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1) - Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap
2) - Nordenfjeldske Shipping
3) - Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap
4) - Turistskip
5) - Nord Poolen

SKIPET 1.08 er behørig viet föreningens tilstundende årsmøte i Trondheim 7.-8. juni.
I Trondheims historie står Det Nordenfjeldske

Dampskibsselskab sentralt og er følgelig omtalt fra
to synsvinkler. Men vi har også ønsket å fremheve
byens andre rederier som drev utenriksfart de første
tiårene etter krigen.

Det er en rik historie, men også en spennende
fremtid når Nordenfjeldske nå gjenoppstår som
offshore-rederi, med Boa Offshore, Divan og ek
spansive rederier i Midt-Norge.

Gledelig er det også at föreningen ser ut til å få
en ny lokalförening i Trøndelag, dels som et resultat
av forarbeidet til årsmøtet.

Jeg viser til den vedlagte invitasjonsbrosjyre til
årsmøtet, som tegner til å bli et høydepunkt hva
årsmøter angår. Les den nøye og merk påmeldings
fristen søndag 30. mars.

6) - Nord Cargo
7) - Nord Cargo (variant)
8) - Royal Viking Line
9] - Den Norske Syd-Amerika Linje

Vi ses i Trondheim 7. juni!

1914-1924

Foto Jørn Adde, Trondheim kommune
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Hovedstyvemøte i Bergen
Hovedstyret var samlet til møte i Bergen lørdag og søndag - 26. og 27. januar. Med Bergen som møtested

er vi ganske sentralt plassert for de aller fleste tilreisende. Dessuten er Bergen det formelle senter for organisasjonen
og et tyngdepunktfor maritim virksomhetpå vår kyststripe - Bergen har en maritim historie.

Hovedstyret består av arbeidsut- Det ble en lang dag - men i syvtiden på En oppsummering av dugnaden gjenvalget, webmaster og en repre- lørdag samlet vi oss til en felles middag. gis i det etterfølgende:
sentant fra alle lokalforeninger - totalt På søndag ble det en tidlig frokost før
11 personen møtestart kl.09.00. Søndag var i sin hel-

Denne gang var vi fulltallige med het avsatt med fokus på følgende tema: Mulige prosjekter:

n , 1 . j Lokalforemngenesbetydmngfororga- RutefartAlle delegater var ankommet da . ° r ° ° . pernefartTT , 0 ni „ <, i , msasionens utvikling og framtid rcigcicui
Hovedstyremøte ble apnet pa lørdag • Fraktefart, kystfart

kl-13.00 Det var forberedt opplegg for en idédug- * Trefartøy - bygging

Det var denne gang mange viktige nad. Med et nesten fulltallig hovedstyre [ slepebåter / berging
saker på agendaen - saker som vil ha stor 0g representanter for alle lokalforeninge- . Marine / marineverft
betydning for organisasjonens framti- ne til stede var det et godt utgangspunkt • Sjømannsliv
dige utvikling. De fleste av sakene skulle for å kunne få det maksimale ut av en slik * Skipsutstyr / design
forberedes til Generalförsamlingen den dugnadsoppgave. * Fiskeri
8. juni i Trondheim. Formannen innledet temaet - han , 3^11^8

Foruten ordinære saker som - Sty- satte fokus på viktigheten av at lokalfo

rets beretning, regnskap, budsjett og reningeneharetinnholdsombidrartilå Viktig for lokalforeningene -
lignende, kan nevnes noen viktige saker skape interesse og samle medlemmene.
som ble behandlet: Samtidig som vi bidrar til å oppfylle * 8av organisasj°nen lokalt/
• Organisasjonsplan. en samfunnsoppgåve - å være en histo- . gruk av media
• Utvikling av SKIPET - tiltak for utvikling / rieformidler. . Annonsering av møter / virksomhet

produksjon. Under dugnaden framkom en rekke • Utvikle egen side i SKIPET
• Utvilding/fornyelse av nettstedet gode ideer til faglige tema for møter og * Masjonsbygging
• aktiviteter, samt viktige organisatoriske / ;
• Årsmøte i Trondheim/status for planleg- administrative tiltak for den enkelte , ggne j0^ajer

ging. lokalförening.

Hovedstyret i arbeid, fra venstre generalsekretær Einar Sæter, kasserer Leif Nordeide, AlfJohan Kristiansen fra Haugaland, Magne Hundnesfra
Nordvest Skipshistorisk Selskap, Martinus Straumsvåg fra Nordmøre, Per Albert Lund fra Hordaland, Ragnar Iversen fra Østlandet, Jan Vold fra

Sør-Rogaland ogformann Terje Nilsen.
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Undertegnede opplevde dette Hoved
styremøte som veldig positivt. De viktige
saker ble satt under en konstruktiv be
handling til beste for organisasjonen.

Dugnaden i tilknytning til utvikling
av lokalforeningene framstod som me
get konstruktiv - hvor alle deltok med
engasjement.

Lokalforeningene arbeider under
ulike forhold og forutsetninger, og der
med vil aktiviteten i den enkelte förening
være høyst forskjellig.

Håpet er at denne samling og dugnad
kunne gi noe å ta med «hjem» til den
enkelte förening.

Kanskje hadde noen foreninger noe
som «vi» også kunne benytte oss av. Vi
er alle en del av et fellesskap - ingen har
eksklusive rettigheter til de gode ideene
- bruk hverandre - bygg relasjonen
Engasjement skaper resultat.

Kristiansund, 17. februar 2008.

Konklusjon:

Einar Sæter
Generalsekretær

Organisasjonsplan
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
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Over; Per Albert Lundfra

Hordaland og Ragnar Iversen

fra Østlandet i dppe tanker.

Til høvre gir Ragnar gode V >

poenger til redaktør Dag 1*’ W .i®—-^*L
Bakka jr.
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Horisont

Def i/ar væ/t nok en hard vinter med mye uvær. Tor Arne Aasen har fanget inn Hurtigruteskipet Richard With på vei over Stad.

SKIPET NR. 1 - 20084

Lokalrutebåten Blomvaag, bygd1940 på Skaalurens Skipsbyggeri i
Rosendal for Øygardsbåtane LL (senere
Øygarden og Sotra Rutelag) ble solgt til
England i 1973 og endte i River Med
way på sørsiden av Themsmunningen
med navnet Pinewood S - noe som vel

avspeilte at båten var bygd av furu. Den
drev på land i mars 1988 ved Gillingham
og ble liggende, som fotoet av Gerolf
Drebes tatt ti år senere viser.

Gamle Sognefjord er fortsatt i live,om enn noe medtatt.

«Timbo2» postet et foto av Orient
Explorer tatt 2. februar i år av skipet slik
det ligger i Kota Kinabalu (tidligere Jes
selton) på nordkysten av Borneo, i den
del som tilhører Malaysia.

Sognefjord ble bygd i Chicago i
1943 som eskortefartøy PCE 833, ut
lånt til Royal Navy som HMS Kilham og
i 1947 kjøpt av Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane for ombygging til passasjerskip
Sognefjord. Etter at den gikk ut av rute
fart i 1983 ble den solgt for bruk som
losjiskip på Svaldbard under innspilling
av Orions Belte under navnet Orion, før
den i 1987 forsvant til Finland og senere
til Østen. Det er nesten utrolig at et skip
på 65 år fremdeles er i sving, med sine
opprinnelige motorer.
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På stranden ved Albany i Australia står
Cheynes IV som del av opplevelses-
parken Whaleworld. Båten vil være
kjent som Wilfred Fearnhead, levert fra
Framnæs Mek Verksted i Sandefjord i
oktober 1948 til Union Whaling Ltd for v
fangst med kokeriet Abraham Larsen. *
Havnet i Australia i 1971 og fanget fra
Cheynes Beach inntil fangsten ble av- , • p‘. .
viklet syv år senere. a. * > X a « / ‘ttt . j-m.
r- x o ii x- n» o .ii i • . Järvii st _ m w ,ijt >
Foto SyntheticD pa www.stock.x.hu

| midten er ligger vraket av Norholmen, jS , ed •fåfås  -
Stromness på Orknøyene, der den gikk
på grunn i uvær 23. november 1966.
Norholmen var bygd i 1906 av Aale- " ' X. - - Å
sunds Mek Verksted som dampskip
Karsten ; forlenget i 1910 og ombygd

til motor i 1951. Alle kom velberget for || ;X, * • -i*. „
forliset, men vraket ble etterhvert brukket
ned av sjøen. Foto John Webster

/

Under: Som en ss Martha fra en *svunnen tid siger ds Seyhan »

sakte forbi Leros i Egeerhavet i juli 1977, // f f ,* Æbb
fotografert av Risto Brzoza. Kyndige J /
folk vil kjenne igjen skabelonen som et

Fredrikstadbygg med kjelene på dekk; 9ygH|H |||LTXf Bf X  Jf '
gansk riktig bygd i 1950 som Norviken  HHj .J
(5130 tdw) til Wallem &CoAS i Bergen.
Første kaptein var den senere velkjente

Arne Flartmark. Norviken (og søsteren p. i; „,
Solvlken) ble solgt til Tyrkia i 1 954 og
holdt det gående til 1979, da den ble
hogd i Aliaga.



Som liten gutt trodde jeg Munkholmen var et stort skip somlå der i havnebassenget til Trondheim. 1 eldre tider kalt
Nidarholm, og på den 13 dekar store holmen var det i viking
tiden et rettersted hvor Håkon Jarls og trellens Karks hoder ble
plassert på staker. Munkholmen har vært både statsfengsel,
munkekloster og festning.

Så kommer Cunard's «Queen Mary 2» seilende forbi den

SKIPET NR. 1 - 20086

Erling Jarl ankommer Bergen, foto Per Albert Lund

20. juni 2007, og holmen ble plutselig så liten. Skipet var inntil
for kort tid siden verdens største, 1 132 fot lang, og selvsagt
det største som har besøkt Trondheim.

Det er mulig å bli med en tur, rimeligste 80-dagers cruise
NOK 150 000,- (den minste lugaren uten vindu på bunnen av
skipet) til NOK 1,1 mill for en suite litt høyere opp.

Ragnvald Jarl og Erling Jarl I Nyhavna, Trondheim.
Via Gaute Myhre

Gaute Myhre
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Den 28. januar 1857 ble det på Børsen i Trondheim tegnet 707 andeler, hverpå 100 speciedaler i et nptt
selskap. Dette var starten på det som skulle bli kanskje den viktigste bedriften Trondheim noen gang har
hatt, nemlig Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab. Samme dag ble selskapet konstituert og derfor regnet

som NFDS sin stiftelsesdato. 12007 ble dette markert med et 150 års jubilum!

Det første styret var stort sett per- bydelen Ila hvor trelast, kobber og fisk eller senere, har byen hatt en slik rikdomsonligheter som tilhørte kjøp- ble skipet ut til den store verden. og som ble omsatt i flotte byggverk som
mannskapet i Trondheim, og som var vi også i dag kan glede oss over.
blant de mest fremtredende på flere Stiftelsen av Nordenfjeldske skjedde i Lade Gaard var en av disse, og gården
områder. De hadde sine kontorer og den perioden som blir regnet som gull- har spilt en viktig rolle i norgeshistorien.
lager i Søgaden, det som i dag heter Kjøp- alderen i Trondheim. Fra rundt 1760 og Her bodde både småkonger og jarler som
mannsgata. Det var her langs bryggene frem til rundt 1860 var en tid hvor byen regjerte, og det sies at i bukta nedenfor
ved utløpet av Nidelven at byens første vokste og ble preget av rike handels- gården bygde byens grunnlegger Olav
havnlå, og hvor det meste av imortlasten familer som bygget stor paleer og lysthus Tryggvason sitt berømte skip Ormen
ble losset. Mye av eksporten skjedde fra iog omkring byen. Aldri, hverken før Lange. Det var mange av jarlene fra Lade

Trondheims flaggskip, cruiseksipet Ropal Viking Skp, bpgget i 1973. Waterweg Fotos
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som flere hundre år senere skulle gi navn skip, transport til markedet det samme. Norge. Kaptein Carl Baumann ble skipets
til Nordenijeldskes båter. Sjøveien var den viktigste og som regel første fører og flaggskipper i Det Norden-

Det var på grunn av krigssituasjonen
Hjuldamperen «Nidelven» i Europa at Fabriken ved Nidelven fikk

På det tidspunkt da Det Nordenfjeld- oppdraget med å bygge byens første
ske Dampskibsselskab ble stiftet, var dampskip.
det fortsatt seilskipene som dominerte, Ti uker forsinket, den 15. september lertid før kjøpet av Nidelven, bestemt at
dampskipene var ennå i fåtall. Skips- 1850 gikk hjuldampskipet Nidelven sin kaptein Baumann skulle til England for
bygging ble gjennom flere hundre år en jomfrutur på Trondheimsfjorden. 70 a skaffe et skip, enten på charter eller ved
viktig virksomhet. Fiske og fangst krevde hestekrefter drev det 30 meter lange m0p sjn re|se kom han over ei som

8 SKIPET NR. 1 - 2008

Hjuldamperen Nidelven.

den eneste veien.

Olav Kyrre ved kai i Bergen.

skipet frem, og det hadde en drektighet
på 117 bruttotonn. Ingen imponerende
størrelse, men det ble et vakkert skip
med to master, en fokk og en stormast,
for sikkerhets skyld. Man stolte ikke helt
på dampen ennå. Skipet var bygget for
lokaltrafikk fra Trondheim til Steinkjer
med to turer i uka, men ble vel ingen stor
økonomisk suksess for eierne. Nidelven
gikk allerede i desember i vinteropplag
oppe i elva den var blitt oppkalt etter.
Man innså at hun var for stor til lokal
trafikken på fjorden, og at dette ikke ville
bh regningssvarende.

Den nyvalgte direksjonen i NFDS fikk
i oppdrag å skaffe rederiet båter. Bare
et par måneder etter stiftelsen, i mars
1857, ble så hjuldamperen Nidelven
kjøpt. Rederiet hadde dermed sikret seg
det første dampskipet som var bygd i

fjeldske Dampskibsselskab.

Direksjonen i Nordenfjeldske hadde imid-
Den første jarlen



var under bygging utenfor Glasgow. Det helt ut av kystfarten. Nordenfjeldske og Fra 1881 kom Vesteraalens Dampskibs
var et skruedampskip på rundt 190 brut- Bergenske overtok etter hvert og utviklet selskab inn i regulær rutetrafikk, og etter
totonn og en maskin som ytet nærmere linjefarten, og rundt 1870 var det de som hvert også i samseiling med Bergenske
120hester. Avtale ble inngått, og allerede dekket hele strekningen fra Kristiania og Nordenfjeldske. Dette ble videreført
10. mai samme år kunne han seile skipet til Finnmark med seilinger hver uke. etter at de tre rederiene fra 1884 også i
fra Glasgow til Norge. Man hadde enkelte grupperinger som fellesskap drev Hurtigruten.

Dette var den første av mange jarler, forsøkte å konkurrere, men uten hell. Trondheim vokste, og med det også
Hakon Jarl.

Men det ble en uheldig start i den
nye ruten. Allerede på den første turen
til Hamburg, gikk Hakon Jarl på grunn i
nærheten av Haugesund, og hun måtte
dokksettes i Hamburg før hun igjen
kunne seile nordover. Det ble flere turer
i Hamburglinjen utover høsten, men i
desember ble begge båtene lagt i opplag
i Trondheim. Vinterseilinger var ennå
for risikofylt.

Slik startet den første virksomheten i
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab.

Pionerferdene med Nidelven og Haa
kon Jarl i Hamburglinjen var nå over, og
utviklingen gikk videre. Staten awiklet
sine linjer på kysten og i 1864 var de

Haakon VII

Sverre Sigurdsson
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havna. Den ble et slags knutepunkt for hatt hovedreparasjon av kjelen, ombyg
distriktet og hele Nord-Norge. Nord- ging av Haakon Jarl (2), ny dampkjel til
enfjeldske var dyktig til å tilpasse seg Tordenskjold samt reparasjoner på Prce
den nye og voksende næringen som het sident Christie og Kong Halfdan. Ingen
turisme. større uhell rammet flåten dette året,

Nordenfjeldske modifiserte skipene , . ,, * r , ... ....
. r . .. ... , . r men denmod har flere af dem lidt - tildels tem
1 forhold til de krav tunstene hadde. melig alvorlige Makinhavarier, hvoriblandt flere

Båtene ble gjerne brukt i turisttrafik- Axelbrud og Propelskader.

ken i sommerhalvåret og som godskip
resten av året. Nordenfjeldske var også Det var sikkert mange barnesykdommer
det første selskap i Norge som ansatte på alt det nye maskinelle utstyret ombord
en reklamesjef, Robert Millar, som ble og stor belastning på de kullfyrte damp
et forbilde som markedsfører. maskinene. Det berettes om vanskelige

Årsberetningen for 1891 starter med seilingsforhold på Elben på grunn av
at isforholdene. På kysten var sildefisket

Selskabets Virksomhed i 1891 tar omfattet, som dårligere enn van% °8 det medførte
tidligere Aar, Befordring af Gods, Passagerer og mindre last. I tillegg var det på de fleste
Post i regulære Kyst- og Lokalruter samt i fart paa hnjer konkurranse fra
Hamburg og Newcastle. Specielle Turistruter på
Nordkap og Vestkystens Fjorder underholdes i en hel Del billige Lastedampere, der dels for læn-
Turistsæsonen. Selskabet har nu 17 Skibe med en gere Tid og dels leilighedsvis kastede sig ind i Farten
drægtighed af ca. 10.500 Tons. for den øyeblikkelige Gevinsts Skyld.

Beretningen forteller videre om drift Passasjertrafikken var derimot god i
og vedlikehold, at D/S Trondhjem har alle ruter, også turisttrafikken. Dette

SKIPET NR. 1 - 200810

var i 1891. Styreformann Anton Jensen
jr. undertegnet årsberetningen sammen
med kontorsjef H. Geelmyden. Det var
ennå ikke ansatt en administrerende
direktør i selskapet.

Nordenfjeldske vokste og da århundre
skiftet passerte hadde selskapet 18
skip. Det var fortsatt Hamburglinjen og
kystfarten som var de viktigste fartsom
rådene, men i turistsesongen var det nå
blitt vanlig med turistturer til Nordkapp
og Spitsbergen.

En stor del av fraktinntektene gikk
med til reparasjoner og havarier. Det
var nok den gang som nå, en krevende
seilas langs den lunefulle skipsleia. Ennå
var det dårlig med seilingsmerker, og ski
pene var ikke utstyrt med maskiner som
var kraftig nok eller lett å manøvrere
når været sto på. Hvis en maskinaksel
brakk, og det hendte, var mannskap og
skip heldig dersom et annet skip var i
nærheten.

Lofotfisket var viktig for inntjeningen,
var det dårlig som for eksempel i 1899,
slo det ut i mindre transport, og dermed
dårligere resultat.

Prisen på kull kunne svinge kraftig, i
nevnte år var den 20% høyere enn året
før, og kull var en stor kostnadsdel. Hy
ren steg også, og da var det bare en ting
å gjøre, å legge på frakten. Men det var
konkurranse om kundene, så man fikk
ikke alltid det man ønsket. Selskapet had
de vanskelige år frem til århundreskiftet
med å oppnå tilfredsstillende inntjening.
Gjelden hadde økt, og det var satt av for
lite til avskrivninger på flåten.

En stor endring skulle skje etter at
Eilert Bull Simonsen ble ansatt som ad
ministrerende direktør fra 1898, og han
skulle lede selskapet inn i en ekspansjon
som etter noen år førte til at selskapet
ble Norges største linjerederi. Han var
selskapets første direktør.

I løpet av en femårsperiode hadde
Bull Simonsen sørget for at omsetningen
var femdoblet, og flåten besto av 38 skip.
Nordenfjeldske var nå blitt landets stør
ste linjerederi. 1915 ble til da det beste
året i selskapets historie, og aksjonærene
fikk et utbytte på hele 25%.

I tillegg til linjefarten, hadde selskapet
også skip som gikk i tramptrafikk, og ga
store bidrag, slik at resultatet i 1914 også
ble meget bra. Trelastfarten på Arkhang-

Tordenskiold.

Norges største linjerederi

D S. Haakon Jarl.
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elsk ble også utfør t med selskapets Men krigen krevde sitt. Selskapet mis- Mot slutten av 1830-årene begynte
tramp-skip. Da nybygget Einar Jarl på tet hele 11 skip og 18 sjøfolk omkom. kjøpmannsredere i Trondheim og Kri-
3.050 tons d.w. gikk fra stabelavløpingen
ved Sørlandets skipsbyggeri ved Arendal,
låstet hun full last og gikk direkte til
USA. Men første verdenskrig førte også seg, skipene gikk etter hvert inn i sine kunne Norge fritt drive handel i alle
til vanskeligheter for skipsfarten, turist- opprinnelige linjer, og flåten ble bygget havner i Sør-Amerika.
trafikken stoppet helt opp, og skipene opp igjen. Men det gikk ikke så fort som Linjen hadde bare så vidt kommet
som var engasjert her led store tap.

Adm. dir. Eilert Bull-Simonsen

30%!

man ønsket. Det var materialforsinkelser i gang, da første verdenskrig brøt ut,
etter krigen, streiker i England og andre men ble heldigvis ikke særlig berørt til
vanskeligheter. å begynne med,og fikk ingen endringer

Linje (SAL) etableres for selskapet. Det var ikke på kysten i
Den 21. november 1913 møttes lederne Norge ekspansjonen skulle skje, man
for tre av landets største ruterederier i måtte ut i verden hvor de virkelige store
Bergen, Skipsaktieselskapet Otto Thore- transportbehovene ventet.
sens Linie i Kristiania, Det Bergenske SAL sto nå sterkt rustet til å møte
Dampskibsselskab og Det Nordenfjeld- eventuell konkurranse fra andre linjer
ske Dampskibsselskab. Møtet var ikke Men senhøstes 1917 måtte også SAL
tilfeldig - herrene var kommet sammen mnse at det var umulig å fortsette. Da var
for å foreta den formelle konstituering av USA trukket inn i krigen, og Brasil hadde
Den Norske Syd-Amerika Linje. erklært krig mot Tyskland. Nordenfjeld-

Det var heller ikke så tilfeldig at det ske hadde satset betydelig ved å bygge
nettopp var disse tre rederiene som kom de to nye Rio-båtene, men kontraherte
sammen. I fellesskap representerte de en likevel nok et skip for levering i 1919.
enestående erfaring og innsikt i innen- De fire rederiene i SAL ble sett på som
og utenriks rutefart under norsk flagg. gullkantede papirer, og aksjekursene

Aksjeutbytte for driftsåret 1917: stiansund å søke nye klippfiskmarkeder,

Etter krigen normaliserte trafikken beskjeftige sine egne skip. Fra 1822

startet sine seilinger med innleiet ton-
Den Norske Syd-Amerika nasje Bull Simonsen hadde store vyer

Rio de Janeiro.

for samtidig på den måten også kunne

i den oppsatte seilingsplanen. NFDS
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steg til svimlende høyder. Mellom 1915 som en av de største personlighetene i paradoks at man måtte legge ned den
og 1918hadde NFDS utbetalt 13 millioner Nordenfjekiskes 150 år lange historie. viktige Middelhavslinjen selskapet
kroner i aksjeutbytte, etter datiden et Det var vel først da Rolf Heilemann hadde drevet i30år og som hadde base
enormt beløp. kom til roret etter andre verdenskrig, i verdens-metropolen London. I årsbe-

Etter krigsårene ble det etablert fart og selskapet hadde vært gjennom en retningen for 1947 sier styret følgende;
mellom Russland/Finland og Nord-Ame- ny krise, at tankene på nytt ble presen- «Middelhavs-linjen begynte året lovende
rika, fra Liverpool/Glasgow til svenske tert for styre og eiere; skulle selskapet med 7 skip». Fortsatt hadde selskapet to til
og finske havner, fra London til Baltikum vokse, måtte man satse på mer enn bare tre skip beskjeftiget i Hamburgruten, fire
og til Italia og det østre Middelhavet. Den kysten og Nordsjøen. Et arbeid som ble i Hurtigruten og seks til sju i kystfarten,
norske Middelhavslinje med base i Lon- videre-ført da Arne Strand tok over etter tilsam-men 19 egne. En stor reduksjon i
don løftet NFDS til ytterligere høyder. Heilemann.

Men med etterkrigstiden kom også
nedgangen og depresjonen.

Midt opp i dette dør Eilert Bull Simon-
sen i Berlin en augustdag i 1922. Han Frem til andre verdenskrig var det nå tet sin egen linje på England, Grimsby
var bare 60 år gammel, men hadde vært Hurtigruten og kysttrafikken som fikk ruten. Seiv om starten var vanskelig,
syk en tid. Mannen som hadde ofret alt den store oppmerksomheten. Fremde- skulle Grimsbyruten bli en av de beste
for sitt selskap, fait bort på et svært så les var Bergenske og Nordenfjeldske de linjene i Nordsjøen. Importen fra Eng
uheldig tidspunkt. Det lett å peke ut han dominerende, men etter hvert gjorde land var stor, og eksporten av frosne

SKIPET NR. 1 - 200812

Roald Jarl

Hurtigruten

Prins Olav.

Vesteraalens og Stavangerske seg også
gjeldende. Da krigen brøt ut hadde de
fire til sammen 35 skip i kystfart, Hur
tigruten innbefattet.

Det var Hurtigruten som ble hardest
rammet i den første perioden av andre
verdenskrig. NFDS mistet 60 sjøfolk
under krigen og da den var over, var
kystrederiene ribbet. Det ble derfor
satset på at Hurtigruten skulle bygges
opp først. De tradisjonelle godsbåtene
ble også etter hvert skiftet ut og tilført
mer moderne tonnasje.

Gjenoppbyggingen skapte store trans
portbehov, og optimismen var stor.
For Nordenfjeldske var det derfor et

forhold til glanstiden på tjuetallet. Andre
verdens-krig hadde påført NFDS tap av
tilsammen 11 skip.

Kyst og Nordsjøfart

Nordenfjeldske hadde imidlertid star-

i endringer

77 f' \ ..//



Sigurd JarZ

Ragnvald Jarl
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produkter økte, og ble et av de viktigste og sideport var sammen med paller og
eksportproduktene fra Norge. Tvil- container revolusjonerende endringer
lingskipene Tore Jarl og Torfinn Jarl innen godstransporten,
ble bygget og litt senere ytterligere to I 1967 fikk rederiet de to nye side
fryseskip Sote Jarl og Sigurd Jarl, linjen portskipene Frode Jarl og Faste Jarl og
var nå komplett. som ble meget effektive skip i kystfarten,

Be-No-Ve ble født samseilingen Be-No-Ve. Neste rasjonali-
Nordenfjeldske overveiet å trekke seg sering skjedde i 1971 da samseilingen
helt ut fra kystfarten, men det som gjorde Nord-Poolen så dagens lys, og fra års
at de likevel ville fortsette, var den nye skiftet 1980/81 var dette omdannet til
formen for lasting og lossing, de nye et rederi som eide alle de 16 skipene på
palleskipene, med sideporter og gaffel- kysten. I Nordsjøen hadde man til dels de
trucker både på land og ombord. samme problemene med dårligere lønn-

Dette var en revolusjonerende end- somhet, og BDS og NFDS gikk sammen
ring, som medførte store besparelser i 1979 og dannet det felles eide selskapet
og kortere liggetid i havnene. Truck KS Nor-Cargo AS.

14

og innlede starten på et tett samarbeid
Samseilingen med Bergenske og Vesteraalens gjennom
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Knut Jarl

Tore Jarl

Det er sommer i Trondheim, årstallet er
1973, og alle er nysgjerrig og vil se byens
nye stolthet M/S Royal Viking Sky som
Nordenfjeldske eide 100 prosent, senere
fikk de også eierinteresser i de to søster
skipene Royal Viking Star og Royal Viking
Sea. Dette var fremtiden for det gamle re
deriet. Et vakkert fartøy, utsmykket med
norsk kunst, en flytende norgesreklame.
Det viste seg at Royal Viking Line ble en
banebryter i et voksende marked.

Starten på cruiseeventyret ble imidler
tid ikke den store suksessen, men i 1974
snudde det, og fra 1977 var inntjeningen
god. Rolf Heilemann var helten både hos
de ansatte og ikke minst på selskapets
generalförsamlingen Aksjonærene var
fornøyd, og det ble utdelt utbytte. Nord
enfjeldske var nå blitt en tung aktør også
innen cruise.

Nordenfjeldske hadde i 1971 kontra
hert et kjemikalietankskip hos Rosen
berg Verft i Stavanger som skulle leveres i
januar 1974. Gotaas-Larsen gikk inn med
en eierandel på 30 prosent, og det ble
starten på et etter hvert omfattende sam
arbeid mellom de to aktørene. Bruse Jarl
på 32.000 tons d. w. gikk rett inn på T/C
for et datterselskap av Gotaas-Larsen.
Nordenfjeldske ble så invitert til å gå inn
med eierandeler i to oljerigger sammen
med Gotaas-Larsen. NLDS ville også få
driftsansvaret av riggene, en ny og ukjent
utfordring, en bransje ennå med mange
ukjente faktorer.

De to første riggene ble levert i 1973/74
og NLDS hadde en andel på ni prosent
i hver. Norskald ble bygget i Brevik/

RolfHeilemann

Cruise og tank

Borerigger

• «*ww«iiw«w»te.

t i,,  •*^**9*"***•'“ ' .... •-' —•••

 i>  

vitt i

dr Jfci- JtKé-Hfm.

j "j



Sandefjord og gikk rett fra verftet til Heilemann hadde en langsiktig Da dagen kom og Heilemann trakk
oppdrag i Nordsjøen for Mobil. Knapt plan. Han hadde gjennom arbeidet i seg tilbake, ble han hedret med St Olav
et år senere var Norjarl ferdig fra Aker Fred. Olsen lært mye om rederidrift og Orden. Den nye sjefen, Arne Strand fikk
Verdal/Bergens Mek. Verksted, og startet hadde derfor de riktige kunnskapene, nå ansvaret for et stort konsern. NFDS
med et to års timecharter for Conoco. kontaktene og den fighterviljen som var nå kapitaltungt og absolutt likvid.
Begge boreriggene hadde god inntjening skulle til. Han fikk stor respekt blant de Den strategien som var lagt av styret
fra første dag. ansatte både om bord og i land. Under og Arne Strand for videre utvikling av

En ny æra var nå begynt. Fra de Heilemanns ledelse fikk Nordenfjeldske Norden-fjeldske, ønsket man skulle vi
beskjedne lokalene i den røde gården og Trondheim sitt første tankskip, M/T dereføres uten inntrengere.
nederst i Kjøpmannsgata, var man i ferd Bruse Jarl i 1956. Den største investerin- På samme tidspunkt satt Harald
med å bygge opp et konsern som begynte gen skjedde imidlertid da selskapet kon- Jakhelln som styreformann i sementpro
å ruve. Nordenfjeldske var notert på Oslo traherte oljeboringsfartøyet Petrojarl i dusenten Norcem hvor Gerhard Heiberg
Børs med en aksjekapital på 14 millioner 1986, og som lever videre i dag i selskapet var administrerende direktør. De var
kroner. Målet var å øke kapitalen med 21 Teekay Petrojarl med base i Trondheim. blitt nye aksjonærer etter at Blystad
millioner til 35 millioner. Gotaas-Larsen Et eventyr for seg. brødrene hadde prøvd å kuppe selskapet.
var villig til å gå inn med 14 millioner,
men som B-kapital. Kapitalökningen var
en nødvendighet på grunn av det store
engasjementet selskapet hadde tatt på
seg. Men også nå var noen skeptisk, var
man i ferd med å miste litt av kontrollen
over rederiet?

Sammen med Gotaas-Larsen ble det
tre nye oljerigger, Nortroll, Nortrym og
Nordraug og hvor NFDS hadde andeler
på 10 % i hver. Driften ble organisert
gjennom Golar-Nor Offshore AS, et
driftsselskap som NFDS hadde 50 % i. I
historisk sammenheng var vel resulta
tet i 1980 og 1981 de beste noen sinne.
Selskapet gikk inn i 80-årene med store
substanser og en velfylt bankbok. Mange
hadde nå blikket rettet mot det trønder
ske selskapet.

Royal Viking Sky som ny

Faste Jarl
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Bruse Jarl

Forsikringene fra Norcem og Heiberg
var klinkende klar. Nordenfjeldske skulle
drives som før og med Arne Strand som
administrerende. Gerhard Heiberg ga sin
garanti for dette

Norcem satte nå inn sitt eget styre,
Heiberg, Jakhellen, Kran og Tisthammer.
Heibergs uttalelse var imidlertid løgn,
Nordenfjeldske ble som kjent slaktet og
partert opp.

Etter en uoversiktlig periode med
nye eiere av deler avvirksomheten, opp
nådde imidlertid Arne Strand etter noen
år å kjøpe tilbake deler av selskapet.

Nordenfjeldske var sikret til byen, om
enn i en langt mindre målestokk enn
tidligere. Det ble drevet videre av Jan
Johannessen og Arne Strand med ulike
shippingprosjekt, helt frem til at de to
herrene i 2006 fant ut at nå var det nok,
det var tid for å tenke på å pensjonere
seg.

Den 7. juni 2006 undertegnes det
en avtale mellom NFDS-eierne Arne
Strand og Jan Johannessen, og Ole T.
Bjørnevik som kjøper selskapet for å
gjenreise det.

En historisk begivenhet. Bjørnevik
er kanskje mannen som kan klare det,
men legger ikke skjul på at det er mye
nostalgi i kjøpet, det å ta vare på en stolt
tradisjon.

Nordjarl
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Ringen er på en måte sluttet, når som 50%-eier sammen med Bjørnevik, de Og som Odd Reitan sier:
pressen den 17. oktober 2006 presenterer skyter inn noen millioner kroner hver for . jeg SYnes at ette er stas jeg får nesten barnslig
den andre eieren i det gamle rederiet, å bygge opp igjen Trondheims stolthet. glede av å være med. Dette tror jeg vil bli stort!
Lade-jarlen Odd Reitan. Han går inn

Ole T. Bjørnevik og Odd Reitan

Petrojarl
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M/S Erling Jarl var et av de mest popu- overgangen fra damp til motorskip, og
lære skipene som har gått i Hurtigruten. skipsverftene hadde mer en nok å gjøre.
Skipet var det første av de såkalte Italia- Selskapet fikk derfor ikke nyte gleden av
båtene som ble levert i august 1949 til de gode frakter etter krigen, det tok tid
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab åfå nye båter.
fra verftet Cantieri Navali Riuniti i An- Hurtigruterederiene gikk etter krigen
cona. Båten ankom hjembyen første sammen om å kontrahere nye skip,
gang 28. august 1949. og valget fait på det italienske verftet.

Etter krigen var hurtigrutefarten høyt Vesteraalens, Bergenske og Norden
prioritert, landet skulle bygges opp igjen, fjeldske kontraherte ett skip hver, og
og kystflåten var redusert betraktelig etter loddtrekning fikk Nordenfjeldske
med mange krigsforlis. tilgang på det første som ble døpt M/S

Nordenfjeldske mistet 60 sjøfolk og Erling Jarl, forøvrig det tredje med dette
12 skip, hvorav fire i Hurtigruten. De ski- navnet. Den aller første Erling ble levert
pene som fortsatt seilte, begynte nå å bli til selskapet i 1895 fra Trondhjems mek.
gamle, de trengte sårt til vedlikehold og Værksted og gikk i Hurtigruten frem til
reparasjonen Ledelsen i Nordenfjeldske 28. januar 1941. Da gikk hun på grunn
sto foran en formidabel oppgave. Dette ved Brønnøysund, en mann omkom,
var også ien periode hvor man var i skipet ble hevet og vraket solgt.
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8. januar 2008 var det femti år siden 14 personer omkom under en brann ombord
i hurtigruteskipet Erling Jarl mens det lå ved kai i Bodø.

Ved leveringen i 1949 markerte Erling Jarl den nye tid i Hurtirgruten

Av Gaute Myhre

Klar for sjøsetting

y
n

y

r#-. r - II» jj

i

-

;



Den andre Erling var egentlig en
slepebåt som var bygd i 1916 og hadde
navnet Ladejarlen. Da den første Erling
forliste, ble navnet tatt over av slepebå
ten for å «ta vare» på det i påventet av
den nye som man visste ville komme.

Italiabåtene gikk rett inn i Hurtigruten
og ble straks populære på kysten. Av
en eller annen grunn ble M/S Erling Jarl
ekstra populært og seilte i 22 år i Riksvei
1, Hurtigruten. Skipet kostet 9,7 mill. kro
ner og var sertifisert for 575 passasjeren
Hun hadde 68 lugarer på 1. klasse og
112 på 2. klasse. Ennå hadde skipene
to klasser ombord.

Etter noen dager i Trondheim, gikk
hun inn i farten den 5. september
1949. Det er skrevet både viser og dikt
om skipet, og ennå er det mange som
snakker om henne seiv 28 år etter at hun

forsvant fra kysten. Noen uhell hadde
hun. Allerede i mars året etter gikk hun
på grunn i Toppsundet, men kom av ved
egen hjelp. I januar 1952 grunnstøtte
hun utenfor havnen i Vardø, og en må
ned senere fikk hun et maskinhavari på
Finnmarkskysten.

Men den store tragedien skjedde 8.
januar 1958. Skipet ligger i Bodø, det
losses og lastes og de fleste av pas
sasjerene er ombord og klar for seiling
videre nordover. Det er mange soldater
på denne turen, noen har vært hjem
på jule- og nyttårspermisjon. Mange
passasjerer oppholder seg i salongen
på 2. plass som ligger akter på skipet.
Det er stille og rolig og man venter på
at skipet skal gjøre seg klar for avgang.
«Erling Jarl» var et vakkert skip og mye av
innredningen i salongene var i tre.

Plutselig bryter det ut brann i salon
gen, alt skjer fort, og i løpet av noen
minutter er hele salongen overtent. Noen

kommer seg ut, men røykutviklingen og
gassen gjør at mange ikke når utgangs
dørene.

Jeg var ansatt i Nordenfjeldske på
det tidspunktet og står tilfeldigvis på
kontoret hvor telefonsentralen er, da
sentralborddamen, Oline Sandsæther,
tar telefonen. Jeg merker med en gang
at hun blir oppskaket. Hun setter sam
talen over til administrerende direktør
Rolf Heilemann. Samtalen er fra Bodø

og meddeler at det har vært en alvorlig
ulykke ombord.

Tragedien får til følge at hele 14
mennesker omkommer. Det er ufattelig,
skipet ligger ved kai og man skulle tro at
det var enkelt å komme seg ut og i land.
Ulykker til sjøs skjer jo som regel i åpent
hav, ikke ved en kai i en by.

Det ble vel aldri helt klart hva som var

årsaken til brannen. I sjøforklaringen ble
det antatt at det var en sigarettglo som
hadde havnet i en papirkurv eller i et
lintøyskap ved en utgangsdør. At bran
nen utviklet seg så raskt og nærmest
eksplosivt, var på grunn av de lakk- og
malingstypene som var brukt under byg
gingen, produkter som i dag aldri ville bli
godkjent. Det var ingen brannskader på
de omkomne, alle var rett og slett gasset
ihjel av den farlige branngassen

Det ble skrevet mye om saken etterpå.
Sikkerhet til sjøs ble et tema og det kom
nye og strengere regler for bl. a. materi
albruk. Nordenfjeldske hadde alltid satt
sikkerheten høyt, og dette var en situa
sjon de følte var svært vanskelig. Dette
hadde ikke noe med det gode, gamle
sjømannskapet å gjøre. Selskapet var
preget av ulykken i lang tid etterpå.

På sykehuset i Bodø sitter en kull
svidd og utmattet offiser etter ulykken:

De fire Italiabåtene ble bygd side om side
I Ancona, Erling Jarl som den første ytterst
til venstre, fulgt av Midtnatsol, Vesterålen
og Sanct Svithun.

Gi oss en storm, en snøkave, et støvelhav, et mas
kinhavari, gi oss orkaner, men spar oss for en slik
brann i det lukkede rom som et skip er, - vi greier
ikke slike brannen

M/S Erling Jarl gikk til Trondhjems mek.
Verksted hvor den ble reparert og byg
get om.

Nye sikkerhetsforskrifter ble fulgt, og
etter to måneder kunne hun på nytt set
tes inn i Hurtigruten, 13. mars gikk hun
sydover til Bergen.

I NFDS sin årsberetning for 1958 står
det:

Mens M/S «Erling Jarl» lå ved kai i Bodø på nordgå
ende den 8. januar, oppsto en større brann ombord
med det sørgelige resultat at 14 passasjerer
omkom. Denne tragiske begivenheten gjorde et
dypt inntrykk og alle i selskapet nærer den største
medfølelse med de omkomnes nærmeste.

Ulykken førte som sagt til vesentlige end
ringer i skipenes indre, men som direktør
Heilemann sa lenge etterpå:

Forbedringene kan ikke forsone oss med tragedi
ens omfang.

M/S Erling Jarl seilte videre i Hurtigruten
og hadde noen uhell med grunnstø
tinger. Den 13. mars 1980 gikk hun
skikkelig på grunn ved Brattholmen
lykt i Ytre Steinsundet i Solund, og fikk
store skader. Hun tok inn vann og pas
sasjerene måtte bringes i land. Skipet
ble slept til Bergen, og ved dokksetting
viste det seg at skaden var så stor at hun
måtte kondemneres.

Nordenfjeldske kjøpte henne tilbake
fra assurandøren og slepte henne til
Trondheim. Her lå Erling Jarl som re
staurant- og hotellskip et års tid før hun
ble solgt. M/S Erling Jarl endte sine
dager i Belgia hvor hun ble hugget opp
i 1985.

Erling Jarl under manøvrering til kai
engang på 50-tallet, før ombyggingen etter

brannen. NSS-Trondheimssamlingen
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Bergenske og Nordenfjeldske var kolleger, samarbeidspartnere og rivaler gjennom nesten 130 år.
Selskapene steg ut av samme tankegods, å være et serviceelement for hjembyens handel og næringsliv,

de utviklet seg parallelt - periodevis med sprikende kurs - før de begge bukket under i møtet
med en ny finansiell virkelighet som demret på 80-tallet.

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab spilte sammen med Bergenske en viktig rolle i utviklingen av
norsk samferdsel, og selskapet skulle også få en bred plass i det bergenske shippingmiljø gjennom sitt

prangende administrasjonsbygg på Bryggen og med sin egen slepebåt på havnen.
Dessuten var Nordenfjeldske røde og hvite ringer et nesten daglig syn ved Dokken eller Skolten.
At Nordenfjeldske i dag er i ferd med å gjenoppstå, må bare vekke beundring fra bergenserne.

Det er selvfølgelig lett å være generøs selskab ble stiftet i januar 1857 og holdt det gående etpar år, ble seilingeneså lenge Bergenske både var det overtok hjuldamperen Nidelven , hadde på Hamburg samordnet i juli 1859 etter
første av selskapene, dessuten det stør- bergenserne holdt på i fem år. Ber- påskyndelse fra Postbestyrelsen.
ste og også det selskap som formelt fikk genske fikk sitt første skip, hjulskipet Denne forbindelsen skulle bli en bæ
resten av Nordenfjeldske innfusjonert i Bergen , i desember 1852, og farten rebjelke i begge selskapers strategier
1985, men etter at de begge var blitt til Bergen-Hamburg kom i gang i februar for lang tid fremover. Samhold gir styrke,
datterselskaper av AS Kosmos. året etter. og hva ville være mer naturlig enn at det

Da Det Nordenfjeldske Dampskibs- Etteråt Nidelven og Hakon Jarl hadde gode borgerskap i Bergen kunne sam-
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arbeide med sine kolleger og konkur- et rederi med bergenske og nordlandsk stridte hegemoni i rutefarten på Vest
renter i Trondheim? Det skulle riktignok kapital som i 1871 kom i gang med kyst- landet og Nord-Norge. Men denne
bli et samarbeid hvor begge parter voktet ruter og turistseilinger. Krohnlinjen klarte maktposisjon skulle - nokså naturlig -gi
årvåkent på at avtalene ble fulgt, at ingen seg rimelig bra, men fikk økonomiske grobunn for kritikk. Ruten tok for lang
av partene skulle få fordeler på den an- problemer under de vanskelige årene tid mellom landsdelene, skipene hadde
nens bekostning. først på 1880-tallet og gikk konkurs i for mange anløpsteder der de snodde

Men i første omgang var det mye å 1884. Det ble da til at konkurrentene seg nordover med anløp av småbyer
oppnå. Stortinget hadde i 1857 beslut- overtok flåten og delte den mellom seg; og fiskevær.
tet å overdra dampskipsfarten gradvis Bergenske fikk John Schøning og Jonas Prosessen rundt etableringen av Hur
til private aktører, og to år senere fikk Lie, mens Nordenfjeldske fikk Ole Bull tigruteni 1893 forteller tydelig om denne
seiskapene postgodtgjørelsenforseilin- og Præsident Christie. konflikten, mellom selskapene på den
gene mellom Bergen og Trondheim. Det Selskapene styrket sin posisjon ene side og departementet, politikere
store felles gjennombrudd kom i stand ved å forlenge ruten Bergen-Tromsø til og handelsstand på den andre,
i mars 1865 da selskapene sammen Christiania fra 1874, de tok på seg lokal- Forholdet mellom selskapene og
tegnet kontrakt med Poststyrelsen om rutefart i Lofoten, Vesterålen og senere Indredepartementets dampskibskon
seilingeneTrondheim-Tromsø/Hammer- Finnmark, mot støtte fra Indredeparte- sulent ble mertilspisset på 80-tallet, da
festogTrondheim-Bergen-Kristiansand- mentet. Da det i 1889 ble vedtatt ågi Departementet krevde at selskapene
Flamburg. Denne «Hamburgerruten» statsstøtte til en postrute mellom Bergen med sine gode resultater måtte være
skulle bli stamruten i selskapenes rute- og Newcastle, lyktes Bergenske og villige til å redusere sine tilbud. Ved for
nett i nesten hundre år. Nordenfjeldske åfå den en av de to nyelse av postkontraktene i mai 1889,

Sammen skulle Bergenske og Nor- kontraktene. Da rutens initiativtager, der bare «storselskapene» hadde levert
den-fjeldske bli en stormakt i kystfarten P G Halvorsen i Bergen gikk konkurs i tilbud, fait det harde ord i Stortinget om
og etter hvert rutefarten på Nordsjøen. 1892, overtok selskapene Englandsru- selskapenes angivelig utnyttelse av sin
Som postførende ruteskip hadde selska- ten alene.
pene en sterk posisjon, både finansielt
og mar-kedsmessig, og de få konkur
renter som meldte seg fikk en ublid
skjebne.

Det gjaldt først og fremst Krohn-linjen, Bergen og Trondheim med det ube- bindelse mellom sør og nord. Jernbanen

Præsident Christie, bygd 1873 på BMV, var et av skipene overtatt fra Krohn-linjen i 1884.
Det endte sine dager som lastebåt og forliste ved Ferder i 1936. Foto Schrøder

«storselskapene» Gran, tiltrådte i 1889 tok han igjen opp
Rundt 1890 stod «storselskapene» i den gamle tanken om en raskere for-

Da den nytilsatte dampskibskonsu-
Skepsis mot lent, marineoffiseren August Kriegsmann

monopolsituasjon.
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Sigurd Jarl ble levert fra Akers Mek Verksted i 1894 for Hamburg-ruten, men kom i 1907
over i Hurtigruten. Senket i april 1940.

Kong Gudrød var bygd 11910 ved TMV for godsruten Finnmark-Hamburg, men kom til å
gjør tjeneste i Hurtigruten på 30-tallet. Solgt til Estland i 1936. Foto via Alf J Kristiansen

Oslo-Trondheim åpnet for lettvindt kor- ved direktør Richard With. Seiv om det
respondanse med ruteskipene som tok var flere som tvilte på realismen i Withs
3 døgn videre til Tromsø i sommertiden, tilbud om 34 timers seilingstid mellom
men inntil 8om vinteren. Gran mente Trondheim og Svolvær, ble tilbudet
det burde være mulig å opprettholde akseptert i Veikomiteen og vedtatt av
hurtigere seilinger om vinteren og fikk Stortinget 18. mai 1893.
politisk støtte for å legge ut anbud på Alle kjenner til ds Vesteraalen som la
to ukentlige hurtigruteseilinger mellom ut fra Brattøra i Trondheim 2. juli 1893 i
Trondheim og Vadsø. Bergenske og den første tur i Hurtigruten til Tromsø og
Nordenfjeldske var imidlertid ikke inter- Hammerfest. Forutsetningen for anbudet
essert, så saken ble stilt i bero. var Richard Withs systematiske nedteg-

Etter en reise nordover sommeren neiser av kompasskurs og seilingstid
1892, der Gran traff menn som Rikard som gjorde det mulig å seile i mørke og
Kaarbø i Harstad og Richard With i usiktbart vær, ien tid da ruteskipene el-
Risøyhamn, ble det sendt ut en ny an- lers ankret for natten i mørketiden.
budsinnbydelse til flere mulige aktører. Var Vesteraalskes folk dyktigere
Det eneste tilbud som kom inn, var fra kystnavigatører enn Bergenskes og
Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) Nordenfjeldskes? Neppe, men «outsi-
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deren» VDS hadde her sin store sjanse
til å komme inn i kretsen av postførende
ruteskip, og selskapet var rustet med
skip og folk.

Allerede året etter ble «storselska

pene» tildelt den neste Hurtigrutekon
trakten, og senere også den tredje og
fjerde. Det skulle likevel ta lang tid før de
tre sel-skapene sammen ville annonsere
sine Hurtigrute-seilinger.

Krohn-linjen hadde vært først ute med
egne turistseilinger til Nordkapp og
midnattsolens land, men i 1883 kom
Bergenske og Nordenfjeldske med.
Dette år ble de første turene fra Trond

heim til Molde og Nordkapp satt opp.
Satsningene på turistturer ble gjort mulig
ved bygging av en serie nye og større
skip fra 1880-tallet til Hamburg- og
Englandsruten. Selskapene fikk levert
tilsvarende skip som hvert representerte
et lite fremskritt over de föregående, men
ganske like i arrangement og standard.

Bergenske fikk levert Nordstjernen
(1882), Sirius og Capella (1885),
Neptun (1890), Mira (1891), Venus
(1893), Vega (1895) og Irma (1905),
mens Nordenfjeldske fikk bygget Sverre
Sigurdssøn (1882), Olav Kyrre (1886),
Ragnvald Jarl og Kong Harald (1890),
Sigurd Jarl (1 894) og Haakon VII
(1907).

Samtlige var stormdekkere, dvs med
fullt dekk av lugarer over hoveddekket.
Nordstjernen og Sverre Sigurdssøn
var på rundt 825 brt og 186 fot, Kong
Harald og Mira i 1890 på rundt 200
fot, mens utviklingen kulminerte med
Irma og Haakon VII på rundt 1300 brt
og 250 fot. Ved levering i mai 1907 fra
Trondhjems Mek Verksted var Haakon
VII landets største og flotteste pas
sasjerskip.

Skipene ble drevet i en spesiell
års-syklus hvor de ble pusset opp og
utrustet for turistfarten i mai, lugarene
ble gjerne omgjort til 1. klassestandard
og skroget til og med hvitmalt og med
solseil strukket over promenadedekket
og hvite presenninger langs rekken. Etter
sommersesongen ble skipene igjen gjort
om for rutefart med gods og reisende.
Selskapene satset sterkt på style og
service og brukte mange penger på
markedsføring i Europa.

11912 sluttet selskapene en samar
beidsavtale med London & North East

ern Railway Co, som besørget jernbane
trafikken fra London til kaien i Newcastle,

Turistseilinger



Kong Harald var bygd for Hamburgerruten i 1890 på Joh C Tecklenborg i Geestemunde og ble senere forlenget og modernisert for
Hurtigruten. Solgt til belgla I 1951. Foto Schrøder

om marjedsføring av seilingene som til høye priser. Så snart krigen var slutt, Dronning Maud (1925), Prinsesse
B&N Royal Mail Line. B&N - Bergenske tok Nordenfjeldske skritt for å trekke Ragnhild (1930) og den store ombygde
and Nordenfjeldske... seg ut av Syd-Amerikalinjen, samtidig Prins Olav (1936).

Eilert Bull Simonsen, bergenseren som verre motbør da konjunkturene snudde i 1913 Thorvald Halvorsen, som også
i 1899 ble ansatt som Nordenfjeldskes 1920/21. De stort anlagte linjeprosjekter representerte Fred Olsens Pacific-linje,
første direktør, var en nær og fortrolig måtte avvilies med store kostnader; det HAPAG og diverse andre, ved siden av
venn av Christian Lund, kapteinen som eneste som fortsatte var en linje mellom en omfattende skipsmeglerforretning,
året før var blitt direktør i Bergenske. Det London og Middelhavet som kom i gang kullkran og rederi. I 1920 stod kon
er vel ingen hemmelighet at Lund ikke i 1921. Midt oppe i arbeidet for å stabi- torbygget Slottsgaten 1 ferdig, domi
kom godt ut av det med Kristofer Lehm- lisere økonomien døde Bull Simonsen i nerende ved Vågen mellom Bryggen og
kuhl, som i 1908 kom inn i Bergenskes august 1922. Bergenhus. Nordenfjeldskes ekspedi
direksjon og snart etter ble styreformann. For ledelsen i Nordenfjeldske ble det sjon fylte hele første etasje i bygningen
Da stillingen som Bergenskes agent i en hard strid å føre selskapet gjennom som ellers gav plass til Lloyd’s Register,
Trondheim ble ledig i 1911, ble Lund gitt vanskelighetene. Det betød at selskapet diverse shippingfirma og Halvorsens
denne stillingen, mens Lehmkuhl overtok måtte legge om kursen fra de store hav forretninger, inklusiv det italienske
som direktør. tilbake til kysten og rutefarten. konsulat.

Lehmkuhls stigende ambisjoner for Og det forklarer samlingen om Hurtig- Nordenfjeldskes Bergenskontor, med
Bergenske, spesielt etter at Bergens- ruten og godsrutene, mens deltagelsen i kaptein Paul Brækhus som leder, hadde
banen var åpnet i 1909, ble på sett og Englandsruten ble gitt opp. Men selska- ansvaret for godsekspedisjon til hurtig
vis fulgt av Bull Simonsen i Trondheim. pet fulgte Bergenske i dets ambisjoner ruteskipene og de øvrige ruteskip som
Selskapene var sammen om å etablere om cruisefart med kjøp av Meteor, ved å anløp Bergen. Fremdeles stod noe av
Den Norske Syd-Amerikalinje i 1913, kjøpe den britiske kongeyachten Alexan- samseilingen med Bergenske ved lag:
men Bergenske under Lehmkuhl styrte dra i 1925. Omdøpt Prins Olavble den Kystruten Oslo-Kirkenes og rutene fra
en mer selvstendig kurs. satt inn i ren cruisefart og gav selskapet Trondheim og Kirkenes til Hamburg, Det

Gode inntekter under Første verdens- stor publisitet. betød at selskapet hadde skip i Bergen
krig gav også grunnlag for mer seiv- Så mens Bergenske utvikletforretnin- praktisk talt hver eneste dag.
stendige ambisjoner i Kjøpmannsgata. ger i Østersjøen, Russland og London, Til assistanse av egne skip hadde
Det resulterte ien serie på 9 lasteskip fikk bygget nye skip til Englandsruten og selskapet også sin egen slepebåt,
for kyst- og nordsjøfart og tre linjeskip Syd-Amerikalinjen, så hevdet trønderne Jarlen, bygget 1910 på Mjellem & Karl
for oversjøiske linjer som ble kontrahert seg gjennom nye hurtigruteskip som sen.; også denne med Nordenfjeldskes

Ambisjoner
og tilbakeslag Bull Simonsens ambisjoner fikk dess- Selskapets agent i Bergen var siden

som selskapet anla egne linjer på USA
og Sør-Amerika i samarbeid med S O
Stray & Co i Kristiansand. Nordenfjeldske i Bergen
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skorsteinsmerke. Da denne Jarlen var Bergenskes nye administrasjonsbygning i 1950, men opparbeidet på 50-tallet
uheldig å forlise i desember 1956 un- på Bradbenken.
der assistanse ved Knarrevik, ble det til
erstatning kjøpt en større dampslepebåt
fra Danmark som arvet navnet.

Da Thorvald Halvorsen i 1945/46 Etter 1945 fortsatte samarbeidet med ChrStockingerfraVesteraalskesom ny
måtte svare på sitt forhold til nazistene, Bergenske i kystrutene, Hurtigruten og adm direktør, innledet en ny fase med
ble Slottsgaten 1 overtatt av Norden- i Hamburg-ruten. Under Ths S Falcks tettere samarbeid med trønderne. Det
fjeldske. I det ytre var det små forand- ledelse seilte Bergenske med høy si- artet seg først og fremst i kystrutefarten,
ringer; selskapets logo var vel synlig garføring, mens Nordenfjeldske satset med etableringen av Be-No-Ve på Oslo
innover Bryggen og Vågen og NFDS- med kjøleskip i sin nye rute på Grimsby, Finnmark og - med Rolf Heilemann som
flagget blafret friskt et steinkast unna solgte Middelhavslinjen til Fred Olsen arkitekt - Nord-Poolen i 1971, et sam-

Fryseskipet Guttorm Jarl ble levert i 1947 fra Cantieri Roiuniti delTAdriatico i Trieste

og kom til å seile i den nyopprettede Grimsbyruten. Solgt til Hellas i 1965.
Foto Donald MacFie
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Mt Bruse Jarl på 54.200 tdw ble selskapets største skip gjennom tidene, levert i januar 1964 fra Kockums i Malmö.
Det var sluttet på 20 år til Shell, men ble solgt allerede i 1970 til Hellas.

Sammen iigjen

en utenriksfart med tankskip og store
tørrlastskip.

Bruduljen i Bergenske i 1967, der di
rektørene måtte gå og styret fikk innsatt

arbeid som også omfattet nordnorske
ruterederier.

Det virkelig store samarbeidsprosjekt
tok form høsten 1969 etter at Bergen
ske hadde kontrahert et cruiseskip på
22.000 brt ved Wårtsilå og Nordenfjeld
ske og A F Klaveness & Co fulgte opp
med hver sin søster. Det fait naturlig å
etablere et felles markedsføringsselskap,
Royal Viking Line som fikk hovedkontor
i Oslo. Nordenfjeldske fikk det andre
skipet i serien, levert som Royal Viking
Sky i 1973 og sluttet seg til søstrene
Star og Sea.

For å gjør historien kort: Cruise
skipene kom ut på et elendig marked
og måtte slite seg gjennom de første
årene. 11977 gikk Klaveness konkurs og
måtte seige sitt skip, Royal Viking Sea,
da Bergenske og Nordenfjeldske fikk
reist 70 millioner hver til å overta skipet.
I 1981 ble de tre skipene lagt inn i ett
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selskap eiet 50/50, men allerede året prosent av stemmene. Det hele gikk i lås, tankskipene var gått til Kosmos, offshore
etter sviktet markedet på nytt. en lås som løsnet da AS Kosmos i ok- delen til Norcem. Men Nordenfjeldske

Samarbeidet i Nordsjøfarten ble i tober 1984 la frem et fusjonstilbud mot Shipping overlevde som et investerings
1979 ført videre med etableringen av Bergenske. Derved forsvant Bergenske selskap for kjøleskip og supplyskip, inntil
Nor-Cargo AS, et 50/50-eiet selskap, som selvstendig selskap. det i 2006bleovertattavOleTBjørnevik
som overtok Sote Jarl, Sigurd og Atle I Trondheim skulle det gå enda verre. og Odd Reitan for å gjenreises under sitt
Jarl fra Nordenfjeldske, samt nybyg- Noen uker etter fusjonstilbudet fra Kos- gamle navn og ambisjonsnivå.
gene Astrea, Canis og Cometa. Senere mos satt Norcem med 52.5 prosent En kan filosofere övertidens ideologi
ble også Norsk-Tyske Hamburg-Linje av aksjene i Nordenfjeldske og var da og spilleregler, over maktposisjoner og
innfusjonert og bergenskes andeler i forpliktet til åby på resten. Norcem under alle tings forgjengelighet.
fergene Jupiter og Venus. Dette gav en Gerhard Heiberg (ref Lillehammer-OL) Bergenske og Nordenfjeldske kom på
betydelig innsparing, fra 13 til 7 skip, gjennomførte et kynisk slakt, beholdt en merkelig måte til å dele livsløp, fra en
men det skulle likevel ta tid før resulta- offshoredelen og solgte shippingaktivi- samfunnsbyggendeånd på 1850-tallet,
tene viste seg.

Begge selskapene ble rundt 1980 om- av Det Bergenske Dampskibsselskab ien tid da tradisjonelle forretningsverdier
gjort til holdingsselskaper hvor virksom- AS - som skulle rendyrkes til Kosmos’ ble overkjørt av en ny tids etikk - eller
heten ble skilt ut i egne driftsselskaper transportdivisjon. mangel på dette.
som Nord-Poolen, Nor-Cargo, Royal Etter 130 års kontinuitet og langsik-
Viking Line, og Golar-Nor-selskapene - tighet ble virksomhetene til de fordums
samarbeidet med Gotaas-Larsen. «storselskapene» kastet ut i et jordskjelv,

Salg av eiendeler, som Royal Viking da Bergenske ble solgt til RoNoTro
Line i august 1984, bidrog til velfylte (Stavangerske, Saltens Damp og TFDS)
bankkonti i Kjøpmannsgata som på i desember 1988. I løpet av de neste
Bradbenken. Denne rikdommen trakk 10-15 skulle alt skifte navn og eiere
spekulantene til seg. flere ganger.

I løpet av 1984 strammet repet seg Det var nok verst for Trondheim, Her
om de gamle «storselskapene». Et nytt lyktes det likevel direktør Arne Strand å
fenomen i norsk finansverden duk- kiøpe tilbake noe av virksomheten i Nord- 0 - ,, , . 0 , ,, ,J r Sigurd Jarl og søsteren Sote Jarl, begge
ket opp, «raidere» ute etter å ralisere enfjeldske Shipping, bare for å bli raidet jevert / 1962 fra R LOrssen Werft , 

skjulte verdier, i Norge personifisert ved på nytt noen år senere, av AS Investa i Bremen, ble senere forlenget og ombygd
Blystad-brød-rene. De lyktes ved lånte Bergen. Virksomheten i Nord-Poolen med sideporter. De gikk inn i Nor-Cargo
penger å sikre seg majoriteten i Bergen- og Nor-Cargo ble gradvis bygget ned ved etableringen i 1979 og fortsatte i
ske i august 1984, men hadde med og flyttet ut av Stavangerske og OVDS, rutefarten til 1989/90. NSS-Jenssensam
stemmerettsbegrensningene bare 20 hurtigruteskipene ble overtatt av TFDS, lingen

Raidet og slaktet

tetene til Kosmos i april 1985. Med i gjennom en målbevisst utvikling, nye ut
salget gikk rederi, transport og reiselivs- fordringer og skiftende tider. Selskapene
virksomhet. Nordenfjeldske Shipping AS lyktes, de tjente penger, men det var rik
ble formelt lagt inn som et datterselskap dom uten strategier som ble deres bane
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I Trondheims sjøfartsmiljø deførste 20-30 år etter krigen var det en gruppe rederier som drev utenriksfart.
Det gamle storrederiet Selmerske varförsvunnet mot slutten av 20-tallet, men Bachke & Co var et betydelig foretak

med rederi og kullforretning. Og det var kommet nye til i mellomkrigstiden, og sogar et par under krigen, slik at
Trondheims utenriksflåte (utenom Nordenfjeldske) i 1946 talte ni skipfordelt på syv rederier.

Trondheim hadde sitt eget mari- Utenom utflyttede trondheimsredere til Trondheim med deres far Karl somtime miljø, med Nordenfjeldske i som Harry Borthen og Karl Krogstad senere startet rederi i 1928. Skipsmegler
Kjøpmannsgata og Trondhjems Mek drev trondheimsrederiene primært i og reder Bjarne Raak (født 1905) hadde
Verksted på østsiden av elven som de nære farvann, dvs europeisk fart med vært kontorsjef i Lykkes Rederi inntil
to store aktører. Men utenom dem var transatlantiske reiser og certepartier i han startet rederiet i 1934. Og hos Lykke
det en betydelig rutefart på byen, både amerikansk fart. var det unge Tore Kr Lykke (født 1921)
kystruter og oversjøiske linjer, med sine Et møte i Trondhjems Rederiforening i som hadde overtatt ved farens Per T
ekspeditører og linjeagenter. Det var 1950 ville ha samlet de aktuelle personer: Lykkes død i 1942.
dessuten meglerirma som drev vanlig Fra Bachke &Co ville det være Trygve To nykommere i Rederiforeningen,
kystbefraktning og ekspederte frakte- Halvorsen og unge Fredrik Bachke, et- med bakgrunn fra fiskeri og handel, var
fartøyer norover kysten med stykkgods ter Harald Bachkes død i 1948. Senior i Kaare Bagøien (født 1907) og Oddleif
og partilast. Trondheimsfjorden hadde gruppen ville ha vært Bjarne Tetlie (født Korsnes (født 1908) som begge skulle
sine lokale fraktemiljø som på Innerøya, 1887), gammel skipsfører, megler og gjøre et gjestespill noen år etter krigen,
og mange bedrifter rundt fjorden og skipsreder siden 1934. Brødrene Thorleif Miljøet bestod således av 8-9 redere
nordover på Fosenhalvøya var avhengig (født 1892) og Olav Torkildsen (1904) var med deres kontorsjefer og inspektører,
av sjøtransport. født på Sørlandet, men hadde kommet foruten selvfølgelig Nordenfjeldskes
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Trøndersk utenriksfart
mer enn Nordenfjeldske

Bachke & Cds Hegra stevnerfrem gjennom Kanalen. Skgfotos

Av Dag Bakka jr

/' i i

.



ledelse under direktør Harry Eliassen
fra 1948 til 1954 og deretter Rolf Heile
mann.

Gjenreisning og förnyelse
Sommeren 1945 kunne de nevnte redere

konstatere at 11 av deres skip var gått
tapt under krigen. Hardt rammet var
Bachke & Co med fem, derav de to nyeste,
Lykke hadde mistet sine to og Bjarne
Raak (som hadde overtatt disponeringen
av AS Ranheim og Strindheims Rederi
AS fra Bj Iversen) sine to, de små bak
laderne Ranheim og Strindheim.

Fornyelsesbehovet var derfor stort.
Med midler fra Nortraship-oppgjøret
gikk en trøstig i gang med gjenreisnin
gen. Og det skal være sagt, det ble satset
i kjente spor, på trauste dampskip for
nordsjøfart fremfor eventyr med om- sjøsatt i 1941 og fullført så snart som mu- i Arendal, Norfisk og Norfart (380 tdw),
bygde marine-fartøyer og annet. lig etter freden, mens Mildrid (3400 tdw) fulgt av et lignende skip, Norfjell , i 1946

Både Lykke, Raak og Tetlie fikk tilslag fra Nylands Verksted i Oslo var det første fra Lindstøl i Risør. Alle disse ble solgt
på tidligere tyske skip som Staten hadde skip kjølstrukket i Norge etter freden. innenlands i 1946/48, og i stedet overtok
fått overta som krigserstatning. Det re- Begge var moderne oljefyrte dampskip AS Norfart fryseskipet Norfwst (450 tdw)
sulterte i overtagelse av motorskipet Ila med «lang bro» (shelterdeck over luke 2 fra Pusnes Mek Verksted i Arendal.
(1560 tdw, bygget 1939) og dampskipene og 3) som ble sluttet i linjefart, Mildrid Kaare Bagøien hadde siden 1936 vært
Ranheim (1400 tdw, 1922) og Elfrieda først til Fred Olsens Middelhavslinje. disponent for AS Havfiske som overtok
(2600 tdw, 1926). Torkildsen kjøpte et Men skip ble også solgt; dampskipet Nea de to store fiskefartøyer (480 brt) byg
større skip, Tarva (3560 tdw, 1920) og (3050 tdw, 1921) - drevet av Bachke &Co get på TMV i 1932, Brategg og Nyegg.
hadde derved atter to skip i fart. med disponert av Otto Grundtvig - gikk Sistnevnte forliste på Jæren i 1942, og

Bachke &Co hadde før krigen kom- til Sverige allerede i 1946. selskapet bestilte et nytt fryseskip fra
met sterkt inn i amerikansk fart med Det kom også nye skudd i byens rede- Drammen Slip & Verksted. Brategg gikk
moderne dampskip, og kunne allerede på rinæring. Oddleiv Korsnes hadde sine in- etter krigen mye i fisketransporten, men
slutten av 1946 overta to nybygninger for teresser i fiskehandel og hadde i 1942 fått ble solgt i 1949 til Brandal da nye Bar
denne trade. Enid (3400 tdw) fra TMV var levert to treskip fra Ancas Skibsbyggeri frost (645 tdw) lå klar. Trondheim hadde

Gudridfra Stavanger Støberi & Dok i 1922 skulle få en omfattende förnyelse og ombygging etter at den ble senket i Porsgrunn våren 1945. Skyfotos

Enid var det første leveranse fra TMV etter krigen. Skyfotos
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Alstenfjell var opprinnelig dampskipoet Trudvangfra 1921 og ble bpgd om til motor i 1956;
her et salg til Tpskland som Minna Schupp. Foto Bertil Zandelin

således to moderne fiyseskip bygget for 17. De to minste dampskipene, Bera (1150
fiskesport, men som nok ble sluttet ut tdw, 1925) og Sigrid (1600 tdw, 1920) ble
mye på T/C. solgt i 1950, og i stedet overtok rederiet

Fra 1948 begynte markedet å svekkes, to nye skip, ds Hegra (3600 tdw) fra Ny
og de følgende år skulle bli temmelig lands Verksted høsten 1951 og ms Vigrid
magre for rederiene inntil det tok seg (4300 tdw) fra Sarpsborg Mek Verksted i
opp på slutten av 1950. mai samme år. Dette var moderne skip

Etter den første gjenreisningfasen ble bygget for bortleie til linjefart, mye i
det gjort enkelte transaksjonen Bjarne amerikanske farvann. Samtidig fikk
Tetlie kjøpte for Skips-AS Einvik i 1948 Mildrid og Enid bygget over brønnene
Bergenskes gamle motorskip Canis og ble til rene shelter-deckere, velegnet
(1450 tdw, 1888/1919) som ble til Einvika til samme trade.
av Trondheim. Det ble likevel en kort Også Lykkes rederi avhendet den lille
seilas; allerede i 1950 gikk den videre til Ila til Brasil i 1951 og kjøpte i stedet Ber-
Fredrikstad. genskes shelterdecker Cpgnus (2500 tdw,

Bjarne Raaks Ranheim gikk på grunn 1940) som etter en tid arvet navnet Ila.
og forliste på Svalbard sommeren 1950, Denne ble sluttet mye i fart på Lakene.
og dette skulle utløse en serie trans- Fryseskipene forsvant. Bagøien solgte
aksjonen DS AS Ranheim kjøpte kort AS Havfiske med Barfrost til Th Brøvig
etter ds Løvstad av Farsund (5500 tdw, i Farsund i slutten av 1951, og ved års
1921), som vel ble byens største tørr-
lastskip under navnet Ranheim. Allerede
ved utgangen av året gikk kontrollen i
selskapet over til S L Paulsen i Bergen
og skipet fulgte med.

Oppsvinget fra slutten av 1950 var bl a en
følge av krigen i Korea og gav et spenstig
marked til ut i 1952. Deretter ble 50-tallet

preget av en ny tilstramning i 1955/56 og
en slakk avslutning med opplagsåret 1958
og deretter temmelig måtelig. For Trond
heims rederinæring skulle 50-tallet bli
en jevntover god periode med inntekter
og förnyelse.

La oss se på Bachke & Co i Fjordgata
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Förnyelse

Lpkkes Rederi kjøpte Lake-skipet Cpgnusfra 1940 arvet navnet Ila. Foto A Duncan

skiftet 1954/55 gikk også Norfrost til
Thailands marine, mens selskapet AS
Norfart ble solgt til Arne Blystad.

Bjarne Raak, gjennom Strindheims
Rederi AS, kjøpte i mai 1951 et lignende
skip, Artemis (762 tdw, 1941/48), en om
bygd og forlenget eskortetråler, men uten
kjøleanlegg. Investeringen tør ha vært
måtelig vellykket; Artemis ble solgt til
Italia høsten 1952 etter noen måenders

opplag i Ålborg.
Mens fryseskipsrederiene forsvant,

kom det til en nykommer i småskips
farten. Det var Magnus Solheim, frakte
reder fra Sundøy i Helgeland, som rundt
1950 slo seg ned i Byåsen som reder for
motorlekter AIstentind og fraktebåten
Alstenfjell. Den første moderne coaster
ble kjøpt i 1954, Tercia (800 tdw, 1940/47),
og våren 1956 kjøpte han også ds Sands
foss fra Stavanger som ble ombygd til
motorskip og satt i fart som Alstenfjell
(1300 tdw, 1921/56). Magnus Solheim eta
blerte på denne tid kontor i Munkegata
25 med drift av sine tre skip.

Trondheim hadde fortsatt en flåte av
tradisjonelle dampdrevne småtrampskip
i europeisk fart. Det var Bachkes Gudrid
(2200 tdw, 1922) omfattende fornyet etter
krigsskade, Torkildsens Tautra (2500 tdw,
1920) og Tarva (3560 tdw, 1920) - som
forøvrig begge ble solgt i 1955/56 - og
Tetlies Elfrieda 2600 tdw, 1926). Til denne
flåten kjøpte Bjarne Raak sommeren
1953 ds Eido (2900 tdw, 1918) som fikk
navnet Strindheim. Disse tre skip skulle
bli blant de siste dampskip i nærsjøfar
ten, drevet med trelast fra Hvite-havet
i sommersesongen og ellers med kull,
stein og andre råvarer.

Det gode markedet fra 1955/56 gav
støtet til förnyelse. Bachke & Co mistet
Mildrid ved kondemnering etter brann
i august 1954 og kontraherte snart etter
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en shelterdecker på 5900 tdw fra Moss
Værft & Dokk og fulgte opp i 1955/56
med to 3500-tonns shelterdeckere fra
TMV, foruten at også Torkildsen tok et
søsterskip.

Nardo fra Moss ble levert i april 1957,
mens serien fra TMV resulterte i Skau

ma, Forra og Torkildsens Trolla. TMV
skipene var moderne shelterdeckere med
maskin akter og ventilerte lastrom, egnet
for nær sagt alle typer last.

I den samme kontraheringsbølgen
kom også selve flaggskipet, Gisna på
13100 tdw, levert i november 1960 fra
Ekensberg Varv i Stockholm. Dette var
en av de mange store shelterdeckere i
denne fasen, men en tilsvarende søster i
Nordenfjeldskes flåte, tyskbygde RolfJarl,
bygget for deepsea trampfart.

Siste del av 50-tallet står på mange
måter som noe av høydepunktet i
Trondheims utenriks skipsfart, med seks
rederier og rundt 15 skip. I befraktningen
virker det som de større skip ble befrak
tet gjennom de store oslomeglerne, mens
sikkert også med medvirkning fra byens
egne skipsmeglere. Trondhjems Mek
Verksted nøt godt av rederiene for ny
bygg, og trolig ble byens skip leilighetsvis
tatt hjem for dokksetting og reparasjon
på TMV

Dessverre fait markedet sterkt gjen
nom 1957 og gjorde 1958 til et opplagsår,
spesielt for eldre tonnasje. Elfrieda lå
i flere omganger opplagt i hjembyen,
mens Strindheim gikk i opplag i Hauge
sund i februar 1959, og Lakeskipet Ila i
Kristiansand fra januar 1959. Gudrid var
sammenhengende i fart like til det ble
solgt til Bulgaria i januar 1960.

Elfrieda gikk tapt under dramatiske
omstendigheter i desember 1959 med
hele sin besetning. Også Strindheim
skulle få en trist utgang. Skipet gikk på
grunn ved Kullen fyr i nordre innseiling
til Øresund 5 februar 1959 låstet med
kalksalpeter, men kom av og ble losset.
Den gikk for egen maskin til Haugesund,
hvor den ble liggende. Sommeren 1961
gikk den på tvangsauksjon til Norden
fjeldske Kreditbank og ble av banken
solgt til Brødrene Anda for opphogging
i Stavanger. Det var slutten for Bjarne
Raaks rederivirksomhet.

Det går et tidsskille i skipsfarten rundt
1960, mye presset frem av de større krav
som ble reist for kjøp, drift ogbefraktning
av skip. Enskipsrederienes tid var på det

Amerikafart
og paragrafskip

Strindheim under opplag i Haugesund, 1959. NSS-Jenssensamlingen
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nærmeste slutt. Moderne skip stulte krav Westermoen Skipsbyggeri & mek Verk- under ombygging til lastebåt. Denne
til høyere egenkapital, skipenes måtte sted i Mandal i februar 1960. Dette skulle Terje 2 skulle bli til Isjenta (600 tdw, 1936),
drives intensivt og driftskosnadene steg gi Lykkes Rederi en ny livsfase med skip levert i november 1961. Imidlertid kom
sterkt for eldre skip. Verken Bjarne Raak som Bios, Silco, Bixgo, Lenno og flere. Solheim i problemer i 1963 og måtte av
eller Tetlie kom tilbake i utenriksfart, Magnus Solheim hadde gjort klokt i å vikle rederiet.
seiv om Tetlie fortsatte i kystfart en tid seige det ombygde motorskipet Alstenfjell Bachke &Co kunne i 1960 seige sitt
med lille Elita (390 tdw, 1947). (1300 tdw) til Tyskland i begynnelsen av eldste dampskip Gudrid og samme år

Lykkes Rederi solgte ds Ila etter 1958. Vinteren 1959 tok han et stort skritt overta den store Gisna (13.100 tdw) fra
lengre tids opplag til Fredrikstad i 1960. og anskaffet en av de første store single- Ekensberg i Stockholm. Rederiet hadde
Her kom det likevel til fortsettelse, idet deckere av paragraftypen med brutto- derved en flåte på to dampskip og fem
rederiet innledet samarbeid med Ila & tonnasje under 500 tonn, nederlandske motordrevne trampskip. Bortsett fra
Lilleby Smelteverk og Paal Wilson &Co Heerengracht som fikk navnet Grete Gisna ble de andre vesentlig sysselsatt
om bygging av moderne lasteskip som Solheim (696 tdw, 1942). Til gjengjeld i amerikanske farvann. Et siste skip av
skulle befraktes av Wilson. Det første av ble Tercia (800 tdw) solgt til Finland året denne type ble levert fra TMV i 1962,
mange skip var Ferro (500 tdw), levert fra etter, og Solheim anskaffet om hvalbåt Frol (3.650 tdw), men allerede året etter
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Grefe Solheim var en tidlig utgave av 499 brt singledeckere. Foto Olav Opedal

Nardo levert fra Moss Vcerft & Dok i 1957 ble sluttet mpe i linjefart; her til Bristol dtp Line. NSS-Opedalssamlingen

ble ds Enid og ms Vigrid solgt.
Torkildsens Rederi drev sitt nye ms

Trolla i samme fart, inntil skipet gikk
tapt ved Haiti i april 1960. Til erstatning
kjøpte rederiet samme år Glomeggen
(4.700 tdw, 1957) som fikk navnet Tautra,
og to år senere også Germont (3.950 tdw,
1957) som ble Tarva. Dette var begge shel
terdekkere med maskin akter; relativt
arbeidskrevende skip som forsvant fra
flåten på 60-tallet. Interessant nok skulle
Bachke og Torkildsen være blant de siste
som holdt fast ved skipstypen.

Etter levering av Frol i 1962 og kjøpet
av Tarva samme år, var det slutt på tilvek
sten. Hegra ble solgt til Hellas i slutten
av 1965 som det siste dampskipet fra
byens flåte, mens ellers fortsatte de syv
shelterdeckerne i fart på alle hav.
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Skipsnavn

November

Bohai resale
Bohai resale
Helen
Niklas
Boa Vista
Formentera
Silvia Ana
Color Festival

Jo Hegg
Mercur
Lider Yaman
Lider Kerem
Meloodia
Tor Minerva
Tor Humbria

Kontraheringer på det norske marked

tdvv

160,000
160,000
3,700
3,700
8,101*
69,997
7,895*
34,694*
7,800
27,900
4,670
4,400
17,955*
14,522
14,763

bYgget/type

2009 tanker
2010 tanker

1992 dry cargo
1992 dry cargo
1973 roro
1996 bulk

1996 fast ferry
1985 ferry
1985 tanker
1977 tanker
2006 tanker
2004 tanker

1979 ferry
1978 roro
1978 roro

Kjøp og salg
Selger

Fred Olsen & Co, Oslo USD 90m
Fred Olsen & Co, Oslo USD 90m
Lohmann Schiff, Haren EUR 7.65m
Lohmann Schiff, Haren en bloc
Kyst-Link, Brevik EUR 2.5 m
Cardiff Marine, Piraeus USD 67.5m
Color Line, Oslo USD 16m
Color Line, Oslo NOK 400m
J O Odfjell, Bergen USD 4.5 m
Alendal Rederi, Hgsd USD 8.4 m
Lider Denizcilik, Istanbul USD 18m
Lider Denizcilik, Istanbul USD 18m
Tallink, Tallinn EUR 12.75m
Goliat Shipping, Oslo bbtc
Goliat Shipping, Oslo bbtc

31

Pris Kjøper

Nordic American, Sandefjord
Nordic American, Sandefjord
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Turkey
Tudor/Pareto, Oslo 5 års bbtc
Buquebus, Montevideo
Corsica Ferries, Bastia
ukjent
opphogging
Brøvig, Farsund
Brøvig, Farsund
Equinox, Oslo/Sing
CS&Partnere, Kbh
CS&Partnere, Kbh

rederi nasj tdw/type verft lev type, pris

November
DOF Inställer 108m ahts Aker Yards Ihll AH04CD, NOK 765m
Sea4 HOm subsea Freire, Spain 11.09 USD 80m
Sea4 UOm subsea Freire, Spain 4.10 USD 80m
Subsea Intervention 130m subsea Davie Yards 10 VS4220OCV, CAD 190m
Subsea Intervention 130m subsea Davie Yards 11 VS4220OCV, CAD 190m
Belbulk 8,000 bulk Yangzijiang 10 USD 14m, 25t cra
Belbulk 8,000 bulk Yangzijiang 10 USD 14m, 25t cra
Belbulk 8,000 bulk Yangzijiang 10 USD 14m, 25t cra
Belbulk 8,000 bulk Yangzijiang 10 USD 14m, 25t cra
Simon Møkster 4,000 psv Simek 10.09 Havyard 832, NOK BOOm
Volstad Shipping mpsv Båtbygg 4q08 ST-253, NOK BBOm
Havtrål Invest 3,200 mpsv Simek 6.09 UT755LC ROV, NOK 220m
Tide Sjø 32.2m catamaran Brødrene Aa 12.08 180px
Tide Sjø 32.2m catamaran Brødrene Aa 1.09 250px

Desember

Polycrest 125m acc ship Factorias Vulcano IqlO IMG, NOK 700m
Fugro (ned) 108m seismic Bergen Yards 8.10 NOK 600m
Fugro (ned) lllm constr Bergen Yards 12.10 NOK 600m
undisclosed 4,000 subsea Fjellstrand BqlO MT6022
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 10 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 10 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 11 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 11 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 11 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 11 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 12 USD 10.4m
Wilson 4,500 bulk Shandong Baibuting 12 USD 10.4m
Wilh Wilhelmsen pctc Mitsubishi 11 car carrier
Wilh Wilhelmsen pctc Mitsubishi 11 car carrier
Solstad Offshore 120m subsea Bergens Yards 9.10 NOK 720m
Boa Offshore 4,000 mpsv China 10 MT-6007L

Januar 2008
Golden Ocean 80,000 bulk Zhoushan Jinhaiwan 11 USD 52m
Golden Ocean 80,000 bulk Zhoushan Jinhaiwan 11 USD 52m
Knutsen OAS 105,000 sh tanker Cosco Nantong SY 9.10 USD 86m
Knutsen OAS 105,000 sh tanker Cosco Nantong SY 12.10 USD 86m



Skipsnavn

Sea Corona
Jan-Willem
Aurora
Winsum
Vindafjord
Countess Julia
Grachtdiep
Grootdiep
Reest

Desember

Front Maple 151,680
Front Birch 149,999
Havila Mars 4,000
Havila Mercury 4,000
Vineta 1,300
Pioner 1,750
Sichem Metanol 6,525
Siteam Anabel 42,600
Nobel Forum 78,000
Lomur 4,724
Blikur 4,724
Garmo 4,260
Laura Helen 4,260
Sea Trout

Viscaya 26,300
Chelsea 298,432
Amur resale 2,800
Sambo Jewelry 19,924
Qin Shi Huang 3,200c
Taizhou resale 3,200c
Arbol Grande 5,530*
Maersk Bonavista 2,259*
Kommandor Subsea 2000 2,449*
Jinse resale 32,000
Jinse resale 32,000
Daehan resale 170,000
Delender 2,040
Aldor Ingebrigtsen 1,062
Bravo Atlantic 1,454*
Star Vita 2,850
Molo Vik 1,242

Januar 2008
Sunnhordland

Jo Clipper
Jo Lind
Simek resale
Moksheim
Norheim
Takama
Bremer Unitas

Februar

Havila Farne 2,580
Eagle Boston 99,328
Eagle Baltimore 99,405
Eagle Birmingham 99,343
Eagle Beaumont 99,448
Lygra 2,719
Ranfoss 4.540

Triton af Göteborg 1,563

tdw

5,710
1,814
2,500
3,700
224*
3,000
4,130
4,130
2,300

3,780*
33,549
33,386
3,200
6,847
6,847
266,300

bygget/type

1972 roro

1986 dry cargo
1993 dry cargo
1993 dry cargo
2002 fast ferry
1996 dry cargo
2000 dry cargo
2000 dry cargo
2001 dry cargo

1991 tanker
1991 tanker

2007 psv
2007 psv
1975 dry cargo
1970 bulk
1984 tanker
1980 tanker
1983 obo

1978 sideport
1979 sideport
1994 dry cargo
1993 dry cargo
1999 ahts
1982 tanker
1995 tanker
2008 ahts
2001 tanker
2007 LPG
2008 LPG
2003 subsea
1983 subsea
1996 subsea
2009 bulk
2009 bulk
2008 bulk
1979 bulk
1989 reefer

2007 support
1987 dry cargo
1973 bulk

1993 ferry
1981 tanker
1982 tanker

2008 psv
2000 bulk
2000 bulk
1987 tanker

1995 psv
1996 tanker
1996 tanker
1997 tanker
1996 tanker
1979 roro
1990 container
1979 tanker

Selger

Goliat Shipping, Oslo bbtc
Eilbrecht Reederei, Emden
Weststrate, Delfzijl
Erwin Strahlmann, Marne
Torghatten Trafikk, Brønnøysund
KreySchiffahrt, Leer
ned bb tc
ned bb tc
ned

Ship Finance Intl, NY USD 81.6 m
Ship Finance Intl, NY en bloc
Havila Sh, Fosnavåg NOK 476m
Havila Sh, Fosnavåg NOK 476m
Norbroker, Flekkefjord NOK 4.5+
Storesletten, Kopervik NOK 7m
Eitzen Chemical, Oslo USD 4.0m
Eitzen Chemical, Oslo USD 6.25m
Einar Lange, Oslo
Faroe Ship, Torshavn
Faroe Ship, Torshavn
Hartmann, Leer EUR 9.625m
Hartmann, Leer en bloc
Deep Sea Supply, Arendal USD 36m
H Ditlev-Simonsen, Oslo
Lawrence Tankers, Liberia USD 101m
PTSC, Vietnam
Samho, Korea USD 40m bb
IM Skaugen, Oslo USD 29m
IM Skaugen, Oslo en bloc
North Sea Sh, Bergen EUR 28.75m
A P Møller Maersk, Cph
Subsea 7, Oslo
Arne Blystad, Oslo USD 50.5m
Arne Blystad, Oslo USD 50.5m
Golden Ocean, Oslo USD 121.4m
Erwin Strahlmann, Marne EUR 1.2m
Fiskernes Agn, Tromsø
Opstad Shipping, Molde
Alpha Shipping, Riga
Molo Shipping, Ålesund

Tide Sjø, Bergen EUR 5.4m
Jo Tankers, Bergen USD 32m
Jo Tankers, Bergen en bloc
Rem Offshore, Fosnavåg NOK 195m
CSM, Haugesund EUR 9.5m
CSM, Haugesund EUR 9.5m
Dynacom, Piraeus

Havila Sh, Fosnavåg NOK 127m
American Eagle Tankers, US NOK 1.7bn
American Eagle Tankers, US en bloc
American Eagle Tankers, US bb tc
American Eagle Tankers, US tilbake
Goliat Shipping, Oslo USD 3.7ra
Nordvest Sh, Mo i Rana USD 5.85m
BSR, Göteborg

32

Pris Kjøper

CS&Partnere, Kbh
Bontveit Rederi, Florø
Berge Rederi, Trh
Skips AS Nordnes, Bgn
Tide Sjø, Bergen
Vaagebulk, Bergen
Short Sea Bulkers, Oslo
Short Sea Bulkers, Oslo
Kopervik Shipping, Kopervik

Sinokor, for conv
Sinokor, for conv
KS Havila Ariel, Oslo
KS Havila Ariel, Oslo
Chile
Chile

Beykim Petrol, Tyrkia
Tomini Sh, Panama
DND Mngm, Hellas
tc Nor Lines Nørrsundby Rederi (dansk)
tc Nor Lines Nørrsundby Rederi (dansk)
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
TMM, Mexico
opphogging
Arne Blystad, Oslo
Boa Offshore, Trondheim
norsk KS
P D Gram & Co, Oslo
P D Gram & Co, Oslo
DeepOcean, Haugesund
Drive Bonavista, Tromsø
Hydrodive, UK
Safe Mngm, Greece
Safe Mngm, Greece
Allocean, London
Norbroker, Flekkefjord
Halten AS, Trondheim
Mermaid Marine, Australia
norsk
Bora Sandfrakt, Ålesund

Tyrkia
Far East buyers
Far East buyers
BUE Marine, UK
Russian
Russian

Prosafe, Stavanger

Vestland Marine, Gdynia
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Lithuania
ukjent
Jacob Einarsen, Karmøy



2007

M/S FJORDFART
15.03. 226 brt.

Lekter BOABARGE 29
01.10. 8763 brt.

M/S KV NJORD
01.10. 761 brt.

M/SSANNDRU
02.10. 48 brt.

M/S VANITY FAIR

M/S SKANDIWAVENEY
05.10. 2164 brt.

Lekter EIDE BARGE 45
10.10. 4969 brt.

M/S SIEM HANNE

M/S SUNDT FLYER LAII
11.10. 34 brt.

M/S GARPE DIEM
15.10: 55 brt.

M/S REM PROVIDER
16.10. 2239 brt.

M/S SQUADRON LADY
17.10. 36 brt.

M/SMARLINE
17.10. 36 brt.

M/S MY PHOENIX
18.10. 35 brt.

Lekter KS2815

M/SVOLSTADSUPPLIER
22.10. 4201 brt.

M/SSULESTEIN

M/S SEABREEZEII

M/S OLYMPIC TRITON

M/S FRØYANES SENIOR
30.10. 987 brt.

M/S YOGA

M/S POLYNYA VIKING

M/S HAVILA MERCURY
05.11. 4727 brt.

M/SHEGE-SNARØYA
08.11. 24 brt.

M/S AZINOR

M/S EINAR HALFDANS
09.11. 350 brt.

M/S BONA SEA

04.10. 63 brt.

11.10. 2615 brt.

22.10. 161 brt.

23.10. brt.

23.10. 63 brt.

25.10. 5947 brt.

01.11. 24 brt.

05.11. 957 brt.

09.11. 43 brt.

12.11. 1525 brt.

JWMN - Stavangerske Lokal AS, Stavanger
- Brødrene AA AS, Hyen (248)

LK9945 - Boa Offshore AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim
- Jiangsu Yichin Group, Nanjing (WJZ014)

LNRC - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg
- Szczecin Ship Repair Yard Gryfia JSC, Stettin (301/IV)

LAUG - Magne Roar Sangolt, Brattholmen/Bergen

LAHH - Tore Wessel Solum, Tønsberg/Horten
- Fairline Boats Plc„ Oundle i 2006 (05)

LAWS - Aries Offshore Services AS (DOF Management AS, Storebø), Ålesund/Bergen

LG2640 - Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Bergen
- ex Singapore reg. EIDE BARGE 45 (B.2007)

LASX - Siem Offshore Inc. (Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund

LAWP - Johnny Greger, Røst/Svolvær
- Princess Yachts International, Plymouth 0

LAKI - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Simek AS, Flekkefjord (115)

LAXQ - Tom Inge Bakke, Morvik/Bergen
- ex Jersey reg. GARPE DIEM (B.2003)

LAVP - Stian Ekornes, Ålesund

LAYY -M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen
- ex KAMST (B.2007)

LG2644 - Kragerø Sjøtjenester AS, Kragerø
- ex dansk reg. SB2815 (B.1989)

LNZN - Volstad Supply IIKS c/o R.S.Platou Finans (ISM-ansv.: Gulf Offshore Norge As, Sandnes), Oslo/Ålesund
- Aker Yards AS, Brattvåg (118) S.C. Aker Tulcea S.A., Tulcea (356) (skrog)

LAWJ - Veststein ANS, Hersvikbygda/Florø
- ex dansk reg. HAVSAND (B.1971)

LAXJ - Seabrokers AS, Stavanger

LADM - Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (278) Maritim-Shipyard Sp.zoo., Gdansk (skrog)

LAYK - Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy (SF-24-S)
- ex Kypros reg. KONSTANTIN KONSTANTINOV (B.1998)

LASL - Storli AS, Nesbru/Oslo

LAZQ - Polynya Viking AS, Tromsø
- ex islands reg. BJARNISVEINSSON (B.1978)

JWNC - Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Eggesbønes/Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (86) Cemre Muhendidlik Gemi Insaat San., Cemre

LATD - Ivar Erik Tollefsen, Sandvika/Oslo
- Fairline Boats Plc., Oundle i 2002 (52/06)

LAYJ - Yachtsenteret AS, Hundvåg/Stavanger
- Azimut-Benetti SpA., Avigliana ()

LAXV - Maroc AS v/ Cato Bellen, Raudeberg/Måløy (M-8-VN)
- ex islandsk reg. EINAR HALFDANS (B.1967)

LCAW - Bontveit Rederi AS (ISM.ansv.: Karmøy Skipsconsult Management As, Skudeneshavn), Atløy/Florø

- Grand Bsanks, Singapore 0

- ex NIS reg. SKANDI WAVENEY (B.2001)

- ex NIS reg. SIEM HANNE (B.2007)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Swede Ship Marine AB, Fagerfjäll (427)

- Fairline Boats Ltd., Oundle 0

- Fairline Boats Plc., Oundle (17)

- Hanse Yachts AG, Greifswald 0

- ex tysk reg. JAN WILLEM (B.1986)

Norsk ordinært register
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M/S RO MASTER

16.11. 2241 bit.

M/S HELMAXIX

M/S ISLAND EXPRESS

20.11. 2304 brt.

M/F LAUVSTAD

20.11. 884 brt.

M/SCURIO

23.11. 24 brt.

M/S KOPERVIK

M/S ISLAND EMPRESS

30.11. 2304 brt.

M/SHERMINE

05.12. 37 brt.

M/SØYSERVICE

07.12. 128 brt.

M/S RONJA SUPERIOR
07.12. 1276 brt.

Lekter EIDE BARGE 43

12.12. 3939 brt.

M/S KV TOR

14.12. 761 brt.

M/S REM SERVER

14.12, 2239 brt.

M/S BOURBON PEARL

19.12. 4293 brt.

M/SFARSAPPHIRE

20.12. 7176 brt.

M/S SIEM SAILOR

M/S STAR PHOENA

01.09. 31242 brt.

M/T TRANS FJELL
03.10. 3033 brt.

M/S GEOGRAPH

04.10. 2733 brt.

M/S GEO CELTIC

10.10. 12109 brt.

M/S SIEM HANNE

M/T NORDIC HELSINKI

16.10. 8539 brt.

M/S JACO TRIUMPH
23.10. 16569 brt.

M/S OLYMPIC TRITON

14.11. 5947 brt.

M/TSKSSPEY

15.11. 81270 brt.

M/T BW PRINCE

16.11. 47194 brt.

M/T TORM MARINA

23.11.  61724 brt.

M/SGEOSEARCHER

28.11. 1863 brt.

M/TEKFORS

19.11. 28 brt.

28.11. 22 brt.

21.12. 4610 brt.

11.10. 2615 brt.

30.11. 8829 brt.

LAKU - Rostein AS, Harøy/Ålesund

- Blaalid AS, Raudeberg (33)

LAPZ - Helmax VII Kjell Steen (Kjell Emanuel Steen), Son/Hvitsten

- Najad Varvet AB, Henån (007)

LACH - Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund

- Brevik Construction AS, Brevik (48) S.C. Aker Braila S.A., Braila (103) (skrog)

LATK - Nor-Ferjer AS (Tide Sjø AS), Bergen/Ålesund

- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (58) PC Western Shipuilding Yard, Klaipeda (skrog)

LAUZ - Anders Fredrik Dege, Fredrikstad

3YAA - Kystservice - Svein Rune Børslid, Mathopen/Bergen

-exikkereg. LOS 081 (8.1974)

LAJI - Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund

- Brevik Construction AS, Brevik (57) S.C. Aker Braila S.A., Braila (113-06) (skrog)

LAVE - Jan Erik Holm, Kristiansand

- ex Jersey reg. ARCHIE TOO (B.2003)

LASG - Florø Skyssbåt AS, Florø

- Brødrene AA AS, Hyen (244)

LALB - Sølvtrans AS, Ålesund

- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (177) Riga Ship Yard, Riga (004/28) (skrog)

LG2BIB - Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Bergen

- ex Singapore reg. EIDE BARGE 43 (B.2007)

LNRO - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg

- Szczecin Ship Repair Yard Gryfia JSC, Stettin (301/V

LAKK - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

JWQW - Bourbon Gaia Supply (Bourbon Offshore Norway AS, Eggesbønes), Marseille/Fosnavåg

- Zhejiang Shipyard, Ningbo (ZJBOS-145)

LNXW - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund

LNVG - Siem Meling Offshore DA (Harald Odd Meling, ISM-asnv: 0. H. Meling & Co. AS), Stavanger

- Karmsund Maritime Service AS, Kopervik (134) Severnav S.A., Timisoare (26) (skrog)

LADL7 - Grieg Maritime AS (Grieg Shipping Group AS),Bergen

- ex Panama reg. STAR PHOENIX (B.2004)

LAJW6 - Euro Trans Skips AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen

- Tuzla Gemi Endustrisi A.S., Tuzla (29)

LADT7 - Geograph Shipping AS (DOF Management AS), Øvre Ervik/Bergen

- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. GEOGRAPH II (B.2007)

LAKF6 - E.Forland AS (Ellen Forlands Rederi),Paradis/Bergen

- Bergens mek. Verksted, Laksevåg (160) Stocznia Gdanska UL, Gdansk (skrog)

LADC7 - Siem Offshore Inc. (Siem Offshore AS,Kristiansand), George Town/Ålesund

LADU7 - Nordic Tankers A/S c/o Difko Administration A/S (EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker),
Holstebro/Oslo

- ex Marshalløyene reg. SPECTATOR (B.2007)

LAD07 - Jaco Triumph Shipping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Majuro/Sarpsborg.

- ex Thailand reg. THOR TRIUMPH (B.1987)

LADM3 - Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg

- ex NOR-reg. OLYMPIC TRITON (B.2007)

LACI7 - SKS Obo Holding Limited (repr.: Kriship Chartering AS, drift: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS,

Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen

- Hyundai Samho Heavy Ind.Co.Lid.,Samho/Mokpo (S-287)

LADQ7 - Partagas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo

- Hyundai Heavy Indistries Co.Ltd., Ulsan (1848)

LADY7 -TT Shipowning K/S c/o AS DS TORM (Torm Norge AS, Kristiansand), Hellerup/Brønnøysund

- Dalian Shipbuilding Industry (Group) Co. Ltd., Dalian (1100-29)

LMIQ3 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

- ex NOR-reg. GEO SEARCHER (B.1982)

LADX7 - Ekships AB (OSM Ship Management AS, Kristiansand), Donsö/Arendal

- ex svensk reg. EKFORS (B.2003)

Norsk internasjonal skipsregister (NIS)

Hanse Yachts AG, Greifswald i 2006

Simek AS, Flekkefjord (117)

Aker Yards AS, Tomrefjord/Brattvåg (212) S.C. Aker Braila S.A., Braila (skrog)

Aker Yards AS, Aukra (126) Societa Comercial Aker Tulcea S.A., Tulcea (skrog)
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M/T CLIPPER HELEN
03.12. 13893 brt.

M/SHÖEGH MANILA
13.12. 51964 brt.

M/T NANCY KNUTSEN

M/SALLIANCE NORFOLK

Oktober 2007:
M/S ANDRE FORSØK (LFBQ) (24/-/1953) ex MONA - 02 ex

ANNIE-BRITT - 96 ex TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA - 60
- fra Fartøyvernforeningen Sæterjenta c/o Arne Johan Kvam,
Tanem/Trondheim, endret c/o til Arne J. Kvam.

M/S BOHUS (LHDT) (9.149/1.710/1971) ex LION PRINCESS -
94 ex EUROPAFERJÄNII -87 ex EUROPAFÄRJAN -85- ex
PRINSESSAN DESORÉE - 83 fra M/V Color Bohus AS, Oslo/
Sandefjord til Color Line Transport AS (Color Line Marine
AS, Sandefjord), Oslo/Sandefjord

M/F BOKNAFJORD (JWYV) (3.692/-/1986/01) ex BJORNEFJORD
- 01 ex AUSTRHEIM - 95 - Boknafjord Ferjeselskap AS, Sta
vanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S BRUVIK (LHIZ) (291/18/1949) ex GAMLE BRUVIK - 95
ex BRUVIK - 94 - Indre Nordhordland Dambåtlag AS, en
dret adresse fra Fotlandsvåg til Isdalstø, hjemsted fortsatt
Bergen.

M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (22.161/2.880/1982) ex BAYARD - 90
ex OLAU BRITANNIA - 90 - fra M/V Color Chritian AS, Oslo/
Kristiansand til Color Line Transport AS (Color Line Marine
AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand.

M/S COLOR FANTASY (LMSD) (75.027/6.795/2004) - fra Color
Line AS, Kristiansand/Oslo til Color Line Transport AS (Color
Line Marine AS, Sandefjord), Oslo.

M/S COLOR FESTIVAL (LHDM) (34.694/3.019/1985) ex SILJA
KARNEVAL - 94 ex SVEA - 92 - fra M/V Color Festival AS,
Oslo til Color Line Transport AS (Color Line Marine AS,
Sandefjord), Oslo.

M/S COLOR MAGIC (LNWC) (75.156/6.133/2007) - fra Color
Line AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Kristiansand/
Oslo til Color Line Transport AS (Color Line Marine AS,
Sandefjord), Oslo.

M/S COLOR VIKING (LLTF) (19.763/2.390/1985) ex STENA
INVICTA - 00 ex PEDER PAARS - 91 - fra M/V Color Viking
AS, Oslo/Sandefjord til Color Line Transport AS (Color Line
Marien AS, Sandefjord), Oslo/Sandefjord.

Lekter CONMIX II (LM5274) (1.944/-/1975) ex MØRLAND
BARGE NO. 4 - 89 - fra Marquip AS, Stavanger til Nordea
Finans Norge AS (Johs. J. Syltern AS, Åfjord), Oslo, omdøpt til
BREISTEIN og hjemsted endret fra Osio til Trondheim.

M/S CORAL (LM3307) (24/-/1964) - fra Sverre Roger Kleven,
Rykkin/Bergen til Øystein Vik, Lillesand/Bergen.

Lekter EIDE BARGE 34 (LK7790) (4.062/-/1984) ex H 301 - 02 -
DNB NOR Finans AS, Bergen, omdøpt til GHK BARGE 01.

M/S FARFAR (LEIJ) (40/-/1916) ex LADEJARL - 54 ex ERLING
JARL - 49 ex LADEJARLEN - 4? - fra Guttorm Dahlseng, Rasta/
Namsos til Alf Helge Urangsæter, Finnås/Namsos.

M/F FINNØY (LJTI) (1.935/820/1999) - Stavangerske Finnøysam
bandet AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

13.12. 51161 brt.

21.12. 57280 brt.

LAIB6 - Partrederiet Clipper Hebe DA (Solvang ASA), Stavanger
- Jos. L. Meyer Gmbh., Papenburg (654) Neptun Stahlbau GmbH., Warnemiinde (skrog)

LAEC7 - Höegh Autoliners Ltd. (repr.: Leif Høegh & Co. AS, Drift: Höegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo
- Tsuneishi Heavy Ind. (Cebu) Inc., Balamban (SCO9I)

LAEB7 - Knutsen Bøyelaster XI KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund
- ex Isle of Man reg. NANCY KNUTSEN (8.1993)

LADH7 - Höegh Autoliners Ltd. (Leif Høegh & Co. AS, ISM- ansv.: Höegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo
- Daewoo Shipb.& Marine eng. Co.Ltd. Koje City (4447)

M/S FJORDBRIS (LDNF) (236/-/1991/95/96) - Stavangerske AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S FJORDDROTT (JWMQ) (226/-/2007) - Stavangerske Lokal
AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S FJORDFART (JWMN) (226/-/2007) - Stavangerske Lokal AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S FJORDKATT (JWLVj (226/-/2006) - Stavangerske Lokal As,
Stavanger, (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/F FJORDVEIEN (LLLZ) (3.368/-/2001) - Stavangerske AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/F FOLDOY (LJTJ) (1.656/405/1999) - Stavangerske Finnøysam
bandet AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S FORSTAND (LGHL) (547/-/1966/95) ex FUGLØYSUND - 98 ex
EIDSSUND - 91 - EX STRAND - 82 - Fjordservice AS, Stavanger
(ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S FRISK (LDXN) (94/-/1915/75) ex FRISO -17 - fra Bruknapp
Betong AS, Alversund/Bergen til Ståle Kristoffersen, Veda
vågen/Bergen.

M/S GEOSUND (LANR) (4.949/4.396/2001/06) ex FAR SWAN -
05 - fra Geoconsult AS (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen
til DOF Subsea Norway AS (DOF Management AS (Bergen)),
Øvre Ervik/Bergen. I desember til Geosund AS (DOF Mana
gement AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen.

M/S HAV-TOR (LMTM) (33/-/2000) ex THOR - 05 - fra Sail and
Adventure AS, Oslo til Henrik Lysholm, Wessel, Tjøme, om
døpt til FRØYA BLUES og hjemsted endret fra Kristiansand
til Trondheim.

M/F HIDRAFERJA (LLKV) (595/-/2001) - Flekkefjord Damp
skipsselskap AS, Flekkefjord (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS,
Bergen).

M/F HIDRASUND (LFHI) (113/-/1972) - Flekkefjord Damp
skipsselskap AS, Flekkefjord (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS,
Bergen).

M/F HIDRASUND II (LFZS) (307/-/1969) ex HALSA - 90 - Flek
kefjord Dampskipsselskap AS, Flekkefjord (ny ISM-ansv: Tide
Sjø AS, Bergen).

M/F HJELMELAND (LGCH) (1.183/1.000/1992) - Stavangerske
AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/F HOGSFJORD (LGCO) (1.183/1.000/1992) - Stavangerske AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S ISLAND SCOUT (LMWM) (2.151/3.184/2005) - fra Aries
Supply II KS c/o R.S.Platou Finans (ISM-ansv: Island Offshore
Management AS, Ulsteinvik), Oslo/Ålesund til Aries Off
shore Services AS (drift: Island Offshore VIII KS, Ulsteinvik,
ISM-ansv: Island Offshore Management AS, Ulsteinvik),
Ålesund.

M/S LEIF ARNE (LDYKE) (61/-/1960) ex OSVALDSON - 88 ex
ISAK MALNES - 86 - fra Arctic Trål AS c/o Finnmark Ma
ritime Management AS, Båtsfjord til Frode Åbelvik og Lise
Tveit, Arendal og hjemsted endret fra Vardø til Arendal.

M/S LILLE TORUNGEN (LNOG) (44/-/1960) ex STOR-UNGEN
- 07 ex SIV-BRITT S - 05 ex ÖSTERGARN 2 - ? ex TORUN
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GEN - 86 - fra G. Unger Vetlesen Svein-Rune Børslid (Svein
Rune Børslid), Mathopen/Bergen til Kystservice - Svein Rune
Børslid, Mathopen/Bergen.

M/S LINGA (LLIP) (49/-/1945) - Liv Gudrun Burø, Titran/Namsos
(ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S LINN KRISTIN (LLTG) (597/765/1962) ex MEILANDS-
VÆRING - 05 ex FONNLAND - 02 ex GARDEGG - 71 ex
BONN - 68 - fra Chainco AS, Haugesund til Nordanlinjen AS
c/o Signe Karoline Aanestad, Sandnes/Haugesund.

M/S LOSNA (LANE) (184/-/1975/96) ex STARCRUISE - 06 ex
TEISTEN - 96 ex ØYGAR - 88 - fra Tollesund AS, Krakhella/
Florø til Lofotferga AS, Kabelvåg/Florø og omdøpt til ALBA.
I november ble hjemsted endret fra Florø til Svolvær.

M/S LYSEFJORD (JWLP) (267/-/2006) - Lysefjord KS c/o Roga
land Trafikkselskap AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Tide Sjø
AS, Bergen).

M/F MASFJORD (LAQN) (3.667/840/1989/92) - Boknafjorden
Ferjeselskap AS, Rennesøy/Stavanger (ny ISM-ansv: Tide
Sjø AS, Bergen).

M/S MARIETTA (JWZL) (30/-/1968) - Arne Børresen, endret
adresse fra Fredrikstad til Gamle Fredikstad, hjemsted fort
satt Oslo.

M/S MY PHOENIX (LAVY) (35/-/2007) ex KAMST - 07 - fra
M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen til Yachting
Stavanger AS, Stavanger/Bergen.

M/S NIRVANA (LAGE) (27/-/1929) - Go Classic AS, endret adresse
fra Oslo til Sætre, hjemsted fortsatt Oslo.

M/S NYFJORD (LENA) (510/820/1985) ex RENATE - 05 ex SYL
VIA - 92 ex EKSOR - 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 84
ex POKAL - 80 ex SVENNØR - 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70

- fra Nyfjord AS, Åkrehamn til Falkeid Shipping AS, omdøpt
til FALKVIK og hjemsted endret fra Kopervik til Stavanger.

M/S PETER WESSEL (LMYM) (30.316/3.630/1981/88/03) ex
WASA STAR - 84 - fra M/V Color Wessel AS, Oslo/Larvik til
Color Line Transport AS (Color Line Marine AS, Sandefjord),
Oslo/Larvik.

M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF) (35.855/3.210/1981/90/92)
- fra M/V Color Ragnhild AS, Oslo til Color Line Transport
AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo.

M/F RANDSFJORDFERJA II (LLIJ) (152/-/1950/72) ex MJØS-
FÆRGENII -72 - fra Gran kommune teknisk etat, Jaren/Oslo
til Gran kommune tekniske tjenester, Jaren/Oslo.

M/S RAYMOND (LERW) (108/-/1950) ex RØDØY - 82 - fra Pål
Greber, Oslo/Bodø til Pål Greber Singdahlsen, Kråkerøy/
Bodø.

M/S RENNESØY (EGSA) (3.997/788/1989/92) ex NORDKAPP
HORN - 92 - Boknafjorden Ferjeselskap AS, Rennesøy/Sta
vanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/F SAND (JWOJ) (879/-/2007) - Nor-Ferjer AS, Bergen/Stavanger
(ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S SEABREEZE (LLWV) (34/-/2001) ex TRIPLE A - 05 - fra
Ragnvald Albretsen, Sandnes til Fairline Norge Nordic Marine
AS, Tønsberg/Sandnes, omdøpt til ZENICA. I november til
Fairline Norge Sundal Marine AS, Tønsberg/Sandnes.

M/F SJERNARØY (LJTM) (1.656/405/1999) - Stavangerske
Finnøysambandet AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS,
Bergen).

M/S SMØRSTAKK (LDRP) (20/-/1940) - fra Stiftelsen Smørstakk
c/o Simon Olsen, Kopervik til Losskøyta Utsira DA c/o Tor
bjørn Rasmussen, Utsira/ Kopervik.

M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96 -
Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø/Måløy (fra ISM-ansv: Fosen
Trafikklag ASA, Trondheim til ny ISM-ansv: Fjordl MRF
AS, Molde).

M/F STAVANGER (LMAR) (2.434/-/2003) - Stavangerske AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S STEIGEN II (LHNT) (241/-/1995/97/98) ex STEIGEN - 01 ex
ØYLAKS - 98 - fra Steigen Brønnbåtrederi AS, Nordfold til
Haugland Sjøtransport AS, Florvåg, omdøpt til HAUGBAS
og hjemsted endret fra Bodø til Bergen.

M/S STELLA MARINA (LMFX) (45/-/2003) ex CLEOPATRA
D'OR - 06 - fra Johnny Greger, Røst/Bergen til Norsk Båtsenter
AS, Søreidgrend/Bergen.

M/S STONE (LAUT) (345/-/1969) ex NJORD - 03 ex HENRIC - 98
ex BRACKENGARTH - 95 - fra Nordslep AS, Hammerfest/
Holmestrand til Miljøstein Shipping AS, Vikersund/Holme
strand.

M/S STOREBRAND (LJII) (39/-/1936) ex STABOKK - 80 ex
STOREBRAND - 69 - fra Niels Christian Bang, Hønefoss til
Rederiet Stenersen AS, Bergen og hjemsted endret fra Hol
mestrand til Bergen.

M/F STRAND (LKVZ) (1.479/446/1982/96) Stavangerske AS,
Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S SØGNE (LJDB) (37/-/1935) - fra Lyngør Båtselskap AS,
Lyngør/Tvedestrand til Greta Hoel, Lyngør, Jo Helge Myr
voll, Gjeving og Svein Olaf Hoel, Lyngør med hjemsted
Tvedestrand.

M/S TAUMA (LCRM) (172/-/1954/56/95) ex TAURANGA - 01 ex
KLORINA - 95 - fra Arto AS, Vandve/Sandnessjøen til Norsk
Boawikling og Auksjon AS, Bodø/ Sandnessjøen.

Lekter T.L.5 (LM4659) (127/-/1967) ex T.P.159 - 88 - fra Balder
Sjøfarm AS, Nordfold/Oslo til Mainstream Norway AS,
Nordfold/Oslo.

M/S T9-003 (11368) (64/-/1941/70) - fra AS Utla (Hydro Alumi
nium Årdal), Øvre Årdal/Bergen til Møre Dykkerservice AS,
Ørsta/Bergen.

M/S TORRISLAKS (JXXC) (46/-/1988) - Torris Products Ltd. AS,
Engavågen c/o Seafarm Invest AS, Lovund/Bodø, omdøpt til
BRATT-SUND.

M/F UTSTEIN (LAEL) (821/-/1975) ex EIDFJORD - 87 - Stavanger
ske AS, Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen).

M/S WINDKRAFT (LHGT) (30/-/1978) - fra Tur & Taxibusser
AS, Tolvsrød/ Tønsberg til Surnadal Sjøservice AS, Surna/
Tønsberg.

November 2007:

M/S ALSVÅGFRAKT (LGVR) (148/240/1969/85/88) ex SKROVA
BULK - 99 ex TOMMELITEN - 92 ex SYNØVE - 85 ex AUKA
SKJÆR - 82 ex LENA - 77 - fra Starskip AS, Alsvåg/Namsos
til MS Nordfold AS, Tromsø/Namsos.

M/T ANDREA (LLKH) (499/500/1942/60/62/68/83/99) ex SENIOR
- 00 ex ROALDSEN SENIOR - 99 ex OLE TORRISSEN - 90 ex
SUDERØY X - 62 ex KREPS - 48 ex KRABS - 45 - fra Andrea
Shipping AS, Kopervik til Tonny AS, Sævelandsvik/Kopervik
Deretter omdøpt til TONNY.

M/S BELLIZZIMA (LAHB) (44/-/2006) - fra Fairline Norge Nor
dic Marine AS, Vollen/Oslo til Fairline Norge Sundal Marine
AS, Tønsberg/Oslo.

M/T BERGEN NORDIC (LMFQ) (2.490/3.535/2003) ex TALIPLI -
03 - Partrederiet Kysttanker II DA (AS Nordprosjekt), Lysaker/
Bergen (ny ISM-ansv: Bergen Tanker AS, Loddefjord).
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtet (generalförsamlingen) for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

avholdes i Trondheim søndag 8. Juni 2008 kl 10.00

1) 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

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

6) Gjennomgang av årsberetninger og årsregnskap for lokalforeningene

7) Valg av styre i henhold valgkomiteens innstilling
8) Valg av vararepresentant i henhold til valgkomiteens innstilling
9) Godkjennelse av styremedlemmer og personlige vararepresentanter for

10) Valg av valgkomité bestående av leder samt to medlemmer
11) Valg av revisor og vararevisor
12) Forslag til Årskontingent for 2009
13) Forslag til Budsjett for 2009
14) Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter, eller som

styret ønsker at generalförsamlingen skal behandle.

Sted: Radisson SAS Ropal Garden Hotell, Trondheim

sammen med møteleder

Følgende lokalföreningen
• Østlandet Årsberetning • Hordaland Årsberetning
• Sør-Rogaland Årsberetning • Nordvest Skipshistorisk Selskap Årsberetning og regnskap
• Haugaland Årsberetning • Nordmøre Årsberetning og regnskap

lokalforeningene i henhold til statuttenes § 12

Årsmøte for

Saksliste:
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1. Innledning
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet i 1973. Selskapet er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme
interessen for skipsfart, maritim historie og sjøfartsmiljøer. Det at föreningen i større grad skal bidra til å formidle vår
maritime historie - har gjennom året 2007 framstått som en målsetning. Föreningen arbeider mot sine medlemmer og
omverden gjennom tidsskriftet SKIPET, nettstedet www.skipet.no og de enkelte lokalföreningen

2. Medlemmer
Föreningen har øket sitt medlemstall i 2007 med 59 medlemmer til totalt 1589 medlemmer. Netto økning i medlemstall
framkommer slik - brutto tilgang er 138 medlemmer, utmeldte og frafalte er 79. Styret er inneforstått med at det må
gjøres en innsats for å øke medlemstilgangen i föreningen. Medlemmene fordeler seg på de enkelte lokalforeninger -
anslagsvis som følger:

Det er da ca. 945 medlemmer som har tilknytning til lokalforeningene, og dermed ca. 644 medlemmer som ikke har
tilknytning til noen lokalförening.

3. Årsmøte i 2007.
Årsmøte i 2007 ble avholt i Mandal den 9. og 10. juni 2007. På Sørlandet er det ingen lokalförening - derfor var det
Hovedstyre som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring. De fleste av deltakerne ankom fredag den 8. juni og
installerte seg på Sjøsanden Feriesenter i hytter, motell og leiligheter. Deltakerne ble hilst med godt sørlandsvær.

Lørdag morgen etter frokost på selvhusholds vis, startet vi på vår historiske vandring i Mandal.Vi startet med å besøke
Mandal Bymuseum - guidet av museumsbestyrer Knut Lindseth. En stor opplevelse med en kunnskapsrik guide. Knut
Lindseth tok oss deretter med i en vandring i den gamle bebyggelse i Mandal, opp til Mandals store og flott trekirke.

Så gikk turen til Båtservise Verft AS hvor pensjonert salgssjef Inge Schaathun tok i mot oss. Han presenterte oss for
et tverrsnitt av verftets historie i ord og bilder. Et veldig interessant opphold i vårt program. Vi var på «fødestuen» til
det kjente skipsdesignet Mandalstypen.

Så bar det videre med buss til Kleven Havn. Den gamle seilskutehavna i Mandal. Lokalkjent guide fortalte om Kleven
havn den gangen seilskutene fylte havene. I Kleven lå den gang det største kjølhalingsverft i Norge.

Bussen tok oss videre til «marineverftet» i Mandal - UMO Mandal AS på Gismerøya. Her ble vi tatt i mot av
markedssjef Guttorm Ihme og hans stab. Vi ble invitert til en presentasjon av bedriften og det marineprosjektet verftet
var midt inne i, nemlig MTB av Skjoldklasse. Samtidig ble det servert kaffe og den kjente «Mandalskringle». Det ble
også anledning til en gjennomgang av produksjonslokalene. En stor opplevelse, hvor vi fekk se inn i en høyteknologisk
fartøyproduksjon for Den Norske Marine.

Bussen tok oss videre til Restaurant Hydrofoilen ved Mandals - elvens utløp. Hydrofoilen har historisk sus over
seg. Her var starten på bygging av Hydrofoilbåter og Katamaraner - den velkjente Westamaran. Her ble også
Generalförsamlingen gjennomført. På lørdagskvelden var deltakere med følge samlet til festmiddag, også på
Restaurant Hydrofoilen.

I den fine sørlandssommerkveld var det dekket til middag i uterestauranten - på elvebredden - med utsikt mot havet
og Skagerak. Sammen med inviterte gjester - byens ordfører Åse Lill Kimestad, Inge Schaathun og Guttorm Ihme ble vi
servert en utsøkt middag med hovedrett - «Sabla go'fisk» og dessert - «Karamell Panna Cotta med sorbet»

Det var mange taler - og sang til ære for vertsbyen Mandal. Sommerkvelden ble sen før deltakerne vandret
hjemover langs Sjøsandens strender.

Søndag startet med frokost i hytter, motell og leiligheter. Det eneste programmet på søndag var en vandring i det
store naturområde - Furulunden, med besøk på Lord Salvesens Risøbank. Det ble uforglemmelige to timer langs
badestrender - «Kanelstranda», «Lordens» og flere - gjennom eikeskog til vi ente ved og i Lord Salvesens Risøbank. Vår
lokalkjente guide Aud Helland Olsen gjorde denne turen på søndag formiddag til en stor opplevelse. Da var årsmøte i
2007 til ende. De enkelte pakket og etter hvert begynte på hjemturen - takk for denne gang Mandal, det hadde vært en
opplevelsesrik helg.

4. Styre
Etter valget i Generalförsamlingen - 2007, har styret følgende sammensetning fram til general-forsamlingen 2008:

Deretter ble det servert lunch midt i gågata i Mandal, velsmakende mat og leskende drikke i det solfylte Mandal.

Terje Nilsen formann valgt for 1 år
Einar Sæter generalsekretær / nestformann valgt for 2 år
Dag Bakka jr. redaktør i Skipet valgt for 1 år
Leif K. Nordeide kasserer valgt for 2 år
Ragnar Iversen vararepresentant valgt for 1 år

Årsberetning 2007 - hovedstyret
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Østlandet 265 medl

Sør-Rogaland 100 medl

Haugaland 120 medl

Hordaland 180 medl
Nordvest Skipshistorisk Selskap... 180 medl
Nordmøre 100 medl



Disse 5 (fem) første danner arbeidsutvalget (AU)

Terje Moen webmaster / IT ansvarlig
En representant fra hver av Lokalforeningene
En vararepresentant fra hver av Lokalforeningene

5. Valgkomité
I Generalforsamling 2007 ble følgende valgkomité valgt:

Dag Bakka jr. formann
Einar O. Onsøien medlem
Alf J. Kristiansen medlem

6. Revisor
I Generalforsamling 2007 ble følgende valgt som revisorer:

Harald Bjørkli

Per Albert Lund vararevisor

Föreningens egenkapitalsituasjon har bedret seg betydelig i året 2007. Per 31. desember 2007 er vår egenkapital på kr.
226.280,00 mot kr. 163.310,00 per 31. desember 2006. Det økonomiske resultat for 2007 er kr. 62.970,00, mot kr.83.361,00
i 2006. Hva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til vedlagte regnskap.

7. Representasjon.
Vi er tilsluttet organisasjonen Norges Kulturvernforbund hvor vi er en av 20 medlemsorganisa-sjoner med til sammen ca.
190.000 medlemmer. Vi har gjennom denne organisasjonen muligheter for å være med å påvirke myndighetene - blant
annet større grad av støtte til det frivillige organisasjonsarbeid.

8. Bibliotek.
I året har Alf Johan Kristiansen fungert som bibliotekar. Han sto ikke på valg ved siste general-forsamling. Biblioteket
inneholder maritim litteratur - fordelt på eldre årganger av SKIPET samt bøker. Biblioteket inneholder ca. 100 boktitler.
I siste år har det kommet noen i tilegg som gaver.

Bøker og tidskrifter kan lånes ved henvendelse til Biblioteket ved Alf Johan Kristiansen.

9. Tidsskrift.
Föreningens SKIPET har i året hatt en fin utvikling. Tidskriftet som kommer ut med 4 (fire)nummer i året - framstår
som vårt viktigeste kommunikasjonsforum i organisasjonen.

Vår redaktør har utrettet en betydelig innsats med å sy dette sammen. I hovedstyret har det i året vært diskutert
hvordan vi skal effektivisere produksjonen av SKIPET. Hvordan skal vi klare å trekke flere inn i dette arbeidet. Målet er
at ved slutten av dette arbeidsåret skal fattes en beslutning som går på disse spørsmål. Styret mener at SKIPET framstår
som et godt medium for vår organisasjon, med har et forbedringspotensiale.

10. Nettsted
Vårt nettsted www.skipet.no har en jevn trafikk. Det har i det dette året manglet en del på oppdatering - spesielt på
det som går på foreningssaker. Nettstedets forum har hatt en skuffende oppmerksomhet - trafikken har gjennom året
blitt vesentlig redusert. Nettstedet er et viktig element for föreningen og vi må ikke la dette tape oppmerksomhet. I
den sammenheng kan nevnes at 2/3 av nye medlemmer blir innmeldt via nettstedet. Arbeidsutvalget har diskutert
denne saken i flere anledninger, og er enige om at vi må gjøre tiltak for å bedre dette vårt viktige medium, som også
hovedstyret har sluttet seg til.

11. Fotosamlinger
Föreningen eier 4 (fire) bildesamlinger - Jenssen samlingen, Opedals samlingen, Freiholz samlingen og Nystrøm
samlingen. Av disse er Freiholz samlingen ferdig digitalisert, de andre 3 (tre) er under scanning og digitalisering.
Dette er et stort og tidkrevende prosjekt som vil ta lang tid. Medarbeidere i denne prosessen er Tom Bjørge Jensen,
Kåre Nysted Kristiansen og Terje Nilsen. I året 2007 har vi hatt 101 bestillinger av bilder fra samlingene, i all hovedsak
fra Jenssen samlingen. Denne ligger katalogisert på vårt nettsted www.skipet.no I tilegg har vi hatt 12 fotosirkler for
interesserte medlemmer og 4 (fire) fotoannonser i SKIPET.

Vi bruker Pixum i Køln som vårt laboratorium. Dette firma gir den beste kvalitet og gunstigst pris. Bildene framkalles
digitalt.

Totalt har salg av bilder generert en netto inntekt på kr. 40.482,00 Da er utgifter til framkalling og porto betalt. Stein-
Erik Dagsland er ansvarlig for det økonomiske i prosjektet - og holder oversikt over utgifter og inntekter.

Av årets netto inntekt blir kr. 40.000,00 overført til hovedforeningens konto. Det resterende avsettes i prosjektet til
løpende utgifter.

revisor

39

valgt for 2 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

valgt for 1 år
valgt for 1 år
valgt for 1 år

ikke på valg

valgt for 2 år



12. Gjennomførte vedtak

13. Lokalforeninger.
Det er i året 2007 blitt etablert en (1) ny lokalförening, nemlig Sør-Rogaland med sete i Stavanger, med formann fra
starten Jan Wold. Det er dermed seks (6) lokalforeninger. Arbeidsutvalget har dessuten tatt initiativet til å få etablert
lokalförening i Trondheim - men som ennå ikke er en realitet.

I og med at så stor del av våre medlemmer har en forankring i lokalforeninger - er lokal-foreningen en meget viktig
resurs i vår organisasjon. Det er der det vesentlige av kompetanse - kunnskap og arbeidskapasitet sitter. Det er derfor
overordnet viktig å legge forholdene til rette for at lokalforeningene skal kunne få utvikle seg.

Det i året 2007 - besluttet og iverksatt følgende:

Årsmøte i Mandal (behandlet under pkt. 3)
Opprettet og iverksatt Salgsfunksjon. For salg av SKIPET i løssalg, profileringseffekter, maritim/historisk litteratur.
Henning Thorsen, Kopervik har ansvar for funksjonen.
Organisasjonsplan utarbeidet og iverksatt.
Funksjonen - Generalsekretær, er etablert. Einar Sæter, Kristiansund. Noen av hans oppgåver skal være å styrke
det administrative og bidra til utvikling av föreningen.
Det er besluttet at Årsmøte i 2008 skal awikles i Trondheim.
Reviderte vedtekter for föreningen besluttet og gjennomført.
Rådgivende vedtekter for lokalforeningene besluttet. Det er ønskelig at de i større grad blir
tatt i bruk av den enkelte lokalförening.
Beslutning om en fornyelse/effektivisering av SKIPET's produksjon, og en förnyelse av vårt nettsted www.skipet.no
Innkjøpt profileringseffekter. Krus med logo og medlemsmerker.
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Terje Nilsen Einar Sæter Dag Bakka jr. Leif K. Nordeide Terje Moen
sign. sign. sign. sign. sign.

formann nestformann redaktør kasserer webmaster

Einar Onsøien Alf J. Kristiansen Per Albert Lund Magne Hungnes Eivind Rodli

sign. sign. sign. sign. sign.
styremedlem styremedlem styremedlem

Jan Wold
sign.

styremedlem

styremedlem styremedlem



Til medlemmene i Norsk skipsfartshistorisk selskap

REVISJONSBERETNING FOR 2007

Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk skipsfartshistorisk selskap som for 2007 viser et overskudd på kr 62.970,-
Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap og balanse er avgitt av styre.
Min oppgave er å granske föreningens årsoppgjør, regnskap og behandling av dens anliggende for øvrig.
Jeg har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Jeg har gjennomført de

revisjonshandlinger som jeg har ansett nødvendig for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholdet vesentlige feil eller
mangler. Jeg har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de
benyttede regnskapsprinsipper.

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med gjeldene lover og gir et försvarlig uttrykk for økonomisk
stilling pr. 31.12.2006 og for resultatet av virksomheten i 2007 .

Årets overskudd på kr 62.970 kan således godkjennes av generalforsamling som året resultat.

Resultatregnskap pr. 31.12. 2007:

Balanse pr. 31.12. 2007:

Oslo 19. januar 2008

Harald Bjørkli
Foreningsrevisor
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Inntekter 2007 2006

Kontingent 524.700 491.400
Salg eldre utg. SKIPET m.m. 48.865 41.090
Gaver m.m. 16.253 19.180
Ref.moms/tilskudd 11.458 13.830
Renteinntekter 13.451 4.720
Inntekter: 614.727 570.220

Utgifter
Trykking SKIPET 344.550 326.850
Portoutgifter 83.307 55.422
Andre driftsutgifter 29.001 14.619
Biblioteket 13.165 11.000
Medlemsskap i andre foreninger 1.530 1.477
Bankomk. 0 0
Årsmøte/styremøte m.m. 32.504 45.991
Endring forsk.bet. kontingent (338.100-290.400) 47.700 31.500

Utgifter: 551.757 486.859

Årets resultat (overskudd) 62.970 83.361

Eiendeler:

Beholdning kasse^ank 557.566 453.710

Kortsiktig gjeld og egenkapital:
Forskuddsbetalt kontingent 338.100 290.400

Eiendeler pr. 01. 01. 07
Årets overskudd

163.310
62.970

79.949
83.361

Egenkapital per 31. desember 2007

Bergen, 11.01.2008

226.280 163.310

Terje Nilsen Einar Sæter Leif K. Nordeide

Einar Onsøien Per A. Lund Alf J. Kristiansen

Jan O. Wold Magne Hungnes Eivind Rodlie



Lørdag 17. mars møttes vi i Moss, vi har et fint samarbeid med Sjømannsforeningen der, og henlegger to møter der
i året. Det er fine lokaler, trivelig vertskap som på ingen måte ruinerer föreningens økonomi. Eneste krav er at NSS-0
betaler medlemsskapet deres i NSS, og det gjør vi mer enn gjerne! Vi har meget allsidige medlemmer i föreningen.
En av dem er Ralph Wilson i Moss som er en meget habil modellbyggen Han viste oss en nesten ferdig modell av
Z-tankeren THELMA som han har fått i oppdrag å lage for O. T. Tønnevold A/S. 16 medlemmer møtte, gledelig nok
noen nye ansikten

Lørdag 14. april. Årsmøte i NSS-Ø. Avholdt på Trafikksentralen i Horten. 16 medlemmer møtte i et vær som var
alt for fint til å sitte inne. Åpnet møtet med ett minutts stillet for å minnes de omkomne fra ulykken med BOURBON
DOLPHIN. Årsrapport og bregnskap for 2006 fremlagt, ingen merknader. Til styre blev valgt; Einar O. Onsøien, Hof,
formann (gjenvalg), Per-Erik Johnsen, Oslo, styremedlem (gjenvalg), Henrik Andreas Eddie, Horten, styremedlem
(ny), Harald Bjørkli, Spydeberg, kasserer og redaktør for LOKALEN (gjenvalg), Tom Bjørge Jensen, Fredrikstad,
bibliotekar (gjenvalg). Arild Engelsen viste lysbilder fortake så om sin tid på sjøen, både i handelsfartøy og som sjef på
kystvaktfartøy.

Lørdag 12. mai fikk alle som deltok et minne for livet da krigsseiler og tidsvitne Gunnar Knudsen viste oss rundt i
Minnehallen i Stavern. Det var gripende beretninger om sjøkringens hensynsløshet han gav oss. I 2004 var han blandt
deltakerne ved minnemarkeringen av den allierte invasjonen i Normandie, og som representant for de mange norske
sjøfolk som seilte under krigen mottok han den franske Æreslegion av president Chirac. Dette møtet var dårlig besøkt,
kun 10 medlemmer til stede, formannen må antagelig ta skylden for dårlig informasjon. Før besøket i Minnehallen
hadde vi omvisning på Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn. Dette omfatter flere eldre og nyere bygninger midt i
Stavern sentrum. Et besøk vel verdt bare det.

Lørdag 11. august var det «hagefest» på hytta til Per-Erik på Skallevold utenfor Tønsberg. Her var også fruene
invitert, og jeg tror de fikk et bra inntrykk av oss. Vi er ikke værre enn mannfolk flest. Værgudene var ikke helt på vår
side denne dagen, så vi måtte trekke innendørs. Men det gikk greitt, det var akkurat sitteplasser nok til alle.
Vi kommer gjerne på besøk til sommeren også!

Lørdag 13. oktober var vi samlet i Moss igjen, nesten som å komme på Sjømannskirken; duften av kaffe og ferske
vafler er uimotståelig. Dagens tema var gamle postkort med maritime motiver. Desverre hadde to av våre største
samlere forfall, men de fremmøtte, 22 stk, hadde ingen grunn til å kjede seg.

LOKALEN kom i 2007 ut med bare ett nummer, dette skyldes redaktørens store arbeidspress i sin ordinære jobb samt
mangel på innsendt stoff. Meget beklagelig, da flere medlemmer mente bladet var viktig. Vi tar gjerne mot tilbud om
både redaktør og journaliststillinger. Vi kan ikke tilby annen lønn enn knapper og glansbilder

Årsmøte i hovedforeningen 8-10. juni i Mandal.
Flere medlemmer fra NSS-0 deltok i årsmøtet i hovedforeningen i Mandal helgen 10/12. juni. En fin helg i fint vær og
spennende omgivelser. Hyggelig å treffe likesinnede fra andre deler av landet, foruten å treffe gamle kjente, var det
også mange nye bekjentskaper. Fra vår förening møtte antagelig föreningens eldste medlem, skipsmegler Gunnar H.
Aadne, Bærum/Holmestrand. 91 år ung, men såvisst ikke den som forlot selskapet først!

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - avdeling Østlandet.

NSS-0 har i 2007 hatt et godt år, det har vært avholdt månedlige møter i månedene januar - mai, og september -
november. 1 tillegg var vi invitert til hageselskap på hytta til Per-Erik Johnsen, som pga regnvær ble flyttet innendørs.

Møtesesongen startet 20. januar med møte i Sandefjord Maskinistforenings lokaler. 19 stykker fikk høre tidligere
stortingsrepresentant Ole Johs. Brunæs fortelle om sin tidligere arbeidsplass Framnæs Mek. Verksted. Ved siden av den
historikken, fikk vi også en fin vinkling på sam-arbeidet mellem administrasjon og 'gutta på gølvet'. Brunæs er i dag
pensjonist, men deltar i en gruppe som registerer og systematiserer verkstedets historie.

Lørdag 17. februar møttes vi på Sjøfartsmuseet på Bygdøy. Tema var historien om norsk linjefart som var tema for en
spesiell utstilling på museet. Bård Kolltveit hadde et meget engasjerende lysbildekåseri om linjefarten fra dens spede
begynnelse i 1890-årene og frem til i dag. Etterpå fikk vi en runde nede i utstillingslokalet. Masse flotte skipsmodeller
og bilder av linjebåter fra perioden. 28 stykker fikk en hyggelig dag der ute.

Lørdag 15. september startet vi opp igjen med møte i Horten Sjømannsforening. Tormod Ringdal, pensjonert
maskinsjef og inspektør presenterte boken «Skip på alle hav», fartøyene til Kosmos/Anders Jahre. Ringdal har debatt
i gruppen hvor også vårt avdøde medlem Arne Gundersen var med, og som har utført en imponerende jobb i å samle
opplysninger og bilder av alle båter som Anders Jahre har eid. Hele «opplaget» av boken ble solgt.

Lørdag 10. november avsluttet vi høstsesongen på Gokstad Kystsenter i Sandefjord. 15 medlemmer koste seg i
et lokale som oste av maritim historie. Det var ingen spesiell agenda, så dessto bedre tid til sosialt samvær. Noen
eksemplarer av Ringdals bok fant nye eiere.

Donasjoner.
Fra vårt medlem i Drøbak, Steinar Knoll, har föreningen overtatt et stort antall maritime bøker og bilder. Dette er pt.
oppbevart hos undertegnede og bibliotekar Tom B. Jensen. Oversikt over boktitler utarbeides for enklere referanse ved
utlån til medlemmene. Föreningen takker Steinar Knoll for donasjonen samtidig som vi beklager at han pga sykdom
ikke kan delta aktivt i föreningens virsksomhet. Kan nevne at han var grunnlegger og første redaktør av LOKALEN. En
jobb han skjøttet på en alldeles utmerket måte.

Årsrapport 2007.
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Andre aktiviteter.
«Gutta på tur» gikk i 2007 til Kielerkanalen 20. - 24. mai. Per-Erik Johnsen, Harald Bjørkli, Asbjørn Karlberg og Steinar
Norheim deltok. Ut-og hjemreise med Color Lines ferger til Kiel. Ship-spotting. Formannen som ikke hadde anledning
til å delta, fikk jevnlig oppdatering om skipstrafikken.

Lørdag 2. juni var flere medlemmer påpasselig til stede da Sjøfartsmuseets Venneforening arrangerte Maritimt
marked. Her var det mange gode og rimelige tilbud på maritim lektyre. Regner med at flere vil møte opp på årets
marked!

Status for 2007. NSS-0 har hele Østlandet som sitt nedslagsfelt. Det sier seg da seiv at det ikke er så lett å arrangere
møtevirksomheten. Det er alltid noen som må reise langt for å komme på møtene. For at det skal passe for de aller
fleste, prøver vi å finne rimelige lokaler rundt i hele regionen. Dette synes jeg vi har lykkes ganske godt med bortsett
fra Oslo-området. Der har vi ikke klart å finne passende lokaler foreløpig. Sjøfartsmuseet er en flott plass, men vi må ha
respekt for at våre kontaktpersoner der ikke kan ofre fridager for å stille opp. Antall medlemmer i regionen har gått litt
opp, noe vi er svært glad for. Det er ved årskiftet ca. 270 stykker. Noen egen kontingent har vi ikke funnet det riktig å
avkreve våre medlemmer, så leieutgifter 0.1. blir dekket fortløpende ved utlodninger etc på møtene.

Lokallaget ble startet tidlig vår 2007 i Lions lokaler på Buøy i Stavanger. Det ble tre møter denne våren hvor skipsfart
ble diskutert, samt hvordan vi skulle legge opp dent videre driften. Lokallaget har ingen økonomiske midler og derfor
heller ingen kasserer.

Høsten 2007 hadde laget fire samlinger hvor det mest fremtredende var omvisning på Stavanger Sjøfartsmuseum ved
direktør Harald Hamre. Arbeidet med å utferdige statutter ble også påbegynt. Filers var det også dette semesteret livlig
prat om skipsfart generelt.

NSS avd, Haugalandet har i løpet av 2007 avholdt 10 medlemsmøter. Møtene ble som vanlig avholdt i Stiftelsen
Haugesjøens lokaler på Kortanes på Risøy i Haugesund den første tirsdag
i måneden unntatt i juli og august.

Da flere av medlemmene som deltar på møtene er seilende sjøfolk varier frammøte noe. Men det ligger som oftest på
10-12 til nærmere 20 mann. På møtene går det mest med båtsnakk, utveksling av nyheter, se på nye bilder og bøker og
sosialt samvær med kakespising og kaffedrikking. Det er fra flere medlemmer kommet ønske om et mer fast program
på møtene. De fleste av medlemmene i lokalavdelingen kommer fra Karmøy, og det er mange som ønsker at møtestedet
varierer slik at noen av møtene kan bli på Karmøy. Dette er saker som flere gånger er blitt diskutert og her vil det nok
bli en forandring.

På møte i april ble det avholdt valg, det første ordentlige valg i avdelingens historie og det gav følgende resultat:

Formann/sekretær: Nestformann/kasserer:
Alf}. Kristiansen, Stein Erik Dagsland,
Mannesveien 114, Heinaveien 3 B,
4275 Sævelandsvik. 5515 Haugesund.
(tlf. 52 81 50 98 - 911 71 094, e-mail alf-kri@online.no) (Tlf. 52 73 62 50, e.mail stein-erik@c2i.net)

Ärsberetning for NSS avd. Haugalandet 2007

Lokalförening Sør-Rogaland

Hof, 2januar/15. februar,

Einar O. Onsøien,
Formann NSS-0

Alf J. Kristiansen

Jan Wold
formann

formann
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NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP AVD. HORDALAND

Årsmøtet 2007
Lokalföreningen hadde sitt årsmøte l.mars. 17 medlemmer var tilstede. Per Alsaker ble valgt til møteleder. Årsmelding
for 2006 ble godkjent. Som neste sak på dagsorden sto vedtakelse av nye (reviderte ) statutter for lokalföreningen. Disse
ble etter en del debatt vedtatt.

Det ble gjort slike valg av
Styre:
Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer (for 1 år): Per Alsaker

Valgkomite: Hagbart Lunde og Harald Sætre
Revisor: John Grutle
Vararevisor: Leif Jønsson

Styret har i 2007 hatt 2 styremøter
Styret har levert søknad om registrering av föreningen i Brønnøysundregistrene/enhetsregisteret.

Kasserer: Jan Erik Køhne har sagt seg villig til å ta denne funksjonen.

Virksomheten:
Föreningen har hatt 8 møter dette året med følgende tema:

1. februar: Nye skipsbilder fra Freiholt-samlingen
1. mars: Årsmøte
12. april: Historien om M/S Toyama - Norges raskeste containerskip v/Mads H.Monsen
3. mai: Skipsverftet Mjellom & Karslen v/Franz Mjellem
13. september: Det Bergenske Dampskibsselskap fram til 1914 v/Per Alsaker
4. oktober: Filmaften:

8. november: Kåre Misje &Co gjennom 50 år v/Petter H. Fosse
6. desember: På cruise med M/S Høegh Dyke v/Per Albert Lund

Det har vært mellom 15 og 25 medlemmer tilstede på møtene. Møtene har vært holdt i Museum Vest/Norges
Fiskerimuseum sine lokaler på Bontelabo i Bergen. Lokalföreningen har også i 2007 møtt stor velvilje fra museet sin side
ved at de har stilt sine lokaler vederlagsfritt til disposisjon for våre møter og dessuten dekket utgifter til kaffe.

Per Albert Lund har av styret i lokalföreningen vært valgt til å møte i NSS/hovedstyret på vegne av avd. Hordaland.
Det har i året vært 2 møter i hovedstyret.

På NSS sitt årsmøte i Mandal 9.og 10 juni deltok bare 4 medlemmer fra lokalföreningen

Framtiden
NSS sentralt arbeider med å aktivisere lokalforeningene i større grad. Vi i lokalföreningen må også ha fokus på å få
flere medlemmer til å delta i lokalföreningen og om mulig få i gang nye aktiviteter som styrker föreningen

Filmaften:
- Stella Polaris på cruise i Karibien
- Lokalbåter i Sogn og Fjordane

Per Albert Lund (for 2 år)
Svein Thorgersen (for 2 år)
Bjørn Djupevåg (for 1 år)

Jan Erik Køhne

Styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avd. Hordaland

Bergen, 1. mars 2008
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MARINTEK

Trondheim er en gammel by med en lang og cruisetrafikk, prototyper av
spennende historie. Nidelva og fjorden var de maskineri, ekkolodd, skipsfartstelegrafi og andre ting.

opprinnelige ferdselsveiene, og dermed også grunn
laget for at byen ligger nettopp her. Før vei og jern- Landsforening. Nordenfjldske ble
bane kom. var båttransport den eneste måten åta seg slaktet midten av men er nå er i ferd med
frem på, både for mennesket og gods. å bli av t0 NFDS har

nettopp feiret sitt 150 års jubileum.
Byen var også landets første hovedstad og kirkelig
sentrum. Jarler og småkonger hadde sete på Lade, og For Norsk Skipsfartshistorisk Selskap vil det
her ble Ormen Lange bygget, det største skipet. Senere "9 bli spennende å komme til den moderne byen
er mange skip bygget ved alle skipsverftene som lå i som i dag regnes som landets teknologi
byen. Når seil ble avløst av motorkraft, ble rederiene og hvor flere shippingrelaterte bedrifter har
stiftet, og eksport og import la grunnlaget for «9 * siste årene. Moderne teknologi og
handelsbyen Trondheim. Da Hurtigruten la ut på sin vil krydre årsmøtedelegatenes besøk i
første seiling til Nord-Norge, var Trondheim startstedet Trondheim. Velkommen!
for det som er betegnet som Riksvei nr. 1. Byen har Rita Ottervik
også vært sete for en rekke små og store rederier. De Ordfører i Trondheim

J. R STRØM SHIPPING as PER T. LYKKE A/s telenor www.maritimradio.com

BACHKE & GO. A/S NOR LINES
€RLING+4AUG«/s '

|pl i %bssL

\ Telenor Maritim Radio
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Lørdaq 7. juni
Kl. 09.30: Bussavgang fra Hotell Royal Garden til

Skipsmodelltanken på Tyholt.
Kl. 10.00; Kåseri om Skipsmodelltankens fasiliteten

Omvisning ved Skipsmodelltanken og Havlaboratoriet

Kl. 12.00: Bussavgang fra Skipsmodelltanken til Fosenkaia.

Kl. 12.30: Lunch ved Restaurant Fru Inger på Fosenkaia
ved kanalen.

Kl. 13.30: Ved Fosenkaia går vi ombord ien av Munkholm
båtene for en rundtur i kanal- og elvehavnen,
guidet av Byantikvar i Trondheim, Gunnar Houen.

Kl. 14.30: Etter ca. en time om bord går vi i land i nærheten
av Trondheims Sjøfartsmuseum. Museet er åpent
for anledningen - og blir et treffpunkt på lørdag

Besøk ved Skipsmodelltanken ved MARINTEK / NTNU
Skipsmodelltankens historie går tilbake til 1913 da en gruppe
skipsingeniører i Trondheim startet arbeide for å skaffe Norge
en skipsmodelltank, med professor i skipsbygging ved NTH, Hans
R. Mørch, som formann. I 1939 ble Skipsmodelltanken offisielt
åpnet. I 1967 ble Kavitasjonstunellen åpnet. I 1979 ble slepe
tanken forlenget til dagens lengde på 260 meter. Havlabora
toriet på 50 x 80 meter ble åpnet i 1981. Ved anlegget drives
undersøkelser av skip og båtskrog, oljeplattformer, havneanlegg,
bølgefenomener og strømningsforhold med spredningsmønster
for forurensning. Ved ankomst Skipsmodelltanken vil vi bli
guidet gjennom dens historie. Dessuten vil vi få en omvisning av
Slepetanken, Kavitasjonstunnelen, Havlaboratoriet og tilhørende
fasiliteten Se frem til ca. 2 timer med innføring i en institusjon
som har betydd så mye for utviklingen av norsk og internasjonal
skipsbygging og maritimt utstyr.

Lunch ved Resturant Fru Inger
Resturant Fru Inger har fått sitt navn etter en av Fosenbåtene.
Resturanten ligger på Fosenkaia i Kanalhavnen - som var Fosen
selskapets kommunikasjonssenter i Trondheim gjennom alle tider.

Havnesightseeing med båt
Etter ca. en times stopp på Resturant Fru Inger blir vi hentet av
Tripps Båtservice for havnesightseeing for å se deler av Trond
heim fra sjøsiden. Rundtur i kanalhavnen. Bryggene og Nidelven
opp til Gamle Bybro. Vi får se hvor verftene lå - Trondheim mek.
Verksted og Ørens mek. Verksted, og hvor verftshistorien i Trond
heim startet - "Fabriken ved Nidelven". På denne turen vil vi bli
guidet av Byantikvar i Trondheim Gunnar Houen, som er like
kjent i Trondheims historie som sin egen bukselomme. Båtturen
vil ta en times tid - og vi blir satt i land i nærheten av Trondheim
Sjøfartsmuseum.

Trondheim Sjøfartsmuseum
Trøndelag Folkemuseum Sverresborg åpner Sjøfartsmuseet for
vårt årsmøte. Her blir det lagt opp til at dette skal være et sosialt
treffpunkt - et pustehull for dialog fram til neste post på møte
programmet - middagen på lørdag kveld. Sjøfartsmuseet ligger
nær Fosenkaia og enda nærmere Royal Garden. Museet legger
opp til å presentere lokale skute- og skipsbilder som en del av
Trondheims maritime historie.

Trondheim Sjømannsforening
På lørdag kveld samles vi til middag i Trondheim Sjømanns
forenings lokaler - et lokale hvor det maritime miljø sitter i
vegger og inventar. Kl. 19.15 samles vi til aperitiff og kl.19.45
går vi til bords. Det blir servert tradisjonell sjømannskost - tilberedt
av sjømannsforeningens egne skipskokker. Etter et helt sikkert
hyggelig bordsete og velsmakende middag, er det tid for mer
sosialt. Baren vil være åpen.

Søndaq 8. juni
Dagen starter med frokost på hotellet. Søndagen har ett offisielt
program - avvikling av Generalforsamling.

Kl. 10.00: Generalforsamling på Hotell Royal Garden.
Se programmet på siste side i denne invitasjonsfolder.

ettermiddag.



Fosenkaia som det sentrale trafikk-knutepunktet,tidlig på 1960-tallet.

Generalforsamling

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Trondheim, søndaq 8. juni 2008 kl. 10.00
Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell

Saksliste:

1. Konstituering.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen for

5. Årsregnskapet for 2007, bestående av styrets beretning,

resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.

6. Gjennomgang av regnskaper og årsberetninger

for lokalforeningene.

7. Valg av styre i henhold til vedtekter.

8. Valg av vararepresentant i henhold til statuttenes § 12.

9. Godkjenning av styremedlemmer og personlige

10. Valg av valgkomité bestående av leder samt to medlemmer.

11. Valg av revisor og vararevisor.

12. Årskontingent for 2009.

13. Budsjett for 2009.

14. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller

statutter, eller som styret ønsker at generalförsamlingen
skal behandle.

Forslag skal sendes til: Generalsekretær Einar Sæter,
Chr. Bræins gt. 3, 6508 Kristiansund N. - e-post: einars@adsl.no.
Forslag skal være mottatt senest 4 uker før generalförsamlingen.

Hovedponsor
for årsmøtet i Trondheim:

generalförsamlingen sammen med møteleder.

vararepresentanter for lokalforeningene i henhold til
statuttenes § 12.

www.oras.no

I

Nok en gang arrangerer vi årsmøte et sted som
ikke har lokalförening. Til gjengjeld har vi flere
ildsjeler på stedet som er medlemmer i fören
ingen, og er med i arrangementkomiteen. Også i
år står vår generalsekretær Einar Sæter i spissen
for evenementet. Det er også første gang vi har
årsmøtet så langt nord i vårt langstrakte land.
Trondheim er vår tredje største by og har rike
tradisjoner både historisk og kulturelt, som
sjøfartsby, skipsbyggerby og som et teknisk og
vitenskapelig utviklingssenter. Dessuten er
Trondheim også en av våre universitetsbyer fra
1968. Byen børe være kjent for de fleste av oss.
For oss som er skipsfartsinteressert kan nevnes
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab og Trond
hjems mek. Verksted. Et annet kjent rederi er
Bachke & Co., og fra dagens offshorerelaterte
næring - Taubåtkompaniet / BOA Ltd. MARINTEK /
NTNU med Skipsmodelltanken er også kjent i
inn- og utland.
VI håper flest mulig vil merke av denne helgen
på kalenderen og ta turen til Trondheim. Vi
legger opp til et godt og spennende program
med hyggelig samvær. Det er ordnet overnatting
på et godt hotell og bespisning vil gå i retning av
riktig god sjømannskost.

Vel møtt til en flott helg i Trondheim!

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Terje Nilsen formann

For å sikre middag og overnatting, må
påmelding skje innen søndag 30. mars.
Også i år er det lagt opp til at ledsagere
kan delta på arrangementet, unntatt
generalförsamlingen på søndag.
Påmeldingen er bindende.

Påmelding til:
Terje Nilsen
Tlf. 51 56 22 56/918 95 344

Sverdrups gt. 33, 4007 Stavanger
E-post: tnil4@broadpark.no

Ved påmelding ønsker vi
følgende opplysninger:

• Navn - også for ledsager
• Adresse

• Telefonnr. - fast og mobil og e-post
• Når planlegges ankomst / avreise -

Trondheim

• Vi har förutsatt overnatting i dobbeltrom -
har noen ønske om overnatting i
enkeltrom vil enkeltromstilegg bli belastet
den enkelte.

• Spesielle ønsker i tilknytning til oppholdet.

Egenandel per person: kr.750,00

Overnatting:
Det er bestilt overnatting for alle deltakere
ved Radisson SAS Royal Garden Hotell fra
fredag til søndag. Se www.radisson.com for
informasjon om hotellet.

Følgende er inkludert i egenandel:
• Overnatting, fredag til søndag
• Frokost, lørdag og søndag
• Alle arrangementer

Busstransport i Trondheim
Lunch på lørdag
Felles middag på lørdag

rs I

1 I

f

1 ••: ''"' I ’ 5'j., ,. M ,;. :-Wf!f

 j, i,. _ . * ~ 1 jB|

,,, ~ 1 ' J •

I *' t' «& w-__ w *'»  • m

f- • • Tgak « SMM

!t jy.  ‘ i



Som forrige år har det vært stor aktivitet i foreninga.
8 februar 2007
Første møte på året ble holdt på Ålesund Skipperforenings lokaler Nedre Strandgate.
Kåseri om Skipet MINNAS tur til Øst Grønland i ”sporet” av fangstfolk fra Sunnmøre.
Foredragsholder var kasserer i foreninga ,Sigbjørn Røren
32 medlemmer til stede fra begge foreninger
28 februar 2007 Årsmøte.
Ble holdt i foreninga sine lokaler på Skansekaia, 21 medlemmer til stede.
7 nde mars.2007.
Det nye styret konstituerte seg seiv i møte på Vegsund Slip AS.
Styret for året 2007 ble: Formann Magne Hungnes. Nestleder Per Farstad.
Sekretær Johan Ottesen. Kasserer Sigbjørn Røren.
Styremedlemmer: Einar Kvalvaag, Magnus Thuen, Terje Skogeng.
21 mars 2007,
Besøkte SCANIA VOLDA. Omvisning ved Jostein Egset og Sverre Tonheim.
22 medlemmer tiistede, fra begge sider av Storfjorden..
Servering i kantina på verkstedet.
25 april 2007.
Besøk på Ishavsmuseet Brandal. Medlemmer fra Ålesund Skipperforening deltok også på denne
omvisning.
Godt gjennomført av Webjøm Landmark. Servering fra Else Karlsen
27 medlemmer tiistede.
Foreninga overførte inngangspengene til museet kr 1080,-
9 mai 2007.
Besøk på DET NORSKE VERITAS kontor på Tollboden, Skansekaia.
Foredrag om DNV’s aktiviteter av Stasjonssjef F Hessen og Oddvar Ulvestad.
Lettere servering på kantina til DNV.
6 te juni 2007.
Sesongavslutning på Fiskerstrand Verft.
Rolf Fiskerstrand kåserte om verftets drift og Norsk Vekstedindustri spesielt.
Servering i kantina på Verkstedet
Etter kåseriet ble det foreslått nytt program for høsten og det nye år.
Avsiuttet besøket på Fiskerstrand Verft med omvisning på to nye ferger som skulle til Portugal.

25 medlemmer fra foreninga til stede.
I Juni 2007 , var sekretær Johan Ottesen tiistede, i Mandal, hvor Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap avholdt sitt årsmøte.

19 September 2007.
Besøk på Solstrand Verft i Tomreijord.
Verftets oppbygging og aktiviteter ble behørig presentert av Ame Tennøy og Reidar Aas.
Omvisning på verkstedet. Rørhallen, skip i flytedokk og snekkerverkstedet.

NORDVEST
SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

ÅLESUND

ÅRSBERETNING FOR ÅR 2007
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Avslutning med servering i verkstedets møterom.
17 medlemmer til stede, på denne høstens første tur.
24 oktober 2007.
Besøk på kontoret til FJORD 1 , i Molde.
Direktør Anker Grøvdal presenterte selskapets aktiviteter ved å vise på ”overheads” lysbilde, gamle
og nye projekt i selskapets historie.
Da flere av våre medlemmer hadde arbeidet i selskapet, kom der ffem mange gode historier.
2 av inspektørene var også tilstede. Kåre Sandøy og Finn Ohre ?
Servering i kantina, som Margareth Berg stod for.
20 medlemmer tilstede..
13 desember 2007.
I Ålesund Skipperforenings lokaler.
Fremvisning av filmen om Ormen Lange og Ekofisk.
Amund Flalsebakke stod for den tekniske fremvisning.
Fiimene var utlånt av Ludolf Tranvåg, Ormen Lange og
Magne Hungnes, Ekofisk historien
Av andre aktiviteter er det Terje Skogens arbeid med å digitalisere bilder og artikler tra fiske og
fangst på Sunnmøre. Dette arbeidet er tidkrevende.

KASSEREGNSKAP FOR 2007.

Status pr. 1.1.2007. (Bank og kasse)

INNTEKTER:

Kontigenter 115 stk a' kr. 100,-
Gaver
Renter

UTGIFTER:

Leige av postboks
Leige Skipperforeninga
Abb. Båtologen -07.

” ” -08. Betalt få kassa

Besøk på Ishavsmuseet
Kjøp av styreprotokoll, frå kassa
Servering styremøte, bet. Frå kassa
Porto etc. v/Per Farstad
Kontorrekvisita v/Per Farstad
Bankkostnader
Inneståande i bank
I kassa

Status pr. 1. januar 2008.

Ålesund, 31.12.2007/17.01.2008.

SigbpSh K. Kosbach
V ; Kasserar.
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49.025,61

11,500,-
1.050,-

71,-

875,-
393,75
325,-
325,-

1.080,-
99,-
76,-

887,-
1.643,-

105,-
55.837,86

0,-

61.646,61 61.646,61

55.837,86

/ V/

i Magnus Thuen.

Revisor.



NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE 2007
NØKKELOPPLYSNINGER.

Regnskapsåret gjelder fra 1. april til 31. desember 2007

Hovedforeningen har 97 medlemmer på Nordmøre, hvilket er en tilgang på 6 medlemmer siden forrige årsberetning.
Av disse har 78 medlemmer betalt den lokale kontingenten til Nordmørsavdelingen for 2008. Dette synes vi er meget
bra. Det har vært avholdt 10 medlemsmøter, 2 av disse var i samarbeid med Kristiansunds Skipperforening og 5
av møtene var også åpne møter som ble annonsert i byens avis Tidens Krav. Det første møtet i 2007 ble avholdt i
Nordmøre Museums lokaler i Storgata, de resterende ble holdt i Kristiansunds Skipperforenings lokaler i Fosnagata.

STYRETS VIRKSOMHET.

Styret har hatt følgende medlemmer:

Formann: Eivind Rodlie
Nestformann: Arve Jenssen
Kasserer: Martinus Strømsvåg
Sekretær; Ole Sager
Styremedlem: Jon Inge Hals
Varamedlem: Arild Storvik

Revisor i perioden har vært Magne Grav.
Kaffekomiteen har virkelig stått på og gjør en kjempejobb foran hvert møte med kaffekoking, vaffelsteking og ikke

minst gjøre i stand møtelokalet med bord og stoler. Denne komiteen har bestått av Fredrik Pfefferkorn, Einar Pettersen
og Per Nesje.

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden, med regelmessige oppdateringer på medlemsmøtene. Styremøtene har
vært avholdt hjemme hos Einar og Ole, og det har som alltid vært servert kaffe og vafler.

FÖRENINGENS ØKONOMI

Föreningens økonomi er for perioden meget god. Årsaken til dette ligger våre vellykte kalender-prosjekter. Kalenderen
for 2008 fikk navnet «Dampskipsekspedisjoner på Nordmøre». Föreningen har pr. 31.desember et årsoverskudd på
kr 24.458,81og en egenkapital på kr 145.181,46. Grunnen til at disse prosjektene faller godt ut er at vi prøver å fange
temaer som fanger interesse rundt om på hele Nordmøre.Våre temakalendere er også blitt et populært samleobjekt,
med mye lokal historie.

MØTER/ARRANGEMENTER.

Det har vært avhold 10 medlemsmøter i perioden, og vi har brukt følgende temaer. I januar: Den Knutzonske Armada,
i februar: Fra storsildfiskets storhetstid, i mars: Den gangen sjøen var hovedveien, i april: Lokalföreningens årsmøte, i
mai: Det årlige strandhugg, i august: Rapport fra årsmøtet i Mandal, i september: Ekstraordinært årsmøte / Vrak rundt
Smøla, i oktober: Den Norske Sydamerika Linjen, i november: Skipskonstruksjon før og nå og i desember: Julemøte
med god mat og drikke.

Møtene for januar og oktober ble arrangert i samarbeid med Kristiansunds Skipperforening.
Som kåsører har vi brukt både egne medlemmer og innleide kåsører. Vi må da spesielt nevne Bård Kolltveit, som var

her for andre gang og hadde et kåseri om «Den Norske Sydamerika Linjen» i oktober.
Det ekstraordinære årsmøtet i september var på grunn av endringer i föreningens statutter og godkjenning av disse.
Vårt årlige strandhugg måtte i 2007 dessverre avlyses, det på grunn av lite påmelding av medlemmene. Det ble for

kostbart å leie sundbåten «Angvik» når kun 9-10 medlemmer meldte seg på turen.
Medlemsmøtene har hatt et oppmøte fra 16 og opp til 70 personer tilstede. Møtene har begynt klokken 19 00 og når

vi har hatt åpne møter har disse begynt klokken 19 30. På møtene har vi solgt kaffe og vafler for kr. 50,-, som har gått til
drift av föreningen.

MØTELOKALER

Vi har i løpet av 2007 skiftet møtelokal fra Nordmøre Museum i Storgata, til Kristiansunds Skipperforenings lokaler
i Fosnagata 5, som vi tok i bruk første gang da vi hadde møte i mars.Disse lokalitetene passer utmerket til vår
virksomhet, samtidig har de et maritimt særpreg. Vi har også fått avsatt plass til et arkivskap. Når vi nå har innledet et
godt samarbeid med Kristiansunds Skipperforening, har vi sammen gått til innkjøp av en prosjektør til felles bruk.

TAKK

Vi vil spesielt takke vår forrige formann Einar Sæter for innsatsen han har lagt ned for å få vår lokalförening fram til
det den er i dag. Fra å være initiativtager til å starte lokalavdelingen til å være formann i flere år, og nå som nestleder
og generalsekretær i hovedforeningen. Einar har i sannhet satt sitt preg på föreningen både lokalt og sentralt. Han har
også vært hjernen bak de to siste årsmøtene sentralt og er igjen hovedarkitekt for årsmøtet i Trondheim i 2008. Takk
for en fenomenal innsats Einar.

Jørgen Strand må vi også framheve som en av, kanskje hovedarkitekten bak våre nye statutter. Både de for
hovedforeningen og de lokale statuttene. Jørgen har også vært primus motor i kalenderprosjektene og kalenderen for
2008 har han vært alene om å forfatte og redigere. En stor takk også til Jørgen.
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MØTER 2008
Første møtet i 2008 var 10. januar, og da kåserte Jørgen Strand om «D/S Lysland fra Kristiansund havn 9. april 1940 fram
til invasjonen i Normandie».

26. - 27. januar deltar vår kasserer, Martinus Strømsvåg, på hovedstyremøte i Bergen.

14. februar er det kystkvinner som er temaet for et kåseri, som forfatter av mange maritime bøker, Leo Oterhals skal ha.

13. mars skal vi på besøk ved Kristiansund Videregående Skole, hvor vi kan ha muligheten for å starte maskinen som
var om bord på tråleren «Tromstrål 2».

10. april har vi årsmøte i lokalföreningen.

8. mai kåserer Henry Visnes med semidieselen som tema.

5. juni besøker vi Vestbase, hvor vi får først innblikk i historie og framtid samt en guidet rundtur.

7.-8. juni er det årsmøte for hovedforeningen i Trondheim.

Kristiansund N den 24. januar 2008.

Eivind Rodlie Arve Jenssen Martinus Strømsvåg
Formann Nestformann Kasserer

Ole Sager Arild Storvik
Sekretær Varamedlem
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RESULTATREGNSKAP

INNTEKTER
Salg av temakalender
Annonsesalg i temakalender
Brutto inntekter temakalender

Medlemskontingent
Kulturmidler Kristiansund kommune
Renteinntekter
Sum inntekter

KOSTNADER
Kostnader temakalender
Kontoradministrasjon
Avskrivninger
Møtekostnader, annonser medl.møter
Inventar og utstyr
Kulturminnedagen 2006 i Tingvoll
Bidrag til Årsmøtet på Vikaneset
Tilskudd til Stiftelsen Maritim Historie

Sum kostnader

ÅRSOVERSKUDD

BALANSE

EIENDELER
Driftskonto i Sparebankl Nordvest
Høyrentekonto i Sparebankl Nordvest
Bankinnskudd i Nordea Bank ASA
Tilgode hos salgssteder kalender
Driftsmidler, utstyr, inventar
Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Egenkapital ved regnskapsårets start
Årets overskudd
Egenkapital ved årets slutt

GJELD
Leverandørgjeld
Forskuddsbetalt kontingent
Sum gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Eivind Rodlie
Formann

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Ole Sager
Sekretær

Kristiansund N., Bl.desember 2007 / 24. januar 2008

31

Arve Jenssen
Nestformann

53

desember 2007

1.4.07 31.12.07 1.04.06 31.3.07

30.368,00
54.000,00

2.500.00
4.393.01

91.991,01

7.925.50
5.311.50

29.391,70

67.532,20

84.368,00

730,00

Arild Storvik
Varamedlem

30.230,00
52.000,00

2.500,00
1.837,47

Martinus Strømsvåg
Kasserer

82.230,00

15.900,00

2.088,00

12.024,16
4.000,00

23.092,56

31.mars 2007

44.292,46
100.000,00

120.722,65
20.350.00

1,00
164.643.46 120.722,65

120.722,65 97.630,09
24.458,81 23.092,56

145.181,46 120.722,65

17.002.00
2.460,00

19.462.00

164.643.46 120.722,65

86.567,47

24.903,50
3.275,50

15.520,75

10.666,50

63.474,91

24.458,81



Noter til årsregnskapet 1.4.2007 - 31.12.2007

Note 1 - sammenlignhare tall
I anledning at nye statutter krever at regnskapet skal følge kalenderåret, gjøres oppmerksom på at årets regnskap utgjør en periode
på 9 måneder (l.april - 31.desember) mens fjorårets regnskap utgjør 12 måneder (l.april 2006 - 31.mars 2007).

Note 2 - medlemskontingenter
Ved utløpet av regnskapsåret har 73 betalt medlemskontingent for 2007. Til sammen 78 medlemmer har også forskuddsbetalt
medlemskontingent for 2008, mens 2 medlemmer har forskuddsbetalt medlemskontingent for senere år.

Note 3 - inntekter vedrørende Temakalender
I inntektene for kalendersalg og annonsesalg er også inkludert salg knyttet til tidligere års produksjonen

Pr. 31.desember 2007 er en annonse (verdi kr. 2.000) ubetalt. Denne blir inntektsført i kommende regnskapsår - så snart fordringen er
betalt.

Det har ikke vært kontakt med alle forretninger etc. som bistår föreningen med salg av kalendere i anledning årsavslutningen pr.
31.12.2007. Med referanse i dette anses det som helt naturlig at det er oppnådd mer salg av kalendere pr. 31.12.2007 enn hva som er
inntektsført i regnskapet, i det dette bare tar hensyn til innbetalte inntekter / opplyst salg hos salgsstedene.
Gjenværende beholdning av temakalendere er ikke balanseført.

Note 4 - møter - inntekter og kostnader
1 årets regnskap er lokalleie, annonser og andre kostnader knyttet til møtene samlet i en kostnadskonto. Det gjøres oppmerksom
på at inntektene knyttet opp mot møtene i form av kaffesalg, egenandeler og bidrag fra Kristiansunds Skipperforening i anledning
fellesmøter er ført som reduksjon av kostnadene.

Note 5 - investeringer og avskrivninger
Det er i regnskapsåret investert i en «kanon». Total kostnad er kr.10.625- hvorav 50% er dekket av Kristiansunds Skipperforening. De
to organisasjoner eier således 50% hver av «kanonen».
På grunn av beløpets størrelse er nær sagt hele investeringen avskrevet.

Beløpene framkommer slik:
Brutto investering
Dekket av Kristiansunds Skipperforening
Netto investering
Årets avskrivninger
Bokført verdi inventar og utstyr

Vil med dette gjøre oppmerksom på siden vårt årsmøte avholdes i april er ikke årsberetningen godkjent av årsmøtet.
Det samme gjelder også årsregnskapet som verken er godkjent av revisor og årsmøtet. Man må derfor forbehold om
godkjenning av årsmøtet.

VEDRØRENDE ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP
FOR NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Styret i Nordmørsavdelingen

Med vennlig hilsen
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5.312,50
10.625,00

5.312.50
5.311.50



Valgkomiteen, bestående av Alf Johan Kristiansen, Einar Onsøien og Dag Bakka jr har hatt oppgaven med å nominere
kandidater til følgende tillitsverv:

1 Formann 2 år
2 Redaktør 2 år
3 Vararepr A/U 1 år
4 Revisor 2 år
5 Valgkomité 1 år

Valgkomiteen vil legge vekt på den store utvikling av föreningens ledelse de siste årene og mener derfor at det er viktig
med kontinuitet inntil den nye organisasjons-struktur er kommet i gjenge.

Etter å ha innhentet samtykke fra kandidatene vil komiteen i år innstille på gjenvalg. Vi får derved følgende innstilling

1 Formann 2år Terje Nilsen, Stavanger
2 Redaktør 2år Dag Bakka jr, Bergen
3 Vararepr A/U 1år Ragnar Iversen, Sandefjord
4 Revisor

Valgkomite

Den nåværende valgkomité har fungert i fire år. Det er avgjørende viktig at medlemmene hver på sin kant har en
betydelig kontaktflate i sine landsdeler, noe den fungerende komité må sies å ha.

Medlemmene av komiteen er innstilt på å ta på seg oppgaven for ytterligere et år.

Vi får dafølgende innstilling:

1 Dag Bakka jr, Bergen (formann)
2 Alf Johan Kristiansen, Haugaland
3 Einar Onsøien, Østlandet

Alf Johan Kristiansen

2år Harald Bjørklid, Askim

Valgkomiteens innstilling

Bergen 26. februar 2008

Einar Onsøien
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Kontingent.

Salg/gave....
Renter

Sum inntekter: 537.000 Sum inntekter: 550.000

Trykking Skipet 350.000 Trykking Skipet 360.000
Porto 90.000 Porto 95.000

Drift 20.000 Drift 20.000

Bibliotek 14.000 Bibliotek 14.000

Omkostninger 1.000 Omkostninger 1.000

Årsmøte/styremøter/til disp 62.000 Årsmøte/styremøter/til disp 60.000

Sum utgifter 537.000 Sum utgifter 550.000

1600 medlemmer å kr 300-

Justert budsjett 2008

Hovedstyret innstiller på uforandret kontingent på NOK 300 for 2009.

Styrets forslag til budsjett for 2008 og 2009

Fastsettelse av kontingent for 2009

Kristiansund 11.februar 2008

Einar Sæter
for Hovedstyret

480.000 Kontingent 495.000

42.000 Salg/gave 40.000
15.000 Renter 15.000

1650 medlemmer å kr 300-
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M/T BERGEN STAR (LNVH) (3.618/3.200/2006) - Partrederiet
Kysttanker DA (AS Nordprosjekt), Lysaker/Bergen (ny ISM
ansv.: Bergen Tanker AS, Loddefjord).

M/S BING (JXZU) (98/-/1968) - Eurocon AS, Melandsjø/Trond
heim - Tvangsoppløsing av selskap - skipet opphugget/kon
demnert (men ikke slettet)

Lekter BIVALVIA (LM4996) (166/-/1945) - fra Marine Harvest
Bolga AS c/o Seafarm Invest AS, Lovund/Sandnessjøen til
DNB NOR Finans AS, Bergen/ Sandnessjøen.

M/S BLONNY (3YJD) (31/-/1907) - fra Sør-Varanger kommune c/o
Stiftelsen Grenselandsenteret, Svanvik/Kirkenes til Stiftelsen
Nord-Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen/
Kirkenes.

Lekter BOABARGE 26 (LK6936) (343/-/2001) - fra Boa Offshore
AS, Trondheim til Sjøentreprenøren AS, Bergen, omdøpt til
BALBINUS og hjemsted endret fra Trondheim til Bergen.

M/S CLIPPERCRUISE (LKEW) (155/-/1981/95) exVESLEØ - 97 ex
TORGTIND - 95 - fra Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger
til Båtopplevelse AS, Fagerstrand/Stavanger.

Lekter CUBUS (LHME) (743/-/1978) ex WEST-TANK - 81 - Ber
gen Tankers AS endret adresse fra Straume til Loddefjord,
hjemsted fortsatt Oslo.

M/S FRAM (JXQM) (43/-/1909) - Magnus Venneforening c/o Qua
lity Straand Hotel AS, Vrådal/Arendal ommålt til 36 brt.

M/S FRANK ROY (JXGH) (29/-/1959) ex JANNE CHRISTIN - 99
ex STENSEN SENIOR - 98 ex BJØRN ARILD - 95 ex BØRVÅG
- 70 - Stiftelsen Nord-Norsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum,
Grat-angen/Harstad - slettet i merkeregister.

M/S HAVGULE (LMJW) (190/290/1967/88/96) ex HELNESSUND
- 01 ex HAVTRANS - 98 ex SVETROS - 92 ex FAGERFJORD
- 79 ex FOLLÅFJORD - 74 - Vestfjord Brønnbåtservice AS c/o
Oddbjørn Willumsen, Leines/Bodø ommålt til 255 brt.

M/S IMPERATOR (LEUB) (1.074/1.800/197080/81) ex EIKENES -
06 ex HARDING FALCON - 00 ex HERØY - 98 ex STENFOSS
- 92 ex CARL JACOB - 74 - fra Balestrand Marine AS, Stam
nes til Frei Frakt AS, Kristiansund, omdøpt til FREITIND og
hjemsted endret fra Haugesund til Kristiansund.

M/S LADY SARAH (JWOF) (36/-/2006) - fra Johs Lunde Yachting
AS, Sola til Lunde Shipping AS, Stavanger, omdøpt til NO
SHAME og hjemsted endret fra Drammen til Stavanger.

M/S LIAFJORDI (LGQW) (31/-/1926) - Andreas Sigurd Aarset,
Selje/Bergen omdøpt til BORGUNDVÅG.

M/S MIO (LLOF) (20/-/2001) - fra Tor Jo Riise Meyer c/o Bjørn
Meyer, Oslo til Tor Jo Riise Meyer, Kråkerøy/Oslo.

M/S MYRTUN (LJUT) (1.477/1.750/1985/93/99) ex ANJA - 99 ex
ANNA - 90 ex BUTJADINGEN - 88 - fra Ono Shipping AS,
Rong til Molo Sun AS, Ålesund, omdøpt til MOLO SUN og
hjemsted endret fra Bergen til Ålesund.

M/S NORDLYS (LHCW) (11.204/860/1994) - Kirberg Shipping
KS c/o Rederiet Odfjell AS, Bergen/Tromsø (ny ISM-ansv:
Hurtigruten ASA, Narvik).

M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.780/1.370/1985/92) ex SUN
SUPPORTER - 92 ex BRODOSPAS 42 - 91 - fra Rovde Suplly
AS, Rovde/Ålesund til Amber Navigation Company Limited
(repr.: Rovde Supply AS, Rovde, drift: Siem Offshore AS,
Kristiansand), Sliema/Ålesund.

M/S OCEANES PELICAN (LCZI) (19/-/1990) ex NORDIC LIGHT
- 06 - fra Egil Berg, Stavanger/ Fredrikstad til Lars Marius
Leine, Søgne/Fredrikstad.

M/S OLYMPIC CANYON (LISU) (4.787/4.800/200) ex OLYMPIC
COMMANDER - 07 - fra Olympic Nor KS (Olympic Shipping

M/T RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN -
96 - fra Conocophillips Shipping Norge nr. 2 AS c/o Norske
Conoco AS, Tananger/ Stavanger til Conocophillips Shipping
Norge nr. 2 AS (ISM-ansv: OSM Ship Management AS, Kris
tiansand), Tananger/Stavanger.

M/S RICHARD WITH (LGWH) (11.205/930/1993) - Kystruten
KS c/o Advokatfirmaet Sel, Oslo/Narvik (ny ISM-ansv; Hur
tigruten ASA, Narvik).

Lekter RILUM (LK6539) (1.026/-/1990) - fra Nordslep AS, Hon
nings-våg til Miljøstein Shipping AS, Vikersund, hjemsted
endret fra Hammerfest til Holmestrand.

M/S RO MASTER (LAKU) (2.241/3.090/2007) - Rostein AS,
Harøy/Ålesund (ny ISM-ansv: Rohav AS, Harøy).

M/S RYSTADBUEN (LKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85
- fra Stiftelsen Brage c/o Jan Vidar Martinsen, Drammen til
Stig Ree-Lindstad, Drammen.

M/S SAN ELÉN (LMGV) (101/-/2002) - fra Norwegian Yacht

M/S SEA DREAM 111 (LNTV) (40/-/2005) ex BAROLO - 06 - fra
TAF Invest AS, Nesttun/Moss til Ivar Gert Hopland, Straume/
Moss.

M/S SOLUND HAVBRUKSENTER (JWOY) (99/-/1957) ex NÅR
ASUND - 92 ex VALSØY - 79 ex TORULF - 67 - fra Odd Einar
Viseth Rådgiver Kollektivtransport, Øksendal til Norba M/S
Ståle Kristoffersen (Ståle Kristoffersen), Vedavågen, omdøpt
til HECTOR og hjemsted endret fra Florø til Kopervik.

M/S STRANDAFJORD (LLVH) (224/-/2002) - Tide Sjø AS, Bergen,
omdøpt til TYRVING og hjemsted endret fra Brønnøysund
til Bergen.

M/S SVANEN (LKXK) (102/-/1916/48/70/90) ex SMART, kontra
hert som JASON - fra Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo/
Kristiansand til Norsk Sjøfartsmuseum Veteranskibsrederi
AS, Oslo/Kristiansand.

M/S TARA (LENS) (43/-/1973) ex KILA - 90 ex ONANATTA - 81
ex RUSSELL - 80 - fra Egil Olsen, Risør til Vidar Hopen,
Nesoddtangen/Risør.

M/S TORUNGEN (JWXB) (122/-/1958) - fra Mørland & Karlsen
AS, Arendal til Jonny Wiggo Olsen, Kristiansand, omdøpt
til INGRID ALEXANDRA og hjemsted endret fra Arendal
til Kristiansand.

M/F VAGGASVARRE (LIIJ) (772/-/1979) ex GJEMNES - 93 -
Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø (ny ISM-ansv:
Hurtigruten ASA, Narvik).

M/S VARDEN (LEFH) (15/-/1944) - fra K.H.Båtservice, Florvåg/
Bergen til Pål Johan Hansen, Båtstø/Bergen og omdøpt til
BÅTSTØGUTT.

M/S VIKTORIA I (LJWU) (64/-/1935) - Jan Clementz, Borgheim/
Oslo (ny repr.: Erlend Clementz Dokka, Oslo).

M/S ØYSKYSS (LJNG) (27/-/1972) - fra Lervik Shipping v/Arne
Lervik, Mausund/Trondheim til Else Karin Lervik, Trond
heim.

M/S ÅLESUND (LHXC) (1.357/915/1996) - fra Remvakt KS, Fos
navåg/Ålesund til Remvakt AS, Fosnavåg/Ålesund.

Desember 2007:

M/S ARIADNE (LIGB) (20/-/1930) - fra Stiftelsen Nord-Norsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen/Melbu til Nar
vik Kystlag, Narvik/Melbu.
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AS), Fosnavåg til Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS),
Fosnavåg.

Services, Slependen/ Oslo til Andersen Kjell Kvaale & Co.
AS, Porsgrunn/Oslo.



M/S ASKVOLL (LDJI) (32/-/1990) - fra Askvoll og Gulen Skyss
båtar AS, Evindvik/Bergen til Ole Bjarne Strønen, Lepsøy/
Bergen og omdøpt til LUKKSUND EKSPRESSEN.

M/S AZINOR (LAYJ) (43/-/2007) - fra Yachtsenteret AS, Hundvåg/
Stavanger til Azinor AS, Hafrsfjord/Stavanger.

M/S BOURBON BORGSTEIN (LMCM) (3.905/2.851/2003) ex
HAVILA BORGSTEIN - 03 - fra Bourbon Offshore II AS,
Fosnavåg til Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway
AS), 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 ELKON (LNIM) (437/714/1961/92) ex VESTODD - 04 ex
EICON - 96 ex HADARØY - 96 ex KNUT AARSET - 92 ex
ELKON - 80 ex ADI - 74 ex STÖRTEBEKER - 71 - fra Belden

og Hage Sjøtransport AS, Kristiansund til Finnøyglimt AS,
Finnøy, omdøpt til FINNØYGLIMT og hjemsted endret fra
Kristiansund til Stavanger.

M/S FAUSA (JWWU) (95/-/1958) ex GURSKØYFERJA - 63 - fra
Bolkanliften Børje Bolkan, Namsos til Knut Ivar Bekkavik,
Nord-Statlandet/Namsos.

Flytedokk FLYTEDOKK NR.2 (10321) (7-/1944) - fra A.M.Liaaen
As, Ålesund til Liaaen Eiendom AS, Ålesund.

M/S FREDSBUDET (LMEA) (220/71957) ex VESTGAR SENIOR
- 80 ex VESTGAR - 79 - Øygardsbåtane AS, Straume omdøpt
til VESTGAR og hjemsted endret fra Oslo til Bergen.

M/S KNUT JUNIOR (LJWS) (45/-/1937) ex LIV II - 92 - fra Ronny
Stabben, Nordstrøno/Kristiansund til K. Myhre AS, Høvik/
Kristiansund.

M/S KVÆNANGSTIND (JWVX) (40/-/1985) - fra Jan Josefsen
Sørstraumen/Tromsø til Askvoll og Gulen Skyssbåtar AS,
Eivindvik/Tromsø.

M/S LET'S FLY (LLFT) (14/71988) - fra Thomas Jacobsen, Nes
øya/Oslo til Lets Fly DA c/o Sundby Jacobsen Ltd. (Thomas
Jacobsen, Blommenholm), Snarøya/Oslo.

M/T LISTA (LHLC) (17.751/27.892/1995) - Mowinckel Kysttanker
AS, Bergen (ny ISM-ansv.: Mowinckel Ship Management AS,
Bergen).

M/S NORENGEN (LKPV) (204/-/1967) - fra Stiftelsen MS No
rengen, Ålesund til Arnfinn John Klungsør Karlsen, Tjørvåg/
Ålesund omdøt til SØNDMØRINGEN.

M/S OCEAN SUN (JXGD) (608/600/1970/86/87) ex BRÅHOLMEN
- 05 ex BROA - 81 ex BONN - 76 - fra Ocean Transport AS,
Florø til Sealine Transport AS v/Tore Havn, Florø.

M/S REM BALDER (LIMZ) (3.107/2.600/2007) - fra Rem Marine
Shipping AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg til Rem Ship AS
(Rem Maritime AS), Fosnavåg.

M/S REM ETIVE (LAIQ) (4.926/4.300/2007) - fra Rem Marine
Shipping AS c/o Rem Maritime AS, Fosnavåg til Rem Ship
AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg.

M/S REM FORTRESS (LIKW) (4.926/4.300/2006) - fra Rem Ma
rine Shipping AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg til Rem Ship
AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg.

M/S SEKTOR (LM3908) (24/-/1968) ex VÅGAN - 87 - fra Johnny
Olsson, Oslo/ Egersund til Eivind Holmane, Sirevåg/ Eger
sund.

M/S SOGNINGEN (3YLL) (24/71959) ex SKOGHOLM - 73 - fra
Jan Fredrik Nowak, Kråkerøy/Drøbak til Gry Merethe Mel
lum, Skedsmokorset/Drøbak og omføpt til ULVØY.

M/S ST. MARGARETHA (LLPU) (47/-/1978) - fra Allan From
Kock, Oslo til Steinar Gunstveit, Grimstad/Oslo.

M/S STRILBAS (LNDH) (947/424/1972/86) ex OCEAN SAFE - 88
ex WEST AVOCET - 85 - fra Stril Supply AS, Stavanger til Sea
Supply AS (Chriship AS), Sortland, omdøpt til SEA SAFETY
og hjemsted endret fra Stavanger til Sortland.

M/S TORRISLAKS1 (JWLX) (100/71957) ex FJORDGAR -90 ex
SUNDFERJA - 84 - fra Torris Products Ltd. AS, Engavågen/
Bodø til Jon Anton Henrik Swensen, Bolga/Bodø.

M/S ULVTKFJORD (LKSY) (49/71940) ex ARNAFJORDII -71 - fra
Kim Gisle Silseth-Jacobsen, Slattum/Bergen til Bjarne Olav
Eidnes, Dalsøyra/Bergen.

M/S VESTGAR (LCEO) (300/71956) ex ROSENDAL - 79 - fra
Agasøster Båtservice AS, Rubbestadneset/Bergen til Knut
Thyholdt Reibo, Tromsø/Bergen, omdøpt til BOGØY I
TROMSØ.

M/S VESTVÅG (LJXR) (24/-/1949) - fra Straumen Dykkerklubb
v/Einar Eide, Skjoldastraumen/Skudeneshavn til Arnt Ove
Johannessen, Hafrsfjord/ Skudeneshavn.

M/S VIKING SENIOR (LGCU) (27/71916) ex VIKING - 74 ex
VIKINGEN - 49 - fra Paul Viktor Wiker, Bergen/Oslo til Inge
Aarhaug, Beitostølen/Oslo.

M/S ØYSKYSS (LLWW) (34/71983) ex SVEIN-ROY - 95 - fra
Brødrene Hoel AS, Hansnes/Tromsø til E. Hoel Sjøtransport
AS, Hansnes/Tromsø.

Oktober 2007:
M/T BERGE HUGIN (LAEK6) (22.902/26.618/2002) ex LANCAS

HIRE - 05 - Edda Gas KS c/o Fearnley Finans ASA (BW Gas
ASA), Oslo - omdøpt til BW HUGIN.

M/S JP FOX (LAIM6) (4.297/6.474/1979/86/89) ex FJORD PEARL
- 07 ex ASHINGTON - 04 - JP Ship AS, Kleppestø/Bergen (en
dret ISM-ansv.fra Bergen Shipping AS, Bergen til Hav Ship
Management AS, Nesttun).

M/S SEA PANTHER (LNZE3) (2.556/2.900/1998) ex BILLY JOE
RAMEY - 06 ex MAERSK DETECTOR - 04 - fra Deep Sea
Supply Shipowning AS c/o Bergshav Management AS, Fær
vik/Arendal til Deep Sea Supply Shipowning AS (OSM Ship
Management AS, Kristiansand), Arendal.

M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577/1986) ex NOSAC TAI
SHAN - 96 - endret fra Actinor Shipping AS til Caiano Ship
AS, Haugesund/Tønsberg. (samme ISM-ansv.: Barber Ship
Management AS, Lysaker).

M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) ex NOSAC TA
KARA - 96 - endret fra Actinor Shipping AS til Caiano Ship
AS, Haugesund/Tønsberg.

November 2007:
M/T BORGA (LAYH3) (66.742/123.833/1992) ex MARIE KNUT

SEN - 94 - Borga AS c/o AS J. Ludwig Mowinckels Rederi,
Bergen (endret ISM-ansv.fra Vista Ship Management AS til
Mowinckel Ship Management AS, Bergen).

M/T MOLDA (LASJ4) (52.157/96.347/1994) - Mowinckel Shipping
AS, Bergen (endret ISM-ansv.fra Vista Ship Management AS
til Mowinckel Ship Management AS, Bergen).

M/S SINBAD (LACJ6) (5.582/8.145/1981) ex KEMIRA - 04 - fra
Sinbad Shipping AB (Falck Management AS, Aksdal), Malmø/
Haugesund til Evelina Shipping AB, Varberg og Sinbad
Shipping AB, Malmø (Falck Management AS, Åksdal), Hau-
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

gesund



Desember 2007:

M/T BRØVIG BREEZE (LAJJ6) (2.934/4.300/2006) ex OCEAN
BREEZE - 06 sjøs. LADY MAGNOLIA - 06 - fra Brøviktank
AS (ISM-ansv.: Brøvigs Rederi AS), til Brøvig Breeze KS (ISM
ansv.: Brøvigtank AS), Farsund.

M/T BWPRINCE (LADQ7) (47.194/54.368/2007) - fra Partagas
Shipping AS, Oslo til Bergesen Gas Shipping AS, Oslo (ufor
andret drift: BW Gas ASA, Oslo)

M/S GEOSEA (LAXI5) (3.206/1.850/2002) - fra Geo Subsea Pte.
Ltd. (Geoshipping AS, ISM-ansv.: DOF Management AS
(Bergen), Øvre Ervik), Singapore/Bergen til DOF Subsea Pte.
Ltd. (DOF Management AS, Storebø, ISM-ansv: DOF Mana
gement AS (Bergen), Øvre Ervik), Singapore/Bergen.

M/S GEOSOUNDER (JXPY3) (1.035/1.008/1973/90/96) ex GEO
GRAPH - 06 ex SEA BEAM - 87 ex ANNE BRAVO - 85 - samme
som GEOSEA.

M/T NORDIC SAVONITA (LALT4) (58.959/108.153/1992) ex
STENA SAVONITA - 97 ex SAVONITA - 94 - Teekay Navion
OITshore Loading Pte. Ltd. (repr.: Stein Rynning, Stavanger,
drift: Teekay Marine Services AS, Grimstad), Singapore/
Grimstad, omdøpt til NAVION SAVONITA.

M/S SEA CORONA (LAHN2) (12.110/5.710/1972) ex DANA
CORONA - 04 ez SEAHORSE - 92 ex FINNROVER - 88 ex JA
LINA - 87 ex KOTKA LILY - 85 ex NEDLLOYD ROCKANJE - 83
ex RHEINFELS - 77 ex ANTARES - 75 - fra Bellagio Maritime
Corporation c/o Morgan y Morgan (repr.: Goliat Shipping AS,
Oslo, drift: KS AS Bulk Venture I, Oslo, ISM-ansv: Barber Ship
Management AS, Lysaker), Panama City/Oslo til CS&P RoRo
I K/S (repr.: Flores Holding AS, Oslo, drift: Goliat Shipping
AS, Oslo), Hellerup/Oslo.

M/S STOVE CAMBELL (LAHF5) (26.966/46.223/1999) ex

WESTERN ONYX - 01 - fra Hercules Ocean Corp. (Belships
Management AS), Monrovia/Oslo til Stove Shipping AS, Oslo,
deretter til Stove Rederi AS, Oslo.

M/S STOVE TRADER (LAHG5) (26.966/46.223/1999) ex WES
TERN OBELISK - 01 - samme som STOVE CAMPBELL.

M/S STOVE TRADITION (LAHD5) (26.966/46.223/1998) ex
WESTERN OPAL - 01 - samme som STOVE CAMPELL.

M/S STOVE TRANSPORT (LAHE5) (26.966/46.233/1998) ex
WESTERN OLIVIN - 01 - fra Stove Shipping AS, Oslo til Stove
Rederi As, Oslo.

M/S TOR HUMBRIA (LAW05) (20.165/14.763/1978) ex BO
RAC - 99 ex FINNEAGLE - 87 ex FOSSEAGLE - 85 ex ABUJA
EXPRESS - 83 ex EMIRATES EXPRESS - 81 - Albis Maritime

Corporation c/o Morgan y Morgan (repr.: Seaheron AS, Oslo,
drift: Goliat Shipping AS, Oslo, ISM-ansv: Barber Ship Ma
nagement AS, Lysaker), Panama City/Oslo til CS & P RoRo I
K/S (repr.: Flores Holding AS, Oslo, drift: Goliat Shipping AS,
Oslo), Hellerup/Oslo.

M/S WILSON EXPRESS (LAKG5) (6.182/4.231/1983) ex GREEN
BERGEN - 04 ex BENTAGO - 98 - fra Green Express KS, Nest
tun/Bergen til Green Maritime AS, Nesttun/Bergen (uforan
dret ISM-ansv: Green Management As, Nesttun).

Oktober 2007:
M/S BREKKA (LFDM) (29/-/1920) - Alf Brasetvik, Bodø - slettet

NOR - Slettet (utgått av registeret)

03.10.2007.

M/F DAVIK (LCRB) (242/70/1962) - Solhaug AS, Torangsvåg/
Måløy - slettet 03.10.2007 som forlist (slet fortøyning i To
rangsvåg og forsvant i storm)

M/S EIDSVAAG ATLANTIC (LAMI) (564/549/1971/85/89/99) ex
RIE - 07 - Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim - solgt til Chile

Flytedokk FLYTEDOKKEN VED BMV (10324) (-/-/1933) -
Lakse-våg Verft AS, Laksevåg/Bergen - slettet 09.10.2007
som opphugget.

M/S HAVSULA (LCZB) (17/-/1931) ex LILL GRETHE - 94 ex SIRI
- 85 ex HAVSULA - 82 - Evenes Kystlag, Liland/Stokmarknes
- slettet 04.10.2007 som forlist/er senket.

M/S LARS CHRISTENSEN (LFXF) (90/-/1972) - Redningssel
skapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- solgt til Danmark

M/S LIMAN (LJEG) (88/-/1950) ex SJÖFÅGEL 2 - 00 - Lill Tove

M/S LYNGEN (LLMH) (6.167/774/1982/88/95) ex MIDNATSOL

II - 05 ex MIDNATSOL - 03 - Hurtigruten ASA, Narvik - solgt
til Bahamas

M/S MILJØDRONNINGEN (LAWH) (180/30/1976) ex FJORD
DRONNINGENII -04 ex FJORDDRONNINGEN -95 - Norges
Miljøvernforbund, Bergen - slettet 30.10.2007 som opphug
get.

M/S SKANDIYARE (LNNV) (1.970/3.000/2001) - DOF Rederi AS

(DOF Management AS), Storebø/Bergen - overført til DOF
Rederi AS (DOF Management AS), Nassau, Bahamas, samme
navn, signal C6WP5.

November 2007:

M/S BRUSTEIN (LJOV) 24/-/1948) ex SKÅRNES - 75 - Rovi AS,
Husøy i Senja/Molde (T-205-LK) - slettet 12.11.2007.

M/S GEO SEARCHER (LMIQ) (1.863/1.263/1982) ex POLAR
KING - 89 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Hau
gesund - overført til NIS, samme navn, signal LMIQ3.

M/S HAVDUR (LDSY) (12/-/1929) - Kastor-Andre Meyer, Gibo
stad/Melbu (N-222-0) - slettet 05.11.2007.

M/S OLYMPIC TRITON (LADM) (5.947/4.900/2007) - Olympic
Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg - overført til NIS,
samme navn, signal LADM3.

M/S RUNE VIKING (LIVE) (468/700/1997) ex FRØYTIND - 07
ex OLGA NERGÅRD - 07 - Dolmøy Shipping AS, Dolmøy/
Tromsø - solgt til Chile

M/S RUTHLAND (3YOT) (21/-/1959) - Botnhamn Fisk AS,
Botn-hamn/Hammerfest (T-545-LK) - slettet 26.11.2007 som
kondemnert.

M/S SALMO VEST (LIRG) (476/-/1997) - Rostein AS, Harly/
Ålesund - solgt til Chile

M/S STORMBAS (LAMD) (241/-/1985) ex LIS KEMI - 07 ex
LUNAFJORD - 92 - M/S Storm Partrederi ANS (Karstein
Rasmussen), Blomsterdalen/Bergen (H-51-BN) - overført til
Panama, signal HO4190.

M/S VANNAFISK III (LDGW) (372/-/1976) ex GLANNØY - 99
ex VALANES - 82 - Polar Drawn AS, Tromsø (T-484-T) - slettet
02.11.2007 som opphugget.

M/F VOKSA (LGDW) (487/-/1962/88) ex ROMSDAL - 88 - Fjordl
MRF AS, Molde - solgt til Sankt Vincent og Grenadinene

M/S VÅGØYBUEN (EDEN) (24/-/1942) ex VIKING - 75 - Karl
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Solem c/o Karen Øye, Fister/Bergen - slettet 23.10.2007 som
kondemnert.

Senior AS, Husøy i Senja/Bodø (T-146-LK) - slettet 29.11.2007
som kondemnert.



Desember 2007:

M/S GORPUR (LNYJ) (388/-/1970) ex CUTTER V - 73 - Finnmark
Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-130-BD) - slettet 17.12.2007
som opphugget.

M/S LAILA (10674) (20/-/1971) - Jan Reidar Husebø, Hafrsfjord/
Stavanger (R-86-S) - slettet 24.12.2007.

Oktober 2007:
M/T AEGEAN TRADER (LAVF5) (18.654/31.374/1980) ex LAM

PEDUSA - 02 ex EBALINA - 98 - Minterne Investors Inc.

(Champion Tankers AS, Paradis), Panama/ Bergen - slettet
15.10.2007 solgt til oppghugging.

M/S BELNOR (LÄYC4) (26.449/47369/1996) - Belships Rederi AS,
Oslo - solgt til Songa Shipping Pte. Ltd. (Songa Shipmanage
ment Ltd.), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til SONGA NOR
med signal V7NM4.

M/T BW HAVLUR (LAED5) (13.500/18.699/1997) ex AGRI VI
KING - 06 - BW Green Gas AS (BW Gas ASA), Oslo - overført til

BW Gas Tailwind Carrier Pte Ltd. (BW Gasa ASA), Singapore,
samme navn, signal 9VEY9.

M/T BW HAVSOL (LAEC5) (13.500/18.713/1997) ex EURO VI
KING - 06 - BW Green Gas AS (BW Gas ASA), Oslo - overført til

BW Gas Tailwind Carriers Pte Ltd. (BW Gasa ASA), Singapore,
samme navn, signal 9VFW2.

M/T CHAMPION VENTURA (LADB6) (25.117/45.374/1981)
ex MARIETTA C - 04 ex ST.PETRI - 89 ex DANISA - 86 ex

ST.PETRI - 85 - Champion Ventura KS (ISM-ansv.: HDS AS,
Lysaker), Paradis/Bergen - solgt til Saint Kitts og Nevis for
opphugging, omdøpt LELY1.

M/T HÖEGH GALLEON (LAXE5) (71.804/50.746/1974) ex MYS-
TIC LADY - 00 ex ASAKE MARU - 98 ex POLLENGER - 87

ex LNG CHALLENGER - 79 - Høegh Galleon Gas Ltd. (repr.:
Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS), George
Town/ Oslo - solgt til Margaret Hill LNGC LLP (V Ships (UK)
Ltd.), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til MARGARET HILL
med signal V7HK5.

M/S SIEM HANNE (LADC7) (2.615/3.750/2007) - Siem Offshore

Inc. (Siem Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund
- overført til NOR, samme navn, signal LASX.

M/S SKANDI WAVENEY (LATN5) (2.164/3.246/2001) - Aries
Offshore Services AS (DOF ASA, Storebø, ISM-ansv.: DOF

Management AS, Storebø), Ålesimd/Bergen - overført til
NOR, samme navn, signal LAWS.

M/S TOLOSA (LATS5) (9.698/5.482/1978) ex VILJA - 04 ex TI
DERO STAR - 01 ex ANZERE - 91 - Lecco Maritime Corpo
ration (repr.: Goliat Shipping AS, drift: Flores Holding AS),
Panama City/Oslo - solgt til Glory Marine SA (Aegean Cargo
Management SA), Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene,
omdøpt til AEGEAN GLORY med signal J8B3747.

November 2007:

M/S BANIYAS (LAQL5) (38.889/72.562/2001) - Baniyas Part
nership (Klaveness Maritime Logistics AS), Monrovia/
Oslo - overført til T. Klaveness Shipping AS (Klaveness
Maritime Logistics), Majuro, Marshalløyene, samme navn,
signal V7NÖS.

M/S BLUE STONE (LACC7) (6.079/7.810/1979) ex EVANGELOS
- 04 ex FASTOV - 97 ex GAVIOTA - 85 ex GAVIOTAII - 83 sjøs.
GAVIOTA - 79 - Stoneship Invest KS (ISM-ansv.: Continental

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Desember 2007:

M/S GEOSOUNDER (JXPY3) (1.035/1.008/1973) ex GEOGRAPH
- 06 ex SEA BEAM - 87 ex ANNE BRAVO - 86 - DOF Subsea

Pte. Ltd. (DOF Management AS, Storebø), Singapore/Bergen
- overført til Panama

M/T MARITINA (LATL5) (41.766/77.788/1986) ex AMPHITRITE
- 01 ex TORM KRISTINA - 97 ex NORTANK QUEEN - 88 ex
STAVIK - 88 - LR Shipping Four Ltd. (repr.: Montana Agencies
AS, Oslo, drfit: Thome Ship Management Norway AS, Oslo),
Majuro/Arendal - solgt til Victoria Shipping Co. Pte. Ltd.
(Thome Ship Management Pte. Ltd.), Funafuti, Tuvalu, om
døpt til THERESA MEDITERRANEAN med signal T2VR2.

M/S OHM EXPRESS (JXQE3) (4.859/4.568/1987) ex BALTIC
EXCELLENT - 07 ex NORNEWS EXPRESS - 04 - Euro Trans

Skips AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen overført til Euro Trans
Skips AS (Seatrans AS), Nassau, Bahamas, samme navn med
signal C6WF9.

M/S SPAR VEGA (LAZW5) (38.779/73.350/1995) ex DORIC HE
RALD - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen - solgt til NYK
Bulkships (Asia) Pte. Ltd. (Fleet Management Ltd.), Singapore,
omdøpt til SAGARKIRAN med signal S6AB5.

M/T VISCAYA (LAVQ2) (15.259/26.300/1982) ex JO BREID - 99
ex LAKE ANINA - 90 - HDS Viscaya KS (HDS AS), Lysaker/
Oslo - slettet 11.12.2007 solgt til opphugging. Ank. Chittagong
før 30.11.2007.

Fiskebåter, kjøp & salgOktober 2007:
M/S APOLLO (LM4007) (24/-/1969) - fra Erly AS, Kopervik/Farsund til

Partrederiet Ventura DA (Gunnar Martin Leinebø), Leinøy/Farstmd
(M-113-HØ).

M/S ARTHUR OLSEN (JXHI) (71/-/1959/59/83/95) ex VIDJENES - 99

ex LANGENESVÆRING - 80 - fra Jarl Ronny Erlandsen, Berlevåg/
Vadsø til Arthur AS, Berlevåg/Vadsø (F-102-B).

M/S BERGHOLM (LMBT) (373/-/1969/81/96) ex JOHANNA - 02 ex
BERGHOLM - 01 ex SANDEVÆRING - 97 ex NORLINER - 92 ex VES

TERVON - 81 - fra Stattgutt AS, Stadlandet/Måløy til Vestliner AS,
Ålesund c/o Vest Økonomisenter AS, Stadlandet/Måløy (M-77-A).

M/S FRØYDIS MARIE (LM5627) (24/-/1975) ex HARALD ARNE - 95
ex SIV ANITA - 85 ex NEIPA - 83 ex LEIRANGERVÆRING - 80 ex

VEVANG JUNIOR - 77 - fra Frøydis AS, Skjervøy/Tromsø til Børre
Hansen, Brensholmen/Tromsø (T-119-T).

M/S FRØYVÆR (LLIQ) (94/-/2001/07) - Partrederiet Frøyvåg ANS
(Dagfinn Skarsvåg), Dyrvik/Trondheim (ST-46-F) - ommålt til 163
brt. (forlenget)

M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06
- fra Jarle Otto Hardy, Værøy/Sortland til Jarle Berg=s Sønner AS,
Værøy/Sortland (N-77-VR).

M/S HAVBØEN (EGGS) (34/-/1953/84) - fra Kjell Hardy, Værøy/Svol
vær til Havbøen Fiskeriselskap AS v/Kjell Hardy, Værøy/Svolvær
(N-130-VR).

M/S JULSUND SENIOR (LILH) (58/-/1979) ex GJERDSVIK - 02 ex
MONTY - 83 - fra Julsund Partrederi DA, Aureosen/Molde til Julsund
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Ship Management AS, Karmsund), Fredrikstad - solgt til
Sankt Vincent og Grenadinene

M/T CHAMPION ADRIATIC (LADE6) (21.963/37.658/1982)
ex AXIOS - 04 ex SACONA - 02 ex MOBIL ENDEAVOUR

- 90 - Champion Adriatic Limited (Champion Tankers AS,
Paradis), Douglas/Bergen - overført til Champion Adriatic
Ltd. (Genova Maritime S.A.), Monrovia, Liberia, samme
navn, signal A80H6.



M/S KETLIN (LMRJ) (642/-/1967/74/83/95/00/06) ex HUSBY - 79 - fra
Ketlin AS, Sortland til Nye Ketlin AS, Sortland (N-119-SO).

M/S KJEØY (LDHD) (90/-/1969) ex MARIANN - 04 ex SAILOR SENIOR
- 03 ex SAILOR - 03 ex GJØSUND - 89 ex SKJONGNES - 74 - fra
Kjeøy AS, Røyksund/ Farsund til Spjæringen Senior AS, Vesterøy/
Farsund (0-74-H). I november til Spjæringen AA AS, Vesterøy/
Farsund (0-74-H).

M/S KVALSTEIN (LDQV) (375/465/1964/83/85/91/97) ex GISUND -
74 - fra Kvalstein AS, Nerlandsøy/Ålesund til Lyng Rederi AS c/o
Maritim Næringsbank, Raudeberg/Ålesund (SF-8-V). I nov.nytt
merkenr. (M-58-HØ).

M/S LURØYJENTA (LM4504) (23/-/1973) ex VIKASTEIN - 02 - fra
Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Sandnessjøen til Nord Solund Fis
keriselskap KS, Hardbakke/Sandnessjøen (SF-2-SU).

M/S MARY PAULINE (LJHW) (32/-/1953/01) ex NYTAMPEN - 05 ex
FREDHEIM - 77 - fra Pauline Rederi AS, Bodø til Oma Fiskerederi
AS, Omastrand v/Byrkjeland Hold, Norheimsund og hjemsted endret
fra Bodø til Bergen (H-45-KM).

M/S MÅTIND (LJKH) (87/B/1998/00) - fra Partrederiet Måtind ANS

M/S NORDSTEN (LFHK) (28/-/1960/88/90) - fra Nordsten AS, Napp/
Sortland til Tromstind II AS, Senjahopen/Sortland (T-102-BG).

M/S OLAV VIK (LM5219) (24/-/1974) - fra Reinebuen AS, Sørvågen/
Svolvær til Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N-153-MS).

M/S RØDHOLMEN (LNZA) (1.224/B/1967/75/88) ex SELVÅG SENIOR

M/S SENJAFISK (LLNP) (30/-/1967) ex ARNE NORMANN - 76 - fra
Brunvoll Fisk AS, Ålesund/Levanger til Rovi AS, Husøy i Senja/
Levanger (T-60-LK).

M/S SIGVART JOHNSEN (LGYU) (24/-/1948) ex BERGSENG - 57 - fra
VågøyANS (Roy Magne Gjerstad), Aureosen/Kristiansund til Julsund
AS, Aureosen/ Kristiansund (M-25-F).

M/S SJØLINER (JXJT) (425/-/1986/91) ex HØGSTEIN - 06 ex VIKAVAAG
- 92 - fra Maroc AS, Raudeberg/Ålesund til Havborg AS, Valderøya/
Ålesund (M-98-VN). I desember til Kamaro AS, Raudeberg/Ålesund
(SF-98-V), deretter til Maroc AS v/Cato Bellen, Åram/Ålesund (SF
98-V).

M/S SKARHOLM (LEAX) (21/-/1951) - fra Tommy Lennart AS, Gimsøy
sand/Vadsø til Bertheussens Partrederi DA v/Jan Kåre Bertheussen,
Leknes/Vadsø (N-290-W).

M/S SKREDBAKK (LM2176) (30/-/1984) - fra Arnt S. Heng, Sirevåg/
Stavanger til Nord Sollund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Stavanger
(SF-8-SU).

M/S SKLINNAGUTT (LNFC) (149/-1984/99/00) ex SKLINNABANKEN -
05 ex LANGØYVIKING - 93 ex VÅGE VIKING -91 ex ATLØYVIKING
- 89 - fra Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Kristiansund
til Kransvik AS, Sørvågen/ Kristiansund (N-156-MS). I desember til
Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/ Kristiansund (M-64-S).

M/S TORBAS (KMPU) (1.448/750/1996) ex GRIS ANDRA - 04 - fra
Kvalstein AS, Nerlandsøy/Måløy til Lyng Rederi AS c/o Maritim
Næringsbank, Raudeberg/ Måløy (SF-41-V).

M/S VESTAVIND (LANV) (179/-/1994) ex ANDREA KLITBO - 07 ex
ALOUETTE - 01 - Nesvåg Havfiske AS, Hauge i Dalane/Egersund,
omdøpt til VESTAVIND 1 (R-26-SK).

M/S VESTLINER (LAQS) (538/-/1989) ex POLARBRIS - 06 ex GEIR - 99 -
fra Vestliner AS (c/o Vest Økonomisenter AS, Stadlandet), Ålesund/
Måløy til Stattgutt AS, Ålesund/Måløy (M-62-A). I november til
Seljevær AS, Stadlandet/Måløy (SF-12-S).

M/S VESTVÆRING 1 (JXOU) (42/-/1968) ex VESTVÆRING - 06 ex
HAVSTEIN - 03 ex ROALD OLSEN - 99 - fra Heimøyværing AS,
Henningsvær/Sortland til Leif Jan Johansen, Svolvær/Sortland

AS, Aureosen/Molde (M-50-F). I desember til Harry Johannessen
MS Andavåg (Harry Johannessen), Hetlevik/Molde, omdøpt til
ANDAVÅG (H-50-A).

(Petter Andreas Pettersen, Bleik), Andenes/Sortland til Måtind AS,
Bleik/Sortland (N-l-A).

- 99 - fra Havbas AS, Lødingen/Harstad til Notbas AS, Lødingen/
Harstad (N-17-LN).

(N-26-V). I november tilbake til Heimøyværing AS, Henningsvær/
Sortland (N-26-V).

M/S VÅGBAS (LM6695) (24/-/1979) - fra Vågabas AS, Måløy til Partrede
riet Orbit DA v/Jonfred Valderhaug, Valderøya/Måløy (M-30-G).

November 2007:

M/S ARDEA (3YKI) (24/-/1959) ex ØSTHUS -96 ex ØSTHUSI -84 - fra
Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Man
dal til Elvira AS, Kopervik/Mandal (R-77-K). I desember til Feyer AS,
Egersund/Mandal (R-77-ES).

M/S ARVID NERGÅRD (LJSJ) (673/-/1999/01) - fra AS Nordfangst,
Gibostad/ Tromsø til Bøhav AS, Bø i Vesterålen/Tromsø (N-4-BØ).

M/S ASTRID ANN (LCHP) (71/-/1950/96/97/99) ex ROALNES - 00 - fra
Astrid Ann - Agnar og Endre Langtveit ANS, Arendal/Porsgrunn
til Skår AS, Åkrehamn/ Porsgrunn, omdøpt til SKÅRHOLM (R
73-K).

M/S BJORHOLM (LDER) (47/71953) - fra Johannes Nygård, Eivindvik/
Florø til Margot Alise Nygård, Eivindvik/Florø (SF-105-A).

M/S BØEN (LEKC) (186/71962/84/90) ex ATLØYBUEN - 07 ex BERG
STRØM - 05 ex VEAGUTT - 98 ex RISTON - 87 ex HORISONT - 65
- fra Bøen Jr. AS, Erfjord/ Florø til Østervold Fiskeri-selskap AS,
Torangsvåg, omdøpt til RAVNFJORD og hjemsted endret fra Florø
til Bergen (H-70-AV).

M/S BÅRAGUTT (LGUP) (293/71978/85/93/95) - fra Båragutt AS, Trom-
sø/Narvik til Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Narvik (T-14-L).

M/S CAPRICE (LIBV) (76/71987) - fra Caprice Egersund ANS, Egersund
til Leidland Fiskeriselskap AS, Egersund, omdøpt til CAPRICE 1
(R-13-ES).

M/S GATOR (LM8740) (24/71982) ex STANDLY - 87 ex HENNINGS-
VÆRINGEN - 86 - fra Besi AS, Tomasjord/Ålesund til Korneliussen
Fiskeriselskap AS, Sørstraumen/Ålesund (T-67-S).

M/S FEIEBUEN (LANN) (49/71957) - fra Grønholm M/S Fiskebåtre
deri (Inge Jonny Solesvik),Nordstrøno/Bergen til Båragutt AS, Hol
i Tjeldsund/Bergen (N-40-TS).

M/S FJELLSEGGA (JXAC) (123/71986/03) - fra Børre Hansen, Brens
holmen til Jens Sigvart Fagerhaug, Hammerfest, hjemsted endret
fra Svolvær til Hammerfest (F-112-H).

M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/71970/77) - fra Kystfisk AS, Raudeberg/
Stokmarknes til Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen, Leines/
Stokmarknes (N-10-SG).

M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Beitveit Havfiske AS,
Kvamsøy/ Florø til Havstål AS, Ålesund/Florø (M-411-A).

M/S KIM ANDRE (LM7796) (23/71981) - fra Rederiet Gabrielsen AS,
Vannvåg/ Tromsø til Årvik As, Årviksand/Tromsø, omdøpt til
ÅRVIK (T-43-S).

M/S KVITINGEN (LLBF) (42/71943/74) - fra Hansen Rederi AS c/o Aksel
Hansen AS, Senjahopen/Kristiansund til Berg Fiskeriselskap AS c/o
Aksel Hansen AS, Senjahopen/Kristiansund (T-8-BG).

M/S LEANJA (JXTB) (424/71964/87/89/97/01/03) ex BOKNÄTRÅL - 84
ex LESTHOLM - 82 ex HALKION - 73 - fra John Risgaard Chris
tensen, Skudeneshavn/ Haugesund til Leanja AS, Skudeneshavn/
Haugesund (R-39-K).

M/S LORAN (LJWR) (1.292/400/1999/02) - fra Loran KS, Ålesund til Må
løysund AS c/o Gunnar Bortne, Deknepollen/Ålesund (SF-92-V).

M/S MADELEN II (LHOU) (119/71995) ex HAVFRUEN I - 07 - fra
Brunvoll Fisk AS, Vannvåg/Arendal til Mats Mikal AS, Vigra/Arendal
(M-18-G). I desember til Brunvoll Fisk AS, Vannvåg/Arendal, nytt
merke (T-60-L).

M/S NYGAARD (LMKZ) (42/71957) - Tronbuen AS, endret adresse
fra Havøysund til Myre og hjemsted endret fra Tromsø til Myre
(F-7-M).

M/S RAVNFJORD (LJSY) (398/71999/02) ex SKJONGHOLM - 02 - fra
Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg til Bøen jr. AS, Egersund,
hjemsted endret fra Kristiansund til Egersund og omdøpt til BØEN
(R-85-ES).

M/S SCOMBRUS (LAPI) (49/71965/86/88) ex GARMY - 06 ex GAMLE
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TONNY - 76 ex TONNY - 75 - fra Tollevik AS, Espevær/Kristiansund
til Julsund AS, Aureosen/Kristiansund (M-8-F).

M/S SKAGØY (LGYL) (212/-/1966/74/86/01) ex PETTER BERG - 07
ex PETTER PERSA - 98 ex SKAGSKJÆR - 97 ex VEAFISK - 84 ex
VESTUNG - 83 ex ONNY HARDER - 72 - fra Petter Berg AS (c/o
Trygg Økonomi ARS AS, Tromsø), Husøy i Senja/ Stokmarknes til
Skagøysund AS, Sommarøy/Stokmarknes (T-676-T).

M/S SKOGSFJORD (LM3045) (23/-/1962) ex K.M.SENIOR - 96 ex JEN
TOET SENIOR - 95 - fra Stein Johnny Eidissen, Hamnvik/ Harstad
til Jan Einar Kristoifersen, Gibostad/Harstad (T-71-LK).

M/S SKÅRHOLM (LNFD) (216/-/1980/87) ex ATLANTIC - 05 ex ÅSA -
'95 ex SEA HARVESTER M - 83 - fra Skår AS, Åkrehamn til Astrid

Ann - Agnar og Endre Langtveit ANS (Endre Langtveit), Arendal/
Åkrehamn, omdøpt til ASTRID ANN (AA-56-A).

M/S SOLVÅR VIKING (LAFL) (1.584/-/1997/06) ex ANTARCTIC - 06

- P/R Solvår (Ivar Martin Alvsvåg), Bremnes/Haugesund, omdøpt
til LIAFJELD og hjemsted endret fra Haugesund til Bergen, nytt
merkenr. (H-197-F). I desember til Solvår AS, Straume/Bergen og
omdøpt til LIAFJORD (H-197-F).

M/S SOTRAGUTT (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex SOTRABAS - 07

ex LANGENESVÆRING - 05 ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST
VENTURE - 83 - fra Partrederiet Sotrabas DA (Svein Ove Ekerhovd),

Straume/Bergen til Hovden Senior AS, Selje/Bergen (SF-97-S).
M/S SVANEN (LDUO) (13/-/1942) - fra Johannes Marinius Jakobsen,

Kvaløysletta/Vardø til Br. Olsen PR DA (Geir Johny Olsen), Straum
sjøen/Vardø (N-2-BØ).

M/S SVATIND (LCVT) (34/-/1020/50/56) ex VAARSOL - 56 - fra Folk AS,
Tromsø/ Svolvær til Havbør AS, Straumsjøen/Svolvær (N-63-BØ).

M/S TINE KRISTIN (LHLX) (201/-/1978/85/02) ex TORSVER - 93
ex VÅGAR - 89 ex VANNØYVÆRING - 81 - fra Tine Kristin AS,

Steinsdalen/Trondheim til PR Vestbris DA (Ole Svein Einebærholm),

Byrknesøy/Trondheim (SF-3-G). I desember omdøpt til VESTBRIS
og hjemsted endret fra Trondheim til Bergen (SF-3-G).

M/S TOKAI (LKWD) (34/71914) ex SØRBØEN - 76 ex VINGHOLM - 68

ex VESTØY - 58 ex FORSØK - 37 - Rune Blaschek, Rypefjord/Bodø,
nytt merkenr. (F-73-H).

M/S TORJO (LNYW) (90/-/1970/99/00) ex VIKEN SENIOR - 96 ex FRØY
BAS - 94 ex KNAUSEN - 92 ex NORDGRUNN - 90 ex TVERREGG - 86

ex BJØRN TORE - 85 - Tronbuen AS, endret adresse fra Havøysund
og hjemsted fra Hammerfest til Myre (F-493-M).

M/S VESTBAS (LJBC) (373/300/1997/99) - fra Partrederiet Vestbas ANS
(Tor Frantsen), Fosnavåg/Ålesund til Vestbas AS c/o Tor Frantsen,
Fosnavåg/ Ålesund (M-66-HØ).

M/S VESTTIND (LLDH) (2.243/875/2000) ex POLARIS - 07 - fra Polaris

AS, Fosnavåg/Ålesund til Nordland Havfiske AS, Stamsund/Ålesund,
fått merkenr. (N-30-H).

Desember 2007:

M/S AARSHEIM SENIOR (LAGH) (566/-/1988) ex MERKUR - 97
ex LEINEFISK - 96 - fra Aarsheim AS c/o Per Elmer Aarsheim,

Stadlandet/Måløy til Kamaro AS, Raudeberg/Måløy, omdøpt til
VESTKAPP (SF-17-S).

M/S ARIZONA (LKSZ) (363/230/1949/75/80/84/86/87) ex GEIRODD - 75

ex EVERARD CHRISTINA - 64 - fra Vea AS (Didrik Stonghaugen,
Åkrehamn), Vedavågen/ Kopervik til Partrederiet Vea Troland DA
(Kåre Vea), Vedavågen/Kopervik (R-673-K).

M/S BRANDØYTRÅL (LCVL) (104/30/1989/97/98) ex KVITSØYBUEN

- 04 ex SKUDEFJORD - 99 ex IGOR GRUSOMER - 90 - Brandøy
AS, Kopervik, hjemsted endret fra Skudeneshavn til Åkrehamn
(R-97-K).

M/S BUEFJORD (LJMF) (156/-/1998/07) - Partrederiet Bueljord DA
(Frode Kjempenes), Bulandet/Florø, ommålt til 234 brt. (SF-147-A).
(forlenget)
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M/S ERLY (LAVH) (187/-1985) ex HEIDI JETTE - 07 ex WELL-BANK -

94 - Erly AS, Kopervik, hjemsted endret fra Kopervik til Åkrehamn
(R-132-K).

M/S FREMADII (LGAN) (46/-/1888/1947/59) ex FREMAD -31 ex BOY

JACK - 20 - fra Fremad II AS, Straume/Bergen til Lifisk AS c/o Ligrup
pen AS, Straume/Bergen (H-90-F).

M/S GADUS (JXQZ) (2.136/-/1987) ex ELDBORGTRÅL - 00 fra Bjørnøy
AS, Vartdal/Ålesund til AS Granit, Vartdal/Ålesund (M-24-VD).

M/S GANTHI (LJFK) (536/-/1987) - fra Bømmelfiks AS c/o Harry
Ytrøy, Vedavågen/Bergen til Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen
(H-208-AV).

M/S GRANIT FV (LAMY) (2.487/-/1989/01) ex JUVEL - 04 - fra Nor
holmen AS c/o AS Granit, Vartdal/Ålesund til AS Granit, Vartdal/
Ålesund (M-25-VD).

M/S GULDRINGNES (LKZZ) (173/-/1967/80/86/97) - fra Danor Trål AS,

Vigra/ Ålesund til Mats Mikal AS, Vigra/Ålesund (M-81-G).
M/S HASTING (LLMP) (132/-/1962/83/92/93/97/98) ex VESTERVON - 06

ex SKOGHOLM - 85 ex ALVSVÅG - 73 - fra Fredriksen AS, Batalden/

Florø til Partrederiet Fyrholm ANS c/o Alf Helge Urangsæter, Finnås/
Florø (H-19-AV), deretter (H-39-B).

M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00 - fra

Polarbris AS, Måløy/Bergen til Ervik AS, Stadlandet/Bergen (SF
275-S).

M/S JENNEGGA (LLGU) (96/-/1982) ex ANKER - 98 ex LAURITS OLSEN
- 97 ex LUNDBØEN - 94 - fra Havbør AS, Straumsjøen/Sandnessjøen
til Midsund Fiskebåtrederi AS, Skodje/Sandnessjøen (M-81-SJ).

M/S KIRKØY (LCZG) (580/-/1976/86) - fra Bøhav AS, Bø i Vesterålen/

Sortland til AS Nordfangst, Gibostad/Sortland (T-88-LK).
M/S KJELSVIK (JXPS) (124/-/1986) - fra Strandby Havfiske AS, Senjaho

pen/ Vardø til Utvik Senior AS, Senjahopen/Vardø (T-89-BG).
M/S KLIPTIND (LM4249) (24/71971) ex NORØY - 80 - fra ANS Par

trederiet Jensen (Jack Jensen), Silsand/Harstad til Kliptind AS,
Senjahopen/Harstad (T-130-BG).

M/S KRISTIAN JOHANSEN (LKEU) (49/71955/80) ex NORPYNT - 63
- fra Kristian Johansen AS, Sommarøy/Tromsø til Senjen Sjø AS,
Husøy i Senja/Tromsø (T-361-LK).

M/S KVATRO (LJDJ) (194/71997/06/07) - Fræna Kystfiske AS, Elnesvå
gen/Molde ommålt til 284 brt. (M-55-F). (forlenget).

M/S LIAFJORD (LMNR) (17/71939) ex VENUS - 06 - fra Lifisk AS
c/o Liegruppen AS, Straume/Bergen til Teineskjær AS, Skogsvåg/
Bergen (H-56-S).

M/S RISHOLMEN (LEGZ) (99/71977) ex BUØY JUNIOR - 06 ex HANS
SON - 05 ex TORGERSEN JUNIOR - 03 ex JOHNSEN SENIOR - 94
- fra Alu Safe AS, Brønnøysund til Floholmen AS, Brønnøysund
(N-65-BR).

M/S SEIBUEN (LM5019) (24/-/1974) - fra Jørn Hauge AS, Henningsvær/
Farsund til Havstål AS, Ålesund/Farsund (M-30-A).

M/S TOPAS (LK4544) (42/-/1992/94) ex OSVÅG - 07 ex KAMØYBAS - 05
ex MELØYBAS - 01 ex STIG HARRY I - 98 ex STIG HARRY - 98 - fra

Stålgutt DA, Valderøya/Ålesund til Topas Kystfiske DA, Valderøya/
Ålesund (M-58-G).

M/S TROMSTIND (LFVB) (38/71997) ex MAY-TOVE - 97 ex TROMST

IND - 95 ex KARTØY SENIOR - 86 - fra Hansen Rederi AS c/o Jan
Hansen (c/o Aksel Hansen AS, Senjahopen), Nikkeby/Tromsø til
Botnhamn Fisk As, Botnhamn/Tromsø (T-301-LK).

M/S VESTKAPP (LJAE) (688/280/1992) ex KAMARO - 05 ex TJALDUR
II - 97 - Kamaro AS, Raudeberg/Måløy, omdøpt til VESTKAPP I
(SF-8-S).

M/S VESTØY (LJTV) (238/72000/07) ex BIRGERSON - 06 - Norheim AS,

Bulandet/Tromsø, ommålt til 259 brt. (SF-8-A). (forlenget).



Skaumafår stå som representant for serien fra TMV; 3400 tdw som gikk mpe i amerikansk fart.
Foto Per Erik Johnsen

Shelterdeckeren Gisna (over) var Bachkes forsløbig største skip, men utviklingen gikk mot min
dre bulkskip i nordsjøfart, som Hovin i 1968 (under). Foto Alex Duncan og Bjørn Pedersen

Posisjonslistensommeren 1966fortel- mellom London/Kontinentet og St
ler om fartsmønsteret. Lawrence-havner, mens Tautxa gikk i

Den store Gisna seilte worldwide og samme slags system mellom Liverpool og
gikk denne sommeren mellom Konti- Lake-havner. Form hadde vært hjemme i
nentet og kinesiske havner, og Tarva Trondheim for dokksetting og avgikk 3.
i fart på Østen med havner som Hong juni for Sops Arm iSt Lawrence-bukten,
Kong, Dairen, Penang og Chittagong. sikkert for å laste papir for Dunkerque.
«Mosse-båten» Nardo seilte i linjefart Og dette var også fartsområdet for

Skauma, fra havner som Searsport og
Country harbour til Rouen og Pasajes.
Også Frol gikk transatlantisk, fra New
Orleans 17. mai til Santander og senere
på sommeren Rouen til Roddington.

Dette var på mange måter siste kapit
tel for norske skip i «amerikansk» fart,
mye treforedlingsprodukter fra Canada
til USA, Latin-Amerika og Europa, med
mineraler og råvarer tilbare fra Venezu
ela og Colombia til USA, sukker til USA
og Europa, osv. Utgående fra Europa
ble skip gjerne sluttet på «trip» til linje
rederier, mye nederlandske KNSM fra
Kontinentet til Vestindia. Særlig stilte
nok trelast-havnene i nordøst krav til
besetningen, i utsatte havner med stor
tidevanns-forskjell, steder med eksotiske
navn.

Amerikafarten hadde vært viktig
for norske rederier på 50-tallet, men
markedet endret etterhvert karakter på
60-tallet, da de fleste gav opp og solgte
arbeidskrevende småskip. Bachke var
imidlertid blant stayer'ne og holdt ut
lenge.

Men også Bachke & Co la om kursen
mot nærmere farvann. Fra 1967 fikk
rederiet levert en serie paragrafskip,
shelter-deckere på 299 brt og 825 tdw som
Ramlo, Rimul, Tevla og flere. Våren 1968
kom også den første av ni singledeckere
fra Stocznia Gdanska, Hovin (2.280 tdw),
som plasserte rederiet i bulktransport
innen Europa. Gisna (13100 tdw) ble solgt
i 1969 til grekere og Skauma, Frol og Form
i 1971/72 samme vei

Torkildsen siste småtramp var Tarva
som ble solgt i 1972 til grekere, samme vei
som Bachkes søstre. Rederiet la fra 1968
om til tankfart med Tautra (3285 tdw) og
senere Ruhisea.

Trondheims rederinæring skulle bli
ytterligere erodert under shipping-krisen
på 70/80-tallet. Torkildsen måtte gi opp
i 1976/77, mens Bachke & Co solgte sine
Polen-skip i 1982/83 og fortsatte med
nye Cupid (3.705 tdw, 1977) etpar år fra
1987. Den største satsning gjennom alle
tider kom i november 1990 med kjøpet
av panamax-skipet Titus (62.180 tdw,
1981), registrert i NIS med Trondheim
som hjemby. Men det var en annen slags
rederivirksomhet; nå med eksternt ma
nagement og bemanning.

Bachke slet med skipet gjennom
90-tallet, og med salget i 1997 satte dette
ærverdige firma et punktum for sin rede
rivirksomhet. Firmaet eksisterer fortsatt,
fremdeles med Fredrik Bachke som eier,
men driver nå investering og eiendom.
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skipsnavn

Bachke & Co

Selskaper: AS Herdis, AS Dacapo, AS Djerv, DS AS Eldrid, /IS Inger, AS Turid
dsGUDRID
ds SIGRID 992 1600 3.20 Holland

ds B ERA 771 1150 6,25 Mj & Karlsen

ss NEA 1877 3050 10.21 TMV

ssSOLNES 2810 3200 B.44Gusto

ssENID 2120 3400 11.46 TMV

ss MILDRID 2080 3400 12.46 Nyland

Bj Ruud-Pedersen, Oslo
msVIGRID

ss HEGRA

msSKAUMA

ms NARDO

ms FORRA

ms GISNA

ms FROL

ms RAM LO

msRIMUL

ms HOVIN

ms TEVLA

mtORVOS

ms RISSA

ms GRONG

ms GARLI

mt RUBIROSE

ms ENID

ms MILDRID

ms SIGRID

msGUDRID

ms ELDRID

msCUPID

Per T Lykke
Selskap: Lykkes Rederi AS, disponert for Ila & Lilleby Smelteverker AS
ms ILA 1168 1560 2.39 Unterweser

ssCYGNUS

ms FERRO

ms BIOS

msSILOO

ms BIRGO

ms LENNO

ms HOLLO

Torkildsens Rederi

Selskaper: Skips AS Trolla, Skips AS Tautra, Torkildsens Rederi AS

ssTAUTRA 1749 2500 7.2oOsbourne

ss TARVA

ms TROLLA

msTAUTRA

ms TARVA

mt TAUTRA

mt RUBISEA

Bjarne Raak
Selskaper: Strindheim Rederi AS, AS DS Ranheim

dsRANHEIM 923

ds LØVSTAD 3246

ms ARTEMIS

ss STRINDHEIM
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'rondheimsrederier
brt

1328 2050 6,22 Stavanger S&D

299 825 7.67 Ørens

299 825 2.68 Ørens

1199 2280 3.68 Gdanska

299 875 11.68 Ørens

199 480 11.68 Karmsund

299 875 2.69 Ørens

1594 3000 9.71 Gdanska

1594 2951 11.71 Gdanska

1349 2500 11.40 Langesund

294

298

295

296

298

298

3246 5500 3.21 Clyde

603

2019 2900 6.18 American

tdw

500

605

808

870

860

880

1400 8.22 Howaldts

762

1945-1975
lev verft

2.60 Westermoen

6.65 Ørens

7.66 Ørens

11.67 Ørens

4.68 Ørens

7.68 Ørens

11.41 Goole obl 948 5.51

kjøpt

1.23

43

11.46 ex Gattnes, Empire 7.51 Brasil

8.52 ex Cygnus, Galicia Skips-AS Karlander, Oslo
5.60 omd 12.53 ILA

4.37 ex St Joseph, 4.56 Italia

11.47 ex Borgfred, 11.55 M B Johansen, Skien

9.60 ex Gtomeggen 4.67 Jugoslavia

1.60 ex Germont 5.72 Kypros

11.46 ex Sonnenfelde 7.50 forlist Svalbard

9.50 ex Løvstad, 12.50 S L Paulsen

6.53 ex Fido, 7.61 konkurs, opphogd Stavanger

ex-navn

ex Nystrand 9.50 Tyskland

ex Ragnvald Jarl 6.46 Sverige

omd 49-12.50

NORMILDRID, 8.54 brann

Conclave, Luna

S B Lund

Winroth, Rønnes,

Krosfond

Georgios Mantacas,

Georgios

ex Artemis, 10.52 Italia

HMS Shiant

Lake Benton

solgt til

1.60 Bulgaria

1.50 Ottar Holter, Sarpsborg

46-1.48 disp for Staten

3.63 Hellas

9.63 E H Kongshavn, Haugesund
12.65 Hellas

8.71 Hellas

2.68 Singapore

7,72 Kypros

8.69 Hellas

11.72 Hellas

6.75 Gunnar Bakke, Namsos

3.77 Langstein Trafikk AS
2,71 Nederland

12.75 Per I Økland, Austevoll

10.76 Frankrike

12.77 Tahiti

6.73 Øst-Tyskland

7.73 Øst-Tyskland

1.79 J O Odfjell

12.77 Panama

6.77 Panama

12.82 Panama

4.82 Panama

6.83 Panama

4.82 Hellas

5.65 Egil Anfindsen, Bergen

6.70 Samuelsen & Galtung, Oslo

9.77 Br Halvorsen, Haugesund

10.77 Kran & Båtservice, Kristiansand

11.79 Simon Møkster, Stavanger

73 Paal Wilson & Co, Bergen

4.60 forlist

12.73 Liberia

4.77 Tyrkia

2671 4300 5.51 Sarpsborgs

2063 3600 9.51 Nyland

1962 3400 3.57 TMV

3923 5900 4.57 Moss

1977 3500 11.57 TMV

8865 13100 11.60 Ekenberg

1948 3650 3,62 TMV

1999 5060 5.72 Søvik

1992 3665 12.72 Gdanska

1992 3723 2.73 Gdanska

1992 2664 1.75 Gdanska

1999 3720 2.75 Gdanska

1999 3720 4.75 Gdanska

1999 3722 5.75 Gdanska

2193 3560 7.20 SHWR

1944 3500 7.58 TMV

2887 4700 1.57 Sarpsborgs
2467 3950 6.57 KMV

1997 3285 11.68 Liirssen

1592 3150 6.70 de Groot



Endelig ser det ut til å bli en lokalavdeling for NSS i Midt-Norge.
Det er nå etablert en et interimsstyre

som om kort tid vil kalle inn til et kon
stituerende møte i Trondheim. De som

står bak er «Harald Jarl»-komiteen, men
som endret navn til Trondheim Hurtigrute
Venner. Opprinnelig hadde de som mål
å sikre hurtigruteskipet «Harald Jarl» til
en framtid i hjembyen. Skipet ble bygget
ved Trondhjems Mek. Verksted i 1960
og var den siste «jarlen» til Det Norden
fjeldske Dampskibsselskab. Til tross for
iherdig arbeide over lang tid, endte ski
pet opp som amerikansk luksuscruiser
med det nye navnet «Andrea».

Men komiteen møtes fortsatt hver

måned ombord i hurtigruta, og hva var
vel mer naturlig enn å bli en del av NSS
hvor de fleste allerede er medlemmer. I

denne gruppen sitter det atskillig kunn
skap om både gamle og nye skip!

Lokalförening i Trondheim!

Fra venstre: Gaute Myhre, Ole Fallan, Roald M. Engeness, Sven Chr. Birkelund, Ingar
Misvær og Gunnar Qvigstad. Tor Brandslet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Gaute Myhre
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skipsnavn brt tdw lev verft kjøpt ex-navn solgt til

Bjarne Tetlie

Selskaper: Skibs /AS Einvik, Tetlies Rederi /AS
ss ELFRIEDA 1719 2600 8.26 Flensburger 47 ex Ekornes,

Empire Conqueror,
Ilse LM Russ

12.59 forlist

ms EINVIKA 934 1450 9.88 Russell ob 1919 5.48 ex Canis,

Sophus Magdalon,

1.501 Christianslund, Fredrikstad

Olga, Andrew Welch
ms KNATTEN 253 390 12,47 Seutelven 4.53 ex Knatten

omd 11.55 ELITA

4.64 Danmark

ms RENSFJORD 275 375 45 Bauer (betong) 56 ex Rensfjord,
lekter Dankmar

12.56 forlist

K Bagøien
A/S Havfiske

ms BRATEGG 480 4.32 Trondhjems MV 36 ex Brategg 11.49 Martin Karlsen, Brandal
ms BARFROST 791 645 4.49 Drammen 12.51 Th Brøvig, Farsund

Oddleiv Korsnes

AS Norfart, AS Hurtigtransport, SAS Nortrafikk
ms NORFISK 247 380 5.42 Ancas (tre) 2.46 R Wigand, Bergen
ms NORFART 242 380 11.42 Ancas (tre) 2.46 R Wigand, Bergen
ms NORFJELL 247 46 Lindstøl (tre) 5.48 Det Nordlandske DS, Bodø
ms NORFROST 382 450 11.48 Pusnes 1.55 Thailand

Magnus Solheim
ml ALSTENTIND 358 500 14 Kaiserliches ob39 47 ex Prosbstei, lekter 6.63 konkurs >R Andresen, Oslo
msALSTEN FJELL 185 300 45 Moen (tre) 12.51 ex Rexfjell,

Fruen fra havet
9.54 E H Slotvik, Namsos

msTERCIA 633 800 12.40 Rickmers ob 47 1.54 ex Tercia, Angeln 7.60 Finland
ms ALSTENFJELL 957 1300 1.21 Larvik ob 56 3.56 ex Sandsfoss, 2.58 Tyskland

Gerold, Ulv,

Trudvang
ms GRETE SOLHEIM 478 696 11.42 Diepen 2.59 ex Heerengracht,

Ansyma,
Ursula Heinemeier

63 konkurs > R Andresen, Oslo

msISJENTA 497 600 9.36 Seebeck ob 61 12,60 ex Mons, ds Terje 2 63 konkurs > Forsikringsselsk Neptun
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Når byen skal «vises fram» blir «Skikk II» ofte benyttet. En slik anledning kan også gi noen ekstrakroner fra kulturetaten som stiftelsen

kan nytte til vedlikehold. Her ligger «Slukk II» sentralt I havna 1 7. mai 2006. Foto: Ondrej Jarusek

Midt på 1700-tallet ble det i Danmark og Norge innført en brannforsikringsordning. Som et ledd i denne
prosessen foretok stiftsamtmennene en del undersøkelser i landets kjøpsteder, både om viljen til å være

med i ordningen og spørsmål og krav omkring brannsikkerheten i kjøpstedene.

brannsikringen byens tilslutning til brannkassen foretatt Morgenstjernen skulle både tjene som et

Som de fleste kjøpsteder ville også taksering. 299 gårder ble taksert til en forsvarsvåpen for vekteren samtidig somKristiansund gjerne være med ien samlet takstsum av 101.890 riksdaler. det også var et myndighetstegn.
forsikringsordning, men byen ga uttrykk Året etter ble de første vektere tilsatt. Ved siden av sine primæroppgaver
for at den ikke kunne tåle noen store Vekterne ble utrustet med vekterkjole som brannvakter fungerte vekterne også

uttellinger til brannmateriell noen byens påført kongens krone samt en metall- som et slags ordenspoliti. I lys av dette
ledende menn mente heller ikke var sær- P^ate mec* kongens navn. De var også bidro vekterne med å skape en stem

lig påkrevet, idet bebyggelsen var spredt utrustet med morgenstjerne, håndlykt, ning av trygghet for byens innbyggere.
og her var lite branner Det burde være tromme og timeglass. En morgenstjerne Vekterne var også et romantisk innslag i
nok med en offentlig brannsprøyte en var °PP r'nnelig et slagvåpen fra det folkelivet med sine sanger og sine utrop
brannmester og to - tre sterke og hurtige 1 a århundre. Den morgenstjerne som om klokkeslett og vindretning,
menn som alltid kunne være parat til å vekterne var utrustet med kjenner vi fra 1 1769 kom byens første håndsprøyte
hjelpe når branntilfelle inntraff logoen til Gjensidige -en lang stav hvor til byen, bestilt fra Hamburg.
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Den første I november 1767 ble det i anledning det på toppen er en kule med pigger på.

Av Jørgen Strand
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«Fabriken ved Nidelven» het det i når byggenr. 11 ble levert i 1867, i dag bedre kjent som
Trondhjems Mekaniske Verksted. (Foto utlånt fra Kristiansund Brannmuseum)

1867 - sjødampsprøyte opplysninger om en eventuell ny sjø-
Allerede i 1867 anskaffet Kristiansund dampsprøyte. Det ble også bedt om at

sin første sjødampsprøyte. Denne var det ble innhentet anbud fra tidens mest
bygget ved Trondhjems Mekaniske kjente «sprøytefabrikanter».
Verksted - som da markedsførte seg Rådet fra formannskapet var at man
som «Fabriken ved Nidelven». burde gå inn for å kjøpe en sprøyte

«Kristiansunds Dampsprøite» ble like med det beste utstyr som var åfåog en
før jul 1867 levert som verftets byggenr. kapasitet av en slik størrelse som byen
11. ble godt tjent med.

Kristiansund var blant de første byer i Etter hvert var det Ludvigsbergs
landet som tok i bruk «den slags lldsluk- Värkstads Aktiebolag i Stockholm som
ningsapparater» og måtte ut med 3.435 fikk i oppdrag å levere sjødampsprøyta,
spesidaler for nyvinningen. Den kull- da nettopp dette verkstedet var ansett
drevne dampsprøyten var også bygget for å kunne bygge de mest tidsmessige
med vanntank og ble også benyttet til sprøyteapparater.
frakting av vann inn til byen. Prisen ble avtalt til kr. 40.000,-, men

Det tok imidlertid ikke mange årene det oppsto noen praktiske problemer.
før kritikken kom. Ien Kristiansundsavis Man så at det kunne by på problemer å
kunne en lese: transportere en stor komplett sjødamp-

Den gamle Sprøite er nu forlænget bleven et utide- SPrøyte fra Stockholm til Kristiansund,
mæssigt Apparat og fuldstændigt sat i Skyggen Etter hvert ble det inngått avtale om at
av Nutidens sindige Opfindelser. det svenske verkstedet satte skroget

Denne dampsprøyte ble etter hvert et dampmaskin i bestilling
av byens «problembarn». Når skipets
maskineri var i gang var det et øredøv
ende bråk som hørtes over hele byen.
Den gang var de fleste bygninger lagt
slik at de lå ned mot havnebassenget,
hvor nettopp dampsprøyta opererte.
Samtidig var det en generell oppfatning
at vannstrålene uteble når dampsprøyta
skulle i aksjon.

Sjødampsprøyte nr. 2
Brannmyndighetene var klar over den
stadig dårligere kvaliteten på byens
sjøbrannsprøyte og etter hvert ga byens
formannskap instruks til brannmyndig
hetene å sørge for at det ble innhentet

-f—:-f—f • f r —r
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«Sluk», bygg nr. 68 ved Trondhjems Mekaniske Verksted.
(Tegning utlånt fra Kristiansund Brannmuseum)

ved Trondhjems Mekaniske Verksted,
som således også ble delaktig i leve
ring av også denne sjødampsprøyten til
Kristiansund.

Som byggenr. 68 ble «Sluk» i 1893
levert til Kristiansund kommune. Damp
maskinen som var installert hadde byg
genr. 147.

2. august 1893 klokken 1 2,30 kom
nyervervelsen dampende inn i den smule
havna i Kristiansund.

Neste dag ble den kontraktmessige
avleveringsprøven gjennomført. Her var
det klart forutsatt hva som skulle kon
trolleres - ikke noe skulle overlates til

tilfeldighetene.
Avleveringsprøvens §11 a gikk på

oppfyringstiden for dampmaskinen. Det
tok 10 minutter før damptrykket var oppe
i 50 pund slik at propellmaskinen kunne
settes i gang. Dette ble akseptert.

Farten ble også målt. Fra Vestre Ål
menning til innerst i Vågen brukte «Sluk»
sju minutter, hvilket svarte til 714 fot i
minuttet (litt over 7 knop).

Yteevnen for vannsprøyting var kon
traktsfestet til minimum 5.000 liter i

minuttet. Den gjennomsnittlige ytelsen
under avleveringsprøven var 5.105 liter
pr. minutt, etter at det var brukt munn
stykker av forskjellige dimensjonen

Strålelengden fra utlagte slanger
skulle i kontrakten minimum være 100

fot, her var resultatet 150 fot.

Komiteen som sto for gjennomføring
av prøven ga uttrykk for at maskinen
fungerte tilfredsstillende under prøven
og at verkstedet hadde oppfylt alle be
tingelser i kontrakten. Tre uker senere ble
det foretatt en demonstrasjon av den nye
sjødampsprøytafor byens administrative
og politiske ledelse ved siden av utvalgte
fornemme gjester.

Testing av «Sluk»
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Sprøyteprøve 1914. «Sluk» i Vågen i Kristiansund. Forut kan vi se havneformann Petter
Bugge, ved rattet står fører Johan Knutsen, deretter følger brannassistent Andreas O.

Sakshaug og Knut Røsandhaug. 3. bakerst ser vi maskinist Johan Wulf.
(Foto utlånt fra Kristiansund Brannmuseum)

En situasjonsbeskrivelse mens to gårder uforstyrret brente ned. Selvsagt
* . . ... . . er det intet å klandre brannfolkene for, ti med de

I artikkelen «Ghnstiansund, Kliptisk- mangelfulle slukningsapparater synes det håpløst

eksportens By», som Einar Sundt skrev åta opp kampen mot den røde hane.

i Farmand i 1906, gis det gjennomgåen-

de en solid beskrivelse av byens utvikling Dette kunne en av byens aviser fortelle

og om situasjonen for ca. 100 år siden. etter en alvorlig brann i februar 1920.

Forfatteren har også en beskrivelse av Brannstedet lå nokså høyt over havnen,

byens brannvesen og sier følgende: ogdetvarforlitekraftivannstrålenesom

Under mit Ophold lod Formandsskabet, Stads- kom fra «Sluk» for at slukningsforsøket
ingeniøren uafvidende, slaa Brandallarm. Jeg var kunne lykkes.

paa Forhaand underrettet af Ordføreren og var Det går ikke lang tid før byens poli
tilstede ved Allarmapparatet i Skolegaden, da , , ,. , . „„„
Signalet blev givet; efter 2. Minut ankom første tlkere behandler saken 09 kr. 60.000
Vogn og efter 3 Minuter var Slangen paaskruet; avsettes i budsjettet til en ny sjødamp

efter 4 Minuter kom en Vogn med Stiger, som sorøyte. Dårlige tider etter første verdens
i Løbet av 1 Minut var opstiilede. 5. Minut efter , ~ .. , . .
Signalet kom de første Reservemand-skaber, og kri 9 satte imidlertld inn, etterfulgt aV
16 Minuter efter Signalet kunde Dampsprøitens «de harde tredveåra» hvor byen ble satt

Straale sendes utover Gaden vel 300 M. fra Sjøen urider 0ffentlig administrasjon,
og 20 M. over Havet. Længe før den Tid havde vi _ . . .
havt Anledning til at iagttage, hvorledes Straalerne Om lkke noen ny sjøbrannsprøyte
fraVandværketspilledeopovermotKirkensøverste blir satt i bestilling, jobbes det likevel

Taarn. Da Ordføreren efter en halv Time takkede mecj saken hos brannadministrasjonen.
Mandskaberne for det gode Fremmøde, stod 55 , , , |0
vel uniformerede og godt disciplinerede Mand paa Dieselmotoren er kommet og slar etter
Rækken, deribiandt de tilkaldte Mandskaberfra de hvert ut dampmaskinen. Dieselmotoren

tre andre Øer, medens der ved Vagt-stationene i j motsetning av dampmaskinen kan
hver af Byens 4 særskilte Dele fandtes 5 Reserve , , 0 , , . .... ,
Mandskaber tilbage. Politiet, som heller ikke paa Startes pa et øyeblikk, tillegg vurderes
Forhaand var varslet, kom hurtig tilstede og holdt den til å være mer driftssikker og er billig
god Orden, skjønt man naturligvis ikke brugte j apvendelse
saa stram Justits, som om det havde været Alvor
og ikke blot en uskyldig Prøve. Til Afslutning lod
Stadsingeniøren os ved Havnen se hvilke vældige

Straaler Dampsprøiten kan sende iveiret- mellom «Slukk II»
5oq 6000 Liter pr. Minut; ved tidliqere Prøver har . . . . ,, . , r ,
man maalt at Dampsprøitens Straaler naar indtil J uni godkjente formannskapet
80 M. fra Mundstykket.» i Kristiansund et anbud fra Nyland Mek.

Det var intet oppmuntrende syn åse hvorledes til Det Norske Veritas høyeste klasse,
slangene forgjeves spyttet oppetter veggene, Nybygget skulle ha en lengde på vel 1 8
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Lang planlegging hadde ført til at det
Ikke noe varer evig... var blitt kontrahert et bygg i stål i henhold

SKIPET NR. 1 - 2008

Verksted i Oslo.

meter, bredde på spant 4,3 meter og
høyde i riss på 2,7 meter. Fartøyet skulle
leveres med en hurtiggående dieselmo
tor på minst 210 bhk.

Fartøyet skulle utrustes bl.a. med 2
stk. høytrykks sentrifugalpumper som
hver skulle kunne levere 4.000 liter

sjøvann pr. minutt med 60 meters trykk
høyde. Leveringstiden var satt til 7
måneder.

9. mars 1939 ble byggenr. 341 ved
Nyland Mek. Verksted levert som «Slukk
II». Overleveringen fant sted i Oslo og
kl. 13,45 samme dag forlot fartøyet
hovedstaden.

Om bord i «Slukk II» var et mannskap
på fire fra brannvesenet i Kristiansund
ved siden av en garantimaskinist som
skulle følge med fartøyet langs kysten
opp til Kristiansund. Dagen etter ankom
«Slukk II» Arendal og her kom en journa
list fra Kristiansundsavisen Tidens Krav
om bord. Journalisten skulle skildre turen

oppover for avisens lesere.

Oppvisningstur -
og landligge før Stadhavet

Turen langs kysten ble en suksess.
I Arendal ble byens ordfører, viseord

fører og stadsingeniør invitert til å være
med på en sprøyteprøve. Dagen etter
foretok «Slukk II» oppvisning på Stavan
ger havn. Deretter fikk de seks om bord
være med på et besøk på Rosenberg
Mek. Verksted.

Når Sognefjorden skulle passeres,
nyttet karene anledningen til å gå en
sightseeingtur inn gjennom fjorden.

I skipsdagboken fortelles at kl.08,20
tirsdag 14. mars 1939 forsøkte «Slukk II»
å passere Stadlandet, men måtte snu på
grunn av været. Natt til onsdag noteres
at det er landligge og «styrmannen er
sur mens maskinisten er i dårlig humør.»
Neste dag er sikkert alt bedre. Klokken
15,30 forlater «Slukk II» overnattings
havnen i Raudeberg. Det er snøbyger og
en barometerstand på 761. Tre kvarter
senere er de midt på Stadhavet og går
nordover i høy sjø og stiv kuling.

«Slukk II» kommer hjem
Torsdag 16. mars kl. 17,05 kom sjø
motorsprøyta «Slukk II» i god fart inn på
havna i, Kristiansund og «Blev mottat av
hele det samlede brannkorps og kaierne
var fulle av folk. Der blev ropt 3 x 3 hurra
for den nye sprøite. Alt vell.»

Gamle «Sluk» fulgte nybåten inn til
kaia hvor byens autoriteter ble invitert



om bord. Her var det bare gode ord å
høre - det var både en vakker og i alle
deler praktisk og moderne tilvekst byens
brannvesen hadde fått.

En uke senere hadde «Slukk II» demon

strasjon på havna. Buen på den nye
Nordsundbrua raget 45 meter over
vann-flaten. Denne var et utmerket mål

for vannkanonen på «Slukk II». Med fullt
av folk på brua lot man vannkanonen
skyte vannet 15-20 meter over buen
på Nordsundbrua. De kommunale auto
riteter kunne med tilfredshet glede seg
over at den samlede bevilgning på kr.
180.000 til den nye sjøbrannsprøyta var
vel anvendte penger og at byen hadde
fått mye for pengene.

Det ble etter hvert hverdag for «Slukk
II» og den første store ilddåpen fikk
«Slukk II» året etter. 28. april 1940
startet tyske fly et flere dagers langt havna beholdt etter krav fra Fylkeskon
bombeangrep på Kristiansund by, en ak- servatoren i Møre og Romsdal - mens
sjon som krevde at rundt 800 bygninger resten av bygget ble revet.
brente ned.

Brannmesterens rapport av 2. mai
1940 konstaterer at når den prektige Blidsjettkompromiss OQ

eiendommen tii «storkonsul» Nicolay «Slllkk II» i bøyene
H. Knudtzon (III) brente ned med alt Etter åha tjent byens befolkning i ca.
verdifullt innbo, var brannen i dette eien- 47 år ble «Slukk II» tatt ut fra operativ
domskomplekset en stor belastning for tjeneste i september 1986 som ledd i
naboeiendommen - produksjonsbygget kommunens budsjettarbeid.
til Nordmøre Meieri - Etter noe tid ble fartøyet gitt til Stiftel
men på grund avsjøsprøitensvannkanons effektive sen Bevaring av Slukk II. Gjennom den
virksomhet blev meieriet reddet.

på. Den nye eieren prøver også å bruke
Som en kuriositet; da kjøpesenteret fartøyet ien viss grad. Dette er også
Storkaia Brygge ble oppført for et par viktig for at maskineriet skal bli gjevnlig
år siden ble meieriets fasadevegg mot gjennomkjørt. Den bruk som således

Bildet er tatt under 2. verdenskrig og viser fem representanter fra «herrefolket» om bord
I «Slukk II». (Foto utlånt fra Kristiansund Brannmuseum)

nye eieren blir fartøyet tatt godt vare

Brannkanon testes før avreise fra Oslo havn 9. mars 1939.

(Foto utlånt fra Kristiansund Brannmuseum)

skjer er nok også i utgangspunktet til
beste for fartøyet. De av medlemmene i
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap som i
juni 2006 deltok på föreningens årsmøte
i Kristiansund fikk oppleve at «Slukk II»
bakket inn til sin faste liggeplass ved Mel
lomverftet i Kristiansund etter nettopp en
slik prøvetur. Brannsprøyten «Slukk II» er
således fortsatt «ved god helse».

«Slukk 11» er utrustet med en origi
nal Paxman Ricardo på 210 bhk. Alle
brannventiler og rør er av messing og
med dagens priser representerer et slikt
arrangement verdier for utrolige kroner. I
dag er man helt gått bort fra slike metall
kvaliteter når det gjelder utrustning.
Pumpesystemet for brannslukning med
brannkanon har en kapasitet på 6000 -
8000 liter pr. minutt. Det er totalt seks
uttak for brannslanger på hver side av
dekket på fartøyet.

Seiv i dag framstår «Slukk II» omtrent
lig som da den ble levert for 69 år Kris
tiansund er en av tre byer i landet som
fortsatt er eier av en slik sjøbrannsprøyte.
«Slukk II» er likevel den eldste av disse
tre.

De meste av bildemateriellet som
følger denne artikkelen er utlånt av Kris
tiansund Brannmuseum. De av leserne
som ved anledning besøker Kristiansund
kan gjerne vie byens brannmuseum et
besøk. I museet kan du blant masse
eldre brannredskaper også se to store
vegg-malerier av «Sluk» og «Slukk II».
Museet driftes av brannvakta og du får
tilgang med behørig omvisning ved å
henvende deg dit. Fri adgang.
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Kjent Karmøp-båttil

Arizona ble bygget i 1949 som tråler den ene til Shetland og den andre til Isle ble dekkshuset innebygget, bakken forved Scheepsbouwwerf «De Dager- of Man. Etter at det ble slutt på Islands- lenget, båten fikk nytt styrehus og fikk
aad», Wonbrugge for NV Visserij Mij. fisket (som de siste årene for det meste ellers det nødvendige utstyr for å kunne
Kennermerland, Katwijk og hadde som fant sted i områdene ved Bjørnøya og drive trålfiske.
ny navnet Everhard Christina. Som ned- Jan Mayen) leiet flere av sildeforedlings- Den 6. syl. Industrie motoren på 360
erlandsk fisket båten for det meste sild i bedriftene på Karmøy og i Haugesund hk. som hadde stått om bord siden båten
sørlige del av Nordsjøen men drev nok mindre lastebåter som ble utrustet med var ny ble revet ut og erstattet av en 6.
også med andre typer fiskerier. tønner og salt og annet nødvendig utstyr. syl. Alpha diesel på 870 hk. fra 1965 som

I juni 1964 ble båten innkjøpt til Båtene gikk så til Shetland. Skottland, tidligere hadde stått om bord i ringnot-
Karmøy av Gudmund Grindhaug m.fl., Irland og Isle of Man der de kjøpte sild snurperen Marna Hepsø, ST-85-0 fra
i Åkrehamn, omdøpt til Geirodd og av lokale fiskere. Silden ble så saltet om Sandviksberget i Sør-Trøndelag.
registrert i Kopervik. Båten ble nå satt bord og når de hadde last gikk de hjem Etter noen måneders arbeid var om
inn i frakfart, for det meste på norske- med silden for videreforedling. byggingen ferdig og i juni 1965 ble den
kysten. Sommer 1973 hadde Haugesundsfir- satt inn i fiske med sitt nye navnArizona.

Den gikk mye med sement fra se- maet Carl Lothe & Co. chartret lastebåten Fiskerinummeret R-673-K fikk den be
mentfabrikkene på Slemmestad og Jewo for to turer men båten som lå ved holde. Tonnasjen er ombyggingen var på
Dalen, men også med andre laster som verksted i Haugesund ble forsinket og 230 brt. og den låstet ca. 2200 hl.
gjøding, armeringsjern, fiskeavskjær og man måtte i stedet leie Geirodd Fiske etter såkalt industrifisk i Nord
forskjellige bulklaster. Som Geirodd var I januar 1975 ble Geirodd solgt til P/R sjøen var i alle år båtens hovedbesjef
båten på 223 brt. og låstet ca. 250 tonn. Anders Stonghaugen, Åkrehamn for å tigelse men den ble også brukt på andre

Båten ble også registrert i merke- bygges om til tråler. Noe av arbeidet ble fiskerier. I januar 1976 satt Arizona
registeret som R-673-K. Den deltok nok gjort ved Steffen Grindhaugs verksted kursen mot loddefeltene utenfor Finn
ikke aktivt i fiske som Geirodd men var i Åkrehamn og resten ved verksted i markskysten og deltok senere i dette
sommeren 1973 på to såkalte salteturer, Skudeneshavn. Under ombyggingen fiske hver vinter så lenge det varte.
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Da tråleren Arizona om morgenen 6. januar 2008forlot Åkrehamn for siste gang med kurs for Grenaa
var det ett kapittel i Karmøps rikefiskerihistorie som var over. Båten hadde da hørt hjemme i Åkrehamn

i over 40 år og det er ingen, ihverfall større håter som har vært der så lenge.
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Arizona går ut fra Åkrehamn for siste gang, 6. januar 2008, fotografert av AlfJ Kristiansen

Av Alf J. Kristiansen
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Etter at industri-trålerne for noen år tet rett foran masten og båten fikk nytt fortsatte å fiske som før for sine nye eiere
siden fikk tildelt kvoter for å fiske sild og lengre forskip med bulbbaug. Lengde o.a. men ble bemannet av sine tidligere eiere
makrell har den også deltatt i dette fisket som før var 37,3 m ble nå 41,3 mog ton- og var fortsatt stasjonert i Åkrehamn.
og i perioder drev den også bare med nasjen økte til 363 brt. Alpha Dieselen ble Sommeren 2007 ble Arizona brukt som
konsumfiske, for det meste etter sei. tatt ut og erstattet av en ny 6 syl. Wartsila standy-båt for boreriggen Polar Pioneer

I 1982 ble båten overført til Didrik motor type 6 R22 MD-C på 1320 hk. under prøveboring i Farsundbassenget
Stonghaugen ANS P/R. 1 1997 ble det installert RSW anlegg ca. 50 km. sør for Farsund og så standy-

Som de fleste fiskebåter er også Ari- og bygget nye tanker og Arizona kunne båt for samme riggen under prøveboring
zona blitt ombygget flere ganger. 1 1980 nå laste ca. 4000 hl utenfor Træna i Nordland,
fikk den bygget shelterdekk ved verksted I desember 2005 ble Arizona solgt I oktober i fjor levert Arizona sin siste
i Åkrehamn og låstet da ca. 3000 hl. til Vea A/S, Vedavågen. Hensikten bak fangst, vel 50 tonn makrell til Skude Fry-

11984 fikk båten ny tverr akterende, kjøpet av båten var åfå overføre mest seri i Skudeneshavn. Fangsten var tatt
dette ble gjort ved Øklandsnes Slipp, mulig av kvotene fra Arizona til sin ved partråling sammen med tråleren
Auklandshamn i Sveio. nye ringnotsnurper/tråler Vea.Den nye Leanja fra Skudeneshavn.

Året etter bygget Stava Mek. Verksted strukturordningen for fiskebåter var da Omtrent samtidig ble halvparten av
på Salvøy i Vedavågen sokkel under under arbeid men ikke ferdig så Arizona Arizona solgt til P/R Troland Havfiske
styrehuset. På vei til Danmark for sand
blåsing sommeren 1984 ble det brudd
på veivakslingen og båten måtte slepes
videre til Danmark. Etter et par måne
ders verkstedsoppholdt var den klar til
å fiske igjen.

Et par år senere ble det bestemt at
Arizona skulle få nytt forskip og kon
trakt ble inngått med Båtservice Verft
A/S i Mandal. Før arbeidet kom i gang
ble igjen brudd på veivakslingen, denne
gang på fiskefeltet i Nordsjøen. Båten
ble først slept til Skudeneshavn. Det ble
bestemt at båten skulle få ny hovedmo
tor som skulle monteres samtidig med
ombyggingen. Etter å ha ligget en tid i
Skudeneshavn ble Arizona slept til Man
dal av taubåten Terrp.

Under ombyggingen ble skroget kut-

Fraktebåten Geirodd av Kopervik. NSS-fenssen-samlingen

Industritråleren Arizona, trolig i 1984, etter at den hadde fått shelterdeck og np hekk, men før
den fikk sokkel under styrehuset. Foto via AlfJ Kristansen
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fra Torangsvåg i Austevoll etter at det var fabrikken i Karmsund Fiskerihavn på Lloyds Register div. årganger.
klart hvordan struktureringen av båten Karmøy.
ville bli. Kvotene på tobis og kolmule ble Rett før den 6. og siste turen oppsto
overført til Vea mens Arizonas kvoter det oljelekkasje på Statfjord-A plattfor
på sild, makrell og lodde ble overført til men i Nordsjøen da slangen fra laste-
Austevoll Havfiskes Morten Einar (ex. bøyen til bøyelasteren Navion Britannia
Knester ) sprakk under lasting 12. desember Da

Arizona ble nå solgt til Fornæs A.p.s. myndighetene fryktet et stort oljeupslipp
for opphogging og skulle leveres i Grenaa ble flere båter, blant disse også Arizona
før årskiftet, men skulle først gå 6 turer dirigert ut til Statfjord-A for å hjelpe til.
med frosset sildeavskjær fra Austevoll Heldigvis forsvant det meste av oljen Arizona er kommet til siste havn, Grenå.
Fiskeindustri på Storebø til fiskemel- så utslipp gikk av i
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Arizona får ny haug i Mandal, 1987. Foto via Alf Krsitiansen

det likeste laget. Foto Nils Johan Stonghaugen, 8. januar 2008.

Noen dager senere var Arizona tilbake
i Åkrehamn. Det var nå rett opp under
jul så avgangen til Grenaa ble utsatt til
over nyttår.

Med Nils Johan Stonghaugen som
skipper, Svein Gunnar Sandve som
maskinist og Steinar Ytreland som kokk
forlot som nevnt Arizona Åkrehamn for
siste gang søndag 6. januar Hvor mange
ganger båten har gått mellom stakene
ved innløpet til havnen der den hørte
hjemme i over 40 år er det vel ingen som
har tall på, men det er mange.

Ut på ettermiddagen 7. januar var Ari
zona vel framme i Grenaa og når dette
leses er nok en av de mest kjente fiske
båter som har hørt hjemme på Karmøy
forvandlet til skrapjern.

Det Norske Veritas Register, div. årganger.

Skipet div. årganger.
Skipsrevyen div. årganger.
Haugesunds Avis.
Marsteinen.
Fiskaren.

Egne notater.

Takk tilDidrik Stonghaugen, Nils Johan Stonghau
gen, Odd Magne Dalsvåg og Lars Gunnar Hemnes
for opplysninger som har vært til sto hjelp ved
arbeidet med artikkelen.

Kilder:
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Shop

Årgang Nr Artikkel

2003 1 August Kjerland & Co, Bergen
«Erstatningsraten» Narvik - Lødingen - Svolvær

er blitt historie

M/T «Kollskeggs» reise fra Southamton til Trinidad
juli 1940

M/K «Gunnerus» - fra forskning til fraktfart

2 Verneverdige fraktebåter
Torkildsens Rederi, Trondheim

Malmskipning fra Narvik i 100 år
Norske skipsforlis i 1935
D/S «Kong Haralds» grunnstøting i Hegøyosen

i oktober 1950

Mer om MRS 25 og MRS 26
Norske ringnotsnurpere til Chile

3 A. Hauges Rederi, Arendal
Søsterskipene «Karmøy» og «Kvitsøy»
Innlandsdamperen «Kolbein». Røsvatnets hvite svane
Maritime kulturminner i sør

4 Rafen & Loennechen, Tønsberg
«Nortun» - snart klar for sin fjerde epoke
M/S «Norvard» Et trampskips noe underlige historie
Offshore: De første skip på oljeleting

2004 Nummer 1 -2 - 3 er utsolgt

4 Rederiet A. Salvesen

Mitt skip: M/S «Solkyst»
Jungmann på m/aux jakt «Ingrid» av Mariehamn i 1944.
Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen
Norske skipsforlis i 1936
«Hindholmen» attende

Modellbygging - kjøleskipet «Vibran»

2005 1 Rederiet Rønneberg & Galtung,
Brødrene Rønneberg, Moss

«Betzy» - historien om en av Koperviks mange
fraktebåter

Mitt skip: «Bjørgsund»
Havari med barkentine «Fantome»

Norske skipsforlis i 1937
Fartøyvern. Fraktebåten «Ekar» tilbake til Haugesund

2 H. Westfal-Larsen. Westfal-Larsen &Co AS
Dell

En påmønstring i handelsflåten
Mitt skip: Messegutt på «Rask» av Haugesund
Enda en KFK «Cappy» av Sandnessjøen
Krigshistorien om ds «Nyco»
Mitt skip. «Jøns Viking»
«Disa» av Porsgrunn

Vi har nåfatt orden på lageret av gamle

numre av SKIPET og kommer til å av-

ertere dem i tur og orden:

Vi begynner med årgangene

2003, 2004, 2005 og 2006.

Heftene koster kr 90,— pr. stk + porto

kr 30,— for inntilfire blader).

Årgang Nr Artikkel

3 Westfal-Larsen &Co AS Del II1920 -1939
Historien om bark «Oaklands» - den siste frakteseiler

på Grimstad havn
«Toga» ex «Svalbard» - En Fugl Fønix
Mine skip: «Solfonn», «Kingsville», «Bakke Cooler»

og «Bambi»
Den lange veien hjem. «Svanøy» tilbake til Haugesund

4 Westfal-Larsen &Co AS Del III1939 -1962

Mitt skip: «Falkanger»
«Mongabarra» - «Vesterøy» - «Argo» - en sliter

på mange hav
Orkan i Karibia - et 40-årsminne

2006 1 Westfal-Larsen &Co AS Del IV1960-1980

Dampskipet «Kong Oscar II» endeligt
Om tankfart, tropiske orkaner, snøstorm og annet

- med MT «Havprins» i amerikanske farvann
1960-61

Mitt skip: Wilhelmsens «Troja»
Fartøyvern: Kehdinger Kystenschiffarts - Museum

2 Westfal-Larsen &Co AS Del V1982-dd

Fra fiske til offshore. De første oljeletingsfartøyer
Mercandia Rederiene. Per Henriksen.

Et dansk shipping-eventyr
Mitt skip: T/T «Østhav»

3 «Fredrikshald I» tilbake
Kulturminner i Antarktis

Jens Folkmans Rederi, Skien - Chr. Østberg, Oslo
Om 6-mastet skonnert «Tango» av New York

og hennes krigsseilaser
Fartøyvern: «Greven» hjem til Tyrifjorden

4 Rotterdam - refleksjoner ved et gjensyn
Rederiet Botvid Ohlsson, Oslo

Norske skipsforlis i 1938
Drifteren «Sjødraat»
Krigsbygde fartøyer
Offshore-historien: De første standby-skip i Nordsjøen



Anthony Cooke
The Fred Olsen Line and its

passenger ships
116 sider, format 22x28 cm, rikt illustrert,
dels farge
Carmania Press, Greenwich
www.carmaniapress.co.uk
Pris: GBP 21.00 + porto
Kan bestilles fra Ark Sartor, Sartor Senter,
5353 Straume,
tel 56 3819 55

Fred Olsens passasjerskip er temaet for denne vakre boken, skrevet
av Anthony Cooke som er en innsiktsfull forfatter og kjenner av pas
sasjerskipsfart.

Boken dekker hele spekteret fra Fred Olsens tidligste rutefart på
Nordsjøen, innledet ved overtagelsen av Dampskibsselskabet Færder
i 1901, til fergefarten over Skagerrak, på Kanariøyene og Marokko,
og ender med Fred Olsen Cruise Lines. Og i tillegge vil leseren finn
en kort historie om familien Olsens rederi, noe om galionsfigurene,
kort om linjefarten på Middelhavet, Kanariøyene og «Pacific-linjen».
Det finnes også en skipsliste.

Forfatteren har åpenbart vært fascinert av emnet og har maktet
å trenge inn i sammenhenger og interessante detaljer. Utvalget av
bilder er rikt og mangfoldig; her må det være endel nytt for de fleste.
Resultatet er en pen og leseverdig bok - så avgjort en fagbok mer enn
en coffee-table bok. Heldigvis.

Johan Ottesen

216 sider, format A4, rikt illustrert
Fotoarkivet, 6065 Ulsteinvik,
tel 70 01 0313

www.flyfotoarkivet. no
ISBN 978-82-995308-8-0

Pris kr 298,- + porto

Johan Ottesen vil være vel kjent for sine tre
bøker om sel-fangstskuter fra Sunnmøre
(og flere om fiskedampskip) og har nå satt punktum med den siste bo
ken om selfangsten siden 1946 med 65 fartøy fra Sunnmøre og Troms.
I tillegg til kapitlene om de enkelte fartøy, er det et sammenfattende
kapittel om utviklingen av selve fangstnæringen etter krigen.

De 65 fartøyene som ble behandlet er av alle slags typer, fra ombyg
de «engelskmenn» til nye trefartøy (det siste i 1958) til nye og ombygde
stålskip opp til Martin Karlsen (ex Kista Dan) og Lance II i 1978.

Som alle Johan Ottesens bøker er også denne fundert på grundig
research, kildestudier og muntlige informasjonen Som så ofte i denne
type bøker blir innholdet noe langt mer enn summen av fartøybeskri
velsene - det blir historien om selfangstnæringen sett gjennom den
enkelte ekspedisjon, folkene som var med og miljøet de kom fra.

Skuter pä selfangst Skuter på

dag hakka jr.

dag hakka jr.

X*

Knut W Engebretsen

Fredrikstad Sjømannsforening 150 år.

352 sider, format A4, illustrert

Utgitt av Fredrikstad Sjømanns-forening,
pris kr 300- + porto
Kan bestilles fra Odd A Langsholt, Hovsla
gerveien 5,1712 Grålum tel 91117 200,
o-langs@online.no

De fremste bærere av vår maritime kultur

er på mange måter sjømannsforeningene. Og fattig ville den gamle
skipsfartsbyen Fredrikstad ha vært - etter at trelastutskipningen og
rederiene er borte - om den ikke hadde hatt en sjømannsforening!

Denne föreningen kunne 5. januar i år markere sitt 150-årsjubileum
og har i den anledning utgitt en omfangsrik bok ført i pennen av Knut
W Engebretsen som tidligere har skrevet om Fredrikstad-skuter og
Glommas slepebåter.

Boken består for det meste av korte kapitler, stort sett opplevelser
fra mange bidragsytere, satt sammen i fire deler: Til sjøs i seilskipsti
den, om Sjømannsforningens utvikling, til sjøs med damp og motor
(bl a om byens nyere rederivirksomhet) og til slutt noen kortere til
bakeblikk fra föreningens eldre medlemmer. I sum er dette en bred
fremstilling av Fredrikstads rike maritime historie.

Torbjørn Farsson-Fedde

96 sider, format 21,5x30 cm,
rikt illustrert.

Pris kr 200,- + porto kr 65,-.
Kan kjøpes fra Kvinesdal Historielag, v/
Anne-Berit Erfjord, 4480 Kvinesdal.
Telefon: 38 35 01 34. erfjord@online.no
Betaling til konto: 3080.21.54425

Feda er et idyllisk tettsted og gammelt strandsted i Vest-Agder. Bygda
ligger lunt til på nordsiden av Fedafjorden, om lag åtte kilometer
østenfor Flekkefjord. Tidligere var stedet egen kommune, men i 1963
ble Feda, Fjotland og Kvinesdal slått sammen til en storkommune med
navnet Kvinesdal, fnnbygger-tallet er i dag ca. 650 personer.

Sjøen har alltid betydd mye for Feda. Fjorden har som samferd
selsvei knyttet gårdene sammen, men den har også vært veien ut
mot den store verden. Går vi hundre år tilbake i tid, var sjøen eneste
arbeidsmulighet for mange nykonfirmerte gutter. Flere derfrå gjorde
karriere i handelsflåten, både i krig og fred. Andre igjen begynte
rederivirksomhet i hjembygda.

Boka er et oppslagsverk over maritim virksomhet fra ca. 1850
til 1950. Mellom permene finner leserne blant annet, oversikt over
småskuter, dampdrevne rutebåter og motordrevne skøyter. Ikke
bare skutene, men også mannskap og spesielle tildragelser brettes ut
for leserne. Omkomne på sjøen er selvfølgelig omtalt, likeså bygdas
krigsseilere og noen skipsførere.

De tre store seilskipsrederiene rederiene i Feda var familiene
Bøgwald, Farsson-Fedde, samt Simon A. Sande. Disse, og deres tret
ten skuter, får naturligvis bred omtale. Omtalt er også fedamannen

De seilte for Fredrikstad.

Fedas seilskipsflåte på alle hav

I

Orkan og Stilla
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Samuel Fedde (1835-1909), som i sin tid ble en betydingsfull reder og
forretningsmann i Farsund. Illustrasjonene, mer enn nitti i tallet, er
alle av høy kvalitet. Kort sakt, et leseverdig produkt fra Kvinesdal
Historielag.

Ernest Suddaby Fishing Explorer

172 sider, format 17x24 cm, illustrert
maritime info UK ltd v/B A Krohn Johansen
Forlag, Larvik
Tel 33 1811 04,
www.shipping-publ.no

Ulf, enda en bok om Gaul (den engelske
tråleren som forliste i Barentshavet i februar 1974 og etterlot seg
fantasifulle spekulasjoner), var min første tanke da jeg fikk denne
boken. Men, den er egentlige noe helt annet: Dette er historien om
høydepunkt og slutt for trålfiskeriene i Hull og Grimsby, som sett
gjennom kaptein Ernest Sullabys opplevelser og refleksjonen

Hans tilknytning til Gaul, som han hadde ført og kjente meget vel,
er en slags rød tråd; kanskje mest av hensyn til salgs-potensialet i hjem
traktene. Han mente hele tiden at forliset skyldtes «naturlige» årsaker
i uværet, og ikke noen konspirasjon fra britisk etterretning, noe som
undersøkelsen av vraket med norske Seisranger i 2002 bekreftet.

Stein-Erik Dagsland
og Tor Inge Vormedal

- om skips-bpggingsindustrien

194 sider, format A4, rikt illustrert, farger
Utgitt av Vormedal Forlag, pris kr 349,-

Haugesund hadde i mange år tre aktive
skipsverft som utgjorde en vesentlig del
av byens industrimiljø. Skipsbygging i
tradisjonell forstand tok slutt i 1982/83, men «gamle HMV» er fortsatt
et ledende offshore-verft under annet navn.

Her er historien om byens fire aktive verft, foruten det stort på
tenkte Karmsund Skibsbyggeri & Dok som aldri kom i gang. Hver
bedrift har fått sin generelle historie, fulgt av omtale av samtlige leverte
fartøyer, til sammen rundt 130. Det er en fargerik og pent produsert
bok, særdeles vel illustrert. I så måte er boken noe langt mer enn en
illustrert byggeliste; det er selve byens maritime industrihistorie.

Erik Jacobsen

80 sider, 23x21 cm, heftet, rikt illustrert
Tangen Maritime Forlag, Postboks 38,3478
Nærsnes, tel 3128 22 35,
erikja@online.no - ISBN 82-91876-02-9,
pris kr 210,- + porto

DS AS Partagas var rederiet til Norsk Sprængstofindustri (i dag Dyno
Industrier), og rederiets oppgave var å transportere dynamitt og an
net sprengstoff fra Engene og Gullaug på Hurumlandet til brukerne
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Fishing explorer. i The Final Visit to the Gaul

The final visit to the Gaul

Vi bygget skipene

sigaren som ble til rederi
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i Haugesund

Partagas -

bjørn tandberg

dag bakka jr

dag bakka jr.

langs kysten. Direktør Halvor Torgersen, som startet rederiet i 1916,
var en pasjonert sigarrøyker - og bestemte navnet Partagas etter sitt
favorittmerke.

Her er en sjarmerende beretning om utviklingen av virk-somheten,
fabrikken og folkene, men fremfor alt båtene - til sammen 15 - inntil
de ble solgt mot slutten av 60-tallet. Tekst og illustrasjoner fungerer
godt sammen og skaper sammen en tiltalende bok.

Svenn Poppe

196 sider, format 25x34 cm, innbundet,
rikt illustrert. Pris kr 398 + porto
ISBN 978-82-92923-02-3.

Kjøpes fra Stiftelsen Christian Radich,
Skur 32, Akershusstranda, 0150 Oslo.
Telefon: 22 47 82 70 E-post: postmaster@radich.no

«Christian Radich - En seilas gjennom 70 år» er beretningen om ei
skute, kjent fra mange sammenhenger. Først og fremst, gjennom flere
tiår som seilende skoleskip for landets handelsflåte. I den senere tid,
også som effektivt øvelses-fartøy for marinens kadetter. Fullriggeren
omtales ofte som seilende ambassadør, kulturformidler og skarpseiler
av rang. Det siste bevises best ved de mange topplasseringer, oppnådd
i «Tall Ships' Races» over et halvt århundre.

Denne boka, utgitt i november 2007, forteller også om den harde
kampen som har vært ført for å beholde fullriggeren i drift og hindre
den fra å bli solgt til utlandet, eller ende som museum.

Praktverket som er rikt illustrert med så vel gamle som nye fotogra
fier, anbe-fales til alle venner av våre siste skvær-riggere. Ved å kjøpe
denne bok, bidrar man til å sikre driften til et seilende klenodium, hvor
nær 15.000 av oss fikk vår første innføring i praktisk sjømannskap.

Ole Stig Johannesen

248 sider, format A4, rikt illustrert,
dels i farger
Utgitt av Editions Maritimes,
osj@mobilixnet.dk
Pris DKK 485,-

Dette er annet bind i Ole Stig Johannesens
serie om A P Møller Mærsks skip, for pe
rioden 1955-75. Boken er av samme kvalitet

og struktur som den föregående: Først med en kortfattet generell
fremstilling av rederiets utvikling i perioden og deretter om de enkelte
skip, fra nr 143, mt Bettp Mærsk i 955 til nr 260, containerskipet Anna
Mcersk i 1975. Det er også tatt med utenlandseide skip i perioden og
de første supply-skip, bl a serien fra Ulstein og Aukra i 1973/74.

Hvert enkelte skip er beskrevet med tekniske opplysninger og se
nere skjebne, eventuelt nærmere omtale av spesielle hendelser. Som
bøkene fra denne utgiver er også denne rikt illustrert med fotografier
av meget høy kvalitet.

Mærskbådene II.
Skihene i årene 1955-1975

Christian Radich
En seilas gjennom 70 år

bjørn tandberg

dag bakka jr.

dag bakka jr.

Fishing Explorer

Tho Final Vlslt »0 the Gaul

«SirJhi

—: ----- —



Bjørn Tandberg skriver i Skipet nr4/07 om sine reiser med MT Bruse
Jarl, meget interessant og informativ
reise-beskrivelse.

På side 27 spalte 1 nevner han skor
steinen til TT Rein og at vingene skulle
fange opp sot fra kjelene. Som 2nd mas
kinist om bord fra august 1957 til avgang
i november og til jeg reiste til KMV i
Kristiansand i august 1958. Tanken fra
verkstedet var nok en helt annen en å
samle opp sot. Ved Naess Commander
(1956) sin garantidokking ved NSDM i
Amsterdam etter 1 års seilas kom det
sterke krav om endringer på skorsteinen
for å begrense nedfallet av sot på poopen.
Inspektør, maskinsjef og jeg var med om
bord i Naess Commander og der sa NDSM
at de hadde en løsning som ble akseptert.
Om NC fikk denne montert da kan jeg saken skulle også vært løftet nesten til lignende skorstein som Blenheim (50) og
ikke huske, men da vår skor-stein kom toppen av skorsteinen. Det var nok det Braemar (52).
med flytekran og satte den på plass var nye vakuum bak skorsteinen under fart NDSM bygget senere noen 60000
vingene påsveist. 14-18 knop at nedfallet var verst. - 70000 dwt tankskip for Shell og de

Tanken fra NDSM var at fartsvinden 1 1964-65 da jeg var Ist maskinist på hadde noen lignende vinger som Rein,
skulle blåse inn i kassen og så blåse røken søsterskipet Tank Earl (1958) hadde den men disse begynte helt nede ved dekket
høyt opp. Dette virket ikke, så det var vel også vingene, men der var røkrøret med og var mer strømlinjet utvendig en Rein
så mye sot som på NC. Det kan hende det avkortet kjegleform forlenget med ca 2 m sitt. Om de var forandret innvendig vet
kunne ha virket ved skråplan inn-vendig og var i forkanten av skorsteintoppen og jeg ikke, om de virket vet jeg heller ikke
i kassen og med rundere former opp mot der var det mindre sotnedfall. Hvordan for de er de eneste jeg har sett utenom
toppen akter. Den skulle også ha vært det var med nedfallet på de to andre de på Rein.
kikket på toppen og med noe skrå og søsterskipene Borgnp (1958) og Borgholm Da jeg var 2nd og Ist.maskinist på
avsluttet ca 40 cm fra akterkanten. Hele (1959) vet jeg ikke, men de hadde noen Rein i 1960 og i vel to år var det enda

Håkon Larson-Fedde har et hilde av et ukjent norsk skip, fotografert rundt århundreskiftet, og allerede dengang av moden alder. Noen som kan gi
en pekepinn om navn og identitet?

Skorsteinen til TT Rein.
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verre for det skulle brukes noe sotpul- Nord Europas største tanker ved levering
ver inne i brennkammeret en tid før til en annen norsk overtok noen måneder
sotblåsingen. senere.

I april 1965 kom jeg tilbake til Rein mvh Olav K Westby Finnsnes
som maskinsjef og ved første dokking
ble vingene fjernet, det var sprekker
i stagene og konstruksjonen som av Al Morgan
sikkerhetsmessige forhold gjorde det I Skipet nr 4-07 side 02 er det foto av
nødvendig. Rederimerkene ble brent av Bergesund 1959, den ble som nevnt solgt
og sveist direkte på skorsteinen. Så ble til Egypt i 1967 og fikk navnet Al Morgan
en kon ca 1,5 m høy sveist på toppen av og fra 1996 er den Salem Carrier. Har
røkopptaket som var i akterkanten av sjekket opphuggingslister fra 2003 og ut
skorsteinen. Nu ble det mindre sotned- 2007, men den er ikke funnet som opp
fall, men til gj engjeld kunne vi ikke kjøre hugget. Også sj ekket skadelisten 1994 til
med full fart på 19 knop, for det ble for 2007 uten at den er nevnt.
stort luftovertrykk i kjelen. Forlengelsen Vedlegger et «Samlefoto» fra 1985
skulle nok ha vært nærmere sylindrisk. okt 23 da vi lå nesten ved siden av den i

Et lite apropos så hadde France/ Alexandria med Norbellaog losset trelast.
Norway to litt uvanlige skorsteiner, det Da lå den som lagerskip for talg, fortalte
var likevel mye sotnedfall også der sa vår agent, og det var stadig mindre tank
noen av ofhserene som jeg senere seilte skip og lästet ved den. Siden vi lå så nært
sammen med. var det ikke mulig å få helfoto av den så

En liten ekstra korreksjon: Rein var jeg har satt sammen begge halvparter
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senere.

av skipet og fått et litt buet skip og det
mangler noen meter på midten. På foto
i Skipet kan det se ut som det har vært
brann i skipet.

Tror ikke den blir hugget snart i Ale
xandria, da de holdt på med et skip like
ved oss og kunne ikke se noen forskjell i
arbeidet på vel den uken vi var der.

Jeg vil bare foreta en rettelse i «Skipet»
nr. 7-2007 side 6. Det gjelder dansk tråler
«Isafold». Det står at den skal ha vært ved
kai ved Steinsjøen i Sømna i Nordland,
og ødelagt slingrekjølen.

Ang. kaia ved Steinsjøen så reiste den
til sjøen for mer enn 50 år siden! Det var
ei trekai som sto på trepæler med gang
vei til land. Alt dette er borte nå!

Jeg bor ca. 2 km. i luftlinje fra Stein
sjøen og har god utsikt dit, men har aldri
sett noen tråler der borte. Sørligste sted
med sildemottak i Nordland er Træna».

Stig Sømhovd, 8920 SØMNA

Fra Per Eliassen i Bladet Tromsø fikk

redaktøren förelagt to foto av et krigs
skadet vrak, fotografert i Tromsø rundt
1918-20 av Osvald Steen Jacobsen. Sil
dene tilhører nå Tromsø Museum. Ved
hjelp av Olav K Westby og Erling Skjold
lyktes det på kort tid å finne ut av histo
rien. Olav skriver:

Endelig har jeg det helt sikkert, det er
Baklan ex Earl of Forfar som er på foto
fra Tromsø i 1919.

Dagbladet Tromsø skriver 13 august
1919 at Bakland 7800 dwt kom i går
kveld til Tromsø på vei til Newcastle for
reparasjon. Bladet Nordlys skriver 13
august at Bachland kom i går til Tromsø
fra Archangel.

Avisene skriver ikke navnet korrekt,
men det er jo små bokstaver og i tillegg
også skrevet med kyrrilske bokstaver
navnet på russisk.

mvh Olav K Westby

Isafold i Sømna?

Vrak i Tromsø

Al Morgan

Vraket av Earl ofForfar.



Festningskaien i Bergen fotografert rundt 1930. Er det noen som kan kjenne igjen skipene?
Prospektkort via Rolf Clausen

Videre har jeg undersøkt med WSS
register og Miramar Ship Index og det
har ikke vært noe skip med navn slik
avisene skriver.

Nordlys skrev at bare kapteinen hadde
overlevd den voldsomme eksplosjonen i
1916; han var på land, mens de øvrige av
mannskapet som var om bord omkom.

Vedlegger også en notis fra Nordlys
fra 1919 08 20 som viser at det var en del
trafikk på Russland eller kanskje USSR
i de tider.

Det nevnes også russiske tralastbåter
og også båter fra England og Tyskland i
trafikk til de nordlige farvann og at de
stopper i Tromsø, mest sannsynlig for
bunkring.

Også tanken om at det neppe var en
av Norsk Bjergningskompagni sine berg
ningsbåter viser seg å være riktig, da det
er en engelsk taubåt som sleper vraket.
Denne taubåt er det ikke sikkert har hatt
noe med bergningen å gjøre, men bare
sleper den til verksted fra Archangel.

Clincher (taubåt) som nevnes noen
dager senere var bygget i USA 1892 som
Scmnton og overtatt i 1916 av Canadian
Salvage Association. Den var på 300 t
ble i 1916 overført til England ved The
Admiralty og solgt for opphugging i nov
1920. Hugget først i 1926.

Data for EARL OF FORFAR
Earl of Forfar SS, Co., Ltd. (Marshall & W
L Dobbie), Glasgow

Verft: Russell & Co., Port Glasgow #
595 4453 grt 385.0 x 49.7 fot. 1 Trippel
steam engine (10) knot

Severely damaged, 8 Nov 1916, by ex
plosion ofthe Russian munitions steamer

Baron Dxiesen, GTE, salved by Russians,
repaired and returned to service. ** o tU-eriySiling

1917 Baklan (bAKJIAH) West Russian skoleåret 1965-1966 gikk jeg på skips-
SS. Co., Ltd., Arkhangelsk Zapadno- førerlinjen på Oslo Sjømannsskole. Dess
russkoye parokhodstvo. (repaired at veiie har jeg og flere med meg glemt
Hamburg 1919) navnene på alt for mange klassevenner.

1920 Mette Jensen A/S D/S Mette Jen- Er det noen som kienner se§ W™ eller
sen (Hans Jensen), Copenhagen. *** kjenner noen, vennligst gi meg opplys

1921 Sachsemvald Hamburg-Amerika ndl§ei enten på e-mail eller telefon.
Linie Hamburg Foran fra venstre: ?,?,? Thomassen, ?
J Sold Nov 1931 to G. Oberti, Genoa. Fa«erli ' ? Barstad’ K i e11 Ørgersen
Broken up at Savona 1932 1932, arr Andre rekke fra venstre: Svein Rikard
7 2 32 Tandberg, ?, Svein E. Tangen, ? Hahn, ?,

** Jeg tror ikke den ble «returner til ser- Bakerste rekke fra venstre: ? Smith,
vice» etter at den ble berget av russerne, Einst Henry Solheim, ?, Harald R. Giil.

men heller lagt på stranden slik som i mvh $vejn g Tangen
de senere år. Sjusjøveien 40 - 2372 Brøttum

Over; Skipsførerlinjen på Oslo Sjømannsskole 1965-66. Noen kjente?

*** Erling har funnet ut at HAPAG kjøpte
Baklan i desember 1919 og flagget det ut
til Danmark og tilbake til Tyskland i mars
1921 ifølge boken til HAPAG.

Dette sikkert for å unngå at den ble
beslaglagt av de allierte i tiden rett etter
krigen.

Håper at Skipet kan få bruke foto av
vraket for en nokså komplisert «etter
søkning» av et ukjent vrak, men likevel er
det gode foto av skipet i Tromsø 1919.

Kanskje de nye detaljer kan glede
besøkende på Tromsø Museum.

Bildet av Bandeirante på side 33 i nr 4.07
må være tatt i Ålesund, mener Arne
Lynghjem. Skipet synes å ligge ved Stor
nespiren/Prestpiren og laste klippfisk.

Knut O. Morgan Evensen.

sveintangen@mtulink.com

mvh Olav K Westby

Tlf: 62 35 87 69
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Q Årets temakalander fra NSS lokalförening Nordmøre er viet dampskipsekspedisjoner i distriktet. Q
_ Kalenderen er som tidligere lagt opp med en historisk artikkel og et historisk biide til hver måned. _

Forsidebildet er et glansbilde fra handelsstedet Vågland på 50-tallet, w

j og ellers er midtsidene viet et «Situationskart» fra 1905, utgitt av Nordmør Dampskibsselskab j
* som viser veier og dampskipsruter. **
F I likhet med de tidligere er årets kalender i seg seiv en lokalhistorisk publikasjon

- et samlerobjekt som settes i bokhyllen når dets funksjon som kalender er over.
K Dag Bakka Jr l\

VnlrtnrJrtKrtn I/rtn+Ar l/rr»nr\r \s o EI/“.r. trn *

* Kalenderen koster 50 kroner + porto og kan bestilles fra: *

£ £
Jørgen Strand,

f tlf. 936 33 824 - e-post: iorqen.strand@runbox.no f

SKIPET NR. 1 - 2008

DAMPSKIPSEKSPEDISJONER
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 16. november 2007 - 31. januar 2008

2711 Johannes H. Hansen Marislet 12 9100 KVALØYSLETTA
2712 B Karl T. Bjørkelund - 5428 FOLDERØYHAMN
2713 S O.H.Meling & Co.AS Postboks 217 4001 STAVANGER
2714 Ole Georg Fallan Sandbrauta 17 7350 BUVIKA
2715 Arnt Gunnar Andersen Sundeveien 12 A 4550 FARSUND
2716 0 Johnny Dolve Skippergata 2 3770 KRAGERØ
2717 B Oddvar Nes Storevardsbrekka 31 5305 FLORVÅG
2718 B Johan A. Kvamme Bjørndalsbrotet 168 5171 LODDEFJORD
2719 0 Egil Arne Halås Hallagerbakken 60 B 1256 OSLO
2720 Oddmund Sivertsen Vika 7790 MALM
2721NM Ole Kristian Stokke Mestergate 27 6508 KRISTIANSUND
2722 Bergshav Management AS Postboks 8 4891 GRIMSTAD
2723 H Kurt Ådnanes - 5437 FINNÅS
2724 Odd R. Holmvik Nersgate 15 B 8800 SANDNESSJØEN
2725 NM Per Kvalvik Kvalvikveien 88 6520 FREI
2726 NM Reidar Johan Kjelle Skanseveien 21 6507 KRISTIANSAND
2727 H Hans Mørch Ferkingstad Legevegen 14 B 5542 KARMSUND
2728 H Industripartner Karmøy AS Frinesvei 13 4291 KOPERVIK
2729 B Olav Aag Postboks 215 5342 STRAUME
2730 Eilif Hatlevik - 5986 HOSTELAND
27310 Arthur Iversen Kjerkevegen 5 2090 HURDAL
2732 0 Einar-Erik Eriksen Nedre Eikervei 1 3045 DRAMMEN
2733 H Harald Halvorsen AS Postboks 113 5501 HAUGESUND
2734 Finn Jonny Hugøy Dalesund 6924 HARDBAKKE
2735 0 Odd Lehtigangas Bjørkeli 1923 SØRUM
2736 0 Andrew Glasse Pettersløkka 26 A 3040 DRAMMEN
2737 B Kjell Ivar Bjørgen Slettanesveien 42 5457 HØYLANDSBYGD
CAN 2738 Steinar J. Engeseth 11 Morris Drive, Suite 206

2739 NV NVS-Selskap

Burnside Industrial Park,
Dartmouth NS B3B1M2
Postboks 794

CANADA
6001 ÅLESUND

2740 NM Lars Klaven Siktepunktet 40 6514 KRISTIANSUND
27410 Helge Einar Djupvik Tiurvegen 26 3741 SKIEN
2742 0 Stein Auno Gevisvegen 9 2830 RAUFOSS
2743 B Gunnar Melstveit Strandebarmvegen 657 5630 STRAMDEBÄRM
2744 NV Christian Beinset Storevågen 17 C 6020 ÅLESUND
2745 H Arne Olufsen c/o A.Olufsen Skipsservice AS

2746 0 Harald Tønseth
Postboks 2123
Riksveg 222 nr. 110

5504 HAUGESUND
2312 OTTESTAD

2747 Arne Langfeldt Kjerrsheia 11 4621 KRISTANSAND
2748 S Kenneth Egge Trygve Bores veg 20 A 4352 KLEPPE
2749 0 Geir Gullaksen Potoppidans gate 14 A 0462 OSLO
2750 B Hugo Carl Lutcherath Våkleivskogen 139 5155 BØNES
2751 Roy Ernst Berntsen Kongens gate 75 4610 KRISTIANSAND

Dødsfall:
669 B Otto-Jarl Framnes 5052 BERGEN
434 0 Oddvar M. Haugen 3154 TOLVSRØD
1655 B Ragnvald Pile 5470 ROSENDAL
34 B Bjørk Tveit 5019 BERGEN
278 Karl Vie 6984 STONGFJORDEN

Utmeldinger:
2172 H Ingvar Eriksen 5547 UTSIRA
1904 NM Tore Grønseth 6512 KRISTIANSUND
1383 Kjell Otto Hansen 4624 KRISTIANSAND



Torsdag B. november hadde medlems- stokk, alt etter størrelsen på skipene. Videre Vi hadde bestilt mat hos en av byensmøtet «Skipskonstruksjon før og nå» hvordan man dro til skogs for å finne trevirke kafeer, maten bestod av julemat, svineribbe,
som tema. Denne kvelden hadde vi to kåsø- til byggingen, noe som ble svært forenklet pinnekjøtt, medisterkake og pølse med tilbe
rer, Einar Sæter tok for seg halvmodellen og når man begynte med å laminere spantene. hør. Drikke til maten holdt föreningen.
John Kleivset som tok for seg konstruksjon Bortsett fra enkelte tommelfingerregler, ble Klokken 19.00 satte vi oss til bords. For
med hjelp av data. alt arbeidet gjort på erfaring. mann Eivind ønsket velkommen ,så etter noen

Kvelden var delt inn i to, med medlems- Deretter tok John for seg dagens skips- praktiske opplysninger ble maten servert,
møte klokken 19 00 til 19 30 og som åpent konstruksjon på datamaskin. Han viste hvor- Stemningen rundt bordet var munter og
møte fra klokken 1930. Møtet var avertert i dan man fikk fram tegningene og arbeidet avslappet. Maten smakte fortreffelig,
byens avis Tidens Krav. Trass i dårlig vær, var med disse. Med tredimensjonale tegninger Etter at alle var forsynt, trakk vi inn i så
det 22 personer til stede denne kvelden. Og kan man se hvordan ting vil fungere og hvor- longen til kaffe med noe godt «attåt». Her
som vanlig solgte vi kaffe og vafler. dan skipet vil fungere i praksis.

Jørgen presenterte da kalenderen for En stor takk til Einar og John.
2008, som har tittelen «Dampskipsekspedi- Møtet ble avsluttet klokken 21.00
sjonerpå Nordmøre». Kalenderen kom rett fra
trykkeriet og vi fikk også anledning til å kjøpe Torsdag 13. desember hadde vi vårt årlige det også tid til
denne. Et meget flott produkt var det blitt. julemøte. Det eneste på programmet var god Medlemmene tok kvelden litt etter litt, da-

Så var det klart for kveldens tema. Einar mat og drikke i godt lag. Vi ble 25 stykker som gen etter var jo tross alt arbeidsdag, men de
tok oss med gjennom halvmodellens historie. benket oss rundt bordet denne kvelden. Skip- mest sandhaftige avsluttet rundt midnatt.
Vi gikk gjennom hvordan halvmodellen ble perforeningens vaktmester, med hjelp, stod for Dette ble en hyggelig kveld, noe som også
laget, og hvordan dette ble overført til måle- serveringen, slik at kaffekomiteen fikk frikveld. tilbakemeldingene tyder på.
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fortsatte den gode stemningen, og noen
gode historier ble fortalt. Einar benyttet igjen
anledningen til å reklamere for årsmøtet i
Trondheim til sommeren. Et lite vinlotteri ble

2582 0 Sverre Heggestad 3193 HORTEN
1543 0 Bjørn Isaksen 3133 DUKEN
2394 Aage Moen 7190 BESSAKER
1702 S Arild R. Torjussen 4012 STAVANGER
2586 0 O.T. Tønnevold AS 4891 GRIMSTAD

Adresseendringer:
FIN 188 Rolf Alander Vohloinstentie 119 FIN-08700 LOHJA
2057 Steinar Alrek Hjetlandsbakkane 6993 HØYANGER
1788 B Asgeir Larsen Andersen Vikanesldeivo 37 5410 SAGVÅG
828 H Kjell Anfindsen Martin Nielsens gate 48 5529 HAUGESUND
2464 Oddvar Brandt ukjent adresse
865 H Bror Tr. Eriksen ukjent adresse
1934 0 Paul Roar Fjeld Onsrud Østre 2056 ALGARHEIM
1384 Kåre Fosse Tønnevolds gate 29 4877 GRIMSTAD
AU 1613 Richard Godson P.O.Box 161

BERRY NSW 2535 AUSTRALIA
2432 S Sølve Hatteland Monanevegen 168 4120 TAU
2423 H Lodvar P. Hesseberg Rekavikgate 11 5515 HAUGESUND
2056 B Nils Sverre Krossøy ukjent adresse
2511 H Jan Emil Larsen Snarkbergvei 45 4270 ÅKREHAMN
2598 B Ingrid Liavik Bønesskogen 284 5152 BØNES
703 H Sjur Lothe Skipshandel AS Postboks 543 5501 HAUGESUND
1834 B Audun Lygre Bernestangen 5283 FOTLANDSVÅG
1730 Arne Juell Myklebust Grønningveien 8 B 4950 RISØR
2162 Morten Pedersen Svend Foyns veg 7 9990 BÅTSFJORD
1495 Jan G. Seeberg ukjent adresse
2509 NM Jørgen Strand Røsandeidet, Bremsnes 6530 AVERØY
1086 H Jostein Syre Postboks 325 4291 KOPERVIK
1021 S Anders Vegstein Holbergs gate 18 Leil.301 4306 SANDNES

Adresseendringer m.m. sendes LeifK. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

NORSK
SKI PSFARTSH ISTORISK
SELSKAP



Røkesalongen

Sea-Cargos innbefraktede Astrea er bygd på Langsten Slip & Båtbyggeri i 1990for Finnlines,
men eies i dag av et norsk KS. Foto Ole Jakob Dingen, 14 januar 2008.

brigtsen» til Halten AS i Trondheim.
GOD S RUTErART Dette er et samarbeid mellom Egil Ulvan

Nor Lines AS Rederi AS og Safir AS i Tromsø (har båten
Nor Lines har sammen med Nørresund- «Safir»).
by Rederi AS kjøpt «Lomur» og «Blikur» Båten har fått nytt navn «Feed Bals
fra Faroe Ship som har hatt dem i rute fjord» og skal seile i forfart med Balsfjord
mellom Færøyene og Danmark. NR skal som Base. Hun har nå i startfasen også
ha ansvaret for driften av skipene som vært her sør på kysten/Baltic.
skal seile i DIS (dansk flagg).

«Nordvik» ex. «Lomur» startet opp
med en «charter»-tur Vestlandet - Cux-

haven - Gdynia i slutten av januar/ HURTIGRUTEN
begynnelsen av februar. Natt til 29. desember fikk cruiseskipet

«Nordvåg» ex. «Blikur» forventes «Fram» en kortere motorstans ved
overtatt i starten av februar. «Nordvik» Browns Bluff i Antarktis. Skipet drev inn
ble overtatt i januar. Begge båtene gjen- ien brefront og skadet bla. ene livbåten,
nomgår verkstedsopphold i Danmark før Skipet ble tatt inn til den chilenske basen
de startet opp for Nor Lines. Frei på King George Island for inspek-

NL leier inn disse to skipene for å øke sjon. Skaden var av en slik art at skipet
kapasiteten i rutesystemet. Når begge to fortsatte til Ushuaia i Argentina,
skipene er klar vil det bli opprettet en For å utbedre skaden permanent ble
samseilingsrute for disse to. Samme type cruiset 2. januar fra Ushuaia innstilt,
skip som «Nordkyn», men en del større. Skipet var tilbake i normal seiling 10.
Bygd ved Fosen Mek. januar fra Argentina til Antarktis.

Fiskernes Agnforsyning «Lyngen» ble solgt og overtatt av nye
Selskapet gikk konkurs våren 2007. «Lud- eiere Lindblad Expeditions i slutten av
vig Andersen» har ligget lenge i opplag oktober 2007. Skipet får navnet «Na
i Kristiansund. tional Geographic Explorer». Hun får

FA har solgt skipet til Silversea AS i Bahamas-flagg. Skipet skal gjennomgå
Bergen som overtok henne i slutten av en 8-måneders ombyggingsperiode og
november. Hun har fått nytt navn «Sil- være klar for cruise i juni 2008.
ver Fjord» (Panamaflagg) og fortsetter i Mot slutten av januar ble skipet seilt
frysefart. fra Göteborg til Las Palmas og videre

FA har i januar solgt «Aldor Inge- verksted der.

I starten av januar var «Finnmarken» i
Oslo noen dager i forbindelse med reise
livsmessen på Lillestrøm.

«Trollfjord» ble tatt ut av rute i Harstad
25. januar på nord og seilte til Tromsø
som festivalskip under Nordlysfestivalen
25.-27. januar. 27. januar var det avgang
på kvelden fra Tromsø til Murmansk via
Hammerfest,Honningsvåg 28.1, Vardø
29.1 og til Murmansk 30. januar. Skipet
var tilbake i Kirkenes 31. januar der
«cruiset» ble avsluttet.

3. februar ankom «Trollfjord» til Molde.
Her lå skipet i 3 dager som hotell-skip un
der en kommunekonferanse. Fra Molde
seilte skipet til Tromsø og tok opp igjen
ruta derfrå sørgående 9. februar.

4. mars går «Polarlys» ut av rute i Bodø
nordg. og seiler til Narvik som hotell/
festivalskip. Det blir arr. tur fra Bodø 4.
mars kl. 13.00 til Narvik kl. 21.00. Det er
også planlagt fjordcruise til Skjomen med
h.ruta. 9. mars tar «Polarlys» opp igjen
ruta si på sør fra Svolvær.

10. mars vil «Nordnorge» ankomme til
Buenos Aires etter avsluttet sesong i An
tarktis. Skipet drar så over til Las Palmas
for vårcruise i Middelhavet og vårcruise
hjemover til Norge.

26.3 - 7.4 seiling Las Palmas - Ve
nezia.

Etter ankomst Bergen seiler «Nord
norge» på sjømannscruise til Gdynia.

Avg. Bergen 3. mai kl. 16.00 til Gdynia
5. mai kl. 17.00

Avg. Gdynia 6. mai kl. 17.00 til Bergen
8. mai kl. 16.00

9. mai tar «Nordnorge» til på første vår
tur i Hurtigruta til Kirkenes. Samme dag
avslutter «Nordstjernen» ruta si i Bergen
og tar litt vårpuss før hun seiler til Sval
bard på sommercruise også i år.

I år har Hurtigruten valgt å bruke Aibel
(gamle Haugesund Mek.) som verksted
for tre av skipene. De var ute en rundtur
hver: «Richard With» fra 8.1, «Midnatsol»
fra 13.1 og «Kong Harald» fra 22.1

«Vesterålen» ble tatt ut av rute 25. ja
nuar i Bergen og skipet seilte til Ørskov
verftet i Fredricia, Danmark. Planen var

7.4- seiling Venezia - Lisboa
21.4- seiling Lisboa - Bergen

Spalteredaktør:
Frode Folkestad
frfolkes@online.no
Medredaktør:
Lars Helge Isdahl
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ankomst/ inndokking 27. januar. Skipet
skal få montert stabilisatorer bl.a. og er
planlagt tatt ut av rute for 3 rundturer.

Fredag 23.november gikk cruiseskipet
«Explorer» på et isfjell i Antarktis og
sank kort tid etter. Passasjerene ble satt
i livbåter og berget av «Nordnorge» som
kom til unnsetning.

Color Line
«Peter Wessel» er solgt til Middelhavet
og avslutter ruten Larvik - Hirtshals 6.
april. Deretter et par dager med innstil
ling inntil «Christian IV» starter opp
10. april.

«Christian IV» avslutter ruten sin
Kristiansand - Hirtshals 24. februar.

«Superspeed 1», den første hurtigferja fra
Aker Yards, Finland, ble sjøsatt 1. august
2007. Første prøvetur ble foretatt 12/13.
januar og siste 31. januar.

Hun skal leveres 7.2 fra verftet. 28.
februar er det dåp i Kristiansand og 29.2
er det visningstur til Danmark. 1. mars
skal «Superspeed 1» i rute Kristiansand
- Hirtshals.

«Superspeed 2» ble sjøsatt 20. januar.
Planlagt levering er satt til 5. juni og dåp
i Larvik 19. juni.

21. november 2007 ble «Color Festival»

avtalt solgt til Medinvest SpA (Corsica
Ferries). Skipet ble tatt ut av rute Oslo -
Hirtshals rundt årsskiftet, overlevert nye
eiere. «Prinsesse Ragnhild» startet opp i
rute 8. januar mellom Oslo - Hirtshals.

2. januar ble Vestlandsruten nedlagt.
Da hadde «Prinsesse Ragnhild» sitt siste
anløp i Bergen. Skipet forlot byen samme
ettermiddag og stevnet til Oslo for noen
liggedøgn før rute Oslo-Hirtshals.

Nye Kyst-Link
«Pride of Telemark» grunnstøtte på
moloen i Hirtshals natt til tirsdag 11. sep
tember 2007. Ligger nå i Fredrikshavn /
Danmark for omfattende reparasjon.
Wartsila/Hirtshals har hovedkontrakten
og er prosjektansvarlig. Forventes ferdig
i starten av mai 2008.

Rederiet har leid inn den estiske ferjen
«Fantaasia» til rutene Langesund -
Hirtshals og Langesund - Strömstad
(dag-seiling t/r). Startet opp i rute fra
Langesund ll.desember kl. 19.00.
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«Envoy» er utleid for fart i Irskesjøen
i regi av P&O Ferries.

Masterferries
Masterferries er solgt til Fjord Line, og
hurtigfergen «Master Cat» ble overtatt
i desember og fikk navnet «Fjord Cat».
Skal fortsatt seile i rute Kristiansand -
Hanstholm.

Fjord Line
23. januar kom «Atlantic Traveller» til
bake til Bergen i nye farger og med nytt
navn «Bergensfjord» etter verksteds
opphold i Danmark. Fjord Line har kjøpt
henne tilbake, men skipet fortsetter
under dansk flagg.

Stavangerske
Ferjene «Masfjord» og «Boknafjord»
ligger i opplag i Stavanger. Benyttes
periodevis som avløsere.

TTS- Ryfylke
Tide Sjø har kjøpt «Strandafjord» og gitt
henne navnet «Tyrving». Båten er malt
i Tide sine farger og hun var klar tidlig
i januar.

«Vindafjord» er ferdig med leie
perioden hos Tide og er seilt nordover
i januar for midlertidig opplag i Bindal
(sør av Brønnøysund).

Tide Sjø
Tide Sjø AS overtok 1. januar 2008 driften
av ferjesambanda Hjelmeland-Nesvik-
Ombo og Sand-Ropeid.

På Hjelmeland-sambandet bruker
selskapet «Hjelmeland» somhar gått der
tidligere. På Sand-Ropeid er «Strand» på
plass, ny 50-bilers ferje.

Ferja «Sunnhordland» er seld til rederiet
Gestas Deniz Ulasim Turizm Ticaret AS
i Canakkale, Tyrkia.

Den har fått nytt navn «Gokceada 1»
med hjemmehavn Istanbul. Ferja skal gå
i rute mellom øya Gokceada i Egeerhavet
og byen Canakkle i Tyrkia.

Avgang Bergen tirsdag 22. januar ved
0600-tiden med los til Marsteinen og vi
dere sørover. Det var planlagt stopp bl.a
i Gibraltar på turen til Tyrkia.

«Bjørnefjord» ligg i opplag på Lepsøy
(Os). Benyttes som avløserferje.

INNENRIKS
RUTEFART

Florø Skyssbåt AS
Florø Skyssbåt AS har bestilt ny kom
bikatamaran hos Brødrene Aa i Hyen.
Båten skal ta 70 passasjerar og 3 bilar
og gå i ruteområde Vest og Nord i Florø
bassenget som erstatning for «Dagning»
som snart har gått her i 20 år.

Den nye kombibåten «Øyservice»
vart døypt i Hyen laurdag 24.november.
Nybåten kom i rute i Flora-bassenget i
desember.

Fjord 1 gassferjer E39
Lørdag 2. februar hadde «Mastrafjord»
verkstadsdag m.m. i Arsvågen. Då inn
traff et historisk øyeblikk i det «Bergens
fjord» og «Stavangerfjord» gjekk i rute
saman på Boknafjorden.

«Bergensfjord» gikk nordover igjen
om kvelden fra Boknafjorden til Bjørne
fjorden og Halhjem/Sandvikvåg som den
ne dagen berre hadde 2 ferjer i drift.

Fjordl FSF
Fylkeskommunen har lyst ut anbod
for snøggbåtrutene Bergen - Sogn
og Fjordane i perioden 01.05.2009 til
30.04.2017. Planen er at det skal byggast
4 nye båtar.

Innstilling frå Fylkesutvalet blei
gjort før jul. Grunna usemje mellom til
bydarane og Fylkeskommunen er under
teikning av kontakt midlertidig utsett. I
starten av februar vart det gjort vedtak
om at anbodet skulle bli avlyst.

12.november starta kombibåten «Vetle
fjord» (ex «Fjordlys») opp i ny båtrute
Frønningen - Kaupanger og Gudvangen
- Flåm i vinterhalvåret. Grunna mykje is
måtte «Vetlefjord» takast ut av ruta etter
kort tid og ferja «Fjærlandsfjord» vart
sendt til fjords att frå Bergen.

Det er bestemt at «Fjærlandsfjord»
skal gå i ruta Gudvangen-Flåm i vinter.

Statens Vegvesen har tildelt Fylkes
baatane anbodet «Nordfjordpakken». Det
betyr at FSF skal fortsette å drive Anda-
Lote, Isane-Stårheim og Måløy-Oldeide-
Husevågøy Driftsperioden vert frå 1.
januar 2009 til ll.desember 2016.

«Gulen» er sett inn på Anda-Lote frå
årsskiftet.

Til dei to andre sambanda har FSF
bestilt to 42 bilers pendelferjer hjå Fisker
strand Verft for levering våren 2009.

Etter lang tids opphald i Trondheim
gjekk «Sogn» avløysning på Moldefjor
den nokre veker i oktober.

3. november kom ferja til BMV i



Bergen for 25-års klasse. Ein rekna 3 sember for klargjøring og oppstart fra Kristiansund. Ferja kom seg av sjølv og
vekers verkstadsopphald før ferja gikk 1. januar 2008. «Ølen» ligg ved Fisker- gjekk til kai i Kristiansund. Ferja fekk ein
nord igjen til Moldefjorden. I midten av strand Verft som reserveferje del skade og var på verkstad i lang tid.
februar sigla ferja til Trondheimsfjorden
for avløys-ingsfart Flakk-Rørvik.

Anbud - Ferjeruter
i Møre og Romsdal
Tide Sjø AS var anbudsvinner for fem «Melshorn» fortsetter inntil Tide sine Ferja «Voksa» er solgt til Karibien i
fergeruter på Ytre Sunnmøre med opp- nybygg fra Fiskerstrand Verft er klare. desember. Flo har fått nytt navn «Gem
start 1. januar 2008. Rutene er

• Larsnes-Åram-Voksa-KvamsøYa («Kvam»)
• Årvik-Koparnes, («Austevoll»)
• Volda-Lauvstad, (nybygg «Lauvstad»)
• Hareid - Sulesund (2 nybygg)
• Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya («Os»).

Dei gamle HSD-fergene blir litt ombygd dalsvågen og Aukra - Hollingsholmen. på Sekken. Ho skal gå inntil «Sekken»
og pusset opp før dei blir sendt til Møre. Anbodsoppstart er 01.01.2010. lanbodet ex. «Hareid» er klar og ombygd ved
På «Os» er m.a. hengedekket tatt bort. vart det kravd gassferjer i sambandet Vegsund Slipp.
Kontrakten lyder på seks år med mulig- Molde - Vestnes og elles ei større ferje i Ferja er selt til et entreprenørselskap
heter for ytterligere to år. sambandet Sol-holmen - Mordalsvågen i Haugesund. «Edøy» ligg no i starten av

Nor-Ferjer AS har bestilt to 120-bilers enn den som gar der i dag- februar på Bolsønes Verft i Molde der ein
pendelferjer ved Fiskerstrand Verft (MM F) ordl MRF hadde den klårt lågaste m.a. har montert baugpropell.
105 FE mk.II») til Hareid-Sulesund for anbodssummen og er tildelt løyve for
levering i juni 2008. desse sambanda i 10 år frå 2010. Også ei anna gammal ferje frå MRF ligg

I tillegg har rederiet bestilt en 50-bi- Rederiet teikna kontrakt med det på Bolsønes no. Det er gamle «Torulf»
lers pendelferje ved Fiskerstrand. (MM polske verftet Remontowa for bygging som er seld til Karmøy. «Torulf» har lege
63 FE) for levering i desember 2007. av 3 gassferjer. Det er FMG Marin i lenge ved kai i Molde eigd av private før
Samtlige 3 ferjer er designet hos Multi Bergen som har prosjekteringsansvaret ho no vert seld.
Maritime i Førde i samarbeid med re- for ferjene. Dei nye gassferjene vil gi ein «Nørvøy» er tatt ut av rute på Hjø
deri/verft. reduksjon i utslepp av C02 på ca 20% rund-fjorden og lagt i opplag i Hjø

og ein reduksjon Nox utslepp på ca 85% rungavåg. «Eiksund» har overtatt på

50-bilers ferja ved Fiskerstrand fikk nav- samanlikna med dagens ferjer. Ferjene Hjørundfjorden fra 31. januar,
net «Fauvstad» og skal avløse «Ørland» vil °gså vere fri for partikkelutslepp.
3 uker i nov/des. da sistnevnte skal til I sambandet Molde-Vestnes vil vi få Etter at Tide overtok fleire samband på
garantiettersyn på byggeverftet. Nye ein kapasitetsauke på ca 28% samanlikna Søre Sunnmøre fra 1. januar er MRF
«Fauvstad» ble døpt 17.desember ved med hagens kapasitet. sine ferjer omplassert til andre samband
Fauvstad ferjekai. i fylket.

Tide Sjø sendte «Austevoll», «Kvam», «Bjørnsund» gikk på grunn 6.desember
«Os» og «Ølen» nordover til Møre i de- 1 20.00-tida ved innløpet til Sørsundet i

Godsruteskipet Folla (ex Hardangerfjord) er nå blitt blåmalt. Foto Geir Svendsen

1. januar 2008 starta Tide Sjø opp med ferje mellom Kristiansund - Bremsnes
eget materiell på 4av sambanda. På Ha- utover kvelden 6.12. Neste dag hadde
reid - Sulesund er det inngått avtale med MRF på plass reserveferja «Veøy.
Hurtigruten ASA om at «Vardehorn» og

Fjordl MRF
Gjennom den såkalla «Romsdalspak-
ken» anbodsutsette Statens Vegvesen i «Edøy» avslutta ruta si Molde - Sekken
vår ferjesambanda Sølsnes - Åfarnes, i januar. Då overtok «Eiksund» midler-
Molde - Vestnes, Solholmen - Mor- tidig og 31. januar overtok «Finge» ruta

Star 2». Ferja ligg imidlertid fortsatt i
Hjørungavåg no i starten av feb.08.

Hurtigbåten»Mørejarl» var reserve-
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MF Edøy gikk sin absolutt siste xutetuxfxå Sekken måndag 14. januax 2008 kl 10.15, og vax i Molde xettføx kl.11.00. Dexettex gjekk fexja til
Bolsønes ASfox slippsetting. MF Eiksund gåx no i xute 34, og blix visstnok avløyst av MF Lingeføx «gamle Flaxeid» kjem ifebxuax eller maxs.

Ola Gjendemfxå Molde Bymuseum og jouxnalist Øystein Eikfxå lokalavisa Sekken stodfox ei vexdig takk og avskil med gamlefexja.

Tirsdag 6.november ble det kunngjort Hurtigruten ASA
at fylket velger Tide Sjø som hurtig- Bognes-Skarberget: På grunn av bytte 0
båtoperatør. Kontrakten starter 1. januar til ny og større fergebro på Skarberget GAMLE RUTEBATER
2009 og varer i 6 år. blir fergesambandet stengt for all tra- I juni overtok Øygardsbåtane AS båten

Tide Sjø skal bygge 4 nye hurtigbåter fikk fom mandag 04.02.08 kl. 0900 tom «Fredsbudet» (ex «Vestgar») fra Pinsebe
til rutene: tirsdag 12.02.08 kl. 0430. Kapasiteten på vegelsen. Formell reg. i Skipsreg. skjedde
• Hareid-Valderøya-Ålesurid (300 pass.) Drag-Kjøpsvik ble i samme periode økt 8. august. Dei nye eigarane har planar om

Oma Båtbyggeri fra en til to ferjer. og tilbakeføre båten til sin opprinnelige
• Langevåg - Ålesund (120 pass.) Brødrene Aa utgave og bruke henne som eit levande• Nordøvane - Ålesund (120 pass.) Brødrene Aa TT . , , . , , . ,
• Molde - Vestnes - Vikebukt (150 pass.) «Virak» har vært 1 Gdyma til ombygging kulturminne i Øygardsomradet.

Brødrene Aa til anbudsrute Stangnes (Harstad) - Sør- Dei to siste åra har båten lege i opplag

Fosen Trafikklag (FTL) tur tilbake fra Gdynia med mye dårlig sigla til Solsvik i Øygarden der båten
FTL har bestilt 2 nye katamaraner hos vær. Etter stopp i Kristiansand kom ligg no.
Brødrene Aa i Hyen. Begge båtene skal ferja først nordover til Leirvik, Stord om
ha plass til 130 pass. og en rutefart på 30 morgenen søndag 3. februar og deretter Hurtigbåten «Losna» (ex «Starcruise») er
knop. Båtene skalleveres ihhv. desember til Bergen samme ettermiddag. Lerja solgt til Kabelvåg. Båten gikk nordover
2007 og februar 2008. gikk herfrå non-stop til Harstad hvor fra Måløy søndag 28. oktober. Hun skal

Nybyggene skal settes inn på Trond- hun ankom 6. februar på formiddagen. få nytt navn «Able».
heim - Vanvikan («Fosningen» blir da Hun skulle i rute 9.2 og «Godfjord» ble
ledig) og omvendt pendlerrute Trond- da lagt i ro.
heim - Brekstad. De nye båtene får
navene «Trondheimsfjord 1» og «Trond- Hurtigruten vant to anbudskonkurran- drag til denne utgaven av Røkesalongen.
heimsfjord 2» ser Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder

Onsdag 3. mai 2006 starta ferja i øy- fergesambandet Stangnes - Sørrollnes, nye som eldre,
rekka på Frøya opp, Norddyrøy-Sula- samt sambandene Jektvik-Kilboghamn
Mausund. og Forøy - Ågskardet på anbud. Redaksjonen avsluttet 09.02.08 1015A FF
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rollnes (Ibestad). Den har hatt en stevsom i Siggjarvåg (Bømlo) før ho i sommar vart

Hurtigruten overtok fra 1. januar 2008 av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,

Rutebåtredaksjonen takker vår kor
respondenter på kysten for verdifulle bi-

Hurtigruten - Ferjefart Hareid - «Frøyaferja» ex. «Leka II» er satt inn Stangnes - Sørrollnes skal utføres av
Sulesund

«Melshorn» og «Vardehorn» seiler i ruta
på ruta. «Virak» som er ombygd i Polen.

Sambandene Jektvik - Kilboghamn
Hareid-Sulesund. Når Tide Sjø overtar Innherredsferja og Forøy - Ågskardet får «Rødøy» og
skal disse to ferjene til Nordnorge. «Ytterøy II» er solgt til FFR og omdøpt

«Jøfjord».
«Bognes» i trafikk fra 1. januar 2008.

«Rødøy» tilfredsstiller kravene uten
Tide Sjø tildelt hurtigbåtkontrakt i
Møre og Romsdal

«Ytterøy» er for salg. vesentlige endringer, mens på «Bognes»
har fått en mindre ombygging.
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Sunnhordland har fått tyrkisk flagg ved Tollbodkaien i Bergen 19. januar, fotografert av Harald Sætre.

Over: Austevoll og Sykkylvsfjord hytter rute, foto Tor Arne Aasen
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Selvlosseren Pioner er ferdig norsk eie og ligger i hjembpen Kopervik 21deseni.ber 2007, klar for brt./1975/1978/1990/ex Frohuvet-06,

1997/ex. Geixodd-75, Everhard Christina- og var viderebestemt til Mosterøy
Lastebåten Pioner (OZ2043/ex. norsk 64/fiskerinr. R-573-K) sett under avgang G.M.Dannevig av Arendal (Havforsk-
Pioner /for flere detaljer se Bjørn Tand- fra Akrehamn på vei til Grenaa for opp- ningsfartøy/LINW/171 brt./1979/1987/
bergs observasjoner nedenfor) sett i hogging 6. januar 2008. (Se også egen ex. Kystfangst-87) observert flere ganger
Kopervik 21. desember 2007. Båten var artikkel om Arizona). langs kai i Farsund i løpet av november
da solgt til Chile og dagen etter bunkret Reketråleren Nivea (LLIF/39 brt./ måned. Forskningsfartøyet kartla da
den på Storesund før båten la ut på en 1954/1991/1996/ex. Sirtrål-08,Elvira-03/ torskebestanden i fjorder og kystnære
lang tur til sitt nye hjemland. R-46-K) sett i Åkrehamn flere ganger i områder av Vest-Agder.

Multi-purpose skipet Acergp Viking/ løpet av januar 2008 etter at båten rett Pioneer Knutsen av Haugesund
JWLL/6472 brt./2007) Sett ved kai i Bø- etter årsskiftet ble innkjøpt til Karmøy (LNG-tanker/LMJK/1687 brt./2004) ob-

avgang til sitt nye hjemland Chile, i selskap med Vineta som er solgt samme vei.
Foto AlfJ Kristiansen

Tråleren Arizona{ LKSZ/ 363 brt./ Dette skjedde en regntung ettermiddag,
1949/1964/1975/1980/1984 /1985/1987/ 5. november 2007. Jago kom fra Mandal

Edda Fauna (2007) sett ved Indre Kai i
Haugesund 12. januar 2008, sammme
dag som skipet ble døpt. Også sett dagen
etter da det gikk til Rosenberg i Stavan
ger for dokking.

Pioner av Torshavn (Selvlosser/OZ
2043/1357 brt./1970/ex. Mellon Pioneer-81,
Windle Surf-79, Zepconcorde-76, Anelise-
Bos-73) observert 19. oktober. Skipet ank.
da Farsund via Kvinesdal låstet med sand

og grus. Kaptein Terje Naley fra Skude
neshavn opplyste at norskeide Pioner
(Storesletten Rederi) etter endt lossing
ville seile i ballast til Kopervik.

Jago av Kingstown, St. Vincent (Shel
terdekker m/sideport/J8B3104/1075

Holstein Express-04, Caroline-01, Trans
Holm-88) observert da hun gikk fra
Farsund etter endt lossing av stykkgods.

vågen på Karmøy 26. desember 2008.
Båten ble levert fra byggeverftet Flekke-

Inspeksj on/reparasjons/ROV-skipet servert i Farsund den 3. og 23.desember

fjord Slipp & Maskinfabrikk A/S i midten
av desember.

Dykkerskipet Bibbp Topaz (Panama-
registrert/ ? brt. 2007) Sett ved kai i
Karmsund Fiskerihavn 26.desember

2007 og ved Killingøy i Haugesund flere
ganger i løpet av januar 2008. Skipet ble
levert fra Fosen Mek.Verksteder i slutten

av oktober og ligger når dette skrives i
Haugesund for div. tester.

Ringnotsnurperen Vesterveg II
(LEHS/897 brt./1968/ 1973/1977/ 1987?/
1991/ ex. Vesterveg-06, Dønnabuen-03,
Kristian Rgggefjord-01, Nordmørshav-88,
Hav-stål-85, Karmøpbas-82, Decca Skan-
ner-76, Warwick Bag-73) sett under ned-
rigging i Langevåg på Bømlo 2. januar
2008. Skal senere hogges på Eldøyane
på Stord.
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Vesterveg II under avrigging i Langevåg, fotografert 2 januar av Alf] Kristiansen
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Redaktør:

alf-kri@online.no

Edda Fauna (2007) sett ved Indre Kai i
Haugesund 12. januar 2008, sammme
dag som skipet ble døpt. Også sett dagen
etter da det gikk til Rosenberg i Stavan-
ger for dokking.
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Den BO.desember 2007 ble det ob
servert to velholdte fiskeknttere av edel

årgang ved kai i Båly, Lindesnes. Begge
bygget i Flekkefjord på 1950-tallet. Dette
var M/K Frida (LMQJ/24 brt./1954/83/
VA-22-LS/ex. fiskerinummer AA-25-G
og VA-47-F) og M/K Yota (LFTH/59
brt./1956/63/ ex. Toya-76/ex. fiskeri
nummer H-70-ØN, R-70-HA, R-88-S og
R-14-SO.

Bilpassasjerfergen Sunnhordland(LGPX/
3780 brt./1993/ex Honningsvåg-00) Sett
under tyrkisk flagg i Bergen 19. januar
2008. Fergen er solgt til Tyrkia og om
døpt til Gokgeada I. Gikk fra Bergen 22.
januar, skulle innom Gibraltar på vei til
Tyrkia

Fiskefartøy, MK Yota (H-79-B), bygd Flek
kefjord 1956, ved kai i Båly den 30. desember

2007. Begge foto Bjørn Tandberg

Den fra Arendal til Farsund nyinnkjøpte slepebåt, Havsøy ankom sin nye hjemby
den 20. desember 2007.
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Den ukjente som ble avbildet i Sandnes
i siste nr. av Skipet (s.5 trur eg må være
Falken II frå 1899. Den har lege nokre
år ved den nedlagde ferjekaia på Garnes
i Bergen Kommune. I følge eigaren står

2007. Tankeren anløp da Gasnor termi- !yf ~
nalen i Lundevågen for lossing av gass , £
fra Kollsnes i Øygarden.

Havsøy (Slepebåt/LFBR/50 brt./1896, y \ m PMRk,,
opprinnelig D/S, senere M/S ex. Risøy- | , x  'i i

gutt -97-, Rolf-93, Hinna-92, Grissly-83, \ . yl 1 1 V
Thorsherg-73) ankom sin nye hjemby l HAVSØY

Farsund fra Arendal den 20. desember 7

ra
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Det er flere medlemmer som har re- Både Tom Bjørge Jensen, Magnus Haugland-54, Burøy-52). Gunderskriver
spondert på bildet av den skipslignende Sefland og Gunder Tande Sandersen at MaK-motoren fra Opo ble satt om
lekteren i Langesund, som avbildet og melder at det er den tidligere lastebå- bord i Br. Sørensens amerikanskbygde
omtalt på side 35 i SKIPET 4.07. ten Sæl ( LLOM 71946/1960/ ex Opo-63, taubåt Findal.

To ukjenteflytende objekter: til venstre et lite fartøy fotografert ved Tønsberg i januar av Tomas Angell-Jacobsen, og til høyre et fiskefartøy av
umidkjennlig norsk (eller islandsk) fasong, liggende i San Juan i oktober, foto av «tugnut»på shipspotting. Noen som kjenner dem?
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Stril Surveyer er kommet til siste havn,
Grenå, fotografert 8. januar av Nils Johan
Stonghaugen. Dette er en båt med lang his
torie, bygd 1936 på Norderwerft i Hamburg
som damptråler Wilh Michaelsen, kjøpt til
Norge i 1957 som snurper Vimi, kom med i
«oljen» på 70-tallet som Seaway Petrel, North
Sea Surveyor, Sartor og Stril Surveyor. Men
nå er det altså slutt.

—| Stril Surveyer er kommet til siste havn,
'f Grenå, fotografert 8. januar av Nils Johan

Stonghaugen. Dette er en båt med lang his-
i £ " torie, hygd 1936 på Norderwerft i Hamburg
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Sldensbåtene
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Artikkelen om rutefarten mellom Oslo og Skien i forrige nummer fikk Leif MSkjærstad til å finne frem bilder fra slutten av 70-tallet og den siste |(
godsrutefart på Oslofjorden.

Bildene tatt på Paulsenkaia 8 august 1977 viser Bygdin klar til dagens
innlasting, mens Trafik 12 ble påtruffet på Sørenga. / L \

Nymalte Børre er fotografert ved Paulsenkaia 14 mars 1983, samme / j V-y?—
dag som skiltet øverst til høyre - dengang rundt 25 år gammelt og håpløst L / | ,

Those were the days, Leif

 9 WBBSF' • . f: - J. i:\iON (
 W® /

,-• r- '! '!! • Il: ’f i

- i - 'DACtlli AVG|NNG

MW», JBP jipi.Jp lyfi jl,

• -i



92 SKIPET NR. 1 - 2008

I over 115 år har hurtigruten seilt langs den norske kyst.

Mange rederier og ennå flere skip har gjennom årene

deltatt i seilingene langs kysten - riksvei nr. 1.

Vårt forlag har gjennom 10 år gitt ut hurtigrutekalenderen.
I denne finner du biider fra hurtigrutens skip gjennom alle år.

En reise med bilder og tekst fra förtiden og frem til dagens
cruisere gjennom natt og dag, i storm og stille.

Dersom du vil kjøpe noen av de tidligere utgåvene
finnes det fortsatt enkelte årganger igjen på vårt lager.

kr. 125,-ps*

Bestilling gjøres til:

Telefon 55 94 85 85 Fax: 55 94 85 86
Eller send oss din bestilling, ordre@rhema.no

eller Rhema Forlag Ltd. Morviklien 14,5124 Morvik

Du kan også gå inn på våre nettsider;
www.rhema.no og bestille der.



Til sommeren blir det Nordsteam iStavanger; 6. -10. aug. 2008 skal
havnen fylles med historiske skip fra
hele Norden.

Store og små historiske fartøyer kom
mer med damp og dieselmotorer for å
ha noen hyggelige dager i vårt distrikt.
Det blir god anledning for alle fast
boende og tilreisende gjester til å være
med på dampskipsturer og oppleve den
spesielle stemningen fra «gamle gode
dager».

I tillegg til alle fartøyene vil det bli en
gedigen samling av landeveiens «old
timers», busser, personbiler, lastebiler og
unik samling av norske brannbiler!

Også jernbanefolket holder på, de
forberder spesialturer med veterantog,
sjeldne lokomotiver og mye annet som
triller og puster og peser....

Hammerfest
Som relativt nytt medlem vil jeg gjernebidra med et bilde eller to, om det
skulle være av interesse.

Dette er et gammelt postkort av Ham
merfest havn. Bildet kan være et flyfoto,
men kan også være tatt fra fjellryggen
Salen ovenfor bykjernen.

Ytterst, ved kai 1 -2 ligger hurtigruta
«Vesterålen», et av de såkalte «Italia
bygg» fra 1947-49. Innenfor, ved kai 3
ligger ett av søsterskipene «Tore Jarl»
eller «Torfinn Jarl» for Nordenfjeldske
Grimsbyruten. Kai 4 ved «FFR-piren» er
ledig mens et av søsterskipene «Ingøy»
eller «Brynilen» ligger nærmest ved kai 5.
På utsiden av denne ligger så «Haukøy»,
et fartøy innleid av FFR.

Ishavskuta «Veiding» ligger ikke på sin
«faste plass» ved Nissenkaia, men det
kan være den vi ser ute på vågen.

Havneområdet nederst på bildet gikk tipper årstallet til 1962, og høst, med ut på neset.
under navnet «Jernteppet», og herfrå og den siste sola og den første snøen. På Øverst til høyre skimtes Melkøya, som
ut ligger en hel flåte fiskefartøyer. Flere av Fuglenessiden skimtes trålere som bun- i dag er «rene Aruba», med rafineri og
disse er dåtidens sild og loddesnurpere, krer ved «Kullkrankaia», men det virker gassflamme og «det hele».

Nordsteam 2008
Velkommen til

I Stavanger

- med posebåter og «hjelpefartøy». Jeg ikke som det er drift ved slippen lenger

Veteranbåter i Stavanger.

Johannes Hansen, 9100 Kvaløysletta
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Partagas - sigaren som ble til rederi Erik Jacobsen '^gj^
(des. 2007) Cementbåtene Erik Jacobsen -

- rederihistorie Per Erik Johnsen

ioo år med maritim virksomhet - histohen om de gjennom hundre år Skipsfarten på Oslo
norske dynamittbåtene og folkene som bemannet _ tøjtøer gjennom femti år
dem. Med forord av Reiulf Steen. Rikt illustrert. Historien om de over 120 skipene og fartøy-
Format 23x21 cm, 80 sider. ene som tilhørte sementindustrien - et lite Boken belyser skipsfarten på Oslo fra 1950
Pris kr 210.- kjent kapittel av norsk kystfart. Rikt illustrert. fram tn århundreskiftet. Inneholder over 250

A4 format, 165 sider. bilder og illustrasjoner - med fyldig tekst.
Pris kr 285.- A4 format, 136 sider.

M—. Pris kr 310.-
Bestilles fra C Tangen Maritime Forlagj

Postboks 38

3478 Nærsnes Tel: 31 28 22 35 / mob: 90 81 75 22 / erikja@online.no
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