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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon

som arbeider for å fremme interessen for skipsfart, maritim

historie og sjøfartsmiljøer.
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Foto-pool: Øivind J Johnsen Klokkarlia 17A

Alle henvendelser vedrørende medlemskap rettes til kasserer
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Tel 55 91 01 42 - leif.nordeide@c2i.net

Husk å betale kontingent for 2007!

Medlemskap er åpent for alle og koster
kr 300 for medlemmer med adresse i Norge og kr 300,- + kr 50,-

for medlemmer med adresse utenfor Norge for året 2007,
inkl. 4 numre av Skipet

Kontingenten förfaller til betaling innen utgangen av januar 2007,
og SKIPET nr 1 - 2007 sendes kun til de som har betalt.

Utgivelsesplan 2007:
Nr 2 utkommer 1. juli- deadline 1. juni

Nr 3 utkommer 1. oktober - deadline 1. september
Nr 4 utkommet 15. desember - deadline 1. november

Redaktør Dag Bakka jr
Red adresse Haugeveien 31,5005 BERGEN

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Vil du bli medlem?

1/2 side i farger 500,- • 1/4 side i farger 250,-
(halv pris i svart/hvitt inne i bladet)

Utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årgang 33 - Nr 1 - Utgave 1 21

Utgitt mars 2007 - Opplag 1.700 ex

Faste medarbeidere:
Per Alsaker, Leif K Nordeide, Alf J Kristiansen,

Frode Folkestad

Skipet

E-mail: dbakka@online.no

Annonsepriser

ISSN 0333-2683

Stiftet 1973

5223 NESTTUN

Medlemskap koster kr 300 for medlemmer med adresse i Norge

og 300 + 50 utenfor Norge, inklusiv fire numre av SKIPET.
Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN

Postgiro 7878 06 36482 Bankgiro 5205.20.40930

Organisasjonsnr. 984 337 655

Tel 51 56 22 56 tnil4@broadpark.no

Tel 55 39 06 32 frfolkes@online.no

Tel 55 91 01 42 leif.nordeide@c2i.net

Dampskipet Stord I vel fortøyd ved Hardanger
Fartøyvernsenter etter en prikkfri tur

fra Bergen 30. januar.
Denne veteranen fra 1913 har for det meste

ligget opplagt siden Nordsteam 2005,
men skal nå gjennom neste trinn i

restaureringsarbeidet. Se ellers artikkel på side 66.
Foto Harald Sætre

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund

Tel 55 10 04 18 oijo@c2i.net

Lokalavdelinger

email: soennon@online.no
Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.

stein_erik@c2i.net
Regelmessige møter hver

første tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august

Sted: Stiftelsen Flaugesjøen,
Kortanes i Haugesund.

Tel 55 95 10 02
Møtested:

Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Tel 70 14 17 16 - e-post: ibrov@adsl.no
Møtested Ålesund Skipperforening,

hvor ikke annet er nevnt

Tel 71 67 48 87 /408 45 855
einars@adsl.no

Møte den 2. torsdag i hver måned kl. 19,00
Møtested:

Nordmøre Museum, Storkaia 19
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Formann Stein Erik Dagsland

Tel 52 73 62 50
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Formann Einar Sæter
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Velkommen til årsmøte i Mandal!

Før første gang i Selskapets historie kan vi Søndag formiddag besøk i Lord Salvesensønske velkommen til årsmøte på Sørlandet, sommersted på Risøbank. Det legges opp til
i Mandal helgen 9. og 10. juni. innkvartering i hytter og leiligheter på Sjøsanden

Vi har lagt opp til en hyggelig og interessant Familiepark. Se ellers nærmere informasjon i eget
weekend for medlemmer og ledsagere i denne vedlegg,
sjarmerende sørlandsbyen med rike tradisjoner Vi treffes i Mandal!
i skipsfart og skipsbygging.

Lørdaq formiddag starter vi med omvisning .... * «. , x
i ° ° Mandals sjøfartshistorie blomstret med seilskipstiden, men

pa Mandal Bymuseum ved museumsstyrer Knut kulminerte ved Første verdenskrig da detmeste av byens seil-
Lindseth, byvandring i Gamlebyen, besøk på og dampskip ble solgt eller forliste. Men Mandal hadde de
Båtservice Verft og i seiIskutehavnen Kleven. siste mindre seilsk'P' Labrador!arten, hvor skonnerten Gerd

oi o 4.4.x- i 1 1 i .. i, var i fart like til 1935 - som Norges siste seilskip i utenriks-
Selve årsmøtet fmner sted lørdag ettermiddag, Fremdefes harbyen (0 aJe „erfi BåtseJce og Umoe

Og Om kvelden blir det middag for medlemmer Mandal, mens rederiene er borte; senest Einar Saanum som
og ledsagere. bie awikieti 1979.

Innhold

Observasjoner 5 Klassiske scener 39 Foreningsnytt 48
Slutt for eksotisk svenske 7 Båten i Jotunheimen 40 Nye medlemmer 50
Rederiet Hagb Waage, Oslo 9 Nye bøker 41 Røkesalongen 51
1967, Sagatind til Iquitos 25 Konsul Nicolay H Knudtzon 42 Nytt fra flåten 60
Orkanen i Nordsjøen 37 Tyske fotos fra Norge 44 Fartøyvern: Nytt om D/S Stord 64
Dåmpruteskip 38 Drivgods 46 Nordmøre Havn 65

Et 70-tallsbilde fra Mandal; verftene er borte fra bybildet men tradisjonene holdes ved like.



Meldingen i desember at Rogaland bygget som nattruteskipet Sandnes i kjøpergmppe rundt Ryfylke Dampskibs-Maritime Videregående Skole 1950 på Nylands Verksted i Oslo. Etter at selskap med støtte av Riksantikvaren,
kjøper hurtigruteskipet Narvik for bruk Nattruten Stavanger-Bergen ble nedlagt Stavanger Kommune og privatpersonen
som skoleskip ble hilst med glede i vide i 1974 ble skipet solgt til Simon Møkster, Kjøpesummen på 9.7 millioner ble reist
kretser. Ikke bare vil dette gi flere skole- Stavanger, som Vikingfjord, og av ham fra privatpersonen Slik kommer Sandnes
plasser innen maritime utdanning ien byttet i 1978 med Rogaland Sjøguttskole hjem til Stavanger/Sandnes-området,
tid med store behov for norske sjøfolk, i deres gamle Gann (ex yacht Vanadis fra hvor den igjen vil pryde havnebildet med
men kjøpet vil også få ringvirkninger 1924). Derved ble skipet tatt i bruk som sitt grønnmalte skrog.
langt inn i fartøyvernet. skoleskip Gann og fungerte her inntil det For ordens skyld: Ryfylke Dampskibs-

Rogaland Maritime Videregående høsten 1995 ble solgt til Sørlandet som selskap eiet jo også Gamle Salten, bygget
Skole betaler 62 millioner kroner for ski- Sjøkurs. Nok er skipet noe endret siden 1953 for ruten Mosjøen-Hammerfest og
pet, som skal leveres i Bergen 21. februar. sine glansdager som kystruteskip, men som avløsningsskip i Hurtigruten. Det
Det skal da tas i bruk direkte, og tilpas- ikke verre enn at mye kan rettes opp. arbeides med å etablere en stiftelse i
ningene som er nødvendig vil bli foretatt At gamle Sandnes nå kom på markedet Bodø som vil kunne overta skipet, men
etter hvert. Formell dåp og festivitas ble straks oppfattet i Stavanger/Sandnes- dette er vel foreløbig ikke avklart.
blir i Stavanger 27. mars. At skipet vil få området, hvor det lyktes å etablere en
navnet Gann er vel en selvfølge.

Fa oss kort rekapitulere at Narvik ble
bygget i 1982 av Aker Trøndelag, som
gamle TMV da hadde blitt omdøpt. Etter
ombygging i 1989 fikk skipet lugarkapa
sitet for 312 og sertifikat for 580 personer
i kystfart.

Kjøpet betyr at skolens nåværende
Gann, gamle Ragnvald Jarl fra 1956, er
blitt solgt til Sørlandets Maritime Videre
gående Skole for 13.5 millioner. Fevering
vil skje i første uke av mars, da skipet vil
gå til Kristiansand og trolig få navnet
Sjøkurs. Dette vil også øke kapasiteten
ved skolen.

Men hva så med nåværende Sjøkurs?
Den er jo i seg seiv et klenodium,

i manges øyne kystens vakreste skip,
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Nye Gann utløser firetrinnsrakett

Hurtigruteskipet Narvik blir det npe skoleskipet Gann. Foto Frode Folkestad

Sjøkurs, ex nattruteskipet Sandnes, fotografert i København av Uwe Maurmeier
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Denne tidlige morgenstemning i Bergen engang midt på 50-tallet er oppdaget av Ole Hajem Fiske.Arendalske kystruteskip Oslo hviler i Bradbenkhopen, på Strandsiden er Sunnhordland vel ankommet i Sunn
hordland Snøggrute, sammen med Bremnes og lengst til høyre Hordaland.

Ellers ble HSDs kaiområde sterkt endret noen år senere ved utfylling av hopen hvor Sunnhordland ligger og ved riving av
bygningene i midten nærmest kaien. Like bak skulle HSDs administrasjonsbygning reise seg.

Noen fredfylte år...

Hvem skulle tro at gamle Sørøy skullekomme tilbake i bruk som skole

skip etter at den ble solgt til Øst-Afrika
i mai 2004?

FFRs gamle ruteskip fra 1949 var
jo bygget for å gå i ruten Mosjøen-
Hammerfest og som avløsningsskip i
Hurtigruten. Etter at statsbidraget ble
redusert ble skipet i 1965 overtatt av
Staten og tatt i bruk som skoleskip Skule
i Trondheim. Fra 1981 hadde det tilhold

i Fredrikstad under navnet Østfold, brukt
i maritim utdanning. Navnet ble endret
til Glommen ti år senere, og skipet ble
noe uventet tatt ut av bruk og solgt
sommeren 2003 til privatpersoner i Ro
galand. Da det ble fortøyd til fergekaien
på Oanes var det vel få som forventet
noen videre sjøgående tjeneste etter
hvert som sertifikatene løp ut.

Men dertokenfeil. Kjøperne, Zambesi
Shipping som fra Dubai drev Reef Line,
hadde behov for et skip til opplæring av
sjøfolk. Under et samarbeid med Aus
tralias Institute of Maritime Education ble

skipet tatt i bruk, omdøpt RTS Sindbad
og stasjonert i Port Rashid i Dubai. Så
Sørøy seiler videre.

Info fra Tore Nilsen, Heimdal, og foto
Reinier Meuleman, www.shipspotting.
com
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OMik forlot Stella Polaris Kisho Nishiura 1. september under slep til Shang-
v3hai, før skipet gikk til bunns utenfor kysten.

Undersøkelser viser at skipet hviler intakt på sandbunn på rundt 70 meters
dyp. Lokale myndigheter krevet at vraket skal fjernes, så kanskje siste ord i
StellaS Saga enna ikke er sagt.... Foto via Håkon Larsson-Fedde



BNRs gamle Fedje har fått et nytt liv i Vestindia etter at den ble solgt i 2003. Den
seiler nå som Admiral Bay II under St Vincent-flagg, eiet av Box Marine. Her er båten
fotografert 12 januar iår utenfor Bequia av Yvon Perchoc.

Lastebåten Dalen ble bygget 1870 på Akers mek Verksted sesongen fører av pas
som dampskip Lundetangen for fart på Telemarkskanalen. sasjerbåtene Victoria
Den har hatt mange navn, som Gvarv, Notodden og Dalen. og Henrik Ibsen på
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Foto TA, Skien kanalene.

 / flHHI brygga i Skien, hvor

Den siste av lastebåtene

på Telemarkskanalene
blir nå forsøkt tatt vare

på av kaptein Arnold
Nomme (63).

inntil 1985, men har
senere ligget i opplag. I
desember ble den slept
fra Borgestad til Hjelle-

Nomme vil sette båten i

stand slik den ble bygd
om til lastebåt i 1953.
Nomme er i sommer-

MS Dalen var i fart
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Fra Svein Thore Sønstabø, 5430 Bremnes.
Berlevågfisk I (Tråler/LMET/616 brt/
1973/1988) Ank. Sagvåg på Stord medio
oktober 2006 under slep fra Tjørvåg der
båten var nedrigget. Ligger fortsatt i
Sagvåg i midten av februar, skal hogges
på Eldøyane på Stord.

Thorsland (Brønnbåt/LCMV/189
brt/1964/ex Stafnes-90, Asthor-81) ankom
Sagvåg noen dager etter Berlevågfisk I,
også den fra Tjørvåg hvor den var ned
rigget. Ble slept fra Sagvåg til Eldøyane
av Oline 30. januar. Dagen etter ble båten
dratt på land og 7. februar var den ferdig
hogget.

Fra Alf J. Kristiansen, 4275 Scevelandsvik.
Andfjord(Passasjer-skoleskip/LAXN/295
brt/1956/1979/1988/ex Penomi-87, Npvoll
Senior-74) Sett i Skudeneshavn 12 no- gikk desember fra Salvøy til Åkrehamn Donar-75). Sett i Kopervik 17. januar 2007
vember 2006. Båten var kort tid tidligere hvor den nä er stasjonert. der skipet losset ved fra Baltikum,
solgt til Nederland der den skal brukes Brennholm Ringnotsnurper/tråler
som vaktbåt og var pä vei til sitt nYe som er mder l«™stning ved Karmsund
hjemland da den var innom Skudene- Maritime fikk heist ombord hovedmo- Fra Kjell B. Sønstabø, 407 Ö Randaberg.
shavn for reparasjon av styremaskinen. toren 4 - februar etter lan8 tids venting Stena Traveller (Ro-ro/passasjerskip)

Rima I (Fiskefartøy/LGZB/36 brt / °g Bere f°rsinkelser. Båten skal døpes Ank. Stavanger 6. januar under slep av
1961/R-126-K/ex Veabuen-06, Rima-05) Et- °§ leveres 1 Bergen 24-mars
ter en tid i opplag på Salvøy i Vedavågen
på Karmøy ble båten i slutten av no
vember 2006 overtatt av den nystiftete Bra Aksel Jøsayf9' 4250 Kopervik.
föreningen Åkrehamn Fartøyvernforen- 0cean Caroline (Lastebåt/LAIY5/2317 liggende i byen til 10. januar da slepet
ing kort tid før den skulle hogges. Båten brt/197B/ex Nordic Fwst-04, Suurlaid-98, fortsatte videre nordover.

dbseMfasioner

Skroget av Stena Traveller under slep inn til Stavanger 6. januar av Eide TraveUer.på vei til Fosen mek Verkstederfor utrustning.
Foto Kjell B Sønstabø

Berlevågfisk I og Thoxslanå ved Eldøgane, Stord, klare for hugging 25. oktober,
fotografert av Svein Thore Sønstabø

Eide Traveller. Var på vei fra St. Peters
burg der skroget er bygget til Fosen Mek.
Verksted for utrustning. Måtte anløpe
Stavanger på grunn av dårlig vær. Ble
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Den engang så velkjente redningskrysseren Skomvær II har de senere år fått en omflakkende tilværelse under navnet Hans Hanson - et navn den
fikk etter salget til den svenske redningsselskapet på 90-tallet.

Den er i dag i privat eie som et slags forskningsfartøy, registrert i London. I april 2006 hle den observert på slipp i Polruan i Cornwall og i som
mer på norskekysten. Her har Bjørn Hansen foreviget den i Stavanger i høst, på vei til St Molo i Frankrike.

6 SKIPET NR. 1 - 2007

Ocean Caroline av Florø er et tidligere ro/ro
skip bygget om til fryseskip; her under lossing
i Kopervik 17. januar, foto Aksel Jøssangi I IV r Je.

\ T3r

Dettefartøyet hle observert i nærheten av
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I en tid hvor uttjente fortøyer blir
ansett for miljøbomber» er enda et
gammeltfartøy blitt «fjemet»; denne
gang ms Torsjø som har ligget in
nenfor moloen på Roan i rundt 15 år.
Den 23. januar ble skipet slept bort,
formodentlig til Fosen Gjenvinning
i Stokksund. En liten nekrolog får
derfor være på sin plass.

Det var i august 1961 at ms Alfa blekjøpt fra Sverige og registrert i
Bergen under navnet Vestnoxge. Senere
har den hatt flere navn, både Alfa, Grun
nvåg, Anitra og Torsjø.

Historien begynner imidlertid langt
tidligere, under krigen da Svenska Ori
ent Linjen i Göteborg besluttet å få i
stand en flåte av feeder-skip, primært
for bruk i Middelhavet. Rederiet hadde
allerede fått tre mindre fartøyer. Ettan, Allerede i 1949 ble Gamma forlenget til seilte med båten, som først gikk på TC til
Tvåan og Trean på 190 tdw, og bestilte 170 fot og 540 tdw, fulgt av Beta to år ruteselskaper, før den komi befraktning
nå tre noe større enheter fra Sölves- senere. Broström avhendetbåtene rundt hos Marcussen, Fjeld &Co i Oslo. For
borgs Varvs & Rederi AB. Dette skulle 1960; Gamma gikk til Nederland, mens Veim var det nok en strek i regningen at
være shelter-deckere på 400 tdw og 142 Alfa og Beta ble solgt i 1959 til et part- han måtte skifte maskin like etter over
fots lengde, med to luker og en 390 bhk rederi ved skipsmegler Stig H Björnhage tagelsen, da en 6-sylindret Deutz fra 1960
Nohab-maskin. i Göteborg. ble satt inn.

De ble levert i tur og orden som Alfa Som shelterdecker med god kubikk
i september 1946, Beta i desember 1947 Alfa ble kjøpt til Norge i august 1961 av var Vestnorge nærmest ien klasse for seg
og Gamma i juli 1948 og registrert på Arne Veim, Bergen. Han betalte SEK i småskipsflåten. Båten var godtegnet til
AB Coasting, drevet av Svenska Orient 420.000 for båten og gav den navnet lecaoggikkiflereårmedleca-blokkerpå
Linjen som jo var et Broström-selskap. Vestnorge, etter familiens forrige laste- paller fra Danmark nordover kysten.
Tross intensjonene ble båtene helst brukt båt ved samme navn som nylig var solgt Høsten 1967 kom rederiet i økono
som feedere i Østersjøen og Nordsjøen. til Finland. Veim var selv maskinist og miske vanskeligheter og solgte skipet til

Vestnorge liggende ved Veims kaipå Hjellestad sommeren 1966, fotografert av Dag Bakka jr

Slutt for eksotisk svenske

Torsjø og Ägnar Junior opplagt i Roan havn,foto 14. oktober 1996 av Geir Ole Søreng

Av Dag Bakka jr

DS AS Audun ved skipsmegler Jens Mar
cussen i Tvedestrand for 530.000 kroner.
Registreringshavn ble Askerøy i Dypvåg,
og båten fikk tilbake døpenavnet Alfa.
Den fortsatte en tid i leca-farten.

Peder Arnesen, som midt på 60-tallet
flyttet fra Finnmark til Farsund med sin
fraktebåt Grunnvåg, kjøpte i september
1969 Alfa fra Tvedestrand. Den arvet et
ter noen måneder navnet Grunnvåg og
kom til å seile stødig for rederiet.

Fra 1975 ble markedet vanskeligere
for småskipsflåten, noe som også Grunn
våg skulle merke. Arnesen solgte den til
Erling Pettersen, Harstad, i april 1977,
men etter to år var rederen konkurs og
båten ble tatt tilbake av AS Arnesen &
Sønn i Farsund. I februar 1981 overtok
Andreas Olsen i Borhaug på Lista og en
dret navnet tilAnitra. På denne tid ble det
satt inn en gammel Werkspoor-maskin
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på 1250 bhk, og ellers ble båten forsterket Fosen. Det var således trolig høsten 1991, for 700.000 kroner. Den fortsatte i kyst
for dypere nedlasting til 560 tdw. eller vinteren 1992, at Torsjø ble fortøyd og nordsjøfart, inntil den 26. november

Likevel gikk det heller ikke så bra for innenfor molen på Roan og tatt i bruk samme år fikk brann i maskinrommet da
Olsen og midt på 80-tallet lå båten igjen som lagerfartøy for oppdrettsanlegget. den lå 3 sjømil NV av Sletnes fyr, på reise
i opplag. Det var da at Tor Torkelsen i
Bergen kjøpte den på auksjon i januar
1986. Navnet Torbris ble først påmalt
(men aldri registrert), men senere på
våren Torsjø.

SKIPET NR. 1 - 20078

Alfa under prøvetur i september 1946. Foto fm Svensk Sjöfarts Tidning

Sluttseilt; Torsjø opplagt i Nphavna Trondheim i juli 1990. Foto Dag Bakka jr

Etter hvert kom det flere gamle frakte
båter inn på havnen, både Agnar Junior
og Tandøp, men Torsjøble liggende igjen.
I rundt 15 år har båten ligget som et
landemerke på havnen, fjernt fra Coast
ing og feeder-trafikk på Middelhavet. I
januar i år forsvant også gamle Alfa til
skrapverftet i Stokksundet.

For helhetens skyld får vi nevne at også
Beta kom i norsk eie.

Den ble kjøpt i desember 1964 av PR
Kysttransport (Astrup Holm), Tromsø,
for SEK 450.000 og fikk navnet Holm
vang. Den første årene gikk også denne
endel på TC til ruterederier, blant annet
for Stavangerske i 1965. Med en ny MaK
maskin på 900 bhk installert i 1967 ble
også farten bedre.

Gunnar Aarseth PR på Ellingsøya ved
Ålesund kjøpte Holmvang i mars 1970

Etter kondemnering ble vraket utpå
våren solgt til Leander Paulsen på Nesna,
kanskje med henblikk på reparasjon.
Senhøstes 1972 ble den i hvert fall solgt
til Birger Svendsen & Sønner, Fredrik
stad som lekter og fikk navnet Anna
111, senere Sapo. Fartsområdet ble nå
i Oslofjorden. I oktober 1982 gikk det
siste slep, til Lindav AB i Landskrona for
opphugging.
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solgt ved tredje gangs tvangsauksjon til
Odd Viken, som drev oppdrettsanlegg på

' f| Holmvang som lekter Sapo i Fredrikstad i
\\ august 1979, foto Dag Bakka jr



Waage-rederiene vil bli busket som et av de ledende norske tankrederier, med mt Raila (19460 tdw)fra 1957 som et representativt skip. Skpfotos

Mangt er glemt i norsk skipsfart på 30 år, men rederiet Hagb Waage er det nokfortsatt noen som husker. Det var et av
de store tankrederiene somforsvant under shipping-krisen; et av de virkelig gullkantede papirer fra boomen i 1973
somfem år senere stengte sine dører. Rederiet og dets innehavere var viden kjentfor gavmildhet og samfunnsgavnlige
innsats, ogflere redningskrpssere har båret navnene videre.

Hagbart Waage fra Kopervik gikk i 1811/12. Denne Asbjørn Kristoffersen fødte, Asbjørn Anders (1837-1898) somden vanlige veien fra fiske og kjøpte gjestgiveriet i Føresvik og fikk fra 1853 ble postekspeditør i Kopervik,
sjøfart til reder i Oslo, der firmaet ble bygslet bruket Føresvik. 11835 flyttet han dessuten også dampskipsekspeditør,
ført videre av hans bror Hjelm og sønn til Nordre Våga på Austre Bokn, der han kjøpmann og partreder. Her kom Hag-
Hagbart jr. Den omhandler også rederiet tok navnet Waage som familienavn. bart Waage til verden i 1858 som den
startet av hans eldste sønn Ragnar og Sønnen Niels Asbjørnsen Waage førstefødte.
hans kompanjong Johan M Stenersen. (1802-1875) begynte tidlig med silde- Før vi forfølger Hagbart videre skal
Det meste av sin tid drev rederiet i tank, forretninger og fartøy Han flyttet til vi kort nevne at to av Asbjørn Waages
hvor det særlig satset på løsfart.

Hagbart Waages oldefar kom fra Utstein gjestgiveri, fartøyer og flere sjøhus. med livlig sildefiske og handel i Koper-
Kloster på Rennesøy til Bokn ved Bokna- Av Niels Asbjørnsen Waages 12 barn i vik som i 1866 fikk status som ladested.
fjorden mellom Stavanger og Haugesund tre ekteskap skal vi merke oss den tredje- Det kunne i sildesesongen ligge opptil

Rederiet Hagb Waage

Fra Kopervik

og tilknpttede rederier
1896-1978

Kopervik i 1825, der han overtok et gjest- brødre med tiden ble redere i Skudenes
giveri som trolig lå på samme sted som havn, Valentin Fredrik Arntz Waage født
kjølelageret senere ble bygget. Åpenbart 1832, og John Sigvard seks år senere.
var han en aktiv forretningsmann, med Unge Hagbart vokste opp i en tid

Av Dag Bakka jr
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200 fartøyer på havnen, og i 1871 hadde Vi vet han han giftet seg engang på
stedet seiv en flåte på 43 fartøyer i uten- 1880-tallet med Emilie Constance Tide
riksfart, helst jakter og galeaser. Faren, mand, født i 1855 i Bergen som datter
som helst kalte seg AWaage, kjøpte i 1870 av marineoffiser Einar Tidemand. Ved
eiendommen Borgen (i dag Hovedgata folketellingen i 1865 var han «capitaine
55) som ble brukt til poståpneri og trolig lieutenant» og tjenestegjorde som krigs
landhandel. Han hadde ord på seg for å kommissær i Tromsø. Siden fm Karen
være en myndig mann med sterke me- Catrine Tidemand var fra Bergen, er det
ninger, vel ansatt i styre og stell. Ellers vel trolig at det var her kaptein Hagbart
var faren gjennom årene medeier i fem Waage møtte frk Emilie første gang.
fartøyer, hvorav sluppen Diana på 23.5 Samme år som datteren Emilie ble
kommerselester (48 brt) fra 1861 var født i Bergen, døde Emilie Constance
den største. 24. september 1891. Hun ble gravlagt i

Ved folketellingen i 1865 hadde fami- Kopervik. Husholdersken Thea Gismer
lien boende en seminarist som hus- vik fra Kopervik tok seg av barnet, mens
lærer. Hagbart og hans yngre søsken fikk kaptein Waage fortsatte å seile,
således undervisning hjemme. Det er
også høyst sannsynlig at han etter almue
skole og konfirmasjon gikk til sjøs, altså i Skipsreder
en alder av 14/15, år, dvs rundt 1872. Det tør ha vært i 1895/96 at Hagbart

Sildefisket hadde sviktet i 1870/71, Waage begav sjøen og begynte et nytt liv,
men flere av de ledende menn i Kopervik med ny familie og på nytt hjemsted. Han
og Skudeneshavn satset da på større skip giftet seg rundt 1895 med Ada Johanne
i regulær skipsfart. Konjunkturene for Wang, slo seg ned i Christiania (Oslo) og
skipsfarten kulminerte i 1873 med en fikk i 1896 det første av tre barn i i det skipsregistrering trådte i kraft i 1904 var
veldig foretaksomhet innen rederi og nye ekteskap, døpt Ragnar. det ikke anledning til rettslig beskyttelse
lokal skipsbygging. Det er nesten noe uvirkelig over hans av skipspant (tinglyst pantobligasjon),

Vi kjenner ikke i detalj til Hagbart start som reder. Tidspunktet var riktig; slik at skip måtte fullfinansieres med
Waages sjømannstid, annet enn at han etter et markedene hadde ligget nede i egenkapital.
tok styrmannseksamen i Skudeneshavn flere år og skipsverftene var villige til å Skip ble levert som Ella i juni 1898 til
og bodde da hos familien der. For å kunne strekke seg langt for åfå kontrakten Men Dampskibsaktieselskabet Ella og ført av
løse styrmannssertifikat måtte han ha å starte rederi betød i praksis å skaffe kaptein J Lund. Dette forholdsvis store
tre års fartstid, dvs at han kan ha fått sin penger; mange pengen og moderne skipet fikk full fordel av
første styrmannsjobb rundt 1876. En gang i løpet av 1897 kunne han tilstramningen i markedet og viste seg

1 1888 kom han i tjeneste som skips- kontrahere et dampskip på 2350 tdw fra lett å plassere i europeisk fart.
fører hos Jacob Christensen i Bergen som Sunderland Shipbuilding Co for levering Gode inntekter fra Ella gjorde det
dengangvar en avbyens store dampskips- sommeren 1898. Byggesummen må ha snart mulig å reise kapital til enda et skip.
disponenten Trolig seilte han først på ds ligget rundt 350.000 kroner, noe som var Valget fait nå på et britisk second-hand,
Jacob Christensen, før han i 1893 overtok mange penger dengang en embetsmann en spardekker på 2300 tdw fra 1886,
Marie på 3000 tdw, bygget i 1888. tjente 5.000 kroner året. Før loven om Oxigen, som ble kjøpt av AS Origen i juli
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Dampskipet Ruth levert i 1900 var med sine 5800 tdw Oslo største skip. Foto Norsk Sjøfartsmuseum.

Hagbart Waage (1858-1909)
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1899 og registrert i Christiania. Prisen
var 12.500 pund, tilsvarende 228.125
kroner, og selskapet hadde en kapital
på 240.000. Skipet gjorde god fart og ble
sluttet i bananfarten mellom Vestindia
og USA, hvor det skulle seile i mange år.
Bananfarten peker mot forbindelsen til
skipsmegler Hans B Blehr, som i 1899 ble
leder av Joachim Grieg & Co's avdelings
kontor i hovedstaden.

Allerede samme år la Hagbart Waage
ut på sitt største finansielle prosjekt: å fi
nansiere et gigantskip på 5800 tdwbestilt
i Newcastle. Byggesummen ser ut til å ha
ligget rundt 675.000 kroner, å dømme et
ter tilsvarende byggekontrakter inngått
på denne tid.

Skipet fikk navnet Ruth , etter datteren
født året i forveien, og ble levert fra C S
Swan & Hunter, Newcastle i april 1900 til
et partrederi. Det var ved levering Oslos
største skip og forble det i flere år. Ruth
ble satt inn i trelastfarten fra Pensa-cola
og skulle gi gode resultater gjennom
mange år.

Det gjaldt å smi mens markedet var
der, og et fjerde skip ble finansiert og be
stilt i 1900. Denne gang falt valget på en
singledecker på 1700 tdw fra Burmeister
& Wain i København, levert som Saga til
AS DS Saga i juli 1901.

Vi vet at Hagbart Waage ved folketel
lingen i 1900 bodde i Krusesgate 5B med
sin fru Ada Johanne og barna Emilie på
9, Ragnar på 4, Ruth på 2 og Hagbart på
ett år. For yngstemann Hagbart er Lille
hammer angitt som fødested.

Rederiet hadde tatt «Hagbart» som

Hjelm Waage (1866-1947)

telegramadresse. Og ellers hadde rederen
i 1899 kalt sin bror Hjelm til hovedsta
den som medarbeider i rederiet. Georg
Henrik Hjelm Waage var åtte år yngre
enn sin bror, født i 1866, og hadde senest
arbeidet som postekspeditør ombord
i kystruteskip. Tidligere hadde han
arbeidet i farens forretning i Kopervik
og derunder hatt utenlandsopphold for
forretningspraksis. Han hadde således
en god administrativ erfaring, noe som
skulle komme vel med. Han bodde først
i Fille Grændsen 7 som ugift.

Først 3. april 1902 ble firmaet Hagb
Waage formelt anmeldt til Christiania
byskriver som rederi- og dampskipsdis
ponent med Hagbart Waage som inne
haven To uker senere trådte også Hjelm
Waage inn som ansvarlig medlem av
firmaet.

Hagbart Waage tilhørte de nye menn
i Oslo shippingmiljø. Nettopp på denne
tiden opplevde byen en veldig tilstrøm
ning av shippingtalent fra kystbyene fra
Oslofjorden og Sørlandet, folk som Fred
Olsen fra Hvitsten, Otto Thoresen fra
Tønsberg, Staubo og Ditlev-Simonsen
fra Flosta, senere også A F Klaveness
fra Sandefjord og Wilh Wilhelmsen fra
Tønsberg og mange flere. At Oslo igjen
gikk forbi Bergen i tonnasje rundt 1907
skyldes nettopp tilflytterne. Fra Vest
landet var det få tilflyttere, med Hagbart
Waage som en av de få.

Brødrene Waage var blant stifterne
av Kristiania dampskibsrederforening
(senere Oslo Rederiforening) i 1905, og
Hagbart Waage ble valgt til formann to
år senere.

Waagefamilien skulle imidlertid holde
nær forbindelse med Kopervik og Karm

Fruktskipet Marie di Giorgio (2100 tdw), levert 1911, fikk senere navnet Runa. Foto Norsk
Sjøfartsmuseum

øy, både familiemessig, med rekrutter
ing av offiserer og mannskap og dess
uten med legater og annen veldedighet.

At Hagbart Waage i løpet av tre år skulle
makte å bygget opp en flåte på fire
dampskip, hvorav byens største, er en
imponerende innsats. Det forteller noe
om drivkraft, dyktighet, kontaktnett og
tillit som den 42-årige rederen har hatt.

Fra 1901 gikk imidlertid markedet
tilbake; det ble noen svakere og ujevne
år, før det etter 1906 fait av mot en
lavkonjunktur rundt 1908/09. De neste
åren ble det derfor til at Ella og Saga seilte
i europeisk fart, Origen i fruktfarten på
Vestindia og Ruth i Pensacola-farten. I
1906 ses Ella å gå i østasiatisk fart.

Den eneste tilvekst i disse årene var
Ascalon, en aldrende te-clipper fra 1868,
bygget i Aberdeen for Aberdeen Lines
fart på China. Dette var en fordums
greyhound av et skip, bygget av alm, eik,
lerk og teak, med slanke linjer for høy
fart. Imidlertid kom åpningen av Suez
kanalen allerede året etter til å slå bun
nen ut av denne traden for seilskip. Det
var således en noe redusert aristokrat

som AS Ascalon ved Hagbart Waage
overtok i 1901. Skipet ble nå vesentlig
brukt i trelastfarten under kaptein M
Sivertsen fra Risør inntil det forliste i
februar 1907.

Rimelige nybygningspriser rundt 1906
inbød til nye investeringer, og Waage fikk
i stand bygging av et større skip på 4425
tdw ved Bergens Mek Værksted. Skipet
ble levert i 1907 og døpt Ada etter hans
kone. Dessverre skulle det få et kort liv
og gikk tapt ved kollisjon allerede i mars

Hjelm overtar
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1908 på vei fra Narvik til Antwerpen med
jernmalm.

Dette skulle også ble Hagbart Waages
siste prosjekt. 10. mars 1909 døde han
uventet i en alder av 51.

Han hadde oppnådd mye på få år.
Det er ingen tvil om at Waage var en
betydelig shippingentreprenør som ville
ha nådd langt om han hadde fått leve.
Hans forsøk i 1906 på å etablere et stort
flerskips aksjeselskap ved fusjon mellom
DS AS Ella, AS DS Origen og Partrederiet
Ruth mislykkes, men det avslører viljen
til å bygge opp et stort selskap som ville
fått en betydelig finansiell styrke.

Det ble Hjelm Waage som fortsatte
ledelsen alene, inntil Hagbarts barn
hadde blitt voksne. Derved lå det også an
til en langt mer forsiktig ledelse.

Gjennom de 15 første av de 26 år som
Hjelm Waage var alene om ledelsen fikk
han realisert to prosjekter avbetydning.
Det ene var byggingen av fruktskipet
Marie di Giorgio ved Nylands Verksted i
1911 - et av de siste store ventilerte frukt
skip - og omorganiseringen av Part
rederiet Ruth til aksjeselskap i juli 1913.
Fruktdamperen ble bygget i et periode
med oppsving og sluttet på langtids
certeparti til amerikanske befraktere.

Men ellers foretok rederen seg lite
under oppsvinget frem til 1914, under
mulighetene i 1915/16 og heller ikke un
der etterkrigsboomen. Dampskipet Ella
ble solgt i 1914 til Mandal, sikkert med
god fortjeneste, men før den voldsomme
verdistigningen fant sted i 1915. Origen
forsvant i 1915, mens Saga ble utleid til
britiske myndigheter i 1917 under ton
nasjeavtalen og ble senket.
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Med mt Raila (7900 tdw)fra Götaverken i 1926 ble tankskvgseventyret innledet.
Foto John Claxkson

Marie di Giorgio ble løst fra sitt certe
parti i 1916, da det åpnet seg bedre betalte
muligheter på annet hold Skipet fikk nå
navnet Runa. Og ellers tjente rederiet
godt på Ruth - meget godt. For årene
1915-20 ble det betalt ut 3.6 millioner
kroner i utbytte, mot aksje-kapitalen på
300.000!

Organiseringen i frittstående enkelt
skipsselskaper medførte at aksjonærene
fikk utdelt netto overskudd etterhvert og
fordelt aktiva da selskapene ble oppløst
etter salg eller forlis. De opparbeidete
verdier ble således spredt uten noen form
for oppbygging av egenkapital. Dispo
nenten fikk kun uttelling i form av dispo
nenthonorar og utbytte på sine aksjer.

Jeg kan ikke se rederiet Hagb Waage
involvert i andre skipstransaksjoner el
ler kontraheringer i løpet av krigsårene
1914-18 og etterkrigsboomen frem til
sommeren 1920, men det kan selvfølgelig
ha forekommet.

Det er imidlertid tydelig at Hjelm
Waage var behjelpelig da kaptein Thor
Helliesen i 1917 etablerte DS AS Thor
og gikk til innkjøp av fruktskipet Cath
erine Cuneo (1540 tdw), bygget i 1911 ved
Fredriksstad Mek Verksted. Kaptein
Helliesen, født i Stavanger i 1859 hadde
vært skipsfører hos Ths S Falck og i Det
Stavangerske Dampskibsselskap, senest
på kyst-ruteskipet Christiania, da han i
1900 overtok som fører av ds Ruth. Fra
1910 tjenestegjorde han som inspektør,
inntil han sluttet i 1917 og etablerte eget
rederi med fruktskipet Smaragd.

Hjelm Waage gjorde det ellers godt.
11916 kunne han flytte inn i en ny villa i
Nobelsgate 45. Han fant i disse årene tid

til å engasjere seg politikken. Han kom
med i Kristiania ligningsråd i 1916-18,
kom inn i bystyret i 1920-22, ble vara
mann på Stortinget for Høyre 1922-24
og fast representant i 1923-24. Dessuten
brukte han mye tid på tillitsverv, både
i Norges Rederforbund, i Assurance
foreningen Nora, Andresens Bank og i
Norges Skibshypotek.

Avdøde Hagbart Waages sønner,
Ragnar og Hagbart, begynte etterhvert å
komme i voksen alder. Allerede i 1916 var
de begge med i stiftelsen avAS Stenersen
& Waage, som skulle bedrive handel med
aksjer og verdipapiret’. Bak firmaet stod
stud jur Johan M Stenersen, broren Rolf
Stenersen, Ragnar Waage, Paul Krefting
og Hagbart Waage. Det var en ungdom
melig forsamling; ingen av dem var myn
dige og de måtte derfor ha dispensasjon
for å bli autorisert som aksjemeglere.
Omsetningen i 1918 kom imidlertid opp i
18 millioner kroner. Brødrene Stenersen
og brødrene Waage ble altså fanget inn
av jobbetiden, seiv om Hagbart jr synes
å ha stått i kulissene.

Firmaet Stenersen & Waage ble en
tid drevet av Rolf Stenersen (senere kjent
som kunstsamler) og fra 1923 av Ragnar
Waage. Vi skal møte dem igjen.

Etter relativt mange år med stillstand i
flåten, hvor dampskipene Ruth og Runa
hadde seilt gjennom boom og krise, ble
det omsider tatt et skippertak i 1925.
Dette året fikk også Hjelm avlastning på
kontoret da hans nevø Hagbart Waage jr
vendte hjem etter fire års shipping-prak
sis i Hamburg og London. Han hadde
gjort seg ferdig med Oslo Handelsgymna
sium i 1921 og bestemt seg for en karriere
i shipping. Rederiet kom fra 20-tallet til
å holde til i Kongengate 6.

I januar 1925 kom direktørene Hugo
Hammar og Ernst Hedén fra Götaverken
på et markedsfremstøt i Oslo, fulgt av
skipsmegler Hans B Blehr, som i 1920
hadde bratt ut og stiftet eget megler
firma. Det var ikke uten videre lett for
svenskene å få nordmennene interessert,
men Hjelm Waage gikk etter moden
overveielse inn på en byggekontrakt for
et tankskip på 7900 tdw, for regning av
disponentfirmaet Hagb Waage. Kon
traktsummen var 115.000 pund, tilsvar
ende 2.873.000 kroner, hvorav verftet
tilbød 50 prosent finansiering.

Rederiet hadde assuranseoppgjøret
på 550.000 kroner etter Runas forlis i 1923
i DS AS Marie di Giorgio, samt verdiene
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i DS AS Ruth. På generalforsamling i DS
AS Ruth 6. mai 1925 ble det enighet om
å overta DS AS Marie di Giorgio mot
at aksjonærene fikk utstedt 300 aksjer i
Ruth pålydende 1000 kroner.

Det «nye» Rederiaktieselskapet Ruth
fikk en aksjekapital på 600.000 kroner og
overtok byggekontrakten for tankskipet.
Av de 600 aksjene eide aksjonærene i
Oslo-området 70 prosent, mens resten
fordelte seg i noenlunde like blokker
på Østlandet, Sørvestlandet, Bergen og
Møre/Trondheim. HjelmWaage eide seiv
150 aksjer, tilsvarende 25 prosent.

Skipet ble levert i mars 1926, døpt
Raila. Med 7900 tdw var det ikke av de

største tankskipene, men moderne og
økonomisk med to dieselmotorer som
drevhver sin propell. Det spesielle var at
skipet ikke var befraktet, men at ideen
var å drive skipet som «tramptanker», juni 1926 under navnet Saga. Til tross med 230 aksjer, Hagbart Waage jr 23,
altså i løsfart. Dette kan virke både for at dette var et moderne motorskip Ragnar Waage 15, Thor Helliesen 28 og
risikabelt og spekulativt, sett i relasjon til av god standard kunne det ikke måle seg R Stephansen-Smith med 213. Agent R
Hjelm Waages forsiktige diponeringer, med tankskipet i inntjening. Og som et Stephansen-Smith var gift med Ruth
men gav gode resultater. siste farvel til gamle dager ble Ruth fra Waage, født 1898, som var utdannet

Også aksjonærene iAS Saga fikk blod 1900 solgt i januar 1927 til Brummenæs sangerinne. Familien kontrollerte derved
på tann. Her hadde det ikke vært virk- & Torgersen i Haugesund. godt over 500 av de 850 aksjer.
somhet siden ds Saga var senket i 1917, Det siste ledd i konsolidringen på Resultatene fra Raila og Saga gav et
men nå gikk styret inn for et motorskip denne tid ble sammenslutningen av AS netto overskudd på 682.000 kroner for
på 6800 tdw fra Götaverken. Kontrakten Saga med Rederi-AS Ruth med virkn- 1926. Særlig var tankskipet så overbe
ble undertegnet i februar 1925, og by- ing fra 2. januar 1928 da aksjekapitalen visende at Ruth allerede i 1927 bestilte
gge-summen fastsatt til 82.000 pund. Av ble forhøyet til 850.000 kroner. På den et søsterskip fra Götaverken, levert i
dette gavverftet 50 prosent finansiering. følgende ekstraordinære generalforsam- april 1928 som Ranja. Dette var 25 fot
Skroget ble subkontrahert til Öresunds- ling i Ruth 25. januar 1928 var følgende lenger enn Raila og målte 9500 tdw. Med
varvet i Landskrona, og skipet levert i aksjonærer representert: Hjelm Waage to tankskip i fart gav 1928 et resultat på
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Rederiets eneste satsning på tørrlast med ms Saga (6825 tdw) i 1926 ble hare måtelig vellpkket. Tegningfra The Motorship
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1.147.000 kroner; Rederi-AS Ruth var
blitt et gullkantet papir.

Etter at verdensøkonomien hadde
sviktet i 1930 og sendt skipsfarten ut i en
dyp depresjon var den finansielle situa
sjon likevel så sterk at motorskipet Saga
ble solgt i mars 1931 og et tredje tankskip
bestilt fra Götaverken, levert som Ruth i
september året etter. Dette var et søster
skip av Raila på 8500 tdw. Med tre skip
som i det vesentlige var befraktet i løs
markedet eller lå i opplag, var selskapets
økonomi likefullt sterk.

Den 21. februar 1927 ble det holdt kon

stituerende generalforsamling i Waages
Tankrederi AS. Innbyderne var overretts
sakfører Johan Martin Stenersen og Rag
nar Waage, altså eldste sønn av avdøde
Hagbart Waage. Dette var de samme to
venner som hadde drevet aksjemegler
firmaet Stenersen & Waage, og som nå
gikk inn i shipping. Av innbyderne hadde
Johan M Stenersen tegnet 200.000 kroner,
Ragnar Waage 60.000 og onkelen Hjelm
Waage 20.000. Resten avkapitalen ble
reist ved offentlig tegning, av investorer
som agent R Stephansen-Smith, direktør
Bjarne Sommershield, Gustav Martinsen
og blomsterhandler Hans C Høegh; dels
de samme investorer som i Ruth. Hjelm
Waage ble valgt til styreformann, og
Waage-navnet ble ellers valgt fordi det
var vel anskrevet i rederinæringen.

Aksjekapitalen i Waages Tankrederi
ble satt til 1.2 millioner kroner, og selska
pet overtok byggekontrakten på et 9500
tdw tankskip fra Harry Borthen & Co for
123.000 pund. Skipet var under bygging
ved Götaverken, som hadde gitt 65 pro
sent finansiering. Ved levering i oktober
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Waages Tankrederi

Waages Tankrederi kom i sving i 1927 med mt Svolder (9530 tdw)fra Götaverken.
Foto John Clarkson

1927 var skipet navnet Svolder og kostet
rundt 3 millioner kroner. Svolder ble lik
het med Raila satt i løsfart med raffinerte
produkter, altså i «clean trade».

De unge kompanjonger etablert sitt
eget rederi med driftsorganisasjon under
firmanavnet R Waage & J Stenersen i
Øvre Slottsgate 8.

Motortanker Svolder gjorde det sterkt.
For 1928 ble nettoresultatet 545.000 kro
ner; året etter hele 855.000, noe som gav
et utbytte på 20 prosent. I juni 1929 gikk
skipet inn på et 24 måneders certeparti
til en god rate.

På denne bakgrunn ble et søsterskip
bestilt fra Götaverken i juni 1929 for SEK
2.3 millioner og med 1.5 millioner i lån
fra verkstedet. Egenkapitalen ble brakt
til veie ved utvidelse av aksjekapitalen
med 800.000 kroner. Skipet levert i juni
1931 som Rigmor på 9610 tdw, utstyrt
med heating coils for føring av crude

Ruth (8230 tdw) levert i 1932 ble Ruths tredje tankskip.

olje. På grunn av det vanskelige markedet
ble skipet liggende opplagt til november
1932, da det først ble satt i fart.

Et tredje skipsprosjekt ble finansiert
i 1930 gjennom Waages Tankrederi II
AS, stiftet 30. juni 1930 med aksjekapital
på 1.0 millioner kroner. Igjen ble Hjelm
Waage styreformann og flere av inves
torene gikk med. Det skulle likevel vise
seg vanskelig å få kapitalen fulltegnet da
markedet brøt sammen i 1930. Selskapet
bestilte et søsterskip av Rigmor ved
Götaverken til samme pris. På grunn av
det vanskelige markedet ble fullføringen
av skipet noe utsatt, slik at Sysla først ble
satt i fart i desember 1932.

I et forsøk på å lette markedet for
clean-tankere gikk flere ledende tankre
dere, blant dem Hjelm Waage, i gang med
et frivillig opplegg, Tankskibscentralen,
stiftet 10. juni 1932. Dette skulle være en
pool som regulerte tonnasjeinnsatsen,
men slik at skip som ble trukket ut fikk
en godtgjørelse. Både Ruth og Tankrede
rienes skip ble innmeldt i ordningen.
Dette norske initiativ lyktes ikke, men
ble avløst av et internasjonalt opplegg,
kjent som Schierwater-poolen, som også
fikk støtte av oljeselskapene.

Waages Tankrederi og Tankrederi II fikk
positive, men svake resultater gjennom
kriseårene fra 1931 til 1935. Skipene
seilte vesentlig i løsfart og greide seg tålig
bra. For 1934 gav Waages Tankrederi
et overskudd på 294.000 kroner for to
skip, mens Sysla til Tankrederi II alene
gav 225.000. Det ble ikke delt utbytte før
enn i 1935.

Til sammenligning fikk Ruth et over
skudd på 388.000 for sine tre skip i 1934,

Stenersen overtar
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noe som gav anledning til 7 prosent ut
bytte. Aksjekursen i Ruth stod i januar
1935 med kjøper i 150, mot Waages Tank
rederi med selger i 52. Hjelm Waages
Ruth ble altså oppfattet som et langt mer
solid rederi enn Tankrederiene.

I Tankrederiene i Øvre Slottsgate kom
det til motsetninger mellom Ragnar
Waage og Johan Stenersen. Førstnevnte
« satte over styr store pengebeløp på sine
reiser i utlandet, han hadde også nerve
og alkoholproblemer», skriver Espen
Søbye (på side 193) i sin biografi om
Rolf Stenersen som også kaster lys over
Johan Stenersens rederivirksomhet. Det
endte da også med at Ragnar Waage ble
skjøvet ut av disponentfirmaet i januar
1936, samtidig som også Hjelm overlot
vervet som styreformann til Gustav
Martinsen.

Det synes ganske klart at det var Jo
han Stenersen som var den ledende kraft
i Tankrederiene. Han hadde lagt sak
førervirksomheten til side til fordel for
rederiet, og han var dyktig, pågående og
ærgjerrig. Men han hadde også politiske
interesser og fremstod som en helhjertet
sympatisør med Vidkun Quisling og
Nasjonal Samling.

Så snart markedene begynte å bli fas
tere fra høsten 1935 var Stenersen blant
de norske redere som raskt forsøkte seg
på kontraheringer mens verkstedene
ennå var villige til å bygge for lave
priser. Rederier flyttet inn i det fasjon
able Hieronimus Heyerdahls gate 1 i det
nybygde Rådhuskvarteret i Oslo. Her ble
det etterhvert startet en rekke selskaper,
bl a Stenersens Assuransemegling AS,
Stenersens Befraktningskontor AS og
flere rederiselskaper.

I april 1936 rapporterte tidsskriftet
«The Motor Ship» at Johan Stenersen
hadde kontrahert et motorskip på 8300
tdw ved Götaverken for 90.000 pund for

Rigmor (9610 tdw)fra Götaverken i 1932 ble Waages Tankrederis annet skip.

regning av Stenersens Trampskipsrederi
AS. Allerede senere på året ble bygge
kontrakten solgt videre til handelshuset
Louis-Dreyfus SA i Paris som registrerte
skipet under sitt datterselskap Buries
Markes Ltd, London. Ved levering i april
1938 bar det navnet La Pampa.

I november 1936 gjentok han sukses
senved å stifte Stenersens Trampskipsre
deri II AS. Igjen ble det kontrahert ved
Götaverken, et motorskip på 9500 tdw
som ble byggenummer 523. Av kapitalen
på 900.000 kroner ble bare 135.000 in
nbetalt før kontrakten ble solgt videre
i november 1937 til E B Aabys Rederi i
Oslo. Ved levering i januar 1939 bar ski
pet navnet Dicto og merket seg ut ved å
ha den første dieselmotor av verkstedets
egen type, Olsson-motoren.Handelen
gav en pen profitt for selskapet. Denne
ble investert i kontrakt med Kockums,
inngått i juli 1938 for byggenummer 219,
et tankskip på 16000 tdw for levering i
1941. Denne ble i september samme år
overført til Waages Tankrederi.

I oktober 1938 gikk det også ut aksje
innbydelse til Skibsaksjeselskapet Stener

/ M Stenersens første kontrahering av tørrlastskip ved Götaverken ble solgt videre og levert som
britiske La Pampa (8300 tdw). Fotopumpen

sens Tank som overtok kontrakten på et
giganttankskip på 17000 tdw ved Göta
verken, byggenummer 546. Selskapet
fikk en kapital på 1 million kroner mot
byggesummen på 4.250.000; hvorav 50
prosent kreditt over 6 år til 4.5 prosent
rente. Det er interessant å se at Sten
ersen, som med alle kontraheringer av
store skip, argumenterte med at skipet
ville kunne seile med fortjeneste seiv til
meget svake rater. Styret i Stenersens
Tank kom fra samme krets som i de

øvrige selskaper, formann Gustav Mar
tinsen, Oslo (disponent i Sveiseindustri
AS), disponent Johan Sommerschield
(disponent i byggevarefirmaet Thiis & Co)
og tannlege/skipsreder Georg Velling,
Tønsberg.

I mellomtiden hadde Waages Tank
rederi solgt motortanker Svolder i no
vember 1937 til AS Alida i Kristiansand
for 115.000 pund - en meget god pris
under boomen høsten 1937. Overskud
det ble investert i to 16000 tdw tankskip
fra Kockums Mek Verkstad i Malmö i
september 1938. Det ene, byggenummer
219 ble overtatt fra Stenersen, det andre
220 var en ny kontrakt. Levering var satt
til 1940/41.

Aksjonærene hadde ellers god grunn
til å være tilfreds med utviklingen i
Tankrederiene. Siden skipene ble drevet
i løsfart og på korte certepartier kom
selskapene til å få full uttelling for tils
tramningen i market. Det reflekteres
i aksjekursen, som tok seg opp fra 45
prosent av pålydende sommeren 1935
til 260 høsten 1937. Derfrå flatet den
ut til 160-170 de neste årene. Dette gav
også utbytte på 35 prosent for 1937 og
deretter 10 prosent årlig. I 1938 gikk
Tank-rederiene til betydelig aksjekjøp
i hver-andre, slik at Waages Tankrederi
eide 18.2 prosent i Waages Tankrederi II,
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mens Tankrederi II eide vel 17 prosent i
søster-selskapet.

Rederi-AS Ruths tre tankskip hadde seilt
bra og bygget opp en betydelig egen
kapital hos Hagb Waage med kontor i
Sjøfartsbygningen i Kongensgate. Etter
vel ti års tjeneste i rederiet ble Hagbart
Waage jr opptatt som partner i dispo
nentselskapet Hagb Waage 1. april 1937.
Hjelm var hele 71 år da han omsider
slapp til arvingen til rederiets stiften

Det kan ellers synes som om Hjelms
försiktighet fremdeles hang i. Flere
ledende tankredere gikk til nykontra
hering allerede i 1935/36, noe som ble
sterkt kritisert, særlig fra rederne som
hadde engasjert seg i Tankskibscent
ralen og Schierwaterpoolen. I Ruth ble
verdiene bygget opp, skipene ble ned
betalt og fondsavsetningene steg til 2.8
millioner i 1938, seiv etter utbytte på
40 prosent for 1936,100 for 1937 og 30
prosent for 1938. Omsider våget rederiet
å gå til kontrahering og bestilte i 1938 en
12000-tonner ved Götaverken for lever

ing høsten 1940.

Både hos Hagb Waage og Johan Stener
sen førte krigsutbruddet 3. september
1939 til endrede disposisjoner siden
skipene stort sett gikk i løsmarkedet. Be
hovet for tankskip var stort, både til
krigførende og nøytrale land, men
begge rederier valgte åpenbart å dispo
nere skipene i hjemlige farvann. I Ruth
besluttet styret å seige det eldste skipet,
Raila, i januar 1940 til svenske redere for
en rekordpris, over 2 millioner svenske
kroner, i forbindelse med finansiering av
nybygningen.

Ved det tyske angrepet 9. april 1940
lå samtlige fire skip hjemme. For Ruth
var situasjonen at Ran]a lå i Göteborg
og Ruth i Oslo, samt nybygningen ved

16 SKIPET NR. 1 - 2007

Vekst i Ruth

Krigen

Götaverken. Stenersen hadde Rigmor i
Göteborg, Sysla i Oslo, samt skip under
bygging i Göteborg og Malmö. I forhold
til norske rederier flest, hvor skipene
stort sett seilte ute i verden, var dette en
spesiell situasjon.

Et par uker senere, mens kampene
i Norge ennå pågikk, ble handelsflåten
utenfor tysk-kontrollerte farvann rekvi
rert av Regjeringen og Nortraship op
prettet i Fondon for å ta seg av driften.
Dette betød også at skipene i Göteborg
med nybygningene i Sverige kom under
Nortraships kontroll.

For Johan Stenersen, som en av de
få Naziinnstilte redere, ble dette en sær
deles frustrerende situasjon, da han ikke
kunne dirigere rederienes skip til Norge
og stille dem til rådighet for tyskerne.
Han måtte se at Rigmor ble liggende
i «kvarstad» i Göteborg, mens de nye
skipene ble fullført som Kathrine Sten
ersen ved Kockums og Ragnhild Stenersen
ved Götaverken. Byggenummer 219 ved
Kockum ble kansellert i juli 1940. De to
skip som lå i Oslo, Ruth og Sysla, ble begge
tatt «in Anspruch» av tyskerne og tildelt
Kriegsmarine som forsyningsskip.

Johan Stenersen stod nå frem som
den ledende nazist i skipsfartsnæringen.
Høsten 1940 ble han formann i Skips
fartens Yrkesgruppe, en organisasjon
som skulle samle administrativt ansatte
i rederier, meglerfirma, sjøforsikring,
osv. Mens den tyske shippingmannen
Alfred Edye i Reichskommissariat i Oslo
forsøkte å få rederne til å medvirke til
utlevering av skip i Sverige, var Stenersen
talsmann for mer hardhendte metoder
som arrestasjon av 200 redere. Han gikk
hardt ut mot Rederforbundets tonnasje
avtale med Storbritannia og ivret for å
få rederne med på radiosendinger til
uteflåten høsten 1940. Etter Statsakten 1.
februar 1942, da Quisling ble leder av en
nasjonal regjering som skulle arbeide for
nazifisering av samfunnet, ble Stenersen

Fra levering av Svolder 1927, hl a Hjelm
Waage med kikkert, Ragnar Waage sittende

på armlenet, unge Hagbart Waage med
briller bakerst og Johan Stenersen lengst til
høyre. Foto fra Espen Søbye: Rolf Stenersen

påsatt som president i Norges Reder
forbund. Han satt til 1. juni året etter,
da han gikk av etter politisk uenighet.
Johan Stenersen fikk etterhvert hjerte
problemer og døde i begynnelsen av juni
1943,48 år gammel.

De to skip som lå i Oslo, Ruth og Sysla,
ble begge utrustet for forsyningsskip for
Kriegsmarine i løpet av 1940 og forflyt
tet sørover gjennom Kanalen til havner
som St Nazaire og Fa Pallice. Under
navnet Belchen kom Sysla blant annet
til å operere som forsyningsskip for Bis
marck og ble til slutt senket 3. juni 1941
av britiske kryssere under bunkring av
en tysk undervannsbåt. Også Ruth ble
som tysk Thorn senket 2. april 1942 av
britisk undervannsbåt Tigris utenfor St
Nazaire.

Av de to skip som lå i Göteborg kom
Ruths Ranja med på det første utbrudds
forsøket 23. januar 1941og kom seg

Rederienes finansielle stilling ved inngangen til 1939 viser at Ruth hadde netto verdier tilsvarende 10 millioner kroner

og Tankrederiene tilsammen nær 7 millioner:

selskap aksje-
kapital

skip markeds
verdi

langs fonds
gjeld

kurs

prosent

Ruth 850.000 mt Raila

mt Ranja
mt Ruth

tils ca 0
7.5 mill

2.813* 475

Waages TR 2.Om mt Rigmor
mt kontr
mt kontr

2.5 mill 0 1.199* 175

Waages TR II l.Om mt Sysla 2.5 mill 0 0.725 235

* ex klassefond
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velberget over til Kirkwall, tross angrep
fra tysk fly utenfor Egersund. Her kom
det inn i Nortraships flåte, men forsvant
17. mars 1942 i Nord-Atlanteren med
besetningen på 34. Skipet var da på vei
fra Houston via Halifax til britisk havn
og falt trolig som offer for torpedo fra
U71 i pos 38N-65W.

Tankrederiets skip i Göteborg, Rig
mor, ble tatt ut til det andre utbruddsfor
søket 1. april 1942. Dette fait lite vellykket
ut. Av de ti skip kom bare to helskinnet
over; tre ble senket av egen besetning for
ikke å falle tyske hender, tre ble senket
av tyske fly og to vendte tilbake til svensk
farvann. Av disse ble Rigmor torpedert
av tyske fly rundt kl 1500 2. april i pos
57.27N-03.250, men hoidt seg flytende.
Besetningen ble tatt opp av britiske j ag
ere som også gav skipet dødsstøtet.

Derved var samtlige av rederienes
skip senket.

Ved krigens slutt i mai 1945 var både
Hagb Waage og Johan Stenersens red
erier uten andre skip enn nybygingene
som lå i svenske havner. Situasjonen for
rederiene var imidlertid helt ulik, ved
at Hagb Waage igjen kunne gjøre seg
klar til gjenreisning, mens Stenersens
rederi kunne forvente å bli trukket inn i
landssvikoppgjøret.

Her satt Christian Fredrik Bonnevie
som daglig leder, i den grad det var noe
å ta seg av. Bonnevie var blitt ansatt i
Wages Tankrederi i 1929 etter noen års
praksis hos Wilh Wilhelmsen, og han
ble etterhvert kontorsjef. Fra 1940 ar
beidet han for Nasjonalhjelpen (Svenska
Norgeshjälpen).

Johan Stenersens dødsbo ble inndratt

Raila (12360 tdw) lå klar ved Götaverken i 1945 til Ruth. Foto Young & Sawyer

Oppgjør

Waages Tankrederi kunne i 1945 overta Kathrine Stenersen fra Kockums som ble satt i fart som
Sysla (16250 tdw). Skyfotos

avErstatningsdirektoratet, skriver Espen
Søbye. Boets aktiva må ha bestått av
aksjene i Tankrederiene, samt i Stener
sens Tank, i diverse småselskaper og i
eiendom og kunst. Boet var regnet som
solvent etter at aktiva og passiva var
spesifisert og Statens beslag dekket. Men
så meldte Norges Rederforbund krav om
erstatning for Stenersens bruk av dets
midler, og derved ble boet insolvent.
Kreditorene fortrengte arvingenes plass
i bostyret, og bostyret gikk i gang med å
realisere verdiene.

Aksjene i Tankrederiene ble solgt
i løpet av 1945/46, ifølge Søbye for 1.5
millioner kroner. Allerede 15. juni 1945
besluttet generalförsamlingen i Waages
Tankrederi AS å velge firma Hagb Waage
til ny disponent, og 31. mai året etter
ble samme beslutning truffet i Waages
Tankrederi II AS.

For Stenersens Tank var situasjonen
en annen. Her hadde Stenersen trolig
majoritet, og rederiets skip, Ragnhild

Stenersen, ble en tid sommeren 1945 av
norske myndigheter vurdert ombygd til
hvalkokeri. Dette prosjektet ble skrin
lagt, men skipet ble liggende i Göteborg
utover høsten 1945. Bostyret krevde at
skipet skulle selges, og i desember gikk
det prøvetur, nå med navnet Kim, før det
ble overlevert til argentinske kjøpere.
Salgsprisen på 10 millioner kroner var
nær det dobbelte av byggesummen.

Etter at skipet var solgt og boets
krav innfridd, ble selskapet i general
forsamling 19. februar 1946 omdøpt til
Skips-AS Kim og Chr F Bonnevie valgt til
disponent. Styremedlemmene var dels de
samme som i Tankrederiene, med Gustav
Martinsen som formann, skipsreder
Georg Vefling og blomsterhandler Hans
C Høegh. Hvorfor selskapet fortsatte
under selvstendig disponering i stedet
for å bli overført til Hagb Waage er meg
ukjent.

Med overtagelsen av Tankrederiene
fikk rederiet Hagb Waage sin endelige
struktur, som disponentfirma for Ruth,
Waages Tankrederi og Waages Tankre
deri II. I gjenreisningen og utviklingen
av flåten skulle Ruths skip få navn på R,
mens Tankrederiene etterhvert kom til
å opptre i sameie om skip med navn som
begynte på S. Hagbart Waage jr ble nå
alene om ledelsen etter at onkelen Hjelm
døde i mars 1947,82 år gammel.

Waage var tidlig ute i gjenreisningen.
Allerede i januar 1945, mens krigens var
i sluttfasen, ble Ruth tildelt en av pulje
kontraktene som ble inngått mellom
Nortraship og svenske verft, en 12000-
tonner fra Götaverken. I juli 1946 kom
meldingen om at Tankrederiene hadde
bestilt en 13000-tonner fra Kockums,
og noen måneder senere at Ruth hadde

Gjenreisning
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tatt to 15800-tonnere fra Götaverken. I
desember 1946 fikkWaages Tankrederi II
lisens for kjøp av et Fiberty-skip som fikk
navnet Runa (en unntagelse fra regelen
om at S-navn på Tankrederienes skip).

Da leveringstiden for nybygningene
var lang - først i 1949/52 - kom rederid
riften i første omgang til å omfatte Raila
og Sysla, samt Liberty-skipet. Med to
moderne tankskip fikk rederiet noe av en
flying start da skipsfarten ble frigitt etter
UMA i april 1946. Begge skip ble sluttet
i løsmarkedet i «clean» (raffinerte laster)
fra Aruba og US Gulf til Europa, med
gode resultater. Våren 1947 ble begge
sluttet på reisebasis til franske befraktere
for skipninger. Da markedet sommeren
1947 viste svakere takter sluttet rederiet

begge skip til Anglo-Iranian Petroleum
(BP) på TG til raten 21/6 (21 shilling 6
pence per tdw per måned), Raila for 5
år fra oktober 1947 og Sysla for 4 år fra
februar 1948. Senere på høsten ble også
den første nybygningen, 12000-tonneren
fra Götaverken, sluttet for for 5 år til
samme befrakter; nå til 23/-.

Rederiet brukte i mange år megler
firmaet Blehr & Tenvig som sine viktigste
forbindelse. H B Blehr døde i 1946, men
skipsmegler Frithjof Tenvig hadde for
lengst overtatt som den drivende kraft.
På 50-tallet kom imidlertid skipsmegler
Tormod Schartum fra Fearnley & Egers
Befragtningsforretning inn i styret.

Runa, som ble overtatt i New York 9.
april 1947, ble først sluttet en pliktreise
fra Baltimore til Trondheim med kull,
gikk deretter i løsfart inntil den i januar
1949 gikk inn på 3 års TG til Alcoa, der
etter 18 måneder til Saguenay.

Av de fire nybygninger var altså den
første sluttet til BP fra levering. Den
skjedde i juni 1949 da Ruth overtok mt
Ranja i Göteborg - en søster av Raila.
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Søstrene Rinda (15860 tdw) og Ruth hle levert fra Götaverken til Ruth i 1951/52. Skyfotos

Dette gav straks gode inntekter på et langsiktig gjeld på 2.1 millioner på Sysla
ellers svakt marked. og Symra 04), mens Tankrederi II var

De tre neste var imidlertid usluttet, et vesentlig mindre selskap med over
men da de ble levert i 1951/52 hadde skudd på 3.2, fonds på 6.0 og gjeld på
markedet tatt seg opp til store høyder, 2.5 millioner kroner på ds Runa og Vi i
Koreaboomen. 13000-tonneren fra Koc- mt Symra. Men Heren eide 25 prosent i
kum ble levert som Symra i juli 1951, Waages Tankrederi, som på sin eide eide
mens 15800-tonnerne fra Götaverken 31.6 prosent i Tankrederi II. Fra og med
kom ut i april 1951 som Ruth og i juli 1952 denne tid kom selskapene til å stå som
som Rinda. Rederiets gode forbindelse sameiere av skip, noe som på sikt gjorde
BP tok i januar 1951 de to første på 12 dem mer jevnbyrdige.
måneders reise-certeparti fra levering Det var langt på vei forretningene
til raten MOT+150. Forretningen ble med BP i 1951/52 som bygget opp verdi
forlenget med 18 måneder til MOT+160, ene i selskapene og gav muligheter for ny
der også Sysla og nye Rinda kom inn i vekst. I første omgang resulterte dette i
bloc-slutningen. kontrahering av to tankskip i desember

I denne perioden mangler vi innsyn 1951, en 17500-tonner fra Götaverken
i Rederi-AS Ruth, da dette selskapet var og en 19000-tonner fra Kockum, begge
kontrollert av Waage-familien og ble for levering i 1956. Våren 1954, på et
betraktet som lukket. Tankrederienes tids-punkt da verkstedene var sterkt in
regnskaper finner vi imidlertid i Kierulf, teressert i å inngå nye kontrakter, bestilte
og de viser for 1952 sterke resultater: Waage to 19500-tonnere fra Bergens Mek

Waages Tankrederi hadde et netto Verksteder.
overskudd på 12.3 millioner kroner Men etter de gullkantede forretninger
og fondsavsetninger på 15.5, mot en kom atter trange tider; sommeren 1954lå

Liberty-skipet Runa, her med befrakternes merke i skorsteinen. Foto via Bjørn Pedersen
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fire av de seks Waage-skipene i opplag i
Vrengen utenfor Tønsberg; Sysla, Ranja,
Symra og Rinda. Liberty-skipet Runa ble
solgt i 1953 til en forholdsvis lav pris.

Styret i Tankrederiene viser en høy
grad av kontinuitet. Kaptein Gustav
Martinsen var fortsatt styreformann i
begge, samt i Skips-AS Kim. Konsul H R
Becker-Eriksen (adm direktør i Forenede
Blikkemballagefabriker i Moss) var kom
met med i begge, samt blomsterhandler
Hans C Høegh og Hagbart Waage seiv.
På 50-tallet kom også broren Ragnar
Waage inn som styremedlem i selska
pene. Han var i 1950 blitt disponent i
fondsmeglerfirmaet Stenco AS, som var
eiet av Rolf Stenersen. Ragnar Waage
døde imidlertid i 1961.

Fra bunnen sommeren 1954 kom det
friskere toner over tankmarkedet utover
høsten og vinteren. Gradvis tok det seg
opp ut gjennom 1955 og 1956, til alt kul
minerte imed Suez-boomen høsten 1956,
drevet av politisk spenning, krig i Midt-
Østen og stenging av Suezkanalen.

Hagbart Waage holdt seg til rederiets
tradisjonelle befraktningspolitikk med
løsfart og reisecertepartier av kortere
varighet. Dette hadde gitt gode resultater
så langt etter krigen, seiv om rederiet
altsåJcunne bli hardt rammet på et svakt
mar-ked. For Waages Tankrederi sank
således resultatet fra 12.3 millioner i 1952
til 1.045 million to år senere.

Mens opplagsskipene kom i fart
høsten 1954, ble 12000-tonneren Ranja
i februar 1955 levert til Hjalmar Røed
& Co, Tønsberg for NOK 8 millioner og

Mot nye høyder

Götaverken kunne levere Synia (19440 tdw) i 1956. Foto Malcolm Cranfield

skiftet navn til Astri. De andre ble sluttet overtatt fire skip på rundt 19500 tdw.
i løsmarkedet ut gjennom 1955. Fra Göta-verken ble Synia overtatt i juni

I mai 1956, da markedet var godt 1956. Skipet var lagt om til større ton
men ennå ikke på topp, gjorde rederiet nasje og ble på 19440 tdw. Raila ble levert
en ny blocdeal, dennegang med Shell. fra Kockum i januar 1957 til Ruth, fulgt
Den omfattet samtlige av rederiets skip, av søsterskipene fra BMV - verkstedets
unntatt Raila som ble sirkulert for salg, første - Ranja i april 1957 og Sysla i no
samt to nybygg, og ble inngått til raten vember 1958.
Scale+100. De seilende skip ble sluttet for Dette var alle skip av samme type,
18 måneder, nybygningene for 12. størrelse og kapasitet, seiv om det var

Da spenningen tårnet seg opp rundt standardtyper fra tre verksteder. I ar-
Suezkanalen kom Shell tilbake i oktober rangement hadde de 10 senter og 2x9
og sikret seg de to nærmeste nybyg-nin- ving-tanker (Raila 9 sentertanker) og et
gene, Synia fra Götaverken og Raila som dypgående på vel 40 fot. To pumperom
nærmet seg levering fra Kockum, for 2 med to dampdrevne pumper i hvert med
års reiser til raten Scale+50/150. kapasitet på 2040 kbm per time, samt to

Men da så kanalen ble stengt og strippe-pumper til sluttlossing med 300
markedet tok av, satte Waage kronen kbm/time. Både pumper og heating coils
på verket i november med en utvidet (hetekveiler) i tankene var dampdrevne,
blocslutning med Shell, denne gang drevet av røkrørskjeler i maskinrom
for 3 års reiser til MOT+100 i direkte met. (Heating coils nødvendig for å
kontinuasjon. varme råoljen for å unngå at den skulle

I løpet av en toårsperiode ble det stivne).

Fra Kockums ble Raila (19460 tdw) levert i 1957. Foto Malcolm Cranfield
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Seilingsprogrammet fra 1956 ble således en serie reise-certepartier til Shell som sikret
beskjeftigelsenfrem til 1961/62:

skip tdw tidsrom

CV=Consecutive vopages (reisecerteparti)

SKIPET NR. 1 - 200720

Den andre av to søstrefra BMV, Spsla (19600 tdw) levert i 1958. Skpfotos

Takk til Arne Sognnes, Bjørn Pedersen og Per Alsaker for hjelp med fotografier.

spardecker T3 156 nhk Hall Russell, 950 ihk
5.1886 Hall, Russell Co, Aberdeen-242

1891 Booth SS Co Ltd (A Booth & Co),
Liverpool, od Origen

7.1899 AS Origen (Hagb Waage), Oslo,
for GBP 12.500

11.1915 Avgikk Philadelphia 13. november
1915 med 6791 fat olje for Køben
havn og forsvant med besetningen
på 21.

3 ds RUTH (1) HDSQ
3449 brt 5800 tdw, 330.0/48.0/24.6 ft

singledecker

Bygget som Gloamin for J & R Mudie,
Dundee

Også skipene fra BMV Ranja og Sysla, men i 1945, og i mai 1958 oppnådde
SKIPSLISTEhadde hovedmotorer av Götaverken 16000-tonneren Sysla 24.9 millioner ved

type, 9-syl 2-takts enkeltvirkende mak- salg til Tyskland; nesten fem ganger
siner på 8200 bhk, av samme type som bygge-summen, takket være det gode Hagbart Waage, Oslo
Synia. Prøvetursfart kom opp i 16.2 certe-partiet. ft.t.a rmnn
knop for BMV-skipene. Raila fra Koc- Men det gjaldt også å posisjonere seg 1457 brt 2350 tdw, 240.0/37.0/17.8 ft
kum hadde selvfølgelig Kockum-bygget for fremtiden. I juni 1956 kontraherte singledecker// glattdekker
MAN. Maskin-ene var arrangert for Ruth et tankskip på 34000 tdw ved Göta- T3 MacColl & Pollock, Sunderland, 800 ihk
tungolje-drift. verken, og i mars 1957 ble det også rap- 6.1898 Sunderland SB Co Lim, Sunderland

Waage-rederiet var viden kjent for portert om ytterligere to 19600-tonnere -195

velutrustede skip. De fire 19000-tonnerne fra BMV alle for levering i 1961-62. Levert til DS AS Ella (Hagb Waage),
hadde ved levering en betsetning opp-un- Ved transaksjonene hadde Waage ved

1914
Oslo

der 50 mann, med air condition-anlegg utgangen av 1958 en seilende flåte på en DS AS Ella (Jørgen 0 Bugge),

i samtlige lugarer. Arrangementet var 13000-tonner, to 15800-tonnere og fire 5.15
7.15

1.16

Mandal

ellers tradisjonelt med ofhserer midt- 19000-tonnere, foruten tre skip i ordre. AS Ella (W Holby), Tønsberg
Rederi AS Damp
(Arth H Mathiesen), Oslo, od Bossi
Skibs-AS Adalante

skips og underoffiserer og mannskap
akter. Mannskapsmessen var lagt opp

Om Waage-rederiene ikke var blant de
største, så var de avgjort blant de mest

som kafeteria med selvbetjening, og solide og anerkjente norske rederier. (Aug F Christensen), Oslo
midtskips var det innredet vaskeri. Det 12.16 Oppbrakt av tsyk ubåt og senket
siste av skipene, Sysla fra BMV, var blant Fortsettelse i neste nummer.... 1. des 1916 33 n mil VSV av Lizard,
de første med automatiske fortøynings- på reise Bordeaux-Barry med 1759
vinsjer og VHF-telefoni.

Flagg og skorsteinsmerke
tonn props. Senkingen ble utført

Waage benyttet også anledningen til av UC 19eller UB29 som begge var i

å seige skip til gode priser. 12000-ton- Hagb Waage hadde svart skorstein med hvitt belte, farvannet og som begge ble senket

neren Raila ble solgt i september 1956
for 11 millioner; godt over byggesum-

hvitt splittflagg med blå W. Stenersen-rederiene
hadde grå skorstein med gult belte og rød W.

2 ds

kort etterpå uten overlevende.

ORIGEN HTBN

r- — 1612 brt 2300 tdw, 250.6/34.6/22.7 ft

Symra 13225 8.56 CV18 mnd til 2.58, deretter 3 års CV til 2.61
Sysla 16250 8.56 CV 18 mnd til 6.57-3.60
Ruth 15860 8.56 CV 18 mnd til 2.58, deretter 3 års CV til 2.61
Rinda 15880 8.56 CV 18 mnd til 2.58, deretter 3 års CV til 2.61
Synia 19440 6.56 CV 18 mnd til 1.58, så 12 mnd CV til 1.59,

deretter 3 års CV til 3.62
Raila 19460 1.57 CV 12 mnd til 1.58, så 12 mnd CV til 1.59,

deretter 3 års CV til 3.62
BMV1 19600 4.57 CV 12 mnd til 4.58, deretter 3 års CV til 4.61
BMV 2 19600 11.58 CV 3 år til 11.61



T3 276 nhk T Richardson & Sons, Hartlepool,
1350 ihk
4.1900 C S Swan & Hunter, Newcastle

Levert til Hagb Waage m fl, Oslo
7.1913 Partrederiet omdannet til DS AS

Ruth (Hagb Waage), Oslo
1.1927 AS Britannic (Brummenæs

& Torgersen), Haugesund
4.1932 od Ruth I
4.1940 i Nortraships flåte
4.1944 Torpedert 6. april 1944 av U302 i pos

45.04N-32.20W, i konvoy SC156 fra

4 ds SAGA (1) HDKN
1130 brt 1700 tdw, 231.3/34.3/13.6 ft
single/halvdecker
T3 575 ihk B&W
7.1901 Burmeister &Wain, København-216

1917 req The Shipping Controller,

2.1918 Tordpedert og senket uten varsel

5 barkASCALON
967 brt 915 nrt,198.4/34.4/20.5 ft
bark, bygget av alm, eik, lerk og teak
4.1868 W Hood & Co, Aberdeen

1881 Trinder Anderson & Co, London
1890 C E Semb & Oscar Hytten,

1901 AS Ascalon (Hagb Waage), Oslo
bunnen renskrapt og besiktiget
12.03

2.1907 forlist nær Annalong, Irland,
på reise Runcorn-Moss i ballast

6 ds ADA MDGJ
2730 brt 4425 tdw, 321.3/45.1/20.5 ft
singledecker
T3 Bergens MV, 1100 ihk
1907 Bergens Mek Verksted, Bergen -

3.1908 Sank 2. mars 1908 i Schelde etter
kollisjon med tysk ds Erna, på reise

7 ds MARIE DI GIORGIO MGPT
1611 brt 2100 tdw, 250.H4.7/22.1 ft
shelterdecker, fruktskip
T3 304 nhk Nylands
5.1911 Nylands Verksted, Oslo-

1916 omdøpt Runa (1)

Halifax NS-Storbritannia med stål

og trelast. Tre av besetningen på 39
omkom.

Levert til AS Saga (Hagb Waage),
Oslo

London

av UB 6414. feb 1918,4 mil ØNØ av
Sunderland. Alle berget.

Bygget for Aberdeen Line (George
Thompson & Sons), Aberdeen, som
hurtigseilende Clipper i farten på
China.

Tønsberg

Levert til Hagb Waage m fl, Oslo

Narvik-Antwerpen med 4269 tonn
jernmalm. Erna signaliserte at hun
dreide styrbord, men svingte i stedet
babord og rammet Ada.

Levert til AS Marie di Giorgio (Hagb
Waage), Oslo

12.1923 Sprang lekk og sank 15. des 1923 i

8 mt RAILA(l) LCVT
5551 brt 7900 tdw,
395,4oa/381.0/55.3/30.0 ft
2M6 2125 bhk 4T enkv GV-B&W - 2 prop
3.1926 AB Götaverken, Göteborg -397 kontr

1932 ommålt til 8370 tdw, 25-2.5 ft dypg
1.1940 Rederi-AB Reut (Hakon A Reuter),

11.1940 TC Kriegsmarine 26. nov 1940
6.1944 Senket 18. juni 1944 av allierte fly

i Hamburg, hevet/rep
1945 levert tilbake
1954 And Smith Kolimport AB,

4.1956 Kungliga Vattenfallsstyrelsen (P O G
Sandberg), Stockholm od Isefiord

8.1958 John S Latsis, Piraeus for GBP 60.000,
od Spr? ros

196 Apollonia Shipping & Trading Corp,

1.1976 Til spanske huggere, ankom Castel
lon under slep 4. februar 1976.

9 ms SAGA (2) LFSV
4242 brt 6825 tdw, 357.0/51.3/25.4 ft
singledecker med lang bro
M61350 bhk, 4T enkv B&W
6.1926 AB Götaverken, Göteborg -399 Nya

Varvs-AB Öresund, Landskrona -25
(skrog)
Kontrahert februar 1925 for GBP

82.000 av AS Saga (Hagb Waage),
Oslo

1.1928 Selskapet sammensluttet med
Rederi-AS Ruth.

3.1931 AS Motortramp (A E Reimann),
Kalvehave, for GBP 52.250,
od Lundbp

194 Rekv US Government, Panama,
od Fink Star

9.1941 Torpedert 20. sept 1941 i konvoy
SC44, i pos 61.36N-35.07W.

10 mt RANJA (1) LCFB
6355 brt 9520 tdw, 408.3pp/55.3/32.0 ft
2M6 2125 bhk 4T enkv B&W-GV - 2prop
4.1928 AB Götaverken, Göteborg -

4.1940 liggende i Göteborg
1.1941 brøt ut fra Göteborg - til Kirkwall,

inn i Nortraships flåte
3.1942 Forsvant 16/17. mars 1942 på reise

Houston-Halifax-UK med olje, 34
omkom. Trolig senket 17. mars av

Atlanterhavet, på reise Savannah-
Fiverpool med harpiks. Mannskapet
på 23 omkom.

1.1925 for GBP 115.000
Levert til Rederi-AS Ruth

(Hagb Waage), Oslo

Kungsbacka for SEK 2.304.000,
od Sigrid Reuter

Stockholm, od Oilsmith

Piraeus

Fevert til Rederi-AS Ruth

(Hagb Waage), Oslo

U71 i pos 38N-65W.

11 mt RUTH (2) LDNO
5486 brt 8230 tdw, 381.0pp/55. U0.1 ft
2M6 2300 bhk 4T enkv GV-B&W - 2 prop
10.9.32 AB Götaverken, Göteborg -458 Lev-

4.1940 req Kriegsmarine 26.4.40, disp Erste

7.1940 od Thorn

9.1940 forsyningsskip fra Cherbourg
4.1941 Senket 2. april 1941 av kanonild fra

Waages Tankrederi AS
Sl mt SVOLDER LCZP
6362 brt 9427 tdw,
422.8oa/408.3/55 .3/32.0 ft
2M6 2125 bhk 4T enkv GV-B&W

11.1927 AB Götaverken, Göteborg - 407
kontr av Harry Borthen & Co, Oslo
solgt GBP 123.500 til Waages Tank
rederi AS (Ragnar Waage & Johan
Stenersen), Oslo

6.1936 disp Johan Stenersen
11.1937 AS Alida (Rudolf Kure Olsen),

Kristiansand for GBP 115.000/

4.1940 i Nortraships flåte
8.1947 levert etter omfattende reparasjon

ved The Middle Docks & Eng Co Ltd,

12.1952 AS Alida (H Angell-Olsen & Co),
Oslo/Kristiansand

1.1954 reg Harstad
1.1955 Skips-AS Sjøbro (Ebbesen Rederi

Co), Oslo/Harstad
5.1955 solgt BISCO til opphugging for GBP

65.000, ankom Bo'ness 18. juni 1955
for å hugges av P & W MacLellan

S2 mt RIGMOR LDSJ
6305 brt 9610 tdw, 408.3/55. 2/32.3 ft
2M6 2125 bhk 4T enkv GV-B&W
6.1931 AB Götaverken, Göteborg -440

11.1932 satt i fart

6.1936 disp Johan Stenersen
4.1940 Liggende i Göteborg
4.1942 Senket 2. april 1942 av tyske fly i

pos 57.30N-02.24E under forsøk på å
bryte ut fra Göteborg til UK. Beset-

S3 mttbn

Tankskip på 16000 tdw
Kockums Mek Verkstad, Malmö - 219
7.38 Kontrahert av Stenersens
9.38 Tramprederi II, overført til Waages

18.7.40 Kontrakten kansellert.

ert til Rederi-AS Ruth (Hagb Waage),
Oslo

Deutsche Walfang GmbH, Ham
burg

HMSub Tigris off St Nazaire.

NOK 2.267.866, od Arena

South Shields skrog/maskin/innredn
-ankom 6.46

Ltd.

Levert til Waages Tankrederi AS
(Ragnar Waage & Johan Stenersen),
Oslo

ningen tatt opp av britiske jagere.

Tankrederi.
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S4 m KATHRINE STENERSEN

Waages Tankrederi II AS
S4 mt SYSLA LDEE

6367 brt 9670 tdw, 408.3pp/55.3/32.3 ft
2M6 2300 bhk 4T enkv GV-B&W

12.1932 AB Götaverken, Göteborg -450

1936 disp Johan Stenersen
4.1940 i Oslo

7.1940 req Kriegsmarine 4.7.40 KMW Kiel,
disp John T Essberger, Hamburg

8.1940 od Belchen

1941 Trosschiff West - opererte fra La

6.1941 Senket 3. juni 1941 av HMS Kenya og
HMS Aurora i pos 59N-47W under
bunkring av U-93,2 omkom, 49 red
det av U-93.

S6 ms tbn
4149 brt 8300 tdw, 397.0oa/381.4/55.2/22.7 ft
shelterdecker M6 Götaverken, 2700 ihk
4.1938 AB Götaverken, Göteborg -515

1937 Solgt under bygging til Buries

1964 Compania Laconia de Navegation
SA, Chios, od Maria LF

3.1968 Til opphugging i Lado Ligure, ankom
27. mars 1968.

22

- se SYSLA (2)

Levert til Waages Tankrederi AS
(Ragnar Waage & Johan Stener
sen), Oslo

Pallice, bl a forsyningsskip for slag
skipet Bismarck

Stenersens
Trampskipsrederi AS

Kontrahert av Johan Stenersen,
Oslo

Markes Ltd, London, levert som La
Pampa
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Waages Tankrederi II overtok Sysla (9670 tdw)fra Götaverken i 1932.

S5 ms tbn

5263g 9600d 442.8oa/426.0/56.8/22.1 ft
tweendecker 5ho/ha 580/536gb NV
M6 4200 bhk 13.5 kn, 2T enkv GV
28.1.39 AB Götaverken, Göteborg -523 kontr

11.1937 til Aaby for SEK 2.450.000

4.1940 i Göteborg, med på utbruddsforsøket
1.4.42, men vendte tilbake og opplagt
Sämstad i Gullmarsfjorden til 6.45.

11.1964 Salamis Shipping (Panama) SA,

4.1970 Til opphugging China, avgikk Diego
Suarez 4.4.70 for Shanghai.

S7 mt RAGNHILD STENERSEN
11163 brt 17300 tdw, 540.4/66.5/39.9 ft
M8 2T enkv Götaverken

12.1945 AB Götaverken. Göteborg -546
Kontrahert 10.1938 av Skibs-AS
Stenersens Tank (Johan Stenersen),
Oslo, for SEK 4.25 mill.
Døpt Ragnhild Stenersen ved sjø
setning i 1941.

1945 Selskapet tatt under bobehandling,
skipet solgt for å dekke krav i boet.
Vurdert av Staten for ombygging
til hvalkokeri, i så fall for salg til
Melsom & Melsom, men skrinlagt i
august 1945.

12.1945 gikk prøvetur under navnet Kim
12.1945 Solgt til Yacimientos Petroliferos

Fiscales, Buenos Aires, for SEK 10.5
mill, od San Antonio.

1981 Ankom Karachi 3 feb 1981 under slep
fra Montevideo for upphugging.

Stenersens
Trampskipsrederi II AS

12.1936 av Stenersens Trampskibsre
deri AS, Oslo,

Levert som Dicto til E B Aabys Rederi
AS, Oslo

Piraeus for GBP 172.500, lev Rot
terdam od Onsilos

Skips-AS Stenersens Tank

9.1956 Chagres Marine Corp, Panama, od
Windward Passage Opplagt i Bremen
1.1959 til salg

13 mt SYSLA (2) LLHS
10297 brt 16250 tdw, 533.3/63. 2A9.0 ft
M8 5500 bhk, 2T dobv Kockum-MAN
9.1945 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö

6.1945 od Sysla. Prøvetur 25. august 1945.
Byggesum SEK 3.950 mill.

1945 disponering overtatt av Hagb Waage,
Oslo

Opplagt Vrengen sommeren 1954
5.1958 Solgt til RudolfA Oetker, Hamburg,

for GBP 1.187.500, levert 10.6.58
od Johan Carel Oetker

10.1963 Levert til Eisen & Metall AG, Ham
burg, til opphugging.

14 ds RUNA (2) LMKE
7221g 10439d 441.5oa/424.5/57.0/34.9 ft
tweendecker, Liberty-skip
T3 2500 ihk 11 kn Iron Fireman Mfg Co,
Portland Ore

8.1943 Oregon Shipbuilding Corp, Portland

Samlet skipsliste for

Waages Tankrederi AS, Waag
es Tankrederi II AS

12 mt RAILA (2) LLGX
8310 brt 12360 tdw, 484.6/59.3/35.9 ft
M6 4200 bhk, 2T enkv Götaverken
31.7.45 AB Götaverken, Göteborg -551

1.1961 AR Titanian (Hilmar Reksten), Ber
gen for 75.000 pund, od Fabian
Akterskip med maskineri og over
bygning skåret av, bygget sammen
med lasteseksjonen til ms Titanian
ved William Gray & Co, West Har
tlepool. Forskipet solgt i sept 1960 til
hugging i Belgia for 41.300 pund.
Titanian var ex mt Espen, Morgenen,
bygget 1930

1961 Det ferdige skipet levert som malm
skip Fabian: 9000 brt 12015 tdw,
476.7/58.8/ft,

5.1968 Til tyske interesser for USD 184.000,
videre til Harma Shipping Co Ltd,
Famagusta od Fabia
Sluttet ut til Østen med skrapjern,
rapportert solgt til japanske huggere
i juli 1968, men endte opp i kystfart
China.

Se bilde i SKIPET 1.2005, endelig slutt
er ukjent.

Rederi-AS Ruth,

Sjøsatt i september 1940
Levert til Rederi-AS Ruth (Hagb
Waage), Oslo

-220

Kontrahert 7.1938 av Waages Tank
rederi AS (Johan Stenersen), Oslo.
Sjøsatt 9.1941 som Kathrine Sten-
ersen, opplagt Malmö ved fullføring
i 4.1942.

Ore -731
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12.1946 Waages Tankrederi II AS (Hagb
Waage), Oslo, forhalt fra opplag til
New York 3.47 og overtatt 9.4.47
od Runa Første reise Baltimore-
Trondheim kull, TC 3 år Alcoa 1.49,
TC18 mnd Saguenay fra 4.52

9.1953 Cia Armadora Pegasus SA (Gou
landris Bros), Monrovia for GBP
180.000, lev 10.53 od Pegasus

1964 Eastward Shipping Corp Ltd, Mon
rovia od Eastward

1965 United Forward Marine Corp, Mon
rovia od United Forward

3.1968 Til opphugging, ankom Kaohsiung
26.3.68, under hugging 5.68.

15 mt RANJA (2) LNWT
8311 brt 12370 tdw, 483.5/59. 2/3 5.9 ft
M6 44200 bhk, 2T enkv Götaverken
14.6.49 AB Götaverken, Göteborg -629 Lev

ert til Rederi-AS Ruth (Hagb Waage),
Oslo

1.1955 Solgt til AS Ulabrand og ASMaud
(Hjalmar Røed & Co), Tønsberg,
for GBP 400.000, od Astri Opplagt
Vrengen 5.59-2.60 og 5.60-7.62

7.1962 Greek Tankershipping Co Ltd.
Piraeus, for GBP 60.000, levert «as
is» Vrengen etter opplag, od Ther
mopylai

1.1969 Til opphugging i Kaohsiung, Taiwan,
for USD 210.000.

16 mt RUTH (3) LAHD
9924 brt 15860 tdw, 515.2/64.H8.5 ft
M8 6000 bhk, 2T enkv Götaverken
28.4.51 AB Götaverken, Göteborg -657 Lev

ert til Rederi-AS Ruth (Hagb Waage),
Oslo

9.1963 Liberian Pelagic Transports Inc
(World-Wide (Shipping) Ltd, Hong
Kong, reg Monrovia, for GBP 280.000

Levert som George L Cury til US War

Ruths andre 12000-tonner var Ranjafra Götaverken i 1949. Foto Young & Sawyer

Shipping Administration, Washing
ton/Portland 1968 Opphugget Kaohsiung

17 mt SYMRA (l)LAIC
8663 brt 13225 tdw, 496.3/62. 2/34.8 ft
M7 4500 bhk, 2T dobv Kockum-MAN
10.7.51 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö

- 332 Levert til Waages Tankrederi
AS ( 2A) og Waages Tankrederi II AS
(H) (Hagb Waage), Oslo. Var Kockum
leveranse nr 100 til norsk rederi.

Opplagt Vrengen sommeren 1954 og
3.61-10.62

10.1962 Naviera Occidental SA (Franc
esco Turchi, Bologona), Monroia, for
GBP 175.000, levert ved Kaldnes 16.
nov 1962 od Geri

2.1963 Skipet tatt i arrest i Rotterdam etter
krav om utestående hyre

2.1963 Under tvangsauksjon i Rotterdam
kjøpte rederiene 1. prioritets pant
obligasjon for Fl 1.150.000. Registrert
på Waages Tankrederi AS (%) og
Waages Tankrederi II AS (A) (Hagb
Waage), Oslo, som Symra LAIC

3.1964 SH Maritime Transports (Cyprus)

en bloc med Rinda,
od World Pelagic

Kockum leverte Symra (13225 tdw) til Tankrederiene i 1951. Foto Alex Duncan

1965 Venus Shipping Co, Gibraltar
1.1967 Grunnstøtte 23 jan 1967 på Casquet

18 mt RINDA (l)LALX
9892 brt 15880 tdw, 515.2/64.U8.5 ft
M8 6000 bhk, 2T enkv Götaverken
7.1952 AB Götaverken, Göteborg - 659

Levert til Rederi-AS Ruth

(Hagb Waage), Oslo Opplagt i Vren
gen sommer 1954 og 1961

9.1963 Liberian Marine Transports Inc
(World-Wide (Shipping) Ltd, Hong
Kong, reg Monrovia, for GBP 280.000
en bloc med Ruth, od World Success

1968 Til opphugging, ankom Kaohsiung
11. august 1969.

19 mt SYNIA (2) LAVB
12596 brt 19440 tdw, 557.1/71.2/40.4 ft
M9 8200 bhk 2T enkv 15 kn, Götaverken
6.1956 AB Götaverken, Göteborg - 704

Levert til Waages Tankrederi AS
& Waages Tankrederi II AS (Hagb
Waage), Oslo Opplagt Tønsberg
sommeren 1061

9.1969 Solgt til Ångfartygs-AB Alfa (Lun
dquist-Rederierna), Mariehamn, for
USD 1.0 mill, od Estrella
Opplagt Larvik 11.1982-1.1985

5.1985 Ankom Alang, India, for opphugging
17. mai 1985.

20 mt RAILA(3) LAYB
12729 brt 19460 tdw, 557.8/72.0/40.4 ft
M9 8100 bhk, 2T enkv Kockum-MAN
1.1957 Kockums Mek- Verkstads AB,

Malmö -387 Levert til Rederi-AS

Ruth (Hagb Waage), Oslo. Opplagt
Vrengen april 1961 - ..

12.1968 Golfos Navegacion SA, Piraeus, for
USD 2.3 mill en bloc med Ranja, od
Yangos

1973 Od Stolt Yangos

Ltd, Limassol, for GBP 85.000, lev-
ert i Grimstad 16. april 1964 og od
Salamis

Rocks, på reise Amsterdam-Gibral-
tar med vann. Brakk i to, akterskip
drev av og sank.
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1978 Od Yangos
3.1983 Til opphugging, ankom Busan

21 mt RANJA (3) JWLN
12629 brt 19600 tdw, 556.9/72.0/39.8 ft
M 9 8200 bhk, 2T enkv Götaverken
4.1957 Bergens Mek Verksteder AS, Bergen

12.1968 Evoia de Navegacion SA, Piareus, for
USD 2.3 mill en bloc med Raila, od

24

13. mars 1983

-409 Levert til Rederi-AS Ruth (Hagb
Waage), Oslo. Opplagt Tønsberg
sommer/høst 1961

Thios Thanassis
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Første 19000-tonner fra BMV, Ranja levert i 1957. NSS-Jenssen-samlingen

2.1983 Til opphugging, ankom Inchon. 12.
feb 1983.

22 mt SYSLA (3) JXAE
12628 brt 19600 tdw, 556.9/72.0/39.8 ft
M 9 8200 bhk, 2T enkv Götaverken
1.11.58 Bergens Mek Verksteder AS, Bergen

-410 Levert til Waages Tankrederi
AS & Waages Tankrederi II AS
(Hagb Waage), Oslo

6.1968 Solgt til AS Pelagos (Svend Foyn
Bruun), Tønsberg, for USD 1.2 mill,
od Pepe

5.1976 Holargos Shipping Corp, Piraeus,

Ruth (15880 tdw) kom fra Götaverken i 1952. Skpfotos

10.1979 Brann i maskinrommet 8 okt 1979
i pos 40.N-12.E, på reise Marseille-
Cagliari. Forlatt av mannskapet,
tatt på slep, fremdeles brennende.
Kondemnert, slept fra Cadiz til Bil
bao ankomst 21 nov 1979 for hugging
av Hierros Ardes.

for USD 750.000 «as is» opplagt
Melsomvik, od Almond B

Fortsettelse....
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MS Sagatind av Sandnessjøen (1.199 hrt / h Budapest 1964) føretok på etteråret i 1967 en heller uvanlig seilas, nemlig tvers gjennom Brasils regn
skoger ved ekvator og opp til innlandshavnen Iquitos i Peru. En reise på om lag 4.000 kilometerfra atlanterhavskpsten. Dette tilsvarer distansen fra

Bergen til St. Johns på Newfoundland. Foto via Bjørn Tandberg.

Omkring 1963 inngikk Høvding Skipsopphugging en omfattende kontrakt med Ängyalföld-verftet i Budapest.
Denne travle bedriften, for øvrig nedlagt i 1985, holdt den gang til i bydelen Pest på Donaus østbredd.

Et stort antall små tørrlasteskip, en ti - tolv stykker menerjeg at det var, ble da kontrahert en bloc.
Kontrakten var historisk, dette var første gang at norske skip skulle bygges i innlandsstaten Ungarn.

Bak rederiet, med kontorer i så vel Oslo som Sandnessjøen, sto brødrene Einar og Finn Høvding.

Førstnevnte ble gjerne titulert direk- Seks SØStre fra Budapest horn. De resterendeble solgt, enten mensløren, mens den andre ble be- Av de kontraherte skipene beholdt de lå til utrustning, eller de ble avhendet
nevnt ingeniøren. Man fikk skipene til Høvding seks til eget bruk, alle registrert før arbeidet var kommet så langt. Dette
en særdeles lav pris og vilkårene for i Sandnessjøen. Nybyggene ble levert to var en populær type småskip som ungar
nedbetaling var gunstige. Jeg mener å om gangen og første par ut var Saga- erne bygde i meget stort antall til rederier
huske at byggeprisen bak jernteppet den strand og Sagatun som kom i november i mange land. De fleste ble bygd for ek
gang var om lag to tredeler av prisen 1963. Om lag ti måneder senere fulgte sport og da særlig til Sovjetunionen, men
for tilsvarende fartøy levert fra verft i Sagatind og Sagafjell. I desember 1964ble også rederier i land som Egypt og Syria
Vest-Europa. serien avsluttet med Sagaland og Saga- satset på denne modellen. Mer enn ett
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hundre, nær identiske skip, ble levert fra Juli 1967-
verftet i Budapest. Type av maskineri og Sagatind til San Juan PR
annet utstyr kunne variere litt fra skip til Den 22 . juni 1967 tiltrådte jeg MS Sa
skip, alt etter eiernes ønsker. gatind for tredje gang. Denne gang i

Etter sjøsetting i Budapest måtte Holtenauslusen mens hun var på vest
skipene slepes nær 1.500 kilometer ned gående gjennom Kielerkanalen fra
til den rumenske byen Bråila, beliggende Szczecin til London. Deretter ble det et
på en øy i Donaudeltaet. Dette tilsvarer par ukers trivelig sommerseilas mellom
omtrent luftlinjedistansen mellom Oslo havner i Nord-Europa, før vi den 7. juli
og Berlevåg! Slepeoperasjonen krevde ankom Bremen. Lasteordre var da mot
dagslys, og jeg mener åha hørt at man jyqj |ajning med pottaske fra denne
brukte rundt en måned på turen ned tyske havnen til San Juan på Puerto Rico.
til Bråila. Der ble nybyggene utrustet Lastingen gikk greit og allerede neste dag
og gjort klare til oveilevering. Der- var vi underveis mot Vest-India. Under
etter gjensto ytterligere 170 kilometer fine værforhold og med vel 11 knops fart,
elveseilas før skuta endelig var ute i tok denne overfarten oss 15 døgn.
Svartehavet. Lossingen av pottasken ble en meget

Artikkelforfatteren var i tidsrommet ubehagelig affære, minnes jeg. Alle
november 1964 - desember 1968 påmøn- dører og ventiler måtte holdes lukket
stret Sagatind tre ganger. Jeg fikk derved Under denne støvfylte operasjonen som
om lag to og ett halvt års effektiv tjeneste foregikk i tropeklima med +35 grader
som styrmann av forskjellig grad på i skyggen. Sagatind og hennes søstere
denne hendige syttenhundre-tonneren. var jkke utstyrt med noen form for kli-
Lastetypene var svært varierte og det maanlegg eller annen effektivventilasjon
var også fartsområdet. Under min tid om for seilas i tropiske farvann. En liten
bord anløp fartøyet havner fra Mo i Rana eiektrisk vifte var piassert j hver lugar
i nord til Montevideo i sør, og fra tyrkiske og ellers var det å piassere såkalte vind-
Mudanya i øst til Houston, Texas i vest. føngere i lysventilene i skutesiden, når
Skikkelig trampfart med småskip, må en værforholdene tillot det. Alt har en ende,
vel kunne si at dette var. heter det. Så også lossingen av pottaske
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i San Juan. Ingen ordre for videre seilas

var mottatt, så nå ble vi liggende der noen
døgn, awentende instrukser fra rederiet.
Under disse dagene besøkte vi en liten
velholdt norsk kjølebåt som var innom
havnen. Dette var Sol Reefer av Moss (b
1955/ 497 brt). Fører og reder, Kristian
A. Danielsen, tidligere mangeårig los
i Suez-kanalen, hadde der med seg et
mannskap, hovedsakelig bestående av
indianere fra Mellom-Amerika.

Endelig mottok vi den etterlengtete seil
ingsordren fra rederiet. Høvding hadde
da tidsbefraktet Sagatind til Grundvig
Shipping i New York. Vi fikk opplyst at
disse amerikanerne nå skulle åpne en ny
linje på Peru under det eksotiske navn av
Linea Tres Palmas. I første omgang ville
linjens lastehavner være i området Mexi
cogolfen og rundt om i Det karibiske
hav. Videre fikk vi beskjed om hurtigst
mulig å seile Pascagoula MI. I denne
golfhavnen skulle vi laste et parti sukker
i sekker for Peru. Under de fem - seks
døgn det tok oss å seile dertil gjorde
folkene skip og lasterom grundig rene,
vi forventet nemlig streng inspeksjon
før lasting i USA.

På dette tidspunkt hadde vi kun fått
opplyst at lasten skulle losses i Peru,
ingen spesifikk havn var nevnt i seilings
ordren. Av denne grunn tok vi det som en
selvfølge at vi nå skulle seile via Panama
kanalen og sørover langs stillehavskysten
mot Peru. Der borte hadde Sagatind ikke
vært tidligere, så nødvendige kart og
seilingsbeskrivelser ble telegrafisk bestilt
for levering i Pascagoula. Jeg husker at vi
der og da så frem til å bh engasjert i et
nytt, og tilsynelatende spennende farts
område de kommende måneder. Hadde
vi da ant noe av sannheten om Grundvig
og hans kompanjonger hadde nok våre
forventninger vært tonet atskillige hakk
ned. La meg ikke forgripe tingenes gang
og avsløre historiens slutt, allerede før
seilasen er kommet skikkelig i gang.

Vel fremme i Pascagoula fikk vi levert
alle de bestilte kart og bøker. Men til vår
overraskelse kunne skipets agent opplyse
at vår lossehavn i Peru hette Iquitos og
denne byen slettes ikke lå ved kysten
av Stillehavet, men lengst oppe i Ama
zonas! Altså med innseiling fra Brasils
atlanter-havskyst og derfrå vestover til

Sagatind med Høvding Skipsopphuggings
emblem i baugen. Dette merket var i samme
farger som rederiflagget, nemlig rødt, hvitt
og blått. Til høpre, oppe på bakken skimtes
artikkelforfatteren. Foto via Bjørn Tandberg.

Linea Tres Palmas

‘\ f "

.. t J r '*

&
I A

H il 6



Perus innland. Dette var en skikkelig
overraskelse og nye kart måtte bestilles
i all hast. Dessverre mottok vi kun et
eneste ett av våre bestilte kart, nemlig
et oversiktskart over kjempefloden - lite
brukbart til navi-gasjon. Vi håpte å ordne
kartproblemet underveis, minnes jeg. Til
hjelp under vår kommende elveseilas
kom diverse utstyr fra Grundvig Ship
ping om bord mens vi låstet sukker.
Dette var en liten, flatbunnet plattgatter,
en ti-tolv fot lang og sammenskrudd av
vannfast finer. Til denne båten hørte en

mindre påhengsmotor og et lite akku
mulatordrevet ekkolodd. Vi ble fortalt
at farkosten skulle nyttes dersom vi
ønsket å kontrollere den meget variable
vanndybden på Amazonas.

August 1967 - til Barranquilla,
Colombia

Oppholdet i Pascagoula ble av kort varig
het, lastingen av sukker var unnagjort på
ett døgn. Så var Sagatind atter underveis,
nå sørover mot Karibien og Barranquilla
på Colombias nordvestkyst. Etter fem
seks døgns seilas fikk vi den 15. august
1967 los om bord, ved Rio Magdalenas
utløp. Etter hans anvisninger navigerte
vi 24 kilometer oppover floden til anvist
lastekai, tilhørende firmaet Cementos del
Caribe Barranquilla. Som navnet antyder
er dette en sementfabrikk og der skulle vi
da også komplettere lastingen for Grund
vig med sement i sekker til Iquitos.

Vel fortøyd ble vi informert om at vi
først skulle laste neste dag. Avskiperne
ønsket å fullføre lastingen av en dansk
coaster som allerede lå fortøyd ved
samme kai. Kort etter ankomst fikk vi
besøk av den danske kapteinen. Han
presenterte seg som Jørgen Geleff, fører
av MS Nico P W av Rudkøbing, også nylig
befraktet av Grundvig Shipping. Han var
blitt infor-mert om oss og visste at hans
skip og Sagatind skulle seile for samme
selskap i New York. Alt dette var nytt for
oss, men hyggelig var det å få en annen
skandinav i samme fart som oss seiv. Enn

videre fortake kaptein Geleff at de hadde
kun en lastehavn, nemlig Barranquilla
hvor de skulle ta om bord full sementlast,
tilsvarende ca. 1.700 tonn for Iquitos. Den
dansjce kapteinen bemerket at vi ikke
hadde noen form for klimaanlegg på
Sagatind. Temperaturen innendørs var
mildt sagt tykkende der oppe i tropiske
Rio Magdalena. Med dansk gjestfrihet
ba han oss over til sitt skip når det måtte
passe, slik at vi kunne få slappet av i tem
pererte omgivelser. Nico P. W. (heretter,

Havnestemning fra Port ofSpainpå Trinidad. Der var Sagatind innom for bunkringpå reisen
mot Amazonas. Her noen av de typiske skonnertene som man, den gang på 1960-tallet, møtte

mange av blantøpene i Vest-India. Illustrasjon: Postkort fra M. Jellp, Trinidad WI, sendt hjem av
artikkelforfatteren, den gang i 1967.

for letthets skyld oftest bare benevnt bunkringsordre før avgang, så her gjaldt
Nico) hadde tidligere, mellom annet det å lytte på alle aktuelle trafikklister. I
seilt flere år i vestafrikansk kystfart og fjerne farvann var dette fortrinnsvis på
var utstyrt med skikkelig aircondition kortbølge via Rogaland -, Göteborg -,
allerede ved levering i 1962. eller Lyngby radio. Skipet var utstyrt med

Etter arbeidstid ruslet noen av oss batteridrevet sender/mottaker av britisk
over til Nico for åse på forholdene der. fabrikat, merke Marconi Kestrel. Sender-
Jeg var på denne tiden 1. styrmann og en hadde løse krystaller (frekvenser) for
blant mine oppgåver var ansvar for så vel kort- som mellombølge og effekten
skipets kartbeholdning. Derfor var det var 60 watt. Mottakeren fungerte også
naturlig at våre kartproblemer ble tatt som radiopeileapparat for stedsbestem
opp med navigatørene der borte. Kaptein meise. En påhengt boks til slikt bruk ble
Geleff hadde fått fatt i noen andre kart av Marconi kalt goniometer.
enn oss, blant annet spesialkart over kys- Noen tid etter avgang kom så ordren
ten utenfor Belém i Brasil. Nevnte kart fra rederiet, vi skulle anløpe Trinidad
er nødvendig for sikker navigasjon inn for bunkring. Ut på ettermiddagen den
mot losstasjonen ved Paraflodens utløp. 21. august ankom vi Port of Spain hvor
Danskenes spesialkart ble der og da kopi- vi ankret ute på reden. Der kom skipets
ert over på transparent matpapir. Dette agent ut til oss med beskjed om at vi
for alle tilfellers skyld, om vi ikke skulle skulle bunkre neste dag i Point Fortin,
greie å skaffe originalkartet underveis om lag 50 kilometer lenger sør på øya.
mot Amazonas. Etter endt tegneoppdrag Agenten bekreftet åha mottatt vår
slappet vi av med at par kalde Tuborg i telegrafiske bestilling på sjøkart, men
svale omgivelser, servert av vårt danske beklaget at dette dessverre ikke kunne
vertskap. En god historie, eller to ble det skaffes gjennom den lokale forhandler
vel også tid til denne trivelige kvelden. av British Admiralty produkter. En ting

* , . matpapirkopi som lå sikkert forvart i
August 1967 - seilas mot bestikklugaren .

Belem, Brasil Med smekkfulle diesel- og ferskvanns-
En tre-fire dager etter dette var se- tanker var Sagatind neste kveld atter
menten vel om bord og Sagatind fort- underveis. Låstet til tropemerket, og
satte reisen østover i Karibien. Vi hadde med snaue t0 fots fribord, ble kursen satt
ikke til-strekkelig bunkers om bord, så Sørøstover og ut i Atlanterhavet,
supplering av dieselbeholdningen var Dette var jo mange år før GPS og
nødvendig. Blant mine ansvarsområder annen avansert elektronikk gjorde sitt
var også driften av skipets radiotele- inntog i fiåten , her var det ennå gamle,
fonistasjon. Vi hadde ikke fått noen velprøvde metoder som gjaldt. Astrono-

er sikkert, vi var nå sjeleglade over vår
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Opp Amazonas, verdens vanmikeste elev, seilte en dpplastet Sagatind i 1967. Deførste vel 900 nautske mil, Belem - Manåus, seilte vi uavbrutt dag
og natt. Under de resterende 1.200 mil til Iquitos var det kun seilas i dagslys. Samme prosedyre nedoverfloden.. Illustrasjon fra «The Amazon».

miske observasjoner ble derfor tatt flere Mot innlandshavnen Manåus Peru, skulle vi seile i følge. Dette grunnet
ganger daglig. Minst tre solobservas- Med los om bord ankom vi Belém ut på lettbåten med ekkolodd som Sagatind
joner skulle det være, morgen, middag dagen den 28. Der, om lag 150 km fra hadde fått fra Grundvig i Pascagoula.
og ettermiddag, om forholdene tillot det. Atlanterhavet, ankret vi ute på reden Båten var tenkt å være til felles nytte,
Stedsbestemmelser ved hjelp av stjerner for innklarering og proviantering. Etter det vil si ta kontrollerende loddskudd ved
var også utbredt den gang, særlig når en tid kom to elveloser om bord og pre- passering av vanskelige partier under
vi skulle «gjøre land» og en nøyaktig senterte seg. Disse to skulle ta Sagatind vår samseiling mot Iquitos. Vandrende
posisjon var av vital betydning for oss opp til Iquitos og ned igjen til Belém. Den sand-banker og varierende vannstand
på broa. ene av dem snakket bra engelsk og det lager ofte problemer for trafikken.

Dette var særlig viktig nede på Brasils skulle bli ham som kom til å føre ordet Vår første etappe gikk til Manåus,
nordøstkyst hvor vi skulle ta los for for dem begge. Den andre snakket kun 1.700 km fra Belém. Derfrå og oppover
videre seilas inn mot Belém. Kystlinjen portugisisk, og visstnok noen indianske kan forholdene ofte være mer prob
er her svært lav og gir dårlig radarbiide. dialekter. Sistnevnte vakte forresten lematiske og man anbefalte kun seilas
Enn videre river strømmen stadig løs litt oppsikt da ha kom om bord med sin i dagslys. Reisen til Manåus gikk plan
store flak landmasse fra Amazondelta- bagasje. Fra kofferten hørtes tydelig klir- messig med seilas både natt og dag. Her
ets bredder, og fører disse til havs som ring av glass. Han oppfattet tydeligvis vår er floden på sitt bredeste, og seiv store
store, drivende øyer. Kystlinjens konturer skepsis og forklarte gjennom sin kollega havgående skip seiler døgnet rundt. En
endrer seg derfor stadig, noe som van- at dette var parfymeflasker som skulle helt uforglem-melig opplevelse var vårt
skeliggjør sikker radarnavigasjon. Vår selges i Peru hvor etterspørselen var stor. første møte med denne tropiske kjempe
danskproduserte radar, av type Terma, Hvilke fatale følger denne litt tvilsomme floden, enkelte steder hele ti kilometer
var ikke helt å stole på, meget ustabil og grensehandelen kom til åfå for losen bred. Man får da følelsen av å seile på
ofte ute av drift, var den. På kvelden, 27. ante vi ikke da. et innlandshav og ikke en elv. Ingen fyr
august fikk vi landkjenning og navigerte vår medseiler Nico som gjorde litt eller bøyer fantes den gang, og seiv med
inn mot kysten på vårt smørpapirkart. bedre fart enn oss, hadde da allerede vår dårlige radar gikk seilasen greit.
De hvite blinkene fra det kraftige fyret vært innom Belém og ordnet sine klare- Etter hvert møtte vi smalere partier av
ved Salinöpolis, synlig vel 20 nautiske ringspapirer. På dette tidspunkt var de floden. Om natten kunne vi tydelig se de
mil, ledet oss inn mot losstasjonen. Sa- på vei opp Rio Gråo Para, den sørligste mørke tretoppene som tegnet seg klart
gatind og hennes søstere ble aldri utstyrt av hovedelvene i Amazondeltaet. Se- mot stjernehimmelen og vi navigerte da
med VHF-radio, så los måtte anropes nere samme dag, 29. august, lettet også etter landskyggen, godt ute fra elvebred
enten over radiotelefon, eller kontaktes Sagatind anker og fulgte etter dansken den. I 1967 fantes ikke skikkelige kart
ved hjelp av morsing med aldislampe. oppover verdens antagelig lengste, og over flodsystemet. Våre loser hadde
På dagtid brukte vi også flaggkoder i sikkert mest vannrike elv. Det var avtalt derfor med seg sine private, håndtegnete
henhold til signalboken. at kaptein Geleff skulle avvente vår an- kart. Hvert av disse flere meter lange
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komst i Manåus. Derfrå og vestover mot pergamentkartene var rullet opp på to
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trestokker, omtrent som oldtidens papy
msruller. Disse primitive kartene skulle
vise seg å fungere helt utmerket under
våre fem uker på Amazonas. Skipets
utseilte innlandsdistanse var da 8.000

km. På Nico gikk dette dessverre ikke
fult så bra. Der var det en kombinasjon
av manglende kart og losenes inkomp
etanse som gjorde seg sterkt gjeldende
under seilasen etter Manåus.

Klima og fauna i Amazonas
Etter vel fire døgns seilas ankom Sagatind
Manåus, hovedstad i delstaten Amazonas
og Brasils viktigste innlandshavn. Herfrå
gjensto det 1.200 kilometer elveseilas
før vi var vel fremme i Iquitos. Som
tidligere nevnt skulle denne etappen, av
sikker-hetsmessige grunner, kun seiles
på dagtid og i nær samseiling med våre
danske venner. Hva gjelder dagslys, så
er for-resten alle dager like lange her
ved ekvator. Nøyaktig tolv timer har
man daglig solen oppe over horisonten.
Det er heller ingen forskjell på årets tolv
måneder, her er det evig sommer. Hver
eneste dag er en høysommerdag med stor
fordamping og med varierende mengder
nedbør. I Manåus fortelles om enkelte
døgn med hele 750 millimeter regn, noe
som for eksempel tilsvarer den årlige
nedbør enkelte steder ute ved kysten i
Aust-Agder! Med en relativ luftfuktighet
på nær 100 % og med dagtemperaturer
på rundt +35 merket vi godt at vi nå seilte
i tropene. Hver ettermiddag kommer så
heldigvis svalende regn, etterfulgt av
lyn og torden. På få sekunder blir man
da gjennomvåt, det er ikke dråper, men
vann i store mengder som styrter ned!

Etter at Manåus var passert og vi
måtte ankre hver kveld ble temperatur
og dyre-liv til tider direkte plagsomt. På
nettene krøp gradestokken så vidt ned
under de tretti, noe som var ille nok for
oss på Sagatind. Jeg siterer noen linjer fra
kaptein Geleffs reisebrev til Møns Folke
blad vedrørende Sagatind og forholdene
på Amazonas, han skriver:

Godt man ikke er ovre i den anden skude,
de har ingen aircondition, og maa sikker
lide bravt. Vi prøve da, med alle dører,
vinduer og ventiler på vidt gap, å få oss
noen-timers hvile på frivakten. Etter kort
tid fant de fleste ut at det var hest å fjerne
mpggnettingenforan lugarventilene, ogpå
den måten få inn en anelse mer frisk luft.
Alle mann gikk da også etter hvert rundt
med kløende innsektsstikk. For ikke å bli
totalt nedrent av gresshopper, kjempemøll
og malaria-infiserende mosquitos, måtte

alle Ips på akterskipet og i innredningen
holdes slukt under nattetimene. Derimot
tente vi alle mastelps ute på fordekket og
disse virket som magneter på innsektene.
Hver morgen knaste det under skosolene
når vi gikk over dekk. Spesielt fasciner
ende var alle ildfluene med sine blinkende
«morsesignaler». Egentlig er dette en
slags flpgende bille hvor hvert individ har
sin personlige Ipskode til identifikasjon.
Liggende til ankers ute på floden, hørte vi
hver natt stadig nifse og fremmedartede
dpreskrik inne fra den mørke jungelen.
På dagtid var det faktisk forbausende lite
dpreliv å observere der inne på land.

En morgen, påvei nedover floden, våknet
jeg på lugaren og fant ei stor flaggermus
hengende etter beina i speilhylla over
håndvasken. En hel sverm hadde i løpet
av natten invadert innredningen. Disse
ekle okkupantene ble resolutt fjernet av
vår chilenske messepike, Carmen Carva
jal, husker jeg. Ellers lød brøleapenes
rop inne fra urskogen ut over det stille
elve-vannet i grålysningen hver morgen.
Et annet mektig vesen som imponerte
oss var ferskvannsdelfinen som finnes
i Amazonas. Disse store pattedyrene,
ofte nær 2,5 meter lange og 160 kg
tunge, ble stadig vekk observert svøm
mende i flokk. De lignet mest på store,
feite lyserøde griser der de rullet seg i
vannflaten og frembrakte noen meget
spesielle pustelyder. Vi ble fortalt at in
gen jaktet på disse kjøttfulle dyrene, som
det finnes store mengder av. Mange er
overbeviste om at disse dyrene har mag
iske evner. Man tror at de noen ganger
omskaper seg til vakre, kontaktsøkende
mennesker og da kommer vassende opp
fra elvevannet. Delfinene får derfor ofte
skylden for uønskete, og vanskelig for

Dansk MS Nico P.W.av Rudkøbing (1.386 brt / b Arnhem NL1962), også befraktet av Grundvig
Shipping. Hun seilte sammen med Sagatind fra Barranquilla til Iquitos. Her med fransk char

termerke CNF (= Compagnie de Navigation Paquet, Marseille) i skorsteinen. 11969 solgt til Iran.
Seilte fremdeles i 2005for eie re i Port au Prince, Haiti, omdøpt til Love. Foto via Jørgen Geleff.

klarbare svangerskap blant jungelfolkets
kvinner!

De små elveskilpaddene jaktet man
derimot ivrig på. Disse var i høyeste
grad utryddingstruet grunnet årelang
overbeskatning. Jeg husker at våre loser
ved ett tilfelle kjøpte et par slike tortugas
fra en kano som dukket opp langs sku
tesiden en kveld etter ankring. Under
stor tvil tillot vår stuert, RolfArnesen fra
Nøtterøy, men siden krigens dager bosatt
i Liverpool, losene å tilberede måltidet
på byssekomfyren. Sett med norske
øyne ble dette en markaber forestilling.
De to brasilianerne fikk låne en av våre
største gryter, fylte den halvfull med
vann og satte den så på komfyren med
full strømstyrke på platen. Deretter ble
de to skilpaddene, fremdeles lys levende,
sluppet opp i gryta! Etter hvert som vann
temperaturen steg svømte de panisk i
ring og prøvde å kravle opp langs grytas
loddrette sider. Etter en stund mistet

stakkarene heldigvis bevisstheten og var
etter en stund spiseklare. Vi ble tilbudt
å smake på delikatessen, men takket
høflig nei. Særlig de små eggene som
ble plukket ut av innvollene skulle være
snadder for kjennere. Hvordan kunne
vi akseptere slikt dyrplageri, vil noen
kanskje spørre. Nå har det alltid vært
slik at vi norske sjøfolk har måtte lære
å tolerere andre folkeslags væremåte og
særegenheter. Dette for å kunne sam
arbeide med andre kulturer på en fre
delig måte. When in Rome, do as the
Romans, sier et gammelt visdomsord.

Etter å ha passert Manåus, ble seilasen
mer komplisert og utfordrende for så
vel loser som oss navigatører på broa.
Hva jeg her har kalt loser var vel egentlig

Nico - på ville veier
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Mitt eneste hilde, tatt under Sagatinds amazonasreise i september 1967. To brasilianske loser
fulgte skipet opp og ned floden. Her, til høprepå babord broving den edruelige og engelsktalende

los, sammen med skipets 22 år gamle 2. stprmann, hage Wangfra Larvik.
Foto via Bjørn Tandberg.

bare kjentmenn uten noen særlig mar- tydelig for oss at noe var galt, hun hadde
itim skolering eller offisiell sertifisering. kjørt seg vill! Med våre loser konsulterte
Under sitt opphold i Manåus hadde vi deres håndtegnede kartet og fastslo
forresten Nico byttet ut sine to så kalte raskt at danskene hadde entret feil led
loser. Ifølge kaptein Geleff skulle dette ved påbegynt passering av ei stor øy. Nico
losbyttet vise seg åbh nærmest katastro- hadde rett og slett kommet inn iei farlig
fait for danskenes videre seilas. For det blindgate og måtte advares.
første kunne hans to nye loser ikke et Ved hjelp av radiotelefonen fikk vi
ord engelsk, videre avslørte de fort gra- etablert forbindelse med danskene og
verende mangel på farvannskunnskap. forklart situasjonen for dem. Nico fikk
Verst av alt, de medbrakte ingen kart heldigvis vendt om i tide og gjenopptok
for strekningen Manåus - Iquitos, noe forfølgelsen av Sagatind. Den tredje
som våre loser heldigvis hadde. Etter dagen etter Coari var Nico fremdeles
samråd, de to kapteiner imellom, ble det ikke å se. Kaptein Geleff forteller at de
derfor besluttet at dansken skulle seile i da kom opp mot en banke hvor van-
Sagatinds kjølvann mot Iquitos. ndybden, i følge ekkoloddet, var så liten

Et par døgn, eller så etter avgang at han simpelthen ikke våget å fortsette.
Manåus kom danskenes kaptein på ra- Skipet ble derfor stoppet, anker droppet
diotelefonen og informerte oss om at han og kapteinen beordret motorbåten satt
aktet å ankre ien lagune ved landsbyen på vannet for opplodding av farvannet.
Coari, som vi skulle passere litt senere Med seg i båten hadde han sin over
denne dagen. Der var det etter sigende styrmann og begge losene. Om denne
ferskvann av god kvalitet og Geleif øn- dybdeundersøkelsen skriver Geleff at
sket nå å toppe opp noen av sine tanker. det selvfølgelig fantes masser av vann
Vannfyllingen gikk greit og allerede etter alle steder, unntagen akkurat der hvor
en times tid var Nico underveis og håpte Nico hadde ankret opp! Videre skriver
å innhente Sagatind før mørket igjen den danske kapteinen at han nå hadde
senket seg over Amazonas. Slik skulle nok av sine to ubrukelige loser, samt at
det dessverre ikke gå. Etter som tiden han der og da faktisk begynte å tvile på
gikk, speidet vi stadig mer intenst etter om Nico noensinne ville nå Iquitos uten
Nico. Først neste dag skimtet vi danskens støtte av Sagatind og våre, antagelig
mastetopper over de trekronene. Frem- bedre kvalifiserte loser.
deles var hun langt unna, men det var Med bakgrunn i sin tvil, besluttet
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derfor kaptein Geleff seg for å innhente
Sagatind samme aften, noe som ville
medføre seilas i mørke. Losene protest
erte høylydt da de oppfattet kapteinens
intensjonen I sitt reisebrev, publisert i
Møns Folkeblad, beskriver kaptein Geleff
dette som en lite morsom og farlig seilas.
Videre forteller han om radarnavigasjon i
den kullsvarte tropenatten. I all hovedsak
fulgte skipet svingene nær elvebredden
og i ytre bane. På denne strekningen var
det mange buktninger og da gjaldt det å
velge riktig tid og sted for å krysse over
til motsatt bredd for der gå inn i neste
sving. Ingen av losene hadde begrep om
radarnavigasjon og prøvde nå desperat
å lokke kapteinen til å dreise skipet inn
mot grunnere vann og således tvinge
ham til å ankre for natten. Noe de fort ga
opp da de skjønte at den gode kaptein Ge
leff mente alvor. Der han denne kvelden

navigerte i ukjent farvann og uten kart,
måtte han ved hjelp av radarbildet gjette
seg til hvor strømmen hadde gravd ut den
gunstigste renne for seilas. Likeså hvor
dan odder og øyer langs floden dannet
sandbanker i strømmens retning. Bare i
en eneste sving merket Geleff at fartøyet
var nær bunnen

Etter to og en halvtimes seilas i mørke
ankom Nico vår ankerplass hvor hun
også la seg til for resten av natten. Jeg tør
anta at kaptein Geleff hadde stort behov
for en god natts søvn etter sin noe spesiell
seilas fra Coari og opp til vår posisjon. I
tillegg var han nok også lettet over ikke
å ha kollidert med drivende trestammer,
eller øyer i drift som risikerer å møte
på Amazonas, og da særlig under seilas
i mørke. På Sagatind følte vi allmenn
lettelse over atter å ha fått nærkontakt
med vår danske samseiler. Jeg husker
godt hvordan vår egen kaptein, Georg
Wilhelm Johnsen, oppvokst i Vadsø, men
gjennom mange år bosatt i Tromsø, så
treffende kommenterte dette da han sa,
dette har ingen ting med skipsfart å gjøre
- dette ex en ekspedisjon!

Neste morgen fortsatte vi seilasen mot
Peru med Nico tett aktenfor oss. Kaptein
Geleff skriver at hans loser nå er blitt helt
tamme etter den föregående kvelds seilas
i mørke. Ikke så meget som en eneste ror
kommando har de våget å komme med.
Reisen videre gikk uten problemer, altså
med seilas kun på dagtid og med ankring
hver kveld. Eldstemann på Sagatind var
maskinsjefen, den gang rundt seksti år
gammel, vil jeg tro. Han var opprinnelig
fra Rana, men gjennom mange år gift

Om livet på og ved floden

-

11 ijhf
I

yl I I



og bosatt i Sandnessjøen. (Het han ikke
Kristensen, eller Kristiansen, mon tro?)
Denne seilasen med daglig ankring ved
solnedgang passet den gamle sjømannen
perfekt. Han uttalte da også at dette var
den type sjøliv han alltid hadde drømt
om å få oppleve. Tenk å kunne stoppe
hoved-motoren hver kveld og så å tørne
inn for natten i fred og ro! Husk at dette
var før de vaktfrie maskinrom (EO-klasse)
ble introdusert.

Etter å ha inntatt middagsmåltidet
og de siste daglige regnbyger var vel
overstått, samlet vi oss gjerne akter på
poopen. I kveldsmørket der ute var heten
litt mindre plagsom og var vi heldige
kunne vi kjen-ne en svalende vind stryke
over skipet.

Mange gode historier, og sikkert
noen ikke fult så gode, ble fortalt mens
vi nøt en røyk og et krus god, søt te
som stuerten serverte oss fra sin største

kanne. Det hevdes av mange at varm te
skal være den mest effektive tørstedrikk.
En gang i blant hendte det at kaptein
Johnsen kom akterut med sin mandolin
for å underholde med litt sang og spill. Ett
av hans glansnumre var Svarta Rudolf,
minnes jeg.

TrafikkenpåAmazonas ovenforManå
us var rimelig tett. Dette var maskin
drevne elvebåter av forskjellig størrelser
og små indianerkanoer som pilte frem
og tilbake med passasjerer og last. Den
gang, førti år tilbake i tiden, var frem
deles mange av elvebåtene dampdrevne.
Bunkersen var der var favnved, stablet
i høyden hvor det fantes ledig plass på
dekk. Noen av dampbåtene hadde faktisk
egen, dyplastet bunkerslekter fortøyd
langs siden under fart på floden. Prob
lemet med forsyning av drivstoff syntes
ikke nærliggende. Her vokste nemlig
frodig skog helt ned til elvebredden.
Hva gjelder skog, observerte vi branner
så å si hver eneste dag. Jeg husker at
jeg spurte vår engelskspråklige los om
årsaken til disse brannene. Seiv tenkte
jeg på lynnedslag, men ble da forklart at
dette var primitivt indiansk jordbruk.
Asken etter brannen gjødsler jorden,
tilstrekkelig for noen få års dyrking.
Kanskje to til tre år om bonden er heldig.
Deretter er det bare å svi av en ny teig,
noe .som sliter sterkt på den sårbare
regnskogen.

Større og mindre landsbyer ble til
stadighet passert under seilasen. Da kom
ofte leende, blide småbarn styrtende ned
til elvebredden for å vinke til Sagatind og
Nico. Kvinnene satt gjerne flokkevis nede
i vannkanten med familiens klesvask. På

primitivt, men effektivt vis, ble smusset
banket ut av de våte, sammenrullete
plaggene med en stor kuppelstein. Der
etter tok de, fult påkledde, dagens første
bad i elvevannet. Husk at Brasil var,
og fremdeles må sies å være et særde
les konservativt katolsk land. Voksne

menn og unge gutter ble ofte observert
fiskende. Da enten med sine sirkelform
ete garn, som de med stor presisjon og
dyktighet kastet ut i vannet inne fra bred
den, eller med bue og halvannen meter
lange piler, da stående i helt urørlig i sin
kano, tålmodig speidende ned i vannet
etter bytte.

Andre brukere av elven var militært

personell. Når vi på morgenkvisten av
og til passerte en av deres leirer så vi
ofte soldater som bedrev gymnastikk
ute i vannet. Med bar overkropp sto de
da i grupper, oppmarsjerte på en linje
og med vann nesten opp til skuldrene.
Hver gruppe hadde fått tildelt sin egen,
tilsynelatende tunge trestokk Under takt
faste kommandorop fra en offiser, seiv
stående tørrskodd inne på land, pumpet
soldatene i fellesskap stokken opp og ned
over hodet. Da jeg første gang bivånet
denne fysiske treningen ute i elvevan
net, spurte jeg den ene losen om det ikke
fantes pirayaer her, noe jeg alltid hadde
hørt om i forbindelse med Amazonas.
Ryktene sier jo at disse aggressive rov
fiskene, med sine trekantete, sylskarpe
tenner, i flokk kan spise opp en voksen
mann på få minutter. Han kunne da
berolige meg med at pirayaen nok ikke
lever ute i hovedfloden, der er strømmen
for kraftig. Derimot fantes denne grådige
karpefisken i rikelige mengder oppe i de
mer rolige sideelver til Amazonas.

Godt og vel fem hundre kilometer øst for
Iquitos må alle fartøy på Amazonas an
kre to steder for grensekontroll. For oss
betydde dette i første omgang ankring
nær Benjamin Constant i Brasil. Strøm
men var der og da så sterk at ankringen
ble mer problematisk enn hva tidligere
hadde vært normalen under vår elvesei
las. Også kaptein Geleff heretter om en
problematisk ankringsoperasjon denne
dagen. Først ved tredje forsøk fikk dan
sken ankeret til å holde fast i bunnen. Før
dette hadde Nico drevet hurtig nedover
med strømmen, med anker og fire lås
kjetting, tilsvarende 120 meter, på slep.
Vel ankret og med mye kjetting ute, ble
Sagatinds motorlivbåt bemannet og satt
på vannet. Med 2. styrmann Wang fra

Strandhugg
ved Tres Fronteras

Larvik som båtfører og våre to loser som
tolker, kjørte båten inn til land for å pre
sentere skipets dokumenter, samt våre
lastepapirer for de rette myndigheter.
Dette gikk greit og etter forholdsvis
kort tid kunne vi seile videre til neste
kontrollstasjon.

Dit, til grensebyen Tabatinga, også i
Brasil, ankom vi etter bare ni kilometers
seilas. I dette området møtes grensene til
Brasil, Peru og Colombia og landskapet
kalles derfor gjerne Tres Fronteras. Her i
Tabatinga var det Brasils hær som utførte
grensekontrollen. Vårt landgangsparti
krysset der grensen til Peru for å pre
sentere våre papirer for myndighetene i
nabobyen Ramon Castillo. Jeg kan ikke
huske at vi møtte problemer ved noen av
disse kontrollene. Dette skyldes kanskje
at kaptein Johnsen viselig hadde fulgt
losenes råd. Nemlig, som en døråpner
ved de forskjellige stasjoner, diskret å
anbringe en passende sum penger inne
blant skipets dokumenter. I området Tres
Fronteras ligger Colombias sørligste by
og landets eneste havn ved Amazonas,
nemlig provinshovedstaden Leticia. Jeg
husker at vi ble fortalt om omfattende
narkotikasmugling ut fra dette skjærings
punktet mellom tre stater. Mye av denne
smuglingen foregikk i ly av nattemørket,
og med små amfibiefly ut fra området
nær Leticia. Det ble påstått at flere av
disse smuglerpilotene var utlendinger,
og at en sågar var norsk.

Etter at Tres Fronteras var passert
gikk seilasen videre mot Iquitos, nå
med colombiansk land på den nordlige
elvebredd med peruansk på den sørlige
side. Mange små landsbyer ble passert
under vår ferd. Førsteinntrykket av disse,
hastig bedømt ute fra skipet, var at de
colombianske så noe mer fattigslige ut
enn de brasilianske vi tidligere hadde
passert. Hva gjelder standarden i Peru,
lot denne til å være minst like høy som i
nabolandet Brasil. Smilende og vinkene
mennesker strømmet i alle fall ned til
elvebredden ved hver eneste passering,
eller de hilste oss «blekansikter» fra sine
kanoer og elvebåter ute på floden. Godt
humør og livsglede lot ikke til å være
mangelvare blant de innfødte i noen av
landene, her langt oppe i Amazonas.

Seilas i urent farvann
Etter hvert kom vi så langt mot vest at
vi hadde peruansk territorium på begge
sider av skipet. Om lag midtveis mellom
grensen og Iquitos, ligger Pijuayal. Denne
byen er bygd på et sted hvor elveløpet gjør
en nittigradersving, fra nordøst til sørøst.
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En av flere landingsplasserfor småbåter ved Iquitos. Her ses de typiske reposene med lange,
solide steintrapper mellom seg, ledende opp til byens gatenivå. Forskjell på høyeste og laveste

vannstand er her hele 14 meter. Vannspeilet er høyest i mai måned og lavest i oktober. Vår
lossekai, den ca. 80 meter lange, flytende pongtongen, Terminal Fluvial de Iquitos, låfortøyd i

samme område. Foto: Iquitos-port via Alltheweb.

Også der måtte vi ankre for inspeksjon av september 1967. Gjennom våre peruan
mannskaper fra hærens kontrollstasjon. ske loser var begge fartøy blitt anmodet
Etter endt kontroll la vi så ut på de siste om full flagging, altså til topps med alle
140 kilometer mot Iquitos. Senere kom signalflagg før ankomst. I tillegg heiste vi
det også en peruansk elvelos om bord for flagget til Linea Tres Palmas som hadde
å assistere med navigeringen. Dette siste ligget i beredskap siden Pascagoula.
stykket frem til vårt bestemmelsessted, Havnemyndighetene ønsket på denne
var antagelig det aller farligste å pas- måte å markere åpningen av den nye
sere under hele vår lange elveseilas fra linjen på Amazonas. Vi ble også fortalt
Atlanterhavet. Strømmen tiltok nå etter at våre to skip, antagelig var de første fra
hvert i styrke og det var til tider vanskelig Skandinavia som anløp Iquitos. Eneste
å holde skuta på riktig kurs i den sikre, regulære forbindelse med oversjøiske
ofte smale led. I tillegg gikk denne flere havner ble da besørget av britiske Booth
steder faretruende nær land, og et par Steamship Company Ltd fra Liverpool,
steder var det bare en 19-20 fot vann der Booth Line hadde den gang flere småskip
Nico og Sagatind stevnet vestover. i fast fart mellom Europa og Brasil/Ama-

Denne sterke strømmen undermin- zonas.

erte selvfølgelig lett breddene på begge Eør vi kunne komme til kai måtte
sider av floden. Disse elvebreddene var vi ankre ute på reden. Der ble vi straks
både høye og bratte og der inne gikk det bordet av de stedlige autoriteter for inn
ganske ofte jordras. Når disse skredene klarering. Papirarbeidet var fort gjort,
ble utløst, dro jordmassene gjerne med hva øyensynlig som lå myndighetene
seg busker og træ ut i vannet. Stadig vekk mest på hjertet var inspeksjon av skipets
passerte vi grener og røtter fra delvis slappkiste. Dette var vår lille tax-freebu
nedsunkne trær, så vidt synlige over tikk, i sjøen administrert av stuerten. Jeg
vannflaten. Dette betydde at vi måtte husker at der det særlig amerikanske siga
være særdeles årvåkne på broa under retter og norsk konfekt av merket Kong
denne navigeringen som heldigvis bare Haakon som fascinerte våre besøkende.
foregikk under døgnets lyse timer. Her Neste stopp var skipets beskjedne be
var det nemlig lett å skade så vel ror som holdning av øl, vin og brennevin, lagret
propell, et øyeblikks uoppmerksomhet iet skap nær kapteinens lugar. Her var
kunne koste dyrt! det den skotske whiskyen som fanget

størst interesse. Jeg husker at kaptein
Heftig velkomst i Iquitos Johnsen senere fortale at han hadde

Om lag 18 døgn etter at vi tok los ute ved store problemer med ikke å bli totalt rob-
Salinöpolis, ute på atlanterhavskysten, bet. Som kaptein ville han jo være både
ankom Sagatind Iquitos, torsdag den 14. fore-kommende og høflig overfor stedets
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myn-digheter, ellers risikerte skipet
pro-blemer og unødvendige forsinkelser
under vårt opphold. Jeg sto seiv ute på
dekk og betraktet disse representanter
for øvrig-heten da de forlot skipet, noen
slepende på kolferter, smekkfulle med
godsaker, rett og slett røvet fra skipets
beholdning. Neste dag var vår ankomst
slått opp over hele forsiden på i alle fall
en av byens lokalaviser. Dessverre kom
jeg ikke til å skaffe et eksemplar av denne
trykksaken. Synd i dag, når man prøver
å rekapitulere hendelsene den gang for
førti år siden. Min interesse for sjøfarts
historie var nok ikke helt utviklet da.

Lossing ved Terminal Fluvial
Etter hvert kom Sagatind først inn til
lossekai, Nico måtte pent finne seg i å
vente ute på reden til vi var ferdige. Kai
anlegget besto den gang av en flytende
pongtong, om lag 80 meter lang, lokalt
benevnt Terminal Fluvial. Fra denne
ledet en ca. 40 meter lang bro opp til top
pen av elveskrenten hvor flere lagerskur
var lokalisert. Her fantes ingen kraner
på land, så all lossing måtte gjøres med
skipets greier.

For Sagatinds vedkommende betydde
dette seks bommer (SWL 2,5 tonn) til våre
tre lasterom. Jeg husker de peruanske
havnearbeiderne som effektive karer.
Våre elektriske vinsj er (type Siemens)
snurret og gikk fra morgen til kveld og
lasten ble overført til landsiden i en jevn
strøm. Der ble sekkene låstet over på små
traller og på en skinnebane dradd opp
til lagerskurene, høyt der oppe. Trallene
ble lett manøvrert opp og ned langs den
meget steile skråningen ved hjelp av et
kraftig spill, plassert oppe ved skurene.
Kaptein Geleff skriver at han så en stor
buss bli halt til topps, oppad den bratte
skrenten av dette trallespillet, da Nico lå
inne for lossing.

Da vi anløp Iquitos rundt midten av
september måned var vannstanden på
floden lav, men fremdeles avtagende.
Man regner lawannssesongen fra juni
til november, altså under vinterhalvåret
på den sydlige halvkule. Høyvanns
sesongen, ogsåkalt regntiden, begynner i
desember og slutter i mai måned. Høyest
vann måles gjerne i mai, mens det står
aller lavest i oktober måned. Forskjellen
på høyeste og laveste vannstand i Iqui
tos er på nesten utrolige fjorten meter,
noe som gjenspeiler seg i bebyggelsen
nær elvebredden. De mer eller mindre
ubemidlede bodde i spartanske hytter,
bygd på flåter og fortøyd inne ved land.
Andre bodde i karakteristiske pålebyg-



November

Aker BioMarine

Sanco Holding
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
IM Skaugen
IM Skaugen
IM Skaugen
IM Skaugen

December

Arne Blystad
Arne Blystad
Arne Blystad
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
Golden Ocean
WilsonASA
WilsonASA
Wilson ASA
WilsonASA
WilsonASA
WilsonASA
Wilson ASA
WilsonASA
Rem Olfshore
Troms Offshore

Prodjack
Simon Møkster

Trans Viking
Trans Viking
DofCon

Olympic Shipping
Olympic Shipping
Mowinekel Tankers
Mowinckel Tankers
Mowinekel Tankers
Mowinckel Tankers
Mowinekel Tankers
Mowinckel Tankers
Siem Offshore
Simon Møkster/Riise UE

rederi

Solvik Offshore

Fosen Trafikklag
Subsea?
Rederiet Stenersen
Rederiet Stenersen
Simon Møkster
Simon Møkster
Island Offshore

Leif Høegh & Co
Leif Høegh & Co
Fugro Survey

Kontraheringer på det norske marked
nasj tdw/type verft lev type, pris

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Ned
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Swe/No
Swe/No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

4,000 supply
24.5 m catamaran
ll,ooo*subsea
16.600 tanker
16.600 tanker

3,500 supply
75m supply
subsea

21.000 bilskip
21.000 bilskip
5,000* survey
144 m trawler
86m seismic

bilskip
bilskip
bilskip
bilskip
10,000 c LPG/et
10,000 c LPG/et
10,000 c LPG/et
10,000 c LPG/et

170.000 bulk
170.000 bulk
170.000 bulk
170.000 bulk
170.000 bulk
170.000 bulk
170.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk
8.000 bulk

4,500 supply
5.000 supply
jack-up
3,500 supply
3.000 supply
3.000 supply
120m offshore

93.8m supply
93.8m supply
5.700 tanker
5.700 tanker
5.700 tanker
5.700 tanker
s,7ootanker
s,7ootanker
5,000 offshore
69m offshore

Hellesøy Verft 7.08
Brødrene Aa 12.07

Merwede lqo9
Jiangnan 08
Jiangnan 09
Karmsund 5.08

Havyard 11.08
Aker Brevik 7.09
Daewoo 09
Daewoo 09

Bergen Yards 11.08
Aker Søviknes 11.09

Vaagland 2q09
Vinashin 09
Vinashin 10
Vinashin 10
Vinashin 11

Taizhou Wouchou lqo9
Taizhou Wouchou 2q09
Taizhou Wouchou 3q09
Taizhou Wouchou 4q09

SungDong HI
SungDong HI
SungDong HI
Daehan SB
Daehan SB
Daehan SB
Daehan SB

Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Yichang SY
Kleven Verft
Kleven Verft

Keppel-Fels
Havyard
Ast Zamakona
Ast Zamakona
Aker Aukra
Ulstein Verft
Ulstein Verft
Celik Tekne
Celik Tekne
Celik Tekne
Celik Tekne
Celik Tekne
Celik Tekne
Kleven Verft
Westcon
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08
09
09
5.08
8.08
10.08
1.09
09
10
10
10
11
11
11
11
lq09
4q09
10
6.09

3q09
2ql0
6.09
3.09
10.09
6.07
11.07
4.08
9.08
2.09
7.09

lq09
lh09

VS485, NOK 220m

114 pax
USD 200m
USD 30m
USD 30m+

VS485-2, NOK 150m

Havyard 842, NOK 290m
UT776CD, NOK 315m
6100 cars, USD 75m
6100 cars, USD 75m
MT6000, NOK 450m

factory vsl, USD 170m
NOK 245m
7000 cars, USD 65m
7000 cars, USD 65m
7000 cars, USD 65m
7000 cars, USD 65m

USD 73m
USD 73m
USD 73m
USD 72.25m
USD 72.25m
USD 72.25m
USD 72.25m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
USD 12.5m
MT6016, NOK 305m
VS495, NOK 335m
USD 350m

NOK 285m, Havy-842
VS4622 ahts
VS4622 ahts
OSCV03. NOK 500m

A122, NOK 650m
A122, NOK 650m
USD 20m
USD 20m
USD 20m
USD 20m
USD 20m
USD 20m
MT6017, NOK 350m

NOK 275m+eqm
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November
Boa Rhino 3,420

Claudia 3,400
Bold Endeavour 9388*

Sophie 3,300
Alcem Calaca 11,600

Alcem Lugait 28,979
Bel Anna 27,213

Glory Atlantic 19,633

Glory Moon 25,358

Glory Ocean 16,613

Glory Pacific 16,325

Glory River 19,633

Glory Sky 16,264

Glory Star 10,849

Glory Sun 24,938

Glory Tellus 19,633
Mariana III 16,960

Jan Fabian 5,202
InCat 060 98m

Sichem Baltic 7,180

Hickory 38,282*
Navarin 276,830

Castor 35,289

Gevostar 1,440

Gullholm 1,600
Rumanian resale 70m

Mina 3,238

Caribic 6,697

Music 6,116

tdw

Skipssalg på det norske marked
bygget/type Selger Pris Kjøper

1979 bulk

2000 dry cargo
1999 subsea

1992 dry cargo
1979 cement

1984 cement

1983 bulk

2006 cement

1973 cement

1996 cement

1996 cement

2007 cement

1996 cement

1984 cement

1985 cement

2006 cement

1981 cement

1998 container

2002 fast ferry
1985 tanker

1989 barge carrier
1989 tanker

1979 tanker

1969 tanker

1975 side-loader

2006 trawler

1972 bulk

1993 reefer

1990 reefer

Boa Offshore, Trondheim

Intersee Schiffahrt,

Solstad Offsh, Skudenes NOK 450m

PEP Shipping, Cph USD 6.75m

Belden Sh, Singapore USD 236m

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

Belden Sh, Singapore en bloc

H G Vöge, Drochtersen EUR 10m
InCat, Australia

Eitzen Chemical, Oslo USD 3.25m

LCI Shipholding, USA

Dynacom, Greece USD 40m

Alendal Rederi, Haugesund USD 7.5m

Hunseid Shipping, Stavanger

PSH Shipping, Namsos
Rumanian NOK 120 m

Hagland Sh, Haugesund USD 650,000

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

-2-

Greeks

Kopervik Sh, Kopervik

Deep Sea, Haugesund

Arrow Seismic, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Berge

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

K G Jebsen, Bergen

Sandfrakt, Haugesund
Master Ferries, Kr sand
Middle East

Eide Shipping, Hgsd

Prosafe, Stavanger

breaking India

Nigeria

Avantis Shipping, Greece

Geo ASA, Bergen
Lebanese

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

rederi nasj tdw/type verft lev type, pris

Kristian Gerhard Jebsen No 115,000 tanker Hyundai HI 10 products, USD 67m
Kristian Gerhard Jebsen No 115,000 tanker Hyundai HI 10 products, USD 67m
Kristian Gerhard Jebsen No 115,000 tanker Hyundai HI 10 products, USD 67m
Kristian Gerhard Jebsen No 115,000 tanker Hyundai HI 10 products, USD 67m
Augusta Offshore It 3,200 supply Simek 2.09 UT755LC, NOK 185m

Januar 2007
Norwegian No 67.8m supply Labroy 09 ahts, USD 37.8m en bloc

Norwegian No 67.8m supply Labroy 09 ahts
PetroMena No semi-sub Jurong SY IqlO USD 524m
Geo Subsea No diving Fitjar MV 10.08 DSV-06, NOK 430m

Pf Supply-Service Fae 4,500 supply Solstrand 9.08 Havy-832, NOK 200m
Fleischer & Co No 22,500* bilskip Daewoo Weihai 09 6500 cars, USD 75m
Fleischer & Co No 22,500* bilskip Daewoo Weihai 09 6500 cars, USD 75m
Africa Offshore Services No 8,700 offshore Ulstein 7.09 SX121, NOK 875m
Sølvtrans No 2,000 live fish Aas MV 12.08 ISOOcub, NOK 130m

Off-Rig/Awilco No semi-sub Yantai Raffies 4q09 USD 310m

Februar

AS Prestfjord No 65.4mtrawler Solstrand 10.09 NOK 200m
Aries Offshore UK 3,500 supply Myklebust Verft 10.08 VS 470-2,NOK 187.5m

Prodjack No jack-up Keppel-Fels 10 USD 381m

Remøy Management No 93m coastguard Myklebust Verft 3.09 VS794CGV, NOK 285m

Østensjø No 37m tug Sanmar Denizcilik 7.08
Cecon No 130m offshore Davie Quebec 09 USD 132.5m
Cecon No 130m offshore Davie Quebec 09 USD 132.5m
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Magnific 6,116

Majestic 6,105
Maveric 6,105

Nostalgic 5,175

Neptunic 5,165

Nova Klipper 6,488

Ocean Klipper 5,416

Orange Klipper 5,416

Northern Explorer 5,129

December

Campos Transporter 39,977

Norgas Victory 8,900c
Taizhou resale 10,000<

Taizhou resale 10,000c

Taizhou resale 10,000c

Samho Cygnus 12,400
Narvik 6,257*

Jupiter 20,581*
Karin B 3,300

Sten Odin 13,780

Deepsea Trym

Nordanger 76,000c
Nordvik 2,360

Geowave Commander 4,822*

Geomaster 9,190*
Pia Theresa 795

Cape Palmas 6,830

Merlcur 27,900
Cape Finisterre 6,807

Norgas Navigatör 6,000c
Norna 37,000

Januar 2007

Songa Anina 73,018

Front Transporter 152,270
Archon ' 95,000

Archimides 95,000

Trust Spirit 105,700
Knock Stocks 145,242

Lisbeth C 3,300
Karla 484

Karina 7,200

Auriga 3,700

Auriga 3,700
Thor Alice 1,210

Irene V 2,650

Windsor 162,000

Nordic Trym 80,745
Elbrus 7,242

Eiger 7,242
Westralia 34,000

Kronprins Harald 31,914*
Anders Bas 1,000

Norgas Traveller 7,187c
New Foundland Otter 2,269*

Februar

Lion

Scotsman Sea

Active Girl

Active Lord

Boa King 2,271

Boa Queen 2,270
Sun Masfer 50,000
Rie 600

tdw

10,000c

48,000

2,901

3,230

2,253

bygget/type

1992 reefer

1988 reefer

1993 reefer

1986 reefer

1989 reefer

1991 reefer

1992 reefer

1991 reefer

1991 reefer

1988 sh tanker

1982 LPG

2008 LPG

2009 LPG

2009 LPG

1995 tanker

1982 passenger

1975 ferry
1993 container

1998 tanker

1976 semi-sub

1992 LPG

1976 sideloader

1998 seismic

2000 subsea

1976 tanker

1991 reefer

1990 reefer

1975 tanker

1977 LPG

1974 tanker

1998 bulk

1989 tanker

1985 tanker

1985 tanker

1986 tanker

1993 tanker

1993 container

1960 dry cargo
1979 container

1996 dry cargo

1997 dry cargo

1987 dry cargo
1979 bulk

2007 tanker

1987 sh tanker

1990 reefer

1991 reefer

1979 tanker

1987 ferry
1970 bulk

1980 LPG

1993 trawler

2001 supply

2001 supply
2002 bulk

1971 dry cargo

1985 tanker

1982 supply

1985 supply

1984 supply

Selger

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

Seatrade Partship, Groningen

J J Ugland, Grimstad USD 17.5m

IM Skaugen, Oslo USD 10.05n

IM Skaugen, Oslo USD 87m

IM Skaugen, Oslo en bloc with

IM Skaugen, Oslo

Samho, Korea USD 21m bb

Hurtigruten Group, Narvik NOK 62m

Hurtigruten Group, Narvik USD 7.2m

PEP Sh, Copenhagen USD 6.75m

Rederiet Stenersen, Bergen USD 22.5m

Odfjell Drilling, Bergen USD 238.5m

Westfal-Larsen, Bergen USD 60m

Ervik Shipping, Egersund NOK 10.5m

Geo ASA, Bergen USD 120m

Geo ASA, Bergen en bloc

Herning Sh, Århus
Columbia, Limassol

Columbia, Limassol

Salhus Sh, Haugesund USD 7.3m

IM Skaugen, Oslo USD l,765m
Norna Maritime, Oslo

Arne Blystad, Oslo USD 40m
Frontline, Oslo USD 38m

Capital Ship Mng, Greece USD 16.75m

Capital Ship Mng, Greece USD 16.75m
Trustoil Tankers, Greece USD T7m

Fred Olsen & Co, Oslo USD 32.75m

PEP Sh, Copenhagen USD 6.75m

L Eikenes, Haugesund NOK 1.3m

Klingenberg, Eilenbek

Elbe Trans, Hamburg

Elbe Trans, Hamburg

Thor Rederi, Svendborg

Soltin Shipment, Kopervik
Sovcomflot, Moscow USD 95.5m

Teekay Norway, Stavanger USD 35.0m
Eastwind, New York USD 19m

Eastwind, New York en bloc

Australian Navy USD2.35m
Color Line, Oslo EUR 43.6m

Br Nilsen, Kopervik

IM Skaugen, Oslo USD 1.9m

Fishery Prod Intl, Canada for conv
Boa Offshore, Trondheim USD 55m

Boa Offshore, Trondheim en bloc

Japanese USD 41m

Stornes Ship, Trondheim

AMA Capital Prtn, US USDllm
Secunda Marine, Canada

Ugelstad Rederi, Oslo NOK 730m

Ugelstad Rederi, Oslo en bloc
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Pris

USD 10.05m

Kjøper

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Green Reefers, Bergen

Fal Shipping, UAE
undisclosed

Teekay LNG, Can

Teekay LNG, Can

TC15 yrs back Teekay
LNG, Can

Arne Blystad KS, Oslo

Rogaland Mar VG, Stv
Far Eastern

Arrow Seismic, Bergen
Donsö Bunker, Donsö

Songa Offshore, Oslo
Varun, India

Baltic Fjord AS, Bergen

Norwegian KS, Bergen

Norwegian KS, Bergen

Soltin Shipment, Kopervik

Silver Seas, Bergen

Silver Seas, Bergen

breaking India

breaking India

breaking India

Greeks

Arne Blystad, Oslo conv
PetroPod, Oslo conv

PetroPod, Oslo conv

PetroPod, Oslo conv
undisclosed

Arrow Seismic, Bergen
undisclosed

Storesletten, Kopervik

Hagland Shipping, Hgsd

Hagland Shipping, Hgsd

Jørgensen Sjø, Bergen
Caribbean

Knutsen OAS Sh, Hgsd
Rubicon, Russia

Platou KS, Oslo

bb 6 yrs Platou KS, Oslo

AGR Group, Oslo
Irish Continental, Dublin

Eidnes, Bergen

breaking

Økland Fiskebåt, Bergen

Varun Shipping, India

Varun Shipping, India
Eastern Bulk, Oslo

Eidsvaag, Trondheim

Champion Tankers, Bergen

Sartor Shipping, Bergen
Aries Maritime, London

Aries Maritime, London
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De Vries Tide 3,350

Skandi Waveney 3,350

Viking Swan 5,000
Maersk Rimini 15,174

Dynasty 133,082
Sibonina 83,158

Siboelf 83,000

Sibotura 83,000

Sea Cat 89,000

Sea Jaguar 89,000
Front Puffin 113,000

Crystal Ocean 10,000

Champion Trader 30,990

Champion Vincita 45,574
Seminole Princess 29,500

Laguna Belle 29,500
Green Frio 2,400

levoli Gold 7,100

levoli Silver 5,400

Torquato 5,400
Attilio levoli 6,200

fra Scandinavian Shipping Gazette, www.shipgaz.com

tdw bygget/type

2002 supply

2001 supply

2005 supply
1990 container

1982 bulk

1993 obo

1993 obo

1992 obo

1985 tanker

1985 tanker

1990 fpso

1999 fpso
1978 tanker

1982 tanker

1996 bulk

1997 bulk

1979 reefer

1993 tanker

1992 tanker

1992 tanker

1995 tanker

Selger

Ugelstad Rederi, Oslo en bloc

Ugelstad Rederi, Oslo en bloc

Ugelstad Rederi, Oslo en bloc
O T Tønnevold, Grimstad USD 10.85m

Arne Blystad, Oslo USD 15m
Camillo Eitzen, Oslo USD 110m

Camillo Eitzen, Oslo en bloc

Camillo Eitzen, Oslo en bloc

Seatankers, Limassol USD 18m

Seatankers, Limassol USD 18m

Frontline, Oslo USD 150m

Crystal Ocean, Oslo USD 90m

Champion Tankers, Bergen

Champion Tankers, Bergen

Filscan Shipping, US USD 45m

Filscan Shipping, US en bloc bb

Green Reefers, Bergen USD 2.4 m
Mosvold Chemical, Krs S bb until 6.09

Mosvold Chemical, Krs S bb until 6.09

Mosvold Chemical, Krs S bb until 6.09

Mosvold Chemical, Krs S bb until 6.09
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Pris Kjøper

Aries Maritime, London

Aries Maritime, London

Aries Maritime, London

Dania Marine, Mariager
Korean

B+H Ocean Carriers, US

B+H Ocean Carriers, US

B+H Ocean Carriers, US

Sea Production, Oslo

Sea Production, Oslo

Sea Production, Oslo

Sea production, Oslo

breaking

breaking

Norwegian KS

Norwegian KS
undisclosed

Eitzen Chemical, Oslo

Eitzen Chemical, Oslo

Eitzen Chemical, Oslo

Eitzen Chemical, Oslo



M/S REM FORTRESS
02.10. 4926 brt.

M/S NORNEN

M/S BOURBON DOLPHIN
03.10. 2985 brt.

M/S KRITHO
04.10. 31 brt.

M/S BELLIZZIMA
05.10. 44 brt.

D/S BJOREN

M/S OLYMPIC OCTOPUS
20.10. 3102 brt.

M/S SALACIA
25.10. 36 brt.

M/S WEST-FREEZER
26.10. 577 brt.

M/S SU SU

M/S CHAIN TRIMMER
02.11. 499 brt.

M/S RONJA VIKING
02.11. 1276 brt.

Lekter MUDDER 074
08.11. 150 brt.

Lekter MUDDER 076
08.11. 207 brt.

Lekter MUDDER 077

M/S VIKING ATHENE
10.11. 2469 brt.

M/S PATTANA
15.11. 76 brt.

M/S CHAIA

M/S BOURBON MISTRAL
17.11. 3922 brt.

M/F BERGENSFJORD
21.11. 4325 brt.

M/S SJØVEG
23.11. 170 brt.

M/S MADAM MIN
23.11. 33 brt.

Lekter KNUSAREN

M/SYTTERØYNINGEN

M/S POCAHONTASIII
27.11. 32 brt.

M/SADVENTURE

M/S INGRID MAJALA

03.10. 761 brt.

10.10. 26 brt.

27.10. 24 brt.

08.11. 150 brt.

17.11. 29 brt.

24.11. 303 brt.

24.11. 632 brt.

27.11. 23 brt.

01.12. 845 brt.

LIKW - Rem Marine Shipping AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (312) Deler (moduler) er bygget i Polen

LNPS - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg
- Szczecin Ship Repair Yard Gryfia, Szczecin (301/1)

LNUM - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS),Fosnavåg
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (274) For-& akterskip v/ Maritim Ltd., Gdansk

LLBL - Rune Jensen, Grimstad
- Wangs Boats & Service AS, Arendal (1) (B.2005) Skrog v/ Colvig Craft Plc

LAHB - Fairline Norge Nordic Marine AS, Vollen/Oslo

LACX - Bygland Kommune, Bygland/Arendal
- ex norsk (B.1867)

LNSV - Olympic Octopus KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Søviknes Verft AS, Søvik (147) Skrog v/ S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea

LAGY - Frank Robert Remøy, Leinøy/Fosnavåg
- Fairline Boats PLC, Oundle (140)

LAJO - Seljevær AS, Stadlandet/Måløy (SF-60-S)
- ex Færøyane reg. WEST FREEZER ex norsk FRØYANES (1989)

LAGG - Jon Erich Dingstad, Oslo

LADB - Chain Services AS, Torvastad/Haugesund
- ex DIS-reg. CHAIN TRIMMER (B.1976) ex norsk BULK SEA

LAKA - Sølvtrans AS, Ålesund

- ex NIS-reg. RONJA VIKING (B.2006)
LK6214 - Secora AS, Svolvær

LK7335 - Secora AS, Svolvær
- ex norsk (B. 1992)

LK6201 - Secora AS, Svolvær
- ex norsk (B. 1993)

LAJX - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- West Contractors AS, Ølensvåg (27) Skrog JSC Shipbuilding Plan Severnaya Verft (795)

LAGZ - Partsrederiet Pattana DA (Bjørn Åkre Fischer, drift: Pattana Explorer AS), Stavanger
- ex britisk reg. MOVIN ON (B.1974)

JWOQ - Svein Lang, Bergen

LNXZ - Bourbon Offshore 111 KS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (275) Skrogdel v/ Maritim Ltd., Gdansk

LNZZ - Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø
- Aker Yard AS, Brattvåg (148)

LKKW - Norsk Megling 8t Auksjon AS, Bodø
- ex ureg.norsk statseid HARØY (B.1973)

LAHX - Knapskog Invest AS, Fedje/Bergen
- ex tysk reg. BRIAN II (B.1991)

LM8582 - Kristiansund Taubåtservice AS, Kristiansund

- ex ureg.norsk statseid (B.1982)
LNXL - Nor-Ferjer AS (HSD SJØ AS), Bergen

- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (53) Skrog v/ Western Shipbuilding Yard, Klaipeda
JWNR - Andreas Weidemann Voraa, Haslum/Oslo

LNRY - Geir Engebret Johansen, Kråkerøy/Fredrikstad
- ex dansk reg. ADVENTURE (B.1997)

LAKF - Silfaks Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-225-M)
- ex svensk reg. GANTHI (B.1998)

Norsk ordinert register 2006

- Fairline Boats Ltd., Oundle (26)

- Hanse Yachts, Greifswald (B.2005)

- ex norsk (B. 1992)

- ex svensk reg. CHAIA (B.2005)

- ex Jersey reg. KUNDABILU (B.1978)

-5-
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M/S COEURDE LION
05.12. 25 brt.

M/S ASPØY
08.12. 1186 brt.

M/S CARINE BELLA
12.12. 29 brt.

M/S LOCH NESS

M/S COAST TRADER
12.12. 2818 brt.

M/S ARTIC LADY
12.12. 1678 brt.

M/S LYSEFJORD
15.12. 267 brt.

M/S FJORDKATT
18.12. 226 brt.

M/F ØRLAND

M/S SIEM MARINER

M/S HOVDEN VIKING
28.12. 388 brt.

M/S TEISTEN

M/S HØEGH TREASURE LAKC6 - Carolita Shipping Limites (repr.: Leif Høegh 8c Co AS, drift: Høegh Fleet Services

M/S HØEGH TROVE LAKB6 - Martita Shipping Limites (repr.: Leif Høegh 8c Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS)

M/S SIEM MOLLIE LAII6 - Siem Offshore Inc.(Siem Offshore AS, Kristiansand, drift: Siem Rovde AS, Rovde),

M/S SPAR SCORPIO LAFN6 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen

M/S SOLANJO LKDX3 - Salina AS (Maritime Management AS,Leikanger),Bergen

M/S SAFMARINE DOUALA LAJV6 - Jaco Trader Shipping Ltd.(Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg

M/T CHAMPION POLAR LAJP6 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/T JO KASHI LAIK6 - Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen

M/S RONJA VIKING LAFV6 - Sølvtrans AS, Ålesund

M/S FOB LADY JXIP3 - Fob Shipping AS, Bergen

M/S TANUX II LAKH6 - Tanux Shipping KS (Tananger Offshore AS, Hafrsfjord), Brattvåg/Ålesund

M/S NORMAND MARINER LLQB3 - Solida KS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn

M/T MOLDANGER LAKM6 - Westfal-Larsen 8c Co. AS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen

M/S FAR STRAIT LAKA6 - Farstad Shipping Pte.Ltd. (Farstad Shipping ASA), Singapore/Ålesund

M/S SIGMA LAKT6 - Maritim Research I AS, (Maritim Management AS), Ålesund

12.12. 77 brt.

19.12. brt.

22.12. 3949 brt.

29.12. 278 brt.

05.10. 58684 brt. -ex Bahamas reg. HØEGH TREASURE (B.1999)

05.10. 58684 brt. -ex Bahamas reg. HØEGH TROVE (B.2000)

13.10. 2465 brt. - Aker Aukra AS, Aukra (121) Aker Braila, Braila (84), (skrog)

18.10. 32474 brt. - Chengxi Shipyard Co. Ltd., Shanghai (CX4210)

19.10. 1533 brt. - ex NOR-reg. STAKO (B.1981)

24.10. 13688 brt.

27.10. 28292 brt.

02.11. 15895 brt. -ex Panama reg. JO KASHI (B.2003)

02.11. 1276 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (179)

07.11. 52 brt. - ex NOR reg. PEGASUS (B.1986)

09.11. 496 brt. - ex Malaysia reg. SEALINK VANESSA 3 (B.2004)

28.11. 4462 brt.

04.12. 25707 brt. -ex Liberia reg. MOLDANGER (B.1997)

07.12. 3069 brt. - Brevik Construction AS, Brevik (43) Skrog v/ S.C. Aker Braila S.A., Braila (97)

08.12. 1467 brt. - ex britisk reg. SIGMA ex norsk GECO SIGMA (B.1972)

LAKG - Lioness Charter AS c/o SK Eiendom AS, Oslo

- ex finsk reg. (B.1976)
LAFM - Aspøy AS, Ålesund

- Solstrand AS, Tomrefjord (78) Skrog v/ Riga Shipyard, Riga (80)
JWPI - Offshore Charter Frode Hope, Nesbru/Oslo

LAJV - Loch Ness Shipping (Knut Ness), Sandnes/Bergen
- ex svensk reg. KBV-104 (B.1972)

LAKZ - Baltic Fjord AS (Bergen Shipping AS), Harstad/Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadine reg. NORDVIK ex norsk STENFJELL

LIRT - Artic Lady, Bergen/Florø
- Myklebust Verft AS, Gursken (42) Skrog v/ BLRT Laevaehitus ÖU, Tallin

JWLP - Lysefjord KS c/o Rogaland Trafikkselskap AS, Stavanger
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (522)

JWLV - Stavangerske Lokal AS, Stavanger
- Brødrene Aa AS, Hyen (246)

LNXI - Nor-Ferjer AS (Tide Sjø AS), Bergen/Trondheim
- Fiskarstrand Verft AS, Fiskarstrand (54)

LNXS - Siem Offshore Inc (Siem Offshore AS/Siem Rovde AS), Grand Cayman/Ålesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (314) Skrog v/ Christ, Polen

JWLM - Hovden Senior AS, Selje/Måløy (SF-4-S)
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (44)

JWNM - Tide Sjø AS, Bergen
- Fjellstrand AS, Omastrand (1675)

Norsk internasjonalt skipsregister 2006

ex USA reg. PHANTOM (B.1998)

AS), London/Oslo

London/Oslo

George Town/Ålesund

- ex Malta reg. SAFMARINE DOUALA (N.1986)

-ex finsk reg. PALVA (B.1986)

- ex NOR reg. NORMAND MARINER (B.2002)
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Velkommen til en triveliq maritim weekend på Norqes «sydspiss»

- fra rike laksefiskerier
til en omfattende skipsbygging

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Mandal 9.-10. juni 2007

Mandal

Årsmøte
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Velkommen til Mandal

trafikken mellom Nordsjøen og Men snart blomstret byens næringsliv igjen -en mange-
Østersjøen, og den gode Kleven arfef industri b/e etablert og et bredt spekter av pro
havn mnenfor Gismerøya ble alle- dukter brakte etter hvert Mandals navn langt ut over
rede i 1585 tegnet inn på den hol- byens og landets grenser. I denne sammenheng er det

landske kartografen Lucas Waghen- kanskje spesielt verd å nevne Marna-motoren, som
aers kart over norskekysten fra Aren- fremde ,es gir gjen ,yd ,angs vår ,ange kySt.dal til Jæren.

Også verftsindustrien blomstret, ikke minst som en
Kleven ble en møteplass for skip og sjø- fø; a „ af Toralf Westermoen sin og

folk fra alle verdens kanter, og i området pågangsmot seg som båtbygger her i
ble det bygd opp et omfattende service- Fra en sped begynnelse har det gjennom

tilbud både for fartøyer og mannskaper. På Gismer- jKne u(WWet et med et utrolig
jya utviklet dette seg til et av Norges største repara- Wer av fartøytypen og byen har plassert seg helt i
sjonsverft for seilskippa attenhundredetallet. for utvikling og produksjon av hurtig-
Dette sentrale møtepunktet, sammen med byens egen gående fartøyer både til sivile og militære formål,

skipsfart, brakte kulturimpulser av mange slag som pi e mite, bje „• s/uttet da det verftet 50m ;
fremdeles setter sitt preg pa lokalsamfunnet Mandal. d heter Umoe Manda , fa/e etab/ert å fomta e(ter
Ikke mmst fmner vi dette i den tette og lave trehus- det gam/e kjølhalingsverftet på Gismerøya. Og i løpet
bebyggelsen og de store patrisergårdene som vokste gv kon M Båtservlce Verft flytte s/n virksomhet fra
fram ved Mandalselvas munnmg fra midt pa 1600- den gamfe tyskerhangaren pi Vestnes til Gismerøya,

3 e ' der byen også har et moderne havneanlegg.

Grunnlaget for byen ble lagt gjennom en omfattende på deme bak menerjeg Norsk skipsfartshistorisk
eksport av trelast og rikelaksefiskenernoesom også Sebkap ha, jon e( dt val av årsmøtested
gjenspeiler seg ,de tre laksene i byvåpenet vårt. for 2æz • ønsker velkommen ti, en aktiv og
Eksporten la grunnlaget for byens egen flate, som tr)Ve// b der „•, t// rette for at ,andbasert
etter hvert vokste seg stor og brakte Mandals navn til -ørettet skal få gode forhold,
de fjerneste kysten

Omtrent hele byens eksistens var bygd på vind og seil. Med vennlig hilsen
og da seilskipsepoken tok slutt maktet ikke Mandal Åse Lill Kimestad
overgangen fra damp til motor. Resultatet ble et Ordfører

scanmudring umoe mandal
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KOMMUNE
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Årsmøte for

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Årsmøtet (generalforsamligen) for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

avholdes i Mandal lørdag 9. Juni 2007 kl 17.00

Sted: First Solborg Hotell, Mandal

Saksliste:

i) Konstituering
2) Valg av møteleder
3) Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen
4) Valg av to personer til å undertegne protokollen over generalförsamlingen

sammen med møteleder
5) Årsregnskapet bestående av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse,

noter og revisors beretning
6) Gjennomgang av årsberetninger og årsregnskaper for lokalforeningene
7) Innkomne forslag:

Forslag fra hovedstyret:
1) Generell endring av statuttene
2) Utkast til retningsgivende statutter for lokalforeningene
3) Eventuelle andre forslag som måtte bli innsendt til styret

8) Valg i henhold til statuttene
9) Godkjennelse av styremedlemmer og personlige vararepresentanter for

lokalforeningene
10) Årskontingent for 2008
11) Driftsbudsjett for 2008
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Året 2006 har vært et aktivt år for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Økonomi og oppslutning viser framgang, lokalavdelingene har holdt en god møteaktivitet,
medlemsblad og hjemmeside fungerer bra og hovedstyret har kommet i gang med planer for
profilering og videre utvikling.

Det økonomiske resultat for året viser et overskudd på 83.361 kroner og en egenkapital på
163.310, noe som er en fordobling i forhold til 2005.

Vi kan notere god tilvekst i medlemstallet også i 2006, fra. 1477 til 1530 medlemmer. Dette er en
netto tilvekst på 53 medlemmer, noe som særlig skyldes at föreningen er mer synlig med egen
hjemmeside.

Medlemsbladet SKIPET kom ut med 4 nummer med til sammen 294 sider. Bladet opplever et
jevnt tilsig av bidrag fra medlemmene, både artikler, fotos, observasjoner, annonser mm.
Hjemmesiden www.skipet.no er vel etablert som nettsted, med betydelig innhold i form av
skipslister, forlis, skorsteinsmerker og informasjoner om møter, mm.

Föreningens fotosamlinger har i 2006 kommet medlemmene til glede gjennom salg fra Jenssen
samlingen. Dette har også bidratt godt til det økonomiske resultat.
Lokalavdelingene melder om god aktivitet.
NSS-Østlandet har hatt månedlige møter vår og høst på forskjellige steder rundt Oslofjorden.
NSS Haugaland har månedlige møter på Kortanes i Haugesund. NSS Bergen har sine møter i
samarbeid med Norges Fiskerimuseum, NSS Nordvest i Ålesund og NSS Nordmøre holder aktive
møteprogrammer med god tilslutning. En ny lokalavdeling er under etablering i Stavanger
området.

Biblioteket på Karmøy (Alf Johan Kristiansen) låner ut bøker og tidsskrifter til medlemmene.

Selskapets ledes av et hovedstyre bestående av et arbeidsutvalg på 4 medlemmer (formann,
kasserer, sekretær og redaktør), samt formennene i lokalavdelingene.
Arbeidsutvalg, revisor og valgkomite velges av årsmøtet.

I år 2006 ble årsmøtet avviklet 10. juni på Vikaneset i Frei kommune ved Kristiansund. Årsmøtet
valgte slik:

For 1 år:
For 2 år:
Ikke på valg:
For 1 år:
For 2 år:
Ikke på valg

For 1 år:
For 1 år;
For 1 år;

Fra lokalavdelingene har følgende formenn vært med i hovedstyret: Einar Onsøien - NSSØ, Stein
Erik Dagsland - NSS Haugaland, Per Albert Lund - NSS Bergen, Svein Blindheim - NSS Nordvest
og Einar Sæter - NSS Nordmøre.

Vi takker lokalföreningen NSS-Nordmøre v/formannen Einar Sæter for solid innsats med
planlegging og gjennomføring av årsmøtet 2006.

Årsberetning 2006

Formann Terje Nilsen
Sekretær Frode Folkestad
Kasserer Leif K. Nordeide
Redaktør Dag Bakka jr.
Revisor Harald Bjørkli
Vararevisor Per Albert Lund

Valgkomite Dag Bakka jr
Valgkomite Einar Onsøien
Valgkomite Alf J. Kristiansen

Frode Folkestad
sekretær
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Resultatregnskap pr. 31.12. 2006:

Inntekter 2006 2005

Kontingent 491.400 402.300
Salg eldre utg.SKIPET m.m. 41.090 4.545
Gaver m.m. 19.180 11.590
Ref.moms/tilskudd 13.830 10.444
Renteinntekter 4.720 2.322
Inntekter: 570.220 431.201

Utgifter
Trykking SKIPET 326.850 325.850
Portoutgifter 55.422 53.376
Andre driftsutgifter 14.619 13.244
Biblioteket 11.000 11.294
Medlemsskap i andre foreninger 1.477 1.410
Bankomk. 0 873
Årsmøte/styremøte m.m. 45.991 15.773
Endring forsk.bet. kontingent (290.400-258.900) 31.500 -39.300

Utgifter: 486.859 382.520

Årets resultat (overskudd) 83.361 48.681

Balanse pr. 31.12. 2006:
Eiendeler:
Beholdning kasse/bank 453.710 338.851

Kortsiktig gjeld og egenkapital:
Forskuddsbetalt kontingent 290.400 258.900

Eiendeler pr. 01. 01. 06 79.949 31.268
Årets overskudd 83.361 48.681

Egenkapital per 31. desember 2006 163.310 79.949

Bergen, 14.01.2007

Leif K. Nordeide Terje Nilsen Harald Bjørkli
kasserer formann revisor

V J



Reiseguide
Trondheim - Mandal
Tog: Trondheim - Oslo / Oslo - Kristiansand
Fly: Værnes - Kjevik / Kristiansand. /
Flybuss: Kjevik - Kristiansand 20 min.
Buss: Kristiansand - Mandal ca. 40 min.

Kristiansund - Mandal
Buss: Kristiansund - Oppdal
Tog: Oppdal - Oslo / tog Oslo - Kristiansand
Buss: Kristiansand - Mandal ca. 40 min.
Buss: Oslo - Mandal via. Kristiansand rute - 22 - 190

Fly: Kristiansund - Kjevik.
Buss: Kjevik via Kristiansand - Mandal - rute 26 - 202
Buss: Kristiansund - Oslo rute: 22 - 149 (nattbuss) med
korrespondanse Oslo - Kristiansand / Mandal - rute 22 -

Ålesund - Mandal
Fly; Vigra - Kjevik
Buss: Kjevik - Mandal via Kristiansand - rute 25 -001

Haugesund - Mandal
Via Stavanger - tog fra Stavanger via Kristiansand
Via Stavanger - buss direkte til Mandal
Via Stavanger - fly til Kjevik/ Kristiansand
- buss til Mandal via Kristiansand

Stavanger - Mandal
Buss - direkte

Tog: Stavanger - Kristiansand
Buss: Kristiansand - Mandal

Bergen - Mandal
Fly til Kjevik/Kristiansand - buss til Mandal via Kristiansand
Buss: Kystbussen Bergen - Stavanger, buss Stavanger - Mandal eller
tog Stavanger - Kristiansand

Oslo / Østlandet - Mandal
Fly: Gardermoen - Kjevik / Kristiansand
Buss: Kjevik - Mandal via Kristiansand - rute: 25 - 001
Tog: Oslo - Kristiansand
Buss: Kristiansand - Mandal
Buss: Oslo - Kristiansand. Kristiansand - Mandal

De enkelte rutenr.for bussreiser søker du lett fram på www.startsiden.no
- søk etter «rute 22 -190» osv.

190

Kontingent 450.000

Salg/gave 25.000
Renter 2.000
Sum inntekter: 477.000

Trykking Skipet 360.000
Porto 60.000
Drift 17.000
Bibliotek 12.000

Omkostninger 1.000
Årsmøte/styremøter/
til disp 27.000

Sum utgifter 477.000

1500 medlemmer å kr 300-

Kontingent 465.000
Salg/gave 32.000
Renter 3.000
Sum inntekter: 500.000

Trykking Skipet 350.000
Porto 65.000
Drift 20.000
Bibliotek 14.000

Omkostninger 1.000
Årsmøte/styremøter/
til disp 50.000

Sum utgifter 500.000

1550 medlemmer å kr 300-

Styrets forslag
til budsjett

for 2007 og 2008

Budsjett 2007

Budsjett 2008
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Lørdaq 9. juni
Kl. 09.30-12.00: Omvisning i Mandal Bymuseum

og byvandring i gamlebyen
Kl. 12.00-12.45: Lunch

Kl. 13.15-14.15: Omvisning Båtservice Verft
(Vestnes)

Kl. 14.30-16.00: Kleven havn og omvisning
Umoe Mandal

Besøk i Mandal Bymuseum og en vandring i byen med
mer enn 600 verneverdige hvitmalte "Sørlandshus"

Omvisning ved museumsbestyrer Knut Lindseth. Mandal
Bymuseum holder til i Andersengården, en kjøpmannsgård fra
1801. Museet har egen sjøfartsavdeling og skutegalleri, her er
fiskerimuseum for Agderkysten og her er kunstsamlinger hvor
bl.a. Mandalskunstnerne Adolf Tidemand og Gustav Vigeland er
representert. Etter besøket i Bymuseet tar Lindseth oss med på
byvandring i gamlebyen. Gjennom trange brostensgater skal vi
på en og halv times tur få oppleve den kulturhistoriske verdifulle
bebyggelsen og det særpregede bygningsmiljøet samtidig som vi
får presentert Mandal bys historie - fra rene fakta til spennende
historier om "mandalitter" fra gamle dager. Se fram til en for
middag med arkitektur, seilskutetid og Mandalkunstnere. Formid
dagen avsluttes med en enkel lunch. Vi satser på godt vær og går ut
fra at lunchen skal inntas i fri luft, men vi har innendørs alternativ
hvis værgudene ikke er på vår side.

Verftsbesøk og seilskutehavnen Kleven

Kl. 13.00 skal vi ut på en kort busstur. Fra Mandal sentrum blir vi
transportert først til Båtservice Verft sitt anlegg ved den tidligere
tyskerhangaren på Vestnes. Her skal vi ha en times orientering
hvor representanter fra Båtservice Verft "tegner og forteller".
Deretter bringer buss oss til den tidligere seilskutehavnen Kleven.
I seilskutetiden var Kleven en av Nord-Europas livligste seilskute
havner. Både "Trappegada" og de gamle skipperhusene gir oss
deler av historien bare ved å være der. Lokal guide tar oss med
rundt til fots og her vil vi få et reelt inntrykk av hvorledes seil
skutehavnen var i sin storhetstid. Deretter skal vi over moloen til
Gismerøya hvor det i sin tid var et av Norges største kjølhalings
verft for seilskip. På grunnen til det tidligere kjølhalingsverftet
finner vi i dag Umoe Mandal. Umoe Mandal - som nok mange av
våre medlemmer er kjent med - bygger i disse dager marine
fartøyer i Skjoldklassen. Her vil det bli tilrettelagt for omvisning -
men "spionkameraene" må dere legge igjen i bussen. Etter be
søket på Umoe Mandal vil buss bringe oss tilbake til Sjøsanden.

Formelt årsmøte starter kl. 17.00. Dette skjer på First Hotell
Solborg i Mandal sentrum.

Kl. 19.15 samles vi til felles middag og kl. 19.45 går vi til bords
med byens kvinnelige ordfører Åse Lill Kimestad og museums
bestyrer Knut Lindseth som våre gjester. Etter en helt sikkert
hyggelig middag er det tid for det sosiale. Vi regner med "at
natten ennå er ung i Mandal".

Søndaq 10. juni
Kl. 10.00 -12.00: Spasertur til Risøbank og Furulunden

Lord Salvesens sommersted Risøbank

I naturområdet Furulunden - i gangavstand fra vårt overnattings
område på Sjøsanden - finner vi stranden "Lordens". Her ligger
ærverdige Risøbank som den skotske lord Edward T. Salvesen i
1901 lot oppføre som sitt sommersted. Eiendommen ble i 1971
sikret for ettertiden ved at Den Norske Stat og Mandal kommune
overtok eierskapet til så vel Risøbank som til det vel 1300 mål
store friområdet Furulunden. Vi går ut fra at vi skal kunne
komme innom dørene til lord Salvesen, hvor lokal guide for
teller noen spennende historier.
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Ved skipsverftene i Mandal var kjølhaling en vesentlig del av vlrksomheten.
Dette gjaldt først og fremst verftet på Gismerøya, men også ved verftene i
elva ble det kjølhalt fartøyer. Det var også her den siste kjølhalingen ble
foretatt, da skonnert «Gerd» ble kjølhalt sommeren 1935. Til høyre ligger
Marnar Bruk.

O
Årsmøtet (generalförsamlingen)

for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Mandal lørdaq 9. juni 2007 kl. 17.00
Saksliste:

1) Konstituering.
2) Vaig av møteleder.
3) Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen.
4) Valg av to personer til å undertegne protokollen over general-

5) Årsregnskapet bestående av styrets årsberetning, resultatregnskap,
balanse, noter og revisors beretning.

6) Gjennomgang av årsberetninger og årsregnskaper for lokalforeningene.
7) Innkomne forslag - forslag fra hovedstyret:

8) Valg i henhold til statuttene.

9) Godkjennelse av styremedlemmer og personlige vararepresentanter
for lokalforeningene.

10) Årskontingent for 2008.
11) Driftsbudsjett for 2008.

Etter møtets avslutting vil det ca. kl. 19.15 bli servert fellesmiddag for års
møtedeltakerne med ledsagere hvoretter resten av kvelden er satt av til
sosialt samvær. Vi minner om at årsberetning og regnskap for lokalavdel
ingene skal være innsendt til föreningens sekretær, og at lokalavdelingene
skal utpeke medlemmer til hovedstyret. Medlemmer som skriftlig henvender
seg til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, postboks 87 Rådal, 5857 Bergen, og
som ber om det, vil få seg tilsendt hovedstyrets forslag til nye statutter for
föreningen. En slik utsendelse vil skje ca. I.juni 2007. I henhold til förening
ens statutter har ethvert medlem som senest innen årsmøtets start har betalt
medlemskontingenten rett til å være til stede på årsmøtet. Vi antar likevel
at samtlige av de som ønsker å delta på årsmøtet også vil være med på det
spennende programmet som er lagt opp. Av denne årsak ber vi om at
bindende påmelding skjer innen onsdag 28. mars 2007.

Styret

församlingen sammen med møteleder.

1) Generell endring av statuttene.
2) Utkast til retningsgivende statutter for lokalforeningene.
3) Eventuelle andre forslag som måtte bli innsendt til styret.

Velkommen til Årsmøtet 2007. Norsk Skips
fartshistorisk Selskap arrangerer årsmøtet
2007 i Mandal i helgen 9. og 10. juni.

For første gang er arrangementet lagt til et
sted uten lokalförening. Grunnet dette vil
hovedforeningen stå som arrangør av års
møtet. Det er for øvrig også første gang
møtet legges til "det blide Sørland".

Sjøfartsbyen Mandal er vel kanskje for
mange mest kjent for sin flotte Sjøsanden
og skjærgården øst og vest for byen. For
oss sjøfartsinteresserte vil også Mandal
huskes både for Båtservice Verft, Wester
moen Hydrofoil AS og rederiet Einar Saa
num. Videre kan Mandal Motorfabrikk
nevnes. 1 tillegg har flere fraktefartøyer og
fiskebåter hatt Mandal som hjemmehavn.
Et annet rederi med aner fra Mandal er det
ikke ukjente skotske rederiet Christian Sal
vesen i Leith.

Vi håper med dette at flest mulig vil merke
av denne helgen i kalenderen og ta turen
til idylliske Mandal, og vi tror det skal bli en
interessant og hyggelig helg for dsltakerne.

Vel møtt til en flott helg i Mandal.

Stavanger, 3. mars 2007
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Terje Nilsen formann

For å sikre middag og overnatting, må
påmelding må skje innen onsdag 28. mars.

Påmelding til:
Terje Nilsen, tlf. 51 56 22 56/918 95 344
Adr.: Sverdrups gt 33, 4007 Stavanger
E-mail; tnil4@broadpark.no

På www.skipet.no finner du info om
ønskede opplysninger i anledning påmeld
ing. Fra hovedsiden går du til "Skipet Info
Forum", deretter til "Hovedstyret".
Egenandel pr. person: Kr. 500,-. Ledsager
er også i år velkommen til å være med på
den kulturhistoriske og sosiale delen av
arrangementet (dog ikke det formelle
årsmøtet lørdag ettermiddag). Dersom
antall deltakere på langt nær overstiger
deltagelsen fra årsmøtet i 2006, kan det bli
aktuelt å foreta en mindre økning av
egenandelen for ledsagerne. Dette vil bli
meddelt de påmeldte umiddelbart etter at
påmeldingsfristen er passert.

Overnatting Ved ankomst Mandal fredag
ettermiddag og kveld er det bestilt over
natting på Sjøsanden Familiepark. Her er
det reservert rom i hytter og leiligheter.
Også fra lørdag til søndag er det bestilt
overnatting på Sjøsanden Familiepark.

Følgende er inkludert:
• Overnatting fredag-søndag
• Frokost (sosialt, selvbetjening)

• Kulturhistoriske arrangementer
lørdag og søndag

• Lunch lørdag
• Fellesmiddag lørdag kveld
• Frokost (sosialt, selvbetjent)

lørdag morgen

søndag morgen
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M/S POLAR EXPLORER LAKW6 - Arrow Seismic Invest IV Limited (GC Rieber Shipping AS), Orford/Bergen

M/S SILVER HORN LAKU6 - Silver Horn KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen

M/T MAURANGER LAKL6 - Mauranger KS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen

M/S SILVER CAPE LAKV6 - Silver Cape KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen

M/S GEOWAVE COMMANDER LAKY6 - Master and Commander AS (Geoshipping AS, Øvre Ervik), Oslo/Bergen

September 2006:
M/S SLAGBJØRN (LMLZ) (269/-/1955) ex FLØYTIND - 78 - fra Statens
Vegvesen Troms, Tromsø til Norsk Megling & Auksjon AS AS, Bodø/
Tromsø. I desember til Namsos Dykkerselskap AS, Namsos/Tromsø
og omdøpt til RÅN.

Oktober 2006:
M/S AFRODITE (LNEK) (41/-/1917/46) ex ROMSDALSFISK - 97 ex
VEMUND - 67 ex KVALBERG - 59 - fra Johnny Dolve, Kragerø/ Molde
til Roger Steiner, Skien/ Molde.
M/S AURLANDSFJORD (LNJC) (35/-/1984) ex EJORDFART - 94 ex
GULLVING - 94 - fra Halden & Edvardsen ANS (Hans Ivar Edvardsen),
Kabelvåg/Bergen til Lødingen Skyssbåtservice AS, Vestbygd/Bergen,
deretter omdøpt til SEA EXPRESS og hjemsted endret fra Bergen til
Harstad.
M/S AXEL (LCMC) (40/-/1878) - fra Arne Johan Sagen, Laksevåg/Bergen
til Ronny Stabben, Nordstrøno/Bergen.
M/S BROADWAY (LHNV) (56/-/1990) - Oslo Fjorden Charterservice AS,
endret adresse fra Tønsberg til Husøysund, hjemsted fortsatt Oslo.
M/S BUGØYNES (LKXS) (160/244/1957) ex FRØYHAV - 01 ex SØLV
TRANS - 95 ex RIPNES - 86 ex IDA BAAGØ - 67 ex EBBA KLIT - 63
- fra til Tore Arne Thorsen, Grimstad/Vardø til SG Finans AS, Ly
saker/Vardø.
M/S CHARMING RUTH (LFDR) (26/-/1951) ex BØRHOLM - 73 - fra AS
Central, Ulsteinvik/Ålesund til Steinar Kulen, Ulsteinvik/Ålesund.
M/S GRIPFISK (LIQX) (474/600/1997) - fra Grip Skipsinvest AS, Kris
tiansund til Remøyværing AS c/o Hans Remøy, Leinøy/Kristiansund.
M/T HAVNEBUNKERS SENIOR (LAJG) (49/-/1968) - fra Steinar Halt
bakk, Kristiansund til Kristiansund Taubåtservice AS, Kristiansund.
M/S HELGASKJER (LDIE) (24/-/1917) - fra Leif Notøy, Fyllingsdalen/
Bergen til Vidar Gjervik, Erdal/Bergen.
M/S LAUVANGER (LDKU) (28/-/1943) ex M.W.ASHEIM - 91 ex
HÅLOGALAND - 66 ex KIRKESKØYTA - 55 - fra Tore Ingebrigtsen,
Tromsø/Hammerfest til Askvoll Fjordhotell Anne Grete Tefre, Askvoll/
Hammerfest.
M/S LESSING (LEJB) (24/-/1889) - fra Reidar Birkeland, Avaldsnes/Ko
pervik til Alf Johnsen, Brandasund/Kopervik.
M/S MALMØY (LHW) (75/-/1979) ex MAKØ - 98 - Bjørvik AS, Oslo til
BETE Eiendom AS, Skjærballen, omdøpt til MAKØ og hjemsted endret
fra Oslo til Fredrikstad.
Lekter MAMMUT MJØII (LK2215) (115/-/1974) - Sjøentreprenøren AS,
Bergen, omdøpt til MJØ II og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen.
M/S MAUD (LDBD) (-/-/1939) - fra Eldar Dalseth, Gjøvik/Oslo til AK
Båt og Bil AS, Drammen/Oslo.
M/S MAXIMUS (LIEZ) (59/-/1975) - Hvalersambandet AS, Skjærballen/
Fredrikstad, omdøpt til OLAVA.
M/S MIDNOR VIKING (LHXU) (329/430/1995) ex ROHAV - 02 - fra
Frøy Sjøtransport AS, Hamarvik/Ålesund til Brekstad Shipping SA.
(Eivind Terje Brekstad, Averøy), Puerto Montt/Ålesund.
M/S MISTYBLUEIV (LMVN) (43/72003) - fra Jørgen Kristian Jacobsen,
Kristiansand til Harlad Emil Veibust, Ålesund/Kristiansand.
M/S MOTIG I (LGVI) (39/-/1930) - fra Eivindvik Slip & mek. Verksted J.
Nygård, Eivindvik til Harald Krogstad, Trondheim og hjemsted endret
fra Bergen til Trondheim.
M/S NILS HOLM (LAIZ) (469/B/1968/75) - fra Ole Holm Fiskebåtrederi
c/o Ole Holm, Småla/Kristiansund til Storholmen Invest AS c/o Øystein

08.12. 2881 brt. - ex dansk reg. SOPHIE (B.1992)

18.12. 6419 brt. - ex Liberia reg. CAPE PALMAS (B.1991)

20.12. 25707 brt. -ex Liberia reg. MAURANGER (B.1995)

22.12. 6421 brt. - ex Antigua og Barbuda reg. CAPE FINISTERRE (B.1990)

28.12. 5631 brt.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

ex Singapore reg. GEOWAVE COMMANDER (B.1998)

Hurlen, Brattvåg/Kristiansund. I november omdøpt til STORSUND.
M/S NORDBEVER (LKFA) (188/71962/88) ex WESTGARTH - 81 ex
DUNCURLEV - 71 ex WESTGARTH - 62 - fra Arnt Enebakk AS, Lødin
gen til Norbar M/S Ståle Kristoffersen (Ståle Kristoffersen), Vedavågen,
omdøpt til NICO og hjemsted endret fra Narvik til Kopervik.
M/S NYFJORD (LENA) (499/820/1965) ex RENATE - 05 ex SYLVIA - 92
ex EKSOR - 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 84 ex POKAL - 80 ex
SVENNØR - 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - Nyfjord AS, Åkrehamn/
Kopervik, ommålt til 510 brt.
M/S NÅLSUND (LAME) (39/71963) ex JAN-ROLF - 94 ex FUGLØYSKJÆR
- 92 ex RAGNAR I - 83 - fra Partrederiet Brødrene Arntsen ANS
(Tommy Eivind Arntsen), Napp/Svolvær til Stiftelsen Nord-Norsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen/Svolvær og slettet i
merkeregisteret.
M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/876/1975/86) ex NORINDO SUN - 85
- fra Rovde Supply AS, Rovde til Ocean Rescue KS c/o Fearnley Finans
AS (ISM-ansv.: Siem Rovde AS, Rovde), Oslo og hjemsted endret fra
Ålesund til Bergen.
M/S SAGASUND (LLMD) (257/71964) ex SAGA LEJON - 01 ex MÄLAR
SUND - 93 ex TYRIHANS - 89 - MS Turisten Tore Hansen & Co. DA,
Aremark/Halden (ny ISM-ansv.: MS Sagasund AS, Aremark).
M/S SEA PRINCE (LHYQ) (21/71996) - Lødingen Skyssbåtservice AS,
Vestbygd, hjemsted endret fra Florø til Harstad.
M/S SJARM QWYL) (323/71958/63/77/78) - fra Partrederiet Hop
mark ANS (Torkel Ingvar Hopmark), Smøla/Kristiansund til Norsk
Skipsbrukt Tom Martin Sjuve, Kristiansand/Kristiansund og slettet i
merkeregisteret.
M/S STARCRUISE (LANE) (184/71975) ex TEISTEN - 96 ex ØYGAR
- 88 - Tollesund AS, Krakhella, omdøpt til LOSNA og hjemsted endret
fra Bergen til Florø.
M/T STENAALEXITA (LJKL) (77.440/127.466/1998) - Partrederiet Stena
Ugland Shuttle Tankers I DA (Ugland Nordic Shipping AS), adresse
endret fra Sandefjord til Stavanger (ISM-ansv: Teekay Marine Services
AS, Grimstad) og hjemsted fortsatt Grimstad.
M/T STENA SIRITA (LJZL) (77.410/127.347/1999) - Partrederiet Stena
Ugland Shuttle Tankers II DA (Ugland Nordic Shipping AS), adresse
endret fra Sandefjord til Stavanger (ISM-ansv: Teekay Marine Services
AS, Grimstad) og hjemsted fortsatt Grimstad.
M/S SVENNARNE (LNTJ) (28/71968) ex KVISLA - 80 ex ERIK OLA - 72
- fra Karl Raymond Andersen, Hammerfest til Fægfjord Turforening,
Kvalsund/ Hammerfest og slettet i merkeregisteret.
M/S TELSTAR (LLHN) (98/71939/77) ex MAMMUT - 03 ex SPITZBER
GEN - 63 ex OS II - 40 ex SPITZBERGEN - 39 - fra Peder Kristoffer Alfsen,
Beirstad/Ålesund til M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen.
M/S URVAAGI (LHLY) (436/B/1986) ex URVAAG -04 ex SØVIKNES -01
ex ASGEIR FRIMANNS - 95 ex GÄSHÖLMUR - 90 sjøsatt som QULLEQ
- fra B-0 Service AS, Averøy/Kristiansund til Berner Nygård c/o Berner
Matheus Nygård, Napp/ Kristiansund.
M/S VIKING QUEEN (LNAB) (2.295/3.200/1984/01) - fra Eidesvik Ship
ping AS Bømlo til Ocean Lanhoy KS c/o Fearnley Finans AS (ISM-ansv:
Eidesvik AS, Bømlo), Oslo, omdøpt til OCEAN KING og hjemsted endret
fra Haugesund til Bergen.
M/S VIKING TROLL (LNBZ) (2.516/2.350/1984/91/95) ex KONGSTEIN
- 87 - fra Eidesvik Shipping AS Bømlo til Ocean Lanhoy KS c/o Fearnley
Finans AS (ISM-ansv: Eidesvik AS, Bømlo), Oslo, omdøpt til OCEAN
TROLL og hjemsted endret fra Haugesund til Bergen.
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M/S ÅRSUNDFJORD (LJCE) (30/-/1941) - fra Alf Asbjørn Mørkedal, M/S STEIN VIKING (LLSA) (32/-/1973) - fra Ulvikfjord AS, Ulvik/Haug-
Kvisvik/ Kristiansund til Oddbjørn Aanes, Kristiansund.

November 2006:
M/S BOURBON SKAGERRAK (LCEK) (7.382/7.150/1976/81) ex
HAVILA SKAGERRAK - 03 ex SKAGERRAK - 00 - fra Bourbon Cable
AS, Fosnavåg til Nexans Norway AS (Bourbon Offshore Norway AS,
Eggesbønes), Oslo, omdøpt til NEXANS SKAGERRAK og hjemsted
endret fra Fosnavåg til Oslo.
M/T BUNKEROIL (LAQB) (92/-/1966) ex FINABUNKERS II - 00 ex DE
HOOP 3 - 77 ex BAROMA VI - ? - fra Giske Bunker AS, Giske/Ålesund
til Steinar Haltbakk, Kristiansund/Ålesund.
M/S CABELA (LCVA) (566/777/1961) ex CABALII -93 ex CABAL -93 ex
PETER SONNE - 76 - fra Ove A. Bernes, Fotlandsvåg/Bergen til Bernes
Frakt AS c/o Ove Bernes, Fotlandsvåg/Bergen.
M/S CELINABELLA (LLQV) (27/-/2001) - fra Trine Gundersrud, Nesøya/
Oslo til Ole Brubakken, Nesbru/Oslo og omdøpt til JOSEFINE VIII.
M/S CERES (LJBZ) (116/-/1937) ex STRÖMKARLEN AVTROLLHÄTTAN
- 98 ex VESTA - 96 - fra AS Preco, Oslo/Tvedestrand til Rederiet Ceres
AS, Oslo/Tvedestrand
M/S DOLMSUND (LDBW) (36/-/1964) ex FLATANGER - 90 - fra Ha Ka
AS, Smøla til Trond Vidar Hage, Frei og hjemsted endret fra Namsos
til Kristiansund.
M/S EWOS JR. (JWNZ) (677/840/1970/83) ex FEVÅG - 95 - fra Vextra
AS, Haugesund til Prepare AS, Leknes, omdøpt til POLAR-TRANS og
hjemsted endret fra Haugesund til Svolvær.
M/S FJELLTUN (LEDW) (94/-/1913) ex HOLMTUN - 04 ex FJELLTUN - 72
ex HØLEFJORDI -50 ex ENGENE -29 ex SUNDAL -28 - fra Fredship
AS, Austrheim/Bergen til Fredcoast AS, Austrheim/Bergen.
M/S FREDRIKSHALD (LEAB) (95/-/1890) ex JOTOR - 06 ex SUNDBUEN
- 76 ex HALDEN I - 57 ex FREDRIKSHALD I - 28 - fra Kystperlen AS, Oslo
til Fredrikshald Sømandsforening v/Tor G.Pettersen, Tistedal, omdøpt
til FREDRIKSHALD I, og hjemsted endret fra Bergen til Halden.
M/S GUTTORMSEN SENIOR (LMKY) (29/-/1983) ex ROLF MAGNE
- 86 - fra Seiland Kystfiske AS, Hønseby/Haugesund til Maritimus,
Florø/Haugesund og slettet i merkeregisteret.
M/S HALFDAN GRIEG (LNRS) (90/-/2006) - Redningsselskapet - Norsk
Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik, hjemsted endret fra Oslo til
Bergen.
M/S HARRY BORTHEN I (LCOG) (48/-1962) - fra Utdannings og
Forskningsdepartementet, Oslo/Trondheim til Hanson Sjøtransport
AS, Aukra/Trondheim. I desember omdøpt til HJELMEN og hjemsted
endret fra Trondheim til Molde.
M/S HAVSERVICE II (LADN) (285/-/1975) ex KJØLVA - 05 - fra Maritim
Mobil AS, Skjervøy/Tromsø til Boreal Maritim AS, Skjervøy/Tromsø.
M/S HIAWATHA II (LEEB) (29/-/1949) - fra Nils Petter Mortensen,
Marnardal/ Stavanger til Kjell Magnus Gran, Mandal/Stavanger.
M/T KLAS (LMZK) (48/-/1967) - fra Ove Viland, Skånevik/Stavanger
til Hordaland Fylkeskommune avd. for vidaregående opplæring c/o
Rubbestadneset Yrkesskule, Rubbestadneset/Stavanger.
M/S KONGSHAVN (JXBE) (25/-/1974) - fra Terje Johansen, Namsos til
Agder Marine AS, Kristiansand/Namsos.
M/S LENA KRISTIN (LM4361) (24/71971) ex VALVÆRING - 87 ex NOT
FISK - 84 - fra Alta Fiskeriselskap AS, Alta/Brønnøysund til Brønnøy
Kystkulturgruppe, Brønnøysund og slettet i merkeregisteret.
M/S MELLØS (LDXL) (45/-/1894) ex RUGGEN 4 - 98 ex MELLØS - 55
ex FRIER - 33 - fra Norden Contracting AS c/o Einar Torsvik Misje,
Ågotnes/Oslo til AS Flyfisk, Storebø/Oslo.
M/S OCEAN FLOWER (JWVF) (1.274/550/1974/85) ex NORMAND
FLOWER - 85 - fra Rovde Supply AS, Rovde til Ocean Rescue KS c/o
Fearnley Finans, Oslo (ISM-ansv: Sartor Shipping AS, Steinsland), hjem
sted endret fra Ålesund til Bergen.
M/S OSCAR SUND (JXNI) (345/-/1987) ex OTRØTING - 93 ex SEA
PRAWN - 90 - fra Høgskolen i Bodø, Bodø til Kvitbjørn AS, Skjervøy,
omdøpt til MERIDIAN og hjemsted endret fra Bodø til Tromsø.
M/S RAANA (JWPW) (148/85/1957/91) - fra M. Hjorteseth Shipping
AS, Mathopen til Aljos Marine & Industri AS, Namdalseid og hjemsted
endret fra Florø til Namsos.
M/S SABILA (LLCH) (77/-/1972) - fra Sabila AS c/o Ragnar Halldor Tveit,
Nærsnes/Oslo til Ketil Odland, Fyllingsdalen/Oslo.
M/S SJØBLOMSTEN (LNEW) (31/-/1915/44/00) - fra Barren AS, An
denes/Svolvær til Vesterålen Maritime Klubb, Sortland/Svolvær og
slettet i merkeregister.

esund til Fjordcruise AS, Tvedestrand/Haugesund. I desember endret
hjemsted fra Haugesund til Tvedestrand.
M/S STERKE CHRISTIAN (LMIO) (31/-/1905) ex STERL - 03 ex SJEF
- 01 ex ISEGRAN - 89 ex STEGLA - 70 ex STÆRK - 55 - fra Espen
Johansen, Bergen/ Kristiansand til Dag Ove Marthinsen, Mathopen/
Kristiansand.
M/S STRANDBY (LHTF) (203/-/1978/03) - fra Mehamn Havsnurrevad
AS c/o Senja Maritime Kompetans AS, Senjahopen/Tromsø til Båragutt
AS, Hol i Tjeldsund/ Tromsø og slettet i merkeregisteret.
M/S SULEDROTT (LMYG) (1.525/1.900/1984/94) ex UTE - 04) - Nye
Sulevær AS, endret c/o Viks Partrederi, Helgøysund/Haugesund.
M/S SULEVÆR (LHCG) (1.242/1.580/1977) ex NORDSTAR - 94 - Nye
Sulevær AS, endret c/o Viks Partrederi, Helgøysund/Haugesund.
M/S SØLVBAS (JWLO) (1.310/1.050/1974/85) ex NORMAND PRODUCE
- 85 - fra Rovde Supply AS, Rovde til Ocean Rescue KS c/o Fearnley
Finans AS (ISM-ansv.: Sartor Shipping AS, Steinsland), Oslo, omdøpt til
OCEAN PRODUCE og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen.
B/S WEST NAVIGATØR (LIPI) (69.851/C/1998) ex WEST NAVION - 03
ex MST ODIN - 98 - fra Smedvig Rig AS, Stavanger til Seadrill Rig AS,
Stavanger.
Rig WEST VENTURE (LFAA) (31.248/B/2000) - fra Smedvig Rig AS,
Stavanger til Seadrill Rig AS, Stavanger.

Desember 2006:
M/S BAROLO (LNTV) (40/-/2005) - Taf Invest AS, Nesttun/Moss, omdøpt
til SEA DREAM III.
M/S BOURBON BORGSTEIN (LMCM) (3.905/2.851/2003) ex HAVILA
BORGSTEIN - 03 - fra Island Offshore II KS, Fosnavåg til Bourbon
Offshore II KS (ISM.ansv: Bourbon Offshore Norway AS, Eggesbønes),
Fosnavåg.
M/S BOURBON CROWN (LMLY) (3.154/2,851/2001) ex HAVILA
CROWN - 03 - samme som BOURBON BORGSTEIN.
M/S BOURBON SURF (LMCP) (3.905/2.350/2003) ex HAVILA SURF
- 03 - samme som BOURBON BORGSTEIN.
M/S COLOR TRAVELLER (LMMW) (17.098/2.679/1981) ex THJELVAR
- 04 ex SALLY STAR - 97 ex TRAVEMUNDE LINK - 88 ex TRAVEMU
NDE - 87 - Rederiaktiebolaget Gotland (repr.: Bjørn Hannestad, Oslo,
drift: Thjelvar AS, Oslo, ISM-ansv: Color Line Marine AS, Sandefjord),
Visby/Larvik, omdøpt til THJELVAR.
M/S FLØTTMANN (LJFS) (47/-/1980) - fra Narvik Havnesen v/Havne
fogden, Narvik til Narvik Havn KF, Narvik.
M/S FREITIND (JWNO) (499/750/1962) ex ALVERSTRAUM - 99 ex
VIKSTRAUM - 98 ex TONE OLISE - 86 ex MARINA COAST - 74 ex
FINNO - 70 - Tor Hage Transport, Frei/Kristiansund, omdøpt til
ØYTRANS.
M/S FYRHOLMI (LM6602) (46/-/1978/92) ex FYRHOLM -04 ex ROY
VIDAR - 81 - fra Arild Refsnes c/o Olav Arild Refsnes (Alf Helge Urang
sæter, Finnås), Husbysjøen/Bergen til Vidar Onarheim, Finnås/Bergen
og slettet i merkeregisteret.
M/S GAMLE HAVSTEIN (3YNR) (77/-/1959) ex LANGGRUNN - 04 ex
HAVSTEIN - 01 - fra Tore Solbakk Næss, Tau/Stavanger til Tore Næss
og Hallgeir Barkved, Tau/Stavanger.
M/S HAAHEIM (3YXR) (24/-/1961) - fra Sennholmen AS, Andenes/
Svolvær til Abelvær Kysthistoriske Förening, Abelvær/Svolvær og
slettet i merkeregisteret.
M/S JULIUS (JXSU) (45/-/1987) - fra AS Kvernsmolt, Storebø/Bergen til
Veststar AS, Storebø/Bergen.
M/S KODIAK (LHNM) (257/-/1995/97) - Astafjord Slakteri AS, Gratan
gen/Molde omdøpt til GROTANGER.
M/S KONGSFJORD (JXMG) (1.662/700/1987) - fra AS Rosund, Ålesund
til Maritim Research I AS, Ålesund og slettet i merkeregisteret.
M/S KORALNES (LHMY) (519/B/1987) ex STREMBINGUR - 95 ex
POLAR HARVESTER - 92 - fra Solheimtrål AS, Hustad/Harstad til
Skaregg AS, Ålesund/Harstad.
M/S KVEITEGGA (3YCV) (16/-/1957) - fra Hitra Havfiske AS, Sandstad/
Vardø til Garten Havfiske Børge Mikkelhaug, Garten/Vardø.
M/S NEPTUN (LHIM) (42/-/1990) ex HELLU - fra Riise Underwater
Engineering AS, Haugesund til Bolærnebåten AS, Tønsberg/Haug
esund.
M/S ODD SVERRE (LGOA) (173/B/1913) ex ESSO 33 - 64 ex KLAUS
-47 ex ALPHA -16 - fra Laksefjord Marine Farms AS, Lebesby/Florø
til Salmo Arctica AS, Leknes/Florø.
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M/S ONKEL BLÅ (LJYI) (88/-/1938) ex SKATE -05 ex ASKET -98 ex M/F SVEIO (LACK) (662/B/1975) ex RØBERG -96
BÆRØYFJORD - 87 ex BØFJORD - 76 ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57
ex SAGVÅG I - 57 - fra Terassedeck Ltd., Bergen til Svein Hallvard
Husebø, Stavanger/Bergen.
M/S OSKAR (LEDE) (70/-/1952) ex NORDRYGGEN - 93 - fra Bora Sand
frakt AS, Haried/Ålesund til Vilbjørn Pape, Hundvåg/Ålesund.
M/S PRIDE OF TELEMARK (LNTC) (28.559/3.810/1983) ex ALKMINI
A - 05 ex PRIDE OF PROVENCE - 05 ex PO PROVENCE - 03 ex P&OSL
POROVENCE - 02 ex STENA EMPEREUR - 98 - Lavi Shipping Limited
(endret repr./drift fra Kystlink AS til Nye Kystlink AS), Nicosia/Lange
sund.
M/S ROMSDALSFISKII (LAOG) (58/-/1988) - fra Vikenco AS, Aukra/
Molde til Pan Fish Norway AS, Ålesund/Molde.
M/S SIDDIS SKIPPER (LMLU) (2.604/3.500/2004) - fra Siddis Skipper
KS, Stavanger til Siem Meling Offshore DA (O. H. Meling 8t Co. AS),
Stavanger.
M/S SCUALUS (LDST) (253/-/1967) - fra Trondhjem Bugser AS, Trond
heim til Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Trondheim
M/S STABIL (LETE) (32/-/1944) - fra Trond Jahrmann, Nordre Frogn/
Fredrikstad til Lill Katrine Osflaten og Ronny Hladik, Sarpsborg/
Fredrikstad.
M/S STRAUMINGEN (LDNX) (40/-/1955) ex ARNE LONGVA - 67 - fra
Hansen Kystfiske AS Hammerfest/ Svolvær til Folla Kystlag, Rørvik/
Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S STRIL MYSTER (LLTU) (3.524/4.500/2002) - fra Supplyinvest KS,
Tananger/ Stavanger til Stril Myster AS (Simon Møkster Shipping AS,
Stavanger), Tananger/Stavanger.
Kranfartøy UGLEN (LHIF) (3.977/2.600/1978) - Ugland Shipping AS,
Grimstad (ny ISM-ansv.: Ugland Marine Services AS, Grimstad).
M/S VIKING DYNAMIC (LLTN) (3.524/4..500/2002) - fra Supplyinvest
KS, Tananger/Haugesund til Viking Dynamic AS (Eidesvik AS, Bømlo),
Tananger/ Haugesund.
M/S ØYSTRAND (ELEG) (499/B/2001) - fra Bømlo Brønnbåtservice AS,
Bremnes/ Haugesund til Frøy Sjøtransport AS, Sistranda/Haugesund.

Følgende skip er overført fra
HSD Sjø AS, Bergen til Tide Sjø AS,

Bergen med hjemsted Bergen
M/F AUSTEVOLL (LIGHT) (769/B/1979)
M/F AUSTRHEIM (LAMM) (749/B/1971/92) ex KVITSØY - 03 ex
FINNØY-95
M/S BARONEN (LHEJ) (172/17/1994)
M/S BEINVEIEN (LGCC) (305/50/1992)
M/F BJØRNEFJORD (LCKS) (2.871/B/1990) ex STAVANGER - 01
M/F BØMLO (LIWK) (1.206/B/1972/96) ex LADEJARL - 96 ex HERDLA - 94
M/S DRAUPNER (LJYC) (735/53/1999)
M/F EIDFJORD (LADK) (1.213/485/1975) ex BJØRGVIN - 87
M/S ESPEVÆREKSPRESSEN (LDTE) (46/-/1991)
M/F ETNE (LINA) (1.660/B/1979) ex ASKØY - 88
M/F FEDJEFJORD (LLPA) (2.232/B/2001)
M/F FITJAR (LLIX) (740/325/1973/94)
M/F FJORDGAR (LLZX) (123/-/1967) ex TORULF - 90
M/F FOLGEFONN (LJJR) (1.182/597/1998)
M/F FUSA (LNHK) (675/B/1970/95) ex FUSA I - 87 ex STORD - 86
M/F HARDINGEN (LEWC) (2.631/700/1993)
M/F HORDALAND (LIBY) (1.184/B/1979)
M/F JONDAL (LNMT) (740/B/1974/96)
M/F KVAM (LFCR) (839/200/1977)
M/F KVINNHERAD (LHHQ) (839/284/1978)
M/F MELDERSKIN (JWLG) (1.974/B/1985) ex NORDFJORD - 96 ex
HERDLA - 92
M/F ODDA (LLEQ) (1.436/B/1982) ex TAU - 03
M/F OS (LHFA) (838/200/1978)
M/F ROSENDAL (JXTH) (768/B/1975) ex SEIMSTRAND - 98 ex STRYN - 93
M/F STORD (JXLL) (2.871/817/1987/90)
M/F STRANDEBARM (LARA) (743/B/1971/93)
M/F SUNNHORDLAND (LGPX) (3.780/797/1993)
ex HONNINGSVÅG - 00

M/S TEDNO (LGDI) (269/50/1992)
M/S TJELDEN (JXGS) (397/400/1986/91) ex ANNE LINE - 91
M/F TYSNES (LMHD) (534/-/1970/96)
M/F ULLENSVANG (JXES) (2.871/803/1986/91)
M/S UTGAR (LJRJ) (40/-/1991)
M/F VIKINGEN (LEVT) (2.631/700/1992)
M/S VINGTOR (LIBP) (478/100/1990) ex JET GAT - 96 ex PATTAYA
EXPRESS - 91
M/S VØRINGEN (LHSG) (103/-/1995)
M/F ØLEN (LFMU) (904/320/1977/90)
M/F FOLKESTAD (LNUJ) (1.910/B/2006) - Nor-Ferjer AS (endret ISM
ansv.: fra HSD Sjø AS til Tide Sjø AS), Bergen.
M/F YTTERØYNINGEN (LNXL) (632/B/2006) - samme som FOLKE
STAD.

Oktober 2006:
M/T BALTIC CLAIRE (LAFT6) (5.245/8.952/1991) ex MATVIK - 05 - fra
Baltic Claire Shipping Ltd. (repr.: Knut Johan Steneng, Oslo, drift: ASP
Ship Management AS, Oslo), Douglas/Oslo til Swetank Invest III AS c/o
Ness, Risan & Partners AS, Oslo.
M/T BRØVIG FJORD (LAGS6) (8.450/12.956/2005) ex SONGA PEARL
- 05 - Brøvig Chemical Tanker I KS, Oslo/Farsund (endret ISM-ansv.
fra Brøvigs Rederi AS, Farsund til OSM Ship Management AS, Kris
tiansand).
M/T BRØVIG OCEAN (LAIA6) (8.450/12.934/2006) ex SONGA ONYX
- 06 - Brøvig Chemical Tanker IV KS, Oslo/Farsund (endret ISM-ansv.
fra Brøvigs Rederi AS, Farsund til OSM Ship Management AS, Kris
tiansand).
M/T BRØVIG SEA (LAHT6) (8.450/12.902/2006) ex SONGA SAPPHIRE
- 06 - Brøvig Chemical Tanker III KS, Oslo/Farsund (endret ISM-ansv.
fra Brøvigs Rederi AS, Farsund til OSM Ship Management AS, Kris
tiansand).
M/T EVITA (LAGP3) (72.120/126.352/1988) - fra Ugland Shipping AS,
Grimstad til Knutsen Bøyelaster XI KS (ISM-ansv.uforandret: Ugland
Marine Services AS, Grimstad), Haugesund, omdøpt til EVI KNUTSEN
og hjemsted endret fra Grimstad til Haugesund.
M/S HUAL TREKKER (LAFB4) (33.374/11.977/1981) ex HUAL AN
GELITA - 00 ex ANGELITA - 82 - Leif Høegh & Co. Limited (repr.: Leif
Høegh 8j Co. AS, Oslo, drift: Høegh Fleet Services AS, Oslo), Hamilton/
Oslo, omdøpt til HØEGH TREKKER.
M/T NORDIC SAVONITA (LALT4) (58.959/108.153/1992) ex STENA
SAVONITA - 97 ex SAVONITA - 94 - fra Nordic Savonita LLC (repr.:
Arve Torkjel Ustgård, Hundvåg, drift: Teekay Marine Services ÅS,
Grimstad), Majuro/Grimstad til Teekay Navion Offshore Loading Pte.
Ltd (repr.; Stein Rynning, Stavanger, drift: Teekay Marine Services AS,
Grimstad), Singapore/Grimstad.
M/S ONEGO CHALLENGER (LACY6) (8.813/10.700/1984) ex IVAN
VISIN - 05 ex RETS TIMBER - 04 ex TIGER CAPE - 99 ex CAPE RAY - 97
ex MELFI MEXICO - 97 ex CAPE RAY - 96 ex BRIDGEWATER - 92 - Ivan
Visin Shipping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg,
omdøpt til JACO MERCHANT.
M/T OSCAR VIKING (LAWE4) (18.152/26.920/1983) ex OSCAR GAS
- 96 ex TIELRODE - 90 sjøs. PETROGAS II - fra Yara Ship AS (Barber
Ship Management AS, Lysaker), Porsgrunn/Oslo til BW Green Gas AS
(Bergesen Worldwide Gas ASA, Oslo), Oslo, omdøpt til BW HERMES.

November 2006:
M/T BERGE SAGA (LIR03) (44.151/55.173/1979) - Bergesen Gas Ship
ping AS (Bergesen Worldwide Gas ASA), Oslo/Stavanger, omdøpt til
BW SAGA.
M/T BOW HERON (LAJX4) (20.362/35.210/1979) ex IVER HERON
- 91 - fra Odfjell Tankers Asia II Pte. Ltd. (Odfjell ASA, Bergen), Singa
pore/Bergen til Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS, Haugesund),
Douglas/Haugesund, omdøpt til CASTOR.
M/T BRØVIG BAY (LAHI6) (8.450/12.910/2005) ex SONGA DIAMOND
-05 - Brøvig Chemical Tanker II KS c/o Pareto Management, Oslo/Far
sund (endret ISM-ansv.fra Brøvigs Rederi AS, Farsund til OSM Ship
Management AS, Kristiansand).
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M/T BRØVIG WIND (LAFZ6) (2.934/4.280/2005) ex LADY BEGONIA M/S STRILVAKT (LAGW) (570/350/1951/82/90) ex STRILBAS -82 ex
- 05 - Gezina AS, Oslo/Farsund (endret ISM-ansv.fra Brøvigs Rederi AS,
Farsund til OSM Ship Management AS, Kristiansand).
M/S HARMON (LAXQ4) (2.641/3.628/1991) ex BREMER EXPORT - 97
ex NEDLLOYD CARIBBEAN - 94 ex BREMER EXPORT - 93 - fra Par
trederiet Harmon ANS (Th. Jacobsen & Co. AS, ISM-ansv.: Th. Jacobsen
Management AS,), Sarpsborg til Fredship AS (ISM-ansv.: Karmøy Skip
sconsult Management AS, Skudeneshavn), Austrheim/Sarpsborg.
M/T HAVGLIMT (LAJS2) (30.950/38.585/1078) ex CENTUM - 87 - en
dret fra KS AS Centum til KS AS Centum c/o Bergesen Worldwidw
Gas ASA, Oslo
M/T HEBRIS (LMKR3) (15.397/20.566/1983) - endret fra Hektorgas AS
KS til Hektorgas AS KS c/o Bergesen Worldwide Gas ASA, Oslo.
M/T JO LIND (LAXZ5) (19.597/33.532/1982) ex JOHNSON CHEM
SPAN - 88 - fra Winterport Investment I B.V (Jo Tankers AS, Kokstad),
Spijkenisse/Bergen til Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad),
Singapore/Bergen.
M/T NCC RIYAD (LAUC4) (23.197/37.252/1995) - fra East Coast Mari
time Limited (Odfjell ASA, Bergen), Douglas/Bergen til National Chemi
cal Carriers Ltd. Co. (Odfjell ASA, Bergen), Riyadh/Bergen.
M/S TANUX I (LAGT6) (1.161/975/2006) ex ZAMIL 35 -06 - fra Tananger
Offshore AS, Hafrsfjord/Ålesund til Tanux Shipping KS (Tananger
Offshore AS, Hafrsfjord), Brattvåg/Ålesund.

Desember 2006:
M/S BOLD ENDEAVOUR (LAEW6) (8.840/8.376/1999) - fra Solstad
Offshore UK Limited (Solstad Shipping AS), Aberdeen/Skudeneshavn
til Deep Ocean ASA (ISM-ansv.uforadret: Solstad Shipping AS, Skude
neshavn), Haugesund, omdøpt til DEEP ENDEAVOUR og hjemsted
endret fra Skudeneshavn til Haugesund.
M/T BOW SATURN (LAHK2) (17.561/28.035/1976) ex BOW STAR - 98
- Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Haugesund, omdøpt
til SATURN.

M/S ENVOY (LMSQ3) (18.653/4.267/1979/96) ex EUROPEAN ENVOY
- 04 ex IBEX - 97 ex NORSKY - 95 ex NORSEA - 86 ex IBEX - 80 - Boa

Ro-Ro AS, Trondheim/ Langesund (endret ISM-ansv.fra : Kystlink AS,
Langesund til Taubåtkompaniet AS, Trondheim).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
September 2006:
M/S BRAMO 2 (LKRZ) (113/132/1899/03) ex PROGAS 3 - 96 ex VERPEN
- 69 ex FRAKTEMANN 3 - 51 ex PORS - 43 ex VICTOR - 41 - Troms

Fiskebåtrederi AS, Bekkjarvik/Oslo (T-262-T) - slettet 22.09.2006 som
forlist.

Oktober 2006:

M/S BRATTVÆRING (LM7165) (23/-/1980) - Partrederiet Brattværing
ANS (Leif Birger Hagen), Smøla/Kristiansund (M-66-SM) - slettet
27.10.2006 som opphugget.
M/S FJORD NORWAY (LMDV) (31.356/4.110/1985) ex SPIR - 03 ex
SPIRIT OF TASMANIA - 02 ex PETER PAN - 93 - Nordsjøferger KS
(Fjord Line AS), Bergen - solgt til DFDS A/S, København, Danmark,
omdøpt til PRINCESS OF NORWAY, signal OXED2 (DIS).
M/S LA POSTE (LJSP) (38/71993) - Kristiania Eiendomsforvaltning AS,
Oslo - solgt til Storbritannia
M/S LINHOLM (LKZD) (20/71920) ex JARLEN - 51 - Dag Olav Sætre,
Kleppestø/ Florø - slettet 05.10.2006.
M/S LOFOTFISK (LCOP) (32/71955) ex M.ELLINGSEN - 01 ex OLE
INGVALD - 96 ex LILL-HARRIETH - 94 - Øynes Fisk AS, Svolvær/Stok
marknes (N-28-V) - slettet 25.10.2006 som kondemnert.
M/S NEW ZEALAND ENDEAVOUR (LLIY) (38/71993) - Kristiania
Eiendomsforvaltning AS, Oslo - solgt til Storbritannia
M/S RAGG (LJDX) (463/549/1966) ex EWOS - 04 ex SALINA - 87 ex FOL
LAFJORD - 75 ex RAGG - 75 - Vextra AS, Haugesund - solgt til Bolivia
M/S ROSUND (LNWV) (958/600/1985) - AS Rosund, Vigra/Ålesund
(M-117-G) - solgt til Ukraina, samme navn, signal UUAN3.
M/S STAKO (LKDX) (1.533/1.450/1981) - Arctic Bulk AS (Maritime
Management AS, Leikanger), Førde/Bergen - solgt til Slaina AS (Mari
time Management AS, Leikanger), Bergen (NIS) omdøpt til SOLANJO
med signal LKDX3.

MØREBAS - 80 ex MØRETRÅL I - 66 - Team Møkster AS, Stavanger
- slettet 23.10.2006 som kondemnert.

M/S VADHOLMEN (LNGE) (710/B/1967) - Vadholmen AS, Lødingen/
Harstad (N-10-LN) - slettet 09.10.2006 som opphugget.
M/S VIKINGBANK (LLRR) (506/537/1984) ex UNITY - 06 ex UNITY
B - 95 ex PATHWÄY - 95 - Vikinghav AS, Kopervik (R-165-K) - solgt
til Sverige

November 2006:

M/S 3T (LMQZ) (22/71984) - Even Arthur Haug og Eva Malmstrøm,
Oppegård/ Oslo - solgt til Australia
Lekter BOABARGE 24 (LK6934) (343/72001) - Boa Offshore AS, Trond
heim - solgt til Sverige.
M/S DRAUGEN (LCCW) (21/71919/50) - Karl Viktor AS, Svolvær (N
347-V) - slettet 06.11.2006 som opphugget.
M/T FINATAGG (LFZH) (47/71955) - Wilhelm Olsen, Trondheim

- solgt til Nigeria
M/T GRIPTANK (LACC) (92/-/1950) ex FRØYBUNKER - 00 ex SAGAØY
- 98 ex PROOF 2 - 88 ex ESSO 37 - 74 - Steinar Haltbakk, Kristiansund
- solgt til Litauen.
M/S HALLGEIRSON (LKXJ) (66/71967/87) ex VANNØY - 87 - Oddvar
Nes AS, Botnhamn/Tromsø (T-19-LK) - slettet 23.11.2006 som opphug
get.
M/S KJØLNES (LMQO) (541/71970) - Kjølnestrål AS, Honningsvåg/
Hammerfest -slettet 01.11.2006 som opphugget.
M/S NORMAND MARINER (LLQB) (4.462/3.750/2002) - Solida KS
(Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NIS, samme navn,
signal LLQB3.
M/S PEGASUS (JXIP) (52/71986) - A/S Pegaship, Øvre Ervik/Bergen
- solgt til (NIS), FOB Shipping AS, Bergen, omdøpt til FOB LADY med
signal JXIP3.
M/S POLARSTJERNEN 1 (LINQ) (111/71855) ex KORTINA - 82 ex
STJØRDAL - 69 ex NAMDAL - 63 ex POLARSTJERNEN - 38 - Stiftelsen
Haugesjøen, Haugesund - slettet 09.11.2006 som opphugget.
M/S SKAREGG (LAPQ) (499/160/1989) - Skaregg AS, Valderøya/Ålesund
(M-89-G) - solgt til Danmark, til Brødrene Lyberth A/S, Manitsoq,
Grønland, omdøpt til LOUISE L. med signal
M/S STAVE SENIOR (LJOH) (46/-/1949/56/78) ex SVEØY JR- 03 ex
ORFJORD - 96 - Stadt Fiskeriselskap AS, Selje/Kristiansund (SF-40-S)
- slettet 27.11.2006 som opphugget.
M/S SUNDSKJÆR (LHIL) (78/71972/82/91) ex VÅGOS - 00 - Segla AS,
Fjordgard/Tromsø (T-184-LK) - slettet 22.11.2006 som opphugget.
M/S TEISTBØEN (JXGA) (30/71959) ex BLEIKSØY - 92 - Lofotværing
AS, Svolvær/Sortland (N-346-V) - slettet 06.11.2006 som opphugget.

Desember 2006:

M/S ALF-ARNE (LCPA) (79/71968/80) ex DOGGER - 73 - Berg Fiskerisel
skap AS c/o Aksel Hansen.AS, Senjahopen/Tromsø (T-127-BG) - slettet
30.12.2006 som opphugget.
M/S JENTA (LHNX) (576/71978) ex VADSØJENTA - 06 - AS Granit,
Vartdal/Vadsø (M-34-VD) - slettet 29.12.2006 som opphugget.
M/S NILS S (LDVR) (491/71976/79) ex TONNY - 01 ex ØYANNES - 79
- SGS Invest DA (Petter Johan Rasmussen, Håvik), Åkrehamn/Molde
(R-190-K) - slettet 14.12.2006 som opphugget.
M/S REKYL (JWSJ) (24/-/1957) - Tromstind II AS, Senjahopen/Stok
marknes (T-210-S) - slettet 18.12.2006 som opphugget.
M/S SKARHEIM SENIOR (JWYH) (70/-/1958/84/89/94) ex BÅTSF
JORDVÆRING - 97 ex SÆODD - 95 ex SKARHEIM SENIOR - 95 ex
BÅRAGUTT - 78 - Trinto AS, Henningsvær/Svolvær (N-8-V) - slettet
28.12.2006 som forlist.

M/S SØSTEIN (LLLA) (48/71973/84) ex STEIN BJARNE - 00 ex
P.HENRIKSEN - 85 - Dag Ivar Knutsen AS, Myhre (N-66-0) - slettet
18.12.2006 som opphugget.

Oktober 2006
M/S BALTICA (LAZF5) (21.224/13.772/1990) ex TRANSBALTICA - 03
- Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS (Barber Ship Management
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AS, Lysaker), Oslo - overført til Finland RoRo KS (Reederei F. Laeisz
Gmbh), Rostock, samme navn, signal DEAJ2.
M/T BERGITTA (LAOH5) (56.207/105.641/2000) - Bergitta KS c/o Pareto
Management (Bergshav Management AS), Oslo/Grimstad - solgt til
Bahamas
M/T BRALANTA (LAEB6) (1.958/2.541/1981) ex TOM LIS - 04 ex
LIESEL ESSBERGER - 92 - Bralanta AS (Brattli Shipping), Stavanger
- solgt til Storesund Tankrederi AS, Panama, omdøpt til ASTOR med
signal 3EHM8.
M/S FINLANDIA (LAZG5) (19.524/11.000/1981) ex TRANSFINLANDIA
- 03 - Finland RoRo KS c/o Fearnley Finasn AS (Barber Ship Management
AS, Lysaker), Oslo - overført til Finland RoRo KS (Reederei F. Laeisz
Gmbh), Rostock, samme navn, signal DEAK2.
M/S ORION (LAXG5) (605/493/1978/84) ex BJØRGVIN - 05 ex
BJØRGVIND - 03 ex LARS HAGERUP - 02 ex RINGVOLL - 83 - Sjölaskip
H.F. (AS Shipmanagement Ltd., Son), Hafnarfjordur/Bergen - overført
til Sjölaskip Hf (AS Shipmanagement Ltd.), Belize, samme navn, signal
V3DX3.
M/S SIBOTESSA (LAYJ4) (41.189/74.928/1992) ex VITESSA - 96 - K/S
Difko LXXIII c/o Difko Administration A/S (Forr.: Tschudi & Eitzen
Holding AS, drift: Tesma Holding AS, Lysaker), Holsterbro/Oslo - over
ført til K/S Difko LXXIII (B + H Equimer Singapore Re. Ltd.), Nassau,
Bahamas, omdøpt til SEAPOWET med signal C6VF9.
M/S SIEM MOLLIE (LAII6) (2.465/3.555/2006) - Siem Offshore Inc.
(repr.: Siem Offshore AS, Kristiansand, drift: Siem Rovde AS, Rovde),
Grand Cayman/Ålesund - solgt til Bergen Offshore Logistics Re. Ltd.
(Troms Offshore AS), Singapore, omdøpt til SICAL TORINO, signal
9VME5.
M/T SKAGICA (LAIB2) (4.070/6.433/1977) ex RYSTRAUM - 00 ex
CHIMISTE SAYID - 88 sjøs. CHEMIST LOUISIANA - Polegate Limited
(repr.: Bright Gulf AS, Kristiansand, drift: Ebon Ship Management AS,
Drøbak), Douglas/Arendal - overført til Madeira, samme navn, Polegate
Ltd. (EBS Shipmanagement AB), Madeira, signal CQPK.
M/S SKANDI BERGEN (JXJP3) (2.589/1.821/1987) ex FAR SCOUT - 96
- Geo Rederi AS (DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen
- solgt til Great Offshore Ltd. (The Great Eastern Shipping Co. Ltd.
(G.E.Shipping), Mumbai, omdøpt til MALAVIYA THIRTY SIX med
signal AUPE.
M/S WANI LOGGER (LAHS5) (2.602/3.092/1976) ex LOGGER -96 ex
NORRBOTTEN - 92 ex WELL MARLIN - 89 ex WESTERDIEK - 86 ex
GÄSTRIKLAND - 80 ex WESTERDIEK - 77 - Continental Ship Partner
AS (Continental Ship Management AS),Karmsund/ Haugesund - over
ført til Barbados, samme rederi og navn men med hjemsted Bridgetown
og signal 8PTI.
M/S WANI POINT (LHAN3) (2.062/2.525/1979/87) ex GARDPOINT - 03
ex LYS-POINT - 97 ex GARDPOINT - 96 ex LYS-POINT - 95 - Continental
Ship Partner AS (Continental Ship Management AS),Karmsund/Haug
esund - overført til Barbados, samme rederi og navn men med hjemsted
Bridgetown og signal 8PTJ.
M/S WANI WILL (LGKB3) (2.020/2.250/1978/93) ex GARDWILL - 03
ex LYS-WIND - 96 ex GARDWILL - 96 ex ULLERØ - 92 ex LYS-TIND
- 88 - Continental Ship Partner AS (Continental Ship Management
AS),Karmsund/ Haugesund - overført til Barbados, samme rederi og
navn men med hjemsted Bridgetown og signal 8PTK.

November 2006:
M/S HUAL TRIUMPH (LADG4) (53.578/16.391/1988) ex HUAL MAR
GARETA - 00 - Leif Høegh & Co. Shipping AS (Høegh Fleet Services AS),
Oslo - solgt til World Car Carriers Inc. (MO Ship Management Ltd),
Monrovia, Liberia, omdøpt til NORDIC SPIRIT med signal A8JE2.
M/T KASLA (LAQQ5) (4.724/6.883/1974) ex KIISLA - 96 - K/S Kasla c/o
Alba Shipping A/S (Falck Management AS, Aksdal), Aalborg/Bergen
- solgt til Chukotka Trading Co. (Oyl-Kompakt Joint Stock Co.(Oil-Com
pact Co.Ltd.)), St. Petersburg, Russland, samme navn, signal UDWA.
M/S MENOMINEE (LADN5) (9.261/12.497/1967) ex HOLMSUND - 97
- Great Lakes European Shipping AS c/o New Partner AS (Wilson Ship
Management AS), Oslo/Bergen - solgt til McKeil Marine Ltd., Hamilton,
On„ Kanada, omdøpt til KATHRYN SPIRIT med signal CFN4621.
M/S NORTHERN COMRADE (LLHJ3) (1.413/1.884/1985) ex ARILD
VIKING - 97 ex KING SLIPPLIER - 89 ex SCHELDE - 88 sjøs. BALDER
SCHELDE - Eastern Marine Services Limited (Trico Supply AS, Fo
snavåg), Hong Kong/Ålesund - overført til Dominica

M/S ONEGO PRIDE (LACU6) (5.941/9.600/1984) ex CAPITAINE COOK
- 04 ex CARINA I - 96 ex CARINA SMITS - 93 sjøs. CATHALINA SMITS
- Onego Pride BV. (Th. Jacobsen Management AS), Ad Rhoon/Sarpsborg
- solgt til Nour Shipping Ltd. (Mamari Shipping Co.), Panama, omdøpt
til LADY NOUR med signal 3EHN5.
M/S RONJAVIKING (LAFV6) (1.230/1.00/2006) - Sølvtrans AS, Ålesund
- overført til NOR, samme navn, signal LAKA.
M/S SIBOHELLE (LAQN4) (45.593/82.800/1993) - K/S Difko LXXVII c/o
Difko Administration A/S (repr.: Sibodouze AS c/o Tschudi & Eitzen
Rederi AS, drift: Era AS, Lysaker), København/Oslo - overført til K/S
Difko LXXVII (B + H Equimar Singapore Pte. Ltd.), Nassau, Bahamas,
omdøpt til SAKONNET med signal C6VF8.
M/S SPAR CARINA (LASQ5) (38.337/70.424/1990) ex MAERSK
TAIKUNG - 01 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen - solgt til B
Navios Navegacao Lda. (BNavi Shipmanagement Sri.), Valetta, omdøpt
til B ASIA med signal 9HTA8.
M/S TOMBARRA (LAIU6) (61.321/19.628/2006) - Assetfinance De
cember (R) Ltd. (repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker, drift: Wallenius
Wilhelmsen Logistics AS, Lysaker), London/Tønsberg - overført til
Storbritannia

Desember 2006:
M/T CHAMPION TRADER (LAMN5) (18.092/30.990/1978) ex NOR
MAR SOVEREIGN - 96 ex ERODONA - 95 - Champion Shipping AS,
Paradis/Bergen - slettet 29.12.2006 som solgt til opphugging.
M/S MINA (LAYQ4) (1.923/3.272/1972) ex MIRA BULK - 96 ex TARA
BULK - 87 ex FRED EVERARD - 85 - Mira Bulk AS KS c/o Hagland
Shipping AS, Haugesund - solgt til Haissam Ahmsd El Zekkawi (MTM
Shipping Ltd., Phnom-Penh, Kambodia
M/S SPAR CAPELLA (LASP5) (38.337/70424/1990) ex MAERSK TU
KANG - 01 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen - solgt til B Navios
Navegacao Lda. (BNavi Shipmanagement Sri), Valetta, omdøpt til B
INDONESIA med signal 9HTB8.

Oktober 2006
M/S ARNØYTIND (LJZH) (328/-/2000) - Arnøytind AS, Skjervøy/
Tromsø (T-8-S), ommålt til 340 brt.
M/S BRASAVILL (LM3968) (26/-/1967) - fra Einar Jensen, Sørvær/
Hammerfest til Nygaard Fiskebåtrederi AS, Breivikbotn/Hammerfest
(F-277-HV).
M/S BRØDRENE BOKN (LGTP) (40/-/1956) - fra Bergtun Fiskerisel
skap AS, Sandøy/Stavanger til Kårvåg Kystkulturlag v/Håvard Jostein
Kongshaug, Averøy/Stavanger (M-7-SØ).
M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/-/1970/77) - fra Kystbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Stokmarknes til Rollon AS, Værøy v/Ronny
Hardy, Bodø/Stokmarknes (N-22-VR). Deretter til Kystfisk AS c/o Mari
time Næringspark, Raudeberg/Stokmarknes (SF-221-V).
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Fredrikson AS, Batalden/
Florø til Vestervon AS c/o Atle Sverre Fedøy, Bulandet/Florø (ST-110-A).
I desember til Havstål AS, Ålesund/Florø (M-150-A).
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06
- fra Partrederiet Berg & Sønner ANS (Børre Johan Berg), Værøy/Sort
land til Jarle Berg=s Sønner AS, Værøy/Sortland (N-77-VR).
M/S HAMMERFISK (3YTC) (-/-/1937) ex KVITHOLMEN - 00 ex KIL-
VÆR JUNIOR - 97 ex VÅGØYBUEN - 91 ex TURID ANITA - 80 ex AUD
- 75 - fra Hammerfjord AS, Sunde i Sunnhordland/Bergen til Fossane
Fishing Company AS, Torangsvåg/ Bergen (H-101-AV).
M/S HARGO (LJFG) (253/-/1981/98) ex KLARING - 06 ex LUND
STØSKJÆR - 00 ex ÅKERØY - 00 ex FJELLDUR - 99 ex SUNNANÖ - 98
ex RÖRÖ - 94 ex ASTRID II - 88 - fra Condo AS v/Arild Sekkingstad,
Bekkjarvik til Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg, omdøpt til
KLARING og hjemsted endret fra Bergen til Ålesund (M-300-H).
M/S HAVBORG (LLAQ) (75/-/1999) ex GISKE - 05 ex J.M.GISKE - 04 ex
LAPO - 01 - fra Havstar AS, Fiskåbygd til Midsund Fiskebåtrederi AS,
Midsund, omdøpt til GANGSTAD og hjemsted endret fra Ålesund til
Molde (M-21-MD).
M/S HEIDI ANITA (LAJU) (144/110/1988) ex HUSØYSUND - 99 ex
SKORPESUND - 91 - fra Heidi Anita AS, Kvaløysletta/Tromsø til Lars
Kristian Indahl, Kvaløysletta/Tromsø (T-500-T).
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M/S HELLSKJÆR JR. (LAQJ) (44/-/1963) ex HELLSKJÆR -00 ex M/S SJAKK (3YCQ) (31/-/1957/86/00) ex SJAKK I-73 - fra Havøy
SKULEGG - 93 - fra Flåvær Andrea Bendal (Andreas Bendal), Fosnavåg/
Molde til Fræna Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde (M-ll-F).
M/S JOHAN BERG (FFWT) (314/-/2003) - fra Partrederiet Jarle Berg &
Sønner ANS (Børre Johan Berg), Værøy/Bodø til Jarle Berg=s Sønner
AS, Værøy/Bodø (N-145-VR).
M/S KVITINGEN (FFBF) (42/-/1943) - fra Sænes AS c/o Senja Maritime
Kompetanse AS, Senjahopen/Kristiansund til Sænes AS, Løken/Kris
tiansund (A-l-F). I desember til Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen c/o
Aksel Hansen AS, Senjahopen/Kristiansund (T-75-S).
M/S LIV GRETE (FNBC) (24/-/1955) ex SKÄRHOLMEN - 02 ex VAR
SUND SENIOR - 01 ex SPJÆRINGEN - 99 ex GEIR SOLHEIM - 90
ex SOLHEIM - 71 - fra Medhaug og Austnaberg ANS (Jan Oddvar
Medhaug), Åkrehamn/Kopervik til Andenes Kystfiske AS, Andenes/
Kopervik (N-89-A),
M/S MOHOLMEN (LJKV) (49/-/1966) ex TRONDSKJÆR II - 03 ex
TRONDSKJÆR - 98 - fra MS Svein Frode AS, Svolvær/Tromsø til Oslo
Kystskipperskole Roar Breivik,Oslo/Tromsø (N-240-V) I desember til
Boga Dykker & Friluftsklubb, Holmefjord/Florø og slettet i merkereg
isteret.

M/S MÅØYBUEN (LLHM) (147/-/1978/04) ex TAUTRA - 06 ex (marinen)
VSD 5/ TAUTRA - 00 ex TSD 5/TAUTRA - 9? - Berge Frakt og Fisk
ANS (Hans Kristian Berge), Mausund/Trondheim(ST-525-F), ommålt
til 174 brt.
M/S NORDSILD (LERK) (110/-/2001) ex T.BROCHMANN - 03 - fra
Koppang Havfiske AS c/o Johannes Arne Arvesen, Engenes/Harstad
til Nordsild Havfiske AS, Engenes/Harstad (T-18-L).
M/S NY ARGO (LHOW) (432/283/1987/95) ex NESBAKKI -00 ex NES
BAKK - 99 ex BELLE ISLE BANKER - 95 - fra Nyargo AS c/o Jan Magne
Dyb, Godøy/Ålesund til Havborg AS, Valderøya/Ålesund (M-94-G). I des.
tilbake til Nyargo AS c/o Jan Magne Dyb, Godøya/Ålesund (M-94-G).
M/S OSHOLM (LHWI) (39/-/1972/85) ex HAGAN SENIOR - 86 ex
H.INGEBRIGTSEN - 83 - Kristian Pantaleon Benonisen, Sørvågen/
Ålesund (N-100-MS), omdøpt til SANDER ANDRE.
M/S PONNY (LLYY) (47/-/1964/77) - fra Partrederiet Ryberg og Hardy
ANS (Ronny Arve Hardy, Bodø), Værøy/Haugesund til Brødrene Bakken
AS, Støtt/ Haugesund (N-6-ME).
M/S RYGGEFJORD (LJSK) (104/-/1988) - fra Mathisen Fiskebåtrederi
AS, Havøysund/Hammerfest til Tronbuen AS, Havøysund/Ham
merfest (F-60-M). I desember tilbake til Mathisen Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Hammerfest (F-60-M).
M/S RØTTINGØY (LIRV) (900/1.016/1978/97) ex ROGNE - 01 ex
CHRISTINA-S - 97 ex NY-DOLSØY - 87 - fra Partrederiet Dales Rederi

ANS (Einar Røttingen Dale), Lepsøy/Bergen til Dales Rederi AS, Lep
søy/Bergen (H-25-0).
M/S SENIOR (LLXH) (983/B/1967/71/83/90/94) ex KVANNØYII -04 ex
KVANNØY - 02 ex VESTBAS - 96 ex ANNA LOVISE - 79 ex UKSNØY
- 78 - Kvitskjær AS, Bodø, nytt fiskerimerke (N-500-B).
M/S SISSEL (LGTS) (296/259/1968/90/93) ex KONGSTEIN - 06 ex KORAL
BANK - 93 ex SØLVI-KARIN - 85 ex ELLEN PEDERSEN - 78 - fra Tonny
AS, Sævelandsvik/ Åkrehamn til Vikinghav AS, Vedavågen/Åkrehamn
(R-47-K).

Kystfiske AS, Gamvik/Kristiansand til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/
Kristiansand (M-10-S).
M/S SKÅRHOLM (LNFD) (235/-/1980/87) ex ATLANTIC - 05 ex ÅSA - 95
ex SEA HARVESTER M - 83 - Skår AS, Åkrehamn (R-26-K) ommålt til
216 brt. I desember til Fagervoll Fiskeriselskap AS, Skodje, c/o Ingrids
Regnskapskontor, Ellingsøy/Åkrehamn (M-20-SJ). Senere i desember
tilbake til Skår AS, Åkrehamn (R-56-K).
M/S SOLVIK (LMXF) (129/-/1970/76/94/04) ex KRISTERSON - 05 ex
SJØGLANS - 98 ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - fra M/S
Solvik AS, Åkrehamn til Fagervoll Fiskeriselskap AS, Skodje c/o Ingrids
Regnskapskontor, Ellingsøy/ Åkrehamn (M-30-SJ).
M/S SOTRABAS (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex LANGENESVÆRING
- 05 ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST VENTURE - 83 - fra Ekerhovd
Kystfiske c/o Svein Ove S. Ekerhovd, Straume/Bergen til Partrederiet
Sotrabas DA (Svein Ove Ekerhovd), Straume/Bergen (H-271-F).
M/S STATTGUTT (LIUL) (376/-/1979) ex HORDAGUTT - 02 - fra
Seljevær AS, Stadlandet/Måløy til Frøya Kyst og Havfiskeselskap AS,
Sistranda/Måløy(M-220-M). I november til Stattgutt AS, Ålesund/Måløy
(M-220-A).
M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/-/1978/92) - fra Brødrene Bakken
AS, Støtt/Bodø til Partrederiet Havleik ANS, Melbu/Bodø (N-200-H).
M/S SVANODD (LHWO) (652/B/1979/83/87/97/03) ex VADHOLMEN
- 03 ex FRUHOLMEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex
CHRISTINA JOHNSEN - 89 - Svanodd Rederi AS v/ Knut W. Hamre,
Steinsland/Bergen, nytt merkenr. (H-25-S).
M/S SVEIN FRODE (LHFF) (134/-/1978/94/95) - Berg Senior AS, Værøy/
Svolvær (N-30-VR), omdøpt til BERG SENIOR.
M/S SVÅHOLM (LDCX) (24/-/1956) ex BRUSE - 74 - fra Rolf Reinert
sen, Flekkerøy/ Kristiansand til Svåholm AS, Flekkerøy/Kristiansand
(VA-94-K).
M/S SØRBØEN (JWQY) (296/-/1985) - fra MS Hansson Fiskeriselskap
AS, Åfjord/ Trondheim til Brochmann AS, Havøysund/Trondheim
(F-350-M).
M/S VANNAFISK 111 (LDGW) (372/-/1976) - fra Helnes Trålrederi AS,
Honningsvåg/Tromsø til Polar Prawn AS, Tromsø (T-484-T).
M/S VESTERVON (LLMP) (132/-/1962/83/92/93/97/98) ex SKOGHOLM
- 85 ex ALVSVÅG - 73 - fra Vestervon AS, Bulandet/Florø til Fredrikson
AS, Batalden/Florø, omdøpt til HASTING (SF-97-F).
M/S VONAR SENIOR (LJNQ) (306/255/1980/84/87/91/93) ex VONAR I
- 02 ex VONAR - 02 - fra Finnøy Havfiske AS, Harøy/Molde til Viknafisk
AS, Harøy/Molde (M-88-SØ).

November 2006:
M/S ATLANTIC VIKING (LLNF) (1.772/788/1988) ex SÆVIKING - 06
ex REGINA C - 01 - fra Riston Fiskeriselskap AS, Myklebost/Ålesund
til Giske Havfiske AS, Ålesund (F-98-HV).
M/S BJØRKHAUG (JWYW) (1.330/B/1986) ex REMØYTRÅL - 01 ex
REMØY - 01 - Bjørkhaug AS, Vartdal/Ålesund (M-43-VD) (ny ISM-ansv:
Maritime Management AS, Ålesund).

Resten av transaksjonene av fiskefartøyer kommer i neste num-
mer
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ninger, slik konstruert at de raget over
vannflaten ved høyeste vannstand. De
fleste av byens, den gang 45.000 innbyg
gere, bodde imidlertid forholdsvis bra,
ofte i eldre mur, eller trehus

Om landlov og los på fylla
Da Sagatind endelig var fortøyd langs
lossekai i Iquitos, begynte det nok å kri
ble i beina til flere av de 16 om bord. Hele
tretti døgn var da passert siden noen av
oss sist hadde kjent fast grunn under
skosålene i Barranquilla. Alle kunne
selvfølgelig ikke slippe i land samtidig
etter at sjauerne hadde avsluttet dagens
lossing og lukene var tildekket for nat
ten. For å passe på skipet ble nødvendige
nattevakter satt på dekk og i maskinrom.
For dekksvaktens vedkommende var

det særlig viktig å holde øye med for
tøyningene, husk at strømmen langs
kaianlegget da rant med en fire - fem
knops fart. Blant de aller første over
gangveien var den ene av våre brasilian
ske loser, nemlig han med parfymekof
ferten, nevnt tidligere under avsnittet
Mot innlandshavene Manåus.

Vi andre kom oss da også etter hvert
i land og vandret opp de lange solide
steintrappene som ledet opp til byens
gatenivå. Jeg husker at mitt førstein
ntrykk av denne gamle, isolerte jungel
byen, grunnlagt allerede på 1750-tallet
av jesuittmisjonærer, var en atmosfære
av forloren storhet. Iquitos hadde nemlig
avsluttet sin første storhetsperiode rundt
et halvt århundre tidligere. Dette under
den såkalte gummibonanzaen, et par tiår
på begge sider av år 1900. Mange store
prestisjebygg stammer denne perioden.
Mest kjent er nok det så kalte Jernhuset,
eller Casa de Fierro. Dette spesielle byg
gverket ble den gang bestilt fra Frankrike
og der konstruert av ingeniør Gustave
Fiffel (1823-1923). Deretter demontert
og fraktet over Atlanterhavet og opp
Amazonas for montering i Iquitos. Snakk
om ferdighusprosjekt av dimensjoner! At
innbyggertallet nå i 2007 er tidoblet, sky
ldes rike oljefunn i området. Imidlertid
er kan Iquitos, hovedstad i regionen Lo
reto, fremdeles kalle seg verdens største
by uten veiforbindelse med utenverden.

Det var deilig å kunne slappe av i land
noen timer, vekk fra Sggatinds mildt sagt
ubehagelige inneklima. En restaurant,
ikke langt fra skipet med overbygd ter
rasse og store, roterende vifter i taket
ble vårt stamsted under skipets nær uke
lange opphold. Her var det forholdsvis
svalt å sitte og man kunne betraktet
livet både ute og inne derfrå. Foruten

kald drikke, fantes enkel og rimelig piscoabstinensens kvaler. Lugardøren
mat på stedets meny. En person som ble var låst, og den eneste som kom inn var
observert var vår parfymehandlende hans kamerat som pleide ham på beste
los. Han hadde ingen sett snurten av om måte. Først like før avgang slapp han ut,
bord siden han hastet over gangveien da i tilsynelatende brukbar form, men
like etter ankomst. Nå var parfymen fremdeles noe skjelven på hendene og
omsatt og utbyttet ble investert i pisco, blek om nebbet.
et søramerikansk druebrennevin, med
opprinnelse i Peru. Vår indianske los Grundvig Shipping -
så mildt sagt sliten ut der han, på ustøe bare svindel!
bein, vandret fra kneipe til kneipe. Med Jeg husker at kaptein Johnsen kort tid
sin årelange fartstid på Amazonas hadde etter ankomst fortalte oss at vår agent,
han sikkert mange gamle venner som under et besøk om bord, hadde betrodd
han nå skulle hilse på og enda flere skåler ham underlige ting om Grundvig Ship-
å utbringe med disse. ping. Gomez, mener jeg at han het.

Da vår andre los, den engelsktalende fortalte da nemlig at to mann fra New
fikk greie på dette, ble han virkelig urolig. York, en tid før skipenes ankomst hadde
Faktum var, at den av dem som kjente vært i Iquitos for å sondere terrenget.
Amazons hundre prosent og kunne ta Disse to var Mr. Grundvig og hans led
skipet sikkert forbi de farlige stedene, sager, presentert som Frank Mondshein.
var han som nå gikk på fylla oppe i byen. Amerikanerne tok inn på et av byens
Dette med losenes individuelle dyktighet, bedre hoteller og etter åha fullført, hva
hadde vi merket oss under seilasen opp- de nå enn skulle gjøre i Peru, forlot begge
over til Iquitos. Når vi kom til vanskelige landet uten å gjøre opp sin meget store
partier, var det alltid indianeren som hotellregning. Denne måtte vår agent ta
måtte overta, den andre holdt seg da i seg av i ettertid. Ellers var disse amerika
bakgrunnen og virket bare som tolk. nerens oppførsel noe utagerende og lite
Etter noen dagers leting, og en smule verdig profesjonelle shippingmenn på
overtalelse, lyktes det den edruelige åfå oppdrag for en ny linje, mente vår agent,
sin kollega om bord. Der fant vi en tom Dette virket sannelig lite tillitvekkende,
lugar til den sterkt reduserte mannen. tenkte vi der og da. Dessverre skulle det
Til da hadde de to losene bodd sammen i vise seg at våre bange anelser slo til i fullt
den forholdsvis luftige sykelugaren. Her, monn og vel så det.
nede under dekk ble han isolert, og på På Sagatind fikk da etter hvert en
en diett bestående av bananer og havre- anelse av at alt ikke var som det skulle,
suppe, svettet stakkaren seg nå gjennom Dette etter at kaptein Johnsen hadde

I Iquitos fantes ingen kaikraner så all lossing ble gjort med skipets seks bommer, hvex med SWL
2,5 tonn. (I tilegg en storbom, SWL 10 tonn). Så også i irske Sligo hvor Sagatind i februar 1965

losset kull fra Gdpnia. Der er tidevannsforskjellen 4 meter og tørrlagt fjære ved lavvann over 7
kilometer bred. Foto via Bjørn Tandberg.
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hatt noen fortrolige telefonsamtaler
med Einar Høvding i Oslo. Vi skjønte at
Grundvig hadde visse problemer med å
oppfylle sine økonomiske förpliktelser
i henhold til certepartiet. Kanskje gikk
det nå mot konkurs i New York, tenkte
vi. Vi skjønte rett og slett ikke at rederiet
nå var blitt offer for organisert, inter
nasjonal kriminalitet. Flere måneder
senere fikk vi vite at Grundvig og hans
firma opphørte å eksistere så snart
skipene var kommet et stykke opp i Ama
zonas. Dermed stoppet all betaling av
charterhyre til så vel Høvding Skipsop
phugging som til danske L. P. Weide
mann & Sønner. Kaptein Geleff kan
fortelle at våre certepartier var utstedet
av et ikkeeksisterende firma, kalt Acme
International. Dette firmaet tituleres i
de falske befraktningsdokumentene som
agent for lastemottager i Iquitos. Typisk
nok hadde lastemottageren, en viss Senor
Hurtado, aldri hørt om verken Acme, el
ler om Frank Mondshein, underskriver
av disse falsifikatene. Den ulykkelige
mottager hevdet å ha kjøpt lasten GIF
- placed in warehouse. Dette betyr at
den uheldige Hurtado både hadde kjøpt
lasten, betalt sjøforsikring og transport
helt frem til lagerskur i Iquitos. Hvor
mange andre som ble lurt opp i stry aner
jeg ikke. Ei heller ikke hvem som til syv
ende og sist satt med den kapital som var
blitt fralurt uskyldige mennesker. Begge
rederiene tapte i alle fall svært mange
penger på sin forbindelse med Grundvig
og hans slue kumpanen

På et senere tidspunkt fikk vi også
høre at bak Grundvigs fornemme kontor
adresse, sentralt beliggende i New York
City, skjulte det seg et nesten umøblert
kott. Altså kun leid som postadresse og
for å opprettholde en fin fasade. Av andre
detaljer husker jeg fremdeles Grundvigs
fornemme brevpapir, tykt og elfen
bensfarget, med uthevet firmalogo på
toppen. Ja, og så denne gimmicken med
eget flagg for Linea Tres Palmas! Her
var det helt tydelig profesjonelle krefter
som sto bak, svindelen var planlagt ned
til minste detalj for ikke å vekke mis
tanke. Ellers husker jeg at ordet mafia
ofte ble brukt om disse folkene fra New
York. Kaptein Geleff skriver til meg at
Grundvig var en danskamerikaner som
tidligere hadde vært involvert i diverse
svindelforetak, muligens som stråmann
for andre kriminelle.-
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Endelig var Sagatind utlosset og vi kunne
kaste loss og stevne ned floden mot
Belém. Nico forhalte straks til pongtong
kaia for å losse sin sementlast. Hvilke

ubehageligheter danskene skulle møte
før de ble innvilget seilingstillatelse en
tre ukers tid senere, ante vi selvfølgelig
intet om da. Etter ankomst hadde det

vært litt snakk om å finne en passende re
turlast til oss der oppe. Dette ble det ikke
noe av, så nå bar det altså nedover med
lett skip og i konstant medstrøm. Ferden
utover gikk således betydelig raskere
enn oppturen. Også nå måtte papirene
kontrollers ved Tres Fronters. Denne
gang fikk jeg gleden av å være båtfører
under oppholdet der. Som på opptur
gikk papirarbeidet greit på forskjellige
kontrollstasjonen Av disse grensebyene
er det nok brasilianske Benjamin Con
stant som spesielt har festet seg i min
hukommelse. Med sine støvete gater,
oppbygde plankefortau og bevæpnete
menn medbredbremmete sombreros på
hodet, minnet denne byen ganske så mye
kulissene til en amerikanskwesternfilm,
husker jeg.

Som på oppturen, ble stekningen
mellom Iquitos og Manåus bare seilt
under døgnets lyse timer med ankring
hver kveld. Seiv om Sagatind nå var i
ballast og vi hadde et mindre dypgående
å forholde oss til, var seilasen minst like
risikofylt. Dette fordi vannstanden i
Amazonas kontinuerlig ville avta helt
frem til desember måned. Om uhellet
skulle ha rammet oss der og da, ville en
kraftig grunnstøting blitt en langvarig
affære. Sterke slepebåter til assistanse
fantes den gang ikke oppe i floden, ei
heller i nærområdene til Amazonas.

Vi måtte nok tålmodig ha ventet på at
regntiden skulle sette inn en to - tre
måneder senere. De sterkt variable og
høyst uforutsigbare seilingsforhold på
Amazonas, illustreres godt med histo
rien til en av kapteinene i Booth Fine,
videreformidlet til meg av Jørgen Geleff.
Nevnte skipsfører loddet på vei oppover
40 fot vann under passering av et bestemt
sted. På nedtur kjørte britens skip seg
opp og ble stående high and dry under
passering av samme sted!

På nedturen observerte vi langt færre
drivende trær ute på floden enn hva vi
hadde sett under vår seilas oppover.
Dette skyldtes at den nå allerede lavere
vannstand, hadde fått mange av disse
kjempetrærne til å grunnstøte. Dette på
en slik måte at de nå var forankret til
bunnen med sine røtter og grener. Man

Ut mot havet kan lett førestille seg hvilke problemer
dette vil skape for skipsfarten på Amazo
nas når vannstanden stiger tilstrekkelig
og alle disse kjempene atter kommer i
drift. Hva gjelder den meget variable
vannstand på Amazonas, så mener jeg
å huske at Sagatind hadde i alle fall et
par lettere grunnberøringer under vår
8.000 kilometer lange elveseilas. Ingen
dramatikk bak dette, men akkurat nok til
at styrbord slingrekjøl ble litt skadet der
og da. Dette ble senere oppdaget under
bunnbesiktigelsen ved Aalborg Værft
hvor Sagatind i månedsskiftet mars/april
1968 dokket for fireårsklassing.

Et annet problem om gjorde seg
gjeldene var den stadig minkende pro
viantbeholdning. Stort sett intet av var
å få kjøpt der oppe i floden, seiv ikke i
byene. Dette var vi antageligvis ikke klar
over da vi la ut på vår elveseilas. Man kan
trygt si at vi der ble en erfaring rikere.
Poteter gikk vi ganske tidlig tomme for.
Stuerten fikk da tak i noen langstrakte
rotfrukter som erstatning. Jeg mener at
denne veksten hette yucca. Den ble dess
verre ingen suksess på messebordene.
Kanskje var det vår tilberedning det var
noe galt med? Jeg vil her innskyte at jeg
aldri har vært noen kresen kostforakter.
Eitt ris hadde vi heldigvis fremdeles i
behold. Jeg husker ellers at vi fikk tusket
til oss noen høns og et parti grønne ap
pelsiner fra noen indianere som en kveld
kom padlende ut til vår ankerplass. Frisk
melk og andre, for oss helt selvfølgelige
meieriprodukter, var heller ikke å få
kjøpt der oppe langs Amazonas. Kun
noen lokale frukter og grønnsaker var å
oppdrive. Dette, etter hvert noe så spar
tanske kosthold, kombinert med intens
tropevarme og dårlig appetitt, gjorde
at jeg, og flere med meg, var ganske så
mange kilo lettere da denne spesielle
reisen var over.

Som nevnt ovenfor fikkvår danske følge
svenn store problemer etter at man, lørd
ag den 23. september var utlosset i Iqui
tos. Saken var i korthet den at kaptein
Geleff, av skipets agent Senor Gomez,
ble nektet sine utklareringspapirer. Dette
grunnet ubetalte regninger fra sjau
erkompaniet. Havnekapteinen, på sin
side mente at Nico kunne få seile. Dette
under forutsetning av at de nødvendige
papirer ble innlevert til ham av skipets
agent, noe den gode Gomez altså nektet å
gå med på. Muligens håpte Gomez at det
danske rederiet, etter hans utidige press
og trusler om tilbakeholdelse, skulle

Nico tilbakeholdes



Februar 1968, Sagatind
i København. Dansk TV

på besøk. Her, samlet
i styrehuset, foran fra
venstre: 2. styrmann
Aage Wang* Larvik,
stuert Gottfred fansen,
Lyngdal, matros Garry
Sparrow* Australia
og messepike Carmen
Carvajal* Chile. Bak,
fra venstre: NN, NN,
messepike Olaug fra
Trøndelag, overstyr
mann Erling Pettersen*
Kvitnes i Vesterålen, NN,
kaptein Georg Johnsen*
Tromsø og NN.

Stjerne(*) etter navnet,
var med på Amazonas.
Foto via Bjørn Tandberg.

mykne opp og garantere for de ubetalte til losseutgifter m.m. Den ulykkelige i Guyana, for der å laste fullt med bauxitt
losseutgifter. Der tok han iså fall skam- Gomez hadde så, etter eget sigende, til US Golf. To alternative lossehavner
melig feil. Rederiet hadde selvfølgelig sendt det ene telegram etter det annet til var nevnt, Houston, Texas eller Mobile,
intet juridisk ansvar for dette. Lossingen New York for åfå fortgang i den lovede Alabama. Men først skulle vi altså ordne
var å betale av skipets timecharterer, det pengeover-føring. Selvfølgelig kom det saker og ting i Belém. Dette var bunkring
vil si Grundvig Shipping. ikke en cent derfrå. Grundvig Shipping av diesel, fylling av freskvann og sist,

Kaptein Geleff heretter om daglige hadde da, i det stille, for lengst innstilt men ikke minst proviantering! Nå lot
vandringer mellom havnens forskjellige alle utbetalinger. Disse innrømmelsene det til at ryktene om Grundvig Shippings
maritime instanser for å løse floken. Mye fra Gomez talte selvfølgelig til fordel dårlige økonomi hadde nådd delstaten
av tiden gikk med til timelang venting i for Nico. Parå. Ingen der ville gi oss kreditt for
for-værelsene til disse maktpersonene, For å gjøre en lang historie kort, leverte varer og utførte tjenester, man
noe som er ganske vanlig på disse kanter så mottok kaptein Geleff endelig sine trodde vel at vi fremdeles seilte for denne
av verden. Den danske konsul på stedet seilingspapirer på ettermiddagen den skurken.
ble også brakt inn i saken og hans samar- 6. oktober. Da hadde Gomez, som ble Man forlangte kontant betaling for
beid hadde man meget stor nytte og glede holdt ansvarlig for losseutgiftene, fått alt. Vårt lille rederi, Høvding Skipsopp
av. Gjennom ham ble i tillegg ambas- kreditorene til å akseptere en sjekk som hugging, hadde selvfølgelig ingen hørt
saden i Lima kontaktet for derigjennom betalig for utført lossing. Hvordan det om der nede i Belém, vår kredittverdig
å legge større press på de rette peruanske gikk med den uheldige Gomez da denne het var på et absolutt nullpunkt. Einar
myndigheter. Lokal juridisk ekspertise dekningsløse sjekken skulle innløses vet Høvding måtte derfor i første omgang
ble også engasjert, for å stå best mulig man intet om, skriver Jørgen Geleff. Førti overføre penger fra Norge til Mooremack,
rustet i denne konflikten som bare dro minutter etter åha mottatt papirene vår agent i Belém. I løpet av et par dager
seg ut i tid. Rederiet Weidemann hadde kastet kaptein Geleff loss og Nico la ut kom pengene fra Norge og situasjonen
da for lengst kontaktet Danske Rederes fra kai, 22 døgn etter ankomst Iquitos. normaliserte seg etter hvert. Jeg husker
Rets-værn for ågi sin kaptein best mulig På nedturen hadde man nå heldigvis at de fleste om bord benyttet anledningen
støtte. Så mandag den 2. oktober, ni døgn kart over Amazonas på broa. Dette var til åta landgangsbåten inn til land for å
etter utlosset skip, kan havnekapteinen en kopi av Sagatinds håndlagde, tegnet besøke denne fine historiske byen, av
opplyse at han fra sine overordnede i av under vårt felles opphold i Iquitos. mange ansett som en av Sør-Amerikas
Lima, endelig har fått opplyst at Gomez Til Belém kom så Nico EW. i godt behold vakreste. Litt god mat og drikke bevilget
skal være ansvarlig for losseutgiftene. den 16. oktober 1967.

Etter hvert må den gode agent Gomez
nå innrømme at han hele tiden har Ingen kreditt å få i Belém der inne å kjenne duften av Beléms
vært klar over at lastemottakeren ikke Den 29. september 1967 kunne Sagatind mange mangotrær mens vi nød noe kaldt
skulle belästes for utgifter i forbindelse endelig ankre på reden i Belém etter en å drikke i den lune tropekvelden. Alt har
med lossingen. Likeså vedgikk han nå seilas på om lag ti døgn fra Iquitos. Før vi sin ende, så også vårt opphold der. Den 3.
også åha inngått en muntlig avtale med kom så langt hadde kaptein Johnsen, via oktober avgikk Sagatind Belém, bestemt
Grundvig. Så snart skipene var ankom- Lyngby Radio, mottatt lasteordre fra red- Everton, som nevnt ovenfor hvor vi
met skulle amerikaneren sende penger eriet. Vi skulle nå seile i ballast til Everton skulle laste bauxitt. Men det er en annen

vi oss selvfølgelig etter flere magre uker
på Amazonas. Det var en nytelse å sitte

SKIPET NR. 1 - 2007 35

HBHMH

la c'

r aj&C -. GuA * , -•

L  , V ’ ' '. '

gé ||r EjMgBmgKm K t



u t - O ~ / — — 'r ' 1*1/
arbeid med denne artikkel. 11.5 knop Szczecm, Polen jul. 1/2

09.1964: Angyalföld Unit of MHD (Hungar- Brevik, Norge jul. 3/5
Kilder ian Ship & Crane Factory), Budapest Bremen, BRD ju .7 8

„ t 1Q(; .,q 1Q8q F Y F San Juan PR, USA ul. 23/-Forfatterens egne notater 1964-69. -1989 ' . , .
Dag Bakka Jr, 5005 Bergen Levert til Høvding Skipsopphugging ascag°u a , ]u .- -
Jørgen Geleff, DK 3050 Humlebæk, to brev til (Einar Høvding), Sandnessjøen arrancfu a, oom ia aug.

artikkelforfattaren, okt, / nov, 2006 00,1970: Saga Shipping AS (Einar Hovding), BolntF°ttm.Tnmdad aug. 21/22 (bunkrmg)
Jørgen Geleff: Reisebrev fra Amazonas, Sandnessjøen e em' Yasl au®‘

«Møns Folkeblad», DK-Stege, oktober 12/1971: Skiathos Shipping Co Ltd, Fama- quitos erusep. -
1967 gusta. Od CHRISTIANA BeIem' Brasl1 seP' 29/okt; 3 <bunk™g m-m->

Jørgen Geleff: To reiserapporter til rederiet L. 00/1972: Troodos Shipping Co Ltd, Fama- Eyerton, Guyana ot.
P. Wetdemann & Sønner, DK-1265 Køben- gusta, Od ANDREA HoustonlXUSAok. 1 0
havn 00/1973: Od LADY MOSTVN Bellze C,^ Bellze okt 2ff27 ,

Emil Gotfredsen: «Rudkøbing skibe», DK- 08/1974: Troodos Shipping Co Ltd, Limassol. ew <3r eans 0 f 8av' 2
Rudkøbing, 1972 OdACACEA Pomt Fortm Tnmdad nov. 10/10

Harris &Hutchison: «The Amazon», Chalfont 00/1976: Phestos Shipping Co Ltd (Ships AS Un .
St. Peter, UK, 1998 King), Limassol, Kypros Montev.deo, Uruguay nov. 28 / des. 1

Tibor Konczos, H-2463 Tordas, Ungarn. 00/1978: Troodos Shipping Co Ltd, Limassol Itajat, Brast as* 9 2
«Lloyds Maritime Atlas», 16. Ed„ London, 01/1980: Od BULKCARRIER °akar' Se™galdes. 21 /21 frunkring)

UK, 1989 10/1980: Sprang lekk og sank sørøst av Born- Portsmou,h' 138 1 / 3 1968
Ronald Pettersen, 5179 Godvik
«Reeds Marine Distance Tables», London,

UK, 2004

Med Sagatind fraktet vi de fleste typer tønlast, også skåren trelast. Omtrent 500 standard kunne vi da totalt laste i rom og på dekk. Da ble
dekkslasten gjerne ca. fire meter høp ved de to akterste lukene og noe lavere forut ved luke nummer en. Foto via lain G. B. Lovie.
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holm den 13.10, pos 5424N -16120.
Skipet var da på reise fra Gdansk
til Brest.

historie, så her slutter min beretning om Aage Wang, 3271 Larvik Sagatind, seilas, medio mai

vår åtte tusen kilometer lange elveseilas, Bergens Sjøfartsmuseum, 5020 Bergen og ut året 1967
den gang i 1967. Norsk Sjøfartsmuseum, 0286 Oslo

London, GB mai - /17

Takk

Avslutningsvis vil jeg sende en hilsen

k k k
Dunkirk, Frankrike mai 18 /19

MS SAGATIND JXYS
Casablanca, Marokko mai 31 / jun. 1
Hull, GB jun. 7/-

og særlig takk til pensjonert sjøkaptein Tonnasje som ny: Stralsund, DDR jun. - / -
Jørgen Gjøe Geleff, 79 år gammel, og 1.244 brt / 562 nrt /1.694 tdw Brevik, Norge jun. 18 /18
mangeårig fører av Nico E W. Han nyter Ommålt ca. 1966: Szczecin, Polen jun. 20 / 21
nå sitt otium i Humlebæk ved Øresund. 1.199 brt / 575 nrt /1.694 tdw Kielerkanalen, transitt jun. 22

Kaptein Geleffs velvillige bistand har Dimensjonen 244.3 / 37.2 /15.5 fot (forfatteren tiltrådte)

vært av uvurderlig betydning under mitt Motor; Lång diesel 4SA 8cyl, 1.000 bhk, London, GB jun. 23 / 28n  ri _ 1 • 1 -i / •-»
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Først «Venus», kaptein Vilhelm Dreyer. genske hadde ytterlige to av sine skip setningen, seks mann, fra den svenske
Jeg siterer fra Edgar B. Schieldrops verk
Teknikkens Vidundere:

I januarnattens mørke 1937, under den verste

storm på tredve år, gikk S.O.S.-ropene utover
Nordsjøen fraTrondheimsbåten «Trym». «Venus» av

Bergen ilte til hjelp, men det var uråd å gjøre noe
det første døgnet, og skipene kom fra hverandre
den andre natten. «Venus» fant fram igjen da det

ble lyst. Uværet raste fremdeles. Da øvet kaptein
Dreyer på «Venus» den bedrift som senere gikk
over verden. I den voldsomme sjø manøvrerte han

«Venus» kloss oppunder «Trym» og holdt henne der
i to timer inntil sistemann var halt over på line. Det
gjør godt å vite at det fins folk som kaptein Dreyer
og hans mannskap.

I januar 1937 var jeg bare en guttunge på
sju år, men som Risøygutter flest fikk jeg
tidlig føling med og interesse for alt som
skjedde rundt øya og parpeskjærskaien.
Seiv nå, 70 år etter, husker jeg godt
Bergenskes «Leda» sige inn til kaien den
25. januar det året med de overlevende
fra Haugesundsbåten «Karmt». En stor
folkemengde stod på kaien og ga sin
hyllest, ikke minst til Ledas kaptein Just
Olsen og hans mannskap. Men Ber-

i Nordsjøen januar 1937

Under årets januarstormer her på Vestlandet og i Nordsjøen
går tankene nøyaktig 70 år tilbake i tiden, til januar 1937,

da Det Bergenske Dampskibsselskab virkelig satte spor etter seg.

Et dramatisk bilde av Karmt og Leda, ved middagstid 23. januar 1937. Foto via forfaderen

Orkanen

- et 70 års minne

i aksjon ute i orkanen. «Jupiter» med fiskekutteren «Nordland» av Hønø. Vi
kaptein Erling Lund reddet besetningen andre kan bare beundre og ta hatten av
fra «Veni» av Stavanger. «Lyra», kaptein for de bragder og det sjømansskap som
Jacob Lund, i Islandsruten, reddet be- ble vist fra Bergenske i januar 1937.

Av Paul O Furdal

Leda blir møtt av en stor menneskemengde
da den legger til kal ved Garpeskjærskaien 25. januar 1937.
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Haugesundsskipet Gatt slik den låetter å ha bli satt på grunn på
nordre pir ved Hoek van Holland i inn
seilingen til Rotterdam 12. januar 1955.
Skipet var på vei fra Newcastle i ballast
da det sprang lekk og måtte settes på
grunn. Innbrakttil Rotterdam i juli og kon
demnert, slept til Krimpen for hugging.

Skipet var bygget på Akers mek
Verksted i 1920 som Hiram II (2550
tdw) for hauge-sundsrederen N Mjelde,
men hadde allerede båret navnene

Britte, Selvik og Marg før det i 1954
kom tilbake til Haugesund. Fra O E A
Hetebrijs samling, www.shipspotting.
com

Og et klassisk bilde fra New York;fruktskipet Randi Brøvig ved Rier
13 ved foten av Wall Street, som foto
grafert av Harry Garstad.

Th Brøvig i Farsund hadde tre slike
skip, Ragnhild, Randi og Barbara Brø
vig, bygget i Antwerpen i 1949/50. På
bildet har den befrakterne Vaccaros

merke i skorsteinen. Randi Brøvig fikk
ellers en dramatisk skjebne da den kom
i brann etter maskinromseksplosjon og
sank i Atlanteren i mai 1963.
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Klassiske scener

Dampskipet Aragon i Port Talbot engang sist på 50-tallet, fotografert
av Ralph Wilson, Moss.

Skipet var bygget på Nyland i 1937
for Fearnley & Egers Garonne-linje på
franske havner, men gikk vel på denne
tid i Stangs linje på Bristol-kanalen.

Aragon (2565 tdw) var en litt lengre
og slankere utgave av Nylands Lake
type, med turbo-compound dampmask
ineri. Den ble tatt ut av tjeneste i 1958,
opplagt i Flekkefjord, og solgt til Italia
året etter. Hugget i Split 1970.
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Dampruteskip

Fra Håkon Larsson-Fedde kommerdet vakre bildet (over) av et kyst
ruteskip i innseilingen til Farsund. Kloke
hoder mener det må være Arendalskes

Arendal, bygget på Lindholmen i Göte
borg i 1882. Skipet ble modernisert på
Akers Mek Verksted i 1898 og omsider
hugget i Grimstad i 1939.

Bergenskes Jupiter (t. v.) ved kai i
Christiania rundt århundreskiftet. Skipet
var Bergenskes fjerde skip, bygget i 1856
i Greenock, opprinnelig med klipper
baug og hjelperigg. Fikk nytt maskineri i
1871, ble helt ombygd på BMV i 1886
med ny innrdning og vanlig platebaug.
Maskinen ble igjen modernisert i 1893,
og i 1905 ble det 49 år gamle skipet
påkostet hovedreparasjon ved BMV.

Bildet viser skipet slik det ble bygget
om i 1886, men før ny ombygning i
1905, da mastre og skorstein ble rettet
opp i loddrett stilling. Foto via Håkon
Larsson-Fedde

Det nederste bildet er av en Bergen
skedamper og kommer fra vårt neder
landske medlem Kees Lous. Det kan ikke

være andre enn Iris , opprinnelig bygget
som Ingerid for nederlandske D Burger
& Zoons linje på Norge, men overtatt av
Bergenske i 1907.

Bildet må være tatt ganske sent,
trolig på 30-tallet, etter at broen var
bygget opp et dekk og mastre og
skorstein rettet opp i vertikal stilling. Iris
fortsatte i linjen Vest-Norge-Rotterdam.
Kom i 1940 i Nortraships flåte og ble
brukt i forsyningsfarten mellom USA og
Labrador/Grønland, hvor det forliste i
oktober 1944.
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Vi mottok «Skipet» nr. 4 - 2006 ogoppdaget Les Baileys bilde på side
45 med etterlysning av informasjon om
farkosten i Jotunheimen.

12004 skrev vi en bok for Tangen og
Åskollen Historielag i Drammen. Det
så ut som vi traff blink med den, for det
lille opplaget vi hadde forsvant før vi
fikk annonsert den i «Skipet», dessverre.
For å være litt ubeskjedne så fikk vi den
lokale «Brageprisen» for boka. Men nok
om det, boka handler om at Drammen
Jernstøberi & mek. Verksted bygde 23
båter i en kort og hektisk periode fra 1899
til 1907. Den minste av disse farkostene
var farkosten i Jotunheimen, nemlig den

40

MB»Tpin» på beddingen i 1906. Foto Tangen og Åskollen Historielag.
Under:«Tpin»i sitt rette element på Tpinvannet. Postkort via Bjørn Hafsten.
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Båten i Jotunheimen
Av Stein Gulli og Ragnar Andersen, Tangen og Åskollen Historielag.

Skroglinjene til Drammens Jernstøberis bpggenummer 15.

avbildede M/B «Tyin» (bygg nr. 15), som
ble levert i 1906. Båtenvar kun 36 fot lang
og 9 fot bred.

Allerede i 1895 var aksjeselskapet
«Tyinbaaden» dannet. Men den båten,
som var tiltenkt Tyin, kom aldri lenger
enn til Bygdin, og der ble den og fikk
navn etter innsjøen. Vinteren 1905/6
reiste derfor John Opdal på Tyinholmen
til Kristiania. Resultatet av denne reisen
ble M/B «Tyin», som ble levert fra Dram
mens Jernstøberi & mek. Verksted i juni
1906. Båten ble sendt med tog til Aurdal
og brakt med hest og vogn gjennom Ves
tre Slidre. En 30 HK petroleumsmotor ble
anskaffet fra Trondheim, og 8. juli 1906
kunne M/B «Tyin» ta sin første tur på
Tyinvannet. Båten ble sertifisert for 30
passasjerer og hadde et mannskap på 2.
Driften av båten ble utført av et aksje
selskap registrert på sekretær J.Printz i
Kristiania. Printz satt i direksjonen i Den
norske Turistförening og var sekretær i
enkekassen fra 1904 til 1918.

Båten var også postførende, men
hadde ikke eget brevstempel. Sesongen
var kort. 11909 varte sesongen fra 1. juli
til 16. september. Billettprisen var kr.
2,- for en enkelt reise og kr. 3,- for tur/re
tur. Turen gikk fra Framnæs Hotell ved
sydenden av Tyinvannet til Tyinholmen
Hotell i nordenden.

1909 sesongen gjordebåten «kongelig».
Dvs. at fredag 30. juli var kongefamilien
på biltur opp gjennom Vestre Slidre. I
bilkortesjen fant man bl.a. kong Haa
kon VII, dronning Maud og den 6 år
gamle kronprins Olav. Lørdag kl. 12:00

l
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ankom de Tyin og ble vel mottatt ved
Framnass Hotell, hvor de straks gikk
om bord i M/B «Tyin». Båten var pyntet
med flagg og grønt, og Galdhøpiggen
lå badet i solskinn da motorbåten gled
ut på bukten. På Langodden kunne de
kongelige beskue 1000 reinsdyr idet de
passerte odden. De kongelige fikk et
panorama av alle fjelltoppene som reiste
seg majestetisk mot den blå himmelen.
Kl. 13:25 ankom M/B «Tyin» til Tyinhol
men, hvor de konge-lige ble servert lunsj
på hotellet før de reiste videre i vogn til
Eidsbugarden.

Turisttrafikken økte, og M/B»Tyin»
ble snart for liten. Den fikk selskap
av M/B «Jotunheimen». De to båtene
trafikkerte i mange år «Tyinvannet». I
1920 var M/B»Tyin» registrert på Den
norske Turist-forening. Inspektøren i
Turistföreningen var visst ikke übetinget
begeistret for M/B»Tyin» og uttalte at
båten var vel liten og heller ikke «uden
ubehagelig lugt». Den var egentlig ikke
noen god sjøbåt, ustø i vind og siden den
ikke hadde noe dekk, slo vannet inn i
båten når det var bølger. Den ensylin
drede petroleumsmotoren var heller ikke
alltid like driftssikker. Like før krigen
fikk den seg også en dukkert. Lästet full
med kull klarte nordavinden om natten
å få fylt båten med vann slik at den sank
ved brygga. Etter å ha blitt hevet, ble
båten satt på land for godt ved slippen. I
1944 overtok Valdresruta begge båtene,
og i midten på femtitallet kom veien
mellom Tyin og Tyinholmen. Behovet
for båt på Tyinvannet ble dermed sterkt
redusert, og til slutt ble båten solgt.

Imidlertid fant kjøbmannen i Røyken
vik ved Randsfjorden bruk for båten, og
den ble solgt dit i 1960. Der ble den satt i
rute mellom Røykenvik og Grantangen i
1962. Motoren ble byttet ut med en 30 HK
Marna dieselmotor. Her gjorde båten
nytte for seg, og den ble også betegnet
som Randsfjordens hvite svane. Kjøb
mannens sønn overtok båten, som ble
restaurert og ombygd i perioden 1997
til 2001. Da vi besøkte båten i 2003, fant
vi den i meget god stand beliggende ved
Jevnaker. Det var blitt en meget pen og
funksjonell lystbåt.

M/B «Tyin» har bevist Jernstøberiets
kvalitet, og det er intet som tilsier at den
nå 100 år gamle båten ikke vil fortsette
sitt virke på vannet i mange år. Dessverre
er bedriften som bygde klenodiet ikke
lenger operativ, ellers ville nok Dram
mens Jernstøberi & mek. Verksted ha
kastet glans over jubilanten.

Anders Johannessen:

32 sider A-4, heftet, rikt illustrert, farge.
Kan bestilles fra Anders Johannessen,
Kajaveien 35,1430 Ås e-post:
anders_johannessen@hotmail.com
Pris kr 60 + porto

Anmelderen gjorde i høst en faglig reise
med Prinsesse Ragnhild og opppdaget
hvilken spesiell båt dette er. Ikke bare
er PR en av verdens lengste ferger og et
veldrevet passasjerskip, den har sinegen
atmosfære, en style med sitt slanke skrog
og velbrukte Storkmaskiner. Dronning
og sliter.

Anders Johannessen, som vil være
kjent fra «Skipet»s spalter, har begått en
vakker liten sak om PR. Han skriver med
innsikt og engasjement om denne Jahre
Lines fjerde Kiel-ferge fra prosjektstadiet
på 70-tallet til levering i 1981 og om de
følgende faser av skipets liv. Dagens
utforming skiller seg sterkt fra Prinsesse
Ragnhild som den ble levert. Skipet ble i
1990/91 omfattende ombygd og forlenget
ved spansk verft. Om ombyggingen ikke
forløp uten frustrasjoner, så ble det et
storslått skip som kom tilbake i ruten på
Kiel, senere Bergen-Hirtshals.

Anders Johannessen har dokumentert
historien i detalj, rikelig illustrert med
gode fargefotos av skip og interiør i en
pen lay-out. Er du interessert i fergefart,
så må du skaffe deg dette heftet.

Atle Tornes:

100 sider, format format 17x25 cm, heftet,
illustrert Pris kr 200 + porto
Kan kjøpes fra Atle Tornes,
Liarhaugvegen 20, 5419 Fitjar,
tel 5349 7448, e-mail: abritt@online.no

I årene fra 1934 til 1950 opplevde bygda
Flatråker på Tysnes i Hordaland, på
østsiden av Langenuen, et skipsbyggings
eventyr. Ikke mindre enn 36 fartøy, fra
motorbåter til treskip på 129 fots lengde,
ble bygd (i noen tilfeller forbygd) her på

MS Prinsesse Ragnhild
Fra trofast Kiel-ferje

til populær danskebåt

Eventyret om båtane
frå Flatråker

flere verft. Det begynte med mk Lang
nuen på 70 fot og kulminerte i størrelse
med Senior I på 129 fot i 1944.

Men som med så mange slike opp
blomstringer synes kunnskapen å for
svinne sammen med dem som stod for
det. Atle Tornes (som mange sikkert vil
kjenne fra hans tid som direktør i FSF)
hadde hørt sin far fortelle fra skipsbyg
gingen og satte seg fore å finne ut mer.
Fra et magert utgangspunkt har han i
løpet av 3-4 år samlet sammen det meste
av minner, lokal dokumentasjon, foto
grafier og offentlige kilder til en rik
beretning om «eventyret om båtane».
I bokform er det blitt en fascinerende
historie om et lokalt eventyr som utviklet
seg med sag og båtbyggerier som på det
meste må ha sysselsatt 40-50 mann.

Her har han gravd fram detaljer om
mennene som bygde dem, hendelser,
byggesteder, båter og hva som senere
hendte med båtene. Det er blitt en perle
av en bok for alle som er interessert i
treskipsbygging og i slike lokale sjøfarts
miljøet, den gang da storsildfisket var
drivkraften i næringslivet langs kysten.

Bent Mikkelsen:

224 sider, format 17x23 cm, ill, stivbind
Forlaget Betty Nordgas
Kan kjøpes fra Bent Mikkelsen, Smede
gade 13, DK-6950 Ringkøbing,
e-mail: shipmik@mail.dk
Pris: DKK 260 + porto 70

Det tredje bind i Bent Mikkelsens se
rie om danske rederier föreligger nå,
i samme format og utførelse som de
to første. Dennegang er det rederiene
Kosangas/Br Tholstrup, Aarhus Sten &
Gruskompagni og Juhl & Ehrhorn som er
gjenstand for en inngående beskrivelse
med skipslister. Bent holder seg til op
plegget med paral-lelle presentasjoner
av historiene på dansk og engelsk, mens
skipslistene er holdt på engelsk. Billedst
offet er rikt og denne-gang også med en
god del fargebilder.

Bent Mikkelsen øser her av meget
store kunnskaper og samlinger, noe som
historikk og skipslister bærer preg av.

Danske Rederier, Del 3
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Nicolay H. Knudtzon (født 26. januar var Spania og Portugal. «Spansketiden»1816 i Kristiansund, død 28. januar begynte i Kristiansund omkring 1830 og
1895 samme sted) var storkjøpmann og ebbet ut i 1870 årene. Spanske skuter
skipsreder, vicekonsul for Spania, Brasil anløp Kristiansund i sommermåneden
og Russland. Han var født og oppvokst og låstet klippfisk til havner på den Iber
i romslige kår og var den tredje i slekten iske halvøy. Spania og Portugal hadde
med navnet N H K. en betydelig reeksport av klippfisk som til

Bestefaren, NH K l, fra Sønderjylland, markeder i Mellom-og Sydamerika,
var kjøpmann i Kristiansund fra 1787 Som redertenkte Knudtzon at når den
til 1814. Bestefar og far bygde opp et spanske klippfiskhentingen i Norge redu
solid firma, basert på klippfiskeksport. serte en norsk skipsfart på Spania, måtte
Firmaet eide flere fiskevær på kysten av en forsøke å seile med fisken direkte til
Nord-møre, Romsdal og Sør-Trøndelag, det utflyttede Syd-Europa i «den nye ver
de eide tørkeplasser for klippfiskproduk- densdel». Skulle en lykkes med å skipe
sjon, brygger for lagring og pakking av klippfisk til de tropiske og subtropiske
fisk. strøk på andre siden av Atlanterhavet

Sentralt i det hele sto kjøpmanns- måtte emballasjeproblemet løses.
gården, en av de fineste i Kristiansund, Klippfisk tåler ikke fuktighet eller fuk-
Knudtzon-gården på Kirkelandet. NHK III tig varme, og i den vanlige pakningen
fikk skolegang i Skien, i Eckernförde, han klarte den ikke transport eller lagring i
fikk praksis ved handelshus i Tyskland tropiske strøk. Knudtzon gikk system
og Spania før han 21 år gammel i 1837 atisk til verks. Han startet med å sende
ble kalt hjem for å lede familiefirmaet klippfisk av utsøkt kvalitet med hensyn
på sin mors vegne. I 1841 overtok han til tørrhetsgrad og preparering. Denne
firmaet. ble lagt i små trekasser og lasterommet

De tradisjonelle markederfor klippfisk ble innvendig kledd med nye, tørre bord.
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Nicolai H. Knudtzon

Bark Marie, bygd på 1855 på Vinjeøra i Sør Trøndelag.

- Norges største reder ?
Etter innvunne erfaringer ble emballasjen
senere forbedret, idet klippfisken først
ble presset i blikkasser som ble omhy
ggelig loddet igjen. Blikkassene ble der
etter lagt i trekasser. Hans pionerinnsats
med å løse emballasjeproblemet har
høstet allmenn anerkjennelse, men han
kan også sannsynligvis anses som den
første klippfiskeksportør som med eget
skip innledet den direkte transport.

Det store gjennombruddet fant sted
i 1850 da Knudtzon sendte av sted tre

skip til tre forskjellige nye markeder.:

Briggen Cathrina (76 Kl*) til Rio de
Janeiro

Skonnerten Selvstendigheten (32
Kl) til Italia

Skonnerten Johanne Fredrikke (25
Kl) til Havanna

Knudtzon gis i «Den norske sjøfarts
historie» æren for å ha satt i gang regel
messig oversjøisk fart til Vestindia og
Syd Amerika.

Tradisjonen i Kristiansund forteller at
Knudtzon også tjente penger på slave
transport, det eneste som kan doku
menteres er at ett av hans skip, barken
Marie en gang fraktet kulier fra Kina til
Kuba. Det er ikke dokumentert, men ikke
helt usannsynlig, at samme skip ved tre
anledninger fraktet negerslaver over At
lanterhavet fra Afrika til Savannah i USA.

Det dreide seg i tilfelle om smugling.
Knudzon var gjennom sin karriere

med-eier i mange partrederier i tillegg
til at han hadde nærmere 30 egne skip
i utenriksfart.

Han var føregangsmannen også in
nenfor offentlig rutetrafikk på Nordmørs
fjordene. Han kjøpte først den 80 fot
lange hjuldamperen Nordmør fra Eng
land i 1857, men den forliste etter få år.

Den første propelldrevne dampbåten
Christiansund ble bygd på Akers Mek.

SKIPSFARTSHISTORISK J=  
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i jern i 1865, og var 107 fot. I 1883
kjøpte han sitt tredje dampskip fra Sver
ige og ga det sitt eget navn Nicolay H.
Knudtzon.

NHK III var stortingsrepresentant i
perioden 1862-63/64. Kristiansund by
styre var han medlen} av sammenheng
ende fra 1850 til 1888.1 1864 ble han

ridder av St. Olavs Orden, fra 1891
kommandør II. Ellers ble han tildelt en

rekke æresbevisninger både fra fjerne
land og lokalt.

* 1 Kommerselest = 2,08 netto registertonn
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I Dampskipet Urania fra Estland liggende

er^ a^ n ' V^ren

\\ . i 11 l! I \ etter tysk påtrykk satt i fart med sivil norsk
4%| ,| \1 f1 j besetning. På dette bildet fra april 1942

'' l er det blitt gråmalt og utstyrt med be-
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Fartygsfoton
av skandinaver och ex-skandinaver. Lista utkommer en gång i måneden.

Senaste nytt och äldre steamers och alt däremellan. Svartvit & färg, mycket norsk.

Rekvirera lista:

DONALD MACFIE

Victor Hillsväg 8
SE 441 40 Alingsås

Sweden

www.shipphoto.com
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Verdens største skip,
norskeide

Knock Nevis

(564.763 tdw, bygget 1979)
 k k k

Jörgen Lönn i Stockholm

jovgenlonn@chello.se

önskar byta fotografier av
tankers och bulkers

över 100.000 dwt.



Den første oljeleting fratrådde i Bergen 4/1-66 etter at vi hadde
I omtalen av «Havbraut 1» i Skipet nr losset restbeholdningen av «bomber»
2.06 er det noen feil/mangler. Jeg var i Stavanger,
mønstret på som maskingutt og smører J e§ er noe usikker på når fartøyet
ien del av perioden hvor fartøyet var begynte sesongen i 1966. Sesongen ble
bortleid til GSI avsluttet i begynnelsen av november. Jeg

Fartøyet var innredet med 19 køyer, var ombord fra 5. juli til 16. november
ved Mjellem & Karlsen ble det innredet 1966
to lugarer under bakken. I forbindelse J e 8 mønstret på fartøyet 5. mars
med at fartøyet ble bortleid til oljeleiting 1965 og reiste over til Newcastle med
ble også andre endringer gjort før avgang «Leda» (turistklasse 315/A iht. cabin
til England. card) lørdag 6. mars og videre med tog

«Havbraut 1» avgikk Norge ca. me- dl Middelsbrough. Reiste alene, så man
dio februar 1965, undertegnede fikk var ikke så høY i hatten,men jeg hadde
ikke mønstre på som maskingutt da jeg en §0(1 «bruksanvisning» fra Mikkel
manglet noen dager på alderen (fylte 16 Forland. Denne samt lugarkortet har
år den 21. februar) l e§ fremdeles.

«Havbraut 1» var utstyrt som et kom- J e§ fortsatte ombord på «Havbraut
plett «party» (party 906) og var således til slutten av august 1967 da jeg møn
både skyte -og kabel fartøy Det forre stret av °g begynte på maskinistskolen
lasterommet ble ordnet for «bombene», 1 Bergen.
blant annet tre foringer innvendig i Harald Håkonsund
lukekarm. Stjerneveien 7

På hoveddekk var det plassert en vinsj 9600 Hammerfest
på hver side med skytekabler, slik at man
kunne velge hvilken side man skulle
benytte ut fra vær og straumforhold. Ukjent kystruteskip

Fartøyet var to sesonger/år på olje- Legger ved foto av en av VDS sine båter.
leiting, 1965 ble sesongen avsluttet mel- Den kan ligne på Andenæs i Skipet nr 4
lom jul og nyttår, vi ankom Bakkasund side 23. Men riggen er noe annerledes.
enten 30. eller 31. januar. Normalt ble Mitt foto er tatt på 20 årene eller tidlig
sesongene avsluttet tidligere på høsten. 1930.
Det var og meningen at vi skulle slutte Skipet har antagelig akkurat forlatt
av som normalt og lå klar for avgang til kaien på Finnsnes etter lossing. Tror
Norge da det ble gitt kontra beskjed. Jeg ikke det er en NFDS båt siden beltet på
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Trolig en av Vesteraalskes godshåter, men hvilken? Foto via Olav K Westby
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skorsteinen er så lyst at det må være det
lyseblå i VDS sitt merke.

Det er en rar plassering av bommen
i formasten. Det er også noe rare greier
rett bak skorsteinen. Det er også bom på
aktermasten, men det kan være den er
flyttet til popp-bygget på foto i Skipet.
Den sorte «bom» på SB side ved broen er
den samme på begge foto. Mitt foto ser
ut som det er brønn på fordekket, men
den kan være blitt overbygget for bedre
dekksplass.

I forbindelse med årsmøtet i Kristian
sund kom igjen påstanden om at Sund
båtene fra 1876 skulle være Norges eldste
kollektivtrafikkforetak i drift.

Hva med Oplandske Dampskibsselsk
ab fra 1852 som fikk Skibladner og Færdes
manden i 1856? Etter Det Stavangerske
Dampskibsselskab som fikk hjuldamp
eren Ryfylke i 1855 og som fremdeles
trafikkerer fjordene med tre røde ringer
om skorsteinen? Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane er stiftet i 1857, så det er godt
om tradisjonsrike ruteselskap.

Fergesamband i Nordland
Til Røkesalongen i Skipet 4.06 har jeg
noen kommentarer til fergesambandene
Jektvik-Kilboghamn og Forøy-Ågskar
det.

Jeg har kjørt Riksveg 17 flere ganger
i de senere årene, og jeg stusser litt over
Rødøy og Bognes skal trafikkere disse
sambandene. Rødøy går nok Jektvik-
Kilboghamn, men Bognes på Ågskar
det-Forøy kan ikke stemme. Dette er et
samband med 5-10 min overfart i smult
farvann, mens Bognes er overbygd og
godkjent for åpne havområder. Det kan
derimot stemme at det er Bogøy som
skal gå. Men ikke Bognes som nevnt i
Skipet.

Olav K Westby
Finnsnes

Norges eldste?

Johannes Østvold
Sandnes

Jan Elund Mathisen
1743 Klavestadhaugen

Drivgods
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Jan Ehmd Mathisen, 1743 Klavestad
haugen, påpeker en åpenbar feil i
billedteksten på side 56 i Skipet 4.06. Det
midterste bildet viser skifte mellom to
hurtigmteskip på Aukra og det er Kong
Harald og Narvik (åpenbart ikke Narvik
og Midnatsol).

Redaktøren beklager ellers at Geir
Svendsen ikke er riktig kreditert for
bildet av gamle Finnmarken på land på
Stokmarknes på side 4 i forrige nummer.
Av og til går det litt for kjapt...

Hurtigruteskipet Vesteraalen ekspederer
i Bradbenkhopen i Bergen engang på 30-
tallet, som vist på et utsnitt av et postkort
fra Tom Bjørge Jensen. Men se på de tre
slepebåtene - hvilke kan det være?

Den ytterste bærer skorsteinsmerket
til Thv Halvorsen - kan det være den
første Jarlen? På den innerste kan det
med god vilje tydes Rhea, altså den som
ble bygget 1894 på BMV og som på 30-
tallet var eiet av Victor Muller. Men hva
med den i midten?

Fra vårt engelske medlem Les Bailey,
som har en fortid som maskinist på
norske skip, kommer enda et bilde fra
turistlandet Norge før 1914.

Det viser den tyske keiseryacht Ho
henzolleren for anker i Sørfjorden ved
Odda. Hohenzollern var jo en årviss gjest
i de norske fjordene, bygget i 1893 av AS
Vulcan i Stettin og utstyrt med to triple
maskiner og en angivelig toppfart på 21.5
knop. Typisk tysk i linjene med en over
dreven vedderbaug og loggende mastre
og skorsteiner med trompettopp. Etter
Første verdenskrig, da Kaiser Wlhelm
II hadde abdisert, ble skipet liggende og
opphugget rundt 1923.

Korreksjoner:

Hvilken vakker liten fraktebåt er det som ligger ved Stavanger Støberi & Dok
engang på 30-tallet? Eller er den en av Essos små tankbåter?

Bildet kommer fra Tom Bjørge Jensen og viser desuten SDAs kpstruteskip Jadarland med
stjerne i skorsteinen, samt et større dampskip ved Stavanger havnesilo i bakgrunnen. Kan noen

av leserne gi et spor å gå etter?
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Lørdag 25. november hadde NSS-0møte i Moss Sjømannsforenings
lokaler rett ved havnen i Moss. Hele 21

personer var møtt frem, 19 medlemmer
og 2 potensielle.

Som vanlig tok det noe tid for for
mannen kunne ønske de fremmøtte vel

kommen. Mye ‘mimring’ som en gjerne
skulle ha skrevet ned - skipsfartshistorie.
Formannen oppfordret medlemmene til å
tilkjennegi sine interesser, det kan da bli
lettere å samles om eventuelle prosjek
ter, for med tid og stunder kan vi kanskje
samle så mye stoff at det kan bli spesielle
temahefter. Men i første omgang kan det
være aktuelt å utgi en maritim kalender
- det er nok av skip/skipstyper her på
Østlandet som kan være motiv.

Sekretær John Gundersen i Moss

Sjømannsforening holdt så et lite fore
drag om «The Norwegian Lady’» som
tar sitt utspring i barken Dictators forlis
på USA's øskyst i 1891. Fem personer
omkom, bl.a. kapteinens kone og deres
lille sønn. Gallionsfiguren sto i mange
år som minne om ulykken ved Virginia
Beach, men blev offer for tidens tann.
Erik Bye engasjerte seg for å få opp
et nytt minnesmerke, og kunstneren
Ørnulf Bast laget en bronseskulptur
som blev avduket i 1961. En tro kopi
blev samtidig avduket i Moss, på vestre
bredd ved kanalens utløp. I september
2005 var dette minnesmerket åsted for

kransenedleggelsen ved sjømennenes
minnesdag.

Stor takk til Moss Sjømannsforening
for deres gjestfrihet! Moss ligger sentralt
til for de fleste av medlemmene, så jeg
håper vi kan få lov å trekke på deres
gjestfrihet flere ganger!

Formannen vil takke alle medlemmene

i NSS-0 som har deltatt på motene. Det
har vært en stimulans å se at antall

«nye» ansikter har økt. Det lover godt for
fremtiden. Jeg føler at vi gjennem forskjel
lige internettforum har fått markedsført
Föreningen. Jeg vil rette en spesiell takk
til ildsjelene bak LARDEX-forumet. Det
har på en fantastisk måte lokket frem
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Av Einar O. Onsøien, Formann NSS-0

kunnskapsrike personer til å dele sine Forsøk på samarbeid verftene i mellom
kunnskaper med oss andre. var mislykte, produksjonsmetoder og

Lørdag 20. januar hadde vi årets første det definitivt slutt, dvs. ‘rester’ av selska
møte i NSS-Ø. Sted: Maskinistenes pet lever fortsatt som egne selskaper;
Hus i Sandefjord, 19 stykker inklusive elektro, mekanisk og snekkering, og
foredragsholderen trosset været - sludd sysselsetter et stort antal! personer både
- som gjorde det lite trivelig på veiene. lokalt og på oljeinstallasjonen
Etter en drøy time kunne formannen øn- Brunæs er i dag pensjonist, men ned
ske velkommen, noen orienterings saker, legger sammen med andre personer
tilstanden til verneverdige m/s Hamen , mye arbeid i registrering av historisk
Tom Bjorge Jensen hadde lite nytt å materiale fra bedriften. Takk Brunæs,
berette. I medlemsbladet vårt, SKIPET, foredraget ditt var vel verdt reisen til
kan vi få disponere en side hvor vi kan Sandefjord!
presentere lokalt stoff, oppfordret alle til
or- , • .  , i, , . , i. Vårt husorgan LOKALEN har en uviss fremtid,
a finne noe, historisk eller dagsaktuelt. , , x ., . ...,

° var redaktør er opp til over ørene i arbeid for sin

nye sjef, et større finsk transportfirma. Det krever
Ordet blev så gitt til dagens föredrags- både hans høyre og venstre hånd, så NSS-0 må
holder, Ole Johs. Brunæs, ingeniør basere mer informasjon via våre to internettforum
ved tidligere Framnæs Mek. Verksted. “ www.skipet.no og www.lardex.net, men vi vil så
 i , ,  , • i . langt det er mulig informere dem som ikke har slik
Han gav oss en rask historisk med „° tilgang med snail mail eller telefon,
treskipsverft vågen rundt med base i
eksport av lokale produkter, i første rekke Et hjertesukk frå formannen; kom med
tømmer, frem til det som senere blev innspill om møtested. Det er mange
Framnæs M.V. Søren Christensen var spennende steder rundt Fjorden, og
den som sto bak, han var fra før involvert i mange personer med lokal maritim
handelsvirksomhet, eksport og selfangst. kunnskap vi kan ønske oss som fored-
Resten er historie. Vel 200 byggenum- rags holdere! Men husk at vi helst ikke
mer, et stort antall hvalfangere, lastefar- vil betale husleie! Til slutt en stor takk til
tøyer, frukt/kjøleskip og de siste årene Sandefjord Maskinistforening som stilte
også boreriggen Skipsfartskrisen på sine lokaler og medlemmer til rådighet,
1970/80-tallet tok knekken på samtlige og LARDEX-gutta som har ‘adoptert’
byggeverksteder rundt Oslofjorden. oss!

Et glimt fra «Gamle» Framnæs; taubåten Forlandet og flytekranen,
fotografert I juni 1974 av Dag Bakka jr

kulturer var for forskjellige. 1 1986 var

ELOKAL
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NSS-Nordmøre
Torsdag 11. januar
«Den Knudtzonske Armada» 1816 - 1895

Konservator Odd Williamsen presenterer
konsul Nicolay H.Knudtzon's flåte i ord og bilder.
Fellesmøte med Kristiansund Skipperforening.
Kl. 19.00 i Skipperforeningens lokaler i Fosnagt.5

Torsdag 8. februar
«Fra storsildfisket storhetstid»
Siste storsildlasten til Nordmøre

En av de som var med - Jan Øksenvåg,
tar oss med tilbake i 60-årene i ord og bilder.
K1.19.00 medlemsmøte. KI.19.30 åpent møte med kåseri.

Torsdag 8. mars
«Den gang sjøen var hovedveien»
Kristiansund som kommunikasjon og handelssenter -
den tiden lokal / fjordabåten rådde.
Historiker Jon Eikrem tar oss med tilbake i tid.

KI.19.00 medlemsmøte. KI.19.30 åpent møte med kåseri.

Torsdag 12. april
Årsmøte i lokalföreningen
KI.19.00 årsmøte. Sakskart utsendes.

Torsdag 10. mai
«Det årlige strandhugg»
Med sundbåten «Angvik»
Eget program utsendes med tid og påmelding

NSS-Østlandet
Planlagte møter:
20. januar
ingeniør Ole Johs Brunæs kåserer om
Framnæs Mek Verksted

Maskinistenes Hus, Sandefjord

17. februar
Bård Kolltveit kåserer om

norsk linjefart et fra utstillingen på Norsk Sjøfartsmuseum
Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøy

17. mars
14. april Årsmøte
12. mai

Se ellers møteprogram på www.skipet.no,
eller http://home.online.no/~hbjork/

MÖTEKALENDER FOR
1. HALVAR 2007

Einar Sæter

O

NSS-Bergen
Torsdag 1. februar:
Nye skipsbilder fra den rikholdige Freiholt-samlingen

Torsdag 1. mars:
Årsmøte.
Bl.a. vedtakelse av nye statutter for lokalföreningen.
NB! Sakliste og saksdokumenter vil bli utdelt på møtet.
Medlemmer som ønsker å få disse tilsendt på forhånd, kan
vende seg til formannen: Tlf. 55 95 10 02, mob. 415 50 392
eller pr. e-post: Per-albert.lund.fmho.no

En interessant skipsfoto-samling vil dessuten bli presentert
på møtet.

Torsdag 12. april:
«Historien om m/s Toyama - Norges raskeste containerskip»
v/ Mads Henrik Monsen

Torsdag 3. mai:
«Skipsverftet Mjellem & Karlsen.»
Frantz Mjellem forteller.

Møtested og tid: Fiskerimuseet på Bontelabo kl. 1900.

Vi ønsker medlemmer og andre interesserte velkommen til
møtene.

NSS-Sør-Rogaland
Det ble bestemt på siste møtet at vi setter opp følgende møte
dager før sommeren;

Tirsdag 13. februar
Tirsdag 13. mars
Tirsdag 24. april

Håper du kan sette av denne/disse dagene
til en hyggelig kveld med likesinnede «båtologer».

enten de er medlemmer i NSS eller ei, ta dem med!

Alle møtene avholdes i lokalene til Øyane Lions Club i Skips
byggergaten på Buøy (ned mot den gamle Buøy kaien) og vi
starter kl 18:00.

Kontaktperson: Terje Nilsen, Tlf: 51 56 22 56

Kjenner du andre som er bitt av basillen,

Følg med møteprogrammet på hjemmesiden

www.skipet.no
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46 0 Harald Lorentzen
1103 0 Thor Hansen
2575 NV Hans-Petter Sandseth
2576 Rolf-Hugo Williamsen
2577 0 Kjell E. Bergesen
2578 0 Leif Larsen
2579 Torkild Johan Neset
2580 NM Alexander Nordli Skjevling
2581 B Erling Magnar Antonissen
2582 0 Sverre Heggestad
2583 0 Ivar Arne Andreassen
2584 Trond Frode Bjørn
2585 0 Alf Dyrgrav
2586 0 O. T. Tønnevold AS
2587 H Arne E. Habbestad
2588 Svein Roger Iversen
2589 H Lars Matre
2590 B. Berg Sa Co.
2591 NM Per Dagfinn Kværsvik
2592 NM Roger Solem
2593 NM Nils Gunnar Fjærvik
2594 Erling Andresen
2595 0 Thorolf Johnsen
2596 Jakob Johnsen
2597 H Caiano AS
2598 B Ingrid Liavik
2599 NM Eirik Barman
2600 0 Jan Erik Hellstrøm
2601 Arne Johan Markhus
2602 0 Jan Henry Johnsen
2603 Sveinulf Olsen
2604 H Jan Kåre Jørgensen
2605 NM Edgar Nikolai Vebenstad
2606 Leif M. Skjærstad
2607 Jakob H. Knudsvik
2608 0 Truls Johansen
2609 0 Hans-Kristian Hansen

Melding om dødsfall:
1326 H Hans A. Amundesen
US 1889 Arne Y. Bjørgen
2299 B Kjell Bjørsvik
1538 Arnleif Iversen
135 B Gunnar A. Olsen
SE 565 Lennart Petersson
137 H Gunnar Petter Skage
D 471 Hermann Woltmann
1488 B Brynjulf Østerbø

Utmeldinger:
2535 Thomas J. Aanundsen
1727 H Alf Bjerkvik
1587 B John M. Hauge
2062 B Henning Henriksen
2398 H Tor Jørgen Jørgensen
1294 B Harald Kleppe
1884 Nils Magne Myra
D 2526 Peter Schenk
2077 B Kjell Magne Skår
2420 B Rolf Strand
1975
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Magnar Vevle

Nye medlemmer 11.11.2006 -11.02.2007
Medlemsnytt

Solnedgangen 4 B
Friisebrygga 2
Giskegata 28
Leirveien 5
Kinoveien 14
Mor Aasesvei 1
Våge
Myrullveien 5
Søråshøgda 188
Postboks 456
Stenlia 52
Brakstad
Sagaveien 12 A
Postboks 115

Øvre Møllenberg gate 16

Portveien 1
Hukkelberg
Storgata 84
Vanvikan
Gamleveien 68
Varhaugvegen 14
Strandgaten 92
Øygjordsveien 33
Peder Rosentredersgate 11
Varlebakken 18 Lei1.402
Drengeveien 8
Tømmerlensa43
Skivikveien 51
Skarhaugveien 1
Bruhagen
Legekontoret
Ringnotveien 23
Kroken 8
Smedvegen 32

1450 NESODDTANGEN
3921 PORSGRUNN
6005 ÅLESUND
4560 VANSE
1338 SANDVIKA
1535 MOSS
4521 SPANGEREID
6518 KRISTIANSUND
5235 RÅDAL
3193 HORTEN
1680 SKJÆRHALDEN
7856 JØA
3274 LARVIK
4891 GRIMSTAD
5427 URANGSVÅG
7014 TRONDHEIM
5585 SANDEID
7113 BUSBYSJØEN
530 AVERØY
6480 AUKRA
6508 KRISTIANSUND
7125 VANVIKAN
1534 MOSS
4120 TAU
5528 HAUGESUND
5038 BERGEN
6508 KRISTIANSUND
1525 MOSS
4306 SANDNES
3726 SKIEN
8014 BODØ
5545 VORMEDAL
6530 AVERØY
6924 HARDBAKKE
4085 HUNDVÅG
2609 LILLEHAMMER
2090 HURDAL

5529 HAUGESUND
ONEONTA NY, USA
5283 FOTLANDSVÅG
9582 NYVSVÅG
5143 FYLLINGSDALEN
SE - 260 12 ST.IBB
5531 HAUGESUND
DE - 28779 BREMEN
5035 BERGEN

4625 FLEKKERØY
5542 KARMSUND
5067 BERGEN
5200 OS
4239 SAND
5284 TYSSEBOTN
4330 ÅLGÅRD
D -10965 BERLIN
5437 FINNÅS
3472 BØDALEN
8400 SORTLAND



Nor Lines «Baltic Trader» hovedsakelig til fart forut på bakkdekket, men ferden kunne
XT , r „ . 0 i mellom Sandnes og Trondheimsfjorden. fortsette sørover til Danmark i rute der

!! pa grunn natt t tors ag pianen er 0gSå og seile til Lysekil med hun også tok et mindre verkstedsopphold
ve usøy ( armøy). ipet e jevne mellomrom. Basislast vil være for utbedring av skaden. Hun var i rute

tatt av samme dag, losset og tatt tU Dan- ret ir å nordg4ende og diverse igjen tidlig j januar,

”om-ula laster på sørtur. «Nordvik» er innkjøpt fra Egersund
rj -i t o ixr i Fredag 2. februar startet «Baltic og satt inn i Kystlinjen som «Coast

«Tananger»gikkpagrunnvedNordre Trader>> . ldefart for Nor Lines Første Trader>>-
o men i joafjor en natt ti tirs ag anløp var Hopen i Lofoten. Her tok hun «Coast Trader» startet i rute fra Sand

2. januar. Samme formiddag ble baten for Kungshamn j Sverige (like ved nes fredag 5. januar og var i Bergen 6.
trukket av og slept mn tU Eldøyane T.1 kU) januar første sk pla ®en er
Husøy/Karmøy for lossing og til Ørskov ' c A C1 C J ,,, *i ; ° . . rute Sandnes-Skogn og Sandnes-Mur-
Yard i Fredrikshavn 3. januar. I rute igjen i u i j * n
f j j . 0 Sea-Cargo mansk hver B.uke dersom tilstrekkelig
ra a . '^anuar'. «Nordclilf» ble tatt ut av rute i Amster- last til Murmansk.
•i 6j T ate^e 11^ltesYsternet i a P dam rundt juletider 2006. «Astrea» ble Hun er eid av Baltic Fjord AS som er et

! Y16 , ata aS(tea or<< ananB^r>>- (< or leid inn fra Barber Ships som erstatter sameie Bergen Shipping AS og Seaworks
jarl» gikk en full rundtur med oppstart ankom Be 9 januar ; førs(e Ag . Harstad (Hok|and)
Odda 9. januar og avs uttet 23. januar i ,ur fra Amsterdam Nybåten har ikke

liflo10 „:neUei n° r over 1 e^en lute oppkjøring tilværdekket, så all contain- PSH Shipping, Kolvereid
T v' ' .1r, „ . . erlast der må taes om bord med krane PSH overleverte «Gullholm» til greske

«Nordjarl»vartilSt.Petersburgirom- f a i • » -t j u j j. , j r r i r »vt inr fra land. kjøpere pa Hitra 1. desember da den
jula med frossen fisk fra Nord-Norge. {-L .-i a ttt' r ,, /T, » , . , ° skiftet navn til «Avantis III». Kjøper er

er ra ti uga st an or astmg Kystlinjen samme reder som tok «Tananger» (1976)av aluminium til Husnes, lossing 6.-8. 0 d . i , A
& Om morgenen julaften rente «Mina» som na heter «Avantis».

januar. inn i siden på tråleren «Skaregg» som lå Skipet gikk sørover fra Hitra 9. desem-

Adresseendringer:
1023 H Kjell R. Amundsen Postboks 3
246 0 Finn Roger Arnesen ukjent adresse
2478 Tor Brekke Klimaveien 14 A
421 Svein Bøgwald Markveien 16
2260 0 Trond Gjersøe Marløveien 18
2449 NV Geir Olav Haugen Myrullvegen 54
2232 Haukaas Automaskin AS Industriveien 75
1083 B Jim R. Hjelmeland Herøysundsvegen 255
841 Ludvig Hystad AS Postboks 232
SE 1593 Klubb Maritim Helsingborg c/o Per Körnefledt Tågagatan 9
277 Odd Arve Kvinesland Solheiveien 47
2435 0 Maana Forlag v/Trond Lepperød Gydasvei 38
1611 NV Møre og Romsdal fylkesbibliotek Postboks 1320
1743 Hans Naustervik Mellavegen 9
2551NM Nauticad AS ukjent adresse
1943 Tor Nilsen Granåsveien 5 B
ES 2454 Bjarne Nodeland C/Luxemburgo Buzon 38
2452 0 Karl Werner Næsheim ukjent adresse
194 0 Vidar Olavesen Øyenkilveien 50
DK 1088 Ove Rasmussen Skovlyvej 17
2521 B Rolf Rasmussen Postboks 11 Skjoldtun
1817 Jens Reinsnes J. Giævers vei 8 B
1447 Thore Chr. Stiansen Liatunet 4
1646 Arne Strande ukjent adresse
1983 B Steinar Sætre ukjent adresse
1237 Tanor Shipping AS Elvegaten 12 Sandnes Havn
1479 H Egil Vihovde Fransehagen 21

Adresseendringer m.m. sendes LeifK. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

GODSRUTESKIP Pga. mye last har Nor Lines leid inn til kai på Valderøya. «Mina» fikk skade

5444 ESPEVÆR

9015 TROMSØ
4480 KVINNESDAL
3133 DUKEN
6020 ÅLESUND
7080 HEIMDAL
5462 HERØYSUNDET
4291 KOPERVIK
SE - 252 22 HELSINGBORG
4580 LYNGDAL
0363 OSLO
6001 ÅLESUND
9151 STORSLETT

9513 ALTA
ES-03130 SANTA POLA

1621 GRESSVIK
DK - 9670 LØGSTER
5236 RÅDAL
8450 STOKMARKNES
4815 SALTRØD

4304 SANDNES
4262 AVALDSNES
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ber og hadde noen stopp undervegs bla. som vaktbåt for «Bideford Dolphin» nå
i Ålesund. «Avantis III» var bl.a. innom i januar/februar. Hun har tidvis brukt
Sløvåg og så var hun en tur nord igjen CCB/Ågotnes som forsyningsbase,
til Kristiansund. Fra Kristiansund gikk
ferden sørover og hun lå noen dager på Tirsdag 23. januar på formiddagen
Fonnesflaket pga. uværet før turen gikk avgikk «Bjorøy» fra Svelvik på sin ferd
sydover. vestover til Bergen. I skrivende stund

Kystfrakt AS, Flammerfest
Etter et lengre verkstedsopphold i Polen nVTTfPTVrzVCTOlvrzVT
med bl.a. skifting av sideport er «Barøy» 1IM 1 LKIMAbJ Ui\AL
nå i fart ivien. Hnn knm til kai i Trnmso FERGEFARTnå i fart igjen. Hun kom til kai i Tromsø
31. januar. Første tur går nå til Vigo og Color Line
søndag 11. februar på formiddagen var Color Line AS har inngått intensjons
skipet på Sortland. avtale om salg av «Kronprins Harald»

GAMLE RUTEBÅTER fkiftet )™l'ar/feb1ruar1 Color Line ta*
henne tilbake på bareboat c/p frem til

«Florinda» (ex «Tore Hund» 1978) skiftet september/oktober 2007 når «Color
navn i juni 2006 til «Maranjos» (Panama- Magic» blir levert,
flagg). Driftsselskapet var da norsk, Søndag 26. november mistet «Bohus»
Maritime Management AS med adresse styringen utforbi Færder om formidda-
Leikanger, Sogn. Hun ligger i Polen 7. gen på vei fra Strømstad til Sandefjord,
januar 2007 og er solgt til Namibia. KV «Nornen» gikk til assistanse og

fulgte skipet innover til Horten hvor
Natt til søndag 14. desember sank «Da- Lun ankret opp ved 1500-tiden. Skipet
vik» i uværet som herjet Vestlandet. Ferja forlot Horten like før 1700 og satte kurs
lå fortøyd i Torangsvåg i Austevoll, men for Sandefjord,
uværet senket henne der. Ferja var nå eid Grunnet uvær i Danmark måtte
av Tor Østervold i Austevoll. Han brukte «Prinsesse Ragnhild»s nyttårcruise fra
henne til ulike oppdrag. Bergen søndag 31.12 til Hirtshals avbry

tes. Skipet la seg til i Åmøyfjorden og
Mandag 22. januar låg «Trondur» (ex gikk til kai igjen i Stavanger om kvelden
«Smøla» ved Festningskaien i Bergen kl. \ januar.
07.15. Hun hadde kommet inn søndag Lørdag 20. januar om kvelden fikk
kveld før kl.1900. Ferja avgikk igjen i «PR» knust to vinduer forut i konferan
løpet av mandagen. «Trondur» fungerer seavd. under overfarten fra Hirtshals til
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Finnlines Astreagikk ved årsskiftet innpå TC til Sea-Cargo,
her fotografert ved Dokken 22. januar av Arne Egge

ligger hun i Alvøen.

til Irish Ferries med levering I måneds-

Stavanger. Ved midnatt lå ferja på været
utforbi Kristiansand. «PR» kom inn til
Stavanger sterkt forsinket søndag, og
fortsatte noe senere til Bergen hvor hun
var fremme natt til mandag 22.1.

Etter utbedring ved BMV igjen i rute
fredag 26. januar fra Bergen.

MS JUPITER DA co/TFDS
Statoil har leid inn «Jupiter» på Melkøya
fra 15. februar til 15. oktober 2006 med
en opsjon for ytterligere 2 mnd. Skipet
ble flyttet fra Melkøya til Rypefjord 29.
november.

Skipet ble solgt og seilte torsdag 1.
februar til Honningsvåg for bunkring og
videre til dokking ved Fredrikstad Mek
med ankomst 5. februar.

I Fredrikstad klargjør Drammen
Skipsreparasjon AS skipet før hun blir
overlevert til sine nye eiere i Singapore.

Fjord-Line
«Lygra» seilte godsrute Egersund -
Hanstholm. Skipet ble tatt ut av rute i
november 2006.

«Atlantic Traveller» seiler i rute Ber
gen- Hanstholm nå i regi av Fjord Line
Danmarkslinjen AS

DFDS
Grunnet dårlig vær ble ruta fra Bergen
torsdag 11. januar innstilt slik at «Prin
cess of Norway» ble liggende i Bergen fra
kvelden onsdag 10.1 til mandag 15.1 da
det var avgang 10.00 til Newcastle.

Nesodden Bundefjord
Dampskibsselskap
51 prosent av aksjene er solgt til Fosen
Trafikklag per 12. februar 2006.

Bastø-Fosen
«Bastø III» var på verksted i Fredrikstad
fra 26. november til 4. desember og var i
rute igjen ved 1300-tiden.

Fredag 10.11 seilte «Sogn» fra Trond
heim til Florø og dagen etter videre til
Kopervik. Søndag 12. november gikk
«Sogn» etter overnatting og kom til
Moss 13.11.

«Sogn» startet opp som avløser 26.11
fra Moss. Fra Moss 1. desember og kom
til Solund Verft natt til 3.12.

I romjula låg «Bastø III» ved Horten
Skipsrep. for overhaling av clutch. Da var
det 2-fergedrift Moss-Horten.

INNENRIKS
RUTEFART

Vs.



Flybåten AS
Mandag 11. september ble det startet opp
ny hurtigbåtrute mellom Engelsviken
og Tønsberg med hurtigbåten «Stadt».
Jomfrutur ble imidlertid utført lørdag
9. september.

«Rygerkongen» gikk en kort periode
før jul, så ble ruta innstilt.

Stavangerske AS
11. juli ble ferja «Sand» omdøpt til «Rop
eid». Dette for å frigi navnet «Sand» til
nyferja som kommer.

Hun var innom Bergen fra 9.11 og
gikk nordover i slutten av november og
ligger nå som reserveferge i Levanger for
Nor-Ferjer AS.

28. desember om lag kl. 22.00 gikk
«Finnøy» på grunn ved Hanasand ferje
kai. Ankom Rubbestadneset 29. desem
ber ved 16.45-tiden for reparasjon.

«Finnøy» var klar igjen 17. januar om
morgenen og var tilbake i ruta samme
ettermiddag.

Stavangerske har bestilt tre karbonkata
maraner hos Brødrene Aa for levering
hhv. 1. desember 2006, 1. februar 2007
og 1. april 2007.

Første båt heter «Fjordkatt». Den kom
rett fra verftet i Hyen til Skjøndals Slip i
Bergen 17. desember ca. 23.00. Hun seilte
videre derfrå mandag 18. ved 07.30-tiden
og testur i Byfjorden m.m. før hun fosset
sørover til Stavanger. Satt i rute 010107.

Båt to får navnet «Fjordfart» og tre får
«Fjorddrott». Planen er at når alle tre er
levert blir det fellesdåp i Stavanger av de
nye «trillingene».

Gamle «Fjorddrott» er solgt til Havne
myndighetene i Ras Al Kaihmah.Den
skal leveres senere i vår.

K/S Lysefjord
(Rødne + Stavangerske)
Selskapet har bestilt ny kombikatamaran
hos Oma Båtbyggeri til erstatning for
«Fjordlys» som er blitt for liten. Nybåten
skal ha plass til 85 pass. og 12 personbiler.
Lengde 32,5 meter. Båten skal gå i trafikk
Lysefjorden - Fisterøyene.

«Lysefjord» ble døpt i Stavanger 19.
desember. I rute 1. januar.

Torghatten Trafikkselskap
TTS mistet anbudet for hurtigbåtruter
i Ryfylke fra 01.01.07, da Stavangerske
overtok igjen.

Fra 2. januar startet TTS opp ny rute
mellom Stavanger og Bergen med

«Strandafjord» som seiler fra Stavanger
om morgenen med retur fra Bergen i
middagstider.

I mars er planen at «Vindafjord» også
skal seile slik at det blir to turer hver vei
mellom Stavanger og Bergen mandag
fredag og søndag.

Boknafjord-Sambandet
Fra 1. januar 2007 overtok Fjord 1 ruta på
Boknafjorden. Dei tre gamle ferjene gikk
i ruta inntil gassferjene blir innfasa.

«Boknafjord» ble tatt ut av rute 22. jan
uar ved ruteslutt og låg først i Vågen i Sta
vanger før ferja vart flytta til verkstedet
på Skjeret 24. januar på ettermiddagen.

«Rennesøy» ble tatt ut av rute 28. jan
uar ved ruteslutt og lagt i ro ved Kullkran
kaien på Sølyst.

«Masfjord» fortsetter i rute sammen
med «Stavangerfjord» (Fjord 1) inntil
«Raunefjord» kommer sør og avløser
«Masfjord».

Tide ASA
HSD ASA og GAIA Trafikk AS har slått
seg saman frå 3. november og det nye
namnet er TIDE ASA. Samtidig skifter
HSD SJØ AS navn til TIDE SJØ AS.

Lørdag 30. desember ved 12.15-tiden gikk
«Melderskin» på grunn ved ferjekaien på
Sunde. Ferja ble trukket av utpå dagen og
kom til Rubbestadneset 30. desember ved
20.00-tida. Det er konstatert mye skade
på ferja slik at ho var ute av drift en lang
periode.

«Ullensvang» ble satt i rute på Hal
hjem - Våge fra sen kveld den 29. desem
ber. Dermed var det offisielt slutt i ruta
til Sandvikvåg.

«Bømlo» seilte til Rubbestadneset og
«Jondal» seilte til Hardangerfjorden.

Onsdag 10. januar fikk «Etne» avløsning
om kvelden av «Bømlo» på sambandet
Bruravik-Brimnes.

«Etne» kom til Rubbestadneset
ll/0245ca. Her ble det gjennomført
div. arbeid. Ferja skal på Fensfjorden i
februar og avløyse «Eidfjord» som blir
tatt ut av rute.

Lørdag 27. januar ble «Bjørnefjord» lagt i
ro ved Lepsøy på formiddagen. En epoke
på Stordruta var over.

Før jul, da «Bergensfjord» kom i rute
ble «Sunnhordland» lagt i ro, først på
Leirvik, så en dag i Valevåg og deretter
bar det på nord til Trondheimsfjorden
som avløser. Nå i starten av februar ligg
ferja på verksted hos Trondheim Verft.

Tide Sjøs nye katamaraner fra Fjell
strand fikk felles dåp på Omastrand 15.
desember kl. 1100 med navna «Teisten»
og «Tranen».

«Teisten» kom til Bergen 2. januar om
kvelden om lag kl. 18.40. Etter opptren
ing av mannskap vart båten sett i rute
mandag 15. januar kl. 1315 fra Bergen.

«Tranen» kom til Bergen mandag
29. januar om lag kl. 22.30 til Munke
bryggen. Det var utført en del testing
av båten før ho gjekk inn i rute. Første
offisielle tur gikk fredag 2. februar kl.
13.15 fra Bergen.

I tillegg har HSD Sjø bestilt en kom
bikatamaran til Austevollsruta. Byg
geverft blir Oma Båtbyggeri på Stord.
Levering 20. mars.

Nybygget skal erstatte «Vøringen»
som trafikkerer rutene i dag, også det
fartøyet ble levert fra Oma Baatbyggeri
(1994). Med en lengde på 22,5 meter og
kapasitet for 85 passasjerer med noe
lastemuligheter, får man et fartøy som
radikalt bedre enn dagens. Av særegen
heter får fartøyet blant annet ombord- og
landstigningsrampe over både akterdekk
og baug.

Tide Sjø - Snøggbåtar
«Baronen» kom til Skjøndal 24. januar
ca.kl. 14.50 for opplag. «Tedno» kom til
Skjøndal 29. januar. Ho gjekk sin siste
tur i Sunnhordlandsbassenget lørdag
27. januar.

Begge båtane er seld til fylkeskom
munen i Izmit i Tyrkia og skal gå lokalt
i området der.

Fredag 9. februar kl. 15.45 kom tung
løftbåten «Deo Volente» til Dokkeskjærs
kaien i Bergen for lasting. «Baronen»
forhalte frå Skjøndal denne fredagen
om lag 16.30

«Tedno» forhalte frå Skjøndal ca.
17.20. Ho vart lasta opp på dekk fredag
kveld. «Baronen» vart løfta opp først
lørdag 10. februar ved 10.00-tiden.

«Deo Volente» forhalte lørdag 10. fe
bruar i 1615-tiden til Skoltegrunns-kaien.
Båten avgikk Bergen mandag 12. februar
kl. 01.00 til Rotterdam for bunkring og
videre til Tyrkia.

Tide Sjø har «Espeværekspressen» til
ombygging i desember/januar i samband
med krav gitt i anbudet som selskapet
vann. «Nordic II» gikk som avløysar.

Rødne Trafikk AS
Fom 1. januar vart det oppretta ny rute
Rosendal - Os - Bergen med to turer hver
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veg hverdager og en tur/retur lørdag og
søndag.

«Rygerfjord» starta opp i ruta, og fom.
ca. 15. januar overtok «Rygerkongen».

Forut for rutestart, ble det arrangert
åpen båt i Rosendal fredag 8. desember
1200-1700 og i Bergen lørdag 9. desember
1200-1500 ved Strandkaien.

«Rygerfjord» seilte gratis prøvetur
lørdag 9. desember fra Rosendal 08.30 til
Bergen 10.25. Returen gikk fra Bergen kl.
15.15 til Rosendal.

Fjord 1 - E39-sambanda
Fjord 1 er som tidligere nevnt tidelt kon
sesjon for 10 år for ferjerutene Halhjem-
Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika med
oppstart 01.01.07

Fjord 1 har, som tidligere rapportert,
bestilt 5 nye gassferjer hos Aker Yards.
På grunn av forsinkelser måtte de eldre
fergene fortsette i en overgangsperiode.

«Bergensfjord» (levert rederiet 21.11.
06) avgikk Søviknes Verft onsdag 22. nov.
og kom til Florø samme kveld. Til Bergen
ved 08.00-tiden. Det var presentasjon for
pressen fredag 24.11. Utpå dagen var det
retur nordover igjen til Florø.

Dåp ble foretatt i Florø lørdag 25. no
vember. Det ble arrangert «Åpent skip» i
Bergen søndag 26. november. Deretter var
det opptrening av mannskap og prøve
seilas Halhjem-Sandvikvåg og Morta
vika-Arsvågen. I rute fra Halhjem 070106
kl. 12.30 som var første tur.

«Stavangerfjord» (Levert rederiet 18.
01.07) gikk i fra Søviknes Verft fredag
19. januar og ankom Florø om lag 14.45.
Ferja gikk 21. januar til Halhjem for
gassbunkring og deretter til Bokna
fjorden mandag 22. januar for testing på
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Nye Stavangerford på vei inn til Mortavik, foto Tor Arne Aasen

Mortavika-Arsvågen. Satt i rute onsdag
24. januar og gikk første tur 09.40 fra
Mortavika.

«Fanafjord» (levert 16.01.07) utførte
teknisk prøvetur på Moldefjorden lørdag
- søndag 6/7.1 Lørdag gassbunkring
fra bil ved kai i Molde. Gikk fra Aker

Brattvåg fredag 19. januar og kom til
Florø ved 13.00-tida. Videre 21. januar
til Halhjem-Sandvikvåg og satt i rute
torsdag 25. januar.

«Raunefjord» var på en liten prøvetur i
veke 2. Teknisk prøvetur ble gjennomført
30.01-02.02 i Harøyfjorden og videre i
Moldefjorden 030207 og 040207. Ferja
ble overlevert 070207 frå Aker Brattvåg.
Ho skal til Boknafjorden og vere der in
ntil «Mastrafjord» er på plass. Denne er
planlagt levert mot slutten av februar.

FjordlFSF
Fjordl Fylkesbaatane har kontrahert
ny 29,5 meters kombikatamaran ved
Båtservice Mandal til bruk i rutene i
Florabassenget og Kystvegekspressen
Florø - Smørhamn - Måløy. Kapasitet
10 person-biler og 90 passasjeren

Med navnet «Tansøy» kom den fra
verkstedet til Florø om kvelden torsdag
18. januar. Fredag 19. var det dåp i Florø
kl. 14.00. Lørdag 20.1 kom båten til Ber
gen igjen på ettermiddagen og avgikk
mandag 22.1 morgen direkte tilbake til
Mandal igjen for div. mindre arbeid som
sto igjen. Nordover 14 dager senere.

I løpet av tre kvarter torsdag kveld 16.
november gjekk to av ferjene til Fylkes
baatane på land.

På Hella i Leikanger deisa M/F «Gu
len» i ferjekaien. Skadene på ferja var

Knapt tre kvarter seinare fekk bil
ferja «Sunnfjord», som går i rute mellom
Rysjedalsvika - Rutledal og Krakhella
problem med styresystemet og gjekk
på grunn ved Krakhella i Solund. Ho
vart send på verkstad i Solund. «Fjalir»
vart først sett inn som avløysar og noko
seinare overtok «Aurland». 3. februar

ligg «Sunnfjord» fortsatt på verkstad i
Solund.

Vegvesenet tildelte i september FSF
kontrakt for drift av ferjene Manheller-
Fodnes og Hella-Dragsvik-Vangsnes i
perioden 1. januar 2008 til 31. desember
2015. FSF skal bygge ei ny 92-bilers ferje
til Manheller - Fodnes ved Fiskerstrand

Verft med levering i september 2008. Når
nybygget er klart vert ei av ferjene i Indre
flytta til Midt-sambandet.

«Sognefjord» har vært utleid til FTL i rute
Flakk-Rørvik 6. desember -10. januar.
Ferja gikk fra Sogn natt til 4. desember
og var framme i Trondheim 5. januar i
middagstid. Blei satt i rute 6.12 og avslut
tet 10.01 og gikk sør. Ankom Måløy 11.
januar på formiddag og låg i Måløy inntil
hun ble satt inn som avløser på Stårheim-
Isane fra 15.01

«Eid» ble da overflyttet til Måløy-Ol
deide og «Nordfjord» gikk på verksted
på Raudeberg.

«Sogn» lå i opplag i Trondheim etter endt
leieperiode til FTL på Flakk-Rørvik. 10.
november gikk den til Moss (se der) og
kom tilbake til Solund Verft 5.12.

«Sogn» avgikk Solund Verft på etter
middagen onsdag 17. januar. Ble satt i
rute Flakk-Rørvik fra fredag 19. januar.
Gikk avløsning for «Fosen» tom lørdag
10. februar, så i ro i Trondheim.

FTL leiger henne til helgefart Flakk-
Rørvik fredag og søndag i perioden mars
- november 2007.

Fjordl MRF
Imarsundbroene ble åpnet 15. januar,
da Sandvika ferjekai ble tatt i bruk og
sambandet over til Edøya nedkortet.
Samtidig ble ferjaVinsternes-Aukan ned
lagt. Ferja til Forsnes ble også lagt ned.
Det er ferja «Tustna» som skal trafikkere
den nye ruta.

Fredag 2. februar ble Sandvika fer
jekai stengt. Ferja «Tustna» vart teken ut
av rute fordi ferja har fått store skader
langs skutesida. Ferjekaien må også
utbedres.

store og «Aurland» sett inn som avløysar.
«Gulen» var tilbake tidlig i desember.
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Aukan ferjekai er gjenåpnet og «Har
am» ble fredag ettermiddag satt inn
som avløser i ruta til Edøya. Sandvika
ferjekai forventes i drift igjen i løpet av
en god uke.

Fra og med mandag 22. januar d.å. ble
det bli redusert kapasitet i sambandene
Kristiansund-Bremsnes og Seivika-Tøm
mervåg pga planlagt verkstedsopphold
og årlig sertifisering av de ordinære
ferjene i sambandene.

Fra og med uke 4 vil MF Stordal
(55 pbe) erstatte MF Bjørnsund (64
pbe) i rute 41 Kristiansund-Bremsnes),
mens i rute 50 Seivika-Tømmervåg vil
MF Glutra (86 pbe) bli erstattet av MF
Bjørnsund (64 pbe). Det kan påregnes
redusert kapasitet i de to sambandene
de nærmeste tre-fire ukene.

Fredag 12. januar i 09.00-tiden rente
«Aure» på land 100 m nord om ferjekaien
i Hundeidvik. Til Vegsund Slip for ut
bedring.

«Hareid» ble satt inn som avløser og
flytta fra Eiksund-Rjånes sambandet der
ho er ferje 2.

Hurtigruten Group
- samband Hareid-Sulesund
Lørdag 20. januar på formiddag ble
«Melshorn» lagt til kai på Hareid pga.
tekn. problem. Resten av dagen gikk
«Vardehorn» alene. Hun gikk 5 dager
alene før «Melshorn» var klar, men den
måtte ut igjen og «Kvernes» ble leid inn
som avløser en kort periode før «Mels
horn» igjen kunne gå i rute.

Søndag 4. februar kom avløserferga
«Røsund» på plass.

«Hamarøy» ankom Vikeneskaien i Volda
mandag 8. januar om lag 0750 for div. rep.
arbeid. Scana Volda har overhalt gearet,
samt annet arbeid.

Planen var at «Hamarøy» skulle inn
som avløser på Hareid-Sulesund. Men
kaien på Hareid var for grunn, så ferja
måtte returnere fra Ålesund til Bodø 25.1
kl. 06.45 hvor ho lå over til dagen etterpå
grunnet dårlig vær på Vestfjorden. Ferja
var i rute igjen nordpå 26. januar.

Mandag 29. januar startet «Røsund»
seilas på sør fra Tysfjorden. Ferja kom
til Ådesund 31. januar kl. 07.00. Samme
ettermiddag vart ferja flytta til Hareid og
dei har testa henne ut på sambandet.

«Røsund» vart sett inn som avløser
mandag 5. februar. «Melshorn» gikk til
Fiskerstrand Verft for div.arbeid og var
ute noen uker.

Nor-Ferjer AS
Nor-Ferjer er tildelt konsesjon for Brek
stad-Valset og Levanger-Hokstad fra 1.
januar 2007. Selskapet bestilte to nye bil
ferger ved Fiskerstrand Verft for levering
i hhv. november og desember 2006.

Bygg nr. 53 MM 49 FE, skal ha plass til
38 biler og 160 passasjerer og settes inn
på Levanger - Hokstad.

Bygg nr. 54 MM 64 FE, skal ha plass til
50 biler og 190 passasjerer og settes inn
på Brekstad - Valset.

Bnr. 53 har fått navnet «Ytterøynin
gen».

Den gikk fra Fiskerstrand Verft fredag
24. november om kvelden og la til kai
neste dag, lørdag 25.11 i Levanger. Dåpen
ble foretatt 29. november. Satt i rute 1.
januar.

Bnr. 54 har fått navnet «Ørland». Den
gikk fra Fiskerstrand Verft tirsdag 19.
desember og ankom Brekstad natt til
onsdag 20. desember. Dåp ble utført 21.
desember kl. 11.30. Ferja ble satt i rute
1. januar.

Nor-Ferjer er pålagt og ha reserveferje
i Trøndelag. Ferja «Ropeid» ex. «Sand»
er stasjonert i Levanger og ankom dit
7. desember. Hun var innom Bergen en
god uke før hun gikk på nord 5. desember
på kvelden.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har bestilt 2 nye katamaraner hos
Brødrene Aa i Hyen. Begge båtene skal
ha plass til 130 pass. og en rutefart på 30
knop. Båtene skal leveres i hhv. desember
2007 og februar 2008. Nybyggene skal
settes inn på Trondheim - Vanvikan
(«Fosningen» blir da ledig) og omvendt
pendlerrute Trondheim - Brekstad.

Ferja «Fosen» gikk på grunn ved Rør
vik ferjekai torsdag 30. november ved
1700-tiden. Ferja ble først lagt i ro ved
Flakk og så tatt inn til Trondheim. Avgikk
2. desember til Rubbestadneset, ankomst
4.12 om lag kl. 10.25. Fra Rubbestadneset
9. februar på morgenen og ankom Flakk
på formiddagen lørdag 10. februar. I rute
igjen søndag 11. februar.

Uhellet med «Fosen» medførte at
«Trondheim» gikk alene resten av tors
dag 30.11. Fredag 1.12 var «Ytterøy II» på
plass som avløser, men pga. dårlig vær
var hun ute igjen om kvelden samme dag.
Denne ferja ble brukt inntil «Sognefjord»
var på plass.

Ferja avgikk Sogn natt til mandag 4.
desember og var framme i Trondheim
5.12 om lag 12.00 Hun ble satt inn som

avløser om ettermiddagen 6. desember
på Flakk-Rørvik og gikk der tom. 10.
januar da hun forlot om kvelden og gikk
sørover til Måløy.

Etter at «Hertug Skule» fikk avløsning
på Brekstad-Valset fra årskiftet ble ferja
lagt i ro på Brekstad noen dager før hun
ble flyttet til Kvernhusvika Verft på Hi
tra. Torsdag 11. januar var hun på plass
om avløser på Flakk-Rørvik og fortsatte
der inntil formiddagen 12.1. Torsdag 18.
januar var hun igjen på plass som avløser
fra kl. 12.35 fra Flakk og gikk da inntil
formiddagen fredag 19.1. Så ble ferja
igjen seilt til Trondheim Verft.

Ferja er solgt til 62 grader Nord AS i
Ålesund som overtok på Hitra 9. januar.
Planen er at ferja skal gå i sommer
rute mellom Magerholm og Lekneset
(Hjømndfjorden)

Etter overtakelse har hun vært leid
tilbake til Fosen T/L som avløser Flakk-
Rørvik som nevnt over. Onsdag 7. februar
kom hun til Ålesund. Ferja har nå skiftet
navn til «Fjord Øye».

«Sunnhordland» (Tide) avgikk Valevåg
på morgenen 10. januar og var framme
i Trondheim utpå kvelden 11. januar i
1800-tiden. Satt inn som avløser Flakk-
Rørvik fra 12. januar kl. 13.45.

Innherredsferja
«Ytterøy II» er solgt til FFR som «Jøfjord».
«Ytterøy» ligg for salg på Kvernhusvika
Verft, Hitra.

Helgelandske
Helgelandske vant i mars anbudet på
Ranafjorden for sambandet Nesna-Le
vang.

Anbudsperioden er 7 år fra 2007-2014.
Dermed fortsetter «Petter Dass» i ruta.
Hun ble satt inn i trafikk sommeren
1997. Første gang sambandet ble lagt ut
på anbud var i 1996.

Hurtigruten Group ASA (ex. OVDS)
«Stetind» er utleid til Statoil i Ham
merfest til medio november. Ferja kom
til Hammerfest 4. oktober og benyttes
som arbeidsplattform i forb. med under
vanns-arbeide (kabling).

«Stetind» ble forseilt til Tromsø 16.12
i påvente av nytt oppdrag for Statoil i
januar 07.
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Connex FFR
«Varangerfjord» fortsetter i charter for
Statoil mellom Hammefest og Alta inntil
mars. Da skal båten overleveres til sine

nye eiere, CT Offshore Aps, Otterup i
Danmark.

Fartøyet skal bygges om til service
fartøy for sine nye eiere som er et vind
mølleselskap. Skal bl.a. brukes til ka
bellegging til vindmøllene som står i
«havet», reparasjonsarbeid, vedlikehold
på kabler m.m. Skipet blir bygget om
med 10 lugarer i det en tar ut passasjer
innredningen.

«Ingøy» har vært i Svolvær siden før jul
for montering av nye maskiner. Hun er
der fortsatt pr. 11/2.

FFR leide inn «Fjordcruise» ex. «Rør
stad» fra Nordland Sjøtransport i Selsø
vik til og utføre Tanaruta i perioden
«Ingøy» var på verksted.

FFR har kjøpt «Ytterøy II» fra FTL og gitt
henne navnet «Jøfjord». Hun ble reg. på
ny eier 9. januar i Skipsregisteret

«Jøfjord» avgikk Kvernhusvika tirsdag
9. januar ved 1100-tida og ankom Ham
merfest 12. januar om lag 14.20.

Skal erstatte «Rognsund». Onsdag 17.
januar kl. 11.50 var det «dåp» ved kai.

Torsdag 18. januar ble ferja satt i rute
mellom Korsfjord og Nyvoll (Kors-fjorden
i Alta kommune). Ferja går her inntil
ferjekaiene i sambandet Akkarfjord-
Kjerringholmen er oppgradert.

Tidligere hurtigruteskip
«Caribbean Mercy» (ex «Polarlys»)
Mercy Ships har solgt gamle «Polarlys»
til Sherman Family Charitable Founda
tion Inc.

Fra Mercy Ships mottok vi følgende:

I am pleased to announce that Mercy Ships com
pleted the sale of the Caribbean Mercy on Oct 5,
2006 to a family charitable trust who plans to lease
the vessel to CME at Sea Ltd

(www.cmeatsea.org)

CME at Sea Ltd plans to prepare the vessel for
service in Central America by adding to the medical
facility on board.

The company is currently in negotiations to
keep the ship at its present location in Chickasaw
to do their preparations.

Redaksjonen har fått opplyst at gamle
«Nordnorge» er solgt til opphugging.
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Hurtigruten Group
Exploration Cruises
Tirsdag 30. januar klokken 1830 norsk
tid gikk «Nordkapp» på grunn like ved
Deception Island, som er en del av øy
gruppen South Shetland Island i Antark
tis. Skipet kom seg av grunnen ved egen
hjelp og ankom Whalers Bay onsdag 31.
januar kl. 11.00 norsk tid.

«Nordnorge» var 8-10 timers seilings
tid unna og ble straks beordret og til å
bistå.

Pga. været ble overføring av passa
sjerene fra «Nordkapp» utsatt.

Onsdag 31. januar kl. 22.10 norsk
tid (18.10 lokal tid) kunne «Nordnorge»
melde om at alle passasjerene, samt 8
besetningsmedlemmer fra «Nordkapp»
er vel om bord i «Nordnorge».

Straks etter överföringen satte «Nord
norge» kursen mot Ushuaia i Argentina,
en seilas på vel 40 timer. Vel midtvegs
møtte «Nordnorge» full storm og 10
meter høye bølger. Av den grunn måtte
skipet redusere farten og hun ankom
Ushuaia natt til lørdag 3.feb. kl. 01.00
norsk tid.

Passasjerene fra «Nordkapp» ble fløyet
til Buenos Aires i charterfly for å ta opp
igjen sine opprinnelige reiseplaner der
frå. «Nordnorge» fullfører så sitt cruise
i området.

Torsdag 1. februar kl. 13.15 meldte
HRG:

«Nordkapp» er ankommet Maxwell Bay, King
Georges Island. Hun har seilt for egen maskin

fra Whalers Bay til Maxwell Bay på King Georges
Island. Skipet har ankret opp utenfor den chilenske

forsk-ningsstasjonen Marsh/Frei Station, hvor det
også er flystripe.

«Nordkapp» ble midlertidig reparert i
Maxwell Bay og avgikk derfrå 7. februar
med følgeskip til verft i Buenos Aires
for permanent utbedring. Det er flere
mindre flenger i siden under skipet iflg
under-søkelse av dykkere.

Også denne vinteren vil «Nordnorge» og
«Nordkapp» være på cruise i farvannet
Chile / Antarktis. «Lofoten» er avløser
for «NN» og «Nordstjernen» / «Lyngen»
vil være avløser for «NK»

Hurtigruten
«Finnmarken» har vært på verksted hos
CMC siden onsdag 17. januar. Skipet var
tilbake i rute igjen torsdag 8. februar fra
Bergen.

«Trollfjord» kom til CMC fredag 2.
februar sent på kvelden. Dermed var
det to hurtigruter samtidig noen dager
inntil «Finnmarken» forlater verkstedet.
«Trollfjord» var i rute igjen tirsdag 13.
februar fra Bergen.

«Finnmarken» kom til Bergen onsdag
03.01 og gikk ut av rute til hun byttet
plass med «Midnatsol» lørdag 06.01 da
«FM» gikk på nord igjen.

«Finnmarken» gikk en rundtur og var
på verksted 17.01-28.01 ved GMC/Rosen
berg i Stavanger.

«Midnatsol» gikk fra Bergen søndag
07.01 kl. 0100 til Haugesund søndag
0745-1400 og deretter videre til Fredrik
stad 8.1 der hun lå mellom 0935-1400 ca.
Gikk til Tønsberg på kvelden 8.1 og ank.
Oslo 9. januar 0800.

Skipet lå i Oslo under Reiselivsmessa
09.01 - 14.01 og seilte fra Oslo 14.01 kl.
15.45 på ettermiddagen og rett til Bodø
for og ta opp ruta si der 17.01 på nord.

Lørdag 13. januar var «MS» på cruise
i Bundefjorden på ettermiddag/kveld
før hun kom tilbake til Akershuskaien
i Oslo igjen.

Pga. reparasjon av kjeler stoppet «Ric
hard With» i Tromsø. Ruta Tromsø-
Kirkenes-Tromsø 14.-18. januar ble inn
stilt.

Etter avslutning av juleturen 02.01 i
Bergen seilte «Nordlys» i rute samme
kveld til Ålesund der «Lyngen» overtok
ruta på nord. «Nordlys» seilte så til
Aukra og blir liggende der som hotel-
Iskip til 14.02. Dagen etter skal skipet i
rute igjen. «Trollfjord» ankom Tromsø
26. januar kl. 13.00 og ble lagt til kai
som hotellskip/festivalskip. Skipet kut
tet ruta på Finnmarka og tok opp igjen
ruta sørgående fra Tromsø 30. januar
kl. 01.30

«Narvik» er solgt til Rogaland Videre
gående Sjøasirantskole. Hun avsluttet
ruta si 21. februar i Bergen. Se rapport
på side 4.

Rutebåtredaksjonen takker våre korres
pondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen. Vi
oppfordrer flere til å sende oss bilder av
rutegående skip, hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 11.02.2007
FF



Etter skifte fra den tradisjonsrike
HSD-rosetten til «koffertlappen» og senest

identitetsskifte til Tide Sjø, så henger
rosetten igjen - som på Kvinnherad

fotografert 1 7 desember av Harald Sætre.

Nor-Ferjer overtok 1. januar sambandet Brekstad-Våtset med nye Ørland fra Fiskerstrand. Foto Tor Arne Aasen

O ver: Fjordi FSFs nye lokalrutebåt Tansøy kom til Bergen 20. januar.
Og under: Den første av Tides to nye hurtigbåter, Teisten, ble satt i rute 15. januar.

Begge foto Frode Folkestad

SKIPET NR. 1 - 2007 57

- I I

BRiaaaHai

  ©  !

KVNNNHEF;^^

# ,

7;



58 SKIPET NR. 1 - 2007

Hurtigruteskipet Nordnorge av Narvik

300 forventningsfulle cruise-passasjerer
ombord på sitt Europacruise høsten 2006,

legger til kal i Funchal, Madeira
25. september 2006, med vel

Hurtigruteskipet Nordnorge av Narvik
legger til kai i Funchal, Madeira

* 25. september 2006, med vel
; ' 300 forventningsfulle cruise-passasjerer

" , ombord på sitt Europacruise høsten 2006,
*5sr. T!! HS |fg j?S som en del av transportetappen til den

** ", åa mHl antarktiske sommersesongens cruise ut fra
Sør-Amerlka. Foto Trygve Eriksen

Sjeldent møte i Stavanger; Finnmarken
og Trollfjord i dokk på GMC Rosenberg i
begynnelsen av februar. Finnmarken var

ferdig 8. februar, fulgt av Trollfjord 12.
Foto Bjørn Flansen
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Sunnhordland passerer Måløy for

sørgående etter vikariat hos Fosen; jÉS? -

Nordfjord pa vei ut fra Maloy.

Foto Tor Arne Aasen 14. februar ,*Æ§ •-.
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Mistral ble levert fra Ulstein

mmm andre med X-baug og er her fotografert
under sitt første besøk i Stavanger 29.
januar av Bjørn Hansen.

jp TTorvald Klaveness-gruppens gamle
r S polskbygde Bardu (33661 tdw) fra

1979 har kommet tilbake i folden som

sementskip KCL Bardu. KCL står for
" l Klaveness Cement Logistics.



Dette er også et norsk skip, Arundo fra Flekkefjord, under St Vincent-flagg. En coaster på 2800 tdw, bygget 1985 av J J SietasSchiffswerft i Hamburg, av type 110. Kjøpt fra Tyskland som Heidberg i fjor høst av Lighthouse Shipping AS ved Norbroker
Shipping & Trading i Flekkefjord. Navner Arundo er valgt etter ønske fra befrakterne. Foto fra www.shipspotting.com
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NBorsk nybygg fra Uljanik; bilskipet F, . F : — ' ] |

utrustning i Pulo 24. januar, foto Smisa —

GBreen Nostalgic (5175 tdw, bygget å1996) er ett av de 12 skip som /|\
ble overtatt av Green Reefers i Bergen

fra Seatrade Groningen like før jul. - |p J L.

Valencia av José Miralles Pol, htppiHriv-
ersea.tugtalk.co.uk

"-'F-y1«ser*r^ g«r uræS*j> bMM ijffi. ''f ' : I
- * A * j j %^v*^^®^^^jHBHL— « :-^
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En kjent profil for anker på Piraeus red11. mars 2006, fotografert av Nikos
på htpp://riversea. tugtalk.co. uk

Det er Fred Olsens gamle Baltique ,
bygget på Kaldnes i 1966, senere Møre
rutenes Sunnmøre. Skipet ble solgt til
Island i 1985 og ble Saga I, Hvitanes,
Ljosafoss og for tre år siden gresk Kos
mas. Det eies i dag av Imperial Ocean
ways i Piraeus.

Det er noe kjent ved denne bergingsbåten, fotografert av Yvon Perchoc
i dokk i Fort de France 23. januar i år.

Troll er opprinnelig Sterkodder, byg
get 1957 på Ankerløkken Slipper & mek
Verksted i Florø for Norsk Bjergnings
kompagni. Fra 1980 Ødegaards Mega
Mammut og senere Dominica-registrert
Troll. Ifølge Equasis er rederiet fremdeles
norsk, Inter-Carib AS i Oslo med drift hos
Nordic Maritime Services på Lysaker.

Foto fra htpp://riversea.tugtalk.co.uk

- - \

Og et vinterlig bilde fra det høyenord, havforskningsskipene fr
G O Sars og Johan Hjort på bunk- k

ringsvisitt i Båtsfjord 6. februar, t |f
fotografert av Arne Wahl ! i :

,
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Sundbåtene gjennom 130 år

Klippfiskhandelen gav Kristiansund en stor vekst utover 1800-tallet. Den dannet grunnlaget for å sette
den første Sundbåten i drift i 1876. Snart gikk det tre båter i trafikk på havna mellom byens tre øyer. Fra
1928 ble selskapet organisert som Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. I rekordårene 1943-44 trans-
porterte båtene 2.635.900 passasjeren Fra 1951 erstattet selskapet myntbillettene ("pollettene") med
papirbilletter, og den siste dampbåten ble tatt ut av drift. «Framnæs» var i mange år flaggskipet i Sund-
båtflåten. En stiftelse arbeider med å få satt denne ærverdige båten i trafikk på havna igjen. Utover
1960- og 1970-tallet tok bilen og bussen bort trafikkgrunnlaget fra Sundbåten. Den var lenge truet med
nedleggelse, men har de senere årene fått en økning i trafikken. Sundbåten har bundet sammen byens
"lainn" (øyer) uavbrutt i 130 år, og har fraktet over 116 millioner passasjeren I dag trafikkerer «Rapp»
(1958) og «Angvik» (2005) på havna. For mer info: www.sundbaten.no

«Kvik» 0876-1938) (1877-1950) ("i 878-1958) «Presto» (1

:<Kvikk» (1951-1965) lapp» {1958-)



Dersom alt går etter planen, er det
meningen at «Stord I» skal delta ved
enkelte arrangement samt gå noen fjord
turer med passasjerer til sommeren. Til
høsten vil arbeidet med innredning av
1. plass salong og lugarer ta til. I tillegg Ved nordre innløpet til Lukksund, settfra balustradedekket - «korga»-på DS «Stord I»
skal det legges tredekk på shelterdekket.
Dersom det går som Stiftelsen håper, vil hl D/S «Hardangeren» samme sted.

Fremdriften vil imidlertid være avhengig lemmene i VeteranskipslagetFjordabåten brannen i 1987. I tillegg kommer ver
av tilgangen på økonomisk støtte. som skal ha ansvaret for vedlikehold og dien av utført dugnadsarbeid, varer og

Høsten 2006ble D/S «Stord I» formelt bemanning av skipet. tjenester.

mye av dette arbeidet være ferdig i 2008.

overført til en egen stiftelse, Stiftelsen Ved årsskiftet var det lagt ned arbeid Harald Sætre
DS «Stord I». Med det er fremdeles med- for 11.5 mill. kroner i prosjektet etter
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den 30. januar 2007.11890-åra tok K. Knudsen et bilde fra balustradedekket

tjenester.

Iflere år har D/S
«Stord I» ligget ved
Marineholmen i Ber

gen. Et lite paradoks er
det at det er et damp
skip som blir et av de
siste skipene som för
låter området nå når
høyteknologien inntar
det gamle, tradisjons
rike verftsområdet og
tidligere marinebase.

meningen at «Stord I» skal delta ved flix S^*Sss,
enkelte arrangement samt gå noen fjord- ’ f* |f |

*?**'' ”T' ,:w v" Vp **r
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Fra Innlandet har fotograf K Knudsens lay Fl Knudtzon hadde anskaffet det 1866, Statsraad Riddexvold fra 1877 og
vendt kameralinjen nordover mot Kirk- første dampskip i 1857, hjuldamperen den nye Ganger Rolf.
landet. Pakkhusene tett i tett langs sjøen Nordmør som forliste i 1863, og eide nå Da eierselskapet for Nicolay H Knudt
vitner om handel og kjøpmannsskap, et Christiansund, bygget 1865 på Akers Mek zon måtte oppløses i 1887, ble skipet
dampskip - Bergenskes Thor fortøyd Verksted og Nicolay H Knudtzon bygget i overtatt av det nystiftede Møre Skjær
nedenfor kirken; Devoldholmen ligger Sverige i 1881. Rederiet NR& R B Pare- gaards Dampskibsselskab som utvidet
der, fremdeles som en holme, før Vågen lius & Chr Johnsen hadde Mørejarlen fra mteområdet til Smøla.
strekker seg nordover. Med over 4000
innbyggere var byen dobbelt så stor som
stiftsstaden Molde og Ålesund i sør.

Klippfiskbergene i forgrunnen vitner
også om byens næringsgrunnlag, hvorogsa om byens næringsgrunnlag, hvor
den hadde svingt seg opp med klipp-
fisk-eksport til Spania, Portugal og Sør-
Amerika. Fisken ble hentet fra Lofoten,
saltet i rommet i jakter og galeaser, lik
den som tørker sine seil i forgrunnen.

Kristiansund var en by som levde ved
havet og av havet. Forbindelseslinjene ut
gikk med Bergenske og Nordenfjeldskes
rutesldp til Hamburg, eller med damp
skipet Statsraad Riddervold til Trond
heim, som hadde fått jernbaneforbind
else med hovedstaden.

I 1887 hadde byen hjemmehørende
fem lokalruteskip. «StorkonsuTn» Nico-

KRISTIANSUND ANNO 1887

Statsraad Riddervold
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Rutebåten Leonora ble bygget som Mårøy for Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
på Kaarbøs Mek Verksted i Harstad i 1959.

Etter mange år i værharde ruter på Finnmarkskysten
kom den i bruksvakttjeneste som Norvakt og deretter på hvalsafari i Tysfjord og Vesterålen

som Leonora. I tillegg har Leonora vært både i Holland og Skottland
på tokt med elever fra Fiskerifagskolen på Gravdal.

Her ser vi Leonora på tur ut fra Skutvik i begynnelsen av hvalsafarisesongen 2006.
Foto EyolfApold
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