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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon

av personer med interesse for norsk maritim historie.

Föreningen arbeider For å stimulere interessen for skip,

skipsfart og sjøfartsmiljø.

Formann: Per Alsaker Nebbeveien 13 5144 FYLLINGSDALEN Tel 35 16 88 21 peralsak@start.no

Sekretær: Frode Folkestad Saudalskleivane 27 5136 MJØLKERÅEN Tel 55 39 06 32 frfolkes@online.no

Kasserer: Leif K Nordeide Østre Hopsvegen 46 5232 PARADIS Tel 55 91 01 42 leif.nordeide@c2i.net
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M/S Eva tilhørende August Kjerland & Co,

Bergen, en av de mange norske 3000-tonnere

ifartpå 70-tallet.
Foto: Håkon Larsson-Fedde
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Så går vi trøstig inn i den 29. årgang av SKIPET. om förståelse for at materiale må ligge over til T\et storslåtte bildet ovenfor har jeg mottattVi er inne ien fase med god tilstrømning av neste nummer. JL/ som et apropos til artikkelen om de hauge

nye medlemmer, samtidig som alderen begynner Jeg vil fremheve fire faste bidragsytere som sundske stortrampskip i forrige nummer. Per

å innhente de eldre. NSS bruker det meste av sine legger ned et stort arbeid: Leif Nordeide og Per Strande i Ålesund tok bildet på siste inngående

ressurser på SKIPET, og det er på mange måter Alsaker med skipsmatrikkelen, Frode Folkestad reise med Gudrun Bakke før den ble levert til

bladet som er föreningens ansikt utad. Den med en fantastisk dekning av rutefarten og Alf nye eiere.

økonomiske status ville imidlertid blitt bedre J Kristiansen som henter inn observasjoner fra Han påpeker ganske riktig at ConcordiaAmeta

med flere medlemmer, og vi håper derfor at den fjern og nær. Uten deres bidrag ville det blitt et som ble solgt i 1979 ikke var det siste tradisjo-

positive tendens vil holde seg. tynt blad - så takk for innsatsen!

Det har også vært en gledelig input av ar- Med ønske om god lesning,

tikler, bilder og leserbrev fra medlemmene.

Litt trangt om plassen er det blitt, og jeg ber

Kveldsstemningpå Killingøy i Haugesund Eide Lift løfterpå land Olympic Hercules k-ramme. AlfJKristiansen

Linjeskipet Gudrun Bakkefor inngående til San Franciscofor siste gang søndag 28. juni 1981. Foto Per Strande

Dag Bakka Jr

nelle linjeskip, for det fantes jo flere, blant annet

i Knutsen Line og Bruusgaard Kiøsterud. Jeg

uttrykte meg vel noe upresist; jeg mener at Con

cordia Ameta må ha vært den siste tradisjonelle

cargo-liner eiet av et typisk tramprederi.

Av rene linjeskip fantes det jo flere, seiv om de

raste ut på slutten av 70-tallet, Wilhelmsens, Chr

Haalands, Thor Dahls, Øivind Lorentzens, Høeghs

og Amerikalinjens. Idefjord fra 1960 var vel den

siste i våre farvann, solgt i september 1981,

likeledes WWs Texas og Tampa (ex Femview og

Femlake fra 1961) solgt våren 1982.

De to siste rederier som holdt på konven

sjonelle linjeskip var ganske riktig Bruusgaard

Kiøsterud og Knutsen. Knutsens Lloyd Bakke gikk

til hugging i august 1983, mens Martha og Ragna

Bakke ble utflagget samme år og bygget om til

støtteskip for oljevirksomhet, hugget i 85/86.

Bruusgaard flagget ut sine skip i 1981; Halldis

fra 1960 fortsatte til 1984, mens Hai Meng (ex

Emma Bakke fra 1962) tydeligvis ble det siste i

norsk eie, opphugget i mars 1988. Sic transit....
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Hurtigruteskip under
nye himmelstrøk

Vinterens cruisefart med Nordnorge mellom
Puerto Montt i Chile via Antarktis og Ushuaia
i Argentina har gått etter opplegget, med godt
belegg. Skipet har tydeligvis klart seg godt i den
antarktiske sommer, seiv i de værharde farvann
sør for Cape Horn. Første cruise begynte 6. no
vember og siste gikk fra Chile 13. februar. Hver
tur tar 14 dager, hvorav seks dager i Antarktis.

På vei hjem etter sesongen tar skipet pas
sasjerer fra Las Palmas 28. mars til Bergen, se
nærmere i Røkesalongen.

Bildet er tatt i Paradise Bay ved Sydpolkonti
nentet 4. februar av John M Gramstad.

M/SAndrea, gmAeHara/dJarl, er nå til ombygging
i Uddevalla. Hun skal være forhalt i januar fra
Uddevalla til Göteborg for videre ombygging. De
ny eierene planlegger en rekke cruise med skipet
når hun er ferdig på verksted.

Første cruise er planlagt fra Stockholm 19-juli
via Helsinki, SLPetersburg, København mil. til Flåm
28.juli, Hellesylt og Geiranger 29-juli og Bergen
30.juli før turen avsluttes i Oslo 31.august.

Andre cruise er planlagt fra Oslo 1.august via
Flåm, Gudvangen, Hellesylt, Geiranger og til Bergen
5.august og avslutning i København 8. august.

Så fortsetter hun med del cruise på SLPetersburg
før hun i slutten av september beveger seg i farvannet
mot Middelhavet og Italia m.m.

SKIPETNR. 1 - 2003

Frode Folkestad

Caribbean Mercy,
tidligere Polarlys
fra 1952, er still

going strong som
hospitalsskip
i kristen regi.
Her er skipet

fotografert i Balti
more ifebruar av

Kalevi Olkio.
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En kjent sliter fra kysten er gått
til bunns i Stillehavet. Fosen

Trafikklags Yrjar ble bygget

1973 ved Vaagland Båtbyggeri

og trafikkerte i mange år Trond

heim/Hitra/Frøya. Solgt til Fransk

Polynesia i 1996, seilte den som
Te Koumaru fram til 1998 da

den ble solgt til Societe Agnieray

i Papeete og ble omdøpt til Dory

2. Gikk med last og passasjerer

mellom øyene. På bildet ser vi

skipet i Tuamotu i november
2001.

Brann brøt ut om bord 13-

august 2002 da skipet befant

seg utenfor Makatea Island,

150 km. nordøst for Papeete.
Alle 28 ombordværende ble

plukket opp av et seilfartøy før

skipet sank. . ....
1 Terje Nilsen

Gammel nordmann i Vestindia, fraktebåten

Veslemarit fra 1910, bygget på Framnæs i San

defjord som hvalbåt Havørn. Båten ble solgt via

Sverige til Vestindia i 1983 og ses her for anker

i Castries 20. juli 2002, fotografert av Yvon Per

choc. Ifølge Båtologen 2.00 ble båten avrigget i

1989, men er åpenbart satt i fart igjen.

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab

bestilte i mai 2002 to nye hurtigbåter fra Image
Marine som er en del av det australske konsernet

Austal Limited. Båtene bygges i aluminium og

blir 41,5 m lange. Rutefart blir 34 knop og

kapasiteten er oppgitt til 216 passasjerer og

12 tonn kjølelast. Båtene får navnet Børtind

og Steigtind og skal leveres i Norge medio mai
2003. Her er Børtind i sitt rette element.

Foto via Frode Folkestad
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Første observasjon i år kommer fra Einar Vik,
5411 Stord.

KVANNØY (Ringnotsnurper / traler / LMBE /N- var blitt forkortet til 70 fot for å tilfredstille norske skipet i Fort de France på Martinique i september

400-B / 2662 brt. / 2002) ble døpt og over-levert kvotekrav. En ca. 17 fots seksjon av lasteområdet og oktober 2002.

fra Fitjar Mek.Verksted 9- November 2002. (Se var tatt ut, tilstrekklig til at baugen fikk beholde sin

også observasjoner i Skipet nr. 4/2002) naturlige form. Båten er påmalt navnet STELLA Så et par egne observasjonen

GECO SAPPHIRE (Seismikkskip / 3FY13 / 3644 VIKING (H-96-A) Hollandsk taubåt BANJAARDSBANK ( 276 brt. /

brt. / 1991) sett ved Agnefest i Lyngdal 12. juli 1972 ) ankom Stavanger 13. januar 2003 etter

2002. Skadene som skipet fikk etter at det sank Fra Terje Nilsen, 4007 Stavanger. salg til A/S Slepebåtene i Tromsø. Båten fikk

ved Laksevåg verft i Bergen i oktober 2001 (se Først 3 observasjoner som kommer fra Yvon påmalt sitt nye navn LUPUS (kj. signal LMDE )

Skipet nr. 4/2001 ) var ikke reparert. Perchoc , Le Lamentin , Martinique. 15. Januar 2003. Innkjøpt fra det kjkente taubåt-

Båten lå mellom seismikk-skipene WESTERN Det gjelder 3 tidligere norske skip som tør være rederiet Smit i Rotterdam som kanskje er mest
ATLAS (HP4862 / 3390 brt. /1982 /ex. MAGNUS

VIKING - 87) og WESTERN LEGEND (HP6489
/2945 brt./1991)

Fra Petter Fosse ,5911 Alversund.

Ved skipsverftet Gryfia SA i Szczecin , Polen ble

den Haugesund-registrerte fraktebåten SKRUE
(LGER / 299 brt. / 1966 / 1989 / ex. NORDVIK

- 88, ex. LANGSTEIN - 81, ex. TOMMELISE - 74)
sett i februar 2003. Båten ble observert ved

samme kaiplass i juni 2002, og ser nå noe forlatt

ut. Dette er en av de mange coasterne som ble

bygget ved Salthammer Båtbyggeri i 1960-årene.

(I observasjoner i Skipet nr. 4/2001 hadde vi en
notis om at båten skulle til Azorene der den skulle

frakte en betongbil fra et betongblandeverk til

veiløse områder men det har det tydligvis ikke
blitt noe av)

I en avverftets mange flytedokker sto 5. Februar

2003 Kopervik-båten FAKTOR (LFZI / 793 brt.

/ 1971 / ex. RYTIND - 87 , ex. SCANBLUE - 77 ,
ex. BENTE STEEN - 77). Dette er en selvlosser

bygget i Island.

Seismikkskip i opplag, Lyngdal 12. juli 2002, fotografert av Einar Vik. Fra venstre Western Legend,

Geco Sapphire og Western Atlas.

Ul

En Bergens-registrert kystsnurper, innkjøpt fra og registrert på St. Vincent og Grenadinene og

Storbritannia lå for utrustning ved Gryfia SA. Den omdøpt til EAST PACK NO. 2. På bildene ser vi

kvotekrav. En ca. 17 fots seksjon av lasteområdet og oktober 2002.

kjent for flere av bladets lesere: kjent for sine store havgående taubåter. Skjøte er

VAEANUII ex. VAENUII - 01, ex. MANAVA 4 - 99, pålydende US$ 520 000.

FALKVÅG - 97, SENATOR - 91, LARSEN SENIOR Den 23. November 2002 besøkte en tidligere

-88,HAUGNES/LNNC-85 ,DORTE TY -74 bygget velkjent ”traver” langs kysten Tananger,

1968 ved Sønderborg Skibsværft. Skipet ble som CEMENTINA ex CEMKING - 99, KABEDI

Nyinnkjøpte Lupus, ex Banjaarclsbank, på vei til Tromsø, fotografert 18.1.2003 i Langenuen avÅme Sognnes

: passasjerer/last, også anløp av Raivavae og Rapa.

1

FALKVÅG solgt til eiere i Fransk Polynesia for fart

mellom øyene der. Under navnet VAENU II var

skipet eid av Scop Ihati Nui og registrert i Port aux

Francais, Kerguelen, Fransk Antarktis. Vesentlige

forskjeller i klimaet får en vel si!

passasjerer, 20 i tallet. Avgikk Papeete 3 gånger

pr. måned for Rurutu / Rimatara / Tnbuai. Om

På biidet har imidlertid skipet gnmnstøtt på et

korallrev ved øya Rimatara ca. 350 km. sørvest

av Tahiti. 15. april 2002. Under lasting av kopra

og levnetsmidler drev skipet på revet da det ventet

på smäbåter som kom ut med lasten. Alle forsøk

på å få skipet brakt flott mislykkes.

eiere under fjerne himmelstrøk er VAARBRIS

ex. BØRØY - 93 , FALKVÅG - 91 , SATELLITT /

JWNX SATELITH - 74. Bygget ved Sønderborg

Skibs-værft i 1963. Solgt til eiere på Martinique

i

Skipet fikk montert et påbygg på bmdekket for

En annen norsk fraktebåt som er solgt til

SKIPETNR. 1 - 2003



- 91 CURLEW - 90, HALLIBURTON 602 - 88,

CEMENTINE - 78. Bygget 1960 som CEMENTINE

/ LDTW ved Langesunds Mek. Verksted (b.nr. 46)

for A/S Dalen Portland Cementfabrik i Brevik med

A/S Kristian Jebsens Rederi i Bergen som ansvarlig

for driften. Etter som jeg vet var dette det første

skip spesialbygget for frakt av sement i bulk for

norsk regning. Skipet kunne laste 1186 t.dw, og

første last gikk fra Brevik til Stavanger for lossing

ved Cementen i Lervig. Skipet er imidlertid i dag

på EU‘s Black list of ships med 42 anmerkninger

i løpet av en 3 års periode.

Fra Kjell Birger Sønstabø, 4070 Randaberg.

Lekter SAPOII ex. DH 18 , ex. BIMKA/LK5191

7347 brt. / b. 1952 ved Trondhjems Mek. Verksted

som lekter. Etter at firmaet JKB Trans A/S i

Engalsvik i Østfold gikk konkurs ble lekteren

sammen med en annen lekter, BULK NORD

ex. lastebåt BULK NORD , PER KNUT, ASTOR /

LEJT / ADMIRALENGRACHT, 444 brt./1959 solgt

til Hemne Kran og Maskin på Kyrksæterøra på

Nord-Møre.

Under slep vestover i kuling slet begge lekterne

seg nord for Egersund den 27. oktober 2002.
BULK NORD sank etter kort tid mens SAPO H

etter en tid drev inn på stranden på Brusand

nord for Sirevåg. Rennesøy firmaet Brygger

og Kaier fikk jobben med å fjerne SAPO H fra

stranden og hogge den opp. I slutten av november

etter å ha gravd den løs fra sanden og fått den på

sjøen holdt den på synke igjen utenfor Tananger

under slep til Stavanger. Tilslutt kom den fram til

Dreyerholmene i østre bydel i Stavanger der den

ble dratt opp og hogget i løpet av første halvdel
av desember.

Fra Aksel Jøsang, 4250 Kopervik.

THERESA (Lasteskip / LNWD / 474 brt./1963 /

1980/ex ANNE TURID -87, NAUTIC FRIGG- 82,

MISS TULU -77, BLUE MIRROR -75, SKJEVIK - 75,

HARALD BRESLING -74, LIZARD -74, HARALD

BRESLING-72 , GROLLEN-69, LAUS-68) Sett i

Frederikshavn 27. oktober 2002. Båten som har

ligget opplagt forskjellige steder i Norge i mange

år ser nå svært forfallen ut, båtdekket er skadet

og langs sidene ca. en meter over vannlinjen er det

brent ut flere hull i skroget på begge sider.

Kan båten ha vært sunket og disse hullene vært

laget i forbindelse med hevingen ?

Kjenner noen av Skipefs lesere til dette og når

båten kom til Frederikshavn og hva som videre

skal skje med den hadde det vært av stor interesse
å få vite det.

Ved NCC‘s anlegg ved Valberg utenfor Kragerø

ligger en lekter som blir brukt som kai og

lasterampe i forbindelse med utskiping av stein.

Etter hva de ansatte ved anlegget forteller skal

lekteren være en del skroget til et tidligere svensk

marinefartøy med navnet TRE KRONOR. Kan

SKIPET NR. 1 - 2003

Senator, alias Falkvåg, ved veis ende som Vaeanu II på stranden på Rimatara 15. mai 2002, fotografert
av Yvon Perchoc

noen av våre svenske lesere bekrefte dette og ENGLER hang bak NORDSKALD da slepet forlot

fortelie historien og skaffe et bilde av dette Haugesund.

fartøyet. SEIGRUNN (Brønnbåt / ? / 975 brt. / 2002)

Fra AlfJ. Kristiansen, 4275 Sævelandsvik. Maritime Service , Kolstøneset til Seivåg A/S

NORDSKALD ( Kjerneborings-skip/C60G5/ (Hans Bakke) Torangsvåg, Austevoll. Skroget til

4009 brt./1958/1974/ex PHOLAS -95 ,WIMPEY båten som er verkstedets bygg nr. 23 er bygget

SEALAB -80, ELIZABETH BOWATER-72) forlot ved Western Shipyard i Klaipeda.

Haugesund 19. November 2002 under slep av LUPUS ( For nærmere detaljer se Terje

ABRAMIS (LJSH/226brt./1982/ex.ALMINSAF Nilsen‘s observasjoner ovenfor ) ble sett på vei

- 99) etter at skipet tidligere på høsten var solgt nordover Karmsundet 18. januar 2003.

til Smedegaarden i Esbjerg for opphogging. VØRINGEN (Hirbåt/ tidligere losjifartøy for

NORDSKALD hadde vært opplagt ved Killingøy i Sjøkartverket , tidligere omtalt i observasjoner

Haugesund siden juni 1999 og hadde med sitt høye i Skipet nr. 3 /2002 og på side 38 i Skipet nr. 4

boretårn vært et landemerke i byen. Slepingen /2002 ) sank på nytt i Eidsbotn ved Kopervik 12.

skulle egentlig vært utført av den tidligere tyske januar 2003. Når dette skrives i midten av februar

taubåten KAPITAN ENGLER (DCUK / 139 brt. / ligger båten fortsatt sunket men det skal være gjort

1965) som nettopp var kjøpt av Smedegaarden. förberedelser til å heve den igjen.

Båten var slettet i tysk register men ikke innført i VIKING SURF (Forsyningsskip / / 2409 brt.

det danske og manglet alle nødvendige papirer. / 2002 ) sett ved Garpeskjærskaien i Haugesund

Den ble derfor stoppet av norske myndigheter 24. desember 2002. Båten som er av typen VS 470

og ABRAMIS måtte overta jobben og KAPITAN ble levert fra West Contractors A/S i Ølensvåg til

Boreskipet Norskald under slepfra Haugesund19- november, foto AlfJ Kristiansen

ble 23, november 2002 levert fra Karmsund
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Eidsurf Company of Norway 14. desember 2002. 2002. Båten ble i 1986 solgt til Shetland men

Parthavere i Eidsurf er Eidesvik A/S på Bømlo , beholdt navnet. I 1998 solgt til Atlantic Water

Sartor Shipping A/S på Sotra, 0. H. Meling & Co. Shipping Ltd. ( c/o Rybas A/S , Ålesund og satt

i Stavanger og det franske selskapet French Surf. under russisk flagg.

VIKING SUKF blir drevet og bemannet av Eidesvik

A/S og er registrert i Haugesund.

SURF VIKING som er søsterskip til VIKING Skruzfotografert opplagt i Szczecin 5. februar2003 av Petter Fosse
SURF ble levert fra Karmsund Maritime Service

A/S, Karmøy til samme eiere 15. januar 2003. P^/-
Denne båten blir drevet av French Surf og
er registrert i Port aux Francais , Kerguelen.

Begge båtene skal brukes i forsyningstjeneste på i
oljefeltene utenfor kysten av Nigeria. WSmäat

MARMORBULK (Se observasjoner i Skipet nr.

3 /02 ) gikk fra Kopervik til West Contractors i

Ølensvåg for dokksetting 7. januar 2003 etter å ha

ligget opplagt der siden 6. juli 2002. Båten ventes

ågå fra verkstedet 21. februar 2003 og skil settes

i fart mellom St. Petersburg og England.

Fra Bernt Enes ,5172 Loddefjord.

AGAT (Ringnotsnurper, tidligere norsk FISKEBAS
SF-230-F ) sett ved kai i Tromsø 30. Oktober

East Pack No 2, ex Vaarbris, i Fort de France, Martinique 4.9.03, foto Yvon Perchoc.

Under: Theresa kom i mai til Frederikshavnfor hugging, fotografert 27.10.02 av AkselJøsang.

FISKESTRILEN sett ved kai hos Storebø

Mekaniske 15. September 2002. Båten preges
av forfall.

SONJA HELEN (RoRo båt/1888 brt. / b. 1983)

sett opplagt i Torangsvåg på Hundvåkøy i Austevoll

15. September 2002. Rederiet er konkurs.

GEIR ANDRE ( se observasjoner i Skipet nr. 2

72002 er nå omdøpt til KURSKEN. Sett ved Sundøy

i Os 3- februar 2003 der båten fortsatt ligger til

ombygging.

KALKFJELL (se Skipet nr, 3/2002 side 40

og Skipet nr. 4/2002 side 43) sett opplagt i

Solheimsviken i Bergen 8. Februar 2003. (Båten

kom til Bergen i desember og lå først i Vågen).

SAMBA (Dekkslastebåt / ex. bilferge / 285 brt.

/1967 /1991 / ex. SAMBAND - 98) er forflyttet

fra sin faste kai på Vedholmen til en liten øy ved

Lepsøy på Os der den ble sett 3. februar 2003.

Båten er nå til salgs.

KOBBEN slepebåt (LEGJ / 48 brt. / 1901) sett

ved Holbergskaien i Bergen 8. 2003 der den lå

fortøyd ved siden av RINGNES. (Kom til Bergen
ved årsskiftet)

Fra Arild Engelsen.
La-Line som siden 1999 har drevet container

rute mellom Europa og Øst-Norge har hatt

følgende forandringer høsten 2002.

RYFJELL (Containerskip / LALH5 / 2791 brt. /

1975) gikk ut av chart for linjen i Fredrikstad

i midten av september. Avgikk Fredrikstad for

Rotterdam etter noen dager. Samtidig ble det

sløyfet anløp av U.K. Deretter seiler linjen i

ukentlige seilinger mellom følgende faste havner:

Larvik-Fredrikstad-Oslo- Antwerpen-Rotterdam.

Anløper havner i Norge på søndager og mandager
hver uke.

SCHELDEDIJK (Containerskip/PGAJ 72599 brt.

/1998) gikk i chart fra 15. mars 2002. Ut av rute
i Rotterdam 9- november 2002.

ATLANTIK (Containerskip / V2BZ / 4193 brt. /
1993 skiftet navn fra GRACEHURCH i.f.m. charten.
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I rute fra 7. November 2002. Dette fartøyet er da
alene i mten.

RYFJELL er pr. 10. November 2002 rapportert
liggende i Immingham.
STIG HALLE (Lasteskip 7LJEO7 522 brt. 71967)
hadde lettere gnmnberøring i Alta kommune 23.
april 2002. Kom seg av for egen maskin og gikk
dierekte på slipp.
LOKRAFT (Slepebåt / JXHH 7 128 brt./1939)
Avgikk Halden via Fredrikstad til Stavanger 7.
november 2002. Retunerte til Halden med lekter

på slep 27. november.
STORM (ex. Marine VSD. 11 ( MTB ) LBEZ 7
140 t.depl./1968) Sett ved Hellik Teigen A/S sin
kai i Drammen 8. november 2002. Er visstnok nå

eiet av privat personer i Forsvarsdept. Har ligget
der en god stund. Fartøyet skal være i god stand
og vannjetanlegget som ble montert for noen år
siden er fremdeles opreativ.
AKERØ (Passasjerskip 7 LLQJ 7 370 brt./1954)
ankom Tønsberg 8. november 2002 fra Oslo ,
sannsynligvis for opplag. Avgikk Tønsberg 3.
desember til Svelvik. Retunerte til Tønsberg 10.
desember. Noen dager senere ankom CARNIVAL
som drives av samme reder.

BOA VISTA (Lasteskip 7 C6FH4 7 8104 brt. 7
1973 ) fikk maskinhavari 8. november 2002.
Taubåt fra Kittelsen slepte båten til Langesund.
Var raskt i fart igjen.
SOGN (Ferge /LLPV 7 2528 brt. 71982 ) Rutine
verkstedopphold i Horten fra 11.- 25. november
2002. Tilbake på verksted med gearproblemer
etter å ha fått en ukontrollert tillegging i Moss.
Gikk til Moss om kvelden 1. Desember og i rute
neste dag. Var ute av drift 3 dager i uke 3/03
uten at noen avuhellene hadde sammenheng med
hverandre. Disse arbeider medførte også at fergen
var ute av drift deler av uken etter.

HAVNESERVICE I (Dekkslastebåt 7 LAEM 7
290 brt./1971/ex. ferge MALANGEN II) ankom
Tønsberg fra Egersund 13. november 2002.
Avgikk samme dag til Oslo. Seiler i chart for Statoil
i.f.m. utbygging av oljeterminal i Hammerfest. Var
også i Oslofjorden i juli 2002.
SKANTIC (Lasteskip 7J8WF5 71081 brt / 1974)
hadde gnmnberøring ved Kringlene utenfor
Hvasser kort tid etter at båten hadde kvittet losen
14. November 2002. Fortsatte seilasen etter at det

var konstatert at båten ikke hadde lekkasje.
VESTVANG (Lasteskip/f8QQ8 7729 brt./1968)
grunnstøtte ved Stavernsodden 14. november
2002 på reise Tønsberg-Porsgrunn. Kom seg av
ved egen hjelp men fikk problemer med styringen
og måtte ha assistanse av redningsskøyta til Larvik.
Båten gikk fra Larvik til Fredrikstad m V dagen
etter for egen maskin men med eskorte fra
redningsskøyta.
SJOAKRAFT (Slepebåt 7 LJFA 7152 brt. 71958)
slept fra Horten indre havn til Fredrikstad m V
19. november 2002 av OLA (se under) etter åha

ligget opplagt i Horten fra medio desember 2001. 2. desember til Indre Oslofjord for å reparere
Fartøyet hadde blant annet hatt innbrubbstyver kabel mellom Slemmestad og Fjell-strand. Denne
ombord under opplaget. Trafikken med lektere kabel hadde blitt ødelagt av ankeme til TRYGVE
fra Svehdksand til havner i Oslofjorden (KG og BRAARUD ( Forskningsbåt ) 27. november.
SS-lektere tidligere omtalt i Skipet) ble kraftig NORDKABEL avgikk til Stavanger 8. desember,
nedtrappet når denne gikk i opplag. Etter dette SANDSTRAND ( Mudringsfartøy 7 LIDD/310
har sandutskipingene for det meste gått med brt 71965) Begynte arbeid med mudring av
frakteskip. renna ved Øra i Fredrikstad 11. desember 2002.
AUKUREN (J8B2288 7 1133 brt. 7 1966 )er Assisteres av sl/b FJORDSLEP ex. TOFTE med
nå den hyppigste gjest på Verket ved Svelvik. dumpingslekter. Arbeidet pågår fortsatt pr, 12.
AUKUREN begynte å trafikkere Svelvik tidlig på februar 2003.
høsten 2002. GENEVE (Panama reg. tankski 7HBND 74433
SJOAKRAFT ble slept til Strømstad 30. november, brt./1992 ) omdøpt til TRANS SEA i Fredrikstad
Eieren skal visstnok være bosatt der. 18. desember 2002 og innført i NIS med
OLA (Ureg 7 under 15 m7 ? VolvoPenta 370 hk. kjenningsbokstavene LAWA5.
Denne lille slepebåt ble innkjøpt fra Ljungs-kiie, EUROTRANS (Lasteskip/LAKW5/10l6 brt/
Sverige til Krogstadfjorden våren 2002. Ikke 1979) Tatt i arrest på Langøya 18. desember
registrert i Skipsregisteret. 2002. Forhalt til Horten indre havn etter utlossing.
EVIS (Slepebåt/LAZN 713 m/1971) sett engasjert Avgikk Horten 16. januar 2003.02.21
i mudringsarbeider ved Larkollen 19. november ROLF (Slepebåt/ LJAU7 78 brt./1960) vikarierte
2002. Fartøyet forliste i 2001 men er blitt satt i for LOS 111 vedHvaler når isforholdene var som
stand med nytt styrehus. verst fra julen 2002 og utover. LOS 078 (LUC)
NORDLYS ( Hurtigrute 7 LHCW 7 11204 brt. 7 reserveskøyte i Langesund vikarierte for LOS 112
1994 ) Anløp Oslo 26. November 2002. Avgikk ved Hvasser losstasjon. LOS 111 (LLHQ 7 2001)
2. desember til Fredrikstad, gikk igjen dagen og LOS 112 (LLNG 7 2001 ) var begge ute av drift
etter. grunnet kjølevannsproblemer ved gange i is.
ELFI (Dansk lasteskip 7 OZXC2 71484 brt. 1973
/ex. MINERVA) forliste i dansk farvann for noen år

siden. Vraket ble hevet og solgt til dansk reder og Følgende utenlandsferger var ute av rute for
slept til Swinoujscie i Polen for reparasjon, blant verkstedsopphold i januar 2003 :
annet ble det skiftet bunn. Skipet ligger nå i arrest

ved verkstedet nesten ferdig. ut av nite Retun
D*m.rw*D , PEARL OF SCANDINAVIA 4/1 16/1
PACIFIC WARDEN (Smgapore-reg. supply-skip CROWN OF SCANDINAVIA 15/1 slutt

7 9VKQ5 7 2327 brt. 2002 ) Nybygg fra Trosvik januar

m V var på prøvetur i Oslofjorden da den fikk PRINSESSE RAGNHILD 7/1 19/2

maskinhavari 30. november 2002. Skadene ble STENA SAGA des. 02 17/1

reparert i Horten i løpet av og båten fortsatte , (Göteborg)
. o D . , 8 . BOHUS des. 02 13/1
testing pa Breiangen til 3. desember. (Fredericia)

NORDKABEL (Kabelskip/LGRY/395 brt./1969) COLOR VIKING 13/1 slutt jan

ankom Drammen 30. november 2002. Gikk igjen (Fredericia)

Russiskfiskebåt Agat, ex Fiskebas, fotografert i Tromsø 30. oktober ifjor av Bernt Enes.
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59 år var bergensrederiet August Kjerland & Co aktiv i nordsjøfarten hvor det endte som en av de store
UT norske aktørene. Med sine karakteristiske korte navn på tre bokstäver var Kjerland-skipene vel kjent på
kysten og i havnene rundt Nordsjøen. At rederiet ikke fikk oppleve sitt 60-årsjubileum avspeiler vel nettopp
rederinæringens turbulente omgivelser,fra det oppstod under etterdønningene av en dyptgripende skipsfartskrise
til det bukket under i en annen.

Rederiets opphavsmann var kjøpmann Thorvald gjennom krisetiden med verdier i behold åpnet 700.000 norske kroner. Midlertidig nasjonalitets-

Andreas Kjerland. Han var i 1922 52 år gammel og det interessante prosjekter. bevis ble utstedt av konsulatet i Helsingborg 23.

haddesiden 1893 arbeidet seg opp med kolonial Thorvald Kjerlands sønn August kom på denne september 1922 da skipet fikk navnet Pan eiet

og skipshandel. Det er tydelig at Kjerland var tid hjem etter shipping-praksis i utlandet. Det var av det nystiftede DS AS Pan. Til finansiering ble

spesielt interessert i skipsfart, blant annet ved naturlig at far og sønn diskuterte mulighetene for det opptatt et 1. prioritets pantelån på 350.000

at han siden 1912 hadde vært med i styret for åfå i stand eget rederi. De må ha funnet tiden kroner +10 prosent i Andresens og Bergens

Det norske Sjømandshjem i Bergen, senere også moden - rimelig tonnasje samtidig med at norsk Kreditbank.

i Sjømannsmisjonen. Trolig hadde han også og europeisk næringsliv igjen begynte å fungere Det var Thorvald Kjerland som hadde pengene i

deltatt som investor i rederier, slik det var vanlig etter konkurser og arbeidsuro.
for bergenske kjøpmenn.

fikk Bergens rederinæring til å ryste i grunn- Sommeren 1922 festet Kjerland seg ved et det nye rederi i virksomhet.

vollene i 1920/22. Store formuer forsvant da nybygget dampskip som lå praktisk talt klart for Formanavnet DS AS Pan ble imidlertid ikke

markedetkollapsethøsten 1920 og skipsverdiene levering i Sölvesborg i Sverige, en byggekontrakt godkjent av firmaregisteret i Bergen, slik at

sank med rundt 2/3. For rederier med kostbare som var blitt kansellert av et norsk rederi. Det var selskapet måtte få navnet August Kjerland &
nybygninger i bestilling ble dette en vanskelig blitt fullført for verkstedets regning i juni 1922 Co AS.

situasjon, og de fleste av jobbetidens mest med navnet Sölvesborg og var av vanlig single- August Kjerland fylte 24 år i november

dynamiske rederier gikk konkurs. Men denne decker-type på 2130 tdw med triple expansion 1922. Samme måned giftet han seg med Sigrid

situasjonen bød også nye muligheter. Moderne dampmaskineri. Kjøpekontrakten ble under- Norstrand, og ekteparet kom til åfå tre barn,

skip kom for salg til meget rimelige priser, tegnet 14. september 1922 og prisen avtalt til SEK Thorvald født i 1923 fiilgt av August i 1925

og for personer som hadde lyktes å komme 445.000, som etter tidens kurs tilsvarte nærmere og datteren Sigfrid. Thorvald senior seiv tok

8

Motorskipet Hop kan være representativfor Kjerlands rederivirksomhet, nordsjøfarten. Her ligger skipet tinder lossing i Oslo ijuni 1962. NSS-Opedalssam
lingen

Krisen etter Første verdenskrigs høykonjunktur Pan

ri I 1

Av Dag Bakka Jr

selskapet, men det ble August Kjerland som skulle

stå som reder, med kontoradresse i Nygårdsgaten

8. Med «Augkjer» som telegram-adresse trådte
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naturlig nok stor interesse i rederidriften, hvor

det nye rederiet støttet seg til byens mange

meglerforretninger som Joachim Grieg & Co,

Thorvald Halvorsen, Alex Birger Grieg, Jørgen

Faye, Fredr Gundersen og flere. Under kaptein

Harald Andersen ble Pan satt inn i nordsjøfart, for

en stor del med utgående trelast og mineraler fra

Norge til Storbritannia og kull tilbake.

Kjerland hadde satset nettopp i bergensernes

tradisjonelle hjemmemarked - nordsjøfarten -

hvor byen på denne tid hadde nærmere 40 aktive

rederier. Dette var en trade med alle muligheter

for «hands-on management», hvor skipene ofte

losset eller anløp for bunkers, klarerering og

proviantering. Innkjøp, dokksetting og repara

sjoner ble som regel foretatt hjemme, slik at

skipsfarten medførte betydelige ringvdrkninger.

Markedet var imidlertid ikke så mye å skryte

av. Tvert imot har årsrapportene fra Bergens

Rederiforening stadige beklagelser over at

norske skip har mistet sin konkurranseevne og

at lønn-somheten var for dårlig. Likevel ser vi at

Kjerland høsten 1924 går til innkjøp av sitt annet

skip, tyskeren Margrethe Schröder på 1630 tdw

bygget så sent som i 1920. Det ble finansiert som

part-rederi med August Kjerland som bestyrende

reder. Ved overtagelse i oktober fikk skipet navnet

Gol, noe som bekreftet navneskikken med korte

navn uten noe felles tema.

Gol ble i 1928 overtatt av August Kjerland &

Co AS, og samme høst ble det tredje skip innkjøpt

til selskapet. Mens de to første skip var nye, var

den tredje anskaffelsen i oktober mer av et

leilighetskjøp da K S Nordgreens gamle Frances

fra 1908 på 1750 tdw ble kjøpt for 172.500

kroner og skiftet navn til Aud. Markedet hadde

på denne tid tatt seg noe opp og kulminerte i 1929

med en viss optimisme.

Kjerlandsførste skip ble overtattfra Sölvesborgs Varvs & rederi høsten 1922, døpt Pan.

Foto viaArne Sognnes

Situasjonen for byens hjørnesteinsbedrift,

Bergens Mek Verksted i Solheimsviken, hadde

blitt vanskehg ut over 20-tallet med sviktende

interesse for nordsjødampskip som verftet hadde

spesiahsert seg på. Bergen Kommune forsøkte å

legge til rette for kontraheringer, og i 1928/29

ble det da også inngått syv kontrakter for tradi

sjonelle dampskip, ett for Westfal-Larsen & Co og

to hver til Bergenske, Kjerland og de nystiftede

Kristian Jebsens Rederi.

August Kjerland & Co AS bestilte i 1928 bygge

nummer 209 - en 2350-tonner av verkstedets

gamle standardtype fra 1912 til rundt 600.000

kroner. Dette var den første bestilling ved BMV på

fem år. Ved levering i august 1929 hkk det navnet

Eva. Samme høst ble det også inngått kontrakt for

nummer 215, en 2500-tonns single-decker av ny

type til rundt 625.000 kroner. Den kom i fart i

mars 1931 som Log.

Dampskipet Logpå Byfjorden klar til avgang, mars 1931 FotografK Knudsen

Nybygninger Thorvald Kjerland stod nok sentralt i flere

kontrakter. Hans datter Sigfrid hadde i 1926

giftet seg med Kristian Jebsen, daværende

kontorsjef i Johan Eliassens rederi, og da

Jebsen i 1929 etablerte sitt eget rederi støttet

svigerfaren opp med aksjer for 25.000 kroner.

Faktisk kontraherte Kristian Jebsens Rederi AS

søsterskip av Eva og Log.

I løpet av en tiårsperiode var August Kjerland &

Co AS bygget opp til et anseelig rederiselskap.

Hvordan kunne det være mulig å bygge opp et

rederi fra ett til fem skip, tydeligvis uten tilførsel

av ny kapital? Det kan virke lite sannsynlig, spesielt
under de svake markedsforhold. Likevel ble for

eksempel pantegjelden på Pan slettet i 1928, og

våren 1930 ble skipet igjen pantsatt for 200.000

kroner til Bergens Sparebank og et år senere for

ytterligere 80.000, trolig som ledd i finansieringen

av nybyggene. Kjerland sikret seg således ny

finansiering med sikkerhet i de nedbetalte skip.

Mens de fem skipene seilte i nordsjøfarten,

avbrutt av sesongvise opplagsperioder, så

Kjerland muligheter for å skaffe billige skip i det

vanskelige markedet. Av forskjellige åraker ble

slike prosjekter finansiert ved egne selskaper.

Det første av disse kjøp ble inngått i november

1932 da det nystiftede DS AS Fro betalte 3.000

pund (tilsvarende 58.500 kroner) for dampskipet

Velox av Oslo. Dette var en halvdekker på vel 1000

tdw med maskin akter og bro midtskips, bygget

i 1918. Den fikk navnet Fro og ble satt i fart på

et svakt marked, men klarte å hevde seg med

sine lave kapitalkostnader. I mars 1934 hkk et

nytt selskap, DS AS Gun, tilslaget på et lignende

skip for 90.000 kroner, Siggen av Bergen. Navnet

ble endret til Gun og skipet ble satt i fart som

Kjerlands syvende enhet.

Det ble Fro som forårsaket rederiets første

Nye selskaper
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ulykkesbud da den fikk svikt i sildeskottet for desember for 170.000 kroner. De ble omdøpt
sørgående på Folla i uvær i februar 1935 og til henholdsvis Mai og Roy. Den siste anskaffelse
kantret. En av besetningen omkom. før krigen var Seabank av Cardiff på 2150 tdw,

Det var etterhvert klart at den langvarige depre- pund, tilsvarende 500.000 kroner. Dette skipet
sjonsperioden var over. Fraktmarkedet viste en fikk navnet Sig.
fastere tone, næringslivet gikk bedre i Europa Utviklingen i skipsprisene viser også utvik
og seiv om fraktnivået fremdeles var lavt, så lingen på markedet hvor fraktene begynte å stige
begynte optimismen å vende tilbake. Det førte fra 1936 og kulminerte i boom-året 1937, før det
til at Kjerland i 1935-38 anskaffet fem skip på igjen svekket seg. Den høye prisen som ble betalt
secondhand-markedet til rimelige priser. for Sig var likevel lavere enn nivået i 1929-

For assuransesummen for Fro gikk selskapet 1 1937 ble forøvrig DS AS Gun og DS AS Mai
i mai 1935 til innkjøp av ds Hop på 2250 tdw, slått sammen med DS AS Ask som derved ble det
bygget i Holland i 1916. Her var det ikke nød- ene hovedselskapet ved siden av det mindre DS
vendig med navneendring. Et nystiftet selskap, AS Fro.
DS AS Ask, kjøpte i juli 1935 det britiske skipet
Lowfield på 2350 tdw for 5.750 pund (115.000 Med elleve skip hadde Kjerlands rederi nå nådd
kroner) og gav det navnetAsÆ. høyden av sin størrelse. Administrasjonen talte

I 1936 ble gamle Roa, 1850 tdw fra 1904 rederen seiv med Ole Thunes som kontorsjef,
anskaffet av DS AS Mai i mai for 90.000 kroner dessuten gjerne en teknisk inspektør og etpar
og franske Danae på 2500 tdw fra 1921 i kontordamer. Iet så stort rederi ville det vel

Ds Gun ble anskaffet i 1934 og var med sine 970 tdw rederiets minste skip. Solgt i 1939 til Oslo og ses

ber i opplag i Haugesundpå 50-tallet. NSS-Opedalssamlingen
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Hollandsbygde Hop ble overtalt våren 1935 og beholdt navnet. Her ses den ved levering i 1916.
Foto via Martin Lindenbom

bygget 1924, anskaffet i oktober 1937 for 25.000

også ha vært en egen mannskapssjef. I mindre
rederier var kontorsjefen gjerne krumtappen som
tok seg av det meste fra befraktning til utbetalinger
og hyreregnskap.

Rederiet søkte å trekke fordel av det gode
markedet og solgte sine to eldste skip i 1938,
Aud og Mai, samt lille Gun sommeren 1939,
slik at flåten talte åtte skip da krigen brøt ut i
september 1939.

Krigen var bare to måneder gammel da Sig gikk
tapt etter minesprenging utenfor Humber 4.
november 1939, med tap av tre liv. Senere på
vinteren gikk Hop fra Bergen i ballast for Tyne
2. februar 1940 og forsvant sporløst med beset
ningen på 17. Det kom senere frem at skipet var
blitt torpedert uten varsel av tysk ubåt U37.

Angrepet 9. april 1940 kom til å splitte flåten
i to, hvor Pan, Gol og Log ble værende i tysk
kontrollert farvann, mens Eva, Ask og Roy kom
inn under Nortraships flåte.

Av Kjerlands tre skip i Nortraships flåte ble
to senket. Eva ble torpedert 27. august 1940
klokken 1330 i Nordatlanteren på vei fra Sydney
CB til Sharpness med trelast. Skipet hadde mistet
konvoyen på grunn av dårlig kull og gikk alene
da det ble torpedert. En omkom, mens 176
overlevende ble tatt opp av HMS Humcane.

Ask ogRoy kom til å seile for det meste i britisk
kystfart, som i det første krigsårene var en svært
utsatt trade, både fra tyske fly, miner og torpedo
båter. Skipene var ute for flere dramatiske
episoder, blant annet da Roy ble torpedert 12,
oktober 1941 på kysten nord for Great Yarmouth
av tyske E-båter. Skipet var da på vei fra London
i ballast til Blyth og ble angrepet like før midnatt.
En torpedo traff akter på styrbord og fylte
akterrommet, før maskinskottet ble sprengt og
skipet sank. Tre omkom.

Ask derimot ble et lykkelig skip som klarte seg
godt gjennom dramatiske krigsår, iog var blant
annet med som transportskip under ivasjonen i
Normandie i juni 1944.

Under kampene i Norge i 1940 ble Pan liggende
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Krigen

August Kjerlands flåte talte ved inngangen til 1938
følgende enheter:

ds Pan 2130 1922 August Kjerland& Co
AS
ds Gol 1632 1920 «

ds And 1750 1908 «

ds Eva 2350 1929 «

ds Log 2530 1931 «

ds Gun 970 1918 DS AS Ask

ds Ask 2350 1917 «

ds Mai 1850 1904 «

ds Roy 2500 1921 «

ds Sig 2150 1924 «

ds Hop 2250 1916 DSASFrojjjl
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Dampskipet Ask ble inn

kjøpt timeligfra England

i 1935 og skulle bli etgodt

skipfor rederiet. Etter

arveskiftet i 1946 varAsk

en tid Kjerlands eneste

skip. Skyfotos

med tremasse i Kolvereid, hvor den 4. mai ble

angrepet av tyske fly som fikk inn en treffer

mellom akterlukene. Skipet fløt imidlertid på

lasten og ble lagt opp i Sildviken til august 1942,

da det ble slept til Trondheim for lossing og

reparasjon. I april 1944 grunnstøtte det påjæren,

men ble også denne gangen berget og opplagt i

Osterfj orden inntil krigen tok slutt.

Som mange andre skip i hjemmeflåten kom

Gol og Log inn i farten mellom Norge og Tyskland.

15. auigust 1942 var Log uheldig i Kielerkanalen

og måtte settes på grunn etter kollisjon. Den ble

hevet og satt i stand, men senket 17. mars 1945

av allierte fly under ankring i Ålesund.

De vanskelige forholdene under krigen med

sterk økning i havarier, forlis og senkninger

gav også muligheter for nye bergingsselskaper.

DS AS Fro kjøpte høsten 1942 havaristen Rom

som ble satt i stand som bergingsfartøy under
navnet Securitas.

Vi kjenner ikke lenger til enkelthetene bak

dette selskaper, hvor Kjerland nok må ha hatt

en mer passiv del i et partnerskip. Selskapet ble

drevet med innleide fiskefartøyer som bergings

båter, og med Securitas som pumpe- og løfte

fartøy. I 1944 ble fartøyet solgt videre til Johs

Taranger fra Austevoll som drev et forholdsvis

stort bergingsselskap.

1 1942 avgikk Thorvald Kjerland ved døden, 72

år gammel. Han kunne se tilbake på et rikt liv i

næringslivet, som representantskapsmedlem i Det

Bergenske Dampskibsselskab, styremedlem i Den

Norske Sjømannshjem og i Sjømannsmisjonen,

han hadde to perioder bak seg i bystyret og hadde

samlet inn 3/4 million kroner til Kysthospitalet i

Hagavik i Os. For sin innsats var han hedret med

St Olavs Orden; en av de relativt få bergenske
redere med denne utmerkelse.

SKIPETNR. 1 - 2003

Av Kjerland-flåtens åtte skip var bare tre tilbake gjenværende skip,

i 1945. 1. oktober 1945 fikk rederiene tilbake Kontorsjef Ole Thunes ble tatt opp som

driftsansvaret fra Nortraship og seks måneder medinnehaver i disponentfirmaet i 1947, noe

senere også den fulle disposisjonsrett etter som førte til at det fra nå av ble benevnt August

UMA-perioden. Da var det økonomiske oppgjør Kjerland & Co.

for Nortraship-tiden påbegynt, hvor rederiene var Det økonomiske oppgjøret etter Nortraship

berettiget til både utjevnings- og brukserstatning gav rederiene muligheter til å satse på andre

og assuranseoppgjør. Dette betød at Kjerland i markeder, og flere mindre rederier kom nå til å

1946/47 fikk utbetalt relativt store beløp som investere i større trampskip eller tank. Kjerland

kunne brukes til gjenreisning av flåten. satset i første omgang på stortramp ved innkjøp

For Kjerlands rederi kom også arveskiftet etter av tungløftskipet Foss Beck i desember 1946 for

Thorvald Kjerland til å spille sterkt inn. Dette førte regning av DS AS Ask til en pris avl 21.000 pund,

til at det gamle hovedselskapet, August Kjerland tilsvarende vel 2.4 millioner kroner. Dette skipet

&Co AS, med skipene Pan og Gol ble solgt ved var på 7.180 tdw, bygget i 1930 og hadde under

utgangen av 1946. Markedsverdien må ha ligget krigen vært i bruk som «boom carrier», altså

rundt 2.5 millioner og kjøper var Hilmar Reksten transportskip for flytende forsvarsanlegg. Det ble

som gav selskapet navnet Rederiaksjeselskapet nå satt i stand ved verft i Middlesbrough, hvor

Fabian. Dette betød at en betydelig del av tungløftriggen ble skåret ned, og satt i fart som

rederiets kapital ble trukket ut og at August Roy i februar 1947 under rederiets seniorkaptein,

Kjerland fortsatte virksomheten med selskapene

Gjenreisning Ask og Fro. DampskipetAvÅ var derved det eneste

Med kjøpet av ds Roy i 1946 satset Kjerlandfor en tidpå større skip. Skyfotos
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D/S Sig ble innkjøpt i 1950 med 19 årpå baken. Her ligger denfor kullossing en vinterdag. Ukjentfotograf

Johs Kristian Thorbjørnsen. Med sitt brede skrog På en av sine første reiser gikk det på en

og store luker var Roy et rasjonelt bulkskip og ble mine i Storebælt 3. desember 1950, men holdt

mye drevet med bnlklaster og trelast. seg såpass flytende at det kunne settes på grunn

I likhet med andre bergensredere gikk August sprenging av forrige Sig i 1939 og torpedering av

Kjerland forsiktig ut i gjenreisningen. Erfaringene Locksley i 1917.

fra forrige etterkrigstid - med kriseårene i 1920-

22 - satt nok godt i. Men denne gang kom det Årene 1951 og 1952 gav gode inntekter for

ikke noe sammenbrudd, seiv om markedet rederiet, og høsten 1952 ble det på nytt anskaffet

svekket seg alvorlig i 1949/50. Derfor drev skip, nettopp som markedet svekket seg. Et 5-år

rederiet videre i relativt beskjedent omfang med gammelt dampskip, Kari av Oslo på 2.724 tdw ble

Ask og Roy inntil det høsten 1950 ble kjøpt inn innkjøpt for 3-5 millioner kroner og gitt navnet

et tredje skip, nettopp som markedet tok seg Gol. Derved var flåten gjenreist til fire skip som i

under påvirkning av krigsutbruddet i det fjerne hovedsak seilte på Nord-Europa.

Korea. Typisk nok var det et gamelt dampskip Kjerland holdt seg trofast til sitt gamle marked

som ble kjøpt, Osio-skipet Bladd som var overtalt som i stor grad var utgående laster fra norsk

som krigserstatning fra Tyskland, bygget tilbake industri til Storbritannia og Kontinentet, med

i 1921. Det ble innkjøpt av DS AS Fro og betalt endeltrelastslutitingerisommersesongen. Tilbake

med 1 milbon kroner. Ved overtagelse i Hull fikk var det fremdeles kull å få, og rederiet hadde f
det navnet Sig. eks i perioder kontrakten for kull hjem til Bergen

og ble senere reparert. For kaptein Thorbjørnsen

Nordsjøskip og stortramp var ble det hans tredje «krigsforbs» etter mine-

Gassverk i Jekteviken. Det var ingen eksklusive

meglerforbindelser, men rederiet holdt seg mye

tilJoachim Grieg & Co, Erling Mortensen, Feamley

& Egers Befragtnings-forretning og flere.

Nordsjøflåten ble utvidet ved kjøp av to

rasjonelle dampskip i 1955/56, Fredrikstad-båten

ManxKing fra 1947 for rimelige 3-5 millioner og

den britiske collier SheafArroiv fra 1944, begge

på 2.800 tdw og med bro midtskips og maskinen

akter. I Kjerland-flåten fikk de navnene Aco og

Eva. Til gjengjeld ble Sig avhendet i januar 1956
til spanske kjøpere.

Med 7000-tonneren Roy hadde rederiet tatt sine

første skritt ut i stor trampfart. Under de svake

årene etter Korea-boomen slo rederiet til og

kjøpte et gammelt linjeskip fra Westfal-Larsen,

Hardanger fra 1924 som ble overtalt høsten

1953 for 1.2 milboner kroner. Det nye navnet

ble Hop, og skipet ses å være sluttet både med

trelast fra Hvitehavet, rundturer på Vest-Afrika,
trans-atlantisk fart, mm.

Senhøstes 1955, mens markedet var på vei

opp, kjøpte rederiet sitt hittil største skip, det

engelske trampskipet Scorton for hele 5.5

milboner kroner. Det fikk navnet Fro og var en

odde fugl i den norske handelsflåten - et relativt

moderne utseende skip med oljefyrt triple

maskineri og høy skorstein. I bkhet med Hop

ble også Fro sluttet mye i Vest-Afrikafart.

Fra et tilbakeslag etter Korea-boomen i 1953/

54 med pessimisme og vanskebg market, tok

fraktene seg opp ut gjennom 1955 og 56, inntil

de storpobtiske forhold høsten 1956 skapte selve

Suez-boomen, først og fremst for tank men også

for tørrlastskip. Kjerland fikk nå gode inntekter,

seiv om kjøpet av Eva høsten 1956 skjedde til

noe nær rekordpris på 3-6 milboner kroner for
et 12-år gammelt dampskip.

SKIPETNR. 1 - 2003

Westfal-Larsens gamle

cargo-liner Hardanger

fra 1924 ble overtalt

i 1953 og drevet i stor

trampfart som Hop.

Skyfotos
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Med kjøpet av ds Scorton

i 1935 hadde Kjerland tre

stortramp. Skipetfikk navnet

Fro og var en oddefugl i den

norske handelsflåten.

Foto VH Young & LA Saivyer

Da markedet kulminerte vinteren 1957 hadde

August Kjerland & Co følgende skip:

Det er verd å merke seg at så sent som mot slutten

av 50-tallet drev rederiet fortsatt bare dampskip,

noe som vel reflekterer en viss konservatisme i

ledelsen. August Kjerland seiv hadde vært aktiv

i rederiorganisasjonene, styremedlem i Bergens

Rederiforening, i Norges Rederforbunds

hovedstyre og i Fraktutvalget, viseformann i

Småskips- og trelastgruppen. I andre foretak

var han styremedlem i Søftestad Gruber i

Nissedal som drev utvinning av jernmalm som

ble eksportert over Arendal havn med rederiets

egne skip. Det dreide seg her om 50-80.000 tonn

i året inntil gruven ble nedlagt først på 60-tallet,

Han var også styremedlem i fiskeribrmaet Einar

Hausvik & Co, noe som førte bl at DS AS Ask

og Fro i 1955 tegnet seg for 10 prosent hver i

fiskebåten Tetys; to år senere utvidet til 30 prosent

for Ask. Fartøyet ble rustet ut som snurpebåt, men

opplevde sammenbruddet i sildefisket i 1957/58.

Det gikk derfor videre bl Alf Utkilen i 1960 som
Utstraum.

Tørrlastmarkedet fait sammen ut gjennom

1957 og utpå høsten kom de første skip hjem i

opplag. Det var i første omgang eldre og mindre

konkur-ransedykbge skip som måtte gi seg, og

dette kom ikke unarturbg bl å ramme Kjerland
forholdsvis hardt.

Like før jul 1957 kom Gol hjem bl Bergen

og gikk i opplag i Åstveitvågen hvor den tidlig

Generasjonsskifte

på nyåret fikk selskap av Aco. Den store kon

sentrasjonen kom imidlerbd i Kolbjømsvik ved

Arendal, hvor bådeAsk, Fro og Hop gikk i opplag

i februar/mars 1958, fulgt w Eva senere på året.

Roy ble fra februar 1959 liggende i Rotterdam.

Samtlige av rederiets syv skip ble derfor tvunget

ut av fart for kortere eller lengre tid, noe som

må hatt ganske tunge økonomiske konsekvenser.

Tre av de eldste skipene kom heller aldri mer

i fart; Ask og Hop ble slept fra Kolbjømsvik til

opphugging på Kontinentet i 1959. OgsÅRqy ble

solgt til hugging i Nederland sommeren 1959 etter

noen måneders opplag.

August Kjerland var i 1960 blitt 62 år gammel,

men hadde i mangt overlatt av den daglige drift

bl Ole Thunes og etterhvert bl sin sønn, August

Kjerland jr. August var født i 1925, tok examen

artium i 1943 og sbiderte etter krigen til sivil

ingeniør ved Drexel University i Philadelphia.

I 1953 trådte han inn i familierederiet som

inspektør. Det er vel trolig at han ikke slapp bl

med nye idéer overfor den eldre generasjon som

hardnakket holdt på damp.

Rederens eldste sønn, Thorvald født i 1923,

hadde også valgt en løpebane innen shipping.

Han befant seg i 1940 i USA for meglerpraksis

og kom derfrå imi i Nortraship. I 1946 var han

med å starte opp American & Overseas Chartering

som ble akbvt støttet av flere av de store norske

meglerfirmaene og fikk en karriere i internasjonal

shipping. Han ble derfor værende i USA og fikk

aldri noen direkte befatning med rederiet.

Kjerlands datter Sigfrid fikk også en shipping

tilknytning ved at hun giftet seg med Thorrolf

Fredriksen, leder av bilforretningen Auto 23 og

etterhvert med betydelige interesser i shipping,

først som styremedlem i Kristian Jebsens Rederi

- som jo var i familien - og senere som investor i

skip som drives av Seven Seas Carriers i Bergen.

Da August Kjerland senior døde i 1962 tok August

junior over som styreformann i selskapene og

daglig leder i rederiet. Ole Thunes fortsatte som

partner inntil han gikk av i 1967.

Unntatt de tre som gikk til opphugging kom

skipene relativt snart i fart igjen. Aco, Gol og

Eva seilte i hjemlige farvann, mens Fro gikk i

verdensomspennende trampfart. Det henger

vel også sammen med den nye generasjons

sterkere posisjon at det første motorskip nå ble
anskaffet.

Mot slutten av 1960 bltAco solgt bl Krisbansund

for 1.8 millioner kroner, mensNordraak ble kjøpt

innenbys for 1.850.000. Nyanskaffelsen var tre år

nyere, av samme type med maskin akter og bro

midtskips, men altså med 4-motorsanlegg fra BMV.

Ved overtagelse i desember fikk skipet navneuM,

men gikk til Rotterdam for å bh forlenget 24 fot

ved Wilton-Fijenoord. Derved øket dødvekten fra

2735 bl 3100 tdw.

Det store grepet ble gjort i april 1961 da DS AS

Ask tegnet kontrakt på bygging av to 4100-tonns

singledeckere ved spansk verft. Kontraktene ble

inngått til fast pris på vel 5.3 millioner kroner med

75 prosent kreditt og 7 års rente- og avdragsfritak

- altså et gunsbg tilbud fra spansk verftsindustri.

Problemet viste seg å bli verftets evne til å holde

leveringsfristene. Begge skipene ble forsinket, det

første ble levert i mai 1963 somrixÆ og det andre i

juni året etter som Roy. Kaptein Sigurd Gjertsen og

maskinsjefJohs P Olsen førte byggeblsyn i Bilbao

og tok begge skipene ut.
For ?XAsk kunne få navnet måtte den eksister

ende/Ls4? ta navnet Hop. Dette var moderne skip

med to rom og luker og med MAN-maskineri. Fra

1964 kom de inn i trelastfarten mellom Bribsh

Columbia og Storbritannia - lange reiser for såpass

små skip - og gikk her frem bl rundt 1967. Fra
da av ble det utstrakt transatlantisk fart mellom

Canada, Europa, Vesbndia og Middelhavet.

I mellombden var Golsolgt bl Haugesund, hvor
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Ask 2350 1917 DS AS Ask

Roy 7180 1930 DS AS Ask

Gol 2724 1947 DS AS Ask

Hop 7336 1924 DS AS Ask

Fro 8120 1939 DS AS Ask

Aco 2820 1947 DS AS Fro

Eva 2825 1944 DS AS Ask
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den fikk nwneiAmuna og fortsatte i nordsjø- og rederiorganisasjon kom det til et samarbeid med

trelastfart. Kjerland som resulterte i Kommandittselskapet

Dampskipet Fro fikk en awekslende fart, med under rederiets skorsteinsmerke,

rundtreiser mellom Europa og Vest.Afrika i Mowinckels gpaAeMolda fra 1937 ble overtatti

1959/60. med trelast fra Archangelsk og Igarka Bergen i september 1963 for 1.8 millioner kroner

sommeren 1960, før skipet kom inn i rundreiser og fikk navnet Fana, mens Svenska Ostasiatiskas

mellom Europa og Lakene fra 1961. Bengal fra 1944 ble overtatt i oktober for 3.6

I 1963 kom det til samarbeid mellom millioner og ble til Fanajjord. Dette var skip av

Kjerland og det relativt nystiftede AS Ocean noenlunde samme størrelse og alder som Fro,

Transport. Rederiet var stiftet av Per Hysing-Dahl men hurtigere og noe mer tidsmessige. Fana ble

og skipsmegler Christen Dale i 1961 og hadde de nærmeste år sluttet mye i Lakefart og mellom

samme år anskaffet Cl M-AVI-skipet Høegh Europa og Sør-Amerika, mens Fanajjord fortsatte

Aronde som ble sluttet på bare-boat-charter på T/C til selgeme i linjefart på Persiske Gulf og
tilbake til Leif Høegh & Co. Dette endte tragisk Østen.

da skipet sprang lekk og gikk til bunns utenfor For Kjerland må dette ha vært en eksotisk

Agadir i mars 1963 med tap av 19 liv. avveksling fra nordsjøfarten og varte i godt og

Nybygget Roy og søsteren Askfra Spania i 1963/64 var rigget spesieltfor trelastfart. Skyfotos

med 25 prosent. Selskapet fikk finansiert kjøp

Samarbeid om Stortramp av to eldre trampskip som ble drevet av Kjerland

Da Ocean Transport ikke hadde noen egentlig vel to år. I slutten av 1965 ble de to eldste skipene

Ocean Transport og DS AS Fro, hvor Fro gikk inn

solgt, Fro og Fana, og overlevert til nye eiere i

desember. For Fanafjell fortsatte samarbeidet til

ut i 1967, da Christen Dale overtok som disponent.

Kjerland var da på vei tilbake til nordsjøfarten.

Kjerland var ikke med da Lars Rej Johansen,

Jørgen Brunvall og Tore R Stensaker reiste

gjennom Jernteppet til Rostock i Øst-Tyskland

i april 1964, men rederiet kom snart med i de

første bestilhngene fra VEB Schiffswerft Neptun.

Det dreide seg om en moderne skipstype på vel

2000 tdw, med mye vestlig utstyr og til fulle norske

spesifikasjonen

Det første skipet i serien var for Lars Rej

Johansen, men ble solgt under utrustning til

Anders Stokka, og levert i april 1965 som

Stokktind. Deretter kom søsterskipene Hanseat

og Brunette, fiilgt av Kjerlands Gol i oktober 1965

og deretterJonika ogjocefa. Gol ble overtatt av

IS Gol, hvor Kjerland hadde fått inn nye med

eiere, trolig Investa og Feamley & Egers Befragt

ningsforretning. Skipet var bygget som konvertibel

shelterdecker og ble på 2.068 tdw, med to rom

og to store luker. Deutz hovedmotor og ellers

moderne utstyr.

Med den første kontrakt ble det inngått to

opsjoner som ble erklært i desember 1964.

Disse ble underveis gjort 10 fot lengre og endret

til singledeckere på 2.225 tdw. I disse skipene

ble det satt inn MaK hovedmotorer. Om pris og

betingelser var gunstige og arbeidet solid, så tok

det sin tid å bygge skip i Øst-Tyskland. Først i

januar 1967 ble Fro levert, fulgt av Ako i mars
året etter.

Etter at de nye skipene var kommet i fart ble de

to eldste solgt unna, Hop i november 1968 og

dampskipet Eva i mai 1969. Med salget av Eva

Nybygg for nordsjøfart

SKIPETNR. 1 - 2003

Svenska Östasiatiska

Kompaniets vakre cargo

liner Bengal ble innkjøpt
høsten 1963 i samarbeid

med Ocean Transport og
endret navn til Fanafjord,

selgerne. På bildet har

skipet skorsteins-merket

med TC tilbake til

til Svenska Amerika

Foto VH Young & LA

Linien.

Sauyer
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Med levering ayAko i 1968 hadde Kjerland
en moderne flåte på syv skip som stort sett
bestod av nybygg;
ds Eva 2825 1944 DS AS Ask
ms Hop 3100 1950
msAsk 4196 1963
ms Roy 4196 1964
ms Gol 2068 1965 IS Gol
msFro 2225 1967 DS AS Fro
msAko 2225 1968 ISAko

forsvant det siste dampskip i nærsjøfart og dertil
et velkjent skip i bergensflåten.
Ved å legge kursen tilbake fra den store verden
til nordsjøfarten kom Kjerland til å bli en av de
store i skipningene for norsk industri, i samme
gruppe som Kristian Jebsens Rederi, Gerner
Mathisen og Bachke & Co. Rederiet var nå
kommet i et nært forhold til Feamley & Egers
Befragtningsforretning og skipsmegler Erik
Dahl-Hansen som dets viktigste meglerkanal.
Kjerland-flåten stod oppført på F&Es ukentlige
posisjonsliste.

Et viktig skritt i denne retning var kontraheringen
av 3+2 singledeckere på 2900 tdw ved Stocznia
Gdanska i Polen i november 1969. Også her
dreide det seg om moderne bulkskip med store
luker, bygget til vestlige spesihkasjoner i en lang
serie av søsterskip til norske rederier. Kjerland
valgte å satse på Fiat hovedmotorer, lisensbygget
i Polen. Rederiets tekniske konsulenter gjennom
hele etterkrigstiden, Ingeniørene Lund, Mohr &
Giæver-Enger, stod bi, nå som tidligere.

Den første av Polen-båtene ble levert i januar
1972 som Pan - brukt for første gang siden
starten. Med en tonnasje på 2900 og kapasitet

August Kjerland & Co
kom til å bli involvert i

byggingen av tilsammen
12 søsterskip på 2950
tdw ved Stocznia Gdan-

ska. Logfra 1972 viser
det rasjonelle arrange
ment med store luker og
tradisjonell rigg. De seks
siste ble bygget uten
rigg. Skyfotos

Polen-båtene

på 136.000 kubikkfot grain, mot 100.000 fot for Polen i april 1974, samtidig som også Neumann
Neptun-båtene, var det en konkurransedyktig båt kontraherte et skip,
som kunne seiles med 17 manns besetning. Pan Ved juletid i 1974 fait også tørrlastmarkedet
ble fulgt av søsterskipene Eva, Log, Hop og Sig sammen. Et økonomiske skifte hadde gjort
frem til juni 1973.1 tillegg ble en sjette søster, seg gjeldende hvor Vest-Europa og USA ble
Eir, overtatt på management fra Wm Neumann. I hardt rammet, forsterket av den sterke økning
finansieringen hadde rederiet nå gått lenger med i oljeprisene. Dette skulle føre til en struktur
å trekke inn andre investorer. Hvert skip var eiet endring for industri og skipsfart, spesielt fordi
av et sameie mellom DS AS Ask og Fro, dessuten omslaget inntrådte på en tid da flåten var i
det bergenske investeringsselskapet Investa med sterk vekst etter 25 års praktisk talt ubrudd
10 prosent i hvert skip og Fearnley & Egers fremgang.
Befragtningsforretning. For Kjerland var situasjonen imidlertid god.

Etterhvert som Polen-båtene kom i fart ble de Rederiet satt på gode skipningskontrakter, hvorav
eldre solgt, jevntover til gode priser som omtrent 70 prosent var for last til og fra Norge. Kjerland
tilsvarte det skipene opprinnelig hadde kostet. lå dessuten langt fremme i utviklingsprosjekter
Her traff rederiet meget heldig i timing da de to for nye driftsformer, tilbød fast ansettelse og var
Spania-båtene og de tre Neptun-skipene alle ble ellers er godt rederi å seile for. Rederikontoret lå
solgt mellom i 1973/74. Her kom det frem salgs- på hjørnet av Strandgaten og Tollbodalmenning
gevinst som ble investert ito nye kontraheringer i på Nordnes.

Neptun-søstrene Gol, Fro og Ako var vakre og rasjonelle skip. Skyfotos
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Vanskelige år Kjerland og Utmbull Scott så seg tvunget til å selge Kilder
De nye Polen-båtene ble levert våren og for- Oe t 0 eldste, Eva og Hop , ble solgt rundt Dag Bakka Jr: Byen ved de syv hav.

sommeren 1976, Ask og Fro til Kjerland ogAisa årsskiftet 1981/82. Vi ser ellersatlnvesta var nødt Maritime Bergen 1945-1999, Bergen 1999

til Neumann, og skilte seg fra de tidligere ved å ågå sterkere inn og kom til slutt opp i 22.5 Birger Dannevig: Arendal gjennom

være gearless, altså uten rigg. Dette øket flåten til prosent i hver av de tre siste skipene. skiftende tider. Arendal 1973

ni søsterskip, praktisk talt identiske. Kjerland stor våren *982 besluttet eierne av Scott J°n R Nortraships flåte, Oslo 1976
som en av de store bulkrederiene i Nordsjøen ågåut av shipping av trekke seg fra samarbeidet Norske redener ")ennom 50 ai; 0sl° 1956
som en av oe store nuiKteaenene i iMorasjøen. j ° . Lauritz Pettersen: Handelsflåten i krig 1939-45;

I juli 1976 Me situasjonen bedømt så pass feitet . Bergen. SMt overfor en s.tuas,on Hjemmeflltat. Mellon, venn og Seide,
optimistisk at rederiet tegnet kontrakt på ytter- bvor 1 edei iet vme Sltte 611 med bare tre skip, sa Oslo 1992

ligere tre skip av en noe forbedret type på 3100 verken Kjerland eller medeierne noen fremtid. xhowsen: Handelflåten i krig 1939-45;

tdw. Levering skulle skje fra april til juni 1978. August Kjerland &Co ble besluttet avviklet som Nortraship. Profitt og patriotisme, Oslo 1992
Meningen var å finansiere dem som sameier i selvstendig reden. Skipene Sig, Ask og Fro med

likhet med de seilende skip, men dette viste seg å befraktningskontrakter ble overført til Paal Wilson Eget arkiv og samlinger
være vanskelig åfå til. De to første ble imidlertid & AS, rnens befraktningssjef Arild Hetleøen Takk til Arne Sognnes for län av bilder!

gjort ferdig med navnene Pol og Nor, men aldri ”'kk over dljcbsen. For August Kjerland må det ha

overtatt. Etter lengre tids forhandlinger ble det vært en vanskelig situasjon, men selskapene DS AS

i august 1978 kinnet en løsning hvor skipene Ask, DS AS Fro og Kjerland Agencies AS ble holdt

ble overført til et eget datterselskap av verftet, intakt Organisasjonen ble nedlagt, mens rederen

Norwegian-Polish Shipping Venture Ltd, og satt selv konsentrerte seg om å drive et steinbrudd
i fart under polsk flagg. For å dekke inn sine som familien eide ved Arendtd.

förpliktelser måtte rederiet seigeRan (omdøpt fra

Pan) og Log og si opp 35-40 sjømenn. Senere på Med Au8l,st Kjerland &Co forsvant et bergens- 1309g 2130d 240.2/36.8/
høsten gikk også.<4 rø tapt ved kollisjon i polske rederi med en spennende historie og virksomhet. singledecker, 2 rom/4 luker, 115/104gb LR, NV
farvann ot? ble ikke prstatmt Tvprtnm trakk Det hadde kommet til verden som følge av en T3 Sölvesborg, l6lnhk8knop

Neumann seg li, av samarbeidet ved salg av Eiri overlevde flere men bukke, «W *^y*lf*m.m**.t
juli 1979, under et gløtt av markeds-optimisme. 1 den store strukUirendringen på 80-tallet. Iloll§samme kontlllkt som ble k> 0Pl 1

Derved var Kjerlands egen flåte redusert til

fem skip sommeren 1979- Senere på høsten

ble det gjennom Fearnley & Egers Befragtnings

forretning etablert et samarbeid med det britiske

rederiet Turnbull Scott Management Ltd som

skulle tilføre Kjerland befraktning og operasjon

av åtte minibulkskip. Samarbeidet trådte i kraft

fra begynnelsen av 1980, og rederiet kunne igjen
utvide kontorstaben.

Den nye operasjonen begynte bra, men fikk

snart motvind fra en ny økonomisk nedtur. Fra

1980 ble situasjonen stadig vanskeligere, og både

Rederiflagget var rektangulært, hvitt med

røde kanter og en rød K.

Skorsteinsfarger: Gul skorstein med svart

topp og rød K.

skorsteinsmerke:
Flagg og

1 ds PAN LCSR/LEPL

9.1922 Kjøpt av DS AS Pan (August Kjerland &

1923 August Kjerland & Co AS

5.1940 Bombet 4.5.1940 av tyske fly i Kolvereid,

Skipsliste for

August Kjerland & Co

SKIPETNR. 1 - 2003

Polen-skipet Sig seilte under

Kjerlands skorsteinsmerke like
til rederiet ble avviklet i 1982.

3.1920 av AS Fido (Mathias Hansen),

Kristiansand for SEK 2.050.000 for levering

i 9.1920. Det ble betalt inn SEK 825.000 på

kontrakten, som deretter ble kansellert pga

for sen levering og angivelige uriktige

opplysninger.

Sjøsatt som Sölvesborg for verftets egen

regning

Co), Bergen etter sjøsetning og gjort ferdig

for rederiets regning

truffet mellom akterlukene, fløt på lasten,

Per ErikJohnsen

Polen -skipet Sig seilte under
Kjerlands skorsteinsmerke like
til rederiet ble avviklet i 1982.
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4.1944 Grunnstøtte 11.4.1944 på Jæren, brakt

12.1946 Selskapet August Kjerland &Co AS ble

4.1949 AS Schanches Rederi, Bergen for GBP

11.1956 AS Vestra (Richard Jansen), Haugesund for

12.1959 Til Brødrene Anda, Stavanger til

2 ds GOL LDQK/IDYY

984g l632d 216.4/34.6/13.5 ff

Singledecker, halvdekk akter, 2 rom/3 luker 83gr NV

T3 A Borsig, Berlin, 130 nhk 9 knop

10.1920 Schiffbau-Ges Unterweser, Lehe -

1922 Schröder, Holken & Fischer, Hamburg, od

10.1924 Innkjøpt av August Kjerland m fl, Bergen,

1928 August Kjerland & Co AS

4.1940 I hjemmeflåten

12.1946 Selskapet August Kj erland & Co AS ble

1.1949 AS DS Galatea (Th Gjesdahl), Bergen, for

12.1953 Repmart, Arne Solberg & Co, Oslo for GBP

7.1954 Til Brødrene Anda, Stavanger, til

3 dsAUD MDTG/LCHX

Il4lgl750d 228.4136.21 ft

Singledecker, 2 rom/4 luker 91/87 gb NV

T3 Laxevaag 128 nhp

1.1908 Laxevaag Maskin &Jemskibsbyggeri,

3.1908 K S Nordgreen m fl, Bergen

AS DS Frances ?

9.1928 Innkjøpt av August Kjerland & Co AS,

1.1938 Culliford Shipping Co Ltd, London, od

6.1940 Senket av eget mannskap i Rochefort

4 dsEVA LDUN

1599g 2350d 244.8/37.7/15.7 ft

singledecker med halvdekk akter, 2 rom/4 luker NV

T3 163 nhk 9 knop, Bergens MV

opplagt i Sildviken til august 1942, så slept

til Trondheim for lossing og reparasjon

blott av bergingsbåt og assistert til Bergen.

Opplagt i Osterfjorden, slept til

Kristiansand mek Verksted i august 1945,

omfattende reparert

solgt til Hilmar Reksten og skiftet navn til

Rederi-AS Fabian, skipet også omdøpt til

Fabian.

65.000, od Conny

GBP 75.000, levert i januar 1957 od Marit

Josephine

Opplagt i Haugesund 14.11.1957

opphugging for GBP 9.500.

Bygget som Margrethe for Hermann

Dauelsberg, Bremen

Margarete Schröder

od Gol

solgt til Hilmar Reksten og skiftet navn til

Rederi-AS Fabian, od Lucian

GBP 52.500, od Galatea

6,500, overtatt i opplag, od Tramper

opphugging for GBP 7.225.

Bergen -87

Levert som Frances til Didrik W Ellerhusen

& Co m fl, Bergen

AS Ny Frances (K S Nordgreen), Bergen

Bergen, for NOK 172.500 odAud

Hester war loss

17.6 1940, med 1050 tonn bek fra Goole

til Bordeaux. Vraket hevet av tyskeme i

sept-44, hevet og hugget 1 1950.

8.1929 Bergens Mek Værksted, Bergen -209

Levert til August Kjerland & Co AS, Bergen

4.1940 I Nortraships flåte

8.1940 Torpedert 27.8 1940 i pos 57.50N-11.15W,

5 dsLOG LEJN

1560 g 2530d 250.6/39.3/17.411

singledecker, 2 rom/4 luker 125/117 gb NV

T3 180 nhk 9 knop, Bergens MV

3.1931 Bergens MekVerksteder AS, Bergen -215

August Kjerland & Co AS, Bergen

4.1940 I Hjemmeflåten

8.1942 Sank 15.8.1942 etter kollisjon i Kieler-

kanalen, hever og reparert

3.1945 Senket 17.3 1945 av allierte fly for anker i

Ålesund havn.

Vraket overtatt av Statens Krigskasko-

forsikring, senere overbitt av Tarangers

Bjergingskompani 0 Taranger), Torangs

våg/Bergen, i 1956 solgt til Wenco AS

(Ragnar Andresen), Oslo

2.1958 Hevet 11.2 1958 av polske bergere, slept til

Stavanger for dokksetting og inspeksjon

6.1958 Vraket kjøpt av Br Utkilens Rederi, Bergen

med tanke på reparasjon, men ble oppgitt,

og vraket i stedet solgt til opphugging i

Nederland, ankom Rotterdam 9.7 1958

6 dsFRO LDXP

666g lOlOd 181.5/28.1/12.3 ft

Singledecker, halvdekk, MA, 2 rom/luker 40gr BV

T3 Burgerhoufs

1918 Scheepswerf Nicolaas Witsen v/h W F Stoel

& Zoon, Alkmar -

Fullført som Victorie av NV Burgerhoufs

1919 NV tot Exploitatie v/h Graaf Hendrik,

Rotterdam, od Graaf Hendrik

1920 Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij,

Amsterdam, od Zeno

1921 od Strabo

12.1929 DS AS Velox (Erling Lothe), Haugesund for

GBP 8.000, od Velox

10.1930 Herman Jacobsens Reden AS, Oslo for

NOK 90.000

Med kjøp av ds Aud i 1928fikk rederiet sitt tredje skip. Her ses det som Frances; et av defå skip utstyrt

med Brude-egg som redningsmiddel. John Clarkson

på reise Sydney CB-Shoreham med trelast.

1 omkom

under slep wAtlas.

Macliinefabriek & Scheepswerven,

Rotterdam for egen regning

11.1932 Innkjøpt av DS AS Fro (August Kjerland),

2.1935 Kantret og sank 4.2.1935 på Folla i storm

7ds GUN LELJ

670g 970d 179.2/30.1/12.6 ft

singledecker MA, 1 rom/ 2 luker 41/38 gb NV

T3 127 nhk 9 kn, Schipper & van Dongen

10.1918 NV werf Zeeland, Hansweert -55

Wiborg & Søn), Oslo

6.1922 Otto & Thor Thoresen AS, Oslo for

6.1922 C Mathisens Rederi AS, Bergen for NOK

10.1922 odBelize

12.1924 Skibs-AS Kristiania lioyd (Kjeld Stub),

12.1924 Rederiet omdøpt Skibs-AS Oslo Lioyd

4.1926 Tatt tilbake av C Mathisens Rederi AS,

10.1926 AS DS Eina (Eriksen & Andersen), Bergen

12.1926 od Eina

3.1931 Fredr Gundersen AS (S Bartz-Johannes-

3.1934 Kjøpt av DS Gun (August Kjerland), Bergen

12.1937 DS AS Ask (August Kjerland) for

7.1939 Skibs-AS Primo (Sig Gulbrandsen), Oslo

4.1940 I Nortraships flåte. Deltok bl a i invasjonen

1946 AS Primo (Holter-Sørensen & Co), Oslo

1952 Bakkevig & Omdahl, Haugesund, overtatt

1954 Overtatt av Ths R Omdahl AS, Haugesund

12.1954 AS Siraco (Sigrid Andresen), Oslo for

1.1956 Slet akterfortøyning i storm 17.1.56 under

Bergen for GBP 3.000, od Fro

på reise Bodø-Bergen med sild. Årsak avikt

i sildeskott, 1 omkom.

Bygget som Elgen til AS Renen (Thos J

Fl 170.000 + NOK 5.000

307.000

Oslo, for NOK 311.500, od Soltind

Bergen på tvangsauksjon 23.3.1926

for NOK 150.000

sen), Bergen, od Siggen

på auksjon for NOK 90.000, od Gun

NOK 72.000

i Normandie.

Lå flere ganger opplagt, i Oslo fra høsten

1949 til våren 1950, i Kristiansand fra april

1952.

under opplag i Kristiansand og flyttet til

Haugesund

GBP 6.750

opplag i Haugesund, drev av og sperret

Smedasundet, og ble pårent av kystmte-

skipet Ryfylke.

17 —

i
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4.1956 Kjøpt av Odd H Torjusen in fl, Egersund

1.19857 Levert etter ombygging som motorskip

11.1965 TO Commasu, Pan2ama som Lena.

8 ds HOP LEDE

1365 g 2250d 239.6/36.1/16.811
singledecker, 2 rom/4 luker 106/99 gb NV
T3 Boele’s, 163 nhk, 9 knop
12.1916 Boele’s Scheepswerven & Maschinefabriek,

10.1931 AS Hop under avvikling (Johs Thrane),

5.1935 DS AS Fro (August Kjerland), Bergen
10.1937 Gnmnstøtte 31.10 1937 ved Sandtorg med

2.1940 Avgikk Bergen 2.2.1940 for "tyne i ballast

9 ds ASK LIZU

1541 g 2350d 240.2/36.2/18.3 ft
Singledecker, halvdekk akter, 2 roin/4 luker, LR
T3 J G Kincaid & Co Ltd, Greenock, 10 knop
11.1917 Dublin Dockyard Co Ltd, Dublin -92

1928 Edward T Lindley, London, od Lowfield
7.1935 Kjøpt av DS AS Ask (August Kjerland),

Bergen for GBP 5.750, od Ask
4.1940: I Nortraships flåte, vesenOig drevet i britisk

1958 Opplagt Arendal 19.2 1958
1959 Solgt til Eisen & Metall KG, Lehr & Co,

10 dsMAI LEBW

1186g 1850d 234.7/35.4/14.3 ft
Singledecker 2 rom/ 4 luker 91 gr BV
T3 Neptun, 9 knop
3.1904 AG Neptun, Rostock -224

1916 Beslaglagt av britiske myndigheter ved The

1922 John Kelly Ltd, London

under opplag i Haugesund, slept til
Stavanger hvor maskin og kjele ble Latt ut,
deretter ombygd til motorskip ved Br
Lothe AS Flytedokken, Haugesund.
Henmder overtatt av AS Dansk-Vestnorsk

Rederi (C W Folting), København, hvor
Torjusen var medeier.

Lista: 766 g 1050d, M8 MaK 795 bhk
Opplagt i København 30.5.1965

Stod i LR 84/85, men var da trolig utgått for
flere år siden.

Slikkerveer -

Bygget som Hop for AS Hop (Laur
Christiansen), Bergen

Bergen

6l6 std skurlast på reise fra Hvitehavet til
UK, brakt flott av Stærkodder og assistert
til Lødingen.

og forsvant med besetningen på 17. Det
kom frem langt senere at skipet var blitt
torpedert uten varsel 4. februar av U37.

Levert som Lambeth til South MetropoliLan
Gas Co, London

kystfart. Med under invasjonen i
Normandie.

Hamburg, for GBP 10.000 pund, hentet i
Arendal, ankom Hamburg 29.6 1959 under
slep.

Bygget somAlbert Clement for Otto Zelck,
Rostock

Shipping Controller, London, disp av
Everett & Newbiggin, London

1923 AS DS Roa (Eriksen & Andersen), Bergen,

10.1932 disp Rasmus F Olsen, Bergen
6.1933 AS DS Roa av 1933 (Rasmus F Olsen),

5.1936 Innkjøpt av AS DS Mai (August Kjerland),

6.1937 DS AS Ask (August Kjerland)
11.1938 Wallem & Co AS, Bergen for GBP 7.250, od

12.1941 Försvunnet 7-10. desember 1941 på resie
Bangkok-Singapore med 50 personer,

11 ds ROY LJBY
1768 g 2500d 270.2/37.5/16.3 ft
singledecker, halvdekk akter, 115 gr LR
T3 North East Mar Eng Co Ltd, Sunderland
6.1921 C Rennoldson & Co Ltd, South Shields -194

Kjølstrakt for The Shipping Controller,
London, ssj War Chelmer

1921 Societe Navale Caennaise (G Lamy & Cie),

12.1936 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland),

9.1938 Grunnstøtte 20.9 på Hustadvika med kis,

4,1940 I Nortraships flåte
10.1941 Torpedert 12.10 1941 avE-boot Eav

Cromer i pos 52.59N-01.52E, på reise Blyth-
London med kull. 3 omkom.

12 ds SIG LJEV
1342 g 2150d 234.6/35.6/16.511
singledecker, halvdekk akter, 98 gr, LR
T3 Lewis & Sons, 9 kn
6.1924 Lewis & Sons Ltd, Aberdeen -93

Shipping Co (W B Thomas & Co), Cardiff
19 Cardigan Shipping Co Ltd, Cardiff
1936 Veronica Steamship Co Ltd, Cardiff,

10.1937 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland),
Bergen, for GBP 25.000 od Sig

11.1939 Minesprengt 4.11 1939 utenfor Humber, 3

13 ds SECURITAS LECD

1382g 1850d 231.7/34.0/16.9(1
singledecker, halvdekk akter, 98gr BV
T3 Flensburger 500 ihk
4.1894 Flensburger Schiffbau-Ges, Flensburg -143

Bygget som Urania for Dampskibs
selskabet Urania AS (Alfred Christensen),

5.1901 AS DS af 1896 (C K Hansen), København,

12.1914 DSDorte Jensen AS (PAJensen),
Købvenhavn, od DorteJensen

2.1915 Dampskibsselskabet Vejle AS (F Hansen &
P Warrer), Vejle, odAlliance

7.1915 AS Herdebred (H H Holta), Skien, od

1934 disp O & H Holta AS, Skien

odRoa

Bergen

Bergen for NOK 90.000, od Mai

Hai Tung

hvorav 6 norske.

Caen od Danae

Bergen, for GBP 8.500, od Roy

kom av seiv med lekkasjer, inn til
Kristiansund, midlertidig tettet av
bergingsbåt Draugen

Bygget somJqyce Llewellyn fot Llewellyn

od Seabank

omkom.

København

od Vordingborg

Herdebred

10.1935 AS Rona (Trygve Skogland), Haugesund,

3.1937 Kondemnert og opplagt i Sarpsborg med

1.1941 Orafattende skadet 26.1 1941 ved britisk

10.1942 Vraket kjøpt av DS AS Fro, Bergen, od

6. 1944 J Taranger, Torangsvåg/Bergen od Torvåg.
Også brukt som løftefartøy

4.1948 Rederi AB Suecia (P E Santesson), Ystad,

6.1948 Levert 18.61948 til ÄB Gliicksraans

14 dsROY LCFM

487 lg 7180d 336.0/60.2/25.0 ft
singledecker trunk 3ha 344/304gb LR
T3 9 kn Smiths Dock

5.1930 Smith’s Dock Co Ltd, Middlesbrough

1933 Rederiet Beldagny AS (Christen Smith),

1938 Foss Beck Shipping Ltd (A C Lensen),

1939 req Royal Navy, transportskip for skadete
fly od HMS Fossbeck, fra 1942 boom carrier

1.1946 levert tilbake

12.1946 DS AS Ask (August Kjerland & Co), Bergen

2.1947 lev reb Middlesbrough

4.1959 Simons Scheepssloperij NV, Rotterdam for

15 ssSIG LNAS

1791g2350d 254.4pp/38.9/ft
Singledecker med halvdekk after, 2 rom/4 luker
T3 Westgarth, Richardson Ltd, 285 nhp 11 kn
3.1921 W Harkess & Son Ltd, Middlesbrough -

1927 Arnalgamated Anthracite Collieries Ltd (T P

1931 Otto A Miiller, Hamburg, od Else Miiller
1945 Overtatt av Ministry of Transport, London

1946 Tildelt Den Norske Stat, Oslo (skjøte i

12.1946 Skips-AS Grøm (KTh Einersen), Oslo, for

10.1950 Innkjøpt av DS AS Fro (August Kjerland Co

12,1950 Minesprengt 3.12 1950 i pos 54.37N-
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odRona
Deltok i våpentransport under den
spanske borgerkrig.

bunnskader.

flyangrep på Jæren på reise Hamburg-
Stavanger, 3 omkom.

Securitas
Reparert som pumpefartøy for bergings-
oppgaver.

ankom Göteborg 2.5 1948, opplagt.

Metallaffär, Marieholm, Göteborg for
opphugging.

Anticosti Shipping Ltd, Middlesbrough
PortAlfred

Oslo, od Beldagny

London, od Foss Beck

for GBP 121.000, odRoy

Stor trampfart inntil opplagt Rotterdam
feb 1959.

GBP 34.000 til opphugging

Bygget som Fred Cleeves for Cleeves
Western Valleys Anthracite Collierlies Ltd,
New York

Cook), Swansea

som krigbytte

5.1947)

NOK 410.000, od Biodd

AS), Bergen, for NOK 1,0 mill, overtatt i
Hull, od Sig

10.51E’ på reise Arendal-Liibeck med 21001
jernmalm. Holdt seg flytende, forlatt av
setningen og satt på grunn ved sørspissen



1.1956 Naviera de Transportes SL, Bilbao/San Jose

1958 Reg Panama

4.1961 Ankom Viareggio 6.4 1961 for opphugging.

16 ss GOL LMPT

1829g 2724d 277.8/41.2/17.9 ft

Singledecker 2 rom/4 luker, 41/131 gb NV

4-syl compound Fredriksstad MV, 1150 ihk 10 knop

7.8.1947 Rosenberg Mek Verksted, Stavanger -151

11.1951 Støtte 6.111951 på vraket av Empire

9.1952 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland &

3.1962 Johan Amundsen & Sønns Rederi AS

2.1970 The Continental Freighters Ltd (Candia Co

1975 od Perides
2.1980 Til opphugging i Pakistan, ankom Gadani

17 dsHOP LCNI

3999g 7336d 375.3/52.3/23.9 ft

tweendecker, 5ha 427/394 gb NV

T3 421 nhk 10.5 kn John G Kincaid &Co Ltd

4.1924 Lithgows Ltd, Port Glasgow -748

4.1940-9.45 I Nortraships Ilåte

9-1953 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland &

Co AS), Bergen for GBP 60.000, od Hop

3.1958 opplagt i Arendal

12.1958 Til opphugging i Belgia for GBP 24.000,

18 dsFRO LKLP

4782g 8120d 439.7oa/427.5/54.2/23.8 ft

tweendecker 6ha 478/448 gb LR

T3 George Clark (1938) Ltd, Sunderland, 10 kn
12.1939 Short Bros Ltd, Sunderland -458

1941 The Carlton Steamship Co & The Combay

1951 disp Chapman & Willan Ltd, Newcasde

11,1955 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland &

SKIPETNR. 1 - 2003

av Langeland. Brakt flott 8.12, slept til Kiel

for reparasjon.

CR. od Menchy

Levert som Kari til DS AS Truls (Martin

Thondk), Oslo

Blessing utenfor Vliessingen, satt på grunn.

Brakt flott 8.11, slept til Zeebriigge for

lossing, rep i Antwerpen.

Co AS), Bergen for GBP 175.000, overtalt
11.52 od Gol
OpplagtÅstveitvågen 12.57-7.58, igjen i

Bergen 1-4.59 og i Eidsvåg våren 1960.

(Sverre Amundsen), Haugesund for
GBP 86.500, odAmma

Ltd, Piraeus), Famagusta for USD 95.000,

levert i Haugesund 16.2.1970,

od Cretan Hope

Beach 17.2.80.

Bygget som Hardanger for Westfal-Larsen

& Co AS, Bergen

slept fra Arendal, grunnstøtte ved

Vliessingen 10.1.59, trukket av dagen etter

og levert i Bmgge 14.1.59-

Bygget som Scorion for The Carlton

Steamship Co (R Chapman & Son),
Newcastle

Steamship Co Ltd (R Chapman & Son),
Newcasde

Co AS), Bergen for GBP 275.000, overtalt

24.11.55 i Barry, od Fro

Opplagt Arendal 2-12.58.

12.1965 Winsen Steamship Co SA, Panama for GBP 1969 Navale Cala di Volpe SpA, Cagliari

73.000, levert 21.12.65 i Hong Kong od

6.1967 Forlattbrennendel0.6.67iSør-Kinahaveti 1975 Til C N Santa Maria, Spezia for opphugging,

pos l6.30N-115.53E, på reise Kaohsiung-Da

19 ssACO LMHL 2078 g 2825(1 282.0/40.0/17.2 ft

1929g 2864d 269.6pp/4l.4/18.0 ft Singleclecker med halvdekk, MA, 4 rom/4 luker 141/131

Singledecker MA, 4 rom/4 luker 156/l43gb NV gb LR

T3 North East Marine Eng, 900 ihk oljefyring, 10 kn T3 North East Mar Eng Co Ltd, 10 kn oljefyring

5.1947 John Crown & Sons Ltd., Sunderland -220 10.1944 Grangemouth Dockyard Co Ltd,

1.1952 AS Willems Rederi (Tom Willems), Fredrik- Bygget som Empire Shepherd for Ministry

7.1955 DS AS Fro (August Kjerland & Co AS), Collier av Icemaid-typen

12.1960 Backers Rederi AS, Kristiansund for Opplagt Arendal vinteren 1958/59-

6.1367 Antonio Oliviero, Torre del Greco for 12.1969 Slept fraNakskov 9.12.1969 til Antwerpen

Moderne dampskip i Kjerland-flåten:

Gol (over) innkjøpt i 1952 (foto Skyfotos) og Aco i 1956 (foto Per ErikJohnsen)

Winsome od RosyPalornba

Nang i ballast, sank.

Bygget som Andwi for Rolf Wigand, Bergen Grangemouth -457

stad for GBP 285.000, odManx King ofWar Transport, London/Grangemouth

Bergen for GBP 175.000, levert 4.1956 od 1948 Sheaf Steam Shipping Co Ltd (W A Souter

Aco &Co Ltd), Newcastle od SheafArrow

Opplagt 6.1.58 i Åstveitvågen ved siden av 10.1956 Innkjøpt av DS AS Ask (August Kjerland &

Gol, bmtt opplag 10.4.59-

GBP 90.000 od Bremsnes 5.1969 Til Poul Christensen, Nakskov for USD

Ble liggende i Antwerpen fra 9- januar 1967 38.000, ankom Nakskov 14.5.69, anvendt

frem til salget i juni. som kornlager.

GBP 27.000, od Monte Bondone for avrigging. Skroget brukt som lekter.

1973 Giovanni Palomba, Napoli

20 ssEVA LMMM

hugging startet 15. januar 1975.

Co AS), Bergen for GBP 181.500, od Eva
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21 ms ASK LÄDK

1917 g 2735 d 275.1741.2/17.9 ft
Singledecker MA, 2 rom/4 luker, 138/132 gb NV
4x6-syl BMV, 1200 bhk, 1 prop
6.1950 Bergens Mek Verksteder, Bergen -385

10.1960 Innkjøpt av DS AS Ask (Auqust Kjerland &

1961 Forlenget Wilton-Fijenoord, Rotterdam:

2rom/luker 157/150 gb tmnk
3.1962 od Hop
10.1965 Grunnstøtte 19.10.1965 utenfor Florø på

11.1968 Royalib Shipping Corp (Florida Lines,

1971 Sea Breeze Navigation Inc, Monrovia od

1.1975 Cayman Tankers Ltd, Georgetown Cl od

1977 Arrestert i Kingston, Jamaica, opplagt

22 ms ASK JXVM
2875 g 4196 d 307.3/48.7/21.1 ft
singledecker MA tmnk 2ho/ha 204/194 gb NV
M 6 2310 bhk 12.5 kn MAN

5.1963 Cia Euskalduna de Construcciones y Rep de

Arendal 12.71-9.72

3.1973 Zepmare Navigation Co Ltd (Horst

1974 Juetland Shipping Co, Limassol od

7.1980 Ugars Maritime Co SA, Panama od Elliot
7.1984 Grunnstøtte 11.7.84 1 mil W av Ras Dib

Eva ble rederiet siste dampskip, en eldre engelsk collier innkjøpt i 1956 og solgt i 1969.
Foto via PerAlsaker

Levert som Nordraak til H Kuhnles Rederi

AS, Bergen

Co AS), Bergen for GBP 92.500, od Ask

2109 g 3100 d 299.1/41.2/17.8 ft

reise Mo i Rana-Sauda med koks. Lekk, satt
på gnmn i Florø havn, midlertidig tettet av
Sterkodder og eskortert til Bergen.

Miami), Monrovia, od Royal Comet

Margrit

Cayman Trader

herunder brøt det ut brann ombord

13.8.1977, slept ut av havnen og satt på
grunn 3 sjømil fra Plumb Point, utbrent.

Buques SÄ, Bilbao -157
Bygget for DS AS Ask (August Kjerland &
Co AS), Bergen
Trampfart Europa/transatlantisk, opplagt

Zeppenfeld, Bremen), Famagusta for
USD 620.000 od Zepmare

Jiitland

23 ms FANA LJPH
5137 g 8425 d 449.30a/435.2/55.8/25.2 ft
tweendecker sho/ha 544/494 gb NV
2M6 3600 bhk 13 kn MAN, 1 prop
10.1937 Deutsche Schiff u Maschinenbau ÄG - AG

GBP 115.000, sjøsatt 12.8,37 som Molda
4.1940-9.45 I Nortraships flåte
1959 od Molda County
1961 od Molda. Opplagt i Bergen 28.3.62 til salg
8.1963 KS AS Ocean Transport & Co & DS AS Fro

11.1965 Astronuevo Cia Naviera SA, Panama
(Marine Star Shipping Agencies Inc, New

Lighthouse i Rødehavet, pos 28.02N
-33.24E, på reise Lattakia-Bombay med
bønner i sekker. Overgitt som totalforlis.

Weser, Bremen-916

Kontrahert av Unilever, overtatt 1937 AS J
Ludwig Mowinckels Rederi, Bergen for

(August Kjerland & Co), Bergen for GBP
90.000, overtatt 9.63 i Bergen, od Fana

York) for GBP 155.300, lev 12.65 od

Captain Leonidas

Med Ask i 1963fikk rederiet sittførste nybyggpä 32 år. Skyfotos

4.1968 Grunnstøtte 7.4.68 på Cotopaxi Bank i
Canal Messier i Magellanstredet (pos
48.54S-74.27W) på reise Santos-Valaraiso
med sukker i sekker. Brakk senere i to,
vraket synlig i flere år.

24 ms FANAFJORD LCZK
4796 g 7600 d 462.8/58.7/21.7 ft
tweendecker sho/6ha 533/485 gb LR
M 8 6075 bhk l 6 kn Eriksberg-B&W

Bygget som Bengal for AB Svenska
Ostasiatiska Kompaniet, Göteborg

8.1963 KS AS Ocean Transport & DS AS Fro
(August Kjerland & Co AS), Bergen for GBP
180.000 inkl TCIB mnd tilbake, lev 10.63

11.1944 Eriksbergs Mek Verkstads, Göteborg -332

10.1966 od Fana

1967 AS Ocean Transport & Co (Christen

8.1973 Vimat Shipping Lines (Pty) Ltd, Singapore

2.1978 Til opphugging, satt på land Gadani Beach

25 ras ROY JXYF
2875 g 4196 d 307.3/48.7/21.1 11
singledecker MA tmnk 2ho/ha 208/194 gb NV
M 6 2310 bhk 12.5 kn Euskalduna-MAN

6.1964 Cia Euskalduna de Constr y Rep de Buques

3.1965 Kolliderte 2.3.65 i Panama-kanalen ved

7.1969 Brannskadet i innredningen 26.7.69 under

10.1973 Ore International Corp, Monrovia for USD

2.1978 Grunnstøtte 18.2.78 ved Isla de

SKIPETNR. 1 - 2003

od Fanafjord

Dole), Bergen

for NOK 3.000.000 od Natasha K

7.78.

SA, Bilbao-158

Bygget for DS AS Ask (August Kjerland &
Co AS), Bergen.

Cristobal med msAngeline på reise til
Europa.

dokksetting i Amsterdam, 1 omkom.

755.000 od Lisa

Providencia, Nicaragua på reise Tampa-
Guayaquil med fosfat. Hadde fått maskin-
skade dagen før. Skipet brakk i to.
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Singledeckeren
Ako, levertfra
Neptun-verftet i
1968. Skyfotos

26 ms GOL LAXR

50071123 g 1133/2068d 247.8/37.8/15.8 ft
Shelterdecker MA, 2 rom/luker, 92/85gb NV
8-syl Deutz, 1300 bhk 11 knop
2.10.1965 VEB Schiffswerft Neptun, Rostock -1167

5.1974 NV Duraas, Panama for USD 635.000, od

12,1979 RiUo di Navigazione SaS Enrico Colandrea,

1990 Nordsud SAS Vincenzio di Coppola & C,

1992 Rainbow Navigation Inc, San Lorenzo

1994 ukjent rederi, San Lorenzo, od K Georgios
1996 od Orchid

1998 annet ukjent rederi, reg San Lorenzo od

2.2001 Maskinskade 21.2.2001 ca 100 sjømil SW av

27 msFRO LJHF
1198g 2225d 257.9/37.8/15.9 ft
Shelterdecker, MA, 2 rom/luker, 100/93gb NV
8-syl MaK, 1600 bhk 11 knop
I.I967 VEB Schiffswerft Neptun, Rostock-1192

11.1970 SameietMSFro

11.1973 Fenelon Maritime Co Ltd, Famagusta, od

9.1976 Vapuretto SnC, Napoli, odMaik
1981 Coleandrea di navigazione SnC, Napoh, od

1984 Antares SnC di Illiana Antonio e C, Napoli
1987 Maranci SnC å Illiuno C e Mazzella, Napoli
10.1989 SADAV SpA (Grecon Sri), Napoli, od

1.1993 Wealth Shipping Navigation Co Ltd,
Valletta, od Sappbire

3.1997 Brann i maskinen/overbygningen 4.3.1997 i

SKIPETNR. 1 - 2003

Levert til IS Gol (August Kjerland & Co AS),
Bergen

Musketier

Napoli, od Grillo

od Charly

(Honduras), od Georgios F

Altawfik Bellah

Malta, tiltagende slagside, besetning på 8
tatt opp av mt Praiano, drev av og sank.

Levert til DS AS Fro (August Kjerland & Co
AS), Bergen

Altair

loleC

Montreal

Middelhavet i pos 38.04N-05.l4E, på reise
Gaeta-Malaga. Slept inn til Napoh 7.3.
videre?

28 msAKO
1198g 2225d 258.3/37.8/15.9 ft
Shelterdecker, MA, 2 rom/luker, 100/93gb NV
8-syl MaK, 1600 bhk 11 knop
3.1968 VEB Schiffswerft Neptun, Rostock -1197

2.1973 PR Holmön (Anders Folke Patriksson),
Skärhamn for USD 715.000, od Holmön

9.1979 Ob Öresundsvarvet AB, Landskrona,

7.1990 Viking Shipping Ltd (Wiking Shipping Ltd,
Liibeck), Antigua for SEK 6.875.000, od

1994 Viking Shipping Ltd, Antigua, od Bosra
199 Aref Al Tangir, Tartous (Syria)
1997 Shenadeh & Partner (Tartousi Shipping Co

29 msPAN /RAN IDLG

1599g 2900d 276.1/44.7/17.1 ft
Singledecker, MA, 2rom/luker 136/125 gb NV
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn
1.1972 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/31

4.1972 od Ran

4.1978 Flatra SNC di Antonio Pugliese & Co,

1.1984 Grunnstøtte 4.1 1984 på Ras Enghela på

30 ms EVA LEZF

1599g2900d 276.2/44.7/17.2 ft
Singledecker, MA, 2rom/luker NV
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn
4.1972 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/32

11.1981 Maria Mare SaS, Napoh, od Regina
1991 Valletta Mediterrean Shipping Co Ltd,

Valletta, od Mare Nostmm
2002 Fremdeles oppført i equasis, men med

Levert hl IS Ako (August Kjerland & Co
AS), Bergen

dekket hevet: 1572g

Viking West

Ltd), Tartous, odAbdulRahman 1
Fremdeles i fart

Levert til Sameiet Pan (August Kjerland &
Co AS), Bergen

Napoh od Sinni

reise Taranto-Tangier med 1900 tons steel
coils, forlatt som totalforlis.

Levert til PR Eva (August Kjerland & Co
AS), Bergen

ukjent eier og flagg. Siste havnestats
kontroll i Hamburg 29.1.99 med 30 feil.

JWMF 31 ms EIR LFSY

1599g 2946d 276.2/44.7/17.2 ft
Singledecker, MA, 2rom/luker, 136/125 gb NV
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn
6.1972 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/33

6.1976 AS Gro (August Kjerland &Co AS), Bergen
6. 1979 Navimar SNC di Biaglo Mancino Co, Napoh

for USD 1.100.000 od Venia

12.1993 Grunnstøtte 13-12 1993 utenfor Napoh på

9.2000 Gemko Shipping & Trading Co, Istanbul
reg Batumi od CMuzaffer

31 ms LOG LHSK

1598g 2900d 276.2/44.7/17.2 ft
Singledecker, MA, 2 rom/luker, 136/125 gb NV
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn
10.1972 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/34

9.1978 Constantino Attanasio & Partners, Napoh

2.1985 Grunnstøtte 15.2 1985 1.5 n mil N of

32 msHOP LKEM

1598g 2942(1276.2/44.7/17.2 ft
Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker, l,36g NV
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn
2.1973 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/35

12.1981 Intermare SnA, Napoli od Pelikan
1986 Montenoh SpA, Napoh od Fivel
1994 Tomavi SpA, Monte di Procido od Nausica

Levert til O Grohe Olsen & I Hysing Olsens
Rederi AS (Wm Neumann), Bergen.
Befraktning og management hos August
Kjerland & Co AS

reise Crotone-Genoa, slept til Genoa for
opplag, senere reparert.

Fremdeles i fart

Levert til Sameiet MS Log (August Kjerland
&COAS), Bergen

od Canova

Tarfaya, Marocco på reise Genoa-Lagos.
Forlatt som totalforlis, like ved vraket av
ms Nike (4237/1959) som hadde strandet

samme sted fem dager tidligere.

Levert hl Sameiet MS Hop (August Kjerland
& Co AS), Bergen

Fremdeles i fart.
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33 msSIG LLHM 1.6.1976 Stocznia Gdanska, GdanskB431/72 7.1978 Satti fart som LipskN/Biebrzafor
1598g 2942d 276.2/44.7/17.2 ft Levert til AS Gro (W Neumann), Bergen, Norwegian-Polish Shipping Ventnre Ltd,
Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker, 136 g NV med befraktning og operasjon hos August Szczecin
12-sylCegielski-Fiat2500 bhk 13 kn Kjerland&Co 1994 Tulip Maritime Ltd (Wind Shipping ApS), St
6. 1973 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/.36 10.1978 Kolliderte 13.10 1978 med Suwalka (2424/ Vincent, od Ciboney

6.1982 Overført til PR Haugo (Paal Wilson & Co ved Swinoujscie 1978: Overtatt av polske Fremdeles i fart

3.1984 maskinhavari - slept Bergens Mek 1979 Sønderborg Sand & Grus AS, Sønderborg - msPOL

6.1985 Dernal Shipping Co Ltd (Nicolaos sandsuger 1592g od Kis Coba Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker NV

1998 Goodream Shipping Ltd, Panama, od 7.1985 De Beer Maritime Ltd, Durban for 7.1978 Stocznia Gdanska, Gdansk - 431/75

2000 Neravlakas Shipping Corp (Coastal Marine Bergen, men aldri overtatt

2001 Harmony Marine SA, Panama, od Mirage 36 msFRO LGEQ Pohsh Shipping Venture Ltd, Szczecin
4.2001 Sank 5.4.2001 30 sjømil NW av Bayovar 1593g2977d 276.0/44.7/17.211 3.1979 Kantret og sank 17.3.1979 7 mil Wav

34 ms ASK LCLU &Co AS), Bergen
1593g 3024d 276.0/44.7/17.211 6.1982 PR Geilo (Paal Wilson &Co AS), Bergen od - msRAN
Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker, 136g NV Geilo 1592g 3000d 83.1.3/13.60/6.43 m
12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn 8,1986 Guernsey HVA Coasting NV, Valletta Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker NV
28.4.1976 Stocznia Gdanska, GdanskB431/71 4.1989 Wilson Shipping (Malta) Ltd (Paal Wilson & 12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn

6.1982 PR Beito (Paal Wilson &Co AS), Bergen od SA), St Vincent, od Venus Bergen, men aldri overtatt

3.1987 Feamleys AS, Oslo/Bergen Adriaterhavet, slept inn til Venezia Polish Shipping Venture Ltd, Szczecin

5.1987 Fiducia AS, Oslo/Bergen

6.1987 Andley Shipping Ltd, VaUetta, od Haslo od Kish

12.1997 ActinorShort Sea IIAS,Oslo/Valletta - msNOR 9.2000 SetiiSliipping&TradingLtd,istanbul/

35 msAISA LCVX 12-sylCegielski-Fiat2500bhk 13 kn
1593g 3024d 276.0/44.7/17.2 ft 7.1978 Stocznia Gdanska, Gdansk - 431/74

Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker, 136 g NV Bygget for August Kjerland & Co AS,

12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn

22

Levert til Sameiet MS Sig (August Kjerland 69) i innseilingen til Stettin på reise Norge- 6.2001 Pearl Shipping Ltd (Lema Shipping

&Co AS), Bergen Stettin med titanmalm. Sank nå grunt vann Helsingborg) , St Vincent, od Seaway

AS), Bergen od Haugo myndigheter - hevet

Verksteder Laksevåg Verft slept til Svendborg Skibsværft for ob til 1592g 3000d 83.13/13.60/6.43 m

Hadjidakis), Limassol odEvangelia 1 1.1983 Sydbank Sønderborg for DEK 1.000.000 12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn

Goodream USD 900.000, od Douglas Bay Bygget for August Kjerland & Co AS,

Inc, New Orleans), Panama, od Mouzaki 7.1978 Satt i fart som Koronowo for Norwegian-

etter lekkasje i maskinrommet i rom 2, Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker, 136 g NV Hammeren, Bornholm, på reise Gdansk-

under reise Balboa-Valparaiso. Besetning 12-syl Cegielski-Fiat 2500 bhk 13 kn TVne med trelast. Fikk slagside da

pålOreddet. 2.7.1976 Stocznia Gdanska, Gdansk B431/73 dekkslasten løsnet i sterk knlig. Beestening

Levert yil Sameiet MS Ask (August Kjerland Co AS, Bergen), VaUetta 7.1978 Stocznia Gdanska, Gdansk -431/76

&Co AS), Bergen 11.1996 Kletzmer Navigation Ltd (GMA Maritime Bygget for August Kjerland &Co AS,

Beito 1.2001 Lekkasje i maskinrommet 29.1.2001 Ni 7.1978 Satt i fart som Niewiadow for Norwegian-

Fremdeles i fart. 1592g 3000d 83.13/13.60/6.43 m VaUetta, od Halden

Singledecker, maskin akter, 2 rom/luker NV Fremdeles i fart

Levert til Sameiet MS Fro (August Kjerland på 21 reddet.

Trobg kondemnert.... ... Roca Shipping Corp, Bridgetown Barbados,

Bergen, men aldri overtatt

SKIPET NR. 1 - 2003

Polskbygde Hop ved kai i
Stavanger. Foto Olav Moen
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I tidsrommet 02-06. desember 2002 holdt Nordlandfylkesting møte i Bodø, der budsjettetfor 2003 ble behandlet. Under
dette møtet ble «erstatningsraten» Narvik - Lødingen - Svolvær vedtatt nedlagt medgyldighetfra 01. januar 2003- Dette
satte kommunikasjonen mellom Ofoten og Lofoten mange år tilbake, og vedtaket vakte også mange sterke reaksjonen
Hvordan startet så «erstatningsraten» Narvik - Lødingen - Svolvær?Hvordanfikk denne ruten navnet «erstatningsraten»?
For åfinne noen svarpå dette, må vi se bakover i historien ved å skru tiden tilbake en god del år. Herfølger historien
om raten,- og litt til.

Saltens Dampskibsselskap var det første lokale

selskap som begynte å trafikkere mellom Ofoten

og Salten etter at Nordenfjeldske og Bergenske

trådte ut. Høsten 1883 startet Saltens seilingene

på ruten Bodø - Innlandet - Ofoten, en rute som

bestod helt til cirka 1988,- i de siste årene som

godsrute.

Saltens hadde også ruteforbindelsen Narvik

- Lødingen - Svolvær. Allerede før 1900

seilte selskapet en rute kalt «Hurtigrute»

Ofoten - Lofoten - Ofoten, med anløpsstedene

Viktoria-hamn (Narvik) - Liland - Lødingen

- Voje i Lødingen (prøveanløpssted) - Svolvær

- Lødingen - Kjeldebotn - Liland - Viktoriahamn fjernstyring der Saltens ikke alltid tok hensyn

- Rombaks-botn. Selskapet seilte mellom Ofoten til Ofotfolkets ønsker. Til slutt ble folket inne With, hurtigruta Og RiSØyreiUia

og Lofoten også etter 1900, men ut fra historien i den unge malmbyen Narvik så frustrert og Den 02. juli 1893 startet hurtigruteseilingene

virker det som at det var et heller ustabilt sinte over Saltens sine seilinger, der følgene takket være Richard With sitt store engasjement

rutetilbud som følge av selskapets økonomi i ble at Ofotens Dampskibsselskap ble etablert for dette under Vesteraalens Dampskibsselskap.

de påfølgende årene. En økonomi som svingte i 1912 for å ivareta sine interesser. Dette var Som mange vet fra hurtigrutehistorien, er han

fra det nesten katastrofale til det bedre. Ruten selvsagt noe Saltens Dampskibsselskap i Bodø betegnet som «hurtigrutens far» - også en av

har trolig vært nede i perioder.

Historien forteller at folket i Ofoten-området i sør. Ofotens og Saltens var ikke bare kon- i hurtigruteseilingene etter hvert. Hurtigrute

ikke alltid var like tilfreds med Saltens sitt kurrenter. Med årene fiilgte det konflikter, der skipene seilte gjennom Tjeldsund med anløp

rutetilbud som til tider var dårlig, ustabil, forholdet mellom selskapene i sine stunder ikke av Lødingen både på nord og sør. Da Narvik

periodevis få seilinger, seilinger som stoppet var det aller beste, spesielt omkring seilingene i ble handelssted i 1902 som vokste raskt,- og

opp i perioder, m.m. Narvik hadde sine Ofoten-området. Ofotens sin historie inneholder samtidig også en viktig malmutskipningshavn,

interesser å ivareta i sitt nærområdet og mente mye motbør både fra Saltens og Bodø, og fra var byen totalt avhengig av sjøveis rutetrafikk for

at Bodø lå for langt unna - det ble på en måte myndighetenes side. sin eksistens. Byen lå jo avsides til fra hovedleia.

Utdrag fra Lødingens kommunikasjonshistorie som er under arbeid av ovennevnte forfatter

Saltens starter seilinger
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ikke likte noe særlig. Heller ikke de styrende kystens store pionerer. Både Nordenfjeldske og
herrer i fylkeshovedstaden og myndighetene Bergenske Dampskibsselskaper kom også med

Av Tore Kristoffersen

Saltens dampskip Sivert Nielsen
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«Erstatningsruten» Narvik - Lødingen -
Svolvær er blitt historie
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Forbindelsen byen hadde med hurtigruteskipene
var ved korrespondanse i Lødingen med de
lokale ruteskipene til Saltens Dampskibsselskap
og senere Tromsø Amts Dampskibsselskap.

Men det var ikke bare hurtigrutens etablering
Richard With stod for. Han er den mange i
Vesterålen kan takke for at Risøyrenna mellom
Hinnøy og Andøy ble til. I gamle dager ved lavvann
(fjære sjø), gikk bøndene på gården Lovik på
Hinnøy over til Andøy for å hente kreaturene
sine, da det var det mulig å gå tørrskodd mellom
øyene like øst av handelsstedet «Risøhavn» hvor
With holdt til. Der var det grunneste i Risøy
sundet. Allerede i 1872 luftet With ideen om få

mudret ei renne for mindre fartøyer, noe som
ble utført i perioden 1876-1881 og utdypet igjen
i 1892-94.

Så ble altså hurtigmten etablert. Nå hadde With
en ny drøm - at hurtigruteskipene skulle kunne
seile gjennom Vesterålen. Det ble mere fart i saken
da With ble valgt inn på stortinget i 1908. Etter et
avslag i 1910 ble det 5. april 1911 gjort vedtak
om at Risøyrenna skulle mudres og det ble etter
hvert gitt bevilgninger til prosjektet. Arbeidene
startet 15. september 1911.

Så - endelig den 25. juni 1922 var Vesterålen
en eneste stor festplass da Risøyrenna ble
åpnet. Tidlig på kvelden denne søndagen kom
Vesteraalskes hurtigruteskip Finnmarken til
Risøyhamn med kong Haakon om bord.

Dermed ble Risøyrenna åpnet for trafikk.
Åpningen skulle ganske raskt få betydning for
hurtigruteseilingene.

Allerede rundt månedsskiftet juni/ juli startet
den nye seilingsplanen til hurtigruteskipene.
Seilingene ble delt opp i 4 ruter. 2 av disse skulle
seile gjennom Tjeldsund både på nord og sør. De
2 andre rutene skulle seile gjennom Vesterålen

Erstatningsruten etableres

Ofotensførste Barøy, hygget i 1914. Foto via PerAlsaker

på nord og sør. Dermed fait to av seilingene
i hver retning bort fra Lødingen/Tjeldsund og
Narvik. Ikke minst var de nord-gående seilinger
til hurtigruteskipene viktige, i det gods og post
kom nordover. Ofotenområdets gode forbind
elsen sørfrå ble redusert. Myndighetene innså
at det måtte gjøres noe for erstatte bortfallet
i hurtigruteseilingene og sørge for at lokale
ruteskip kunne korrespondere med de nord
gående hurtigruteskipene et annet sted.

Svolvær ble nå utpekt som omlastingssted
mellom hurtigruta og lokale rutebåtene som
seilte til Ofoten-området. Det hører med til

historien at det var harde diskusjoner mellom
Lofoten og Bodø kommunikasjonsnemder om
hvor denne nye korrespondansen mellom de
lokale ruteskip og hurtigruteskipene skulle
finne sted. Fra Lofoten mente man at det hkk

være måte på hva Bodø skulle karre til seg. Fra
Lofoten ble det vist til at siden to av seilingene
til hurtigruteskipene på nord fait bort - samt
også sør, ble det dårligere förbindelser mellom
Lofoten og Ofoten. De mente at de var bedre
tjent med å få en god forbindelse mot Ofoten
fra Svolvær, der de lokale ruteskipene kunne
korrespondere med hurtigruteskipene. Bodø

Ofotens leide ds Torgtind iflere omganger. Foto via PerAlsaker

hadde allerede sin forbindelse mot Ofoten i sin

rute Bodø - Innlandet - Narvik, i tillegg anløp av
alle hurtigruteskipene

Dermed ble ERSTATNINGSRUTEN etablert på
strekningen Narvik - Lødingen - Svolvær,
som korresponderte med hurtigruteskipene i
Svolvær. De lokale ruteskipene mellom Narvik
ogSvolværskulle altsåpå denne måten erstatte
bortfallet av hurtigruteanløpene mellom
Lofoten og Lødingen/ Tjeldsund. I tillegg
ble det korrespondanse mot Vesteraalens
Dampskibsselskaps lokalbåter som seilte på
Lofoten og Vesterålen. Erstatningsruten ble
lagt ut for konsesjon, hvor både Saltens og
Ofotens Dampskibsselskaper søkte på dette.
Lofotposten kunne den 19 juni 1922 melde
at Handelsdepartementet hadde akseptert
tilbudet til Ofotens Dampskibsselskap for to
ukentlige seilinger. Sikkert til stor ergrelse
hos Saltens Dampskibsselskap. Saltens fikk
av denne grunn et par ledige skip som ble
brukt i andre seilinger. Anløpsstedene i
erstatningsruten Narvik - Svolvær var i den
ene vendingen Kjeldebotn og Lødingen, på den
andre vendingen Liland og Lødingen.

Ofotens Dampskibsselskap hadde bare et
fartøy, Barøy (I) som seilte i ruten Narvik
- Trondheim i dette tidsrommet. Rederiet måtte

derfor ut og leie et skip for å kunne sette i
gang erstatningsruten. Torgtind tilhørende
Torghattens Dampskibsselskap ble leid inn,
og den 02. juli 1922 startet seilingene på ruten
Narvik - Lødingen - Svolvær. Det ble gradvis flere
avganger i erstatningsruten med årene i forhold
til utviklingen av hurtigruteseilingene, og flere
mellomliggende steder ble etter hvert tatt opp
som anløpssteder.

Ofotens Dampskibsselskap begynte å planlegge
videre drift. Et nytt skip måtte skaffes slik at
selskapet seiv kunne seile mellom Narvik og

Ofotens videre drift
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Svolvær. I januar 1924 fikk rederiet Nordnorge

(I). Dette ble et meget populært skip, som ble

satt i trafikk 26. januar 1924 på ruten Narvik

- Trondheim. Dermed fikk nå selskapet satt sin

egen Barøy i erstatningsruten der Torgtind ble

avløst.

Det skulle imidlertid bli mye dødtid for

Barøy med bare to ukentlige seilinger i de

første årene. Rederiet var hele tiden på hugget

for å finne på noe nytt for å seile inn inntekter.

På vinteren 1925 ønsket Ofotens å starte en

seiling fra Narvik gjennom Vesterålen og til

Narvik igjen - populært kalt «Hinnøy rundt»

- også som «Vesterålsruten». Dette fikk rederiet

godkjenning for, og den 18. juni 1925 ble ruten

satt i gang. I denne ruten ble både Lødingen og

Svolvær lagt inn som anløpssteder. Barøy ble

også brukt i turistsammenheng, og til turer på

Lofothavet under skreisesongen med turister.

Men Barøy skulle møte sin skjebne. Den 17.

februar 1928 forliste skipet utenfor Andenes

havn i et forrykende uvær da skipet skulle

seile derifrå i «Hinnøy rundt». Skipet gikk på

grunn der det fikk store skader. Det ble satt på

grunn for å hindre at det sank, dessverre gjorde

værforholdene det til at Barøy til slutt sank og

ikke lot seg berge. Ofotens hadde da Skogøy

(I) ex. Inntrønderen liggende i opplag. Dette

skipet var ikke så mye brukt. Da rederiet fikk det

i april 1926, seilte det en stund i en melkerute

på Ofotfjorden. Det ble underskudd, noe som

førte til at Skogøy ble lagt i kaien og siden ikke

brukt så mye. Men nå kom skipet til nytte etter

Barøys forlis. Etter hvert leide Ofotens inn igjen

Torgtind fra Helgelandske Dampskibsselskap

for å avhjelpe situasjonen.

Direksjonen i Ofotens Dampskibsselskap be

stemte seg raskt for å erstatte den forliste Barøy

med et nytt skip. I 1929 kom det til Narvik, og

navnet - ja nettopp - Barøy (II). Nyskipet ble satt

i drift fra 26. august dette året, med seilinger i

erstatningsruten og «Hinnøy rundt». Da Ofotens

Dampskibsselskap og Nordnorge fikk komme

med i hurtigruteseilingene med gyldighet fra 1.

november 1936, der også Narvik fikk noen anløp

av hurtigruteskipene. Samtidig fait «Hinnøy

rundt» ut. Nå hadde Barøy kun erstatningsruten

å beskjeftige seg med. Men også dette skipet

seilte noen turer i turistsammenheng, med

blant annet turer på Lofothavet. Barøy ble også

brukt som avløsningsskip iNordnorges sted ved

verkstedsopphold o.l.

De vanskelige krigsårene
Den 9. april 1940 angrep tyskerne Norge under

den 2. verdenskrig. Det hele kom som et sjokk,

og mange mteskip langs Norges kyst stoppet opp

ien periode inntil de verste sjokkvirkningene fra Trondheim til Hemnesberget uten at den

hadde lagt seg. Den 10. juni kapitulerte Norge, britiske marine gjorde noe, til tross for at de var

hvor landet ble lagt under tysk okkupasjon. Men varslet om skipets ferd. Nordnorge nådde frem

dagbglivet måtte jo komme i gang igjen, vel nok til Hemnesberget der det tyske flagget kom til

påvirket av at Norge var under okkupasjon av topps. Forsinket kom to britiske marinefartøyer

tyskerne - samt de farer som måtte lure under til Hemnesberget hvor de kom i kamp med

en krig. Seiv tyskerne forlangte nok også at tyskerne. Britene åpnet ild mot Nordnorge som

trafikken skulle holdes i gang, de gjorde seg fikk en torpedo under vannlinjen og sank til

nytten av det også. bunns. Det var Barøy som var avløsningsskip for

For Ofotens Dampskibsselskap ble krigen Nordnorge da den var til vårpuss i Trondheim,

en tøff og hard påkjenning som vi skal se litt Barøy var på sørgående da tyskerne kom til

nærmere på. Den 9- april da tyskerne okkuperte Norge. For å hindre at Barøy skulle havne hos

Norge, lå hurtigruteskipet Nordnorge i Trond- tyskerne, losset skipet i Brønnøysund og seilte

heim for vårpuss. Skipet skulle settes i trafikk nordover igjen.

dagen etter, men på grunn av krigen ble den lagt Skogøy lå i Narvik havn da tyskerne kom til

til kai i Trondheim havn. Rederiet i Narvik mistet Norge -og Narvik. Om skipet seilte i erstatnings

etter hvert kontakten med skip og mannskap. ruten da Barøy seilte avløsning, eller et annet

Tyskerne fant ut at de hadde bruk for skipet til (leie)skip gjorde det er ukjent. Både Skogøy,

transport av soldater til Hemnesberget for å for Pykan og leiebåten Haldis fra Kjeldebotn ble

å komme seg videre nordover i Nordland. Den satt i evakueringsfart da Narvik by ble satt under

norske besetningen ble kastet på land, tyske kom hard bombardement våren 1940. Etter dette ble

om bord. Den 10. mai la Nordnorge ut på seiling Skogøy lagt i opplag i Skjomen en stund.

Ofotens satte også inn sin gamle Skogøy i Erstatningsruten. Foto via PerAlsaker

Ofotens nye Barøyfra 1929. Foto via Tore Kristoffersen
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D/S Torghatten ble leietfra Torghattens Dampskibsselskap mot slutten av krigen. Foto via PerAlsaker

Så skulle det roe seg noe ned. Fra 2. august 1940
ble Skogøy satt inn i trafikk på erstatningsraten.
Fykan ble også brukt noe inne på Ofoten, men
skulle visstnok ha blitt liggende mye under
krigen på grunn av skade. Ofotens skaffet seg en
båt til under krigen som fikk navnet Skjomtind
ex. Prektig som ble satt inn i en melkerute på
Ofoten. Barøy ble satt i rutefart mellom Narvik
og Trondheim igjen fra 5. august 1940. Men
Barøy skulle også møte sin skjebne. Natten til
12. september 1941 var skipet på vei nordover
fra Skutvik til Tranøy på Hamarøy, og var om lag
2 km vest av Tranøy fyr da et engelsk torpedofly
dukket opp og senket skipet. Mange passasjerer
og deler av skipets besetning omkom.

Ofotens slet mye nå. De arbeidet fortvilet med
å skaffe et nytt skip å få inn i hurtigrutefarten.
De fikk leie og omsider kjøpe det eldre hurtig
ruteskipet Erling Jarl som Erling Sannes fra
Bodø hadde hevet og pusset opp. Bodø ble dets
nye navn. Etter ca. 9 måneder gikk Bodø på
grunn og forliste. Så fant Ofotens et brukbart
skip i Mariehamn fra Åland. Det ble sendt til
Sarpsborg for noen ombygginger. Skipet ble
døpt Nordnorge (II), men Ofotens fikk aldri noe
glede av skipet da det på turen nordover ble det
råket av en torpedo ved Stad den 24. mars 1944
og sank. Verre kunne det vel ikke bh.

Skogøy fortsatte sitt slit mellom Narvik og
Svolvær i de harde krigsårene, og det preget
fartøyet. Lite vedlikehold og stell ble et problem.
Den ble sendt til verksted for reparasjonen I
de siste krigsårene leide Ofotens inn Hadsel fra
Vesteraalens Dampskipsselskap, og Torghatten
til Torghattens Dampskibsselskap. Høsten 1944
seilte det engelske hangarskipet Implacable opp
og ned langs kysten av Nordland på tokt.

Etter som de illegale radioene meldte fra om
tyske mål, kom flyangrepene fra hangarskipets
fly jevnt og trutt når det minst var ventet. Nå

kom det meldinger fra Lødingens radio også om
tyske mål. I Lødingen-området var det mye tysk
aktivitet, samt at stedet ligger strategisk til ved
hovedleia. Tyskerne hadde bygd forsvarsanlegg
ute på Nes og på Tjeldøy ved Ofotfjorden. De
hadde ellers tilhold på Barøy fyr, Barøyodden,
Rotvær fyr og ved Korsnes i Tysfjord for å nevne
noe.

Da Torghatten seilte ut fra Svolvær om morgenen
den 28. Oktober 1944, lød det meldinger om
et engelsk hangarskip som lå utenfor Lofoten
(Implacable). Det kunne bety flyangrep, men
hvor - det visste ingen. Da klokken var 10.00,
var Torghatten på vei inn i Lødingen havn
da det braker løs med et engelsk flyangrep.
Etter en tids skyting og bombarde-ment, var
Torghatten blitt gjennomhullet. En styrmann
omkom under dette angrepet, visstnok også
tyskere Torghatten måtte til verksted i Harstad
for å få sveiset igjen hullene. Det kom faktisk
et flyangrep til i Lødingen senere samme dag.
Denne dagen ble blant annet Haugesunds-skipet
Karmøy som lå med kislast i Lødingen og ventet
på eskorte senket.

Etter krigens slutt tok Norge et langt sukk etter
5 harde krigsår. Mange sår skulle leges. Krigen
hadde satt sine spor innen skipsfarten. For de
mange ruteselskaper var det tapt flåte, nedslitte
skip og menneskeliv som hadde gått tapt - både
passasjerer som mannskap. Landet stod foran
en stor gjenreisning hvor store oppgåver
ventet. Det krevde økt transportbehov - samt at
rutetrafikken generelt måtte komme i gang igjen
slik at samfunnsmaskineriet skulle begynne å
fungere. Rederiene gikk igjennom situasjonen.
Hva hadde man av skip? I hvilken stand var de

Gjenreisningen starter -
ny flåte bygges opp

i? Hvilke nødvendige reparasjoner - eventuelt
diverse ombygginger måtte til for å sette skipene
i stand igjen? Hvor kunne man eventuelt finne
ny tonnasje for bruk? Spørsmålene var mange
- likeså utfordringene. Det var mangel på så
mangt, samtidig begynte kostnadene å stige.
Drivstoff måtte også vurderes.

Ofotens fikk sendt Skogøy til verksted for
storoverhaling, og deretter satt inn trafikk igjen
i erstatningsruten. Med rederiet hadde behov
for mere tonnasje med tanke på ruten Narvik
- Mosjøen (for korrespondanse med togene).
Fra Erling Sannes i Bodø fikk rederiet leie
Bogøy som ble satt i trafikk fra 25. juni 1945,
et skip som også har seilt på erstatningsruten.
Da Ofotens ønsket å kjøpe skipet, ble selskapet
møtt med den betingelse fra Sannes at da måtte et
annet skip også inngå i handelen - skipet Bolga.
Dette var visstnok en situasjon Ofotens ikke helt
ønsket seg. Men transportbehovet var økende og
tonnasje trengtes. Generalförsamlingen i Ofotens
Dampskibsselskap aksepterte betingelsene på
et møte den 10. oktober 1945 og kjøpe begge
skipene. Den 1. desember 1945 var skipene
overtatt og kom inn på Narvik havn med sitt nye
rederimerke på skorsteinene. Bolga ble satt i
trafikk i erstatningsruten dagen etter sammen
med Skogøy.

Fra rundt 1950 kom det en stor produksjon
av nybygg til flere ruteselskaper, med nye tids
messige skip. Dette gjaldt Ofotens også. Først
kom Barøy (III), som ble satt inn som erstat
ningsskip i hurtigruten i en kortere periode.
Deretter ble det satt i fart på Mosjøenruten
hvor Bogøy ble avløst. Senere havnet Barøy
i hurtigrutefart. Skipet ble visstnok brukt litt i
erstatningsruten i noen ytterst få tilfeller.

Ofotens planla videre, nå et nytt skip for
erstatningsruten. Skipet måtte ha lastekapasitet
- samt soveplasser, da skipet skulle korrespon
dere med hurtigruta i Svolvær om kvelden.
Seilingene til Ofoten skjedde om natten. Den
17. juli 1953 kom Skogøy (II) til Narvik etter en
fantastisk jubeltur nordover. Om kvelden samme
dag ble skipet satt i trafikk. Dens første oppgave
ble så seile i «Hinnøy rundt» som rederiet fikk ta
opp igjen, i tillegg til beskjeftigelser i erstatnings
ruten. Den ble også brukt til turistturer om
somrene påSkjomen. Den gamle Skogøy (I) ex.
Inntrønderen ble døpt om til Tjeldøy (I), og ble
noe senere avhendet. Sammen med Skogøy (II),
seilte også Bogøy. Bolga ble avhendet i 1952.

I en kortere periode i 1953, hadde den nye
Skogøy seilinger om onsdager der Stamsund
og Henningsvær ble anløpt. Det var populært.
Men stor ble skuffelsen da disse stedene ble

sløyfet i vinterrutene.
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Etter krigen ble hurtigruteseilingene gjennom

Tjeldsundet redusert, med påfølgende flere

avganger i erstatningsruten. Til slutt seilte

hurtigruteskipene bare en gang på nord og

sør i gjennom Tjeldsundet, hvor de i mai 1954

forsvant for godt i sine ordinære seilinger. Nå

ble Lødingen og Narvik uten anløp av hurtigrute

skipene. Hurtigruteskipene kom for øvrig ikke

tilbake i Tjeldsundet før ekspressrutene startet

om somrene (perioden 1958 - 1982).

11956 fikk Ofotens et mindre lokalskip som fikk

navnet Tjeldøy (II) som seilte i indre Ofoten.

Tjeldøy seilte noen ganger som avløsningsskip

i erstatningsruten. 11957 kjøpte Ofotens et skip

fra Hardanger Sunnhordlandske Dampskibs

selskap som hette Kvinnherad. Skipet ble

omdøpt til Tranøy. Dette førte til at Bogøy ble

tatt ut av ruten og solgt senere.

Generelt seilte nå Skogøy og Tranøy i

erstatningsruten. Det var 6 seilinger i uken til

Svolvær i 1963 - 3 anløp med hver båt i uken

i Svolvær. Når Skogøy seilte «Hinnøy rundt»,

seilte Tranøy i erstatningsruten. Tranøy utførte

også seilinger til Tysfjord/Lødingen, med anløp

av Ofotsteder, og har også seilet i «Hinnøy
rundt».

Sekstiårene som skulle bli urolig for Ofotens

Dampskibsselskap. Veiene snodde seg mer og

mer frem i distriktene. Gradvis overtok kjøre

tøyer etter båtene. Av den grunn ble ruteskipene

etter hvert overflødige både hos Ofotens som

hos andre lokale dampskibsselskaper, slik at

seilingene ble innskrenket, anløpssteder sløyfet

- eller ruter ble kuttet bort. Myndighetene ønsket

å endre mye på dette, for så vidt greit. Men det

var ikke alle steder som hadde fått fullgode

løsninger med alternative förbindelser. Slike

steder var fortsatt avhengig av sjøveis transport.

Omsider kom nye Skogøy

i 1953, et skip som vil bli

lenge busket. Prospektkort

fra rederiet

Kampen for rutetilbudet

Dette forstod rederiene som ville planlegge fylkesmannen i Nordland, og Nord-Norsk

videre drift med best mulig tilbud til de som Reiseforbund var blant de mange deltakere. Der

bodde langs leia, inntil bedre kommunikasjons- ble det protestert mot de endringer Samferdsels

løsninger ble etablert. Men myndighetene hadde departementet hadde kommet med. Det ble vist

en tendens til ågå vel hardt til verks -og fort, til at Narvik og Ofoten ide senere årene hadde

noe som skapte fortvilelse og sinne. mistet flere ruteanløp - som hadde opphørt. Det

I desember 1962 kom det beskjed fra Samferd- Troms Fylkes Dampskibsselskap, ruten Mosjøen

selsdepartementet hvor de hadde bestemt at - Honningsvåg med Finnmarks Fylkesrederi,

seilingene på erstatningsruten Narvik - Lødingen mens ruten Bodø - Innlandet - Narvik med

- Svolvær skulle reduseres fra 1. september Saltens Dampskibsselskap var blitt noe redusert

1963. Ruten skulle bare betjenes med et skip. med årene. Hurtigruteskipene var for lengst blitt

Altså måtte Ofotens kvitte seg med et skip, og borte med anløp av Narvik og Lødingen,

det var Tranøy. Skogøy skulle seile alene.

Dette endringsforslaget ble avløst av kraftige Av det om ble sagt på møtet, kan følgende trekkes

protester fra både rederi og de som bodde langs ut: Erstatningsruten som ble etablert i 1922,

leia. Et møte om saken ble awiklet hos Ofotens hadde som mål å skaffe Narvik med Ofoten-

Dampskibsselskap ganske raskt, hvor de berørte området korrespondanse med hurtigruteskipene

kommuner ble informert om endringene som i Svolvær, som følge av bortfallet i hurtigrute-

var varslet fra departementet. seilingene. Erstatningsruten måtte ikke bygges

Den 17. januar 1963 ble det holdt et ned, da det ville føre til dårligere rutetilbud. De

kommunikasjonsmøte i Narvik der ordførere, forskjellige næringer og industri var avhengige

Ofotens Bogøy var modernisert i 1944. Foto via PerAlsaker

gjaldt ruten Harstad - Lødingen - Narvik med
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av gode kommunikasjonstilbud med hensyn til øret til. De mente at de tilbakemeldinger som Ofotens meget. De opplevde å bli motarbeidet
transport. En dårligere kommunikasjonstilbud var mottatt ikke endret på noe. Seilingene skulle og følte det vanskelig åfå planlegge sine seilinger
ville skape problemer for å etablere nye reduseres, med den forskjell at innskrenk- på best mulig måte, der de nå måtte innskrenke
arbeidsplassen Narvik hadde veiforbindelser ningene ble utsatt til 1. januar 1964. sitt rutetilbud - i tillegg til at selskapet også ble
mot Tromsø, Harstad, mot Lødingen - snart Det ble arbeidet mye hos Ofotens Dampskibs- tvunget til å seige et skip. Men både rederiet og
mot Vesterålen også og sørover mot Fauske og selskap for å finne andre løsninger som gjorde de berørte kommuner måtte bare ta saken til
Bodø. Rutetilbudet for person og godstransport at de kunne slippe å seige fra seg Tranøy. etterretning. Man slapp opp for argumenter. I
var varierende, der korrespondansen ikke var Tanken var å beholde Tranøy i erstatnings- tillegg fikk Saltens Dampskipsselskap øke noe
like bra overalt. Ikke alle stedene langs skipsleia ruten. Videre la de frem et forslag om en rute på rutefrekvensen til Ofoten (Bødø - Innlandet
hadde fullgode alternativer som veiforbindelser Bodø - Vadsø for godstransport med Skogøy, - Narvik). Da ble det stilt spørsmål om Ofotens
og var fremdeles avhengig av lokale ruteskip. hvor også ruten «Hinnøy rundt» var inkludert. Dampskibsselskap skulle utmanøvreres i
Det var derfor uakseptabelt at seilingene på Dette syntes Nordland Samferdselsnemd ikke Ofoten?
erstatningsruten skulle reduseres, det ville bli passet Skogøy helt, da skipet ikke var noe For Saltens fungerte det slik at da deres skip
skadelig. Dessuten var erstatningsruten også typisk godsfartøy. Men nemda foreslo at en seilte fra Bodø til Narvik midt i uken, gjorde
viktig innen turistnæringen, både sommer rute Bodø - Narvik - Harstad - Tromsø kunne skipet ei vending i erstatningsruten når Skogøy
som vinter. Med jernbane fra Sverige til Narvik passe, da det var økende menger transittgods seilte «Hinnøy rundt». Da Saltensskipet ankom
kunne turistene komme til byen, for derfrå ta med jernbanen til Bodø som skulle til disse Narvik igjen, tok den opp seilingen igjen til
ruteskipene til Lofoten. Det var stor satsing den stedene. Dette ville nemda gi en nærmere Bodø. Det var søstrene Hamarøy og Ofoten
gang i Lofoten på turisme. vurdering om på et senere tidspunkt. Dette tok som seilte mest på disse to nevnte rutene til

Fergesambandet Svolvær - Skrova - Skutvik ble slik at samferdselsnemda i Troms var negativ Steigen ” ved sine tilfeller.
satt i drift den 3. juli 1963. Dette fant myndig- til Ofotens sitt forslag. I Narvik var man kraftig Ruten Narvik - Tysfjord - Lødingen som
hetene ut ville få betydning for Ofoten, noe som irritert på nemda i Troms, for uansett hva man Tranøy beskjeftiget seg med, med anløp av
ble tilbakevist. Det ble sendt et prostestskriv fra foreslo av nye rutetilbud og forbedringer på sjø Ofotsteder, ble nå lagt inn ien utvidet fjordrute
Narvik til Samferdselsdepartementet der det ble eller landevei, var signalene fra Troms negative. som Tjeldøy seilte i fra 1. januar 1964.
bedt om å utsette planen om innskrenkninger i Men til tross for at Ofotens fikk positive signaler Like før sommersesongen 1964 fikk Ofotens
erstatningsruten. Skulle dette likevel skje, måtte fra samferdselsnemda i Nordland for denne plutselig beskjed om at de fikk seile med to skip,
etannettilbudetableresforåoppveietapet, som nye ruten, vendte Samferdselsdepartementet dette med hensyn til turisttrafikken. Altså kunne
for eksempel anløp av hurtigruteskipene igjen. tommelen ned. Tranøy settes inn i seilingene igjen,- men bare
Det kom også kritikk for at de lokale myndig- Fra 1. januar 1964 ble Tranøy lagt i tampene for sommersesongen. For de som satt i Ofotens
heter/instanser ikke var blitt trukket med i Svolvær etter et lite verkstedsopphold. Mann- måtte dette fortone seg noe rart. Var Samferdsels
underveis i disse nye planene hos Samferdsels- skapet ble sagt opp, unntatt skipsoffiserene. departementet i ferd med å endre mening??
departementet. Skogøy seilte nå alene, og følgene ble noen Neida! Dette var bare en kortvarig affære hvor

18. januar 1963 hadde Samferdselsnemden store hull i seilingene. Dessuten, når Skogøy omtanken for turisttrafikken plutselig var blitt
i Nordland møte. Der ble-det gitt utrykk for at seilte «Hinnøy rundt», var det ingen i dens stor. Ofotens fikk den verst tenkelige start. På vei
disse endringene som Samferdselsdepartementet sted i erstatningsruten. Noe senere ble det til til Svolvær fikk Skogøy motortrøbbel og måtte
hadde bebudet måtte utsettes inntil videre, samt at myndighetene bestemte at Skogøy skulle ha til verksted. Tranøy seilte «Hinnøy rundt» der
at dette måtte utredes grundigere før eventuelle 5 seilinger i erstatningsruten, mens den sjette den fikk motorhavari på Toppsundet og måtte
endringer i seilingene. Men det virket som om seilingen (under «Hinnøy rundt») skulle utføres slepes inn til Harstad. Hva gjorde man nå?? Jo,
Samferdselsdepartementet hadde vendt det døve av Saltens Dampskibsselskap. Dette irriterte Tjeldøy ble tatt ut av sin rute og ble satt inn i

28

Ofotens opp og fremla en søknad for. Nå var det Saltens, delvis også Salten ex. Torghatten og
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Tranøy kjøptfra HSD i 1957

og seilte i Erstatningsruten

sammen med Skogøy.
Foto Kanstad
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erstatningsruten. Fykan som seilte i Skjomen
ble satt inn i Tjeldøys sted. På Skjomen ble en
av Narvik havnevesens båter satt inn. Ikke noe

morsomt for selskapet. Dette tynget selskapets
ledelse, seiv på den store festdagen den 19- juni
1964 da de presenterte sitt nye hurtigruteskip
Nordnorge(lll) i Narvik havn. Men det hele
skulle ordnet seg til slutt.

Etter at Tranøy var ferdig i sine seilinger, ble
den lagt i opplag. I oktober 1964 mistet skipet
statsstøtten. Tranøy ble senere utleid, og siden
solgt i 1968.

Det var ikke bare erstatningsruten som
myndighetene ville endre på. Også ”Hinnøy
rundt” skulle det skje noe med, både i form av
endringer - eller nedleggelse. Ofotens protesterte
mot dette og mente at «Hinnøy rundt» måtte
bestå inn til Vesterålen fikk sine broanlegg
ferdige. For Ofotens Dampskibsselskap skulle
det bli en kamp om både «Hinnøy rundt» og
erstatningsruten i årene som fulgte.

Myndighetens ytringer om nedleggelse av
«Hinnøy rundt» steg etter 1970. Denne seilingen
opphørte fra 1. juni 1975. Dermed kunne Skogøy
bare konsentrere seg om erstatningsruten. Da
skulle visstnok også den ukentlige vendingen for
Saltensbåtene i erstatningsruten under seilinger
i «Hinnøy rundt» også ha opphørt.

Farvel til kjære Skogøy -

hurtigbåtene kommer
Et annet trekk i den lokale rutefarten i 1970-
årene, var inntoget av hurtigbåter (katama
raner), Ofotens var tidlig ute med å planlegge
en hurtigbåt i erstatningsruten. Skogøy begynte
å dra på årene, og rederiet var interessert i å
skaffe seg et nytt tidsmessig fartøy. Hurtigbåtene
var nå trenden med rask transport langs
sjøveien. Men Ofotens hadde ikke regnet med
myndighetene i denne saken. Ofotens som helt
siden etableringen jevnlig blitt motarbeidet av
myndighetene når det var noe, og skulle få
oppleve dette problemet også i sine planer om
hurtigbåt. Svaret fra myndighetene var nei!!! Det
var ingen godkjenning for noe slikt. Dermed
måtte Skogøy fortsette. Kanskje myndighetene
ikke ville ha noe hurtigbåt der, da de jevnlig var
ivrige med å foreslå erstatningsruten nedlagt?
Det kom flere slike antydninger om dette, og
det steg i styrke. Virkelig alvorlig var det i 1977
i den nye planen som da forelå,- da hadde ikke
denne ruten livets rett lenger. Dette avløste
sterke protester fra både rederi og de berørte
kommuner langs leia. En nedleggelse av denne
ruten ville ikke bli akseptert. Nok en gang - av
mange ganger ble ruten berget. Men for hvor
lenge..??? Jo, nye kamper for rutens eksistens
fant sted i de senere år også.

Først i 1982 kom det positive signaler fra Skipets pålitelighet gjorde at folket langs leia
myndighetene hvor Ofotens fikk aksept for å fikk stor tillit til skipet. De kunne alltid regne
sette inn hurtigbåt i erstatningsruten. Samferd- med Skogøy. Noen grunnstøtinger og branner
selsstyret i Nordland ga også selskapet klarsignal kom den ut for. Men det virket nesten som den
til å starte seilinger med hurtigbåt våren 1983. bare ristet det av seg og fortsatte ufortrødent
Endelig!! - var det vel noen som tenkte. For videre. Men tiden var løpt fra Skogøy. Den seilte
ennå seilte Skogøy av 1953. Dette skipet skulle for sakte, den var slitt etter mange års bruk.
bli noe meget spesielt for folket langs leia. For Reisene sjøveien skulle nå gå raskere langs leia.
Skogøy var en uvanlig båt. Konstruktøren fra Den Til tross for dette var dette stolte Skogøy fortsatt
Norske Amerikalinje hadde gjort et virkelig godt «still going strong.» Men Skogøy hadde til de
håndverk i sine tegningsarbeider. Skipet hkk et grader tjent sitt folk langs leia til fullkommenhet,
usedvanlig flott skrog som gav skipet gode sjø- både i erstatningsruten og «Hinnøy rundt». Ja,
egenskaper. Ja, konstruktøren var ikke snauere den hkk liketil seile litt i hurtigruten også da
enn at han lot konstruere skorsteinen hk den på Barøy (III) kom ut for motorhavari. Mange
Amerikalinjens Oslofjord. ble glade i Skogøy,- ikke så rart at den ble en

Skogøy kunne seile i all slags vær. Om det «seilende legende»,
stormet og kokte på fjorden forstyrret ikke
«den sjøsterke damen». Den red bølgene med Den 27. mars 1983 seilte den ut fra Narvik på
eleganse og kom til havnene presis på klokken. en av sine siste vendinger på Narvik - Svolvær
Ja, folk kunne stille klokken etter skipet, ble det - Narvik. Denne turen skulle bli noe utenom
sagt. Uvær stoppet ikke den. For det stod bare det vanlige. Om bord kom et gjeng - noen i
om mannskapet turde å slippe løs, for Skogøy Narvik, de fleste kom ombord i Lødingen,-
taklet det meste. Det ble noen avbrutte seilinger kalt «Skogøys venner». De ville bli med den
på grunn av uvær gjennom årene, men det var «ærverdige damen» på en av sine siste turer
jammen ikke mange. i erstatningsruten for å hylle skipet, og for å ta

OiiporiMtM 42421 14-daql. godsrute Tr.helm—HonningsvågKontorsjW*n 42060 ., . _ ,Kontonjafan 42060 c ...
Kau.r~-koi.torM 42037 Skipsekspedtsjon — Spedisjon

42359 - 42246
PuMliw.vdtlingM 42075

783 Narvik—Lødingen—Svolvær QQS
M/S «Skogøy»

1/10 1968-30/4~1969 «Skogoy» «Skogøy» S.D.S. «Skogøy» «Skogey» «Skogøy»
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farvel med kjære Skogøy. Det ble holdt taler og 31. mai 1985 ble hurtigbåten overlevert. Navnet

det ble sunget om Skogøy. Om kvelden lå skipet -ja gjett; Skogøy (III)!!! Et slik innarbeidet navn
i Svolvær hvor det ble holdt fest. I Skrova ble skulle ikke støves ned. Det skulle vise seg at

middagen sikret så alle ble både gode og mette. når hurtigbåten ble satt inn på erstatningsruten,

Stekt kveite var en del av menyen. I disse timene steg antall reisende betydelig. Mange oppdaget

kom det mange vakre ord om dette stolte skipet at det gikk raskere å reise mellom Ofoten og
- som det ikke fantes maken til. Under tidene Lofoten.

kom det frem at Skogøy var det man kalte et

skikkelig skip, hurtigbåtene ble bare omtalt

som «fremkomstmidler». Mat og hygge - ja, til
som «fremkomstmidler». Mat og hygge - ja, til planer - IW6 endringer
og med dans ble det ut ide små timer. Slikt no' Noe senere invilerte Samferdsei ssiefe„ i Nord

var ikke vanlig om bord den stolte Skogøy.For land i[m Sa|tens øg ofotens Dampskibs.se|skap ,
de som deltok pa denne luren med Skogøy ble var som føl ende . E, k , med

det utdelt et bevis. Skogøyseilte siste gangen i hl|rUgbäter var under p|anieggi„g, situasjonen
erstatningsruten 30-31 mars 1983. Sa var det da s„k a, ofote „ seilte ruten Narvik

slutt for den «seilende legende»! . Lødi . Svolvær, Saltens seilte en rute

Etter det en kan forstå, var visstnok Skogøymellom Bodø skutvik samt at selskapet

den siste rutebåt i sitt slag som ble trakket ut en gødsrute mellom Narvik og Bødø med
av bruk til fordel for hurtigbåt her i landet. Den m . søm n|nd, dette ad nkt var bbtt

19. april forlot den «seilende legende, sine Stunferdselssjefen foreslo et samarbeid
hjemtrakter for siste gang. med den svenske me|løm ofotens Sa|tens øm en hurd båtrute

flaggan bak i hekken, og med ny maling pamalt Bødø . Svo|vær , Lødi . Narvik

det nye navnet Seasidemedhjembavn Gøteborg. Nd skllUe ,e stridigheter komme til syne
Det fait noen larer over dette vakre skip som Det endte s|utt s|ik at bJde Saltens
forlot Ofoten.... nf , , f f .

Ofotens la fram hver sme planer for ruten.

Saltens tenkte å forlenge ruten videre fram til

Fra 1. april starlel en ny lid i erstatningsruten. SlokmarknesogtilNarvik . ågjøredetheltale„e,
Hurtigbåt ble satt inn. Men siden Ofotens Damp- , o .

, b * Ofotens slo til med at dette kunne de ogsa gjøre
skibsselskap ikkø hadflø hurtigbåt sølv, blø døt døt billi^ørø!!!
utleie. Først kom Øydronningen tilhørende .. . , , . , n

, , , , , 6 o T . Men poenget var at det skulle være et
Saltens Dampskibsselskap ien tre maneders tid. , ., f f  . .

1 f samarbeid, noe samferdselssjefen pa et vis
Deretter kom Træna tilhørende Helgelandske . , .... T , .,, , „ ,

& hkk ordnet til. Ideen var at det skulle bygges to

ha ses ap. identiske hurtigbåter for ruten. Av alle ting skulle
Endelig i 1984 hkk Ofotens lønn for sine strev. .., ,. .fo , . , . ... 0

. , 0 , , det Ivkkes afade to redenene hl a samarbeide
Myndighetene godkjente na rederiets planer om . , , , ...
, ö , o r F om noer t0 konkurrenter som evnhg var i
bvgging av en hurtigbåt for erstatningsruten. Den , , . , . ,u .,

° ° motsetmng til hverandre - helt siden

Deførste hurtigbåter - over Skogøy, denførste egne hurtigbåt,

og under Ofoten ved kai i Lødingen. Foto via Tore Kristoffersen

Ofotens ble etablert i 1912.

I mellomtiden den 1. januar

1988 skjedde det at Ofotens og
Vesteraalens Dampskibselskaper

fusjonerte, og navnet ble Ofotens

og Vesteraalens Dampskibsselskap
(OVDS), der dette selskapet med

årene skulle vokse seg større.

To nye hurtigbåter kom på

vannet,- søstrene Ofoten og
Salten. Den 6. juni 1988 startet de

seilingene på ruten Narvik - Svolvær
- Bodø - Svolvær - Narvik, kalt

«Lofotekspressen». Båter som seilte

enda hurtigere og med ny komfort.
Det ble populært.

Så skulle man få seg et støkk i
livet. Den 11. november 1988 kom

hurtigbåten Ofoten seilende opp

Vestfjorden på vei til Lødingen.

Det var sørvest kuling - dels
storm med mye sjø. I slikt vær
er ikke Vestfjorden å spøke med.

I nærheten av Rotvær fyr skjer det. Ofoten
havner ned i en dyp bølgedal, og med sin fart

trer den baugen under foranliggende bølge. Nå

tynget flere kilo med vann over vinduene i front

til salongen. Trykket ble for stort og vinduene ga

etter. Med et brak buldret store mengder vann

inn i salongen mot skrekkslagne passasjeren

Heldigvis kom ingen til skade, men det ble en

skremmende opplevelse. Ofoten seilte med

redusert fart inn til Lødingen hvor den ble lagt

til kai. Følgene av dette ble at både Ofoten og
søsteren Salten ble sendt inn til verksted for

ombygging for hindre at noe liknende skulle
skje.

«Lofotekspressen» skulle ikke leve lenge. Nåkom

det nye signaler fra fylkeshovedstaden i Nord

land. En ny ide om en rute var under planlegging.

Ruten ble kalt «Nordlandsekspressen», Sandnes

sjøen - Sortland. Dette skjedde i tidsrommet

rundt 1990. Nå ble søstrene Ofoten og Salten
satt inn i denne ruten. I mellomtiden leide OVDS

inn hurtigbåten «Helgelandsekspressen» fra

Saltens Dampskibsselskap på erstatningsruten.
Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap

fikk etter hvert en ny hurtigbåt til ruten Narvik

- Svolvær i 1991- Den fikk navnet Skogøy (IV).

Den første hurtigbåten Skogøy ble omdøpt til
Børtind og var tidligere havnet hos Saltens
Dampskibsselskap.

Men nye påfunn fra Bodø omkring sjøverts

kommunikasjon noe lengre sør i fylket gjorde

at den nye Skogøy noe senere ble tatt ut av
erstatningsruten og flyttet. Nå kom Børtind inn

på erstatningsruten igjen der den fikk seile en
stund. Børtind tilhørte nå OVDS siden Saltens

var fusjonert med OVDS i juni 1991-

11997 fikk Ofotens og Vesteraalens Dampskibs

selskap (OVDS) to nye hurtigbåter som skulle

brukes i «Nordlandsekspressen». De fikk

navnene Ofoten og Salten. De to første med

samme navn skulle selges. Det skulle ble

fryktelig mye støy fra Bodø og omegn om de to

nye hurtigbåtene som tydeligvis ikke tilfredsstilte

brukerne. Ikke seilte de så raskt som de gamle,

de forurenset for meget, og rörsystemet åmgerte
ikke helt under visse forhold. Det var visstnok

flere momenter inne i denne bråkete saken. For

å gjøre historien kort; de nye hurtigbåtene ble

ikke så mye brukt i «Nordlandsekspressen».

De gamle fikk fortsette. De ble siden solgt til en
annen eier i utlandet, men utleid til OVDS hvor
de nå fikk navnene Ofoten II og Salten II.

OVDS fikk etter hvert skikk på rörsystemet på

den nye hurtigbåtene, og de åmgerte bedre. Nå

ble den nye Ofoten satt i trafikk på erstatnings
ruten. Også den nye Salten seilte i denne ruten
i kortere perioder.
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Etter møtets avslutning vil det bli sosialt samvær ombord i «Bruvik», med servering av en varmrett. Pris for
servering: kr. 150.-

I tilknytning til årsmøtet innkalles hovedstyret til møte på kontoret til Dag Bakka jr., Slottsgaten 1, søndag 27.
april 2003 kl. 10.00.

Vi minner om at årsmelding og regnskap for lokalavdelingene skal være innsendt til Sekretær, og at lokalav
delingene skal utpeke medlemmer til hovedstyret.

Tur i Bergen havneområde.
Styret ønsker å arrangere tur i Bergen havneområde med veteranbåten M/S «Granvin». Styret har ennå ikke
fått bekreftet om båten er ledig lørdag 26. april, og må derfor ta forbehold om dette. Turen vil starte fra kaien
hvor «Bruvik» ligger, kl. 13.00.

Vi håper mange vil finne veien til Bergen denne gangen, og ønsker alle våre medlemmer vel møtt!

Årsmøtetfor Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes i Bergen
Lørdag 26. april 2003 kl. 17.00

Møtet avholdes ombord i M/S «Bruvik», ved Bradbenkskaien.

1. Konstituering
2. Årsberetning for 2002
3. Årsberetninger fra lokalavdelingene for 2002
4. Regnskap for 2002
5. Styrets forslag til kontingent for 2004
6. Styrets forslag til budsjett for 2004
7. Valg av; Formann for 1år

8. Eventuelt

o
Årsmøte for

Sakliste:

Kasserer for 2 år
Redaktør for 1 år
Valgkomite for 1 år
Vara revisor for 2 år

Styret

i  L—immm



For året 2002 kan vi notere en beskjeden oppgang i medlemstaUet. Det har kommet til mange nye, men vi har også
hatt et stort bortfall gjennom året. Ved årets begynnelse var medlemstallet 1246 og ved årskiftet var tallet kommet opp i
1265 medlemmer.

Medlemsbladet SKIPET er på mange måter föreningens ansikt utad til medlemmer og andre. SKIPET kom ut med
4 numre i 2002. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie, flåte-lister, en rekke faste spalter, samt mye
tilfeldig stoff. Vi forsøker forsiktig videre med forbedret layout for SKIPET.

NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått store endringer i 2002. Lokalavdelingen NSS-Øsdandet har hatt
en del medlemsmøter gjennom året. NSS-Nordvest er en aktiv förening og har gjennomført en rekke møter i
2002. NSS-Bergen ble startet opp igjen høsten 2000 og har holdt større aktivitet også dette året. Videre har vi
aktive lokalavdelinger som NSS, Flaugarland 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 (AlfJohan 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 lokalavd. Arbeidsutvalg, revisor og valgkomite velges av
årsmøtet. NSS s økonomi er anstrengt, viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.

I år 2002 ble årsmøtet awiklet på Stavanger Sjøfartsmuseum 27.april.
Dette årsmøtet valgte slik:

Etter endring av sakliste på årsmøtet ble Per Albert Lund valgt til vara-revisor for 1 år.
Øvrige styremedlemmer utpekes av lokalavdelingene, og er dermed ikke på valg under årsmøtet.

Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk skipsfartshistorisk selskap som for 2002 som viser et underskudd på kr 73698
Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap og balanse er avgitt av styre.

Min oppgave er å granske förenings årsoppgjør , regnskap og behandling av dens anliggende for øvrig.

Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de
revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendig for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholdet vesendige feil eller
mangler. Jeg har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de
benyttede regnskapsprinsipper.

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med gjeldene lover og gir et försvarlig uttrykk for økonomisk
stilling pr. 31.12.2002 og for resultatet av virksomheten i 2002.

Regnskapet viser at förenings egenkapital er tapt. Men förenings samling av bøker, video og bilder ikke kommer frem
i balansen, föreningen har dessuten akseptabel likviditet. På sikt må föreningen enten øke inntektene eller redusere
driftskostnadene. Budsjettet for 2003 bør derfor vise overskudd, og i løpet av et par år må egenkapitalen være positiv.

Oslo 19. januar 2003

For 2 år: Sekretær Frode Folkestad
For 1 år: Formann Per Alsaker

Ikke på valg: Kasserer Leif K. Nordeide
For 1 år: Redaktør Dag Bakka jr.
For 2 år: Revisor Harald Bjørkli

For 1 år:
For 1 år:
For 1 år:

Til medlemmene i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Valgkomite Dag Bakka jr
Valgkomite Terje Nilsen
Valgkomite AlfJ. Kristiansen

Årsberetning 2002

Revisjonsberetning2002

Harald Bjørkli
Förenings Revisor.



INNTEKTER:

Kontingent
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.

Fotosamling/skanner
Postgiro/bankomk.
Årsmøte/styremøte m.m.
Endring forskuddsbet. kontingent (173.000-261.900)

Utgifter

Årets resultat (underskudd)

EIENDELER:
Kassabeholdning
Innskudd (post/bank)

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:
Forskuddsbetalt kontingent

Eiendeler pr. 01.01.01
Årets underskudd

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 2002

Leif Nordeide

kasserer

Resultatregnskap pr. 31.12.2002

Balanse pr.

Bergen, 06.01.2003

Per Alsaker

formann

2002

402.200,00
8.360,00

35.054,00

453.976,00

331.750,00
45.611,00

1.200,00
12.518.00
12.545.00
2.060,00

16.384.00
86.900.00

527.674,00

38.179,00
- 73.698,00

-35.519,00

8.362,00

9.098.00
9.608.00

2001

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

48.246,00
- 10.067,00

38.179,00

Harald Bjørkli

9.260,00

1.100,00
5.066,00

0,00
1.001,00
5.866,00
9.450,00

revisor

- 73.698,00 - 10.076,00

31.12.2002

56,00 71,00
226.325.00 213.108,00

226.381.00 213.179,00

261.900,00 175.000,00
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Inntekter:

Budsjett NSS 2004

Utgifter:

Kontingent
Salg/gaver/porto
Renteinntekter

390.000,- Trykking SKIPET 325.000,-
10.000,- Portoutgifter 40.000,-
3.000,- Drift 10.000,-

Bibliotek 10.000,-
Omkostninger 1.000,-
Årsmøte/styremøter 4.000,-
Lokalavd./til disp. 15.000,-

Sum inntekter 405.000,- Sum utgifter 405.000,-

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 J



- HURTIGRUTEFART

- KYSTRUTEFART

- LOKALRUTEFART

- SKIPSBYGGING

i tekst, bilder og plansjer

v *m&Sm SjifeiSAiA.



Bestiling til:

16 stk. BDS - dampskip

NFDS : 16 stk. Dampskip i hurtigrutefart kr. 200.-

BDS : 16 stk. Dampskip i hurtigrutefart kr. 200.-

VDS : 4 stk. Dampskip i hurtigrutefart kr. 50.-

NFDS : 5 stk. Motorskip i hurtigrutefart kr. 60.-

BDS 5 stk. Motorskip i hurtigrutefart kr. 60.-

VDS 4 stk. Motorskip i hurtigrutefart kr. 50.-

ODS : 7 stk. I hurtigrutefart (+ 1 stk. NDS) kr. 100

DSD 4 stk. I hurtigrutefart kr. 50.-

NFDS : 8 stk. Kystruteskip (i farver 10 x15 cm ) kr. 150

NFDS ; 20 stk. I hurtigrutefart (i farver) kr. 320.-

HURTIGRUTE - samlerpostkort 9 x 14 cm

Hallfred Høyems vei 49 - 7047 Trondheim - Tlf: 73 91 59 81
E-mail: finn@illustrasjoner.no

16 stk. NFDS - dampskip

Finn R. Hansen

Porto i tillegg!

4 stk. VDS - dampskip

4 stk. VDS - motorskip

8 stk. NFDS - kystruteskip

20 stk. NFDS - hurtigruter

5 stk. BDS - motorskip

7 stk. ODS - ( + 1 stk. NDS ) 4 stk. DSD

5 stk. NFDS - motorskip

| j'j!
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Kommer: D/S ”Skjerstad” - D/S ”Erling Jarl” - M/S "St. Svithun” - M/S ”Harald Jarl” - D/S ”Midnatsol” - M/S ”Narvik”

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (20 avbildninger)
Det Bergenske Dampskibsselskab (21 avbildninger)

Bestiling til:

Vesteraalens/Stavangerske/Ofotens/Nordlandske DS (20 avbildninger)

HURTIGRUTE - illustrasjonstegninger 42 x eo cm

HURTIGRUTE - rederipresentasjoner 50 x70 cm

Hallfred Høyems vei 49 - 7047 Trondheim - Tlf: 73 91 59 81
E-mail: finn@illustrasjoner.no

Finn R. Hansen

D/S ”Finmarken”
D/S ”Richard With”
D/S ”Nordnorge” (24/36) A " *j \ \
M/S ”Finnmarken” (56) \ • ) i*, |
M/S ”Nerdnerge” (64) *i

M/S ”Trollfjord”
M/S ”Finnmarken” (02)     m

Pris: kr 171.-/stk ”™r”—
Porto i tillegg!
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Vesteraalens/Stavangerske/Ototens/Nordlandske DS

Porto t tillegg!



Bestiling til:

Hallfred Høyems vei 49 - 7047 Trondheim - Tlf: 73 91 59 81
E-mail: finn@illustrasjoner.no

Finn R. Hansen

REDERIBESKRIVELSER / å

- flåteliste m/bilder - / )/

/

Fosen Trafikklag kr. 220.- $*?» */

Namsos Trafikkselskap kr. 50.-

Torghatten Trafikkselskap m/tillegg kr. 80.-

Helgelandske m/tillegg kr. 95.- / /

Ofotens og Vesteraalske DS kr. 110.- JHÉr *
JSSf W

OVDS tillegg (1996 -2003) kr. 75.- / f /

Lofoten Trafikklag kr. 85.- jj
Nordtrafikk kr. 85.-

Troms Fylkes DS m/tillegg kr. 140.- j '***•• °/§ if

Finnmark Fylkesrederi m/tillegg kr. 75.- /JfflF I

Nor-Cargo KS m/tillegg kr. 90.- / /

Bachke & Co., Tr.heim kr. 65.- / //

Taubåtkompaniet (1995) kr. 90.- //

Det Nordenfjeldske DS kr. 280.- /jf

Trondhjem mek. Verksted kr. 290.- f' *

Lysøsund Mek. Verksted kr. 85.- t



Årets møtevirksomhet begynte på Bilde Galleriet i Tønsberg. 20 medlemmer til stede. Arne Johan Asmyhr holdt et
morsomt innlegg om en reise som handlet om og hette «Seks hurtigruter og 60 dager». Galleriet har jo masser av
bilder etc som medlemmene gledet seg med.

28. april dro gutta på tur til København, Helsingborg og Malmö, retur 1. mai. Kun fire mann dro på denne vellykkede
turen.

Årsmøte på Kanalmuseet i Ørje, samt båt tur med «Engebret Soot» Kun 13 deltagere møtte. Meget vellykket
arrangement.

Høstmøte ble holdt i Drammen Sjømannsforenings lokaler, med besøk på isbryteren THOR II. Igjen bare 14
deltagere.

Vintermøte, 23. november hos W. Wpå Lysaker. Vi så først en video om WW. Men høydepunktet var nok alle
Skipsmodellene. Bl.a. modellen av WW første dampskip D/S Talabot. Og det var vårt medlem/vår foredragsholder
sjøkaptein Johan Lorange som hadde laget modellen.

Vi har som kjent mistet vårt sponsor for «LOKAL» og det betyr at vi har ordnet utsendingene av «LOKAL», og tatt
kostnaden seiv. Med det fremmøte vi har på våre medlems møter kan vi ikke forsvare denne kostnaden. «LOKAL» er
jo først og fremst brukt for innkalling til medlemsmøter. Vi har vår egen hjemmeside, og den holder vi oppdatert om
medlemsmøter. Men vi sender ut «LOKAL» til de som har spesielt bedt om det.
Når det gjelder innkalling til årsmøte vil vi sende den ut til alle personlige medlemmer.

Föreningens tillitsmenn har vært: Formann og redaktør Harald Bjørkli

Årsrapport 2002

Avdeling Østlandet

Nestformann /styremedlem hovedforeningen Arne Gundersen
Styremedlem Atle Wilmar
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Avdeling Østlandet

A

Resultatregnskap for 2002 med balanse

2002 2001
INNTEKTER
Lotteri overskudd 1425
Medlemstilskudd 5000 0
Renteinntekter 460 795

Sum inntekter 6885 795

KOSTNADER

Gaver og blomster 800

Bank/adm/porto 273 139

Årsmøte/div utgifter 6500 310

Møteutgufter 465 562
Lokal 465 562

Sun kostnader 10971 2261

Resultat -4086 -1466

Aktiva
Bank 11772 16484
Kasse 626

Sum 12398 16484

Passiva

Egenkapital 1/1 16484 17950

Årets resultat -4086 -1466

v J



Styret: Per Albert Lund
Bjørn Djupevåg
Svein Thorgersen
Styret ble valgt på møte i lokalföreningen 14. februar 2002.

Aktiviteter:

Det har vært holdt 5 møter i föreningen i 2002:
- 14. februar: Besøk av pensjonistgruppen ved BMV og visning av del lav den nye videoen om BMV.
-14. mars: Bjørn Basberg fortalte og viste slides fra vrak og hvalstasjoner på Syd-Georgia.
- 25. april: Vi besøkte Sandviken Kustkultursenter og fikk omvisning på Gunnar Mikkelsen sin samling av

motorer og skipsutstyr.
2. oktober: Hurtigrutekveld med visning av to Hurtigrutevideoer.

28. november; Fra rutefart til cruisefart: Kåseri v/Gunnar Lepsøe

Med unntak av møtet 25. april var alle møtene på fiskerimuseet.
Frammøtet har vært bra men litt avtagende i høst, varierende fra 20-30 personer.

Økonomi:

Lokalföreningen har heller ikke i år hatt inntekter eller ført eget regnskap. Møteutgiftene har vært dekket av
hovedforeningen.

Medlemstall:

Lokalföreningen omfatter medlemmer av NSS bosatt i Bergen og omegnskommunene, ca. 200 personer.

For NSS-lokalforening, Bergen, 5.2.2003

Styret i avdelingen har bestått av: FormannEinar Sæter

Avdelingen har opprettholdt møtefrekvensen med møter en gang i måneden men har endret møtedagen til andre
torsdag i måneden. Dette på grunn av at det kolliderte med møtedagene til både skipper- og maskinistforeningen.

Vi har varierte temaer, fra «seil og kanoner» på Kristiansund havn i 1908 byens turistsjef fortalte om
engelskmennenes forsøk på å ta priser i Kristiansund havn, til sundbåtens historie med ide fra fergene på Hudson
River.

I juni hadde vi hyggelig besøk av Per Alsaker som kåserte om-, og viste en del av sin rikholdige samling av bilder og
opplysninger fra fyikesbåtene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Avdelingen er også aktivt med for å skaffe fram opplysninger og dokumentasjon fra tiden hvor Kristiansund var en
ledende aktør innenfor trålnæringen. Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Nordmøre Museum. Dette er
et omfattende arbeid som også neste år vil bli en stor aktivitet i avdelingen. I første omgang er det meningen at dette
skal bli underlag til en presentasjon over distriktets sildetrålere i bokform.

Avdelingen har hatt en gledelig økning i antall medlemmer og er pr. i dag 35 som sogner til vårt distrikt. Dette vises
også på fremmøtet som har øket betraktelig.

Vi har fremdeles samme møtelokale men det arbeides med å skaffe fram et «nytt» lokale, en svært gammel bygning
som eies av havnevesenet og som er tenkt brukt som et «maritimt senter» for flere aktører innenfor skip og
skipshistorie.

Kristiansund 09.02.2003
For NSS - Nordmøre

Årsmelding for NSS - Nordmøre for året 2002

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Kasserer Per Utne

Sekretær Kjell Laugtug

Avd Bergen

Kjell Laugtug, sekretær

Per Albert Lund
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Rekneskap N.S.S.Nordmøre 2002/2003

Debet Kredit
Saldo pr 3. april 2001 1988,83
Leige av Festlokale, Møte 6. juni 2002 750
Gebyr 10
Renter 2002 18,00

2006,83 760

Saldo pr l.feb 2003 1246,83

1—T* L, NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP - NORDMØRE

Kristiansund, den 22. januar 2003

Møteprogram for våren 2003

Styret inviterer til følgende møtedager og «tema»:

13. februar 2003. Murmansk - konvoiene.

Vi viser en ny Videoproduksjon av Forsvaret og NRK.

13. mars 2003. S/Tr. «Borgenes» - I fortid og framtid.
Video fra «Borgenes» i fiske.
Museumsdirektør Sverre Svendsen kåserer om «Borgenes» i fortid og
forsøker å se inn i framtiden for restaureringsprosjektet «Borgenes»

10. april 2003. Årsmøte.
Det vil bli utsendt separat agenda for årsmøte.

8. mai 2003. Kristiansund Havn,

I fortid - og hvordan ser framtiden ut.
HavnesjefJan Olav Bjerkestrand kåserer.

12. juni 2003. Presteskøytene.
I 1949 ble det levert 3 - presteskøyter til Finnmark fra
J.M.Kleivset Båtbyggeri i Halsa.
Den ene eksisterer i Kristiansund - M/S «Normann»
Einar Oterholm, Halsa, forteller om båtens livshistorie. Vi forsøker å

kombinere noe av dette med en båttur, hvilket vi kommer tilbake på.

Møtested: Handelshuset Patrick Volckmar i Vågen, til vanlig tid kl. 19.00

Med hilsen
Einar Sæter

formann.

V >



Men mørke skyer skulle kaste skygger erstat
ningsruten. Den økonomiske situasjonen gjorde
at Nordland fylke måtte spare penger. Plutselig
kom den overraskende nyheten i 2000 at hurtig
båten på strekningen Narvik - Lødingen - Svolvær
skulle legges ned fra 1. januar 2001 for å spare
penger. Dette skapte sterke reaksjoner langs
leia. Dette var den beste forbindelsen Lofoten

hadde med Ofoten og Narvik. Mange elever og
studenter fra Lofoten brukte hurtigbåten. Også
en del arbeidsfolk/pendlere. Mange passasjerer
benyttet denne ruten. En del mindre bygdesam
funn vest i Lødingen og Vågan kommuner hadde
også stor nytte av hurtigbåten når de skulle
gjøre bybesøk for handel og andre tjenester.
Hurtigbåten anløpte disse småstedene på
signal. Hurtigbåtruten passet også godt inn
i turistsammenheng, der turistene kunne
komme med toget fra Sverige til Narvik og stige
om bord hurtigbåten i Narvik for å reise til
Lofoten. Dessuten ble også en del gods fraktet
med hurtigbåten. For det fantes ikke noe god
alternativ godsrute mellom Narvik og Svolvær.
Passasjerbelegget var stigende, og OVDS mente at
denne ruten hadde et stort utvikbngspotensiale.
Da fylkestinget hadde møte siste delen av 2000,
ble bkevel ruten berget og pengene bmnet til
videre drift.

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap
inngikk så en tiårig avtale om hurtigbåtdrift
langs Nordlandskysten med Nordland fylke i
desember 2001.1 dette ligger det også at OVDS
skal få overlevert to nye hurtigbåter sommeren
2003.

De to nye Ofoten og Salten ble satt inn i
«Nordlandsekspressen». Dette fordi de gamle
Ofoten II og Salten II måtte leveres til eier. Som
en følge av denne omrokkeringen, kjøpte OVDS
inn to hurtigbåter fra Rogaland Trafikkselskap
- Ryfylke og Fjordsol. Førstnevnte båt ble døpt
om til Tjeldøy (IV), og ble satt inn på ruten
Narvik - Lødingen - Svolvær. Den andre fikk
navnet Nordfolda som ble satt inn btt lengre
sør i fylket, men har også seilt i erstatningsraten
i en kortere periode. Når så den to nye hurtig
båtene ble satt i trafikk sommeren 2003 i

Nordlandsekspressen, skulle Ofoten tilbake i
erstatningsraten. Det var planen.

Men fredningen av erstatningsruten Narvik
- Lødingen - Svolvær ble kortvarig. Våren
2002 kom det nye signaler: Hurtigbåten Narvik
- Svolvær skulle legges ned fra 1. januar 2003.
Årsak: For bte tilskudd fra staten til fylket for å
dekke opp for økende drivstoffutgifter og nye
sikkerhetskrav.

SKIPET NR. 1 - 2003

Nye trusler om nedleggelse

Mørke skyer over
erstatningsruten

Nok en gang var det sterke reaksjoner langs leia.
I Lødingen samlet representanter for de berørte
kommuner seg, der også OVDS var med. Der ble
de bebudede signaler fra fylket drøftet. Signalene
fra Lødingen var ikke til å misforstå: Det vart helt
uakseptabelt å legge ned denne ruten. Noe gode
alternativer fantes ikke.

Nå kom det også signaler i fra Evenes
kommune der det ble arbeidet med å ordne til

ei kai, hvor hurtigbåten kunne anløpe og hente/
bringe charterturister mellom flyplassen i Evenes
og Lofoten. Dette var en ny ide man ville prøve
å utnytte. Fra Bodø ble det antydet å forlenge
«Nordlandsekspressen» Sandnessjøen - Bodø
- Svolvær med en tur til Narvik om fredagene
- med retur fra Narvik om søndagene. Men sbk
noe passet ikke til det reisemønstret som fantes
hos folket. Og slettes ikke passet det elever og
studenter fra Lofoten for helgeturer hjem fra
Narvik. Protester til tross, det så ikke ut å hjelpe.
I november måned 2002 kom det signaler om at
erstatningsruten Narvik - Lødingen - Svolvær var
ute av budsjettet. Bare økte tilskudd fra staten
kunne berge ruten.

Nedleggelse, sinne, og oppgitthet
I tidsrommet 2-6. desember 2002 holdt

Nordland fylkesting møte i Bodø for å banke
igjennom budsjettet for 2003. Da ble hurtigbåt
ruten Narvik - Lødingen - Svolvær banket inn
i historien - med nedleggelse fra 01. Januar
2003! Med dette mente man at fylket ville
spare 8,5 millioner kroner. Representanter
fra Narvik, Evenes og Vågan kjempet hardt for
rutens eksistens. Det ble vist til et opplegg som
var under arbeid der det nye selskapet Connex
som skal trafikkere Ofotbanen, samt OBAS,
og flere kommuner var villige til å bidra med
økonomisk spleis for å holde hurtigbåten i drift.
Det ble foreslått å øke billettprisen, samt øke
skatteanslaget. Dessverre - hvor mye det ble

Hurtigbåten Skogøy (IV)- av Hardings designfra 1991 . Foto Tore Kristoffersen

prøvd med nye ideer for å holde hurtigbåten i
drift, det virket som om mange allerede hadde
bestemt seg. Videre drøftinger var heller ikke
interessant. Det ble satt frem forslag om å
utsette nedleggelse og utrede hurtigbåtruten
grundigere for å få frem alle elementer i saken.
Dessverre - med 29 mot 21 stemmer ble dette
forslaget stemt ned. Det kom signaler om at all
den markedsføringen som var planlagt omkring
hurtigbåten og jernbanen i forbindelse med
turisme, det var ingen ide lengre. Det var ikke
noe å markedsføre. Hvem skulle frakte turistene
fra Narvik til Lofoten nå? I Nord-Sverige var
fortvilelsen stor over dette vedtaket.

Signalene på nedleggingsvedtaket var sterke
mange steder langs leia. Mange kalt dette for
en katastrofe og en skandale. Fra Narvik ble det
sagt fra ordføreren at det ble arbeidet fortsatt
for å se om ruten kunne berges. De ville ikke gi
opp. Alternativet nå var en fryktelig lang omvei
via Vesterålen for å komme seg mellom Narvik
og Svolvær med 2 bussbytter minst, der ferge
mellom Melbu og Fiskebøl er inkludert. En
annen vei fra Narvik via Skutvik, derfrå med ferge
over Vestfjorden til Svolvær. Begge deler var
lange og dyre reiser. Fly var et annet alternativ,
men nok så kostbart. Frakt av gods ble rammet,
der alternativ transport knapt fantes.

Nye signaler som også kom, var at fylkestinget
ikke hadde fått fremlagt alle viktige elementer i
saken. Konsekvensutredning var totalt uteblitt.
Blant annet kom det frem at hvis hurtigbåten
- her Ofoten ble lagt i opplag, ville det koste
fylket mye. I verste fall kunne dette komme til
å kostet fylket 5 milboner kroner i året. Mange
mente at fylket ikke ville spare noe stort på
vedtaket. Ruten burde holdes i drift til Lofast

stod ferdig. OVDS viste til den 10-årige hurtigbåt
avtalen med fylket, der fylket var pliktig å betale
rederiet de tap som måtte bb ved nedleggelser av
hurtigbåtruter. Det ble også vist til at et eventuelt
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salg av en hurtigbåt kimne bli vanskelig, der også dette var komplett ubegripelig for brukerne.

prisen var veldig usikker. Det hele var trist. Nå ventet alternative dyre og

Det oppstod også uklarheter om når hurtig- lange reiser,

båten skulle avslutte seilingene. Etter vedtaket

skulle det være slutt fra 1. januar 2003. Men På kaien var det en litt dyster stemning

OVDS viste til avtalen med fylket der eventuelle siden det var siste tur. Noen stodpå kaien og

ruteendringer skulle gjelde fra 3 påskedag, altså vinketfarvel til sine venner ogfamilie. Noen

mente de at hurtigbåten Tjeldøy skulle seile i ungdommer klemte og kysste farvel. En del

erstatningsruten til 22. april 2003. passasjerer står oppepå dekk og trekkerfrisk

Men Nordland fylke hadde talt; Ruten skulle - ja, temaet er ikke vanskelig å skjønne.

opphøre. Den 2. januar 2003 seilte hurtigbåten Motorene starterpå Tjeldøy, tampene slippes

sin siste tur i erstatningsruten fra Narvik til frapullertene -ogder siger Tjeldøy omsiderfra

Svolvær kl, 15.00. Kaptein Kristen Pedersen kai. Hurtigbåten kommer segfra kaien, vrir

opplevde å seile legenden Skogøy på sin siste seg rundt og brummer i vei mot Ofotfjorden

tur 30-3 i mars i 1983. En litt spesiell opplevelse på sin siste ferd i erstatningsruten Narvik -

ble det. Da skulle hurtigbåt settes inn på ruten. Lødingen - Svolvær. Tre langefløytestøt sendes

Nå stod han overfor en heller trist jobb,- å føre som en siste hilsen fra hurtigbåten. «Derfor

hurtigbåten Tjeldøy for siste gang fra Narvik til bo», ble det kommentertpå kaien.
Svolvær.

Dette var ikke til å tro for mange. Det kom I Lødingen legger hurtigbåten til kaien for siste

mange sinte og fortvilte reaksjoner fra mange gang. Det er vemodig. Mannskapet forteller til

berørte. Det ble stilt spørsmålstegn om hva man Bladet Vesterålen at det ikke er fritt for at en

egentlig drev på med i Nordland Fylkesting, og liten tåre presser på. De trodde ikke det skulle

det ble gitt kritikk fra en del hold for at det meste ende på denne måten. En 40-50 passasjerer var

tydeligvis skulle mates inn til Bodø - der det ble om bord i hurtigbåten nå. De er svært kritiske

bare bedre og bedre kommunikasjonstilbud. til det som nå skjedde. En dame fra Svartskard i

Nord i Nordland ble viktig kommunikasjons- Øksfjorden går om bord hurtigbåten i Lødingen

tilbud lagt ned. Ja, mange uttalte at ved ned- på den siste turen. Hun sier til Bladet Vesterålen:

leggelsen av ruten mellom Narvik og Svolvær, «For oss som bor langs leia er det fortærende at

ble Ofoten og Lofoten satt flere tiår tilbake kom- politikerne nå tar fra oss hurtigbåten. Ja, kall det

munikasjonsmessig. «Dette var en strategi for å gjerne en tragedie. Båten har gjort det mulig å

ødelegge de muligheter som fantes i Ofoten og komme mellom de ulike stedene på en kjapp og

Lofoten», var ordlyden. For hurtigbåten var det grei måte. Når dette tilbudet nå försvinner, blir

beste bindeleddet mellom Ofoten og Lofoten. det hele utrolig mye mer tungvint. En tur hjem fra

Passasjerene om bord på siste turen var alt annet Øksneshamn. Derfrå om bord i skyssbåten, for å

enn fornøyd. Hadde fylkespolitikerne - spesielt bli transportert over Øksfjorden. Dette tilbudet

dem som stemte ruten til nedleggelse vært om gjelder imidlertid bare tre dager i uka», sukker

bord, ville de ha fått det så hatten passet. For hun oppgitt.

Hurtigbåten Tjeldøypå vei til kai. Foto Tore Kristoffersen

luft. Også mannskapet er der, praten surrer

Lødingen vil bestå av nesten to timer med buss til

Det ble vist til at de små veiløse bygdesamfun

nene vest i Vågan og Lødingen kommuner fikk

det vanskelig nå. Hurtigbåten var et viktig kom

munikasjonstilbud for dem, der disse stedene ble

anløpt på signal. Mange mente at man fra Ofoten

og Lofoten burde ta opp denne saken igjen og

forlange at hurtigbåten blir gjenopprettet.

Det som nå skjedde var den rene galskapen.

Brukerne måtte nå presse politikerne til å snu i

denne saken. Liketil underskriftskampanje var

også satt i gang.

Havnekaptein i Narvik troppet opp og gikk om

bord Tjeldøy der en blomsterbukett ble overrakt

kaptein Pedersen. Dette var ikke bare ment som

farvel til ruten, men også ment som velkom-men

igjen. Det var håp om å få opprettet en slik rute

igjen senere i forbindelse med turismen. I regi

av Futurum i Narvik, arbeides det med planer

om å opprette en hurtigbåtrute som kunne ha

et enda bedre utviklingspotensiale. Togselskapet

Connex og Ofotbanen A.S., samt flere destina

sjonsselskaper, OVDS og andre aktører er inne

i bildet. Håpet er å etablere en hurtigbåtrute

mellom Narvik og Lofoten for sommersesongen.

Bare tiden vil vise om dette lykkes.

Hurtigbåten Tjeldøy,- hva skjer med den?? Noen

signaler sier avhending av fartøyet til sommeren.

Tiden får vise hva som skjer. Hurtigbåten Salten

er etter det en erfarer solgt til Frankrike, hvor

den skal forlate Norge i februar etter det som
sies.

For blant annet øysamfunnet Skrova ble dette

ille, og mer ille skulle det etter hvert bli i

følge Lofotposten. Først forsvant hurtigbåten

mellom Narvik og Svolvær som rammet det

fille øy-samfunnet. Knapt nok har Skrova fått

sfikket sine sår, så kunne Lofotposten fortelle

at når hurtigbåten Salten som seiler mellom

Bodø - Svolvær försvinner, rammes det fille

øysamfunnet på ny. Da mister Skrova anløp heter

det. Blant annet vil stedets butikk bli berørt av

dette, i det Salten kan ta med gods - som blant
annet varer til butikken.

Nordland fylke og OVDS drøfter videre hva som

skal skje for eventuelt å hjelpe øysamfunnet.

Det kan i verste fall ende med at hurtigbåten

Tjeldøy eller Nordfolda som blir satt inn. Det

store ankepunktet er at disse båtene ikke kan ta

med gods. De ansatte på butikken i Skrova for

tviler, Vågan kommune protesterer kraftig mot

dette. Håpet er en annen og bedre løsning der

en hurtigbåt som kan ta gods settes inn. Ikke rart

at folk er kraftig irriterte på alt dette hurtigbåt

tullet til Nordland fylkeskommune. Det ble tatt

til ordet for at ruten mellom Svolvær og Narvik

måtte gjenopprettes, men uten resultat.

SKIPETNR. 1 - 2003

i
A » >. 'g-8'as..

... --



SKIPETNR. 1 - 2003

Bjørn Foss:
FRA SEIL TIL VANNJET

454s, rikt illustrert farge og s/h,
ISBN 82-90319-34-7, Norsk Maritimt Forlag.
Kjøpes fra Redningsselskapet, 1322 Høvik,
medl.org@nssr.no Pris NOK 495 + porto.

Fra seil til vannjet er den oppdaterte boken om
redningsskøytenes utvikling og virke gjennom
110 år fra 1893 til 2002. Den store mengden
illustrasjoner i farger og sort/hvitt beriker
fremstillingen og mange av disse bildene har
tidligere ikke vært publiserte. Man skulle
tro at det aller meste allerede var skrevet og
publisert når det gjelder redningsskøytene og
deres historie. Det er således forbausende å

konstatere hvor mye nytt materiale forfatteren
har maktet å fremskaffe om denne delen av vår

kystkultur.
Boken er aktuell og interessant, ikke bare

for dem som ferdes på sjøen, men for alle
som søker bedre innblikk i vår kystkultur og
livet på Norskekysten fra 1890-årene og frem
til i dag. Redningsskøytenes innsats under
siste verdenskrig er selvsagt ikke glemt og

Erstatningsraten - forts fra s 32

Lødingen næringsforum er ikke beroliget over
det som skjer. De gjorde en skriftlig henvendelse
til Lødingens ordfører og politikere, samt
Nordland Samferdselsråd, der det settes krav
om at hurtigbåtmten Narvik - Lødingen - Svolvær
måtte settes i drift igjen;

«I det minste må ruten opprettholdes til
Lofast er ferdig og det tilhørende veinettet er
opprustet til moderne standard. Hurtigbåten
representerte en moderne fortsettelse på en
gammel dampskipsforbindelse langs Ofotfjorden
og Vestfjorden. Den var en forbindelse folk langs
fjorden stolte på og benyttet seg av i stor grad
den gang den var det eneste forbindelse, og i
voksende grad nå, som et raskt og godt alternativ
til landverts kommunikasjon.»

En kan ting kan i hvert fall slås fast: Erstat
ningsruten Narvik - Lødingen - Svolvær som ble
etablert for å kunne opprettholde korrespon
danse med hurtigruteskipene i Svolvær, som
følge av det gradvise bortfallet av hurtigrute
seilingene til Lødingen og Ofoten, er gått inn i
historien etter nøyaktig 80,5 år. Om denne ruten
kommer til å gjenoppstå, er det de som tviler på.
Men det er i så fall en annen historie!!

m
flere dramatiske aksjoner er beskrevet, likeså
evakueringen av Finnmark i 1944.

Fra seil til vannjet anbefales på det varmeste
og ved å kjøpe denne boken er du med på å
støtte Redningsselskapet økonomisk og sikrer
deres viktige arbeid med å redde liv og berge
verdier på sjøen.

Dag Bakkajr:
TRAMP

Norsk trampfart 1945 - 1985

248 sider. Rikt illustrert, ISBN 82-91258-16-3

Seagull Publishing, pris kr 345 + porto

Med boken om trampfarten beskriver forfatteren

den historisk betingede veksten av trampfarten

etter krigen frem til den tid da en rekke norske

rederier la inn årene. Deretter lister boken opp

en imponerende detalj beskrivelse av hver enkelt

«tramp» under norsk flagg med en rekke foto

grafier. Den avslutter med en historisk oppsum

mering av skipene under de enkelte rederier.

Trampfarten var spesiell og krevde inngående

fagkunnskaper av befraktere og meglere, noe

som passet meget godt for norske rederiers

markedsapparat. Knyttet til en førsteklasses

sjømannstand under norsk flagg og med

skippere og styrmenn som mestret tweendekkere

og shelterdekkere til fingerspissene, ble

kostnads-nivået etterhvert slik at disse skipene

måtte linne andre flagg for å konkurrere med

greske og kinesiske arvtagere.

Samtlige aktører i norsk shipping under denne

epoken vil i boken kunne mimre seg tilbake til

detaljer om forretninger de seiv har vært del

av. Denne mektige dokumentasjonen viser en

samling av detaljer som det må ha kostet blod,

svette og tårer å samle inn. Når forfatteren

beskriver dette som «norsk trampfart», har

han samlet begrepene linjeskip, tweendekkere

og shelterdekkere og knyttet disse til markeds

anvendelsen og ikke typebetegnelsene. Således

anvender han markedsbegrepet og viser hvordan

dette fikk betydning for også utskiftningen av

eldre linjeskip fra linjeoperatørene når

container-skipene etterhvert overtok.

Endelig prøver boken å tilfredsstille uten

landske lesere ved å flette inn engelsk kort

versjon av tekst samt en detaljert anvendt
kodenøkkel. Dette er en bok for alle for har

interesse for norsk skipsfart og detaljer om

en type skipfart som ble betraktet som et

kunnskapsmarked.

Bjørn Tandberg

Erik Bergman

Johan Ottesen:
ISHAVSSKUTER

Om ishavsskuter fra Søre Sunnmøre fram til

1920

Omtale av 43 skuter, 141 sider

Fotoarkivet, Ulsteinvik 1999

ISBN 82-995308-0-6 Pris: kr. 298,-

ISHAVSSKUTER II

Om ishavsskuter fra Nordre Sunnmøre fram til

1920. Omtale av 53 skuter, 143 sider

Fotoarkivet, Ulsteinvik 2000

ISBN 82-995308-1-4 Pris: kr. 298,-

ISHAYSSKUTER III

Om ishavsskuter fra Sunnmøre 1920-1940

Omtale av 25 skuter, 143 sider

Fotoarkivet, Ulsteinvik 2001

ISBN 82-995308-2-2 Pris: kr. 298,-

Johan Ottesen fra Ulsteinvik har de siste årene gitt

ut tre bøker om selfangeme fra Sunnmøre.
Her finner du omtale av alle skutene fra

denne landsdelen som drev på Ishavet fram til

2. verdenskrig. Her er historien både til skutene

og mennene som reiste ut med dem - og som

ikke alltid kom hjem igjen. Alle bindene er rikt
illustrerte, med bilder av så vel skutene som
forholdene om bord.

Det er et godt og detaljrikt arbeide Ottesen har

gjort. Det er ingen tvil om at dette er bokverket

om denne delen av norsk næringsliv. Men jeg vil

gjerne minne ham om at jobben ikke er gjort

ennå, han har fangstskutene fra etterkrigstiden

igjen, foruten fangstskutene fra resten av

landet, pionerene fra Vestfoldbyene, skutene

fra Hammerfest, Tromsø og Salangen - og noen
var det vel fra resten av landet med. I samarbeid

med Ishavsmuseet i Brandal bør han føre denne
serien videre.

Men det vi har så langt er en både spennende

og fascinerende historie, fra Minna som første

skute fra Sunnmøre seilte til Vestisen i 1898 og

fram til 2. verdenskrig. Ja, de seilte de første.
Skutene var ikke rare etter vår tids mål, Minna

var på 56.7 fot, og bygd av tre selvfølgelig, som alle
skutene som er omtalt i disse bindene. Ville noen

dra på Ishavet i dag med slik utrustning, ble de vel

stoppet av både skipskontroll og arbeidstilsyn. Vi

har nok lett for å glemme hvor totalt forskjellig

Norge var for 100 år siden. Den gang måtte man

virkelig kjempe for føda, «I ditt ansikts sved skal

du ete ditt brød» står det i en garnmel men god

bok. Det har nok vært både svettet (og frosset!)

mang en gang om bord i disse skutene.
Det er et flott minne Ottesen har reist over

Ishavsgastene fra Sunnmøre og skutene deres.

Så får vi håpe på flere bind om Norges ishavs
historie fra Ottesen!

Flere bokanmeldelser på side 61

Arne Ingar Tandberg
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/TiLKNYTNiNG til historien om rederiet Odd Berg i nr 4.02har vi fra Ole Eckholdt fått tilsendt en del materiale om
det dramatiske angrepet på tankskipet Kollskegg sommeren
1940. Skipet ble ført av hans bestefar Ole Sørensen som var
skipsfører i Odd Bergs rederi fra 1936 til 1949.

Kollskegg var med sine vel 15.000 tdw blant Norges største
og mest verdifulle tankskip da landet kom med i krigen.
Skipet var levert fra Eriksbergs mek Verkstad i Göteborg så
sent som i januar 1940 og løp ut gjennom Skagerrak med
nasjonalitetsmerker. Ole Sørensen hadde siden 1936 vært fører
av m/t Kollgrim og hadde nå fått kommandoen av rederiets
flaggskip.

Oslo, født 22. sept 1883 på Stokke i Vestfold. Til sjøs 1900 med seilskip

Homewood (1800 tdw) av Oslo, tilh Ferd Melsom (Joh Johansen, Glas

gow). Styrmannseksamen på Stokke og skipsførereksamen i Tønsberg.

Styrmann med Kong Frode, Ulefoss, Uto, Granfos og Trollfos. Ble i 1914
fører av ds Ulefos (1650) av Oslo, tilh Thor Thoresen jr.

Senere fører av mt Kollgrim i 1936, mt Kollskegg i 1940. Ble bombet i

den Engelske Kanal den 20. juli 1940. Av ca 80 tyske bombefly som kom

inn over konvoien var det ca 12 stk over Kollskegg alene. Fikk 5 direkte

treff, hvorav 3 bomber som gikk gjennom bunnen. Samtidig drysset det
med brannbomber, og midtskipshuset brant helt ned. Hele fordekket ble

opprevet. En engelsk skytter ble drept og 7 av besetningen ble såret, hvorav
4 meget alvorlig, men alle kom seg igjen.

Fra febr 1942 til des 1945 var jeg inspektør i Nortraship, fra okt 1942 til

okt 1944 sjefinspektør for Bristolkanalen. Deretter sjefinspektør for Suez

Canal-området inntil des 1945, da kontoret ble nedlagt.

Etter krigen fører av mt Kollgrim i 1946 og fra 1947 nybygget Koll.

Sluttet sjøen 1949. Har senere arbeidet med assuranse (sjø) for firma Kr
Sørensen & Co, Oslo. Krigsmedaljen. Gift, 4 barn.

M/T Kollskeggs reise fra Southampton
til TMnidad juli 1940

Stavanger 1954, samt opplysningar fra Ole Eckholdt)

Ole Sørensen

(Fra Norges skibsførere. Annen utgave 1935-53,

Lørdag 20. juli: Avgikk fra Southampton kl 0.00. Stoppet ved Fawley
ogfyldte ca 200 tons diesel-olje. Korrigerte kompasser og ankret ved St
Helens, Isle ofWight om aftenen, ifølge ordre fra Naval Control. Losen
kvittertes. Senere fikk ordre fra Naval Control om at lette anket neste
dag kl 04.30 for at møte en vestgaaende konvoi utenfor St Catherine’s
Point kl 07.00 og følge denne.
Søndag 21. juli: Lettet anker kl 04.30 og styrte ut den av Naval Control
anviste rute og efter førerens anvisning. Kl 07.00 var skibet paa den av
Naval Control beordrede plass, uten at konvoien kunne sees. Fra en
mindre destroier, der kom tilstede, fikk man ordre om at styre vestover
med ganske sakte fart. Senere blev man beordret at styre ost. Omtrent
kl 10.30 mødtes en vestgaaende konvoi og man sluttedes sig til denne,
ifølge ordre. Man fortsatte vestover sammen med konvoien, med 5 til
6 mils fart, hvilken vistnok var den maksimale fart, de fleste skibe i
konvoien greide at holde, da de aller fleste var ganske smaa skibe og
vinden var vestlig med lidt sjø. Kl 14.00 passertes St Catherine’s Point
ca 8 mil av. Omtrent kl 15.30 fikk man se en eskadre fly, andtagelig
30 til 40, som man først opdaget var fiendtlige, idet de med voldsom
fart styrtet ned mot skibet. Imiddelbart efter, kun nogle faa sekunder,
smaldt den første bombe mot fordekket, mellom masten og broen,
der-efter traffflere bomber mot fordekket, antagelig 5 til 6, hvorav en
gikk gjennom kommandobroen og dessuten eksploderte flere bomber
i vannet ved skibssiden. Alle bomber eksploderte med voldsom kraft
og i hurtig rekkefolge, ca 1 til 2 sekunder mellom hver eksplosjon.
Saavidt man kunne se, var der en rekke fly som angrep skibet, antagelig
10 til 15. Flyene angrep i en høide av 150 til 200 fot. Eksplosjonen fra
bombene var saa kraftige at luene slog i vaeret høiere end øvre bro.
Skaden paa midtskibsbygningen kunne ikke konstateres, men den
var enorm. Der saaes at gulvene i bestik og ganger hadde aabnet sig,
og brodekkene paa mellem og undre bro var brukket paa flere steder.
Skibet rystet voldsomt, saa der formodes at ogsaa maskinen har tatt
skade. Hele fordekket mellem masten og broen var borte og forskibet
sank straks dypt ned. Straks bombardementet var over, begynte det
at brende midtskibs. Forsøk paa at slukke ilden var haapløst, da man
paa grund af røk ikke kunne se hvor ilden var opstaat, dessuten var
vann og dampledninger brukket over.

Skadene på Kollskeggs fordekk og midtskipshus, fotografert 3.8.40.
Foto Nellie G Smith, Southampton

Rapport om m/t Kollskeggs
reise juli 1940
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Tankskipet Kollskegg

stående på grunn ved Dun

nose på isle of Wight etter

angrepet 21. juni 1940.

Alle fotos fra Ole Eckholdt

Da man frygtet at fienden skulle komme tilbake og fortsette sitt

ødeleggelsesverk og der dessuten var endel haardt saarede, besluttedes

at forlate skibet. Branden midtskips var tiltatt i styrke, saa hele

midtskibsbygningen var et ildhav. Ved 16.30-tiden ble skibet forladt.

Besetningen gikk i de 2 akte aks efter at besetningen var kommet i

baatene, kom den eskorterende destroier tilstede og tok ombord de

som var sterkest skadet. Den øvrige bestening saatte derefter kursen

mot land, men ble kort tid efter reddet av en anden destroier der kom

tilstede. Besetningen blev deretter landsatt i Weymouth og de øvrige

skadede blev straks brakt til sykehuset. Skipet var forsynt med 1

Lewis maskingevær.

Motorkutter Gunnerus ble bygd i Steinkjer i 1920 som brønnbåt oghavforskningsfartøy for den marinbiologisk stasjon i Trondheim. Det

fortelles at skipsbyggeriet på Steinkjer bygde bare tre relativt store treskuter,

nemlig Trana, Vibe og Gunnerus - hvorav den siste var den minste.

Det var lagt mye og sterke materialer i disse skutene. I hvert fall på

Gunnerus. De tette spantene var av eik, og både hud og garnering var tre

toms furu. Opprinneig var skuta utstyrt med enkelt seilføring - fokk, trihuk

og mesan. Motoren var opprinnelig en to-sylindret Bolinder på ca 50 HK. På

broen var det gammeldags maskintelegraf drevet av kjeder. Denne var fortsatt

i bruk til 1954.

De fleste tror at navnet Gunnerus er et mannsfornavn, men det er ikke

riktig. På 1700 taflet hersket en biskop ved dette navnet i Trondheim

(Johan Ernst Gunnerus 1718-1773). Foruten å være teolog, var denne

mannen foregangsmann for det kongelige Norske Vitenskabers Selskab.

Gunnerus-medaljen (utmerkelse i gull som utgis av det nevnte selskap) er

også oppkalt etter han. I og med at skuta Gunnerus var bygd for Staten som

havforskningsfartøy fikk den dette ærverdige navnet, som for øvrig fulgte den

fra stabelavløp til endelig forlis i syttiårene.

Ved den biologiske stasjonen i Trondheim står det en modell av fartøyet.

Der finnes også en del bilder samt loggbøker fra den tiden fartøyet var i statens

eie. Skuta er omtalt i to bøker skrevet av Carl Dons, samt i et kapitel av en

M/K Gunnerus - fra forskning til fraktefart
Av Rolf Dahl Ervik

Følgende av besteningen var haardt skadet: 2 Britiske kanonerere, 2den

styrmann Rolf Bang, matros Ole Lindemann Olsen og sturert Henry

Pedersen. Desuten var følgende skadet: Skibets fører Ole Sørensen,

Iste styrmann Leif Søyland og letmatros Rolf Hansen.

Kollskegg holdt seg flytende og ble først satt på grunn ved Dunnose, Isle

of Wight. Brannen brente tilsynelatende ut av seg seiv, og 23. juli ble

skipet slept inn til Southampton for dokksetting. Det ble reparert og

kom igjen i fart, nå med Leif Søyland som fører. Kollskegg ble senket 6.

april 1942 utenfor Cape Hatteras.

Holtedahl som omhandler Norges geologi - der fortelles det at skuta nesten

forliste i en storm utenfor Hustadvika.

Under krigen ble fartøyet beslaglagt av den tyske militærmakten, og benyttet

som væpnet vaktbåt ved innløpet til Trondheimsfjorden.

Etter krigen ble Gunnerus kjøpt av stortingsmann Ramsvik i Råkvåg. Den fikk

påbygd brodekk og styrehus samt stålkaising med bysse og maskinnedgang.

Den gamle kahytten under dekk akter ble som den var opprinnelig. Forut ble

det innredet lugar for snurpenotmannskap. Brønnventilene ble støpt igjen og

skuta ble utstyrt med lasterom. Den fungerte noen år som snurper, men var

for liten til å ta inn notbåtene som måtte slepes.

I 1952 ble fartøyet kjøpt av John Ervik og John Holmen, Uthaug, mens

Ramsvik beholdt en fjerdepart det første året. Skuta ble satt i fraktfart

langs kysten, men drev i det alt vesentlige med sandkjøring til havner i

Fosendistriktet. Etter noen år ble den store lugaren forut revet for å få til

et større lasterom. Ny lasteluke ble også laget, og kahytten flyttet opp til

hoveddekket. John Ervik ble etterhvert eneeier av skuta inntil entreprenør

Einar Brekstad kjøpte den i 1967. Noen år senere ble den solgt til Nordmøre,

men forliste utafor Lysøysundet høsten 1975. Der ligger nå den stolte skuta

på temmelig dypt vann.

Den gamle bolinderen ble i 1954 skiftet ut med en svensk to-sylindret Såffle,

en motor som tidligere hadde stått i snurperen Finnkampen. Senere ble denne

—i 35-



skiftet ut med en nokså nedslitt 50 HK Rubb fra Hustad II før skuta endelig i
slutten av sekstiårene fikk en moderne diesel.

Dette sammendraget over en erverdig skute er skrevet av Rolf Dahl Ervik

som i perioder var skipper der om bord.

Undertegnede var skipper på gamle Gunnems i perioden mai 1960 til februar

1961. Jeg ble nærmest «shanghaiet» til denne jobben av min far som var eier

av skuta. Fartøyet hadde da ligget en god stund ved Frengen Slip for utbedring

av råteskader i hekken, samt skifte av motor. Den tidligere skipperen, min

bror Einar, hadde av den grunn tatt seg jobb på en annen skute, og Gunnems
var nå skipperløs.

Det ble litt av en overgang for meg, som nettopp hadde mønstret av en ny
Wilhelmsen tanker etter 19 måneder som ung styrmann.

Helt ukjent var jeg ikke med Gunnems. Som ung gutt genestegjorde jeg der

om bord i vel et år etter at far kjøpte skuta i 1952. Den tidligere snurperen ble

etter hvert tilrettelagt for fraktfart. I det alt vesentlige stykkgods på Trøndelags

kysten og noen ganger som avløserbåt for Fosen-selskapet. Vinterstid fraktet

vi storsild i bulk fra fiskefeltene og til fabrikker så langt sør som Haugesund.

Senere ble det mye sandkjøring til Ørland flystasjon som på den tiden var
under utbygging.

Nå var det imidlertid meningen å sette skuta inn i større kystfart. Trelast

m.m. nordover og stokkfisk/saltfisk sydover til Bergen. Den nye motoren var

slettes ikke ny, men et utrangert beist fra Hustad II. Den 50 hk ensylindrede

«Rubben» med en utrolig slaglengde på stemplet, skulle i følge verkstedet

være «så god som ny». Det var nok en sannhet med modifikasjoner, for etter

et par sjømil etter avgang verkstedet brente vi et rammelager. Dette gjentok

seg med ujevne mellomrom den første tiden. Maskinisten skrapte og skrapte
inn ny legering og omsider fikk han det i orden, men til tider måtte disse

lagrene avkjøles fra en slange tilkoblet en pøs på maskinristen.

Bekvemmelighetene var i sannhet ganske forskjellig fra moderne
tankskip. Vinterstid på Finnmarkskysten var det aller verst. Da frøs som
regel ferskvannstanken. Det eneste vi hadde av vann var en tønne surret til

en brodekkstøtte. Den frøs også til tider, så det tok sin tid for kokken når

han skulle koke morrakaffen. Vasking av oss seiv var av den grunn begrenset
til det minimale.

Den øvrige besetning besto av to eller tre karer som var langt eldre enn meg,

og med stor erfaring fra denne farten. For dem var den usle bekvemmeligheten
nærmest en sedvane. For den unge uteseileren et ork! Imidlertid kom vi

da fram til bestemmelsesstedene enten det røyk eller føyk. Sjøkartene,

magnetkompasset og ei gammel vekkerklokke var utfordring nok, og for
meg en fin trening på kystseilas.

I kystfart med Gunnerus

Gunnems var en sterkbygd skute, men den oppførte seg noen ganger underlig

med dekks-last i dårlig vær. Den var jo opprinnelig bygd som brønnbåt med

lavt tyngdepunkt. Når vi hadde lett fisk i rommet, og dekkslast opp til rorhus

vinduene var skuta ganske «rank». En litt kraftig sjø sammen med et vindkast

kunne legge rekkene under vann. Det kunne føles ganske ubehagelig, men

skrogformen gjorde at den ikke fortsatte krengingen utover rekksplankene.

Det viste seg etter hvert at skuta hadde for dårlig lastekapasitet for disse

relativt lange turene. Inntjeningen ble deretter, og skuta ble på ny satt inn i
sandfart på Trøndelagskysten.

Etter min korte erfaring i «stor kystfart» sitter jeg igjen med stor respekt for

skipperne og den øvrige besetning som i et helt liv førte denne type fartøyer
opp og ned kysten i all slags vær. I det alt vesentlige uten større uhell.

Motorkutter GUNNERUS MVTB, LGEC
57 brt 22 nrt, 64.6/18.0/9.1 ft
Ml Bolinder 50 hk

1920 Levert fra Stenkjær Verft & Slip AS, Steinkjer som forsknings/
brønnbåt til Trondhjems Biologiske Station, Trondheim

1953 AS Ramsvik & Eidsaune, Råkvåg/Trondheim
1955 John Ervik PR, Uthaug/Trondheim

1967 Einar Brekstad PR, Ørland/Trondheim
9.1975 Jarle Stabben, Tømmervåg/Trondheim

10.1975 Grunnstøtte 31. oktober 1975 på Ausa nord for Lysøysund i Bjugn
kommune med stykkgodslast. Før er forvekslet to fyrlykter.

Merk: At det forekommer uoverensstemmelser mellom teksten og Skipsregis
terets tidspunkt for eierskifte er ganske typisk for småfartøyer.

De harde fakta for

M/K Gunnerus somfraktebåt ca 1960. Fotofra

På en av disse turene streiket også dynamoen. Da

var det å finne fram parafinlanternene. Vinters-tid

i Nord-Norge, er det som kjent mørkt døgnet

rundt, så det ble en del påfylling av brennstoff,

samt klatring i formasten.

Men det var da også fine dager. Når midnatts-sola

glitret i småkruset sjø, og vanntanken var intakt,

syntes også jeg at det var et fint liv. En følte seg

relativt ren, og kunne til tider by opp en jente til

dans - om det måtte by seg.

Skipstrafikken langs kysten var stor den tiden.

En eller annen skute var i sikte til enhver tid langs

låa. De fleste luntet avgårde i 6-7 knop. Maktet en

eller annen 9 knop, var det noe stort.

Hilsen pensjonert sjøkaptein Rolf Dahl Ervik

RolfDahl Ervik
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I have many photographs of Norwegian ships
that I have collected over the years, and would
like to seil or exchange an amount of them
for Norwegian Shipping Magazines or books,
with fellow members of the Society. Perhaps
the photos would make good “starter packs”
for younger members. All enquiries will
be answered (you may write in English or
Norwegian).
I am now concentrating on Norwegian Shipping
Companies in the 40-50-60‘s era.

Båten ble bygget i 1946 som nederlandsk
Farmsum , senere Albatros. 3/1949 ble hun
minesprengt utenfor Grenå. Etter heving ble
vraket solgt til dansk kjøper, fortsatt med navn
Albatros. Så kom hun til Sverige i 1950 som
HA.Hermansson inntil hun ble kjøpt av Gunnar
Glasø P/R, Kristiansund i 1966 og fikk navnet
Gny (LHXX). Videre har jeg følgende eiere:
1974: Birger Bøe P/R, Kristiansund/Ålesund
1986: Egil Arne Torhus, Halsøy i Vefsen/
Ålesund
1991: Leif I. Karlsen, EkkUsøy/Ålesund
1993: Nybruse A/S, Berlevåg, Ålesund.
Det sies at Gny i 1991 ble solgt til et fiskeopp
drettsanlegg, kan det være Leif I.Karlsen? Og så
er spørsmålet: Eksisterer båten fortsatt og hva
brukes den til?

Angående de to slepebåtene på side 6 og 7 i nr
4.02 så er dette to svenske slepebäter som ligger
i Halle på svensk side av Idefjorden.
Eieren er Alvar Olsson, Varberg, som fortsatt
eier Hamen JXKZ og som eide taubåten Øger
LFHL, 1911TMV. (Ligger i dag i Göteborg under
ombygging til lystfartøy).
Som du allerede vet heter den ene Singel. Den

andre, på side 6, heter Hurtig av Hälle.
Når det gjelder den blå lastebåten i Namsos på

side 7 er dette Holmtun LEDW, 1913 AMV.

De två bogserbåtar som J C Plug fotograferade i
Østfold i somras är svenska - de stod åtminstone
kvar i det svenska skeppsregisteret ännu i
november 2002. Både tillhör Hälle Hamn AB

Northwich, Cheshire, CW8 1ID,

Slepebåtene i Hälle

M/S Gny

51, Romanes Street,

Per K. Rognes
prognes@frisurf.no

Leslie Bailey

England

Per Alsaker

Dampskipet Vegapå Drammensfjordenfør levering til Russland i 1904. Foto via Stein Gulli

i nordligaste Bohuslän -en hamn som är val og i Handelsdepartementet, Sjøfartskontoret ved
skydd för både väder, vind og allehanda sjöfarts- Riksarkivet og diverse andre registre, men finner
myndigheter, och som kontrolleras och enbart ingen opplysninger om skip som ble eksportert,
används av bekvämlighetsredaren Alvar Olsson Er det noen som kan gi opplysninger om Vega
i Falkenberg, som där brukar ha en del av sin fra 1904 eller som har gode råd om hvor en
flotta upplagt. skal lete?

Singel är ex Ran -80, byggd 19251 Göteborg. Stein Gulli
medan den andra är Hurtig afYstad, exHurtig Postboks 196 Bragernes
-78, byggd 1913 i Motala. Båda båtarna började 3001 Drammen
sin tilvaro som ångdriva hamnbogserare i sgulli@net
Halmstad resp Ystad, men der är nu länge sedan
de lämnade denna ganska skyddade tillvaro. Det var ikke uvanlig at også utenlandske

Undertegnede arbeider med historien om båtene Jernstøberi & mek Værksted til The Stella Polare
som ble bygget ved AS Drammen Jernstøberi Sawmill Co Ltd, Archangelsk. Skiper var på 89
og Mekaniske Værksted fra 1899 til 1907. I brt 12 nrt, men har ikke oppført dimensjonen
denne perioden ble det bygget tilsammen 23 Maskineriet var en compound på 220 ihk som i
farkoster inkludert noen lektere. I samarbeid likhet med kjelen var bygget av verkstedet.
med Tangen og Åskoilen Historielag har vi funnet Fører var N M Anthonisen. Kan det ha vært
endel meget interessante glassnegativer fra norske interesser i Stella Polare Sawmill?
denne virksom-heten. Disse håper vi etterhvert Dag Bakka Jr
å kunne dele med SHPETs lesere, men først
trenger jeg litt hjelp. TreskipOt Fllish

Listen over de 23 båtene er komplett, men Den 22 november 1919 förliste under svår sydlig
dessverre mangler vi opplysninger om ds storm den amerikans/brittiska ångfartyget Flush
Vega. Dette var bedriften bygg nr 6, bygget i Ålands södra skärgård. Alla ombord omkom,
som slepebåt for Russland i 1904. På bildet Flush var på resa från Malmö till Stugsund. Ett
ses Vega liggende i Drammensfjorden. Bortsett manslik flöt senare iland och visade sig vara
fra to glassnegativer til som viser skipet under befälhavaren Markus Christian Simonsen född
bygging er dette alt vi vet om dette fartøyet. i Oslo den 18.10.1890. Han är begravd här

Er det noen av leserne som kjenner rutinene på Mariehamns begravningsplats. Ett vackert
for båter bygget for eksport på begynnelsen av genombrutet järnkors med mässingsskylt säger
1900-tallet? Jeg har sjekket i Byfogdens og vem som ligger där. Ålands skeppsbefälhavare-
Toldkammerets Skipsregistre på Statsarkivet förening har hela tiden haft hand om gravens

«n

I DNV-registeret for 1905 förefinnes ganske
D/SVega riktig ds Vega, levert i mai 1904 fra Drammens

SE-181 60 Lindingö internasjonal klasse for sin virksomhet.

Olle Renck rederier fikk skip bygget til Det Norske Veritas
Pyrolavägen 9 regelverk seiv om fartøyene ikke behøvde noen

<ll
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skötsel. Det skulle därför vara intressant att få utfra vridningen på propellakslingen så nært

veta lite mera om denna så tragiskt bortgångne propellen som mulig.

norrman, samt litet mera om fartygets tidigare Ørn Midttun

resor. oernmid@online.no

Enligt en uppgift jag fått kan han ha varit bosatt

på New Foundland men trots förfrågan har jag Inr 3.02 finns en mycket intressant artikkel om

inte fått det bekräftat. hurtigruteskipet HaraldJarl. Här omtalas, att

Enligt Lloyd's register var Flush byggd av trä fartyget är utrustat med en dubbelverkande Aker

på Slidell S.B. Co/s varv i Slidell Louisiana USA B&W dieselmotor, typ 550VTBF110/40. Denna

år 1917. Tonnage: 1474 brutto. Dim: 209.1 x motor är inte dubbelverkande! Hovudmotorn

43.8 x 16.5 fot. Rederi: Bulk Oil Transports, är en enkelverkande 2-takts turboladdad diesel

inc. USA. motor av tvärstyckstyp med motgåande kolvar

På side 33 i nr. 3 av Skipet står det noe som er Burmeister & Wain har själv inte tillverkat så

helt ukjent for en med skipsteknisk bakgrunn, många motrer av typ med motgående kolvar.

- eller ingeniør om det er bedre. I listen over Den största tillverkaren är Harland&Wolff som

tekniske data for HaraldJarl står det at Ihk er byggde B&W motorat på licens.

det samme som indirekte hestekrefter. Dette var N-Göran Jönsson

en helt ny forklaring for meg, og den viser det S-234 37 Lomma

jeg har fryktet for noen år nå, - det skipstekniske

miljøet blir mere og mere utvannet.

IHK = Indikerte Hestekrefter BDS VogClS motOTør

Det er den effekten som blir utviklet i cylindrene I hisoriken om rederiet Odd Berg står det på

ved forbrenning av «fuel» eller brennolje på sidan 17 at Kollgrim fick installerat en hovud

norsk om det passer bedre. motor som tidligare hade varit i Bergenskes

Videre kan opplyses at vi i dag helst oppgir passagerarfartyg Vega.

ytelsen ikW (ifølge Sl-systemet) og at ytelse Den andra av Vegas hovudmotorer blev 1949

for dieselmotorer er oppgitt i såkalte «BHK installerad i steamtankern Haukejjell tillhörande

(bremse-hestekrefter)». Det er den effekten en Olsen & Ugelstad i Oslo. Motorn var en Sulzer

måler på akslingen som kommer ut av motoren 2-takts enkelverkande 10-cyl 650x1200mm, typ

ved å «bremse motoren opp». 105D65, 5-300 bhk - 1330 o/min, installerad av

Ellers, og i tillegg, kan opplyses at for skip Howaldtswerke AG i Kiel. Haukejjell var byggt

med turbinframdrift oppgies ytelsen, effekten, som Empire Duid 1941 i Sunderland,

i AHK («akselhestekrefter. På engelsk SHP= N-Göran Jönsson

shaft horsepower»). Effekten blir da målt S-234 37 Lomma

Lökskärsvägen 1 5= antal sylindrar, 50=cylinderdiameter i cm,

AX-22100 MARIEHAMN ÅLAND VT=2-takts, enkelverkande av tvärstyckstyp,

Fax:+3sB 18 22301 e-post: B=turboladdad, F=fartygsmotor, 110=undre

tore@sdi.aland.fi kolvens slaglängd i cm, 40=övre kolvens slag-

längd i cm. Totala slaglängden för motorn är

Harald Jarl 110+40 = 150 cm.

Hvem kjenner mer til motorkutter Møst? Foto LeifG Pedersen

Tore Hägerstrand (Opposed pistons).

Jeg søker ytterligere opplysninger om motor

kutter Møst som i dag hører hjemme ved

Haugesund.

Møst ble bygget avJakob Dalen på Bremsnes,

Averøy i 1943, men på grunn av krigen ikke

ferdigstilt før enn i 1947-48. Den fikk da satt

inn en 30 hk Union. Eier var Johan Oris Lillevik

som satte båten inn i lokal rutefart Møstavågen-

Flatsetsundet-Kristiansund. 1 1950 ble den for

lenget med 7 fot ved Flatsetsund Verft. Engang

i 50-årene fikk den også bygget inn hekken

som tidligere hadde vært åpen. På slutten av

50-tallet utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar

som brukte den i forskjellige lokalruter. Hver

høst ble Møst leiet av Riksteateret og seilte

nordover kysten til Brønnøysund. På slutten

av 60-tallet benyttet som reisendebåt på

Helgelands-kysten.

Møst ble solgt av Lillevik i 1964, da den ble satt

inn i rutefart på Sunnmøre og i Romsdal frem til

1969. Båten gikk da til advokat Gunnar Østreng i

Sogndal. Han fikk innredet lasterommet og brukte

båten til tur og ferie i mange år.

På slutten av 90-tallet ble den solgt til Cato

Djupvik og Jørgen Nordmoe i Moss, hvor den

for det meste ble liggende i opplag. Peter Alex

ander Hansen fra Horten kjøpte båten i 2001

og foretok en betydelig oppgradering våren

2002. Båten ble i september 2002 overtatt av

Leif Jostein Knutsen med familie fra Vormedal,

Karmøy. Møst skal nå brukes til feriebåt og

diverse lokale oppdrag.

Skulle det være noen som «kjenner» Møst og

har ytterligere opplysninger er nåværende eier

interessert i kontakt på l-jk@frisurf.no

M/S Avance III byggd 1917 i Stockholm vid

Värtans Mekaniska Verkstad såldes den 27-7

1933 för 13.000 kr till Ingenjörsfirma Christiani

& Nielsen i Köpenhamn, fick namnet nedkortat
till Avance och med Masnesund som hemort.

Fartyget såldes 1941 till Eilert Østbø i Stavanger.

Finns det nogon läsare som kan berätta om

fartygets namn i Norge, samt historik om möjligt.

Jag har ett förslag nämligen Raggen med signal
LKOW och hemmahörande i Drammen.

Godt forslag. Raggen 73 brt 30 nrt, 79-8/23.8/

8.0 ft, innregistrert som LKOW i 1941 og eiet

i 1947 av Finn Friis, Drammen. Solgt 1947 til

Møre og Romsdal Fylkesbåtar, Molde,ombygget

lokalrutebåtJidsund, 77 brt. Hvem vet mer?

Motorkutter Møst

Avance 111 = Raggen?

SKIPETNR. 1 - 2003

Leif Bernhard Knutsen

S-375 91 MÖRRUM

Drivgodsfortsetterpå side 40

Snikveien 169

5545 Vormedal

Tore Olsson

Dag Bakka Jr

k 71 7/ m 1
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Medlemsm

Nye medlemmer 11.11.2002 -

At

10.02.2003.

2067 0 Magne Kr. Andersen Gransvea 41 1391 VOLLEN
2068 B Helge Ekerhovd Tyssøy 5177 BJØRØYHAMN
2069NM Einar Forlag v/Einar Oterholm 6680 HALSANAUSTAN

2070 0 Jan Henrik Andersen Liaåsen 2 1614 FREDRIKSTAD

2071NM Asbjørn Grav Einerskaret 50 6520 FREI

2072 0 Oslo Sjømannsforening v/Reidar Skotgård Seljeveien 14 1481 HAGAN

2073 Atle Midthassel Larsokveien 52 4046 HAFRSFJORD
2074 Helge Lunden Hesly 4160 FINNØY

2075 0 Brevik og Omegn Sjømannsforening Steensgate 7 3950 BREVIK
20760 Jan Buvarp Undelstadveien 43 1387 ASKER
2077 H Kjell Magne Skår Tormodsæter 5437 FINNÅS

2078NM Vaagland Båtbyggeri AS - 6683 VÅGLAND

2079 H Haugaland Kurs og Opplæringssenter Postboks 38 5544 VORMEDAL

2080 0 AK RSF/O Økonomi Langkai 1, Oslo Mil/Akershus 0055 OSLO
2081 Asbjørn Nilsen Boks 31 8651 MOSJØEN
2082 H Jermund Skår - 5443 BØMLO

2083 B Amund Halvorsen OMkvegen 21 5416 STORD
2084 Ketil Moen Kaldhagen 20 4200 SAUDA

2085 0 Asbjørn Anyz Nypeveien 51 3032 DRAMMEN
2086 Terje Pedersen Blåbærveien 46 9024 TOMASJORD
2087 Skyssbåt Jon Arne Helgøy AS - 4167 HELGØY I RYFYLKE
2088 H Einar Vormedal Oddagate 15 5522 FIAUGESUND

2089 Georg Viken - 7180 ROAN

2090 H Egil Bjømevik Ferkingstadgata 8 5529 HAUGESUND

2091 Per Østerbø Ikjefjord 6949 BJORDAL
2092 H Harald Aarhus Skogen 26 5750 ODDA

2093 Eidefrakt v/Yngve Eirik Eide Klubbåsveien 5 9411 HARSTAD

SE 2094 Värmlands Sjöfarts Gille c/o LeifJonasson Fabriksgatan 3 SE - 652 20 KARSTAD SVERIGE

2095 0 Rolf Rande Furusethveien 80 1811 ASKIM

2096 0 Ivar Torjussen Sandakerveien 3 3736 SKIEN

2097 H Svein Sandvold Ulvøygaten 37 5537 HAUGESUND

2098 B Alf-Petter Fonnes Barkaleitet 17 5115 ULSET

2099 Ragnar Seines - 8735 STOKKVÅGEN
2100 NM Jørgen Strand Røsundeidet, Bremsnes 6530 AVERØY

Utmeldinger:
1366NM Reidar Gilde 6510 KRISTIANSUND

1795 Helgelandske AS v/ Inge Bildøy 8805 SANDNESSJØEN
633 B Kjell Johnsen 5251 SØREIDGREND
2016 H Birger Landa 5454 SÆBØVIK

1234 B Terje Lillegraven 5778 UTNE

9960 Herman G. Meinich 3116 TØNSBERG

1997 SE Torbjørn Rendalsvik SE-666 32 BENGTFOSS

US 300 Wm. A. Schell HOLBROOK, MA., USA

Dødsfall:

1146 B Per Jakob Johnsen 5310 HAUGLANDSHELLA

452 0 Reidar Sturød 3133 DUKEN

494 H Perder Valentinsen 4250 KOPERVIK

Adresse endringer:
4085 HUNDVÅG754 Magne Andersen Grasholmstubben 2 - 3

1249 Thorleif Andersen Hochlinveien 10 B 9016 TROMSØ

128/1213 Aust-Agder Kulturhistorsike Senter Parkveien 16 4838 ARENDAL

1391 0 Bemtine Maritimt Historielag v/Bjømulv Sørensen, Ankerveien 1 3133 DUKEN
->
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Mer om hurtigruteskipene
Jeg ønsker å få flere opplysninger om enkelte
av hurtigruteskipene. Det gjelder:
- navn på gudmor
- dato og sted for dåpen
- byggepris
for følgendeskip:
Sigurd Jarl 1942
Vesterålen 1950
SanctSvithun 1950

Biidet viserJorenholmen i Stavanger som brenner i 1937. Men er det noen som kjenner igjenfartøyene?

Det ligger en seilskøyte med veldig rigg ncermest til venstre og tydeligvis enjakt bakom; kanskje også et

tredjefartøy. Ved kaien midtpå biidet en lokalbåt og en skøyte til. Er det noen som trekker kjenselpå

båtene? Reprofra Kjell Birger Sønstabø.

WR

Nordlys 1951 (har pris)
Håkon Jarl 1952 (har pris)
Polarlys 1952
Barøy 1952 (har pris)
Nordstjernen 1956
Finnmarken 1956

Ragnvald Jarl 1956 (kun pris)
Kong Olav 1964 (kun pris)

Øvre Eikhaugen 18, 5722 Dalekvam

1956

1964 (kun pris)

Thor Andersen

Arne Tvedt på Tysnes i Hordaland har funnet ut
at lokal rutebåten Nesøy til Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane under krigen lä en tid i opplag ved
Vernøy i sundet mot Reksteren. Han har fundert
mye på hvorfor båten ble opplagt og hvorfor
den havnet på Vernøy, Trolig kan det ha vært
mot slutten av krigen under den mest akutte
mangel på olje. Solide pollerter står igjen som
et minne.

Hvis det er noen som har opplysinger om
dette opplaget, så ta gjerne kontakt med

www.Qordfaehren.de.vu Nettstedet for alle
de fergelinjer i Europa, på sjø og ferskvann,
er under oppbygging av vårt medlem Wilhelm
Langes. Han ønsker hjelp til å bygge opp en
komplett oversikt over alle norske ferger. Ta
kontakt på wlanges@t-online.de
www.kystkulturlosen.no er nä operativ. Her
vil du bl a finne informasjon om verneverdige
fartøy.
www.termaloma.com er Olav og Terje Moens
hjemmeside med bilder fra Stavanger, Kieler
kanalen mm.

www.stp-norway.com/Forum/index.php er
todelt, fly og båter - båter mest aktiv.
www.teesships.freeuk.com drives av Ron
Mappleyard og er et nettsted med mange gode
linker

www.karmsundet.com gir deg trafikken gjen-
nom Karmsundet

Nesøy i krigsopplag
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Stølsvegen 13, 5680 Tysnes

Web-sites

Arne Tvedt

tel 5343 1576

1348 Vidar Efraimsen Øvreveien 7 9980 BERLEVÅG
1920 B Alfred Eide Hardanger!]ordvegen 471 5610 ØYSTESE
1170 H Leiv Rasmus Ellingsen Falnesvegen 60 4280 SKUDENESHAVN

1513 Bengt Arvid Endresen Mynillveien 2 C 8400 SORTLAND
800 B M.R.Forland Torpevikvegen 6 5232 PARADIS
1566 Arvid Gaare Anton Jakobsens veg 57 9020 TROMSDALEN
1539 Eberhard Guenter Sandvad 4900 TVEDESTRAND
1593 SE Klubb Maritims Södra Krets c/o Göran Olsson, Lokvägen 1 E SE - 260 33 PÅARP SVERIGE
1165 Hans Georg Knutsvik Digranesveien 13 4015 STAVANGER
464 0 Gunnar Lien Husvikveien 31 B 3113 TØNSBERG
469 B Leif Litland Øvre Blekevei 16 5003 BERGEN
401 B Malvin Nekkøy Gravdalsveien 48 B 5164 LAKSEVÅG
183 Terje Nilsen Sverdnips gate 33 leil. B201 4007 STAVANGER
1762 Norsk Tidskrift for Sjøvesen v/Svein Carl Sivertsen Boks 187 4086 HUNDVÅG
1545 J ohn Erik Opheim Melingsiden 16 4056 TANANGER
645 Frode Rabbevåg Bekkevollveien 19 6414 MOLDE
1459 H Leif Rønnevik Våga 5550 SVEIO
416 H Egil Røssland Sundsgarden 5450 SUNDE I SUNNHORDLAND
1938 MS ASandpiper® v/Inge O.Nilsen c/o Jacob Falck ANS Postboks 28 4001 STAVANGER

ES 1479 Egil Vihovde, Conjonto Bravo 44, Avenida Costa Azul, Ciudad Quesada ES-03170 ROJALES (ALICANTE)

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

 l UdiHfiW



4. kvartal 2002

Fl.dokk STAVANGER-DOK LK7668 - Maritime GMC AS, Stavanger

M/S NORTHERN WAVE LLXK - Trico Shipping AS, Fosnavåg

M/S EGIL JUNIOR LLZN - Partrederiet Egil Jr Egil Berge Ans (Egil Berge) , Mausund/Trondheim (ST-40-F)

02.10. 56 brt. - ex dansk reg. PIA GLANZ (B. 1984).

M/S BRODD I LMBU - Brumark Havfiske AS, Fjørtoft/Ålesund (M-88-H)

M/S TROMSYACHT LLUJ - Eicon Finans AS, Lysaker/Tromsø

M/SBERGHOLM LMBT - Finnøy Havfiske AS, Harøy/Måløy (M-20-SØ)

M/S NEVERFJORD LLYH - Andersen Fiskebåtrederi AS, Kvalsund/Hammerfest (F-3-KD)

M/S CALIOPE V LMAB - Gjerdrum Yacht Charter DA, Nesbru/Oslo

M/S VIGILANT LMCD - Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen (N-200-DA)

M/S EUNIK LLXZ - Eunike Båtutleie Koch (Jostein Koch), Vedavågen/Kopervik

M/S TRYER 3YER - Christian Peter Iversen, Ankenesstrand/Narvik

M/S LA POSTE LJSP - Servus AS, Oslo

M/S RODFJORD LLDY - Arne Rød & Co. AS, Sandefjord

M/S SEA VOYAGE LLGV - Andenes Invest Group Arnljot Haugen (Arnljot Haugen), Andenes/Sigerfjord

M/S GRØNHOLM SENIOR LMBV - Grønholm M/S Fiskebåtrederi (Inge Jonny Solesvik), Nordstrøno/Haugesund (H-18-0)

M/S NORDSYSSEL LMBI - Rana Ship Service AS, Mo i Rana/Longyearbyen

M/S RO CHIEF LLVU - Rohav AS, Harøy/Ålesund

M/S CALLUNA LLYA - Geir Steinnes, Vedavågen/Kopervik

Brønnbåten Seigrunn ble
levertfra KarmsundMari
time Service tilAustevoll

29. november. Foto AlfJ
Kristiansen
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21.08 4135 brt.

01.10. 3709 brt.

03.10. 549 brt. - ex britisk reg. WESTRO (B. 1998).

04.10. 45 brt. - Princess Yachts Inc. Plc., Plymouth (Z4028)

16.10. 374 brt. - ex islandsk reg. JOHANNA (B. 1969) (tidbgere norsk BERGHOLM)

18.10. 207 brt. - Moen Sbp AS, Kolvereid (47)

21.10. 32 brt. - Djupevåg Båtbyggeri AS, Norheimsund (96)

24.10. 1094 brt. - ex britisk VIGILANT (B. 1995)

28.10. 25 brt. -Jostein Koch, Vedavågen (1)

28.10. 22 brt. - ex norsk, ikke reg.før (B.1976)

28.10. 38 brt. - es fransk reg. LA POSTE (B.1993)

30.10. 68 brt. - ex svensk reg. ?? (B. 1966)

31.10. 28 brt. - ex britisk reg. MORJAMI (B. 1999)

01.11. 161 brt. - ex svensk reg. VIKINGEN (B. 1961)

01.11. 1829 brt. - ex russisk FREGAT (B. 1983)

07.11. 1066 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (166 Riga Ship Yard, Riga (041) (skrog)

08.11. 25 brt. - Geir Steinnes, Vedavågen (1)

ex Latvia reg. (B.1980)

Havyard Leirvik AS, Leirvik (079)

Norsk Ordinært Register
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Fl.dokk AASDOKKEN I LK7873

M/S SJØTOR LHRQ

M/S OCEAN COMMANDER LMCI

M/S ENIGMA III LLYP

M/F EIRA LLUT

M/S SEIGRUNN LLUW

M/S OLAV TRYGVASON LLLD

M/S FJORDTROLL LLRJ

M/S OLYMPIC PEGASUS LLWK

M/S KVANNØY LMBE

M/S CRICANI LMAP

M/S VONAR LMCJ

M/S OLAVSON LMCW

M/S VERITAS VANTAGE LLV03

M/S AL MANSOUR LATD5

M/S NORDNORGE LIIH3

M/T STAVANGER NAVION LAVM5

M/TJO SPIRIT LARU5

M/S TROMS STEGGEN LLBV3

M/S REGINA MAGDALENA LAVR5

M/T POLYTRAVELLER LHRM3

M/S SKUDE VIKING LAWC5

M/S VISTAFJORD LAWD5

M/T TRANS FJORD LAVZ5

M/T TRANS SEA LAWA5

M/S LADY GRETE LAWB5

M/S SPIR LAWF5

M/S FAR GRIMSHADER LLYG3

M/T BERGE KOBE LAVS5

12.11.

13.11. 33 brt.

13.11. 3465 brt.

15.11. 15 brt.

20.11. 1986 brt.

29.11. 993 brt.

02.12. 267 brt.

04.12. 310 brt.

06.12 4477 brt

13.12. 2662 brt.

19.12. 31 brt.

20.12. 1319 brt.

30.12. 191 brt.

11.10. 8186 brt.

15.10. 38889 brt.

31.10. 11384 brt.

15.11. 61764 brt.

19.11. 4425 brt.

29.11. 1972 brt.

06.12. 3593 brt.

10.12. 63294 brt.

12.12. 761 brt.

17.12. 1437 brt.

17.12. 5401 brt.

17.12. 4433 brt.

18.12. 2137 brt.

18.12. 31356 brt.

18.12. 2528 brt.

19.12. 47249 brt.

Aas mek. Verksted AS, Vestnes/Molde

ex dansk reg. DOK 1 (B.1961)

Tor Halvorsen, Larvik

ex Estland reg. ?? (B. 1990)

Rovde Supply AS (Rovde Shipping AS), Rovde/Ålesund

Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (20) Severnav S.A., Romania (181) (skrog)

Per Arne Dalene Nilsen, Kristiansand

X-Yachts, Haderslev (56)

Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde

Remontowa Shipyard, Gdansk (828)

Seivåg AS, Bekkjarvik/Bergen

Karmsund Maritime Service AS, Kopervik (23) Western Shipyard, Lithauen (11/2001-L-520) (skrog)

Predator AS, Myre (N-300-0)

Saltdalsverftet, Rognan (191) - Western Shiprepair Yard (200l/K/006),(skrog)

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø

Lindstøl Skip og Båtbyggeri AS, Risør (320)

Olympic Explorer KS, Fosnavåg/Ålesund

Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (263)

Nyholmen AS, Bodø (N-400-B)

Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (23) Vyborg Shipyard JSC, Vyborg (skrog)

Akademik AS, Oslo

ex britisk CRICANI (B.1990)

ViknafiskAS, Rørvik/Ålesund (M-188-SØ)

Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (40) Severnav S.A., Romanaia (skrog)

Partrederiet Landkjenning Oddvar Nilsen Husa DA (Oddvar Asbjørn Nilsen Husa), Fedje/Bergen (H-55-FE)

Mundal Båtbyggeri AS, Sæbøvågen (34)

Norsk Internasjonalt Skipsregister
Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Bergen
ex NOR-reg. VERITAS VANTAGE (B.2002)

Al Mansour Inc. (Torvald Klaveness &Co.AS), Monrovia/Oslo

Oshima Shipbuilding Co.Ltd., Oshima (10290)

Ofotens og Vesteraalens Dampsbisselskap ASA, Narvik

ex NOR-reg. NORDNORGE (B.1997)

Stavanger Navion KS (Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS, Stavanger.

Dalian New Shipbuilding, Dalian (PC-1100-11)

Marabu Shipping Company Inc. (Jo Tankers A/S, Kokstad), Monrovia/Bergen

ex Liberia reg. JO SPIRIT (B. 1998)

Troms Brevik KS (TFDS Offshore AS), Tromsø

ex NOR-reg. TROMS STEGGEN (B.2000)

Magdalena AS, Sarpsborg

ex DIS reg. REGULUS (B.1981)

K/S Rasmussen Teamships A/S III, Kristiansand

ex NOR-reg. POLYTRAVELLER (B.1979).

Skude Viking AS (Skude Offshore AS), Haugesund

ex Marshalløyene reg. SEABULKEAGLEII B.1977)

Santor Shipping AS (Arne Sandnes), Molde

ex Malta reg. VISTAFJORD ex NOR-reg.SALINA (B.1966)

Trans Fjord Limited (Seatrans DA), Bergen

ex sveitsisk reg. LEMAN IV (B. 1993)

KS Kjemikalietank (Seatrans DA), Bergen

ex sveitsisk reg. GENEVE (B.1992)

PR International Offshore Services ANS (Farstad International AS/Farstad Shipping ASA), Ålesund

Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (97) S.C.Aker Tulcea S.A., Romania (skrog)

Nordsjøferger KS, Bergen

ex Australia reg. SPIRIT OF TASMANIA (B.1986)

Farstad Supply AS, Ålesund

ex NOR reg. FAR GRIMSHADER (B.1983)

Bergesen D.Y. Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger

ex Singapore reg. CO-OP SUNRISE (B.1987)

SKIPETNR. 1-2003
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Supplyskipet Viking Surf ble levertfra

Westcon lillejulaften til EidsurfAS, her

fotografert ved Garpeskjærskaien i Haug

esund avAlfJ Kristiansen.

M/S SKANDI FALCON LCLS3 - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen

M/S VIKING SURF LAW5 - Eidsurf AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

Norsk Ordinært Register - endringer, kjøp og salg
Oktober 2002:

M/S ANNE MARIE (JXDQ) (59/7xxxx) - fra Stein-Roar Sørensen, Hansnes/Tromsø

til Felix AS, Meråker/Tromsø.

M/S CRYSTAL OCEAN (LJRR) (6.984/10.000/1999) - fra Crystal Ocean KS c/o

Brøvig Offshore ASA, Oslo/Farsund til Crystal Ocean KS (Crystal Production ASA),
Oslo/Farsund.

M/S CRYSTAL SEA (LJES) (6.764/10.200/1994) - fra Crystal Sea KS c/o Brøvig

Offshore ASA, Oslo/Farsund til Crystal Sea AS (Crystal Production ASA), Oslo/
Farsund.

M/S EIGUN (LLXE) (1.141/—/l959/71/90/96/97) ex ENDRE DYRØY - 01 ex

THORDR - 70 ex THOMAS W VINKE - 64 - fra Partrederiet Endre Dyrøy ANS

(Eivind Lokøy), Brattholmen/Bergen til Endre Dyrøy AS, Knarrevik/Bergen, slettet

i merkeregisteret.

M/S FAGERSUND (JWOK) (364/—/1957/79) ex KLIPPSTEIN - 02 ex HAVSNURP

I - 00 ex HAVSNURP - 99 ex SJØHOLM - 83 ex HOLMSJØ - 83 ex VAI.DERHAUG

- 71 ex KVITEGGEN - 64 - Fagervoll Havfiskeselskap AS, Skodje/Ålesund. Slettet

i merkeregisteret.

M/S FJORD FLOWER (LLTT) (154/-/1967) ex VARGØY -86 - fra Skalldyrbåten

AS, Oslo/Odda til Fiskemat AS, Oslo/Odda.

M/S GJØSUND (JWOV) (218/147/1974) ex TØVIK - 99 ex NORDLENDING - 95

ex ODDSTEIN - 77 ex POLAR - 74 - Myre Havfiske AS, Myre/Ålesund. Slettet i

merkeregisteret.
M/S HILVÅG (LHRN) (137/200/1917) ex LITA - 89 ex UNION VI - 66 - fra Marine

Consult AS, Bakkasund/Haugesund tilJan-Tore Clausen, Lørenskog/Haugesund.

M/F KIFJORD (JWQQ) (686/206/1974) - fra Finnmark Fylkesrederi og

Ruteselskap AS, Hammerfest til Sparebanken Finans Nord-Norge AS, Tromsø/

Hammerfest, omdøpt til HAVSERVICE II.

M/S LENIN (LLFQ) (24/-/1941) - fra Lars Einar Bjørset, Jakobsli/Trondheim til

Mariann Terwindt, Loddefjord/Trondheim.

M/S LISA (LHVC) (80/-/1962)ex ØYMÅL -91 ex MÅLØY -90 ex MÅLØYFERJA I -74

- fra Brødr. Selstad AS, Måløy til Selstad AS, Måløy.

M/S MARANDI (JWLW) (235/-/1957/66/76/79/9D ex NERLAND VIKING - 85 ex

DØSCHERHOLMEN - 79 - Trålkompaniet AS, Egersund. Slettet i merkeregisteret.

M/S MARY-ANN (LCME) (36/-/1907) - fra Steinar Gundersen, Oslo/Haugesund

til Tore Husefest, Haugesund.

M/S MOONLIGHT (LCPC) (31/-/1949) ex VESLA -56 - fra Einar Arnevig, Grimstad/

Kragerø til Einar Helge Arnevig, Grimstad/Kragerø. Slettet i merkeregisteret.

M/S NORDAVIND (LCAT) (19/-/1978) - fra Jan Peter Krogh, Bodø til Nordavind

AS, Bodø.

23.12. 2417 brt. - West Contractors AS, Ølensvåg (19) Northern Shipyard, Gdansk (836/1) (skrog)

20.12. 2637 brt.- ex NOR-reg. SKANDI FALCON (B.1990)

M/S NORDØRN (LLUC) (284/219/1963/66/81/92) ex SOLHEIMTRÅL 2 - 00 ex

SOLHEIMTRÅL - 00 ex MYREBAS - 92 ex J O STENSEN - 72 - fra Nordnes AS, Ålesund

til Nordørn AS, Båtsfjord/Ålesund (F-3-BD). Deretter slettet i merkeregisteret.
M/S PRINCESS LADY (LHEE) (34/71986) ex VICTORIA - 94 - fra Svein Tore

Hokland, Harstad Bergen til John Wictor Beyer, Hundvåg/Bergen,
M/S PRINSESSE KRISTINA (LFPN) (49/71972) ex LANDØYII -97 ex LANDØY

-89 - fra Grand Hotell AS, Tønsberg til Leif Erik Fadum, Borgheim/Tønsberg.

M/S RUBIN (LHZY) (400/564/1968) ex SULEVÆR - 93 ex MASTREV1K - 79 ex

FRAKTING - 72 ex LAURI - 69 - Sjøtransport Rotsund AS, Sørkjosen, hjemsted
endret fra Kristiansund til Tromsø.

Lekter STÅLMANN (LM5881) (610/—/l 976) - Seløy Kystberedskap AS, Herøy/

Sandnessjøen, omdøpt til NAUTILUS MAXI.

M/S SULA (3YAB) (149/71968) - fra Sigfred Sølsnes, Skåla/Ålesund til

Vestlandscruise MS Sula AS c/o Odd Hustad, Ikornnes/Ålesund.

November 2002:

M/S ALFEN (LCCR) (132/—/1894) - fra Alfen AS, Oslo/Sarpsborg til Mat &

Drikke AS, Oslo/Sarpsborg.

M/S ASKEPOTT (LALQ) (123/71988) - fra Per Strand Vold, Eivindvik/Florø til

Gulen Skyssbåtservice AS, Eivindvik/Florø.

Lekter BA-FEM (LCVM) (129/—/1878) ex FLATHOLM -81 ex marinefartøy NOR

- fra Brødrene Anda AS, Stavanger til Norsk Metallretur Stavanger AS, Hundvåg/

Stavanger.

M/S BOGTIND (JXEG) (548/640/1953) ex HIDRAFJORD - 76 ex MOHOLMEN
- 73 ex AUDTUN - 72 ex MARILENE - 70 ex IRIS - 67 - fra Hokland Eiendom AS,

Harstad/Molde til Bogtind AS, Harstad/Molde.

M/S BORNØY II (LKMW) (33/71973) ex ALF -93 - fra Bornøy Shipping AS,

Tjøme/Tønsberg til H2-Norway AS, Tjøme/Tønsberg.

Fl.dokk BØMLODOKK (LFEB) (4.142/—/1988) - fra Warsila Propulsion As,

Rubbestadneset/Haugesund til Wartsila Norway AS, Rubbestadneset/Haugesund.

M/S CINDERELLA (LATH) (29/71989) - fra Dagfinn Eriksen, Kløfta/Bergen til

Rognli Eiendomselskap AS, Bjarkøy/Bergen
M/S ELEKTRON (LFWW) (1.628/—!\ 969) -fra Statuett Reder AS, Oslo til Statnett

Transport AS, Oslo.

M/S ERIK FARUP (LEOI) (35/71933) ex CATHRINE -95 ex ERIK FARUP -70 - fra

Lillesand Prosjektet Maritime AS, Kristiansand/Bodø til Erik Farup Maritime AS,
Kristiansand/Bodø,

M/F FINNØY (LJTI) (1.935/820/1999) - fra Høgsfjord AS, Stavanger til RT

Finnøysambandet AS, Stavanger.
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M/S FJORDBOY (LLFN) (49/-/1944) ex HARDING -81 - fra Gje Vi AS, Os/Bergen

til Inka AS, Lepsøy/Bergen,

M/S FRAM (JXQM) (43/71909) - fra Magnus Venneforening c/o Straand Hotel

og Konferansesenter, Vrådal/Arendal til Magnus Venneforeningen (Quality Straand
Hotel AS), Vrådal/Arendal.

M/S FØYTUR (LJCF) (47/71980) ex GAPØY -98 - Bærøyfart AS, Sandnessejøen,

omdøpt til BÆRØYSKYSS og hjemsted endret fra Tromsø til Sandnessjøen.

M/S GRO VIKING (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex LORD SUPPLIER - 90 -

Skipsaksjeselskapet S. Ugelstad, Oslo, omdøpt til ACTIVE LORD.

D/S HANSTEEN (LDQF) (165/71862) - Stiftelsen D/S Hansteen c/o Sør-

Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim til Hansteen DS Stiftelsen v/Randi Larsson

(Trondhjems Sjøfartsmuseum), Trondheim.

M/S HAUSTEN (LGGF) (23/71918) ex CONCORD II - 46 ex HAUSTEN - 26 - fra

Petter Johansen, Moss/Bergen til Høienhald Invest AS, Moss/Bergen.

M/S HAVBLOMST (LHOL) (265/457/1962/68) ex FJORDBLOMST - 85 ex

HAVBLOMST - 78 ex FJORDHOLM - 74 ex CARIOCA - 66 - fra Bora Sandfrakt AS,

Hareid/Ålesund til Askvoll Sandfrakt ANS (Finn Ulrik Waagene), Atløy/Ålesund.

M/F HIDRASUND (LFHI) (113/71972) - AS Flekkefjord Dampskipsselskap

(Alf Jørgen Fedog), Flekkefjord til Flekkefjord Dampskipsselskap Eiendom AS,

Flekkefjord.

M/F HIDRASUND II (LFZS) (307/—/1969) ex HALSA - 90 - fra AS Flekkefjord

Dampskipsselskap, Flekkefjord til Flekkefjord Dampskipsselskap Eiendom AS,

Flekkefjord.

Lekter HØGENES BARGE (LM6355) (269/71977) - fra NCC Anlegg AS, Oslo/

Bergen til NCC Construction AS, Oslo/Bergen.

M/S IRIS I (LGKZ) (46/71887) - fra Kjell Olav Solheim, Kleppestø til Tor Atle

Storebø, Florvåg, Kjell Olav Solheim, Kleppestø og Jan Eivind Rasmussen, Nærbø,

hjemsted uforadret Bergen.

Fl.kran KRAN III (LLWN) (265/71941) - fra Einar Høvding, Sandnessjøen til

Høvding Skipsopphugging (Mary Synøve Høvding), Oslo/Sandnessjøen.

M/S LEIGASTIND (LKLU) (24/71939) ex NORDKAP III -95 - fra Ingeborg

Skretting Hasli, Hammerfest/ Harstad til Ingeborg Skretting Schumacher,
Kristiansand/Harstad.

Lekter MAMMUT MJØ II (LK2215) (385/71974) - fra Hystad Mudring AS,

Bergen/ Ålesund til Hystad Prosjekt AS, Stord/Ålesund.

M/S MELINA (LIJV) (74/71961) - fra Svein Skotheim AS, Bergen til John Grieg

Forlag AS, Bergen.

M/S MIDT-NORGE (LJKM) (98/71966) ex VEGTIND -94 ex HEILHORN -87

- fra Stiftelsen Brønnøysund Veteranskip, Brønnøysund til Charterbåtrederiet AS,

Sandvika/Brønnøysund.

M/S MOONLIGHT PRINCESS II (LLET) (57/72000) - fra Fjordcruise AS,

Stavanger til Royal Fjordcruise AS, Stavanger.

M/F MØYSALEN (LGEV) (3.638/750/1992) - fra Nordtrafikk AS, Sortland til

Nordtrafikk Buss AS, Sortland.

M/S NAUTIK STAR (JXMB) (409/—/1931/57/72/82) ex STEINEVIK - 87 ex ARNE

KALVE -57 ex FINNHVALI -56 ex FEMERN -49 - Fjelberg Fjordbruk AS, Fjelberg,

ny adresse Onarheim, hjemsted uforandret Bergen.

M/S NJORD (LJJU) (347/71969/96/98) ex HENRIC - 98 ex BRACKENGARTH

- 95 - fra Ulstein Shipping IV AS, Ulsteinvik/Ålesund til Ulstein Shipping AS,
Ulsteinvik/Ålesund.

M/SNORDSUND (LNDZ) (51/71965) - fra Kristiansund kommune, Kristiansund

til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund.

M/S NORNEN (LGEQ) (32/71911) - fra Haavard Christian Bakke og Ørnulf

Johansen, Hakadal/Molde til Karin Benedicte Lund, Høvik/Molde.

M/S NYMOPEL (LFQC) (135/71956) ex CHAIN SURVEYOR I - 97 ex RAUBERG

- 91 ex SOGN - 84 - fra A-Brygger AS, Sandnes/Bodø til Hansen Dahl Holding
AS, Bodø.

M/T OIJE SERVICE (LDIM) (44/71965) ex HAVNE STRIL -78 ex HAVNE SHELL

-78 - fra Skibenes & Co. (Svein Skibenes), Måløy til Johan Brigtsen, Omastrand/
Måløy.

M/S PREIKESTOLEN (JWLE) (64/-/1974) ex KLIPPERFJORD - 00 ex

CLIPPERFJORD - 97 ex CLIPPER -82 - fra Fjordtours AS, Stavanger til Fjordtours
Panorama AS, Stavanger.

M/T RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN - 96 - fra Conoco

Shipping Norge Nr. 2 AS c/o Norske Conoco AS, Stavanger til Conocophillips

Shipping Norge Nr. 2 AS, Randaberg/Stavanger.

M/S RAPP (JWXR) (50/71958) - samme som NORDSUND.

M/S RAYMOND (LERW) (108/71950) ex RØDØY -82 - fra Angel Frakt AS,

Herøy/Bodø til Arne Magnus Johnsrød, Tolga/Bodø.

M/S REIGUN (LEPC) (99/71904) ex OSCARSBORG I -54 ex STYRSÖ I -11 - fra A/S

Petter Olsen Trading, Hvitsten/ Drammen til Firmament AS, Hvitsten/Drammen.

M/S REINEVÅG (LCQL) (30/71916) ex STRAUMINGEN -67 - fra Moskenes

Historie- og Museumslag, Sørvågen/Svolvær til Moskenes Hist. Og Museumslag

v/Mariettes Regnsk.kontor (Stiftelsen Norsk Fiskeværsmuseum i Lofoten,

Sørvågen), Reine/ Svolvær.

M/S ROGNA (LJUG) (46/71885) ex TRINE - Seiljakt Anno 1885 Partrederi DA

(Lars Henning Lura), Sandnes, omdøpt til CAROLINE AF SANDNES og hjemsted
endret fra Drøbak til Sandnes.

M/S RØNNER (LAKM) (126/71948) ex PEDER RØNNESTAD -79 ex SPITZBERGEN

-52 - fra Ståle Gulbrandsen c/o Gro Torid Bareng, Oslo til Ståle Barreng, Oslo.

M/S SANDSØY (LGBC) (283/141/1977/81/94) ex HAUGE SENIOR - 98 ex

LEINEFISK - 88 - Veidar AS, Godøy/ÅIesund. Slettet i merkeregisteret.

M/S SASSEN BAY (LKDP) (28/71943) - fra Partr. Sassen Bay (Robert Myhre),

Oslo til PR Sassen Bay ANS (Robert Myhre), Oslo.

M/S SEA CRUISE (JXAW) (55/71986) ex ROGNSØY JUNIOR -01 - fra

Vestbygdcruise AS, Myre/Florø til Vesterålscruise AS, Myre/Florø.

M/S SEA REX (JXQH) (105/71958) ex EIDE REX - 96 ex KNOLL - 88 ex ACHILLES

- 87 - fra Sjøkompaniet AS, Svolvær til Dykkerteamet AS, Svolvær.

M/S SILVANA (LELI) (25/71955) ex ALMVIK -85 - fra Gunnar Kaldestad, Sunde

i Sunnhordland/Farsund til Lars N. Eikemo, Markhus/Farsund.

M/S SINCERITY (LJZX) (40/71928) - fra Botry AS, Nesoddtangen/Oslo til Botry

SincerityAS, Nesoddtangen/Oslo.

M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/71967) - fra World Tours AS, Oslo til USA

Spesialisten World Tours AS, Oslo.

D/S STOREGUTII (LEYW) (48/71923) - fra Det Nye Transport AS, Drammen til

Shipping Ensign AS, Drammen.

M/S STÅLVARD (JWVO) (453/630/1958/87/00) ex LISE MÄLEEN - 01 ex TRES

UNO - 98 ex ANN ELISABETH - 96 ex ELISABETH - 95 ex VANKO - 94 ex RINGHAV - 93

ex STÅLVARD - 93 ex KANUTTA - 66 - fra Lurøy Shipping AS, Rognan til Ditmar Ship

Invest AS, Borre, omdøpt til BULKMAR og hjemsted endret fra Oslo til Horten.

M/S TALGØY (LKYY) (42/71923) - fra Brødrene Torjussen AS, Stavanger til

Brødrene Torjussen Eiendom AS, Stavanger.

M/S THOMAS FEARNLEY (LKCO) (48/71938) ex POLAR-EKVATOR -95 ex LISE

ANDREE - 90 ex THOMAS FEARNLEY -67 - fra Cruise & Charter Fredrikstad AS,

Rolvsøy/Fredrikstad til Engelsviken Båtservice AS, Fredrikstad.

M/S TORNEROSE (JWWG) (39/71985) - samme som ASKEPOTT

M/S TUSSI (LKWX) (35/-/xxxx) ex GUTTAS VILJE - 00 ex TUSSI - fra Janne

Westeraas Sundby, Torød/Oslo til Andre Olsen, Bolstadøyri/Oslo.

Pontong VALHALL (LK4750) (212/71989) - fra A/S Rørvik Fisk og Fiskemat

forretning, Rørvik/Namsos til AS Aqua, Rørvik/Namsos.

Desember 2002:

M/S ARNØYTRANS (LCVH) (282/356/1926/50/96) ex FISKTRANS - 99 ex ODD

OSKAR - 83 ex JOHAN E - 78 ex POL III - 49 - fra Arnøytrans AS c/o Arnøytrans,

Skrova/Bodø til Arnøyfrakt AS, Sørarnøy/Bodø.

M/S BREIANGEN (3YSR) (62/71958) ex TUSSEN -82 - fra Johnny Vold og Kurt

Vold, Vigrestad/Drammen til Johnny Vold, Vigrestad/Drammen

M/S BRUDANESI (LLMA) (409/—/1970) ex KROSSFJORD -01 ex SEDULOUS -97

ex NYBO - 79 - Dollsøy Trans AS, Sandshamn/Ålesund, omdøpt til BRUDANES.

M/S CHARTER QUEEN (LIGK) (33/71987) ex QUO VADIS -96 - fra Ferro Maritim

ANSQhonny Gamst), Kristiansund til M/S Amigo AS, Evenskjer/Kristiansund og

omdøpt til AMIGO H.

M/S EAGLE (LGFB) (34/71989) ex TINA - fra Westmarin Charter AS,

Skudeneshavn/Stavanger til Øystein Andersen, Strømmen/Stavanger.

Lekter EIDE BARGE 23 (LK2948) (965/—/1952) - fra Eide Marine Services AS,

Høylandsbygd/Bergen til Haugaland Shipping AS, Haugesund/Bergen, omdøpt til HS 3-

M/F FRU INGER (JWZD) (638/71986) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø, omdøpt til DALSFJORD og hjemsted
endret fra Trondheim til Florø.

M/S GAMA (LNDP) (49/71956) - fra Gama AS, Egersund til Bjørn Homme,

Sandnes/ Egersund og slettet i merkeregisteret.

M/S GAMLE ROGALAND (LESB) (850/508/1929) ex STAUPER - 90 ex TUNGENES

- 65 ex ROGALAND - 64 - Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland (c/o Einar Sæter,

Kristiansund), Stavanger, omdøpt til ROGALAND.
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M/S HEILHORN (JXOS) (116/18/1987) - fra Torghatten Trafikkselskap ASA,

Brønnøysund til Kai kanten Kurs & Konferansesenter AS, Haus, omdøpt til KYST

EXPRESS og hjemsted endret fra Brønnøysund til Bergen.

M/S HORDAFISK (JXQJ) (228/—!\961/73/95/97) ex LOPUS - 00 ex NORLU

- 95 ex KRYSSGRUNN - 94 ex CORAL - 70 - Lopus AS, Ågotnes/Bergen, omdøpt
til VESTERLED.

M/T JUANITA (LAGQ) (72.129/126.491/1988) sjøs. LISITA - fra Partrederiet

Nordshuttle DA til Partrederiet Nordshuttle (uforandret Ugland Shipping AS),
Grimstad.

M/F LAVANGEN (LKRR) (313/203/1973) ex FOLKESTAD - 96 - fra Troms Fylkes

Dampskibsselskap AS, Tromsø til Morten Larsos, Bodø/Tromsø.

M/S LOLITA (JWZG) (674/1.010/1967/98) ex MYSTER - 82 ex LOLITA - 80 ex

MYSTER - 79 ex LOLITA - 76 ex RIKKE LØNBORG - 74 ex MARAG MOON - 72 ex

BIRGIT DANIA - 71 - fra Terje Hagen, Lurøy/ÅIesund til Brunschan Sjøtransport

AS, Eidsvågneset/Ålesund.

M/S LOUISE (LIHE) (38/-/1996) - fra Akerrestauranter A/S, Oslo til Pål Havig-

Gjelseth, Vettre/Oslo.

M/S MARINAKO (LLUI) (83/-/1969) ex MARINA - fra Loman Fiske AS, Byrkenesøy/

Bergen til Hermunn Haugland, Kjerrgarden/Bergen.

M/T MILJØTANK (LCSI) (295/293/1939) ex HINNATANK - 00 ex FRISNES - 89 ex

UNIKLOR - 79 ex HYDRO -54 ex HYBORG -54 ex TRAVE - 53 ex EMPIRE CHLORINE

- 53 ex TRAVE - 52 ex HYBO ex HYBORG - Miljøtank AS, Stavanger, hjemsted endret

fra Haugesund til Stavanger.

M/T NAVION ANGLIA (LJRL) (72.132/126.650/1999) - fra Navion Maritime AS,

Stavanger til Navion Offshore Loading AS, Stavanger.
M/T NAVION BRITANNIA (LIWW) (72.110/124.821/1998) - samme som
NAVION ANGLIA.

M/T NAVION EUROPA (LHFD) (73.637/130.596/1995) ex JORUNN KNUTSEN
- 98 - samme som NAVION ANGLIA.

M/T NAVION HISPANIA (LJPG) (72.132/126.749/1999) - samme som NAVION
ANGLIA.

M/T NAVION NORVEGIA (LHFB) (73.6.37/130.596/1995) ex HANNE KNUTSEN

- 98 - samme som NAVION ANGLIA.

M/T NAVION OCEANIA (LJRM) (72.132/126.760/1999) - samme som NAVION
ANGLIA.

M/T NAVION SCANDIA (LJFL) (72.132/126.749/1998) - samme som NAVION
ANGLIA.

M/T NAVION VIKING (LMEJ) (74.485/130.700/1983) ex PLOYVIKING - 98

- fra Rasmussen Navion KS, Stavanger/Kristiansand til Navion Offshore Loading

AS, Stavanger/Kristiansand.

M/S NORTH CHALLENGER (LISD) (1.968/2.700/1997) - fra Gulfmark Norge AS

c/o Sea Truck Shipping AS, Lysaker/Sandnes til Gulfmark Rederi AS /Gulf Offshore

Norge AS), Sandnes.

M/S NORTH CRUSADER (LCAD) (1.851/1.830/1984/90) ex STAD SENJA - 89
- samme som NORTH CHALLENGER.

SKIPETNR. 1 - 2003

M/S NORTH FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex SKANDI FORTUNE - 01

ex NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - samme som NORTH
CHALLENGER

M/S NORTH MARINER (LLSX) (3.078/4.400/2002) - fra Gulfmark Norge AS,

Sandnes til Gulfmark Rederi AS, Sandnes

Lekter OPTIMIST (JXXA) (73/-/1931) ex STORE KALSØY -84 ex STRYNØ -76 ex

GULLMARSFÄRJAN -66 ex BRAHEBORG -6l ex FEMØ -54 ex FEMØSUND -53 - fra

Rong Laks AS, Rong/Bergen til Ono AS, Rong/Bergen.

M/S NORTH VANGUARD (LCNL) (2.637/3.100/1990) ex SKANDI HAWK - 01
- samme som NORTH CHALLENGER,

M/S OSKAR (LEDE) (70/-/1952/66) ex NORDRYGGEN - 93 - fra Ice Lady AS,

Båtsfjord til Bora Sandfrakt AS, Hareid, hjemsted endret fra Vardø til Ålesund.

M/S RICHARD WITH (LGWH) (11.205/930/1993) - fra Ofotens og Vesteraalens

Dampskibsselskap ASA, Narvik til Richard With KS, Fosnavåg/Narvik.

M/S SAMARITAN (LFPO) (24/-/1958) - fra AS Mo Elektriske Byrå (Ame Valla),

Mo i Rana/Sandnessjøen til Torget Eiendom AS, Oslo/Sandnessjøen.

M/S SEIHAV (LDMM) (225/305/1929) ex MINUS - 83 ex BERTEL NILSEN - 82

ex LOANNA - 70 ex SKLIDD 2 - 55 - fra Seihav AS, Torangsvåg/Bergen til Seivåg

AS, Bekkjarvik/Bergen.

M/S SOLFRID (LKQC) (134/-/1941) - fra Nyslep, Guldbrand Nyhus, Stavanger/

Narvik til Andreas Gullbrand Nyhus, Hafrsfjord/Narvik.

M/S SOUND TRUCK (JXWT) (2.597/3-370/1983/88) - fra Sea Truck Rederi AS,

Sandnes til Gulfmark Rederi AS, Sandnes, omdøpt til NORTH TRUCK.

M/S SPLEIS (JXCH) (117/71986/94) - fra Partsrederiet Spleis DA (Sigurd Jarl

Vestberg), Flekkerøy/Kristiansand til Partsrederiet Spleis DA (Jostein Sigurdsen),

Flekkerøy/Kristiansand.

M/S STOUT TRUCK (LJCG) (1.971/3.115/1998) - samme som SOUND TRUCK,

omdøpt til NORTH TRAVELLER.

M/S STREAM TRUCK (LJMR) (3.106/4.320/1998) - fra Sea Truck Rederi AS,

Sandnes til Gulfmark Rederi AS, Sandnes, omdøpt til NORTH STREAM.

M/S SULANGER (LLVC) (644/558/1967/69) ex VERDI - 01 ex KNESTER - 00

- fra Sulanger AS, Kolgrov til Hordafor AS, Bekkjarvik, hjemsted endret fra Florø

til Bergen og slettet i merkeregisteret.

M/S SWANY (LERE) (28/71978) - fra Sentral Eiendom DA, Bergen/Oslo til Steinar

Hansen, Bergen/Oslo.

M/S TANSØY (JXGP) (147/71959) - fra Tansøy AS c/o Carl Gunnar Nesheim,

Fotlandsvåg/Florø til Søre Askøen Dampskibsselskap AS, Kokstad/Florø

M/S TESSIN (LISN) (44/71936) - Norway Cruise Sail The Sea See The Fjords,

Spesialmedia AS (ny repr.: Ø.Johnsen), Oslo/Drøbak.

M/S VIKSTRAND (JWON) (69/71929) - fra Subsea Farming c/o Bjørn C. Stenevik,

Sola/Kristiansand til Båt & Brygge Bjørn Stenevik, Sola/Kristiansand.
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2002:
M/S BLUE SKY (LATW4) (5.086/2.926/1974) ex FLIPPER - 94 ex MONCAO
- 86 ex TUULIA - 85 ex IGGESUND - 81 - Thasos Shipping Ltd., Nassan/Bergen.
Endret repr. fra (Sunbay Management AS, Bergen til Th. Jacobsen Management
AS, Sarpsborg) .
M/S BLUE SUN (LASG4) (5.186/3.525/1975/83) ex KALMARSUND - 93 ex
MARZARIO OLIMPIA - 81 ex KALMARSUND - 77 - Kos Maritime Ltd., Nassau/

Bergen. Endring samme som BLUE SKY.
M/S BRUNTO (LAUG4) (8.341/12.100) ex GENERAL VARGAS - 94 ex BRUNTO - 85

- Partrederiet Bmnto ANS, Bergen (ny forrr.adr.: v/Tom Risa, Oslo, drift uforandret:
Wilson Ship Management AS, Bergen).
M/T DIFKO BIRTHA (LANVS) (43.733/83.870/1987) ex SITALOUISE - 01
ex BURWAIN BALTIC - 95 ex NORDFARER - 92 - Endret fra K/S Difko LXIII,
København/Oslo til K/S Difko LXIII c/o Difko Administration A/S, Holtebro/Oslo
(Repr. uforandret Tschudi & Eitzen AS, Lysaker og drift Tschudi & Eitzen Ship
Management AS, Lysaker) .
M/T DIFKO HANNE (LANQS) (43.733/83.970/1987) ex SITALENE - 01 ex
BURWAIN NORDIC - 95 ex NORDKAP - 92 - Endret fra K/S Difko 47 af 1987,
København/Oslo til K/S Difko 47 af 1987 c/o Difko Administration A/S, Holtebro/

Oslo (Repr. uforandret Tschudi & Eitzen AS, Lysaker og drift Tschudi & Eitzen Ship
Management AS, Lysaker) .
M/F DIFKO SUSANNE (LAONS) (43.398/84.040/1989) exDIFKOBELLOWS-Ol
ex NORTSEA BELLOWS - 01 ex BURWAIN ARCTIC - 95 ex ZIDONA - 94 - Endret fra
K/S Difko LXVI, København/Oslo til K/S Difko LXVI c/o Difko Administration A/S,
Holtebro/Oslo (Repr. uforandret Tschudi & Eitzen AS, Lysaker og drift Tschudi &
Eitzen Ship Management AS, Lysaker).
M/S DSND SURVEYOR (JXHP3) (1.716/700/1986/91) ex SEAWAY SURVEYOR - 00
ex NORTH SEA SURVEYOR - 96 ex HAVSIØELL VIKING - 91 - fra Haliburton Vessel
Company (Cayman) Limited c/o Caledonian Bank and Trust Limited (DSND Subsea
AS, Grimstad), Grand Cayman/Bergen til Subsea 7 (Cayman Vessel Company)
Ltd. C/o Caledonian Bank and Trust Limited (DSND Subsea AS, Grimstad), Grand
Cayman/Bergen.
M/S GRETHE (LHGF3) (1.879/1.260/1972) exGRUNNVAAG-91 exFALLOWDEER
- 81 ex FEDERAL BERMUDA - 77 ex FALLOW DEER - 76 - KS Eikvaag c/o Mini Bulk
Shipping AS, Farsund. Ny drift (Arnesen Shipbrokers AS).
M/S HEGE (LATHS) (3.004/4.106/1975) ex KÖNINGSHAVEN - 01 ex OPDR RABAT
- 98 ex RABAT - 97 ex DIANA II - 88 ex DIANA - 83 - Hege AS, Farsund. Ny drift
(Arnesen Shipbrokers AS).
M/S KARMA (LATIS) (3.004/4.106/1975) ex ANA SAFI - 01 ex OPDR SAFI -98
ex SAFI - 96 ex LIBERTA - 88 ex ZIM JAMAICA - 80 ex LIBERTA - 76 - Karma AS,
Farsund. Ny drift (Arnesen Shipbrokers AS).
M/S NORNEWSEXPRESS (JXQE3) (4.859/4.610/1987) -fraPartrederietNomews
Express ANS (Seatrans DA), Bergen til Nofo Skip AS (Seatrans DA), Bergen.
M/S NORNEWS LEÄDER (LHQM3) (5-339/5.670/1990) - samme som NORNEWS
EXPRESS.

M/T NORTHSEA DOWEL (LAPSS) (43.398/84.040/1989) ex BUEWAIN TORM
- 95 ex ZARIA - 94 - Endret fra K/S Difko LXIII, København/Oslo til K/S Difko LXIII
c/o Difko Administration A/S, Holtebro/Oslo (Repr./drift uforandret Tschudi &
Eitzen AS, Lysaker).
M/S TALABOT (LAQU4) (20.374/32.434/1979) ex BARBER PERSEUS - 88
- fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg til Mark I KS, Lysaker/
Tønsberg.
M/S TAPIOLA (LAOQ2) (39-535/31.456/1978) ex BOOGABILLA - 89 - samme
som TALABOT.

M/T TEAM JUPITER (LANIS) (27.185/48.338/2000) - Team Tankers Shipping
AS (Vista Ship Management AS), Bergen, (tillegg drift: Blystad Shipping (USA)
Inc., Westport, CT, USA).
M/S TOURCOING (LGRA3) (39-535/33.719/1978) - samme som TALABOT.

November 2002:

M/S BALTIC TRADER (JXMV3) (1.739/2.063/1975/87) ex TINTO - 01 ex LYSFOSS
- 83 - fra Nygård Shipping II A/S (Leif Nygård, Sirevåg), Nyborg/Bergen til Baltic
Trader AS (Nygård Shipping AS), Sirevåg/Bergen.
M/S P & O NEDLLOYD PINTA (LANM4) (21.053/30.078/1992) ex P & O
NEDLLOYD TEMA - 01 ex SANTA ROSA - 99 ex PANATLANTIC - 97 ex SANTA ROSA

- 97 ex NEDLLOYD VAN REES - 96 ex SANTA ROSA - 95 - KS Clover Container

Ship I (eier: Ivar Holding AS, drift: V Ships Norway AS), Oslo, omdøpt til LIBRA
BRASIL.

M/S TAMPA (LMWO3) (B. 1984) ex BARBER TAMPA - 89 - Wilhelmsen Lines

Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg, ommålt fra 49.326 brt. til 66.635 brt.
M/S TAMPERE (LAOP2) (40.542/35.098/1979) ex BARBER NARA - 89
- fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg til Mark I AS, Lysaker/
Tønsberg.
M/T TEAM JUPITER (LANIS) (27.185/48.338/2000) - Team Tankers Shipping
AS, Bergen (eiere fra Vista Ship Management AS, Bergen til Arne Blystad AS, Oslo,
drift: Blystad Shipping (USA) Inc., Westport, CT, USA).
M/T TEAM MARS (LASX2) (24.330/43.206/1982) ex TEAM TROMA - 98 ex

TROMA - 82 - Team Tankers Shipping AS, Bergen (drift fra Vista Ship Management
AS, Bergen til Arne Blystad AS, Oslo).
M/T TEAM MERKUR (LAVC2) (24.330/41.985/1981) ex TEAM FROSTA - 98 ex
FROSTA - 82 - samme som TEAM MARS.

M/T TEAM NEPTUN (LANJS) (27.185/48.338/2000) - Team Tankers Shipping
AS, Bergen (ny eier: Arne Blystad AS, Oslo).
mTEAM SATURN (LAISS) (24.653/45.831/1987) ex TEAM HADA - 98 - samme
som TEAM MARS.

M/S TOBA (LHOE3) (39-535/34.310/1979) ex BARBER TOBA - 89 - samme
som TAMPERE

Desember 2002:

M/S BELNOR (LAYC4) (26.449/47.369/1996) - fra Belships Company Ltd. Skibs
A/S, Oslo til Belships ASA, Oslo (Uforandret Belships Management AS, Oslo).
M/T BOW EAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) ex NORTHERN EAGLE - 89 ex
MÄNGUEIRA -88 - fra Odfjell Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Bergen til Odfjell
Asia II Pte. Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen.
M/S HENRIETTE (LAHW4) (2.464/3.950/1971) ex DENISE - 90 ex FRAUDEN - 85
ex FRAUKE -81 ex COMARII -74 ex FRAUKE -72 - fra Partrederiet Henriette ANS,

Torvastad/Kopervik til Timber Line Henriette KS, Torvastad/Kopervik (Uforandret
Storesletten Rederi AS, Torvastad).
M/T NAVION SAGA (LHQO3) (79-873/149.000/1991) ex POLYSAGA - 00 - fra
Rasmussen Navion KS (Rasmussen Maritime Services AS), Kristiansand til Navion
Offshore Loading AS, Stavanger/Kristiansand.
M/T NAVION SCOTIA (LAQF4) (52.348/95.029/1993) ex VINGA - 98 - fra Navion
Maritime AS, Kristiansand/Stavanger til Navion Offshore Loading AS, Stavanger.
M/S P & O NEDLLOYD FALCON (LAUJS) (23.761/34.380/1987) ex CIELO DI
LIVORNO - 02 ex BEAR - 00 ex CAST BEAR - 99 ex NORASIA AL-MUNTAZAH - 94

- Jaya-TDS Shipping Limited Øahre-Wallem AS), Port Louis/Sandefjord, omdøpt
MSC PERU.

M/S RAMFORM VALIANT (LAGGS) (9.456/3.800/1998) - Capital Bank Leasing
1 Limited (Repr.: Polar Ship Management AS), Chester/Bergen. (Ny drift: Barber
Ship Management AS, Lysaker) .
M/T TORM SITA (LAZH4) (43-398/84.040/1990) ex BONA BAY - 96 ex GOLAR
PERTH - 93 - fra K/S Ul Sita (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), København/Oslo til
Gyda Tankers AS (Waterfront Shipping AS), Oslo og omdøpt til SARA VIKING.
M/S WESTWOOD BORG (LAON4) (29.369/47.026/1992) ex SPERO - 98 ex SAGA

OCEAN - 95 - fra Partrederiet Borgestad Forest ANS (AS Borgestad Shipping),
Porsgrunn til AS Borgestad Shipping, Skien/Porsgrunn.
M/S ZACHARIAS (LAOJS) (2.652/2.477/1979/92) ex SEA TRUCK - 00 ex NOR
TRUCK - 88 ex EDDA SEA - 87 ex FLEXSERVICE 2 - 86 - fra Sea Truck (UK) Limited

(Sea Truck Shipping AS), Sutton/ Sandnes til Sea Truck (UK) Limited (Gulf Offshore
Norway AS), Sutton/Sandnes.

Oktober 2002:

M/T HANNE KNUTSEN (LLBP) (72.245/124.758/200) - Knutsen Bøyelaster VIII
KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - overført til Storbritannia, samme
navn, signal
S/S IL MORO DI VENEZIA 111 (LIXX) (38/-/1987) ex VANITAS - Dico Marin AS,
Oslo - solgt til Sverige.
M/SJUNA (LAEF) (76/-/1968) -JunaÄS, Haugesund/Egersund (R-127-K) - slettet
25.10.2002 som forlist (forliste i 1999).

M/S KRUTT (JWSU) (278/—H 957) ex ALTENWERDER -85 ex BUGSIER 22 - A/S
Teenas, Tønsberg - slettet 28.10.2002 som opphugget.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
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M/S LILJEN (LGQZ) (33/-/1932) - MS Liljen AS (Karl Erik Tørlen), Ålesund/
Svolvær - slettet 22.10.2002 som kondemnert.

M/S NORDNORGE (LIIH) (11.384/840/1997) - Ofotens og Vesteraalens

Dampskibsselskab ASA, Narvik - overført til NIS, samme navn, signal LIIH3.

M/S RYGENE (LGDN) (35/-/1977) - Rygene-Smith & Thommesen AS, Rykene/

Arendal - solgt til Sandinge Bogser & Sjötransport, Lysekil,Sverige. Samme navn,

signal SMRU.

M/S SIDNI (LCXY) (49/-/1953) ex BRODD SENIOR -80 ex LOHNESTRAND -75

- Partrederiet Sidni ANS (Frode Hansen, Risør), Gjeving/Fredrikstad (AA-61-T)

- slettet 10.10.2002 som forlist (Forliste i Skagerak 06.06.1997).

M/S SJØØRNEN (LJGU) (37/-/1953) - Tromsø Slepe og Bergningsbåter A/S,
Tormsø - slettet 16.10.2002 som kondemnert.

M/S STÅLSUND (LEKF) (360/-/1972) - Holmset & Urkedal AS, Vatne/Måløy

(M-67-H) - slettet 02.10.2002 som opphugget.

M/S SØRFOLD 2 (LAEI) (763/—/l950/65/73/79/85) ex SØRFOLD - 02 ex

ESPEVÆR - 97 ex BØMMELØY - 71 ex THORBR1S - 65 - Møgsterfjord I AS,

Storebø/Haugesund (H-214-AV) - slettet 23.10.2002 som opphugget.
Lekter UR-106 (LM2154) (4.166/—/l 984) ex GOLIAT 15 -94 ex MØRLAND

BARGE NOJ -89 - Ugland Shipping AS, Grimstad - solgt til Israel

M/S VERITAS VANTAGE (LLVO) (8.186/6.000/2002) - Eidesvik Shipping AS,

Bømlo/Haugesund - overført til NIS, samme navn, signal LLV03.

November 2002:

M/S CHALLENGER (LAIO) (63/-/1988) - Fjordcharter ANS (Sverre Normann

Hemminghytt), Bodø - solgt til Spania

M/S K.M.MYRAN (LJOE) (345/—/1999) - Brønnbåtservice AS, Hansnes/Tromsø

- solgt til Chile.

M/S LARS HAGERUP (LHGL) (605/493/1978/84) ex RINGVOLL - 84 - SL Fiskemes

Agnforsyning Tromsø - solgt til Island. Omdøpt til BJÖRGVIND, signal TFIS.

M/S LOFOTTRÅL II (LKSA) (544/—/1973) - Trust Invest AS, Tromsø/Svolvær

- solgt til Russland.

M/F LOTE (LGMK) (309/-/1962) - Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/

Måløy - solgt til Sverige

M/S NORDHOLM (JXQT) (223/—/1968/75/83/88) ex ARNUNGEN - 71 -

Partrederiet Gayser Senior ANS (Magne Grytten), Vatne/Tromsø (M-71 -H) - slettet

21.11.2002 som opphugget.

M/S SVEHOLM (LHNI) (123/190/1962) ex VAAGSOL - 96 ex MØREFJORD - 86

ex MARMORSUND - 84 - Paraiso AS, Bakkasund/Bergen - slettet 01.11.2002 som
kondemnert.

M/S TROMS STEGGEN (LLBV) (1.972/—/2000) - Troms Brevik KS (TFDS

Offshore AS), Tromsø - overført til NIS, samme navn, signal LLBV3.

M/S VOLSTAD VIKING (LAIR) (1.787/—/1975/87) -Volstad Viking AS, Ålesund

(M-17-A) - slettet 18.11.2002 som forlist. (Sank 20/9-2002 utenfor Grønland.)

M/S VAAGVIK (LGNK) (274/450/1962/79) ex BAS - 84 ex CASINO - 66 - Partrederiet

Waagene og Kjørvik ANS (Finn Ulrik Waagene), Atløy/Florø - solgt til Haiti

Desember 2002:

M/S ARCTIC (LHIY) (656/—/l978/94) - Elling Aarseth & Co. AS, Ålesund (M

32-VD) - solgt til Sør-Afrika
M/S BENTIN (LAIL) (275/—/l968/75/79/85/96/97) ex HAVSET - 86 ex BUSEN
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JUNIOR - 82 ex HORDA-GUTT - 79 - Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/

Haugesund (H-170-AV) - solgt til Sverige

M/S FAR GRIMSHADER (LLYG) (2.528/3.330/1983) ex LOCH GRIMSHADER

- 90 ex FAR SCANDIA - 87 ex STAD SCANDIA - 86 - Farstad Supply AS, Ålesund

- overført til NIS, samme navn, signal LLYG3.

M/S HURLEN (LAJN) (288/—/1962/85/88/96) ex LØNNINGEN II - 01 ex

LØNNINGEN - 98 ex SKIFJORDVÅG - 74 ex SKIFJORD - 73 ex LINDÖ - 70 -

Otterlei Fiskeri-Selskap AS, Fjørtoft/Ålesund (M-2-H) - slettet 20.12.2002 som

opphugget.
M/T POLYTRAVELLER (LHRM) (63.294/127.545/1079) - K/S Rasmussen

Teamships A/S III, Kristiansand - overført til NIS, samme navn, signal LHRM3.
M/S SEATERN (LLWU) (11.909/5.710/1973) ex KUNDA - 02 ex SEATERN - 01

ex RIJNHAVEN - 98 ex WESTÖN - 95 ex ORION - 85 - Seatern KS c/o Christiania

Eiendomsselskap AS (Goliat Shipping AS), Oslo - solgt til Storbritannia

M/S SKANDI FALCON (LCLS) (2.637/4.000/1990) - DOF Rederi AS, Storebø/

Bergen - overført til NIS, samme navn, signal LCLS3.

Rig WEST VANGUARD (LFFX) (14.105/—/1982) - Smedvig Rig AS, Stavanger

- solgt til Caymanøyane

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2002:
T/1 BERGE CHIEF (LCFX3) (137.227/289.980/1976) ex BERGE BEAUMONT - 82

ex BEAUMONT - 81 - fra Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger tilGovernment of

The Hashemite Kingdom ofJordan (International Ship Management Co.Ltd.(ISM),

Aqaba, Jordan, omdøpt tilJERASH, signal JYGD.

M/S BRUNTO (LAUG4) (8.341/12.100/1977) - ex GENERAL VARGAS - 94 ex

BRUNTO - 85 - Partrederiet Brunto ANS (Wilson Ship Management AS, Bergen),

Oslo/Bergen - solgt til Malta, videre til Ahilleos Maritime Co.Ltd., La Paz, Bolivia,

omdøpt til LINDEN, signal CPC645.
M/S NEVA TRADER (LAFP5) (5.420/7.884/1977) - ex NORDON - 99 ex NORDÖN

- 97 ex PASILA - 93 - B&N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brænde DA (B&N

Shipmanagement DA c/o Th.Jacobsen & Co.AS, Sarpsborg), Oslo - solgt til Kypros,

videre til Coral River Investors Inc. (Pacific Plus Co.Ltd.), Batumi, Georgia, og

omdøpt til TRADER med signal 4LMU.

M/S NORMAND FLOWER (LAUY5) (5.402/4.000/2002) - Island Offshore IV KS

(Solstad Shipping AS), Ulsteinvik/Skudeneshavn - overført til Isle of Man

M/T VINCITA (LAFH2) (15-380/25.300/1973) ex SOBRAL - 93 ex SOMMERSTAD

-92 ex TAMAR SUMMER -92 ex IVER CHASER -91 ex ANCO CHASER -83 ex POST

CHASER - 79 - Norek Shipping Inc. (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.AS, (11. Ditlev-

Simonsen Co. Management AS), Billingstad), Monrovia/Oslo - solgt til Tyskland for

opph., videre til Bhikumat Chhotetal og ank. Alang 19-10.,beached 23.10.2002.

M/S WARDWIND (JXUU3) (1.900/1.522/1970) ex GARDWIND - 02 ex

KIEFERNBERG - 87 - Sauda Bulk AS, Avaldsnes/Haugesund - solgt til Grenland

Maritime Ltd. (Baltic Group International Shipping Ltd., StJohn s,Antigua og

Barbuda. Omdøpt GRENLAND, signal V2WN.

November 2002:

M/SGEOFJORD (LADU5) (3.736/1.396/1984/97) ex WHALLEY SUPPORTER - 97
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ex NEFTEGAZ-7 -96 - Geofjord Shipping AS (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen

- overført til Isle of Man, samme navn, hjemsted Douglas med signal VQEE5.

M/T GYDA (LAMQ5) (17.958/31.501/1975) ex BOW EXPLORER - 99 ex SILVER

HOLT - 95 ex NYHOLT - 91 - Gyda AS c/o Fleischer & Co. AS (Acomarit AS c/o

V.Ships Norway AS), Oslo - solgt til opph.
M/T LISA (LALV5) (2.633/4813/1965) ex KAPRIFOL - 99 ex TÄRNFORS -91 ex

W1NJONA - 75 ex RUBISTREAM - 68 - Riakia Shipping Company Limited (Hav

Ship Management AS, Nesttun), Nicosia/Oslo - solgt til Ariadne Shipping S.A.,

Panama som LISA,

M/S SILETTA (LAD04) (22.324/36.138/1982) ex WESTERN SILETTA - 99 ex

SITHEA - 96 ex ORIENTAL KING - 89 - Tschudi & Eitzen Bulkers (DK) A/S (Tschudi

& Eitzen Ship Management AS, Lysaker), Gentofte/Oslo - solgt til Chalet Shipping

S.A. (Maryville Maritime Inc.,Panama. Omdøpt til EVANGELISTRIA, signal HOPP.

m STAVANGER PRINCE (LAGJ2) (49.728/1979) ex TARIM RIVER - 89 ex

NARNIAN SEA - 88 - Prince Limited (Det Stavangersk Dampskibsselskab Shipping

AS), Majuro/Stavanger - solgt til Bangladesh for opph.

M/S STENFJELL (JWYQ3) (2.818/2.360/1976/89) ex FJELL - 86 - Tordenskjold

Liners AS, Bergen, overført til Sankt Vincent og Grenadinene. Signal J8B2666.

Desember 2002:

M/T ARIEL (LAGB2) (44.985/1983) ex AR1EL 1 - 88 ex ARIEL - 85 - Adna KS

(C.H.Sørensen Management AS), Arendal - solgt til Pasir Bulk Carriers Pte. Ltd.

(Thome Ship Management Pte. Ltd.. Singapore. Omdøpt ARIELA, signal 9VGC6.

M/T GAZ SUPPLIER (LAQV5) (26.043/29.528/1071) ex CAVENDISH - 95 - Olefins

Transport Company S.A. (Repr.: Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift: International

Tanker Management Norway AS, Sandefjord), Panama City/Oslo - solgt til opph.

M/S NORDVÅG (LHYI3) (2.065/1.751/1979) ex TRANS VÅG - 01 - Nor Cargo

ASA, Oslo/Stavanger - overført til Barbados flagg.

M/S STORON (LAF05) (7.424/10.796/1975) ex STORÖN - 97 ex MINI ORBIT - 83

- B&N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brænde DA (B&N Shipmanagement

AS c/o Th.Jacobsen & Co.AS, Sarpsborg), Oslo solgt til Maestra Shipping Ltd.

(Arnavutkoy Denizcilikve Gemi Isletmeciligi Ticaret Sanayi), Bratislava, Slovakia.

Omdøpt VENGEN, signal OMMH.

Oktober 2002:

M/S BALDER-KVITSØY (3YVT) (24/-/1961) ex BALDER - 74 - fra Sørbas AS,

Ellingsøy/Stavanger til Partrederiet Synes ANS (Øivind Stokke), Ellingsøy/Stavanger
(M-85-A).

M/S BØTRÅL I (LAIH) (610/319/1975/81) ex NORDAUSTLANDET - 01 ex

TØNSNES II - 00 ex TØNSNES - 00 - fra Bøfisk AS, Bø i Vesterålen/Tromsø til Bø

Tråldrift AS, Bø i Vesterålen/Tromsø (N-l 1-BØ),

M/S CALYPSO (LGYZ) (167/194/1968/80) ex MARSTRAND - 78 ex INGER - 69

- fra Fagervoll Havfiskeselskap AS, Skodje/Ålesund til Trofa DA (Abraham Inge

Troland, Torangsvåg), Bergen/Ålesund (H-50-BN).

M/S COMET (LILQ) (840/—/l996) - fra Articus AS, Senjahopen/Tromsø til

Kjølnestrål AS, Honningsvåg/Tromsø (F-350-NK).

M/S ENDRE DYRØY (LLNU) (1.514/—/2001) - fra Partrederiet Endre Dyrøy

ANS (Eivind Lokøy), Brattholmen/Bergen til Endre Dyrøy AS, Knarrevik/Bergen
(H-15-F).

M/S FLINK (LNIB) (16/-/1906) -fra Thomas Guldsten,Tustna til Eilif Sjo, Halsnøy

Kloster, omdøpt SJOØY og hjemsted fra Kristiansund til Haugesund (H-23-K).

M/S FRØYBANKEN (LJML) (92/-/1972/86/95) ex KURT ÅGE - 77 ex ARNT-LENAR

- 74 - fra Brødrene Sæthre AS, Reine/Svolvær til AS Andenes Havfiskeselskap,
Andenes/Svolvær (N-32-A).

M/S HOVDEN SENIOR (LICN) (170/—/1996) -fra Hovden Senior AS, Selje/Måløy

til Hovden AS, Selje/Måløy (SF-3-S).

M/S HURLABAS (LJYF) (366/—/1979) ex BRIMIR - 99 ex SLETTUNUPUR -97

ex BRIMIR -97 ex GUDMUNDUR GUDJONSSON -94 ex NIISA -92 ex NATAARNAQ

I -88 ex NATAARNAQ -88 - fra Øystein Hurlen MS Hurlabas M-193-H c/o Øystein

Hurlen, Brat/Ålesund til Partrederiet Skaregg ANS (Johan Karsten Skjong),

Valderøy/Ålesund (M-151-G).

M/S LAKSEFJORD (LHJO) (196/—/1978/85) ex TRÅLFISK - 99 ex MATHS LARSEN

- 93 - fra Kystfisk Vardø AS, Ålesund/Vardø til Skjøtningberg AS, Kjøllefj/Vardø
(F-71-LB).

Omsetning av fiskefartøyer
Ved Leif K. Nordeide

M/S LONGYEAR (LLIR) (888/—/l 985) ex GEIRIPETURS -01 ex LUUTIVIK -00

- Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø, omdøpt til LEIV EIRIKSSON (T-656-T).

M/S LYNGHOLM (LNRP) (17/-/1953) - fra Helge Søle, Rong til Trond Ellefsen,

Lyngør, hjemsted endret fra Skudeneshavn til Tvedestrand (AA-19-T),

M/S MOSTEIN (LJXH) (286/—/l961/81/84/89) ex MÄLARÖ - 72 ex ARIZONA

- 67 - fra Nordtun Trål AS, Bremnes/Kopervik til Partrederiet Veviks ANS (Alexander

Vedø), Vedavågen/Kopervik (R-169-K).

M/S MOT JUNIOR (JXGR) (47/-/1959 ex VALKER - 80 - fra Ingar Harsvik,

Trondheim til Børgeson Kystfiske AS, Husbysjøen/Trondheim (ST-31-RS).
M/S NESØYGUTT (LCXN) (24/-/1953) ex NESAGUTT -01 ex HAUGSTAD -98 ex

VIKANES SENIOR -93 ex FLEMSVIK -84 ex GJERDSVIK -75 - fra Titan Mathias

AS, Nordnesøy/Ålesund til Sklinnabanken AS, Toftsundet/Ålesund, omdøpt til
BRØNNØYGUTT (N-45-BR).

M/S NORDLYS (LELP) (23/-/1931/49) - fra Kåre Myrland og Hugo Pettersen (Kåre

Myrland), Gravdal/Svolvær til Ove Johan Olsen, Stamsund/Svolvær (N-41-W).

M/S NORDØRN (LLUC) (284/219/1963/66/81/92) ex SOLHEIMTRÅL 2 - 00

ex SOLHEIMTRÅL - 00 ex MYREBAS - 92 ex J O STENSEN - 72 - fra Nordnes AS,

Ålesund til Nordørn AS, Båtsfjord/Ålesund (F-3-BD).

M/S RADEK (JWLD) (108/71985/94) ex VESTREFISK - 02 ex SJØGLANS - 97 ex

TOM IVAR - 94 ex MARØY - 91 ex CAMPELLA - 88 - fra Sekkingstad Partrederi

ANS (Arvid Sekkingstad), Bekkjarvik/Bergen til Radek AS, Bekkjarvik/Bergen
(H-124-AV).

M/S RADIN (LDUJ) (85/71955/61/83/87/91) - fra Radin AS, Bøstad/Sortland til

Sissel Caroline AS, Ballstad/Sortland (N-17-W).

M/S SJØPRINS (LNNN) (24/71943) ex SJØGUTT -74 - Frode Hansen, endret

adresse fra Gjeving til Risør, hjemsted uforandret Fredrikstad (AA-41-T).

M/S SLETNES (LHVR) (567/316/1979) ex TO SENIOR - 93 ex BUGØYFISK - 85

- fra Helnestrål AS, Båtsfjord/Vardø til Makkaur Havfiske AS (Nordic Sea Trawlers

AS, Båtsfjord), Mehamn/Vardø (F-180-G).

M/S SØRLYS (LMPI) (68/71954) ex BLÄNCO -73 - fra Sørlys AS, Vedavågen/

Egersund til Nipnes AS (Oddvar J. Olsen), Kvaløysletta/Egersund (T-502-T).

M/STRØNDERBAS (LJVY) (2.213/—/1999) - Trønderbas AS, Rørvik, hjemsted

endret fra Namsos til Rørvik (NT-500-V).

M/S VANNAFISK III (IDGW) (372/71976) ex GLANNØY - 99 ex VALANES - 82 - fra

Reinøy Havfiskeselsk AS, HansneTTromsø til Helnes Trålrederi AS, Tromsø (T-484-T).

M/S VEAGUTT (LHRI) (79/71986) ex HEIDI III - 00 ex STAPI - 95 ex ØRAGUTT

- 90 - Westfisk AS, Åkrehamn/Kopervik (nytt fiskerinr. R-67-K).

M/S ÅKERØY (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/94/96/99) ex MALMEN - 00 - fra

Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnesjjøen til Fagerøy AS (v/ Ingrids Regnskapskontor,

Ellingsøy), Skodje/Sandnessjøen, omdøpt til FAGERVOLL (M-75-SJ).

November 2002:

M/S BERGSTRØM (LEKC) (186/—/1962/84) ex VEAGUTT - 98 ex RISTON - 87

ex HORISONT - 65 - fra Arvesen AS, Engenes/Harstad til KS Odd Lundberg AS,

Gratangen/Harstad (T-40-G).

M/S BERNT OSKAR (LMJQ) (76/71954/83/91/94) ex RANGO II - 97 ex RANGO

- 97 - Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær, omdøpt til BERNT OSKAR II (N-62-MS).

M/S BRUMARK (LJJC) (233/—/1963/75/97) - fra Partrederiet Brumark ANS

(Jostein Arve Brun), Vedavågen/Haugesund til Østanger AS, Torangsvåg/ Haugesund
(H-242-AV).

M/S ELSA (LDIG) (8/71938) - fra Willy Hansen, Vardø til Yngvar Bernhard Harjo,

Vardø, omdøpt til TOPSEA (F-54-V).

M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/71970) - fra Willassen Senior AS, Digermulen/

Stokmarknes til Johan Martin Meløysund, Engavågen/Stokmarknes (N-62-ME).

M/S FRØYSTEN (LHWQ) (25/71931) - fra Frøystein AS, Kleppstad/Svolvær til

Klaring ANS, Svolvær (N-40-V).

M/S GEIR RUNE (LCWR) (22/71942) ex DELFIN II -97 ex DELFIN -51 - fra Geir

Halvorsen, Myre til Fiskebåtrederiet Torolv AS, Kvaløysletta, hjemsted endret fra
Sortland til Tromsø (T-20-KD).

M/S HEIMØYBAS (JWOL) (84/71957) ex LEIF JUNIOR - 99 ex BASTVIK - 76 ex VIGA

- 73 - Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Svolvær, omdøpt til OFSEN (N-101-A).
M/S KORAL SENIOR (3YZT) (19/71962) - fra Sørvik Fisk AS c/o Frank Harald

Bensvik, Svolvær til Knut-Magnus Kristiansen, Kvalfjord/Svolvær (F-218-A).

M/S LEIK (LFUI) (320/71967/83/85/97) ex STJÄRNFORS I -77 - fra Leik AS,

Kopervik til Barentsfisk AS, Tromsø (T-525-T).

M/S LIAHOLM (LLPQ) (137/71982) ex TUBÅEN - 85 - fra Idar Gustad, Averøy/

Kristiansund til Idar Gustad og Sønner AS, Averøy/Kristiansund (M-167-AV).
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Deretteer til Ole Elvan AS, Andenes/Kristiansund (N-167-A). I desember omdøpt

til OLE ELVAN. Senere til Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Kristiansund.

M/S LYKKEN (3YIU) (17/71946) - fra Partrederiet Lykken (Geir Edvardsen),

Leirfjord/Sandnessjøen til Partrederiet Lykken Geir Edvardsen og Anita Sivesind

ANS (Geir Edvardsen), Leirfjord/Sandnessjøen (N-3-LF).

M/S LYSVOLL SENIOR (LIKY) (1 16/—/1979) ex H.SVENDSEN -98 - fra Lysvoll

Senior AS, Henningsvær/ Svolvær til Line Helene AS, Henningsvær/Svolvær (N
164-V).

M/S MONICA (LAYX) (48/71956/87) - Partrederiet Monica ANS (Frank Arild

Midtbø), Hauge i Dalane/Egersund, omdøpt til MONICA SENIOR (R-15-SK).
M/S NORAGUTT (LDIW) (182/122/1976/83) ex ØVRABØEN - 02 ex LIAHOLM

-81 - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Harstad til Ytterstad Fiskeriselskap

AS, Lødingen/Harstad (N-45-LN). I desember tilbake til Asbjørn Selsbane AS,
Lødingen/Harstad.

M/S NOVI (LHSP) (142/71986/95) ex IBEX - 91 - fra Gangeskar AS, Flatraket/

Måløy til Noviana AS (Ole Gangeskar), Flatraket/Måløy (SF-9-S). I desember til

Gangeskar AS, Flatraket/Måløy (SF-9-S).

M/S POLARBAS (LKIX) (595/—/1967/69/80/84/96) ex STORTIND - 95 ex

VIKING II - 91 ex NYGARD VIKING - 89 ex VARTDAL - 83 ex GERDA MARIE - 76

- fra Chrisma AS, Tromsø til Nye Chrisma AS, Tromsø (T-44-T).

M/S SAJANA (JXJK) (95/71960) ex CALYPSO - 78 ex ROWENTA - 74 -fra Klippstein

AS, Elnesvågen/Egersund til Ingunn AS, Elnesvågen/Egersund (M-104-F).

M/S SIREVÅGSBUEN (LGHH) (313/181/1972/81) ex HORDAFISK - 91 ex

MARIANNE KLEVEN - 88 ex SONJA PEDERSEN - 77 - fra Østanger AS, Torangsvåg til

Partrederiet Brumark ANS (Jostein Arve Brun), Vedavågen, omdøpt til KAVHOLM,

og hjemsted endret fra Egersund til Kopervik (R-301-K).

M/S SJAKK (3YCQ) (31/71957) ex SJAKK I -73 - fra Sigkjellfisk AS, Kristiansand

til Støgutt ANS (Torleif Larsen, Vanse), Lyngdal/Kristiansand (VA-6-FS).

M/S SJØLINER (LEZS) (295/71977/85/91) ex VESTLINER - 96 ex SÆTRING - 92

- fra West Longline Group AS, Selje/Måløy til Carisma Fish AS, Måløy (SF-25-S).
M/S SKARTIND (JWUD) (45/71974) ex SKARSOL -98 ex BENGT-HUGO -80 ex

MYREVÆRING -78 - fra Skartind AS, Skjervøy/Tromsø til Cåk AS, Skjervøy/Tromsø
(T-42-S).

M/S VAREGG (LAOW) (1.806/90/1988) ex MØGSTERTRÅL - 99 ex TAMPEN - 96

- fra AS Ramoen (c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund), Vartdal/Ålesund til KS

Varegg c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund (M-ll-VD).

M/S VEIDAR (LHSQ) (469/—/1982/95) ex JONINAJÖNSDOTTIR - 95 ex STEFAN

THOR - 95 ex LJOSFAXI - 90 ex GUNNJÖN - 88 - fra Veidar Havfiske AS, Godøy/

Ålesund til Veidar AS, Godøy/Ålesund (M-l-G).

M/S VESTBRIS (LK6280) (112/71998) ex MAJA -02 - fra PR Solbas DA (Ole Svein

Einerbærholm), Byrknesøy/Bergen til PR Vestbris DA (Ole Svein Einerbærholm),

Byrknesøy/Bergen (SF-40-G).

M/S VESTKAPP (LGRD) (438/—/1978/88) - fra Longline Group AS, Selje/Måløy
til Carisma Fish AS, Måløy (SF-50-S).

M/S VIGILANT (LMCD) 1.094/—/1995) - Dønna Havfiske AS, Dønna/

Sandnessjøen, omdøpt til ÅKERØY, (N-200-DA)

M/S VONAR I(LJNQ) (306/2 5 5/1980/84/87/91/93) ex VONAR -02 - Partrederiet

MS Vonar Sigmund Finnøy ANS (Sigmund Finnøy), Harøy/Molde, omdøpt til
VONAR SENIOR (M-88-SØ).

Desember 2002:

M/S EKKO (LCZN) (18/71954) - fra Arne Øra, Larkollen/Fredrikstad til

Partrederiet Kjell Henning Sjo ANS (Kjell Henning Sjo), Sæbøvik/Fredrikstad,
omdøpt til SJOEN JUNIOR (H-28-K).

M/S ERLINER (LMHQ) (477/—/l973/80/85/00) ex FØRDE - 97 - fra Erliner AS

c/o Økonomisenteret AS, Bremanger/Måløy til Nye Erliner AS c/o Økonomisenter,
Bremanger/Måløy (SF-6-B).

M/S FISKEVÆR (LHYH) (457/71979/83/99) - fra Rederiet Fiskevær AS,

Bremanger/ Florø til Carisma Fish AS, Måløy/Florø (SF-28-V).

M/S GANGSTAD JUNIOR (JWVU) (75/56/1958/91/95) ex GANGSTAD - 01 ex

UTVÆR SENIOR - 00 ex CERTINA - 94 ex DANIEL JOHAN - 89 ex ASBJØRNSSON

- 87 ex NOTBAS - 77 ex STRØMØYVÅG - 69 - fra Condo AS, Midsund til Bøgutten

AS, Bø i Vesterålen, omdøpt til BØGUTTEN, hjemsted endret fra Molde til Sortland
(N-147-BØ).

M/S HØIEGUTT (LCAK) (24/71953) ex VON -78 - fra Berner Høie, Kvitsøy/
Stavanger til Ingvar Eliassen, Kvitsøy/Stavanger, omdøpt til KARINA (R-20-KV).

M/S KINGS CROSS (LHFK) (1.647/—/1987/93) ex ALTAIRE -94 - fra Partr. Kings

Gross ANS (Harold Sævik), Eggesbønes/Ålesund til Kings Cross AS, Eggesbønes/
Ålesund (M-20-HØ).

M/S KJELSVIK CJXPS) (321/71986) - fra Varanger Havfiske AS c/o Finnmark

Maritime Mngm AS, Båtsfjord/Vardø til Strandby Havfiske AS, Senjahopen/ Vardø
(T-48-BG).

M/S KYSTFISK (LDYW) (127/71991) ex EVA LOVISE - 00 - fra Skaatun Erling,
Andenes/Vardø til Kystbas AS, Havøysund/Vardø (F-63-M).

M/S KVITSØYBUEN (LCVL) (104/30/1989/97/98) ex SKUDEFJORD - 97 ex IGOR

GRUSOMER - 89 - fra Kvitsøytrål AS, Kvitsøy/Skudeneshavn til Grøningen Trål AS,
Kvitsøy/Skudeneshavn (R-7-KV).

M/S LIAFJELL (LIRW) (1.102/—/l997) ex LIGRUNN - 00 - Liafjell AS, Straume/

Bergen til Libas AS, Straume/Bergen (H-8-F).

M/S MARINA SØR (3YSN) (24/71960) ex MARINA -77 - fra Ingolf Skadberg,

Egersund til Leon Lambrechts, Jørpeland/Egersund (R-3-ES).

M/S NORDBANKEN (LMNM) (27/71947) - fra Nils Flæsen, Leknes/Svolvær til
Eivind Rist, Gravdal/Svolvær (N-450-W).

M/S NORDFJORDTRÅL (LJDU) (931/—/1998) - fra AS Øksnesfisk, Myre/Vardø
til Sletnestrål AS, Honningsvåg/Vardø (F-113-NK).

M/S POLARIS (LLDN) (2.243/875/2000) - fra Polaris KS til Polaris AS, Fosnavåg/
Ålesund (M-7-HØ).

M/S REHOLM (LLUU) 49/71954) - fra Børingen AS, Straumsjøen/Bodø til Jon

Edvart Johnsen, Straumsjøen/Bodø (N-246-BØ).

M/S SEIDON (LLEX) (49/71964) - fra Kvitsøytrål AS, Utsira/Kopervik til Grøningen
Trål AS, Kvitsøy/Kopervik (R-41-KV).

M/S SINGELTIND (LAGO) (69/71959) ex NORDBØEN -01 ex JAN-YNGVE -96 -

fra Arnøy Redskapsservice AS, Skjervøy/Tromsø til Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø
(T-210-S).

M/S SJØMANN (LCGR) (311/—/1976/83/96) - fra Sjømann Havfiske AS (Harry

Ytrøy), Urangsvåg til Hagafisk AS, Lyngdal, omdøpt til SKARSTEIN, hjemsted
endret fra Haugesund til Farsund (VA-2-LD).

M/S SJØPRINS (LNNN) (24/71943) ex SJØGUTT -74 - fra Frode Hansen, Risør/

Fredrikstad til Partrederiet Sjøgatt DA (Hans Olav Helgesen), Kråkerøy/Fredrikstad
(0-9-F).

M/S SKAREGG (LAPQ) (499/160/1989) - fra Skjong Havfiske AS (Kurt Skjong),

Valderøy/Ålesund til Skaregg AS c/o Marineregnskap, Valderøy/Ålesund (M-89-
G).

M/S SKARODD (JXBW) (415/198/1985) ex BARENTSTRÅL - 00 ex MIKAL

BERNTSEN - 90 - fra Skjong Havfiske AS (Kurt Skjong), Valderøy/Ålesund til Øystein

Hurlen MS Hurlabas M-193-H (Øystein Hurlen), Brattvåg/Ålesund (M-206-H).
M/S ØSTANGER (LHTK) (334/190/1979/88/89) ex EIDEFISK - 02 ex TROSSAVIK

- 87 ex KARMØYFISK - 81 - fra Østanger AS, Torangsvåg til Willassen Senior AS,

Digermulen, omdøpt til WILLASSEN SENIOR, hjemsted endret fra Bergen til
Svolvær (N-41-V).

Den nye Bodø-snurperen Kvannøy liggende ved Fitjar Mek Verksted

9. november, fotografert av Einar Vik
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OFOTENS OG VESTERAALENS D/S (OVDS)
HurtigmteskipetNordnorge ble tatt ut av rute 25.september 2002 i Bergen

og blir satt inn igjen i Hurtigruten 12.april 2003. Hun blir borte i 6 mnd

og Chile og Antarktis blir rammen rundt seilasen hennes fra november
2002 - februar 2003. Første cruiset startet 6. november fra Ushuaia i

Argentina og siste cruise gikk 13. februar fra Puerto Montt i Chile. Hvert

cruise tar 14 dager, hvorav 6 dager tilbringes i Antarktis. OVDS melder

om godt belegg på turene. Også høsten 2003 til våren 2004 blir skipet
og seile utenlands.

På sin ferd tilbake fra Chile skal Nordnorge seile vårcruise mellom Las
Palmas og Bergen

Havn

Las Palmas

Tangiers
Cadiz

Lisboa

Vigo
Brest

Dover
Hull

Leith

Invergordon

Bergen

Midnatsol iffytedokken på Fiskerstrand, med Lofoten og Nordstjernen i opplag. Foto i oktober 2002 av TorArneAasen, Ålesund
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Lofoten ble tatt ut av rute 2.februar 2002 og gikk samme kveld videre til

Brattvåg Verft. Tirsdag 23.april 2002 ble hun flyttet til Fiskerstrand Verft.

Lofoten kom til Bergen tirsdag 10. desember ved 2100-tiden rett fra verftet

i Ålesund. Hun ble satt i rute 12.desember 2002 kl. 22.30 fra Bergen og

vil gå i hurtigruten frem til 12.april 2003 da Nordnorge er tilbake fra
utenlandsoppholdet.

Hurtigruta Lofoten hadde svært dårleg vær på Stadt då ho gjekk over på

natt-morgenen tirsdag 14.januar. Ho fekk seg nokre skikkelige trøkkar

over Stadten og en del innventar vart knust. Ho kom forsinka til Måløy

der mannskapet måtte bruke litt tid til og rydde. Til Florø kom ho først i

11.00-tida. Ho kom til Bergen først kl. 17.50 om kvelden.

Narvik var omlag 3 og en time forsinket til Måløy pga. uvær over

Stadt om morgenen. Hun kom ikke til Bergen før omlag kl. 19.00 om
kvelden.

l6.desember har OVDS solgt Richard With til det nystiftende KS RICHARD

WITH der Per Sævik og Havila AS er største aksjonær. Skipet er solgt for

375 mill. kr. og leid tilbake for 15 år med kjøpsopsjon for OVDS etter
10 eller 15 år.

Fredag lO.januar avslutta Finnmarken ruta si i Bergen på ettermiddagen.

Samme kveld i 20.00-tiden avgikk skipet og nordover til Kleven Verft AS i
Ulsteinvik. Ho var tilbake i Bergen igjen tirsdag 21. januar.

Onsdag 15.januar hadde nordgående hurtigrute Narvik ekstra anløp

av Uthaug på Ørlandet. Årsaken var en person ombord som måtte ha

øyeblikkelig legehjelp. Muhgens er dette første gang hurtigruta har vært
til kai på Uthaug.

Vesterålen avslutta ruta si i Bergen 20.januar. Fra 21. Da skipet ankom

Fiskerstrand Verft 21. januar for årlig vedlikehold, ble det dokket som
skip nr 1000 siden verftet fikk dokken i 1983- På verksted ble det bl.a.

montert ny mob-båt.

SKIPETNR. 1 - 2003
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På toppen av det hele er det første gang Vesterålen dokkes ved
Fiskerstrand. Jubileet ble behørig markert i sjaueravdelingen med kake
og kaffe under lunsjpausen. Ass. dir. Jogeir Dybvik, ønsket Vesterålen
velkommen som skip nr. 1000, overrakte vimpel til kaptein Svein
Tømmervik. Jubileet viser at Fiskerstrand årlig dokker i snitt 50 skip,
og verftet benyttet samtidig anledningen til å takke OVDS for tilliten og
samarbeidet opp gjennom årene. Hun var tilbake i rute fra Bergen 31.
januar.

Narvik avsluttet ruta si på syd i Rørvik torsdag 13- februar og seilte
rett til Fiskerstrand Verft i Ålesund og ankom dit fredag 14.2. Her ble det
montert ny mob-båt. Narvik avgikk verkstedet søndag 16.2 og var i rute
igjen på nord fra Rørvik mandag 17.2 om kvelden.

Fredag 21. februar avslutter Nordkapp i Bergen, går til Fiskerstrand på
verksted og er tilbake 4. mars.

TROMS FYLKES D/S (TFDS)
TFDS har nok et hurtigruteskip i ordre ved Fosen Mek. for levering 15 .mars
2003. Hun får navnetMidnatsol og skal erstatte mellomgenerasjonskipet
med samme navn.

I forbindelse med dåpen w Midnatsol i Hamburg 22. mars har TFDS
sendt ut følgende pressemelding:

MS Midnatsol døpes i Hamburg
Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) bar storeplanerfor dåpen av
det nye Hurtigruteskipet MS Midnatsol som skal overleveresfra verftet
i mars i år. Det er nå bestemt at skipet skal døpes i Hamburg og at
norskfødteRutBrandt skal væregudmor. Tysklander valgt som arena
for denne begivenhetenfordi man ønskerå befeste Hurtigrutens sterke
internasjonaleposisjon.

- Tyskland er vårt største marked utenom Norge. Slik har det vært
i mange år, og derfor er det naturligfor oss å legge dåpsseremonien
for nye Midnatsol til Hamburg. Vi er stolte over at Rut Brandt har
sagt ja til å døpe skipet og vårt besøk i Hamburg skal vi gjøre til en
flott markering både for Hurtigruten ogfor Norge, sier direktørfor
Hurtigruten, Ame Trengereid i TFDS.

Selve dåpen finner sted den 22. mars. TFDSplanleggerflere dagers
opphold i Hamburg med sterk markering av Hurtigruten og norske
kystopplevelser. For å skape ekstra oppmerksomhet rundt denne
begivenheten, planlegges det også en historisk markering. Det skal
skje vedat detgamle og stilfulle HurtigruteskipetMS Nordstjernen skal
ledsage Midnatsolpå turen til Hamburg.

Richard With gjennomfrost

røyken på vei inn til Kirkenes

i32 minusgrader. Foto Lars
Harila, Kirkenes

MS Nordstjernen bringes dermed tilbake på et spesielt besøk til den
byen der skipet ble bygget og overlevert i 1956. MS Nordstjernen er det
eldste Hurtigruteskipet somfortsatt seiler i tjeneste. Skipet trafikkerer
periodevis den ordinære hurtigruteleia, men tjener nå primært som
cruiseskippå Svalbard.

Både på reisen til Tyskland og på returen tilbake til Norge vil det bh
solgt egne cruise med det nye Hurtigruteskipet. MS Midnatsol har lugar
fasiliteter for 652 passasjerer, hvorav 38 i suiter. Skipet er på 16 140
bruttotonn og er likt MS ”Trollfjord” som ble levert TFDS i fjor vår. Mens
MS Trollfjord blant annet gjennom interiør, farger og kunst om bord
fremstår som mystikkens og vinterens skip, vil Midnatsol fremstå mer
lyst som sommerskip. MS Trollfjord har fått en meget god mottagelse og
fungerte nylig som arena for jubileumsmøtet for Barentssamarbeidet der
seks statsministre deltok. Hvert av disse skipene koster ca. 750 millioner
kroner, og begge er bygget ved Fosen Mekaniske Verksteder. I forbindelse
med dåpen i Tyskland vil det også bh anledning hl å kjøpe en reise med MS
Nordstjernen for de som måtte ønske en tur i et mer nostalgisk miljø.

Den nye generasjonen av Hurtigruteskip har gitt Hurtigruten et veldig
løft. Ifjorvar det over 540.000 reisende med de i alt 11 skipene som daglig
anløper de 34 havnene som inngår i Hurtigrutens led mellom Bergen og
Kirkenes. Det er en økning på vel 21 prosent fra året før. I Hurtigruten
ble i fjor kåret til verdens beste cruiseoperatør av Daily Telegraphs lesere
i England, og det har ført til forsterket internasjonal oppmerksomhet. I
USA gikk Hurtigruten nyhg til topps i HSMAIs internasjonale konkurranse
for reisehvsmarkedsføring.

MIDNATSOL - PROGRAM FRA OVERLEVERING TIL DÅP

Fra vår utsendte hurtigrutemedarbeider i Ålesund har vi mottatt følgende
uoffiselle program.
I4.mars overlevering fra FMV
15.mars Trondheim - cruise til Levanger, Stjørdal, Værdalsøra
16.

17. Geiranger, Ålesund om kvelden
18.mars Flåm, Balestrand em

Retur etter dåpen gjennom Kiel-kanalen og via København, Oslo og til
Bergen

Før Midnatsol går inn i Hurtigruten 15.april skal hun to turer i
Vesterled.

videre til Haugesund, Stavanger, Hamburg.
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Programmet er satt opp slik:

Bergen Søndag ö.april avg. 18.00

Lerwick Mandag 7.april ank. 10.00

Kirkwall Onsdag 9-april ank. 08.00

Bergen Torsdag 10.april ank. 12.00

MeUomgenerasjonskipetd/wføtffao/ har endret navn til Midnatsol II. Det

skjedde under anløp av Trondheim søndag 19-januar. Formell omreg. ble

foretatt 090103 kl. 14.20 i Skipsregisteret. Hun ankom Bergen for første

gang tirsdag 28. januar påmalt nytt navn forut på skutesidene og akter.

Navn på overbygget og livbåter mm var ikke ommalt ennå.

Nordstjernen ankom Fiskerstrand Verft fredag 11. oktober 2002 om

ettermiddagen for vinteropplag. Siden den tid har hun vært vikar en tur

i hurtigruten før hun igjen ble lagt til kai igjen ved verftet.

Nordstjernen kom til Bergen søndag 24.november ca.kl. 07.30 direkte

fra Fiskerstrand Verft i Ålesund for og være vikar i hurtigruta mens Nordlys

var til Oslo. Samme kveld avg, 22.30 til Kirkenes med retur til Bergen igjen

5. desember kl. 14.30. Så bar det fra Bergen igjen 5/12 om kvelden og

tilbake til Fiskerstrand Verft for videre opplag.

I begynnelsen av februar startet Fiskerstrand Verft arbeidet med og

montere branndører ombord i Nordstjernen. En del kledning må taes ned

under monteringen og så settes tilbake. Dette var en tidkrevende jobb og

etter planen skulle alt være ferdig til 10. mars.

NORDLYS - EKSTRATUR TIL OSLO

Nordlys forlenget seilasen sin fra Bergen 24.november til Oslo. Der lå hun

noen dager til kai og returnerte til Bergen igjen 5. desember.

Reiserute: Bergen avg. 25.november 0200

Haugesund 2 5.november 0700-1300

Stavanger 25.november 1530-2300
Oslo ank. 26.november 1900

TUR 1

Tirsdag S.april avg. 22.00

Fredrikstad ank. 2.desember 1100

Larvik ank 3-desember 0600

Kristiansand 4.desember 1000-2359

Bergen ank. 5.desember 1700

avg. 18.00

avg. 2.desember 0600

avg. 3.desember 0200

avg 4.desember 0200

TUR 2

Torsdag 10.april avg. 18.00

Fredag 11.april ank. 10.00

Lørdag 12.april avg. 22.00

Søndag 13.april ank. 08.00

Mandag l4.april ank. 12.00

avg. 18.00

Lørdag 18. januar 2003 gikk hurtigruteskipet MS Nordlys fra kai i Bergen

og la kursen nordover. Skipet fiilgte sin ordinære rute opp til Tromsø, hvor

hun ankom onsdag 22. på ettermiddagen. I Tromsø ble skipet liggende

ved kai frem til natt til søndag 26. januar, hvoretter hun seilte sydover

igjen kl. 03.00. Anledningen for stoppet i Tromsø var at det ble arrangert

Nordlysfestival i Tromsø.

Fredag 24.1 og lørdag 25.1 var det møljefest ombord. Skipet gikk fra

Tromsø begge dager kl. 18.00 rundt Tromsøya og tilbake til Prostneset
kl. 20.00.

Trolljjord gikk vanlig rute nordover til Ørnes hvor hun ankom 8. januar.

Derfrå bar det rett til Tromsø 9. januar og videre til Kirkenes 10. januar. Her

var skipet møteplass for et arrangement i anledning Barentssamarbeidet.

Lørdag 11. januar kl.13.30 gikk hurtigruta fra Kirkenes og sørover etter

den vanlige ruta.

Polarlys var på verksted fra 13-januar til 22. januar hos Fiskerstrand

Verft. Ruteslutt var 12.1 i Bergen og rutestart 23.1 fra Bergen.

Lørdag 1. februar kl. 23.45 avsluttet Kong Harald sørgående rute i

Ålesund, gikk til Fiskerstrand Verft og var tilbake 13. februar og avgikk

i rute fra Bergen.

Også sommeren 2003 er det planlagt cruisefart med utseiling fra

Longyearbyen.

COLOR LINE

Sandefjord ligger fortsatt i opplag i Drammen. Hun ble solgt 01.02.2 001

til Los Cipreses SA i Uruguay. Samme selskap har tidligere eid hurtigferja

SilviaAna L. Den nye eieren har ikke hentet skuta ennå.

Color Line har bestilt ny cruiseferge hos Kværner Masa Yards Inc. i

Finland for ruten Oslo - Kiel. Det nye skipet blir på 73.500 brt. og skal

i rute i desember 2004. Prinsesse Ragnhild vil bh tatt ut av ruta når
nybygget kommer.

FJORD - LINE

Fjordline har kjøpt inn fergen Spirit ofTasmania fra Australia. Hun er

bortimot dobbelt så stor som Bergen hva kapasitet angår. Hun forlot

Australia 24.desember 2002 under navnet Spir og ble seilt til Frederikshavn

i Danmark for ombygging. Seilasen gikk først langs kysten av Australia til

i
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De tre nye hurtigruteskipene sandet
på ett bilde, fotografert av Tor

- Finnmarken passerer Fosen Mek
Verksteder hvor Trollfjord står i

dokken og nye Midnatsol tigger ved

Arne Aasen på Rissa 13- oktober

MØBi

utrustningskaien.
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Fremantle for bunkring og videre derfrå til Colombo på Sri Lanka. Så bar
ferden videre via Suez til Middelhavet og nordover til Danmark.

Spir ankom Ørskov Yards i Fredrikshavn tirsdag 28. januar på etter
middagen. Hun ble dokksatt onsdag 29- januar.

Fjordline har nå bestemt at den nye brukte danskebåten får navnet Fjord
Norway. Hun skal i rute fra Bergen i april etter at hun er ferdig ombygd
på verksted i Danmark.

Bergen er utleid til DFDS i 57 måneder. Hun får navnet Duchess of
Scandinavia når hun skal seile for DFDS på ruten Cuxhaven-Harwich.
Rutestart fra Cuxhaven blir 11. april.

Onsdag 15. januar ankom Bergen til Skolten i Bergen omlag i 1100-
tiden. Pga. uvær ble turen om ettermiddagen fra Bergen innstilt og båten
lå til km her i byen til fredag 17. kl. 16.30 da hun seilte etter ruta.

Onsdag 5. februar var siste gang på lang tid at Bergen avgikk hjembyen
i Fjordline sine farger. Under dokking i Fredricia i skiftet skipet skrogfarge
til hvit og er forberedt for ommahng til DFDS-farger.

Skipet var tilbake i Bergen fredag 14. februar på ettermiddagen og
avgikk i rute kl. 16.30

Jupiter avgikk Bergen søndag 19. januar om kvelden til Fredricia på
verksted. Hun var tilbake i Bergen søndag 2. februar på ettermiddagen
og i rute igjen mandag 3. februar.

BASTØ - FOSEN AS

LeieferjaYogw fortsetter foreløpig mellom Moss-Horten. BF har leieavtale ut
2003. Sogn var på planlagt verkstedsopphold i Horten i tidsrommet 11.-22.
november 2002. Da gikk det kun to ferger mellom Moss og Horten.

BF har hatt litt plunder med Sogn. Ons. 27/11 måtte ferga kansellere
1700-avg fra Moss og 1745-avg fra Horten. Det var i 15.30-tiden om
ettermiddagen at en oppdaget at gearet ikke fungerte tilfredstillende. Ferja
måtte vende tilbake til Horten Industripark etter bare 4 dager i drift siden
siste verkstedsopphold. Mandag 2. desember var ferja i rute igjen.

Tirsdag 14. januar måtte Sogn ut av rute igjen en kort stund. Fredag
17.januar hadde Sogn byttet rute med Bastø I om kvelden for planlagt
rep. av hjelpemotor ombord i Bastø I. Når da Sogn igjen meldte seg
ut pga. eksosturbinen fredag kveld var det bare Bastø II til og gå siste
turene på kvelden. Sogn var tilbake fra rutestart tirsdag 21. januar. I uke
3 hadde Sogn i alt hre stopp pga. tekniske årsaker. Avgangene fra Moss
kl. 15.30 og resten av kvelden fredag 24. januar med Sogn ble kansellert
pga. tekniske årsaker.

Spir av Bergen klappet til kai i Frederikshavn 28. januar etter turenfraAus
tralia. Våre rapporter lyderpå at skipet er temmelig nedslitt og vil trenge

en betydelig oppgraderingfør det kan settes ifart.
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Mandag 3. februar hkk Sogn problemer med visiret ved ankomst
Horten kl. 0700, måtte sløyfe et par avganger og var i rute igjen fra Moss
kl. 09-30.

Hver tirsdag i februar på 1115-avgangen fra Horten har en av fergene
deltatt i redningsøvelse sammen med Brann-og redningsetaten i Oslo.
Etaten hadde behov for og trene på og borde personer fra helikopter ned
på objekter som er i fart. Første øvelse fant sted 4.februar og medførte
vanlig overfart til Moss uten forsinkelse.

FLEKKEFJORD DAMPSKIPSSELSKAP

Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja ligger nå i opplag i
Flekkefjord.

L. RØDNE & SØNNER, STAVANGER

Rødne har har bestilt ny 18 meters katamaran hos Brødrene Aa i Hyen.
Båten skal leveres l.mai 2003 og benyttes i lokalruta Stavanger - Byøyene
- Hommersåk.

STAVANGERSKE AS ex. ROGALAND TRAFIKKSELSKAP AS (RT)

RT har fra 1.januar 2003 skiftet navn til Stavangerske AS
Stavangerske ex. RT har bestilt ny hurtigferje hos Fjellstrand AS for

levering i april 2003. Ferja skal gå i rute mellom Tau og Stavanger.
I tidsrommet mandag 9-desember kl. 1100 tom torsdag 12.desember

gikk det kun to ferger i sambandet over Boknafjorden. Årsaken var at
Fjordveien måtte på ekstra ordinært vedlikehold på verksted. Dette
medførte at Rennesøy ble flyttet til Skudeneshavn-Kvitsøy-Mekjarvik i
samme tidsrom.

Onsdag 29. januar kl. 21.15 gikk Strand på grunn ved innløpet til Tau.
Ferja hadde nettopp lagt fra kai på Tau og kom ikke mer enn noen hundre
meter fra kauen før ho støtte borti noko. Ho blei ståande ved ein grunne
i fleire minutt før ho gikk tilbake til ferjekaien hke etter. Ferja gikk tom
til Stavanger og der ble dykkere sendt ned uten og finne skade eller feil
og ferja gikk inn igjen i ruta noe senere på kvelden.

Like før midnatt torsdag 30. januar gikk det galt igjen. Da grunnstøtte
Strand i innløpet til ferjekaien i Stavanger etter at ferja fikk motortrøbbel.
Ferja ble sittende fast, men ble trukket av natt til fredag 31.

Roret har trolig fått en smell og ferja ble tatt ut av rute og sendt på
verksted. Strand ankom Mjellem & Karlsen Verft as søndag 2. februar ca.kl.
14.30. Hun avgikk verkstedet på morgenen torsdag 13iebruar og var i rute
igjen på kvelden. Frafjord ble først satt inn som erstatningsferge.

Stavangerske AS leiet Sognefjord fra FSF til rutefart Stavanger - Tau. Hun
avgikk fra Kaupanger ferjekai lørdag 1. februar, passerte Haugesund søndag
2.2 i ca. 11.00-tiden. En time tidligere passerte Strand på nordgående til
verksted i Bergen. Sognefjord var i rute fra søndag 2.2 mellom Stv-Tau.
Ferja avgikk Stavanger torsdag 13. februar på kvelden og seilte direkte
tilbake til Indre Sogn for avløserfart.

StavangerAftenblad idag, tirsdag M.januar: «Fjordlys barfått ny lem».
Kombibåten har i helgen vært på Stord og fått satt på ny og større lem.
Forhåpentligvis vil de nå også kunne frakte tyngre kjøretøyer til de stedene
som ikke har ferjestø, som f.eks. flere av øyene i Ryfylke. Til nå har dette
ikke fungert, da sliskene som i utgangspunktet skulle brukes til dette, ikke
tålte tyngden av en tankbil og ble bøyd tidlig. Gamleferja.Vø/yst har derfor
vært det tilbudet øyfolket har hatt til å få anleggsmaskiner og lastebiler til
og fra øyene, og denne har bare gått en gang i uka.

BOKNAFJORDEN FERJESELSKAP (BF)

Fredag 17.januar måtte Masfjord ut av ruta pga. nødvendig reparasjon.
Melderskin vart innleigd og var på plass på Boknafjorden fra 17.januar
om kvelden og fram til 24.januar.
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UTSIRA KOMMUNE

Rutebåten mellom Utsira og Haugesund, Utsira har hatt motorhavari.

Dette skjedde måndag 27.januar rett etter avgang frå Utsira kl. 17.00. Det

viser seg nå i ettertid når båten er i dokk hos Skude Verft at kobling,gear

og aksling har fått skade. Noko oppretting må også til. Akkurat no går

Kila som avløysarbåt. Ein ventar at Utsira kan vera i fart igjen i slutten
av februar.

HSD SJØ

HSD har leigd inn Kvitsøy til Fedjemta fra midt i oktober medan Fedjejjord

er gått i opplag. Nyferga har problemer med trangt farvann i innseilingen

på Fedje. Innløpet til Fedje er ikke brei og djup nok i hardt vintervær.

Kystverket har utbedret innseilingen og fra slutten av januar var Fedjejjord
tilbake.

Mandag 10. februar fekk Kvitsøy skade på baugpropellen om kvelden.

Mesteparten av tirsdag 11.2 var Fedje utan ferje før Fedjejjord vart sett

inn utpå kvelden. Ho vil gå midlertidig og Kvitsøy var tilbake 13.2. Det

vart sett inn passasjerbåt mandag kveld og tirsdag og Tornerose gjekk

etter ferjeruta.

Tirsdag 7. januar i 12.20-tida datt ferjelemmen på Leirvik ned. Dette

skjedde då Kvam holdt på og gå til kai. Ferja gjekk til Skjersholmane og

lossa og resten av dagen måtte Skjersholmane ferjekai nyttast. Onsdag

morgon var kaien klar igjen.

Pga. skade vart Austevollshella ferjekai stengt fra mandag 20.januar til

fredag 31. januar. Ferjene Vikingen og Ølen gikk som normalt mellom

Hufthamar og Krokeide. I tillegg vart det oppretta erstatningsrute mellom

Hufthamar og Kvaløy med Skånevik. Dessutan var det skyssbåt mellom

Austevollshella og Hufthamar.

Om lag kl 1345 i dag fredag 14. februar oppstod det brann i en av fire

hovedmotorer på M/F Folgefonn i rute mellom Hatvik og Venjaneset i

Fusafjorden syd for Bergen.. Besetningen håndterte situasjonen i henhold

til skipets beredskapsplan, Skipsbesetningen hkk straks slukket brannen

og passasjerene ble samlet på samlingsstasjon. Situasjonen forløp

kontrollert og det var ikke tegn til større uro om bord.

Kort etter var fergen framme på Hatvik fergekai, hvor passasjerene gikk i

land og fortsatte reisen. Det er satt ut brannvakt om bord og brannvesen

og politi kom straks til åstedet. Det ble straks konstatert at situasjonen
var under kontroll.

Den trafikale situasjonen håndteres ved hjelp av reservefartøyer.

M/F Bjømejjord i erstatningsrute Halhjem-Venjaneset

Etter motorbrann ligger M/F Folgefonn ved kai på Hatvik.

M/F Bjømejjord går inn i ruten mellom Halhjem og Venjaneset inntil
videre.

M/F Bjømejjord går første tur fra Halhjem til Venjaneset kl. 1430 fra

Halhjem.

Ferjesambandet Hatvik-Venjaneset blir opna for trafikk att ca kl 1700 etter

å ha vore stengt sidan kl 1400 i ettermiddag.

M/F Bjømefjord tek opp ruta frå Hatvik ca kl 1700, og vil deretter gå inn
i ordinær rute i sambandet.

Følgende ferjer har HSD seld til utlandet:

M/F FEDJE

SALG: Fergen er solgt til Sierra Leone

KJØPER: Eco Travel & Cargo Company LTD.
NYTT NAVN: Elisabeth H.

AGENT: I Gran + aei

AVREISE: 19-02.2003

Fedje kom til Munkebryggen, Vågen i Bergen torsdag 13.2 omlag kl. 13.30.

Fredag formiddag var HSD og de nye eierene på en kort tur på Byfjorden i

J Gran + agent i England (London).

Bergen før de gikk til kai igjen. Ferja har ligget på Steinestø de siste ukene

og kom derfrå og til byen 13.2.

M/F HAUS

SALG;

KJØPER: Kiihnu Veeteed OY

NYTT NAVN: Ikke oppgitt
AGENT: J. Gran

AVREISE; 27.02.2003

HSD / FLAGGRUTEN

Tirsdag 11.februar i 19-30-tiden mistet Draupner ene propellen. Båten

var da under Stordabma og tok seg til kai på Rubbestadneset for egen

maskin. Båten ble tømt for passasjerer og sendt til Oma Slip på Stord for

reparasjon.

Onsdag 12.februar manglet HSD reservebåt og følgende opplegg ble utført.

Tedno avg. Bergen 08.25 til Leirvik. Retur Leirvik - Flesland kai.

Beinveien avg. Bergen 12.00 til Flesland kai og retur til Bergen kl. 13.00

Tedno avg. Flesland kai i 12.30-tiden og gikk til Stavanger.

Tedno avg. Stavanger en halv time forsinket og nordover til Flesland kai.

Beinveien avg. Bergen kl. 19-50 ca. til Flesland kai og retur til Bergen ca.kl.
22.00

Tedno fra Flesland kai forsinket og innover til Skånevik om kvelden.

Torsdag 13. februar var Tjelden på plass som reservebåt for Draupner.

HSD

Fra 1.januar 2003 er snøggbåten mellom Norheimsund-Utne-Lofthus

nedlagt. Siste avgang var 30.desember kl. 14.40 frå Lofthus med båten

Nordic II. No blir det berre sommarfart på Hardangerfjorden.

IJORD1 FSF ex. FYLKESBAATANE I SOGN OG FJORDANE

FSF overtok Fru Inger ved årsskiftet fra FTL. Formell omreg. fant sted

24.desember. Da lå ferga på Kvernhusvika Verft AS på Melandsjø, Hitra.

FSF har gitt henne navnet Dalsjjord. Hun forlot Hitra onsdag S.januar

kl. 24.00 og kom til Florø torsdag 9- januar kl. 19-00. Her låg ferja til

lørdag og nyferga ble satt i rute lørdag 11. januar kl. 16.50 fra Askvoll

i ruta mellom Askvoll - Gjervik - Fure. Ho avløyser Nesøy som er lagt i

opplag på Fure.

FSF har seld ferja Lote til Stockholms Skærgårdstrafikk AB i Sverige.

Ho har lege i opplag på Solund Verft fram til salget. Ferja vart henta på

Hardbakke 13. november av dei nye eigarane. Hun skal benyttes i en

godsrute i området ved Stockholm. Ved 0930-tiden, 14.11 gikk Lote

sørover ved Haugesund.

Natt til søndag 10. februar fekk Gulen maskinskade (girtrøbbel) og måtte

leggast til kai. I fleire dagar gjekk Sunnfjord åleine i trekantsambandet

Dragsvik-Hella-Vangsnes. Først fredag 14.2 var Sognefjord på plass etter

utleige til Stavangerske. Gulen var ute av drift ei tid for reparasjon før ho

vart sett i rute igjen.

Kommandøren var på verksted hos Fjellstrand AS på Omastrand

i tiden 28.oktober - 15.november 2002 for og få montert tørrskodd

evakuering.

Solundir var på Omastrand hos Fjellstrand AS i tidsrommet 6.januar

kveld - 27.januar ettermiddag for montering av tørrskodd evakuerings

system.

Solundir ble litt sent ferdig med montering av tørrskodd evakuerings

system. FSF måtte derfor leige inn ”Fjordrott” for og utføre mteprogrammet

sitt søndag 26. januar. Fjorddrott ankom Bergen søndag 26.1 kl. 14.30

og gikk til kai ved Strandkaiterminalen. Samme ettermiddag utførte hun

rute kl. 16.30 fra Bergen til Rysjedalsvika der det var bytte av passasjerer

Fergen er solgt til Estland

J. Gran
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FSF overtok ved årsskiftetpendelfergen Fru Ingerfra Fosen og gav den navnet Dalsfjord Her ligger den i Fure sammen med Værøy og Nesøy. Sistnevnte er nå

med Fjordtroll som kom fra Sogndal. Fjorddrott returnerte til Bergen
ca.kl. 20.50. Fjordtroll gikk innover til Sogndal igjen.

Etter endt oppdrag for FSF låg Fjorddrott på verksted hos Skjøndal Slip
fra søndagskvelden til hun forlot verkstedet i løpet av arbeidstiden onsdag
29- januar og gikk i retur til Stavanger. Hidle gikk i rute på Sauda som
avløser under Bergens-oppholdet til Pjordrott.

Lørdag 7. desember i 1740-tiden gikk Høydalsfjord på grunn like
nord for Guriøya mellom Askvoll og Bulandet. Uhellet skyldes trolig
kraftig fjære. Båten tok nedi med styrbord propell slik at denne ble
skadet. Båten måtte kaste ut anker og vente på at ambulansebåten kom
til hjelp. Ambulansebåten slepte såHøydalsfjord bl kai i Bulandet. Søndag
8.desember vart båten slept til Eikefjord for sbpping tirsdag 10.12.

Båten var tilbake i rute igjen etter omlag ei god veke. I mellomtida
gjekkH/dlerø i ruta.

Sognekongen i Chile
Båten kom frem til Puerto Montt i Chile julaften 24. desember. Hun
forlot Høylandsbygd 17. oktober som dekkslast på ”Peter Ronna” som
tok henne til Houston hvor hun ble omlastet til et annet skip. Ferden
med skip nummer to gikk nedover kysten av Brasil og rundt spissen av
Sør-Amerika før skipet kom til Chile hvor hun ble låstet på vannet igjen.
Planen var opprinnebg at ferden skulle gå via Panamakanalen, men ting
skjer underveis, noe som medførte en noe senere ankomst til Chile.

Såvidt vi kjenner til er Sognekongen nå kommet inn i rutefart sørover
fra byen Puerto Montt i den sørbge delen av Chile. Et nystartet selskap har
kjøpt båten og et annet selskap skal drive båten. FSF er med på eiersiden
i begge selskapene. En skipper og en maskinsjef fra FSF bbr med under
oppstarten i Chile.

Vi saksar frå Firdaposten 15.02.03:
Fjord 1 Fylkesbaatane sin gamle ekspress Sognekongen er no
sett i rute i det sørlege Chile. Hurtigbåten er denførste i sitt
slag i landet og har vekt stor interesse både i media og blant
folk som vil reise med den.
- Vi har vore i drift i berre to veker, så det erfor tidlegå sei noko bestemt
om korleis den nye ruta vil utvikle seg, påpeikar adm. direktørAtle
Tornes. Denne veka hadde det nystifta driftsselskapet Aysen Express,
som er nær 100 prosent eigd av Fjord 1 Fylkesbaatane, sitt første
styremøte i Florø.

Vi møtte prosjektleiar Stig Kristoffersen og dagleg leiar i Aysen
Express i Chile, Arve Midtbø, dagen etter. Desse to har vore ivrige
pådrivararfor realisering avprosjektet, som kom i stand i samband

solgt til Sverige. Foto TorArne Aasen, 11.januar 2003-

med at Fylkesbaatane skullefornye burtigbåtflåten sin. No ser det ut
til at eldre travarar som Sognekongen kan komme tilgod nytte, med
fortenestepå toppen.
- Framdrifta har voregod, ikkje minst takka vereArveMidtbø som har
gjort ein kjempejobbfor oss der nede, understrekarKristoffersen, som
har vore i Chile i toperiodarfor å studere naturtilhøva,folkegrunnlaget
og den eksisterande rutestrukturen. Dessutan måtte ein finne gode
forretningspartnerar sidan utanlandske investorar erpålagde å eige
i lag med chilenske selskap. Difor eig Fjord 1 Fylkesbaatane berre 49
prosent av eigedomsselskapet, men bar hand om driftsselskapet.
- Realiseringa av prosjektet tok berre eit år. Det er svært kjapt etter
chilenskeforhold. Det er viktig å kjenne til kulturskilnadene mellom
oss og chileneranefor å vinne fram, meiner Arve Midtbø, som har
jobba ifleire år i landet.

Han skal leie ruteselskapetfrå eit hovudkontor i byen Coihaique,
regionhovudstaden i region 11. Det er det nest sørlegastefylket i det
langstrakte landet, i chilensk Patagonia. Fylket ber det klingande
namnetRegion Aysen del General Carlos Ibanezdel Campo. Klimatisk
og naturmessig minner områdetsterkt om vårt eige heimfylke og aller
mest om, ja, nettopp Sogn.
Derfor er også turisttrafikk ein viktig bit i satsingaforAysen Express.
Sognekongen køyrer to reine turistruter per veke, frå hamnebyen
Chacabuco ein times bilkøyringfrå Coihaique og til turistmagneten
Laguna San Rafael. Der ligg enden på ein gigantisk isbre ut ifjorden.
Veggene på isbreen kneiser 60-70 meter rett opp frå havflata. Breen
kalvar ofte, så det erfarleg å gåfor nær.

Sognekongen skal dei fleste dagane i veka trafikkere ei rute
mellom regionsentra i region 11 og den meir folkerike region 10,
der oppdrettsnæringa er tungt etablert. Turen mellom hamnebyen
Chacabuco i sør til Puerto Montt i nord tek 8-10 timar.

- Gjennomgangstrafikkenpå denne ruta er ikkje så stor, men det er ei
strekning i sør og ei i nord som ser ut til åfå storpassasjerdekning,
fortelprosjektleiar Stig Kristoffersen. Han understrekar at det viktigaste
forAysen Express no er åfå den nye organisasjonen til å ”setje seg” og
åfå drilla dei to mannskapa. Punktleggjennomføringav ruta og sterkt
fokuspå tryggleik vil bli lagt stor vektpåframover. Med norsk leiing og
norsk nøkkelpersonellpå brua og i maskinrommet trur Kristoffersen
atAysen Express bargode odds til å bli ein suksess.
Hovudgrunnen til å legge hovudkontoret i ruteselskapet til Coihaique,

er at chilenske styresmakter bar spesielle tiltaksmidlarfor utkantfylka
i landet. Region 11 har ein liknande status som Nord-Norge har det
hos oss. Dette fjordfylket er like stort som heile Vestlandet, men
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har eit folketal som i Sogn og Fjordane. Men det er i dette området

oppdrettsnæringa er venta å vekse. Det er også planar om å starte
eit stort aluminiumsverk, som vil kunne dra til seg mykje folk og
aktivitet.

- Vi opplever ein stor entusiasme blant lokalefolk over at vi startar

opp i Coibaique og at vi brukar eit lokalt namn som Aysen Express.

Chilenske aviser, radio- og TV-stasjonar har hatt mange innslag om

oss. Lokal-TV i region 11 hadde eit positivt innslag på 12 minutt

i beste sendetid om Sognekongen. Reklamemessig har det ein

kjempestor effekt. Vi måtte ha eitgigantisk budsjettfor å oppnå like

mykjegjennom vanleg reklame, seierArve Midtbø, som set segpåflyet

tilbake til Sør-Amerika i helga. Der er det sommar og sol i desse dagar,

men om eit halvt års tid vil ein sjå korleis Sognekongen greier seg i

vinterdrift. Den har allereie hatt si første røffe «Stavfjord-kryssing»

overgolfen mot Puerto Montt. Det ser lovande ut.

FSF - GODS

Firda seiler i frysefarten og var bl.a. innom Bergen fra 27.1 på etter

middagen til 28.1 på formiddag for div. arbeid. Hun lå til kai ved N.

Tollbukai ytterst i Vågen.

Framnes var ute i hardt vær ved Shetland fredag 22. november. Båten

tok inn vatn og måtte snu og gå inn igjen til Scalloway. Det var liten storm

i området då uhellet skjedde. Etter at last og båt var sikret gikk skipet til

Velsen og losset. Skipet seilte på verksted i Klaipeda hvor hun ankom 24.
desember. Hun var tilbake i fart i begynnelsen av februar.

FJORD 1 VIRF ex. MØRE OG ROMSDAL FYLKESBÄTAR (MRF)
MRF har også tinga eit søsterskip til Volda ved Remontova i Gdansk for

levering våren 2003. Ho får namnet Eira. Når denne ferja kjem blir Glutra

flytta til Tømmervåg-Seivika.

Fredag 22.november forlot Eira byggeverftet i Gdansk. Søndag 24.

november omlag i 19.00-tiden passerte den på nordgående ved Hydro

Fabrikker på Håvik. Mandag 25.november i 1400-tiden passerte ho Rjånes

ferjekai (Vartdalsfjorden) før ho kom til Molde på kvelden.

Eira ble overlevert fra byggeverftet til MRF den 15. november. Ferja

vart døpt i Molde fredag 6. desember.

Ene thrusteren til Eira ble sendt til Tyskland like etter dåpen 6/12.

Dermed ble jomfruturen mellom Sølnes-Åfarnes utsatt i omlag 3 uker.

Ble satt i rute på formiddagen søndag 22. desember mellom Sølsnes-Afames.

Dermed kunne gassferga Glutra forflyttes til Seivika-Tømmervåg.

Mandag 9- desember kl. 1000 til tirsdag 10.desember kl. 05.30 var

Tømmervåg ferjekai stengt for montering av ny ferjelem. Årsaken er

innsetting av gassferga Glutra. MRF seilte midlertidig fergerute mellom

Seivika-Aukan og hurtigbåt mellom Kristiansund-Tømmervåg.

Tirsdag 7. januar fekk Eiksund motorhavari i 12.30-tida midt på

Nordalsfjorden. Ferja blei liggande på fjorden og måtte slepast til land.

Resten av dagen ble det derfor litt endring for ferjeruta Eidsdal-Linge og

Stranda-Liabygda. Tirsdag kveld var alt normalt igjen.

Rauma gjekk på grunn tysdag 30. juli 2002 kl. 21.30 ved Moldeholmane.

Ho vart sendt på verksted. I august og store deler av september gjekk

HSD-ierfi Hordaland på Moldefjorden. Frå slutten av september overtok

Romsdal. Rauma har fått heilt nytt manøversystem. Rauma var fortsatt

ikke i rute torsdag 30. januar. Då låg ho til kai i Molde. Ho var nokre

dagar i drift i starten av februar, men pga. lekkasje i propellersystem er
ferja i dokk i Tomrefjorden no i midten av februar.

Søndag 12.januar på ettermiddagen fikk Ivar Aasen motorstopp på

Storfjorden mellom Magerholm og Ørsneset. Ferja vart slept til kai av to

taubåtar etter omlag tre timar på fjorden. Det var ein hjelpemotor som
havarerte. Etter at ferja var lossa vart ho taua til verksted hos Fiskerstrand

Verft. Pga. dokk-kapasitet ble ferja sendt ut på Liaaen noen dager for

dokking før ho kom tilbake. Ferja skal skifte shottlar og ho var ute ei tid

for reparasjon.

Tirsdag l4.januar på morgenen øydla Stordal den gamle ferjekaien på

Ørsneset som blir brukt til liggeplass om natta. Kraftig vind gjorde at ferja

og sjøen slo laus overnattingsplassen.

I tidsrommet fom. 15. juni tom. 15.august skal MRF opprette ei ny

turistrute mellom Valldal og Geiranger. Dette er et prøveprosjekt for sesongen

2003. Blir det vellukka er det muligheter for rute kvar sommar framover.

MRF set inn Voksa med opp to avganger frå kvar side alle dagar.

GODSBÅTENJOTUNHEIM
Jotunheim ankom Nor-Cargo terminalen i Breivika, Ålesund søndag

31 .mars 2002 kl. 23.45. Båten vart utlossa 1 .april og deretter lagt i opplag

ved gamle Holen Mek. i Langevåg. Noen måneder senere ble båten flyttet

og lagt i opplag ved container-terminalen i Ålesund. Fredag 24. anuar 2003

holdt båten på og slite seg ved kaia i uværet. Samme formiddag ble båten

forseilt fra Ålesund til Storkaia i Molde hvor hun skal ligge i opplag inntil

Fjordl MRF finner kjøper til henne.

KYSTEKSPRESSEN TRONDHEIM - KRISTIANSUND

Mandag 30.september 2002 i 21.00-tiden gikk Mørejarl på grunn ved

Einvika på Fjellværøy (Hitra) og måtte gå til Fjellstrand for reparasjon.

Lørdag 5.oktober låg Mørejarl i Måløy om kvelden. Søndag 6. oktober

i 14.50-tiden passerte båten Florvåg på Askøy på sin ferd sørover til

byggeverftet Fjellstrand as på Omastrand. Hun forlot byggeverftet lørdag 23/

11, passerte i Herdlefjorden ved Askøy i 0945-tiden, passerte Lepsøyrevet

i 1600-tiden samme ettermiddag og seilte nordover igjen til Kristiansund.

Båten var tilbake i rute igjen søndag 24/11 kl. 12.15 fra Kristiansund.

Kystekspressen har solgt Ternen til Kroatia. Etter planen skal båten gå

fra Trondheim 28. februar. Kjøperen har bestemt at båten skal seile for

egen maskin fra Trondheim og til Kroatia.

FOSEN TRAFIKKLAG (FTL)
Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika Verft på Melandsjø, Hitra.

Fru Inger er solgt til FSF ved årsskiftet og har fått navnet Dalsfjord.

Kongsbussen er lagt ut for salg. FTL har hatt potensielle kjøpere på besøk,

bl.a. fra Portugal, men rederiet har ingen salgsavtale på plass ennå.

FTL leide ferga Ytterøy hos Innherredsferga i tidsrommet 30.oktober

12.november mens Stoksundferja var på verksted. Ytterøy tok opp ruta

onsdag 30. oktober kl. 14.45 og avslutta 12.11.

Kongsbussen gikk i rute mellom Trondheim-Vanvikan i ukene 45,46

og 47 mens Fosningen var på verksted.

Hurtigbåten Frøyfart som trafikkerer ruten Sistranda - Sula på Trønde

lagskysten, fikk i dag 20. januar ødelagt den ene propellen. Den lå ved

kai i Mausund og skulle legge fra da man merket problemer med den ene

propellen. Det viste seg å være en kjetting og noen dumperdekk som hadde

kommet i propellen. Båten ble slept til verksted for reparasjon.

Fra 20. januar til 4 .februar er Trondheim på verksted hos Trondheim

Verft. Fra 5. februar til 18. februar ex Fosen på verksted hos Fosen Mek.

I tidsrommet 20. januar-18. februar har FTL leid Ytterøy II til og være

ferje to på Flakk-Rørvik når storfergene awikler årlig verkstedsopphold.

Normal drift igjen 19.2.

INNHERREDSFEItfA
Ytterøy II ex. Torghatten ble døpt lørdag 9- november i Levanger.

Fru Inger som siste året har gått mellom Levanger og Ytterøy fikk tirsdag

12. november 2002 avløsning av Ytterøy II ex. Torghatten. Det skulle gå

bare to dager før nyferga Ytterøy II fikk teknisk svikt og gikk på grunn

ved Levanger ferjekai. Fru Inger som da var på veg til Hitra ble kalt tilbake
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Torghatten Trafikklagspolskbygde

Torgtindfra 1999 Foto BårdM
Hustad

og satt inn i ruta igjen torsdag kveld. Hun gikk noen dager inntil Ytterøy
II hadde vært i Trondheim og blitt reparert og kom tilbake. Da gikk Fm
Inger til Hitra og lå på Melandsjø inntil FSF overtok henne.

Ytterøy II er utleid til FTL for avløsning på Flakk-Rørvik i tidsrommet
fom. 20. januar tom. 18. februar. I denne perioden går gamleferja Ytterøy
mellom Levanger og Ytterøya.

NAMSOS TRAFIKKSELSKAP (NTS)

NTS har fortsatt Namdalingen II for salg.
Fra Båt-Foto/Åfjord 19- jan. 2003: Bilferja VIKNA ex. GEISNES har vært

ute av drift noen dager , og ble nylig slept til Stadtlandet for reparasjon.
Det er giret som har sviktet. Hun trafikkerer ruten mellom Gjerdinga og
Eidshaug i Nord-Trøndelag. Hun var tilbake i rute 31.januar.

FOLLA AS

Godsbåten Folla hadde en tur helt nordover til Tromsø i begynnelsen av
desember. 8. desember om kvelden var båten i Breivika og losset stålbjelken
Båten gikk videre nordover ved 2200-tiden samme kveld og kom sørover
igjen og passerte Tromsø ved 0930-tiden, mandag 9-desember.

TORGHATTEN TRAFIKKSELSKAP (TTS)

Torghatten ble satt i fart 5. desember i 1500-tiden mellom Horn og Andals
våg. Dermed var en lang periode med landligge endelig over. Ramtind
gikk tilbake til Brønnøysund og ligger der som reserveferge.

TTS skal montere tørrskodd evakueringssystem på Vegtind og ho ble
tatt ut av rute lO.februar og sendt på verksted i ca. 1 måned. Leiebåten
Kingen går avløser mellom Rørøy(Vega) - Brønnøysund

HELGELANDSKE AS

Oma Båtbyggeri på Stord holder på og bygge ny kombibåt for Helgelandske
AS for levering i juni 2003. Båten blir på 25,75m og er verftes bygg nr.
520. Hun blir søsterskip wFjordlys som RT fikk i fjor.

Skyssbåten Bærøyfart, innleid av Helgelandske AS gikk fredag 6.
desember på grunn om ettermiddagen på et skjær ved Sandvær i Herøy.
Sammenstøtet var kraftig og både aksling og propell ble slått av. I løpet
av helga etter uhellet ble båten fraktet til Herøy Slip og Plastservice for
utbedring.

Helgelandske AS har slitt med driften av hurtigbåten Helgeland i den
senere tid. Båten fikk først skiftet aksling og ble satt i fart igjen. Så var det
ut av rute og bytte av motor. En del avbrudd har det blitt de siste månedene
og ThomlfKveldulfssøn har vært avløser når båten har vært på verksted
i Sandnessjøen.

Fjordlast seiler fortsatt mellom Bodø-Nesna to dager i uken. I desember
fikk rederiet et tilskudd fra Nordland fylkeskommune for og investere i nytt
fryserom ombord. Dette skal være i drift fra senest 01.03.2003. Skipet har
fra før kjølerom. Finn Olsen Rederi AS har avtale med fylkeskommunen
om kystgodsruten Bodø-Helgeland fram til 30.06.2005

FINN OLSEN REDERI AS / BODØ

Osa innkjøpt i juni 2000 fra OVDS er reservefartøy.

OFOTENS OG VESTERAALENS D/S (OVDS)

Torsdag 2.januar kl. 15.00 gikk Tjeldøy siste rutetur fra Narvik til Svolvær
hvor ruten ble nedlagt. Et langt kapittel med båtrute mellom disse to byene
er dermed foreløpig slutt.

Vi sakser fra Lofotposten:
SKROVA UDER ETTERATHURTIGBÅTEN SVOLVÆR-NARMKBLE
NEDLAGT

Tre duger i ukenfår næringslivet iSkrova anløp avgodsførende

båt. For lite, mener næringsdrivendepå øya.

Etter atMS Salten ble tatt ut av Nordlandsekspressen, har næringslivet i
Skrovafortviltovergods-transporten tilogfrafiskeværet. NåbarNordland
fylkeskommune omdisponert båtene som trafikkerer Nordlandskysten.
Det gir Skrova anløp tre dager i uken av en godsførende båtfram til
en ny hurtigbåt er i drift l.juni. Godsførende MS Ofoten settes inn i
mten mellom Bodø og Svolvær tirsdager og torsdager. MS Fjordlast går
ekstraturpå mandager Bodø - Svolvær, og anløper Skrova, samt flere
steder i Steigen, på signal. OmfredagenegårMSNordfoldfra Bodø, med
retur søndagfra Svolvær. Dettefartøyet tar ikke gods.

De nye mtene erfylkesledelsens svarpå bønnen som ordfører Hugo
BjørnstadogAino Ellingsenfra Skrova kom medpå møteforrigefredag.
Ingen av de hadde sett forslaget i går ettermiddag. Aino Ellingsens
umiddelbare kommentar tilgodsbåt tre dager i uken er:
- For oss kan det bli etproblem at vi ikkefårgodsbåtfredager. Vi harfire
- fem tonn ferdigprodusert laks som må sendes utfør helgen. Menjeg
skjønnerfylkeskommunens dilemma når det gjelder båter, sier hun.

Fredag 6.desember hadde Brottøy tekniske problemer. Turen fra
Stokmarknes kl. 1215 ble utført av Skomvær III. Øvrige turer om
ettermiddagen og kvelden ble utført av Rødøyløven.

OVDS har inngått avtale med franske kjøpere om og overta Salten.
Levering skal skje 28.februar i Frankrike. OVDS planlegger at Salten skal
seile fra Bodø 20.februar og være fremme 25.februar. Dette er en seilas
på 1500 n.mil og OVDS planlegger seilas i fem dager inkl. 6-7 stopp for
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bunkring og overnatting to-tre netter. Kjøper er Alizes Cote Des Isles,

50580 Portball, Frankrike. Hun skal i rute på vestkysten av Frankrike,

trolig i nærheten av Cherbourg hvor OVDS skal levere båten.

7.mai slapp OVDS nyheten om at selskapet har inngått byggekontrakt

for to nye hurtigbåter med Image Marine, som er en del av det australske

konsernet Austral Limitied. Hurtigbåtene bygges i aluminium og blir 41,5

m lang. Rutefart blir 34 knop. Kapasiteten er oppgitt til 216 passasjerer og

12 tonn kjølelast. Båtene skal leveres i Norge medio mai 2003.

Planen til OVDS er at nybåtene får navnene Børtind og Steigtind.

Ferja Rødøy har lagt på Lødingen Mek. for montering av tørrskodd

evakuering siden november i fjor. Planen er at ferja skal være klar

før påske. Nye krav hele tiden har forsinket jobben kraftig. Bognes er

avløser.

Torsdag 30.januar var Røst ferjekai ute av drift pga. defekt ferjebro.

Ferja gikk som vanlig, men kunne bare anløpe Røst for persontrafikk.

Ferjekaien ble åpnet igjen fredag 7. februar.

Søndag 19. januar måtte Hamarøy seile etter kriserute fra kl. 0500 til kl.

17.10 etter et snøras som sperret E6 i Skjellesvikskaret mellom Tysfjord og

Efjord. Fergen seilte mellom Bognes og Kjøpsvik mens ryddemannskaper

sto på for og åpne E6 i fjellovergangen mellom Tysfjord og Efjord. Trafikken

gikk via Kjøpsvik og riksvegen til Sætran i Efjord for og komme innpå E6

videre nordover. Hamarøy ble satt inn i ordinær rute kl. 17.10 fra Bognes

og kl. 17.50 fra Skarberget.

FINNMARK FYLKESREDERI & RUTESELSKAP

Pga. tekniske problemer ble Hasfjord tatt ut av drift fra 8. februar. Ferja

seiler på ruta Øksfjord-Bergsfjord-Sør Tverrfjord. Hun var tilbake i rute

10. februar. De dagene ferja var ute av fart var ferjesambandet innstilt og

passasjertrahkken ble utført vha. hurtigbåt.

Rypøy ankom Fiskerstrand Verft søndag 26. januar om kvelden og avgikk

igjen omlag 9- februar. Verftet monterte tørrskodd evakueringssystem.

FFR - HURTIGBÅTDRIFT I UTLANDET

Etter daglig rute Hamburg-Helgoland og Helgoland-Cuxhaven i tiden 1.

april-31. oktober har Vargøy ligget i opplag på Oma Slipp på Stord siden

begynnelsen av november. FFR planlegger Hamburgfart også i 2003, men

dette er litt usikkert pga. av salg av Speedways, selskapet som har leid

båten siden 1997.

NOR-CARGO

Nordvik ligger fortsatt i opplag på Tau.

Tungenes ble lagt i opplag på Tau fredag 20.desember 2002. Hun avsluttet

ruta si i Bergen torsdag 19-desember og seilte sørover igjen og ankom

Stavanger samme kveld. Der ble det landsatt diverse utstyr, bl.a. trucker.

Fredag morgen forlot skipet Stavanger og i middagstid var hun plassert

til kai på Tau med Nordvik på utsiden.

Under reise langs svenskekysten på veg til Fredrikstad fredag

ettermiddag, 1.november 2002 mistet Tananger ene propellvingen. Skipet

ble slept inn til Fredrikstad og dokksatt lørdag 2.11 ved gamle Fredrikstad

Mek. Søndag 3.11 ble skipet utdokket og mandag 4.11 var hun klar for

lasting i Fredrikstad. Hun ankom Bergen onsdag 6.11 omlag kl. 18.30,

omlag to og en halv dag etter ruta.

Onsdag 6.november i 18.20-tiden forhalte Kong Harald fra Frielenes

kaien til Dokken for og gi plass til Tananger som ankom Bergen i

forsinket rute kl. 18.30. Bakgrunnen for denne noe uvanlige forflyttingen

•11

av hurtigruten var at Tananger skulle losse 500 paller last som dels

skulle ombord i With Junior som lå til kai innerst på Frieleneskaien,

dels skulle lasten i skurene på Frieleneskaien for oppbevaring og
videreforsendelse.

Fra og med 9. november flyttet Nordvåg sin anløpshavn i Polen fra Stettin

til Swinoujscie. Dette er gjort for og korte ned seilasen i ruten, samt sikre

mer effektiv drift heter det i en melding fra Nor-Cargo Shipping.

Nordvåg er utflagget fra NIS til Barbados. Ny hjemmehavn er Bridgetown.

Dette skjedde i januar.

I forbindelse med jule-og nyttåshelgen 2002/2003 valgte Nor-Cargo

Shipping og legge en del av skipene i ro eller på verksted.

NORDSKOTT avsluttet ruta si i Bodø 23/12 og låg i ro der i ca. 14 dager.

NORDFJELL avsluttet ruta si i Bergen 22/12 og låg i ro til 5.januar da

NORDLAND avsluttet i Bergen 22/12 og avgikk 6/1 til Tananger og nite

WITH JUNIOR vanlig rute med tilpassninger på helligdagene.

NORDVÆR vanlig nite med tilpassninger på helligdagene.

NORDKYN vanlig rute, men snur i Tromsø ca. 3/1.

NORDJARL avsluttet nita si i Cuxhafen 18/12. Til verksted i Stettin 19/12-

Fordi Tananger ble forsinket fra verkstedet etter nyttår gikk Sunnmøre

vanlig rute sørover til Tananger og returnerte derfrå lørdag 4. januar på

morgenen og tilbake til Odda. Mandag 6.var det lasting og ferden gikk ut

fjorden og sørover i ruta noe etter ruteplanen.

SEA-CARGO

Lørdag 21.desember ankom WeserHarbour nordfrå til Bergen og losset

ut i Jekteviken. Søndag 22.desember ankom Weser Importer sørfrå til

Bergen og losset ut ved Dokken.

Søndag 22.desember på kvelden var det formell tilbakelevering av begge

båtene. Begge båtene forlot Bergen 24. desember på ettermiddagen.

SC Nordic avsluttet ruta si i Bergen 30.desember og la seg i ro på

Laksevågneset. Torsdag 2. januar ble båten seilt til Radøy Mek. for diverse

arbeid. Fra slutten av uke 3 ble båten lagt i opplag på Florvåg/Askøy.

Fra nyttår har Sea-Cargo endret rute for Cometa og Sc Aberdeen.

Cometa seiler nå Vestlandet-Grimsby-Amsterdam, mens ScAberdeen seiler

to ukentlige turer Vestlandet - Aberdeen. Etter nyttår har det imidlertid

vært gjennomført en del avvik pga. været m.m. og Cometa har hatt en tur

igjen på Aberdeen og SC Aberdeen har vært en tur til både Amsterdam

og Rotterdam.

Lørdag 25.januar fikk lastebåten SC Baltic maskintrøbbel og ble

liggende og drive ved Munkholmen utenfor Trondheim. Det var svikt i ei

kjølepumpe som forårsaket overoppheting i maskinen. Båten ble slept til

havn, og hkk utbedret skaden. Deretter kom den seg igjen avgårde for

egen maskin til bestemmelsesstedet.

N C L

NCL opprettet i oktober en ny containerlinje. Dette blir en ukentlig rute

mellom Bodø-Trondheimsfjorden-Rotterdam. Emma og Tucana går

hun seilte rett til Hirtshals og rutestart.

derfrå.
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RØYKSUND
22/1. Gjennoptok ruta si i Tønsberg 23/1, Oslo 24/1.

avslutta ruta si 23/12 i Tananger. Retur til Leirvik, Stord 23/12

KARMSUND
og låg der til 5/1. Rute 6/1 fra Tananger igjen,

avslutta ruta si i Bergen 21/12. Retur til Haugesund 21/12

SUNNMØRE
kveld og låg der til 3/1 og rute fra Tananger 3/1 •

vanlig rute med tilpassninger. Låg i Bergen 24/12 kveld - 27/12

TANANGER
em og gikk da nordover.

avslutta ruta 23/12 i Bergen. Laksevåg Verft 23/12 -

NORDVÅG
8/1. Rute igjen 9/1 fra Hydro/Håvik.

vanlig rute med tilpassninger

TUNGENES ruteslutt 19/12 i Bergen. Opplag Tau fra 20/12/02.



i denne ruta. Dessuten har NCL også skipninger mellom Mosjøen og
Rotterdam. Her er søsterskipene Carina og Clarissa er leid inn. Videre
har NCL skipene Andra og Tina mellom Vestlandet og Kontinentet.

TORDENSKJOLD MARINE

Stenjjell ankom verkstedet på Rubbestadneset ca. 26.august 2002 for
motor-reparasjon. Hun var ferdig reparert og var på prøvetur i slutten
av oktober. Etter den tid har det vært mange planer, bl.a. t/c for DK-Nor
som nevnt i forrige utgave. Så var det Faroe Ship som var interessert,
men de har trukket seg. Så for tiden ligger båten fortsatt på utsiden av
flytedokken hos Wartsila.

ICE REEFERS /FLORØ

ICE Refeers i Florø oprerer / eier nå tre frysebåter, lee Queen ex. Oskar
Floa , lee Lady ex. Tonjo ex. Haukeli og lee Wind ex. Ice Princess ex.
FasteJarl.

Ice Bear gikk ned kl. 20.45, omlag 80 n.mil øst for Island onsdag
1.januar 2003 om kvelden etter at skipet fikk problemer og kraftig
slagside natt til tirsdag 31.desember 2002. Hele mannskapet ble berget
i land tirsdag morgen vha. redningshelikopter. Lastforskyvning er trolig
årsaken til forliset.

PSH SHIPPING / KOLVEREID

Gullholm har siden i vinter vært i Polen til ombygging til frysebåt. Hun
er fortsatt i Polen.

EIDSHAUG REDERI AS / OTTERSØY

I januar kjøpte Eidshaug Rederi AS pallebåten Risvær. Hun er nå omdøpt
til Sveajjord.

HAMMERFEST KYSTRANSPORT

Barøy har vært til ombygging i Stettin, Polen. Hun var også innom minst ett
verksted til i området før hun var klar. Hun vært på verksted fra oktober
2002. Det ble utført ulikt arbeid bl.a. ble luka tatt bort og erstattet med
«flush-luke» i flukt med dekket. Dessuten ble aksling og motor opprettet,
samt at det ble skiftet noe stål akter. Barøy var tilbake i Tromsø torsdag
30. januar kl. 0800 ved kaien til Kræmer, som var første anløp etter
verkstedsoppholdet.

SCANLINE

Scanline AS ble etablert i Bergen i desember 2002. De fem skipene Scanline

SKIPETNR. 1 - 2003

Porsøy ankommer Fiskernes Agnforsyning i Tromsø 1. desember kl 1323for å laste etter kaldfinnmarkstur Foto av vegarA Hansen

AS kontrollerer har samtlige tilhørt Seatrans-gruppen og er senere solgt
til redere både i Danmark, i Østen og i Norge. Skipene er nå samlet hos
danske og norske eiere og seiler i det nye Scanline-systemet. Foreløpig
er Scanline AS 100 prosent eid av et dansk byggevarekonsern.

De fem skipene har lastekapasitet fra 900 til 1700 tonn. Samtlige er
bygget med sideporter og beregnet for pallelaster, samt dekkslast.
Scan Fjell (tidligere MS TransFjell) seiler i linjen mellom den nederlandske
havnen Eemshaven-danske Ålborg og kysten Kristiansand-Bergen-Alta med
retur via Hull i England.
Livarden seiler Eemshaven-Ålborg/Oslo kysten Bergen-Bodø.
Begge linjene har en rundtur hver tredje uke.
Klevstrand seiler Ålborg/Oslofj orden og Ålborg/Kristiansand/Bergen/
Kristiansund-Færøyene.
Ulriken seiler Eemshaven-Ålborg/Oslofjorden/kysten.
MS Fykan seiler i kombinert Nordsjø og kystlinjefart.

Dalig leder Jan Gunnar Lie forteller at linjen først og fremst tar sikte
på å betjene norsk industri. Seilingene er lagt opp slik at skipene kan
anløpe småsteder og private kaianlegg utenfor de store havnene i tillegg
til de faste anløpene.

Vi frakter alt som kan håndteres med gaffeltruck, samt litt til. Vi tar
Altaskifer sørover til Europa og hollandske takstein nordover til Norge,
vi frakter skogsprodukter, mineraler, ulike byggevarer, industriråvarer og
ferdigprodukter av ulike typer, samt tunggods og store konstruksjonen
Vi satser også mye på transport av fiskefor og vi har oppdrag for
NATO for transport av militærkjøretøyer i forbindelse med øvelser og
forflytninger.

Lykkeper ligger fortsatt i Oslo. Båten er avtalt solgt til Tunis.
Showboat ex. Osajjord har lagt på Laksevåg Verft i Bergen siden ca. 2.
september. Hun er tenkt benyttet i turfart med base i Bergen. Hjorteseth
Shipping er ny eier og har fartøyet Byfjorden ex. Bjarting fra før.

Lørdag 30.november kl. 11.00 avgikk Tansøy fra kaiplassen sin ved
Bradbenken og nordover til Sognefjorden for øvelse med Sjøheimevernet i
området ved Rysjedalsvika. Båten var tilbake etter 3 dagers øvelse og kom
til Bergen igjen på ettermiddagen, mandag 2. desember.

%y
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16. desember ble Tansøy solgt og overlevert Søre Askøen D/S. 18.12 er

eierskifte innført i skipsregisteret. Lørdag 21 .desember på ettermiddagen

var båten i Hauglandshella på Askøy og hentet deler av et oppdrettsanlegg
som hun slepte sørover. Hun har nå base i Florvåg på Askøy.

Brand ankom Bergen fredag 1.november 2002 om kvelden direkte

fra Aukra hvor båten hadde lagt en tid i opplag. Hun ble lagt til kai på

N.Nykirkekai. Fra 25/11/02 lå hun til kai ved Blomstertorget i Bergen

hvor det ble arrangert julesalgsmesse ombord fra 27.11. og fram til jul.

Torsdag 2. januar på ettermiddagen forlot båten Bergen.

Fredag 15.november forhalte Midthordland fra Holbergskaien til

Torget. Samme dag åpnet julemessa ombord og denne varte til jul. Lørdag

4. januar ble båten lagt tilbake på Holbergskaien.

EX NOR-CARGO

Florinda ex. Tore Hund er ofte å se i Tromsø. Søndag 8. desember i

tidsrommet 1900-2005 låstet båten ved Fiskernes Agnforsyning før turen

fortsatte nordover. Torsdag 12.desember i 10.50-tiden ble hun igjen

observert i Tromsø på sydgående.

Hun var nok en tur i Tromsø i slutten av januar. Hun ankom Tromsø natt

til tirsdag 21.januar. Da kom hun fra Finnmark og la seg til ro i Breivika

ved Nor-Cargo. Torsdag 23. på morgenkvisten gikk hun til Fiskernes

Agnforsyning og låstet. Hun avgikk samme ettermiddag kl. 14.25 i et

forferdelig snøvær melder vår utsendte i Tromsø.

Hun var på ny Pir i Tromsø søndag 9februar. Da låstet hun ved Fiskernes

Agnforsyning og på Nordøya. Båten var i Tromsø hele søndag fra morgen

til hun avgikk ved 18.30-tiden.

Nyheter fra Lennart Pettersson i Landskrona:

Ferjen DrøbaksundI nkDumle av Landskrona er fortsatt reserveferje på

ruten Landskrona til Hven. Hun gikk avløsning så sent som første uken
i desember.

Taurus ex. Straume-00 er proviantfartøy i Landskrona. Hun går ut i

Øresund og bunkrer /bytter bmannskap på fartøy tilhørende f eks Ahlmark

og HolyHouse Shipping.

Sundbuss Erasmus heter nå Norreborg og går som ekstrabåt mellom

Landskrona og Hven. Hun har fått begge maskinene utbyttet pga. havari.
Norreborg er en havn på Hven, en øy i Øresund.

Nyheter fra Bernt Enes, Bergen:

Pjorddrott og Fjordbris er til salgs. Også Hidle er tilsalgs.

MF Volda fra 1961, bygget som Voldingen. Frå 1974 fekk ho namnet

Volda. 1 1990 vart ho seld til Kvatro Fisk og omdøpt Kvatro, men namnet

har ikkje blitt malt på. Gamlenavnet ”Volda” står fortsatt på ferja. Ho vart i

1995 forflytta til Boknasundet. Har her vore base ved eit oppdrettsanlegg.

Er nå til salgs kunne ein lese i Fiskaren 131202.

Saman med Brand låg ho som julebåt ved torget i Bergen frå midten av

november og fram til jul.

Hennejjord ex. Breim låg 140902 i opplag ved kai på Vedholmen i Os.
Har ei fortid som lokalbåt på Breimsvatnet.

Røgvær I (LAXF). Frå 1883. I opplag ved Hordamuseet, Stend i
Fanafjorden 120203. Fortid som lokalbåt i Haugesund.

Basen ex. Årvik og Pelaren ex. Grønsund låg i opplag 120203 ved

Håkonsheha utenfor Bergen.

Goalsevarre, Jæggevarre I og Pendlar låg i opplag på Lyngseidet
301002.

MF Øysang er under resturering i Risør hos en båtbygger der. Lagt frå
ca. august i fjor og venta ferdig til påske i år.

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 ferjer, nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 16.02.2003

DelfinJunior sett 070203 ved kai på Skjøndals Slip i Bergen
Midthordland låg i opplag 030203 ved Garvik Sjøhus på Sundøy i Os.

Gann låg 080203 ved utrustningskaien i Solheimsviken, Bergen

Dette heftet gir et kort overblikk over M/S Lofotens liv i Hurtigruten

fra 1964 til 2003, med hovedvekt på viktige hendelser i skipets

karriere. Inkludert er også en sammenfattet teknisk beskrivelse.

Illustrert med 18 fotografier i svart-hvitt og plantegninger. 24 sider.

Hurtigruteskipet M/S «Lofoten»:

Historisk loggbok

BestiUes fra forfatteren på tlf. 64 94 17 05

eller e-post: a.joh@online.no

Av Anders Johannessen

Kr. 70,- inkl. porto
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Sundbuss Erasmus

seiler nå som Norreborg
mellom Landskrona

og Hven. Foto Lennart
Pettersson
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Bokomtale:

Edvard Pettersen/Hans Brundtland:

Yi som dro til sjøs.
Norske sjøfolks opplevelser fra etterkrigstiden.
EdvarcTen Forlag, ISBN 82-996495-0-1

176 sider, rikt illustrert, kr ..

Dette er en viktig bok.
Den forteller om unge gutter som reiste til sjøs på 50- og 60-tallet, hvordan

de opplevde skipssamfunnet, livet i poopen, arbeid, havneanløp; det meste.

Boken bygger på en lang serie intervjuer og bidrag fra tidligere sjøfolk som

Edvard Pettersen har kjørt som en serie i BA (Bergensavisen) gjennom etpar

år. Materialet er videre bearbeidet tematisk i kapitler som Førstereis, Livet

ombord, Mot fremmede mål, Vi går i land og Ulykker, drama og død. Teksten

er relativt enkel, nærmest korte utdrag fra intervjuene som er satt sammen

til en helhet. Sammen med illustrasjonene, som både er mer tradisjonelle

skipsbilder og personlige bilder, gir det en levende og virkelighetsnær frem

stilhng av sjømannslivet - det som var en felles ungdomsopplevelse for mer

enn 100.000 unggutter på 50- og 60-tallet.

Boken ble en av de store bestsellere julen 2002, hvor flere opplag på tilsam

men 9-000 eksemplarer omtrent er utsolgt. At boken har slått til, skyldes nok

både emnet og fremstillingsformen. Det er ingen sosiologisk studie, men en

ekte og enkel fortelling: Slik var det de opplevde det.

For meg, som aldri har vært til sjøs på ordentlig, er boken som et glimt

inn i en försvunnet verden - fra skipsfartens glansperiode. Og for de som

virkelig var med må det være en sentimental journey tilbake til ungdommen,

når sjøsyken og hjemlengselen forlengst er glemt.

Dag Bakka Jr

Alddes 1958

Britta 1953

C T Gogstad 1954

Frosta 1961

Haukanger 1958

Norefoss 1949

OTTønnevold 1961

Staberg 1958

Tank Duke 1952

Thordis 1955

Denne gang kan jeg tilby 20 fotos av gode gamle midtskips
tankere. Størrelse 10 x 15 cm i sort/hvitt.

Til hver bestilling kommer et tillegg på kr 10,-

i forsendelsesutgifter. Betaling ved bestilling til bankkonto
9521.11.63365 eller kontant.

10x15 cm good quality underway views of Norwegian
controlled vessels are now available from:

Prices: 1-49 prints Euro 0.80 each, 50-99 prints Euro 0.75 each,

100 prints and over Euro 0.70 each, postage and package included.

Payment: cash with order.

Andrea Brøvig (ggc) 79 NIS Berge Ichiban (tta) ’00 PAN

Bergen Sea (bbu) 77 NIS Black Watch (pass) 72 NIS
Bona Fair (obo) ’81 NIS Caribbean Trader (tch)’80 PAN

Clipper Gas (Ipg) 72 NIS Daviken (bbu) ’87 BHS
Front Birch (tta) ’91 NIS Front Duke (tta) ’92 SGP

Front Lady (tta) ’91 SGP Front Lord (tta) ’91 SGP

Front Sky (tta) ’00 NIS Gerd (tch) 75 NIS

Gina (tch) 75 NIS IInal Triumph (mve) ’88 NIS

Hual Trooper (mve) ’95 BHS Hual Tropicana (mve) ’80 NIS

Hual Tnibadour (mve)’80 NIS Igloo Hav (Ipg) ’89 NIS

Mega Brook (obo) 77 LBR Mega Pilot (tta) 75 NIS

P&O Nedlloyd Tema ’92 NIS Probo Emu (obo) ’89 PAN

Probo Gull (obo) ’88 SGP Ravnanger (Ipg) ’91 NIS

Reinanger (Ipg) ’90 NIS Oriental Bay (ucc) ’89 GBR
Scarlet Star (tch) ’82 NIS Scarlet Trader (tch) 78 NIS

Sigana (bbu) ’85 PAN Sitakatrine (tta) ’86 NIS

Sitavera (tta) ’90 LBR Slevik (ggc) 76 NIS

Thorfrid (grO ’82 BHS Tricolor (mve) ’88 NIS
Vincita (tch) 75 NIS Vitoria (tch) ’83 LBR

Western Island (bbu) ’98 NIS White Star (tta) 77 NIS

Kees Lous, Fazantenlaan 44,
1971 KL IJmuiden, Netherlands.

Pris kr 10,- per stk.

Våkleivåsen 88, 5155 BØNES

Arne Sognnes

Bris 1953

Gate Brøvig 1952

Freddy 1955

Granvik 1951

Mai Bente 1950

Lina Christensen 1957

Polydipper 1954

Stolt Condor 1958

Texaco Oslo 1960

Varanger 1954

61 —

TOR INCl VORMCDAl

JGuit DCnutmi O.cÅS.
HØVDINGEN AV HAUGESUND

OG KMUrJEM-IMPERIEn VEKST OC Mil

«A nKhuaiik ?

Kwurtgw UHt

Pds Stolt-Nielsen-bok; kr. 249,- + porto.

Kjøp begge bøkene for kr. 500,- + porto.

Bestill bøkene hos forfatteren pr. e-post eller telefon.

Tlf.: +47-52 73 77 30 Mob.: +47-95 94 94 96

E-post: vormedal@eunet.no



NftS JOHPOIBLIOTEKEt I RfIMR
PLIKTWIEVERIM6
POSTBOKS 278
8606 no

Trykk: Bodoni Hus, Bergen
ISSN 0333-2683

Oslotankeren Vincita kan stå som representantfor den aldrende gruppe av product/kjemikalieskip fi~a 70-tallet
som nå er iferd med åforsvinne. Vincita ble bygget i 1973 av Horten Verft som britisk Post Chaser og innkjøpt til Norge

i 1983. Etter åha vart eiet av Iver Bugge ogA F Klaveness & Co kom skipet i 1993 til Halfdan Ditlev-Simonsen
Management og seilte i NIS inntil det ble solgt til opphugging i India i oktober 2002. Foto Kees Lous

TRAMP
Norsk trampfart 1945-1985

Nortuegian tramp Shipping 1945-1985

Dag Bakka j

9903 Pl 064

Ordene trampfart og trampskip er forlengst dødd
ut av shipping-språket, men eksisterer fremdeles
i erindringsbildet fra skipsfartens glansperiode på
50/70-tallet.

Her er historien om norske trampskip i oversjøisk
fart, med detaljert skipsliste.

B Depot bibi ioteket-blad lUillllllillllllli

Norsk trampfart 1945-1985
Norwegian tramp shipping 1945-1985

208 sider, rikt illustrert, format A4, stivbind

Haugeveien 31,5005 Bergen, tel 55 32 17 47
bestilles fra dbakka@online.no

TRAMP

ISBN 82-91258-16-3

Pris: kr 345 + porto (kr 100)

2 ' , ',,"-77, sr

Dag Bakka Jr

Seagull

H030 31 545

Scagull Publishing 2002


