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Stavanger havn som sett fra Bybrua i1982 av Kåre Haga, med et knippe
Stavangerske-båter.

Fra venstre Ryfylke (25 biler) i Ren
nesøy-sambandet, fergen Gildeskål leiet
fra desember 1981 til mai 1982 fra Salt

ens Damp, Tau (50 biler) i Tausambandet
ligger ved Fiskepiren, på baksiden av pi
ren ligger Stavanger (50 biler) i samme
rute, deretter den rødmalte Sølyst som . r sjøfartsmuseene, hvor de politiske føringer går

n rc Kontingenten ror 2002 .. , , ,
gikk i rute pa Byøyene ror Stavanger D pa a innlemme dem i større bymuseer i Uslo,T r o i -i -it r- j Innføringen av MVA på porto if] or førte til n p
Kommune, sa kaihuset til Jøsenr ord 0 r . , , , , , Bergen, Stavanger og hvor de na ligger. Fra

. . •/ n i • at mange rorenmger ble beiastet med store ,
Rutelag og med Veslestnl og Lysefiord i . .r p „, ,, . , -r museumsnoid er det skissert en alternativ

ö 0 o j jj ekstra utgirter. For a dekke mn denne utgirts
hopen bakenfor. Lengst til høyre ligger posten benyttet Styret seg av fullmakten som mode11 hvor de tre sjøfartsmuseene med fag-
Solbakk (50 biler) som gikk i Tausam- ble gitt på Generalförsamlingen til å legge på dg stab inngår et nærmere samarbeid som
bandet. Helt i høyre kant ligger Stavang- kontingenten ut over de 50 kroner,

erskes gamle kystterminal.

Et nostalgisk glimt av Westfal-Larsens Risanger Norge 250 + 50 = NOK 300
fra april 1970, på vei mellom lastehavner i Van- Skandinavia 250 + 75 = NOK 325

0 . . uc pa a.l xwx om
couver-omradet. Den var den siste av tre søstre Europa 250 + 100 = NOK 350 r . . . .. . ,
i o t/- i -men/ci r t r- ,r. ,, r fart og tekniske kulturminner er kompetanse
bygget pa Kockums i 050/51 ror Interocean Line. Vi haper at medlemmene forsatt star oss bi. D . . r . r

Foto NSS-Freiholtz-samlingen sentre som skal funSere 1 samfunnet, blant

X rsmøtet blir i år lagt til Stavanger, lør-
OAuiag 27. april. Vi viser til innkalling
og program annetsteds i bladet.

La oss bare minne om at en weekend i

Stavanger kan ha mye å by på, både på sjø
og land. Vi ser frem til å treffe så mange
medlemmer som mulig på Årsmøtet.

Det betyr at satsene nå er:

Det er kommet nye retningslinjer for omorganisering av museene, etter Stor
tingsmelding 22 (99/00) (Arkiv-Bibliotek-
Museum) og planer fra Museums-utvikling.
Ideen er å samle flere museer i regionale en
heter som igjen skal knyttes sammen i et na
sjonalt nettverk. Dette vil både styrke faglig
standard og gi visse innsparinger.

“Sjøfarts-museene i Norge”, gjerne med for
deling av oppgåvene seg imellom.

Vi har ingen sterke meninger om denne
omorganisering, men vil gjerne minne poli
tikere og andre på at spesialmuseene for sjø-

annet mot brukerne, dvs publikum.
Det positive ved omorganiseringen er at

museene nå finner det viktig å synliggjøre sin
posisjon. Og det vil være mer enn å skilte
med besøkstall, nemlig å vise til at de faktisk
fungerer i samfunnet som ressurser for fag
kunnskap.

Men mange oppgåver innen kulturminne
vernet vil bare kunne løses i samarbeid med

privatpersoner (som feks fartøyvern og gjen
standssamlinger). Det er derfor på høy tid at
museene blir motivert for å knytte til seg fri
villige kulturvernorganisasjoner som en res
surs med kunnskaper, samlinger og kompe
tanse på sine områder.

Denne konsolideringen vil også omfatte

Dag Bakka Jr
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Stiftelsen D/S Juno i Holmestrand fikk i i Lierstranda, før det 13. august ble flyttet castlejon Englandsruten som den gang varsommer realisert sin store plan - å heve til Drammen. Grundig befaring, bl a fra en av Norges viktigste utenlandsforbindelser
fartøyet som sank under opplag ved Hot- Norsk Sjøfartsmuseum, viste at tilstanden Vakre, hurtig-gående Leda ble et usedvanlig
nesstøa i Drammens-fjorden vinteren 1961/ var for dårlig til restaurering. Løsningen ble populärt skip, både blant besetning og
62. Juno var bygget i 1886 på Aker og gikk åta vare på baugen med anker, mast og passasjerer. Med olje-prissjokket i 1974 ble
i rute på Oslofjorden i nesten 70 år. winch, samt ror og motor. Slik vil ihvertfall skipet tatt ut av ruten og solgt. 11982 ble
21. juni 2001 ble vraket hevet av Eide-Lift deler av Juno bli bevart i Holmestrand,

og satt på land ved Franzefoss Gjenvinning Foto av Einar Onsøien 13. august 2001

Over Meteor i Hamnes, foto BDS. Under som Neptune i Piraeus, april 1987, foto Dag Bakka Jr

Cruiseskipet Star ofVenice kom 20. august 2001 tilAliaga etter slep fra Ra
venna, hvor det hadde ligget i lengre tid.
Derved var Bergenskes legen-dariske Leda
kommet til siste havn.

Leda var levert i april 1953 fra Swan
Hunter & Wigham Richardson Ltd i Neiv-

detgjort om til cruiseskip, før det altså ifjor
ble solgt til opphugging.

Fredag 22. februar 2002 ble cruiseskipet Neptune slept fra Eleusis utenfor
Piraeus over Egeerhavet til opphugging i
Aliaga, like nord for Izmir. Derved försvin
ner skipet som mange vil huske som
Bergenskes Meteor, et halvt år etter at
rederisøsteren Leda havnet på samme sted.

De fleste vil vite at Meteor ble bygget i
1955 på Aalborg Værft for å tjene som
kombinert cruise- og reserveskip for Det
Bergenske Dampskibsselskab. Skipet var
da også som en forstørret utgave av selska
pets hurtigruteskip, 30 fot lenger, noe bre
dere og hurtigere.

Etter noen kortere vikariat i Hurtigru
ten og Englandsruten kom Meteor fra 195 8
ute-lukkende til å bli benyttet i cruisefart,
hvor det under kaptein Knut Maurer og
senere Alf Mørner ble gjort til et cruise
skip av høy standard.

Meteor ble solgt i april 1970 til AS Me
teor Cruises, Bergen, hvor AS Billabong
og RolfWigand var blant de største aksjo
næren Bergenske fortsatte imidlertid å ha
hånd om driften.

Meteor fikk en tragisk slutt i bergensk
eie. 22. mai 1971 begynte det å brenne i
mannskapsinnredningen forut, noe som
krevde 32 liv. Skipet ble slept til Vancou
ver, kondemnert og solgt til Epirotiki
Steam Navigation i Piraeus som satte det i
stand som Neptune. Det besøkte Bergen
et par gånger, men har ligget opplagt i
Eleusis siden 1995.

Nå ringer klokkene også for Meteor.
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Where the old ships go to
die...

SKIPET NR. 1 - 2002

Fm Fosen GjenvinningAS
i Stoksund, 10. oktober
2001, medflere båter klar
til hogging. Fra venstre
ligger Tromsøyværing M
15TA, Viking 1 F-303-
M, Fraktebåtene Sol Kari
og Anita Merete og trål
eren Masi, Skjult bak
denne Ugger Aksla SF-99-
Vog lengt til venstre Ross
som av-rigges før land
setting. Ibakgrunnen styre
huset fra JWVY Hatijet
Helen.

Det tynnes ut av fraktebåtene på kysten. I novem
ber gikk Omega til Catex International, registrert
på Tonga, og ble overlevert i Egersund for å føres
til Senegal. Skipet ankom Dakar 8. desember og
er senere satt i fart mellom Dakar og Zuinchor,
42 n mil oppover elven Casamanche.

Omega er på 751 tdw og ble bygget på Wester
moen Skipsbyggeri i Mandal i 1963 som single-
decker Cynthia Bres.

Salget ble formidlet av Sailing Ships, Sandnes,
ved kaptein Magne Risa som også førte skipet til
Dakar. Han har tidligere solgt Yrjar og Ster til
samme kjøpete.

Under til høyre:
Et skip som ihvertfall er ferdig er Wilsons Hedlo
som grunnstøtte 25. desember 1999 ved Røvær
utenfor Haugesund på reise Rotterdam-Bergen
med stål. Vraket har holdt ut elementenes hard
hendte medfart men skal fjernes i løpet av året.
Foto Alf J Kristiansen

3 —

Øisang repareres?

Fylkestinget i Aust-Agderhar bevilget 300.000 kr i
et ekstraordinært tilskudd til

reparasjon av Øisang. Tilskud- lÆL~~
det gis under forutsetning av at . f t ;g, ,
Risør kommune, Riksantikva- —-JUpj/ '2«ES'j
ren og A/S Østre Søndeled og
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Det ukjentefartøy sett av Terje Nilsen i Tananger 6. januar - kan det være tidligere SHV Munin,

ex Åkerøy SKN 302 og Kriegsfischkutter? Se under skipssalg.

T71har dessvene ikkefatt så mange observasjo- Denne seiler i dag som Haandy. Nåværende Jolu

V ner til åretsførste nummer av Skipet men vi startet sitt liv som engelsk registrert hvalfanger Terje

får håpe påflere til neste nummer, da har vi fått 9 for United Whalers Ltd., London (Bugge &

våren med oss og med den sikkert mange interes- Krohn-Hansen, Tønsberg) Ble i 1957 ombygget

sante observasjonen til fiskefartøy. Skipet er vel tiltenkt tjeneste som

Terje Nilsen, 4083 Hundvåg som er en av spaltens get stille som Karm Alfa og Jolu.

mest trofaste bidragsytere skal få æren av å komme

med årets første observasjonen Like bortenfor lå nok en gammel hvalfanger,

Den 18. november 2001 ble tidligere KARM ALFA ex Torgny- 96 ,ex Ny-Sleppen -96, ex Sea Boy- 93,

(568 brt. / 1936 / 1957 / 1971/1974/1984/1999/ ex Torgny-90 ,ex OddIII -25 ,ex ThorMajor-24).

LAYL3/ex Espevær-99 ,ex Elisabeth -98 ,ex Sissel Var hvalfanger fram til 1954 da den ble ombygget

Elisabeth-95 ,ex Hargun -89, ex Terje 9 -56) sett til fiskefartøy. Skipet eies i dag av Tananger Off

liggende i gamle Tananger havn under nytt navn shore AIS og er i tjeneste som surveillance og survey

JOLU og registrert i Stavanger, Vet ikke hvem nå- fartøy som det heter på oljespråket.

værende eier er, men navnet assosieres med den tid- Tananger Offshore AIS har også en annen tidli

ligere taubåten JOLU (37 brt./1956/LMPN ) til- gere hvalfanger Guard Valiant (551 brt./1939/

hørende taubåt-rederiet John Lunde iSravanger. 1966/1980/ 1983/1993/1997 / LIQC /ex M

Gamle hvalbåter i Tananger, under Brønnes/m 1925 og til høyre ]o\u. fra 1936, fotografert av

Terje Nilsen 18. november.

vaktskip i oljeindustrien, men har vel stort sett lig-

BRØNNES (276 brt. /1923 /1954/1962 /1982/

m

»Eli w ret F

Valiant -97, ex Cam Valiant-95, ex Stril-Trejf-89,

ex Manon- 87, ex BergKarl- 66 , ex Thorgaut- 55 )

Et annet Stavanger-rederi som eier og har eid flere

gamle hvalfangere er Møkster Shipping. I skrivende

stund eier rederiet 6 tidligere hvalfangere. Disse er:
STRIL SAFETY (834 brt./1949/1965/ 1977/

1982/LEKH/ ex Born Safety-87, Klara Birting-82,
Knut Grønnevet-1\, Gos 1-65, Knekt-55)

STRILHVAL (588 brt./1950/1966/1984 /LGDJ/

exKvintess-83, Kvint-78, SouthernJester- 66, Kjapp
-52, Kvint-51)

STRILMØY (387 brt /1927/1957/1981/ LCOD/

ex Grete Kalve-80 , Anna G -74, Rau XI -50 ,

Vesfold IV- 39, Herkides I - 34)
STRILODD (487 brt./194l/1962/1970 /1981/

LMTI/ ex Tonjer-87, Bakk-8\,Ole Bakk-79, Kos
39- 62, Polarnacht- 47)

STRILØY (466 brt 1930/1952/1972/1978/

LFFW/ex Geo Boy-90, Idol-77, Suderøy V-72, Hel

lesund-59, Suderøy V-55)
STRILVARD (843 brt/1952/1967/1969 /1982/

txPolarson-89, Torson-82,Meløyv&r-76, Thorvard
67)

Så vidt vites er der ingen rederi i Norge som har

hatt så mange ex. hvalfangere i sin tjeneste på en

gang som Møkster Shipping. Som man ser, gamle

hvalfangere er en utrolg slitesterk skipstype som

synest å overleve det meste enten det gjelder vær og

vind, eller utvikling og ny teknologi.

Den 6. januar 2002 ble det i gamle Tananger havn

observert et navneløst fartøy. Vi tipper at det tidli

gere har vært eid av ett eller annet statlig organ.

Kan noen identifisere skipet ?

TENDRINGEN (133 brt./LNHI/1956/ex

Tamsøy- 74) er solgt til tyske interesser og registrert

i Nuku'alofa, Tonga. Nytt navn DOLPHIN

EXPLORER og skal etter sigende brukes til hval-
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Shannon på

slipp i
Frederikshavn i

desemberfor

skifte av
hovedmotor.

Foto Aksel

Jøsang.

safari på Teneriffe. Skipet ankom Stavanger 2. fe

bruar 2002 og ble liggede her til 15. februar da det

gikk videre sørover mot varmere farvann. Skipet

startet sin karriere som ruteskip for FFR i forskjel

lige kortruter, hovedsaklig i Vest Finnmark. I 1974

ble skipet solgt til eiere i Myre i Vesterålen og ble

utleid til Kgl. Norske Marine for tjeneste som bruks

vaktbåt. Fikk navnet Tendringen med militært num

mer KV 25. Flar i alle år vært engasjert til dette

bruk og skipet er fremdeles gråmalt" all over".

NORDHAV (4469 t.dw/LAKC5/1980 / ex Cres

98) har lagt i opplag i Stavanger siden august 2001.

Skipet lå fortøyd ved DSDs gamle kulltomt på

Sølyst. NORDHAV nylig solgt til Cargo Ferry

AIS i Oslo for fart mellom Moss og Århus. Avgikk

Stavanger 10. februar 2002.

FraArne J. Egge , Isdalstø.

MEILANDSVÆRING (ex Nico, Imperator, Torkel, Willy Nicolaisen i Åfjord rapporterer fra Fosen Over: Dolphin Explorer ex Tendringenfotografert

Imperator (511 tdw/1956) er nettopp soRt til Jo- Gjenvinning i Stoksundet at fiskebåten Torita i Stavanger 4. februar av Terje Nilsen.

han R Mostraum, Lindås/Bergen og sett under Mugget i slutten av august og tråleren

navnet Roslagen under lossing ved Isdalstø ultimo

januar.

Den tidligere ROSLAGEN (290 tdw/1967/ex

Nidarø-84) sank under lasting i Sløvåg 7. novem- Verksted

ber. De to ombord ble berget, men vraket er se

nere glidd ut på 15 meters dyp. Vil trolig bli lig

gende.

Fra Aksel Jøsang , 4250 Kopervik.

SHANNON (Fiskefartøy/ LJQE/499 brt./1984/

1995/1997/ ex Pemille-98 / H-31-B) sett på slipp

ved Alpha Diesel, Fredrikshavn den 8. desember

2001 for innstallering av ny hovedmotor.

HANS (Fraktefartøy /LGFH/125 brt./1916) ank.

Ludvig Hystad AIS , Kopervik i romjulen 2001 for

skifte av hovedmotor. Under det ca. 1 måned lange

verkstedoppholdet ble den tidligere hovedmotoren,

en Scania diesel på 300 BHK fra 1973 skiftet ut

med en nyere og større motor av samme merke.

UNITY (Fiskefartøy/LLRR/506 brt./1984/2001/

ex Pathivay-891 R-65-ES ) sett under ombygging

fra kombinert ringnotsnurper/tråler til tråler ved

Skude Verft A/S , Skudeneshavn 15. januar 2002.

Båten ble innkjøpt fra Skottland av Egersund

Fiskeriselskap høsten 2001.

SKIPETNR. 1 - 2002

Vägholm i oktober.
Siden november har følgende ankommet:
Nystein NT-150-V, bygget 1968 Aas Mek Under hogges Ross (ex ds Standard 1, Trafik 4,

Fuglenes T-330-T, bygget 1975 Trønderverftet Verksted som dampdrevet rutebåt. Fotografen
Liafell H-121-F, bygget 1947 i Aberdeen 17. oktober 2001 av BåtFoto

Onsø,), bygget 1896 av Fredriksstad Mek

5 —
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Oppsvinget i shipping hadde kommet godt i bilskipninger som Lorentzen hadde erfaring salgsgevinst. Ihvertfall Nopal Trader og Nopal

gang da Erik F Lorentzen og hans sønner mot med. Flåten ble utvidet med to rene bulk- Evina seilte på T/C til danske Lauritzen

slutten av 1988 gikk til innkjøp av den greske skip rundt 18.000 tdw innkjøpt på forsom- Bulkers.
23.000-tonnerenAr£tøy. Dette var en av ver- meren 1989, men nå registrert i NIS som

dens største tweendeckere, bygget og rigget for Nopal Cherry and Nopal Trader. I disse tilfel- Vinteren 1990 kom Erik F Lorentzen til å in

stykkgods og bulklaster. Prisen var USD 6.5 ler var skipene organisert som kommanditt- volvere seg i samarbeid med Ole Pedersen, og

millioner, tilsvarende 43 millioner kroner, og selskap hvor familien hadde en betydelig an- i mai ble Bjørnebo Rederi AS etablert som et

skipet fikk navnet NopalLily. Skipsdriften ble del, mens driften ble ivaretatt av Barber Inter- resultat. Derved ble mye av interessen vink

overlatt til Norwegian Ship Management, som national. let over mot små kjemikalietankere, noe som

jo Lorentzen i sin tid hadde etablert. Det er også trolig at familien var medeier i førte til beslutningen om å seige tørrlastskip-

pinsk og skipet registrert i Limassol på Ky- Evina i januar 1989, med H E Fdansen-Tan- Dette viste seg lettere sagt enn gjort, med et

pros. Og trampfart var en helt annen slags gen i Kristiansand som disponent. Dette ski- marked som svekket seg gradvis. Nopal Trader

virksomhet enn linjefart, gasstransport og pet ble solgt seks måneder senere med en viss og Cherry ble solgt i 1991, mens Kypros-re-

6

I fjerde og siste del av
historien om rederivirk

somheten til Lorent

zen-familien fra Hol

mestrand skal vi se på
fortsettelsen av rederiet

på Bjørnebo etter salget
av NOSAC, samt hva
Øivind Lorentzens søn

ner og barnebarn har

drevet det til i shipping

utenfor Norge.

Dette var nye tider; mannskapet var filip- KS Rose som overtok tweendeckeren Nopal ene.

Med kjøpet av Nopal Lily i 1988 kom Øivind Lorentzens skorsteinsmerke atter til heder og verdighet. Foto via Götan Freiholtz

1987 var året da shipping-krisen kulminerte og da NIS ble etablert. Med markedsoppgangen fra
1987 til 1989/90 ogfrem til markedetfait sammen i 1991 opplevde norsk skipsfart et veldig come
back. Dette var bade en kommersiell oppblomstring, men samtidig en fase hvor mye K/S-kapital ble
syndikert inn i shipping gjennom en skare av nye meglerhus. K/S-bølgen ble kjennetegnet ved kjøp av
eldre og ofte dårlig vedlikeholdte skip til høye priser, med drift hos managementselskap og bemannet
på internasjonale vilkår. Fra ... millioner tdw i 1987 ble den norskeflåten mer enn fordoblet til...
millioner tre år senere.

Tftter salget av NOSAC til Den Norske Amerikalinje sommeren 1987fikk Lorentzen-familienfri-
J^/gjort verdierpå rundt 145 millioner kroner. Erik F Lorentzens sønnerJan og Sverrefikk hver ut
65 millioner kroner, mens han seiv overtok resten. Noen av disse midlene skulle bli investert i nye

rederiforetak, dessverre til liten glede.

I dennefasen kom også Erik F Lorentzen og hans sønner til å gjøre et nyttforsøkpå rederivirksom
het, men dennegang med såkalte «multi-purpose» bulkskip.
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gistrerte NopalLily ble det siste i flåten, solgt i
august 1992. Frisene som ble oppnådd lå i
området USD 4-4.3 millionen

SKIPETNR. 1 - 2002

Mens samlet innkjøpssum lå på USD 18.2
millioner, kom salgssummen opp i 12.5 mil
lioner; til og med til en svakere USD-kurs. I
dette gapet forsvant trolig mye av den inn
skutte egenkapital. Rederiets tørrlast-engasje
ment ble derfor lite vellykket.

Skipsliste for
Øivind Lorentzen Shipping AS
1 ms NOPAL LILY

10693/14360 brt, 15600/23618 tdw,
175.32/23.42/14.20 ft

Tweendecker, 5 rom/9 luker, 386 TEU

6-syl Kincaid-B&W, 12500 bhk 16 knop

10.1976 Levert fra Hyundai Shipbuilding & Heavy
Industries, Ulsan (-2317) som Ibn Duraid

til Kuwait Shipping Co, Kuwait.
1986 Sea Castle Shipping Co (Navibrokers

Maritime Co SA), Limassol, omdøpt

1988 Innkjøpt for USD 6.5 mill av San Jose
Marine Co Ltd, Limassol (Øivind Lorent

zen Shipping AS), drift Norwegian Ship
Management AS, omdøpt Nopal Lily.

8.1992 Solgt for USD 4.2 mill til Finamar
Marine Ltd, Kingstown St Vincent,

omdøpt Chantal
1994 Summerseas Shipping Ltd (B Navi SpA),

St Vincent, omdøpt Harwich Star

12.2000 Solgt til opphugging, ankom Chittagong
rundt 17. des 2000

2 ms NOPAL EVINA

7217/10936 brt, 11865/16209 tdw
159.09/22.86/13.11 m

Tweendecker/container, 4 rom/8 luker, 544 TEU

14-cyl MAN, 13600 bhk
2.1976 Levert fra Marine Industries Ltd, Sorel (-

418) som Poitier til Societe Navale Chargeurs

Delmas Vieljeux, Dunkerque.

1981 Omdøpt Jalapoitiers
1982 reg Panama som Nathalie
1983 Seawind Maritime Inc (Universal Glow

1985 Wavehill Shipping Inc (do), Panama
1987 Blueshine Shipping Ltd, Limassol,

omdøpt Antaios
1.1989 Innkjøpt av KS Rose (AS H E Hansen-

Tangens Rederi 3), Kristiansand/NIS,
overtatt i Bremen 1. feb 1989, omdøpt

Nopal Evina.

8.1989 Solgt til MC Gem Shipping Ltd (V Ships),
Nassau, for USD 5.975 mill, omdøpt

1990 omdøpt Cayambe II
1991 omdøpt MC Gem
1991 omdøpt Bosco I
1992 omdøpt MC Gem
1993 omdøpt Jubilee I
12.1996 Flizari Shipping Co Ltd, Limassol,

omdøpt Ochimos
1998 Global Express Shipping Services SA, St

Opplagt Eleusis siden 16.6.1998
10.1999 Solgt til opphugging, ankom Alang 13.

Arktos

Inc), Panama

MC Gem.

Vincent

oktober 1999

3 ms NOPAL CHERRY 4 ms NOPAL TRADER

10986 brt, 18863 tdw 146.08/22.89/12.60 m 10931 brt, 17661 tdw, 148.11/21.75/12.22 m

Bulkskip, 4 rom/luker Bulkskip, 4 rom/luker
6-syl Akasaka-Mitsubishi, 8000 bhk 9-syl Mitsui-B&W, 7900 bhk, 14 knop
1977 Levert fra KK Uwaijima Zosensho, 5.1977 Levert fra Shikoku Dockyard Co Ltd,

Uwaijima (-953) somAtropos Islandtil AS Takamatsu (-796) som Sie Kim til Sabah
Line KK & Misuhama Kisen KK, Tokyo Pacific Shipping Co SA (Hong Kong Bor

1982 Keypoint Navigation SA, Panama neo Shipping Co Ltd), Panama
1987 Bakwell Shipping Ltd (Mitsui-OSK 1984 J P Maritime Investment Inc, Panama,

Lines Ltd, Tokyo), Panama, omdøpt omdøpt Knight Kim

5.1989 Innkjøpt av KS Nopal Cherry (Øivind Manila, omdøpt Manila Kim
Lorentzen Shipping AS), Oslo, for USD 6.1989 Innkjøpt av KS Nopal Trader (Øivind
5.75 millioner, overtatt i Kobe 24. juli Lorentzen AS), Oslo for USD 5.9 mill,

1989 som Nopal Cherry. registrert som Nopal Tradex 20. juli 1989.
6.1990 Kollierte 9.6.1990 med japansk fiskebåt 4.1991 Solgt West Atlantic International Inc

som sank med tap av 11 liv. (Servicios Internacionales SA, Guayaquil),
8.1991 Solgt Comfort SÅ, Piraeus for USD 4.3 Panama for USD 4.0 mill, omdøpt

Velimahi 1.1999 Hillbrow Shipping Liberia SA (Thalkat

1996 Hermes Overseas Shipping SA, Panama, Shipping SA), Panama, omdøpt Costas

Rundt juletid 1989 møtte Erik F Lorentzen Ole Pedersen, født i 1940, hadde bak seg en
den danskfødte shipping-mannen Ole Peder- karriere i dansk shipping da han i 1984 slo
sen ombord i tankskipet Blankvann i Oslo. seg ned i Norge sammen med Inger Preben-
Erik Lorentzen var interessert i å tegne kom- sen, tidligere hallodame i NRK som etter øko
mandittandel i skipet, som ble drevet av Pe- nomisk utdanning ble nestleder i Garanti
dersen. De fant ut at de hadde mange av de instituttet og senete sjef for Postbanken. Før
samme synspunktet på forretning og rederi- ste gang Ole Pedersen kom i søkelyset i norsk
drift, og ut av dette møtet oppstod et samar- shipping var i 1982 da Garantiinstituttet fikk
beid som i mai 1990 ble formalisert som Bjør- solgt Knutsens linjeskip John Bakke og Marie
nebo Rederi AS. Navnet Bjørnebo ble hentet Bakke til danske Dannebrog, hvor hennes da
fra Lorentzens kontorbygning på Smestad, værende samboer var rederisjef, foran nesen
hvor det nye rederiet kom til å installere seg. på Knutsen-rederiet. Salget viste seg imidler-

Pacific Lover 1988 Hong Kong Borneo Shipping Co Ltd,

mill, levert 18. sept 1991 og omdøpt Constellation

omdøpt Hermes II Fremdeles i fart
Fremdeles i fart

Tankskipet Blankvann ble innkjøptfra Bergen hosten 1989. Waterweg Fotos

Bulkskip, 4 rom/luker
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tid heldig både for GI og Knutsen, men ikke

særlig for Dannebrog da skipsverdiene sank

ytterligere.

I Norge kom Ole Pedersen i første omgang

til å arbeide med investeringsselskaper som

Nimbus, Largo Invest og Momentum. Som

ansatt i Nimbus fikk han investeringsselska

pet med i Spring Shipping som i 1985 hadde

bestilt et tankskip på 83.700 tdw fra verft i

Jugoslavia. Nimbus tegnetseg for 17 prosent,

og da Pedersen sluttet rundt 1987 fikk han

overta andelen for pålydende, 5.1 millioner

kroner. Den ble registrert på selskapet 3-T

Transport AS, Høvik. Skipet ble levert som

Georgia i juli 1988 og ble disponert av Gerrard

Management Co AS i Kristiansand, men

hadde allerede ved levering fatt fordel av verdi

stigningen. En måned senere ble det solgt til

italienske interesser med en gevinst på nær
USD 7 millioner.

På 3-T Transport falt det således en saigs

gevinst på rundt 10 millioner kroner høsten

1988. Dette gav Ole Pedersen muligheter for

å etablere egen rederivirksomhet basert på K/

S-kapital som det på denne tid begynte å flyte

rikelig av.

I januar 1989 ble tankskipet Shoun Dynasty

på 6700 tdw innkjøpt fra Japan og overtatt i

Singapore 20. februar. Eierselskapet KS
Tryvann betalte USD 5.5 millioner (tilsva

rende 36 millioner kroner) for skipet som fikk

navnet Tryvann og ble registrert i NIS. Med

Tryvann og andre navn fra vannene i Nord

marka fulgte rederen opp tradisjonen fra Jon

Ramsøy, Hans Geelmuydens litterære reder

skikkelse i boken «Åpent hav» (som anbefales

på det beste; du finner den på biblioteket).

3-T Transport AS hadde adresse Fjordveien 1

på Høvik, samme sted som meglerfirmaet R
S Platou holdt til. 3-T stod for Trade, Tech

Langvann kjøpt i april 1990 ble rederiets siste og største anskaffelse. Waterweg Fotos

nology og Transport. Management av skipet

ble satt ut til andre, mens befraktningen var

overlatt til Euro Shipping i København, hvor

Ole Pedersen også var medeier. På beman

ningssiden gikk rederiet inn for kroatiske of

fiserer og polske sjøfolk.

I september 1989 gjorde 3-T Transport av

tale om kjøp av kjemikalieskipene Brage

Supplier og Brage Trader på 7300 tdw fra AS

Sigba i Bergen for USD 8.5 millioner hver, og

KS Trollvann og Blankvann ble etablert som

eier-selskap. Skipene ble levert rundt årsskif

tet 1989/90 og endret navn og hjemsted.

I september 1989 hadde også det nystiftede

KS Finnvann overtatt 7000-tonneren Malay

sian Pride på bare-boat-certeparti, hvoretter

skipet endret navn til Finnvann men fortsatte

under Bahamas-flagg. I denne fasen var det er

visst samarbeid med et annen rederi på huset,

Pan Shipping AS, hvorom mer senere.

Så langt var 3-T Transport og Ole Pedersen
kommet da han møtte Erik F Lorentzen. Sam

arbeidet med Lorentzen ble formalisert i mai

1990 med Bjørnebo Rederi AS (egentlig sel

skapet 3-T Trade AS som ble omdøpt), hvor

Lorentzen skjøt inn 20 millioner kroner for

sin 50 prosents andel, mens Pedersen beholdt

37 og meglerfirmaet Seapartners 13 prosent.

Med Lorentzen på laget ble tankskipet Bos

Spray på 11.910 tdw kjøpt i april 1990 fra det

konkursslagne Bulk Ocean Services etter å ha

ligget arrestert i Rotterdam i seks måneder.

Det ble overtatt av et nytt KS for USD 8.8

millioner og omdøpt Langvann. Det ble satt i

fart på et TG til A P Møller.

Ved stiftelsen disponerte selskapet fem skip,

alle mindre product/kjemikalietankere:
mt Tryvann 6701 tdwl983 KS Tryvann
mt Trollvann 7287 tdw 1985 KS Trollvann
mt Blankvann 7303 tdw 1985 KS Blankvann

mt Finnvann 7.018tdw 1984 KS Finnvann

mt Langvann 11910 tdw 1980 KS Langvann

Bjørnebo Rederi fikk en flying start. Skipene

gikk på gode certepartier til solide befraktere

som Statoil, Mærsk og Samarec. For Lorent

zen fortonet tankskipene seg adskillig mer in

teressante enn de tre bulkskipene som også ble

drevet fra kontorbygningen Bjørnebo. Det var

således ikke så unaturlig at det ved årsskiftet
1990/91 ble besluttet å avhende tørrlast.

Forretningsmessig skjedde foreløbig ikke

annet enn at Tryvann ble overlevert til sven

ske kjøpere i mai 1990, sikkert med god for

tjeneste. Til gjengjeld ble det innleide Finn

vann i oktober 1990 kjøpt av KS Sognsvann

og overført til norsk flagg som Sognsvann.

Høsten 1991 lyktes Bjørnebo å vinne kon

kurransen om to 10-års certepartier til Statoil

og kontraherte to 12.000 tdw product-tan

kere ved Sembawang Shipyard i Singapore.

Rederiet syntes sikret for flere år fremover.

Nybygningene ville komme på nær USD

25 millioner hver, og meningen var å reise

egenkapitalen gjennom nye kommanditt-sel

skaper. Men markedet var nå i ferd med å
snu; dessuten stod en skattereform som redu
serte skattefordelene ved kommanditt-selska

per for døren. Det skulle derfor vise seg van

skelig - ja helt umulig - å få fulltegnet egen

kapitalen.

I februar 1991 ble det etablert tre nye selska

per, som tegner et bilde av den påtenkte re

deri-struktur: Bjørnebo Tankers AS, Bjørnebo

Bulkers AS og Bjørnebo Chartering AS.

Bjørnebo Bulkers tok i april 1991 bergens

båten Sten Excehpå. 23.900 tdw påT/C og gav

den navnet Eriksvann , og høsten samme år

også to greske bulkskip som fikk navnene

Semsvann og Finnvann.

Ved slutten av 1991 disponerte Bjørnebo re

deri følgende flåte:
mt Trollvann 7287 tdw 1985 KS Trollvann
mt Blankvann 7303 tdw 1985 KS Blankvann

mt Sognsvann 7018 tdw 1984 KS Sognsvann
mt Langvann 11910 tdw 1980 KS Langvann
mt nybygning 12000 tdw 1993 tankskip
mt nybygning 12000 tdw 1993 tankskip
ms Eriksvann 23900 tdw 1979 bulkskip, leiet
ms Semsvann 22500 tdw 1980 bulkskip, leiet
ms Finnvann 21.300 tdw 1982 bulkskip, leiet

Utover i 1991/92 fait markedet sammen. Inn

tektene falt, mens rederiet blant annet satt med

forpliktelsene for de tre innleide bulkskipene.

Allerede i begynnelsen av 1992 begynte det å

knipe med inntektene, noe som skulle vise seg

senere. Rederiet måtte i juli 1992 kansellere

certepartiene med Statoil, da det ikke hadde
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vært mulig å reise kapital. Det forteller for

øvrig sitt om hvilken lønnsomhet certeparti

ene var beregnet å gi.

SKIPETNR. 1 - 2002

1 september 1992 ble det alminnelig kjent

at Bjørnebo Rederi hadde likviditetsproble

mer. På denne tid ble det inngått enighet med

kreditorene om en styrt avvikling. Blankvann

ble solgt til Australia for USD 7.0 millioner,

men ellers synes det å ha vært selve Bjørnebo

Rederi AS - som jo eide fra 18 til 54 prosent i

K/S’ene - som hadde størst problemet. Når

skipene gikk med tap ble ansvarskapitalen i
K/S’ene innkalt, noe som ofte sved hardt for
kommandittistene.

Det var trolig av denne grunn at Ole Peder

sen i desember 1992 ble erklært personlig kon

kurs av Oslobanken som hadde et krav på 4

millioner kroner. Pedersen trakk seg da fra

rederiet, og Lorentzen tok over alene. Han

var først innstilt på å refinansiere selskapene
med USD 2-3 millioner, men kom snart til at

situasjonen var for vanskelig. AS Sigba i Ber

gen overtok driften av Trollvann og Sognsvann,

mens Langvann ble arrestert i Rotterdam.

Bulkskipene var forlengst tilbakelevert.

I mai 1993 var fordringene på Ole Peder

sens bo kommet opp i 39.8 millioner kroner,

hvorav 15.8 var kausjonskrav. Verdier var det
mindre av, usle 75.000 kroner. Revisorene

hadde funnet uregelmessigheter som brakte

Økokrim inn i saken. Det viste seg at Peder

sen siden januar 1992 hadde begynt å låne

penger fra KS Trollvanns konto for å dekke

andre fordringer, og til sammen kom slike

overføringer opp i 8.3 millioner, ifølge den
senere tiltalen. Midlene var delvis brukt til å

redde hans eget 3-T Trade, Technology &

Transport ApS i København og morselskapet

på Bahamas.

I mellomtiden ble skipene solgt; Langvann

på auksjon i Rotterdam 24. februar 1993 til

danske FrejaTankers. I mars ble Bjørnebos 54

prosent i KS Trollvann solgt til amerikanske

interesser, Farallan Capital Partners LP og

Tinicum Investment Inc, mens selve skipet

fortsatte i management hos AS Sigba. Ved

salget av Sognsvann til Venezuela i mai for USD
4.9 millioner var flåten awiklet. Rettssaken

mot Ole Pedersen kom opp i februar 1995.

Han ble funnet skyldig i grovt underslag av

7.7 millioner kroner og dømt til ett års feng

sel og ril å betale en erstatning på 414.000
kroner.

For den aldrende Erik F Loentzen må det

ha vært trist å se at det lovende samarbeidet i

Bjørnebo Rederi skulle strande etter to og et

halvt år og at satsningen på bulk heller ikke

ble vellykket. Men Lorentzen-familiens rede
rivirksomhet tok likevel ikke slutt. To andre

rederier var i god utvikling.

1 mt TRYVANN

6-syl Kobe-Mitsubishi, 3900 bhk

4015 brt, 6701 tdw, 107.63/16,50/8.51 m

Tankskip 7357 kbm

1983 Levert fra Taihei Kogyo KK, Hashihama

-1616 som Shoun Dynasty til Shinko

Kaiun KK, Matsuyama.

1.1989 Innkjøpt av KS Tryvann (3-T Transport
AS), Oslo for USD 5.5 mill, overratt

20.2.1989 i Singapore og omdøpt Tryvann, reg
Oslo/NIS.

4.1990 Solgt til Hasting Tanker AB, Malmö, reg

Nassau, nytt navn Hoko Nova

5.1990 Disponentfirma Bjørnebo Rederi AS,
Oslo

3.1993 Nova Shipping Co Ltd (Finmar Corp),

Nassau, omdøpt Felice

1997 Banex Holdings SA, St Vincent, omdøpt

Cap Breton
Fortsatt i fart

2 mt FINNVANN

SOGNSVANN

4222 brt, 7018 tdw, 106.51/18.24/8.1 m

Tankskip, 7885 kbm

6-syl Akasaki-Mitsubishi, 3314 bhk
1984 Levert fra Fukuoka Zosen KK, Fukuoka

(-) som Malaysian Pride til Sea Way Ship

ping SA, Nassau

8.1989 Tatt på bare-boat certeparti av KS Finn

vann (3-T Transport AS), Oslo, omdøpt

Finnvann, reg Nassau

5.1990 Disponentfirma Bjørnebo Rederi AS,
Oslo

10.1990 Kjøpt av KS Sognsvann, Oslo, omdøpt

Sognsvann og registrert i Oslo/NIS.

12.1992 Driften overratt av AS Sigba, Bergen

5.1993 Solgt til Piuner Investments Inc (Maritima

Aragua SA, Venezuela), Panama, overle

vert 24.juni 1993 og omdøpt Tradewind
River.

1994 Alisios Cia Naviera SA, Panama
Fremdeles i fart

3 mt TROLLVANN

4839 brt, 7287 tdw, 114.51/18.22/8.31 m

Tankskip 7870 kbm, epoxy-coated IMOIII

8-syl Ube-MaK, 3600 bhk
1985 Levert fra Towa Zosen KK, Shimonoseki

(-560) som Brage Supplier til Siete de

Buque SA, Panama (AS Sigba, Bergen).

6.1989 Solgt til KS AS Zaricia Invest II (AS

Sigba), Bergen/NIS for USD 7.0 mill

9.1989 Kjøpt av KS Trollvann (3-T Transport
AS), Oslo, for USD 8.7 mill, levert

12.12.1989 og omdøpt Trollvann

12.1992 Driften overratt av AS Sigba, Bergen

5.1990 Disponentfirma Bjørnebo Rederi AS,
Oslo

3.1993 Bjørnebo Rederis 54 prosent iKS Troll

vann overratt av Farallan Capital Partners

LP og Tinicum Foreign Investment Inc,

Skipsliste for

Bjørnebo Rederi AS, Oslo

USA.

1. 1994 Registrert i Bergen som Brage Supplier

10.1996 Arab Maritime Petroleum Transport Co,

4 mt BLANKVANN

4839 brt, 7303 tdw, 114.51/18.22/8.31 m

Tankskip 7870 kbm, epoxy-coated IMOIII

8-syl Ube-MaK, 3600 bhk
1985 Levert fra Towa Zosen KK, Shimonoseki

(-559) som Brage Trader til Tateyama

Shipping Co NV, Willemstad NA (AS

Sigba, Bergen).

9.1989 Kjøpt av KS Blankvann (3-T Transport
AS), Oslo, for USD 8.5 mill, levert

5.1.1990 og omdøpt Blankvann, registrert
i Oslo/NIS.

5.1990 Disponentfirma Bjørnebo Rederi AS,
Oslo

9.1992 Solgt til Howard Smith (UK) Ltd, Sydney,

for USD 7.0 millioner, regsitrert på

Dilmun Navigation Co Ltd, Suva, Fiji,

som Pacific Spirit.
Fremdeles i fart

5 mt LANGVANN

6482 brt, 11910 tdw, 124.01/18.31/10.67 m

Tankskip 13542 kbm

6-syl Akasaka-Mistubishi, 6200 bhk 13 knop
1980 Levert fra Karinoura Dock KK,

Yawatahama (-157) som DiamondArrow

til Yano Kaiun YK, Mikame

1982 Tomsony Shipping SA, Panama (Tomoe

Shipping Co (S) Pte Ltd, Singapore),

omdøpt Tomoe 145

1983 Tomsony Shipping SA, Panama, omdøpt
Saks 1

1986 Tomsony Shipping SA, Panama, på bare
boat charter til COB Line International,

København, som Aurora Cob

1989 Solgt til Bos Spray Shipping Ltd, Nassau,

omdøpt Bos Spray

4.1990 Innkjøpt av KS Langvann (3-T Transport
AS), Oslo, for USD 8.8 mill, overtatt i

Rotterdam 27.4.1990 som Langvann, re

gistrert i NIS.

5.1990 Disponentfirma Bjørnebo Rederi AS,
Oslo

1. 1992 Solgt til Langvann Maritime AS, Køben

havn, og tatt tilbake på bare-boat TC av

Bjørnebo Tankers AS, fortsatt reg i NIS

2.1993 Solgt på auksjon i Rotterdam 24.2.1993

til Freja Nordic Ltd (Freja Tankers AS,

Bagsværd), slettet 20.4.93 til Bahamas, reg

Nassau som Freja Nordic

7.1997 Brann i maskinrommet 16. juli 1997 i

Arabiske Gulf på reise til Europa med
nafta, 4 omkommet. Ankret utenfor Ban

dar Khomeini, brannen slukket, satt på

grunn. Kondemnert

1998 Kjøpt av Legend SA, Nassau (lonia

management SA, Piraeus), reparert som
Arion I

10.2000 Omdøpt Arion
Fremdeles i fart

Abu Dhabi UAE for USD 6.4 mill, om

døpt Das
Fremdeles i fart
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Norsul har de siste årene ekspandert med brukte open-hatch-skip, slik som Mowinckels Ogna, bygget på BMV i 1974, innkjøpt i 2000 som Norsul
Parana. Waterweg Fotos

J~\a kong Olav i oktober 1967 var på offisielt besøk i Brasil overvar han sjøsetningen av lekteren Norsul I og slepebåten
jiSTupd ved Ishibras-verftet i Rio de Janeiro. Gudmor var ingen ringere enn Yolanda da Costa e Silva, gift med Brasils
president, ogfartøyene ble byggetfor regning av hans egen svigersønn, Erling Sven Lorentzen, gift medprinsesse Ragnhild.
Dette markerte begynnelsen av den operative rederiuvirksomhet til Companhia de Navegacao Norsul, som 35 år senere står
som det størsteprivateide rederi i landet.

Det var i 1953 at Erling S Lorentzen som ny- sent av bleket cellulose med årlig produksjon gynnelsen et rent brasiliansk rederi, med lo

gift med prinsesse Ragnhild hadde slått seg på 1.3 millioner tonn. Investeringene er kom- kalt rekruttert administrasjon og sjøfolk. I

ned i Rio de Janeiro som leder av Brasgaz, gass- met opp i15 milliarder, hvorav en egen beste latin-amerikansk byråkratisk stil var re

distribusjonsselskapet som Lorentzen-familien utskipningshavn, Portocel. Rundt 85 prosent deriene pålagt å sitte med et skip i15år og

nettopp hadde kjøpt fra Esso, som omtalt i av produksjonen går til eksport, og her ligger måtte betale en høy avgift på anskaffelses

forrige nummer. Herfrå ble det med årene byg- grunnlaget for Norsuls shipping-virksomhet i summen. Brasil var således ikke et land som

get opp en betydelig virksomhet, først i sel- dag.

skapet Mundogas hvor Lorentzen hadde 1/3

samt 50 prosent i Super Gasbras. Erling S Companhia de Navegacao Norsul ble oppret- tet ved hjelp av preferanseordninger.

Lorentzen søkte å utvide virksomheten på land tet av Erling S Lorentzen i 1963 for å drive

og sjø, og kjøpte store skogsområder fra den kystfart i Brasil. De første årene må virksom- Vi skal her bare gi en kortfattet fremstilling

brasilianske stat nær kysten nord for Victoria. heten har vært drevet med innbefraktet ton- av Norsuls utvikling fra lektere frem til et be

1 1973 ble gassvirksomheten solgt, og med den nasje, for det var først i 1968 at de første egne tydelig bulk- og linjerederi,

frigjorte kapital satset han nå for fullt på fartøyet ble tatt i bruk, lekteren Norsul Iog Det var etter at shipping-krisen hadde satt

Aracruz Cellulose Ltda sammen med investo- slepebåten Tupd. Begge var bygget på inn for fullt at Norsul tok skrittet over fra lek

rer som Anglo American Mining Co og Safra Ishikawajima do Brasil, kalt Ishibras, som var tere til havgående skip. Fra Industrias

Banking Group. Basert på hurtigvoksende eu- nødvendig for å seile i kystfart. Reunidos Caneco i Rio de Janeiro ble bulk

kalyptus som kunne hugges etter syv år, stod Lekteren var på 11.000 tdw og bygget etter skipet Norsul Imbituba levert i 1977, et mo

fabrikken ferdig i 1978somenavverdensstør- amerikansk forbilde som både slepelekter og derne skip på 16.161 tdw. Norsul bygget seg

ste cellulosefabrikken Lorentzen kom til å sitte «push-barge». Den ble drevet med stål, kull de neste årene gradvis opp og fikk i 1985 le

med 28 prosent av aksjene, men måtte se an- og bulklaster, med et dypgående på 20 fot som vert sitt fjerde skip fra Caneco. I 1990/91 ble

delen vannet ut til 11.8 prosent i forbindelse gjorde det mulig å anløpe grunne havner og ytterligere to bulkskip kjøpt fra andre brasili

med emisjon og børsnotering i New York. de elver. Tupd var på 390 brt med maskinkraft anske rederier.

stemmeberettigede aksjer i Aracruz, som se- på 2200 bhk, også den av amerikansk design. Aracruz trådte i virksomhet i 1978. Norske

nere ble tatt opp til børsnotering i New York. Å drive skipsfart i Brasil var og er underlagt Borregaard var en tid inne i bildet, blant an-

I dag står Aracruz som verdens største produ- strenge rammebetingelser. Norsul ble fra be- net som avtaker av cellulose, hvor skipningene

nettopp la forholdene til rette for skipsfart;

statsrederiet Lloyd Brasileiro ble forsøkt støt-

SKIPETNR. 1 - 2002 —

"T
% V.

IfJ

zl~-.  lifcffLl „,,* „.*,., * *



ble utført med AS Borgestads spesialskip Borg.
Gjennom eierandelen i Aracruz kom Norsul
til å få en sentral plass i utskipningen av papir,
cellulose og treforedlingsprodukter. Det dreide
seg her om skipninger i regelmessige opplegg
fra Brasil til Europa, til US West Coast og til
Japan og Fjerne Østen. Gradvis kom noen av
skipningene til å få karakter av linjefart, hvor
Norsul Internacional SA kom ril å stå som ope
ratør. I 1989 ble det polskbygde linjeskipet
Cantuaria på 11.808 tdw innkjøpt av dette
selskapet og gitt navnet Norsul Pacifico, regis
trert i Sao Luis de Maranho.

— SKIPET NR. 1 - 2002

Oljevirksomheten utenfor Brasil begynte for
alvor mot slutten av 70-tallet, og som norske
rederier hadde vært dyktige til å se nye mulig
heter i offshore satset også Lorentzen. Off
shore-rederiet Norsul Offshore SA ble etablert

rundt 1978 og bestilte tre skip fra brasilianske
verft. Subaru, Supe og Salinas, hver på 950
tdw, ble levert i 1979, fulgt av ytterligere fire i
1980/83.

1 1982 kom Norsul Offshore til Norge hvor
de fikk bygget en hurtiggående crew-boat ved
Fjellstrand Aluminium Yachts på Omastrand,
Norsul Catamara. Dette var en standard kata

maran av 31-5-meter typen arrangert med
overbygning forut og lastedekk akter. Båten
var god for 25-26 knop og ble brukt til trans
port av mannskaper og lettere gods til og fra
plattformene.

Videre satsning på crew-boats skjedde imid
lertid med konvensjonelle fartøyer av ameri
kansk design, med fire søstre levert i 1986.

Midt på 90-tallet ble Norsul Offshore SA om
organisert som Consub SA, hvor Lorentzen
og en gruppe av de ansatte med 50 prosent
hver. Virkomheten var forlengst rettet over
mot offshore entreprenørtjenester og under
vanns konstruksjonsarbeid. Flåten talte da 11
mindre fartøyer og staben utgjorde rundt 300
mann.

I juli 1997 kjøpte DSND Søndenfjeldske i
Oslo 90 prosent av selskapet for USD 23.9
millioner og sikret seg samtidig opsjon på re
sten. Selskapet ble da omdøpt DSND Consub
SA. Det norske offshore-selskapet fikk der
ved et godt fotfeste i brasiliansk offshore.

De første 15 år ble Norsuls shipping-virksom
het først og fremst bygget opp på rene bulk
skip for skipninger av råvarer som kull,
bauxite, malm, korn, osv, for det meste for

Brasils egen industri. Erling S Lorentzens
høyre hånd i shipping var åpenbart Hugo

Norsul Offshore

Bulk og open-hatch

I februar 1973 hadde Øivind Lorentzen Ingjerd R Lie og Erik F Lorentzen som jo
samlet alle sine seks barn på Villa Bjørnebo drev familie-rederiet. I midten senior seiv,
på Smestad. Han hadde nettopp fylt 91, og til høyre for ham dr ing Hans Ludvig
men var fremdeles aktivt med i den daglige Lorentzen som bodde i Nederland, så Per
ledelse av rederiet. A Lorentzen som holdt til på Bermuda og

På bildet seg vi rederen seiv mellom sine ytterst til høyre Øyvind Lorentzen jr som
seks barn. Fra venstre Erling S Lorentzen drev virksomheten i New York.
som drev virksomheten i Brasil, datteren Foto NH&ST

Figueiredo, både som direktør i Nosul og som satset på kjøp av egne open-hatch skip, men
medeier i meglerfirmaet Riobroker Ltda som ikke for drift under brasiliansk flagg og ma
rundt 1990 ble etablert i Rio de Janeiro av nagement.
Lorentzen og Figueiredo og R S Platou Ship- Det som synes å ha vært det første skritt i en
brokers i Oslo. Riobroker retter seg særlig mot slik satsning på egne open-hatch skip skjedde
statsoljeselskapet Petrobras og mot Brasils ek- gjennom Erling S Lorentzens nevø, Øivind
sportindustri. Lorentzen III, som var amerikansk statsbor-

Norsuls flåte ble gradvis utvidet med større ger men hadde arbeidet flere år i Brasil. Han
enheter på 90-tallet, bulkskip på 42.000 tdw stod rundt 1990 sentralt i anskafifelsen av tre
og Panamax-skip på 70.000 tdw. Virksomhe- second-hand skip som ble sluttet til Norsul
ten har dels vært kystfart langs Sør-Amerikas Internacional, men som på forskjellige måter
østkyst, og dels eksport, basert på kontrakter fikk en forankring i Norge - open-hatch var
for jernmalm, bauxite, hvete, mais, soya- da også en norsk spesialitet og storparten av
pellets, sukker, salt, stålprodukter, osv. Etter- verdensflåten av slike skip var kontrollert av
hvert ble rederiet stående som det største norske rederier.

privateide i Brasil, mens andre, som Docevale, Et norsk kommandittselskap ble registrert i
ble awiklet. juni 1990 som KS Northern Dawn med Øi-

Det mest fremtredende trekk på 90-tallet vind Lorentzen III som styreformann og Hugo
ble imidlertid utviklingen innenfor linjefart, Figueiredo, Erik Jebsen og Jan R Næss blant
til å begynne med basert på Aracruz’produk- styremedlemmene. Her ble det altså de
ter med «åpne» skip, men senere også med brasilanske og amerikanske grener av Lorent
container-skip. I stor grad ble seilingene ba- zen-familien knyttet sammen med AS Loki
sert på samarbeid og på innbefraktet tonna- som investor med 47.5 prosent, derfor Erik
sje, spesielt fra Gearbulk. Men det ble også Jebsen, og med den tidligere Platou-megleren
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Norsul Offshore SA, Rio de Janeiro

ms Sabara 499/930 1979 ENASA supply Solgt 1987

ms Sape 499/950 1979 ENASA supply Solgt 1987
ms Salinas 601/950 1979 MacLaren supply Solgt 1987

ms Salgueiro 499/950 1980 MacLaren supply Solgt 1995

ms Sapucaia 499/950 1981 Est Amazonia supply Solgt 1987
ms Norsul Catamara 219/50 1982 Fjellstrand crew boat Solgt 1992
ms Norsul Marati 408/550 1982 MacLaren supply Til DSND Consub 1997

ms Norsul Maraba 408/550 1983 MacLaren supply Til DSND Consub 1997

ms Paracura 186/31 1986 INC crew boat Til DSND Consub 1997
ms Parnaiba 186/31 1986 INC crew boat Til DSND Consub 1997

ms Pindare 186/31 1986 INC crew boat Til DSND Consub 1997

ms Propria 186/30 1986 INC crew boat Til DSND Consub 1997
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Jan R Næss som krumtapp. Disponentfirma DIOPEN er ansvarlig for kommersiell og virksom-heten, eiet 60 prosent av familien

skulle være Pan Shipping Ltd på Høvik, et så- operasjhonell drift av to regulære seilingsopp- Lorentzen og resten av Den norske Bank.

kalt «prosjektrederi» som også hadde en link legg: Selskapet eier 60 prosent av shipping-virksom

til 3-T Transport og Ole Pedersen. Selskapet - Europe Service, i samarbeid med LeifHøegh heten, mens resten tilhører familien og ledende

kjøpte open-hatch-skipet Star New York på & Co, fra Brasil og Argentina til Nord-Eu- ansatte. Dessuten ligger det fllere industri, data

30.382 tdw som ble omdøpt Northern Dawn ropa, og tilbake via USAs Østkyst og Vestkyst og andre prosjekter inne i Lorentzen Empren

og ble satt i management hos Leif Høegh & til Sør-Aanerika. Her seiler for tiden Harmac dimentos, hvorav andelen på 11.8 prosent i

Co AS. Dawn og Norsul Bahia fra Norsul og Høegh Aracruz utgjør rundt 70 prosent av den sam-

På samme tid ble også skipene Harmac MistralogMascotfaa. Høegh. Lastegrunnlaget lede verdi.

Dawn og Alherni Dawn overtatt og satt i ma- er treforedlingsprodukter og frosset appelsin-

nagement hos Barber International. Først- juice i egne tanker. Denne linjen er samord- På rederisiden har Lorentzen-familien i Brasil

nevnte ble til og med registrert i NIS, mens net med Gearbulks seilingsopplegg. en forbindelse til Northern Navigation i

det andre ble kjøpt av Hafslund Transport - i - Westcoast Service, drevet av Norsul alene, Conne-cticut som ble etablert i 1990 av Øi

dag Actinor Shipping - med bare-boat-certe- fra Brasil og Argentina via Panama-kanalen vind Lorentzen III etter flere år i Brasil,

parti tilbake til Lorentzen. Tidligere eier av og Magellan-stredet til US Vestkyst. Her sei- Northern kom i første omgang til å eie open

skipene hadde vært rederiet Man Cheung i ler Alherni Dawn og Norsul Parana, samt de hatch skip som ble drevet i Norsuls virksom-

Hong Kong, nå ble dette begynnelsen til re- innbefraktede Bore (ex-norsk Borg), Icepearl og het, Northern Dawn, Alherni Dawn og Harmac

deriet Northern Navigation Inc i Connecticut Seapearl. Igjen er treforedlingsprodukter basis- Dawn - samtlige under norsk management,

og Oslo - mer om dette senere. last, sammen med stål og annen neo-bulk. I 1997 ble Norsuls to eldste skip overført til

Norsuls linjer og ble etterhvert supplert av DICONT driver to linjer:

flere. De siste to år er Norsuls flåte ytterligere - Good Hope Express Service (GEX) som er & Transport Ltd i Limassol. Derved kunne

utvidet med fem second-hand-skip, samtlige et samarbeid med japanske NYK og chilen- skipene drives utenfor den rigide brasilianske

tidligere norske - Norsul Parana og Norsul ske CSAV. Dette er en ren containerlinje mel- juris-diksjon. Det er også til dette selskapet

Bahia samt Westwood Belinda, Cleo og Jago. lom Fjerne Østen. Sør-Afrika og Sør-Ameri- fem second-hand open-hatch-skip er innkjøpt

Disse skipene er registrert på Norsul Navega- kas østkyst med 12 skip, hvorav Norsul deltar de to siste år.

cao Inc i Panama, med SMT Shipmanagement med de innbefraktede NorsulIpanema og Nor-

& Transport Ltd i Limassol som driftsan- sullcarai på 1500 TEU. Så mens utsprunget av Lorentzen-familiens

svarlig. - Mercosul Service, som er en ukentlig con- rederivirksomhet i Norge er mer eller mindre

I september 1995 ble Norsul Internacional tainer-linje langs Sør-Amerikas østkyst fra Rio borte, så lever det videre en ny gren på familie-

SA fusjonert med rederiselskapet Companhia Grande til Rio de janeiro, med full dør-til- treet, nettopp ide farvann hvor salig kaptein

de Navegacao Norsul under ledelse av Hugo dør service.

Figueiredo. Selskapet ble deretter organisert i

tre avdelinger:

- open-hatch, DIOPEN

- linjeavdelingen, DICONT

- bulk-avdelingen NORSULBULK

De tre Dawn-skipene kom til å seile i

Erling S Lorentzen har til en viss grad trukket

på norske samarbeidspartnere som DnB, El

kem og R S Platou. Lorentzen Empreendi

mentos SA står i dag som overbygningen over

1968 Ishikawajima do Brasil, Rio de Janeiro -21

1977 Industrias Reunidas Caneco SA, Rio de Janeiro -205

1968 Ishikawajima do Brasil, Rio de Janeiro -21

1977 Industrias Reunidas Caneco SA, Rio de Janeiro -205

Itaqui, Brasil, ankommet med 27.000 tonn
brakk i to, totalforlis.
Itaqui, Brasil, ankommet med 27.000 tonn
brakk i to, totalforlis.

Norsul Navegacao Inc, registrert i Panama,

med management hos SMT Shipmanagement

Hans L Lorentzen bygde seg opp for godt og
vel hundre år siden.
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ms Norsul Santos 34837 brt, 63479 tdw

ms Norsul Recife 24805 brt, 45384 tdw

ms Norsul Amazonas 29743 brt, 51406 tdw

ms Norsul Vitoria 29743 brt, 51501 tdw

ms Norsul Parana 19653 brt, 29200 tdw

ms Norsul Bahia 30719 brt, 45063 tdw

ms Westwood Belinda 28805 brt, 45252 tdw

ms Westwood Cleo 28805 brt, 45252 tdw

ms Westwood Jago 28805 brt, 45252 tdw

år som Øivind Lorentzen Shipping lukket sine dørerpå Bjornebo kunne en annen gren avfamilien etablere
L/ et nytt rederi i Oslo. Det var ØivindLorentzen LLLsom startet Northern Navigation Norway som et datterselskap
av sitt Northern Navigation Inc i Greenwich, Connecticut.

Denne Øivind Lorentzen var altså sønnesønn av Øivind Lorentzen (1882-1980) og var oppvokst i New York hvor
hansfar Øivind og onkel PerA Lorentzen drev linjeagentur og senest Flagship Cruises. ØivindLIL kom på 80-tallet til
å oppholde seg i Brasil som nar medarbeider til sin onkelErling S Lorentzen. Rundt 1990 vendte han tilbake til USA
og etablerte selskapet Northern Navigation Inc i Greenwich, Connecticut. Selskapet var i første omgang basert på
skipningsoppdragforAracruz, men kom etterhvert til å utvikle segsterkere motfinansiell virksomhet, men også med en
kommersiell og teknisk organisasjon i Oslo under navnet Northern Navigation Norway.

SKIPETNR. 1 - 2002

Dryso var byggetforfartfart med treforedlingsprodukter; her ifart under Northern Navigations skorsteinsmerke. Waterweg Fotos

I

1984 Ishikawajima do Brasil Estaleiro SA, Rio de Janeiro -141 Ex Doceduna, Fernando Frota

11.1985 Verolme Estaleiros Reunidos do Brasil SA, Andra dos Reis -B83 Ex Rio Apa, Oceanic Rio

1986 Cia Comercio e Navegacao - Estaleira Maua (CNN), Niteroi -167 aRioCoari

1986 Cia Comercio e Navegacao - Estaleira Maua (CNN), Niteroi-166 ex RioTefe

2.1974 Bergens Mek Verksteder, Bergen -689 ex Visayas Victory, Fjord Thistle, Ogna

2.1977 Kawasaki Heavy Industries Ltd, Sakaide-1250 ex Cielo d’Europa, Star Europa, Cielo dEuropa,

10.1986 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd, Aioi -2952 ex WestwoodBelinda

1.1987 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd, Aioi -2953 ex Westwood Cleo

7.1987 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd, Aioi -2954 ex WestwoodJago

i

J.:- U

1998 Innkjøpt av Norsul
Fremdeles i fart

1998 Innkjøpt av Norsul
I fart

1998 Innkjøpt av Norsul
I fart

1998 Innkjøpt av Norsul
Fremdeles i fart

2000 Innkjøpt av Norsul Navegacao Inc
Panama Fremdeles i fart

StarMallard, Høegh Mallard

5.2001 Innkjøpt av Norsul Navegacao Inc,
Panama, Fremdeles i fart

7.2001 Innkjøpt av Norsul Navegacao Inc,
Panama Fremdeles i fart

7.2001 Innkjøpt av Norsul Navegacao Inc,
Panama Fremdeles i fart

7.2001 Innkjøpt av Norsul Navegacao Inc,
Panama Fremdeles i fart
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Meningen med Northern Navigation Inc var

å åpenbart å utvikle Lorentzen-familiens ak
tiviteter internasjonalt, og det synes som om
det hadde eierinteresser både fra den brasili

anske og amerikanske gren av familien.

Northern Navigation International Ltd ble

opprettet i 1991 som et investeringsselskap for

shipping og offshore, og det var trolig i dette

selskapet at skipsandelene lå.
Allerede i 1990 stod Lorentzen-familien sen

tralt i KS Northern Dawn, registrert 3. juni

1990, med Pan Shipping Ltd i Oslo som for

retningsfører og med Øivind Lorentzen 111

som styreformann og med Hugo Figueiredo i

Rio de Janeiro blant styremedlemmene. Sel

skapet kjøpte open-hatch-skipet StarNew York

på 30.382 tdw, bygget i 1986, som ble satt

under Panama-flagg med management hos

Leif Høegh & Co AS under navnet Northern

Dawn. Det gikk inn i seilingsopplegget til

Norsul. Her ligger kimen til Northern

Navigation.

OGSÅ medeier i DRYSO??

Året etter ble ytterligere to open-hatch skip
overtatt for å seile under Norsuls virksomhet,

Alberni Dawn og Harmac Dawn. Også disse

var knyttet til Norge gjennom management
med Barber International, mensAlbemi Dawn

formelt var eiet av Hafslund Transport og dre

vet på et 8 års bare-boat certeparti tilbake til

Northern Navigation, mens Harmac Dawn ble

innregistrert i NIS i juli 1991.
Med eierinteresser i skip så Øivind Lorent

zen tidlig behovet for å ha et tilknyttet selskap i

det norske shipping-miljøet med kompetanse

på driftsoppgaver. Og da Pan Shipping, som

hadde disponeringen av KS Northern Dawn,

utover i 1991 fikk visse økonomiske problemer,

ble selskapet kjøpt og formelt omdøpt Northern

Navigation Norway AS 20. januar 1992.

14

Bulkskipet Pan Victoria ble overtattfra Pan Shipping, men solgt etter et års tid. Foto Mike Lennon

Pan Shipping
Oppsvinget i shipping sist på 80-tallet gav et
come-back for foretaksomhet som knapt noen

kunne ha tenkt seg under depresjonen fem år

tidligere. Yngre shipping-folk som hadde le

ver under stagnasjon og problemer siden 1974

fikk nå slippe til med nye ideer, hjulpet av

rikelig tilgang på risikovillig kapital gjennom

K/S-ordningen. En kan gjerne kritisere sider

ved K/S-boomen, men den gav også mulig

heter for nystarting og «entrepreneurship».

Problemet ble for mange at de ble stiftet for

sent i oppgangsfasen, slik at skip ble innkjøpt

til høye priser og følgelig sterkt rammet av til

bakeslaget fra 1991.

Blant de nye foretak var Pan Shipping Ltd

AS, registrert 19. desember 1989 med skips

megler Jan R Næss, tidligere R S Platou, som
leder.

Selskapet ble utviklet som et «prosjekt

rederi» mot shipping og offshore. I løpet av

våren og sommeren 1990 ble det opprettet
hele 15 kommandittselskap med en samlet

ansvarskapital på vel 205 millioner kroner. Av

disse var ni second-hand supply-skip og tre

bulkskip, alle organisert ved individuelle kom

mandittselskapet.

For å gjøre en lang historie kort, så ble også

Pan Shipping rammet av tilbakeslaget i ship

ping og offshore i 1991. De fleste av supply

båtene ble etterhvert solgt, dels med gevinst,

men utsiktene for rederiet skyet til. Lorent

zen var primært interessert i organisasjonen

og bulkskipene, og selve Pan Shipping Ltd ble
overtatt høsten 1991 og formelt omdøpt

Northern Navigation Norway AS 20. januar
1992.

Northern Navigation
Fra starten i januar 1992 kom Northern

Navigation Norway til å stå som disponent

selskap for følgende skip:
ms Pan Victoria 27332 tdw 1976 bulk m kraner

ms Pan Edvarda 27088 « 1977 «

ms Dryso 31945 « 1978 open-hatch
ms Northern Dawn 30382 « 1986 open-hatch
ms Alberni Dawn 31247 « 1980 «

ms Harmac Dawn 31247 « 1980 «

Hovedvirksomheten i denne fasen var drift av

skip med skogsprodukter for Norsul. Her fait

de konvensjonelle bulkskipene Pan Victoria og

Pan Evarda utenfor, og de ble solgt etter et års

tid, mens Dryso var egnet til både skogs

produkter og containere og fikk seile videre.

Det norske selskapet fikk dessuten en vik

tig funksjon innen Northern Navigationgrup

pen ved løpende markedsanalyse og strategiske

vurderinger av investeringsprosjekter, finan

siell rådgivning, egenkapitalsyndikering, osv.

De neste årene ble Northern Navigation byg

get opp til en gruppe av selskaper:
Northern Navigation International Ltd (NNI),

etablert 1991 som investeringsselskap

Northern Navigation Norway AS (NNN), orga
nisert i 1991/92

Northern Navigation America Inc som agent- og

rådgivningsselskap for NNI og investerings-sel

skapene, søsterselskap av NNN.

Northern Navigation Capital Corp Ltd, etablert

1998 som forretningsfører for NNI og

Navigation Finance Corp Ltd og samtidig

majoritetseier i NNN, Northern Navigation

America Inc og Navigatör Capital Corp Ltd.

Diverse investeringsselskaper og fond: Navigatör

Investments Ltd (1993), The Navigation Fund

Ltd, (1994), Navigatör Capital Corp Ltd (1999)

Shipping-investeringer
I denne utviklingen ble Northern Navigation

Norway fremfor alt en faglig sterk enhet innen

shipping-kompetanse. Northern Navigation
Technical Services var først en avdelingen av

for teknisk oppfølging, rådgivning og drifts

oppgaver inntil den i 1999 ble skilt ut som

eget selskap

Northern Navigation Norway kom til å stå

som disponentfirma for flere skip som ble

anskaffet fra 1995 og fremover:
Cascadian Dawn 41203 tdw 1976 kjøpt 6.1995

Atlantic Dawn 11720 « 1983 kjøpt 5.1995

Arctic Dawn 12181 « 1983kjøpt 5.1995

Southern Dawn 16580 « 1983 kjøpt 1997
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I 1996 kjøpte Northern Navigation Norway Med sine to gjenværende open-hatch skip, Northern Navigation var dette en særdeles
seg opp i det børsnoterte rederiet AS Borge- etter at Northern Dawn var solgt til Westfal- vellykket handel.
stad, Porsgrunn, som også var engasjert i tre- Larsen & Co, og Norsuls flåte ble Lorentzen-
foredlingsfarten med ett open-hatch skip i familien med ett blant de større aktører av slike De siste år er den disponerte tonnasjen i
Saga Forest Carriers. Northern sikret seg en skip etter Star Shipping og Gearbulk. Northern Navigation-gruppen redusert. Et
betydelig aksjepost, hele 23.1 prosent av A- Det skulle likevel ikke vare lenge. Vel halvt- ter salget av Cascadian Dawn til opphugging i
aksjene og 32.5 prosent av B-aksjene og søkte annet år senete, i august 1998, ble selskapet 1998 og \C]o\ts\AptmArctic Dawn og Atlantic
å gjøre sin innflytelse gjeldende. Borgestad solgt videre for USD 90 millioner, tilksvarende Dawn i 2000 og 2001 satt rederiet igjen med
overtok i april 1997 også E B Aabys Rederi vel 700 millioner kroner. Kjøper var Gear- juice-carrieren SouthernJuice, samt open-hatch
med bl ato open-hatch skip. Det var således bulk Ltd, det London-baserte selskapet med skipene Harmac Dawn Alherni Dawn i hen
en positiv utvikling, men Northern Navi- bergensk opp-hav. Kjøpet styrket Gearbulks holdsvis eie og innbefraktning. Mye av virk
gations forslag til omorgani-sering av selska- posisjon og var også med på å skape en godt somheten er lagt om til finansiering og inves-
pet ble ikke tatt til følge i styret.

I desember 1996 gjorde Northern Navigation allerede samseilte. De fem skipene gikk nå viktig for vurdering og beslutninger.
en adskillig større -og økonomisk mer vel- inn i Gearbulks flåte og fikk Arrow-navn. For
lykket - handel. Rederi- og befraktningssel
skapet Canadian Transport Co ble kjøpt fra
trefored-lingskonsernet MacMillan Bloedel
Ltd. Prisen for selskapet var USD 80.25 mil
lioner, noe som tilsvarte 520 millioner kro

ner, og omfattet en 10-års avtale om skipninger
fra British Columbia til Europa og Japan. Med
i handelen fulgte fem open-hatch skip under
filippinsk flagg, samt det innbefraktede Spero
fra E B Aabys Rederi.

Canadian Transport Co ble opprettheldt
som egen organisasjon med hovedkvarter i
Vancouver og med eierskap av følgende skip:

ms City ofAlherni 39.239 tdw 1985

msdtyofNanaimo 39.260 “ 1983

ms City ofNew Westminster 39.218 “ 1985
ms Emerald Coast 42.149 “ 1983

ms Jade Forest

De tre City-skipene var opprinnelig bygget for
Belships i Oslo mot certeparti og kjøpsopsjon.

SKIPETNR. 1 - 2002
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FacMillan Bloedel Forenklet skipsliste for skip kontrollert av

SD],80-25 1™ 1" Northern Navigation Inc)20 millioner kro- °

vtale om skipninger Northern Navigation Norway AS

ropa og Japan. Med skip tdw bygget kjøp type avhender

n-hatch skip under ms AlberniDawn 31247 1980 12.89 open-hatch/gantry (bb tc fra ActinorShipping)

nnbefraktede Spero ms Harmac Dawn 31247 1980 90 open-hatch/gantry fremdeles i flåten
ms Northern Dawn 30382 1986 5.90 open-hatch/gantry solgt 1.96 Westfal-Larsen

o ble o rettholdt ms Pan Victoria 27532 1976 1.92 bulkskip solgt 12.92 Hellas
, , . ms PanEdvarda 27088 1977 1.92 « solgt 2.93Thailand

,ed hovedkvarter . 3,545 ls78 ,.92opæJutth s0 |gt ,.98 Idia

Pav 0 gen es P- ms Cascadian Dawn 41203 1976 6.1995 woodehips carrier solgt 10.98 oph India

39.239 tdw 1985 ms Atlantic Dawn 11720 1983 5.1995 kjøleskip solgt 10.01 Hellas

39.260 “ 1985 msArcticDawn 12181 1983 5.1995 kjøleskip solgt 2000 Hellas

39.218 “ 1985 ms Southern Dawn 16580 1983 1997 fruit juice carrier nå Southern Juice

42.149 “ 1983 ms City ofAlherni 39.239 1985 12.96 open-hatch/gantry solgt 8.98 Gearbulk

ms City ofNanaimo 39.260 1985 12.96 open-hatch/gantry solgt 8.98 Gearbulk

42.149 “ 1983 ms City ofNew Westminster 39.218 1985 12.96 open-hatch/gantry solgt 8.98 Gearbulk

ms Emerald Coast 42.149 1983 12.96 open-hatch/gantry solgt 8.98 Gearbulk

Drinnelig bygget for ms Jade Forest 42.149 1983 12.96 open-hatch/gantry solgt 8.98 Gearbulk
irti og kjøpsopsjon.

Open-hatch-skipet Harmac Dawn seiler under Norsuls skipningsopplegg og skorsteinsmerke. Waterweg Fotos

forhold mellom Lorentzen-familien og Kris- tering i skip drevet av andre rederier, hvor både
tian Gerhard Jebsen, idet Norsul og Gearbulk strategisk, finansiell og teknisk kompetanse er
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/«SKIPET» leste vi nylig om rederiet Øivind Lorentzen som i sin tid bla. bestilte de to ovennevnte skipene til sitt selskap AJSSobral. Disse blejo aldri leverte til rederiet da de kun 3 måneder etter at bygg nr. 82 var sjøsatt og bygg nr. 85 såvidtpåbegyntpå

den samme beddingen, fordi de andre beddingene varfor små, ble beslaglagt av Die dentsche Kriegsmarine (Admiral Norivegen) i Oslo.

Den første ble ombygd til-, mens den andre ble bygget som Minenråumschijfe.

Som vi vet var det i slutten av 20-årene og be- beddingen. Når verftet i tillegg ville bygge en sin tid når det gjaldt utformingen. Videre hadde
gynnelsen av 30-årene spesielt vanskelig for såkalt 1300-tonner på spekulasjon, ble antall BDS i Bergen bestilt to kystlasteskip av sin stan-
norsk skipsbygging. Mange verft overlevde kan- ordre det året på 13 skip.
skje takket være reparasjonsarbeide, noe som
alltid har gitt mest profitt men også stor usik- England og Tyskland bl.a. var jo viktige leve- på 1900 ts.dw. for det samme rederiet. Disse
kerhet om tilgang til oppdrag. Ved AJS Moss randører av stål til skipsbyggingen. Dampmas- fire skulle bygges på den nest største beddingen
Værff & Dokk var det selvsagt likedan. Under kiner bygget verftet seiv, mens dieselmotorer til og i tillegg spekulasjonsskipet bygg nr. 90. Dette
navnet AJS Moss Værft var det gått konkurs i framdrift ble leverte fra Sveits og Tyskland. Da var trolig et søsterskip til de fem meget vellyk
1927, men gjenoppstod kort tid etter under sitt Norge så ble invadert den 9. april 1940 var bygg kede båtene til VDS av deres “Vardø”-type. Det
nye navn og med nye eiere. Disse hadde en van- nr. 83 og 84 av de nevnte oppdragene leverte viste seg at ingen redere var interesserte og ma
skelig tid foran seg. Kontrakter var nesten ikke som to hvalbåter til Taiyo Hogei i Tokyo, Ja- terialene ble derfor stort sett brukt til de senete
å oppnå, så i 1933 f.eks. ble det ikke levert ett pan, mens av de resterende var b.nr. 80 M/S bestilte tyske “Walfånger”. På den minste bed
eneste skip. “Hadsel” for VDS sjøsatt fra den minste bed- dingen skulle bygg nr. 91 og 92 bygges. Dette

Den 12. februar 1931 var direktør Simon Moe og ventet på sin M.A.N. dieselmotor fra Tysk- gesund og Melsom & Melsom ved Larvik,
fratrådt og overingeniør Thorvild Ring Aa- land. Denne var forsinket på grunn av krigen.
mundsen hadde overratt midlertidig den 24. Bygg nr. 81 M/S “Nordkyn” til det samme re- Av materialet til disse kontraktene hadde man
februar. Ca. 10. mars ble han fast ansatt som deriet var sjøsatt 10. november 1939 fra den 9. april:
direktør. Skipsbyggingen tok seg etterhvert opp nest største beddingen og lå også og ventet på Bygg nr.: Plater: Profiler :
og fra i 1932 åha ca. 73 ansatte, var det i 1935 sin M. A. N . hovedmotor. 82 og 85 Alle ca. 30%
ca. 450. Dette året fikk verftet 5 skip i ordre. 86 til 89 Ingen ca. 30%
Da Den andre verdenskrig var et faktum i sep- Bygg nr. 82 og 85 var to skip på 4100 ts. dw. 90 Trolig alt Trolig alt
tember 1939 hadde man inntil da det året fått som måtte bygges på den største beddingen og 91 og 92 Ingen ca. 50%
10 skip i ordre, men nå ble problemet tilgang var bestilte av A/S Sobral, Oslo v. / Skibsreder
på stål. I november 1939 fikk man ytterligere Øivind Lorentzen, som det står i kontrakten. Når vi skriver “profiler” så er dette vanlige vin
to kontrakter for å sikre arbeide på den minste Dette var tørrlasteskip og utrolig moderne for kler, bulbvinkler (klinking), Iog H-jern samt

fk

«MRS 25» under utrustning ved A/S Moss Værft & Dokk i mars-april 1943. Foto M. V.D.

I

dingen 20. desember 1939 og lå 9. april 1940 var hvalbåter for Knut Knutsen O.A.S. i Hau-

Av Knut H. Nass

I

dardtype på 1250 ts. dw. som bygg nr. 86 og
87, mens bygg nr. 88 og 89 var Nordsjøbåter
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flattjern. Dessverre er det i rettssaker mor norske skipsverft etter krigen til tider brukt

ordet 'seksjoner” om profiler. Dette har naturlig nok gjort at mange har trodd at

man f.eks. bygde seksjoner i Tyskland under krigen og fraktet dem til Norge for

sammensetting. Seksjons-bygging i Norge er et etterkrigsfenomen. Vi tar vel ikke

meget feil når vi mener seksjonsbygging ble utviklet ved byggingen av “Liberty”-

skipene i U.S.A. under krigen og da var der vel snakk om å frakte disse landeveien og

med jernbane.

Vel, de ovennevnte manglende platene var stort sett bestilte i Belgia og profilene i

Tyskland. Noe var også bestilt i England, ja seiv i Norge. Alt sammen var meget

forsinket og derfor hadde det ikke vært virksomhet på beddingene de siste fire måne

dene. Cirka halvparten av arbeidsstokken ved verftet var oppsagt, særlig mange i

skipsbyggingsavdelingen. Platene til byggene 86 til 89 samt 91 og 92 var innlastet i

Antwerpen fra ca. 1. april 1940 der verftet hadde deponert kr. 217.000 ved Fred.

Olsens avdeling. Så sent som 1. juni visste ingen hvor skipet med platene var blitt av.

Etter krigen kom det fram at de var havnet i England.. Pengene fikk verftet aldri

tilbake. Når det gjaldt profilene var henvendelser til Tyskland og senere Wehrwirt

schaftstab i Oslo, ikke blitt besvarte. Så ble resten av arbeiderne ved skipsbyggings

avdelingen oppsagte.

På bedding nr. 1 til 3 fra størst til minst, var situasjonen slik den 9. april 1940:

Bedding 1: Kjølplater lagt til Lorentzens bygg nr. 82 den 7. november 1939 men

arbeidet stoppet opp da det blant profilene ikke var noen til spantene.

Bedding 2: B.nr. 81 “Nordkyn” sjøsatt 10. november 1939. Siden hadde beddingen

stått tom da det ikke var plater ril de fire båtene til BDS.

Bedding 3: B.nr. 80 "Hadsel” sjøsatt 20. desember 1939. Kjølen lagt til b.nr. 91 den

24. januar 1940. Disse platene må være tatt fra lager eller b. nr. 90.

For å slippe å legge ned verftet henvendte ledelsen seg til de tyske okkupantene med

forespørsel om de kunne hjelpe til med manglende plater og profiler. Svaret var at de

gjerne ville hjelpe til med å holde virksomheten ved verftet igang, men i Tyskland var

det mangel på stål og derfor kunne de ikke hjelpe med materialer til skip som de ikke
seiv var interesserte i.

Tyskland drev jo med hvalfangst og de tilbød bestilling av 6 “Walfänger” av verftets

standard-type der materialene verftet seiv ikke kunne skaffe ble leverte av dem. Byg

getiden på beddingene var meget kort for slike skip da man for eksempel hadde

malene til plater, spanter m.m. liggende. Verftet tilbød derfor å bygge 5 “Walfänger”

idet de regnet med at materialer fra tyskerne til de norske nybygg ikke ville komme

så fort at tyskernes bestilling ville forsinke byggingen av disse. Intet visste de om at

den tyske kontrakten som var oppgitt å være “Klasse +1 Al Walfänger von Norsk

Veritas und nach den Norwegischen Skibskontrolls Forderungen” skulle bli såkalte

“Vorposten- und Hafenschutzboote” til bruk som bevæpnete eskorteskip langs kys

ten, vaktskip i norske havner, minesveipere, mineleggere, ubåtjagere og så videre.

Den tyske kontrakten ble undertegnet av Oberkommando der deutschen Kriegs

marine im Auftrage des Kommandierenden Admirals Norwegen den 23. mai 1940

og av AIS Moss Værft Dokk v/Th. Ring Aamundsen dagen etter. Båtene fikk bygg

nr. 93 til 97. Kontrakten om bygging av to tørrlasteskip til A/S Sobral (Øivind Lo

rentzen) derimot, var undertegnet 21. april 1939 til en pris for hver av kr. 2.100.000

og skulle leveres 17 måneder og 21 1/2 måned senere. I rettsak etter krigen oppgitt

til å være 20. september 1940 og 5. februar 1941. Samtidig ble det undertegnet en

krigsklausul med varsel om endringer i prisen på grunn av faren for at det kunne

bryte ut krig i Europa. Det varte da heller ikke lenge før slike fordringer i størrelses

orden kr. 100.000 kom. Dette godtok rederiet dersom verftet kunne bevise at det var

på grunn av krigen som i mellomtiden var brutt ut.

Den 27. april 1939 hadde Sulzer Brothers Ltd. i Sveits gitt en “Comfirmation oforder

of4Airless injection Sulzer two-cycle Marine DieselEngines, type 8 TSG36, trunkpiston

type with direct injection, direct reversible, each with 8 vertical working cylinders of

1440 brake horse power at 300 rpm”. Skipene hadde altså 2 motorer hver som via et

Vulcan gear var koplet til en 4500mm diameter propell. Hjelpemaskineriet var fra
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Melleni <v/S A.obral,,. Oslo, v/ herr ukubarodcr Øivind. liorontnen.

Og å/Sx HOBS Tcfirft JlOkk,. 20033.

jL.Rfcfc». .TOUtorjljsta.tcakla,X.dal...vaservtlige, i. overensteiraclse med.

av 3259-0" r-,, putllne..

speoification av 22/10-33 9omt alcibe- oø nasklnspocTficationes-

nV 13/3-39 ned rott Tor rederiet til forandringar i aiatnovnte

innenfor tllbudota ramn©

Tor tuarviBrojinlo kontrakt fjollor don ov S ,K»L, utarbe idede

krløaklauaul uom veUheitoa.

hm M.

Xfølge kontrakt ev 5/11-1/12 1941 melle* don tyske atIøb
marine og A/S • Sobral er den tyske Srlgamarine inntrådt som
part 1 nairvsrende kontrakt 1 A/S etecL. nyllkot Verk
et edøt her i.

Mooe, 29.1.1942, 'J

KONTRAKT

BYGNING AV SK1B

er der idag inngått følgende kontrakt om bygning av

Tillegg til kontrakt av 21. april 1939* mallum, A/S Sobral,
y/ herr aklbareder Øivind Lorentzen, og A/s Moss Yterft 4
DOkk, K03Q-

opexas joner i Kuropa, hvorl Uorge elloi' noen av de øuropeiak»
stonrøktor - nemllg Storbritannien, Praakrlke, lyakland r
Huasland, Italia aller Polen - ellor U.S.A. er inablandet
og leverandøren» utgifter for fnllførelse av denne kontrakt
stiger, akni øn stigning der ikke overstiger 3 % betalee
likelig av leverandøren 0 g beatilloren, og med liensyn til
stigning demtover akøl bestilloron irmen 3 nkør efter
mottagelaen av skriftlig aaddelelae om aådan gtlgning er
klare sig villig til å betale sådanno bevislige ekstra
utgifter. Om bostilleren nekter å betale disse ekstra ut
gifter, har leverandøren rett til å annullere kontrakten,
mot tilbakebetaling av erlagte tenulninnbetalInger til
likemed olnindollg tremSnoders aparebonkrento.

DEN TRYKTE TEKST ER UTARBEIDET AV
DE MEKANISKE VCRKSTEDERS LANDSFORØUNQ

OalO den 21 1 MuWll . I9.3B..

Utbryter krig aller iverksettee krlgalignende

VED

5 13

KrigaklBuaul.

Oslo, den 21. april 1939.

17



B.& W. og ved en tilfeldighet kom det fram at Viktoriagate 7” i Oslo står det som følger: S Sobral er den tyske Kriegsmarine inntrådt som

det var 3 stykker. “Betrifft: Neubauten Nr. 82 und 85 bei Moss part i nærværende kontrakt iAIS Sobrals sted,
Vaerff & Dokk, Moss, zwei Frachtmotorschiffe hvilket Verkstedet har samtykket i. “ Hvilket

Stål kom etterhvert fra Tyskland og b.nr. 82 ble mitdlOOts.Tragfåhigkeit.Diebeidevorgenanten valg hadde man?

sjøsatt for A/S Sobral 27. juni 1941. Den fikk Neubauten werden hierdurch flir Zwecke der

navnet “RIO”. Såvidt det var mulig fortsatte ut- Deutschen Wehrmacht zu Eigentum der Deut

rustningen ved kai mens kjølen til søsterskipet schen Kriegsmarine in Anspruch genommen. Die

b.nr. 85 ble lagt på den ledige beddingen. Om- finansielle Regelung darf der Weiterbau der

trent 3 måneder etter nevnte sjøsetting ble begge Fahrzeuge jedoch nicht gehindert werden.

skipene beslaglagte av tyske myndigheter 24. sep-

tember 1941.1 brev av 29. september fra “Kriegs- I den opprinnelige kontrakten tilførte tyskerne

marinestelle Oslo” til verftet, rederiet og “FFerrn så dette på norsk: “Ifølge kontrakt av 5/11-1/

Wesche, p.adr. Deutsche Sicherheits-polizei, 12 1941 mellem den tyske Kriegsmarine og A/

18

Byggenummer 82 M/S “Rio”sjøsettingsdagen 27. juni 1941. Er vi heldige kan navnet lesespå hekken.
Foto M. V.D.

Nå begynte ombyggingen av “RIO” til Minen

råumschiff. Dette var “moderskip” med små

mineryddingsjoller ombord. Disse skulle brukes

til å rydde fiendens minefelt og å sjekke egne mi

nefelt. De første tegningene av ombyggingen vi

ser disse jollene plassert på dekk og i lasterom

forut. Begge mastene med bommer og wincher
var beholdt mens kranstammene forut var för

svunnet. Så ble aktermasten redusert i høyde for

så igjen å bli enda lavere mens kran-stammene

kom tilbake, dog plasserte fire spantfelt lengre

fram. Formast med bommer og wincher var för

svunnet. Skytset forut var trukket lenger akter

over til fordel for bedre tilgjengelighet til anker

spillet og en av mineryddingsjollene forut var fjer

net. Dette endte opp med 14 mineryddingsjoller

på dekk og 4 i lasterommet. Under værdekket

var tverrskips-skottene flyttet på og innrednin

gen her og i dekkshusene selvsagt totalt foran
dret.

Denne ombyggingen ble selvsagt kostbar og den

endelige prisen ser ut til å være blitt ler. 4.685.000.

Hva prisen for bygg nr. 85 ble, er ikke kjent. Den

ble jo bygget direkte som Minen-råumschiff. Ski

pene fikk navnene “MRS 25” og “MRS 26”. At

de i en periode skal være kalt “RIO X” og “RIO
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Y” er fri fantasi. Tradisjonen tro ble alle skip byg

get ved verftet kun omtalt med byggenummer
seiv etter at de var døpt.

Kanonplattformer, fundamenter, kabler fra ild

ledningssentralen til kanoner, tåkeleggings-an

legget m.m. ble installert ved verftet. Kanoner,

sveipegear etc. derimot,ble installert ved Kriegs
marinewerft Horten, som Marinens Hovedverft

het under krigen. Minejollene, som var kon

struerte av Bjarne Aas ved Isegran i Fredrikstad,

kom over til Horten for egen maskin både fra

dette treskipsverftet og andre, så som Soon Slip

& Baatbyggeri, For å kompensere for mangel

av last langt nede samt vekt av kanoner, mine

joller o.s.v. høyr oppe, måtte man legge adskil

lige tonn med fast ballast så langt ned som

mulig. Dette var sirlig tilhogd granittstein plas

sert på indre bunn (populært kalt dobbeltbunn)

både forut og akter. Sveipegear nevnt over, var

den såkalte “Kangohammeren” som ble mon

tert på en bom plassert langs baugen og kunne

svinges forover og ned lavere enn kjølen. Dette Her ble krengeprøve utført den 11. mars 1943 “MRS Paris” før han fra september 1942 ble

var akustisk sveip til egen beskyttelse.

Av skyts ble det montert 2 stk. enkle 10.3cm L/ mars 1943 heiste “MRS 25” kommando. Dette

45 Schnellfeuerkanone, 3 stk, doble 3.7cm betød ikke at skipet var ferdig fra verftet, men I skipets “krigsdagbok” leser vi at skipet fra 14.

Flugzeugabwehrkanone (FLAK) samt 11 stk. at fra nå av var mannskapet ombord og arbei- mars var ved A/S Moss Vaerft og Dokk “zur
2cm FLAK, hvorav 3 var enkle mens resten var 2 det side om side med verftsarbeiderne. Skipet Fertigstellung” og fra 1. april “Erledigung von

firlingen Mannskapet skal ha vært 8 offiserer og var tildelt Admiral Westkiiste men sorterte un- Restarbeiten der Bauwerft”. Så endelig den

298 menn. “MRS 25” ankom Horten den 27. der Kommandanten der See-verteidigung Os- 6.april 1943 ble skipet overlevert fra verftet og

februar 1943 for montering og ombordbringelse lofjord inntil den forlot Moss for godt. Sjef gikk til Oslo hvor man utførte en såkalt

av det over nevnte og returnerte til Moss den 10. ombord var Korvettenkapitån (orlogskaptein) “M.E.S.-Erprobung Fiber die Schleife der

mars. Ludwig Ballerstedt som hadde vært sjef på Entmagneti-sierungsgruppe Oslo”, eller kort

SKIPETNR. 1 - 2002

for å bestemme hvor stabilt skipet var. Prøve- med på byggingen av “MRS 25” og en måned

turen ble awiklet to dager senere og den 14. senere leder for dette.

Byggenummer 85 som MRS 26 medfull utrustning.

De to hovedmotorenefra Sulzer type 8TSG36. Foto M. V:D.
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“MRS 26”på beddingen. Tyske mannskaperpå vei sydover i Værftsgaten i Moss. Foto: XU-agent

sagt “avmagnetisering”. Deretter fikk den bun- Juni måned begynte med øvelser, blant annet
kers fra et tankskip og ankret opp i Horten den med øvelsesminer i Gravdal men stort sett lå de

9. april 1943. Her utførte de noe som trolig oppankret i Sandviken. Da en hjelpemaskin og

betyr ut-prøving av ildlederutstyr, skyts og kjølevannspumpen til hovedmaskinen fait ut

hydrofoner. Dagen etter ble kanonene prøve- samt at røropplegget var lekk, ble de forhalt til

skutt ute i fjorden. Fra 11. april var det stort Puddefjorden. Den 13. juni forlot de Bergen

sett utdan-nelsestjeneste og restarbeide, og den og gikk til Sørfjorden. Her skulle et minefelt

15. april justeringer av skyts samt fartsprøver som var lagt ut i april 1940 kontrolleres. De

på “Hortensmila” for så åfå Kommandant der fant kun en mine der ankertauet var kuttet tvert

Seeverteidigung Oslofjord ombord for å inspi- av. Denne ble sprengt. På Lerøy skulle det an

sere at alt var klart for krigsinnsats. legges et torpedobatteri og det ble lett etter et

17. april la “MRS 25” ut fra Horren med kurs elle undervannsskjær og dybder større enn 15

for Kristiansand. Syd for Tjømø ble det igjen meter på de angitte stedene. Etter utført arbeide

utført øvelsesskyting og samme dagen ankom gikk de til området mellom Korsfjorden og

de Kristiansand, for dagen etter å etterfylle bun- Bømlefjorden der det fantes mange smutthull

kers. Sammen med U636 og M411 dro den for fientlige MTB’er og andre mistenkelige

videre 19. april til Stavanger og Bergen der de småfartøyer. Natten mellom 4. og 5. juni var

fortøyde ien bøye i Sandviken kl. 19.20. Dette en konvoi angrepet av de norske “MTB 620”

ble skipets base i lange tider og åpnet med en og “MTB 626” og sistnevnte senket D/S

kommandant-mønstring for dagen etter åha “Altenfels” med to torpedoen “MRS 25” med

blitt besiktiget av Admiral der norwegische sine joller fikk ordre om, sammen med noen
Westkuste med flere. minesveipere og forpostbåter, å gjennomsøke

Ombord drev de stort sett med trening. Den på land. Tross at båter og hus ble gjennomsøkt

29. april bunkret de for neste dag å legge ut på ble det bare foretatt en arrestasion. “MRS 25”

sitt første oppdrag. Dette gikk ut på å kontrol- ble så beordret til Haugesund, derfrå videre til

lere farvannene Olaskjær-Stabben fyr samt Frøy- Stavanger for igjen åfå ny ordre om å returnere

sjøen og Hellefjord for miner i ankertau. Så til Haugesund som luftvernbatteri.

skulle de sikre Florø havn mot MTB- og luft-

angrep fra den 30. april ved bruk av 12 mine- Dette ble bare avbrutt av en snartur med D/S

joller og eget skyts. Dette pågikk til 2. mai da “Kong Oscar 11” til Knarrevik, så fortest mulig

de fikk ordre om ågå til Askvoll og derfrå til tilbake. Den 27. juni gikk den med en konvoi

Leirvik på Stord for øvelser samt sikring av hav- til Bergen. I mellomtiden var søsterskipet “MRS

nen. Eskorte av en konvoi til Stavanger ble et- 26” sjøsatt ved AIS Moss Værft & Dokk den

terfulgt av en liknende tilbake til Bergen der de 21. juni 1943. Denne ble jo bygget som

ankom 8. mai kl. 14.30. Konvoitjeneste til Hau- "Minenräum-schiff” fra begynnelsen av og var

gesund fulgte. Her ble skipet en tid som fly- ikke tildelt noe navn av A/S Sobral før beslag

tende luftvernbatteri, men den 31. mai var det leggelsen.

tilbake til Bergen med en konvoi.
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høvelig sted. Minejollene skulle finne eventu-

området for fientlige båter og sabotasjegrupper

Den 2. juli ble “MRS 25" sendt til Gravdal for

å ta ombord tropper fra Hæren som denne gan

gen skulle gjennomsøke øyene og nå mel-lom

Sognefjorden og Manger- Radøyfjorden. I til

legg til “MRS 25” var “Zick”, “RA 202”,
“Ratte”, “Natter”, “Marder” og “Wiesel” med.

Det var selvsagt minejollene som ble brukt til å

frakte troppene fra “vårt skip” rundt. Igjen var

det hele resultatløst og de returnerte til Bergen

to dager senere. Prøveskyting med 10.5cm og

3.7cm kanoner fant sted i Bjørnefjorden den 8.

juli, og etter å ha fulgt D/S “Albert Janus” fra

Leirvik til Tungenes var det kontroll av mine

felt mellom Feistein fyr og Jærens Rev. Tilbake

til Haugesund som luftvernbatteri i perioden

20 juli til 6. august. En meget større minefelt

kontroll ble utført en rekke steder langs øygrup

pen vest av Hjeltefjorden. Det skulle den 18.

februar 1942 være lagt ut 27 norske loddminer

i 60kgs-klassen. Minejollene fant at sperrene på
flere steder var brutt, nå skulle disse forsterkes

med 30kgs norske loddminer.

I Bergen lå 46 slike miner klargjorte. Mine

jollene til “MRS 25” ble modifiserte til å kunne

ta slike miner og å legge dem ut. 11. august tok

skipet ombord 41 miner og de dro til Hjelte

fjorden der jollene ble satt ut. Så ble minene
overførte til disse. Hver jolle kunne ta 2 miner,

ja faktisk 3 i helt rolig vær. 6 miner ble lagt i

Svelgensundet og 12 i Raugnøysundet. På grunn

av dårlig vær som gjorde det umulig å få mi

nene ombord i jollene ble utleggingen avbrutt,

men dagen etter la de ut resten, nemlig 14 mi

ner i Ulvesund og 9 i Osund. Det hastet, for i
mellomtiden var det kommet inn “Nachrichten

von Feind: Verstärkte Anzeichen flir beabsich-

tigte engl.-amerikanische Grosslandung an der

norwegische Westkuste”. Det ble derfor i til

legg laget en flankesikring for Hjeltefiorden og

Herdla flyplass.

Tilbake i Bergen forsøkte man med 60 kgs lodd

miner ombord i minejollene. Ved noe sjø-gang
kunne de ta ombord en mine, ved blikk-stille

to. Så gikk “MRS 25” til Haugesund for å være

flytende flakkvern. Fra 16. til 20. august lette

de igjen etter MTB’er, småfartøyer og sabotø

rer, denne gang rundt og på øyene mellom

Bømlefjorden og Selbjørnsfjorden sammen med

4 “Kriegsfischkutter”. Dette var små minesvei

pere bygget av tre. Så var det resten av måne

den bunkring, noen stikkprøver på de nettopp

gjennomsøkte øyene samt mine-oppdrag der 6

miner i drift ble sprengt.

Fra 29. august var det flere eskorteoppdrag for så

å legge et minefelt innerst i Samnanger-fjorden.

Mens “MRS 25” den 15. september 1943 lå i

Skålevik for bunkring fikle de et skriv der det stod
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at “på grunn av den i øyeblikket totale mangel på

mineleggere langs den lange norske kysten, er det

ønskelig å bygge “MRS 26” med minebaner og å

ombygge “MRS 25” med det samme”. At ut

slippshøyden ble en meter større enn anbefalt for

skip med opptil 18 knops fart, ble godtatt. På

akterdekket kunne legges 2 minebaner på hver
side av lukene. Helt akterut ble skanseklednin

gen ril å skyve forover så innerste minebane kunne

forlenges ut over skipssiden. De regnet med å

kunne ta 100 miner på hver side, selvsagt avhen

gig av størrelsen på disse. En rekke vurderinger

om antall miner og minebaner kontra mine

ryddingsjoller hopper vi over, men nevner at det

ble vurdert minebaner på fordekket og miner på
lastelukene akter. Dette ble aldri noe av.

Etter igjen å ha vært innom Sandviken for så å

gå ut på minefeltkontroll fikk de ordre om å

lete etter mannskapet på en “schnellboot” som

var gått ned. 8 mine] oller søkte sydover og 4
nord-over titen resultat, så minekontrollen fort

satte. Etter et nytt eskorteoppdrag ankret den

opp i Sandviken. Mens de lå der ble 3 mine

joller brukt til overvåking av Byfjorden. Den 8.

oktober var det ny kontroll av minefelt, flere

ganger avbrutt av dårlig vær. Da en MTB var

observert gikk de nordover fra Haugesund og

satte ut jollene som uten resultat gjennomsøkte

skjærgården. Via Haugesund kom de så tilbake

til Bergen. Igjen ble jollene brukt til overvåking

i Byfjorden.

Den 24. oktober 1943 var det sjefsskifte ombord

i “MRS 25”. Kapitån zur See Karl Dr. Jeck rok

over etter L. Ballerstedt, Han hadde tjeneste

gjort i Nord-Norge siden i invasjonen, men

hadde ingen erfaring fra “Minenrätimschiffe”.

Allerede den 27. oktober fikk de et noe uvanlig

oppdrag. Sammen med “Artillerifahrprahm 34”

skulle de beskytte torpedojageren “Richard
Beitzen” som flakartilleri, men først fikk de

ombord “Schiffbaufuhrer Meissner”. Jageren,

som var stasjonert i Norge, hadde vært til repa

rasjon i Tyskland i mange måneder, men gikk

på grunn i Karmsundet på vei tilbake til sin

avdeling. På grunn av dårlig vær var det bare

“MRS 25” som fortsatte fra Haugesund og an

kret opp ved Koltrepynten fyr. Her tok den

dagen etter ombord 200 mann fra “Richard
Beitzen”. Deretter ble fire trosser overførte til

jageren i et forsøk på å dra den av grunnen. Et

ter 3dje forsøk gav de opp. Dagen etter forsøkte

de igjen sammen med “M2” og to taubåter men
avbrøt to timer senere. Først 5. november

lykkedes det “MRS 25” å dra jageren av grunn

og man ankret opp i Kopervik. At jageren “Z

38” skal ha vært med nevnes ikke i Vårt skips”

krigsdagbok. Den eskorterte så jageren til Hau

gesund der de første foreløpige reparasjoner blir
utført mens “MRS 25” lå der som luftvern-
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batteri. Den 9. november dro de nordover men

måtte snu på grunn av dårlig vær. Ikke før 24.

november kom de via Leirvik til Bergen der de

skilte lag.

Det kan nevnes at “Richard Beitzen” ble ytter

ligere reparert her før den dro tilbake til Tysk

land hvor den lå til reparasjon, først i Stettin og

senere i Gotenhafen. Den var ikke tilbake i tje

neste før 5. august 1944 og da i Oslofiorden.

Gotenhafen finner du ikke på kartet, men nord

for Gdansk i Polen ligger byen Gdynia. Denne

ble fra 1924 av utbygd fra fiskelandsby til stor

havn og flåtebase med marineverft. Under 2.

verdenskrig fordrev tyskerne alle de 130.000

innbyggerne og gjorde stedet til egen flåtebase

og byen fikk navnet Gotenhafen.

“MRS 25” fortsatte med kontroll av minesperrer

og eskorteoppdrag. Den 11. desember gikk det

ubåtalarm. Hafenkapitäns patruljebåt hadde fått

ubåtkontakt flere ganger og en mini-ubåt skal

ha vært 500 meter fra “MRS 25” som skjøt ut
en “Schreckwasserbombe” Så kontrollerte de

skipsbunn og skipssider for mulige sugeminer

(limpets) før de forflyttet seg til Olaviken, men
returnerte allerede samme kvelden. Resten av

måneden var det de vanlige oppdragene, mine

søk, luftvern og eskorte.

Den 3. januar 1944 la skipet til ved Solheims

viken for installasjon av minebaner m.m. Mine

jollene var imidlertid i full aktivitet. “MRS 25”

ble overført til verftet i Laksevåg 16. februar og

var sjøklar den 28ende da den gikk til Skålevik

for bunkring. Dagen etter var det prøvetur med

retur til Sandviken kl. 17.00. Skipet hadde også

fått installert en ny dypvannsbombekaster som

ble testet i Hjeltefjorden 2. mars. Deretter gikk

de til Gravdal “Sperrwaffenkommando” og tok

Minesøkerjolle Serie 2, av hvilke MRS 25 og 26 var utstyrt med 18 hver. De ble bygget ved norske

båtbyggerier

ombord 110 E.M.R.-miner ved hjelp av skipets

eget lasteutstyr. Nå bar det tilbake til Sandvi

ken der de lå til 18. mars da skipet, sammen

med “K2” og “M2” gikk til Sognefiorden for å

legge ut minesperre.

Så fikk de ordre om å avbryte og gikk tilbake

og ankret opp for to timer senere å gå nordover

igjen og legge alle minene i Sognefjorden og

var tilbake i Bergen kl. 23 samme dagen.

Fra nå av var det stort sett de vanlige oppdra

gene og å ligge oppankret avbrutt 1. april av en

landsettingsøvelse ved Kvitingsøy. Den 17. april

fait 3dje hjelpemaskin ut mens i Daviken. Da

gen etter var den i full vigør. Den 20. april gikk

Bergenhus “i lufta”, og etter å ha deltatt i sluk

ningsarbeidet, gikk “MRS 25” noen timer se

nere til Gravdal for neste dag og måneden ut å

være luftvernbatteri i Haugesund.

Mai måned gikk med til eskorteoppdrag, over

våking av folk på øyene, reparasioner, bunkring

o.s.v. På en tur med tre lasteskip gikk konvoien,

på grunn av ubåtfare i Skudenes-fj orden, fra

Dusevik om Horgefjorden (Åmøy-fjorden),

Hidlefjorden, Finnøyfjorden, Ombo-fjorden,

Nedstrandfjorden, Boknafjorden, Boknsundet

og Karmsund til Bømlafjorden der “MRS 25”

forlot konvoien og returnerte til Haugesund.

1. juni lå skipet i Sandviken og utover i måne

den ble det en rekke eskorteoppdrag, blant an

net så langt nord som til Måløy. Den 14. juni

gikk de sammen med 7 minesveipere og 2 tank

skip fra Stavanger til Kristiansand. Der ble det

mønstring for Oberbefehlshaber des Marine

kommandos Norwegen, Herrn Admiral Ciliax.

Sammen med en ubåtjager, en forpostbåt og 6

minesveipere eskorterte den så 9 lasteskip vest

over da de fikk beskjed om å snu. I Kristian-
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sand kom nok et lasteskip til og de dro vestover i Horten et par dager. Den ble dog liggende

igjen. Flere laste- og eskorteskip forlot konvoien ved dette verftet inntil 15. juli da den gikk til

underveis og i Knarrevik gjorde også “MRS 25" Oslo. Etter åha vært fram og tilbake mellom

det og ankret opp i Sandviken. Så gikk de igjen de to byene noen gånger, satte skipet den 18.

i konvoi til Måløy hvor den en kort tid ble lig- juli kurs sydover mot Kattegat og kom via Kø

gende på grunn av brennstoffmangel. Ordre var benhavn til Kiel den 23dje. Seilte videte til

gitt at hverken den, minejollene, “K2”, S-boote, Rostock 27ende og ankom Stettin 1. august

R-Boote samt noen RA-Boote fikk tildelt olje. 1944.

Nå hadde imidlertid søsterskipet “MRS 26” gått Det gikk ikke lang tid før “MRS 25” igjen var i

prøvetur den 15. juni 1944 og dagen etter ble fart. 28. juni forlot den Måløy i konvoi, forlot

det heist kommando (In dienst gestelit). Kapi- denne i Grimstadfjorden og gikk til Gravdal der
tänleutnant Rudolf Salden, som hadde overratt den tok ombord 81 E.M. F miner for sammen

kommandoen på Minenräumschiff “Paris” et- med “K2” ågå til Davik i Nordfjord den 3.

ter Ballerstedt, ble sjef. Dessverre var han ikke juli. Her møtte de mineskipet “Ostmark”.

glad i å føre krigsdagbøker så bortsett fra at vi Sammen gikk de mot Stadtlandet eskortert av

kan følge skipets bevegelser, blir intet nevnt om 1 M-Boot, 5 Vpboote og 3 R-Boote. Oppdra

hvilke oppdrag de hadde. Stort sett leser vi get ble imidlertid avbrutt og minesperre

“Keine besonderen Vorkommnisse”. Nå arbei- NW107A ble først utlagt den 5. juli ved Stadt

detmarinegasterogverffsarbeideresideomside. landet. Så bar det igjen sydover til Sandviken.

Den 17. gikk skipet til Horten men var tilbake Her var det 10. juli kommandoskifte. Korvett

2 dager senere. Ut måneden lå de mest ved verf- enkapitån Kurt Kamlah overtok etter Dr. Jeck.

tet med noen fa turer i Oslofjorden. Den 6. juli Han kom som sjef fra “Sperrbrecher 181”. Den

ble “MRS 26” så levert fra verftet og gikk i dokk 15. juli gikk de til Gravdal og tok ombord 42

“MRS 25” i Mossesundet 8. august til 17. september 1944. Foto via Ingjerd ogJohn Gundersen

E.M. F. -miner og sammen med U 396 og flere

vorpostbåter gilde de via Ålesund til Trondheim.

Her mottok den via en pram 25 E.M. F.-miner

fra “Ostmark”. De gikk så nordover på vestsi

den av Fosenhalvøya og la minefelt NW 107B
et sted nord for Buholmråsa. Etter å ha vært

innom Trondheim gikk de sammen med “Ost

mark” sydover. På veien til Kristiansand eskor
terte “MRS 25” 3 konvoien Her ble den un

derlagt Seekommandant Oslofjord i bytte mot

“F210” og “F274” som var “Minenfährprähme”.

Den 29. juli gikk den til Horten og ankret opp

der. Meningen var at den skulle ta ombord mi

ner for “Alarm-sperren” NAO 3 og NAO 8 for

så å ligge i vente-posisjon. Disse sperrene lå i

området Fulehuk-Misingene samt Tera. På Brei

angen nord for byen tok de den 7. august om

bord 80 E.M.C.-miner fra en pram og dagen

etter ytterligere 40 miner før den gikk over fjor

den og ankret opp i Mossesundet. Der lå den

oppankret til 17. september avbrutt av noen

korte turer til Vallø, Horten, Oslo og Fager
strand, her for å bunkre.

Max Manus skriver i sin bok “Det blir alvor”:

“Destroyeren i Soon lå der ikke mer. Derimot

lå der ofte en mellom Jeløy og Kambo Mølle.

Den hadde vi tenkt å prøve på. Vi hadde en

torpedo helt klar.... Den første dagen vi kom

derned oppdaget vi en diger mineutlegger. Den

hadde 120 svære miner på dekk og tolv små

motorbåten Det var en svær båt, jeg antar den

var på en 7000 tonn og det vrimlet av folk

ombord. Vi hadde svært god lyst på den, men

der var litt jævlig om den skulle fly i luften med

alle minene ombord ”De prøvde seg like

vel ved å padle fra fastlandet til jeløy med torpe

doen. Etter å ha fått den i vannet, begynte Max

Manus å svømme med den, men han skjønte at

han var for langt vekk og ombord brukte de

lyskasterne flittig, så han gav opp. Dette reddet

muligens “MRS 25” den gangen.

“MRS 25” gikk imidlertid til Bolærne der
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“MRS 26” i Horten

under utrustning i

juni-juli 1944. Foto

Kptlt Meissner
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minene ble tatt iland, så dens oppgave i Oslo

fjorden ble det ikke noe av. Istedet gikk den via

Vallø og de ankret opp i Frederikshavn den 19.

september. Herfrå gikk den i konvoi via Anholt

og Sund før den ankret opp i Swinemtinde den
22ende.

“MRS 26” var, som vi husker, ankommet Stettin

1. august. FFer lå den hele måneden men det

eneste vi får vite er at under et luftangrep den

17ende fait en “Phosphorbrandbombe” på ak

terdekket og en “Benzinflammstrahlbombe”

forut og at begge ble slukket og skadene var mi

nimale. Den 30. august ble de angrepet igien

og truffet av to “Stabbrandbomben” og to

“Phosphorbrandbombe” og at disse gjorde litt

mer skade, men neste dag er det igjen “keine

besonderen Vorkommnisse”. 2. september 1944

lettet skipet anker og seilte til Swinemtinde, der

frå til Sassnitz der de drev øvelsesskyting, og så

til Kiel hvor den lå til 16. september. Retur

nerte da til Swinemtinde der den dagen etter

tok ombord 76 E.M.C.-miner som igjen ble
losset den ISende. Deretter lå den der til 28.

september, altså 4 1/2 dag sammen med “MRS

25” som jo ankom 22dre. Sistnevnte tok 26.

september ombord de samme minene som

"MRS 26" hadde låstet og losset og i tillegg 40
U.M. B.-miner. Til 5. Z-flottille som var en

avdeling torpedojagere i Oslofjordområdet,tok

den ombord ammunisjon.

Den 27. september forlot “MRS 25” Swine

mtinde i konvoi nordover mot Norge. Den for
lot konvoien den 29.ende ved “Punkt 19” med

kurs for Arendal, men snudde og ankret opp i

Kristiansand. Samme dagen den forlot Swine

mtinde var det sjefsskifte ombord i “MRS 26”.

Kapitånleutnant Georg Meissner, som hadde

vært sjefombord i Minenratimschiff “Bali” men

fra februar 1944 hadde fulgt byggingen av

“MRS 26” og fra juni hadde vært “1. Wach

offizier”, overtok nå skipet. Deretter tok de

ombord 122 E.M.C.-miner for dagen etter å

gå nordover til København. 30. september ank

ret de opp i Horten der de tok ombord ytterli

gere 22 E.M.C.-miner. Fra nå av finnes ingen

krigsdagbok for “MRS 26” så det lille vi vet er
fra andre kilder bl.a. “MRS 25”. Den hadde

imidlertid trøbbel med en oljepumpe og ble

slept til Horten indre havn og festet til en bøye.

“MRS 26” må snart etter være gått til Kristian

sand for ifølge “MRS 25”’s dagbok forlot de

begge Marviken den 5. oktober i konvoi med 5

lasteskip og 5 andre krigsfartøyer. Etter å ha vært

innom Farsund et par dager, forlot de konvoien

i Stavanger og gikk via Loksund i Hardanger til

Sandviken der de ankret opp kl.23.10 den 9.

oktober. “MRS 25” og “MRS 26” fortsatte så
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med hver sin last miner til Ålesund som de for

lot 12. oktober 1944. Nå var begge skipene

underlagt Admiral Polarkiiste. Dessverre vet vi
fra nå intet om “MRS 26”.

“MRS 25” fortsatte via Bodø mot Tromsø, men

fikk ordre om å gå inn til Harstad da det var

fare for angrep fra hangarskipsbaserte fly. Den

16. oktober gikk den ut for minelegging men

returnerte på grunn av fare for flyangrep, men

samme ettermiddag gikk den igjen ut og la

minesperre NW 108 i Kvæfjord-Kasfjord om

rådet. Skipet returnerte så til Harstad for da

gen etter å gå til Tromsø. Sammen med 5 båter

fra 5. R-flottille dro de til Eidsfjord den 19.

oktober der den dagen etter overførte bunkers

til R-båtene. Her var det farlig å ligge så “MRS

25” gikk til Kåfjord litt lenger nord. Begge er

sidefjorder til Laksefjorden men Eidsfjord lig

ger, kan man si, i forlengelsen av Hopsfjord som

er en sidefjord ril Tanafjorden og var en innfall

sport for sovjetiske bombefly.

Natten til 27. oktober 1944 forlot “MRS 25”

Kifjord for å forsterke eskorten til en konvoi på

vei fra Billefjord til Kvalsund, men ankret opp i

Honningsvåg da den ikke var istand til å ta igjen

konvoien. Denne morgenen hadde M-365 med
Admiral Polarkiiste, Seekommandant Kirkenes

m. fl. ombord, lagt til langs “MRS 26" som lå i

Hopsfjord. Minene var da lagt ett eller annet sted

på et for oss ukjent tidspunkt. Ved varsel om fly

angrep, kastet M-365 loss og dro til lands, trolig

Hopseidet. 3 sovjetiske Douglas Boston bombe

fly dukket så opp og gikk til angrep på “MRS

26”. Denne ble iallfall truffet av en bombe og

begynte å synke med forskipet. Mannskapet skal

ha forsøkt å renne skipet på grunn, det veket iall
fall over med babord side over vann. Den nevnte

“M 365” samt “R 173” kom til assistanse og de

overlevende ble ført over til to landgangs

prammer.

“MRS 26”går ned i Hopsfiord om morgenen 27- oktober 1944. Foto Kptlt Meissner

"MRS 25" forlot Honningsvåg den 29. okto

ber og ankret opp i Ifjorden langt syd i

Laksefjorden, men da troppene den skulle ta

ombord ikke var klare, så forlot den stedet. Tyske

tropper flyktet for Sovjetarmeen og “MRS 25”

ble nå i stor grad brukt til å frakte disse sydover.

Skipet ankret opp i Honningsvåg 30. oktober

og dagen etter kom torpedojågeren “Z 29” opp

langs siden for å sette over “besatzung von

Vardø” på 13 offiserer og 320 menn. Deretter

gikk de til Hammerfest og tok ombord

“besatzung MRS 26” på 7 offiserer og 210
menn. 1. november kl. 14.50 ble de satt iland

ved Kai 2 i Tromsø.

Så gikk den nordover med konvoier og sydover

med tropper inntil de den fjerde gangen på vei

fra Narvik til Mosjøen med 419 menn, kolli

derte ved Støttvær fyr nordvest av Glomfjord,
med D/S “Luise Leonhardt” som var i konvoi

nordover. “MRS 25” fikk trykket inn forstev

nen, men det var ingen lekkasje eller sårede så

de fortsatte sydover. Så nordover med konvoi

og igjen sydover til Mosjøen med 558 menn,

men nå fortsatte de sydover. Ved Rørvik var det

2-3 lette rystelser i skroget, mulig grunn

berøringer, før de ankret opp i Trondheim 26.
november.

Nå var trolig nesten aldri de 18 minerydder

jollene ombord og iallfall ikke når man fraktet

miner. Den 29. november sank jolle nr. 3 og 7

i Horten etter å være gått på mine. Den 6. de

sember gikk “MRS 25” igjen nordover fra

Trondheim og opererte mellom Harstad/Nar

vik og Mosjøen. På vei fra Bodø til Narvik fait

styrbord hovedmotor ut den 14. desember og

farten ble redusert til ca. 10 knop. Den lå i
Narvik 15. desember men for resten av måne

den mangler krigsdagboken. Fra andre kilder
vet vi at den kolliderte 19. desember kl. 00.18

med U737 vest av Selsøya i Vestfjorden. Ubå-
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ten sank og “MRS 25” måtte gå til “Mareb som ble kalt DMRL (Deutsche Minen-räum- man ser bort fra at det kan være olje ombord

Bogen” VNV av Narvik for reparasion. Her leitung), hvis oppgave var å fjerne minefelt ut- som kan lekke ut. “MRS 26” derimot, hvor

hadde tyskerne en flytedokk som etter krigen lagt av tyskerne. “MRS 25” med tysk mann- meget av det som lå over vann er hogd opp,

ble kjøpt av A/S Moss Værft & Dokk. skap ble underlagt denne avdelingen. Den 18. kan ha olje i tanker på styrbord side.
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. . .. . .. . . uh 1945 hadde skipet lagt ut fra Mortsund pa
1. anuar 1945 la skipet til ankers i Mos øen. ' ., 0 ° r . , T „T „„„
T _ . syd-siden av Vestvågøy i Loloten med tysk ma- KILDLR:
Konvoitieneste nordover og troppetransport .„ r „ , M r  , , , r «wnr «, ,no

, r 11 • o tenell fra øyene og var pa vei sydover. Øst for Krigsdagbøker for MRS 25 og MRS 26
sydover fortsatte. Den ll. anuar i fromsø, sa _ ., ; , ° .,. ,. 0 , . .. , ,. , .
., , TT r Ballstad helt syd pa øya gikk skipet pa tyske mi- samt diverse andre skip og kommandoen

videre med Z34 og M364 til Hammerfest. c t , A/Cl,, wr„ n> ,.
. . i-il, r ner og sank raskt, fiskeskøyter fra begge de A/S Moss Værft &Dokks tidligere arkiver, samt

Det siste vi vet er at krigsdagboken for 13.-15. , , r „ ,, , , , , , r r
. . , , _ nevnte stedene gikk ut for a redde det som red- dagbok ført av en formann,

anuar sier: Arbeitskommandos zur Räumung . . , ,, T r
r des kunne nvilket var 140 mann som senere ble Lofotposten

Hammerfest an Land . , ., . . , ..
samlet i Mortsund. 16-17 mann skal være om- Lgne arkiver

Skipet overlevde krigen og lå 10. mai i Trond- kommet. Restene av skipet ligger på ca. 42 me

heim. Kort etter 8. mai ble det opprettet noe ters dyp og er sprengt til de grader i filler at

Nye bøker
Tor Inge Vormedal:

B Stolt-Nielsen.

Den glemte pioneren
132 side, illustrert

Utgitt av forfatteren; vormedal@eunet.no

Skipsreder og Konsul BotholfStolt-Nielsen, var
etter forrige århundreskifte en av Haugesunds
største skipsredere. Han var også en av byens
fremste pionerer og utviste en stor borgerånd
ved blant annet å gi både byen og privatpersoner
store gaver.

Imperiet som Stolt-Nielsen bygget opp mak
tet ikke nedgangstidende etter første verdens
krig, og storrederen opplevet at bankene tok fra
ham hele livsveket.

Det er en levende fortalt historie Tor Inge
Vormedal forteller om en glemt pioner både i
Haugesund og norsk sjøfarts historie. Boken har
stor lokal- og kulturhistorisk verdi.

Terje Andersen:

En gammel
Sjømands Erindringer
Utgitt av Narestø Vel & Flosta Historielag
184 sider, illustrert

Kan kjøpes fra f eks Lindstøl Libris, Risør

Like etter at han hadde begitt sjøen ved forrige
århundreskifte satt skipsfører Terje Andersen
(1846-1940) seg ned hjemme i Narestø og skrev
om sin tid til sjøs. Det ble en historie på 490
håndskrevne sider som bare var kjent i hans
nærmeste familie før den i fjor høst ble utgitt i
bokform av Narestø Vel og Flosta Historielag.
Språket er holdt så nær opp ril det orginale som
mulig, i tidens noe omstendelige fortellerstil og
er konservativt språk. Men nettopp her ligger
også noe av det sterkt personlige ved boken, det
som bl a forteller om forfatterens verdisyn.

Terje Andersen var oppvokst midt i Sør-

John M. Gramstad

landets tetteste sjøfartsmisljø, Narestø i Flosta
mellom Arendal og Tvedestrand. Han gikk til
sjøs med barken Albatross i 1861, ble fører av
skonnert Herdis i 1870 og endte sin karriere som
fører av stålbark Pharos som han tok ut ny fra
verkstedet i Glasgow i 1891. Slik kom han til å
oppleve på nært hold første fase av det norske
skipsfartseventyr, oppsvinget og utviklingen fra
trelastfart i Nordsjøen til verdensomspennende
trampfart.

Skipsfører Andersen må ha vært en reflektert,
vitebegjærlig og ansvarsbevisst mann. Han har
beskrevet, kommentert - og ofte undret seg over
- forhold i tiden, alt fra kosthold og daglig ru
tine, den endrede bemanning gjennom årene,
personer han møtte i fjerne havner, behandling
av sykdommer, osv. Han beskriver feks forskjel
len mellom en treseiler og et stålseilskip i sjøen,
og han har gjort nedtegnelser over frakter og las
ter gjennom hele sin førertid. Slik sett er dette
et personlig, men viktig kildeskrift til seil
skipsfartens historie.

Tore L Nilsen:

Bergen og sjøfarten bind V;
Mot nye utfordringer
1939-1973

632 sider, illustrert, pris kr 395 + porto

Utgitt av Bergen Rederiforening og Bergens
Sjøfartsmuseum, 2001

Bind V av serien Bergen og sjøfarten ble lansert
like før jul, ført i pennen av førsteamanuensis
Tore L Nilsen ved Bergens Sjøfartsmuseum og
omhandler perioden 1939-1973.

Bindet har fått undertittelen «Mot nye
utfordringer» og er delt inn i fire hoveddeler;
Om krigen, gjenreisningen, om utviklingen på
50-tallet og deretter om de nye konstellasjoner i
tank og tørrlast fra 60-tallet frem til 1973, som
er året for tank-boom’en, krigen i Midt-Østen
og innledningen til «shipping-krisen».

Tore Nilsen har gjort et betydelig arbeid med
å pløye opp detaljer om rederier og virksomhet,
utfylt med interessante rammetekster og foto
grafier fra museets samlinger. Fremstillingen

Dag Bakka Jr

trekker i stor grad på sekundærkilder, men to
rederiarkiver er benyttet, Hilmar Rekstens og Det
Bergenske Dampskibsselskabs, samt Den Norske
Krigsforsikring for Skib.

Forfatteren tegner et bilde av bergensflåten som
led relativt større tap enn handelsflåten forøvrig,
en forsiktig gjenreisning og en slakkere vekst ut
over 50-tallet. Slik kom Bergen til å oppleve
relativ en tilbakegang fra mellomkrigstiden frem
til 60-tallet da en ny generasjon shippingfolk
snudde utviklingen.
Om boken virker rikholdig i detaljer og beskriv

else, så er det skuffende lite nytt som kan
presenteres etter fem års forskning. Forfatteren
sier i forordet at fremstillingen bygger på empiri
idet han har fulgt tradisjonen fra de föregående
bind. Boken fremstår som deskriptiv, og i liten
grad analyserende og forklarende.

Bak statistikken, tonn og antall skip spør jeg
meg seiv: Hva var det egentlig med det bergenske
skipsfartsmiljøet som førte til denne utviklingen?
Joda, forfatteren er inne på det riktige i sin
oppsummering på side 594, men det er svakt og
forsiktig formulert. Han henviser ofte til den
mer dynamiske utviklingen i Oslo, men gjør lite
for å forklare de betydelige strukturelle forskjeller
mellom shipping-miljøene i Oslo og Bergen.

Viktige saker i samtiden som direktørstriden i
Bergenske i 1967 er bare flyktig nevnt; heller
ikke har forfatteren gått inn på spørsmål som
sammenhengen mellom rederiene og bankene -
og viktigst av alt - hvordan lønnsomheten artet
seg over tid for de ulike skipstypen Skipsfart er
jo tross alt en økonomisk virksomhet.

Boken er heller ikke helt fri for faktiske feil,
som f eks Meteors, brann i 1971 (side 470) hvor

det angivelig skulle ha omkommet 32 passa
sjeren Det var 32 av besetningen, noe som gjør
tragedien til den største som har rammet sjø
fartsmiljøet i Bergen etter krigen.

Spørsmålet er om statistikk og skriftlige kilder
alene er tilstrekkelig til å gi et sannferdig bilde
av virkeligheten, eller om den dypere förståelse
av en kompleks næring ganske enkelt krever mer
enn åtte informanter og diskusjoner mellom en
håndfull historikere?

Flere nye bøker på side 38
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Gjennom Alvshorgs sletteland renner Gøtaelven stor, bred og doven. På sin vei nt mot Kattegattpasserer den Gøteborgs by hvorskipsbyggingen nesten er likegammel som elven seiv. Heltfra de aller tidligste tider har denne elvebukten også vart et senterfor

sjøfart, og utallige er de nybyggene som elven gjennom tidene har båretpå sin rygg ut mot verdenshavene.

Da nybygget, motortanker Svolder, i septem- M/t Svolder er ved levering ikke av de aller tank-dekk, er det pyntet til mottagelse og fest

ber i 1927 for første gang siger nedover elven, største, men med sine 9000 tonn er hun en for de innbudte gjestene.

er hun på mange måter en lang fortsettelse av hendig mellomstørelse ien tid hvor “super

en type tankskip som ble startet så tidlig som tankerene” var på 15000 tdw og hvor mange mannskapsmessa akterut blir det første mål

i 1916, da Göteborgs mekaniske verksted le- av de store tankhavnene den gangen både i ddel: bakket ut fra byssa ut på de lange spise

verte m/t Hamlet, skipet som mange mener Texas og i Svartehavet hadde svært begren- bordene hvor faste plasser foi maskin- og

var verdens første havgående motortanker. Seiv sende dybdeforhold. Allikevel var hun “stor” dekksmannskapet snart blir etablert og usyn

om en videreutvikling fra 1916 så klart hadde denne septemberdagen i Götaelven hvor hun k§e grenser mellom førstereisgutten og de

funnet sted er mange av grunnprinsippene fra med høye skinnende nymaite grå skipssider, befarene ble stilltiende akseptert. Ofhsers-

Hamlet fremdeles å finne i skrog- og maskin hvit overbygg og sine høye tankskipsmastrer tnessa inntas av en mindre gruppe menn og

arrangement ombord i Svolder.

M/T Svolder

Svolder tilhørte en serie på 24 mer eller

mindre identiske tankskip fra AB Göta

verken, utviklet fra Hamlet i 1916 og levert i

årene 1922-1934. Av disse var 20 bygget for

norsk regning og ytterligere 3 av de svensk

eide ble senere kjøpt til Norge.
6362 brt, 9530 tdw

408.3 pp/422.8 oa/55.3/32.0 fot

2x6-syl 4-takts enkv. Götaverken-B&W,

2125 bhk, 10 knop

Svolder, troligfor utgåendefra Preston på 30-tallet, foto John Clarkson
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gled nedover elven og gjorde i sin ungdoms kanskje blir det gjenkjennende blikk mellom

glans en passerende loslitt totusentonner til å rederiseilere som har delt skip i Waage tid
virke enda lavere i vannet. °g som nå igjen skal dele vakter °g frk

PrøYCtUr O jomfrutur Prøveturen blir hektisk som prøveturer skal
f J være, men også vellykket og bare et par dager

Mannskapet ombord på Svolder, de aller fleste \ i  i r i•> C i c
r Y senere kan det vtnkes farvel til Skagen fyr og

nordmenn, hadde for et par dager siden kom- de knge høstgule strandheder; og Danmarks
met til Göteborg med tog fra Oslo. Kaptein i i . i • , i

& & \ lave vestkyst drukner snart i storhavet bak
Jacobsen og hans nærmeste offiserer derimot < m l * c u  • ° •-i
J & _ dem, nybygget Svolder er i sjøen og pa vei til
hadde ailerede vært her nede i lengre tid for å Filadelfia i USA
følge opp nybyggingen. I dag er også rederi-

kontoret hos Waages Tankrederi i Oslo godt De mange slutningsraporteringene i avisene i

representert ombord, og i skipets salong midt- årene fremover forteller om et skip i løsfart

skips med god utsikt utover det store og brede med “clean” og da vi vet at tankskipsmarkedet

AvArne Harsund

w r« r;

tid sammens.
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mer eller mindre kommer til å bryter sammen

i 1930 blir fremtiden for et skip i løsfart en

stor utfordring.

Etter noen dagers venting på reia i Filadelfia

pumpes den første bensinlasten ombord. De

høye skipssidene til Svolder blir lavere og la

vere mens bensindampen ligger tung i luften

og for eventuelle nye i “clean-farten” kan det
bli en tankevekker å innse hvilken enorm

“bensin-kanne” de skal ha under beina til hver

dags. Ellers er løsfart i “clean” noe som gjerne

gir variert fart og for de yngste ombord som
enda ikke har sett “verden” kan dette gi for

ventninger i en ellers grå hverdag fylt opp av

malerkost, smørekanne og oljefille eller i et

dampfullt pentry med stabler av skaffetøy som

daglig skal rengjøres.

Først i slutten av desember kvittes losen i Fila

delfia og kursen settes østover mot Europa

igjen. Nord-Atlanteren er litt ruskete på denne
første lasteturen, men hva annet kan man

vente seg av dette havet i desember. Det blir

dager hvor Svolder ligger som et skjær i sjøen
med Atlanterhavet vaskende inn over tank

dekket og vinden ulene i den høye riggen, men

ingen ting er dramatisk for det er dette Svolder

er bygget for.
I maskinen hamrer de to hovedmotorer,

hver på 1062 hestekrefter, skipet ufortrødent

videre, det lukter varm diesel, ny maling og

varme nye eksoskanaler mens nye sjømil leg

ges bakom for hver vakt. Alt er enda så nytt

her nede, og garantimaskinisten går sine hvile

løse runder der nede og avleser trykk og tem

peratur, for dermed å forvisse seg om at alt er
som det skal.

26

Antwerpen bli første lossehavnen for Svol-

der. Skipet siger tungt opp Schelde og finner

sin plass ved lossepiren like før julehelgen tar

til. Jomfruturen og første last er dermed un

nagjort.

Neste lastehavn ble New Orleans med lossing

i Thamshavn og Constanza, deretter går tu
ren til Svartehavet, hvor de ankommer i mars

1928. Våren kommer tidlig til Middelhavet

med varme vinder som stryker ned fra histo

riske høydedrag, Nord Atlanteren og Biscaya

kan synes langt borte når man går opp Dar

danellene en dag i mai og frivakta kan så ab

solutt tilbringes på popen en ettermiddag i
dette farvannet.

Lastehavna er Novorossisk som ligger innerst
inne i Svartehavet, et sted som derimot van

ligvis ikke innbyder til landlov, da er det be
dre å vente til Rouen i Frankrike hvor lasten

skal losses.

Det ble med denne ene turen på Svartehavet,

denne gangen. En lang periode i transatlan

tisk fart starter nå, med lasting i byer i Texas

som Baytown, Beaumont og Atreco. Veien opp

til de to sistnevnte stedene går gjennom den

14 kv.mil trange og krokete Nechesfloden hvor

dybden mange steder ikke er mere en 30 fot

og Svolder er dermed noen av de største ski

pene som kan ta full last ut herfrå. Herfrå går

lasten til Helsingfors, København og Gøteborg

og denne perioden avsluttes med utlossing i

Kjøpenhavn den 7.november i 1928.

M/t Svolder har nå rukket å bli ett år gammel

og er ikke lenger det skinnende nybygget som

I Transatlantisk fart

gled ned Gøtaelven, men er blitt en av havets

mange arbeidshester med merker i skutesidene

etter fortøyningstrosser, kaifendrer og olje
søl.

Stillehavsfart og hvalolje
Tidlig på nyåret i 1929 forlater Svolder Rio de

Janeiro med kurs for Sydishavet. Temperatu

ren synker merkbart for hver dag på vei ned

over Argentina kysten. Tankene er fulle av

bunkersolje til fangstflåten her nede, samt pro

viant og diverse annet utstyr. Det er allikevel

hvaloljen som Svolder skal ta med hjem som

er den viktigste grunnen for ishavsbesøket.

Det kan bli travle dager under slike besøk på

fangstfelter med overføringer av forsyninger

og innpumping av hvalolje. Den søte ubeha

gelige dampen av kokt spekk fra kvalkokeriet

og stanken fra halvråtne flensede hvalskråtter,

som ligger langs siden på kokeriet, siger også

innover Svolder og sitter sikkert igjen i min

net til sjømannen lenge etter at fangstfeltet er
forlatt.

Noe av denne verdifulle hvaloljen pumpes på

land i Brage i Tyskland mens resten går ril De-

No-Fa i Fredrikstad, så er det ut i vanlig tank

farten igjen. Ut på vårparten er skipet for før

ste gang innom Steilene i Oslofjorden og los
ser en last bensin fra Houston i Texas. Det

skulle der-med være en muligheter for folk fra

kontoret til å inspisere sin Svolder før den igjen

försvinner ut Oslofjorden nå på vei til San
Pedro via Panamakanalen. Svolder er blitt et

av havenes mange hvileløse “trekkdyr” som

krysser et verdenshav bare for å glir inn i et

annet, stadig på vei mot nye oljehavner.
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Nå kommer skipet til San Pedro for første

gang, denne store oljehavnen i Long Beach

området i elveløpet opp til storbyen Los An

geles. Det var vel knapt en dag på 20-og 30-

tallet at ikke et norsk tankskip viste flagget i

denne havna, enten for lasting eller for bunk

ring. Området renner bokstavelig over av olje

og rundt om i landskapet står elefantlignende

“nikke pumper” og drar opp nye “olje-gallon”

opp av jorden hele tiden.

Svolder gir seg nå i kast med Stillehavet, også

det for første gang, med lossing i Palembang

på Sumatra og senere Singapore.

Mot slutten av 1929 blir det igjen en tur til

Sydishavet, denne gangen via Durban og Cape

Town. På vei hjem igjen er det innom Las

Palmas for bunkring, før hvaloljen losses i

Rotterdam 3.juledag og i Brake 6. januar 1930.

Garantidokking i Gøteborg

Etter utlossingen av hvaloljen i Brake går

Svolder rett til Gøteborg for dokking og van

lig garantiettersyn, dette tar ca. 2 uker. Det

blåser surt og kalt nedover Gøtaelven disse

januar-dagene i 1930 og ombord på Svolder

er det knapt at man klarer å holde varmen i

lugarene og oppholdsmessene da også en del

av kjelesystemet er nede for reparasjon og der

med også steamen til oppvarming. Verksteds

opphold ødelegger også dagsrytmen og oftest

også økonomien for en sjømann. Skitt fra utal

lige verksteds-føtter kryper også fort inn i gån

ger og gjør oppholdsrom utrivelige. Den 17.

januar er imidlertid alle rør og veivromslokk

igjen på plass og Gøteborgs-losen kan kvittes

med glede, for det føles godt å komme i sjøen

etter et verkstedsopphold.

Sjøvaktene settes og det bærer igjen sydover,

den svenske snøen på dekket tiner, langbuk

ser og vindjakker pakkes vekk og shorts og sin

gelet som var i bruk siste gang i Las Palmas

kommer igjen ut av skapene. Så er Panama

kanalen der igjen med sine eksotiske og fro

dige strandlinjer deretter Californias varme

kyster og skipet er tilbake i San Pedro 16.

februar hvor nye oljelaster venter.

Lange sjøreiser ut fra San Pedro

Skipet har til nå vært skånet for den ellers så

monotone farten som mange ganger blir tank

skipene tildelt, og dette varierende farts
mønstret fortsetter nå for Svolder. I slutten av

februar 1930 er det igjen på vei over det en

deløse Stillehavet, men nå til lossesteder på

New Zealand og i Australia. Dette gir lange

sjøreiser og sjeldent et skip å se. I Stillehavet

kan det føles som om skipet man er ombord i

ble skapt på skapelsens første dag, rett etter
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tilblivelsen av himmelen og havet. Men hel

digvis har også Stillehavet sine strender og

noen av dem heter Auckland og Wellington.

Begge stedene ligger på “nordøya” av New

Zealand og begge er de fine steder som det

kunne skrives mye om. Restlasten losses i

Melbourne og i Sydney i Australia før man

igjen er på reia utenfor San Pedro med tomme
tanker.

Etter flere slike stillehavsturen blir det en

last herfrå til England, med lossing i Ellesmere

Port ikke langt fra Liverpool i begynnelsen av

juni 1930, samt flere dellossinger blant annet

i Ellesmere Port og Preston. Europahavn be

tyr post og nytt hjemmefra og kanskje noen

nye fjes imessa.

Svakt tankmarked og flere opplag

I begynnelsen av 1931 hadde tankmarkedet

tørket helt inn og ratene var ikke til bunkers

vedlikehold og hyreutbetalinger en gang. Et

ter en ny tur fra San Pedro til engelske losse

havner dette året har de dårlige tankratene også

innhentet m/t Svolder. Etter utlossing i Preston

II mars går veien til opplagsbøyen i Gøte

borg. Kaptein Jacobsen som har stått ombord

siden skipet var nytt går nå i land.

I hele april, mai og halve juni ble skipet

liggende uvirksom her sammen med en del

andre skip. Det skal imidlertid vise seg at

Svolder har mulighetene i seg også i et dårlig

marked og ut på sommeren samme året strøm

mer det igjen folk ombord og skaper liv og

røre i maskin og rundt forhalingsnokkene.

Trosses hales inn og igjen sviver propellen med

løfte om nye døgn i sjøen med hyrer som dreier

og “trekk” til dem som sitter hjemme.

Ny fører på skipet blir nå kaptein Fladmark,

Etter to reiser, en fra Texas City til Le Havre

og en fra Batum i Svartehavet til Hamburg er

det imidlertid igjen opplag, denne gangen i

Oslo hvor skipet fortøyer den 19.september.

Men igjen blir det bare et kortere opplegg for

Dette bildet viser trolig Svolder i australskefarvann i 30-årene. FotoWarwick Foote

en måned senere fmner vi igjen Svolder ute i
fart.

Etter en innlasting i Batum i november 1931
blir det etter hvert klart ombord at denne las

ten ikke skulle til Europa som alltid tidligere

herfrå, men derimot helt til Shanghai. Det er

utrolig hvor 20 sjødøgn kan bringe et skip,

denne gangen fra Svartehavets triste og bort

gjemte Batum til Kinas største by og en av ver

dens største havnebyer, denne Østens hekse

gryten så full av liv og røre, praktfull og dys

ter, full av farer og løfter for en norsk sjømann.
To slike turer ble det dette året, da er det blitt

juni 1932.

Svolder ble nå en lang periode bokstavelig talt
seilende i “wold wide” seiv om lastehavnen hele

tiden er San Pedro. Det blir flere turer til New

Zealand, Australia og Østen men også avstik

ker til Europa både gjennom Suezkanalen og

Panamakanalen. I Europa ble det rundturer i

Middelhavet og flere laster fra Svartehavet.

Etter en utlossing i England 1.juledag 1935

blir det igjen et opplag, også denne gangen i

Gøteborg. Omtrent 3 måneder varer denne

perioden før Svolder igjen er ute i “clean fart”

over hele verden. På sine Europa lossinger fra

Svartehavet er skipet innom Thameshaven,

Rotterdam, Gøteborg, Le Havre, London og

2 utlossinger i Oslo (Steilene), fra San Pedro

og går lastene disse årene til Østen og Austra

lia, her er havnene Melbourn, Adelaide, Botany

Bay, Manila, Cebu.

I 1937 avløses kaptein Fladmark av kaptein

Ole A. Sand i Napoli i juni.

Maskinhavari og gmnnberøring

Tankmarkedet hadde nå i 1937 gradvis bedret

seg slik at det igjen gav litt utbytte til dem som

hadde investert penger i et tankskip. Svolder

er nå blitt 10 år gammel og hadde med unn

tak av de korte opplagsperioder seilt kontinu

erlig og det hadde også vært forskånet for større
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havarier. Med en utseilt distanse på ca. 30 gån

ger rundt jorden hadde de to B&W hoved

motorene allerede et betydelig antall driffs

timer bak seg og utallige var de stempeskjau

ene som var utført der oppe på maskintop

pene. Året 1937 skulle imidlertid vise seg å

bli en god del annerledes.

Svolder hadde så langt dette året utført en tur
fra Constanza til Rotterdam samt to turer fra

henholdsvis Aruba og Curacao til Europa og

var i begynnelsen av juni inne i Middelhavet

der det nettopp var sluttet for en reise fra

Constanza til Nord-Europa med bensin til god
rate.

På reisen fra Napoli til Trieste oppdager

man til sin forferdelse store sprekker i bunn

rammen til babord hovedmotor. Omfang og

karakteren av sprekkene viser seg å være av

slike dimensjoner at reparasjon ombord er

utenkelig og maskinen må stanses øyeblikke

lig. Takket være sine doble hovedmaskiner

kommer man inn til Trieste uten problemet.

I Trieste blir det gitt sjødyktighetsattest til å
utføre reisen Trieste - Constanza - Nord Eu

ropa på en hovedmotor. Den 26.juli dukker

Svolder opp utenfor Gibraltar med full last
inne, farten er ikke rar, men det bærer frem
over. Den første delen av lasten blir levert i

Rotterdam 9. august, neste lossehavn er Gø

teborg, her försvinner ytterlig 700 tonn. Rest

lasten skal nå på land i Stockholm, men ved

Drogden grunnstøter Svolder sent om lørdags

kvelden den 14. august og hun blir stående

godt fast.

Slepebåtene Sigyn og Garm blir tilkalt og

klarer på høyvann å få skipet brakt flott, og
fremdeles med bare en hovedmotor intakt,

men nå også med en del bunnskader i tillegg,

Harstad-skipet Arena på sine eldre dager. Skyfotos

for det igjen sjødyktighetsattest slik at siste

delen av lasten på ca. 8000 tonn kan losses i
Stockholm.

Skipet blir nå dokksatt i Gøteborg. Ny bunn
ramme som skal leveres fra Burmeister & Wain

er bestilt for en god tid siden og er allerede på

plass, men i tillegg må også en god del bunn

plater utbyttes og Svolder blir ikke klar fra

verftet før i begynnelsen av oktober Dette ble

for øvrig skipets siste besøk i Gøteborg under

navnet Svolder og siste sjøreise under dette
navnet blir fra San Pedro til Rotterdam hvor

skipet ankommer den 15. desember 1937.

På grunn av de gode ratene hadde nå også sec

ond-hand prisene for tankskip steget og

Svolder blir solgt i skadet stand til E.B.Aabys

rederi i Oslo for £ 100 000, skipet blir imid

lertid straks videresolgt til A/S Alida (Rudolf

Kure Olsen) i Kristiansand og omdøpes Arena.

Det blir hektiske juledager i 1937 i Rotter

dam. Kaptein Flatmark går i land og med ham

også en del av offiserene og ny kaptein blir

Th. Thorsen. I følge skipslisten blir det et len

gre opphold i Rotterdam, så langt at det luk

ter av et verkstedsopphold.

Ikke før i juli 1938 er Arena i følge skipslisten

i fart igjen, da på vei til Curacao hvor det tas

inn last for Preston, så en ny last fra Port Ar

thur til London og en fra Curacao til Rotter

dam. Resten av 1938 gjør skipet småturer
rundt om i Mellom-Amerika.

Situasjonen i Europa begynner allerede nå

å tilspisse seg. I begynnelsen av 1939 losser

Arena en last fra Curacao i Ipswich og i

Falmouth og neste tur blir fra Port Arthur til

Rotterdam og deretter ytterlig to transatlan

Svolder blir til Arena

tiske turer med lossing i Stockholm, Tallin,

og Gøteborg.

Den siste turen vi kan følge Arena i skips

listen før krigen starter for fullt er en reise i

august 1939 fra Europa til Bahrein via Suez

hvor skipet laster for Aukland.

I september 1939 er krigen på havet et fak

tum og flere norske skip får påmalt sine

nøytralitets-merker i henhold til instrukser fra

Norge, men på denne tiden er Arena på andre

siden av jorden med en last fra Bahrein til
Austeralia.

Det er ikke så mange detaljer fra krigsårene

det har vært mulig å avdekke. Kaptein Johan

N. Flak fører skipet under den første delen av

krigen, hvor det blant annet opererer i Stille

havet. Et større maskinhavari oppstår på en

av hovedmaskinene mens skipet befinner seg

i Østen og det ble fort klart at det nærmeste

stedet for en fullverdig reparasjon av maski

neriet er i New York. Seiv under krigen, hvor

en rekke strabasiøse sjøreiser ble gjennomført,
ble en slik tur med halv maskinkraft sterkt fra

rådet, men like fult gir Arena seg ut på dette.

Med kun en av hovedmotorene i drift og der

med bare 5 til 6 knops fart går skipet til den

persiske Gulf for å ta inn full oljelast. (man
kan da ikke komme tomhendt til New York

heller) Etterpå bærer det den lange veien rundt

hele Afrika og videre opp mot Amerika. Med

så lite fremdrift er skipet et lett bytte for fien

den, men intet periskop er å se, bare uende

lighet av fredelig hav som om ingen krig fan

tes i verden. Så, endelig, en dag reiser den ame

rikanske irrgrønne frihetsstatuen seg opp av

havet og lover hospitality for et skadet skip og

landlov for slitent skipsmannskap.

Etter at nødvendige reparasjoner er utført går

Arena inn i Middelhavet. Kaptein Wilh. K.

Pallesen har nå overtalt førerstillingen på ski

pet og kommer til å bli stående ombord til

krigens slutt. Motortankeren blir nå satt inn i

en litt spesiell fart da den blir gående med

ferskvann til forskjellige mer eller mindre tørr

lagte steder i Middelhavet, som for eks. Gi

braltar og Malta. I en krig kan vann være like

så viktig som mat, olje og ammunisjon, men

på langt nær så eksplosiv og farlig. Men med

vann eller ikke vann, Arena går klar alle typer

krigshandlinger og er fremdeles i Middelha

vet når fredsbudskapet kommer.

Som krigsseilere flest er Arena nokså nedkjørt

etter flere harde krigsår med liten tid og mu

ligheter til vedlikehold. Da freden endelig er
der i 1945, kommer det i slutten av oktober
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melding om at skipet har fått verkstedsplass

ved Kaldnes mek. verksted i Tønsberg. Først

skal imidlertid båten innom hjembyen Kris

tiansand for å “vise seg fram” og kanskje bli

liggende der i julehelgen og vi må tro at dette

var en meget gledelig nyhet å få, etter alle disse

årene hjemmefra.

Arena er i ballast på veien nordover. Dagene

blir etter hvert kaldere og mørkere etter som

Portugalkysten og Biscayabukta legges bak i

kjølvannet og snart er det snø i luften. Den

13. desember er skipet kommet helt oppun

der Sørlandskysten, og det er nesten som man

kan se lysene fra hjembyen - da vil hun ikke
mer.

Norges Handels og Sjøfartstidende
(NH&ST) forteller om en brukket rors
tamme, Fædrelandsvennen om maskinhavari,

kanskje er det begge deler for det skal ta lang

tid før Arena igjen skal komme i fart.

Over skipets ”trådløse” blir Marinekom
mandoen i Kristiansand anmodet om å

komme til unnsetning og to mindre slepebå

ter samt en minesveiper blir sendt ut for å dra

tankeren inn til havn. Det er ingen fare for

skip eller mannskap for vinden er fra nordøst,

men det er i følge Fædrelandsvennen bitende

kalt disse desemberdagene i 1945.

Redningsopperasjonen blir heller ikke helt

vellykket da minesveiperen springer lekk og
må returnere til land for ikke seiv å bli en ha

varist. Slepebåtene klarer imidlertid oppgaven

alene og Arena kommer dermed frem til gam

lelandet til jul.

Arenas hjemkomst foregår så absolutt i det
stille, ikke et ord blir nevnt i avisene om et

skip og et mannskap som har overlevd lange

dramatiske krigsår i fjerne farvann. Repara

sjonen av skipet blir også en liten gåte for for

fatteren av dette stykket. I følge skipslisten i

NH&ST reparerer skipet ved Kaldnes mek.

verksted i Tønsberg, men Tønsberg blad har

flere utførlige innlegg i avisene i denne perio
den hvor aktivitetene ved verkstedet blir be

skrevet, men Arena er ikke nevnt.
Heller ikke Kristiansand mekaniske verk

sted nevner skipet med et ord i denne tiden.

Følger vi skipslisten videre blirArena tatt over

til England for reparasjon og ombygging i

begynnelsen av juni 1946 til The Middle

Docks & Engineering Co Ltd i South Shields.

Dette oppholdet i Newcastle blir langvarig og

omfatter både skrog- og maskinarbeider. Det

er ikke ferdig herfrå før i midten av august

1947, så Gøteborgskipet fra 1927 har tyde

ligvis fått en omfattende ”ansiktsløftning.

Når trossene i midten av august i 1947 kastes

i Newcastle begynner et helt nytt fartsmønster
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for skipet. Sjøkartene for Svartehavet, Carli

fornia-kysten, Texas og Europa som var mye i

bruk før krigen blir nå lagt bort. Arena går til

Bahrein i PG og laster for Melbourne i Aust
ralia. Araber-staten Bahrein, er bare en liten

øy på snaut 30 ganger 16 km på sydvestkysten
av Gulfen med Saudi Arabia som nærmeste

nabo i vest. Høyeste punkt over havet 134 m.
Fra mai til oktober er det sommer her nede

med temperaturer opp mot 40 grader og stor

lufffuktighe, vinteren (fra desember til mars)

er ikke mye kaldere.

I flere år skal nå skipet bli gående på Bahrein

med lossing for utenom Melbourne også i

Sydney og Devonport og det er litt uvisst om

kanskje også skipets lange periode i ”clean”

nå er slutt. De nødvendige dokkingen blir

utført i Melbourne, en i september 1948 og
en i desember 1949.

Hele 16 slike rundturer gjør Arene da det et

ter utlossing i Melbourne i april 1951 blir lig

gende uvirksom her ut hele året og helt fram

til i mai 1952 . Etter nesten 1 år i opplag, eller

verksteds-opphold? avgår skipet igjen til

Bahrein og gjennomfører 2 turer i sitt gamle

fartsmønster. Kaptein Kure Olsen tar nå gamle

Arena hjem. Skipet ligger en tid ”on ordet” i

Suez før det passerer kanalen med kurs for Am
sterdam.

Med friske minner fra hjemturen i 1945

byr også denne på litt dramatikk.

En mindre maskinroms eksplosjon rammer

skipet sannsynligvis mens det enda er i Biscaya.

Igjen er det bra med et to-motor anlegg og

Arena kommer seg inn til Ymuiden og senere

til Amsterdam for egen maskin. Kanskje er

allerede salget funnet sted, for her bytter ( i

følge skipslisten) Arena igjen eier. Harstad re

deriet Angel Olsen & co. overtar og kaptei

nen er nå i følge skipsliste en periode rederen
seiv.

Rederen Angel Olsen som til nå har hatt

sin hjemmeadresse i Oslo, flytter noen år se

nere nordover til Harstad og inn i sitt nye

rederikontoret i Sverres gate. Et nytt nord

norsk rederi er dermed i ferd med å se dagens

lys og gamle Arena sammens med en tidligere

anskaffelse, den lille tankbåten Angelus, blir

viktige brikker i årene ftemmover.

Under sitt nye rederi forlater Arena tett før jul

i 1952 Amsterdam og går til Curracao for å

laste for Middelhavet. Som kaptein ombord

er nå oppført Aage Gram og skipet blir i følge

skipslisten nå også registrert i Harstad. Det

blir i transatlantisk fart at gamle Arena skal

pløye sine siste sjømil. Lastene tas inn på Cu

racao, Trinidad og Aruba og lossehavnene blir

De aller siste årene

på forskjellige steder i Storbritannia. Skipet får

også noen avstikkere til Rio de Janeiro og Rio

Grande i Syd Amerika.

Allerede etter ca. 2 år kvitter Angel Olsen

seg med båten. Harstad rederiet overtar nå den

10 år yngre tankbåten Havkong fra P.Meyer i

Oslo og salget a\ Arena må vel sees i sammen

hengen med dette. Overtagelsen skjer san

synligvis i Rotterdam ved årskifte 1954-55 og

ny eier blir selskapet a/s Sjøbro ved Ebbesens

Rederi Co i Oslo. Kaptein Aage Gram fra

Angel Olsen følger imidlertid med skipet vi
dere.

Ferden går nå via Napoli til i Batum i Svarte

havet. Ikke før i slutten av februar er skipet

fremme, det synes som om den ”gamle damen”

nå har god tid . Ved lastekaien her nede blir

lastetankene for siste gang fylt, gamle slitte

ventiler åpnes og stenges atter en gang og så

ligger gamle Arena der nedlastet til lastemerket

som så mange ganger før, men nå med sin siste

last ombord. Det bærer sakte ut gjennom det

varme sommerlige Middelhavet. Kanskje stry
ker en moderne norsk tankbåt forbi med 15

knop fart og air-condition, og får skrog og

overbygning på gamle Arena til å se ekstra gam

melmodig og loslitt ut.
Først i slutten av mars er hun fremme i Salt

end for utlossing. Etter dette blir en planlagt

trans-atlantisk tur, i følge skipslisten, kansel

lert. Det skal ikke så mye ugreie til før et 27

års gammelt tankskip på 9000 t dw. blir opp

gitt av eieren og den 2 juni 1955 melder Nor

ges Handels og Sjøfartstidene om at gamle

Arena er solgt til BISCO for opphogging med

levering i britisk østkysthavn i løpet av juni.

Det halsede jaget fra den ene oljehavna til
den andre er dermed over for Arena ex Svolder.

Hele 27 år lang ble denne historien og den

førte oss gjennom krig og fred og flere viktige

epoker i Norges skipsfartshistorie. I hele denne

perioden var motortankeren med, men stort
sett bare som en udramatisk brikke. Med an

dre ord et ganske alminnelig norsk tankskip
som bare de som var der ombord i ettertiden

vil huske. Fra dager og år i tankfart er det dessu

ten ikke så mye å fortelle, og sjøfolk generelt

er ordknappe mennesket.

Kilder:
Norges Handels og Sjøfartstidende
Harstad Tidende

Fædrelandsvennen

Tønsberg Blad

Egne notater
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1) D/S HEMNES (LEYN/HSGM)

Bygd av Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, København
(-214)
1166 brt, 700 nrt, 1720 t.dw. 231.3 x 34.3 x 13.6 ft

3Exp. (B&W), 124 NHK
1901: Mai: Levert som ELG for A/S Elg (T. Hansen), Risør
1912: Overført til D/S A/S Bjørn (T. Hansen, Risør), Lyngør
1928: Solgt til Skibs-A/S Steinvik (Bogen & Johnsen), Oslo

1932; Solgt til Skibs-A/S Steinvik (Pedersen & Johnsen),
Tvedestrand

1933: Solgt til Skibs-A/S Rana (Olav Hille), Mo i Rana
Omdøpt HEMNES

1934: 11.01.: Forliste ved Calia Point ved innseilingen til Bilbao

2) Tre-M/S CORIOLA (LFTJ/LDMC)

Bygd i Grimsby, trolig som seilfartøy
56 brt, 35 nrt 19,30 x 5,50 x 2,60 m

1887: Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier
1914; Motor innstallert: 2cyl. Skandia RM (Lysekil MV A/B),

1923: I norsk register som CORIOLA for Burnelius Skastrand,
Lødingen

1927: Solgt til Hans Rasmussen & Co., Råna i Ofoten/Bodø
1933: Solgt til ukjent eier i Tromsø
1934: 20.01.: Drev i land i Frakfjord i Finnmark på reise Alta -

Jøvik med sild. Storm og snøtykke.

3) Tre-M/S EVELYN (LFXL/MSBP)

Bygd av S. Saanum & Co., Mandal
114 brt, 73 nrt, 200 t.dw. 77.7 x 24.1 x 9.5 ft

2cyl. 2T EV RM (J. & C. G. Bolinders MV, Stockholm), 80 bHK
1918: 25.04.: Levert som EVELYN for Motor-seil A/S Havstad

1921: 27.12.: Solgt til A/S Arnevig (Anker Berntsen), Tvedestrand

Haugesundsdamperen Ramsholm møtte sin skjebne i tåke i kanalen ifebruar 1934. Her er skipetfotografert under Clifion Suspension Bridge i

«t

Omdøpt STEINVIK

på reise Rotterdam - Bilbao med koks. Manglende
farvannskunnskap oppgitt som grunn.

35 bHK

(H. Hansen), Arendal

Bristol. Per Alsakers samling

1923: 23.10.: Disponering overtatt av Gjeruld Berntsen,
Tvedestrand

1924; 31.05.: Solgt til Ragnar Schjølberg, Bodø
1930: 25.02.: Overtatt av Hans Schjølberg, Bodø
1932: 30.04.: Solgt til Erik Heien, Oslo
1932: 30.11.: Solgt av J. Storås & Johs Laupsa (J. Storås,

Øystese), Bergen
1934: 08.02.: Grunnstøtte og sank ved Bjørnsund på reise

Trondheim - Bergen med trelast. Storm og snøtykke.

4) Tre-D/S AKSLA (LBWK)

Bygd i Rosendal i Hardanger
86 brt, 21 nrt 70.0 x 18.0 x 8.5 ft

2cyl. Comp. (Rosenberg MV, Stavanger, b. 1915), 69 NHK
1918: Levert med ukjent navn for ukjent eier
1921: I registeret som BASSEN for L. J. Lyngdahl, Tasta/

Stavanger
1933: Solgt til ukjent eier i Ålesund, omdøpt AKSLA
1934: 16.02.: Sprang lekk og sank, Porsangen, på reise

5) D/S RAMSHOLM (LEQQ/MPSB)

Bygd av Short Bros. Ltd., Sunderland (# 354)
1435 brt, 857 nrt, 2760 t.dw. 249.9 x 37.5 x 17.2

3Exp. (NE Mar. Eng. Co. Ltd., Sunderland), 170 NHK
1909: April: Levert som DANIA for SA de Arm. Belge Gantois

1909: Solgt til Scheepsvaart Maatschappij “Gylsen”
(J. D’Haene & Co.), Antwerpen, Belgia
Omdøpt HOUTHANDEL

1911: Solgt til Karl Schroers, Rotterdam, Holland.
1912: Solgt til Rotterdamsche Scheepvaart Maatschappij

1913: Omdøpt VOSBERGEN
1915: Solgt til A/S Baja California (A. O. Lindvig, Kristiania).
1916: Solgt til A/S Vosbergen (Chr. Baardsen), Haugesund

Laksefjord - Tromsø med sild.

(T. Nolson & Co.), Gand, Belgia

(N.V Furness Scheepvaart- en Agentur Mij.),
Rotterdam, Holland. Omdøpt RIDDERKERK
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Båttur i Stavanger havneområde med M/S «Hundvaag I», start kl. 14.00fra Skagenkaien (Vågen) i Sta
vanger, vis-a-vis Skagen Brygge Hotel.

a)

b) Omvisningpå Stavanger Sjøfartsmuseum med litt historikk omkring Stavanger havns historie og utvikling.
Omvisningen starter kl. 16.30.
Sosialt samvar med biltur til Dusavik, Tananger og Sandnes, hvoretter vi drar hjem til Kjell Birger
Sønstabø, for båtprat, kikk på billeder og en «enkel servering» (spleiselag).

c)

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtetfor Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes i Stavanger

Lørdag 27. april 2002 kl. 17.30

Vi ber lokalavdelingene sende årsmelding og regnskap til selskapets formann snarest mulig.
Vi minner samtidig om at lokalavdelingene skal utpeke medlemmer til hovedstyret.

Vi håper mange vil finne veien til Stavanger denne gangen, og ønsker alle våre medlemmer
vel møtt til årsmøtet.

Det blir anledning til å kjøpe kaffe/the/mineralvann på Stavanger Sjøfartsmuseum.

I tilknytning til årsmøtet vil det bli følgende arrangementer:

Møtet avholdes på Stavanger Sjøfartsmuseum.

1. Konstituering

2. Årsberetning for 2001o
3. Arsberetninger for 2001 fra lokalavdelingene

4. Regnskap for 2001
5. Styrets forslag til kontingent for 2003
6. Styrets forslag til budsjett for 2003

7. Valg av: Formann for 1 år

8. Eventuelt

o
Årsmøte for

Sakliste

Sekretær for 1 år

Redaktør for 1 år

Valgkomite for 1 år

Styret



Også for året 2001 kan vi notere bra oppgang i medlemstallet. Ved årets begynnelse var medlemstallet
1167 og ved årskiftet var tallet kommet opp i 1246 medlemmer. Vi har hatt en jevn og god tilgang på nye
medlemmer gjennom hele 2001.

Medlemsbladet SKIPET er på mange måter föreningens ansikt utad til medlemmer og andre. SKIPET kom
ut med 4 numre i 2001. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie, flåte-lister, en rekke faste
spalter, samt mye tilfeldig stoff. Vi forsøker forsiktig videre med forbedret layout for SKIPET og i 2001
har vi øket på fra forrige år og satt på trykk en rekke fargebilder i bladet.

NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått store endringer i 2001. Lokalavdelingen NSS-Østlandet har
hatt en del medlemsmøter gjennom året. NSS-Nordvest er en aktiv förening og har gjennomført en rekke
møter i 2001. NSS-Bergen ble startet opp igjen høsten 2000 med to møter og har holdt større aktivitet
dette året. Videre har vi aktive lokalavdelinger som NSS, Haugarland i Haugesund med faste møter en
gang pr.mnd. og NSS-Nordmøre i Kristiansund (stiftet 2001) som har hatt noen møter gjennom året.

Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.
Foto-poolen (Øyvind Johansen) fungerer ved at påmeldte deltakere bestiller skipsfotos fra sirkulerende
billedsamlinger.

Selskapets daglige drift utføres av et styre på 7 medlemmer, bestående av et arbeidsutvalg på 4 medlemmer
(formann, kasserer, sekretær og redaktør), mens de øvrige tre velges av lokal-avdelingene. Arbeidsutvalg,
revisor og valgkomite velges av årsmøtet. Disse endringene ble vedtatt på årsmøtet i Larvik 12.mai 2001.
NSS’s økonomi er god, viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.
I år 2001 ble årsmøtet avviklet på Larvik Sjøfartsmuseum 12. mai 2001.

Dette årsmøtet valgte slik:

Øvrige styremedlemmer utpekes av lokalavdelingene, og er dermed ikke på valg under årsmøtet

For 1 år: Formann Per Alsaker
For 1 år: Sekretær Frode Folkestad
For 2 år: Kasserer Leif K. Nordeide

For 1 år: Redaktør Dag Bakka jr.
For 2 år: Revisor Harald Bjørkli

For 1 år: Valgkomite Dag Bakka jr
For 1 år: Valgkomite Terje Nilsen
For 1 år: Valgkomite Alf J. Kristiansen

o
Arsberetning 2001



INNTEKTER:

Kontigent
Salg eldre utg.SKIPET m.m.
Porto/gaver m.m.
Renteinntekter

UTGIFTER:

Trykking SKIPET
Portoutgifter
Andre driftsutgifter
Biblioteket, bøker og reoler
Medlemsskap i andre foreninger
Overført lokal avd.
Kjøpt fotosamling/PC
Postgiro/bankomk.
Arsmøte/styremøte m.m.
Endring forskuddsbet. kontigent (165.550-175.000)

Utgifter

Årets resultat (underskudd)

EIENDELER:
Kassabeholdning
Innskudd (post/bank)

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:
Forskuddsbetalt kontigent

Eiendeler pr.01.01.01
Årets underskudd

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 2001

Leif Nordeide

kasserer

Resultatregnskap pr. 31.12.2001

Balanse pr. 31.12.2001

Bergen, 10.01.2002.

Per Alsaker

formann

319,995,00
12.755.00
34.620.00

376.630,00

313.450,00
29.854.00
10.617.00
10.293.00

386.697,00

10.067,00

213.108,00

213.179,00

175.000,00

48.246,00
- 10.067,00

38.179,00

2001

9.260,00

1.100,00
5.066,00

0,00
1.001,00
5.866.00
9.450.00

71,00

289.950,00
12.410.00
13.525.00
10.818.00

326.703,00

296.492,00
24.921.00
10.113.00

452.574,00

- 125.871,00

213.709,00

213.796,00

165.550,00

174.117,00
- 125.871,00

Harald Bjørkli

2000

9.466.00
1.200.00
2.475,00

28.134,00
1.379,00

20.444.00
57.950.00

87,00

48.246,00

revisor
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Budsjett NSS 2003

Inntekter: Utgifter:

Kontigent
Salg/gaver/porto
Renteinntekter

360.000,-
12.000,-
8.000,-

Trykking SKIPET 315.000,-
Portoutgifter 35.000,-
Drift 10.000,-
Bibliotek 10.000,-
Omkostninger 1.000,-
Årsmøte/styremøter 4.000,-
Lokalavd./til disp. 5.000,-

Sum inntekter 380.000,- Sum utgifter 380.000,-

Förutsatt kontingent Norge blir NOK 300,- Dvs. NOK 300,-
Skandinavia + NOK 25,- (dekn.porto) Dvs. NOK 325,-
Europa - NOK 50.- (dekn. porto) Dvs. NOK 350,-

v )



1918: Solgt til D/S A/S Vosbergen (Tycho Evers), Haugesund
1923: Overtatt av Torvestad & Skaare Sparebank, Haugesund
1923: Solgt til D/S A/S Ramsholm (Johan Henriksson),

1934: 17.02.; Sank etter kollisjon in tett tåke med D/S
STANCOR

ved Owers LV, Kanalen. Var på reise Sousa - Rotterdam
med fosfat.

6) D/S RYVINGEN (LETB/LDKS)

Bygd av Howaldtswerke AG, Kiel
590 brt, 308 nrt, 920 t.dw. 177.2 x 29.3 x 12.0 ft

3Exp. (Howladtswerke),
1920: Aug.: Levert som MARGOT for Robert M. Sloman jr.,

Hamburg, Tyskland
1920: Solgt til Gebr. Sauber, Hamburg, Tyskland. Omdøpt

ROBERT SAUBER

1924: Solgt til D/S A/S Nessund (Nicolay Wiborg), Oslo.
Omdøpt NESSUND

1927: Solgt til Brødrene Olsen, Stavanger. Omdøpt PLENT
INGEN

1930: Solgt til D/S A/S Ryvingen (Kristian Hauge & Alf
Lindøe),

Haugesund. Omdøpt RYVINGEN
1934: 20.02.: Forlot Methil med kull for Klaksvik på Færøyane

og forsvant med hele besetningen, 12 mann.

7) Tre-M/S DOGGEREN (LFVF/MCRN)

Bygd på Varaldsøy
50 brt, 27 nrt 65.4 x 18.9 x 7.4 ft

Motor av ukjent type
1905: Levert som DOGGEREN for Johs. Østensjø m.fl.,

1911: Solgt til Anton Næss, Tromsø
1919: Ny motor: 2cyl. Bolinder RM, 65 bHK (T-45-T)
1927: Solgt til Andr. Aagaard, Tromsø
1932: Solgt til Alfred Moe P/R, Tønsnes/Tromsø
1934: 26.02.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under selfangst.

8) D/S EIKA (LDNU/MBLG)

Bygd ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord (# 47)
695 brt, 395 nrt, 980 t.dw. 181.7 x 28.2 x 13.2

3Exp. (Alters MV, Kristiania), 79 NHK
1903: Okt.: Levert som REX for A/S Rex (A. O. Lindvig),

Hardy av Sarpsborgforliste i februar
1934 med tap av hele besetningen på
14. Her ses skipet under sitt tidligere
navn, Formica av Haugesund. NSS-
Opedalsamlingen
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Haugesund
Omdøpt RAMSHOLM

Haugesund

Kragerø

1915: Solgt til Rederi A/S Kragerø (K. Sandaas), Kragerø.
Omdøpt EIKA

1915: Solgt til Oscar Larsen, Ålesund
1916: Solgt til Aalesunds Dampskibsrederi A/S (Hj. Wesenberg),

Ålesund

1934: Febr.: Forsvant i Nordsjøen på reise Dunston o/Tyne -
Murvika med kull og koks.

9) D/S HARDY (LEAR/LDRV)

Bygd ved Scheepswerf v/h H. H. Bodewes, Millingen (# 283)
757 brt, 343 nrt, 1000 t.dw. 181.5 x 28.2 x 12.3 ft

3Exp. (Verschure & Co., Amsterdam),
1919: Levert som TALLO for Maats. “Zeevaart” (W. C.

Hunding & J. G. Veder), Rotterdam, Holland
1927: Solgt til D/S A/S Vinæs (Sjur & Johs. Lothe), Haugesund

Omdøpt FORMICA
1932: Solgt til Mørch &O. T. Holten, Sarpsborg. Omdøpt

FiARDY

1934: Febr.: Sank v/Hella fyrskip på reise Gdynia - Irland med
kull og koks. Det var full storm og fartøyet var trolig
manøverudyktig. Hele besetningen, 14 mann, omkom.

10) Tre-M/S NORFiAVET (LGXG/MLWP)

Bygd av Skandfer Baatbyggeri, Kulstadsjøen
55 brt, 19 nrt 64.0 x 19.0 x 8.1 ft

2cyl. Bolinder RM, 60 bHK
1915: Levert som NORFLAVET for Nikolai M. Hartviksen,

1930: Solgt til Martin Hansen, Laupstad/Hamnvik
1934: Ukjent eier i Harstad
1934: 01.03.: Skrudd ned av isen i Kvitsjøen under selfangst.

11) Tre-D/S FRYSER I (LCCP/JHFS)

Bygd av Knut Skaaluren, Rosendal (# 75)
558 brt, 325 nrt 159.5 x 28.6 x 14.6 ft

3Exp. (Stavanger Støberi & Dok, Stavanger), 68 NHK
1901: Febr.: Levert som ALEKTO for A/S Alekto (Trygve

1917; Solgt til Skibs-A/S Loddings Rederi (Trygve Lodding),
Kristiania

1924: Solgt til D/S A/S Alekto (Fritj. Siegwarth), Tønsberg
1927: Solgt til D/S A/S Trio (Fritj. Siegwarth), Tønsberg
1928: Solgt til A/S Obii (Joh. Sætveit), Bergen
1929: Solgt til Lars Christensen, Tønsberg
1930: Solgt til Norsk Havfiske A/S (Fr. Siegwarth), Tønsberg
1930: Solgt til Norsk Havfiske A/S (Brødr. Luhr), Tønsberg

Ånstad på Ibestad/Harstad (T-62-I)

Meling), Stavanger
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1933: Solgt til Norsk Frysecompani (Hans Tungvaag), Oslo
Omdøpt FRYSER I

1934: 30.03.: Forlatt i isen Nav Jan Mayen etter akselbrudd og

tap av propell i isgang.
1934: 18.04.: Rapportert sunket.

12) D/S MIDTHORDLAND (LELS/JVGQ)

Bygd ved Christiansands mek. Værksted A/S, Kristiansand (# 49)
144 brt, 76 nrt 101.6 x 17.3 x 8.6 ft

2cyl.Comp. (CMV),
1890: Juni: Levert som MIDTHORDLAND for Det Midt

hordlandske Dampskibsselskab, Bergen
1934: 14.04.: Grunnstøtte og sank ved Skogsøy i Nordhordland

på reise Bergen - Furnes med last og passasjeren Villedet
av lykt i land. Fartøyet var ved forliset utleiet til Lindaas &

13) D/S RUTENFJELL (LESV)

Bygd ved Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn (# 95)
1565 brt, 890 nrt, 2375 t.dw. 255.0 x 37.9 x 18.2 ft

4cyl.Comp. (PMV), 136 NHK
1933: Mai: Levert som RUTENFJELL for A/S Luksefjell (Olsen

& Ugelstad), Oslo
1934: 05.05.: Grunnstøtte ved Cape Egmont GB, på reise

Bergen - Montreal med stykkgods.Fører bøtlagt for å ha
gått med for stor fart i tett tåke og for ikke å ha loddet.

Deler av vraket må ha blitt berget, for maskin og kjele ble i 1937
satt inn i ds JOHN CABOT 1101 brt, bygget 1921 AB Svenska
Maritimverken (-2), Trelleborg , ex Peder Most, Standard,
Rønnaug). I 1946 innkjøpt av DS AS Magnhild (M Clausen),
Haugesund, omdøpt MAGNHILD, men gikk tapt ved kollisjon 3.
januar 1947.

14) Tre-M/S STINE MARIE (LHLJ/KFCB/JQVB)

Bygd på Tysnes som galeas
60 brt, 48 nrt 68.1 x 20.2 x 7.9 ft

1878: Levert, trolig som STINE MARIE for ukjent eier
1906: Registrert som STINE MARIE for Severin

Syvertsen rn.fl., Brekkestø/Lillesand
1912: 01.03.: Solgt til A/S Stine Marie (M. Johannesen,

Herføl), Fredrikshald

1915: 02.02.: Solgt til Bernhard Martinsen, Hvaler/Fredrikshald
1917: 21.05.: Solgt til Bertha Hansen, Haugesund
1921: Overtatt av Bertha Hansen (Nils Wigfors), Haugesund
1925: Solgt til Nils Wigfors, Haugesund
1930: Solgt til Thv. Joh, Kyvik m,.fl., Haugesund

Motor av ukj. type satt inn: 58 brt, 40 nrt
1934: 26.05.: Brev på land og sank på Bømmelfjorden

på reise Herdla - Haugesund i ballast. Motorhavari.
Eieren bøtlagt for ikke å ha latt foreta besiktigelse.

15) D/S KNUT HAMSUN (LCDM/MGLQ)
Bygd ved W. Gray & Co. Ltd., W.Hartlepool (# 784)
5272 brt, 3234 nrt, 9250 t.dw.410.0 x 54.0 x 26.5

3Exp. (Centr. Mar. Eng. Works, W.Hartlepool), 412 NHK
1911: 29.03.; Levert som ARNA for A/S D/S Arna (S. M.

1929: 25.05.: Solgt til D/S A/S Knut Hamsun (Olaf Ørvig),
Bergen. Omdøpt KENT COUNTY

1930: 29.07.: Omdøpt KNUT HAMSUN
1934: 19.06.: Brant og sank i Karibien på reise Iquique -

Jacksonville FL med salpeter. Selvantennelse, salpeter i
bunkerskull.

16) D/S HAVHESTEN (LEBF/JVQD)
Bygd ved Christiansands mek. Værksted A/S, Kristiansand
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Masfjordens Dampskibsselskab.

Kuhnle & Søn), Bergen

85 brt, 23 nrt 84.7 x 18.0 x 8,6 ft

2cyl.Comp. (CMV), 115 iHK
1902: Des.: Levert som HAVHESTEN for A/S Havfiskedamper

1911: Overført til registrering i Melbo
1915: Forlenger: 106 brt, 41 nrt 98.7x18.0x8.6
1920: Overført til registrering i Stokmarknes (N-29-H)
1932: Overtatt av Den Vesten- og Nordenfjeldske Skips-

Hypotekforening, Ålesund
1933: Solgt til L/L Havhesten (Knut Grønnevedt, Vartdal).

Ålesund (M-10-VD)

1934: 18.07.: Kantret og sank i Thistlebunk, Nord-Island under
sildefiske. Dratt rundt av notbåt fyllt av brottsjø.

17) Tre-M/S UNGSEL (LHRM/MTFC)

Bygd ved Nilsen & Brødr. Moen, Risør, som D/S
81 brt, 33 nrt 76.5 x 22.0 x 9.1 ft

2cyl.Comp., bygd i Bergen, 55 iHK
1918: Levert som MOEN, trolig for egen regning.
1919: Solgt til Hans Myrvaagnes, Tjørvåg/Ålesund

Omdøpt HORGEFJORD
1927: Overtatt av Aalesunds Kreditbank, Ålesund

1928: Aalesunds Kreditbank i likvidation under off. forvaltning,
Ålesund

1928: Solgt til Johan Pilskog, Hjørungavaag/Ålesund
Omdøpt PIL (M-75-HD)
Ombygd til M/S: 84 brt, 34 nrt
2cyl. Bolinder RM, 120 bHK

1930; Forlenget: 105 brt, 44 nrt 90.4 x 22.0 x 9.1 ft
1932: Mars: Solgt til A/S Ungsel, Herøy/Ålesund Omdøpt

1934: 25.07.: Sank etter kollisjon med iskoss i Danskestredet
under selfangst.

18) D/S TERJE (LFAZ/MBJL)

Bygd vedTrondhjems mek. Værksted, Trondhjem (# 105)
1172 brt, 693 nrt, 1750 t.dw. 230.2 x 35.2 x 15.8 ft

3Exp. (TMV), 130 NHK
1903: 03.08.: Levert som RUNDØ for P. A. Musæus m.fl.,

1916: 27.06.; Solgt til D/S Terje A/S (H. Gran Kahrs), Bergen
Omdøpt TERJE

1927: 24.01.: Sank etter kollisjon med taubåt på East River,
New York. Hevet og reparert.

1928: 22.06.: Solgt til D/S A/S Aalesund (Joh. Amundsen),
Haugesund

1934: 31.07.: Grunnstøtte i tett tåke på Kyholmen v/Sletnes fyr,

19) Tre-M/S ASLAUG (LFMP/LKJP)

Bygd ved Västerviks Nya Varv A/B, Västervik
198 brt, 99 nrt, 300 t.dw. 102.3 x 22.8 x 10.2 ft

2cyl. 2T EV Bolinder RM (J & C G Bolinders MV, Stockholm),
120 bHK

1919: Levert som GUNVOR for Västerviks Rederi A/B (Nils F.

Nord), Västervik, Sverige
1923: Nov.: Overført til Nords Rederi A/B Blenda (Nils F.

Nord), Västervik, Sverige
1925: Febr.: Solgt til P/R v/Erik A. Malmquist, Mariehamn,

Finland

1925: 09.09.: Solgt til Walborg Helena Anderson
(F. Hj. Anderson), Oskarshamn, Sverige

1932: Mai: Solgt til C. J. Kiønig A/S, Trondheim
1934: 03.09.; Sank i Nordsjøen på reise Trondheim - London

med jernoksyd. Lensepumpa røk i dårlig vær.

Havhesten (Chr. Fredriksen, Melbo), Svolvær

UNGSEL

Ålesund

på reise Mezen - Grangemouth med trelast. Kondemnert.
Hogd av Stavanger Skipsophugnings Co.
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Kongshaug av
Haugestmd drev på land i
Siglufordpå Island høsten
1934 og ble kondemnert,
men ble året etter berget
og reparertfor islandsk
regning. Skipet hadde også
tidligere hatt en “narrow
escape” da det som Thyra
av Bergen såvidt unngikk
å bli senket av tyskerne
utenfor spanskekysten ved
nyttårsskiftet 1916/17-
Også dette bildet er tatt i
Bristol.

Per Alsakers samling.

20) DIS DUSKEN (LCMT/MDRP)

Bygd ved Schömer & Jensen, Tönning (#31)
429 brt, 239 nrt, 600 t.dw. 143.2 x 24.8 x 12.9

2cyl.Comp. (Schömer & Jensen), 38 NHK
1900: Levert som SENATOR KRUGER for Carl Tiede,

1907: Solgt til DIS Smaragd (Lauritz Kloster), Stavanger.
Omdøpt SMARAGD

1911: Juli: Solgt til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen.
Omdøpt DRACO

1930: Jan.: Solgt til DIS A/S Benedicte (Adolf Andersen),

1932: Nov.: Solgt til G. J. Steffensens Rederi A/S, Bergen.
Omdøpt DUSKEN

1934: 13.09.: Kantret og sank i Neufabrwasser på reise Danzig -
Ghent med trelast.

1934: 11.10.: Kondemnert og solgt til hogging i Gdynia.

21) Tre-D/S GRENMAR (LGDF/MVFJ)

Bygd ved Sandaasens Verft, Kragerø
605 brt, 408 nrt, 980 tdw. 158.1 x 31.3 x 14.7 ft

4cyl. 2T EV Bolinder RM (J. & C. G. Bolinders MV, Stockholm),
320 bHK

1920: Mars: Levert som GRENMAR for Skibs-A/S Nordsjøfrakt
(Leif Grung), Skien

1923: Solgt til Skibs-A/S Motor (A. Salvesen), Kragerø
1929: Solgt til Oplandets Rederi A/S (Arne Eriksen), Oslo
1932: Solgt til Oplandets Rederi A/S (FL P. Sem), Skien
1934: 23.09.: Forlatt i Nordsjøen etter at lasten hadde forskjøvet

22) Tre-D/S NYBORG (LENY/MVPL)

Bygd ved Lars Bjørgens Verft, Høilandsbygd
190 brt, 105 nrt 113.2 x 23.3 x 9.5 ft

2cyl.Comp. (Torskog MV, Torskog, b. 1888),
1920: Levert som NYBORG for A. Salomonsen, Kopervik
1923: Solgt til A/S Aakrahavns fiskeriselskab (Rasmus Tjøsvold,

Åkrehamn), Kopervik
1934: Sept.: Sank i Nordsjøen på reise Methil - Skudeneshavn
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Wismar, Tyskland

Bergen. Omdøpt BENEDICTE

seg og fartøyet hadde sprunget lekk på reise i stormfullt
vær, Porsgrunn - Southampton med telegrafstolpen

med kull & koks. Sprang lekk i uvær.

23) D IS KONGSHAUG (LEHB/JPSC)

Bygd ved Stavanger Støberi & Dok, Stavanger (# 39)
769 brt, 439 nrt, 1000 t.dw. 195.0 x 30.2 x 10.9 ft

3Exp. (SS&D), 95 NHK, 515 iHK
1901: Jan.: Levert som THYRA for William Hansen m.fL,

Bergen
1915; 28.06.: Overført til A/S D/S Thyra (William Hansen),

1916: 22.12.: Kapret av tysk u-båt “U 70” i pos. 44.38 N, 08.45
V, på reise Cardiff - Oporto med kull.

1916: 29.12.: Besetningen satt i land i Carino, Spania. Fartøyet
tatt ut i int. farvann for å bli senket, men spreng
ladningene fungerte ikke.

1917: 05.01.: Internert ved El Ferrol, Spania.
1917: Febr.: Tilbakelevert til norsk eier.

1924: 25.03.: Solgt til A/S D/S Kongshaugs Rederi (H. M.
Kongshaug & Sønner A/S), Haugesund. Omdøpt
KONGSFLAUG

1934: 26.10.: Drev på land i Siglufjordur på Island i stormfullt
vær. Lå klar til reise Siglufjordur - Østersjøen med sild.
Kondemnert, men vraket solgt og reparert.

1935: April: Registrert som SNÆFELL for Utgerdafelagit Kea
h£, Akureyri, Island.

1940: 09.04.: Internert i København

1941: Solgt til ukjent dansk eier
1941: Solgt til Werner Hacklin, Björneborg/Pori, Finland

1944: Aug.: Etter Finlands kapitulasjon internert i tysk havn.
Etter sigende satt i fart under tysk flagg.

1945: Mai: Tilbakelevert til Werner Hacklin.

1952: Okt.: Solgt til La Cia. Mar. Bernardo SA,
Puerto Limon, Costa Rica. Omdøpt WILLY

1955: Solgt for hogging.

24) D/S SPEIDEREN (LEXK/MFPD)

Bygd ved Akers mek. Værksted, Kristiania (# 197)
95 brt, 32 nrt 86.7 x 17.4 x 10.5 ft

3Exp. (Akers), 203 NHK
1901: Mars: Levert som ØRNULF for Hvalfangstselskapet

1909: Hvalfanger-A/S Harpunen (Ole Johnsen), Krisatiania
1911: Solgt til Hvalfanger A/S Viking (P. Bogen), Sandefjord.

Bergen

Omdøpt RIITTA H.

Harpunen (P. Herlofson), Dvergasteinsøyri

Omdøpt SAO THOME
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1916: A. L. Wetlesen, Fredrikstad

1916: A/S Transport, Fredrikstad
1916: Solgt til A/S Christianssands Buxerselskab (S. 0. Stary &

Co.), Kristiansand. Omdøpt SPEIDEREN
1926: Solgt til Johs. Hansen, Arendal.
1934: 12.11.: Grunnstøtte og sank v/Tvistein på reise Kragerø -

Oslo. Styrmannen bøtlagt for å ha unnlatt å peile fyrene.

25) Tre-D/S STRØMNÆSS (LEZH/MBRH)

Bygd av L. Skaale, Vangsnæs i Sogn
142 brt, 73 nrt, 220 t.dw. 95-5 x 23.0 x 10.3 ft

2cyl.Comp. (Sandbrogadens mek. Værksted, Bergen), 75 iHK
1904: Levert som VANGSNÆS for A/S D/S Vangsnæs

1910: Disponering overtatt av N. J. Vangsnæs, Leikanger/Bergen
1926: Juli: Solgt til A/S D/S Strømnæss (Harald Næss & Einar

1934: 21.11.: Sank på Altafjorden på reise Alta - Namsen med
skifer. Fører advart for uforsiktig lasting.

26) D/S FRITHJOF EIDE (LCJT/MCLJ)

Bygd ved Joseph L. Thompson & Sons Ltd., Sunderland (# 429)
4140 brt, 2514 nrt, 6700 t.dw.360.0 x 50.3 x 24.9 ft

3Exp. (John Dickinson & Sons Ltd., Sunderland), 336 NHK
1905: April: Levert som MELDERSKIN for Joh. Ludw.

1923: Solgt til D/S A/S Frithjof Eide (Birger Pedersen & Søn),
Haugesund. Omdøpt FRITHJOF EIDE

1934; 27.11.: Grunnstøtte ved Prestøygalten Sav Rørvik på reise
Amsterdam - Narvik i ballast. Storm og snøtykke.
Kondemnert.

27) D/S RAN (LEQR/MBSP)

Bygd ved Aalesunds mek. Værksted, Ålesund
60 brt, 12 nrt 70.8 x 16.1 x 7.9 ft

2cyl.Comp. (AaMV), 85 NHK
1904; Levert som RAN forT. Berseth m.fl., Ålesund

1906: Solgt til Fugleberg & Tøsse, Ålesund (M-l 16-H)
1926: Solgt til Petter Spjelkavik, Ålesund
1934: Overtatt av Aalesunds Landmannsbank i likv.

Terje av Haugesund ble kondemnert etter grunnstøtningsommeren 1934 og hugget i Stavanger. Foto via PerAlsaker

(O. Th. Stenhjem, Sogndal), Bergen

Strøm), Trondhjem. Omdøpt STRØMNÆSS

Mowinckel & Søn, Bergen

under off. adm., Ålesund

1934: 30.11.: Grunnstøtte og sank i Feieosen på reise Bergen -
Nordsjøen for fiske. Mangelfullt vakthold.

28) D/S HERVAR (LECM/WNJC)

Bygd ved The New Eng. & SB Works Ltd., Shanghai (# 408)
1350 brt, 761 nrt, 2050 t.dw. 242.7 x 37.2 x 15.0

3Exp. (The New Eng. & SB Works), 179 NHK
1921: Jan.: Levert som HERVAR for Bruusgaard & Kiøsteruds

DS AS (Bruusgaard Kiøsterud & Co.), Drammen
1934; 17.12.: Sank etter kollisjon med et kinesisk dampskip på

29) D/S SISTO (LCYS/MDKF)

Bygd av Bergens mek. Værksted, Bergen (# 143)
1120 brt, 645 nrt, 1700 t.dw. 228.9 x 35.2 x 15.9
1907: Mai: Levert som ASLAUG for B. Stolt Nielsen m.fl.,

Haugesund
1916: Overført til D/S A/S Sisto (B. Stolt Nielsen), Haugesund

Omdøpt SISTO
1926: April: Solgt til Lars Fostenes Rederi A/S (Lars Fostenes),

Haugesund
1934: Forlatt i orkan i N.Atlanteren på reise Pugwash NS -

Belfast med trelast. Besetningen berget av tysk D/S NEW
YORK Fartøyet noen dager senere tatt på slep av neder
landsk bergingsdamper ZWAARTE ZEE.

1935: 03.01.: Kantret og sank under slep utenfor Irskekysten.

reise Hong Kong - Shanghai med ris.
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Det var mange som savnet samsvar mellom bilde
og tekstpå side 33 i nr 4.2001, i artikkelen om
Götaverken-motoren. Et bilde av et gammel
passasjerskip med to skorsteiner hadde sneket seg
inn i teksten, til manges forundring.

Noen vil gjenkjenne transportskipet Calpean
Star fra hvalfangstens glansperiode, mens av
snittet om dette skipet ble redigert ut av artik
kelen etter at bladet var levert til trykkeriet.
Men den er interessant nok, og vi lar RolfK
Kristensen berette om tankskipet Thorshøvdi
fra 1937:

M/T “Thorshøvdi”(Deutsche Werft, 1937,
14.710 dwt., 6-cyi.2-takt D.virk. MAN,
4.800 IHK, AS Thor Dahl, Sandefjord) fikk
"brukket rygg" etter italiensk froskemann
sangrep i Gibraltar, 3. aug. 1943, bare 3 døgn
før "Fernplant"-limpeten ble oppdaget! Templar", Charles Connell, Glasgow, 1905,
"Thorshøvdi" sank på grunt vann. Erklært 10.600 dwt., midtskipstanker, Triple Exp.
"Total Constructive Loss" - for the time 2.800 IHK, 11 knop).
being". Det ble til krigens slutt.

Vraket ble hevet og "Thorshøvdi" gjen- 1. juni 1960, en stille tidlig kveld. Solen nær
oppsto som en Fugl Fønix i 1946 med nav- mer seg horisonten. Fra "Bolette"'s dekk ser
net "Giert Torgersen" for Hans H. Torger- jegCompania Argentina de Pescas transport- sjøen og hele skroget med litt BB slagside,
sen, Tønsberg. Hans svigersønn, Georg skip "Calpean Star" passere sakte på kloss De følgende dagene siger skroget stadig len-
Vefling, var egentlig tannlege. Allerede før hold, ut fra Montevideo -på vei fra Grytvika ger ned i mudderet. Og da vi avgår Montevi
han overtok disponeringen av rederiet sist på på Syd-Georgia til Liverpool etter endt hval- deo 5 døgn senere, er bare baug, forre del av
1940-tallet, fikk han installert fullt tannlege- sesong. Jeg er ombord i "Bolette" for andre overbygningen, en skorstein og master syn
utstyr ombord. gang. Nå 1 kornfart med bygg fra Longview lige.

I 1954 kjøpte Tønsberg Hvalfangeri "Giert og Portland Oregon via Magellan-stredet, og
Torgersen." og ombygde til transportbåt med kaiplass nær moloen. Aibion Star (Sandefjord) (et datterselskap av
navnet "Teie" for selskapets landstasjon Hus- Plutselig begynner det å sive røyk opp mel- Pesca) drøyde ikke lenge med å skaffe ny
vik Harbour, Syd-Georgia, til nedleggelsen lom skorsteinene på "Calpean Star" etter en transportbåt. Allerede i juli ble "Teie" inn
etter sesongen 1959/60. "Teie" fikk nå byg- svakt hørbar eksplosjon. Fremdeles siger ski- kjøpt, omdøpt "Tota" og fortsatte jobben til
get en stor lugarbygning over tankdekket fra pet sakte ut moloåpningen, legger kursen litt Aibion Star forlot Grytvika i april 1962.
styrehuset midtskips til akterskipet og over- mot SB og blir satt på grunn, anslagsvis 1 Enda to sesonger skulle skuta komme til
tok for gamle D/T "Orwell" (ex."Knight nautisk mil utenfor farleden. Antarktis. 1962/63 som transportbåt for

første og eneste pelagiske ekspedisjon denne
Calpean Star var det tidligere britiske passasjerskipet Highland Chieftainyhz 1929, 14232 brt, innkjøpt av \3D knops båten fra 1937 deltok på. Japa-

Cia Argentina de Pesca i 1958 som transportskip for hvalstasjonen i Grytviken. Skipet var registrert i nerne leide Grytvika o» i to år fra
Gibraltar, men stort sett bemannet med norske affiserer. Foto Alex Duncan 1962 Der sluttet den antarktiske sirkel for

I

vagabond-lignende eier- og driftsmønster.

iiii.iiii inKiifiHitÉri . ! .iLf\ fatt på fullføringen av jobben som italienske

Tankskipet Giert Torgersen ble i 1954 kjøpt av Tønsberg Hvalfangeri og bygget om til transportskip i Kiel,

med navnet Teie. Etter siste sesong i Husvik ble skipet solgt til Pesca som erstatningfor Calpean Star.

Av Rolf K Kristensen

* I Santander tok spanske skipsopphoggere

«

Taubåter og andre farkoster legger i vei et
ter en stund. Vi noterer oss at livbåtene låres

før skumring går over til natt. Livbåtene taues
inn i løpet av kvelden og natten.

Neste dag ser vi vi "Calpean Star" står med
BB side av akterskipet svakt hellende ned i

Salvesens Fik."Southern Flarvester". Forøvrig

"Tota" med en transporttur i sesongen 1963/
64. Også japanerne ga seg.

som losjiskip til 1970. Da var livet definitivt
slutt for denne "FFavets Fugl Fønix" med sitt

froske-menn "påbegynte" i 1943 - på mot-
satt side av Den Iberiske Fialvøy! "Det man
tappar på Karusellen, vinner man på Gun-
garna". Eller lyder sitatet fra Ernst Rolf om-
vendt? Uansett kan det stå som motto for

skuta med en meget spesiell historie.

»I*

Deretter bar det til Eriksberg, Gøteborg,

I
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har Sjøforsvaret i alle år vtert liteflink til å ta varepå sin viktige historie. Dog er denne trenden endret de senere
KTår. Tilknyttet Sjømilittere Samfunds initiativ om å reise monumentet over Shetlands-Larsen 8. mai 1995 i Bergen

foretok man undersøkelser i den hensikt å etablere en oversikt over gjenvterende fartøyerfra Shetlandsbussen under krigen.
Man var klar over at Heland, Erkna og Kvalsundfantes i Møre-området. Det var en overraskelse for den entusiastiske
restaureringsgjengen i Stavanger, som ønsket å finne et fartøyprosjekt for restaurering at man fikk sporet opp M/KAnd
holmen hvis skrog lå ved etfiskeoppdrett i Blokken, ikke langtfra Sortland og Bø i Vesterålen. Bø var hjemstedet til opprin
nelig eier av Andholmen.
Norsk Tidsskriftfor Sjøvesen v/redaktør, kommandørkaptein Svein Carl Sivertsen, som skriver dette, tok deførste initiativ i
prosessen.

Innledning inkludert lugaren forut. Ca. 30 tonn grus og langt ågå i detalj om alt det interessante som
Nå begynte en omstendelig og tidkrevende betong er tatt ut. Onsdag 23. september 1997 er gravd fram. Her følger en kort oversikt:
prosess med åfå overtatt skroget, slept det til ble skroget løftet på land, på en bedding i sjø- Andholmen er en 72 fots motorkutter bygget
Stavanger og å etablere en organisasjon som kanten ved Rogaland sjøforsvarsdistrikt, isforsterket ved Brattvåg Verft, i Sunnmøre,

kunne stå for restaureringsarbeidet. Parallelt Ulsnes i Stavanger havn. Den er en såkalt ”nygaardsvolder”, et resultat
med dette startet en studie av båtens historie. Arbeidene foregår iet nært samarbeid med av et investeringsprogram som startet i 1930-
Det framkom raskt at fartøyet er unikt i norsk Engøyholmen Kystkultursenter samt følgende årene for å fornye fiske- og fangstflåten samt

sjømilitær historie. Andholmen er det eneste videregående skoler: Godalen, Bergeland, styrke syssel-settingen langs kysten generelt,
gjenværende fartøy som seilte under sjømilitær Time og Stavanger Maritime. Utøverne be- Senhøsten 1938 overtok reder Karl Gregussen
kommando gjennom hele Den andre verdens- står av en kombinasjon av skipstømmermenn, fra Bø i Vesterålen det stolte fartøyet. Rett et-

krig. Dette kommer jeg tilbake til.

Andholmen til Stavanger
Mandag 23. september 1996 kom slepet med Oppbyggingen av skroget samt en rekke an- polske og franske unn-setningsstyrker i Har
skroget til Andholmen til Ulsnes, Stavanger. dre arbeider har foregått i årene 1998,1999, stad og Narvik området. Fartøyet deltok også
Det var Den indre kystvakt som løste opp- 2000 og 2001. Jeg kommer tilbake til status. ved evakueringen av Narvik og tilbaketreknin-
draget på en meget god måte. 29. oktober
1996 etablerte man Stiftelsen M/KAndholmen

samt venne-foreningen Stiftelsen M/K Ånd- FaftØyetS historie
holmens venner med vel 30 medlemmer, som Som jeg nevnte tidligere startet vi tidlig stu- vær, fremdeles under sjømilitær kommando,
nå har økt til over 130. Stiftelsen er registrert dier av fartøyets historie. Parallelt med til Skottland med militære mannskaper og

hos fylkesmannen i Rogaland. restaurerings-arbeidene skriver jeg en bok som flykt-ninger. Sommeren og høsten 1940 ope-
Et omfattende restaureringsarbeid startet skal gi en god oversikt over fartøyets spen- rerte hun for Royal Navy Transport Command
umiddelbart etter ankomst. Alt råte er revet nende og spesielle historie. Det vil føre for under norsk splittflagg i Scapa Flow, britenes

'A

lærlinger, skoleelever under utdanning og ter det tyske overfallet på Norge rekvirerte sjø

dugnads-gjengen fra Venneforeningen. Det er militære myndigheter båten til bruk i mobili

et nokså unikt samarbeid som skjer. serings transporter og landsetting av engelske,

Av Svein Carl Sivertsen

I

gen av de allierte soldatene fra Norge i slutten
av mai 1940.

9. juni 1940 seilte Andholmen fra Hennings-
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hoved flåtebase. Noen måneder senere seilte

fartøyet til Island via Færøyene hvor hun ble

administrert av Den norske islandsavdelingen,

men operert av britene for eskorte-, patrulje

og transport-tjeneste rundt Island tilknyttet
Murmansk-konvoiene.

SKIPETNR. 1 - 2002

Perioden 1942/43 var den mest dramatiske

for fartøyet under krigen. Da deltok And

holmen i Shetlandbuss organisasjonen og fore
tok 8 spennende turer mellom Scalloway, Shet

land og Norskekysten. De siste årene av kri

gen utførte fartøyet transportoppdrag mellom
Shetland og Skottland hvor Shetlands-Larsen
var sjef en tur. Båten oppholdt seg også ved

den hemmelige basen Peter Head i Skottland.
Britisk arkivspesialist forsøker å finne ut nær

mere detaljer vedrørende Island - og Peter

Head oppholdet. Fartøyet kom hjem under
sjø-militær kommando sent i mai 1945 og ble

etter overhaling ved Rubbestadneset på Bømlo
(Wichmann) tilbakelevert eier.

Andholmen deltok også etter krigen i sjø-mi
litære operasjonen Hun var engasjert i Sjøhei
mevernet med base i Melbu, Vesterålen fra tid

lig i 1950-årene i ca. 10 år. Etter krigen ut

førte båten mange fiske- og fangst tokter i
Barents-havet og rundt Svalbard, minst et med
stor dramatikk som enda er i minne hos men

nesker i nord. Det er nok å nevne fartøys

navnet: M/S Forland og båtens forlis i Hin
lopenstredet i 1958 hvor mannskapet dukket

opp etter 25 døgn om bord i Andholmen som
lå til ankers ved Sør-kappøya sammen med

en annen berømt båt, Rover. Også etterkrigs
historien vil bli dekket i boken om M/KAnd
holmen.

Status restaureringsarbeidet
Jeg nevnte at oppbyggingen av båten har fore
gått i årene 1998 til 2001. Det har hele tiden

vært tilgangen på økonomiske midler som har
vært styrende for fremdriften. I 1997 og fram
til sommeren 1998 hadde vi midler til 1 skips-

Andholmen i Bø i Vesterålen etter krigen.

tømmermann 2 dager hver uke samt 1 lær

ling sammen med tømmermannen. Fra au

gust 1998 til sommeren 1999 maktet Stiftel
sen å lønne 1 skipstømmermann hver uke og

hele uken. Fra august 1999 og fram til sen
høstes 2001 har vi hatt midler til 2 mann i hel

uke, hver uke.

Vi er kommet langt og fremdriften er fram

deles meget god. Vi fikk tak i original motor
primo 1999 som er ferdig overhalt og mon
tert om bord. Styrehuset ble bygget på Bokn

og er montert om bord på kaisingen.
Kaisingen har Kværner Oil & Gas bygget ved

erlagsfritt som arbeide for lærlingen Den 18
kvadratmeter store stålkonstruksjonen er nå

ferdig og montert om bord. Riksantikvaren
inspiserte fartøyet i mai 99. Få uker senere fikk

Stiftelsen den gledelige meldingen at fartøyet,

under visse forutsetninger, som vi ikke hadde
noen problemer med å akseptere, er erklært
verneverdig.

Motoren er som nevnt ferdig restaurert også

ved god hjelp av elever fra Stavanger vg. mari
time skole og installasjon med ferskvann kjø

I Scalloway, Shetland, under krigen. Andholmen nærmest.

ling er klar. 5 tonn bly til bruk som ballast
kom fra Sjøforsvarets forsyningskommando i
juni 2000. Trearbeidene tilknyttet skroget og
dekket ble avsluttet i mai 2001. General-in

spektøren for Sjøforsvaret besøkte beddingen
23. november samt i desember 1999. Han var

godt fornøyd med det han så. I november
2001 inspiserte også GIS, kontreadmiral Kjell-

Birger Olsen fartøyet for første gang på sjøen.
Vi måtte til Danmark for å finne folk som

kunne drive huden og beke. Det er helt utro
lig at gamle fag försvinner i Norge. Dette ar
beidet ble sluttført i juni 2000.

Til nå er investert ca. 2.9 million kroner,

hvorav ca. kr. 350.000.- er dugnadsinnsats.
General-inspektøren for Sjøforsvaret støtter

prosjektet både faglig og økonomisk. Også di
rektøren for Forsvarsmuseet ga faglig støtte til

prosjektet i møte på Akershus festning ultimo

august 1996.
Den største økonomiske støtten har vi fått fra

private stiftelser, försvarsdepartementet, Ge
neralinspektøren for Sjøforsvaret og bedrifter.

Fartøyet ble satt på sjøen 30. juli 2001.Vi
vil enda noen måneder ha behov for skips

tømmer-mann kompetanse, en kompetanse

som er vanskelig å få tak i og som også derfor
er kostbar. Fra mars/april 2001 kom vi inn i

en periode hvor dugnadsgjengen, og skoleele
ver har utføre mer av arbeidet. Høsten og vin
teren 2001 monterte vi alle tanksystemer samt

kaising og styrehus. Også dørk er lagt overalt

under le og skott er kommet opp. Innrednings
arbeidet går i skrivende stund (medio januar
2002) for fullt både i kaising og under le.

Master/rigg kommer på plass primo februar
sammen med alt elektronisk utstyr i styrehus.

Sluttstrek for alle viktige arbeider er satt til 1.

april.
Vi ønsker å kunne seile fartøyet teknisk fra

slutten av mars 2002. Båten vil da ikke være

fullstendig innredet. Vi planlegger å seile And
holmen til et arrangement ved Nordsjø-mu
seet, Telavåg, Sotra 26. april. Da er fartøyet
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stort sett ferdig innredet som et sjøkrigs- planer om utstilling av gjenstander, beskrivelse
historisk museum, etter modell Hitra og skal av turer/operasjoner, bilder, kart og lignende.
operere langs kysten av Norge, også sammen Styret i Stiftelsen M/K Andholmen har be
med Hitra. Stiftelsen er allerede i gang med sluttet at fartøyet skal besøke det opprinne-

Jag fortsätter här med mina norska svart/vita fotoerbjudande och offererar denna gång 20 norska fartyg av olika storlekar. Fotona kan erhållas i
storlekarna 10x15 cm (pris 6,-), 13x18 cm (pris 10,-) och 18x24 cm (pris 25,-). Till varje beställning kommer enhetsporto med 15,-. Sänt din
beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el SEK, ej check) til undertecknad så skickas fotona som regel inom tre veckor.
Offert no 13 är öppen fem månader efter tidningens utgivningsdag. Väl bekommet!

ms Clementina (Ge) 8760 brt-1971 Bergen ms Dumos (Da) 300-1968 Mandal
ss Garcia (Fi) 3865-1950 Fredrikstad ms Gotha (Da) 299-1963 Mandal
ms Irma (Fi) 361-1947 Fredrikstad ms Marina Dania (Da) 300-1968 Mandal
ms Munsu (Bl) 398-1977 Kolvereid ms Sine Bres (Da) 299-1966 Mandal
mtSußOtx(Fr) 3259-1954 Leirvik ss Odysseus (Gr) 2059-1950 Oslo
ms Balton (Da) 300-1970 Mandal ms Orica (Ho) 8117-1965 Oslo
ms Beta (Da) 426-1961 Mandal ms Heroic Junior (Cy) 1599-1952 Porsgrund
ms Clover Bres (Da) 297-1967 Mandal mt Brix (Cy) 498-1967 Syviksgrend
ms Conskov (Da) 426-1961 Mandal ms Fidelity (Gr) 2277-1951 Trondheim
ms Doris Bres (Da) 299-1965 Mandal ms B. Prus (Cy) 16868-1979 Tønsberg

Tomas Johannesson

Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
e-post: batologen@swipnet.se

mulig for Norge å vokse til verdens 3. største Kristiansand som satset på damp, og S O Stray

li IØVP "tIVP n(/»KGr sjøfartsnasjon innen 1875. &Co i Kristiansand som satset på stålskip, ble
_ Men Sørlandets rike sjøfartsmiljø var ensidig verdens største seilskipsrederi under Første

D  r-j ti treskipsflåtenpå 1890-talletbegynte landsdelens motoroglinjefart.D6Tlt tlde IOnYISCYII 11 oj
sjøfart å forvitre. Hvorfor ble det slik? Hvorfor Til å være en akademisk bok er den velskrevet,

Keaenstrategio l enunngstlfl. holdt sørlandsrederne seg så lenge til seilskip i til tider spennende, grundig i detaljer og likevel

Sørlandsk skipsfart fra seil til stedet for å satse på damp, og hvordan gikk det klar i översikt og struktur. Berit Eide Johnsen
damD 02 motor fra tre til iern med dem som forsøkte? Disse spørsmålene stilte gir en rik og nyansert analyse av et komplekst

ot lo-rr inoc cand.philol Berit Eide Johnsen i sin doktor- emne og trekker inn forklaringsfaktorer av både
og stål. 1875-1925
568 sider. Utgitt av Høyskoleforlaget,
Kristiansand

Sørlandet ble den del av Norge som i sterkest mot en internasjonal bakgrunn. Hun finner behandling. Min eneste innvendig måtte være
grad tok del i den veldige næringsmobilisering særpreg ved sørlandssamfunnet og velger ut fire bokomslaget - som viser greske søyler,
som fant sted mellom 1850 og 1880. Naturlige rederier - handelshuset Thommesen-Smith i Dag Bakka Jr
innsatsfaktorer som trelasteksport, tilgang på Arendal, skipsbygger- og rederifirmaet O& P
materialer og kompetent arbeidskraft gjorde det Knudsen i Lillesand, Henrik Natvigs rederi i

Fra restaureringsarbeidet. Foto Svein Carl Sivertsen

bygget på treseilskip, og med tilbakegangen for verdenskrig ved siden av også å satse på stål,

avhandling i 1998. Nå er avhandlingen utviklet økonomisk, kulturell og personlig art.
og utgitt i bokform. Av det som er skrevet om den sørlandske

Over 568 sider maler hun et bredt bilde av skipsfart under sin store periode må denne boken
norsk skipsfart fra Napoleonskrigene til 1925 stå som den bredeste og mest dyptpløyende

nrrsiiir. §

lige hjemstedet som er Bø i Vesterålen. Båten
ble dessverre ikke ferdig til Sjøheimevernets

50 års jubileum i månedskiftet juni/juli 2001
i Vesterålen.

Det er også gledelig at venneforeningen har
flere medlemmer fra Bø i Vesterålen. Også di

verse originalt utstyr fra fartøyet er mottatt fra
fartøyets hjemsted og mer skal komme.

Konklusjon
Stiftelsen M/K Andholmen har gjennom 6 år

arbeidet hardt og meget seriøst med restau

rering av et for Norge unikt klenodium av sær
deles stor kulturell og historisk betydning.
Miljøverndepartementet ved Riksantikvaren
har erklært fartøyet for verneverdig. Vi er nå

helt i avslutningsfasen av restaureringen og vi
ser fram til at fartøyet om lå, måneder kan starte

å seile langs kysten som et sjøkrigshistorisk
museum. Boken om fartøyet blir også ferdig

tidlig i 2002.
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I Skipet nr 3 side 44 er Spissøy LGVT med
b.år 1989 det skal vel være 1889?

På side 46 Kvittinn LJMW (ikke Kvittin)
meldt med eierskifte. Denne ble senket høs

ten 1997 som kondemnert. Var fiskeregistrert

som N-106-AH 1976-92. Brukt som pelebåt
fra 1992 til den ble senket.

Siden min nabo eide den fra 1937-62 var

jeg interessert hva som skjedde med den etter

at den gikk ut av fiskeriregistret. Snakket med

siste eier sommeren 2000 og fikk ovennevnte
opplyst.

Siste eier Knut Heggelund 75 04 19 17. Den
står fortsatt oppført i i NOR.

NERHUS T-15-SA

Dette fartøyet mangler i forlis 1969 i Skipet

Nr 3 årg 16 1990. Her detaljene ifølge Fis

keri-direktoratets mann her på Finnsnes som

jeg har fått lete i registret hos:

Nerhus T-15-SA Eier Jan Nøstvik m fl, 9310

Sørreisa. Register 1961 ex H-71-FA motor

fakost, dekket, krysser, tre kravell, b.å.1944
FFEG

E x B x D 96,0 x 23,0 x 10,7 Eng. fot.
129 Brt 56 Nrt

Wichmann Motor 150 Hk 2 Cyl 1944

Farkosten ble rammet av brann og senket den

9/10-69 og slettet av registret for Sørreisa den

27/12-69.Den hadde kraftblokk og drev kyst

og bankfiske. Ligger på ca 15-20 m dyp og

jeg skal fa noenlunde riktig posisjon senete.

Ifølge de som har dykket på den er den gan

ske hel, men er sannsynligvis mye skadet inn

vendig ettersom den ikke ble berget straks.

RAGNHILD I

Denne mangler i forlis 1953 Skipet nr 4 årg

12 1986. Her har jeg ikke mye å holde meg

til, men følgende står å lese i Marine News
1954 Nr 5

side 95:

Ragnhild I (ex Amanda, 1889, 1 10g) eiet av
Olav Mikalsen som sank ved Gibostadl 1/11/

53 etter kollisjon med en Færøysk tråler, har
nu blitt erklært GTE.

Nye opplysninger viser at Ragnhild I var på
vei til Eidsfjord med sild da den kolliderte med

den færøyiske tråler Drottur 13-11-1953 ca kl
2200 ved Slettnes helt nord i Gisundet. Den

sank ikke, men fløt med baugen under vann.

Bergningsbåten "Parat" kom til og fikk den
inn til land.

Den ble senere kondemnert, antagelig i
Tromsø.

Diverse rettelser

Fiskefartøyet Nerhus somforliste i 1969 hadde sin opprinnelse hosJens O Nerhus skipsbyggeri i Ølve
ved Hardangerforden, bygget i 1944for Oskar Frøyland mfli Bergen. På bildet er båten på vei inn
til Odda med biler og utstyrfor Sirkus Løwe, fotografert i april 1956av Olav Opedal.

Ishavsskuter forlist 1932 1920 Reg nr TT13-1

Her er to ishavsskuter som også forliste i 1932 1924 mai 17 Overtatt av Anne Eilifsen, Gra

og som ikke var med i Skipet nr 2. Nu er de tangen (en kilde har Arne Eilifsen)
ikke så store båter, men her er de:

LANCE Hele mannskapet ble tatt opp av en Tromsø-

Byggested og byggeår ukjent. Tre Klinkbyg- skute etter en rotur på 30 mil.

get saltværingsskøyte 48,1 fot. 11 nrt (Ingen

1909 Kjøpt fra Lavangen, Troms som Avanse
1 av Mikal Nilsen, Laberg, Gratangen.

papiret på brt) okwestby@world-online.no

1910 Innsatt 13 hk Gideon motor. Diverse tillegg
1915 Overratt av Arnt Nilsen, Foldvik, Gra- 4 2001 •
tangen (Bror av Mikal). n-u r i- on ,, ,

0 Bildet rra slippen pa Florvag med kutter med
1 916 Ombygget til kutter, klavert, rorsterket „ r 1  , or -mn m c1 1

utgått hskerimerke SF-2339-S U er baltskaaren
og pålagt ishud. Innsatt 32 hk Wtchmann. med racrfc So|und 49 brt bygd ; 1937
Omdøpt til Lance. p i* imo o • j r* i j
1920 R T36 I forlis 1933 pa side 38, hskedamper

nt T3 I kan jeg opplyse følgende: Båten ble solgt
1925 For enget til 59 fot og skiftet motor til Hss & Co> Horväg p . ; , 932 og

0 Bo in er. fikk fiskeri-merke H-25-A. Hess solgte sam
1927 Registert i Gratangen med T-36-G .n/c D /n*cc mr

0 0 tidig D/S rte//til AS Snorre og fikk Snorre som
(Kommunedeling) . , - do l r , ,° , , deloppg ør. Batene byttet da hskerimerke.
1932 april 03 Skrudd ned av is i Kvitsjøen u . u n
trut Bjørn Hess Hagen

under fangst. Alle berget. v
° 0 Karmøy

ØSTERISEN

Bygget ved Johnsgaard-verftet, Hansjordnes
bukta (ved Tromsø).

Klavert treskøyte 50,7 x 16,8 x 6,8 fot 20 hk Jeg beter Christian og er 18 år. Min interesse
Bolinder motor. er ferger i hele Østersjøen, spesielt Estonia ex.

1911 Eiere Martin Gudmundsen og Ludvig Viking °g j eg samler P a alle bilder av
Larsen, Tromsø (17000 kr). henne.

1917 juni 11 Overratt av Fangstaktieselskapet Jeg viI gj erne få kontakt med noen som har
“Nordkap”, Tromsø. foto av Estonia ex. Viking Sally, Silja Star, Wasa
1918 okt 03 Overtatt av Berthetis Eilevsen, Kitig.

Gratangen. (17510 kr) (Hamnvik Skibs- Christian Olsen
register)

1932 juli 14 Brant under fangst ved Kong
Karis Land. Skipper var Eilev O N Eilevsen.

Ferger i Østersjøen

Olav K. Westby

99-col@otg.ots.dk
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Jostein Sørensen har etpostkortfra Larvik som viser et kystdampskip han gjerne vil ha identijisert.

Redaktøren synes det ligner svartpå Jarlsberg, bygget 1912på Lindholmens Varv i Göteborgfor Tønsberg &

Horten Dampskibsselskab. Jarlsberg var relativt stor, 242 brt, og hurtiggående, og gikk i ruten fin Tønsberg

medanløp av Husøy, Vallø, Årgårdstrand, Horten og Drøbakpå vei til Oslo. Etter en mannsalderpå Oslofjorden

gikk båten til opphugging hos Brødrene Anda i Stavanger i 1954.

Men er det Jarlsberg bildet viser? I såfall er den utenfor sittfaste ruteområde. Hva mener leserne?

Motorskonnert Vanse till 35 nettoton”. Tekla var alltså inte ett ny- namn til ei grunne: Brategg-banken.

I SKIPET nr. 3/2001 berättas under rubriken b>®e “ förbyggnad av ett äldre fartyg. Den mest kjende episoden i tilknytning dl
„ . , , t / r*.. .. Att ett fartyg, som var så pass gammalt och fartøyet er den sakalla Jopeter-episoden i
Dnvgods att motorskonaren Varne forliste nara ° , , , , , . .
T J . . inQO o . hade vant svenskt i manga ar, blev mregi- 1955/56. Med namnet jopeter og heimehøy-
Langesund27.januan 1932,mennagottotal- t inifr..n . r.. , ,. D ,, . c ., , c
, ., , , . strerat forst ar 1915 förklaras av att mforande rande i Brandal pa Sunnmøre gjekk fartøyet ihavari blev det mte. , ,
„ o r i fartygsregistret i Sverige inte var obligatoriskt fraktfart på Aust-Grønland for danske styres
fartyget var ett av tva systerfartyg, som 'f 0 ° 0 , r „

Örebro Nya Rederi AB 1917-18 lät bygga på för fiskefartyg makter. 1 1955 mrsre fa,tøyet propellen og vatt
, . , r .. ..... . Det åberopade måtbrevet fran 1903 avsag mnstengt i skruis og utsett for hard iskruvmg.

det egna varvet i Skeback. bore sjösättning r 0 D . ° .

sålda till AB P. Jansson & Co.. Norrköping. TekU frDo"Ä « brande Jo- Det var oppgjeve og mannskap og passasje
.rJ ... .. . , , ., r., hansson & Hasse och infört till Sverige från rar var evakuerte fra fartøyet utanfor Mygg-
Vid sjösättning december 1917 dopta til Ola- f , JO?0

, , n j , . . inio England samma år under namnet Ebenezer. bukta, ma med amerikansk helikopter fra
dan och Londoren, och imaj 1918 var systrarna b • r
, ,, r  ] -i Når eller var hon ursprungligen hade byggts Grønland. Det heile vart avslutta som eit for
leveranskiara. Man behöll fartygen til april , , ti r

Je |ck skilda vä ar Den vidare his- anges inte > men en ra<a an<ata uppgifter lämnas: hs, med sjø-forklarmg og forsiknngsoppgjer.
.’ J ... ö o., 0/2  civtppt 9/ 91 brt, 35 nrt, två master, byggt av trä på kra- Alle i ishavsmiljøet på Sunnmøre rekna medtonen oerattas pa sician z-to i k i nr. z/ ....... . , , T i i j

j vell, lodrät stäv utan galjon, rundgattat, 26,50 at Jopeter ville bli skrudd ned. Ingen hadde

Erik Hag x meter. I Teklas fartygsakt fanns även håp om å sjå Jopeter igjen nokon gong.
Svetsarvä en 5 S 176 73 Järfälla ett köpebrev, daterat 30 januari 1914, enligt Den store sensasjonen kom eit år seinare,

Sverige vilket Hilding Larsson till Carl Hall sålde ”mitt sommaren 1956. Ein dansk flygar oppdaga at
ö ägande fartygsskrof efter trawlångaren Tekla Jopeter stod pent på ein sandbanke i ein fjord

Alf J Kristiansen hade i Skipet 4/2001 under

rubriken Drivgods ett stycke om den svensk- Viggo Nonås har kommet overfoto av en litenfraktebåtfotografert i Osloforden ca 1952.

byggda skonerten Vanse. Det handlade delvis Kan det være gamle Herløfjord fa 1907 etter ombygging til Vestfold l?

om en annan ex-svensk båt, som i Norge hette

Sunnfjord och enligt en gammal Flaggbok
mätte 95 brt, 47 nrt och hade signalen LHJV ... *
men inte var säkert identifierad. Jag tror att
jag har gåtans lösning, även om några av de
detaljer Alf anger för Sunnjjord inte stämmer
helt med mina motsvarande detaljer.

Sunnjjord är nog identisk med ett fartyg r ; —»
som blev infört i det svenska fartygsregistret ID I i I i  
år 1915 som nybygge med namnet Tekla, byggt
i Strömstad 1914-15 av Carl Hall för egen
räkning. I bilbrevet sägs att ”vid byggandet
hafva delar af ett gammalt fartyg blifvit an
vända”. Där sägs även ”tidigare mätt som
ångfartyg i Göteborg den 13 november 1903

r p. ~ , . p . med allt å skrofvet befintligt skrot och inven- på Nordaust-Grønland. I staden for å søkke
Sunnfjord identifisert?

tarier för en öfverenskommen köpesumma af
925 kr”. Dessa uppgifter har jag tidigare
redovisat i Läns-pumpen nr 4/1994. Där
återgavs samtidigt även ett dåligt gammalt foto
av trålångaren GG-235 Tekla.

När Tekla inregistrerades i Sverige 1915 var
hon riggad till tremastad skonert med en hjälp
motor på 25 hkr. 90 brt, 66 nrt, dimensioner
26,50 x 5,90 meter. Hon blev inte gammal
som lastskuta under svensk flagg - redan i
oktober 1915 avregistrerades hon som såld till
Trondhjems Aktie Traelastkompani. Kanske
är det någon av Skipets norska läsare som nu
kan koppla samman Tekla och Sunnfjord?.

Fotografiet på side 3 i SKIPET 4.2001 viser
et farøy med ei nokså spesiell historie. Fartøyet
har vore i drift som ishavsfartøy både i Arktis
og Antarktis. I Antarktis har fartøyet gjeve

SKIPET NR. 1 - 2002 —

Arctic Trader

Olle Renck
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dreiv fartøyet rundt i isen og hamna inne i en

fjord. Etter en kortvarig tvist med danske

styresmakter om eigedomsretten var fartøyet

slept tilbake til Sunnmøre, overdrege til

reiarlaget igjen, reparert og omdøypåt til Polar

bjørn.

SKIPETNR. 1 - 2002

Det har også vore brann ombord som kosta

fleire menneskeliv, og det har vore fleire druk

ningsulykker og sjølvmord i tilknytning til

fartøyet. Til gjengjeld har det også teke del i

redningsaksjonar på ishav og fiskefelt. I sum

har fartøyet ei uvanleg historie, - stolt, dra

matisk og tragisk.

Ref. SKIPET 4/2000, side 12. Gunstein Stray
& Søns Rederi:

D/S DORAVORE (1918)

Skipet sank 13/6-1944, ikke i 1945.

Wergelandsgate IB, 2821 GJØVIK

Rettelse til Doravore

Mer Drivgods på side 45

audgamm@start.no

peralsak@start.no

Magnus Sefland

Per Alsaker

I Drivgods i SKIPET nr 4. 2000 er det spørsmål om et eldre stålfartøy fotografert hos Br

Bjørnevik i Stavanger. Jeg var nylig og besøkte Leif Bjørnevik, og han hadde kontant svar;

Fartøyet er Eira.

Bildet er tatt i 1952 da Eira ble ombygd fra lokalrutebåt til fraktefartøy. Bjørnevik kjøpte

skroget fra Stavanger Skibsophugning og bygde det om til fraktefartøy. Etter ombygging ble

fartøyet solgt for kr 142.500 til Joh Ingjohansen i Svolvær. Forliste allerede 8. desember 1952.

Red kommentar:

Så var det altså Eira, og ikke Ross som tidligere foreslått.

Eira var bygget 11891 påTrondhjems Mek Verksted for Romsdals Dampskibsselskab, Molde,

men kom i 1896 til Stavanger og i 1930 til Øygarden utenfor Bergen. Som fraktebåt ble den 89

brt, 150 tdw og 87.1 fot pp.

Det var Eira!

hans.georg.knutsvik@ekoall.com

Hans G Knutsvik

41 —

Denne gang trenger vi hjelp til identifisering av ukjente fartøyer, foto-

30-tallet, med biler på dekket av en lastebåt, et prospektkort innsendt av B .

Harald Sætre. Hvilken båt kan det ha vært som Fylkesbaatane brukte i 5 jj • ; 2 .

fergerute på denne tiden? Kan det ha vært Fjalirt jSSS .

lånar Onsoien lotogralerte en sildetråler i Båtsfjord i juli l 1)"1 !, gjengitt

til høyre. Hvilken kan det være? Skosteinsmerket er et tegn i sentrum og
brede “stråler” ut. % -

Nederst til høyre er et fraktefartøy fotografert på vei over Skagerrak i

oktober 1971 .Tydeligvis en stor logger eller tråler av eldre dato. Men '1 g 'yy-

: j
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1146 B Per Jakob Johnsen
1980 B Arne Olav Gangdal
1981 0 Ole Chr. Eckholdt
1982 0 Per Havneraas
1983 B Steinar Sætre
S-1984 Sten Andersson
1985 Odd Harald Njærheim
1986 Jan Helge Erdal
1987 B Bjørn Uthaug
1988 B Olav Brekke
1989 Ingvar Tjoland
1990 Sven-inge Olsen
1991 B Vegard Bakka
1992 B Bergen og Omegn Havnevesen
1993 B Vebjørn Nes
1994 B Halvor Michelsen
1995 Audun Ringhus Entreprenør AS
1996 B Ketil Narvik
1997 0 Torbjørn Rendalsvik
1998 0 Kulturvernets Fellesorgan
S 1999 Jan Wislander
2000 0 Pål Werner Larsen
2001 0 Oslo Services Sjøen AS
2002 Jan P. Haaland
2003 B Per Fr. Haraldsvik

2004 0 Øyvind Ellingsen
2005 0 Per Melgardsbakken

Utmeldinger:
336 B Christen Christensen
1236 0 Erik Hagen
1927 Evelyn Hjortland
1558 Bjørn TollefHovda
DKllsBMartin Jensen
723 0 Odd Næss
1549 0 Olafsen Bog & Papirhandel
1769 B Shannon AS
106 B Finn Peter Tønder
1717 Jørn Vik
572 0 Odd Welten

Dødsfall:
17 Oddvard Nordeide
1296 Arne Bull Skadberg

Adresse endringer:
1456 B Thor Andersen

1391 0 Berntine Maritimt Historielag v/Bjørnulf Sørensen (tidl. Ishavsskuta Havnøys Venner)
Postboks 34 3133 DUKEN

1794 0 Ernst Böhmer Trygves gate 2 3257 LARVIK
561 B Bernt Enes ukjent adresse
669 B Otto Jarl Framnes Postboks 6037 Postterminalen 5892 BERGEN
453 Lars Hop Haukeveien 2 4820 FROLAND
1109 Alf Høegh Eikenes, Ikjefjord 6949 BJORDAL
1534 Eivind Håkonsen Hansastø 19 A101 5538 F1AUGESUND
1321 0 Yngvar E. Isaksen Huldrevei 18 A 3042 DRAMMEN
938 Jacobsen Shipping AS c/o Harald Halvorsen AS, Postboks 113 5501 HAUGESUND
1869 Knut Tore Jensen Boganesringen 35 4032 STAVANGER
331 0 Bjørn S. Jørgensen Lunteveien 28 B 1633 GAMLE FREDRIKSTAD
92 Per H. Kjærvik Vestre Hallsetvangen 4 D 7027 TRONDHEIM

Nye medlemmer 11.11.2001

Medlemsnytt
Brattestivegen 28

Tolvshusveien 18
Buer Terrasse 9
Kollbulia 22

Maangatan 6 E
Grasholmstubben 1 H0208
Hommeren 6
Sælenveien 68 E
Åsane Senter 18

Skipanes 33
Marieroparken 29
Gamle synningsvegen 31
Slottsgaten 1
Frekadalsvegen 9
Lillehatten 68

Eikeveien 55
Nedre Kallbakkvei 2 D

Stortingsgaten 12
P.O.Box 2026
Gransvea 45
Postboks 83
Skibberheia, Sagesund
Varåsgrenda 122
Anton Wallesvei 178
Svendsridveien 5

Øvre Eikhaugen 18

11.02.2002.

5310 FLAUGLANDSHELLA
5627 JONDAL

3234 SANDEFJORD
5124 MORVIK
SE - 441 36 ALINGSÅS SVERIGE
4085 HUNDVÅG
4618 KRISTIANSAND
5143 FYLLINGSDALEN
5116 ULSET
4276 VEDAVÅGEN
4017 STAVANGER
5259 HJELLESTAD
5003 BERGEN
5306 ERDAL
5148 FYLLINGSDALEN
3890 VINJE
5035 BERGEN
0950 OSLO
0161 OSLO
SE - 471 10 RÖNNÄNG SVERIGE
1391 VOLLEN
1804 SPYDEBERG
4900 TVEDESTRAND
5200 OS
1337 SANDVIKA
2653 VESTRE GAUSDAL

5038 BERGEN
3677 NOTODDEN
6894 VANGSNES
5533 HAUGESUND
DK-2970 HØRSHOLM
0783 OSLO
3101 TØNSBERG
5443 BØMLO
5231 PARADIS
4878 GRIMSTAD
2830 RAUFOSS

6800 FØRDE
4637 KRISTIANSAND

5722 DALEKVAM

1825 TOMTER

SKIPET NR. 1 - 2002



1862 Jon O. Klaudiussen Solstrandvegen 123 9020 TROMSDALEN
1882 Tore Kongshavn Storesundvegen 99 4260 TORVASTAD
1939 0 Larvik Museum Nedre Fritzøegate 2 3264 LARVIK
1667 B Peder Næsheim Postboks 140 5786 EIDFJORD
CA 390 Dan Rodlie 367 McAnally St. TRIAL BC. VIR 3R3 CANADA
1965 0 Robert Sandsbakk Onsrud Østre 2056 ALGAREIEIM
1748 0 Roar Smebakk ukjent adresse
1798 0 Knut Solberg Sparavollen 112 3021 DRAMMEN
1079 Torfinn Svedal Sogenfjordvegen 112 6863 LEIKANGER
1424 Halvard Søllesvik Postboks 209 4296 ÅKREHAMN
1239 0 Viggo Sørensen c/oAarberg Bergliveien 22 A 3472 BØDALEN
1237 Tanor Shipping AS Postboks 432 (Elvegaten 15) 4303 SANDNES
1505 Kjell Birger Tjønnbekk Postboks 570 Sentrum 9615 ELAMMERFEST
598 0 Edvard Asebø Saltnesveien 420 1640 RÅDE

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

— SKIPETNR. 1 - 2002

Minner fra Øivind Lorentzen lånt fra Bjørklids Ferjerederi. Etter all sann
t i, r  -i rii -i synlighet vil denne ferien gå her til Godfjord
Jeg takker tor interessant og innsiktsfull artik- 1 b . ° v
, i j • r • • j • „ kommer etter åha blitt avløst av ny ferje på
kei om et reden hvor jeg gjorde tjeneste som ; > r
~ i• • r j • at, /p. *) / Gullesfjord-sambandet sommeren 2002.
2. maskinist ombord i JGopal txpress, Nopat > ...
Vega, NopalArms og MundogasAtlantic i årene Willy Storvic> ' r o u o • i • rnrcrvc
jcjyj pensj maskinsjef 1FUS

Når det gjelder Arms ombygging til bilskip
6!c   iQva& A/f MUNDOGAS BRASILIA

varjeg med fra primo januar 1973. Mm opp
0 • ii , „ oj „ Har med interesse lest om Rederiet Øivind

gave var a registrere reservedelsiageret pa data
i r>. i i i- ii • i- Lorentzen i rederifortegnelse inr 4 2001. Og
kort. Delene var omhyggelig pakket i olje- ... &. b

,o-i j i i •  i siden jeg var Ist maskininst på Mundogas Bra
papir og 1a i nundreder av alummiumskasser. ’ b r °
t-. i, i ji • r.. . o silia fra februar 1963 til februar 1964 hadde
Det gamle kartoteket var delvis avlattet pa

• i ii • o iimij o • j jo den spesiell interesse,
russisk, delvis pa engelsk, lenk deg a sitte der ; r . .

i ii i o j i -i,- i ir i r oro I 1987 seilte jeg sammen med kaptein Jan
med ordbøker pa det kynlliske alfabet tor ara ’ 5 r J

1 j -i *   .-ii Førde, Bergen og i samtale kom det frem at
en noenlunde oversikt - ja, jeg vet ikke om , .
i i, -i i-i han hadde seilt “MB” til Busan. Han fortake

det ble til noen velsignelse.
, r i i. o i j o ii videre at koreanerne skulle bruke den som
Vi bodde pa land og matte klare oss som

i •, • -i • n r j-t gasslager. I samtaler på teknisk avdeling NSM/
best vi kunne inntil vi nyttet ombord i begyn- 00 r b
nelsen av juli-73. ViforlotINMA-verftetved NAL 1 1989 fikk jeg dette bekreftet av tidli
i c •  , „  i- -ii • i . gere Lorentzen ansatte. Den var da fortsatt i
ia Spezia i slutten av juli, ikke i oktober som 0
i o • .1 -r j i bruk som gasslager, men om noe utenom tank

det star i oversikten. Første reise, under kap- _ & &
o. • j -i. r -r, seksjonen var opphugget kunne da ikke be

tem Davidsen, gikk til Japan via Panama- ’ rr bb
kanalen. Jeg var kun med denne turen og
mønstret av i USA. Davidsen var forøvrig fø- av est

ot r t j okwestby@world-online.no
rer pa Vega da jeg var der. ;

Også Sept Isles er med i oversikten. Skipet
ble kjøpt mest som et spekulasjonsobjekt, tror UFO identifisert
jeg. Det lå akterfortøyd ved INMA, og det Fra Frank Bretschneider i Tyskland har vi fått
knytter seg minner til noen artige episoder der identifisering av det ukjente fartøyet i “Driv
ombord. Skipet ble kjøpt av hollendere. Det gods” på side 6 i 4.2001 - “mystisk fartøy i
kom to pussige skruer fra Nederland for å gjøre Arendal”.
henne klar for sleping til Rotterdam. Hva disse Frank menet at dette må være den ex-tyske
karene fant på mens vi hjalp dem med redningskrysseren GiintherKuchenbecker. Siste
Idarggjøringen kunne det skrives en liten bok kjente stasjon for båtren var Station Sassnitz/
om! Vel, de kom seg da av gårde til slutt. Riigen. Den ble solgt til Island som Sigurvin,

Til slutt: Under “Røkesalongen” i 4.2001 stasjonert i Siglufjord for Slysavarnafelag Is
står det at TFDS har levert tilbake Fm Inger lands. Alternativt kan det være søsterskipet
som gikk i sambandet Stornes-Bjørnerå. Det Otto Schiilke.
er derimot ikke Lavangen - ansett som uhen- Frank Bretschneider
siktsmessig - som går i ruten, men Goalsevarre MeerandMoore3@aol.com

m m i

Jeg arbeider for tiden med et prosjekt som går
under navnet Lødingens kommunikasjons
historie, som skal presenteres i bokform se
nere. Til dette trenger jeg en del illustrasjo
ner,- som fotografier. Jeg ønsker med dette å
stille andre medlemmer i NSS,- og lesere av
“Skipet” spørsmålet om det er noen som kan
hjelpe til med fotobidrag av følgende fartøyet:

Hurtigbåten “Westjet” til Haanes rederi i Kristian
sand.

Fergen “Stetind” i Nord-Ferjers rederimerke.
“Barøy” (III) av 1952 til Ofotens D/S.
“Tranøy (I) ex. Vilfjell av 1916 til Ofotens D/S.
“Narvik” av 1965 til Narvik D/S.
“Ankenes” av 1965 til Narvik D/S.

“Salten” (III) av 1953 til Saltens D/S.

“Hamarøy” av 1951 til Saltens D/S.

“Hulløy” av 1951 til Saltens D/S.
“Sørøy” av 1949 til Finnmarks fylkesrederi
“Alta” av 1950 til Finnmarks fylkesrederi

Dampskip:

“Skogøy” ex. Inntrønderen til Ofotens D/S.
“Barøy” (I) til Ofotens D/S.

“Barøy” (II) til Ofotens D/S.
Nordnorge (I) til Ofotens D/S.

“Torgtind” ex. Lister av 1881 til Torghattens D/S.
“Torghatten” Torghattens D/S. Leieskip hos
Ofotens D/S under 2. verdenskrig.

“Hammerø” ex. Vikingen av 1865 til Saltens D/S.

Merk fotoene med hvilke båt det er, samt foto

grafens navn - eller hvilke fotosamling det til
hører. Hvis det er noen som tilfeldigvis sitter
med gamle rutetabeller for ferger ved Lødin
gen - Ofotenområdet, samt rutetabeller for
TFDS, Ofotens, Saltens, eventuell andre ru

ter der skip har anløpt Lødingen, er det også
av stor interesse.

Fotografier til Lødingen

kommunikasjonshistorie

torekristofifersen@c2i.net

Tore Kristoffersen

Vinjsveien 12
9411 HARSTAD

Telefon: 770 74 409
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Oktober 2001:

M/S TALBOR

04.10. 1314 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (22) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (922) (skrog)
M/S RONJA SKYE LLRI - Sølvtrans AS, Ålesund

M/S FJELLVÅKEN II LLID - Fjellvåken AS, Rjukan/Skien

M/F HIDRAFERJA LLKV - Flekkefjord Dampskipsselskap AS, Flekkefjord

M/S TORGERSEN LLMI -Torgersen Havfiske AS, Brønnøysund (N-8-BR)

M/S FRØYANES LLQZ - Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy

Lekter FJORDLEKTER LK7505 -AS Fjordlekter v/Vestregnskap AS, Vestnes/Molde

M/S UNITY LLRR - Trålkompaniet AS (Egersund Fiskeriselskap AS),Egersund

M/S FAR SAGA LEJS - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S FAR SCOUT LLPX - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S SERENA LLRF - Atlantic Cruise ANS, Kristiansund/Molde

Lekter BOABARGE 23 LK6933- Taubåtkompaniet AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 24 LK6934 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 25 LK6933 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 26 LK6936 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 27 LK6937 - Taubåtkompaniet AS, Trondheim

10.10. 497 brt. -Aas mek. Verksted AS, Vestnes (163) Riga Ship Yard, Riga (028) (skrog)

16.10. 59 brt. - Bamek AS, Ballangen (1)

19.10. 595 brt. - Flekkefjord slipp & Maskinfabrik,Flekkefjord (165)

24.10. 397 brt. - Moen Slip AS, Kolvereid (51)

26.10. 1352 brt. - Solstrand AS, Tomrefjord (72)

26.10. 394 brt.

26.10. - ex britisk reg. UNITY (B. 1984)

31.10. 3605 brt. - SIMEK AS, Flekkefjord (99)

08.11. 3170 brt. - Langstein Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (186)

14.11. 24 brt. - Azimut S.p.A., Torino (411)

19.11. 343 brt.

19.11. 343 brt.

19.11. 343 brt.

19.11. 343 brt.

19.11. 93 brt.

Roro-skipet Tidero Star er solgt til andre norske kjopere ogflagget hjem fra Madeira til NIS som Vilja av Arendal.

LLQM - Vima AS, Storebø/Bergen (H-74-AV) (kontrahert av Br. Birkeland, overført v/lev.)

- ex dansk reg. RA (B. 1980)

- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980717)

- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ9BO7IB)

- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980719)

-Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ980720)

- Jinling Shipyard, Nanjing (JLZ990701)

Norsk Ordinært Registrert

*
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Lekter SCANSPLIT-250 LK7526 - Eicon Finans AS, Lysaker/Mandal

M/S CHRISTINE LLPK - Frøy Sjøtransport AS, Hamarvik/Trondheim

MIS T.BROCHMANN LLRK -T. Brochmann AS, Havøysund/Hammerfest (F-600-M)
30.11. 348 brt. - Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg (60) Ustka Shipyard (Stocznia Utska S.A.), Polen (skrog)

M/S SKANDIYARELLRX - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen

M/S UTFLESA LLQX - Utflesa AS, Leines/Bodø (N-505-SG)

M/S MJØLNER LLRB - Oslo Havnevesen, Oslo

M/S SVANAUG ELISE LLRD - Kolbjørn Ervik & Sønner AS, Dyrvik/Trondheim

M/S FJON-M LLSG - Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Florø

M/S LEINEBJØRN LLRG - Partrederiet Nye Leinebjørn DA (Kurt Åge Leine), Leinøy/Ålesund (M-3-H0)

Lekter JOB I LK7493 - Havneservice AS, Båsmoen/Mo i Rana

M/S SHEIK LLSO -T. Langenes AS, Søgne/Krsitiansand (VA-55-S)
17.12. 60 brt. - ex svensk reg. BRITTA-MARIA (B. 1985)

M/S NORDFJORD LLMY - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/Ålestind

Tanklekter NJORD BRAVO LK7565 - Norsk Hydro Produksjon AS, Oslo/Bergen

M/S HOPEN LLRU - Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Ålesund (M-2-H0)

M/S OLAGUTTI LLRW - Olagutt AS, Sortland (N-7-SO)

M/S BANASTAR LARRS - Banastar Inc. (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo
01.10. 38889 brt.- Oshima Shipbuilding Co.Ltd., Nagasaki (10289)

M/T OPHELIA LATFS -AIS Ophelia I c/o Alba Shipping AIS (Hav Ship Management AS, Nesttun), Ålborg/Bergen

M/S NORMAND CLIPPER LARQS - Clipper Shipping Limited (Solstad Shipping AS), London/Skudeneshavn
22.10. 12291 brt.- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (258)

M/S LADY GURO LARAS - Partrederiet International Services ANS (Farstad International AS/Farstad Shipping ASA), Ålesund
23.10. 1706 brt. - INP Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1120)

M/S POLARBJORN LARYS - Polar Queen AS, Bergen
23.10. 4.985 brt.- Havyard Leirvik AS, Liervik i Sogn (076)

M/S STENA DON LAMKS - Stena Don Limited (Stena Don AS), Hamilton/Oslo
30.10. 20064 brt.- Kværner Warnow Werft GmbH, Rostock-Warnemiinde (400) (slettet samme dato, overført til Bermuda)

M/S FAR SOVEREIGN LLEG3 - Farstad Supply AS, Ålesund

M/S BERGE ARCTIC LARZS - Bergesen DY Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger
07.11. 91563 brt.- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering,Opko (1127)

M/T FRONT MELODY LATCS - Kea Navigation Ltd.Qahre-Wallem AS), Monrovia/Sandefjord
08.11. 79525 brt.- Sasebo Heavy Industries Co.Ltd., Sasebo (5.477)

M/S RIG SUPPORTER LATQS - Silver Holding ASA (Uksnøy & Co. AS), Ålesund
12.11. 2272 brt. - ex Panama reg. RIG SUPPORTER ex NIS reg. GECO LONGVA

M/S NORMAND ROVER LATOS - Island Offshore 111 KS, Ulsteinvik/Skudeneshavn
16.11. 3992 brt. - Søviknes Verft AS, Søvik (131)

M/S STELLA LATPS - Honister Trading Ltd.(Gregusson Hetty ANS, Oslo/ C.H. Sørensen Management AS), Nassau/Arendal
19.11. 4069 brt. - ex svensk reg. STELLA CARIBIC

M/S KARMA LATIS - Karma AS, Farsund
19.11. 3004 brt. -ex Panama reg. ANA SAFI

M/S BALTIC FJORD LATJS - Baltic Fjord AS, Harstad/Bergen
21.11. 2062 brt. -ex Panama reg. FJORD ex NIS reg. SFINX

SKIPET NR. 1 - 2002

20.11. 200 brt.

23.11. 498 brt. - Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (96) Riga Shipyard, Latvia (skrog)

30.11. 348 brt.

06.12. 1970 brt. -Aukra Industrier AS, Aukra (103) (ovf. til NIS)

07.12. 183 brt. - Brødrene Långset AS, Lyngstad (10) Western Shiprepair Yard, Klaipeda (skrog)

07.12. 104 brt. - Risnes Sønner AS, Stord (119)

11.12. 1514 brt,

12.12. 242 brt. - Wergeland Halsvik AS Avd.Solund, Solund (2)

14.12. 1517 brt. - Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (39) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (923) (skrog)

17.12. 102 brt. - Helgeland Sveiseindustri AS, Nesna (2)(B. 1999)

20.12. 1044 brt. - Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (48)

21.12. 60750 brt.

24.12. 2652 brt. - Myklebust Verft AS, Gursken (30)

31.12. 232 brt. - Havyard Stål AS, Nordfjordeid (059)

11.10. 4270 brt. -ex Liberia reg. SIOUX

01.11. 4418 brt. - exNOßreg. FAR SOVEREIGN

Dunaferr Acélszerkezeti KFT, Dunaiijvåros (2) (B. 1999)

AS Eidesvik Skipsbyggeri, Uskedalen (68)

Kværner Masa-Yards Inc., Turku (1339) (B. 1997 ikke reg.før)

Norsk Internasjonalt Skipsregister
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M/S SKANDIWAVENEY LATN5 - Skipsaksjeselskapet S.Ugelstad (DOF ASA, Storebø), Oslo/Bergen

26.11. 2164 brt. - Brevik Contruction AS, Brevik 20) Alter Tulcea, Romania (skrog)

M/S HEGE LATH3 - Hege AS, Farsund

28.11. 3304 brt. - ex Panama reg. KÖNINGSELAYEN

M/T MARIELLA LATM5 -LR Shipping Five Ltd.(Nor Sing Shipping AS, Bergen), Majuro/Lillesand

29.11. 41766 brt.- ex Malta reg. SEAFRIEND ex NIS reg. DIDO

M/T FRONT SYMPHONY LATR5 - Optimal Shipping S.A. (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo

04.12. 79523 brt.- Sasebo Heavy Industries Co.Ltd., Sasebo (478)

M/T MARITINA LATL5 -LR Shipping Four Ltd.(Nor Sing Shipping AS, Bergen), Majuro/Arendal

04.12. 41766 brt.- ex Malta reg. AMPHITRITE ex NIS reg. NORTANK QUEEN

M/S BALTIC TRADER JXMV3 - Nygård Shipping IIA/S (Leif Nygård/Nygård Shipping AS, Sirevåg), Nyborg/Bergen

06.12. 1739 brt. -ex NOR reg. TINTO

M/S SKANDI YARE LLRX3 - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen

06.12. 1970 brt. -ex NOR-reg. SKANDI YARE

M/T STEVEN N LATU5 - General Gas Carrier Corporation II Ltd.(Bergesen D.Y. ASA), Douglas/Oslo

12.12. 33807 brt.- ex Singapore reg. STEVEN N

M/T HUGO N LATT5 - General Gas Carrier Corporation Ltd.(Bergesen D.Y. ASA), Douglas/Oslo

12.12. 34582 brt.- ex Singapore reg. HUGO N

M/S TOR MAXIMA LATG5 - Sea Maxima KS (Goliat Shipping AS), Oslo

17.12. 17068 brt.- ex dansk reg. TOR MAXIMA

M/T AIMISI LATZ5 - Montose International Limited (C.H.Sørensen Management AS), Lagos/Arendal

17.12. 4417 brt. -ex svensk reg. CROMA ex NOR reg. ESSI ATLANTIC

M/S VILJA LATS5 - Vilja AS c/o Nordea Bank Norge ASA (C.H.Sørensen Management AS), Oslo/Arendal

18.12. 9698 brt. -ex portugisisk reg. TIDERO STAR, ex NIS reg.TIDERO STAR

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Juli 2001:
M/S HAVTIND (LAWY) (575/735/1968) - ex GULLTIND - 75 ex CLIO - 72 ex

VIBRAN ELIN - 69 - endret fra Partr. Havtind (Leif Nyvoll), Godøy/Ålesund til

Partrederiet Brødrene Nyvoll ANS, Ålesund.

September 2001:

M/S SHV MUNIN (LCVK) (99-/1943) ex ÅKERØY/HSD13 (Marine) ex ÅKE

RØY/SKN302 (Marine) ex “Kriegsfischkutter” - fra Støtteforeningen SHV-område

521 (Jan Erik Olsen), Harstad til Steinar Larsen, Grimstad/Harstad.

Oktober 2001;

RigDEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/—/1981/90) ex WEST DELTA 01 exDYVI

DELTA - 88 - Deepsea Delta II AS (Odfjell Offshore AS), Bergen, hjemsted endret

fra Stavanger til Bergen.

M/S FLENSEN (LDKG) (33/-/1943) ex BIAS BAY - 92 ex FLÆSENFJORD - 83

ex FLÆSEN - 81 ex SUNDBUSSEN - 57 ex T 50 - fra Bjørn Tore Simonsen, Bergen

til Ivar Meling, Haugesund/Bergen. Videre solgt i desember til Roger Haugen, Oslo/

Bergen.

M/S HELT (LGHZ) (71/-/1932) - Per Olav Baarli, endret adresse fra Stathelle til

Bergen, hjemsted endret fra Kristiansand til Bergen.

M/S HOBBY (LFNW) (49/-/1911) - fra Øyvind Taule, Manger/Bergen til Jan Mor

ten Kvam, Horten/Bergen.

M/S KJELL JUNIOR (LMTP) (525/365/1941/63/76/97) ex FRANTSEN JUNIOR

- 01 ex SISSEL MARIANNE - 82 ex LUMA - 74 ex PERO - 67 ex KOS 37 - 63 ex

POLARSTERN - 47 - Seljevær AS, Stadlandet/Harstad, slettet i merkeregisteret.

M/S LA SERENISSIMA (LJIU) (27/-/1998) - fra Eide & Qvale AS c/o Qvale Erling

AS, Oslo til Anders Eide, Nesbru/Oslo.

M/S LIA (LJUK) (810/—/1947) ex LIAFJELL - 99 ex GANGSTAD JR. - 93 ex

EIDSFJORD - 90 ex HAAKON HANSSEN - 72 ex BJARNI OLAFSSON - 67 -

Liafjell AS, Straume/Bergen -slettet i merkeregisteret.

46

M/S LINDESNES FISKE (LCJO) (80/-/1962) ex MOT SENIOR - 99 ex HAUGS

FJORD - 78 ex LORAN - 76 - fra MS Lindenes AS, Spangereid/ Mandal til LeifTore

Nervik, Vadsø/Mandal, slettet i merkeregisteret.

M/S LYKKEPER (LIBR) (273/-/1969) ex KUST - 96 ex RUNMARÖ - 93 ex LYKKE

PER - fra Trollcruise Vest AS c/o Ernst Ove Hjartnes, Eikelandsosen/Oslo til Lykke

per AS, Oslo

M/S MALENEØSTERYOLD (LCIU) (1.536/-/1965/78/00) exROSS INTREPID

- 75 ex ROSS KENNEDY - 66 ex CAPE KENNEDY - 66 - fra Østervold fiskeri

selskap AS, Torangsvåg/Bergen til Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Ber

gen.

M/S ROND (LASM) (53/-/1955) - fra Bora Sandfrakt AS, Hareid/Ålesund til Elias

Henning Sætre, Ålesund.

M/S SCAN PIPE (LHOF) (57/-/1963) ex STOKSUNDFERJA - 90 - Fru Inger AS,

Trondheim omdøpt til GAMLE STOKSUNDFERJA

M/S SCANBJØRN (LMPJ) (59/-/1965) ex STRILBJØRN - 86 ex SJÖBJÖRN V -

83 ex ESSO MARIN 22 - 76 - fra Nils Williksen AS v/Sigmund Williksen, Rørvik/

Namsos til Nils Williksen AS, Rørvik/Namsos.

M/S SEA PRINCESS (LJOL) (33/-/1998) - Ove Ellingsen, Mathopen, hjemsted

endret fra Ålesund til Bergen og omdøpt til SILJE MALIN.

M/S SEA TRUCK (LADX) (39/-/1988) ex SHJANDUR - 96 - fra Hydro Seafood

Norway AS, Bergen/ Haugesund til Marine Harvest Norway AS (Nutreco Support

AS), Stavanger/Haugesund.

M/S SJEF (LMIO) (31/-/1905) ex ISEGRAN - 89 ex STEGLA - 70 ex STÆRK - 55

ex D/S - fra Dag Henden, Ytre Enebakk/Kristiansand til Jørgen Grell, Oslo/Kristian
sand.

M/S SOMMARØY (LITE) (33/-/1979) - fra Peter Tidemand Mailing Brandt, Sta

bekk/ Oslo til Tone Anny Nytrøen Pedersen og Tor Åge Pedersen, Oslo.

M/S STRILHVAL (LGDJ) (483/730/1950/66/84) ex KVINTESS - 83 ex KVINT -

78 ex SOUTHERN JESTER - 66 ex KJAPP - 52 ex KVINT - 51 - fra Simon Møk

ster Rederi AS, Stavanger til Team Møkster AS, Stavanger.

M/S ULVEN (LKDF) (48/-/1950) - fra Föreningen Hustadvikas Venner, Farstad/

Bergen til Skipsaktieselskapet Mørejarl AS, Molde/Bergen og slettet i merkeregisteret.

M/S URNES (LHKB) (99/-/1969) ex LAUVØY - 90 - fra Luster Fjordtransport AS,

Luster/Florø til Hærum Trans AS, Solvorn/Florø.

M/S VESTVÅG (LJXR) (24/-/1949) - fra Reidar Bentsen, Torvastad/Skudeneshavn

til Straumen Dykkerklubb, Skjoldastraumen/Skudeneshavn og slettet i merkeregisteret.

M/S VIKANFJORD (LNBY) (154/203/1955) ex FRØYVIKING - 97 ex POLAR

SILD - 96 - fra Bø Trans AS, Straumsjøen/Sortland til Arctic Linefish AS, Stadlandet/
Sortland.

November 2001:

M/S BARMSUND (LGTL) (31/-/1911) ex LIV -49 ex MARGOT - Hamarøy Skjell

farm AS, adresse endret fra Skutvik til Innhavet, hejmsted uforandret Namsos.

M/S DAGNING (JXLU) (41/-/1986) - fra Partrederiet Valvik Hilmar ANS (Hilmar

Valvik), Tansøy/Florø til Rederiet Dagning AS c/o Frode Valvik, Tansøy/Florø.
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Meilandsværing fra 1956 er

etterhvert en veteran, men

som klarer seg bra i

sandfarten. I desember ble

båten solgt til Osterfjorden og

arvet navnet Roslagen.

Rederen har i steder kjøpt
Fonnland fra 1962.

Fotografert i Bergen i august

av Dag Bakka Jr

Flytedokk FLYTEDOKK II DRAMMEN (LK2211) (6.335/—/1930) - fra Dram

men Skipsreparasjon A/S, Drammen til Emanuel AS, Drammen

M/S FREITIND (JWNO) (499/750/1962) ex ALVERSTRAUM - 99 ex

VIKSTRAUM - 98 ex TONE OLISE - 86 ex MARINA COAST - 74 ex FINNO - 70

- fra Laksfrakt Tor Hage c/o Tor Hage, Frei/Kristiansund til Tor Hage Transport,
Frei/Kristiansund.

M/S GAMLE ROGALAND (LESB) (850/508/1929) ex STAUPER - 90 ex TUN

GENES - 65 ex ROGALAND - 64 - fra Stiftelsen Veteranskipslaget Rogaland, Sta

vanger endret til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland c/o Erik Christian Meidell

Martens, Sandnes/Stavanger (forr.adr. c/o Einar Sæter, Kristiansund).

M/S JUTØYA (LLGF) (36/-/1982) - fra Norgesbuss Invest AS, Bergen/Tønsberg til

Norgesbus AS, Kolbotn/Tønsberg.

M/S KJEIPNES (LMQR) (19/-/1939) - fra Birger Berntsen, Husøy i Senja/Tromsø

til Lenvik Kommune Kulturadministrasjonen c/o Lenvik Bygdemuseum, Finnsnes/

Tromsø og slettet i merkeregisteret.

M/F LYDERHORN (LAGA) (161/-/1963) ex ATLØY - 84 ex LYDERHORN 75

- endret fra Laschinger Holding Norge AS c/o Geir Synnevåg, Bergen til R.Laschinger

Holding Norge AS, Bergen.

M/S MIDTHORDLAND (JXNN) (197/-/1947) - ex SUNRISE II - 94 ex ST.

LUCY - 87 ex MIDLAND - 76 ex MARINA - 76 ex MIDLAND - 71 ex

MIDTHORDLAND - 71 - fra Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS, Bergen

til Vestlandske Dampbåtlag AS, Bønes/Bergen.

M/S NORTH CHALLENGER (USD) (1.968/2.700/1997) - Gulfmark Norge AS,

Lysaker (ny forn: Sea Truck Shipping AS, Sandnes), hjemsted endret fra Farsund til
Sandnes.

M/S NORTH CRUSADER (LCAD) (1.851/1.830/1984/90) ex STAD SENJA - 89

- Gulfmark Norge AS, Lysaker (ny forn: Sea Truck Shipping AS, Sandnes), hjemsted
endret fra Oslo til Sandnes.

M/S NORTH FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex SKANDI FORTUNE -

01 ex NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - Gulfmark

Norge AS, Lysaker (ny fort.: Sea Truck Shipping AS, Sandnes), hjemsted endret fra
Farsund til Sandnes.

M/S NORTH VANGUARD (LCNL) (2.637/3.100/1990) ex SKANDI HAWK-01

- Gulfmark Norge AS, Lysaker (ny forr.: Sea Truck Shipping AS, Sandnes), hjemsted

endret fra Farsund til Sandnes.

M/S OLYMPIC COMMANDER (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex NORTHERN

COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER - 82 - fra Olympic Skip AS,

Fosnavåg/ÅJesund til Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund

M/S OLYMPIC POSEIDON (LIYC) (3.153/3.530/1998) sjøs. STRIL POSEIDON

- fra Olympic Poseidon AS, Fosnavåg/Ålesund til Olympic Ship AS (Olympic Ship

ping AS), Fosnavåg/Ålesund.

M/S RYGERFART (JWNG) (26/-/1985) - fra L. Rødne & Sønner, Sjernarøy/Sta

vanger til Føyen Fjordskyss, Stord/Stavanger, omdøpt til NAUTØYSUND.

M/S SALTSKAAREN (LJTQ) (48/-/1937) - fra Bergen Kystlag, Bergen til Andre

Hammersland, Søreidgrend/Bergen.
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M/F STRILSTAD (LLYK) (227/—/1967) ex SKJÆRSTAD - 91 - fra Gjølanger Bruk

AS, Bergen/Stavanger til Aqua Farms Brekke AS, Brekke/Stavanger.

M/S STRÅLAU II (LIUN) (46/-/1931) - fra Jens Egil Vea, Vedavågen/Egersund til

Steinsund Marine ANS (Hallvar Steinsund), Hardbakke/Egersund og slettet i merke

registeret.

M/S SVEIS 111 (LEZZ) (48/-/1881) - endret fra Tormod Schjoll-Erichsen tilTormod

Brox Schjoll-Erichsen, Tromsdalen/Kristiansund.

M/S SVENNER II (JXLB) (53/-/1975) ex VASSØY - 97 - Stavernsbåter AS,adresse

endret fra Stavern til Larvik, hjemsted uforandret Stavanger

M/S SØRFJORDI (LFMH) (49/-/1919) ex ARNAFJORDII -39 - fra Viking Cruise

AS, Oslo/Bergen til Birger S.A.Lorentzen, Skien/Bergen.

M/S TINA (LADW) (25/-/1971) ex BREMENHOLM -93 ex ØYFART -82 - fra

Lofoten Sea Cruise AS, Kabelvåg/Svolvær til Kabelvåg Turbåt & Trafikkskole AS,

Kabelvåg/Svolvær.

M/S TROND EGIL (LJMY) (44/-/1919) - fra Troms Sjøfarmer AS, Florø/Vardø til

Norway Seafarms AS, Florø/Vardø.

M/S TUNGVÅG SENIOR (LDSK) (17/-/1956) - fra Dagfin Skarsvåg, Dyrvik/Trond

heim til Havna Båtservice AS, Stjørdal/Trondheim.

Desember 2001:

M/S ANDFJORD (LAXN) (265/-/1956/79/88) exPENOMI-97exVESTHOLM

- 87 ex NYVOLL SENIOR - 74 - fra Maan Sjøfart AS, Andenes/Harstad til Andenes

båt AS, Andenes/ Harstad.

M/T BERGENBUNKER (LLOB) (257/300/1970/85) ex SOTRATANK - 93 ex

BRASKEN -85 - fra Haugland Bunkerservice v/Olav Haugland, Loddefjord/Bergen

til Haugland Tankers AS, Straume/Bergen.

M/S BILTRAFIKK TRE (LLVP) (75/-/1953 - endret fra Eierselskapet Nordtrafikk

AS, Sortland til Nordtrafikk Gruppen AS, Sortland

M/S BRAND (LXEP) (967/—/1939) ex FIRDA - 89 ex HARDANGERFJORD -

82 - fra Ånen Nilsen Shipping AS, Bergen til Compass Shipping AS, Bergen.

M/S EIKEFJORD (LNSI) (573/415/1935/74) ex NÆRØY - 84 ex DORINDA- 82

ex HELENE CLAUSEN - 74 - fra Storsteinnes Sjøfrakt AS, Tromsdalen/Florø til

Terje Bøe, Tønsberg/Florø.

M/F FISKEBØL (LHTX) (409/—/1966) - fra Eierselskapet Nordtrafikk AS, Sort

land til Nordtrafikk Gruppen AS, Sortland.

M/S FLOING (LAZX) (51/-/1971) - fra Idar og John Strømmesen Partrederi (Idar

Strømmesen), Brensholmen/Tromsø til Floing AS, Brennsholmen/Tromsø.

M/T HAUGTANK (LLKO) (274/281/1969/89) ex BP DIANA - 82 - samme som

BERGENBUNKER.

M/S HUGIN (LGYA) (43/-/1906) - fra Jan Otto Flåhammer, Titran/Trondheim til

Jan Ola Flåhammer, Titran/Trondheim og slettet i merkeregisteret.

M/S KWAI (LEEP) (194/260/1950/69) ex BAYERN - 69 - Sturle Sandnes, Oslo/

Kristiansund til Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen/Kristiansund.

M/S LADY (LHVG) (25/./1990) ex LADY BE GOOD OF FINNSNES - 99 - til

Baltizky DA (Peter Brandt), Stabekk/Tromsø.

47 —

't~~~ — J » ' j S\--



M/S LISE MALEEN (JWVO) (453/630/1958/87/97) exTRES-UNO - 98 ex ANN
ELISABETH - 96 ex ELISABETH - 95 ex VANKO - 94 ex RINGHAV - 93 ex

STÅLVARD - 93 ex KANUTTA - 66 - fra Lise Maleen AS, Horten/Oslo til Terje

Hagen Bulk AS, Horten/Oslo, omdøpt til STÅLVARD.
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M/S LYNGHOLMEN (LMFR) (80/-/1955) ex HANKØ - 93 ex OFREDAL - 85 -

fra Det Norske Seilskuterederiet AS, Oslo/ Tvedestrand til Sørlandets Maritime AS,

Gj eving/Tvedestrand.
M/S MEILANDSVÆRING (LFFB) (371/519/1956) exNICO - 98 ex IMPERATOR

- 96 ex TORKEL - 67 ex IMPERATOR - 66 - fra Tormod Henriksen, Skjervøy/

Bergen til Roslagen AS, Hjelmås/Bergen.
M/S MISS LINDA (LHSZ) (24/-/1962) ex SVANEN - Alfred Strømsvik. Adresse

endret fra Melandsjø til Trondheim, hjemsted uforandret Trondheim.
M/S PORS (LMFU) (62/-/1941/77) ex OLE JACOB - 77 ex KNM TROLL - 61 -

fra Hurum Slep AS (Roy Erling Martinsen), Tofte/Tromsø til Utleigeservice Arve

Feet v/Ole Jhonny Røysum, Fardal (Arve Feet), Oslo.

M/S ROKKFLU (LHIG) (32/-/1975) ex STOLMAVÅG - 84 ex JOHNNY-LIM

ONA - 78 - fra Johnny Larsen, Hidrasund/Flekkeford til Einar Nesvåg, Sandnes/

Flekkefjord, slettet i merkeregisteret.

M/S ROSLAGEN (LNMH) (217/340/1967) ex NIDARØ - 84) - Roslagen AS,

Hjelmås/Bergen, omdøpt til TOPPFJELL (Kantret og sank ved kai i Sløvåg
05.11.2001,

M/S SEAFINN (JXHA) (24/-/1986) - fra Allan Johansen, Oslo til Pacific Fishing

Company AS. Oslo.
M/S SEIBAS (LKIH) (48/-/1981) - fra Partr. Seibas ANS (Jan Andersen), Leinesi

Bodø til Skjellbas AS, Bodø og slettet i merkeregisteret.

M/S SKJÆRHALDEN (LNIH) (93/-/1948) ex KRABBEN - 01 ex SKJÆRHAL

DEN - 86 - Morten Vister, Greåker/Sarpsborg, ommålt til 86 brt.

M/S SOLA (LHJA) (78/-/1917) - fra Nils Jørn Ajer, Lunde/Stavanger til Tom Bakke

Sørensen, Skien/Stavanger.

M/T SOTRAOIL (LAYN) (479/510/1968/90) exO.V.K. IV- 90 - fra Bergen Tankers

AS, Straume/Bergen til Haugland Tankers AS, Straume/Bergen.

M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/-/1967) - fra Stokkvågen AS, Oslo til World Tours
AS, Oslo.

Lekter STORSAND 8 (LM6103) (318/-/1963) - fra Hurum Slep AS (Roy Erling

Martinsen), Tofte/Oslo til Utleigeservice Arve Feet v/Ole Johnny Røysum, Fardal
(Arve Feet), Osl.

M/S TINDEN (48/-/1994) - fra Eierselskapet Nordtrafikk AS, Sortland til Nord

traflkk Gruppen AS, Sortland.

Lekter UR 93 (LK7165) (4.485/—/2000) - fra A/S Nymo, Grimstad til Ugalnd Ship

ping AS, Grimstad.
Lekter UR 94 (LK7166) (4.485/—/2000) - samme som UR 93.

Lekter UTSTIKKER “M” SOLVIK BÅTHAVN (LK3678) ( /1988) - fra Sjøen

For Alle A/S, Oslo til Den Norske Internasjonale Båt- og Motorutstilling Sjøen For
Alle AS, Oslo.

M/S VIKSTRAND (JWON) (69/-/1929) - fra Jon Dag Repstad, Kristiansand til

Sebsea Farming Bjørn Stenevik (Bjørn Cato Stenevik), Sola/Kristiansand.

M/S ØYFJORD (LCAF) (21/-/1951/72) - fra OK-Fisk A/S og Torvfisk A/S, Bølan

det/ Kristiansund til Nils Petter Aanensen, Åfjord/Kristiansund.

Oktober 2001:

M/S HUNTER (LIWP3) (262/-/1980) ex ORION II - 97 ex CHRIS B - 95 ex

WANDA LOUISE - 90 - P/F Thor (Uksnøy & Co. AS, Brattvåg), Hösvik/Bergen,

omdøpt til THOR SUPPORTER.

November 2001:

M/S ALUTRANS (LHQP3) (1.555/2.400/1973) ex NORIENT - 99 ex SEA
ORIENT -90 ex ORIENT -87 ex PEP ORIENT -81 ex MERG ORIENTALIS -76

- fra Sandtor Shipping AS, Vistdal/Molde til Alutrans AS, Vistdal/Molde.
M/S CGG AMADEUS (LAMF5) (6.122/1.700/1999) ex AKER AMADEUS - 01 -

fra Aker RGI Forretningsutvikling AS, Oslo til CGG Marine Resources Norge AS

(Einar Gjestrum, Rykkinn/Barber Ship Management AS, Lysaker), Høvik/Oslo.
M/S KARM ALFA (LAYL3) (568/630/1036/57/71/74/84/99) ex ESPEVÆR - 99 ex

ELISABETH - 98 ex SISSEL ELISABETH - 95 ex HARGUN - 89 ex TERJE 9 - 56

- fra Karmship AS, Kopervik til Jostein Lundal, Tanager/Kopervik, omdøpt til JOLU.

I desember ble hjemsted endret fra Kopervik til Stavanger.

M/S NORCLIFF (LAXE4) (2.522/6.266/1995) ex BRAVO - 95 sjøs. CROWN LINK

- fra Knock Holding AS, Oslo til Partrederiet Norcliff Invest DA (Loki ASA), Oslo.
M/T NORDIC YUKON (LAOX4) (56.020/97.068/1992) ex WILMA YUKON -

01 ex WILOMI YUKON - 97 - Ugland Nordic Investment AS, Sandefjord (drift

endret til IUM Shipmanagemnt AS, Grimstad).

M/S SLOMAN RUNNER (LAOQ5) (3.887/3.356/1979) - Confeed I AS (Hvisten

dahls Rederi A/S), Torød/Tønsberg, omdøpt til CONFEED.
M/S STAR HARMONIA (LAGB5) (32.749/46.580/1998) - fra Poseidon Ltd.

(Billabong AS, Bergen/Grieg International AS, Oslo), Hamilton/Bergen til Grieg

Poseidon AS, Bergen.
M/S TRIOBULK (LAER5) (2.113/2.942/1982/98) ex ALLVÅG - 98 ex MARPOL
RESPONS - 95 ex EIDE RESCUE III - 93 ex WITTOW - 91 - fra FB Invest AS

(Vang Shipmanagement AS, Greåker), Sarpsborg/Måløy til Triobulk AS, Greåker/Måløy

Desember 2001:

M/S HARMAC DAWN (LAMK4) (17.937/31.247/1980) - Longitude Transport Inc.,

Monrovia/Oslo (Repr. Endret fra Næss Management AS, Oslo til Jan-Erik Wahl, Jar

og drift endret fra Barber Ship Management AS, Lysaker til Northern Navigation
Technical Services AS, Oslo).

M/T JAHRE VIKING (LADU4) (260.851/564.739/1979/80) ex HAPPY GIANT -

91 ex SEAWISE GIANT - 89 - fra Loki Skip AS (Jahre-Wallem AS), Oslo/Sandefjord

til Loki Stream AS, Oslo/Sandefjord.

M/T KRONVIKEN (LADC5) (79.544/139.764/1988) ex EURUS - 97 ex GOLAR

JANE - 91 - fra Kronviken AS, Bergen til Viken Cruide AS, Bergen.
M/T MAERSK BALTIC (LADF5) (16.282/27.350/1986) ex MAGDALENA - 97

ex RITA MÆRSK -96 - Anitley Trading Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo, om

døpt til CIELO DEL BALTICO.
M/T MAERSK BOTHNIA (LADG5) (16.282/27.350/1986) ex REBECCA - 97 ex

ROMØ MÆRSK - 97 - Samari Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo, omdøpt til
CIELO DI BOTHNIA.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m
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MIS OCEANIC KING (LAOI5) (12.867/4.500/2000) sjøs. POLAR KING - fra
Polar Search AS, Bergen til Polar Queen AS, Bergen.
MIS RYFJELL (LALH5) (2.791/3.357/1973) ex OUARZAZATE -98-KS AS Rytind,
Haugesund, drift (Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn).
M/S SIBOTESSA (LAYJ4) (41.189/75.075/1992) ex VITESSA -96 - KIS Difko
LXXIII, København/Oslo - endre repr./drift fra (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker til
Tschudi & Eitzen Holding AS, Lysaker).
M/S SILETTA (LAD04) (22.324/36.138/1982) ex WESTERN SILETTA - 99 ex
SITHEA - 96 ex ORIENTAL KING - 89 - fra KS Arosa (Tschudi & Eitzen AS),
Lysaker/Oslo til Tschudi & Eitzen Bulkers (DK) AIS (Tschudi & Eitzen Ship Mana
gement AS, Lysaker), Gentofte/Oslo.
M/T SOLVIKEN (LADB5) (79.544/139.726/1989) ex CORUS - 97 ex GOLAR

COLLEEN - 91 - fra Solviken AS, Bergen til Viken Crude AS, Bergen,
M/S STELLA (LATP5) (4.069/5.500/1997) ex STELLA CARIBIC-01 -fraHonister

Trading Ltd c/o Gregusson Hetty ANS, Oslo, Nassau/Arendal til Pride KS, Oslo/
Arendal (drift uforandret C.H. Sørensen Management AS, Arendal).
M/T SUNDSTRAUM (LIFL3) (3.206/4.794/1993) ex MAJ-BRITT TERKOL - 96

- fra Utkilens Shipping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til EGD Shipping III
AS, Bergen.

Oktober 2001:

M/S BØTRÅL III (LAQA) (497/228/1975/86) - Bøfiak AS, Bø i Vesterålen/Sort
land - solgt til Uruguay
M/T EIDE TANK 1 (LLLW) (439/775/1978) ex SAINT KEARAN - 01 - Eide Ma

rine Services AS, Høylandsbygd/Bergen - solg til Sankt Vincent og Grenadinene
M/S ELISABETH II (LKTF) (688/—/l967/87) ex ELIABETH - 01 ex LAFJELL -

98 ex JØKUL - 94 ex STØBAKK - 71 - Elisabeth AS, Bømlo/Haugesund (H-64-B)
- solgt til Bolivia
M/S FERNANDO SENIOR (JWVY) (192/-/1958) ex MELØYFISK - 00 ex HARIJET
HELEN - 97 ex BRIMØY - 88 ex HENNING - 74 - Seafish Partners AS, Måløy (SF-1-
V) - slettet 18.10.2001 som kondemnert (Hugget ved Fosen Gjenvinning AS og sendt til
gjennvinning v/Fundia Norsk Jernverk, Mo i Rana iflg.attest dat. 18.12.00)
M/S FINNMARKEN (LAUV) (2.188/—/1956) - Ofotens og Vesteraalens
Dampskibs-selskab ASA, Narvik, solgt til Stiftelsen Hurtigruteskipet Gamle Finn
marken - slettet som flytende skip og er permanent landsatt i Stokmarknes, har status
som verneverdig skip og inngår som en del av Hurtigmtemuseet.
M/S LARS TORE (LACG) (307/-/1949) ex BOSTON - 96 ex ESMI - 77 ex MONT

DES CATS - 73 - Aas Sandfrakt AS, Jøsenfjorden/Kopervik - solgt til Portugal
M/S NORDHAV (JWTE) (258/—/1957) ex STATTHAV - 00 ex FRØYANES - 94
ex GOSSINGEN - 88 ex VIKAVÅG - 86 ex BORDANES - 71 - Nordkappjenta AS,
Honningsvåg/Hammerfest (F-155-NK) - slettet 11.10.2001 som opphugget.
M/S ODIN FINDER (LNPX) (600/549/1970/81/93) exVADSØGUTT-81 - Odin
Finder AS, Ålesund/Vadsø - solgt til Italia
M/S SULANGER SENIOR (LALT) (517/-/1965/69/84) ex SULANGER - 01 ex
HOLMSJØ - 96 ex VEAHAV - 94 ex BONDØ SENIOR - 90 ex K.S.K. -73 - Part
rederiet Storholmen ANS (Lars Johan Mælingen, Torangsvåg), Storebø/Florø - slettet
04.10.2001 som opphugget (Ble hugget av Fornæs ApS v/Grenaa Havn AS 21.06.01)
M/S SUNDBUSS MAGDELONE (LFFF) (298/-/1972) - Moltzaus Tankrederi AS,

Oslo - overført til Sverige, samme navn, signal SGLZ med hjemsted i Helsingborg
M/S TELLO (LNVJ) (1.739/2.100/1974/86) ex NORNANBORG - 85 ex LYS
HOLMEN - 80 - Euro Trans Skips AS, Bergen - solgt til Panama
M/S VÆRLAND (LAKW) (271/-/1971/74) - Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy (SF
258-S) - solgt til Island

November 2001:

M/S AKSLA (LMRF) (310/-/1973/80/87) ex VINDHAMMER - 98 ex ØYFISK -

95 - Breisund Havfiske AS, Ålesund/Måløy (SF-94-S) - slettet 27.11.2001 som opp
hugget (Hugget ved Fosen Gjenvinning AS 31.10.2001 og sendt til gjennvinning ved
Fundia Norsk Jernverk).
M/S BERGHOLM (LKMX) (373/-/1969) ex SANDEVÆRING - 97 ex NORLINER

- 92 ex VESTERVON - 81 - Bergholm AS (Merkantil-Tjeneseter AS), Stadlandet/
Måløy (SF-90-S) - solgt til Island
M/S BIG (LLBN) (277/175/1977) ex SUN ESSEX - 00 A.Nilsen Slepebåter AS,
Fredrikstad - solgt til Danmark
M/S BRØDRENES PRØVE II (LFRQ) (30/-/1931) - Jens Eriksen, Målselv/Tromsø
- slettet 29.11.2001 (Uten aktivitet på over 20 år).
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NOR - Slettet (utgått av registeret)

M/S ELDBORG (LFRM) (291/-/1965/75/89) ex CARL EGEDE - 72 - Breitveit

Trading AS c/o Sande Regnskapskontor AS, Larsnes/Ålesund (M-291-S) - slettet
29.11.2001 som opphugget. (Ble hugget av Fornæs ApS/Fosen Gjenvinning v/Grenaa
Havn AS, Grenå 01.01.2001).

M/S FAR SOVEREIGN (LLEG) (4.418/4.400/1999) - Farstad Supply AS, Ålesund
- overført til NIS, samme navn, signal LLEG3.
M/S FAR SUPERIOR (LCHV) (2.999/3.796/1990/96) - Farstad Supply AS, Åle
sund - overført til Isle of Man

M/S HAUGØYSUND (LGGE) (27/-/1928) - Anton Øien, Fannrem/Trondheim -
slettet 29.11.2001 (uten aktivitet på over 20 år).
M/S HUGNAD (LEFA) (16/-/1939) - Håkon Kjempenes, Bulandet/Florø (SF-50-
A) - slettet 29.11.2001.

M/S HÅFJELL (LDBS) (443/-/1966) ex MARON - 99 - Sulanger AS, Kolgrov/Florø
(SF-9-SU) - slettet 08.11.2001 som opphugget (Hugget v/Grenaa Havn AS av Fornæs
ApS 27.08.2001)
M/S J.F.H. (LDVX) (32/-/1915) - Johan Frøyland, Skjold/Haugesund - slettet
29.11.2001 (Uten aktivitet på over 20 år).
M/S JERNES 2 (LGLU) (28/-/1916) - Herman Jensen og Chr. Wintermark, Risør -
slettet 29.11.2001 (uten aktivitet på over 20 år).
M/T MOTORBUNKER II (LCCH) (19/-/1904) ex AIDYL - 42 ex D/S ex BJØRN
- 26 ex VERA - 25 ex FJELDVIK - A/S Motorbunkring, Oslo - slettet 29.11.2001.
(Uten aktivitet på over 20 år).
M/S OMEGA (LJZQ) (512/751/1963/91) ex RISVÆR - 95 ex GULLHOLM - 94
ex CYNTHIA - 88 ex CYNTHIA BRES - 67 - Pedersen Skagemo Holthe Owners
AS, Kolvereid/Namsos - solgt til Tonga
M/S PINGVIN (LJWP) (639/369/1967/79) ex ALBATROS - 99 ex DAWN FLIGHT
- 91 ex FALKIRK - 84 ex LINDINGER SURVEYOR - 79 ex TUMLINGEN - 74 ex

RAPALLO - 67 - Glomma Bulk AS, Greåker/Bergen - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene, til Atlas Shipping Services (AS Vang Shipmanagement), omdøpt til
TRESNES signal J8B2323.
M/S ROSS (LEXX) (94/-/1896) ex STANDARD I- 51 ex TRAFIK 4-27 ex ONSØ

- 05 - Vikna Sjøfarm AS v/Terje Bondø, Rørvik/Trondheim - slettet 08.11.2001 som
opphugget (Opphugget ved Fosen Gjenvinning)
M/S SJØGUTTEN (LMAH) (14/-/1916) - Adolf Torsteinsen og Torvald Torstein
sen, Værøy/Svolvær (N-67-VR) - slettet 29.11.2001.
M/S SKROLSVIK (LHNS) (60/-/1978) ex LUSA MARIA - 85 ex ANN-TOVE - 81
- A/S Skrolsvik, Skrolsvik/Harstad (T-138-TN) - slettet 29.11.2001 som forlist, (før
1995).
M/S SKUDEHOLM (LDOP) (19/-/1955) ex PORTØR - 84 - Stiftelsen Skude (Sku
deneshavn Ungd.Sk.), skudeneshavn - slettet 29.11.2001.
M/S STEIN GERHARD (JWYK) (59/-/1958) - Partrederiet Stein Gerhard DA (Sig
fred Tore Johnsen), Honningsvåg/Hammerfest (F-71-NK) - slettet 29.11.2001 som
kondemnert.

M/S SYDBRIS (LEUV) (21/-/1940) - Partrederiet Eluf & Erling Andersen (Eluf
Leonhard Johan Andersen, Liland), Nordnesøy/Bodø (N-19-R) - slettet 23.11.2001
som kondemnert (ca. 1992).

M/S TORBAS (LIQG) (814/-/1989) ex OCEAN WAY - 97 - Mathisen & Lyng
Rederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-7-M) - - solgt til Skottland
Rig TRANSOCEAN WILDCAT (LFQG) (13.590/—/1977) ex V1LDKAT EXPLORER
-96 ex VILDKAT -90 - Tronsocean AS, Tananger/Oslo - overført til Liberia
M/S VÅGHOLM (LAGF) (71/-/1965) ex BUAR -98 ex FRIMANN -77 - Vågholm
Havfiske AS, Fjørtoft/ Molde (M-55-H) - slettet 19.11.2001 som opphugget (Opp
hugget ved Fosen Gjenvinning AS 08.10.2001 og sendt til gjennvinning ved Fundia
Norsk Jernverk.

Desember:

M/S EIKEFJORD (LNSI) (573/415/1955/74) ex NÆRØY - 84 ex DORINDA - 82
ex HELENE CLAUSEN - 74 - Terje Bøe, Tønsberg/Florø - solgt til Tonga
M/S FONNTIND (LGEW) (731/1.150/1965/83/94) ex ØKSØY- 79 ex AUSTRI -
78 ex ALFSNES - 76 ex FRENDO SIMBY - 75 ex BERGO - 75 ex LUTRO - 75 -

Fonntind AS, Fonnes/Bergen - overført til Sankt Vincent og Grenadinene
M/S LAFJELL (LGSE) (757/-/1978/81/87) ex MØGSTERHAV - 00 ex SMARAGD
- 96 - Lafjord Fiskebåtrederi AS, Storebø/Bergen (H-64-AV) - solgt til Danmark
M/S NORVIKING (LEWJ) (2.133/2.900/1977) ex NORRO - 92 ex NORRVIKEN
- 88 - Sandfrakt Rederi AS, ØLENSVÅG/Haugesund - overført til Bahamas
M/S NORDFANGST (JWPJ) (153/—/l 974) - Nordholm AS, Gibostad/Harstad
(T-145-LK) - slettet 24.12.2001 som opphugget.
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MIS NORDIC SEA (LLCZ) (344/—/1977/84/91) ex NORDIC PRINCE -00 ex

KAMARO - 97 ex NYGAARDSJØEN - 91 - Nordic Ocean AS (Ervik Havfiske AS,

Stadlandet), Kjøllefjord/Hammerfest (F-46-LB) - solgt til Russland
MIS SKANDI YARE (LLRX) (1.970/4.550/2001) - DOF Rederi AS, Storebø/Ber

gen - overført til NIS, samme navn, med signal LLRX3.
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Oktober 2001:

M/S AUTORACER (LATY4) (9.693/3.933/1994) - Nafrand Maritima S.A. (Pål

Smith-Kielland c/o United European Car Carriers (Norway) AS), Panama City/Grim

stad - overført til Sverige, samme navn, signal SGLN, hjemsted er Stockholm.

M/S SEABOURN LEGEND (LAZJ4) (9.961/780/1992) ex QUEEN ODYSSEY -

96 ex ROYAL VIKING QUEEN - 95 - Cunard Line Limited (Thommessen Krefting

Greve Lund AS (Seabourn Maritime Management AS), Hamilton/Oslo - overført til
Bahamas

M/S SEABOURN PRIDE (LALT2) (9.975/800/1988) - Cunard Line Limited

(Thommessen Krefting Greve Lund AS (Seabourn Maritime Management AS),
Hamilton/Oslo - overført til Bahamas

M/S SEABOURN SPIRIT (LAOW2) (9.975/820/1989) - Cunard Line Limited

(Thommessen Krefting Greve Lund AS (Seabourn Maritime Management AS),
Hamilton/Oslo - overført til Bahamas

November 2001:

M/S HEDDA (LAFG5) (23.548/40.300/1977) exARISTOGEITON - 96 ex HAVFALK

- 95 - AS Fabrizia Invest (Morten Werrings Rederi AS), Lysaker/Oslo - solgt til Liberia
M/S STENA DON (LAMK5) (20.064/ /2001) - Stena Don Limited (Stena Don

AS), Hamilton/Oslo - overført til Bermuda

NIS - Slettet (utgått av registeret).

M/S THOR SUPPORTER (LIWP3) (262/-/1980) ex HUNTER - 01 ex ORION II -

97 ex CHRIS B - 95 ex WANDA LOUISE - 90 - P/F Thor (Uksnøy & Co. AS, Bratt

våg), Hösvik/Bergen overført til Sankt Vincent og Grenadinene

Desember 2001:

M/S ASIAN CENTURA (LADF2) (14.433/6.335/1978) ex GROUSE - 94 ex OSLO
POLAR - 92 ex BASSRO POLAR - 90 ex POLAR VERTEX - 87 ex ORANGE

VERTEX - 86 - Hesens Signe AS, Tønsberg/Oslo - slettet til Sankt Vincent og Gren

dinene for opph. i Mumbai
M/T BRO TINA (LAXH2) (16.555/27.821/1987) ex UNITED TINA - 00 ex

OKARINA - 95 ex STALAND - 90 - Partrederiet United Tina ANS c/o Pareto Mana

gement AS (Singa Ship Manageemnt AS), Oslo - solgt til Broström Tankers AB, Gøte

borg, samme navn, signal SHGT.

M/S CONDORARROW (LAXQ2) (25.846/38.008/1979)-exMOLDA-91 -Gear

bulk Shipowning Limited (repr.: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, drift: Westfleet

Management AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen - overført til Bahamas
M/T LOFOTEN (LACW5) (70.454/139.527/1977) ex RHAPSODY - 94 ex

SENHORITA- 88 - Oppsal Shipping Co. Ltd. (Bergshav Management AS), Monrovia/

Grimstad - solgt til Singapore for opph.

M/T PURPLE STAR (LAWU4) (23.721/42.742/1975) ex FANTASY L - 95 - Purple

Star Shipping Ltd. (forr.adr.: Kjelman & Tenvig AS, Oslo, drift: Kjelman Shipping

AS), Road Town/Oslo - solgt til opph.

M/S SEISVENTURER (JXBU3) (3.935/2.000/1986) - Thales Survey Group Limited

(Ellen Forlands Rederi, Paradis), Bracknell/Bergen - overført til Panama
M/S TOR NORVEGIA (LAPM3) (12.494/5.171/1975) ex BALDUIN - 99 - DFDS

Tor Line AS, Oslo - solgt til Litauen

Vår finske medlem Matti Pietikäinen hadde for

et år siden anledning til å inspisere opphug
gingsstrendene ved Chittagong i Bangladesh og
fant der to tidligere norske skip i ferd med å bli
hugget.
Øverst ligger Khmda, fotografert 21, januar

2001, en måneds tid etter at den var satt på
grunn der. Skipet var på 11.878 tdw, bygget i
1974 i Gijon som spansk Guardo, men senere

kjøpt av Stephenson Clarke Shipping Ltd i
Newcastle som Gem. I september 1996 ble det
kjøpt av Arendal Bulk AS (Orient Ship Mana

gement AS), Arendal og året etter registrert i
NIS som Arendal Bay. Det ble nok aldri noe

vellykket foretak, men ble solgt i juli 2000 til
kjøpere i de Forente Arabiske Emiratet og om
døpt Khmda, før den 19. desember ble levert

til huggerne i Bangladesh.,

Under ligger Panama-skipet Union Star på
stranden ved Chittagong, tydeligvis nettopp tatt

under behandling. Denne 8000-tonneren hørte

til serien bygget på VEB Schiffswerft Neptun i
Rostock, levert i august 1973 som Hansa til
Nord-Transport, Strandheim & Stensaker i
Bergen.

Rederiet slo og solgte skipet i februar 1974
for en god pris til A H Basse & Co i Køben
havn som Hetland Ranger. Etter fire år gikk det
til Charles Shipping i Uddevalla i juni 1978 og

ble registrert i Panama som Sevonia. I juli 1980
overtok Etelä-Suomen Laiva OY i Helsingfors
og gav det navnet Pirkkola. Slik var det innom
de fire skandi-naviske land i sin relativt korte
karriere.

Finnene solgte det til Thailand i 1987, hvor

etter det seilte som Vira Bhum, fira Bhum, Raja
Bhum, Giwi II og endelig Union Star, eiet av
malaysiere.

I alt 10 slike skip ble bygget for norsk reg
ning mellom 1973 og 1976; ennå seiler ett i
norsk eie, Bulk Trader eiet i Haugesund.
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Oktober 2001:

MIS AAMNES (LIRJ) (151/-/1882) ex URDA -52 - Oslo Seilskuterederi DA (Kristian

Qvigstad), Oslo (M-l 11-G), omdøpt til URDA og hjemsted endret fra Bodø til Oslo.

M/S BREIV1KTRÅL (JWOP) (281/-/1978) ex ORION - 00 ex KABEK - 88 ex

HELENE NGUAQ - 85 ex LUUTMK - 85 - fra Sjøstjerna AS, Tromsø til Husby

ANS (Ole Arvid Husby), Averøy/Tromsø (M-160-AV).

M/S FJELLDUR (LGYE) (158/-/1978) ex ÅKERØY - 99 ex KVITSKJÆR - 95 ex

SJØVARDEN - 92 ex HØYLAND - 86 ex BOUNTYFUL - 79 - fra Partrederiet Kjell

Henning Sjo ANS (Kjell Henning Sjo), Sæbøvik til Kvitskjær AS v/Torgeir Fagertun,

Værøy, omdøpt til KVITSKJÆR og hjemsted endret fra Sandnessjøen til Bodø (N-112-

VR).

M/S FRØYBANKEN (LJML) (92/-/1972/86/95) ex KURT ÄGE - 78 ex ARNT

LENAR - 74 - fra Partred. MS Frøybanken ANS (Roger Sæthre), Reine/Svolvær til

Brødrene Sæthre AS, Reine/Svolvær (N-72-MS)

M/S FUGLENES (LGAT) (427/-/1975) ex NY-HORIZONT - 97 ex HORIZONT

- 77 - fra Rederiet Fuglenes AS, Tromsø/Ålesund til Røyrbuen Havfiske AS v/Arild

Årvik, Selje/Älesund (SF-330-S).

M/S GANGSTAD JUNIOR (JWVU) (75/-/1958) ex GANGSTAD - 01 ex UTVÆR

SENIOR - 00 ex CERTINA - 95 ex DANIEL JOHAN - 89 ex ASBJØRNSSON - 87

ex NOTBAS - 77 ex STRØMØYVÅG - 69 - fra Gangstad Junior AS, Midsund/Molde

til Condo AS, Midsund/Molde (M-47-M).

M/S GEIR1 PETURS (LLIR) (888/—/1985) - fra Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø/

Stokmarknes til Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø/Stokmarknes, omdøpt til LONGYEAR

(T-656-T).

M/S HENNINGSVÆR (LJUP) (136/-/1938) - fra Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/

Svolvær til P/R Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen), Henningsvær/Svolvær (N-45-V).

M/S LEINEBJØRN (LIRA) (1.443/—/1979/85) ex SMARAGD - 99 ex ZETA - 97 ex

OLE BAKK - 88 - Partrederiet Nye Leinebjørn DA (Kurt Åge Leine), Leinøy/Ålesund

omdøpt til LEINEBJØRN 1.1 november solgt til Skårungen AS, Torangsvåg, omdøpr

til HUNDVÅKØY og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen (H-38-AV).

M/S LØNN1NGEN II (LAJN) (288/—/1962/88) ex LØNNINGEN - 98 ex SKI

FJORDVÄG - 74 ex SKIFJORD - 73 ex LINDÖ - 70 - fra Jara AS c/o Arne Kr. Løn

ning, Bømlo til Hurlatrål AS, Brattvåg, omdøpt til HURLEN og hjemsted endret fra

Haugesund til Ålesund (M-2-H).

M/S MORTEN LARSEN (LLKK) (159/-/1982) ex SENJAFJORD - 88 - fra Morten

Larsen AS, Senjahopen/Tromsø til Senjaværing AS, Botnhamn/Tromsø (T-169-LK). I

november omdøpt til SENJAVÆRING.

Kanskje er storefiskebåter blant de siste skipstyper hvor detfortsatt blir tatt estetiske hensyni

Nye Endre Dyrøypasserer Haugesund 11. oktober 2001 -to uker etter levering, fotografert av Alf] Kristiansen.

M/S MYREFISKII (LGBZ) (843/589/1977/95) - fra AS Øksenesfisk, Myre til Gjø

sund Fiskebåtrederi AS, Valderøy, omdøpt til STORNES og hjemsted endret fra Sort

land til Ålesund (M-220-G).

M/S NOBBA (LARW) (166/—/1961/72) ex SONTORII -01 ex SONTOR -01 ex

NAUSTHOLM - 00 ex SALVØY - 98 ex TUMLAREN - 94 - fra Frøyanes AS. Stad

landet/ Ålesund til Atlantic Seafish AS, Måløy/Ålesund (SF-101-V)

M/S NORDFJORDTRÅL (LJDU) (931/-/1998) - fra Nordfjord Havfiske AS c/o

Finnmark Maritime Management AS, Båtsfjord/Vardø til AS Øksnesfisk, Myre/Vardø

(N-105-0).

M/S POLNES (LIYT) (293/-/1939) ex HOLMIA - 98 exTURSAS - 86 ex BALTIC -

39 - fra Arnfinn John Klungsøyr Karlsen, Tjørvåg/Ålesund til Bergholm AS c/o Mer

kantil-Tjenester AS, Stadlandet/Ålesund (SF-349-S).

M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61) - fraTangstadfisk AS, Bøstad/Sortland til Radin

AS, Bøstad/Sortland (N-17-W).

M/S RANTON (LNTL) (89/-/1965/84/96) ex FREDRIK ARNTZEN - 90 ex BJØRN

ROALD - 73 - fra Partrederiet Per E. Pedersen ANS (Per E. Pedersen), Alsvåg/Myre til

Ranton AS, Alsvåg/Myre (N-46-0).

M/S RØGNES (LDZU) ommålt i sept. fra 83 brt. til 104 brt. (104/-/1991/93) ex

ROGLENTO - 92 - Robert Brochmann, Havøysund/Tromsø til Røgnes AS, Havøy

sund/ Tromsø, omdøpt til EVA MARIA (F-500-M).

M/S SILEGGA (JXSD) (95/-/1987) ex BURØYFISK - 91 - fra Magnor Mikalsen,

Senjahopen/Tromsø til Johnny Dag Wessel Nilsen, KaldfarnesTromsø, omdøpt til

SVANFJELL (T-85-TK).

M/S SKARSJØ (LLWX) (94/-/1982/96) ex SKÄRHOLMEN - 98 ex MYKENFISK -

87 - fra Partrederiet Ulfog Viktor Stensen ANS (UlfHenrik Stensen), Gravdal/Bodø til

Viktor Edmund Stensen, Ballstad/Bodø (N-62-W).

M/S STÅLFINN JUNIOR (LIAJ) (328/—/l979/95/96) ex STÅLFINN - 00 ex

BASTESEN - 89 - fra Giske Havfiske AS, Giske til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønn

øysund, omdøpt til SKLINNAII og hjemsted endret fra Ålesund til Brønnøysund (N

100-BR).

M/S VARODDEN (LCJW) (34/-/1956) - fra Varodden AS, Henningsvær/Svolvær til

Stamsund Fiskeriselskap AS, Stamsund/Svolvær (N-38-W).

M/S ØKSNESFISK 1 (LMZS) (563/325/1974) - fra AS Sletnestrål, Honningsvåg/

Sortland til AS Øksnesfisk, Myre/Sortland (N-440-0).

November 2001:

M/S ANNE KRISTIN (LEUC) (264/-/1953/54/86) ex KJESHOLM - 93 ex SOL

SKJÆR - 85 - fra Anne Kristin AS, Egersund til Feyer AS, Egersund (R-19-ES).

M/S BERGVÅG (LHRG) (114/-/1963/68) ex GULVÅG- 80 ex VIKAVÅG - 71 - fra

Partr. Ola Skarseth (Ola skarseth), Hustad/Molde til Bergvåg Partrederi ANS (Ola Kåre

Skarseth), Hustad/Molde.

M/S BREISTRAND (LMTC) (B. 1973) ex PRESTFJORD - 86 - Arne Bye & Co.KS

(Arne Svein Bye), Myre/ Sortland (N-445-0) ommålt fra 534 brt. til 551 brt.

51 —
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M/S BØEN JR. (LCHM) (110/-/1990/98) ex VASSØYBUEN - 95 - Fra Einar Bøen,
Sand/Stavanger til Melbuværing AS, Melbu/Stavanger, omdøpt til MELBUVÆRING
(N-8-H).
M/S FRØYANES JUNIOR (LJCM) (897/—/1998) - fra Frøyanes Junior AS c/o Mer
kantil Tjenester Stad AS, Stadlandet/Måløy til Frøyanes AS, Stadlandet/ Måløy (SF-22-
S).
M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00 - fra West Longline

Group AS, Selje/ Ålesund til Kamaro AS v/Karl Arne Holvik, Måløy/Ålesund
(SF-200-S).
M/S HUNDVÅKØY (LAXZ) (918/-/1941/68/83/97) ex FLØMANN - 99 ex
HAREIDINGEN - 71 ex R.7 - 68 ex BUSEN 6 - 60 ex STAR 1 - 55 ex KOS 25 - 48 ex

TIROL - 46 - Skårungen AS, Torangsvåg/Bergen (H-77-AV), omdøpt til HUNDVÅKØY I.
M/S LAKSEFJORD (LHJO) (196/-/1978/85) ex TRÅLFISK - 99 ex MATHS LAR
SEN - 93 - fra Skjøtningberg AS, Ålesund til Kystfisk Vardø AS, Vardø, hjemsted endret
fra Tromsø til Vardø (F-7I-V).

M/S MAY-INGER (JXQY) (152/-/1987/96) ex SANDØYODD - 92 - Partrederiet
Harøybuen ANS (Ole Mindor Myklebust), Myklebost/Molde til Grytafjord AS, Vatne/
Molde (M-193-H).
M/S NORDIC SEA (LLCS) (344/-/1977/91) ex NORDIC PRINCE - 00 ex
KAMARO - 97 ex NYGAARDSJØEN - 91 - fra Nordic Ocean AS c/o Ervik Sjøfisk
Invest AS, Stadlandet/Hammerfest til Nordic Ocean AS c/o Magne Berntsen (Ervik
Havfiske AS, Stadlandet), Kjøllefjord/Hammerfest (F-46-LB).
M/S NORDNES (LNCR) (240/—/1977) ex GUNNARSON - 97 ex BRØDRENE
HUSEVÅG - 89 ex GULLAKS - 87 ex GREEN FIELD - 84 - fra Nordnes Kystfiske
AS, Ålesund til Torg Invest AS, Valderøy/Ålesund (M-60-G).

52

M/S ROGNE (JXAY) (1.481/1.757/1986/88) ex M.YTTERSTAD-01 ex HAVMANN
- 93 - fra Partrederiet Espevær ANS (Bjarte Arnold Rogne), Leinøy/Ålesund til Rogne
AS, Leinøy/Ålesund (M-4-HØ).
M/S RYSTADBUEN (LKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85 - fra Jan Martin

Jørgensen, Kleppstad/ Svolvær til Rystadbuen AS, Ballstad/Svolvær (N-20-W).
M/S RØYRBUEN (LFXK) (367/—/1974/94) ex SANDVÆR SENIOR - 79 ex KAL

LUR - 77 - fra Røyrbuen Havfiske AS v/Arild Vårvik, Selje/Måløy til West Longline
Group AS, Selje/Måløy (SF-30-S).
M/S SANTOS (LIZV) (399/—/1987/97) - fra Santos AS, Hauge i Dalane til Sajana
AS, Elnesvågen, omdøpt til INGUNN og hjemsted endret fra Egersund til Molde
(M-103-F).

Desember 2001:

M/S A.H.JUNIOR (JXLO) (49/-/1987) ex RYGGEFJORD -96ex NY KORAL -91 -
fra Jako-Fisk AS, Skjervøy/Tromsø til Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen),
Vedavågen/Troms, omdøpt til ATHENA (R-17-K).
M/S ARNØYTIND (LJZH) (328/370/2000) - fra Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø til
A/S Alfredson, Skjervøy/Tromsø (T-8-S).
M/S GENIUS (LFOT) (92/-/1969) ex VÆRHAVN - 86 - fra Whale Watch AS, Alsvåg/
Bergen til Omar Sørvik, Sagvåg/Bergen (H-10-FJ).
M/S KAMARO (LJAE) (688/280/1992) exTJALDUR II - 97 - endret fra Kamaro AS
c/o Karl Arne Holvik til Kamaro AS, Måløy (SF-8-S).
M/S LANGFJORD (LCKU) (323/-/1963/80/94) ex NY-ARGO - 00 ex SOLBERG
FJORD - 80 - fra Langfjord AS, Ålesund/Molde til Aarsheim AS c/o Per ElmerAarsheim,
Stadlandet/Molde (SF-199-S).

M/S LAPO (LLAQ) (75/-/1999) - fra Lapo AS, Ellingsøy/Ålesund til
Partrederiet JM Giske ANS (Jan Martin Giske), Giske/Ålesund, omdøpt
til J.M.GISKE (M-8-G).
M/S NORDSTEN (LFHK) (28/-/1960) - fra Sigve Sletten, Andenes/
Sortland til Nordsten AS, Napp/Sortland (N-l 16-F).
M/S OLAGUTT (LK2457) (93/-/1986/81) ex SULAGUTT - 94 ex

EDEL STAR - 90 - fra Olagutt AS, Sortland til Salgull AS, Langevåg,
omdøpt til SULAGUTT, hjemsted endret til Ålesund (M-50-SA).
M/S PEIK (LJHA) (48/-/1980) - fra Partrederiet Angell JnnANS (Arn
finn Solevåg), Ålesund til Gullfisk AS, Sortland/Ålesund (N-127-SO).
M/S RADEK (JWNT) (80/-/1957/95) ex ARNØYSTEIN - 97 ex
JARDLYI -67 ex RADEK -65 - Berg & Olsen AS, Værøy/Bodø, om
døpt til B.NILSEN (N-126-VR).
M/S REKYL (JWSJ) (24/-/1957) - fra Øksfjord Fiskebåtrederi AS, Øks-
fjord/ Stokmarknes tilTromstind II AS, Skjervøy/Stokmarknes (T-201-
S).
M/S SEIKO (JWRT) (402/-/1957/76/78/86/87) ex ASBJØRN SELS-
BANE - 98 ex STORTIND - 71 - fra Nea Havfiske AS, Bremnes til

Fagerøy AS, Ellingsøy, omdøpt til FAGERØY, hjemsted endret fra Hau
gesund til Ålesund (M-130-SJ).
M/S SKJONGHOLM (LJSY) (444/-/1999) - fra Skjongholm AS, Bar
ekstad/Florø til Båen AS, Barekstad/Florø (SF-73-F).
M/S SKLINNA II (LIAJ) (328/-/1979/95/96) ex STÅLFINN JUNIOR
- 01 ex STÅLFINN - 00 ex BASTESEN - 89 - fra Brønnøy Fiskeri
selskap AS, Brønnøysund til MS Stålmann AS, Brønnøysund (N-100-
BR).
M/S SKOGSØYVÆRING (LJLR) (46/-/1966) - fra Reidar Andreassen,

Myre/Sortland til Skogsøyværing DA (Jim Harald Eilertsen), Værøy/Sort
land (N-270-VR).
M/S TOLIKO (3YSI) (95/-/1959/86/91) ex TOFTØY SENIOR - 99
ex OLE-JOHN - 90 - ex ARNØY - 84 - fra Kristiansens Rederi AS,
Melbu/Trondheim til Brødrene Kristiansen AS, Melbu/Trondheim (N
43-H).
M/S TONNY (LDVR) (489/-/1976/79) ex ØYANNES - 79 - fra Ar-

nold Sirevåg, Sirevåg til Skarsethtrål AS, Hustad, omdøpt til NILS S,
hjemsted endret fra Egersund til Molde (M-222-F).
M/S TORITA I (LHAH) (377/—/1978/83) ex SÆTRING I - 01 ex
SÆTRING - 00 ex GEIR-HANS - 92 ex GEIR - 89 - Torita K/S, El

lingsøy/Ålesund, omdøpt til TORITA (M-123-A).
M/S VESTFISK (LJMS) (499/—/1980/97) ex VESTLINER - 99 ex
NORDKYN PIONER - 96 ex HOLMESET SENIOR - 91 - fra Hav
fiske Vest AS, Ålesund til Vestfisk AS, Stadlandet/ÅIesund (SF-150-S).

SKIPET NR. 1-2002 —

Modeller 1/1250 til salgs

Fartygsnamn Tillverkare Fartygsnamn Tillverkare

Braemar Risawolevska Diana UVM 1

Bolero Klabauterman Kronprins Harald K yle 4
Bremar Sextant Oslofjord CM 11

Bayard Albatross 131 Tulane Förde

Stella polaris Albatross 15 Capella UVM 1

Midnatsol EHI Santa Victoria UVM 2

Meteor GS 39 Sagafjord Mercator 916

Vega Albatross 54 Viking Osprey OS 67

Venus Albatross Bjørgholm (OBO-skip)
Vesterålen Albatross 104 Nopal Branco Helvetia

Midnatsol Albatross 103 Royal Viking Sky Hol 15

Jahre Viking Sextant 196 Royal Viking Star Hol5

Berge Trader Sextant 152 Renaissance Hol 28

Vestan UVM 4 Kong Harald Alb 162

Serge Stahl Sextant 176 Lappland Förde 100

Thorhild OS Toyama Hansa 206

Solstad Sextant 89 Savanna Bille 189

Prinsesse Ragnhild Sextant 104 Baden Förde

Kassel CM085 Ilmatar Hol 14

Ivaran Specialbesteld England Fonnes Sextant 100

Barrena RG 29 Sleipner Wiking plast

Nordnorge Risawolevska

Polarlys Albatros 82 Engelska örlogsfartyg 6 fregatter
Thorhild OS Broadsword ALK80

Thorseggen ALK92

Donar Baltica 2 Ariade ALK 84

Thorshav Valfångare Diana ALK84B

Sextant ALK 84A

Havkong (Stor Gastanker) Helvetia ALK 84C

Norway Mercator 904 Samtliga 84 är Leanderfregatter i de olika
Venator Helvetia utföranderna

Kontakt

Göran Freiholtz

Bronsgatan 13 A, S-313 32 OSCARSTRÖM

editor@sea-windcruise.com
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En veteran avløser en annen. Harald Jarl og Nordstjernen i Frengen på Fosen 1-2. november 2001 da Harald Jarl var ankommet etter sin siste tur
for å ligge som losjiskip, mens Nordstjernen ligger klarfor åga inn i nordgående rutefra Trondheim 3. november. Foto fra Tor Arne Aasen

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS) samme kveld kl. 23.00 uten passasjerer og seilte
OVDS har inngått kontrakt med Kleven Verft nordover til Brattvåg (nordom Ålesund) og la til Pga. uvær søndag 11 .november ble ”Nordnorge”
as i Ulsteinvik om bygging av ny hurtigrute for kai ved Brattvag Verft. Her skal skipet brukes til liggende værfast i Maløy fra 07.30 til hun først
levering i mars 2002. Rederiet har bestemt at losjiskip. OVDS har planer om at skipet skal kastet loss omlag kl. 14.30 og fortsatte turen
skipet skal få navnet ”Finnmarken”. Skipet ble gjennom en 8 ukers oppgradering bl.a. av brann- nordover over Stadten til Ålesund. Det var skik
sjøsatt 15.09.01 ved verftet i Ulsteinvik. sikringsutstyret for å tilfredstille nye EU-krav. kelig ruskevær da skipet gikk over Stadt på etter-

Hovedmotoren ble montert 17.januar og lør- Planen er deretter og bruke skipet til hotelldrift middagen. Sørgaende Richard Vhth hadde gatt
dag 9.februar var skipet på fjorden for første gang. ved kai i Ålesund inntil hun settes i hurtigrute- over pa syd natt til søndag og da hadde det rus-
Då avvikla Kleven verftsprøve. Offisiell prøve- fart dl høsten nar Nordnorge skal til utlandet. ket godt i skuta.
tur er fastlagt til 8.mars. ”Finnmarken” skal være
klar til levering 1 .april. Men pga. påske blir det ”Lofoten” sine sommerturer på Nordlandskysten NordkaPP hadde ekstrastopp i Lødingen fre
dåp 4.april på verftet. er avlyst. Planen var at skipet med utgangspunkt ag 23.novem er i30 minutt ian e ning åp^

Før ”Finnmarken” settes inn i ordinær hurtig- Bodø skulle gå ukesturer sørover til Helgeland ninf n7kaien 1 Ringen. Hurtigruta var pa
rutetrafikk lørdag 20.april skal hun første besøke 0g retur via Lofoten/Vesterålen til Bodø igjen. julebordstur Harstad-Narvik-Rørvik denne da
10 europeiske havner. Reiseruten er lagt opp slik: gen °8 tok se8 tid dl ein ekstra gjesteopptreden.

Beigen - Southampton- Beigen ”Lofoten” ble tatt ut av rute tirsdag 2.oktober i With” stoppet ruta i Ålesund mandag
Lørdag 6,april Bergen 14.00 Bergen. Samme kveld forlot båten Bergen og 3.desember ora kvelden på syd for et kort
Søndag 7.april Kirkwall 08.00 19.00 sedte nordover Ålesund hvor skipet ankom verkstedsopphold. Allerede neste dag, tirsdag
Mandag 8.april Stornoway 06.00 18.00 Fiskerstrand Verft onsdag 3.oktober. Lofoten 4.desember var hurtigruta på nord igjen fra Åle-
Tirsdag 9.april Douglas, loM 13.00 22.00 var først tilbake i rute onsdag 28.november fra sund om ettermiddagen.
Onsdag 10.april Dublin 06.00 18.00 Bergen.
Torsdag 11.april Southampton 21.00 Sørgående hurtigrute ”Lofoten” låg værfast på
Fredag 12.apnl Southampton 18.00 ”Nordkapp” fikk stopp på begge motorene uten- Stokmarknes om ettermiddagen/kvelden tirsdagLørdag 13.apnl Amsterdam 14.00 r TT . ,, /rr° , 0 • u -n -i d j
Søndag 14 april Amsterdam 13 00 for Henmngsvær ca.kl. 19.40 torsdag 29.novem- 8,januar pga. uvær. Hun gikk rett sørover tif Bodø
Mandag 15.april Hamburg 07.30 19*00 ber på veg nordover til Svolvær. Etter en times for åta igjen ruta si etter forsinkelsen.
Tirsdag I6.april København 15.00 23.00 dramatikk og begge ankere ute fikk maskin-
Onsdag 17.april Oslo 18.00 besetningen start på motorene igjen og skipet Troms Fylkes D/S (TFDS)
Torsdag 18.april Oslo 18.00 gikk sørover til Bodø i det dårligere været for TFDS har inngått kontrakt med Fosen Mek.
Fredag 19.april Stavanger 13.30 22.00 nærmere undersøkelser. Skipet ankom Bodø Verksted om bygging av ny hurtigrute for leve-
Lørdag 20.april Bergen 05.30 30.november ca.kl. 03.00. ring april 2002. Skipet far navnet ”Trollfjord”.

•Jill Bergen lørdag 2iebruar. Hun var litt forsinket ”Nordkapp” Bodø havn etter grundige under-

jg kom til kai ganske nøyaktig kl. 15.00. Skipet søkelser og seilte direkte til Tromsø for åta opp

taes midlertidig ut av rute. Hun forlot byen igjen ruta på syd derfrå tirsdag 4.12 kl. 01.30.

Hurtigruteskipet ”Lofoten” avsluttet tuten sin i Mandag 3.desember på formiddagen forlot

m
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Skroget ble sjøsatt i Landskrona 10.oktober og

slept til Fosen Mek. For utrustning. Skroget an

kom verftet 23.oktober. Nå holder FMV på med

utrustning og skipet skal være klart til 20. april
2002.

28.12.2000 erklærte TFDS opsjon og bestilte

enda et nytt hurtigruteskip for levering 13.mars

2003. Dette blir et søsterskip av ”Trollfjord” og

skal også bygges ved Fosen Mek. Fiun far navnet
”Midnatsol”.

Før ”Trollfjord” settes inn i hurtigrute-fart tirs

dag 7.mai fra Bergen skal skipet utenlands på

vismngstur.

Seilasen er satt opp slik:

Søndag 21.april Bergen 19.00

Tirsdag 23.april Hull 02.00 21.00

Onsdag 24.april Southampton 20.00

Fredag 26.april Southampton 18.00

Søndag 28.april Hamburg 07.00

Mandag 29.april Hamburg 09.00

Tirsdag 30.april Oslo 22.00

Onsdag l.mai Oslo 20.00

Torsdag 2,mai Stavanger 16.00

Stv til Lysefjorden 17.00

Fredag 3.mai Bergen 06.00

”Harald Jarl” ble tatt ut av rute i Bergen 20. ok
tober 2001. Dermed var det slutt for enda en

gammel traver i hurtigrutefarten. Samme kveld
bar det videre til Oslo med ankomst dit 22.10.01.

Mandag 29.oktober 2001 forlot skipet Oslo og

ankom Frengen Verft i Rissa onsdag 31 .oktober.

Her har skipet ligget som ”hotellbåt” for leie
arbeidere ved verftet Fosen Mek. Verk-sted i

Rissa.

”Kong Harald” stoppet i Honningsvåg lørdag

13.12 og ”Polarlys” stoppet søndag 16.12 pga.

ekstremt dårlig vær på Øst-Finnmarka. ”Kong

Harald” tok opp igjen ruta på syd mandag 17.12

og ”Polarlys” tirsdag 18.12.

”Nordlys” låg lørdag 17.november til kai i Bodø

om ettermiddagen med mindre maskinskade.

Skipet seilte direkte til Harstad og tok opp igjen

ruta derfrå søndag 18.november.
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Stv fra Lysefjorden 22.00

”Nordstjernen” var tilbake i hurtigrutefart mel

lom Bergen og Kirkenes fra 3.november da hun

gikk inn i nordgående rute fra Trondheim. Hun

erstatter god gamle ”Harald Jarl” som ble tatt ut

av hurtigrutefart 20.oktober. Første tur til/fra

Bergen for gammeldama ”Nordstjernen” var
12.november.

Grunner svært dårlig vær lørdag 10.november ble

sørgående ”Nordstjernen” liggende værfast i Rør

vik og først natt til mandag 12.11 seilte skipet

Brunsbuttel 12.00 13.00

Kiel 21.00 22.00

Stavanger 23.00

Ank. Avg.

videre sørover til Trondheim og låg der ril ons

dag 14.11 og tok opp igjen nordgående rute igjen
derfrå.

Pga. havari på lastekranen stoppet ”Nordstjer
nen” i Tromsø 27. november. Her lå hun til 1 .de

sember kl. 0130 da turen gikk sørover igjen etter

rep. av kranen.

Søndag 9.desember om morgenen røk anker

kjettingen ved anløp av Hammerfest. Skipet ble

tart ut av rute og seilte direkte til Harstad for

titbedring av skaden. ”Nordstjernen” gikk fra

Harstad onsdag 12.12 kl. 17.00 og direkte til

Bodø torsdag 13.12 kl. 02.00. Samme natt kl.

04.00 var skipet i rute igjen på syd.

”Nordlys” seiler fra Bergen lørdag 19.januar. Sei

lasen nordover er dedikert nordlyset. Skipet an

kommer Tromsø onsdag 23.januar og blir lig

gende til natt til søndag 27.januar da hun tar

opp igjen ruta på syd. Mens skipet ligger i Tromsø

under nordlysfestivalen vil det bli det bli arran

gert flere konserter ombord m.m.

Også til sommeren skal ”Nordstjernen” gå i

sommerrute på Svalbard. I år blir det visse end

ringer i programmet. Gammeldama seiler i star

ten av sesongen fra Tromsø til Longyearbyen, og

seiler lokalt på Svalbard gjennom sommeren.

Etter at siste tur er slutt i Longyearbyen blir det

overseiling til Tromsø igjen.

”Nordstjernen” seiler fra Tromsø torsdag 20.juni

og ankommer Longyearbyen fredag 21.juni.

Første Svalbardcruise starter lørdag 22.juni fra

Longyearbyen og fredag 6.september avsluttes

siste cruiset i Longyearbyen. Samme dag (6.9)

forlater ”Nordstjernen” Svalbard og er tilbake i

Tromsø lørdag 7.september.

”Sandefjord” ligger fortsatt i opplag i Drammen.

Hun ble solgt 01.02.2001 til Los Cipreses SA i

Uruguay.

Color Line

Samme selskap har tidligere eid hurtigferja ”Sil

via Ana L”. Den nye eieren har ikke hentet skuta
ennå.

Fjord-Line

”Jupiter” gjennomførte dokking/verksted i Frede

rikshavn i begynnelsen av januar.

Bastø-Fosen

”Bastø I” og ”Bastø II” er nå tilbake med fulle

passasjersertifikater etter en del plunder med av

vikling av hardtværtester i november/desember.

”Sogn” fortsetter for Bastø-Fosen i rutefart

Moss-Horten frem til 30.september. Så langt

varer nåværende leieavtale. I januar låg ”Sogn”

tre uker ved Horten Skipsrep. Det ble utført en
del maskinarbeid m.m.

Flekkefjord D/S

Nybygget ”Hidraferja” ble døpt ved verftet Flek

kefjord Slip & Maskinfabrikk fredag 19.okto

ber 2001 og satt i rute i begynnelsen av novem

ber 2001. Hun går i rute mellom Hidra og fast
landet.

Nyferja erstatter ”Hidrasund II” som vurderes

ombygd og satt inn på ruta til Andabeløy.

Gammelferja ligger nå i opplag.

L. Rødne & Sønner, Stavanger

Rødne har bestilt en nyutviklet 20-meters hurtig

båt hos Brødrene Aa i Hyen for levering våren

2002. Gjennom en periode på 30 år har Rødne

motteke ni båtar frå dette båtbyggeriet. Hyen

verksemda er dermed tilbake i båtbyggarfaget

etter sju års fråvær.

Rogaland Trafikkselskap (RT)

RT har bestilt ny hurtiggående kombibåt til Lyse

fjorden hos Oma Båtbyggeri, Stord for levering
i mai 2002.

RT har bestilt ny hurtigferje hos Fjellstrand

AS for levering i april 2003. Ferja skal gå i rute

mellom Tau og Stavanger.

Hurtigbåten ”Fjordsol” har ligget på Oma

Slipp på Stord en tid for oppgradering av red

ningsutstyret. Nå har RT solgt henne og ”Ry

fylke” til OVDS for levering på vårparten.

Vi har fått opplyst at ”Lysefjord” er solgt til
Karibien.

Torghatten övertar i Rogaland

TTS er blitt tildelt anbudsrutene fra 1.januar

2002 med hurtigbåt mellom Stavanger - Jørpe

land og Stavanger - Jelsa. Rederiet har nå bestilt

to nye katamaraner ved Båtservice Verft i Man

dal. Pga. kort leveringsfrist skal ene båten byg

ges hos Oma Båtbyggeri på Leirvik på Stord og
være klar i mars.

Katamaranene blir søsterskip med plass til 180

passasjerer, lengde 28m og rutefart 30 knop.
Båten som leveres fra Mandal skal rulle ut fra

produksjonshallen 14.mars 2002 dersom alt går

helt etter planen.

TTS har leid hurtigbåtene ”Ryfylke” og

”Hidle” fra RT til å gå i rutene inntil nybåtene
er klare.

Boknafjorden Ferjeselskap

Boknafjorden Ferjeselskap er frå 1.januar 2002

vorte reint datterselskap av RT som har overratt

BNR sin eierdel i selskapet.

”Masfjord” rente i moloen i Mortevika rett

etter avgang kl. 06.00 torsdag 6.desember. Ferja

ble tatt ut av rute og sendt på verksted/dokket i

Stavanger og ”Masfjord” var tilbake i rute kort

SKIPETNR. 1 - 2002 —
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Pendelfergen

Fjordveien ble satt

ifart på

Mekjarvik-Kvitsøy-
Skudenes i sommer.

Fotofra Rogaland

Trafikkselskap

tid før jul. Under verkstedoppholdet gikk det kun

2 Ferjer mellom Mortavika og Arsvågen.

HSD Sjø

Fra 1.januar 2002 overtok HSD drifta av alle

BNR sine innenriksferjer.

“Beinveien” kom til og fekk sløkt ein brann om

bord i ein båt tirsdag 15-januar ved 1230 tida.

- Vi låg i Kleppestø klar til å gå i rute kl 1230 då

det gjekk ut melding over Bergen Radio om at

ein båt som var i nærleiken av Askøybrua hadde

brann om bord, fortel kaptein Arve Algrøy.

- Vi gjekk straks til unnsetning, og greidde å

sløkkja brannen etter kort tid. Havaristen var ein

lettbåt på 18-20 fot, frå firmaet Nutec. Det var

berre ein mann om bord. Han vart teken opp i

ein småbåt som kom til og fekk slept havaristen
i land.

- Dermed kunne vi gå frå staden og tilbake til

Kleppestø, der vi tok opp att vår ordinære rute

kl 1300. Det var berre turen frå Kleppestø kl

1230 som gjekk ut, fordi MIS “Tedno” tok tu

ren frå Bergen kl 1245 for oss. Dei var tilfeldig i
nærleiken.

HSD-snøggbåten “Beinveien” går i rute mellom

Bergen sentrum og Kleppestø på Askøy.

I ruta mellom Lofthus og Norheimsund er

westamaranen ”Westcruise” no innleigd frå

Fylkesbaatane i S&Fj.

I løpet av oktober vart det større kapasitet i ferje
sambandet Leirvik-Ranavik-Sunde. Då vart 65-

bilers fergene ”Kvam” og ”Os” sett inn på ruta.

”Fitjar” og ”Rosendal” som seilte i ruta vart over
føde til andre HSD-samband.

Flaggruten

Frå fredag 4.januar byrja HSD med ny fredags

rute på ettermiddagen frå Bergen.

”Tedno” går no frå Bergen kl. 16.00 via Fles-

land, Huffhamar,Rubbestadneset til Leirvik kl. kaien seilte skuta sør igjen ril Oma Slipp på Leir

18.00 og returnerar direkte til Bergen ca.kl, 19.30 vik samme kveld. Her lå hun en kort periode før

tidsnok til å sigla i HSD-kveldsruta kl. 19.50 frå båten ble låstet på et tungløfteskip lørdag 26.ja-

Bergen. nuar utpå fjorden ved Leirvik og skipet til Tai-

”Vingtor” kjem til Bergen som vanlig kl. wan.

15.30, men utset avgangen til kl. 16.20 og går

via Flesland til Leirvik Vraket av ”Sleipner” som gikk på grunn 26.no

kk 17.55. På Leirvik møtes begge båtane og vember 1999 ligg no ved Eide Marine Services i

”Vingtor” har avg. Leirvik kl. 18.00 og siglar Høylandsbygd.

vidare sørover til Stavanger. Vraket vert ikkje hogd før alle undersøking-

HSD Sjø har seld Flaggrute-båten ”Tyrving’

(bygd 1989) til rederiet Evertrust Fast Ferry Co. Torsdag 30.august vart ”Draupner” teken ut av

Ltd. på Taiwan. Overlevering av båten skjedde rute for flåteøving. Diverre fungerte ikkje flåte

15.januar. Før båten gikk som dekkslast på eit systemet tilfredsstillande og båten vart lagt til kai

tungløfteskip 26.januar ble ene motoren over- hos Oma Slipp på Leirvik, Stord for utbetringar,

halt. Salongarbeidet med bl.a. økning av sete- Skipskontrollen har inndratt drifrs-løyvet mid

kapasiteten til 362 skulle gjøres på Taiwan. lertidig.

”Tyrving” ble slettet i Skipsregisteret l6.januar. Onsdag 26.september kom ”Draupner” tilbake

til Skjøndal Slipp i Bergen. Etter nokre veker ved

”Tyrving” sin siste tur gikk mandag l4.januar kai vart båten sigla til Oma Slipp på Leirvik for

fra Stavanger til Bergen hvor hun ankom kl. montering av ma. nytt flåtesystem. Planen til

20.45. Båten slutta av ruta ved Strandkai- HSD var at båten skulle i rute igjen mot slutten

terminalen om kvelden og etter et opphold ved av november. Vi skriv no starten av februar og

Boknafjord gårfor Boknafjorden Ferjeselskap som 1.1.2002 ble helt overtatt av Rogaland

Trafikkselskap. Foto Kåre Haga.

ane etter forliset er avslutta.
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båten er framleis ikkje sett i rute igjen. HSD

håpar at båten kjem i fart i løpet av februar
månad.

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)

Fra 1 .januar 2002 overtok HSD Sjø AS innen

riksferjene til BNR.

”Eidfjord” var avløysar på Fensfjorden 25.11-

14.12 medan ”Nordhordland” var på verkstad

ved Mastrevik Mek. BNR-ferja var tilbake i rute

eit par dagar. Så måtte ho på verkstad igjen 17.12.

Då overtok ”Bømlo” i perioden 17.12-22.12 før
”Nordhordland” var tilbake fra Mastrevik. BNR

slit med maskineriet ombord.

”Eidfjord” gjekk sør til Skjersholmane for opp

lag og ”Bømlo” gjekk i bøyen igjen på Kleppestø

etter endte oppdrag på Fensfjorden.

BNR har seld ”Radøy” til Wergeland Shipping

som overtok ruta mellom Duesund og Masfjord

nes frå 1.januar. Den nye kabelferja vart sett i

trafikk i februar. Ho har fatt namnet ”Fjon M”.

Gamleferja skal ein ha i reserve no i oppstarten

av kabelferjeruta.

Frå omlag 7.januar og fram til ”Fedjefjord” kom

i rute gjekk ”Kvitsøy” avløysing mellom Fedje

og Sævrøy. ”Fedje” var på verksted frå 7.1 hos

Mastrevik Mek, for ombygging/sjekk. Ho må
m.a. vøle blokka m.m.

Måndag 21.januar i 21.45-tida om kvelden

rende ”Kvitsøy” på ein stake like utforbi ferje

kaien på Sævrøy. Ferja fikk problem med ein vaier

og mista manøvreringsevnen. Siste turen vart

innstilt. Ferja fekk liten eller ingen skade og var

i rute igjen tysdag 22.1 frå rutestart.

”Fedjefjord” kom til Steinestø 8. oktober 2001

rett frå byggeveftet i Spania. I tida lO.oktober

30.oktober var ferja på verkstad hos Båtbygg i

Måløy for div.arbeid. Etter dåp i Bergen og fram

syning på Fedje har ferja lege på Steinestø, av

brutt av ein del testing på fjorden. BNR har no

bestemt å skifte styresystemet på ferja.

”Fedjefjord” kom til Laksevåg Verft omlag i

17.45-tida torsdag 7.februar. Her skal ein mon

Fedjeford er ennå ikke satt ifart; herfotografertpå Steinestø 13. november av Lars Helge Isdahl

tere m.a. reservedelar som BNR/HSD har venta

på. Det er håp om at ferja kjem i drift ganske
snart.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane

Fylkesbaatane bestilte ny ferje til Måløy-Oldeide

hos Fiskerstrand Verft for levering ved årsskiftet

2001/2002. Det vart ei pendelferje som er 72.2

m lang og har plass til 60 bilar og 200 passasje
rar.

Ho fekk namnet ”Nordfjord”. Skroget vart bygd

i Litauen. Slepet starta 7.september frå Klaipeda

og ankom verftet sundag 16. september.

Laurdag 12.januar kom ”Nordfjord” til Måløy

direkte frå Fiskerstrand Verft. Ho gjekk frå verf

tet lørdagen kl. 06.00 og gjennomførte testar på

veg sydover. Omlag Id. 13.00 kom ferja til kai i

Måløy.

Tirsdag 15.januar låg ferja ved kai i Florø.

Måndag 14.1 testa ho kaiane på sambandet

Måløy-Oldeide.

Laurdag 19.januar vart ”Nordfjord” døpt ved

dampskipskaien på Nordfjordeid. Dåpen fann

stad kl. 12.00 og etterpå var det ein kort fjordtur

for inviterte gjestar. Kl. 15.00 og nokre timar

utover var det ”åpen” ferje. Ho kom frå Florø til

Eid fredag 18.1 om kvelden og gjekk igjen på

formiddagen sundag 20.1 og tilbake til Florø.

Laurdag 2.april låg ferja ved kai i Måløy.

Det er enno litt uvisst kva samband ferja blir

plassert i. Planen er å starte på Stårheim-Isane

frå 1 .mars og nokre seinare i år er planen å flytte

ferja til Måløy-Oldeide.

”Sognefjord” var utleigd til RT frå 22.oktober

og i nokre veker. Siste dag i trafikk for RT rende

ferja i eine brofestet til Bybrua i Stavanger fre

dag 7.desember ved 22-tiden. Ferja fekk mindre

skade. Kort tid etter vart ferja sendt til Skude

Verft for utbetring. Ferja låg ein del veker på

Skude Verft før ho vart sigla nordover til heim

fylket.

”Gulen” har lege på verkstad hos Båtbygg i

Måløy sidan ca. 4.desember for montering av

tørrskodd evakueringssystem samt klassearbeid.

Ferja er venta ferdig frå verkstaden mot slutten
av februar.

Sommarferjene ”Gudvangen” og ”Skagastøl” ligg

framleis i vinteropplag ved Laksevåg Verft i Ber

gen. Her har ”søstrene” kvild sidan hhv. slutten

av september / slutten av oktober i fjor.

”Kommandøren” ble tatt ut av rute siste halvdel

av november 2001. Båten ble seilt til Fjellstrand

AS på Omastrand. Her fekk båten bl.a. nye dø

rer midtskips på begge sider til bruk for tørr

skodd evakuering. I begynnelsen av desember var

båten tilbake på Laksevåg Verft. Dei gjorde ein

del maskinarbeid og først torsdag 24.januar kl.

16.30 var båten tilbake i ruta på Nordfjord.

FSF slit med maskinene ombord og dette er

ei av årsakene til det lange fråværet frå Nord

fjord-ruta. ”Solundir” har gått avløysing i ruta
under heile fråværet.

FSF har no tinga ein ny mindre hurtigbåt hjå

Lindstøls Skipsbyggeri i Risør for levering i april

2002, Meininga er at båten skal gå i ruta på Sogn.

Båten vert 31.7m lang, 9,44m brei og farten vert

36 knop.

Frå 2.januar var det slutt for Flåmsekspressen.

Då overtok M/B ”Toralden” og ho går i ny rute

mellom Frønningen - Sogndal / Lærdal. 3 dagar

for veka, måndag,onsdag,fredag er der samband

mellom Frønningen-Fresvik og Sogndal. Tirs

dag,torsdag og lørdag er det rute mellom Fres

vik-Frønningen-Kaupanger og Lærdal.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)

Ferjeruta Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya har

no fatt større kapasiet. Frå 4.februar vart ”Aure”

som rek 40-bilar sett inn på ruta. Ho erstattar

”Voksa” som er överflytta til Festøy-Hundeidvik.

MRF har inngått kontrakt med verkstedet Re

montova i Gdansk, Polen om bygging av ny 85-

bilers pendelferge for sambandet Volda-Folke

stad. Ferja skal overleveres i juni 2002 og far nav
net ”Volda”.

MRF har også tinga eit søsterskip ved Remon

tova i Gdansk for levering våren 2003. Ho får

namnet ”Eira”. Når denne ferja kjem blir Glutra”

flytta til Tømmervåg-Seivika.

TFDS ferjefart Hareid-Sulesund

Torsdag 7.februar like før kl. 16.30 brasa bilferja

”Vardehorn” inn i moloen på Hareid omlag 150

meter frå opninga i moloen. Ferja hadde slakka

ned under innseglinga, men miste all motorkraft

og rende i moloen på styrbord side av ferja.

Ferja vart noko seinare tatt til kai på Hareid

og tømt. Deretter vart ferja sigla til Fiskerstrand

Verft for sjekk av motorar m.m. Fredag vart det

montet ny propell, det var kun denne som fekk

skade under samanstøyten.
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Torsdag kveld og heile fredag gjekk ”Melshorn”

åleine mellom Hareid-Sulesund. Laurdag 9.fe

bruar kl. 08.30 var ”Vardehorn” tilbake i rute igjen.
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Fosenlinjen AS
Fredag 23.november fikk ferja ”Nidaros” pro

blemer med en kobling og kolliderte i ferjeleiet

på Storfosna om ettermiddagen. Skadene på ferja

og ferjeleiet var små og kort tid etter var ferja i
rute.

Kystekspressen Trondheim-Kristiansund

Partsrederiet Kystekspressen ANS har bestilt to

nye hurtigående katamaraner hos Fjellstrand as

for levering våren 2002. Dette blir to søsterskip

av typen FlyingCat 40 og rutefart er oppgitt til

35 knop. Begge båtene skal kunne ta 276 passa

sjerer fordelt på to salongen

Fosen Trafikklag (FTL)
”Austråt” ligg for salg ved Kvernhusvika Verft

på Melandsjø, Hitra.

”Fru Inger” ligg som reserveferje på Meland

sjø når hun ikke blir brukt som avløser-ferge.

I tidsrommet 28.januar og 18 dager frem gjen

nomførte ”Trondheim” og ”Fosen” årlig verk

stedsopphold hos Trondheim Verft. Hver ferge

var innom ca. 9 dager og ”Trondheim” var først.

Under verkstedsperioden ble ”Fru Inger” satt inn
som avløser mellom Flakk - Rørvik.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
”Høydalsfjord” gikk som avløser på ruta Leka-

Rørvik-Namsos fra søndag 4.november og et par

dager mens nybåten ”Namdalingen” var tatt ut

av fart pga. div.arbeid med redningsutstyret.

Onsdag 14.11 forlot leiebåten ”Høydalsfjord”

Rørvik og gikk sørover igjen. ”Namdalingen”

overtok igjen inntil ”Namdalingen II” var klar

til å overta 26.11. Nybåten var ute av rute en

kort periode inntil hårdtværtest var gjennomført.

Folla AS
NTS har solgt godsbåten ”Folla” til de ansatte

ombord. Mannskapet på båten eier 60% og NTS

40% av aksjene i det nye eierselskapet Folla AS.

Det nye selskapet overtok båt og rute 28. de
sember.

Lekaferga
Nyferja ”Leka” ble satt i fart mellom Gutvik-Leka

i november etter en del rep.arbeid hos Moen Slip

på Kolvereid etter ankomst fra verftet. Gammel

ferja ”Leka” har gått i ruta og ligger nå i reserve

ved kaien på Leka.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har blitt tildelt anbudsrutene fra 1.januar

2002 med hurtigbåt mellom Stavanger - Jørpe

land og Stavanger - Jelsa. Se nærmere under

Rogaland.

TTS har bestilt ny ferge for sambandet Horn -

Andalsvåg. Ferja skulle bygges hos Cammell-

Laird (Tyneside Shipyard) i Newcastle for leve

ring i august 2001. Ferja er en SKS, 50-bilers

ferje med plass til 150 passasjeren Ferja blir 70m

lang. Pga. økonomiske vansker for verftet er byg

ging flyttet til Polen og fergen blir ikke levert før
våren 2002.

Helgeland Trafikkselskap (HTS)
Søndag 16.desember ble det nye ferjeleiet på

Sørnes i Vefsnfjorden åpnet. Endelig kunne

Mosjøen-ferja igjen anløpe stedet etter at bygda

kun har hatt hurtigbåtanløp siden i høst pga.

dårlig kai.

Ofotens og Vesteraalens DIS (OVDS)
”Stetind” gikk på grunn ved ankomst Skutvik

tirsdag 13.november i 22.45-tiden. Ferja ble tatt

ut av rute og ”Bognes” ble satt inn på ruta som
avløser. ”Stetind” ble seilt over til Svolvær for

nærmere undersøkelser av dykkere og var tilbake

i rute igjen 15.november.

Om ettermiddagen fredag 21.desember ca.kl.

16.30 hadde ”Tysfjord” en lettere grunnberøring

ved ankomst Lødingen og ble tatt ut av rute. Hun

var tilbake i trafikk dagen etterpå. Søstra ”Ha

marøy” ble tart ut fraTysfjorden og overtok ruta

Bognes-Lødingen midlertidig for resten av fre

dag 21.12.

Fra 26.12 til 28.12 lå ”Tysfjord” ved kai i Lø

dingen for div. rep.arbeid. Disse dagene gikk

”Hamarøy” i rute mellom Bognes-Lødingen.

”Tysfjord” ble satt i rute igjen på ettermiddagen
28.12.

”Bodø” ble sendt på verksted i Harstad fra 1 .no

vember grunner div.arbeid som gjensto etter at

hun kom til Bodø på sensommeren. Hun har

hatt en langt verkstedsopphold i Harstad. ”Bog

nes” gikk i direkteruta Bodø-Moskenes mens

”Bodø” var på verksted.

Nordfjord ble levertfra Fiskerstrand Verft til FSF ijanuar, foto 19. januar av Kåre E Folkestad

Mandag 21.januar var ”Bodø” tilbake i rute

mellom Moskenes og Bodø. Denne ruta skal nå

gå daglig unntatt lørdag.

OVDS ASA har kjøpt hurtigbåtene MS Fjordsol

og Ryfylke av Rogaland Trafikkselskap. Båtene

skal erstatte Ofoten II og Salten II som i mars

måned vil bli tatt ut av drift og tilbakeført til
eieren.

Frem til nye fartøy i Nordlandsekspressen

(NEX) rute 1 og 2 er ferdig bygget og satt inn i

rute i juni 2003, vil Fjordsol og Ryfylke bli dispo

nert i Nordlandsekspressen 1,2 og 3, samt i Bodø
nærområder.

Bodø Fylkeskommune har akseptert at det i

perioden frem til de nybygde fartøyene er klare,

blir brukt ikke-lasteførende hurtigbåten Fjord

sol og Ryfylke kan ikke ta last, derfor vil OVDS

ASA løse godsforsendelser ved alternative ord

ningen Det vil bli gjort nødvendige oppgrade

ring/ombygging før båtene settes inn i drift.

Planen til OVDS er og overta ”Fjordsol” ca. 4.

mars og ”Ryfylke” ca. 20.mars. ”Ryfylke” er til

tenkt ruten Narvik-Svolvær og ”Fjordsol” er

tenkt benyttet i Bodø-nærområde. ”Ofoten” er

tiltenkt ruta Bodø - Svolvær og ”Salten" skal seile

mellom Bodø og Sandnessjøen. Planen er at RT

båtene skal i rute for OVDS senest 1.april.

Troms Fylkes DIS (TFDS)
Pga. tykk is måtte hurtigbåten mellom Tromsø

og Harstad endre ruteopplegget søndag 30.de
sember. Båten fra Tromsø måtte snu like nord

av Finnsnes-brua v/Mack-kaien. Båten fra Har

stad snudde ved dampskipskaien som er vanlig

anløpssred. Mellom de to kaiene måtte passasje

rene fraktes med buss. Pga. tjukk is i Gisundet

måtte Tromsøbåten snu et par uker på Gibostad

og Harstad-båten snu på Finnsnes. Mellom Gi

bostad og Finnsnes ble passasjerene fraktet med

buss. Først på ettermiddagen torsdag 31.januar

kunne ruta gjennomføres etter vanlig ruteplan
med full seilasTromsø-Harstad-Tromsø. Dermed

harTFDS-hurtigbåtene seilt en hel måned etter
endret rute.
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Hurtigbåten “Fjordkongen 2” fikk havari om

kvelden den 22. januar da den trafikkerte

Bjarkøy-ruten. Ei vifte løsnet og ble slengt i skro

get der den forårsaket en sprekk på en centime

ter i vannlinjen. Ingen personer ble skadet, og
hverken båt eller passasjerer var i fare på noe vis.

Driftssjef Torkild Torkildsen i TFDS priser seg

lykkelig over at det ikke gilde verre. Hadde mas
kinisten gått på inspeksjon i vifterommet da dette

skjede, ville han ha vært i stor fare. Torkildsen

forklarer det hele slik: På “Fjordkongen 2” er det

to vifterom. Ei slik vifte drives av en motor på

500 HK og oppnår en omdreining på 2100.

Funksjonen for viftene er å gi et kraftig lufttrykk

slik at båten løfter seg høyt på vannet under fart.

Det som hendte tirsdagskvelden skal normalt

ikke kunne skje. Årsaken kan være at i den kraf

tige kullebølgen for tiden, har det dannet seg is
i luftinntaket.

Dette var beleielig, da hurtigbåten “Vagsfjord”

var til verkstedsopphold i Svolvær. I mellomti
den måtte en båt ved navn “Øyfart” settes i tra

fikk. TFDS håpte på at “Vågsfjord” skulle være

tilbake fredag 25. jan. igjen.

Leieferja ”Goalsavarre” grunnstøtte søndag 26.
november i 11.45-tiden ved ferjeleiet på Bjørnrå.

TFDS-ferja ”Dyrøy” ble tilkalt og slepte ferja av

grunn. Leieferja gikk for egen maskin til Stornes
og ble undersøkt av dykkere. Hun var etter kort

tid tilbake i rute igjen slik at dette var en lettere

grunnberøring.

Ferja ”Malangen” som går i ruta på Vannøya har
fatt ny større motor. Ferja klarer ikke mer enn

14 knop og TFDS har gitt opp håpet om 16 knop

som var oppgitt i byggespesifikasjonen. TFDS
får avslag i prisen fra Fiskerstrand Verft pga. dette.

Flesnes for levering 20.september 2002. Fisker

strand Verft skal bygge nyferja som blir av typen

F2-75 PBE Pendelferge.

Bjørklids Ferjerederi (BF)

BF har bestilt ny ferje til sambandet Breivikeidet-

Svensby for levering 21.juni 2002. Fiskerstrand
Verft skal bygge nyferja som blir av typen F2-75

PBE Pendelferge. Ferja blir identisk med nybyg

get til TFDS som også skal administrere bygge

oppdraget ved verftet for BF.

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
FFR-ferja ”Åfjord” har vært til garantidokking

ved Trondheim verft i slutten av oktober / beg.

av november. Torsdag 15.11 ble ferja observert

på nordgående igjen ved Rørvik.
”Hasfjord” ble satt i rute mellom Øksfjord-

Tverrfjord/Bergsfjord fra begynnelsen av novem
ber.

”Kifjord” ble tatt ut av ruta Øksfjord-Bergsfjord-
SørTverrfjord - Tverrfjord i slutten av oktober.
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FFR planlegger å fase ut ”Kifjord”. Fra slutten

av oktober lå ferja i opplag i Alta og hun er lyst

ut for salg. 3.januar 2002 ble ferja observert ved

Skjervøyverftet.

Torsdag 3.januar ble ”Sørøy” observert ved

Skjervøyverftet. Hun har skiftet bl.a. blokk til
hovedmotoren. Båten har hatt et lengre verksteds

opphold og var tilbake i rute igjen i slutten av

januar.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet

M/S «Vargøy» har seilt i Hamburg-fart også i
2001. Ruta går daglig i tiden 1. april - 31. okto
ber.

Båten går daglig en tur/retur mellom hhv. Ham

burg - Helgoland og Helgoland - Cuxhafen.

Etter endt rutefart ble båten lagt i vinteropplag i
Hamburg,

”Stein Fighter” har ligget i opplag på Hanøytan
gen siden i høst og ”Steinbjørn” har lagt i opplag

på Eide, Sotra siden i høst.

Seatrans / Stein-Line

”Trans Fjell” gilde i opplag på Florvågøy mot slut

ten av år 2000.1 skrivende stund ligger hun fort

satt i opplag på Askøy. Båten har ligget for salg

lenge.

Nor-Cargo

”Tungenes” ex. ”Trans Sea” var tilbake i rutefart

igjen torsdag IS.januar fra Sandnes. Fredag 19.ja
nuar ankom hun Jekteviken vel 09.45. Hun kom

rett fra bunkring på Statoil,Florvågøy. Båten låg
her til ettermiddagen og fortsatte nordover via
Vaksdal.

”Tungenes” har vært i Stettin,Polen for opp
gradering en del uker. Hun har nå fatt svart skrog

og Nor-Cargo logo på skutesider / skorsteinen

”Nordland” gikk på grunn på Angerholmen i

Meløy (sørøst av Bolga) søndag ö.januar omlag

kl. 05.40. Båten ble stående på holmen fram til

torsdag lO.januar da båten ble trukket av hol

men om formiddagen av slepebåten ”Tambur”

og en til. Det var usikkert hvor mye skade båten

hadde fått, men båten hadde fått hull i skroget

som ble midlertidig reparert før hun ble trukket

av. ”Nordland” ble slept til Sandnessjøen for los

sing. Båten ble slippsatt ved Slipen Mek. i Sand
nessjøen for nærmere undersøkelser. Båten var

for sydgående da uhellet inntraff.

Mandag H.januar var båten ferdig utlosset i

Sandnessjøen og tirsdag 15.1 ble skipet slippsatt

ved Slipen Mek. i Sandnessjøen for nærmere
undersøkelser. Det er nå bestemt at Slipen Mek.

skal reparere båten, noe som forventes å ta 6-8
uker.

Pga. uhellet med ”Nordland” er ”Nordvåg” satt
i fart igjen. Hun gikk inn i ruta Sandnes - Tromsø

med oppstart fra Sandnes onsdag 23.januar. Hun
ble forseilt om kvelden 22.1 fra Tau til Sandnes.

Hun erstatter ”Jotunheim” midlertidig.
”Jotunheim” ble fra samme tid overført mid

lertidig til ruta Tromsø - Hirtshals til erstatning
for ”Nordland” som går denne ruta til vanlig.

Godsbåten ”Nordvik” ex, ”Trans Nes” ble lagt

i opplag på Tau lørdag 15.desember.

”Nordvåg” ex. ”Trans Våg” ble lagt i opplag
ved Toti Mølle på Tau på siden av ”Nordvik”

søndag 23. desember.

”Nordhav” har ligget i opplag siden august

2001 på Kullkaien/Sølyst i Stavanger. Nå er bå
ten solgt til interessenter som vil sette henne inn
i trailerrute mellom Moss-Årshus. 7.2 overtok

de nye eierene båten og planen var og seile fra

Stavanger helga 9/10.februar.

”Røyksund” avslutta ruta si på syd i Haugesund

onsdag 19.desember og gjekk samme kveld til

Rubbestadneset på verksted for div. arbeid m.a.
bunnsmøring m.m. Båten var ferdig fredag 4.

januar og foretok prøvetur natt til lørdag 5. ja

nuar. Presis kl. 12.10 lørdag 5.1 kom båten til
Solberg-terminalen i Breiviken i Bergen. Her låg

båten til mandag 7.jantiar då dei starta lasting

først i Breiviken og seinare Id. 09.30 på Dokken.
Omlag ved 16.00-tida samme ettermiddag gikk

båten fra Bergen og nordover i rute igjen.

Stjørdal Sjøtransport

”Torello” har lagt værfast i snøstorm og spreng
kulde i Svartehavet. Båten gikk nordover Bospo

russtredet allerede 21.desember for å anløpe
Novorossiysk i Svartehavet. Her skulle båten laste
trelast for Hellas.

Vi skriver lO.januar og båten ligger fortsatt til

ankers på reden. Når båten er ferdig med trelast
turen er det planen at hun skal gå i fast rute på
Svartehavet i fruktfart.

”Taporo VII”

”Rogaland” ble solgt til Thaiti i januar 2001. Et

ter diverse arbeid på verksted i Svendborg i Dan
mark seilte båten til Thaiti. Vi har nå fatt vite at

båten ikke er solgt videre til Jamaica.

Gamle “Tore Hund” i hjemlige farvann

”Florinda” ex. ”Tore Hund” har nok en gang vært

i hjemlige farvann. Natt til torsdag 13.desember

ble skipet observert i Hirtshals. Lørdag 15. de
sember var det anløp av Ålesund og båten gikk

videre til N.Norge. 17.desember var båten i Svol-
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Søstrene Trans

Nes og Trans Våg

i opplagpå Tau

omdøpt til

Nordvik og

Nordvåg,

fotografert 16.

januar av Lars

Helge Isdahl.

vær. Båten seiler for Eimskip på Island og går

bl.a. mellom Island-Portugal-Danmark-Norge.

”Fjord” solgt

”Fjord” har ligget til kai i Harstad siden hun

grunnstøtte i Tjeldsundet 28. desember 2000.

Skipet ble tatt i arrest da rederiet ikke kunne stille

garanti for verkstedsregninga etter grunn-støtin

gen. Senere ble skipet overtatt av Kredit-kassen

i Tromsø. Målet for banken var å fa skipet solgt,

og nå har Torstein Christiansen i Bergen Ship

ping as sammen med Jan Hokland i Harstad

kjøpt henne, for å sette ”Fjord” i fart mellom

Sandnes og Trondheimsfjorden.

Skipet har fatt nytt navn ”Baltic Fjord” og det

nye rederiet har fått navnet Baltic Fjord AS, Har

stad. Hun blir NO R-registert.

”Fjord” forlot Harstad torsdag 15.11 og var

innom Bergen lørdag 17.11 på sin ferd til Polen.

Båten har vært på verksted i Polen for div. ar

beid og var klar for rutefart 17.januar fra Sand

nes. Fredag 18.1 var hun innom Møhlenpris

kaien i Bergen på sin første tur nordover til

Trond-heimsfjorden. Operatør for ruta med

”Baltic Fjord” er Kystlinjen AS. ”Fjord” har nå

fått påmalt ”Kyst-Linjen” på begge skutesidene.

Kystlinjen AS

Kystlinjen AS er eid av Torstein Christiansen

(Bergen Shipping), Seljelid Truckutleie og Fyl

kesbaatane. Dette selskapet har samordnet drift

med Kysten-Bergen AS.

Godsbåten ”Corvus” på 300 dwt. har nå gått en

tid i rute mellom Bergen-Vaksdal-Sognefjorden-

Florø/Førde-Nordfjord. Basis for ruta er mel fra
Vaksdal.

Kysten-Bergen AS

Kysten-Bergen AS er et agentselskap etablert i

høst med kontor på Møhlenpriskaien i Bergen.

Selskapet er agent for båtene ”Unika” (Natt

ruten), ”Hvitskjell” (Bergen-Gulen/Solund),
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”Corvus” (Bergen-Sogn-Nordfjord), ”Baltic Sea” Nord-Norge og 12.januar var båten hos West

og ”Baltic Trader” (Bergen-Åbo) og ”Baltic Fjord” Fish i Ålesund og lasta på første turen sørover til

(Sandnes-Bergen-Trondheims-fjorden) Baltic. Båten er eigd av reiarlaget Ice Reefers i

Florø som også har frysebåtane ”Ice Bear” ex.

”Måløy” og ”Ice Queen” ex. ”Oskar Floa”.
“Tinto” til Baltic Line

”Tinto” er solgt til Nygård Shipping II AS i

Nyborg,Danmark. Driftsselskapet har fått nav

net Nygård Shipping AS og holder til i Sirevåg.
”Tinto” har skiftet navn til ”Baltic Trader”. Hun

ble NIS-registert 06.12.2001 og seiler nå i rute

fart mellom Bergen, Middelfart (Danmark) og

Abo sammen med "Baltic Sea" Hver rundtur ,„ .. fcrBatt j 0s|0. Biten er avtalt

tar 14 dager. Baltic Trader anløper også Tal- solgt til Tunis
linn i Estland.

"Baltic Trader” låg ved kai hos Mjellem & Karl- T , 1Q desember forlot »La vida" Fredrik

sen fra 23-november til S.desember 2001. Lør- fo|,. y. sko,cski ; b Hlnsweert ; Ned.

dag 8.12 kom båten til kai på Møhlenpnskaien i jom |igger ca Mutiske mil syd for

Bergen om formiddagen. Rotterdam. Hansweert blir hjemme/liggehavn.

Første turen gikk fra Bergen ttrsdag 1 l.desem- skal bmytæs ä personer med ru5prob|e.

er‘ mer som skal bo ombord og ha oppgåver knyr-

Ice Reefers De siste årene siden 1993 har hun gått i fart

”Ice Lady” ex, ”Tonjo” ex. ”Haukeli” kom til- mellom Fredrikstad og Strømstad,

bake til Florø i slutten av desember etter ombyg- Ferden sørover fra Fredrikstad gikk ned langs

ging til fryseskip i Polen. Der har båten vore svensekysten, over til Danmark og sydover i bel

nokre månader. Første tur til Baltikum med fros- tene til Kielerkanalen og videre langs kysten av

sen fisk var i januar. Hun gikk først en tur til Tyskland og Nederland.

Seatrans-båt i nyform; Trans Sea som Sea-Cargos Tungenes underførste anløp i Bergen

19. januar. Foto Frode Folkestad

tet til driften av båten.

59 —

Il

\\ . A

MjA • t ti IMiSTBmL.

F "r^ IF



Nor-Cargos problembarn Nordhav i opplag ved Kidlkaien til Stavangerske. Tidlig ifebruar ble

båten solgt ogsatt ifart, se Observasjonen Foto Alf] Kristiansen

Brand-båtane

”Brand” ligg ved Laksevåg Verft no. Her har ho
lagt sidan midten av desember. Planen var å gå
turer fra Harstad i feb/mars. Vi skriv 10.februar
og ”Brand” ligg fortsatt i Bergen.

”Brand Polaris” har lege til kai ved Laksevåg
Verft i Bergen sidan desember. Båten skal også i
sommarfart på Grønland denne sesongen.

Vi sakser følgende artikkel fra Haugesunds Avis
4.desember som forteller litt om planene til
Brand-båtane fremover.

Det Karmøy-baserte rederiet Brand Polaris ASA med

kontorpå Vea, kjøpte tidligere i år cruisebåten «Disko».

Fra før bar rederiet cruisebåten «Brand».

Denne vintersesongen var det planlagt turer med

«Disko» fra Sørlandet til Danmark. Dette blir det ikke

noe av. Skipsreder Ånen Nilsen sier at de har avsluttet

samarbeidet medfirmaet som hadde chartret båten for

disse turene på grunn av misnøye med salget av turene.

«Disko» ligger nå i opplag i Høylandsbygd ipåvente av

vår- og sommersesongen.

Det er absolutt ingen dramatikk i dette, sier Nilsen.

Han understreker at vinteren normalt er en laber tidfor

cruise-virksomhet og det ikke er unormalt at cruise-håter

ligger i opplag i den mørkeste årstiden.

Han sier at driften av de to cruise-båtene går bra, og

de er i full gang med salg av en rekke turer til våren og

sommerensomplanlagt. Rederiet har bla. samarbeid med

Ofotens og Vesteraalens Dampskibs-selskab som de er svart

fomøyd med og harforventninger til.

- Vi opplever gledelig pågang både fra norske og uten

landske turoperatører, sier Nilsen.

Ipåsken skal «Disko» gå turerpå norske-kysten, før

båten stevner mot Østersjøen. Deretter skal den i vester

led med passasjerer, til Island, Skottland, Færøyene og
Shetland.

Så er detplanlagt Nord-Norge-tur, muligens med en

avstikker til Svalbard. Deretter går «Disko» direkte til

Grønlandfor sommersesongen. Båten skal gå i cruise

fart i de grønlandskefarvann i hele periodenfrajuni til

midten av september.

Grønlands-opplegget er et samarbeid med Ofoten og

Vesterålen Dampskibsselskap. Disse turene er alleredepå
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det mrmeste fullbooket. Salget av de andre turene går

også godt, sier Nilsen. Bla. er det stor interessefor å dra
til Island.

«Brand» skal i februar-mars gå turer i Lofoten. Det

er snakk om sju seksdagers turer med utgangspunkt i

Harstad. Etterpå er båten leid av et kristelig ungdomslag

for et opplegg. Deretter er detplanlagt turer på norske

kysten ogforskningsturer for Universitetet i Trondheim

og Statoil til Svalbard.

”Midthordland” har ligget i vinteropplag ved
Holbergskaien i Bergen. Siden januar har hun
lagt på Stord.

Dei tre første vekene i november var ”Bruvik” på
Haakonsvern og låg der som base for ein øvelse
som marinejegerane hadde. ”Bruvik” har elles
nytta Dreggekaien i Bergen som liggeplass i heile
desember og fram til no.

”Tansøy” ligg ved kai på Bradbenken i Ber
gen. Ho var i haust (okt/nov) avløysar i 5 veker i
ruta Bergen-Gulen-Solund medan ”Hvitskjell”
var på verkstad for å utbetra eit maskinhavari.

Onsdag 16.januar gikk ”Tansøy” fra Møhlen
priskaien i Bergen via Vaksdal og låstet og nord
over til Høyheimsvik i Sogn. På tur tilbake var
båten innom Vaksdal og låstet mel natt til fredag
18.1. Omlag til middagstid fredag 18.1 var bå
ten tilbake på Møhlenpriskaien. Etter noe timer
her gikk turen nordover Dale i Sunnfjord, Måløy,
Bryggja for lossing. Båten var tilbake i Bergen
natt til søndag 20.1. Disse turene seilte ”Tansøy”
fordi den vanlige båten ”Corvus” hadde maskin
vansker og måtte rep. noen dager.

DIS ”Oster” ligg no ved Mastrevik Mek. for div.
arbeid. Ho vart sigla frå Bjørsvik laurdag 27.

oktober og utover til verkstaden i Mastrevik.
Restaureringsarbeidet held fram.
Verkstaden skal m.a. byggja opp dekksalongen,
gjera ferdig dekkshuset og promenadedekket.
Vidare skal den store lasteluka gjerast mindre.
Også diverse anna arbeid skal utførast.

Båten vert liggjande i Mastrevik til påske 2002,
Då er det planar om å sigla båten til Hardanger
Fartøyvernsenter i Norheimsund og halda fram
med oppgraderinga der.

Gamle “Tamsøy” (1956) til varmere strøk
Halvard Mikkelsen på Myre har solgt det tidli
gere kystvaktskipet ”Tendringen” ex. FFR lokal
rute-båt ”Tamsøy” fra 1956. Kjøper er Heiko W.
Kuschnik. Han er fra Tyskland, men bor på
Tenerife.

Kuschnik kan fortelle at skipet skal seile un
der flagget til Tonga, men ha base på San Juan,
Tenerife. Skipet blir i privat eie, men vil bli brukt
som forskningsskip på hval og delfiner. Det vil
også bli brukt som tur-skip for Linda McCartney
Foundation. En hjelpeorganisasjon for folk med
kreft. Kuschnik forteller at han vil male skipet i
de orginale fargene. Mørkeblått skrog og hvitt
styrehus. Kuschnik håper å reise lørdag 26. ja
nuar fra Myre. Han beregner at turen fra Myre
til Tenerife vil ta ca. 15 dager.

Torsdag 31.januar om kvelden ble båten ob
servert ved kai på Bryggen i Bergen med navnet
”Dolphin Explorer”. Fredag 1.2 hadde hun av
gått tidlig på sin ferd sørover.

Ex-”Tufjord” forlater Island
”Tufjord” ble bygget ved Einar S. Nielsens Verft
i Harstad i 1975 og seilte inntil 1991 for FFR.
I 1991 ble hun solgt til det islandske selskapet
H/F Djpbaturinn i Isafjordur og gitt navnet ”Fag
ranes”.

Hun gildt i rutefart som kombinert passasjer/
bil/godsferje fra Isafjordur og til nærliggende
småsteder. I perioder ble ferja også utleid til
Grønland og Færøyene. I 1999 overtok den is
landske staten rederiet og ferja ble lagt i opplag.
Alasund Shipbrokers i Keflavik fikk i oppdrag
og seige ferja. Hun er nå solgt til en amerikaner
i San Fransisco, som vil bruke henne delvis som
lystfartøy og delvis som arkitekt-kontor. Båten
er blitt oppgradert til disse formålene ved
Skipasmidastod Njardvikur Ehf. I løpet av ja
nuar var det avgang til San Fransisco med nytt
navn “Maritol”.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter
på kysten for verdifulle bidrag til denne utgaven
av Røkesalongen. Vi oppfordrer flere til å sende
oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter og fer
jer, nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 10.02.2002
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Nya Rekord
Både Carnival Cruise Line och Royal
Caribbean meddelar under mitten på
januari att bokningssiffrorna för 2002
slår alla rekord. Om det är ett släp se
dan i höstas eller om marknaden har

återhämtat sig efter 11 september lår
vi få se i slutet på februari som brukar
vara årets största bokningsmånad.

Nygammal till Östersjön
Vissa fartyg verkar inte passa någon stans i
Världen, ett sådant är Neptuns Superstar
Taurus som är på väg hem från Fjärran
Östern till östra Östersjön, där hon kom
mer att segla på kryssning mellan Helsing
fors, Tallinn och Visby. Fartyget har lämnat
sitt charterkontrakt till Malaysiska Star
Cruises som har seglat henne på Japan un
der några månader. Nytt namn här hemme
blir Silja Opera.

För er som inte känner till fartygets NCL har fått ytterigare ett fartyg till sin flotta. Nybygget som levererades 1
historia har hon seglat ett antal år för november och lämnade Emshaven med kurs för Miami där dopet ägde rum.
Norwegian Cruise Line under namnet Gudmor till NCL nya flaggskepp var Miss USA 2001 Miss Angela Baraqio

Leeward. Andra namn som hon burit är som tillsammans med fartygets kapten Niklas Peterstam döpte henne.
Sally Albatross och Viking Sally.

Ovan, Superstar Taurus i Star Cruises . . . . . . . .
färger. Nedan Carnival Pride på provtur. Carnival Corp har deklarerat att deras nybygge Carnival Legend, som levere

ras i juli från Kvärner MASA Yards i Fdelsingfors kommer att göra en Skan
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dinavienskryssning under augusti månad.

Norwegian Star passerar Panama-kanalen som det största fartyget någonsin.
Foto ShipPax Information

Norwegian Star

Efter några tvådagars representationskryssningar lämnade Norwegian Star
Miami och satte kursen mot sin hemma hamn Honolulu på Elawaii. Under

resan dit slog hon Radiance ofthe Seas rekord i Panamakanalen.
Om NCL skall få ett systerfartyg eller om detta fartyget kommer bli Starfartyg
är i skrivande stund inte bekräftat, både namnen Norwegian Dawn och Super

Star Libra florerar i kryssningskretsar.

Limbo in the Baltic

I

Det är första gången som ett Carnivalfartyg kom
mer att segla på dessa breddgrader med kryssnings

passagerare.

Carnival Legend'i.r det fjärde fartyget i denna klass
som lämnar varvet i Helsinki. Systrarna innan har

varit Carnival Pride, Carnival Spirit samt Costa
Atlantica.

Kvar i serien finns Costa Mediterranian och Carni

val Miracle som för tillfället är de sista fartygen i
varvets orderbok.
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Videre horisonter?
Det finnes flere gode og spesialiserte tidsskrift for dem som er
interessert i skip, rederier og historie. For å trekke frem to - Coastal
Shipping for dem som har småskipsfart på hjertet og Ferries - Das
Fährschiffahrts-magazin for dem som er opptatt av ferger.

Coastal Shipping er engelsk, kommer ut seks ganger i året og
dekker nordsjøfart sett fra Storbritannia, dvs coastere i britiske
havner og på Kontinentet, veteraner og nyheter fra fjern og nær.
Endel norsk.

Abonnement kostet GBP 19 inkl porto til Norge og bestilles
fra Bernard McCall, “Halia”, 400 Nore Road, Portishead, Bris
tol BS20 8EZ. Forspørsler på bmccall@globalnet.co.uk
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«B. Stolt-Nielsen - Den glemte pioneren»

«Historien har elementer av et livsdrama som er en Ibsen

verdig».

«En fargerik beskrivelse av en viktig periode i Haugesunds
sjøfartshistorie».

Bestill den kritikerroste shippingboken

Boken kan bestilles hos forfatteren på
telefon 52 73 77 30, telefax 52 73 77 32

eller email vormedal(Mennet.no

av Tor Inge Vormedal

Pris kr 249,-

direktør Bergens Sjøfartsmuseum
Dr. philos Atle Thowsen

Haugesunds Avis

9903 Pl 019

B

FERRIES kommer ut fire ganger i året,hvert nummer på 40
sider med artikler av høy standard og meget rikt illustrert.
Innholdet er vel nærmest europeisk, inklusiv Middelhavet. Er
du hektet på ferger og passasjerskip, så er dette bladet.
Abonnement kostet rundt 23 Euro. Ta kontakt med utgiver:

Frank Heine, Schmiedestrasse 16, D-24875 Havetoftloit,
Tyskland
frank. heine@ferries-online. de

blad
Blad i postabonnement
Returadresse: SKIPET

Postboks 87 Rådal
N-5857 BERGEN
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