kr. 115,90
En sjelden frisk og innbydende Dol-
cetto-vin (druen) fra Piemonte laget
av Toscana-giganten Banfis anlegg i
regionen (Vigne Regali). En ung, frisk
og allerede drikkeklar vin til pasta og
andre middels fyldige retter.

15158 Poppiano Chianti 
Reserva 2001, Italia, kr. 179
Vin fra den gamle Poppiano-eien-
dommen i bergdistriktet sydøst for
Firenze. På Poppiano-borgen lages
også noen av de beste Vin Santo-vine-
ne som finnes. Vår vin er modnet et
par år på fat og har i tillegg til Sangio-
vese-basis et innslag av Merlot og
Cabernet S. Fin viltvin.

15162 «II» Decuqnano dei 
Barbi 1999, Italia, kr. 249,90
Også dette er en smaksrik, godt mod-
net, viltvin med Sangiovese som
hoved-drue (65%) med tilsetning av
Cabernet S., Merlot og Montepulcia-
no. I forhold til foregående vin, må vi
kjøre sydøstover og krysse regions-
grensen til fruktbare Umbria. Virker å
være på toppen av sin utvikling.
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IN Nord-Atlanteren vinteren
1942-43. Etter 13 dager i
sjøen blir Ole Johan Næss
fra Larvik som den eneste
overlevende plukket opp fra
en halvt nedsunket livbåt.
Dyvåt, utmattet og nesten
drevet til vanvidd av de
iskalde døgnene i sjøen,
er det et mirakel at han er 
i live.

Den unge sjømannen fra Larvik var etter
hvert kommet seg til England, hvor han
gikk inn i Marinen og ble utdannet til
skytter, eller «gunner» som de ble kalt, i
handelsflåten. Frakten av olje og varer
over Atlanteren var bokstavelig talt livs-
viktig for de alliertes kamp mot Tyskland.
Også handelsskipene var derfor bestykket
med maskinkanoner og mitraljøser til for-
svar mot ubåter og flyangrep. Våpnene ble
betjent av marinefolk.

Ole Johan Næss hadde en konvoitur bak
seg om bord i «Fearnwood» da han etter
en ferie i England igjen ble kalt til tjenes-
te. Sammen med fem andre gunnere skul-
le han betjene de fire maskinkanonene og
en firetoms kanon om bord i lasteskipet
D/S «Ingerfem», som tilhørte J. Kjødes
rederi i Berge, Skuta var bygget så langt
tilbake som 1912, var på 6.960 tonn død-
vekt, og kunne gjøre åtte-ni mils fart.

Det var 41 mann – gunnerne inkludert –
om bord da «Ingerfem» la ut fra Loch Ewe
i Skottland 1. juledag 1942. De hadde ruk-

ket å feire julaften i land. Nå bar det til
havs sammen med resten av båtene i kon-
voien. «Ingerfem» gikk i ballast, og målet
var Halifax i Kanada. Konvoien besto av
om lag 30 skip og seks marinefartøyer. De
første dagene ble de også eskortert av
Catalina-fly. Etter tre dager fikk «Inger-
fem» lekkasje i en kjele. Sjøen var grov, og
skuta ble liggende praktisk talt stille. De
andre skipene i konvoien måtte bare fort-
sette.

29. desember skulle bli skjebnedagen. På
formiddagen fløy to fly over og signaliser-
te at skuta skulle holde seg i samme posi-
sjon til klokken 22 på kvelden. Da skulle
det komme nok et fly med endelige
instruksjoner. Noe fly kom ikke. Det gjor-

de imidlertid U631 – en tysk ubåt under
kommando av oberleutnant Krüger. Klok-
ken 22.30 sendte ubåten en torpedo i
«Ingerfem».

Ole Johan Næss lå og sov i i fulle klær i
lugaren da torpedoen traff. Han ble vek-
ket av en skytterkollega og rakk å få på seg
skoene og redningsvesten før han kom seg
opp på dekk. Der så han at én livbåt allere-
de var på vannet. Den var full av folk. Etter
hvert fikk Næss og sju andre satt ut nok en
livbåt. Kort etter at de var kommet i livbå-
ten, brakk «Ingerfem» plutselig i to. På
brua så de tre mann, deriblant kapteinen
og en gunnerkollega. I løpet av sekunder
var både skuta og de tre borte.

Det var kaldt, sjøen var grov, og det var
stup mørkt. I livbåten satt åtte mann. En
av dem var førstestyrmannen på «Inger-
fem». Han tok kommandoen i båten. I til-
legg hadde donkeymannen kommet seg
med, og det samme hadde en fyrbøter, en
skotsk messegutt, to matroser, og altså
gunner Ole Johan Næss. Han var ikke spe-
sielt godt kledd for de bitende kuldegra-
dene i desembernatten; marinebukser og
genser, men ingen jakke. Verst stilt var en
matros som entret livbåten bare ikledd sil-
kepysjamas. I livbåten var det ikke lagret
klær – bare regnfrakker.

I mørket ble det signalisert med lom-
melykt fra den andre livbåten. Svar ble
blinket fra båten Næss satt i, men plutse-
lig dukket den tyske ubåten opp et stykke
borte og skjøt en kanonsalve i retning av
lysblinkene. Dermed måtte lyktene sluk-
kes og lysene på redningsvestene rives av.
Etter hvert forsvant ubåten, uten at det ble
avfyrt flere skuddsalver.

Det ble en strevsom natt. En av matro-
sene hadde blitt kastet i dørken da torpe-

Eneste overlevend

Båten: «Ingerfem» av Bergen var bygget i 1912 og var på 6960 tonn dødvekt.

Forliset: Pilen viser hvor «Ingerfem» gikk ned etter å ha blitt torpedert av den tyske ubåten.

Hjemme: Ole Johan Næss fortalte sin historie til ukebladet Aktuell i m1958. Her er han foto-
grafert den gang sammen med kona Anni og datteren Turid.
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e i utrolig krigsdrama
doen traff, med brukket lårben som resul-
tat. Han led vondt i livbåten som ble kastet
rundt i de høye bølgene. Etter hvert fikk de
åtte i livbåten heist seil, og de kunne få i seg
mat fra det rikholdige proviantforrådet i
livbåten. Den første dagen gikk. De åtte satt
tett inntil hverandre, stivfrosne og dyvåte.
Været ble stadig dårligere.

Etter et par dager med uvær, lysnet det
såpass at de ville forsøke å heise seil igjen.
Mens de holdt på med det, ble båten truffet
av en brottsjø i baugen. Den ble slynget
rundt. Alle de åtte om bord havnet i vannet,
og livbåten lå nå med kjølen i været. De grei-
de alle å slite seg bort til båten og klamre seg
fast til båthvelvet. På begge sider av skroget
under båten var det montert en jernstang
nettopp med tanke på slike situasjoner.
Med felles anstrengelser fikk de tak i stang-
en og rugget livbåten så mye at den ble
brakt flott igjen. Alle fikk krabbet seg oppi,
men båten var nå fylt av vann – bare flyte-
tankene hindret den i å synke.

Nå ble de sittende – fire mann på fortof-
ten og fire akter – med beina i de iskalde
vannet. Årer og annet utstyr var skyllet over
bord. Bare tanken med proviant og fersk-
vann var fortsatt på plass under toftene,
men dessverre under vann.

Bølgene slo stadig over båten og alle hadde
sin fulle hyre med å klamre seg fast. Etter en
tid ble matrosen med det brekte lårbeinet
skyllet over bord. Dagen gikk. Plutselig rei-
ser donkeymannen seg, stiller seg rett opp
og ned midt i båten, og fra den vanntette
lerretsposen som hver enkelt hadde for per-
sonlige effekter plukker han fram bilder og
brev og river dem i stykker. En stund etter
dør han.

Den døde blir stående og vugge i takt
med bølgene en god stund, inntil Næss får
kravlet seg ned fra toften og får ham over
bord. Mot kvelden blir styrmannen slått
over bord av en sjø. De andre får dratt ham
opp i båten, men han er så utmattet at livet
bare ebber ut. Nå er de fem igjen i livbåten.

Sulten gnager de fem våte og utmattede sjø-
folkene når dagen igjen gryr. Men ingen har
særlig lyst til å dykke ned i isvannet og løsne
provianttanken. Til slutt tar Næss jobben.
Nå får de i seg et måltid kalde kjøttboller og
kavring.

I kveldingen den sjuende dagen ble livbå-
ten trukket rundt av en strømvirvel. Den
tippet over og gikk rundt sideveis flere
ganger. De fem ombord måtte bare følge
med på karusellen mens de klamret seg til
jernstengene under bunnen. Nok en gang
måtte båten vippes på rett kjøl, og fem
utmattede sjøfolk kravlet seg om bord, bare
for å oppdage at nå var tanken med proviant
og ferskvann forsvunnet. Næss svimet av på
aktertoften. Da han kom til seg selv igjen,
var han alene i båten. Bare fyrbøteren klam-
ret seg med en hånd til ripa, men hadde ikke
krefter til å dra seg om bord, og Næss mak-
tet ikke å dra ham opp. Fyrbøteren ba ham
slippe.

Alene i livbåten forsøkte Næss i sin fortvi-
lelse å ta sitt liv ved å kaste seg i den vann-
fylte båten og sluke store mengder saltvann.
Overlevelsesinstinktet var imidlertid ster-
kere. I dager fløt den vannfylte livbåten
rundt på havet. Næss ble nærmest grepet av
vanvidd; så syner, var hjemme i Larvik – alt
var som i en tåke.

11. januar 1943, etter 13 dager i sjøen, ble
Ole Johan Næss oppdaget og tatt om bord i
det amerikanske skipet «Steemac». Han var
bevisstløs, hadde koldbrann i begge beina,
og var helt utmattet. Legen om bord tok
hånd om ham. Senere fulgte behandling på
sykehus i Irland. Den første tiden var han i
en døs, og husket senere knapt noe av det
som skjedde. I 10 måneder ble han på syke-
huset. Til alles overraskelse slapp han å

amputere beina. Senere var han rekonvale-
sent i åtte måneder i marineleiren i Dum-
barton i Skottland. Her fikk han tjeneste-
gjøre som sjåfør resten av krigen.

Etter fredsslutningen i 1945 kom Ole Johan
Næss tilbake til Larvik. Her giftet han seg
med Anni, fikk barn, og begynte i arbeid hos
Alfr. Andersen, senere ved bl.a. Larvik Dør-
fabrikk. I 1958 fortalte han den utrolige his-
torien om livbåtferden til Jostein Nyhamar i
ukebladet Aktuell. De to artiklene som det
resulterte i, er hovedkilden til vår gjengi-
velse av historien. At noen kunne komme

levende fra en slik opplevelse, er et under.
Næss fortalte da også flere ganger om sine
opplevelser, forteller sønnen, Lars Ole Næss.

Ole Johan Næss’ opplevelser da han som
20-åring mirakuløst snøt havet for et offer,
er historien om et utrolig krigsdrama. Sam-
tidig er den ett av utallige eksempler på hva
norske sjøfolk måtte utstå av ubeskrivelige
lidelser under konvoifarten mellom Europa
og Nord-Amerika under den annen ver-
denskrig – en fart som var helt avgjørende
for krigens utfall.

«Historien om skytter Ole Johan Næss fra
Larvik kan stå som et monument over Sla-

get om Atlanteren 1942», skriver Jon Rus-
tung Hegland i sin bok «Notraships flåte.
Krigsseilasen under den allierte offensiv».

Redselsopplevelser, frykt og lidelse hørte
til krigsseilernes hverdag i konvoiene.
Deres innsats må aldri bli glemt. Derfor for-
tjener den utrolige historien om Ole Johan
Næss, eneste overlevende fra «Ingerfem», å
bli fortalt igjen nå mer enn 60 år etter, og
mer enn 20 år etter at Næss selv gikk bort
etter å ha tapt sitt livs andre store kamp –
mot kreften.

Svend E. Hansen TEKST

Mirakel: Historien om hvordan Ole Johan Næss fra Larvik overlevde 13 døgn i en livbåt i iskalde Nord-Atlanteren vinteren 1943 er historien om et
mirakel. Her er han fotografert sammen med sønnen Lars-Ole i 1958 av ukebladet Aktuells Aage Storløkken. (Foto: Aage Storløkken )


