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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.
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Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.

Los 099 og nye Active Princess
ved kai i Ålesund ved nyttårstid.

Foto Oddgeir Refvik.

Lokalavdelinger

Avdelingen har regelmessige møter hver
1. tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august

Sted: Stiftelsen Haugesjøen,
Kortanes i Haugesund.

Møtested:

Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Formann Svein Blindheim

Møtested Ålesund Skipperforening,
hvor ikke annet er nevnt

NSS-Nordmøre
Formann Einar Sæter

Møtested:
Handelshuset Patrick Volckmar

Forsidebildet:

NSS-Østlandet

NSS-Haugarland
Formann Stein Erik Dagsland

Tel 52 73 62 50

Formann Per Albert Lund
Tel 55 95 10 02

Tel 70 14 16 17

NSS-Bergen
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Lørdag 8. mai trekker det opp til års møte i Haugesund, byen som i år kan
feire sin 150-årsdag.

Lokalavdeling Haugarland har lagt opp
et fyldig program med både faglige og
sosiale sider som burde få noen hver til å

legge veien til Haugesund denne helgen.
Vi viser til invitasjon annetsteds i bladet,
men fremhever likevel hovedpunktene i
det rikholdige programmet:
Som vanlig samles vi kl 1200 til en hav

nerundtur, i dette tilfelle med supplybåt.
Selve årsmøtet blir holdt på Vibransøy, øya
i Karmsundet hvor Knut Knutsen OAS

vokste opp, drev gårdsbruk og sjø-bruk.
Det blir lagt opp til både bespisning og
overnatting - under enklere forhold - på
øya, mens de som ønsker det kan legge
seg inn på hotell i byen. Etter en sosial
aften kan neste morgen begynne med na
turopplevelsen av en tur langs vestsiden
nordover motTonjer. Altså både hyggelig
samvær, kultur og natur. Vi treffes i Hau-
gesund 8. mai.

DOFs supplyskip Skandi Buchan på vei inn til Aberdeen, foto Atle Krohn Johansen, februar 2004

Dag Bakka Jr

Föreningen fikk I. februar opp sin lenge etterventede hjemmeside, byggetopp og drevet av Terje Moen - selve Mr Termaloma - i Stavanger. Vi er Terje
stor takk skyldig for arbeidet han har lagt ned i hjemmesiden og ser denne som
et utgangspunkt for en fyldig maritim ressursside på nettet. Over noen tid kan
stoff som ikke får plass i bladet legges ut på hjemmesiden, sammen med f eks
et utvalg artikler fra eldre blader, nyheter, osv.

En god del av föreningens medlemmer er i dag aktive på nettstedet www.stp
norway.com som er et forum for nyheter, bilder og diskusjoner. STP - Stavanger
Transport Pages - ble trukket i gang av ildsjelene Pål Skjold og Terje Moen, et
terhvert også med Oddgeir Refvik som moderatorer. Søker du et nettforum
for norsk skips-fart, så anbefales STP!

Norsk Sklpsfartshlstorlsk Selskap

www.skipet.no
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Ernst Bøhmer i Larvik traff i høstpå flere gamle kjente i Spania og

Portugal.
Kwai på 260 tdw, bygget som tyske

fiskebåt Bayern i 1950, var i norsk eie

fra 1969 til 1998. Ernst fant den på slipp

i Aveiro, hvor den var i ferd med å “gro
fast” etter halvtannet år. Eierne var tre

amerikanere som hadde gått tom for

midler, men med planer om å bygge
båten om til seiler.

Salina II av Panama ble påtruffet i

Almeria i Spania, eiet av en eksentrisk

engelskmann som hadde vært på vei til

Indonesia med brukt sykehusutstyr da
den ble holdt tilbake i februar i fjor. Den

vil være bedre kjent som Tommelise på

365 tdw, bygget 1962 av L H Saltham

mer Båtbyggeri på Vestnes, senere med
navnene Mebeto, Karla og Salina.

Ernst rapporterer at den er i noen
lunde bra stand, men er dårlig i bunnen

og er tettet med sementbokser.
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MNyttskip til Mowinckel

i et gamle og tradisjonsrike J Lud-
L ' wig Mowinckels Rederi, Bergen,

overtok 2. desember sin nye bøyelaster
Grena fra Samsung Heavy Industries Co.
Ltd., Koje Shipyard. Skipet er på 1 47.500
tdw og sluttet til Navion for 10+15 år.

Her har Terje Nilsen observert Grena
i Mekjarvik I. februar 2004 på vei ut fra
kai for å gå inn i Åmøyfjorden for DR
testing. Skipet fører Bahamas flagg.

Kystens slitere
b varme farvann

Bøhmer i Larvik traff i høst

l_ på flere gamle kjente i Spania og

t fCT Kwai på 260 tdw, bygget som tyske
I fiskebåt Bayern i 1950, var i norsk eie

i fra 1969 til 1998. Ernst fant den på slipp
Å e;s i Aveiro, hvor den var i ferd med å “gro

. fast” etter halvtannet år. Eierne var tre

$ / fta | amerikanere som hadde gått tom for
_ ’ wåJ * -? midler, men med planer om å bygge
a r-, >?*  r r- +»S M •,

tøjanL ( * H - -m*, ' " baten om til sei ler.

mkm støv c. . 7L-. -mm Salina II av Panama ble påtruffet i
Smil w Almeria i Spania, eiet av en eksentrisk

j i engelskmann som hadde vært pa vei til
Indonesia med brukt sykehusutstyr da
den ble holdt tilbake i februar i fjor. Den
vil være bedre kjent som Tommelise pa
365 tdw, bygget 1962 av L H Saltham-
mer Båtbyggeri pa Vestnes, senere med
navnene Mebeto, Karla og Salina.

Ernst rapporterer at den er i noen-
lunde bra stand, men er dårlig i bunnen

- ** **&tr _  og er tettet med sementbokser.
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Til tross for at den er strøket i Lloyd’sRegister eksisterer lokalrutebåten
Vefsen i beste velgående i Kapp Verde
øyene. En innsender i STP-forum i de
sember postet dette bildet av båten som
nå lyder navnet Ribeira da Paul og går i
rute mellom Porto Novo og Mindelo.

Vefsen (278 brt) ble bygget i 1959 som
første byggenummer ved Sandnessjøen
Slip & Verksted for Helgeland Trafikksel
skap AS. Den ble slettet i norsk register
i oktober 1974 ved salg til Senegal. Den
lever altså fremdeles.
Foto Svein Festervold

Den nest siste av de store Skudenesfergene fra 70-tallet er nå solgt ut
av landet, nemlig Skudenes, ex Skutvik,
Tungenes fra 1975, bygget på Trondhjems
Mek Verksted.

Fergen ble i november solgt av Stavan
gerske AS til filippinske kjøpere og dokk
satt 8. desember ved GMC Skjæret. Et
ter utdokking 12. desember ble den lagt
ved Kolatomtå, men noen dager senere
flyttet til Strandkaien. Her ble navn og
logo overmalt og nytt navn og hjemsted
påmalt: Maharlika Siete av Cebu, Tirsdag
I S.januar var ferja en liten prøvetur tur
utpå, før hun avgikk 21. januar kl. 13.15
med los til Tananger for bunkring. Hun
forlot Tananger samme kveld kl. 21.00
og startet på den lange reisen til sitt
nye hjemland via Suezkanalen. Turen
var beregnet til ca. 45 dager.
Via Frode Folkestad, foto Terje Nilsen
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Et 70-tallsminne fra

Harald Tvedt, med

fergen Bjørn West på !((£
vei til kai i Nordhord-

land i 1976. Det er Ptt .

når vi ser slike bilder '* .

at vi forstår at det

faktisk er gått nesten

30 ar siden dengang. 1 '  »,

Bjørn West var byg- 'W "

get som kanonbat Tyr t H "7fjSÄV'i-x. ! '

i 1887 og bygget om

til bilferge i 1950.
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Sørøy mot nye kyster?

Det tidligere skoleskipetGlommen bie i fjor kjøpt

av Jan Oddvar og Karen Øye,

Jørpeland ved Stavanger, som
aktet å bo ombord. I februar

kom meldingen om at skipet var

under salg videre til utenlandske

kjøpere. I så fall försvinner et

tradisjonsrikt kystruteskip, byg

get i 1949 på Trosvik Verksted

i Brevik som Sørøy for Finnmark

Fylkesrederi & Ruteselskap, se

nere kjent som skoleskip Skule,

Østfold og Glommen.

Observert på Oanes i Ryfylke 12.

oktober 2003 av Terje Nilsen.
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med Sveio
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& ":J O ilfergen Sveio til Hardanger Sunnhord-

/ SL# landske Dampskipsselskap ble solgt

•a»**, t til Finland i desember 1995, hvor den

jl - V senere er blitt bygget om til nye formål.

 • j|l , 'a i I dag går den i lokalrute mellom Åbo og

umauMtcA | Utö i Abos skärgård under navnet Aspo.
, L ., , , Som vi ser er den endel bygget om, blant

annet med salong på deler av bildekket.

Sveio hørte til HSDs klassiske ferger,

levert i 1967 fra Ankerlokken Verft i Florø,

av samme type som Skånevik som i dag er

sikret for bevaring.

Foto og informasjonen fra Helge Sunde
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Årets første observasjoner kommer fra
Terje Nilsen, 4007 Stavanger.
BAKKENÆSS 7/ LJCK /188 brt. /1894
ex..Sardinen-G\, Hillevaag-lA, Blackbird
14 tilhørende Tor Karsten Næss, Tau er nå

solgt til kjøpere i Guyana, etter at skipets
mangeårige charter til Felleskjøpet er over.
Lå i opplag ved Felleskjøpet i Stavanger
før man forhalte Hundvåg Slipp hvor
nytt mannskap gikk ombord. Torsdag 11.
desember 2003 forlot Bakkenæss Stas/angtv
for Egersund, observert av Terje Moen.
Skipet hadde nå fått blåmalt skrog men
hadde tilsynelatende ikke fått nytt navn. I
følge Stavanger Aftenblad skulle skipet fa
innstallert nye tanker (?) før turen gikk til
Sør-Amerika.
GRIDOS /LBLM/48brt./1994 er inn

kjøpt av Stavanger Kommune/ Brann
vesenet. Skipet skal erstatte Nøkk /LKLB/
100 brt/1939 som har vært brannbåt i

Stavanger i 65 år. Det er i skrivende stund
ikke gjort noen synlige ombygginger / deretter å bli forhalt til Strandkaien. Lå der navn Bamse Tug 10. januar 2004 og med
innstalleringer ombord på Gridos.
SKUDENES/JXVI/2075 brt/1975 ex.

Skutvik-93, Tungenes-KJ er solgt til kjøpere kring. Først 10. januar så man ytre tegn noen dager senere ble båten igjen observert
på Filippinene, Philharbour Ferries Port på at fergen var solgt. Da malte man over med navnet. Bamse Tug.
Service, Cebu. Skipet ble slettet i skips- navn og logoer og fikk heist det filippinske STRIL HERKULES/JXIA/773 brt/1960
registeret 19. november 2003. Hadde da flagget samt at fergens nye navn Maharlika ex. Jorpeland Herkules- 90, Herkules-7G
lagt lenge iro ved DSDs gamle kulltomt på Siete ble påmalt. tilhørende Simon Møkster Shipping AS i
Sølyst. Den 8. desember ble fergen dokk- BAMSE/LNTR/370 brt/1986 tilhør- Stavanger er nå solgt til kjøpere i Tyskland
satt ved GMC Stavangerdokken, deretter ende Bukser og Bergning, Oslo er nå flag- etter en tids opplag ved Steinsøy. Skipet har
forhalt tilbake til kulltomten på Sølyst for get ut til Danmark. Observert med nytt nå fatt navnet Herktdes igjen og er registrert

Stril Herkules i Stavanger 1. februar, fotografert av Terje Nilsen

in

i nesten en måned før avgang Stavanger 21. København som ny registereringshavn. Av
jauar 2004 kl. 13.15 via Tananger for bun- en eller annen grunn ble Tugovermalt men

I

Veteranen Bakkenæss fra 1894e r nå solgt. Foto Terje Nilsen 7. desember 2003

fi V i

i Kiel. Skal brukes under testing av u-båter.
Observert i Stavanger 1. februar 2004.
TUNGENES /LIQH/3382 brt/1974 ex
Trans Sea-02, tilhørende Nor Cargo Ship
ping AS, Stavanger er solgt til kjøpere på
Filippinene. Skipet skal først dokksettes
ved GMC Stavangerdokken før avgang fra
Stavanger. Observert i Stavanger 5. februar
2004 med overmalt registereringshavn. In
gen andre synlige tegn til eierskifte.

Fra Odd Birkeland, 4623 Kristiansand.

Cruiseskipet MARINER OF THE SEA,
nybygg fra Masa-Yards , brt. / 2003 ) anløp
Kristiansand 1. november 2003 underveis

fra byggeverftet i Finnland til cruisefart i
Caribbean. Det er ganske vanlig at nybyg
gene fra Finnland anløper Kristiansand
for ilandsetting av folk som har arbeidet
ombord.

Hurtigruteskipet TROLLFJORD (16140
brt/2002) anløp Kristiansand 19. novem-
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ber 2003 på noe som vel nærmest må kalles
en PR-tur. Anløp også Kristian-sand tid
ligere på høsten, da chartert av ukebladet
Se og Hør.
HILVÅG ( For flere detalier se Observa

sjoner i Skipet nr. 3/2003 ) ligger fortsatt i
Kristiansand pr. 27. november 2003.

Fra Henning Thorsen, 4250 Kopervik.
VØRINGEN (For flere detaljer se Obser
vasjoner i Skipet nr. 1/2003, nr. 4/2002 og
nr.3/2002) ble hevet 24. november 2003
av Bullworker I JXAS / 640 brt. / 1973 ex
Mikal I- 02, Forties Moon - 86. Båten ble

først slep til den gamle hydrofoilbåt kaien i
Kopervik der den ble liggende noen dager
før den ble slept til Birkelands Slipp, Velde
på Karmøy for reprasjon av skroget. Senere
ble den slept tilbake til Kopervik der den
fortsatt ligger.
CFiARISMA (Tråler / 70,7 m / 2003 )

sett i Kopervik 24. november 2003. Båten
ble levert fra Flekkejord Slipp Maskinfa
brikk i slutten av oktober som verksteds

bygg.nr. 179. Den har fiskerinr. LK 362
(Lerwick ), men er registert i Whalsay.

RINDENES Ringnotsnurper /LDDW/
338 brt/1956/1956/1958/1997/1998

(SF- 10-F ) ankom Eldøyane på Stord 23.
november 2003 under slep fra Havyard
Eid hvor den var nedrigget. 27. november
ble den slept til Sagvåg på grunn av dårlig
vær, men 1. desember kom den tilbake

til Eldøyane og ble heist på land. Samme

6

Mariner of the Seas ved kai i Kristiansand 1. november, fotografert av Odd Birkeland

Fra Einar Vik, 5411 Stord.

Over: Vågamot ved kai i Stoksund 11. sept 2003, klarfor hogging. BåtFoto

Under: Bullworker iferd med å heve Vøringen i Kopervik, foto Henning Thorsen 24. nov 2003.

dag ble ogsa SkarsteinJunior {st nedenfor),
Nautik Star (se Observasjoner i Skipet nr.
4/2003) og tanklekteren Remus heist på
land. Dagen etter startet hoggingen av
Rindenes og i løpet av noen få dager var
den forvandlet til skrapjern.
SKARSTEIN JUNIOR (Tråler/JXKF/
248 brt/1964/1975/1985/1993 ex. Berg
strål- 99, Vea Junior - 93, Aphrodite- 75,
H-190-B) ble som nevnt heist på land på
Eldøyane 1. desember 2003 etter åha lagt
en tid hos Westcon i Ølensvåg. Hoggin
gen av båten tok til noen dager før jul og
omkring midten av januar var den ferdig
hogget.

Fra Arild Engelsen, 3166 Tolvsrød:
ALEXANDRA (Slep/ MHCN /164 brt./
1963) ankom Verket, Svelvik 16.november
2003. (Se for øvrig KG 4 )

SKIPETNR. 1 - 2004
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AUKUREN (Last/J8B2828 /1333 brt.
1995 ) forhalte fra Moss Verft til Lisleby
27. november 2003. Fremdeles opplagt pr.
1. februar 2004.

BJORØY (Belize-flagg /302 brt/1970) an
kom Drammen fra Lyngdal 25. november
2003 for verkstedopphold. Skal ombygges
til verkstedskip. Er under omregistrering
til norsk flagg.
BALTIC TRADER ( Container/PCIS/
4984 brt/1995) fikk store maskin-proble
mer ved avgang Fredrikstad 18. desember
2003. Medførte at den kolliderte med
Nordfjellsom lå langs kai. Fartøyet fortsatte
videre ut Løperen med sakte fart. Stoppet
opp utenfor Torbjørnskjær for å reparere.
Grunnet mye vind drev de fort mot land
og da reparasjonene tok mye lenger tid enn
planlagt måtte de ankre syd av Søsterøyene.
Ankrene holdt og fartøyet kunne fortsette
reisen etter noen timer. Balder og Los 111
gikk mot området om ankrene ikke ville
holde. Natt til 12. februar 2004 fikk far
tøyet "black-out" i Røssvikrenna på vei
inn til Fredrikstad. Slepebåten Bruse var
heldigvis i nærheten og fikk slept fartøyet
til kai. Fartøyet ble pålagt å benytte følge
fartøyet Belos ved avgang og til fartøyet var
kommet ut i åpent farvann.
BRØNNES (Stand-by /LDCK 276 brt.
1923) ankom Flalden fra Tananger 15.
november 2003. Trolig solgt til Halden
men intet rappotert i Skipsregisteret.
CORAL (ex fiskefartøy H-5-AV /
LM3307/24 brt/1964) har hatt hjemme
havn i Helgeroa etter salg til lystbåt. Har
figurert til salgs i høst. Ankom Horten
10. januar 2004 antagelig direkte fra
Helgeroa, avgikk etter noen timer mot
Hallangspollen.
HALSNØYBAS (Kystnot/H-4l-K/
LMVW/ 47 brt/ 1947) sank under brann
i Tysfjorden 16. november 2003.
HELENE (Last / LASL5 /5938 brt. /1980)
holdt igjen av Skipskontrollen i Halden 4.
februar 2004. Avgang 12. februar 2004.
HURUMFERJA (Bilferge I LMDY / 310
brt/1973) oppgradert ved Horten Industri
park for å settes inn som bilferge mellom
Storesand og Drøbak i løpet av uke 8 i.f.m.
stenging av Oslofjordtunellen.
HÅØYAGUTT (ex Simara /LM2119/
passasjer) liten passasjerbåt alternerer
med Oscarsborg 2 i ruten Drøbak-Hurum
i forbindelse med stenging av Oslofjord
tunnelen fra 4. februar 2004.

ISLAND PATRIOT (Suppl /nybygg/
LMKU), UT710 fra Brevik Construction,
gikk prøvetur i Oslofjorden i slutten av
november 2003. Dokksatt i Horten fra

Offshoreskipet Pingvin lå lenge ved kai i Fredrikstad som Tresnes. I høst ble skipet satt ifart som
Albatros Iog rapportert i Las Palmas i januar. Båten er bygget i 1967som DFDS’ Rapallo, senere

bl a norsk som Tumlingen. Foto Tom Bjørge Jensen, sept 2002

4.-12. og 16.-21. desember 2003 grunnet sjer/JXFP/131 brt/1986) gikk passasjer
problemer med baugthruster. Båten ble på rute 7. februar 2004 mellom Horten
nyåret solgt til franske Groupe Bournpn og Tønsberg som et reklametriks for et
og utleid for 10 år til den franske marinen kjøpesenter i Horten i.f.m. opprettelse av
som Argonaute. bomring rundt Tønsberg.
KG 4 ( Lekter/LK5277/519 brt/1967) KYSTEN I (Veterandampskip/LEIG/377
avgikk Svelvik 20. november 2003 under brt/1909) avgikk Tønsberg i november
slep til Rochester av Alexandra. Samtlige 2003 til Bredalsholmen Fartøyvernsen
11 lektere er solgt til UK for å benyttes til ter, Kristiansand. Tønsberg Havnevesens
mudringsarbeider i Themsen. Øvrige lek- Ingeborg Platou var med som «følgebåt».
tere vil ikke bli hentet før i april 2004. Rustskadene var mer omfattende enn
KG 17 Lekter / LK5292 / 348 brt. / 1958) først antatt og er foreløpig beregnet til 6,5
avgikk Svelvik 27. november 2003 under mill.kr. Sesongen 2004 er kansellert.
slep av Muria. LYSBLINK (Last/LJZG3/7409 brt/2000)
KLIPPERFJORD (ex Tanahorn / passa- avgikk Oslo 8. november 2003 til Gdynia

Rindenes under hoggingpå Eldøyane 2. desember 2003, fotografert av Einar Vik
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for forlenging til 129 m/7424 brt. Retur- OSLOFJORD (Passasjer/LHDL/72 brt/ ca.1/12. Eier er ikke å oppspore og fartøyet
nerte til Moss 4. januar 2004. 1949) har i februar hatt flere turer mellom er planlagt hevet og dumpet av kommunen/
LYSBRIS (Last / LJLN3 / 5656 brt/1999) Skien og Horten. Ukjent årsak. Kystverket. Rapportert flytende i januar,
avgikk Oslo til Gdynia for forlengelse 10. OTHONIA (Dansk last/OYGL2/465 STERK (lyst ex-slep/LMIO/1905) Rap
januar 2004. brt/ 1965) søkte nødhavn ved Lagmanns- portert sunket i Drammen i januar. Hevet
MURIA ( Slep / ZQWE8 /130 brt/1960) holmen i Kristiansand 27. november 2003 etter kort tid.
kanseller min tdligere rapport ang. avg. grunnet forskyving av last. TROLLTIND (last/LEDK/634BT/
Svelvik ca. 4. november 2003 med 2 lek- PRINCESS MARIANA (Yacht/ZCND3) 1962) Fikk maskinhavari ved Bastøya 7/1

tere. Avgikk Svelvik 27. november 2003 Stor yacht, anløp Larvik 9. februar 2004 på reise Svelvik-Skien. Ankret opp inntil
med lekter KG 17. Taubåten ble liggende for bunkring. samme rederis Bør ankom og slepte den til
lenge i Svelvik, delvis på grunn p.g.a. vær- RIGMOR (Rutebåt/LLZJ/36 brt/1936) Tønsberg. I fart fra 19/1. Avgikk 23/1 til
situasjonen i Nordsjøen og delvis p.g.a. sleper Rigfar (LCPR/14.4 m/1948) til Uddevalla og er senere rapportert i Nord
ferieawikling. Engelsviken for verkstedopphold 2/11- og Østersjøfart.
OSCARSBORG 2 (militær passasjer/JWAJ 03. Returnerte til Oslo 8/12
/101 brt/1999) trafikkerte den gamle ruten SAGAFJORD (ferge/LMEK/5762bt/ Spalteredaktøren beklager at ytterligere
mellom Drøbak og Storesand f.o.m. 19. 1965) Avgikk Moss 18/12 for ytterligere observasjoner må utgå pga tekniske pro
januar 2004 i.fm. stenging av Oslofjord- verkstedopphold i utlandet (Polen). Frem- blemer.
tunellen. Kun med passasjeren Normalt deles i utlandet pr.l 1/2
går den med passasjerer mellom Drøbak STEIN ARVID (ex frakteskute/LGZN/
og Oscarsborg. 84brt/l949) Sank i Nordfjorden v/Risør
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Den danskefraktebåten Dan

Carrier grunnstøtte i danske

farvann 13. okt 2003 ogfikk
bl a vann i maskinrommet.

Den ble slept til Hundested,

hvor den ligger 4. november

med oljelense rundt. Båten

vil være godt kjent som Neo,

bygget 1970på Fiskerstrand

Slip & mek Verksted og

mange år hjemmehørende i

Bergen, Moss og Bodø.

Foto Arne Sognnes
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Fjordabåtene representerte et livsmønsterpå Vestlandet gjennom hundre år. Her legger Hosanger I utfra Bryggehopen i mai 1970; hvem kunne dengang

vite at denne epoken da varpå sitt siste? Foto Dag Bakkajr

Etter å ha lest boken FJORDABÅTEN av Dag Bakka Jr. og de fleste andre bøker som er utgitt om emnetbegynte tankene å fly tilbake til en tid og en historie som er glemt. Alt det arbeidet som ble nedlagt
for å få gods ekspedert og levert på rett båt i rett tid og til rett sted. Det var ikke lite lokalkunnskap som
hver sjåfør som kjørte på Bergen Havn satt inne med, alle følgebrev måtte sorteres etter ruteselskap og
bestemmelsessted. Det var jo ikke bra om varene som skulle til Leirvik på Stord havnet i Leirvik i Sogn. Det
var også stor forskjell på Sted som Førde i Sunnfjord og Førde i Hordaland. Det ene ligger nord for Bergen,
det andre Sveio i Sunnhordland. Trist hvis det var ferske varer som ble sendt feil. Bremnes og Brimnes er
et annet eksempel.

La oss skru klokken tilbake til en arbeids- å snu på Vågen og som måtte ha stim til verset. Sotrabroen var påbegynt så klokken
uke høsten 1970 og litt videre. vinsjene Før den kunne begynne å laste. ringte snart for siste gang for Øygardsbå-

Mine to første år i arbeid startet med HSD hadde nettopp lagt Ullensvangog Ul- tene. Jeg var ansatt hos et av de større
åfå oppleve det livet som allerede var på vik i opplag, de erstattet dermed det mye elektrogrossistfirmaene i Bergen. Lageret
vei ut av havnebildet for full fart. Fylkes- eldre reserveskipet Hordaland som hadde lå på Nordnes. Hver dag måtte vi være
baatane var i gang med sitt store rasjona- gått sin siste tur. Midthordland hadde med sjåførene og levere varer på kaiene. Vi
liserings-program som skulle fjerne flere også gått sin siste tur til Midt-hordlands- hadde ofte leiebiler fra Lastebilkontoret på
av de gamle båtene som hadde gått i hele distriktet, ruten ble nedlagt i juni 1970. Klosteret, mange av disse sjåførene hadde
etterkrigstiden. BNT hadde sendt Lygra til opphugning, kjørt lastebil på kaiene i opptil 40 år. Noen

, reservebåten hadde kort tid
Brytningstid som måtte ha slepebåten Jakob til hjelp for igjen og Hosanger I til INDL sang på siste

Av Arne Tvedt
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Ekspedisjon av Blomvaag til Øygardsbåtane, mens Midthordland ogAskøy Dampskibsselskab ekspe

derer ved Bryggen. Foto Normann via Per Albert Lund

hadde begynt karrieren med hest og vogn. å levere på Øygardsbåtene. Her hjalp det
Dette var levende historiebøker, hadde du lite åha varene på paller, alt skulle settes ble ofte inntatt på en av de mange kafe
tid til å lytte hadde de mye å fortelie om de på et flak for så å heises om bord i Hernar, ene iC. Sundtsgate. Deretter var det ut på
gamle fjordabåtene og bilkøer som strakte Vestgar, Fjellgar, BlomvaagtWtr Øygar. Det lageret igjen for ny pålessing.
seg fta kaiene iC. Sundtsgate og helt inn hente at den båten man skulle levere på
til Berstad i Strand-gaten, alle skulle levere ikke var kommet inn. Da måtte du vente,
på båtene. Kundene viste at vi lå midt i for der var ikke kaiskur.
«smørøyer» og hadde alltid noe som hastet Jeg minnes en gang vi hadde 12 lys-mas- LjingriltGlie
og som ble bestilt rett før båtene skulle gå. ter som skulle sendes med Øygar. Beskjeden Neste økt var HSD og Fylkesbaatane. Det
De fikk det stort sett som de ville. Vi var var grei den: «Legg dei frammom maste, på var alltid store mengder av varer i alle stør-
jo en servicebedrift.

Småbåtene Så var det bort til skur 11 hvor Bruvik kaiene. Vanligvis var følgebrevene ekspe-

Første utkjøring var de såkalte småbåtene. °g Hosanger I lå. Her var det bare å sette dert på forhånd her. Begge selskapene
Vi startet alltid hos Indre Nordhordland varene fta seg og fa kvittering. Dette med utgav store plansjer med navn på alle stop-

Dampbåtlag L/L i 2.etg i Svaneapoteket
sitt hus.

Jeg har tenkt på det seinere, båtene
Bruvik og Hosanger Ilå ved skur 11 på
Bryggen og her sto vi midt i sentrum i kø
og ekspederte følgebrev. På døren var det
malt med sirlige bokstaver: Indre Nord
hordland Dampbaadlags Expedition.
Inne i ekspedisjonen hang der maleri av
D/s Oster og M/s Hosanger I. Lokaiene
ble overratt av Bergen Handel og Kontor i
1973 og døren ble overmalt. Denne døren
var verneverdig. Sjåføren måtte ofte kjøre
rundt kvartalet mens sidemannen var og
ekspederte. Det var ofte parkerings-proble
mer og alle var ute i siste liten.

Neste stopp var Korskirkeallmenningen.
Her i Gimle sitt hus hadde Øygarden &
Sotra Rutelag ekspedisjonen sin. I samme
hus var der et krydderlager, så det luktet
alle kryddersorter av deg etter et besøk her.
Nå var det rett ned på Torgutstikkeren for
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tvers», her måtte du gjøre alt sjøl.

BNT hadde kaiplass på Strandkaien; her ligger Melanddrott i oktober 1969. Foto Dag Bakkajr

kvittering var viktig. Hadde du ikke under
skrift på at du hadde levert det antall som
sto på fraktbrevet kunne du ikke reklamere
hvis noe forsvant på veien.

Nå var vi klar til å kjøre bort på Strand
kaien til Bergen Nordhordland Trafikklag.
Her tok de imot både til båt og godsbil.
Det var enklere her, ekspedisjonen lå på
Strandkaien og her kunne sjåføren begyn
ne å levere mens sidemannen ekspederte.
BNT hadde pyntet lokalet med bilder av
alle fergene de hadde.

Når vi var ferdig hos BNT var det tid for
å levere på Askøyfergen. Først måtte vi inn
til Tobakkshandler M. Clausen i krysset
Baneveien/Komediebakken for å ekspedere
følgebrevene. I dag er der gatekjøkken der.
Nede på Sukkerhusbryggen hadde Rute
laget Askøy-Bergen et stort skur hvor du
leverte. Her ble det låstet inn på store
godsbiler for så å bli sendt med fergen.
Varene til Kleppestø ble satt på en tralle
og dratt om bord.

reiser og fasonger. Begge disse selskapene
hadde kontor i Strandgaten rett ovenfor

Nå var det tid for middagspause. Denne
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pestedene. Her kunne du finne ut hvilke tem. Alle stoppested hadde sin faste plass
dag der gikk båt, avgangstid, og hvilken på kaien, en palle til hvert stopp, og når de
rute. Flere stoppesteder hadde to kaier var fulle ble de satt bort til skutesiden og
og kunden godtok bare sin kai. Dette var ny palle lagt på plass. Hadde du først lært
merket med *. For eksempel Husnes, det deg dette, gikk det greit. På kaien kunne
var båt hver dag, men last til Søral kunne du kjenne lukten av alt som var åfå kjøpe,
bare sendes onsdag for da gikk de innom Det lukte dyr og mat, olje og bensin, trelast
Søral sin kai. På Vedholmen iOs var det og fisk, kuforblanding Aog B, maling og
to butikker og to kaier, men kun onsdag mye annet.
gikk de til begge kaiene. Det var viktig å ha et godt forhold til

Når du ekspederte hos HSD og FSF dem som tok imot varene; var du kommet
var der en lang disk hvor ekspeditørene i unåde her kunne det være vanskelig åfå
satt på rekke og rad. Hos Fylkesbaatane kvittering på følgebrevet. Stolte de på deg
var der utstilt modeller av D/s Nordfjord I kunne du få kvittering titen at de talte kol
og M/s Kommandøren. Hos HSD var der liene, men da skulle de kjenne deg godt.
en modell av fergen Vøringen i vinduet. Kom du i unåde måtte du gjerne vente
Frakten ble regnet ut og følgebrevene fikk lenge før de kvitterte, de hadde stor makt, langrutebåtene Nordfjord/, Sognefjord, Sunn
stempel med navnet på båten som skulle og du måtte finne deg i det. Var du for sein fjord, Komandøren og leiebåten Stensigsom
ha lasten. Dette kunne ta tid når du hadde kunne de med full rett ”jage deg hem igjen” kun tok last, kunne ligge og laste over ak
bunker med 30 og 40 følgebrev hos hvert åbe deg komme tilbake neste dag. terenden. Dette foregikk med truck, ofte
selskap. Når de var ferdig ekspedert, ble En leiebilsjåfør sa til meg en gang mens vi i stor hastighet, så det var best åse seg
bunken lagt på et transportbånd under fikk kvittering av en av de som tok imot for.
disken og sendt til kassen. hos FSF «spør han kor han va under eksplo- Og så måtte du huske på at varer til

Nede på kaien hos begge selskap hang sjonen 20.april 1944». Han fortake meg at Sunnfjord skulle leveres på Søndre Toll
der en mengde postkasser med firmalogoer han sto på kaien da det smalt og ble tatt bodkai , her lå Alden og her var godsbi
på. I disse kassene la løperguttene (budene) av flodbølgen, kom til seg seiv mens han lene til Brekke. Alt det andre ble levert
til de større firmaene ferdig ekspederte satt over armene på en gassløkt og holdt på Nykirkekaiene. De tok også biler med
følgebrev, så kunne sjåførene hente dem seg fast rundt lykten.
der isteden for å gjerne stå i kø i opptil
en time. (Dette gikk an for de som hadde Hos Fylkesbaatane var der mest kaos. De og heist om bord, kjørt av igjen på dekk
mer tålmodige kunder med faste leverings- hadde flest stopp og flest båter, både lokal og siste bil ble stående på tre-lemmen.
dager). og langrutebåter. Dette gjaldt Fanaraaken, Gula, Alden og

For ukjente så kaiene sikkert ut som et Av og til lå båtene utenpå hverandre. Hornelen.
kaos og virvar uten like. Men her var sys- Der var fire kjørebroer på kaiene, så både HSD hadde Holbergskaien og Munke

SKIPET NR. 1 - 2004

Travelt ved Nykirkekaiene, Alden laster mens Fanaraaken blir assistert ut av Fylkesbaatanes lille slepebåtJakob, 1968. Foto Dag BakkaJr

Sognefjord påfastplass ved Nordre Nykirkekai,

foto Per Albert Lund.

som dekkslast. Det ble gjort på følgende
måte: Bilen ble kjørt inn på en stor trelem
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Hos HSDpå Holbergskaien, Sunnhordland, Etne og Hordaland på venstre og Eidfjord til høyre.

På Festningskaien ses Kong Olav og Midnatsol i Hurtigruten. Foto Dag Bakkajr, april 1969.

bryggen. Her var det bare Sunnhordlandog Bergen utover ettermiddagen, den siste, sjåfør som ble sendt aleine første gang for
Etne som måtte dele plass og kjørebro tre
dager i uken. Såsnart Sunnhordland\t3Å6t
gått fra kai bakket Etne inn til kjørebroen
og de begynte å laste med truck, det tok

ikke lang tid før kaien var tom. Lasterom- Siste utkjøring var «Nattruten» til Stav- i havgapet som vi kalte det. Det var med
met låstet de tidliger på dagen. anger og «billigbåtene» til Stavanger og Stolmen som gikk i ytre lei til Hauge-sund.

Halsnøy og Hardangerford hadde hver mellomsteder. Når det gjaldt «Nattruten» Den gikk i fra Nordre Nøstekai, der hvor
sine dager i «byn» så de kunne bruke var alltid spørsmålet: Kaffar en båt e det i TV 2er i dag. Her var Ekspedisjonen i
samme kjørebro. Der var bare to kjøre- ? E han grønn eller svart ?” pakkhuset. Men det hjalp lite for klokken
broer på HSD kaiene. Eidfordog Bremnes Oct Stavangerske Dampskibsselskap hadde var gjerne passert 16.00 før vi var der .Da
lå baug mot baug der hvor veteranbåtene t0 båter i ruten. Det var Stavanger måndag, måtte man om bord å ekspedere hos styr-
Granvin og Midthordland har hvileplass torsdag og lørdag. Tirsdag gikk Kronprin- mannen. Det kunne være en hyggelig av
i dag, så her har «gamle» dager kommet sesse Martha. De hadde svart skrog. veksling for han bød gjerne på kaffe mens
tilbake. Torsdag gilde bare Sunnhordland
til Leirvik. Tirsdagene og lørdag gikk
leiebåten Onarøy til Sunnhordland og om
torsdagen til Hardanger. Så om torsdagen
ble større last henvist til Etne som gikk
om fredagen.

Men sjåføren viste råd om Torsdagen.
«Gå inn å spør om det e de eller Nattruten så
går til Lervik». Jeg gikk inn i ekspedisjonen
og stilte spørsmålet. Svaret var greit : Det
er vi, men vi ser helst at du sender tunge
ting de andre dagene. Haster det skal vi
selvfølgelig ta det i dag. (Det er sunt med
konkuranse).

Mange ganger var vi så sein at vi måtte
bære varene om bord i båtene, dette

skjedde bare hos Fylkesbaatane. Jeg tror
kundene i Sogn og Fjordane var enten
trege eller godt vant. En gang ble jeg så
sein på land fra NordfordIat de var begynt
å legge i fra kaien. Det tok tid å finne rett
palle til varene. Båtene til FSF gikk fra
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Værøy, gikk i syvtiden.

Onsdag, fredag og søndag gikk Sandnes du ventet på at han regnet ut frakten.

Kronprinsesse Märtha seilte i Nattruten for Stavangerske. Foto Dag Bakka jr, februar 1968

Nattruten

som hadde grønt skrog. Denne tilhørte
Sandnes Aktie Dampskipsselskap. Og her
kommer svaret på hvorfor det var så vik
tig med skrogfargen. Sandnes Damp. ble
ekspedert av K. A. Foss, som holdt til der
hvor Bryggeloftet er i dag. Her sto det en
stor modell av Sandnes i vinduet.

C. A. Gundersen ekspederte Stavangerske.
De var i Kjøbmandstuen. Det var best å
gå til rett ekspeditør for den andre kunne
ikke hjelpe deg om du hadde det aldri så
travelt og de lå vegg i vegg.

Båtene lå ved Bradbenken, der hvor Stats

raad Lehmkul har kaiplass i dag. Her var
det og kø og kaos. Varene ble lagt på store
skipspaller og i store transport-kasser med
hjul på.

Nå var det bare billigbåtene igjen. Her
måtte man også sjekke hva båten het, for
her og var det to ekspeditøren Stakkars den

å levere på kaiene, det kunne sikkert lage
magesår på den beste.

Det hendte vi hadde varer som skulle ut

SKIPETNR. 1 - 2004
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Som en liten avslutning kan jeg nevne
hurtigbåtene. De tok ikke last, kun medi
siner og livsviktige ting. I forbindelse med
høytidene ble de jo tørste inne i fjordene.
Det var mange fryseri og elektromotorer
som måtte ha reservedeler som både klirret

og klukket. Det var ofte et lite smil å se hos
kapteinene når de tok i mot «reservedelene»
som hastet. De skjønte nok tegningen, de
kjente muligens mottakeren og kanskje
skulle de være med på festen?

Det var ikke lett å være ung og fersk å stå
der å lyge en offiser rett opp i fjeset og for
klare at et fryseri i Sogn holdt på å tine eller
at en fabrikk i Sunnhordland sto i ro.

Det er rart å tenke på i dag at hele organi
seringen av denne transporten er borte. All
kunnskapen om distriktene og mottakerne,
båtene, folkene, kontorene, mannskapene
på båtene og miljøet. Alt er vekke. Etter
en tid i nærheten av Vågen hadde du ikke
bruk for klokke etter kl 14.30, for da fløytet
Sunnhordland og gikk til Sunnhordland.
Kl. 15. fløytet Sognefjordog de andre lang
rutebåtene til Sogn, og slik fortsatte det
med 1/2-time og times mellomrom frem
til kl. 19.00. Da gikk siste båt, og det var
Hardangerfjord som skulle til Odda. Ikke
en båt hadde make fløyte, så du hørte alltid
hvilken båt det var som gikk.

Dette er bare litt av det som skjedde på
havnen hver dag frem til ca. 1975. Levering
på «Hurtigruten» var samme problem som
«Nattruten», bare at her var enda flere sel

skap og ekspeditører, så da måtte du bruke
Bergens Skipsliste fira Bergen Havnevesen,
men det er en annen historie.

Jeg har lyst å avslutte historien med å
nevne Etne til HSD som i dag går i under
navnet Bequia Express mellom Kingstown
på St. Vincent og Port Elisabeth på Beuqia.
Jeg hadde gleden av å reise med Etne om
fredagene i sommerhalvåret på 70-tallet.
kl 16.00 fra Bergen til Skår på Reksteren i
Sunnhordland. Den tok 100 passasjerer og
hadde en liten salong med fire sittegrup
per, der var sitteplass til 16 hvis de kjente
hverandre veldig godt. (Kommentar fra en
av mannskapet.) Her fikk jeg også se alt
det som skjedde når lasten skulle leveres,
og du kunne kjenne lukten av alt som var
om bord.

Men det er en annen historie som jeg
vil komme tilbake til senere.

Her må være mye lokalhistorie som snart
går tapt. Tenk å fått noen til å interjuve

disse «gamle» sjåførene, ekspeditørene, Vil til slutt gjøre oppmerksom på at båt-
kaiarbeiderne og skipsmannskapene som navn og klokkeslett samt avgangstider kan
nå har passert 70, som sto på kaiene i som- kan være feil. Dette skyldes at det meste
mersol og 20 grader+ eller valleslette og er skrevet etter hukommelsen og derfor vil
kuling om vinteren; det kan være skikkelig der sikkert også være mye som mangler.
surt på Bergen havn, så der var nok mange Timeglasset er i ferd med å renne ut når
tøffe dager. Her må være stoff nok til en det gjelder åfå dokumenter historien om
stor bok om livet om Bergen havn og alle livet på kaiene i Bergen.
som deltok i det.

En hyllest til en glemt gjeng med
slitere.

Sølve av Mosterhamn laster i godsruten til Stavanger, oktober 1972. Foto Dag Bakka jr
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Fra samlingene til vårt avdøde medlem
Ernst Tunge er det nå for salg tusenvis
av fotos. Det finnes foto av skip av alle
typer, men hovedtyngden ligger nok på
fiskebåter, også danske og svenske.
Dette tilbyes nå for salg i pakker å 25
stk.

Prisen er:

I3x 18 cm fotos NOK 300.- + porto
10 x 15 cm fotos NOK 175.- + porto

Interesserte kan også henvende seg
direkte og gi pristilbud for hele eller
deler av samlingene.

To kontakt med:

INGRID TUNGE

Tungenesveien 189, N-4070 Randaberg
Tlf og faks: 51 41 77 81

850 flotte fotos af svenske og norske
fraktefartøyer bygget i perioden
1880 - 1970 selges enten stykkvis
eller som pakke med fm rabatt.

Uansett hva du foretrekker, kan du

velge fritt fritt efter mine lister.

For nærmere informasjon sendt

vennligst fra Sverige SEK 20,- , fra Norge
4 internasjonale svarkuponger

til

JACK MOBLACK
Skovvænget 12

DK-4800 Nykøbing F
Danmark

Tlf. (0045) 54 45 15 75



Kristiansand var lenge en betydelig sjøfartsby; og godt inn på 1960-tallet hadde byen 12-14 rederier. Enav disse mindre redere var Erling Hansen, som gjennom 40 år - fra 1933 til 1973 - drev opp sitt eget
rederi fra en sped begynnelse. De første tiår var det å regne for et enskipsrederi, før gode inntekter etter
Suez-boomen i 1956 gjorde det mulig å ekspoandere med secondhand-tonnasje. På det meste disponerte
rederiet fem skip fra sine kontorer i Kongens gate 30, og drev både tank-, tramp- og fruktfart. Etter 40 år
ble rederiet avviklet og aktiva overtatt av H E Hansen-Tangen.

Erling Hansen var født på Åkerøya i Dette var vanskelige år, hvor skipsfar- Sparebank. Skipet ble overtatt og re-
Høvåg øst for Kristiansand 22. mai ten var presset under den økonomiske gistrert i Kristiansand under navnet
1908 som sønn av skipsfører Anders verdenskrise og hvor stor konkurranse Linea.
Hansen. Også den ene bestefaren var og lave frakter førte til opplag og kon- Skipet var en singledecker fra 1919
skipsfører, den andre los. Han mistet kurser. av hollandsk opprinnelse, med to las
faren 16 år gammel, men var tydelig- Nettopp i denne tiden lyktes det terom, maskineri akter og bro midt
vis sterkt oppsatt på et livsløp innen Erling Hansen, ien alder av 25 år, å skips. Det var klasset i Germanischer
skipsfart. Etter handelsgym arbeidet komme i gang med eget rederi. Den Lloyd, sist i april 1932 og hadde således
han først ved et meglerkontor i Kris- 24. mai 1933 ble kjøpekontrakten for tre år igjen før neste klasse.
tiansand før han i 1929 ble trainee i damp-skipet Unverzagt av Hamburg Salget ble ikke rapportert feks i The
David Bruce &Co i London. Her på 1100 tdw undertegnet på vegne av Shipping Worlds oversikt for 1933,
ble han et år før han vendte tilbake til Skibs-AS Linea. Det sees ikke annen men ut fra salg av søsterskip kan vi an-
Norge, hvor han trolig arbeidet i rederi låne-finansiering enn et skadesløsbrev slå prisen til 2.500 pund, altså 49.350
eller meglerforretning. på 15.000 kroner til Christianssands kroner med tidens pundkurs.
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Rederiet Erling Hansen

Kjøleskipet Ranada fotografertpå Las Palmas havn i mars 1971 av Arne Sognnes

Kristiansand

Av Dag Bakka Jr
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Vi kjenner ikke til omstendighetene
rundt etableringen, men det virker ri
melig å tro at Erling Hansen må ha hatt
investorer med seg og har hatt støtte
fra byens viktige skipsmegler Johan G
Olsen. Telegramadressen «Erlin» ble
registrert.

Linea ble satt inn i nordsjøfart med
utgående laster med tremasse, malm
og stein fra norske havner og tilbake
med kull.

Det er vanskelig å tro at Linea kan ha
oppnådd mer enn marginale resultater
ut gjennom 30-årene. Men fra 1936
begynte fraktene å ta seg opp, og året
1937 gav gode resultater for skip i
løsfart.

Erling Hansen må ha sett det som
sitt store mål å komme over i tankfart

som erfaringsmessig gav adskillig be
dre lønnsomhet. Men dette krevde helt
andre finansielle ressurser enn det lille

og rimelige skip han drev. Muligheten
åpnet seg imidlertid sommeren 1940,
etter at Norge var blitt okkupert.

De mange damptankere som var
innkjøpt fra Anglo-Saxon Petroleum
Co Ltd av redere på Sørlandet i 1927/
30 var på denne tid ferdige med sine
10-års certepartier. I de aller fleste
tilfellér ble skipene solgt og erstat
tet av nybygg. En av de mer ukjente
Anglo-Saxon-redere var Th Andersen
på Tromøya ved Arendal som i august
1930 hadde overratt damptanker Ra
nella på 7350 tdw, bygget i 1912.

Våren 1940 gjorde Erling Hansen sin viktigste handel ved kjøpet av den gamle damptankeren
Ranella. Foto via Arne Sognnes
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Våren 1940 arbeidet Erling Han
sen, igjen med fødselshjelp fra Johan
G Olsen, om kjøp av Ranella. Erling
Hansens Rederi AS ble formelt stiftet

29. mars 1940 med en kapital på
400.000 kroner. I representantskapet
satt ledende menn fra byens shipping
miljø som O Martin Olsen som drev
med huder og skinn, skipsreder Jørgen
Bang, skipshandler Carl Axelsson og
skipsmegler Einar Pedersen; i 1945
kom Johan Gerrard inn i stedet for
Olsen.

Krigsutbruddet kom til å virke for
styrrende inn, med kjøpet ble gjen
nomført i løpet av våren 1940.

En pekepinn til overtagelsen får en
ved pantsettelsen av Linea for 75.000
kroner til Redernes Skibskreditt-for

ening datert 11. mars 1940. Det var
således trolig gjennom Skibs-AS Linea
at rederen klarte å reise en vesentlig del
av egenkapitalen.

Dampskipet Linea på 1035 tdw var Erling Hansensførste skip, innkjøpt i 1935
Foto via Odd Birkeland

Erling Hansen fikk imidlertid liten
befatning med Ranella som kom til å
seile Nortraships flåte under kaptein
Conrad Mørland, som hadde ført

det siden det ble kjøpt til Norge ti
år tidligere. I dagslys 12. juni 1941
ble skipet torpedert av U553 på vei
fra Clyde til New York i ballast, i pos
43.39N-28.00W. Torpedoen traff tank
4 på babord side og det ble straks slått
stopp i maskinen. Fordi tank-lokkene
var åpnet ble skadene be-grenset, og
Mørland var innstilt på å fortsette
reisen. Imidlertid dukket ubåten opp
og det var ikke annet å gjøre enn å gå
i båtene. Besetningen på 30 kom seg
alle vel fra borde og seilte 300 sjømil
på 12 døgn sørover til Azorene, hvor
de kom vel frem.

Linea ble derimot værende i tyskkon
trollert farvann og seilte i forsynings
farten mellom Norge og Østersjøen.
Skipet kom helskinnet gjennom krigen
og ses høsten 1945 til reparasjon ved
Pusnes Mek Verk-sted i Arendal.

Da krigen sluttet i 1945 hadde Erling
Hansen fremdeles ds Linea i fart, men
kunne dessuten se frem til assuranse

oppgjør og bruksgodtgjørelse for Ra
nella fra Nortraship.

Tankskipet var forsikret for 89.000
pund, noe som gav en utbetaling på
1.780.000 kroner; i tillegg til bruks
godtgjørelse.

Denne situasjonen gav muligheter
for strategiske vurderinger, hvor rådene
fra skipsmegler Johan G Olsen må ha
spilt inn.

Allerede i januar 1946 var Erling
Hansen blant rederne som tegnet seg

Enskipsrederi
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for kjøp av ni Park-type damptankskip 2B. Ekteparet hadde trolig ingen
som ble formidlet gjennom Johan G barn.
Olsen & Fearnley & Egers Befragt
ningsforretning. Disse skipene var i Seiv om Ranella hørte til de mindre
utgangspunktet standardbygde tørr- konkurransedyktige tankskip med sin
lastskip på 10.000 tdw med maski- beskjedne størrelse, dampmaskineri og
neri midtskip som ble gjort ferdig som uvanlige arrangement, må den ha tjent
tankskip. Erling Hansen tok det eldste gode penger de første etterkrigs-årene
og rimeligste skipet, Point Pelee Park og under Korea-boomen i 1951/32.
fra 1942, som ble betalt med 500.000 Det var nettopp under denne boom-
Can dollar, tilsvarende 2.485.000 kro- en, nærmere bestemt sommeren

ner. Skipet ble overtatt senere på våren 1952, at Erling Hansen gikk inn på
og fikk da navnet Ranella. en uvanlig og kortvarig forretning.

Skipet ble eiet av Erling Hansens Norsk Bjergningskompani hadde i
Rederi AS med 2/3 og Skibs-AS Linea flere år arbeidet med opprydding på
med 1/3, finansiert med oppgjøret for Narvik Havn, og hevet i mars 1952
Ranella samt salgsgevinsten for Linea den britiske Mersington Court på
som i april 1946 ble solgt til Jacob 8400 tdw. Skipet var blitt senket av
Kjøde, Bergen, for 750.000 kroner. sin britiske besetning ved åpning av

Derved var Erling Hansen kommet i strukturelle skader. Etter heving ble
gang som aktiv tankreder, riktignok det slept til Stavanger for dokksetting
med ett skip, Ranella på 10.050 tdw. på Rosenberg, hvor det ble inspisert
Det ble sluttet på reisebasis til gode av interesserte parter. Blant dem var
frakter. Erling Hansen, igjen trolig gjennom

Enkelte uhell forekom. 29. septem- meglerfirmaet Johan G Olsen, som
ber 1947 gikk den på grunn ved Nidin- året i forveien hadde formidlet vraket
gen på reise fra København til britisk av Aachen til Holmen & Vaboen i
havn i ballast. Skipet kom flott samme Kristiansand.
kveld, men med endel bunnskader som Erling Hansen betalte NOK
gjorde dokksetting nødvendig. Verre 915.000 for skipet «as is» med sjø
gikk det 28. august 1951 ved eksplo- dyktighets-sertifikat for sleping. Om
sjon i maskinrommet mens skipet lå i tanken var åfå skipet reparert kjenner
Amsterdam. Fire ble skadet, mens de vi ikke til, men utpå høsten ble det
materielle skader var begrensede. solgt videre til Belgia for GBP 65.000,

Erling Hansen giftet seg i mai 1946 slept til Antwerpen i oktober,
med Randi Corneliussen og står i 1950
oppført med privatbolig i Kongens gt
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Et kanadisk standardskip av Park-typen ble kjøpt i 1946 og arvet navnet Ranella. Skyfotos

bunnventilene og hadde derfor små

tilsvarende NOK 1.3 millioner, og

Etter Korea-boomen fait markedet til

bake og nådde bunnen i 1954. Tank
skip av Ranellas type hadde nå sett sine
beste dager, mens de fortsatt var kon
kurransedyktige som tørrlastskip. Etter
sin siste reise med olje ble skipet diri
gert hjem til Rosenberg Mek Verksted
i Stavanger, hvor det ankom 8. april
1954. Verkstedet gikk nå i gang med
å demontere røropplegg og tankskott
for å bygge skipet om til tweendecker.
I juni, mens arbeidet pågikk, ble Ra
nella solgt til uten-landske kjøpere for
GBP 175.000, tilsvarende NOK 3.5

millioner basis ferdig ombygget og ny
klasset. Dette var mer enn skipet hadde
kostet i innkjøp. Ved fullført ombyg
ging i september ble det overlevert til
de nye eiere og forlot Stavanger som
Hudson River.

En tid stod rederiet titen skip mens re
deren nok vurderte flere alternativer.

I februar 1955 bier det imidlertid

skrevet Saleform for tankskipet Busen
Star på 15.200 tdw, bygget i 1941 i
Nakskov. Dette var et forholdsvis mo

derne og tidsmessig skip som ble betalt
med GBP 190.000, tilsvarende NOK

3.8 millioner, og fikk endret navn til
Ranella. Prisen avspeilte nok både det
svake markedet og skipets alder.

Men markedet tok seg nå gradvis
opp. I august kunne rederiet slutte
skipet på 3 års TC til BP til raten 20/
6 med levering i september. Høsten
1956, da oppsvinget kulminerte med
stegningen av Suezkanalen, ble skipet

Skipsreder Erling Hansen
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sluttet videte for 5 år til raten 30/6,

med levering først i oktober 1958.
Det er vel ikke for mye sagt at det var

denne forretningen som la grunn-laget
for rederiets videre utvikling. Raten må
ha gitt årlige brutto frakt-inntekter i
størrelsen NOK 4.8 mill, noe som må

ha vært rikelig til både drift, kapitalut
gifter og oppbygging av egenkapital.

Rederiet skulle bygges stein på stein og
med vekt på sikkerhet. Mens Ranella
var sikret for mange år frem-over gikk
rederiet i mars 1958 til kjøp av kjøle
skipet Jessie Stove fra Oslo, sikret med
et 5 års certeparti. Kjøpesummen var
derfor stiv, NOK 10.8 millioner, men

certepartiet skulle gi dekning. Det
hvitmalte kjøleskipet på 2710 tdw ble
overtatt i april 1958 og endret navn
til Ranhall, eiet av Erling Hansens Rederiets stilling ble etterhvert så sterk Våren 1961 var tankskipet Ranella
Rederi AS og Skibs-AS Linea. Derved at flåten kunne utvides med et rime- kommet halweis klasseperioden da
ble navnelinjen fra Ranella utvidet med ligere skip. I april 1960 ble derfor ble klart at det aldrende skipet ville
forstavelsen Ran - etter gudinnen Ran Ferncape av Oslo innkjøpt for GBP trenge større påkostninger. Det ble
i den norrøna mytologien, hustruen til 202.500 (NOK 4.050.000), et Cl A- vurdert flere muligheter, men valget
havguden Ægir. skip på 7950 tdw, bygget i 1943. Det ble å kjøpe et secondhand-skip som

Tidspunktet, våren 1958 var ellers ble formelt registrert på rederiets to kunne overta det gullkantede certe
preget av pessimisme etter at Suez- selskaper og fikk navnet Ranborg. partiet. Derfor ble mt Kollstein på
boomen hadde flatet ut året før. Igjen Skipet ble sluttet for 6+6 måneders 15.550 tdw innkjøpt fra Odd Bergs
begynte skip å samle seg i opplags- TC til Grancolombiana til raten USD Tankrederi AS, Oslo, i april 1961 for
havnene, og særlig eldre tonnasje ble 25.250 per måned, med levering i Nor- GBP 205.000 (NOK 4.1 mill). Det
presset ut. For Erling Fiansen betød folk i april 1960. Ranborg ble deretter var bygget på Eriksberg i 1950 og var
det omsider at rederiet drev to skip, sluttet på reiser og kortere certepartier både noe større og mer hurtiggående
noe som betød større driftsmessige i årene ftemover, med jevnt godt re- enn det gamle.
oppgåver. sultat. Etter utlossing i Rotterdam i april

Kjøleskipet Jessie Stove

ble kjøpt i 1958 ogfikk
navnet Ranhall. Foto via

Odd Birkeland
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Et mer moderne tankskip ble kjøpt i 1955 og arvet navnet Ranella. Foto via Dag Bakka jr
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ble gamle Ranella solgt til opphug
ging, mens Kollstein arvet navnet,
som det fjerde i rekken.

Etter at nye Ranella var kommet i fart
talte rederiets flåte tre skip; foruten
tankskipet var det kjøleskipet Ranhall
og Cl A-skipet Ranborg. Dette må ha
vært rederiets kanskje beste fase, med
jevne og gode inntekter som gjorde
det mulig å anskaffe et nytt second
hand-skip hvert år. Rederiet holdt til
i Kongens gate 30, hvor også rederiet
Bendt Rasmussen hadde adresse. Me

glerforbindelsen var fortsatt Johan G
Olsen, og Erling Elansen var ett av
rundt 13 rederier i byen.

Våren 1962 kom rederiet i markedet,

igjen etter et skip med certeparti, og
kjøpte det italienske tankskipet Itala
Fassio på 16.524 tdw. Det var bygget
i Elamburg i 1952 og hadde to år igjen
av et godt certeparti til Shell. Prisen
var GBP 655.000, tilsvarende NOK

13.1 mill, som nok var mye for et ti
år gammelt skip. Ved overtagelsen i
månedsskiftet mars/april 1962 skiftet
det navn til Ranhav.

Det synes å være et mønster ved at
nyanskaffelser ble gjennomført om
våren. Våren 1963 ble det imidler

tid kjøpt et rimelig skip, kjøleskipet
Pacific Express på 4200 tdw, bygget
tilbake i 1945. Skipet ble kjøpt i mars
for GBP 155.000 (NOK 3.1 mill) av

Erling Hansens Rederi AS og Skibs-AS
Linea og fikk navnet Ranada. I dette
tilfelle dreide det seg om et skip som
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Tank og tørrlast

Rederiets fjerde Ranella på vei gjennom Suezkanalen. Foto via Odd Birkeland

ble drevet på kortere certepartier til de
store frukttransportørene som svenske
Sven Salen, men det måtte filere gån
ger under svake periode gå i opplag for
kortere tid.

Etter denne anskaffelsen hadde re

deriet en flåte på to tankskip, to kjø
leskip og et trampskip og var derved
på sitt største.

Høsten 1963 gikk Ranella ut av sitt
gullkantede certeparti og ble deretter
drevet i løsfart inntil våren 1964 da

det ble solgt til et Liberia-rederi med
förestående klasse. Dette forklarer den

lave prisen på GBP 75.000 (NOK 1.5
mill). Det betydelige verdifallet i løpet
av tre år, fra NOK 4.1 til 1.5 millioner,

kan forklares nettopp med klassepo
sisjonen, hvor rederiet kunne drive
skipet på et godt certeparti uten å la
det gjennomgå klassifikasjon.

Mot slutten av året anskaffet rede-

Cl A-skipet Ranborg ble anskaffet i 1960. Foto via Michael Cassar

riet en ny Ranella, dennegang en stor
shelterdecker på 15.400 tdw, bygget på
Burmeister & Wain i 1957. Skipet ble
kjøpt fra Oslo i desember 1964 som
Stove Waggon og betalt med NOK
12.375.000 - et stort og moderne skip
som både var velegnet til bulklaster og
til generell trampfart.

Fra midten av 60-tallet demret det

på mange måter en ny tid for norsk
skipsfart. Driftskostnadene viste sterk
økning, noe som i første omgang
rammet eldre og arbeidskrevende
skip. Fremtiden syntes å ligge i større
og mer rasjonelle enheter innen bulk
og tank.

Ved inngangen til 1965 disponerte
Erling Hansen fem skip:

ms Ranhall 2710 1950 kjøleskip
ms Ranada 4200 1945 kjøleskip
ms Ranborg 7950 1943 trampskip
ms Ranella 15400 1957 trampskip
mt Ranhav 16524 1952 tankskip

Markedene hadde utviklet seg noe
forskjellig, men hadde tatt seg jevnt
opp ut gjennom 60-tallet. Tankskipet
Ranhav ble høsten 1965 sluttet til Esso

til en moderat rate og igjen forlenget
for 3 år i april 1967, nettopp som
markedet fait i bunnen, til den svake

raten 19/9. Dette skulle vise seg sær
deles uheldig fordi markedet strammet
seg til dramatisk to måneder senere
ved krigsutbruddet i Midt-Østen og
stengingen av Suez-kanalen, og fordi

Mot nye tider
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britiske pund ble devaluert samme tørrlast varierte mer, inntil en markert Rederiet gikk derfor inn i sin awik
høst og svekket derved inn-tjeningen oppgang i 1973. Tankskipet Ranhav lingsfase.
ytterligere. gikk de siste årene i britisk kystfart, og Randal ble solgt i mars 1973 for

Kjøleskipet Ranhall ble i august også Randal seilte med raffinerte pro- NOK 11.3 mill, en pris som gav en
1966overleverttilgreskekjøpereiRot- dukter. Kjøleskipet Ranada kom hjem viss salgsgevinst, og ble overlevert til
terdam for NOK 5 millioner, mens den til Høllen i Søgne for opplag 17. juni nye eiere i Stavanger i begynnelsen av
noe større Ranada fortsatte å seile. 1972 og ble liggende her inntil det ble mai. Ranella fortsatte i farten på Stille-

Slutten av 60-tallet ble preget av et skrappris -ca NOK 850.000. Det var melt overført til AS Hansen-Tangens
jevnt godt tankmarkedet og et noe nå det rene veteranskipet, et av han- Rederi II og seilte den siste tiden under
skiftende tørrlastmarked, men hvor delsflåtens eldste da det seilte ut som dets rederimerke.

eldre skip som f eks Ranborg frem- Wan Chun. Erling Hansens administrasjon ble
deles kunne finne lønnende drift i Tankskipet Ranhav ble solgt på awiklet og kontorene tømt. I mars
asiatisk fart. Men i mars 1970, med samme tid til Liberia for NOK 2.9 1974 ble Ranella solgt til utlandet,
förestående klasse, ble skipet solgt til mill; det var en av Norges siste 16.000- Skibs-AS Linea ble overtatt av Han
opphugging i Hong Kong. tonnere fra 50-tallet da den i oktober sen-Tangen og kom tilbake som partre-

På dette tidspunkt hadde rede- ble overlevert i Ålborg,
riet overtatt sin siste nyanskaffelse,
20.000-tonneren Staholm av Oslo. ,
Dette tankskipet fra 1958 ble overtatt i RGQGTIGt aVVIKiGS
Amsterdam 11. februar 1970 for NOK Rederiets flåte talte derfor bare to skip
9.850.000 og registrert i Kristiansand ved inngangen til 1973, tankskipet Hvitt flagg med EH i blått, arrangert på to
som Randal. Det hadde da vært drevet Randal og shelterdeckeren Ranella. linjer, hvor høyre nedre strek i E tangerer
i spesialfart, mye med fiskeoljer og raf- Randal ble den siste tiden ført av øvre venstre punkt iH.
finerte produkter. kaptein Asbjørn Søreid i transatlan- Skorsteinen var svart med et hvitt belte og

. . r . j n i r EH i blått,
tisk tart, gjerne med nere lossenavner

Erling Hansen passerte 62 i 1970, året i Nord-Europa på hver tur. Ranella
han kjøpte sitt siste skip. Han kunne gikk fast mellom den amerikanske Kildør
se tilbake på en innsats som hadde vest-kysten og Japan, med Lauritz Næringslivets menn i Norden. Norge,
gitt et rikt resultat, men hvor mye av Røsvik som fører. Oslo 1950
grunnlaget for de mindre rederier var Ien alder av 65 besluttet Erling Rasmussen, Bendt:
i ferd med å endre seg. Rederiets fire Hansen nå å avvikle rederiet. Han var Gjennom bølger på sjø og land., . ,, i rr ii i ii i i r -i • i i Minner fra seilskutetid, linjfart,
skip var alle anskattet secondnand og barnløs, og kom dertor til emghet med , r rr , „ ,
n i oii-ii ° ° tankfart og offshore. Bergen 1996
tiere av dem oppnådde tkke stort mer Yngvar Hansen-Tangen, som var hans c , ,T .rr 0 0 oeiand, Johannes:
enn moderate resultater. fetter fra Åkerøya, om at rederiet H E

Tankmarkedet klappet sammen i Hansen-Tangen skulle overta driften
1970 og gikk inn i noen svake år, mens og forvalte verdiene.

Tankskipet Itala Fassio fra 1952 ble innkjøpt i 1962 ogfikk navnet Ranhav. Foto via Arne Sognnes

solgt til kinesiske kjøpere i oktober for havet. I september 1973 ble skipet for-

der før det betydelige Hansen-Tangen
rederiet ble awiklet midt på 80-tallet.

Rederiflagg

Oslo 1950

Rederen og skipet, Kristiansand
og Mandal fra seil til damp og
diesel. Kristiansand 1959
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Notater fra egen skipsregistrering, bygget 5.1933 Innkjøpt av Skibs-AS Linea
på skipsregistre, skipslister, meglerraporter,
aviser som NH&ST, tidsskrifter som Nor-
wegian Shipping News, Skibsfart, Marine 1940-45 i «hjemmeflåten» Triple expansion, Canadian Vickers Ltd,
News, Båtologen, mmm. 6.1946 Solgt til AS Inger (Jacob Kjøde 10 knop

Takk også til Arne Sognnes for lån av bilder GBP 35.000 -147
og for kommentarer til skipslisten, til Odd 6.1947 Rederi-AB Norrström (Ivan Sjøsatt som Fort Chimo for Fort
Birkeland for detaljer og utlån av bilder og Jeansson), Kalmar for Steamship Co Ltd (Canadian
til John Gramstad for generell tilbakemel- GBP 45.750/SEK 660.000, Government), Montreal, men
ding på historikken. levert i Cardiff 7.aug 1947 od fullført som tankskip Point Pelee

1 ds LINEA LEJJ ankom Boom 17. april 1958. Stavanger for ombygging til
781 brt 1100 tdw, 197.7/28.4/11.9 ft tørrlastskip,
singledecker, maskin akter Herunder solgt i juni 1954 til
Triple expansion vd Kuij &vd Ree, Rot- 2dt RANELLA (1) LDQV International Navigation Corp,
terdam, 98 nhk 5590 brt 7350 tdw, 406.4/51.3/28.9 ft Monrovia for GBP 175.000 og
1919 NV Scheepsbouw Mij «de Ijssel», tankskip, maskin akter levert i septembei 1954 etter

Gouderak -47 Triple expansion, Wallsend Slipway Co ombygging som Hudson River
Kontrahert av ukjent rederi, 5.1912 Swan, Hunter & Wigham 7325 brt 10630 tdw
muligens norsk siden skipet ble Richardson Ltd, Wallsend - 1960 Union Navigation Corp SA,

1927 forlenger til dim ovenfor Rederi AS (Erling Hansen), tweendecker
1926 Aug E Peters, Hamburg, od Kristiansand Triple expansion

1933 Seeberufsgenossenschaft, 43.39N-28.00W, på reise Co Ltd, Newcastle -241
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Marshall til Van der Bossche & 1946 som Ranella

Erling Hansens rederi Co, Boom til opphugging, 4.1954 Ankom Rosenberg mek Verksted,

bygget til DNV klasse Bygget som Ranella for Anglo- Panama, od Formosan Star
fullført for verftets egen regning Saxon Petroleum Co Ltd, London 1961 Taiwan Maritime Transportation
som Jannakis 8.1930 AS Ranella (Th Andersen), Trom- Co Ltd, Keelung, od Tai Shing
Levert til N Logothetopoulos, øya/Arendal for GBP 62.500, inkl lql964 Opphugget i Kaohsiung
Piraeus 10 års TC tilbake

Opprinnelig 654 brt 900 tdw, 4.1940 I Nortraships flåte 4 ds MERSINGTON COURT
171.0/28.2/11.9 ft 4.1940 Overtatt av Erling Hansens 5141 brt 8400 tdw 375.0/51.2/31.7 ft

Unverzagt 6.1941 Torpedert 12. juni 1941 i pos 10.1920 Northumberland Shipbuilding

Hamburg Glasgow-New York i ballast. Kontrahert i 1917 av AS Ivarans

9.1954 Ths Bagley & Co Ltd, Middles- Montreal

1956 B& G Shipping Co Ltd (do), Rederi AS & Skibs-AS Linea

3.1958 på auksjon ved Admiralty Can Dollar 500.000, levert april

(Erling Hansen), Kristiansand, od 7199 brt 10050 tdw, 424.7/57.2/34.9 ft
Linea

AS), Bergen for NOK 750.000/ 8.1942 Canadian Yickers Ltd, Montreal

Stellar Park, disp Imperial Oil Ltd,

brough for GBP 9.200, od Zafiro 1.1946 Innkjøpt av Erling Hansens

Middlesbrough (Erling Elansen), Kristiansand, for

3dt RANELLA (2) LDQV

tankskip, maskin midtskip

SKIPETNR. 1 - 2004

Tankeren Staholm på 20.502
tdw ble innkjøpt i 1970 og

fikk seile noen år under navnet
Randal. Skyfotos
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4.1940 Lå i Narvik ved det tyske angrep- 5.1945 Liggende i Kiel 8. mai. RANBORG LMCD
et. Senket av egen besetning ved 9.1945 Overtatt av Ministry ofTransport, _ r
0 . . & .. T I /A 1 O r, 1 5208 brt 7950 tdw, 412.1 oa/60.1/24.9 ft
apnmg av bunnventtlene. (kn London (Anglo-Saxon Petroleum 1 1-•
kilde oppgir senking 15. april). Co Ltd), od EmpireTaganax, ført ,__, , . XT < ., r
_ . VZt .- I , , .... .,, ,.. . 2M6 4150 bhk Nordberg Mfg - 1 prop
bank pa 25 meter, liggende med til britisk havn, la i Methil i nov i -m- it

90 grader slagside. ,945. 124943 Pennsylvan.a Shipyards Inc,„ T , „, „ x,. „ xx.- x,, . oeaumont lex -290
3.1952 Hevet 21. mars 1952 av Norsk 5.1947 K øpt av St Helier Shipowners „ . r rT <r

. i . . . r . Bygget som Gape Palmas ror U b
Biergnmgskompam etter tre (Ab i ønsberg Hvalrangen, „. . . ....

i , • . irx * . ' . .T ö . 0 War Shipping Administration,
ukers arbeid med Stærkoder, 1 ønsberg), London, W7. , . ° „

. i, i Washington/Beaumont lex
Traust og Salvage. Midi tettet, od Busen Star. AS Gj. (Fearnley & Eeer)
slept fra Narvik 28. mai til 2.1955 Innkjøpt av Erling Hansens „ . . 0
Stavanger for dokksetting og Rederi AS & Skibs-AS Linea , , ’ '

. . do . r 4.1960 Innk øpt av Erling Hansens
inspeksjon. (Erling Hansen), Kristiansand, for „ , . . „ 0 n • .<x T .

x- , xx xx r- „„„ ,xx ,, /x. Reden Ab oC bkips-Ab Lmea,
6.1952 K øpt av Erling Hansen for NOK GBP 190.000, od Ranella (3) T , . . , r /xnT1 xm .

’ o • , - , / . , xx , ,x , Kristiansand for GBP 202.500 od
915.000 pa «as is»-basis med 4.1961 Ankom Rotterdam 12. april 1961 „ ,

sjødykcighetssenifikat for tauing. og solgt dl opphogging der for , , 9?0 Ta p°7Marden &Co Ltd> Ho„gbolgt videre til belgiske kiøpere GBP 85.800. Videre til huggmg i ., . . r ttoi-x
r onn /r nor, , , _ . . ,r , .°° B Kong til opphugging for USD
for GBP 65.000 for bruk som Spania og ankom Valencia 28. /a c . T T T ,
, , r „ P 248.500, ankom Hong Kong
lagerskip, slept tra Stavanger 15. mai 1961. _i i , . 9.mars 1970.
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Solgt videre til belgiske kjøpere
for GBP 65.000 for bruk som

lagerskip, slept fra Stavanger 15.
oktober 1952 til Antwerpen.

Linea kom i sin sistefase til å seile som Zafiro under britiskflagg. Skyfotos via Per Alsaker
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Rederi, Oslo, sjøsatt 1920 som 6.1941 Overtatt av Deutsches Reich, GBP 541.250 inkl 5 års TC, od
Mod. Admiral der KMD fur die Kriegs- Ranhall

Kansellert, solgt av verftet til marine, od Orion og straks etter 8.1966 Solgt til Antikleia Cia de Vapores

Florio Societa Italiana de Naviga- til Hydra. SA (N & J Vlassopoulos Ltd,
zione, Palermo, levert som 7.1943 Gikk prøvetur som Hydra 20. juli London), Ithaca, for
Giovanna Florio 1943. Satt i fart 1. sept 1943, GBP 250.000, od Ulysses Reefer

1926 United British SS Co Ltd (Haldin disp av John T Essberger, 1972 Andina Cia Naviera SA, Ithaca,

& Co Ltd), London, od Hamburg. od Itaki Reefer

Mersington Court 9.1944 Hardt skadet ved minesprenging 5.1973 til Hughes Bolckow Ltd, Blyth til
1930 disp Haldin & Philipps Ltd i Swindemiinder Bucht 3. sept opphugging, ankom Blyth 8. mai
1936 Court Line Ltd (Haldin & Philipps 1944. 1973

Ltd), London 4.1945 Skadet flyangrep i Hamburg

Trolig hugget.

5 mt RANELLA (3) LDQV

ömsRANHALL LAPP
3187 brt 2710 tdw, 336.5oa/47.2/26.6 ft
kjøleskip

8 mt RANELLA (4) LCLY
9864g 15550 tdw 518.4oa/65.3/37.0 ft

10055 brt 15200 tdw 513.3oa/66.8/35.8 ft 10-syi B&W, 3400 bhk 15.5 knop 7-syl Eriksberg-B&W, 5175 bhk, 14 kn
tankskip 12.1950 Burmeister & Wain, København 5.1950 Eriksbergs Mek Verkstads AB,
9-syl B&W, 4T enkv -699 Göteborg -396
11.1941 Nakskov Skibsværft, Nakskov Levert som Jessie Stove til Levert som Kollstein til Odd

-93 Lorentzens Skibs-AS (Lorentzens Bergs Tankrederi AS, Oslo
Sjøsatt 20.3.1940 som Henning Rederi Co), Oslo. 4.1961 Innkjøpt av Erling Hansens
Mærsk for AS DS Svendborg & 4.1958 Innkjøpt av Erling Hansens Rederi AS & Skibs-AS Linea,
Dampskibsselskabet af 1912 AS Rederi AS & Skibs-AS Linea Kristiansand for GBP 205.000,
(A P Møller), København (Erling Hansen), Kristiansand, for od Ranella



4.1964 Sol Co Ltd, Monrovia for (Biørn Biørnstad & Co), Moss, og 3.1980 Balsam Weed Marine Inc,
GBP 75.000, od Brigitte sjøsatt i 1940 som Pacific Express. Panama od Sabik

1971 Petrol Co Ltd, Monrovia, od Ble liggende opplagt gjennom 6.1981 Bellina Shipping Co Inc, Panama
Ocean Monarch krigsårene og levert 10. sept od Bellina

1972 Ocean Monarch Co Ltd, 1945 8.1981 Grunnstøtte 5.8.81 Nav Jeddah i
Monrovia 3.1963 Innkjøpt av Erling Hansens pos 21.42N-38.48E på reise

5.1973 Til spanske huggere etter opplag Rederi AS & Skips-AS Linea, Marina di Carrarra-Kuwait. Flott
i Piraeus, slept fra Piraeus 4.6.73 Kristiansand for GBP 155.000, od 7.8, ankret Jeddah, fortsatte
for Valencia. Ranada reisen.

9mr RANHAV JXRO Co SA, Panama for USD 130.000, 18.2.82 for Karachi, ankom
11273 brt 16524 rdw, 549.2oa/68.2/- ft od Wan Chun Gadani Beach 1L3- 82 '
tankskip 11.1972 Drev på land 13. nov 1972 ved
8-llMAN, 7200 bhk 14 knop Castricum, Ijmuiden, etter at 12 ms RANDAJL JWI
12.1952 Deutsche Werft AG, Hamburg ankrene dreSget 1 storm ' Ble 12617 brt 19652 tdw, 556.9/72.0/39.8 ft

stående fast tross bergingsforsøk tankskip

Bygget som Itala Fassio for og Bugget °PP stedet i 1974. 6-syl Aker-B&W, 8200 bhk 14 knop
Villain & Fassio & Zia Genoa Herunder brøt det ut brann i 5.1958 Bergens Mek Verksteder AS,

3.1962 Innkjøpt avlding innredningen 7. april 1974. Bergen -414
Rederi AS & Skibs-AS Linea B7gget som Tmnes for AS
Kristiansand for GBP 655.000 incl 11 ms (5) JXUL Kristian Jebsens Rederi, Bergen
TG til Shell til februar 1965 od 10144 brt 15400 tdw 518.3oa/64.2/37.8 ft 12.1967AS Hav &AS Havtank (Helmer
Ranhav shelterdecker, maskin akter Staubo & Co), Oslo, for NOK

9.1972 Solgt til Bulk Carriers Interna B&W’ 5600 bhk l4; 5 kn 12.250.000, levert i Dunkerque
tional Inc Monrovia for USD 3.1957 Burmeister & Wain, København 20. des 1967, od Staholm

445.000, levert i Ålborg i oktober, '744 . . 1 ‘ 1970 InnlWt av Eriing Hansens
od Stolt Laguna Bygget som Bellina for Rederi- Rederi AS & Skips-AS Linea

1973 London Navigation Co Ltd, AB Dalen ’ GöteborS (Erling Hansen), Kristiansand, for
Monrovia, od Ocean King 11.1962 IS Stove Waggon (Stove Ship- NOK 9.850.000, overtatt i

4.1974 Til opphugging i Spania, ankom Pln§} ’ °slo > od Stove Waggon Amsterdam 11. februar 1970, od
Castellon 23. april 1974. 12 ‘ 1964 av Erbng Hansens

Rederi AS & Skips-AS Linea
10 ms RANADA LLID (Erling Hansen), Kristiansand for Famagusta, for USD 1.9 mill,

3401 brt 4200 tdw, 387.10a/52.2/31.6 ft GBP 618 ' 75° od Ranella ankom Stavanger 30. april 1973

kjøleskip 9.1973 Overtatt av AS Hansen-Tangens for levering, od Seatrader
8-syl Kockum-MAN, 17.5 knop Rederi II (H E Hansen-Tangen), 4.1980 Nerine Maritime Inc, Piraeus, od
9.1945 Kockums Mek Verkstad, Malmö Kristiansand Lydia P

-225 3 .1974 Societe de Transports Maritimes 4.1982 Til opphugging i Pakistan,
Kontrahert av Skibs-AS Seattle Sonimar SA, Mogadiscio od Ljuta ankom Gadani Beach 25- april

1976 Dabinovic (Malta) Ltd, Valetta 1982.
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Rederiets siste skip ble shelterdeckeren RanelU som høsten 1973 ble overtatt av Hansen-Tangens rederi. Foto JKByass via Arne Sognnes

10.1972 Solgt til Wan Lung Navigation 2.1982 Til opphugging, avgikk Kuwait

3.1973 Solgt St Peter Shipping Co Ltd,

20. des 1967, od Staholm

Randal
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Her i St Nazaire er det 2ro% Nordvard som ligger innerst ved kai lengst til venstre. Skipet på utsiden er ukjent. Under slep er etfranskforsyningsskip for
sjøfly Sans Pareil, tatt av tyskerne i juni 1940på beddingen 42 prosentferdig. Sktdle bygges ferdig som flysikringsskip Saturn for Luftwajfe og sjøsatt 28.
nov 1940. Fidlført som eskortefartøy SG 4 for Kriegsmarine og levert 2. sept 1943. Foto via Erling Skjold

. .. . sydover men måtte ankre opp i St. Malo Stedet ligger ved munningen av elven
IIDake til Nordsjøen vousom sj 0 hindret dem i å fortsette. Loire som fører inn til bl.a. byen Nantes

Herfrå har vi dessverre ikke flere av De forlot denne byen om ettermiddagen der Nordvard\2S innom som vi skal se.
Nordvards krigsdagbøker men funnet litt dagen etter og ankom Brest ved middagstid
i dagbøkene til «Befehlshaber der Sicher- 22. januar der de ankret opp i Camaret- Tyske historikere har skrevet til oss at før
ung West» og «Marinegruppenkommando bukten, fortsatte kl. 16.00 og konvoien Nordvard ble satt i tjeneste, ble den 16.
West». På grunn av frykt for nye mineslipp ankom St. Nazaire 23. januar kl. 11.30. september 1943 skadet under et bombe
vedDunkerque der situasjonen allerede var angrep mens den lå i dokk i Nantes og
uklar, skulle Nordvard vente med et nytt I St. Nazaire var store tyske ubåtbunkre og måtte repareres og derfor ikke kom i bruk
forsøk nordover til neste nymåne. Hva som Kriegsmarinewerft. Disse ble jevnlig bom- før i april 1944. Det stemmer nok ikke
skjedde, vet vi ikke, men natten mellom bet av de allierte. Vi vet intet om Nordvard helt.

10. og 11. januar 1943 var de på vei tilbake fra den kom hit til september 1943 da den Vi forholder oss derfor til de to oven
til Cherbourg og natten mellom 19. og igjen gikk herfrå med kurs for «die Hei- nevnte dagbøkene som på hver sin måte
20. skulle den ha fortsatt med eskorte til mat». Vi kan bare gjette at den ble brukt nevner dette angrepet på Nantes. «1530
St. Nazaire. Dette ble utsatt på grunn av til ubåtforsyning her, kanskje liggende litt bis 1700 Uhr an 16.9.43 erfolgt ein sch
«slett magnetisk tilstand» hos Nordvard. utenfor byen. Krigsdagbøker fra stedet werer Angriff von etwa 120 4-motorigen
Kl. 18.30 den 20. januar gikk de imidlertid synes å være bombet sønder og sammen. Bombern auf Nantes».

Ved Knut H. Næss
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Så ramses det opp skader på havnen, navn
på senkede skip og en liten flytedokk,
skadete skip og en stor flyedokk, men
Nordvard nevnes ikke. Den kan selvsagt
være nevnt i krigsdagbøker vi ikke har.
Dagen etter leser vi at det ikke lenger er
behov for en rekke tyske skip langs den
franske vestkysten og at disse derfor burde
overføres til Tyskland. I listen over disse
står Nordvardsom helt korrekt befant seg i
Nantes da. Den ble foreslått overført i ok

tober. Et nytt stort luftangrep mot verftet
i Nantes den 23. september nevner heller
ikke vårt skip.

Samme dag ble det skrevet: «Als erste schifiF
zur Verlegung sind vorgesehen Nordvard
zur Heimatuberfiihrung und voll fahr
bereit ist».

Skipet var altså uskadd og gikk på et
ukjent tidspunkt tilbake til St. Nazaire,
kanskje før det andre luftangrepet. Nat
ten mellom 26. og 27. september gikk den
under eskorte videre til Brest og seilte her
frå til Lezardrieux 3. oktober Id. 16.15. Kl.

19.00 forlot fire torpedobåter Brest og tok
igjen konvoien kl. 22.47 der de la seg som
sidesikring. Kl. 01.24 kom de i kamp med
4-5 «modernen engl. Zerstörern». Dette er
beskrevet i detalj, noe vi hopper over.

Nordvardankom Lezardrieux 4. oktober

kl. 07.45 og dro videre samme dagen kl.
18.00 (20.00?) med en eskorte på 7 mine
sveipere og 3 torpedobåter, daT22 hadde
kollidert med en Vorposten-boot. Nord for
Guernsey skulle også motortorpedobåter
bli satt inn, men dette ble sløyfet. De an
kom Cherbourg dagen etter kl. 03.30. Så
videre kl. 20.00 eskortert av 7 minesveipere
på vei til Le Havre. 2.5 time senere kom
man igjen i kontakt med allierte sjøstrids
krefter i Seine-bukten og la om kursen
mot Trouville. De la seg tett under land
bak øya St. Marcouf der de fikk ordre om
å returnere til Cherbourg og ankom dit 6.
oktober 1943 klokken 06.20. Igjen satte
de kursen mot Le Havre kl. 22.45 sikret

av minesveipere og de kom vel i havn
dagen etter kl. 06.00. Her skulle de ligge
inntil neste nymåneperiode. Planen var Le
Havre-Dieppe, Dieppe-Boulogne og der
frå til Vlissingen i Holland med mulighet
for avbrekk til Dunkerque.

Med eskorte av 5 båter fra «2. A-Flottille»

forlot Havre 22. oktober og
ankom Dieppe dagen etter kl. 05.30. Kl.
18.45 samme dag dro de videre og ankom
Boulogne 24. oktober kl. 01.00. Herfrå
seilte de dagen etter kl. 20.15 men ble kort
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tid etter beskutt av «Lernkampf-batterien».
Konvoien ble derfor beordret til Calais der

de ankom kl. 23.00. Under beskytningen
ble Nordvardog eskorte-båten VI506 truf
fet av splinter og hos sistnevnet eksploderte
beredskapsammunisjonen. Kl. 00.25 den
26. oktober 1943 dro de videre og nådde
Dunkerque kl .03.00. Samme kveld for
søkte de å komme videre men gav opp på
grunn av tåke. Denne ble liggende i flere
dager.

Den 1. november forlot Nordvard og
T 14 denne byen kl. 01.00 eskortert av
motorminesveipere og kl. 06.00 kom de
fram til Vlissingen i Holland.

Så var det slutt med å følge skipet via tyske
krigsdagbøker i Frankrike. Gjennomgå
else av tilsvarende i Holland og området
"Deutsche Bucht" var totalt mislykket. De
fleste dagbøker fra de store tyske byene på
Nordsjøsiden er tydeligvis bombet sønder
og sammen, men litt fant vi hos «Befehls
habers der Sicherung der Nordsee».

Nordvard ble ikke lenge i Vlissingen. Kl.
19.00 samme dagen gikk den og T 14 ut
eskortert av 4 forpostbåter og ankom Hoek
van Holland dagen etter Id. 02.45.

8. november fortsatte den videre uten
T 14, men med taubåten Fischadler eskor

tert av syv forpostbåter. På veien skiftet de
eskorte til fire nye forpostbåter før reisen
endte opp ved elven Elbe som er innsei
lingen til Hamburg dagen etter.

Nordvard ble inkludert i «Flottentross
Heimat» som fra før hadde Trossschiff

Franken, V-Schiff Kurland og Hilf-tross
schiff Ostfriesland. Denne avdelingen var
dannet tidlig i desember 1943 og sprang
ut fra «Trossschiffverband Nord». De var
øremerket «Fall Wallenstein» som var en

fryktet invasjon av Danmark-Norge ved
siden av en eventuell landsetting et sted
langs kysten Holland-Belgia-Frankrike.
I tillegg til at tyske styrker i Skandinavia
måtte settes i alarm-beredskap gjaldt det
samme langs den tyske nordkysten.

Hva Nordvard gjorde fra den ankom
elven Elbe 9. november til den forlot We

sermiinde (i dag Bremerhaven) ved elven
Weser den 22. desember 1943, vet vi ikke.

Eskortert av Sperrbrecher 179 ankom de
samme dagen Brunsbiittel ved inngangen
til Kiel-kanalen. Det er ukjent når den gikk
gjennom kanalen og inn i Østersjøen.

Det ble tidlig i 1944 utpekt til å være

Til Norge

forsyningsskip for motortorpedobåter
i Oslofjorden, men den skulle når som
helst kunne kalles tilbake.
Den 4. mars kom 1. S-Boots-Schulflo

tille med moderskipet AdolfLuderitz og
seks motortorpedobåter til Horten, og
det ble bestemt at badebyen Son (Soon)
skulle klargjøres som oppankringsplass for
disse. Den 14. mars var ubåtnett lagt ut,
men den 28. mars dro flotiljen tilbake til
Tyskland. Så kom det beskjed den 7. april
om at i slutten av måneden ville en ny
motortorpedobåtflotilje med moderskip
samt Nordvard ankomme Son. Dette ble
det ikke noe av.

Som förberedelse til «Fall Wallenstein» i

Oslofjorden kom torpedojageren «Z 30»
fra Nord-Norge og ankret opp i Horten
den 13. mai 1944. Tre dager senere kom
jageren Karl Galster fra Østersjøen. Den
21. mai 1944 passerte en konvoi eskortert
av et sikringsskip Sund (Øresund) mellom
Danmark og Sverige. Den bestod av tre
«Urlaubertransporter» med tyske soldater
som skulle til Norge på «ferie», to tankskip,
to lasteskip, åtte ubåter samt Nordvard.
Hvor og hva Nordvard hadde vært og
gjort i Østersjøen vet vi ikke.

Den ankret opp i Soon 23. mai kl.
17.00. Dens oppgave var nå å være forsy
ningsskip for motortorpedobåter, motor
minesveipere, torpedobåter og torpedo-ja
gere. Kjeleolje til de to sistnevnte rypene
hadde den dog ikke. Skipet skulle stadig
skifte oppholdssted på grunn av faren for
angrep fra luften. Dette ble det lite av, da
faren for å gå på miner etterhvert ble like
stor. Den var ved ankomst «voll ausge
riistet», slik også Franken nå liggende i
Putziger Wik samt Kurland liggende i
Swinemiinde var. «Flottentross Heimat»

var nå redusert med ett skip.
Fregattenkapitän Harmsen på jageren

Karl Galster skrev bl.a. i sin krigsdagbok
at det var beroligende at det i Moss fan
tes et depotskip som kunne forsyne dem
med torpedoer, ammunisjon, reservedeler
for maskinen, proviant og så videre. Vi
dere at det var viktig at alle sjefer på de
for-skjellige fartøystypene visste hvor de
på grunn av «Fall Wallenstein» kunne
motta slikt. Selvsagt kunne alt dette også
fåes fra depoter i land, men jo flere steder
desto bedre. Han nevner ikke brennstoff,

smør-olje, vann med mere, men det gjaldt

Fall Wallenstein
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4. kvartal 2003
M/S RONJA COMMANDER

M/S ACTIVE PRINCESS
01.10. 2148 brt.

M/S JANNIKE V

M/S GEO SEARCHER

M/S SKANDI FALCON

Lekter BERTA
24.10. 897 brt.

M/S SKÅRHOLM

M/S MAGIC DREAM
31.10. 91 brt.

M/S HARALD V

M/S ISLAND PRINCESS II
14.11. 46 brt.

M/S RAMOEN
14.11. 2431 brt.

M/S REINEBUEN

M/S HAVILA TROLL
19.11. 4337 brt.

M/S TYBRING
01.12. 97 brt.

M/S CANICA

M/S GUNNAR LANGVA

M/S FAR SYMPHONY

M/S ACTIVE PRINCE

M/S BLÅMANN JUNIOR
17.12. 27 brt.

M/S AMADORA
18.12. 34 brt.

M/S BAUT

M/S BOURBON CROWN
22.12. 3134 brt.

M/S GEO ANGLER

01.10. 1021 brt.

09.10. 34 brt.

09.10. 1863 brt.

20.10. 2637 brt.

29.10. 120 brt.

07.11. 90 brt.

19.11. 230 brt.

03.12. 196 brt.

11.12. 2223 brt.

12.12. 3743 brt.

12.12. 2128 brt.

19.12. 741 brt.

30.12. 3080 brt.

Norsk ordinært register (NOR)

LLYR - Sølvtrans AS, Ålesund

- Aas mek. VersktedcAS, Vestnes (165 Riga Shipyard, Riga (skrog)
LMJO - Active Venture II KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo/Ålesund

- Brattvaag Skipsverft AS, Brattvåg (84) (overført samme dag til Gibraltar flagg)
LMGY - Westmarin Charter AS, Skudeneshavn

- ex britisk reg. SQUADRONAIRE (B.1988)
LMIQ - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund

- ex NIS-reg. GEO SEARCHER (B.1982)
LMLB - DOF Rederi As, Storebø/Bergen

- ex NIS-reg. SKANDI FALCON (B.1990)
LK8175 - Aarak Holding AS, Færvik/Arendal

- JSC Volgograd Shipbuilding Plant, Volvograd (451)
LMLP - Skår AS, Åkrehamn/Kopervik (R-557-K)

LMKO - Ecco Reker Havfruen AS, Søgne/Arendal
- ex Tyrkia reg. MAGIC DREAM (B. 2001)

LMLG - Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Båtservice Mandal AS, Mandal (40)

LMIR - Borgstein Skipsinvest AS, Ulsteinvik/Ålesund
- Princess Yachts International Plc., Plymouth (P65126)

LMLT -AS Ramoen c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund
- ex Kypros reg. PACIFIC PRIDE (B.1997)

LMGW - Reinebuen AS, Sørvågen/Svolvær (N-90-MS)
- Klevset mek. Verksted AS, Halsanaustan (80)

LMKL - Havila Troll AS (Havila Shipping AS), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik (77) (skrog v/Vyborg)

LHUX - Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø
- ex ikke reg. norsk OSCAR TYBRING (B.1979)

LMJH - Stein Erik Hagen, Oslo
- Baltic Yachts Oy AB, Bosund (B-140)

LMMC - Gunnar Langva AS, Ålesund (M-139-A)
- West Contractors AS, Ølen (24) Stocznia Pölnocna SA (Northern Shipyard)(skrog)

LMIS - Farstad Supply AS, Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (266) Maritim Ltd., Gdansk (skrog)

LMLW - Active Venture III KS c/O Fearnley Finans AS, Oslo/Ålesund

LLXA - Sigmund Jakobsen, Oppegård/Drøbak
- ex Taiwan reg. (B. 2001)

LMJY - Bukser og Berging AS, Oslo/Bergen
- Moen Slip AS, Kolvereid (50)

LMLY - Island Offshore II KS, Ulsteinvik/Ålesund

LMLA - Maritime Drømmer Kari Moe Sundli (Kari Moe Sundli, Stange), Averøy/Kristiansund
- Bremsnes Båtbyggeri, Averøy (231) (B.2002)

- ex NIS reg. HAVILA CROWN (B.2001)
LMML - Rem Offshore AS, Fosnavåg/Ålesund

- ex svensk reg. RÖNÖ (B. 1987)

- Brattvaag Skipsverft AS, Brattvåg (99) S.C. Aker Tulcea S.A., Tulcea (skrog)

- ex NIS reg. GEO ANGLER (B.1998)
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M/S TORM HERDIS

01.10. 36540 brt.
M/S CYPRESS TRAIL

M/S HAVILA CHIEFTAIN

21.10. 2028 brt.
M/S LYSVIK

M/T IONIAN TRADER

M/S TORM INGEBORG

11.11. 57095 brt.
M/S ASTREA

19.11. 9528 brt.
M/S MARINA

M/S SKANDI CALEDONIA

M/T BOW FIRDA
28.11. 23190 brt.

M/S TORM MARTA

M/T CLIPPER MOON

M/S POLAR VENTURER

05.12. 3935 brt.
M/T JO LIND

M/T CHAMPION VINCITA LAZC5

11.12. 25117 brt.
M/S BALTICA

18.12. 21224 brt.
M/S FAR SCANDIA

M/S FAR SPLENDOUR
22.12. 2542 brt.

M/S FINLANDIA

07.10. 42447 brt.

27.10. 5656 brt.

07.11. 24310 brt.

21.11. 3727 brt.

25.11. 3285 brt.

01.12. 36592 brt.

03.12. 35012 brt.

08.12. 19809 brt.

19.12. 2637 brt.

30.12. 19524 brt.

Norsk Internasjonalt skipsregister (NIS)

LAWS5 -

LAY05

LAYN5

LJYY3

LAYT5

LAYK5

LAYZ5

LAYY5

LAYU5

LAZD5

LAXZ5

LAZF5

LAYL5

Polar Duke AS (Rieber Shipping AS), Bergen

- Aktieselskabet Damspskibsseslskabet Torm clo Marina Park, (Repr.: Montana
Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Oslo),
København/Oslo
- ex Panama reg. SANTA TERESA (B. 1992)
- Partrederiet Clipper Car DA (Solvang ASA), Stavanger
- ex Liberia reg. CYPRESS TRAIL (B.1988)
- Borgstein Skipsinvest AS (Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg),
Ulsteinvik/Ålesund

- ex NOR reg. HAVILA CHIEFTAIN (B.1983)
LAYV5 - DFDS Lys-Line Rederi AS, Oslo
- ex DIS reg. LYSVIK ex NOR reg. LYSVIK (B.1998)
- Grangehill Company S.A. (Champion Tankers AS, Paradis), Panama/Bergen
- ex gresk reg. EVROS (B.1984).
-Aktieselskabet Damspskibsselskabet Torm c/o Marina Park, (Repr.: Montana
Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Oslo),
København/Oslo
- Hyundai Samho Heavy Industries Co.Ltd., (Sl62)
LAZA5 - Finland Roro KS c/o Fearnley Finans (Prosjekt) AS, (drift: Barber Ship
Management AS, Lysaker), Oslo
- ex finsk reg. ASTREA (1991)
- Marina Shipping AS (Jenset Rederi AS), Midsund/Molde
- ex spansk reg. MARINA DE ALCUDIA (B.1985).
Lombard Corporate Finance (December 2) Limited (DOF Management AS,
Storebø), Cheltenham/Bergen
- Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (19) Shipyard N.A.61 Communards,
Nikolaev (3003) skrog
LAVQ5 - Nordic Leasing Limited, (Odfjell ASA), London/Bergen
- Kleven Florø AS, Florø (144)
- Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm c/o Marina Park (Repr.: Montana
Agencies AS, drift: Thome Shipmanagement Norway AS), København/Oslo
- ex Panama reg. TORM MARTA (B. 1997)
- Partrederiet Clipper Star DA (Solvang ASA), Stavanger
- Kawasaki Shipbuilding Co., Sakaide, Kagawa (1531)

- ex Panama reg. TFFALES VENTURER (B.1986) ex NIS-reg.SEISVENTURER
- Winterport Investment I B.V (Jo Tankers AS), Spijkenisse/Bergen
- ex nederlandsk JO LIND (B.1982)
- Champion Vincita KS (Champion Tankers AS (drift: Halfdan Ditlev-Simonsen
& Co. AS, Billingstad)), Paradis/Bergen
- ex gresk reg. ST.NIKOLAI (B.1982)
- Finland RoRo KS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo
- ex belgisk reg. TRANSBALTICA (B.1990)
LCNM3 - Farstad Supply AS, Ålesund
- ex NOR-reg. FAR SCANDIA (B. 1991)
- Farstad Supply AS, Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (264) Maritim Ltd., Gdansk (deler av skrog)
LAZG5 - Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo
- ex tysk reg. TRANSFINLANDIA (B.1981)



Februar 2003:

M/S KÅGEN (LESZ) (292/—/1969) - fra Troms Fylkes Dampskibsselskap
ASA, Tromsø til Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Tromsø.

Juli 2003:

M/S BRØDRENE SKAVIK (3YHI) (48/-/1958) ex STRILBRIS - 81
ex SØRHAVN - 81 - fra Brødrene Skavik Mek. Verksted, Narvik til Per

Kristian Rognes, Trondheim/ Narvik, omdøpt til SØRFIAVN.
M/S CANICA (LJZF) (40/-/1999) - Stein Erik Hagen, Oslo, omdøpt
til CANICA II.

M/S CEMSTAR (LESX) (3.998/6.089/1977) - fra Norcem Transport
AS, Brevik til Norcem AS, Oslo/Brevik.

M/S CLOUSEAU (LJZC) (25/-/1995) - fra Aker Båtutleie AS, Oslo til
Asbjørn Abrahamsen, Tønsberg/Oslo.
M/S CONBERRIA (JWYT) (4.101/5.935/1981) ex BERRIA- 86 - fra

Norcem Transport AS, Brevik/Oslo til Norcem AS, Oslo.
M/S DON LORENZO (LIVN) (27/-/1990) ex PAT CRIS - fra Brødrene

Lorentzen AS, Værøy/Bodø til RuneThorni, Sandeljord/Bodø.
M/S ENGHOLM (LMPM) (32/-/xxxx) - fra Sigbjørn Boye,
Kolbjørnsvik/Fredrikstad til Jørn Arne Blair, Oslo/Fredrikstad.
Lekter FJORDKALK (LM6604/—/1978) - fra Norcem Transport AS,
Brevik/Oslo til Norcem AS, Oslo.

M/S GLADLAKS (JXTL) (771/859/1966) ex BRASKEN -99 ex KY
ROS - 85 exGARDEN-FJORD - 85 ex GARDEN - 84 ex LUNDSJØ
-81 ex REBENA -79 ex ELLEN BEWA -76 ex HANNE SCAN -70

- fra Gladlaks Transport AS, Storebø til Partrederiet Nor Shipping AS
(Olav Ståle Johansen), Giske, omdøpt til KYROS og hjemsted endret
fra Bergen til Ålesund.
M/S HAYILA RUNDE (LIQN) (2.107/2.607/1997) ex RESCUE
SAGA - 98 - fra Havila Supply Ships AS, Fosnavåg til Havila Offshore
AS, Fosnavåg. (I sept.drift
Havila Shipping AS).
M/S HAVILA TERN (LNAV) (1.104/800/1974/77/85) ex RESCUE

TERN - 98 ex WEST TERN - 85 - fra North Sea Rescue AS, Fosnavåg
til Havila Rescue AS, Fosnavåg, hjemsted endret fra Ålesund til Fosnavåg.
(I sept.drift Havila Shipping AS).

Tyrkisk nykommer
- Bergen Nordic, levert
fra verft i Tyrkia i april
til Bergen Tankers AS,
Straume/Bergen.
Gårfor Statoil i distri
busjonsfart, fotografert
i Langenuen 16. august
av Arne Sognnes

NOR - endringer, kjøp og salg m.m. M/F HVALER-FERGEN II (LAWE) (97/-/1963) - Hvalerfergen AS,
endret adresse fra Greåker til Gamle Fredrikstad, hjemsted uforandret
Fredrikstad.

M/S ISVIK (LEVC) (158/249/1955) ex ex FALKVÅG - 87 ex SALINA
-85 ex BLUE STAR -81 ex STJERNEN -81 ex STELLA RASK -72 ex
STELLARASK - 59 - fra Partrederiet Frøyland & Svendsbø ANS (Jan
Gunnar Frøyland), Skjold/Stavanger til Skipsaksjeselskapet Frøyland og
Svendsbøe, Skjold/Stavanger.
M/S KARLA (LEPJ) (376/484/1960) ex VINJEVÅG - 93 exTATJANA
- 85 ex GROLLEN - 79 ex JYTTE BRES - 69 - fra Partrederiet Eikenes-
Eikenes ANS (Atle Eikenes), Sunde i Sunnhordland/Haugesund til Lars
Eikenes Transport (Lars Eikenes), Karmsund/Haugesund.
M/S KONGSHAVN (JXBE) (-/-/1974) - fra Namsos Mudderkompani
ANS (Oddvar Sæther, Namdalen), Spillum/Namsos til Terje Johansen,
Namsos.

Flytekran KRAN III (LLWN) (265—/1941) - fra Høvding Skipsop
phugging (Mary Sønøve Høvding), Oslo/Sandnessjøen til Arvid Erling
Pedersen, Brønnøysund/ Sandnessjøen.
M/S LEFI LAKS (LJHO) (221/-/1964) ex FRØYAFERJA - 92 - fra

Midnor Havbruk AS, Hitra/Trondheim ril Renate Fisk AS (c/o Wikborg
Rein & Co, Oslo), Hestvika/Trondheim deretter ril Nye Midnor AS (c/o
Wikborg Rein & Co, Oslo), Hestvika/Trondheim.
M/S SK3RNIR (LHMS) (25/-/1994) - fraP.H.Opdal AS, Husnes/Bergen
til Berit Haver Lie, Ågotnes/Bergen.

August 2003:
M/S BETTINA (LERZ) (27/-/1989) - fra Christian Groeng, Oslo til
Torfinn Gangstad, Midsund/Oslo.
M/T BUNKER III (LKZT) (46/-/1961) ex MOBILBUNKER 12 - Vitek

AS, Godvik/ Bergen, omdøpt til OILTEK.
M/S BØLNES (LKSK) (57/-/1941) - fra Mattis Lauritzen, Rasta/Oslo
til Jarle Willy Olsen, Trondheim/Oslo.
M/S FJORD EXPRESS (LMYP) (31/-/1984)-TrygveTønnessen, endret
adresse fraTertnes til Haus, hjemsted uforandret Bergen.
M/S GRIP SUPERIOR (LHKC) (288/-/1986) ex BØE-JUNIOR - 89

ex WESTERN THUNDERBIRD - 94 - fra Grip Skipsinvest til Grip
Skipsinvest AS, Kristiansund
M/S GRIPFISK (LIQX) (474/600/1997) - samme som GRIP SU
PERIOR.

_________ i
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M/S IL MORO DI VENEZIA IX (LJIM) (39/-/1988) - fra Friva AS,
Grimstad/Oslo til II Moro AS, Grimstad/Oslo.

M/S ISLAND PRINCESS (LJYX) (33/-/1999) ex WHITE BEAUTY

- 02 - fra Borgstein Skipsinvest AS, Ulsteinvik/Ålesund til Jørn Johansen,
Harstad/Ålesund.

M/S JUNGMANN (LKKP) (155/244/1967/71/88/89) ex TOM
MELISE - 91 ex OLE KNUT - 87 ex BROA - 74 - fra Jungmann AS,
Ågotnes ril Grøntvedt Shipping AS, Kråkvåg, omdøpt til OLE MARIUS
og hjemsted endret fra Bergen til Trondheim.
M/S KENTER (LJXI) (183/-/1962) ex FÄRJA 61/256) - 99 - endret
fra Chain Corporation International Shipping AS, Avaldsnes/Kopervik
til Chainco International AS, Avaldsnes/Kopervik. I sept.ble adressen
endret til Haugesund, hjemsted uforandret Kopervik.
M/F LYDERHORN (LAGA) (161/-/1963) - fra R. Laschinger Holding
Norge AS, Bergen til Hjaltland Holding AS, Bekkjarvik/Bergen.
M/S MARY (LJHC) (47/-/1954) ex SJØHOLM - 01 ex MAAGØY -
85 - Kristian Werner Ernstsen, endret adresse fra Kristiansund til Skien,

hjemsted uforandret Bergen.
M/T RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN - 96

- Conocophillips Shipping Norge nr 2 AS, adresse endret fra Stavanger
til Tananger, hjemsted uforandret Stavanger.
Oppdrettsanlegg RENATE (LK4720) (128 m.) fra Midnor Havbruk
AS, Hitra/Trondheim til Nye Midnor AS (c/o Wikborg Rein & Co.,
Oslo), Hestvika/ Trondheim.

M/S RÅSA (LHQB) (93/-/1979) - fra Helgelandske AS, Sandnessjøen til
Jan og Torleif Charter DA (Jan Kvaløsæter), Flatanger/Sandnessjøen.
M/S SCANTANK (LKLG) (310/468/1965/92) ex KOPPAREN - 99 ex
HABE - 93 ex TUNSTEIN - 74 ex HELLE RUSE - 73 - fra Grøntvedt

Shipping AS, Kråkvåg/ Trondheim til Vågtrans AS c/o Arnt Erling
Paulsen, Herøy/Trondheim, omdøpt ril VÅGTRANS.
M/S SEVEN SEAS (LMAW) (34/-/1991) ex LADY RACINE - 03) -

Terje Huseby, Kopervik, hjemsted endret fra Haugesund til Kopervik.
M/S SJONA (LNOS) (135/20/1970) exÅRØY - 78 - fra Helgelandske
AS, Sandnessjøen til Gunnar Hugo Sanden, Alversund/Sandnessjøen,
omdøpt til HJEMMET.
M/S SKARLI (LJNI) (38/-71954) - fra Andreas Gyrre, Nesoddtangen/
Oslo til Stein Harald Strand, Rørvik/Oslo.

M/S SONGVAAR (LEUN) (16/-/1926) - fra KFUM Sjøkorps c/o
Øystein Karlsen, Kristiansand til Harald Abelsæth, Kristiansand.
M/S SVERRE IV(LHNB) (30/-/1915) - fra Magnus Nymo, Nygårdsjøen/
Hamnvik til Quest Shipping AS, Saltstraumen/Hamnvik.
M/S VESTBRONA (LLSP) (34/-/1914) ex NORDKYN - 46 - fra

Stiftelsen Norsk Kystkultursenter, Krsitiansund/Bergen til Terje Eng
vik, Frei/Bergen.
M/S WHITE PEARL (LLKR) (32/-/2001) ex CLEOPATRA D’OR

- 03 - Arne Høvik, Rådal/Bergen til Øistein Hartig, Kråkerøy/Bergen.
I sept. ble hjemsted endret fra Bergen til Fredrikstad.

September 2003:
M/S ALTSULA (LIFC) (83/-/1954/72/74) ex NIAL - 72 - fra Kirkenes

Salmon AS, Kirkenes/Kristiansund til Torgeirson AS, Kvaløysletta/
Kristiansund.

M/S BALTUS (LJHV) (37/-/1957) - fra Vidar Hop, Hardbakke/Bergen
til Vidar Hop Skyssbåter AS, Hardbakke/Bergen.
M/S BARIUM (LKWA) (679/830/1967) ex ANDFISKÅGA - 75 ex

INNVÆR - 83 - Norbar Minerals AS, adresse endret fra Tananger til
Stavanger, hjemsted uforandret Haugesund.
M/S BLUE C STAR (LLJO) (66/-/1980) ex THE DON V - fra

Premiere Cruise AS, Lillesand/Flekkefjord til Knut Syvertsen, Larvik/
Flekkefjord.
M/T BRAMO 2 (LKRZ) (113/-/1899) - fra Laksfrakt AS, Rørvik/Oslo
til Torgeirson AS, Kvaløysletta/Oslo.
M/S CALIOPE V (LMAB) (32/-/2002) - fra Gjerdrum Yacht Charter
AS, Hvalstad/ Oslo ril Per Christian Gjerdrum, Mads Christian Gjerdrum
og Mia Marianne Gjerdrum Helgesen, Nesøya/Oslo.

M/S CHRISTIANE (LIBX) (40/-/1879) - 5. Drammen Sjøspeider
gruppe (endret repr. fra Ole Petter Christensen, Drammen til Otto
Andreas Rustad, Drammen), Drammen.

M/F FINNØY (LJTI) (1.935/820/1999) - fra RT Finnøysambandet AS,
Stavanger til Stavangerske Finnøysambandet AS, Stavanger.
M/S FLUSTEIN (JWRG) (58/-/1946) - fra Hans Petter Bjerksted,
Finnås/Stavanger til Andre Hammersland, Søreidgrend/Stavanger.
M/F FOLDØY (LJNT) (1.656/405/1999) - samme som FINNØY.
M/S GLOMMEN (LEHX) (637/-/1948) ex ØSTFOLD - 91 ex SKULE

- 82 ex SØRØY - 66 - fra Østfold Fylkeskommune, Sarpsborg til Karen
Øye, Jørpeland og hjemsted endret fra Fredrikstad til Stavanger.
M/T HELENE KNUTSEN (LMDA) (11.737/14.848/1991) - Knutsen

Product Tankers KS (endret drift fra Knutsen OAS Shipping AS, Haug
esund til AS Norske Shell, Tananger/Oslo), Haugesund.
M/F KVITSØY (LAMM) (749/-/1971/92) ex FINNØY - 95 - fra

Rogaland Trafikkselskap AS, Stavanger til HSD Sjø AS, Bergen, omdøpt
til AUSTRHEIM og hjemsted endret fra Stavanger ril Bergen.
M/S KYST EXPRESS (JXOS) (116/-/1987) - fra Kaikanten Kurs
& Konferansensenter AS, Haus/Bergen til Trygve Tønnessen, Haus/
Bergen.
M/S LANGGRUNN (3YNR) (77/-/1959) ex HAVSTEIN - 01 - fra Borre

Havarivernskole FKF, Horten til Mads Hjorteseth, Mathopen/Horten.
M/T LISSAMAR (LDRM) (143/244/1965) ex BERGENTANK - 97 ex

ESSO 5 - 93 - fra Lissamar AS, Tromsø til Vesttank AS, Ålesund, omdøpt
til VESTTANK og hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund.
M/S MAMMUT (LLHN) (98/-/1939/77) - Telas Holding AS,
Kyrksæterøra/Ålesund, omdøpt til TELSTAR.
M/S MARIANNA-VIKTORIA (LLEH) (61/-1964) - fra Sirius DA

(Steinar Grøsfjell), Egersund til Arild Sveberg, Fredrikstad/Egersund.
M/S NORBAR (LAMN) (826/884/1971/90/95) ex GULLHOLM - 95
ex SEVALD -94 ex LOFOTFJELL -81 ex LOFOTØY -80 ex JOCERES
- 72 - samme som BARIUM.

M/S NORTHERN ADMIRAL (LJUX) (4.370/—/1999) - fra Trico
Shipping AS, Fosnavåg til District Supply VI AS, Storebø, omdøpt til
SKANDI ADMIRAL og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen.
M/S OLJEVERN 01 (LGDB) (233/—/1977) - endret fra Statens Foru
rensningstilsyn, Oljevernavdelingen (Kystverket, 2. Distrikt, Haugesund),
Horten til Statens Forurensningstilsyn clo Kystverket Vest, Haugesund,
Oslo/Horten.

M/S OLJEVERN 02 (LGEK) (231/—/1978) - endret fra Statens Foru

rensningstilsyn (Kystverket, 5. Distrikt, Honningsvåg), Oslo/Stavanger
til Statens Forurensningstilsyn c/o Kystverket Troms og Finnmark, Hon
ningsvåg, Oslo/Stavanger.
M/S OLJEVERN 03 (LGVG) (223/—/1978) - endret fra Statens Foru
rensningstilsyn (Kystverket, 1. Distrikt, Arendal), Oslo/Horten til Statens
Forurensningstilsyn c/o Kystverket Sørøst, Arendal, Oslo/Horten.
M/S OLJEVERN 04 (LGVL) (238/-/1978) - endret fra Statens Foru
rensningstilsyn (Kystverket, 4. Distrikt, Kabelvåg), Oslo/Stavanger
til Statens Forurensningstilsyn c/o Kystverket Nordland, Kabelvåg,
Oslo/Stavanger.
M/S OSCARSBORG II (JWAJ) (101/-/1999) - endret fra Sjøforsvarets
Forsyningskom. Verks., Bergen/Horten til Sjøforsvarets Forsyningskom.
Verks.(Forsvarsbygg, Hamar), Bergen/Horten.
M/S RAYMOND (LERW) (108/-/1950) ex RØDØY - fra Arne Magnus
Johnsrød, Tolga/Bodø til Thomas Groven, Ulsteinvik/Bodø.
M/S REMMING (JWQI) (60/-/1957) - Partrederiet Hovda DA (endret
reder fra Leif Hovda til Inge Olav Hovda), Fogn/Stavanger.
M/S RYGERHOLM (LATW) (-/-/1975) ex HAAEN - 99 - fra Rødne

Trafikk AS, Sjernarøy til Hollungen AS, Skjærhallen, omdøpt til PEL-
IÆRN og hjemsted endret fra Stavanger til Fredrikstad.
M/S RYGERØY (LAIB) (34/-/1988) ex SEA EXPRESS - 97 - fra
Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger til Salten Cruise AS, Bodø/
Haugesund.
M/S SENJATIND (3YYP) (23/-/1961) ex LUDVIG HANSEN - 75
ex BREITIND II - 73 ex LUDVIG HANSEN - 72 - fra Tor Larsen,
Tromsdalen/Tromsø til Gunnar Lorentzen, Moen/Tromsø.



Trico solgte sin Northern
Admiral til DOF som

gav den navnet Skandi
Admiral. Foto Dag

M/F SJERNARØY (LJTM) (1.656/405/1999) - samme som
FINNØY.

M/S SOLUND (LDWH) (35/-/1991) - fra Vidar Hop, Hardbakke/Florø
til Vidar Hop Skyssbåter AS, Hardbakke/Florø.
M/S STEIN ARVID (LGZN) (84/-/1949) ex KNAPPHOLM - 71

- fra Bjørn Elvenes, Sortland/Hammerfest til Gjermund Pedersen,
Holmestrand/Hammerfest.

M/S STORHOLMEN (LMVE) (40/-/1938) ex BRUSØYNES - 99

ex STORHOLMEN - 75 ex NYBO - 53 ex NYBONIA - 48 - fra Øy
vind Carlsen, Kristiansund/Oslo til Hege Ingeborg Bjerke Andersen,
Grimstad/Oslo.

M/F TAU (LLEQ) (1.436/--/1982) - Stavangerske AS (drift endret fra
Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik til HSD Sjø,
Bergen), Stavanger, deretter solgt fra Stavangerske AS, Stavanger til HSD
Sjø AS, Bergen, omdøpt til ODDA og hjemsted endret fra Stavanger
til Bergen.
M/S TRIKKEN (LCRQ) (46/-/1898) ex BRAAHOLMEN - 66 ex
FINKVEN - 16 ex SALANGEN - 11 ex CARL FJOHANNESEN
- 08 ex D/S - Måløy Sildoljefabrikk AS, Deknepollen/Måløy, endret
fartøystype fra stykkgods til passasjerbåt.
Lekter VALHALL (LK4750) (212/-/1989) - endret fra AS Aqua
c/o Rørvik Fisk og Fiskematforretning, Rørvik/Namsos til AS Aqua,
Rørvik/Namsos.

M/T VESTTANK (LFIO) (82/-/1966) ex HAVNESERVICE I - 97 ex
SOTRABUNKER -91 ex NOROL 29 -91 ex BP 29 -77 - fra Vesttank

AS, Ålesund til Partrederiet Vestvik DA (Johnny Vestvik), Vedavågen,
omdøpt til VESTVIK og hjemsted endret fra Ålesund til Kopervik.

September 2003
M/S ELIESER 6 (LEYV) (367/-/1980/90/96) ex NORDIC STAR - 92

ex ANTARES I - 89 - Den Indre Sjømannsmisjon, adresse endret fra
Bergen til Straume, hjemsted uforandret Bergen.
M/S STOREBJØRN (LDAI) (99/-/1953) ex FLAGAN - 98 - Partred
eriet Friberg og Friberg DA, endret best. reder og adresse fra (Lisbeth
Friberg), Drammen til Lisbeth Kristin Friberg), Svelvik, hjemsted
uforandret Drammen.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

Oktober 2003:

M/S ARABEAN NIGHT (LLMS) (23/-/1999) ex AMBASSADÖR

-01 - fra Jørn Johansen, Harstad/Tromsø til Helge Georg Lorentzen,
Trondheim/Tromsø.

M/S CAMILLA (LHUR) (38/-/1964) ex MARBELLA - 03 ex JEFF
POULSEN - 96 - Arne Kristian Bye, Vikersund/Drammen til Morten
Halvorsen, Skien/Drammen, omdøpt til YRLA.
M/S CFLAIN SURVEYOR (LK3185) (314/-/1967) ex FÄRJÄ 61/276
- 87 - fra Chainco International AS, Haugesund til Gudvangen Stein
AS, Gudvangen, omdøpt til BJØRKEBALJEN og hjemsted endret fra
Haugesund til Bergen.
M/S EFFI MARCONI (LJNA) (33/-/1996) - fra Morris Marine AS,
Nordre Frogn/Oslo til Jack-Erling Reisæther, Vestby/Oslo.
M/S FALKØY (LJNO) (61 /-/1937) ex SJØFALK - 82 ex ROGALAND -61

- fra MS Falkøy AS, Eide/Stavanger til Oddvar Vik, Haugesund/Stavanger.
M/S FISKESTRILEN (LNJP) (49/-/1904) - fra Norvald Arne Glesnes,

Glesvær/ Bergen til Kåre Solbakken, Storebø/Bergen.
Flytedokk FLYTEDOKK 78-MØLLERODDEN (10319) (-/-/1946) -
fra Moen Eiendommer AS, Kolvereid/Namsos til Nærøysundet Maritime
Næringspark AS, Kolvereid/Namsos.
M/S HAADYKK (LAOF) (93/-/1963) - fra Bukser og Bjerging AS,
Oslo/Stavanger til Helland Maskin (Knut Eirik Helland, Stord), Fitjar/
Stavanger omdøpt til KNUTEGUTT.
M/S HAVILA BORGSTEIN (LMCM) (3.905/2.350/2003) - Island

Offshore II KS, Ulsteinvik/Fosnavåg (Drift endret fra: Havila Supply
ASA til Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), omdøpt til BOUR
BON BORGSTEIN.

M/S HAVILA CHARISMA (LJQY) (2.599/2.600/1999) - fra Havila
Supply Ships AS, Fosnavåg til Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore
Norway AS), Fosnavåg, omdøpt til BOURBON CHARISMA og hjem
sted endret fra Ålesund til Fosnavåg.
M/S HAVILA EKO (LEOA) (1.673/2.100/1992) ex RESCUE EKO - 98

- samme som HAVILA CHARISMA, omdøpt til BOURBON EKO.
M/S HAVILA HIDRA (LJKQ) (3.102/4.640/1999) - samme som
FIAV1LA CHARISMA, omdøpt til BOURBON HIDRA.
M/S HAVILA SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) ex SK

AGERRAK - 00 - fra Havila Cable AS, Fosnavåg til Bourbon Cable AS
(Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg, omdøpt til BOURBON
SKAGERRAK og hjemsted endret fra Ålesund til Fosnavåg.
M/S HAVILA SURF (LMCP) (3.905/2.350/2003) - samme som

HAVILA BORGSTEIN, omdøpt til BOURBON SURF.

Trico solgte sin Northern
Admiral til DOF som

gav den navnet Skandi
Admiral. Foto Dag
Bakkajr .
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M/S HAVILA TAMPEN (LLZA) (3.325/4.250/2002) - samme som

HAV1LA CHARISMA, omdøpt til BOURBON TAMPEN, men hjem
sted uforandret Fosnavåg.
M/S HAVILA TRADER (LMGD) (2.478/4.114/1978) ex BOA

TRADER - 98 ex STRATHFARRAR - 96 ex STAD TROLL - 88 - fra

Havila Supply Ships AS, Fosnavåg til Bourbon Ships AS, Fosnavåg,
omdøpt til BOURBON TRADER.
M/S HENDAVIK (LMZJ) (48/-/1946) ex SALOME - 57 - fra Kystmu
seer i Sogn og Fjordane, Florø/ Måløy til Tor Løkeland, Atløy/Måløy.
M/S HESSFJORD (LCXK) (42/-/1912/50) ex HJORD - fra Torleif

Johansen, Hvittingfoss/Tromsø til Ringvassøy Museumslag, Hansnes/
Tromsø og slettet i merkeregisteret.
M/S HURUM (LAJT) (44/-/1965) - fra Svelviksand AS, Klokkarstua/
Drammen til Øystein Olav Nøss, Os/Drammen.
M/S JAN MAYEN (LAHV) (2.052/840/1988/92) - fra Jan Mayen
AS, Fosnavåg/Ålesund til Olympic Marine Research KS, Fosnavåg/
Ålesund.

M/S KONVALL (LKLS) (30/-/1939) - Bjørn Steinar Vik, adresse endret
fra Fjelldal til Bodø, hjemsted uforandret Svolvær.
M/S LOFJORD (LJCW) (99/-/1952) exTÖREFORS - 80 ex WARGÖN
- 70 - fra Arnulf LOrsa AS, Oslo til Jonatham Barret, Tjøme/Oslo.
M/S MANGELA (LAUD) (50/-/1989) ex HENNØY - 02 ex SEA

PRINCESS - 93 - fra Vestskyss AS, Stavanger til Bærøyfart AS, Sand
nessjøen, omdøpt ril BÆRØYCRUISE og hjemsted endret fra Stavanger
til Sandnessjøen.
M/S S.ODIN (3YQD) (97/-/1960) - fra Rederi Odin AS, Leknes/Svolvær
til Rederi Odinsen (Stig Olav Odinsen), Harstad/Svolvær.
M/F SAGVÅG (LANA) (291/-/1943) ex FJÆRLANDSFJORD 77 ex
GULA - 54 ex WISCHHAFEN - 52 - fra Bosvik AS, Stord/Bergen til
Bergsvåg Husbåt AS, Bergen.
M/S SEA REX (JXQH) (105/-/1958) ex EIDE REX - 96 ex KNOLL
- 88 ex ACHILLES - 87 - fra Dykkerteamet AS, Svolvær til Norsk Boav
vikling og Auksjon AS, Bodø/Svolvær.
M/S SENET (JWYM) (42/-/1958) - fra Arvid Enghaugen, Gressvik til
Gunnar S. Onarheim, hjemsted endret fra Fredrikstad til Bergen.
M/S SOGNEFJORD (LNEG) (1.439/-/1984) - Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane, Florø, ny drift: (Fosen Trafikklag ASA, Trondheim).
M/S SULINE (LFFD) (29/-/1977) ex PROGRESS - 92 ex CELINE

- 87 - fra Atle Tangenes, Hardbakke/Bergen til - Eos AS, Mathopen/
Bergen.

M/S VØMMØLBUEN (LAZU) (112/-/1956/72) ex FRØYFISK - 96
ex VESTFISK SENIOR - 94 ex VESTFISK - 93 ex SEIFRAKT - 88

ex TEX - 85 - fra Nesset Transport AS, Flatanger/Namsos til Terje Atle
Løkeland, Askvoll/Namsos.

November 2003:

M/S ALEXIS (LELX) (39/-/1953) ex SJØSPRØYT II - 90 - fra
Johnny Dalve, Kragerø til Rasmus Sundby-Sørensen og Kinda Larsen,
København/Kragerø (Mikkel Søren Sundby, Trondheim).
M/S ARTIG SECTOR (LFZJ) (37/-/1914) ex SIMRAD SONAR - 96
ex SIMRAD - 91 ex FLORØY - 67 - fra Thomas Solli, Skien/Horten til

Per Andreas Ringberg og Irma Helene Ringberg, Skien/Horten.
M/S CANNING (LNJW) (39/-/1907) ex VAHOLM - 61 - fra Sis

sel Marilyn Brungodt, Bergen/Namsos til Kjetil Nesthus, Svelgen/
Namsos.

M/S EPOS (LAZT) (120/-/1963) - fra Knut Jørgen Svåsand,
Strandebarm/Bergen til Vinnes Skyssbåtservice AS, Fusa/Bergen.
M/S FINSHIP (JXVD) (-/-/1987) - fra Stem AS, Sandefjord/Tønsberg
til Lindis Pauline Valsø, Trondheim/Tønsberg.
Lekter FJORD-1 ØLEN (LM6184) (133/-/1977) - fra Fjordlekter AS
v/Vestnes-regnskap AS, Vestnes/Bergen til Salthammer Båtbyggeri AS,
Vestnes/Bergen.
M/F FLEKKERØY II (LGZV) (187/-/1950 ex LOFOTFERJE V - 81
ex LAUPAREN - 77 - fra Havlaks AS, Ansnes til Nye Midnor AS (c/o
Wikborg Rein & Co., Oslo), Hestvik, hjemsted endret fra Florø til
Trondheim.

M/F HERLAUG (LEAR) (465/-/1956/86/93) ex GLUTRA - 94 - fra

Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos til Fosen-Linjen AS, Kråkvåg/
Trondheim og omdøpt til NIDAROS II.
M/S KAPTEIN DYRE (LESD) (43/-/1893) ex ROLAND - 49 ex
SKJELSV1K - 19 ex NEPTUNUS - 17 - fra Mons Johan Saue, Harstad
til Svein Roger Kildal, Trondheim, hjemsted endret fra Fredrikstad til
Trondheim.

M/S LILL-ANITA (LDQM) (25/-/1938) ex MAGNHILD - fra Andor
Kalusen, Heer/Svolvær til Solveig Røsshammer og Ove Morits Røn
ningen, Son/Svolvær.
M/S MAGNUM (LESU) (69/-/1907) ex SPURT - 92 ex HINNAGUTT
- 86 exTELAN - 85 ex FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - fra Jostein Nilsen,
Arendal/Halden til Magne Storesund, Torvastad/Halden.
M/S MELLØS (LDXL) (45/-/1874) ex RUGGEN 4 - 98 ex MELLØS

Kaptein Dyre er nå blitt
veteranbåt. Foto Tom

BjørgeJensen.
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- 85 ex FRIER - 33 - fra Karl Johan Kårbø, Sagvåg/Oslo til Melløs
Taubåt AS, Sagvåg/Oslo. I desember videre til Norden Contracting AS,
Straume/Oslo.
M/S MOONLIGHT (LCPC) (31/-/1949) ex VESLA - 56 - fra Arne
Jørgen Svendsen, Vennesla/Kragerø til Noliza Solheim, Elynnekleiv/
Kragerø.
M/S NAMDALINGEN II (LCYX) (138/38/1990) ex NAMDALIN
GEN - 00 - fra Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos til Rederiet TSE
Trygve Tønnessen (Trygve Tønnessen), Elaus, omdøpt til ELARDAN
GERPRIS og hjemsted endret fra Namsos til Bergen.
M/S NORDVIK (LIZL) (2.065/1.558/1980) ex TRANS NES - 01
- fra Nor-Cargo ASA, Oslo/Stavanger til Nor Cargo Holding ASA,
Oslo/Stavanger.
M/S NORTUN (LKRX) (98/-/1905) exTURØ - 54 ex FÆNØ - 45
ex WILLEMINA - 34 ex DE NOORD - 23 ex BRANDENBURG - 15
- Tom Ueland Bratås, Kopervik omdøpt til NORTUN AE 87.
M/S RICHARD WITH (LGWH) (11.205/930/1993) - Richard With
KS, Eggesbønes clo Havila AS, Fosnavåg/Narvik. Ny drift: (Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik).
M/S ROAR (LENZ) (17/-/1929/56) - fra Lise Møller Dreyer, Strandvik
til Sigbjørn Rognsvåg, Bergen, omdøpt til HAVBLIKK og hjemsted
endret fra Harstad til Bergen.
M/S SEAFINN QXHA) (24/-/1986) - fra Pacific Fishing Company AS,
Oslo til Allan Johansen, Oslo.
M/S STIGTIND (LDLT) (26/-/1923) ex HAVDUR - 75 - fra Eirik
Martin, Drøbak til Kjetil Fredheim Hansen, Bærums Verk og Pål Sund
fær, Oslo/Drøbak.
M/S TUNGENES (LOQH) (3.382/3.931/1974/79) ex TRANS SEA
- 01 - samme som NORDVIK. I desember videre til Nor-Cargo Ship
ping AS, Stavanger.
M/F ULVIK (LKRE) (737/199/1973/94) - fra HSD Sjø AS, Bergen
til Namsos Trafikkselskap ASA, Namsos, omdøpt til HERLAUG og
hjemsted endret fra Bergen til Namsos.
M/S VIKEN (3YBD) (215/-/1969) ex SHV FOSNA - 02 ex KJØLVA
- 95 - fra Skips Viken AS, Holmestrand til Arild Jacobsen, Kolbjørnsvik
og hjemsted endret fra Holmestrand til Arendal.
M/S VIKSTRAND (JWON) (68/-/1929) - fra Subsea Farming c/o
Bjørn C. Sfenevik, Sola/Kristiansand til Knut Børre Vatsvåg, Stavanger/
Kristiansand.

Desember 2003:
M/S ALDEN (JXJW) (55/-/1986) ex LANDØY - 90 ex SENJAHAMN
- 89 - endret fra Sogneskyss Astrid Vindedal (Svein Rune Vindedal, Aur
land), Udredal/Florø til Svein Rune Vindedal, Aurland/Florø.
M/S AURLANDSFJORD II (LJXE) (104/-/1983) ex VTS GUARD
- 99 ex SOLFUGLEN - 94 - endret fra Astrid Vindedal (Svein Rune
vindedal) til Svein Rune Vindedal, Aurland/Bergen.
M/S BOHUS (LHDT) (9.149/1.710/1971) exLION PRINCESS - 94
ex EUROPAFÄRJEN II - 87 ex EUROPAFÄRJEN - 85 ex PRINSES
SAN DESIREE - 83 - fra Color Line AS, Oslo/Sandefjord til M/V Color
Bohus AS c/o Larvik Scandi Line ASA, Oslo/Sandefjord.
M/S BULKVIKING (JWVH) (874/1.280/1972/79) exTHUNBOX2
- 86 ex VIKING SIGVALD - 78 - Seaworks AS, Harstad (Ny ISM-ansv.:
Geir Hokland AS, Harstad).
M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (21.699/2.880/1982) ex BAYARD - 90
ex OLAU BRITANNIA - 90 - fra Color Line AS, Oslo/Kristiansand til
M/V Color Christian AS, Oslo/Kristiansand.
M/S CLEOPATRA II (LJGC) (24/-/1998 - fra Arne Øvrebø, Bokn/
Haugesund til Guttorm Myklebust, Indra Arna/Haugesund, omdøpt
til TIR NA NOIR.

M/S COLOR FESTIVAL (LHDM) (34.417/3.019/1985) ex SILJA
KARNIVAL - 94 ex SVEA - 92 - fra Color Line AS, Oslo til M/V
Color Festival AS c/o Larvik Scani Line ASA, Oslo.
M/S COLOR VIKING (LLTF) (19.763/2.390/1985) ex STENA IN
VICTA - 00 ex PEDER PAARS - 91 - fra Color Line AS, Oslo til M/V
Color Viking AS c/o Larvik Scani Line ASA, Oslo.

Lekter CUBIK I (LK4645) (74/-/1964) - fra Havneservice AS, Mo i
Rana/Bergen til Stensen Havneservice AS, Leknes/Bergen.
M/S GRIDOS (LHLM) (48/-/1994/99) - fra Fjordfart AS, Frekhaug/
Bergen til Stavanger kommune c/o Stavanger Brannvesen, Stavanger/
Bergen.
M/S GRYTAFJORD (LGDL) (41/-/1931) - fra Solveig Berglund, Ball
stad til Tor Marthinsen, Oslo,hjemsted endret fra Trondheim til Oslo.
M/S GRYTØY (LDSB) (84/-/1954) - fra Ottar Starheim, Moss/Risør til
Marty Denham og Camilla Saga Ulrika Johansson, Oslo/Risør.
M/S HALSVIK II (LJXZ) (1.9481.880/1990) ex RUSALKA II - 99
- endret fra Wergeland Shipping AS til Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/
Florø.
M/S HALSVIK III (LJHE) (818/965/1983) ex CROSS COAST - 00
ex MARIA - 98 - samme som HALSVIK II.
M/S HOLLUNGEN (LIJS) (28/-/1978) ex VESTBYGD CRUISE - 01
ex VIKING SAGA -99 ex JOHAN SKYTTE -96 ex ANSGAR -91 ex
JOHAN SKYTTE - 90 exÅRÅS - 90 - fra Glomma Bulk AS, Greåker/
Fredrikstad til Hvalersambandet AS, Skjærhallen/Fredrikstad.
M/S HOLMTUN (LEDW) (94/145/1913/29/50) ex FJELLTUN
- 72 ex HØLEFJORD I - 50 ex ENGENE - 29 ex SUNDAL - 28 - fra
Gabriel Bouvier, Salsbruket/Brønnøysund til Fredship AS, Austrheim/
Brønnøysund.
M/F HVALER-FERGEN II (LAWE) (97/-/1963) - fra Hvalerfergen

AS, Gamle Fredrikstad/Fredrikstad til Hvalersambandet AS, Skjærhallen/
Fredrikstad.
Lekter JOB I (LK7495) (102/-/1999) - fra Havneservice AS, Mo i
Rana/Mo til Stensen Havneservice AS, Leknes/Mo.
M/S KRONPRINS HARALD (JXIO) (31.914/4.500/1987) - fra
Color Line AS, Oslo til M/V Color Harald AS c/o Olav Nils Sunde
AS, Oslo.
M/S LA POSTE (LJSP) (38/-/1993) - fra fra Servus AS, Oslo til Kris
tiania Eiendomsforvaltning AS, Oslo.
M/S LASERENISSIMA (LJIU) (27/-/1998) - fra Anders Eide, Nesbru/
Oslo til Vikra AS, Svartskog/Oslo.
Fl.dokk LAKSEVÅG DOKK NR. 2 (LHFU) (19.712/—/1913) ex
VEROLME NO. 8 - fra Eicon Finans AS, Lysaker/Bergen til Bergens
mekaniske Verksted AS, Laksevåg/ Bergen.
M/S NAPPEN (LEMS) (27/-/1895) ex NAP - 39 - samme som JOB I.
M/S NESVAAG (LLZU) (42/-/1953) - fra Svein Waage, Hardbakke/
Florø til Morten Haugstad, Sandnes/Florø.
M/S NEW ZEALAND ENDEAVOUR (LLIY) (38/-/1993) - samme
som LA POSTE.

M/S PALMEN (LCIL) (14/-/1935) - fra Nordre Berg Historie og Byg
demuseumslag (Trond Hellemo), Senjahopen/Narvik til Andelslaget MK
Palmen (Ronald Øystein Amundsen), Sørreisa/Narvik.
M/S PETERWESSEL (LMYM) (30.316/3.630/1081/88/03) ex WASA
STAR - 84 - fra Color Line AS, Oslo/Larvik til M/V Color Wessel AS
c/o Larvik Scani Line ASA, Oslo/Larvik.
M/S PIBERVIGEN (LCSM) (457/-/1951) ex HAMARØY - 82 - fra
Sørlands Service AS, Kristiansand/Oslo til Carl-Erik Pettersen Rasch-
Haugen og Roar Faste Liang Nilsen, Kristiansand/Oslo.
M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF) (35.855/—/1981/90/92) -
fra Color Line AS, Oslo til M/V Color Ragnhild AS c/o Larvik Scandi
Line ASA, Oslo.
M/S RIND (LKUE) (21/-/l911) ex RAGNVALD I - 86 rxTRYG - fra
Stiftelsen Seilkutteren Rind (Rolf Hystad), Stord/Bergen til Hammerø
Shipping AS, Sunde i Sunnhordland/ Bergen, omdøpt til STRAND
LANDET.

M/S RØVÆR (LCWE) (39/-/1944) ex SILDEN -51 - fra Bjørn Lauger
ud, Lillehammer/Stavanger til RolfArne Johnsen, Søgne/Stavanger.
M/S SKAGEN (JXUQ) (12.333/1.219/1975/82) ex BORGEN - 90 - fra
Color Line AS, Oslo/Kristiansand til M/V Color Skagen AS c/o Larvik
Scani Line ASA, Oslo/Kristiansand.
M/S SKANDI ADMIRAL (LJUX) (4.370/—/1999) ex NORTHERN
ADMIRAL - 03 - District Supply VI AS, Storebø/Bergen. (Ny ISM-ansv.;
DOF Management AS, Storebø)



M/S SKANDI MARSTEIN (LIDL) (3.171/4.257/1996) sjøs. REM
THERESE - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen (Ny ISM-ansv.: DOF
Management AS, Storebø).
M/S SKANDI SOTRA (LLYV) (3.482/3.933/2003) - samme som
SKANDI MARSTEIN.
M/S SKANDI STOLMEN (LIPM) (1.968/3.115/1997) - samme som
SKANDI MARSTEIN.
M/S SKANDI STORD (LJLD) (2.656/—/1999) - samme som SKANDI
MARSTEIN.
M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96

- Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/Måløy (Ny ISM-ansv.:
Bastø Fosen AS, Trondheim).
M/S STORSAND 10 (LFPF) (665/-/1960) ex ARNSTEIN - 02 ex
SLØVÅG - 96 ex ARNSTEIN - 95 ex AXEL SIF - 66 - fra Karl Johan
Kårbø, Sagvåg/Ålesund til Norden Contracting AS, Straume/Ålesund.
M/S SVEANORD (LHQR) (834/1.150/1976/93/95) ex NORDNES
-95 ex FINNPORTI -94 ex ANDRAMARI -94 - Norbulk AS, Harstad
(Ny ISM-ansv.: Geir Hokland AS, Harstad).
M/S SØRFJORD I (LFMH) (49/-/1919) exARNAFJORD II - 39
- fra Birger S.A.Lorentzen, Skien/Bergen til Kari Margrete Midøy,
Rasta/Bergen.
M/S VICTORIA REGINA (LCZR) (33/-/1971) ex BARBARA B - 80
- fra Chart IT Finn Rune Christiansen, Kristiansand til Tore Nyrud,
Rykkin/Kristiansand.

Juni 2003:
M/S OCEANIC KING (LAQI5) (12.867/4.500/2000) sjøs. POLAR
KING - Polar Queen AS, Bergen - omdøpt til POLAR KING. I desember
(Rieber Shipping AS, Bergen)

Oktober 2003:
M/T BOW SPRING (LAHJ2) (17.561/28.060/1976) - Irina AS,
Haugesund, omdøpt til BOW NEPTUN.
M/S BREMON (LAFN5) (5.312/8.650/1976) ex BREMÖN - 97 - fra
B & N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brænde DA (Forr.: Th.
Jacobsen & Co. A/S, Sarpsborg, drift: B & N Shipmanagement As,
Sarpsborg), Oslo ril AB Cypressen Nr. 4784 v/ Bolagspoolen AB (Sunbay
Management AS, Bergen), Sølvesborg, omdøpt til REMO og hjemsted
endret fra Oslo til Bergen.
M/S BUCCANEER (LDYT3) (2.649/2.058/1982/90) ex DRIVE
OCEAN II - 91 ex MORAY HARSTAD - 90 ex SMIT MORAY - 87
ex MORAY HARSTAD - 87 - fra Buccaneer Navigation Limited (Fort.:
Finn Bjørnstad, Jar, repr.: John Arne Johnsen c/o Subsea 7, Grimstad,
drift: DSND Subsea AS, Grimstad), Nassau/Bergen til Daysland N.V
(Repr.: Lee Consulting AS, Egersund, drift: DSND Subsea AS, Kris
tiansand), Curacao/Bergen.
M/S BUFJORD (LAEQ5) (2.138/2.150/1983/95/99) ex KVATROB
ULK - 02 ex STAALVANG - 99 ex MARPOL OMAN - 95 ex EIDE
RESCUEII -93 ex MÖNCHGUT -91 - fra ANS Bulk AS v/Andersson
& Co. AS til UMI Invest AS v/ Andersson & Co. AS, Grimstad (Drift
uforandret: IUM Shipmanagement AS, Grimstad).
M/S EURO TRANS (LAKW5) (1.016/1.452/1979) ex PIQUENCE
- 98 - fra Trondheim Skipsinvest AS, Trondheim til Continental Transport
AS (Continental Ship Management AS), Karmsund og hjemsted endret
fra Trondheim til Haugesund.
M/S FORTUNA SPIRIT (LAEF4) (45.777/78.531/1982) exTEEKAY
FORTUNA - 03 ex BONA FORTUNA - 00 ex HØEGH FORTUNA
- 92 ex AMBIA FORTUNA - 89 ex HØEGH FORTUNA - 86 - fra
Bona FortunaKS (Teekay Shipping Norway AS), Oslo til CentaurTrad
ing Inc. (repr.: Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysaker, drift:
Teekay Shipping Norway AS, Oslo), Monrovia/Oslo.
M/S FOUNTAIN SPIRIT (LAZD4) (45.777/78.488/1982) ex

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

TEEKAY FOUNTAIN - 03 ex BONA FOUNTAIN - 00 ex HØEGH
FOUNTAIN - 92 - fra Bona Shipholding Ltd. (Teekay Shipping Norway
AS, Oslo), Hamilton/Oslo til Petronella Trading Co. (repr.: Tschudi &
Eitzen Ship Management AS, Lysaker, drift: Teekay Shipping Norway
AS, Oslo), Monrovia/Oslo.
M/S HAVILA CAPTAIN (LIQU3) (1.658/2.000/1983) ex BOA
CAPTAIN - 98 ex SALVICEROY - 97 ex SMIT-LLOYD 122-93
- fra Havila Supply Ship AS (Havila Suplly ASA), Fosnavåg/Ålesund til
Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg, omdøpt
til BOURBON CAPTAIN og hjemsted endret til Fosnavåg.
M/S HAVILA CHARMER (LLPC3) (1.623/1.700/1993) ex TOR
BAS - 98 - samme som HAVILA CAPTAIN, omdøpt til BOURBON
CITARMER og hjemsted endret til Fosnavåg.
M/S 1TAVILA REEL (LIHV3) (3.186/3.083/1976/77/85/92/00) ex
BOA REEL - 98 ex HIGHLAND REEL - 95 ex TENDER CONTEST
- 85 - samme som HAVILA CAPTAIN, omdøpt til BOURBON REEL
og hjemsted endret til Fosnavåg.
M/T NORDIC SAVONITA (LALT4) (58.959/108.712/1992) ex
STENA SAVONITA - 97 ex SAVONITA - 94 - fra Ugland Nordic
Investment AS, Sandefjord/Grimstad til Nordic Savonita L.L.C. (repr.:
Niels Erik Feilberg, Tønsberg, drift: IUM Shipmanagement AS, Grim
stad), Majuro/Grimstad.
M/T NORDIC TROLL (LAOF2) (38.406/58.327/1981) ex
PETROTROLL - 03 ex SKAUSTREAM - 93 ex JAGUAR - 91 - fra
Ugland Nordic Investment AS (IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Sandefjord/Trondheim til Nordic Troll & Trym L.L.C. (repr.: Niels
Erik Feilberg, Tønsberg, drift: IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Majuro/ Trondheim.
M/T NORDIC TRYM (LAYB4) (45.104/80.745/1987) ex PETRO

TRYM - 03 ex PRIMO - 95 ex OSCO BEDUIN - 89 - fra Ugland
Nordic Investment AS (IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Sandefjord/Trondheim til Nordic Troll & Trym L.L.C. (repr.: Niels
Erik Feilberg, Tønsberg, drift: IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Majuro/ Trondheim.
M/T NORDIC YUKON (LAOX4) (56.020/97.068/1992) exWILMA
YUKON -01 ex WILOMI YUKON -97 - fra Ugland Nordic Investment
AS (IUM Shipmanagement AS, Grimstad), Sandefjord til Nordic Yukon
L.L.C. (repr.: Niels Erik Feilberg, Tønsberg, drift: IUM Shipmanagement
AS, Grimstad), Majuro/Sandefjord.
M/T SARAVIKING (LAZH4) (43.398/84.040/1990) exTORM SITA
- 02 ex BONA BAY - 96 ex GOLAR PERTH - 93 - fra Gyda Tankers
AS (Waterfront Shipping AS), Oslo til Blackhn Shipping Inc. (Repr.;
Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen Ship
Management AS, Lysaker), Majuro/Oslo.
M/S SIBOEVA (LASS4) (45.593/83.155/1993) - fra K/S Burmeister &
Wain 1 (repr.: Anders Bergh Jacobsen, Oslo, drift: Acomarit AS, Oslo),
København/Oslo til K/S Burmeister & Wain 1 v/Dai Administration

A/S, (Repr.: Anders Bergh Jacobsen, Oslo, drift: Acomarit AS c/o V
Ships Norway AS, Oslo), Horsen/Oslo. I november (Repr.; Waterfront
Shipping AS, Oslo)
M/T SITACAMILLA (LAXW4) (43.406/83.260/1988) ex BURWAIN
PACIFIC - 95 ex CHRISHOLM - 92 - fra Sitacamilla AS (Waterfront
Shipping AS), Oslo til Bonito Shipping Inc. (Repr.: Simonsen Føyen
Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), Majuro/Oslo.
M/TSITAKATHRINE (LAEG5) (43.733/83.970/1986) ex BURWAIN
ATLANTIC -96 ex NORDFLEX -91 - fra Sitakathrine AS (Waterfront
Shipping AS), Oslo til Albacore Shipping Inc. (Repr.: Simonsen Føyen
Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), Majuro/Oslo.
M/T SITAMARIE (LAXX4) (43.406/83.260/1988) ex BURWAIN
SCANDIC - 95 ex FREDHOLM - 91 - fra Sitamarie AS (Waterfront
Shipping AS), Oslo til Skipjack Shipping Inc. (Repr.: Simonsen Føyen
Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), Majuro/Oslo.
M/T SITAMIA (LATX5) (43.414/84.040/1988) ex PETROBULK



Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
o

Årsmøtetfor Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avholdes i Haugesund
Lørdag 8. mai 2004 kl. 16.30

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

Før møtets begynnelse inviteres medlemmene til båttur i Karmsundetfra Haugesund til Kopervik og tilbake. Båten går
fra Indre kai i Haugesund kl 1200, retur til Haugesund kl 1500, for så ågå til Vibransøy.

Ved ankomst Vibransøy blir det servering av lapskaus. Etter årsmøtet blir det anledning til en guidet omvisningpå øya.
Deretter sosialt samvar med servering av reker, filmfremvisning mm. Måltidene vil vare gratis, drikke kan kjøpes.

Det er mulig å overnattepå Vibransøy under enkleforhold; ta isåfall med sovepose. En enkelfrokost serveres søndag
morgen. Om du ønsker å overnatte i Haugesund, vil båt avgåfra Vibransøy kl 2100.

Det kreves ikke bindende påmelding til arrangementet, men vår lokalavdeling i Haugesund vil gjerne vite hvor
mange som vil delta på årsmøtet. Gi en melding til Alf Johan Kristiansen tel 91 17 10 94 eller Stein Erik Dags
land tel 32 73 62 50

Vi håper at mange vil finne veien til Haugesund denne gangen og ønsker vel møtt!

Møtet avholdes på Vibransøy. Båt avgår fra Garpeskjærskaien, Haugesund kl 1500
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Årsberetning for 2003

Årsberetninger fra lokalavdelingene for 2003
Regnskap for 2003

Styrets forslag til kontingent for 2003
Styrets forslag til budsjett for 2005

Valg av Formann for 1 år

Eventuelt

o
Årsmøte for

Sakliste:

Styret

Sekretær for 2 år

Redaktør for 1 år

Valgkomite for 1 år
Revisor for 2 år



For året 2003 kan vi notere en bra oppgang i medlemstallet. Ved årets begynnelse var
medlemstallet 1263 og ved årsskiftet var tallet kommet opp i 1332 medlemmer.

Medlemsbladet SKIPET er på mange måter föreningens ansikt utad til medlemmer og andre.
SKIPET kom ut med 4 numre i 2003. Innholdsmessig følges tradisjonen, med rederihistorie,
flåte-lister, en rekke faste spalter, samt mye tilfeldig stoff.

NSSs øvrige virksomhet har ikke gjennomgått store endringer i 2003. Lokalavdelingen NSS-
Østlandet har hatt en del medlemsmøter gjennom året. Nordvest Skipshistorisk Selskap i
Ålesund er en aktiv förening og har gjennomført en rekke møter i 2003. NSS-Bergen ble
startet opp igjen høsten 2000 og har holdt større aktivitet også dette året. Videre har vi aktive
lokalavdelinger som NSS-Haugarland i Flaugesund 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 (Øivind Johnsen) 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 loka
lavd. Arbeidsutvalg,revisor og valgkomite velges av årsmøtet. NSS s økonomi er noe an
strengt, viser til eget regnskap. Årsmøtet er föreningens øverste bestemmende organ.

I år 2003 ble årsmøtet awiklet 26. april ombord i M/S «Bruvik» ved kai i Vågen i Bergen.

Dette årsmøtet valgte slik:

For 1 år: Formann PerAlsaker

Ikke på valg: Sekretær Frode Folkestad
For 2 år;

For 1 år: Redaktør Dag Bakka jr.
Ikke på valg: Revisor Harald Bjørkli

For 1 år:
For 1 år:
For 1 år:
For 2 år:

Kasserer Leif K. Nordeide

Valgkomite Dag Bakka jr
Valgkomite Terje Nilsen
Valgkomite AlfJ. Kristiansen
Vararevisor Per Albert Lund

o
Arsberetning 2003



INNTEKTER:

Kontingent
Salg eldre utg.SKIPET m.m.
Gåver m.m.
Ref.moms/tilskudd
Renteinntekter

Inntekter:

UTGIFTER:

Trykking SKIPET
Portoutgifter
Andre driftsutgifter
Biblioteket, bøker og reoler
Medlemsskap i andre foreninger
Overført lokal avd.
Fotosamling
Postgiro/bankomk.
Årsmøte/styremøte m.m.
Endring forskuddsbet. kontigent (261.900-289.800)

Utgifter:

ÅRETS RESULTAT

EIENDELER:
Kassabeholdning
Innskudd (post/bank)
Sum

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:
Forskuddsbetalt kontigent

Eiendeler pr.01.01.02
Årets underskudd

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 2003

Leif K.Nordeide
kasserer

Resultatregnskap pr. 31.12.2003

Balanse pr,

Bergen, 15.01.2004

Per Alsaker
formann

2003

426.300
8.455

152.168
27.501

5.651

483.075

330.000
29.148

9.033
9.274

20.000

7.531
27.900

437.133

-35.519
45.942

10.423

1.265
1.158

1.824

2002

402.200
8.360

35.054

453.976

331.750
45.611

12.518
12.545

16.384
86.900

527.674

38.179
- 73.698

-35.519

Harald Bjørkli
revisor

0
8.362

9.098
9.608
1.200

2.060

45.942 - 73.698
'

31.12.2003

4.205 56
295.592 226.325

299.797 226.381

289.800 261.900



Styret: Per Albert Lund
Bjørn Djupevåg
Svein Thorgersen

Aktiviteter:

6. mars Lysbildekveld med bilder fra Bergen havn og andre farvann
24.april Marius Thomassen besøkte oss med foredraget:

Det har vært holdt fire møter i foreingen i 2003:

Møtene har vært holdt i Norges Fiskerimuseums lokaler på Bontelabo. Frammøte har vært vel 20
personer per møte.

Økonomi:

Lokalföreningen har ikke hatt egne midler i året, men møteutgiftene har vært dekket av hovedforenin
gen.

Medlemstall:

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

For NSS-lokalavdeling Bergen, 25. januar 2004

Årsmøte for NSS-0 er endelig bekreftet og avholdes i Horten Sjømannsforenings
lokaler 24. april 2003.

Inntekter:

Kontingent
Salg/gave
Renteinntekter

Sum inntekter

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, avd Bergen

Styret ble valgt på møte i lokalföreningen 4. februar 2003

Urviklingen av den Kgl Norske Marine 1814-2000
6. november Glimt fra Freiholtz-samlingen
4. desember Fjordabåter i krigstjeneste ved Flalvor Sperbund

Budsjett NSS 2005

397.000,-
9.000,-
4.000,-

410.000,-

Ärsmelding 2003

NSS-ØSTLANDET

Utgifter:

Trykking SKIPET 323.000,-
Portoutgifter 40.000,-
Drift 10.000,-
Bibliotek 10.000,-

Årsmøte/styremøter 4.000,-
Lokalavd./til disp. 20.000,-

Omkostninger 1.000,-

Sum utgifter 410.000,-

40.000,-

Per Albert Lund



Konstruksjonsfartøyet
Buccaneer er nå solgt til
Daysland NV, Cura
cao, men medfortsatt
managementhos Subsea7
i Grimstad. Her er

fartøyetfotografert under
opplag i Bratteklev ved
Arendal sommeren 2003
av Yngvar Berthelsen

MARS - 97 - fra Sinnini Ltd. (Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), Nassau/Oslo til Yellowfin Shipping Inc. (Repr.: Simonsen Føyen
Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), Majuro/Oslo.
M/T SITAVERA (LATY5) 43.414/84.040/1989) ex PETROBULK
JUPITER - 97 - fra L/P Nordan Tankers 2 (Tschudi & Eitzen Ship
Management AS, Lysaker), Monrovia/ Oslo til Bluefin Shipping Inc.
(Repr.: Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Oslo, drift: Tschudi & Eitzen
Ship Management AS, Lysaker), Majuro/Oslo.

November 2003:
M/S NORTHICA (LAPP5) (4.462/6.679/1980) ex SUULA - 00
ex CARUPANO - 90 ex EMDEN - 86 ex BOMIN EMDEN - 83
- Seaforth Maritime Limited (Repr.: Continental Ship Management
AS, Karmsund), Douglas/Bergen (ny drift: Ebon Ship Management
As, Drøbak).
M/S SIBONANCY (LAUI4) (45.593/83.155/1994) - fra KIS Danskib
16 c/o Investeringsgruppen Danmark A/S (repr.: Anders Bergh Jacobsen,
Oslo, drift: Acomarit AS, Oslo), København/Oslo til KJS Obo (Repr.:
Waterfront Shipping AS, Oslo, drift: Acomarit AS c/o V Ships Norway
AS, Oslo), København/Oslo.
M/S SIBONATA (LATM4) (45.593/83.155/1994) - fra K/S Obo
c/o Investeringsgruppen Danmark A/S (repr.: Anders Bergh Jacobsen,
Oslo, drift: Acomarit AS, Oslo), København/Oslo til K/S Obo (Repr.:
Waterfront Shipping AS, Oslo, drift: Acomarit AS c/o V Ships Norway
AS, Oslo), København/Oslo.
M/T TRADER (LGST3) (63.248/127.545/1978) ex POLYTRADER

- 03 - Dukkar Engineering Limited c/o Quijano & Associates (BVI)
Ltd., Road Town/ Kristiansand. (Endret drift fra: Rasmussen Maritime
Services AS til OSM Ship Management AS, Kristiansand).

Desember 2003:
M/S BERGE ATHENE (LAKK2) (112.947/225.162/1979) ex PAN
KAR THEODOROS - 88 ex KONKAR THEODOROS - 87 - Par
trederiet Bergesen Goic DA, Oslo/Stavanger (Ny repr.: Bergesen Norway
AS, Oslo, drift uforandret: Bergesen D.Y ASA, Oslo).
M/S BERGE ATLANTIC (LAIP5) (91.962/172.000/1998) - samme
som BERGE ATHENE.

M/T BERGE COMMANDER (LAJS4) (45.032/56.875/1991) - samme
som BERGE ATHENE.
M/T BERGE FROST (LAMW4) (50.699/56.174/1983) ex FLOREAL
- 91 - samme som BERGE ATHENE.
M/S BERGE NORD (LADY5) (107.512/220.353/1997)-samme som
BERGE ATHENE.
M/S BERGE PACIFIC (LAIK5) (118.491/231.850/1986) ex IRON
PACIFIC - 98 - samme som BERGE ATHENE.
M/S BERGE SHAN (LARG5) (100.070/200.692/1986) ex CHIRI
BETSU - 00 ex CHIRIBETSU MARU - 95 - samme som BERGE
ATHENE.
M/S BERGE STAHL (LAT02) (175.720/364.767/1986) - samme som
BERGE ATHENE.
M/T BERGE SWORD (LAGP2) (44.502/48.224/1978) ex EX
CALIBUR - 88 ex HØEGH SWORD - 86 - samme som BERGE
ATHENE.

Oktober 2003:
M/T BERGEN STAR (LIPB) (1.868/2.550/1981) ex CRESTAR- 96
ex KEKE - 90 ex TORASUND - 85 - solgt til Jet Tank Shipping Co.
(Jet Tank Maritime Co.), Piraeus, Hellas, omdøpt til JET XIV med
signal SYGG.
M/S BLUE TIGER (LLGN) (26/-/1996) ex FIVE CEES - 01 - Hatra
Trading & Finans AS, Oslo - solgt til Monaco
M/S BRUMARK (LJJC) (233/—/1963/75/97) - Østanger AS,
Torangsvåg/Haugesund (H-242-AV) - slettet 02.10.2003 som op
phugget.
Lekter CONMIX I (LK2111) (1.959/—/1975) - Aker Marine Con
tractors AS, Oslo - solgt til Storbritannia
M/S GALTESUND (LAEB) (556/-/1950/65) ex VIKINGFJORD
- 96 ex TRØNDELAG - 89 ex AURE - 64 - Mørland & Karlsen AS,
Arendal - solgt til Finland
M/S HAVILA CHIEFTAIN (LJYY) (2.028/2.209/1983) ex REMBAS
- 98 ex STRILBORG - 93 ex SOLFONN - 93 - Borgstein Skipsinvest

NOR - Slettet (utgått av registeret)
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AS (Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund -
overført til NIS, samme navn, signal LJYY3.
M/S HESA (JXBS) (189/295/1956/88) ex BIOTØFF - 92 ex VEVOSA
- 88 ex GODFJORD - 77 ex KIRSTEN - 68 ex FJORDSKÄR - 65
ex TRYSFJORD - 58 - Skipsaksje-selskapet Sirius, Sortland - solgt til
Mongolia, registrert på Ventilo Shipping Services Ltd, Phnom Penh,
Cambodia og omdøpt ril TEMETERON med signal XUB78.
Lekter KG4 (LK5277) (519/—/l 967) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG5 (LK5167) (331/—/1935) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG6 (LK5278) (519/—/1965) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG11 (LK5279) (519/—/1963) - Svelviksand AS, Klokkarstua/
Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG14 (LK5169) (370/—/xxxx) ex KULL - 52 - Svelviksand AS,

Klokkarstua/Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG15 (LK5290) (348/—/1958) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG16 (LK5291) (348/—/1958) - Svelviksand AS, Klokkarstua/
Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG17 (LK5292) (348/—/1958) - Svelviksand AS, Klokkarstua/
Drammen - solgt til Gibraltar
Lekter KG18 (LK5293) (348/—/1959) - Svelviksand AS, Klokkarstua/
Drammen - solgt til Gibraltar
M/S MEGA MAMMUT QWPZ) (264/-/1957/83) exSTERKODDER
- 80 - Ødegaard Berging AS, Ålesund - solgt Dominica, Midgard Hold
ing Ltd. (Saga Shipping & Trading Nevis Ltd.), ?, omdøpt til TROLL
med signal J7AG5.
M/S PER SENIOR (JXWB) (465/-/1988) ex HAVSTÅL - 00 ex

KARL VADØY - 96 - Aarsheim Havfiske AS (Frank Roger Aarsheim),
Åram/Ålesund (M-444-S) - solgt til Australia
Lekter S.S.2 (LM5071) (536/—/1956) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt ril Gibraltar
Lekter S.S.4 (LM4991) (537/—/1963) - Svelviksand AS, Klokkarstua/

Drammen - solgt til Gibraltar
M/S SIESTA (LHDW) (18/-/1994) - Jan Erik Dyvi, Oslo - solgt til
Spania
M/S STÅLTOR (LARD) (1.110/-/1989) - Polahavet AS, Ålesund (M

7-VD) - solgt til Sør-Afrika
M/S UNIKA (LCRD) (631/830/1976/79) ex BREMNES - 00 ex

UNIKA - 94 - Siddis Shipping AS, Stavanger - solgt til Cookøyane
M/S VÅGAMOT (LCKM) (489/-/1976) ex RINGVASSØY - 86 -
Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/Svolvær - slettet 20.10.2003 som

opphugget (Hugget v/Fosen Gjenvinning 12.10.2003)

November 2003:

M/S FAGERØY (JWRT) (402/-/1957) ex SEIKO - 01 ex ASBJØRN
SELSBANE - 98 ex STORTIND - 71 - Partrederiet Struktur DA

(Bjarte Arnold Rogne, Leinøy), Fosnavåg/Ålesund - sletter 21.11.2003
som opphugget.
M/F FISKEBØL (LHTX) (409/-/1966) -ArcticBlueAS, Stokmarknes/
Sortland - solgt til Sao Tomé og Principe
M/S NORDVIK (LIZL) (2.065/1.558/1980) ex TRANS NES - 01 - Nor

Cargo Holding ASA, Oslo/Stavanger - solgt til Liberia, til Nissa Marine
S.A. (Lumar (Odessa) S.A., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene,
omdøpt til ATLANT med signal J8B2903.
M/F SKUDENES (JXVI) (2.075/840/1973) ex SKUTVIK - 93 ex

TUNGENES - 87 - Stavangerske AS, Stavanger - solgt til Filippinene,
omdøpt til MAHARLIKA 7.
M/S STIG MAGNE (JWRR) (283/—/1974) - Barentz Sea Products
AS, Gryllefjord c/o Roaldnes AS, Valderøy/Harstad (T-7-TK) - slettet
26.11.2003 som opphugget (Hugget ved Fosen Gjenvinning AS).

Desember 2003:

M/S AQUAMARINE (JWWV) (538/815/1975) - Morten Enok Harald

Seines, Bodø solgt til Danvi Ship S.A., Valparaiso, Chile, samme navn.
M/S BAKKENÆSS (LCJX) (204/219/1894/30/87) ex SARDINEN -
61 ex D/S -46 ex HILLEVAAG -51 ex BLACBIRD -13 - Tor Karsten

Næss, Tau/Stavanger - solgt til Guyana, omdøpt ril KAITUMA.
M/S FAR SCANDIA (LCNM) (2.637/3.000/1991) - Farstad Supply
AS, Ålesund - overført til NIS, samme navn, signal LCNM3.
M/S FAR SUN (LHAT) (1.216/1.540/1982) ex FAR SOVEREIGN - 93

ex SEAFORTH SOVEREIGN - 89 - Farstad Supply AS, Ålesund - solgt
til De forente arabiske emiratene, til Seaport International Shipping Co.,
Panama, omdøpt til SIS CFLAMP med signal H03384.
M/S HALSVIK II (LJXZ) (1.948/1.880/1990) ex RUSALKA II - 99

- Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Florø - solgt til Butamarin Shipping
Ltd. (Statu Chartering & Trading Ltd.), Valletta, Malta, omdøpt til
HEPAT, signal 9HSW7.
M/F HAVSERVICE II (JWQQ) (686/206/1974) ex KIFJORD - 02
- Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Hammerfest - solgt til
Dominica

M/S HURLABAS (LJYF) (366/-/1979) ex BRIMIR - 99 ex SLET
TUNUPUR - 97 ex BRMIR - 97 ex GUDMUNDUR GUDJONSSON
- 94 ex NIISA - 92 ex NATAARNAQ I - 88 ex NATAARNAC - 88
- Partrederiet Skaregg ANS (Johan Karsten Skjong), Valderøy/Ålesund
(M-151-G) -slettet 08.12.2003 som opphugget. (Opphuggetved Grenå
14.03.2003).
M/S KONGSTIND (LITE) (689/—/1971) ex RINGHAV - 90 ex

STJERNHAV - 80 ex RAVNUR - 79 - Partrederiet Kongstind ANS
(LeifAnton Andorsen), Svolvær - slettet 04.12.2003 som forlist (Forliste

på Hustadvika 04.01.2003).
M/S KVALNES (LATR) (489/-/1975) ex RISTON 1 - 01 ex RISTON
- 00 ex SØRVÆR - 89 - Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund (M-136-G)

- slettet 02.12.2003 som opphugget.
M/S OLE-KRISTIAN NERGÅRD (LLBD) (599/-/2000) - Nord

Troms Fiskeriselskap AS, Fjordgard/Tromsø (T-6-LK) - solgt til Aus
tralian Fishery Enterprises Pte. Ltd., ?, Australia, omdøpt til RIBA I
med signal VHS6191.
M/F RADØY (LFCC) (110/-/1965) - Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/
Bergen - solgt til Estland
M/S RINDENES (LDDW) (347/-/1956/56/58/83/97/98) - Sildaskjær
AS, Deknepollen/Florø - slettet 30.12.2003 som opphugget (Ble hugget
ved Scandinavian Metall den 02.12.2003).
M/S SARSEN (LLZG) (1.658/—/1970) ex G.O.SARS - 02 - Havfors

kningsinstituttet, Bergen - solgt til Jomfruøyane (GB)
M/S STARVIK (LHPQ) (973/1.070/1972) ex LEOPOLD - 95 ex
DREAM ONE - 86 ex FRENDO CARGO - 79 ex EGER CARGO - 75

ex NENNY CARGO - 74 - Starholm KS v/Haram Regnskap, Stavanger
- solgt til Korea, omdøpt til NADO med signal HMXP3.
M/S VIKAR I (LIWO) (1.138/-/1952/71/77) ex HARGUN - 99 ex
SOLVÅR - 89 ex TRØNDERBAS - 81 ex ENERN - 71 - Østervold

Invest AS, Torangsvåg/Bergen (H-331-AV) - slettet 19.12.2003 som
opphugget.

Oktober 2003:

M/TAIMISI (LATZ5) (4.417/7.057/1975) exCROMA- 01 exTANIT
- 88 ex ESSI ATLANTIC - 79 ex JOATLANTIC - 79 - Montose Interna

tional Limited (C.H.Sørensen Management AS, Arednal), Lagos/Arendal
- overført Union of Comoros flagg, samme navn, signal DGBV3.
M/S ARTHUR STOVE (LAZC4) (36.097/68.541/1996) - Lorentzen

Bulk Carriers Ltd. F.H.Lorentzen AS), Hamilton/Oslo - solgt til Perseus
Ocean Corp. (Mitsubishi Logisties Corp.), Panama, omdøpt til MAG
NETIC ISLE med signal HPQA.
M/T BERGE BANKER (LAFF4) (153.124/323.100/1979) ex BT

BANKER - 90 ex NOGUEIRA - 86 - Bergesen DY Shipping AS,
Oslo/Stavanger - solgt til Oceanic Trans Shipping (Bergesen d.y. ASA),
Damman, Saudi Arabia, omdøpt til FOLK SUN med signal HZZU.

NIS - Slettet (utgått av registeret)



Fjordfergen Fiskebøl ble
i november solgt til Sao
Tome; her ligger den i leir
vikpå Stord som Nadine
Corlett, fotografert av Alf
J Kristiansen 24. januar.

M/S BUFJORD (LAEQ5) (2.138/3.000/1983/95/99) ex KVATRO
BULK - 02 ex STAALVANG - 99 ex MARPOL OMAN - 95 ex EIDE
RESCUE II - 93 ex MÖNCFIGUT - 91 - UMI Invest v/Andersson
& Co. AS (IUM Shipmanagement AS), Grimstad solgt til Stephen
son Clarke Shipmanagement Ltd., Douglas, Isle of Man, omdøpt til
KIELDER med signal MCSQ3.
M/S ENTERPRISE (LACL2) (6.389/8.709/1985) exTORGNES - 96 -
Enterpan S.A. c/o Patton, Moreno & Asvat (Repr.: Kristian Jebsens Rederi
AS, drift: Beltships Management AS), Panama City/Bergen - overført til
Enterpan S.A. (ASP Ship Management Pty. Ltd.), Saint Johns, Antigua
og Barbuda, samme navn med signal V20L7.
M/S GEO SEARCHER (LKT03) (1.863/1.263/1982) ex POLARKING
- 89 - Eidesvik Shipping Limited (Eidesvik AS, Bømlo), Basingstoke/
Haugesund - overført til NOR, samme navn, signal LMIQ.
M/T HESPERUS (LACK2) (33.508/40.615/1973) ex BALEARES - 87
ex SANDR1NA - 85 ex ATLANTE - 80 ex PROV1DENCE MULTINA
- 79 sjøs. DORSETOWN - KS Hesperus 2 (Bergesen D.Y. ASA), Oslo
- solgt til opph., ank. Alang 11.10.2003 for opph.
M/T HUGO N (LATT5) (34.582/46.486/1980) ex AHKATUN - 99
- General Gas Carrier Corporation Ltd. (Repr.: Erik Stavseth, Oslo,
Drift: Denholm Shipping Norway AS, Oslo), Douglas/Oslo - overført
til General Gas Carrier Corp. Ltd. (Anglo-Eastern Shipmanagement (S)
Pte. Ltd.), Panama, samme navn, signal HPNV.
M/S SEAHAWK (LACI5) (10.171/7.381/1975) ex CETAM VICTO
RIAE - 02 ex SEAHAWK - 02 ex DANA MINERVA - 97 ex FICHTEL
BERG - 95 ex NORCLIFF - 93 ex FICHTELBERG - 92 ex SPIRIT
OF DUBLIN - 92 ex FICHTELBERG - 91 sjøs. TOR CALEDONIA
- Seahawk KS (Goliat Shipping AS), Oslo - solgt til Melody Shipping
Co. (Aegean Cargo), Piraeus, Hellas, omdøpt til AEGEAN SUN med
signal SZUB.
M/S SKANDI FALCON (LCLS3) (2.637/3.118/1990) - DOF Rederi
AS, Storebø/Bergen - overført til NOR, samme navn, signal LMLB.
M/T SKS SALUDA (LAVU5) (81.270/159.000/2003) - Suezmax
Shipowning Limited (Repr.: Kriship CharteringAS, Fyllingsdalen, drift:
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
- solgt til Cape Barry Navigation Company Ltd. (Columbia Ship-man
agement Ltd.), Majuro, Marshalløyane, samme navn, signal V7FD3).
M/T SKS SINNI (LAVT5) (81.270/159.367/2003) - Suezmax Ship
owning Limited (Repr.: Kriship CharteringAS, Fyllingsdalen, drift: Kris
tian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen
- solgt til Cape Baffin Navigation Co. Ltd. (Columbia Shipmanagement
Ltd.), Majuro, Mashalløyane, samme navn, signal V7FD2.

M/T STEVEN N (LATU5) (33.807/40.605/1979) ex MONTERREY
- 99 - General Gas Carrier Corporation Ltd. (Repr.: Erik Stavseth, Oslo,
Drift: Denholm Shipping Norway AS, Oslo), Douglas/Oslo - overført
til General Gas Carrier Corp. Ltd. (Anglo-Eastern Shipmanagement (S)
Pte. Ltd.), Panama, samme navn, signal HPNU.
M/STAKAMINE (LACT5) (49.821/19.884/1987)-Wilhelmsen Lines
Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg - solgt til Wilmington Trust Co, as
Trustee (Pacific-GulfMarine Inc.), Wilmington, Del., USA og omdøpt
til FREEDOM med signal WD5483.
M/S TEEKAY FAIR (LAGF4) (44.887/75.470/1981) ex BONA FAIR
- 00 ex BALLENITA - 95 ex EL LOBO - 90 ex AUGUST THYSSEN
- 88 - Bona Shipholding Ltd. (repr.: Teekay Shipping Norway AS, Oslo,
drift: C.H.Sørensen Management AS, Arendal), Hamilton/Oslo - solgt til
Swift Fair Ltd. (Mayflower Shipmanagement Corp.), Monrovia, Liberia,
omdøpt til SWIFT FAIR med signal A8BZ3.

November 2003:
M/T AZALEA (LAMB5) (7.686/12.800/1975) ex TILLERMAN - 99
ex THUNTANK 2 - 89 ex INGA - 83 - Linnea Shipping AS (AHL
Shipping AS), Lysaker/Oslo solgt til Komorene, reg.på Fairway Shipping
Ltd. (Tomini Ship Management Ltd., dominikanske republikks flagg,
omdøpt til ZALEA med signal J7AH4.
M/T BERGE NISA (LAPD2) (153.517/322.912/1983) ex NISA - 89
- Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt ril Oceanic Trans
Shipping (Bergesen d.y. ASA), Damman, Saudi Arabia, omdøpt til FOLK
SEA med signal HZZZ.
M/S NEVA-G (LNXG3) (931/1.068/1965) ex TRI-SKY - 02 ex
TRANEVAAG - 91 ex TJAEREVAAG - 87 ex MATHILDE - 85 -
Saltire Shipping Limited (Inter Marine Øystein Hansen), Windygates
Pife/Farsund - solgt til Lithauen for opph.

Desember 2003:
M/T ASTRA (LAUH5) (1.843/3.460/1972) ex PERKO-91 ex SELMA
- 90 ex POINTE DE LERVILY - 74 ex BRAS - 74 - K/S Astra c/o Alba
Shipping AS (Falck Management AS, Aksdal), Aalborg/Bergen - solgt
til Unibaltic Sp.z.o.o., Szczecin/ Stettin, Polen, omdøpt til AMONITH,
signal SPS2472.
M/T BOW LEOPARD (LAUT2) (22.637/40.257/1988) ex FORT
LEOPARD - 89 ex NORTHERN LEOPARD - 88 - Odfjell Asia II
Pte. Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/Bergen - overført til Odfjell Asia II
Pte. Ltd. (Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd.), Singapore, samme
navn, signal 9VMU2.

Z



M/T BOW PANTHER (LAPJ2) (22.714/40.263/1986) ex NORTH- M/S MAGNUS STOVE (LAXS4) (36.097/68.541/2995) -
ERN PANTHER - 89 - Odfjell Asia II Pte. Ltd. (Odfjell ASA)
Singapore/Bergen - overført til Odfjell Asia II Pte. Ltd. (Ceres Hellenic
Shipping Enterprises Ltd.), Singapore, samme navn, signal 9VMU3.
M/T BOW TRANSPORTER (LAIL5) (22.587/39.742/1983) exOWL
TRANSPORTER - 92 ex ATLAS TRANSPORTER - 84 - Odfjell Asia
II Pte. Ltd. (Odfjell ASA), Singapore/ Bergen - overført til Odfjell Asia II
Pte. Ltd. (Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd.), Singapore, samme
navn, signal 9VMI3.
M/S DUOBULK (LAES5) (2.113/2.671/1982/94/98) ex FJELLVANG
-98 ex MARPOL GYDAII -94 ex EIDE RESCUE V-93 ex WERDAU

-91 - Umi Invest AS v/Andersen & Co. AS (IUM Shipmanagement
AS), Grimstad/Måløy - solgt til Independent Shipping Ltd. (Torbulk
Ltd.), Bridgetown, Barbados og omdøpt til INDEPENDENT med
signal 8PPB.
M/S FAR SPIRIT (LAUW3) (2.169/2.512/1983) ex LOCH SHUNA

- 89 ex FAR SPIRIT - 87 ex STAD SPIRIT - 86 - Farstad Supply AS
(Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til Isle of Man
M/T FRONT BIRCH (LANW5) (78.443/151.680/1991) ex BIRCH

- 99 - Langkawi Shipping Ltd. (Repr.: Montana Shipping AS, Oslo, drift:
Acomarit AS c/o V Ships Norway AS, Oslo), Monrovia/Oslo - overført
til Langkawi Shipping Ltd. (V.Ships (UK) Ltd.), Majuro, Marshalløyane,
samme navn med signal V7FP8.
M/T FRONT SPIRIT (LAOB5) (77.366/147.273/1993) ex SEA

SPIRIT - 97 ex SEA EMPRESS - 97 - Fourways Marine Limited (Repr.:
Montana Shipping AS, Oslo, drift: Acomarit AS c/o V Ships Norway AS,
Oslo), Monrovia/Oslo - overført til Fourways Marine Ltd. (V.Ships (UK)
Ltd.), Majuro, Marshalløyane, samme navn med signal V7FP5.
M/S GEO ANGLER (LAIX5) (3.080/1.000/1998) ex GECO ANGLER

- 03 - Rem Offshore AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg/Ålesund - overført
til NOR, samme navn, signal LMML.
M/S HAVILA CROWN (LLKY3) (3.154/2.750/2001) - Island Offshore

II KS (Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Fosnavåg
- overført til NOR, omdøpt til BOURBON CROWN med signal
LMLY.

M/S LANGESUND (LACL5) (5.062/7.906/1979) ex UNITED WAY
- 96 ex MARYW - 93 ex RENTALA - 89 ex KEPHILL - 87 ex KATAWA

- 84 - Langesund DA (Mikal Åge Myklebusthaug), Fonnes/Bergen -
solgt til Italia

F.H.Lorentzen AS, Oslo - solgt til Allocean Charters Ltd. (First Marine
Services Co. Ltd.), London, omdøpt til OCEAN PRELUDE med signal
MCNN7.

M/S NAGANITA (LASS5) (24.942/42.156/1984) ex AZALEA ES
TRELLA - 98 ex AZALEA STAR - 93 ex SANKO MAGNOLIA - 87

- Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad - solgt til
Dawnbridge Maritime Corp. (SNP Shipping Services Pvt. Ltd.), Panama,
omdøpt til PROTECTOR med signal HPPD.
M/S NORMAND CUTTER (LARP5) (12.291/10.750/2001) - Git

ter Shipping Limited (Solstad Shipping AS), London/Skudeneshavn
- overført til Isle of Man

M/S NORMAND HUNTER (LIMY3) (1.367/1.366/1982) ex
A.H.CAMOGLI - 97 ex EDDA STAR - 86 - Solstad Rederi AS (Sol

stad Shipping AS), Skudeneshavn - overført til Solstad Shipping AIS,
Majuro, Marshalløyane, samme navn, signal V7FQ4.
M/S STAR SKOGANGER (LASS2) (12.804/16.560/1977) ex
PETRAIA - 89 ex ALDEBARAN - 86 ex KHALIJ ENTERPRISE
- 78 sjøs. ALDEBARAN - Bulk Holding Corporation, Majuro, Box
Holding Corporation, Majuro og Petraia Maritime Ltd., Road Town
(Westfal-Larsen Management AS), Bergen overført til Petraia Maritime
Ltd. (Westfal-Larsen Management AS), Gibraltar og omdøpt til KENT
NAVIGATÖR med signal ZDGD4.
M/T TEAM MARS (LASX2) (24.330/42.010/1982) exTEAMTRO

MA - 98 ex TROMA - 82 - Team Tankers Shipping AS (Arne Blystad
AS, Oslo), Bergen/Oslo - overført til Blystad Tankers VI Inc. (Blystad
Ship Management Ltd.), Majuro, Marshalløyane, samme navn, signal
V7FL4.

M/T TEAM MERKUR (LAVC2) (24.330/41.985/1981) ex TEAM

FROSTA - 98 ex FROSTA - 82 - Team Tankers Shipping AS (Arne
Blystad AS, Oslo), Bergen/Oslo - overført til Blystad Tankers VI Inc.
(Blystad Ship Management Ltd.), Majuro, Marshalløyane, samme navn,
signal V7FL5.
M/T TEAM SATURN (LAIS5) (24.653/45.831/1987) ex TEAM

FLADA - 98 - Team Tankers Shipping AS (Arne Blystad AS, Oslo),
Bergen/Oslo - overført til Blystad Tankers IV Inc. (Blystad Ship Man
agement Ltd.), Majuro, Marshalløyane, samme navn, signal V7FL3.

Minibulkskipet
Duobulk er solgt
til Storbritannia.

Fotografert ved
Husøy på Karmøy i
februar 1999 av
Alf], Kristiansen.
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Juli 2003:
M/S ARNE STENSEN (LLGB) (185/-/2001) - fra Tore Stensen,
Ballstad/Svolvær til Tore David Henrik Stensen, Ballstad/Svolvær (N
16-W).
M/S B.VASSØY (LDZO (16/-/1953) - fra Kurt Riska, Hommerskåk/

Stavanger til Oddmar Hatlevik, Espevær/Stavanger, omdøpt til SJØ
MANN (H-36-B).
M/S DØNNABUEN (LEHS) (897/-/1968/74/91) ex KRISTIAN
RYGGEFJORD - 01 ex NORMØRSHAV - 88 ex HAVSTÅL - 85 ex
KARMØYBAS - 81 ex DEGGA SCANNER - 76 ex WARWICK BAY

- 73 - fra Dønna Havfiske AS, Dønna/Sandnessjøen til Dønnabuen
DA (Dønna Havfiske AS), Dønna/Sandnessjøen (N-95-DA). I sept. til
Hufthammer AS, Torangsvåg, omdøpt til VESTERVEG og hjemsted
endret fra Sandnessjøen til Bergen (H-345-AV).
M/S KRISTERSON (LMXF) (122/-/1970/76/94) ex SJØGLANS - 98
ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - fra Kristerson AS,

Rørvik/Tromsø til Partrederiet Kjell Henning Sjo ANS, Sæbøvik/Tromsø
(H-46-K).
M/S LURØYFISK (LKTW) (99/-/1961) ex OTTERBANK - 02 ex

KLONDYKE - 87 ex NOKKVE - 85 - fra Lurøyfisk AS c/o Økonor
Bergen Westport AS, Bergen til Lurøyveiding AS, Lurøy/Bergen (N
88-L).

M/S MJOSUND (LENQ) (99/-/1977) - fra Mjosund AS, Senjabopen/
Kristiansund til Berg Fiskeriselskap AS (Aksel Hansen AS), Senjabopen/
Kristiansund (T-201-BG)
M/S ODD-RAYMOND (LDYL) (49/-/1953) ex RØDØYVÆRING

- 97 ex NYSTEIN - 69 - fra Odd Raymond DA (Arne H.Nilsen),
Båtsfjord/Vardø til Vidjene AS, Båtsfjord/Vardø (F-28-BD).
M/S SJOØY (LNIB) (16/-/1906) - fra ukjent til Partrederiet Kjell Hen
ning Sjo ANS (Kjell Henning Sjo), Sæbøvik/Haugesund (H-23-K).
M/S SKOTTIND (LKRJ) (25/-/1954) ex UREDD - 72 - fra Inge Her
mann Johansen, Nordvågen/ Svolvær til Skottind AS, Bårsfjord/Svolvær
(F-10-BD).
M/S TOLIKO (3YSI) (95/-/1959/86/91) exTOFTØY SENIOR - 99
ex OLE-JÖHN - 90 ex ARNØY - 84 - fra Brødrene Kristiansen AS,

Melbu/Trondheim til Partrederiet Vestbas ANS (Tor Frantsen), Fosnavåg/
Trondheim (M-142-HØ).

August 2003:
M/S ARGUS JUNIOR (JXVM) (290/-/1988) - fra KS Oldeide (Odd

Oldeide), Måløy til Partrederiet Struktur DA (Bjarte Arnold Rogne,
Leinøy), Fosnavåg/Måløy (M-171-HØ).

M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Solhaug ANS Par
trederi (Laurits Ulriksen), Batalden/Florø til Fredrikson AS, Batalden/
Florø (SF-111-F).
M/S GEIR RUNE (LCWP) (22/-/1942) - fra Fiskebåtrederiet Torolv

AS, Kvaløysletta/Tromsø til Lars Kristian Indahl, Kvaiøysletta/Tromsø
(T-8-T).

M/S H.MYHRE (LEDM) (36/-/1951) - fra Kjell Myhre, Myhre/Melbu
til Arnøytind AS, Skjervik/Melbu (T-311-S).
M/S KJELSVIK (JXPS) (321/-/1986) - fra Strandby Havfiske AS,
Skaland/Vardø til Bjørnøytrål AS c/o Senja Maritime Kompetanse,
Senjahopen/Båtsfjord/Vardø (F-89-BD).
M/S POLAR LADY (JWUR) (150/-/1958) ex POLARVAKT 1 - 98
ex POLARVAKT - 97 ex QUEEN BANK - 84 ex RENØY - 76 - Polar
Lady AS, endret adresse fra Måløy til Ørnes, hjemsted uforandret Vardø
(N-72-ME).

M/S RISTON (LHQL) (775/-/1978) ex GISUND - 00 - fra KS Ris
ton, Myklebost/ Hammerfest til Riston Fiskeriselskap AS, Myklebost/
Hammerfest (F-62-HV).

M/S SLAATTERØY (JXAM) (1.492/—/1986/87) - fra K. Halstensen
AS, Bekkjarvik/ Bergen til Partrederiet Johrema ANS (Hans Reidar
Njåstad), Stolmen/Bergen, omdøpt til VESTVIKING (H-12-AV).

Fiskebåter
v/Leif K. Nordeide

M/S SONTOR (LHEO) (479/554/1966/71/76/90/02) ex KROSSF
JORD II -01 ex KROSSFJORD -00 ex GULLSTEIN -89 ex ELGO -85
ex KARL ANDREAS - 81 - fra Sontor AS c/o Ingrids Regnskapskontor
AS, Fjørtoft/Ålesund til Havbjørn AS c/o Ingrids Regnskaskontor AS,
Ellingsøy/Ålesund, omdøpt til HAVBJØRN (M-201-SJ).
M/S VESTERVEG (LADL) (852/—/1950/65/75/92) exTHORGARD

- 65 - Hufthammer AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til VESTERN (H
169-AV).
M/S VESTVIKING (LIAB) (969/—/1952/67/70/72/97) ex ASTRID
BAKK - 81 ex NEBB - 67 - fra Partrederiet Johrema ANS (Hans Rei

dar Njåstad), Stolmen/Bergen til K. Halstensen AS, Bekkjarvik/Ber
gen, omdøpt til SLAATTERØY (H-190-AV). I sept. til Gardar AS,
Bekkjarvik/Bergen.
M/S VIKABUEN (LDLY) (23/-/1960) - fra Hermod Kornelius Karolius

sen, Silsand/ Tromsø til Partrederiet Hermod og Ken-Hugo Korneliussen
ANS (Hermod Kornelius Karoliussen), Siland/Tromsø (T-117-LK).
M/S VIKAR 1 (LIWO) (1.138/—/l952/71 /77) ex HARGUN - 99 ex
SOLVÅR -89 exTRØNDERBAS -81 ex ENERN -71 - fra H.Østervold

AS, Torangsvåg/Bergen til Østervold Invest AS, Torangsvåg/Bergen (H
331-AV).

September 2003:
M/S ALF-BJØRNAR (LGBJ) (49/-/1977) - fra Partrederiet Brødrene

Jensen ANS (Arne Jensen), Brensholmen/Tromsø til Fred Hugo AS,
Harstad/Tromsø (T-158-H).

M/S ANDUNGEN I (LMEE) (85/-/1953) - fra Peder Johannessen,
Rotsund/Tromsø til TorleifJohan Skotheimsvik, Neverdal/Tfomsø (N
0028-ME).

M/S ARDEA (3YKI) (24/-/1959) - fra Jan Øystein Dyrstad, Mandal
til Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Mandal
(R-77-K).

M/S BROTTSJØ (LNVI) (33/-/1968) ex SKUVINGEN ex

H.SVENDSEN ex SCANMAR II - fra Lenangen Fiskeriselskap AS,
Nord-Lenangen/Melbu til Multifisk AS, Hammerfest/Melbu (F-0176-
H).

M/S BÅRVIK SENIOR (LJBW) (80/-/1980/97/98) ex DAN SONDRE
- 97 ex BÅRVIK SENIOR - 94 - fra Bårvik AS, Tromsø til Tor Werner

AS, Oldervik/Tromsø, omdøpt til TOR WERNER (T-69-T).
M/S FAGERØY (JWRT) (402/-/1957) - fra Fagerøy AS c/o Ingrids
Regnskapskontor AS, Skodje/Ålesund til Partrederiet Struktur DA (Bjarte
Arnold Rogne, Leinøy), Fosnavåg/Ålesund (M-167-HØ). Senere slettet
i merkeregisteret.
M/S FISKEVÆR (LHYH) (457/-/1979/83/99) - Carisma Fish AS,
Måløy/Florø, omdøpt til KVITNES (SF-28-V).
M/S HAVSTEIN (JXOU) (42/-/1968) ex ROALD OLSEN - 99 - fra

Myre Kystdrift AS c/o Michael Lockert, Myre/Sortland til Heimøyværing
AS, Henningsvær/Sortland (N-26-V).
M/S HAVØRN (LJQR) (20/-/ 1936) - fra Frank Berge, Mausund/
Trondheim til Partrederiet Frøyvåg ANS (Dagfinn Skarsvåg), Dyrvik/
Trondheim (ST-25-F).

M/S JÆRTRÅL (LHZJ) (42/-/1963/82) ex DIANN - 97 - fra Partred

eriet Jærtrål ANS (Asbjørn Sirevåg), Sirevåg/Egersund til
Partrederiet Myntevik ANS (Jan Henning Larsen Hestnes), Egersund,
omdøpt til MYNTEVIK (R-60-ES).
M/S KENTY (LIRP) (199/—/l 959/88/90) ex MERETE LAU -79 - fra

Partrederiet Egil Martinsen ANS (Egil Martinsen), Flekkerøy til Havb
jørn AS c/o Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy, hjemsted endret fra
Krsitiansand til Ålesund (M-8-SJ).
M/S KVALØYFJORD II (LKRL) (283/-/1967/82/86) ex KVALØYF
JORD - 00 - fra Kvaløyfjord II AS, Tromsø til Aki II AS, Krokelvdalen/
Tromsø (T-40-T).
M/S MONICA SENIOR (LAYX) (48/-/1956) ex MONICA - 02 - fra

P/R Monica ANS (Frank Arild Midtbø), Hauge i Dalane/Egersund til
Monica AS, Hauge i Dalane/Egersund (R-15-SK).
M/S MOT JUNIOR (JXGR) (47/-/1959) ex VALKER - 80 - fra



Børgeson Kystfiske AS, Husbysjøen/Trondheim til Terje Viken, Roan/
Trondheim (ST-l-R).
M/S MYNTEVIK (3YYE) (28/-/ 1961) - fra Partrederiet Myntevik
ANS (Jan Henning Larsen), Egersund til Partrederiet Sørtrål DA (Kurt
Even Mesøy), Vedavågen, omdøpt til SØRTRÅL og hjemsted endret fra
Egersund til Kopervik (R-580-K).
M/S NORDSILD (LLRK) (348/-/2001) ex T BROCHMANN

- 03 - fra Koppang Havfiske AS, Lyngseidet ril Koppang Havfiske AS
v/Johannes Arne Arvesen, Engenes og hjemsted endret fra Hammerfest
til Harstad (T-18-L).
M/S ORDINAT 2 (LMGZ) (2.017/—/2003) - KS Økland Fiskebåtred

eri, Blomsterdalen/Bergen (H-250-AV) omdøpt til ORDINAT
M/S REMØY FJORD (LLBR) (1.899/—/1988) ex KAASSASSUK - 99
ex ABEL EGEDE - 90 - fra Remøy Sea Fjord AS, Fosnavåg/Ålesund til
Remøy Fjord AS, Fosnavåg/ Ålesund (M-88-HØ).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/-/1997) - fra AS Roaldnes, Valderøy/
Ålesund til Blomvik AS, Valderøy/ÅJesund (M-37-G).
M/S ROSENVOLL (LAPL) (78/-/1986) - fra ANS Rosenvoll (Bent

Salthaug), Mandal til Rosenvoll AS, Mandal (VA-44-M).
M/S RØSTHAVET (LLZE) (9/-/1943) - fra Tor Alvin Jakobsen,
Sør-Tverrfjord/Hammerfest til Odd Refsvik, Værøy/Hammerfest (N
31-B).
M/S RØTTINGØY SENIOR (LLYS) (578/-/1967/70/72/77) ex
RØTTINGØY - 01 ex ARTUS - 91 ex OSVALDSON - 83 ex PER

LON - 81 - fra Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen til K. Halstensen AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-215-AV).
M/S SAILOR SENIOR (LDHD) (90/-/1969) ex SAILOR - 03 ex
GJØSUND - 89 ex SKJONGNES - 74 - fra Finn Arvid Larssen m/
flere ANS (Finn Arvid Larssen), Hidrasund/Farsund til Ann-Mari AS,
Tananger/Farsund (R-90-SO). I oktober omdøpt til MARIANN.
M/S SMÅVIK (JWRL) (69/-/1985) - fra Lenangen Fiskeriselskap
AS, Nord-Lenangen/Hammerfest til Havstein AS, Nord-Lenangen/
Hammerfest (T-144-L).

M/S STOKKE JUNIOR (LDWI) (49/-/1956) ex BROFJELL - 01 ex
BORGUNDFJORD - 98 ex NARGTIND II - 94 ex NARGTIND
- 94 - fra Stokke Båt AS, Larsnes/Ålesund til Stokke Junior AS, Larsnes/
Ålesund (M-13-S).

M/S TRØNDERGUT (JXGB) (63/-/ 1959) - fra Partrederiet Bendik

sen DA (Arne Lauritz Bendiksen), Reine/Svolvær til Reinefangst AS,
Reine/Svolvær (N-226-MS).

M/S VANNAFISKI (LCBG) (548/-/1971/87) ex SKJONGNES - 98 ex
ANNY KRÆMER - 78 - fra Vanna Havfiskeselskap AS, Hansnes/Tromsø
til Kvaløyfjord III AS, Tromsø (T-43-T).
M/S VANNAFISKII (LANT) (199/85/1960/62/85) exTRONØY-98
- samme som VANNAFISK I (T-631-T).
M/S VARDØVÆRING (LFZT) (201/-/1978) ex FJORDVÆRING
- 98 ex MEFJORDVÆRING - 97 ex RYGGEFJORD - 87 ex
J.M.BERNTSEN - 79 - fra Giske Havfiske AS, Giske/Vardø til Kystfisk
Berlevåg AS, Ålesund/Vardø (F-15-B).

Oktober 2003:

M/S ANNY KRÆMER (LIZY) (772/-/1980) - Skjervøyfisk AS,
Skjervøy/Tromsø, omdøpt til KÅGTIND (T-37-S).
M/S ATLØYBUEN (LKAL) (92/-/1981/83/95) ex REITEBRIS - oo

ex TORNADO - 85 - fra Partrederiet Atløy Kystfisk DA (Rolf Arne
Norstrand), Atløy/Florø til Partrederiet Heggøy ANS (Frode Heggøy),
Atløy/Florø (SF-55-A). I desember til Partrederiet Atløy Kystfiske DA
(RolfArne Norstrand), Atløy/Florø (SF-55-A).
M/S BARENTSFISK (LAQE) (347/-/1975/91) ex AARSHEIM JUN
IOR - 00 ex SKARITAUG II - 99 ex SKARHAUG - 99 - Barentsfisk AS

(Aalesund Shipping Group AS, Ålesund), Tromsø, hjemsted endret fra
Tromsø til Måløy (T-425-T).

M/S BERGLIBUEN (LLUX) (44/-/1973/84) - fra Berglibuen AS,
Fjordgard/Tromsø til Harry Arthur Pedersen, Rebbenes/Tromsø (T
53-K).

M/S BLIK3 (LISM) (436/-/1988) - fra Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund

til MS Stålfinn AS, Brønnøysund/Ålesund (N-66-BR). I desember til
Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund (M-88-G).
M/S BØTRÅL I (LAIH) (610/319/1975/81) ex NORDAUST-LAN
DET - 01 ex TØNSNES II - 00 ex TØNSNES - 00 - fra Bø Tråldrift

AS, Bø i Vesterålen/Tromsø til Bøfisk AS, Bø i Vesterålen/Tromsø (N
11-BØ).

M/S CARMONA (LIOZ) (192/180/1982/97) ex FJÖLNIR - 94 ex
GARDEY - 91 ex LASIRY - 87 - fra Storvik Shipping ANS (Jan Inge
Storvik), Smøla/Kristiansund til StorvikANS (Jan Inge Storvik), Smøla/
Kristiansund (M-333-SM).
M/S EIDHAUG (LGNO) (177/-/1965/75/79) ex ØYBARD - 01 - fra

Eidhaug AS c/o Kjell Einar Eliassen, Ålesund til Jarl AS, Ålesund (M
122-A).

M/S EIGENES (LANW) (251/-/1975/90/99) - fra MS Eigenes Svein
Arild Hansen m/fl. DA, Hidrasund til Eigenes AS, Mandal, hjemsted
endret fra Flekkefjord til Kristiansand (VA-27-S).
M/S ELVIRA (LLIF) (39/-/1954) - Elvira AS, Kopervik/Egersund om
døpt til SIRTRÅL (R-49-K). Videresolgt i november til Lyngfisk AS c/o
Hilmar Karsten Knutsen, Lyngdal og hjemsted endret fra Egersund til
Kristiansand (VA-3-LD). I desember endret til Lyngfisk AS, Sirevåg og
hjemsted tilbake til Egersund (R-49-HA).
M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/-/1970) - Fløgrunn ANS (Johan Martin
Meløysund), Engavågen/Stokmarknes til Myre Kystdrift AS c/o Michael
Lockert, Myre/Stokmarknes (N-162-0).
M/S GUNNAR LANGVA (LIYY) (1.428/-/1995) ex SERENE - 97

- Gunnar Langva AS, Ålesund, omdøpt til LANGVA (M-189-A).
M/S MARGOT LOVISE (LESO) (88/-/1955/96/97) - fra Kåre M.

Hepsø AS, Steinsdalen/Trondheim til Hovden Viking AS, Steinsdalen/
Trondheim (ST-61-0). I november omdøpt til HOVDEN SENIOR.
M/S MOSTEIN JR. (LIBC) (411/337/1985/97/98) ex CETUS - 02
ex VINGABORG - 96 - Nordtun Trål AS, Bremnes/Kopervik, omdøpt
til MOSTEIN (H-569-B).
M/S NORDHAV (LNXD) (202/-/1974/89/92/96) ex KNUT ALEKS

- 02 - fra MS Stålfinn AS, Brønnøysund/Sandnessjøen til Sklinnabanken
AS, Toftsundet/ Sandnessjøen (N-84-BR).
M/S NORDKAPPVÆRING (LJFF) (99/-/1973) ex LOUGH BELTRA

- 98 - fra Storhavn AS, Honningsvåg/Hammerfest til Nordkapp Sjøfisk
AS, Honningsvåg/Hammerfest (F-77-NK).
M/S ROBIN HOOD (LEOP) (98/-/1966) ex P.J.SENIOR - 01 - fra

Barsund AS, Hammerfest til Ryvoll Jr. AS, Sommarøy og hjemsted endret
fra Hammerfest til Tromsø (T-l-T).
M/S RYSTADBUEN (LKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85

- fra Partrederiet Grande & Karlsen DA (Tom Grande), Myre/Svolvær
til Partrederiet Frøyvåg ANS (Dagfinn Skarsvåg), Dyrvik/Svolvær (ST
116-F). I november til Partrederiet Grande & Karlsen DA (Tom Grande),
Myre/Svolvær (N-129-0).
M/S SINGELTIND (LAGO) (69/-/1959/80/95) ex NORDBØEN - 01

ex JAN-YNGVE - 96 - fra Jako-Fisk AS, Skjervøy/Tromsø til Skartind
AS, Skjervøy/Tromsø (T-210-S). I desember til Jens K. Kristoffersen
(Jens Kristian Kristoffersen), Aita/Tromsø (F-63-A).
M/S SKJØTNINGBERG (LINZ) (385/-/1979) ex HAVØYTRÅL - 90

- ex HAVØYFISK - 87 - fra Skjøtningberg AS, Ålesund/Hammerfest til
Båtsfjord Havfiskeselskap AS, Ålesund/Hammerfest (F-67-BD).
M/S SKUDETRÅL (LJBT) (345/-/1980/98) ex NORDØY - 98 ex
FURNESTRÅL - 97 ex MOFLAG - 86 ex NESEFJORD - 85 - fra
Skudetrål AS, Skudeneshavn til Solholm Senior AS, Bokn/Skudeneshavn

(R-l 1-B). I desember omdøpt til SOLHOLM SENIOR.
M/S SLETNES (LHVR) (567/316/1979) ex TO SENIOR - 93 ex
BUGØYFISK - 85 - fra Makkaur Havfiske AS c/o Nordic Sea Trawlers

AS , Tromsø/Vardø til Helnestrål AS, Mehamn/Vardø (F-180-G).
M/S SOLHOLM SENIOR (JWLQ) (160/-/1985/87) ex SKUDETRÅL
- 98 ex SANDER - 96 ex JAMALITO - 89 - fra Solholm Senior AS,
Bokn til Elvira AS, Kopervik, omdøpt til ELVIRA og hjemsted endret
fra Haugesund til Kopervik (R-122-K).
M/S STADT VIKING (LCRI) (144/-/1990/94) exTUESUND - 02 ex



ANGELTVEIT - 97 - Stadt Fiskeriselskap AS v/Isak Stave, Stadtlandet/
Urangsvåg/Måløy. Nytt merkenr. H-84-BN).
M/S SØRBAS (LFWV) (44/-/1956) ex FJORD BAS - 99 ex LI
ASKJÆREN - 68 - fra Sørbas AS, Ellingsøy/Bergen til Fjørtoft Stål
AS, Fjørtoft/Bergen (M-84-H). I desember solgt tilbake til Sørbas AS,
Ellingsøy/Bergen (M-84-A).
M/S TALBOR (LLQM) (1.514/—/2001) - fta Vima AS, Storebø/Bergen
til Talbos AS, Storebø/Bergen (F1-74-AV).
M/S TORBERG (LGQK) (302/-/1978) ex VANNAFISK IV - 00 ex
TORBERG - 99 - fta AS Roaldnes, Valderøy/Ålesund til Partrederiet
Håflu ANS (Magne Alvestad), Bokn/ Ålesund (R-35-B). I desember til
Håtiu AS, Bokn, hjemsted endret fra Ålesund til Haugesund og omdøpt
til HÅFLU (R-35-B).
M/S TRAAL II (LJID) (537/-/1986/89/90/98) ex TRAAL - 03 ex

GINNETON - 98 - Partrederiet Oskar Eriksen ANS (Oskar Eriksen),
Skudeneshavn til Skudetrål AS, Skudeneshavn (R-20-K). I desember
omdøpt til SKUDETRÅL.
M/S TÆLAVÅG (LFNB) (344/-/1977/83/88/00) sjøsatt som HONEY
DEW - fra Telavågtrål AS, Glesvær/Bergen til Svanodd Rederi AS,
Tjørvåg/Bergen (M-137-HØ).
M/S VARAK (LNOA) (548/-/1974/85) - fra Båtsfjord Havfiskeselskap
AS, Ålesund til Kjøllefjord Havfiskeselskap AS, Kjøllefjord/Ålesund (F
101-LB).
M/S VAREGG (LAOW) (1.806/900/1988) ex MØGSTERTRÅL - 99 ex

TAMPEN - 96 - fra AS Ramoen c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund
til Varegg AS (Vartdal Fiskeriselskap AS), Ålesund (M-l 1-VD).
M/S VARODDEN (LCJW) (34/-/1956) - fra Stamsund Fiskeriselskap
AS, Stamsund/ Svolvær til Varodden AS, Stamsund/Svolvær (N-38-
W).
M/S VEIDING (LFPA) (178/-/1969/91/93/96) ex VEAV1K - 96 ex

VESTHAVN - 91 - fra Partrederiet Veiding ANS (Oddvar Vea AS),
Haugesund til Veiding AS, Vedavågen/Haugesund (R-69-K).
M/S VIBEKE HELENE (LDQE) (52/-/1969/78/89/00) ex FÅRØY

BUEN I - 98 ex FÅRØYBUEN - 97 - fra Partrederiet Tor Jørgen DA
(Torleif Herland), Kolgrov til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy, om
døpt til FLARTO JUNIOR og hjemsted endret fra Bergen til Molde
(M-61-SØ).
M/S VOLLERT (LKAE) (49/-/1938) - fra ANS Vollert (Ottar Malvin

Grøntvedt), Garten/Trondheim til Loman Fisk AS, Kleppestø/
Trondheim. I desember videre til Sildaskjær AS, Deknepollen/Trondbeim
(SF-117-V).

November 2003:

M/S BRUN SENIOR (JXYP) (42/-/1968) - fra Torbjørn Brun, Myre/
Sortland til Gudmund Sture Rognan, Myre/Sortland (N-404-0).
M/S BRØDR. ALNES (LCDU) (24/-/1953) ex ALNES - 82 - fra Dag
Robert Gamst, Vardø/Ålesund til Partrederiet Skärholmen Kjell og Tore
Klausen ANS (Tore Klausen), Srraumsjøen/Ålesund (N-102-BØ).
M/S HØYKEN (LNRX) (49/-/1967) ex REMI KETIL - 76 - fra Al

brektsen AS, Bø i Vesterålen/Bodø til Høyken AS, Bø i Vesterålen/Bodø
(N-9-BØ).
M/S HÅFLU (LMPD) (198/137/1961/64/72) ex BLÅSTHOLM - 99

ex GOLLENES - 66 - Partrederiet Håflu ANS (Magne Alvestad), Bokn/
Haugesund, omdøpt til BLÅSTHOLM (R-64-B). I desember solgt til
AS Roaldnes, Valderøy/Haugesund (M-162-G).
M/SNORDSJØTRÅL (LHFQ) (307/-/1966/87/99) exJOFFAN WIK
70 - fra Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Kopervik til Nordsjøtrål
DA (Østervold Fiskeriselskap AS), Torangsvåg/Kopervik (H-300-AV).
M/S OLAGUTT I (LLRW) (232/-/2001) - Olagutt AS, Sortland
omdøpt til OLAGUTT (N-7-SO).
M/S RØSTHAVET (LLZE) (9/-/1943) - fra Odd Refsvik, Værøy/
Hammerfest til Odd Andreas Refsvik, Bodø/Hammerfest (N-31-B).

M/S SKARHAUG (LJVQ) (775/-/1999) - fra Skarhaug II KS, Søvik/
Ålesund til Skarhaug III AS, Søvik/Ålesund (M-5-H).
M/S SKARTIND (JWUD) (45/-/1974) ex SKARSOL - 98 ex BENGT
HUGO - 80 ex MYREVÆRING - 78 - fra Cåk AS, Skjervøy/Tromsø til
Andersen Fiskebåtrederi AS, Kvalsund/Tromsø (F-44-KD).

M/S SMÅVIK (JWRL) (69/-/1985) - Havstein AS, Nord-Lenangen/
Hammerfest, omdøpt til HAVSTEIN. (T-144-L).
M/S STORM (3YJL) (24/-/1958) - fra Asbjørn Andersen, Ørnes/

Svolvær til Fløgrunn ANS (Johan Martin Meløysund), Engavågen/
Svolvær (N-95-ME).
M/S SVANODD (LAXT) (309/-/1956) ex GRIMSØY - 75 - Svanodd

Rederi AS, Tjørvåg/ Ålesund, omdøpt til RONNY JUNIOR (M-26-
HØ).
M/S TRØNDERFISK (LCCF) (346/-/1949/66/77/78/97) ex GÅS-
VÆR SENIOR - 88 ex POLARKYST - 87 ex AKSLA - 82 ex LYN
GVIN - 71 ex FLØMANN - 71 - fra Trønderfisk KS, Rørvik/Namsos til

Havbjørn AS c/o Ingrids Regnskapskontor AS, Skodje/Ellingsøy/Namsos
(M-100-SJ).
M/S VADHOLMEN (LHWO) (645/-/1979/83/87/97) exFRUHOL
MEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA

JOHNSEN - 89 - fra Vadholmen AS, Lødingen/Harstad til Svanodd

Nybygget Gunnar Langva i
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Rederi AS c/o Ronny Olsen, Gurskøy/Harstad, omdøpt til SVANODD
(M-25-HØ). I desember ble hjemsted endret fra Harstad til Fosnavåg.
M/S V1NGHOLM (LGQL) (244/-/1978/96/97) ex GANGSTAD
JUNIOR - 86 exTOR-ODD - 82 - fra Kristiansens Rederi AS, Melbu/
Kristiansund til Høvdingen AS c/o Egil Edvardsen, Skrova/Kristiansund,
omdøpt til SKROVAVÆRING (N-185)-V).

Desember 2003:
M/S ALTSULA (LIFC) (83/-/1954/72/74) ex NIAL - 72 - fra Tor
geirson AS, Kvaløysletta/Kristiansund til Børingen AS, Straumsjøen/
Kristiansund
(N-113-BØ).
M/S ARCTIC SWAN I (JXOK) (999/-/1987) ex ARCTIC SWAN
- 02 ex REMØYTRÅL - 99 ex RUNGVASSØY - 93 - fra Arctic Swan
KS c/o Økonor Alta AS, Alta/Tromsø til Volstad Viking AS, Ålesund/
Tromsø (M-10-A).
M/S ARGUS JUNIOR (JXVM) (290/—/1988) - fra Partrederiet Struktur
DA (Bjarte Arnold Rogne, Leinøy), Fosnavåg ril Partrederiet Vågar ANS
(AdolfMagne Strand), Smøla, hjemsted endret fra Måløy til Kristiansund
og omdøpt til VÅGAR (M-171-SM).
M/S DENALI (LFBA) (41/-/1956) ex SKJÆRPING - 89 - fra Didrik G.
Bentsen, Vedavågen/Egersund til MS Solvik Skjalg Frode Andre Grind
haug (Skjalg Frode Andre Grindhaug), Åkrehamn/Egersund (R-60-K).
M/S FRØYANES JUNIOR (LJCM) (897/-/1998) - fra Frøyanes AS,
Stadtlandet/Måløy til Veststeinen AS clo Per Ivar Sundsøy, Kalvåg/Måløy
(SF-22-B).
M/S GRETA ELIN (LDCI) (34/-/1947) ex VÄGLY- 74 ex GARVINN
- 62 ex MONTY - 59 ex BUVIK - 48 - fra Magne Landøy, Værlandet/
Florø til Partrederiet Norheim ANS (Erling Norheim), Bulandet/FIorø
(SF-148-A).
M/S GRØNHOLM (LNAH) (38/-/1940/47/53) ex ULLAHOLM
- 50 - fra Stokke Junior AS, Larsnes/Ålesund til Ero Invest As c/o Erna
Otterlei, Brattvåg/Ålesund (M-3-H).
M/S KARL ANDERS (LCXH) (25/-/1950) ex STRAUMBAS - 84 - fra
Signar Fjordbakk, Svolvær/Sortland til Partrederiet Fjordbakk DA (Signa
Olav Fjordbakk), Svolvær/Sortland
(N-63-V). Deretter solgr til Myrebuen AS, Botnhamn/Sortland (N
37-0).
M/S KLARING (LJFG) (253-/1981/98) ex LUNDSTØSKJÆR - 00 ex
ÅKERØY - 00 ex FJELLDUR - 99 ex SUNNANÖ - 98 ex RÖRÖ - 94
ex ASTRID II - 88 - fra Klaring ANS, Svolvær/ÅIesund endret til Klaring
ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Ålesund (M-200-H).
M/S LYSGLIMT (LHAW) (33/-/1946/53) - fra Olgar Sæther, Valderøy/
Ålesund til Kristerson AS, Rørvik/Ålesund (NT-129-V).
M/S LØVENG (LIZP) (48/-/1935) - fra Løveng AS c/o Berlevåg
Fiskeindustri, Berlevåg/Tromsø til Odd Ingvar Viken, Roan/Tromsø
(ST-25-R).

M/S MAIBLOMSTEN II (LGTA) (44/-/1914) - fra Partrederiet
Maiblomsten ANS (Jarle Engeset), Vatne/Langesund til Molva AS,
Vatne/Langesund (M-121-H).
M/S NORAGUTT (LDIW) (182/122/1976/83) ex ØVRABØEN - 02
ex LIAHOLM - 81 - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen ril Midsund
Fiskebåtrederi AS, Midsund, hjem-sted endret fra Haugesund til Molde
og omdøpt til GANGSTAD JUNIOR (M-5-MD).
N/S NORDKAPPJENTA (LJVR) (656/-/1988/99) ex VESTLINER
- 00 ex LORD AUCKLAND - 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92
- fra Nordkappjenta AS, Honningsvåg/Hammerfest til Nordkappbanken
Havfiske AS, Honningsvåg/Hammerfest (F-210-NK).
M/S NYSTEIN (JXPU) (151/-/1968/80/96) - fra Loman Fisk AS,
Frekhaug/Namsos til Sildaskjær AS, Deknepollen/Namsos (SF-59-V).
M/S RAVNFJORD (LJSY) (398/-/1999) ex SKJONGHOLM - 02
- Knut Ellingvåg og Sønner AS, Averøy/Kristiansund til Ellingvåg &
Langvik AS (Knut Olai Ellingvåg), Averøy/Kristiansund (R-80-ST).
M/S ROSVIK (LLAY) (1.498/—/2000) - fra Polar Prawn AS, Tromsø
til AIS Alfredson, Skjervøy/Tromsø (T-104-S). Deretter tilbake til Polar
Prawn AS, Tromsø (T-45-T).
M/S RUNO (LK4556) (184/-/1992/96) ex VILNES JUNIOR - 02 ex
MAX-VIKING - 01 - fra Midsund fiskebåtrederi AS, Midsund/Molde
til Condo AS, Midsund/Molde
(M-200-MD).
M/S SJONGLØR (LFEP) (41/-/1954/84) ex GEMA JUNIOR - 01
ex HARGO - 97 - fra Rune Saltskår c/o Rune Saltskår Enkeltmanns
foretak, Bergen til Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen
(SF-4-SU).
M/S SKARODD (JXBW) (415/198/1985) ex BARENTSTRÅL - 00 ex
MIKAL BERNTSEN - 90 - fra Øystein Huden MS Hurlabas M-193-H
c/o Øystein Hurlen, Brattvåg/Ålesund til Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesund
(M-206-H).
M/S STATTGUTT (LIUL) (376/-/1979) ex HORDAGUTT - 02
- Nordic Ocean AS c/o Ervik Havfiske AS, Stadtlandet/Måløy, nytt
fiskerimerke (SF-120-S).
M/S SVANAUG ELISE (LLRD) (1.514/-/2001) - Kolbjørn Ervik &
Sønner AS, Dyrvik/Trondheim, nytt fiskerinr. (ST-19-F).
M/S TENOR (LALU) (3.186/—/1988/93/95) ex OTTAR BIRTING
- 93 - fra Sætremyr AS, Ålesund til Volstad AS, Ålesund (M-158-A).
M/S VEA (LGRH) (599/—/1993) - Vea AS, Vedavågen/Kopervik, om
døpt til VEA JUNIOR (R-10-K).
M/S VÅGAR (LLSC) (132/-/1954/89) ex NOREA SØR - 89 ex
STORHOLM - 87 ex NYMARK - 85 - Partrederiet Vågar ANS (Adolf
Magne Strand), Smøla/ Kristiansund, omdøpt til VÅGAR I (M-125-
SM).
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like meget for de varene. Depoter kunne trolig måneden ut. Den 23. juni kom også det forøvrig kommer nok en torpedo-jager,
bli bomber, kaianleggene minelagt eller torpedojagerne TheodorRiedel og Friedrich Richard Beitzen, ril Horten,
sabotert. Ihn inn Oslo-fjorden.

6. juni 1944 fikk tyske myndigheter i Den 30. juni 1944 dro motortorpedo-bå- 4. oktober da den forlot Oslo og gikk til
Norge vite kl. 01.00 at «Anglo-amerikan- tene med moderskip tilbake til Tyskland, Moss. Den 3. og 18. november i Moss,
ische Invasion durch Grossangriff an der og Nordvard lå i Moss sammen med ja- 21. november i Oslo og igjen 29. i Moss.
nordfranzösischen Kiiste» var begynt. gerne Karl Galster, Z30 og Theodor Riedel. 5. desember var den i Horten og tok om-
Kl. 12.00 samme dag trådte «Fall Wal- Friedrich Ihn og torpedobåtene i Horten, bord «krigsmateriell», men lå så resten av
lenstein» i kraft her hjemme. Alle tyske en ubåt ved Vallø og en i Larvik. Dette måneden i Moss. Den 2. januar skulle den
forsvarsverk ble stilt i høyeste beredskap var i stadig forandring. 13. juli lå Nord- ha vært i Oslo for avmagnetisering, men
da man måtte regne med overraskende i Mossesundet like utenfor da var den allerede senket.
fiendtlige angrep. Moss Aktiemøller. Vi vet at den lå i Oslo

Kl. 05-15 var motortorpedobåtmoder- 17. august, og britene hevder at den lå der
skipet Tsingtau kommet inn Oslofjorden «hele» måneden. Milorg i Moss rapporterte ...
og tre timer senere syv motortorpedobåter imidlertid at den lå ien bukt ved Jeløy rett INOrQV3.rQ Dllr SGiiKGl
fra 2. Schnellboot-Schulflottille. De an- overfor Kambo Mølle, men det var nybyg- Jagerne og torpedobåtene ble brukt som
kret alle opp i Sonsbukten der de forble get MRS 25 fra A/S Moss Værft & Dokk, eskortefartøyer for konvoier mellom Norge
måneden ut. Den 8. juni kom en S-boot som vi så i artikkelen om denne. og Danmark, samt minelegging. Den 13.
til, og i Larvik kom det den 9. juni yt- Ien oversikt av 1. juni 1944 står det at september kom krysseren Emden og 11.
terligere to ubåter i tillegg til de to som det i Norge da var 16.807 cbm kjeleolje oktober også krysseren Köln inn Oslo
allerede lå der.. Så den 12. juni ankret tre og 8.569 cbm dieselolje tilhørende «die fjorden for å delta i dette. Dette fattet de
torpedobåter opp i Mossesundet og nok en Kriegsmarine». Av dette ble Nordvard til- alliertes interesse.

S-boot kom til Son. Da opplysninger om delt 1215 tonn dieselolje som supplering Det første forsøket på å senke dem var
hvor skipene til enhver tid lå bare ble gitt når nødvendig. Yidere ble den tildelt 120 13. desember, det neste 28. desember
sporadisk, er 16. juni siste gang Nord-vard tonn smøreolje og 180 tonn ammunisjon 1944. Da var Emden allerede i Tyskland
ble nevnt liggende i Son, men den lå der for eventuell etterfylling. Den 8. august var for reparasjon. Denne kvelden og natten
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Nordvard slik skipet skulle bygges om av tyskeme. Tegning via Knut Fl Nass
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Nå vet vi intet om hvor Nordvardvar før
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Fra vraket av Nordvard, fotografert ca 1992 av Kai Garseg og viser rattetpå losbroen. Detgir et tydelig

inntrykk av slagsiden og de dårligeforholdene med mørke og dårlig sikt. Foto via Erling Skjold

var det stor aktivitet over og rundt Oslo- defjord ble oppfattet som bombing og
fjorden. Uavhengig av hverandre var det utbrente markørlys i fallskjerm ble noen
minelegging tidlig på kvelden fra 4-motors ganger oppfattet som miner i fallskjerm.
Handley Page Halifax, slipp til Milorg i
Østfold, Akershus, Buskerud, Oppland, Fly fra RAFs 9., 50. og 61. skvadron samt
Vestfold, Telemark og Aust-Agder fra 4- 463. og 467. skvadron fra RAAF (Aust
motors Short Stirling, samt bombetokt ralia) slapp 126 tonn bomber i Mossere
over Oslofjorden utført av 4-motors Avro gionen fra høyder mellom 1830 og 2900
Lancaster. De var delt i to. Hovedgruppen meter. De vendte hjem i den tro at det hele
skulle bombe Köln og eventuelt større skip var mislykker. Så ille var det ikke.
rundt Horten, mens 24 fly skulle senke Ved Horten ble ubåten U735 og M/T
større skip rundt Moss. I tillegg var en 'Holmengraa senket, mens U682 var ska
to-motors deHavilland Mosquito som det. I Mossesundet ble transportskipet År
skulle lete opp mål og fløy som en jo-jo Nordvardsenket. Dessuten
over hele området. utraderte de et sagbruk på en bondegård på

Tyskerne meldte om store konsentrasjoner Mange bomber fait også ned rundt Kambo
av to- og firemotors fly som la miner og uten å gjøre skade.
bomberom hverandre. Mineleggerne lan-
det imidlertid i England etter endt oppdrag Nordvard ligger med styrbord side ned på
rundt kl. 23.00 GMT mens bombingen ca. 40 meters dyp og 100° over, halweis
startet kl. 23.30. Minelegging ved San- begravet i bark og sagflis fra Moss Cellulo-

I Skipet 4-2003 berättar Knut N 18-19. aug, och New Orleans 24. aug-1. Havana 1-3. feb, Galveston 6-8. feb,
Næss i sin mycket utförliga artikkel sep. Destination Kohsichang uppges när Houston 8-22. feb. Vid avgång från
om Nordvard att han saknar positi- man lämnat New Orleans. Houston uppges Kobe som destina
onsuppgifter efter det att fartyget 8 Därefter inga uppgifter förrän 10. tion. Passerar Panama-kanalen 29.
augusti 1939 anlänt New York från jan 1940 då man lämnar Laguayra för feb 1940 vilket är den sist uppgiva
Sundsvall. Curacao dit man kommer följande positionen.

Något mera finner man i New dag. Samma dag vidare destinerad till
York Maritime Register: Lämnar Porto Colombia och Barranquilla. Från ERIK HAG
New York 1 5. aug, Philadelphia 16. Barranquilla til Cienfuegos 20. jan och Svetsarvägen 5
aug, Wilmington 16-17. aug, Norfolk två dagar senare vidare mot Manzanillo. S-176 73 Järfalla
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Jeløy mens låve og våningshus ble skadet.

sefabrikk. Et hull i babord side under luke

5 har platene vrengt utover. Hvor lenge det
har lekket olje fra skipet vet ingen, men
trolig forstod ikke Moss Havnevesen at det
var herfrå før i 1977. Sommeren 1993 ble

det gjenomført en grov tilstandsundersø
kelse på 13 skipsvrak langs norskekysten. I
tillegg ble krysseren Blucher i Drøbaksun
det og Nordvardi Mossesundet undersøkt
av Det norske Veritas. I 1996 ble igjen 12
vrak undersøkt.

Utover høsten 1992 hadde det vært økende

lekkasjer fra Nordvard., men da det var lett
dieselolje som hurtig fordampet ble intet
gjort. Ett år senere var dykkere nede og
tettet de verste hullene. 1. desember 1993

festet man så en ROLS-pumpe på dob
beltbunntank nr. 3, og dagen etter startet
boring av hull og lensing av tanken. Dette
var første gang systemet ble prøvet og visst
nok med godt resultat. De ville tømme alle
dobbeltbunntankene, men dette ble stop
pet da Blucher hadde prioritet og pengene
ikke strakk til. Så igjen var det mye lekkasje
i 2002, og 21.-22. oktober ble Nordvard
undersøkt av en fjernoperert undervanns
farkost kalt ROV uten at dette førte til noe,

bare lange intetsigende rapporten

En rekke Krigsdagbøker etc. fra Den tyske
marine

Helmut Döringhoff, Freiburg
Bundesarchiv, avd. Militårarchiv,

Freiburg
Erling Skjold
Dieter Jung, Berlin
Norsk Hjemmefrontmuseum
Norges Handels- og Sjøfartstidende
Jan E. Gabrielsen, Kystverket, Horten
Egne arkiver
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Natt til 14. Juli 1927 gikk motorkutteren Hird fra Ålesund med kurs for Nordøstgrønland. Ombord var6 mann fra Sula med Jonas Karlsbakk (min bestefar) fra Mauseidvaag som skipper. Formålet med

turen var å prøve lykken som fangstmenn. Sunnmøringene hadde lange tradisjoner med fangst i Vestisen

og noen få hadde forsøkt seg før med landfangst etter å ha tatt seg gjennom isbarrieren som alltid ligger

utenfor kysten.

Dermed visste deltagerne i Hird-tkspedi- tømt for last og slippsatt for inspeksjon. mann en runde rundt om på byens apote
sjonen at de kunne gjøre god fortjeneste Hirdkarene innså at dette ville gjøre det ker og greide å skaffe det nødvendigste. I
dersom de hadde hellet med seg. Spesielt umulig å komme avsted dette året, en slik ly av det beskjedne mørket som sommer
reveskinn var det god pris på. Karene inspeksjon ville ta alt for lang tid. Det er natten ga dem, stakk de avgårde.
hadde utrustet seg for overvintring, så bare en kort periode hvert år i juli/august Å forsere isbarrieren som ligger utenfor
Hird lå tungt i sjøen. Dagen før avreise at farvannet hvor de hadde tenkt seg, er kysten av denne delen av Grønland, var
fikk de besøk av skipskontrollen. Hirdvzr seilbart. Ellers i året er området en ugjen- en sjanseseilas i seg sjøl. Hird var ikke
en forholdsvis liten båt på 48 fot utstyrt nomtrengelig ismasse. Kontrollørene var isforterket bortsett fra noen plater lagt
med en ensylindret Bolinder på 40 hes- også klar over hva karene tenkte, så for på i baugen for anledningen. De visste at
tekrefter. sikkerhets skyld beslagla de medisinkista dersom det blåste opp og isen begynte å

De hadde kjøpt båten godt brukt til ombord. pakke seg mens de var inne i den, ville de
dette formålet og hadde ikke hatt råd til Nåvar gode råd dyre. De måtte komme være solgt.
noe omfattende vedlikehold før turen. seg avgårde så snart som mulig. De hadde Lykken står den brave bi som det heter,
Kanskje ikke så rart at myndighetene viste satt alt de eide i dette prosjektet. Det var nå karene kom seg vel gjennom isbeltet og
sin interesse. Skuta ble i alle fall beordredt eller aldri, så samme ettermiddag tok alle traff land nøyaktig der de hadde plan-

Forlis på Grønland i 1927
MK Hird av Mauseidvågs endeligt

Polar Star i Claveringsj]orden på Nordøst-Grønland. Foto Svein Torske

Av Svein Torske
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lagt ved innløpet til Gael Hamkes Bukt kontingent -well travelled- turister i ho-
paa omtrent 73 grader N. Overvintring vedsak fra USA og Storbritannia. Under årets tur viste det seg at isforholdene
krevde hus og de hadde med materialer Polar Starer en ombygget svensk is-bry- var spesielt gunsdge for seilas langs denne
til å bygge fangststasjoner. Den første ble
reist ved Kap Herschel i munningen av i Østersjøen. Etter at skipet ble kjøpt av like oppunder 78 gr. N. Polar Star kunne
Claverings-fjorden og den andre, som fikk Karlsen Shipping i Halifax (med sterke altså gå omtrent rett vest gjennom Nordis
navnet Elvsborg, ble satt opp på sørsiden røtter på Sunnmøre) ble det installert en havet fira Longyearbyen. I dette farvannet
av Claveringsøya. Her fant man også vin
ter-havn for Hird. Etter anvisninger fra
ishavs-skippere var ei vik på nordsiden av
øya Store Finsch valgt. Denne bukta kalles
den dag i dag for Hirdhamn. Skuta ble for
tøyd etter alle kunstens regler med solide
wirer i land. Flere anker ble satt ut og så var
det bare å vente på at//zWskulle fryse inne i området rundt øygruppa. I slutten av som min bestefar hadde forsert ien 48
og dermed være sikret for vinteren.

I slutten av august ble de overrasket av
en forrykende storm. Karene ble sit
tende innestengt på Elvsborg i flere
dager. Stormen var så kraftig og sjøen så
grov at strandlinjen ved Elvsborg ble helt
for-andret. De hadde funnet noen gamle
eskimograver like ved stasjonen og disse var
nå vasket vekk. Men huset holdt.

Stormen la seg omsider og etterhvert
kunne de ta seg over sundet som skiller
Store Finsch og Elvsborg. Det var et sør
gelig syn som møtte dem. Hird lå slengt
på land, kjølen var knekt og hele styrbord
side var slått inn. Roret var vekke og skuta
var vrak. De innså at den aldri ville bringe
dem tilbake til mor Norge.

Sommeren 2003 fikle undertegnede gleden
av å være med MS Polar Star til Nordøst

grønland.“Hyref’på som foredragsholder
om sunnmøringene og fangstperioden, la
vi ut fra Svalbard den 23. august med en

Modell av mk Hird. Foto Svein Torske

ter. Den het tidligere Njord og opererte kysten og vi kom inn ved Isle de France

passasjerseksjon på akterskipet, så skipet antar men at det ikke har vært seilt siden
er usedvanlig godt egnet til å bringe pas-
sasjerer til trakter der det ennå ikke er Kontasten var slående. 76 år etter at
vanlig med cruisetrafikk. Skipet tilbringer Hird gikk tapt, seilte vi nå sørover langs
vinterhalvåret i Antarktis og om som- den samme kysten. Vi kunne sitte trygt
meren gjør den turen langs norskekysten
til Svalbard hvor den går i cruise-trafikk gjennom panoramavinduer på et farvann

august vender den baugen sørover igjen

Dristige karer ombord i Hird.

via Østgrønland, Island, Newfoundland
tilbake til basen, Halifax i Nova Scotia,

Canada for årlig dokksettnig. Turen gjen
nom nasjonal-parken i Norøst-Grønland
er en opplevelse med med seilas gjennom et
fantastisk landskap i et område der en fin
ner verdens lengste fjorder. Disse går i alle
retninger og er omkranset av fargerike høye
tinder. Til og med en innbarka vestlending
blir tilnærmet målløs. I tillegg til uberørt
natur kan en også observere moskus, hval,
sel, hvalross og isbørn.

Dette er området som i sin tid ble

annektert av Norge og gitt navnet Eirik
Raudes Land, men som vi mistet rettig
hetene til etter tvisten med danskene i

1933. Saken ble avgjort ved domstolen i
Haag etter at Helge Ingstad hadde sittet
som sysselmann i et år.

Det var altså til dette området sunn

møringene drog for å fangste.

en fransk ekspedisjon kom hit i 1905.

og godt i slongen eller på brua og skue ut

fots båt med livet som innsats. Bortsett fra
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SKIPETNR. 1 - 2004

drivende isfjell var det nå åpent farvann.
De siste årene har man observert mindre

og mindre is i området uten at jeg her skal
gå inn på årsakene til det.

Polar Star ankret opp ved den gamle
fangststasjonen Elvsborg. Den står der
ennå, men kunne nok ha trengt vedlike
hold. Vi ønsket å finne vraket av Hird

og til det hadde vi et gammelt foto som
viste den havarerte skuta omgitt av noen
karak-teristiske fjellformasjoner, samt en
om-trentlig angivelse av stedet.

Polar Star er utsyrt med store Zodiacer
som er vel egnet til å gjøre kortere utflukter
på land og disse ble nå brukt i jakten på
Hird. Etter å ha gått langs nordsiden av
Store Finsch vestfra, kom vi til slutt fram

til noen klipper med karakteristiske lyse
striper som minnet mistenkelig om dat
gamle foroet. Og ganske riktig. Stripene i
fjellet viste vei og Zodiacen ble manøvrert
i antatt posisjon. Der lå vraket på 4-3 me
ters dyp i klart vann. En kunne tydelig se
spanter og kjøl, masta var også lett å lokali
sere. Ellers lå mye vrakgods strødd utover
et begrenset område og endel lå også på
land. Vraket ble fotografert og posisjonen
«tatt» med GPS.

Det finnes utallige spor etter den norske
aktiviteten i området. Ikke mange skips
vrak, men fangsthyttene står der. Grøn
lendere og dansker begynner etterhvert å
innse den kulturhistoriske verdien disse

representerer. Den grønlandske Hjemme
styrelse har derfor satt i gang et program
for bevaring av fangsthyttene, men det
haster.

Skipvrak finnes også, men fä ligger så lett
tilgjengelig som Hird. Antageligvil restene
av den være synlig i lang tid framover, for i
dette farvannet blir det ikke råte på treverk
som ligger i sjøen og gjennom den lange
vinteren ligger det beskyttende islaget over
vraket. Siden dette er en nasjonalpark er
det heller ikke lov å fjerne noe som helst
uten tillåtelse fra de danske myndighetene
som alltid er tilstede på denne type reiser.
Dette blir nøye overholdt.

Hvordan gikk det så med Hirdkarene?
Sjøl om tapet av skuta var en katastrofe
for dem, så mistet de ikke motet. Så snart

isen la seg på fjordene kom de i gang med
fangst-ingen og de holdt det likesågodt
gående i to sesongen De kom seg omsider
hjem til Sunnmøre med den sagnomsuste
ishavs-skuta Veslekari og ombord hadde de

med seg revepels for en liten formue. Sjøl ble omsider solgt til København Zoo-lo
med tapet av Hird med i kalkulasjonen, giske Hage.
gikk ekspedisjonen i pluss (skuta var ikke Resultatet av Hirdekspedisjonen la
forsikret). grunnlaget for en ny og større anlagt

I tillegg hadde de med levende mos- ekspedisjon året etter. Den ble kalt Møre
kus, rev og to isbjørnunger som ble utstilt i Grønlandsekspedisjonen, men det er en
Mauseidvåg. Dette var ganske sensasjonelt annen historie
i den tiden og det kom folk fra hele landet
for å se på. Isbjørnungene Kalle og Kitty

Vraket av Hird ved Store Finsch i Claveringsjjorden etter stormen i august 1927.

Vrakrester av Hirdpå grunt vann. Foto Svein Forske
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Skipsfartsbyen

Morten Hammerborg

Haugesunds skipsfartshistorie
1850-2000

436 sider, format 22x29 cm
rikt illustrert
ISBN 82-314-0663-3

PRIS KR 390

nalistarbeid. Stoffvalget bør appellere til le
seren som også far med seg et rikt utvalg av
fotografier, profesjonelt satt og i farger når
det finnes. Men undertittelen kunne mer

passende ha hett «Et gyldent snitt gjennom
Haugesunds skipsfartshistorie».

Det er nemlig de store rederiene meste
parten dreier seg om hele tiden, og stør
relsen gjør vel at Solstad i Skudeneshavn
og Eidesvik på Bømlo blir inkludert i det
eksklusive selskap. Ellers merker vi ikke
noe til skipsfarten i Haugesunds nærom
råde, skjønt det dreier seg om snesevis av
skip i internasjonal fraktfart.

Av de mange øvrige rederier i Hau
gesund i fortid og nåtid, får vi med et
anstrøk av boulevardpreg lese om særegne
ting omkring de mellomstore rederifore
takene. De mindre og de små foretakene
blir neglisert nærmest til det pinlige, i en
by hvor særpreget nettopp var det store
antall små rederier.

Jeg sitter igjen med inntrykk av at for
fatteren mener at det å drive dampskip
i mellomkrigstiden og i de første årene
etter annen verdenskrig nærmest var et
blindspor, ja en sørgelig misforstelse fra
småredernes side. Men hvis forfatteren

hadde undersøkt sammensetningen av
den norske flåten i perioden, burde han
ha funnet grunn til å undre seg:

1 1950 hadde dampskipene fremdeles et

Byen fikk sin sjø
fartshistorie på
prent nå nylig. Det
kunne være på sin
plass med noen
kommentaren
Bokens hovedtittel

er utmerket og inn-
holdet et velskrevet

og glimrende jour-

solid overtak på motorskipene i antall: 276
damp mot 125 motor mellom 1000 og
6000 dødvekttonn. Under siste krig ble det
produsert flere damp- enn motor-drevne
skip. Først på 1950-tallet seilte dieselen
forbi i alle kategorier av skip.

Anskaffelsen av dampskip til Hauge
sundsflåten i mellomkrigsårene var således
helt normalt og i samsvar med norsk re
derinærings praksis generelt. Og skulle de
nyetablerte rederiene i det hele tatt komme
igang var veien utenom det aldrende skip
en umulighet. Dertil var tilgangen på spe
kulativ kapital blitt altfor begrenset. De
gamle, sønderknuste rederiene måtte følge
same vei hvis de ville fortsette på galeien,
og det ville de fleste. Tro og optimisme
ble imidlertid slått i bakken av et elendig
fraktmarked som varte ved og ville «aldri»
ta slutt.

At så mange shippingfolk i Haugeund
prøvde på å skape et levedyktig rederi og
at så mange kom gjennom skjærsilden
med livet i behold er egnet til imponere.
Foruten rederen og sjøfolkene hans'skapte
deres arbeid levebrød til tusener på tusener
i byen og distriktet. Dette fortjener ikke
bare hederlig omtale med noen linjer
her og der, men en omfattende analyse
over hva deres virke har betydd gjennom
generasjonen Alternativet var nemlig
ikke motorlinere og motortankere, men
ingenting.
Han kunne ikke leve av rederiet alene,

smårederen. Han spedde på inntekten ved
å drive agentvirksomhet for bunkersleve
randører, skipshandlere, assuranseselskap,
skipsverft, slepe- ogbjergingsrederier, o.s.v.
eller drev egen kull- eller trelastforretning.
Ja, han kunne opptre som kommisjonær
for nesten hva som helst bare det ble et
tilskudd til levemåten.

Hammerborg sier seiv at oppgjørene fra
Nortraship var magre. Da ble det ikke lett
å remplasere tåpene fra krigen. Kapital til
nykontrahering var det på langt nær nok
til. Secondhand motorskip i den aktuelle
størrelsen 1000-3000 dw.t. var knapt å
oppdrive. Secondhand damp fra utlandet
fikk man ikke valuta til. Tilbake sto sec

ondhand damp innenlands, og de kjøpte
man til Hammerborgs fortvilelse. Men
båtene ble ikke solgt i tide, og der deler
jeg hans fortvilelse. For i 1957 var damp
æraen realiteten over. Ennå besto hauge
sundsflåten av et 20-talls dampere som
- med et par-tre unntak - gikk til spiker i
løpet av 1960-årene.

Noen fa av rederiene hadde maktet over

gangen til motor. Men generasjonsskifte

eller høye driftskostnader resulterte i at de
fleste innstilte driften etterhvert.

Men det ble jo skapt motorskipsrede
rier i Haugesund etter krigen også, seiv
om man knapt nok skulle tro det etter
hva det står i skipsfartsboken. Et 10-talls
foretak er ikke vanskelig å ramse opp, og i
distriktet har vi sett et enda større omfang
vokse frem.

Jeg savner også tabeller av forskjellig
slag: Rederier, skip, frakter, regnskaper
m.m. gjennom de 150 år.

Hervig Danner

Kriegsfischkuttern
Kriegsfischkutter KFK

E.S Mittler & Sohn Hamburg 2001.
ISBN 3-X132-0729-3. 200 sider

PRIS 36 EURO

Da tyskerne erklærte krig i 1939 var
Kriegsmarine ikke forberedt på det akutte
behov for vaktbåter, eskortefartøyer, mine
ryddere osv. som oppstod etterhvert som
den okkuperte kyststripe ble lenger og len
ger. Behovet dekket man i stor grad ved å
beslaglegge lokale fiske-, frakt-, rutebåter
osv. Etter at Norge, Danmark, Frankrige
og Holland var besatt ble forholdene pre
kære. I 1941 ble det derfor bestemt at
flåten skulle standardiseres. Reichsanstalt
fiir Fischerei, Bremer Konstruktions-Ges

Maierform og Germanische Lloyd ble
gitt i oppgave å utvikle syv standardtyper
(A -G) med lengder fra 12 til 24 meter.
Man konsentrerte seg i hovedsak om type
G-24 m kutter med en motor på 150 hk,
en skipstype som kunne tilbakeføres som
havgående fiskebåt når krigen var over.

NSS medlemmer.

Forfatteren gir en grundig beskrivelse
av skipstypens utvikling. Totalt hadde
tyskerne ca. 4000 sikringsfartøyer hvorav
nærmere 600 stk var av typen KFK.

Forfatteren har gjort et grundig arbeid
og gir bl.a tabellarisk oversikt over hvor

SKIPET NR. 1 - 2004

Erik H Kongshavn

Redaktøren hadde

i Skipet 1/2001 en
liten artikkel om de

tyske Kriegs-fisch
kutter. Hervig Dan
ner har nå inngående
behandlet emnet i sin

bok, og emnet har
nok også interesse for
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de forskjellige bårer var stasjonert. Samt
lige båter som tjenestegjorde i de såkalte
Hafenschutz-, Vorposten og Minensuchs
flottiljer i Norge er listet opp. Boken er
rikt illustrert med fotos/karstkisser og
inneholder et vell av opplysninger for de
spesielt interesserte.

Hver eneste båt er listet opp med beskri
velse av tjeneste og antatt endelikt. Spørs
målet om hvor mange av disse båtene som
ble overratt av norske eiere etter krigen blir
vel neppe løst. Her er nok rom for ytter
ligere forskning. Om språket begrenser
leserkretsen, så kan boken brukes som et

oppslagsverk.

Marvin Toft m fl.

Forlis

i Sogn og Fjordane
Havet tok

269 sider, format 21x28 cm, rikt ill.
ISBN 82-91722-36-6.

kert produsert bok for en stor del i farger,
med greie og vel-skrevne kapitler. Ved
siden av Malvin Toft som hovedforfatter
står 12 medforfattere som skrevet enkelte

kapitler.
Boken er delt i fire deler, om seilskute

tiden til 1918, om mellomkrigstiden 1919-
39, om krigsårene og om etterkrigstiden.
Det er lagt stort arbeid i illustrasjoner, kart
og fotografier. Svært mange av bildene
kommer fra nye kilder, fra privatpersoner
eller offentlige arkiver.

Det er mye dramatisk historie her,
forlis og skjebner, og kapitlene kan leses
som spennende historier. Tilsammen
gir de et overveldende bilde av kystens
historie, av dramatiske hendelser som

plutselig kan ramme lokalsamfunn. Slik
blir de enkelte ulykker vevet inn i kystens
kulturhistorie.

Boken er nettopp hva
undertittelen sier: 78

forlis og skips-ulykker
i Sogn og Fjordane.
Den kom ut på Selja
Forlag like før jul og
ble en lokal bestselger.
Det er heller ikke så
rart - en særdeles vak-

Hallvard Bagge

Dag Bakka Jr

Jeg sender med to bilder som viser loggere NK 28 Albatross (1919/119). Senket av
fra Hafenschutzflottille Kristiansand (NK

= Norwegen Kristiansand) I forbindelse 13.9.44 ved Kiberg
med eget identiflseringsarbeid har jeg NK 29 Pelikan (1919/119). Hogd i
omtalt dem som A, B, C, etc som tilfeldig
siffer etter det taktiske merket i formasten. NK 30 Hildburg (1909/140)
Jeg er 99% sikker på at bildet som 3 loggere NK31 Jever (1914/123)
til kai er tatt i Marvika.

Dermed er det totalt med 3 av de ale- Teigland, Bjarte og Bjartland
tuelle 13 båtene. Jeg tror de må være av NK 33 Pinguin (1927/127).
de moderne 1930 tallsbåtene på grunn av
krysserhekken, men er usikker. NK-21 til som minesveiper M-5608 i
NK-25 var samtidig de som opererte lengst Petsamofjorden.
i Kristiansand (juni 40 - juni 44). Disse
fem båtene hadde hele sin krigstjeneste i Jeg har kun tatt med de som kan være
norske farvann, og var med på mange tref- aktuelle jfr bildet (dvs alle loggere i denne
ninger. NK-26 til NK-33 var senest mars flotiljen). Opplysningene om senere nor
1942 (noen allerede høsten 1940).

De aktuelle loggerne er: sikret. Forlisene i Norge er fra eget arkiv og
NK 21 Odin (1934/191) kvalitetsikret. Lisa og Wilhelm er i mange
NK 22 Tiu (1934/191). Senere norsk kilder feilaktig oppgitt som senket i Norge

Stjørnjjord og Frøysand
NK 23 Donar (1934/203) i 2; 1 del ble overført til 56. minesveiper-
NK 24 BaUer (1934/193) flotilje i tidsrom (varierende dato) 1940-
NK 23 Frija (1934/191) 1942, mens neste del ble over-ført til 51.
NK 26 Lisa (1923/117) Vorpostflotilje (i Bergen) 1. juni 1944.
NK 27 Wilhelm (1916/118)

Loggerefra Hafenschutzflotille Kristiansand i Marvika. Hvilke båter kan det være?

Foto via Erling Skjold

Loggere i krigstjeneste

NK 32 Möwe{ 1927/127). Senere norsk

ske navn er fra Gröner 8/2 "Die deutsche

Kriegsschiffe 1815-1945” og ikke kvalitet-

under krigen. Fartøyene fikk generelt delt

sovjetiske fly som kystlastebåt

Ffaugesund 1954

Minesprengt og senket 28.3.1942

Erling Skjold
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Erling Skjold spør i Skipet 4/03 om iden
titeten til en tysk vorpostbåt. Der er ikke
mange holdepunkter. Jeg tipper imidler
tid at bildet er fra 41/42. I tillegg til bl.a
masteplassering og manglende pansring,
sees den påmonterte baugspri (også kalt as
pargesen). Denne innretning ble montert
i krigens første fase og benyttet sammen
med en paravane til minerydding. Syste
met viste seg å være et selvmords-apparat
og gikk snart av bruk. Sprien ble senere
benyttet til slep av lydbøyer for detonasjon
av akustiske miner. Fra 1943 var systemet
ute av bruk. Gjengivelsen i bladet er ikke
god nok til identifikasjon av nevnte em
blemen I Hamburg finnes imidlertid en
institusjon med avdeling for fiskebåter
som ble ombygget til hjelpekrigsskip.
Wissenschaftliches Institut fur Schijfarts
undMarinegeschichte kan muligens hjelpe
med idetifisering.

Ang. foto av uidentifisert fartøy på side 37:
Jeg har et prospektkort i farger av samme
motiv. Det er antagelig tatt ca. 1950. Det
står Slevik på skipet, og hun har Stavan
gerskes tre røde ringer i skorsteinen. Mere
vet jeg egentlig ikke om henne. Slevik er
et navn benyttet av Skips A/s Karlander.
Kanskje hadde de en båt som gikk for
Stavangerske etter krigen?

En annen tysk logger i marinetjeneste. Dette var en standardtype bygget i 1933/34, hvorav ni ble

innkjøpt til Norge i 1956/57 /Carl Fisser, D Dressmann Penning, Elmain, Elfriede, Erika, Kon

dor, L Ruyl, Sembrea og Ti u) Noen som kjenner denne? Foto via Erling Skjold

Vorpost-båter

E-post: hvest-as@online.no

Det var Slevik!

Hallvard Bagge

Pål Ulsteen

Oluf Bager (over) ble til Slevik (under)

Det har vært flere forslag til løsning, fra
AlfLogos fra 1857 til Trane Ifä. 1931, men
også flere som har foreslått Slevik.

Dette synes å kunne stemme. Slevik gilde
fra høsten 1949 til våren 1951 på TC til
Stavangerske og passer godt i skabelon og
størrelse.

Skipet var egentlig bygget som passasjer
skip OlufBager for Det Forenede Damp
skibsselskab, København, ved Bur-meister

& Wain i 1890. Som dampskip var det på
357 brt og 160.3/24.0/11.9 fot. I tiden
1917-19 og 1924-26 gikk det periodevis i
ruten København-Frederikshavn-Horten-

Oslo, men ble utrangert og solgt høsten

1931 til Brødrene Anda, Stavanger. Her ble
skipet avrigget og solgt som lekter Hutitu.

Det skal ha ligget en lekter Hutitu i
Sandviken i Bergen på 30-tallet, og mye
taler vel for at det var denne. Da krigen
kom ble fartøyet i 1942 overtatt av Half
dan Backer AS, Kristiansund, og rigget
om til lastbåt Tusna. Arbeidet ble trolig
gjort ved Bolsønes Verft i Molde og båten
registrert i august 1943 med tonnasje 372
brt 425 tdw. Innredning og maskineri
midtskips var forlengst skåret bort, nå
ble en 6-syl Deutz på 300 bhk montert
lengst akter.

I 1944 gikk skipet over til AS Nordha
vet, Kristiansund, og i 1947 til Skips-AS
Vilnes (Monrad Hatlem), Bergen for kr
500.000, og fikk navnet Vilnes. I april
1948 ble den kjøpt av Skibs-AS Karlan
der, Fredrikstad, for kr 550.000 og omdøpt
Slevik. I Karlandets eie kom den til å seile

på Nord-Norge med forsyninger, før den
høsten 1949 ble sluttet til Stavangerske for
godsrutefart.

9. desember 1951 gikk skipet på grunn
i Lysøysundet på reise Hammarfall-Her
øya med dolomitt og sank på 15 favner.
Hevet av bergingsbåtene Paratog Draugen
våren 1952. Slept til Bergen, kondemnert,
maskinen tatt ut, skroget låstet med skrap
jern og solgt til opphugging i Belgia. Sank
utenfor Jæren under slep til belgisk havn,
høsten 1952.

Bildene av OlufBager og Slevik antyder
de beskjedne strukturelle forandringer som
ble foretatt.

Svaret på spørsmålet om ukjent seilskip
Zefyr, på side 1 i Skipet 4-2003, fant jeg
i boken «Timmernabben - Skutor och

skeppsbyggen under 100 år» av Bernt
Ålund, utgitt i Malmö 1980.

Her presenteres Zefyr (merk skrivemåte)
som 3-mastet slettoppskonnert, 130 brt,
bygget 1902 i Sjotorp av Sixten groth for
et rederi i Mariestad. Fra 1916 hjemme
hørende i Timmernabben, senere i Lyse
kil, Malmö, Bleket og Karlshamn. Etter
havari og kondemnering i 1960 solgt til P
Bæckmark i København og rigget om til
barken-tin for turistfart i Vestindia. Avgikk
København i mars 1963, men strandet på
Læsø og ble totralvrak.

Det er interessant å se at Johannes Øst
vold fotograferte skipet i Oslo bare fire
måneder før hun forliste i Kattegat.

Skonnertskip Zefyr

SKIPETNR. 1 - 2004

Bjørn Tandberg
4550 Farsund
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Ole Hajem Fiske har i sin samling et bilde av et eldre dampskip av bakladertype, trolig tatt engang på 20-tallet. Flagget synes bestemt å være norsk, og

navnet ser ut til å være på seks bokstaven Skorsteinen bærer bokstavene HB trukket sammen til ett tegn. Redaktøren vil anslå størrelsen til 1800 tdiv og

byggeår til ca 1918-20. Noenforslag!

Mer om Tres Det heter ikke Mi åsund Skipsbyggeri Avance III = Raggen

Komplettering til historikken om Rafen enn^^ten &^et 1 Slepebåten Raggen (se SKIPET 1.03) ble i
& Loennechen i SKIPET 4-2003. vedr ***>*&" Mjosund hgger pa m? n firma A/s Friis &Tand.

,. . „ Nordmøre, nærmere bestemt pa Ertvag- . „. • i • T
nr 14 ds Fres. -ai ... . bergs Bjergnmgskompam, Dram-men. 1

Norske veritas 1922 anger ss Tres utan f* kommune, hke ved grensen t.l bk hun so|gt ti] Møre og Romsda|
ägare, French, men i Lloyds 1922/23 hittar r0n 0ag e ' Xggy av Fylkesbåtar, Molde, omdøpt og, r , „ båtbygger Aas, vet ikke hans rornavn. Olav , , ., r ,
man den Iranmska ägaren, Soc Electra _ ,, . . . „ _ .... ombygget til bil- og passas er-terge med
, , ,, . i ro tt j Strand kjøpte og eiet baten tram til krigen . . ,nn . 0c
Metallurgique de Dives (Soc Havraise de . n ,, Jr kapasitet 100 passasierer og 8 biler. Fergen
„ . , TT startet i 1940. O. Strand benyttet Trygg
Cabotage), Havre. . . „ , . ,, „ hadde ikke gjennomkjøring pa dekk, slik

: n r,. o i i r  som skyssbat, men ikke som reisendebat. , „ . .
DS AS Ulv anges aha kopt fartyget i ' komi 1940 ble Thwbesladaet M bllene mattt Tggo ombord,

november 1948 med övertagande 10. feb b’  ' " 1 1972 ble lagt opp i Molde, og
1949. Lloyds Shipping Index anger en y tyskerne.Tyskerne benyttet Klunder deretter sol ; 1973 ti| Ch ristie & Opsahl, rr, , , , hele krigen som en slags skyssbat og «lokal- T , • >
lang tid «to be Ulv» och med detta namn To „ /TT . A/S, Molde. 1 mine notatet star det videre

A •T 1 m/rt/crv j bat»mellom Irondheim og hrøya/Hitra. , ,, , . . .,
ex Tres upptagen i Lloyds 1949/30 agd .. rr at hun ble solgt i 1979 til en privatperson

*n tti m i  r- 1- i o o Pa disse turene var det alltid to tyske om- „„ , c „, , T^.
av DS AS Ulv. Redan i tonande argang .. 0 _ „ . , , pa lustna, som dro lergen pa land. Kiøpe
, r o -r. ° serer med baten. Fører av irwunder hele , ,, . 0l rl . , „
heter lartyget ater Tres uten ex-namn. Det . . . .. TT _ . . ren skal ha blitt palagt av Skipskon-trollen

7° ,„ TT| ot , r krigen var bror til Hans O. Møst - Magne o1 , T \t C1 .
var mte DS AS Ulv som sålde lartyget till . ?, w i- a hugge henne opp. 1 Norges Skips-hste
„. , , rn ,/ OL 4 A.Møst(2/11-1921-4/8-2001). Maskin- „ T c rr c
Fmland utan DS AS Bisp (O Kvilhaug), ... , „ . star hun lortsatt oppført som eiet

, . . . mann og kokk var da (Jla Strand, sønn , , .Ir
detta reden star som agareiNV 1959 som . . . , „ . . av Christie & Upsahi A/S.

o oi i -ti , ..<?, av Olav Strand som eiet baten. Motoren „ ,
22. aapnl 1959 sålde tillet partreden i Abo , . , „ , PerAlsaker

, T rn . . , , , , . ombord var av gammel typen Bolmder og
med loserSomisomhovedredareockagare .
... x , , or .. var et sted mellom 20 og 30 HK.

till 80 %. i oktober samma ar rorvarvar T _ A . .
T m   i ™ n / ri.. Hans O. Møst, som har vært eier og
loser Somi resterande 20% och bhr ensam _ . , , . ,... tører av en hel rekke sakalte «reisende
ägare till Kannas. . „ , . . r . .

c  ! u bater» og har vært i denne tarten siden

££ ii’ an var en neve stor> sammen med Ad innsjødamper Kolbein
sin far Harald Kr. Møst, som startet rei- J eg har laget en liten sak om rutebildrift

I SKIPET 2/2003 spør redaktøren på side ikke vet om reisendefart og reisendebåter, manipulerte fra Røssvatn med W-50.
30: Hvem kjenner Trygg?

Jeg kjenner den ikke, men jeg har en
venn og kamerat, Hans O. Møst, her i
byen som kjenner Trygg meget godt. Han
har fortalt meg bl.a. følgende:

Hvem kjenner Trygg?

sende-farten mellom Bergen og Tromsø i Ved Røsvatnet i kommende nummer av

1936 med nybygget M/K Freikoll. Hans Rutebil. To sider, med Skipet og annet som
O. Møst kan fortelle mye mer om Trygg kilder. Ikke det store, men en liten puls fra
-sa han til meg -og det Hans O. Møst der og da. Tre bilder er brukt, deriblant det

er ikke verd å vite

Bødtkersgate 15 A
6508 Kristiansund N

Einar Kr. Pettersen

Tlf. 71 67 14 25

redaksjon@rhf.no eller www.rhf.no.
Bjørn Falck Russenes
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Fra Harald Jarl Runde som er redaktør av og paneler i salongen. Mye messing.
Sogeskrift for Naustdal har vi fått over- Ved årsskiftet 1936/37 ble Victoria
sendt en vrien forespørsel. satt inn i frakt- og passasjerfart mellom

Det gjelder fraktebåten Victoria som i Sunnfjord og Bergen i konkurranse med
1936 ble kjøpt inn til Naustdal i Sunn- Fylkesbaatane. Under krigen kom båten i
fjord av Ragnvald Øvrebø, Olav Vestbø tysk tjeneste, kom deretter nordpå og førte
og Aslak Buanes for 6.000 kroner. Båten flyktninger tilbake til Finnmark.
var da dampdrevet, men fikk demontert Historien til Victoria er delvis kjent. Vi
dampmaskinen i Stavanger og deretter vet at den ble innkjøpt til Norge høsten
slept til Rubbestadneset for installasjon 1907 av John Braadland Ltd, Stavanger,
av en 70 hk Bolinder. Stålkeisingen med og registrert som Victoria, med kallesignal
styrehus ble flyttet akterover og lasteluke MDSF, var på 47.95 brt 7.72 nrt, med
satt inn. målene 75.0/14.1/7.8 ft og en compound
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Det var en svært vakker båt, alt var i maskin. Norsk målebrev 26.11.1907.

Victoria teak, mahogny og eik, med store speil, plysj

Victoria på Frammarsvika. Foto via FlaraldJarl Runde

Tjeldsundferjen, foto via Jostein Sørensen

Offisielt het båten Viktoria, men det skal

beviselig ha stått Victoria på brofronten.
Byggeår og -sted var i norske registre

opp-gitt til 1895 i Chatham, mens mask
inen skulle være bygget i 1891 i Plymouth.
Runde nevner Stanhope som et mulig
tidligere navn.

Denne opprinnelsen er åpenbart feil.
Chatham var et marineverft, og det finnes
ikke spor etter noe fartøy med disse karak
teristika i Lloyds Yacht Registers rundt år
1900.

Braadland har trolig anvendt båten som
oppkjøpsfartøy, kanskje også som lystbåt
om sommeren. Hermetikkfabrikkene

hadde gjerne slike «ekspressdampere» til å
kjøpe opp sild- eller brislingsteng, og i så
måte var Victoria en av flere tidligere lyst
yachter som ble kjøpt til Norge.

Braadland ser ut til å ha hatt båten

frem til ca 1933 da den ble solgt til Styrk
Fjørtoft, lensmann i Sveio, som kjøpte og
solgte flere fartøyer. Derfrå ble båten kjøpt
til Sunnfjord og bygd om til fraktebåt.

Karene i Naustdal solgte Victoria \ 1946
til N J Kalheim, Strømmen, Oslo, men
var fortsatt registrert i Florø. I 1949 eiet
av Asbjørn Eker PR i Larvik, og det stod
registrert som LFGT frem til 1972/73.

Finnes det i leserkretsen noen som kjen
ner til denne båten, enten fra Sunnfjord
eller Østlandet? Det skulle vært interes

sant å fa vite noe om hva som skjedde med
den, for ikke å snakke om en oppklaring
av forhistorien.

Jeg legger ved et foto av Tjeldsundferjen
som jeg gjerne vil forelegger SKIPETs le
sere til identifisering. Hvilken av fergene
kan det være?

Et forsøk på systematisering gir følgende
liste:

Tjeldsundferjen I, bygget 1938, omdøpt
Tjeldsundferjen i 1948, til Tjeldsundferjen
II i 1967 og til Kveøyferga i 1988.
Tjeldsundferjen I var bygget 1941 for
Luftwaffe som Odder. Kjøpt av Harstad-
Opland Ferjeselskap i 1947 og omdøpt
Tjeldsundferjen I
Tjeldsundferjen III bygget 1954.

Men spørsmålet er altså, hvilken av dem
er dette?

Hvilken Tjeldsundferje?

SKIPETNR. 1 - 2004

5355 Knarrevik

jossore@online.no

Redaktøren

Jostein Sørensen
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 12. november 2003 - 22. februar 2004

DK 420 Erling Hansen Skovlundsvej 35 DK - 8300 ODDER DANMARK
1152 H Gunvar Grindheim Britavegen 12 5516 HAUGESUND
2202 Fred-Ragnar Olsen Marken 8450 STOKMARKNES
2203 Magne Risa Vagleskogveien 57 4322 SANDNES
2204 0 Arne Solås Kvernhaugen, Søndre 2436 VÅLER I SOLØR
2205 0 Johnny Arnfinn Sverkmo Breidablikkbakken 18 F 3911 PORSGRUNN
2206 B Olav Kalleklev Bernes Ytre 5283 FOTLANDSVÅG
2207NM Kjell Fostervold Omagata 49 A 6516 KRISTIANSUND
2208NM Hans Petter Tysnes Steinsøysundet 6570 SMØLA
2209NM Endre Eystad Bremsnes 6530 AVERØY
2210 H Øivind Hansen Postboks 70 4298 TORVASTAD
2211 B Steinar Fuglevand Nipedalen 185 5164 LAKSEVÅG
DK 2212 Carl Bro A/S Granskoven 8 DK - 2600 GLOSTRUP DANMARK
2213NM Martinus Strømsvåg Rastarhalwegen 134 6523 FREI
2214 H Johannes Aarbakke - 5549 RØVÆR
2215 H Sigmund M. Sønsatabø Fartein Valensgate 10 5532 HAUGESUND
2216 Snorre Ranheim Parkveien 11 8640 HEMNESBERGET
D 2217 Wolfgang Göthling Orchideenweg 6 DE - 9936 STADTILM TYSKLAND
2218 Borgfinn Vårdal - 6982 HOLMEDAL
2219 Alf Myhre Gate 4 nr. 5 6700 MÅLØY
2220 B Sigurd Teigen Hellebakkgrenda 5 5215 LYSEKLOSTER
2221 Monrad Pedersen Murveien 12 8250 ROGNAN
2222 Ears Normann Vårdal - 6982 HOLMEDAL
2223NV Sanco Holding A/S - 6083 GJERDSVIKA
2224 B Steinar Natås Morvikveien 131 5124 MORVIK
2225 0 Richard Normann-Hansen Klokkeråsen 43 3180 NYKIRKE
2226 Jahn-Arild Christensen Trollnes 4815 SALTRØD
2227 0 John Bjønnes Josefinegate 8 3257 LARVIK
2228 Sigmund Horremsbakk Ulsbergleitet 23 4034 STAVANGER
2229NM Asbjørn Hansen Hærnøsandveien 8 6514 KRISTIANSUND
2230NM Sverre Telstø Gammeltrøa 3 6523 FREI
2231 B Styrk Øgård Nysætervegen 82 5415 STORD
2232 Haukaas Automaskin A/S v/ Knut Haukaas, John P. Kroglundsvei 30 7088 HEIMDAE
2233 0 Bernt Arild Torstrup Maria Dehlis vei 49 A 1084 OSLO
2234 Øyvind Bech Eidsvollsgate 4 7030 TRONDHEIM
2235 Thore Kibsgaard Nordahl Griegsgate 22 B 8800 SANDNESSJØEN
2236 Jon Rand Porsmyrvegen 3 6854 KAUPANGER
2237 B Rederiet Stenersen Postboks 2494 Solheimsviken 5824 BERGEN
2238 Magne Steinholt Huldravei 3 8900 BRØNNØYSUND
2239 Kåre Mathiassen Austråttbanen 61 4306 SANDNES
2240 Steinar Warland Nordahaugen 5 A 4085 HUNDVÅG

Utmeldinger:
1365 H Gunnar Clementsen 4291 KOPERVIK
1170 H Rasmus Ellingsen 4280 SKUDENESHAVN
1689 0 Anders Johannessen 1430 ÅS
1559 H John Larsen 4250 KOPERVIK
105 0 Egil H. Moe 3960 STATHELLE
1611NM Møre og Romsdal fylkesbibliotek 6026 ÅLESUND
1603 Geirmund Leon Tysse 4085 HUNDVÅG
1878 0 Gerhard Wold 0680 OSLO

Fortsettes neste side
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Det er mitt tunge lodd å meddele at Finn R. Hansen,
Trondheim, dessverre er avgått ved døden torsdag kveld,
19. februar.

Finn R.Hansen var født 9.september 1938, og ble således
bare vel 65 år gammel. Han var utdannet Siv.lng. innen
Skipskonstruksjon ved NTH i Trondheim i første halvdel av
1960- årene. Han hadde sin første jobb ved BMV i Bergen.
Derfrå kom han om lag i 1968 tilbake til hjembyen hvor
han hadde fått ansettelse ved TMV. De siste årene var han

sjef ved tegnekontoret. Etter at TMV ble nedlagt hadde
han andre jobber, bl a som Olje-konsulent i Sør-Trønde
lag. Senere gikk han over til å rendyrke sine hobbyer, som

Finn Richard Hansen til minne
var båt-historikk, filateli og postkortsamling, samt stoff om
gamle anløpssteder.

Hans spesialfelt var gamle og nye rutebåter i Trøndelag
og hele Nord-Norge, foruten landet for øvrig, samt stoff
om bygg levert fra TMV. Han ga etter hvert ut flåtelister
for rutebåtselskaper o.a.

Med Finn R. Hansens bortgang har vi alle mistet en uhyre
kunnskapsrik mann og samlerkollega på dette felt.

Jeg lyser fred over Finn R. Hansens minne og takker for
alle de trivelige samtalene jeg og mange av dere andre fikk
med ham, og all den kunnskapen han ga til oss andre.

SKIPETNR. 1 - 2004

Anton Ramfjord jr.

Dødsfall:
1632 Harry Hagholt 8520 ANKENESSTRAND
299 Finn R. Hansen 7047 TRONDHEIM

Adresse endringer:
208 Harald Berglie Eventyrbråtet 28 4019 STAVANGER
1432 B Tor Johannes Bjørgaas Postboks 26 5991 OSTEREIDET
1880 B Wollert Bjørndal Postboks 156, Ulset 5873 BERGEN
1716 B Gustav Breivik Maritastykket 5 5730 ULVIK
DK 1134 Flemming Glansen ukjent adresse
1421 Sigve Espeland Hageveien 10 4325 SANDNES
1950 B Stig Arve Heggheim Nye Sandviksveien 48 A 5035 BERGEN
440 B Terje Hegnes Bjørgelien 96 5141 FYLLINGSDALEN
Sl 866 Klubb Maritim Västra Kretsen Box 421 SE- 401 26 GØTEBORG SVERIGE
2198 Arno Larsen Postboks 8173 4675 KRISTIANSAND
691 Berner Larsen Sandhorngata 9 B 8008 BODØ
1994 B Halvor Michelsen Skanselien 9 A 5031 BERGEN
373 B Sigvald Monsen Skjenlia 33 A 5183 OLSVIK
268 B Kurt A. Nagell-Nielsen ukjent adresse
483 Hermann Nilsen Skippergata 2 9950 VARDØ
581 LeifA. Olsen Åltjønneveien 2 8072 BODØ
2072 0 Oslo Sjømannsforening Kronprinsens gate 1 0251 OSLO
1938 0 Thor Paulsen ukjent adresse
1427 Arne Stein Pedersen Åbergevegen 11 6856 SOGNDAL
S 565 Lennart Petersson Nämndemansvägen 14 SE - 260 13 S:T IBB SVERIGE
137 0 Gunnar Skage Havreveien 33 0680 OSLO
493 Kristian Sognli Torvmyra 37 7091 TILLER
1501 Leif Sunde Hånesveien 3 4635 KRISTIANSAND
957 Svein Torske Dalasteinveien 36 4085 HUNDVÅG
1936 Velferden MS Sandpiper Boskalis Offshore AS, Postboks 5063 Dusavik4004 STAVANGER
1868 Veteranskipslaget Rogaland ukjent adresse
543 B Steinar Vie Skålvik 5357 FJELL
1339 NV Ivar Weibust Moa Park 6 6018 ÅLESUND
257 Johannes Østvold Langgata 89 4306 SANDNES

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i. net)
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NOR-CARGO

Rutene ble i desember endel forstyrret av
uvær. Mandag 15.12 var status slik;

Nordg Nordfjell stoppet i Molde pga.
uvær og fortsatte ferden nordover om et
termiddagen.

N Nordjarl forsøkte seg søndag 14.12
ut fra Honningsvåg, men snudde grunnet
uvær. Mandag 15.12 først i halv to tida på
em hadde det løyet slik at skipet kunne gå
nordover til Mehamn, Kirkenes.

Sørg Nordværlz. seg i ro i Rørvik søndag
14.12 om kvelden. Hun gikk ikke videre
fra Rørvik før sent om kvelden mandag
15.12

N Sunnmøre la seg i ro i Molde mandag
15.12 og gikk nordover noe senere enn
Nordfjell.

Karmsund er nå overført til ruta Tananger
-Tromsø t/r sammen med Røyksund. Hun
utførte sin første tur i ny rute fra Tananger
tirsdag 6. januar.

Nordlander overført til ruta Hundested

/ Grenå - Vestlandet - Trondheims-fjor
den sammen med Sunnmøre. Hun gikk
første tur fra Danmark tirsdag 6. januar
og anløp Bergen nordg. lørdag 10. januar
i ny rute.

Fra 9/2 - 12/2 var Tananger i flytedokk
hos BMV for diverse arbeid. Fredag 13/2
tok båten opp igjen rute i Odda og seilte
til Sverige/Danmark. For å komme i rute
ble Østlandet sløyfet og båten returnerer
igjen direkte til Tananger / Odda 17.2

Nor-Cargo bruker de andre båtene i
rute-systemet til å skipe lasten fra Østlan
det til Vestlandet pga. verkstedsoppholdet
for Tananger.

Torsdag 06.11.03 og onsdag 12.11.03 var
Nordvik på prøvetur ved Tau for nye eiere.
Tirsdag 18.11 seilte skipet fra Tau til Hau
gesund for å hente lodd. Tirsdag omlag
15.30 gikk skipet til kai hos Karm-sund
Maritime. Selve lastetesten på tung-løft
bommen ble utført ved kai hos Karmsund

Maritime AS / Karmøy.
Mandag 24.november forlot Nordvik

m

N Nordskott stoppet i Bodø 23/12. Videre fra Bodø 3.1 til Tromsø 4.1.
S Nordfjell stoppet i Oslo 23/12. Rute 6.1 fra Oslo
N Røyksund stopp i Tromsø 23/12. Rute 6.1 fra Tromsø
S Nordland stopp Bergen 22/12. Verksted BMV / Bytte av rute. Avg. Bergen 5.1 og rute fra Grenå

6.1

N Karmsund fra Danmark/Sverige 16/17.12 via Oslofjorden 19.12, Bergen 22.12 og nord til
Hammerfest og snudde og sørover igjen. Bytte av rute og mtestart 6.1 fra Tananger
— Tromsø.

S Sunnmøre stopp i Lysekil mandag 22.desember og retur til Kristiansand samme kveld. Fra Kristi
ansand 4.1 direkte til Bergen om em for lasting og videre nord til Trondheimsfjorden.

N Tananger Snudde i Bergen 22/12 og rute sør til Grenå. Chartertur til Riga og låstet ved til Korsør
i Danmark. Fra Korsør 29.12 til Halmstad / Norge og rute i Bergen 5.1

S Nordvågverksted i Polen fra 20/12 — 3/1.
N Nordkyn 12/12 fra Oslo og til Kirkenes. Tilpasset rute på sør forsinket til Vesdandet / Cuxhaven.

Rute 16/1 fra Oslo og nordover igjen.
S Nordvær Rute sør til Cuxhaven 20/12. Så videre til Island og låstet for Stettin. På veg fra Island

var skipet innom Bergen og bunkret natt til søndag 4/1 før hun gikk til Polen. Deretter til
Oslo og rute 9/1 fra Oslo til Kirkenes.

C Nordjarl Nordfrå Florø til Bergen 22/12 am - 26/12 am Peterhead 27/12, Sirevåg 28/12, Klai
peda 30/12. Ijmuiden 3/1, Schevenigen 6/1, losset Plymouth 9/1 videre til Peterhead og
låstet for St. Petersburg. Derfrå til Peterhead 13/1, Lerwick og ny tur til St.Petersburg 3/2.
Avg. derfrå 5/2 til Lerwick 9/2 -11/2, Harlingen 12-13/2, Oslo 15/2. Forsinket rutefra
Oslo 15/2 nordover.

verkstedet og seilte først til Haugesund Liberia. Driftsselskap er Lumar (Odessa)
for og sette lodd på land igjen før ferden S.A., Ukraina.
fortsatte til Stavanger hvor skipet gikk til Hun forlot Stavanger natt til onsdag
kai ved 17.00-tiden. 3.desember. Først var skipet innom Tanan-

Nye eiere overtok skipet 25.novem- ger for bunkring og så gikk ferden først
ber i Stavanger. Nytt navn er Atlant av til Skien for lasting av papir før båten
Kingstown, St. Vincent / Grenadines flagg. fortsatte til Algerie. Slettet i norsk register
Ny eier er Nissa Marine S.A., Monrovia, 26.11.03

Nordkyn avgårfra Tromsø på sør 27. desember kl 1129. Foto VegarA Hansen

Nor-Cargo endringer ijule!nyttårshelgen
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Nå har Nor-Cargo også solgt Tungenes, ex Skips AS Nordnes (Bergen Shipping AS)
Trans SAzfra 1974. Ny eierer Phil-harbour Hun fortsetter på et 3-årig t/c med Sea-
Ferries and Port Services Inc. Ayala Ala- Cargo. Hun ble omflagget fra Bahamas til
bang, Fillippinene, samme navn. Norge / NIS. Dette blir midlertidig.

Tungenes gikk i opplag på Tau fredag Navnet skrives nå som S. C. Baltic. Ber
20. desember 2002. Fredag 30. januar gen fortsatt hjemsted.
flyttet skipet fra Tau til Kullkran-kaien på

formiddagen. 2Tebruar i18 00-tiden ble £X MØRERUTENE
baten slept rra Kolakaien til Strandkaien „ . .. .
. n r ....... Etter lang tidved kai i Molde erJotunheim
i Stavanger. Den skal i dokk bos CMC „ , .. .. _ . T

0 „. . T . . . ... . na solgt til Almena Corp. i Istanbul. MRF
pa Sk æret. 1 sknvende stund bgger den . . a . . 0  mai
r . ... „ skal sta som eiere av baten inntil Almena
rortsatt ved Strandkaien og venter pa „ , , IO „. 0 „
.... Corp. bar nedbetalt «lanet» pa baten. Den
° n* r j- • c o skal skifte til Malta-flagg og seile i rute
Nar skipet er rerdig i Stavanger gar turen ,. „ . , r. .... T T

..... . ? 0 , . mellom Svartehavet og Middelhavet. Hun
til skipshuggenet i Crena. (Danmark). . . . .

TT . , . . . . . ... bebolder navnet.
Her skal skipet hente en maskin hk XTO r- , 0 . T . „

. o  n , r r Na bgger baten hos Langsten AS i lom
den som star i Skudenes. Skal benyttes n , r . , T T r

. . ..r- o rerjord ror klassing mm. Hun rorventes a
som reservedeler til rer a som na er un- r „ n i 1 . . r i

. „. u . . ' . . ii o seile rra lomreborden omlag 11. rebruar.
dervegs til Fillippinene. Skipet skal ogsa
ha med et styrehus samt noen vinsj er fra .. „ . .,. 0
.... Codsbater i iromsø jul/nyttar

s ips uggenet. Sveafjell ankom Tromsø 22/12 på sen

qpa pADm formiddag og fortsatte nordover 30/12 ca
.. . „ . r 08.00 Hun lå til kai ved Rica-hotellet på

SC Nordic sener i Østersjø-fart.
Onsdag 19. november var SCAberdeen I C)stneset.

i TT r .. r , . s t rorsøy avgikk nordover rra Iromsø 30/

ekstra t.l Uthaug (Nato-ka.en) og låstet 14 . 50 . Nesttdag , 31/12 kom båter.
mthært utstyr. Sk.pet g.kk mn t.l Trond- y jj ofl rfl Fiskernes A fo
heim etterpå og snudde og sørover ig en i . . , , . .

. t i C, , i r nmS- l. anuar kl. 12.00 bar det nordover
ruta si. Lørdag 22.november var det ekstra- . .

° igjen,
anløp av Eemshafen for lossing før ferden b' ', . . „ . ..„
r i i • a i r i LudvigAndersen pa sørg. kom til Iromsø

fortsatte med anløp , Aberdeen søndag. 19 . 00 fctbunkring. Neste dag
™ , noi-tm nr-M j -i r. 1 kom skipet til Nordøya omlag 12.00 for
1 irsdag 23/12 kom Bergen . TT .. . . , ,

0 r  i i i mimta lasting. Hun avgildc ig en samme kveld,
pa rormiddagen, losset ut og gikk til Ra
døy Mek. for div. arbeid. Hun var tilbake
i Bergen om ettermiddagen 29/12 og tok ICE REEFERS
opp igjen ruta si. lee Windex. FasteJarl låg ved kai på Dok-

Lørdag 17.januar ble SC Baltic overle- ken med jul og nytt år. Tidlig i januar ble
vert ved Dokken i Bergen til sine nye eiere, båten flyttet til kai på Hilleren, gamle Ri-
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Tungenes liggende i Stavanger 5 februar med overmalt registreringshavn. Foto Terje Nilsen

kett-fabrikken. Her lå hun en kort stund

før hun var i fart igjen. Observert 11.01.04
i Hilleren

lee Lady ex. Haukeli kom til kai ved
Bontelabo 27/12 ved 12.30-tiden. Båten

lå her noen dager før hun var i fart igjen.
Bjørgvin lå på utsiden av lee Windtn del

dager i starten av januar. Hun ble observert
11.01.04 om formiddagen i Hilleren, men
var avgått før kl. 16.00 samme dag iflg. vår
seilende observatør på Nordvtzr som pas
serte Hilleren ved 16.00-tiden på nordg.

lee Queen har ligget lenge i tørr-dok
ken hos BMV, Laksevåg i Bergen. Tirsdag
3. ble båten dokket ut ved 13.30-

tiden og lagt til kai på verkstedet. Onsdag
4. Id. 22.15 forlot skipet BMV og
seilte nordover til Smøla for lasting av
frossen fisk.

lee Wind i ro på Askøy. Søndag 15.fe
bruar lå båten i ro ved kaien utom Mobil,

Skärholmen. Trolig hadde hun ligget her
en kort stund.

På reise fra Island til Polen kom lee Lady
i havsnød lørdag 7.februar. Kl. 17.39
denne kvelden tok skipet kontakt med
Torshavn Radio etter at det hadde fått

stor sjø innover seg og lasten forskjøvet seg.
Kystvaktskipet Brimilhle sendt avgårde og
var fremme ved lee Lady noen timer senere.
Den norske linebåten Fiskenes var i nær

heten og lå Idar til og hjelpe inntil Brimil
kom fram.

Skipet seilte inn til Torshavn ved egen
hjelp fulgt av kystvaktskipet Brimil. Søn
dag 8.februar kl. 14.00 kom begge fartøy
trygt inn til Torshavn og fortøyde ved mo
loen. Det ble sendt ombord pumper og ski
pet tømt for sjøvann. Agenten i Torshavn
opplyser at vannet stod halvannen meter
opp i lasterommet. Etter at lasten ble tatt
i land for omstuing og satt ombord igjen,
forlot lee Lady havnen i Torshavn torsdag
12.februar og satte kursen for Polen.

lee Wind ex. Faste Jarl ble observert ved
kaien utom Mobil tankanlegg på Skärhol
men søndag 15.februar. Båten har mest
sannsynlig ligget her noen dager.

OCEAN TRANSPORT AS, FLORØ

Ocean Caroline ex. Nordic Frost og Ocean
Therese ex. Skandia er innkjøpt av Ocean
Transport AS i Florø (er eier av skipene)
CTG på Sortland megler last for disse to
båtene.

Ocean Caroline (1973) ex. Nordic Frost
ex. Suurland ex. Donar som Nordic Frost

SKIPETNR. 1-2004
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North Sea Container Line holder til i Haugesund og har 6 containerskip i rute på
Norge.
Emma seiler rute Rotterdam / Salten

Tina seiler rute Hamburg / Bremerhaven - Ålesund
Andra seiler rute Rotterdam — Vestlandet

Anja seiler rute Rotterdam / Immingham - Ålesund
Carina og Clarissa seiler rute Rotterdam -Salten

Gullholm går i rutefart Norskekysten — Stettin. Anløp av Stettin omlag 3 ganger pr.
måned. Gått siden oktober 2003.

Svealand rutefart (Vestlandet) - Trondheim - Tromsø
Sveajjord rutefart (Vestlandet) — Trondheim - Tromsø

With Junior rutefart Sandnes - Tromsø
Mikal With fart for Biomar, Herøy - Florø

Torello seiler nå for Baltic-Line. Det har hun gjort en stund og skal supplere Norge-
Danmark sammen med linjens to andre skip, Baltic Sea og Baltic Trader.
Vargøy seiler Hammerfest - Ålesund og lenger sør ved behov.
Terningen 2 seiler Hammerfest — Trondheim. Lenger sør ved behov.

Frohavet{ 1980) ex. Mikal With ty.. Tresnesex. Paletten. Overratt av Nord Norsk Shipping
AS ca. 8. april 2003. Går i rute mellom Karmøy og Tromsø for Biomar.

Scan Line AS opererer fem skip med lastekapasitet fra 900 til 1700 tonn. Samtlige har
sideporter for pallelaster, samt dekkslast.
Scan Fjell (tidligere MS Trans Fjell) seiler i linjen mellom Eemshaven-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/Oslofjorden og Ålborg/Kristiansand/Bergen/Kristiansund-
Færøyene.
Ulriken seiler Eemshaven-Ålborg/Oslofjorden/kysten.
Fykan seiler i kombinert Nordsjø og kystlinjefart.

Tm?,

Baltic Fjord ex. Fjord seiler i rute mellom Sandnes og Trondheimsfjorden.
Kysten Bergen AS er lastemegler. Bergen Shipping AS er driftsselskap

Følgende fire skip i rutefart:
Sveajjell Kirkenes—Trondheim— (Ålesund)
Porsøy Murmansk - Grimsby - Velsen
Barøy Murmansk — Grimsby — Velsen
Aldor Ingebrigtsen til Fiskernes Agnforsyning inngår også i ruten Murmansk — Grimsby

Velsen.
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Andre godsruter på kysten/Nordsjøen
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Ice Louise ble innkjøpt av Ocean Shipping
AS i Florø i mai 2003.

Færøyregistert som Nordic Ice. NIS-re
gistert 06.05.03 som Ice Louise — Hjem
sted: Florø

NOREGO AS, BERGEN

Ice Queen ex. Oskar Floa, Bremer Makler,
Coast Harstad, Coaster Florry 1978. Eier
Tradewin Ltd. S.A, Kingstown Sanct Vin
cent. Skipet er pr. d.d. ikke i drift. Hun
ligger i dokk hos BMV, Laksevåg

Ice Lady ex. Tonjo, Haukeli, Canis 1969.
Eier Christie Consultants Ltd, Kingstown,
Sanct Vincent.

Bjørgvin ex. Lars Hagerup 1978 Eier: Fisk
verktmin Hateigur EHF, Gardar, Island/
Bergen, NIS

Lastemegler for disse 4 skipene er Ber
gen Sea Trade AS med samme adresse i
Bergen som Noreco AS

Ice Reefers AS ble tatt under konkurs

behandling 07.01.04. Eneste skip sompr. i
dag tilhører boet er M/S Seresa ex. Brønnøy,
Barøy 1969. Eier: Ice Reefers AS, Florø, reg
Sandnessjøen/NOR

Seresa låg lenge i opplag i Florø før ski
pet i fjor ble tatt ned til Solund Verft AS
for utbedring. Her ligger skipet fortsatt i
arrest.

ARKTISK MARIN AS /
NOR-CARGO

Lastebåten “Norbjørn” går i fart mellom
Tromsø og Svalbard. Siste avgang vinteren
2003 gikk 4.12 fra Tromsø til Longyear
byen og Ny Ålesund. 19.12 om kvelden

var skipet eiet av Skips AS Eigerøy og
driftsselskap var Ervik Shipping AS i
Egersund. NIS-registert 07.01.04 som
Ocean Caroline av Florø.

Ocean Therese (1978) ex. Skandia ex.
Green Skandia ex. Skandia ex. Star Skandia
ex. Skandia ex. Star Skandia ex. Coaster

Conny Panama-registrert med hjemsted
Panama.

OCEAN SHIPPING AS, FLORØ

I dag er Fjord Shipping AS i Måløy
driftsselskap og Silversea i Bergen laste
megler.

Ice Louise { 1980) ex. Nordic Ice ex. Reefer
Governess ex. Pacific Governess.

I dag har NORECO AS driftsansvar for
følgende skip:

Ice Wind ex. Ice Princess, FasteJarl 1967.
Eier Christie Consultants Ltd, Jomfruøyene/
reg Florø, NIS
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kom Norbjørn til Tromsø / Breivika og
losset ut 22.12. Så la båten seg i ro.

Fredag 9.1 om kvelden avgikk Nor
bjørn fra Tromsø til Longyearbyen. Nå i
februar ligger Norbjørn oppankret ved kai
på Lunheim i Tromsø. På utsiden ligger
tankbåten Norvarg.

STATENS VEGVESEN

Fra mandag 19.januar ble det satt opp
passasjerferge for arbeidsreisende mellom
Drøbak og Storesand på Hurum. Skifte
Eiendom som driver fergeforbindelse
mellom Drøbak og forsvarsanlegget på
Oscarsborg skal sørge for 8 daglige turer
mandag - fredag så lenge Oslofjord-tunel
len er stengt.

Fra 17/2 ble Hurumferja satt i fart mel
lom Storsand og Drøbak mellom 06 - 19.
Passasjerferje gikk mellom Drøbak og
Storsand 06-0830 og 1530-1730 tirsdag
17.2. Ellers er planen at passasjerferga går
i helgene og bilferja hverdagene så lenge
tunellen er stengt.

BASTØ - FOSEN AS

Leieferja Sogn fortsetter foreløpig mellom
Moss-Horten.

Bastø /var på verksted helgen 1 -3.11.03.
Mandag 3.11 var Bastø / litt forsinket ut
fra verkstedet slik at det først fra kl. 15.15

var tre ferger i sving.
Bastø-Fosen har nå fått forlenget kon

sesjonen på Moss-Horten for ti år. BF har
inngått avtale med verkstedet Remon-towa
i Gdansk om bygging av ny ferje med plass
til 215 biler og 550 passasjeren Lengde blir
117m og bredde 20m. Levering er avtalt
til 1.desember 2004.

KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek.
Verksted på Vestnes. Ferja blir 44 meter
og skal være Idar i april 2005.

RØDNE TRAFIKK AS

Rødne Trafikk AS har inngått kontrakt om
bygging av en ny katamaran hos Brødrene
Aa AS. Kontraktsverdien er på 20 millioner
kroner. Dette er den ellevte båten i rek

ken som Rødne bestiller fra båtbyggeriet
i Hyen, en videreføring av Rygerkatt som

40

ble levert i mai. Halvannen meter lenger,
og med et noe høyere motorvolum for
å oppnå bedre fart. 96 passasjerer og en
marsjfart på 30 knop. Levering i mai

Stavanger Aftenblad meldte 11. desember
2003 at L. Rødne og Sønner AS har vun
net kontrakten om ambulansebåttjenesten
i Austvoll kommune i Hordaland.

Avtalen betyr at rederiet starter ambu
lansetjenesten alt 1. januar 2004. Da set
ter rederiet inn ambulansebåten Rygervakt.
Ny båt er alt kontrahert, et søsterskip til
Rygerdoktoren og skal bygges i karbon, el
ler kullfiber. Dette stoffet er 40 prosent
lettere enn materialer som glassfiber og
aluminium. Båten, som skal være 18,5

meter lang skal kunne ta 25 passasjerer,
og skal ha vannjet som framdrift.

Nybygget skal være klart 30. september
2004 fra Brødrene Aa i Hyen. Båtskroget er
designer av SintefMarintek, mens overbyg
get er designer av Hareide Design Mill, best
kjent for utformingen av Saab-900 serien,
og fronten på flytoget på Gardermoen.

STAVANGERSKE AS

Fredag 12.12 f.o.m. avg. Stavanger kl.
21.35 vil Rennesøy overta Stavangers, ruter
i Tausambandet. Årsaken til ferje-byttet er
nødvendig gearskifte på Stavanger etter
uhellet 13.juni 2003.

Stavanger kom tilbake mandag 15.12
på Tau-sambandet. Søndag 14.12 gikk
det derfor kun to ferjer på Boknafjord
sambandet.

Den 19.11.03 ble Skadenes slettet i Skips
reg. Se under Observasjoner

21. januar ble Forsand ex. Fugløysund ex.
Strand dokksatt hos GMC på Skjæret i
Stavanger.

BOKNAFJORDEN FERJESELSKAP
Masfjord, Boknafjordog Rennesøy seiler på
Boknafjorden.

Fredag 2.januar ble Masjjord tatt ut av
rute pga. problem med styremaskinen.
C-avgangene ble innstilt. Melderskin har
vært vikar.

HSD SJØ AS
Austrheim ex. Kvitsøy ligger 17.02.04 ved
Holbergskaien i Bergen. Mandag 16.02 var
ferja en liten prøvetur fra byen til Steinestø
og retur. Planen er at FSF skal leie henne
på sambandet Askvoll - Værlandet. For
ventes i rute i løpet av uke 8/2004.

I perioden 2.-14.2 var Draupner på verk
sted hos Skjøndal Slip i Bergen for diverse
arbeid. Bl.a. er det gjort arbeid på stb pro
pel. Tjelden gikk avløsning.

HSD / FLAGGRUTEN

HSD / SNØGGBÅTAR

Tirsdag 17.februar gikk Tjelden dagrute
Bergen - Selje - Bergen for FSF.

WERGELAND - HALSVIK AS

Radøy er seld til Estland. Kjøparane er
dei same som i fjor kjøpte ferja Oster. Ho
kom til Holbergskaien i Bergen mandag
12. januar om ettermiddagen.

Vesle Radøy har fått namnet Amalie. Ho
sigla frå Bergen onsdag 14.januar omlag kl.
05.30 og ho passerte Hydro, Karmøy ca.kl.
14.45. Ho kom til Egersund I6.januar
kl. 18.30 og låg der natta over før ferda
fortsatte sørover fra Egersund 17.januar
kl. 09.25. Da skulle ferja gå til Tallinn i
Estland.

FJORD 1 FSF
SognejjordtoAot Kaupanger 2. januar om
lag kl. 24.00 og passerte Stadt 3.1 ca.kl.
0900. Ferja var framme i Molde 3. januar
Id. 14.30. Ho vart sett i rute på Molde
fjorden tysdag 6/1 kl. 15.15, då ho overtok
ho A-ruta og for Romsdal som skulle på
avløysing til medio april. Sognefjord er
utleigd MRF til 1.april

I tidsrommet 22.oktober 2003 —31 .januar
2004 var Måløy ferjekai stengt grunnet
ombygging. Ferja Måløy-Oldeide benyttet
den gamle ferjekaien ved havneterminalen
i Måløy denne perioden.

Kvelden lørdag 15.november vart det
gjennomførd ferjebytte på sambanda i Ytre
Nordfjord. Nordfjordvart overførd til Mål
øy - Husevågøy - Oldeide frå Står-heim
— Isane der ferja har gått meste-parten av
tida sidan ho kom ny frå bygge-verk-sta
den. Eid\art overførd frå Måløy-Old-eide
til Stårheim — Isane. Ferja har også tidligere
gått på denne ruta.

Onsdag 17. desember opna vegen mel
lom Værlandet og Bulandet. MF Værøy
gjekk siste tur frå Bulandet måndag 16.12
kl. 14.30 til Askvoll. Då var ruta nedlagd.
Så vart ferja lagt i ro på Fure.

Fylkesbaatane henta opp Aurland til og
gå på ruta Askvoll — Værlandet fom. 17.de
sember. I skrivande stund går Dalsfjordpå
Værlandet og Værøy på Atløy-ruta.
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Høydalsfjord gjekk vanleg rute tysdag på Stord og at Fjordtroll ligg til kai med Ferja skal gå på Sambandet Aukra — Hol
16.desember. Onsdag 17.desember gjekk tekniske vanskar.
båten eiga rute og avslutta i Askvoll kl.
17.30. Då vart ruta avslutta og båten
overført til Flora-bassenget. , .. . r r .. fikk Rauma turbohavan ved B ørsethol

, .. rirda og tramnes sener i rryserart mellom „ _ , ,
iorsdag 19. anuar ankom Nordfiord til ° ' , . men pa veg til Vestnes. Rauma slapp anker

„. , r TT ... ... . Baltic/Kontmentet og JNorske-kysten. „ , „ r . „ r . .
riskerstrand Verlt. Ho var tilbake ig en i , _ . r x . og ventet pa slep. Storlena Iresfiord slepte
, , o1 ,r . . Grunnet store mengder rryselast tra Ale- ... . .. , . r . . .. r .
Maløy ca. l.tebruar. Garanti-ettersyn. . ... r. ° _ ' r Rauma tilbake til Molde ter ekai hvor teria

T . , , . . i .r r sund gude tramnes&r\ tur tor Nor-Cargo tra . , , .. _
1 samband med verkstadsopphald tor s , , r . „ ble tømt, deretter til Storkaia i Molde.

_r i • r Ålesund tredag 31.oktober, passerte Kvitsøy , T ., . , . ., .
tiordtroU h a Uma Slipp pa Stord leigde , _ . . „ . r , .. Natt til tirsdag ankom Veøy til Molde
„„„ . ' , , _ „ ... ro søndag2/ll ved 11.00-tiden pasm lerd til ... . .... . r . ,
rok mn ijelden. Baten gjekk rute rra . . , slik at fiun gikk mn i rutene tra tirsdag
Bergen sundag 7.desember Id. 16.30 til wmousje og ll aven. morgen. Raumahlt satt i rute igjen fredag
Sogndal med retur måndag 8.desember 28.11 utpå ettermiddagen.
kl. 11.40 frå Sogn. FJORD 1 MRF Lørdag 17.januar om ettermiddagen på

Søndag 14.12 kl. 16.30 gikk Solundir MRF har bestilt ny 80 pbe ferje hos Aker vei fra Molde til Vestnes fikk Rauma pro
frå Bergen til Nordfjord. Under anløp av Aukra for levering 10.
Vardetangen ca.ld. 17.30 slo båten hol i
skutesida, ei lita flengje over vannlinja på
baugen bb. Båten snudde og gjekk til Ber
gen igjen for egen maskin og var framme
der ca.kl. 19.15 Nordg. rute søndag kveld
og sørg. måndag morgon vart innstilt.
Dårleg vær var årsaka til uhellet.

Måndag morgen gikk det lokal hurtig
båt Smørhamn — Florø og Askvoll-Krak
hella-Soleibotn i korr. med Fjordtroll frå
Sogn for og kompensere for den vanlige
morgonruta frå Nordfjord som var inn
stilt.

Mandag 19.januar og tirsdag 3.februar
måtte Solundir hjelpe til i Flaggruten.
Begge disse dagene forlot båten Bergen
kl. 12.00, gikk til Leirvik og snudde og
var tilbake kl. 16.20 i Bergen.

Tirsdag 17.februar leigde FSF inn Tjel
den frå F1SD til og utføre dagruta Bergen
0800 — Selje og retur om kvelden. Årsaka
var at Fjordprinser til ommaling hos Oma

Fjordl-fergene Værøy oyDalsfjord. Foto Tor Arne Aasen

FSF - GODS

Ice Wind i opplag ved Hilleren kai ijanuar 200, sammen med Bjørgvin. Legg merke til hvordan
gamle Faste Jarl fra 1967 er bygget om med værdekk overforskipet og innelukket hekk.

Foto Frode Folkestad

desember 2004. blem med turboen, måtte stoppe motorene

lingsholm. I dag går ”Sykkylvsfjord” i
ruta.

Mandag 24.november ved 14.30-tiden
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og legge seg til ankers. Etter fire timer ble Kristiansund kl. 1140 vil gå ca. 40 min.
ferga slept til Molde av Tresfjord. Grunnen forsinket, og ankomst Trondheim ble ca.
var materialfeil i den nye turboen montert 1 time forsinket.
i november. Rauma ble satt i fart igjen
søndag IS.januar om kvelden.

TFDS HAREID - SULESUND Lekaferja AS. FTL har gitt henne navnet

Melshomog Vardehorn sdksi ruta Hareid- Hun ligget nå ved Kvernhusvika
Sulesund Verft på Hitra. Formell omreg. skjedde

Pga. rutinemessig verkstedsopphold var 08-01.04
Melshorn ute av drift fra mandag 1 5. 12 kl. FTL skal belVtre feria ‘ 0Vekka mellom
07.00 til tirsdag 16.12 kl. 07.00 Sula- Mausulld og Dyrøya. Det et ennå

usikkert når ferjeruta starter opp. Frøy-fart

FOSENLINJEN AS skal fortsette som før mellom Sistranda og
Hat ferjene Nidaros ex. Olav Duun ex. Ferja Leka //skal gjennomgå en
Hamre og Nidaros II ex. Herlaug og betydelig opprustning.
Glutra.

Mandag 15-desember grytidlig om 1 Perioden 19.10.03 kl. 20.00 til 02.11.03
morgenen slet M/F Nidarosseg fra fot- var på verksted hos Ttond-heim
tøyningene i dårlig vær og ble stående på Verft- FTL lelde avløset på
grunn ved ferjeleiet på Garten. Ferja ble Flakk “ Rørvlk 1 denne Perloden'
trukket av sandbanken av en taubåt ved

høyvann i 15.30-tiden. INNHERREDSFERJA
Etter lang tid i rutefart på Trøndelags- ytterty II kom til Trondheim Verft 2.

kysten, kom Gndos tilbake t,l Bergen november 2003 y 22, 10 for verksteds

onsdag 5.november i 16.00-tiden. Hun opphold Hun var ferdig 13u på etter.
gikk til kai ved Bt. Larsen pä Damsgård, midd ikk ti| Levang„ igjen .
Bergen. Her lå hun fram til båten forlot Ymny er reserveferje .
Bergen og ankom Stavanger 19.desember
2003 ved 14.00-tiden. Nå er Gridos blitt

ny brannbåt i Stavanger og har fått navnet NAMSOS TRAFIKKSELSKAP (NTS)
Vekteren. Tirsdag 4. november 2003 ble Olav Duun

KYSTEKSPRESSEN havna i Rørvik. Hun låg her og ventet på
21.1.2004 ble M/S Agdenes satt inn i Kys- deler til ror / maskin.
tekspressen rute Trondheim - Kristiansund I slutten av november var Olav Duun
p.g.a. tekniske problemet med Lade-jarl. igjen på verksted. Da gikk Geisnes avløs-
Dette medførte forsinkelser. Avg. fra ning og Ulvik låg iro ble det rapportert.
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Hjørungavaag med nyefarger, i henhold tilfelles styling i Fjordl. Foto Tor Arne Aasen

FOSEN TRAFIKKLAG (FTL)
FTL har kjøpt og overratt M/F Leka IIfra

observert til kai i fiskerihavna / småbåt-

Hurtigbåten Namdalingen II er solgt
til Fjordcharter Trygve Tønnessen, Haus
og har fått navnet Hardangerprins. Båten
ble overtatt i Rørvik i slutten av oktober
2003.

LEKAFERGA AS

Mandag 9.februar om kvelden var ferja
Skei - Gutvik innstilt en stund grunnet
tekniske problemet ombord i Leka.

HELGELANDSKEAS

I starten av november 2003 var Sigrid
på verksted. Hun var tilbake i rute ca.
17.11.03. I denne perioden gikk Petter
Dass mellom Sandnessjøen-Dønna-Løkta
og Løkta gikk avløser mellom Levang-
Nesna.

Fra søndag 18.1 kl. 18.00 til mandag
19. på kvelden måtte Løkta settes inn
som avløser på strekningen Sandnessjøen
- Bjørn fordi 5zgnz/hadde problemet med
styringssystemet. Tirsdag 20. morgen var
Sigrid i rute igjen.

Tomma ligger i ro to uker for sertifisering
i slutten av januar. Løkta avløser mellom
Tomma og Nesna.

Rana som går i Vefsnfjorden ligger på
Slipen i Sandnessjøen med maskinpro
blemet i slutten av januar. Her går Nesna
avløsning.

Hurtigbåten ThorolfK. gikk på grunn
fredag 5.desember i 17.00-tiden like ved
d/s-kaien på Brasøy. Båten smalt i et berg
og det ble slått hull inntil maskinrommet
på stb side. Det var sterk kastevind opp i
orkan som forårsaket at båten ble kastet
mot land.

Lørdag 6.desember ble båten slept inn
til Sandnessjøen til Slipen Mek. Bergings
båten C/z/é/geleidet av RS Skuld stod for
slepet fra Brasøy. Det viser seg at det
ble slått hull på styrbord side rett inn til
maskinen. Vannet fosset inn og har gjort
skade på elektrisk utstyr og motor. Dagen
da uhellet skjedde ble båten liggende og slå
mot land noen timer før RS Skuldkom til.

Propellen på babord side fikk også skade.
Skroget på styrbord side ble skadet nesten
i full lengde.

Som avløser ble Helgeland satt inn på
ruta. Noe senere fikk Helgelandske leie
Øykongen fra OVDS. Den var på plass
16.12.03 og seilte ruta inntil ThorolfK
var klar igjen omlag 8.februar.

Den kombinerte rute- og legeskyssbåten
Sanna gikk på grunn torsdag 18. desember
like nord for Husøy på Træna. Havariet
skjedde kl. 08.14, båten var da i rute til
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Selvær. RS Ruth Opsal kom til assistanse til Søviknes Verft dagen etterpå etter ca. 30 to hurtigbåter er nær 200.000 reisende på
og fikk slept Sanna inn til kai på Husøy. timers seilas sørover. Ferja far ny innred- årsbasis.
Båten fikk mindre skader på skroget, men ning og generell oppussing. Sovelugarer for De to båtene vil bli identiske, hver med
propeller og gir er skadd. passasjerer blir tatt vekk. Dessuten far ferja passasjerkapasitet på 330 og rutefart på

Båten ble slept til Sandnessjøen for re- montert stabilisatorar. 36,5 knop. Reisetiden Tromsø - Finnsnes
parasjon. Bærøyskyss gikk inn som avløser. Ferga skal være i rute igjen første uken — Harstad vil bli redusert med ca. 20 mi-
Sanna var tilbake i rute igjen i slutten av i mai.
januar.

OFOTENS OG VESTERAALENS D/S nytt evakueringssystem samt ny mob-båt. betjener strekningen.
I vinter er det kun rute i helgene mellom I tillegg div. motorarbeid og sertifikat-
Narvik og Svolvær. Vinterruta startet 3. förnyelse. Hamarøy avløste på Lødingen TFDS tok Fjordprinsessen ut av rute 26.11
oktober 2003 og går fra Narvik fredag - Bognes. grunnet tekniske problemet. Hun var ute
ettermiddag med retur fra Svolvær om Røsund har siden medio januar til 23. av rute noen dager. Fjordkongen II gikk
kvelden. Samme opplegg følges søndag februar gått avløsning Bognes — Skarber- avløsning Tromsø-Skjervøy og Tromsø
fra Narvik. get for Hamarøy. Fosen Trafikklag skal leie Tennskjær-Lysnes-Vikran.

Fom fredag 21.november 2003 ble Al- Røsund fra 24. februar til ultimo mars på Fredag 27.november ble Fjordprinsessen
den satt inn på ruta Narvik-Svolvær. sambandet Flakk-Rørvik i Trondheims- satt i rute igjen på ettermiddagen med re-

Den vanlige båten i Tysfjord-ruta, Øy- fjorden.
kongen er utleid til Helgelandske. OVDS
har leid Aurlandsfjord II fra 14.12.03 til
Tysfjord-ruta. Når Øykongen er ferdig hos TROMS FYLKES D/S (TFDS)
Helgelandske om lag midt i februar skal TFDS har inngått avtale med Fjellstrand sambandet Hansnes-Stakkvika-Vannøya,
hun på verksted for skifte av branngass til AS for bygging av to nye hurtigbåter. Kon- I løpet av februar skal hun skifte navn.Hun
Inergen i maskinrommet. Nå så dette er trakten har en samlet økonomisk ramme erstatter Fløytindsom er flyttet til Rotsun
gjort skal den i rute igjen i Tysfjorden. på ca. 150 millioner kroner, og de to nye det. Ferja er kjøpt fra Bjørklids Ferjerederi

I uke 4/2004 var Brottøy på verksted. båtene skal leveres ved årsskiftet 2004 / AS.
Kjøpsvik gikk avløsning. 2005. Fløytind var på verksted hos Tomek til

Røst gikk siste tur onsdag 31.desember. skal settes inn i ruten mellom Tromsø, Rotsund - Havnnes - Klauvnes — Flåten
Lørdag 3. januar forlot ferja Bodø og kom Finnsnes og Harstad, der det med dagens som erstatning for Flatøy.

SKIPETNR. 1 - 2004

TFDS nye hurtigbåterfra Fjellstrand. Illustrasjon fra Fjellstrand

Fra medio januar til 23.februar var Tys- MS Fjorddronningen og MS Fjordkongen,
ford på verksted i Lødingen. Hun fikk fra henholdsvis 1995 og 1994, som i dag

Båtene som er av typen FlyingCat 46, 31.januar. Hun gikk da inn på sam-bandet

nutter til 2 timer og 30 minutter for hele
strekningen. De to nye båtene skal erstatte

dusert passasjerkapasitet (100 pass.) Dette
varte fram tom mandag 1. desember.

Rundt 20.desember gikk Goalsevarre på
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Grunnet stengte veier på Arnøy gikk
Reinøy rute Storstein - Lauksund-skaret
- Nikkeby - Arnøyhamn i perioden 12.-
14. februar.

TFDS har Helgøy, Vengsøy og Kjølva
liggende til kai i Tromsø. Benyttes som
avløsere.

BJØRKLIDS FERJEREDERI (BE)
Røtinn er innleid til sambandet Lyngs
eidet—Olderdalen i tidsrommet 15.01 —
01.04.

Ferga StalLovarre er hos Kaarbøverk
stedet i Flarstad for og skifte motor. Hun
gikk på verksted i Harstad 15-januar og
forventes tilbake første uka i april.

Torsdag 8.januar ved 13.12-tiden rente
Jæggevarre i kaien på Breivikeidet etter
at det oppstod teknisk svikt i maskinen.
Ferga hadde redusert fart og traff restene
av den gamle ferjekaien. Det ble et kraftig
sammenstøt. Ferga fikk en del ovenbords
skader i baugen og siden. Den ble tatt ut
av trafikk og kom til Tromsø Skipsverft
ca.kl. 22.30 torsdag kveld. Ullsfjordferja
ble innstilt etter uhellet.

Ferga avgikk Tromsø sent på kvelden
lørdag 10.januar og var tilbake i rute igjen
på Breivikeidet — Svensby søndag 11.ja
nuar fra rutestart..

TFDS leier Vaggasvarre på sambandet
Stornes — Bjørnerå (Toppsundet nord av
Harstad). Her har ferja gått i lang tid nå.

Gamle Jæggevarre I ligger i opplag på
Lyngseidet. TFDS har kjøpt Goalsevarre
og over-tok henne i desember 2003. I
skipsregisteret er hun pr. 06.02.04 fortsatt
oppført med Bjørklids som eier.

40-årsjubilanten Lofoten passerer Finnmarken i Bergen Yardsflytedokk.

Foto Frode Folkestad, januar 2004

FINNMARK FYLKESREDERI (FER)
Ekstratur rute 005 Måsøyruta 22.12. 2003

Pga. havari på M/S Kobbøy innstilles
ordinær rute i dag.

M/S Varangerfjordutfører ekstratur med
avg. Havøysund kl. 18.00 til Måsøy og
retur til Havøysund Id. 18.40 Fra Havøy
sund kl. 18.45 med anløp av Gunnarnes og
Ingøy, og retur til Havøysund kl. 20.45.

Vargøy har ligget i opplag på Oma Slipp
på Stord siden november 2002. Hun er nå
sirkulert for salg.

I år kommer hurtigrutene til å korte ned
seilingssesongen på Geiranger. 16.april blir
første anløp og siste blir 11 .september.

Da godsbåten Nordvær anløp Mehamn
og Berlevåg tirsdag 9.desember på nordg.
hadde disse to stedene vært uten hurtigruta
en hel uke grunnet uværet som raste på
Finnmarka.

OVDS

Hurtigruteskipet NordnorgehXt tatt ut av rute
24.9 2003 i Bergen. 26.9 forlot hun Ber
gen og kommer ikke tilbake før 9.4-04.

Onsdag 24.9 kl.20.00 kastet Lofoten loss
fra Bergen for å seile som avløser inntil
”Nordnorge” er tilbake i april i år.

04.12 ble skipet tatt ut av rute i Harstad
på nordg. og sendt på verksted i Harstad.
Store deler av baugen ble fornyet med

nye plater samt div. annet arbeid. Fredag
19.12 ble Lofoten satt i rute igjen på syd
fra Harstad.

Den 5. mars 1964 erstattet hurtigru
ten MS Lofoten den gamle DS Lofoten fra
1932. Skipet er fortsatt i drift. Mandag 8.
mars legger skipet ut på sin 40-års jubi-le
umstur fra Bergen. Det vil bli spesielle ar
rangementet både om bord og langs leia.
Lofoten gjennomgikk sommeren 2003 en

omfattende restaurering og ombygging ved
Kaarbø-verkstedet i Harstad, og stiller ny
pusset og stram til jubileumsturen. Lofoten
er det siste av de «klassiske» hurtigrute
skipene igjen i hurtigrutetrafikk.

Hurtigruteskipet Finnmarken var på verk
sted hos BMV fra 20.01 — 31.01.04.

Skipet lå i flytedokken fra kvelden 20/1
til em 30/1. Lørdag var det prøvetur til
Morvik i 1300-tiden og tilbake til Friele
neskaien og rute om kvelden.

Fredag 21.november hadde Nordkapp
ekstra anløp av Narvik for å ta med jule
bordgjester sør til Rørvik der det var bytte
av båt. I Rørvik gikk gjestene ombord i
Richard With som tok dem med tilbake

til Narvik hvor RW hadde anløp søndag
23.11.

Nordkapp seilte Harstad — Narvik
— Svolvær — Bodø osv. på sør.

Richard With seilte Bodø - Narvik

— Harstad osv. på nord.
Nordgående Finnmarken stoppet i

Hammerfest 12.12 grunnet vann i tur
binen. Hun var i rute igjen på syd fra
Hammerfest søndag 14.12. Under kailigge
i Hammerfest ble det arrangert julebord
ombord.

TFDS

Nordstjernen har ligget i vinteropplag si
den 20.09.03 kl. 12.00 hos Fiskerstrand
Verft.

Siden 16.april 2003 har Midnatsol II
ligget i opplag ved Fiskerstrand Verft i
Ålesund.

28.01 avsluttet Nordlys ruta si i Bergen
og omlag kl. 16.00 kastet hun loss for verk
sted i Ålesund. Søndag 08.02 kl. 02.30
forlot skipet verksted og ankom Bergen
omlag 14.15 Hun gikk i rute fra Bergen
22.30 samme kveld.

17.januar avgikk Nordlys i vanlig rute fra
Bergen til Tromsø 21 .januar. Her lå skipet
i anledning årets Nordlysfestival frem til
natt til søndag 25.januar da ferden bar
sørover i hurtigruta igjen.
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Sørgående Kong Harald hadde ekstra Fredag 19.desember kl. 14.15 forlot Trollfjord går inn i ruten til Midnatsol
anløp av Steinkjer søndag 7.desember på Midnatsol Bergen og gikk direkte nord- mellom Trondheim og Mehamn på nord
formiddagen. Hun var innom Trondheim over til Harstad / Tromsø. Hun tok opp gående seiling. Ankomst Trondheim tirs
1400-1415 for et kort stopp før ferden igjen ruta sydg. fra Tromsø. dag 16. desember kl 06.00 og avgang kl
gikk sørover. 12.00. Trollfordgjenopptar sin opprinne-
Sørgående Trollford sløyfet Bodø på syd Søndag 14.12.03 kl. 01.15 la Trollford fra lige rute i Mehamn den 20. desember kl
natt til 11.12.03 grunnet uvær. Ellers har kai i Bergen. Pga. at en avpassasjerene fikk 01.15, sydgående seiling.
en del hurtigruteanløp vært sløyfet i starten hjerteinfarkt måtte hurtigruta retur-nere til
av desember grunnet uværet som raste i Bergen natt til søndag 14.12. Hun forlot Natt til 1.juledag var Nordlys på veg sør-
Nord-Norge. Bergen igjen noe forsinket kl. 03.00. Først over Folla da stormen kom overraskende

Sørgående veg over Stadt fikk anløp kl. 17.00 og denne søndagen kom ri av været og først kl. 14.45 kom det til
stopp i maskinene 14.12.03 kl. 04.15. Ski- skipet ikke til Ålesund før kl. 19.15. Trondheim, omlag 8 timer forsinket.
pet var da ved Bukkatjuene i nordlig stiv Etter et kort opphold i Trondheim gikk
kuling og grov sjø. Ca. kl. 05.55 fikkskipet Trollford kom til Molde sent om kvelden skipet sørover kl. 17.00 med vanlige anløp.
start på maskineriet. Da var hurtig-ruta vel søndag 14.12. Hun fortsatte nord-over og Hun kom til Bergen utpå kvelden 2. jule
100 meter fra land. snudde ganske raskt og gikk til kai igjen dag kl. 18.30, snudde og gikk nordover i

Det ble slått full alarm ombord og en i Molde. Planen var ågå fra Molde man- vanlig rute igjen,
rekke båter kom til, bl.a. M/Tr Tenor, RS dag 15.12 kl. 01.00, men båten la seg iro
Platon, Sunnmøre m.fl. Etter at maski- grunnet uvær samt uhellet med Midnatsol. Trollfordavslutta ruta si i Trondheim man
nene var startet igjen ble ankrene hevet Mandag ettermiddag kl. 14.00 forlot ski- dag lö.januar. Samme dag ca.kl. 10.00 var
og skipet gikk sørover til Florø hvor hun pet Molde og gikk til Trondheim,
ankom ca.kl. 11.00

Mandag 15.desember, omlag kl. 19.15 Som følge av dårlig vær og påfølgende for- Bergen lørdag 28.2.
gikk Midnatsol fra Florø til Bergen. På sinkelser har vi besluttet å kansellere MS
veg sør ble det utført en del testing slik at Trollford mellom Trondheim på nord-gå- Trollfordankommer Bergen i rute torsdag
hurtigruta gikk til kai i Bergen tidlig utpå ende seiling 15. desember og Mehamn på 1.april kl. 14.30. I påsken vil skipet seile
morgenkvisten tirsdag 16.12.03. sydgående seiling 20. desember. følgende cruise:

SKIPETNR. 1 - 2004

Kong Harald og Midnatsol ved Fiskerstrand Verft, foto Tor Arne Aasen

kl. 13.15 gikk hun fra Måløy, Torvik hadde ved 02.45-tiden. Skipet gikk til havs for å

Trafikkmelding fraTFDS 15.12.2003: februar på sydgående fra Kristiansund til

det avgang fra Trondheim rett til Fosen
Mek. Skipet tar opp igjen ruta fredag 27.

45 —

MSflti Ifmi * HM 1 a m - *

' |Mi # r l** -. .•  Ifli

HF f ,

k *- *
•- »f *38*. ~

y Jfey Ä; r^r, nrn - r[Jgg



Bergen 02.04 avg 1500 panel som fordeler strømmen om bord. inn i hovedmaskinrommet. Begge hull
Stavanger 02.04 ank22ls avg 2245 Skipet ble lagt til ankers ved Drøbak, var ved vannlinjen slik at skipet tok inn
Hamburg 04.04 ank 0730 mens nødvendige kontroller ble utført. vann. Pumper ble satt i gang umiddelbart
Hamburg 05.04 avg 2100 Skipet ankom Oslo for egen maskin kl. Skipet ble lagt mot styrbord for og få bb
Le Havre 07.04 ank 0800 1 1 i c • i r i- i j -j ni ci iT TT 11.15 oggiennopptokvanlig rute nuledag side over vann slik at en nkk stoppet vann-
Le Havre 08.04 avg 1900 ooi rr ö ’ ö . rr
Amsterdam 09.04 ank 1800 fra osla . . . mnstrømmmgen.
Amsterdam 10 04 av« 1900 Når Color TravellerhYis satt i rute i mars Ferja ble senere samme dag buksert
Bergen 12 04 ank 0900 blir Skagen lagt stille som reserveskip. til kai.

Mandag 12.04 kl. 22.30 kaster skipet loss FJORD LINE
fra Bergen i Hurtigruten igjen.

KYST-LINK
Boa Vista seiler fortsatt i daglig rute mel- tilbake 1 Bergen om morgenen 19. januar gikk til Torshavn.
lom Langesund og Hirtshals og tok opp igjen rute kl. 17.00 samme et- 17.januar startet Norrøna 1 seilinger

termiddag til Newcastle. mellom Torshavn, Lerwick og Hanst-
COLOR LINE Tirsdag 20.januar kl. 21.00 ankom holm.

Color Line har bestilt ny cruiseferge hos FJord Norway til Bergen i rute. Omlag kl. Så lenge nybåten er på verksted er det
Kværner Masa Yards Inc i Finland for 22.00 samme kveld seilte skipet til verksted ikke anløp av Island og Norge,
ruten Oslo - Kiel. Det nye skipet blir på 1 Fredrica. Torsdag 3. februar var skipet i
73.300 brt. og skal i rute i desember 2004. rute *§j en ra Bergen
Prinsesse Ragnhildv\\ bli tatt ut av ruta når
nybygget kommer. SMYRIL LINE

Color Line har leid inn Thjelvar for fart Færøyske Smyril Line satser stort. Nye
mellom Larvik og Hirtshals fra mars 2004 Norrøna startet i september 2003 helårs- IN D L
under navnet Color Traveller. rute tiI/fra Bergen. Tradisjonen tru, i år arrangerte familien

Fergen har tidligere gått i rute mellom Torsdag 15.januar i middagstid rente Nesheim handletur frå Mo til Bergen
Oskarshamn og Visby. Hun gikk sin siste Norrøna på land i havna i Torshavn. Sam- 9.året på rad med M/S Bruvik.
tur søndag 30.november på denne ruten. menstøtet var kraftig og fergen ble skader. Bruvik gjekk frå Bergen fredag kveld
Hun forlot Visby før jul og gilde på verk- Første var ferja på land med bb baug hvor ca.kl. 16.50 med bunkers-stopp på Hamre,
sted for oppussing.. det ble slått bulk Så kom ferja akterover oppom Bernes etter ein mann og så direkte

Onsdag 24.12 ca.kl. 08.00 på veg til °g berørte da moloen med bb side, da til Mo omlag kl. 20.30 for overnatting til
Oslo fikk skipet røykutvikling iet elektrisk kom det et 10 m langt hull i skroget og laurdag morgon. Laurdag morgon, 20.
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Søndag 14.12.03 kl. 14.00 skulle Fjord til Hamburg på verksted hos Blom + Voss.
Norway gå fra Hanstholm. Søndag kveld 25. januar var skipet fremme i Hamburg
lå båten fortsatt værfast pga. uvær. Båten og neste morgen ble hun dokksatt.
kom ikke til Bergen før mandag 15.12 Ventes klar igjen til 20.mars.
omlag kl. 21.00. Norrøna 1 har ligget i opplag i Køben-

/wyjzteravgikk Bergen mandag 5. januar havn siden hun ble tatt ut av rute våren
om morgenen til verft i Fredrica. Hun var 2003. 15.januar forlot hun København og

23. januar forlot Norrøna Torshavn og gikk
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Fjord Norway øgjupiter

ved kai i Bergen i julehelgen,

fotografert av Frode Folkestad
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desember var mannskap og båt klar for
handletur frå Mo til byd’n.

Ruta vart sigla fra Mo kl 0800, via
Vikanes, Tysse, Ostereidet, Fotlandsvåg,
Hjelmås, Hamre til Bergen ca.kl. 12.00.

På turen til byen hadde båten ombord
191 passasjerar som gjekk i land på Dreg
ge-kaien (Vågen i Bergen)

Returen gjekk frå byd’n kl. 16.00 til dei
same stoggstadane. Då hadde båten med
168 passasjerar. Etter ankomst Mo gjekk
båt og mannskap i retur til Fotlandsvåg der
båten låg i ro med jul og nyttår.

Torsdag 22.januar om ettermiddagen
var Bruvik tur med pårørende i Vatle-strau
men etter ulykken med Rocknes mandag.
Etter endt oppdrag gjekk båten frå Bergen
og tilbake til Fotlandsvåg.

NORDHORDLAND VETERANBÅT

Lørdag 29.november gjekk Oster innover
Salhusfjorden i 09.00-tida på veg til Nor
heimsund for diverse arbeid.

Brand ved kai på Marineholmen, foto Erik Ask

BRANDBÅTANE

Brand kom til kai hos Mjellem & Karl
sen Verft på Marineholmen i slutten av
mars 2003. Båten kom då frå Westcon i

Ølen der båten hadde lege sidan omlag 1.
januar 2003 4-5/2 var båten på slipp på
Marineholmen for inspeksjon. Ein kroat
var i byen for og sjå på båten og evt. kjøpe
henne.

GOD INVEST, ULSTEINVIK

VikingPolaris ex. BrandPolaris kom tilbake
til Vegsund slipp 22.9 fra Grønland. Her
låg båten uvirksom en tid mens eierene job
bet med å skaffe nye oppdrag. Noe senere
ble båten flyttet til Larsnes Mek. Verksted
hvor hun fortsatt ligger uvirksom.

SKIPET NR. 1 - 2004

Viking Polaris, foto Svein Sabjørnsen via INS

FJORDCLLARTER, Trygve Tønnesen
TTS solgte Heilhorn til Trygve Tønnessen,
Haus (Osterøy) i desember 2002. Fredag
19.september 2003 i 18.30-tiden seilte
Kyst Ekspress innover Byfjorden fra Haus
og sørover til Dusavika/Stavanger. Lørdag
20.9 forlot båten Dusavika etter bunkring
og var innom Hanstholm og Esbjerg 21/9
på sin ferd til Tyskland.

Båten ble overlevert i Bremen. Kyst Ex
press ble transportert derfrå på et lasteskip
til Nigeria. 9/10 ble hun observert i Las
Palmas ombord i en tungløftebåt. I Nigeria
skal båten benyttes til personelltransport
samt til frakt av utstyr mellom fastlandet
(Lagos) og en olje-rigg.

Båten ble slettet i Skipsreg. 23.09.03.
Ny eier er: Bilfinger Berger AG, Nigeria
Division, Wiesbaden - Tyskland. Den
kom frem til Nigeria i uke 43/2003. Nytt
navn er BB Express. Nytt hjemsted: Lagos

Nybåten Namdalingen //kom til Bergen
1 .november 2003 om kvelden. Her lå hun

ved Munkebryggen til utpå dagen 2.11 da
båten ble forseilt til Haus på Osterøy.

VESTFJORD CRUISE
Leonora (hjemsted: Sortland) ex. Norvakt
ex. Mårøy (1959) ble i april 2003 overratt
av Vestfjord Cruise AS i Tysfjord.

Dette er en gammel rutebåt fra Finn
mark som senere ble bruksvaktfartøy for så
og havne som ekspedisjonsbåt med base i
Svolvær/Henningsvær. I fjor ble båten be
nyttet til fisketurer og hvalsafari i Tysfjord
for turister. Hun var også en tur innom
Bergen i fjor på tur nordover.

Redaksjonen avsluttet 17. februar.

Britiske ringnotbåter
Sam Henderson & Peter Drummond
The Purse Seiners

336 sider, 17x24 cm, stivbind, rikt ill.

Pris kr 500 inkl porto

Krohn Johansen Forlag, Postboks 43,
3251 Larvik, tel 3318 1104

egne båter med drivgarn, not og trål. Til
neste sesong kom de derfor sterkt tilbake,
nå rustet med ringnot og kraftblokk seiv.
Siden dengang har norske verft, konsu
lenter og utstyrsleverandører funnet et
viktig marked i Storbritannia, spesielt i
Skottland, Orknøyene og Shetland.

Denne historien er skrevet på engelsk av
to skotske forfattere, utgitt av B A Krohn
Johansen i Larvik.

Boken er i to deler. Først vel 100

sider om utviklingen av ringnotflåten i
Storbritannia og om endringene i britiske
fiskerier generelt. Den andre delen går på
båtene, hvor hver båt som regel har fått
to sider, med bilder (iblant også tegnin
ger) og tekst. Teksten har tre elementer,
tekniske detaljer, navn og eiere, og om
båtens historie. Illustrasjonene er hoved
sakelig i farger.

Boken burde være av stor interesse for

norske fiskebåtinteresserte, fordi en

betydelig del av flåten enten var bygget
i Norge eller innkjøpt fra norske fiskere.
Et eksempel er de fire Pathway, bygget på
SIMEK i Flekkefjord for Buchan-famil
ien i Peterhead mellom 1973 og 2003.

Fremstillingen bærer preg av forfatternes
nærhet til emnet, til eierne, til miljøet og
til båtene. Slik er boken både et oppslags
verk for britiske snurpere og en «fiskeri
soge» for våre naboer i vest.

Sommeren 1965
kunne britiske
fiskere obser-
vere 200 norske

ringnotbåter på
sildefeltene ved
Shetland. Britene

oppdaget snart at
de var langt mer
effektive enn deres

Dag Bakka Jr
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Mange av oss vil ha en afinitet tilhavnebilder av eldre dato, kanskje
spesielt fargebilder fra 50- og 60-tallet.
Slike bilder kan ofte formidle inntrykk av
fullstendige miljøer og tidbilder.

Vårt hollandske medlem Chris Kieiss

har lånt ut noen prospektkort av denne
kategori.

Det første er fra Willemstad, Curacao,
en havn som mange vil huske igjen fra
tankfarten. Bildet viser tønsbergskipet
Monsoon, eiet av Rafen & Loenneche, som
er på vei inn, mellom en C I M-AVI fra Ko
ninklijke Nederlandsche Stoom-boot Mij
og en lastebåt fra Kawasaki.

Det Aker-bygde tankskipet Monsoon
fra 1959 og dets rederi ble grundig gjen
nomgått i forrige nummer.

Det neste bildet er fra samme sted og viser
Klosters tankskip Vestvard for inngående.
Skipet var på 1 8.1 78 tdw, bygget i 1 955 på
Smith’s Dock Co Ltd i Middlesbrough for
Klosters Rederi AS, Oslo. Det seilte hele
sin tid under norsk flagg på certepartier til
Shell, inntil salget i 1967 til greske Colo
cotronis.

Det nederste bildet er fra Vliessingen red
ved Schelde-elven.

Chris mener det kan være et norsk skip
som ligger for anker og venter på los. Det
er i så fall et skip rundt 3000 tdw, bygget
rundt 1960, litt tysk i linjene. Det skal ha
navn i to ord, hvorav det siste ser ut til å
være nokså langt. Noen gode forslag?

Gjensynstreff

for Texaco Norway

Etter et vellykket treff i 2002
for de som seilte på Texaco Skandinavia

inviteres det nå til et treff for alle
som har seilt/jobbet for Texaco Norway.

Det legges opp til en weekend på
Oslo-Kiel i august.

Ta kontakt med

EVA M JENSEN
Gårdsveien 17, 3 154 Tolvsrød,
tel 3332 4212, mob 997 44 218

se http://home.no.net/texnor
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Send EUR 10,00 and you will receive
18 postcards of ships. Also 5000 photos

of international ships and books.

62 Oranjestraat, 62 HT Ridderkerk

Bildet til venstre, flybildet, viser Hansen-Tangens damptanker Adna under innseilingtil Willemstad. Dette var et krigbygget standardskip utrustet som tankskip på
9764 tdw, bygget i Canada i 1943 - faktisk en søster av Ranella (2) omtalt annetsteds
i bladet. Adna seilte for Hansen-Tangen fra 1947 til 1954, da den ble solgt og bygget
om til tørrlastskip.

Over ser vi et bilde fra Bosphorus på 30-tallet, tydeligvis et tankskip i ballast på vei
inn i Svartehavet for å laste. Det er vanskelig å si hvilket skip det kan være, ut over at
det ser ut til å være rundt 9.000 tdw, bygget rundt 1930. Det har et visst britisk-bygget
preg og kan gjerne være norsk. Uansett, et tidsbilde fra Bosphorus før krigen.

CAPT A HOORWEG

The Netherlands
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tlf. 37086677
E.maii: jolebj@frisurf.no

Det er flere av våre medlemmer Ätfjm I
som sarnler pa flagg og luemerker W ' Jm j

fra rederier. En gang i tiden hadde jo alle
rederier sine egne emaljerte emblemet,
dengang rederifarger, skorsteinsmerke
og uniformsluer ble tatt på alvor.

Det er altsa de som tar vare pä slike r / M 1
ijgS |pb- ' ac|jw8p|A’\

ting og lager hele samlinger ut av det, V 1|
slik som bildet fra Svein Nordbø på

Finnøy viser.  i|l|F a (O *! 
Er det flere som har denne inter- HmmmA s*

essen, så ta kontakt med hverandre!

Kanskje det er et visst marked for slike f\ |
saker, og helt sikkert kan det være ••  '= • - - I*

flere av oss som har slike ting liggende irlnif li WHB Ir ""nr
uten lage noen

_

fra norske skipsrederier.
Andre små ting m/rederiflagg

er også av interesse.

SVEIN NORDBØ
4160 Finnøy-Tel 51 71 21 73
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Den nye dokumentaren følgjer hurtigruteskipet "Midnatsol 2" på den siste rundreisa Bergen-
Kirkenes-Bergen. Gjennom glimt frå hamnene med kvardagslege hendingar så vel som mange
fine avskjeder, skildring av miljøet om bord og intervju tek filmen pulsen på skipet. I tillegg blir
det vist glimt frå jomfruturen til nye "Midnatsol" og historisk samsegling mellom skipa.

Sjå også "Farvel, Harald Jarl", filmen frå avskjedsturen til legendariske "Harald Jarl" i 2001.

Velg mellom VHS- og DVD-versjon og språka norsk, tysk og engelsk.

Pakketilbod: Begge filmar samla kr 499,-

«FARVEL, MIDNATSOL»

Pris/stk kr 299,- inkl. porto/eksp.

Holmeskjærvegen 21, 6016 ÅLESUND

Ny dokumentarfilm

www.samferdselsfoto.no
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Maritimt Magasin SVARSENDING

_ ,. I I | Ja takk, jeg har svart innen 10 dager og
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