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( Møtested Stavanger. Queen Elizabeth 2 og andre kjenninger under NordSteam 9. august 2008. Foto Helge Sunde

Årsmøtet 2009

SÅ nærmer vi oss igjen den årlige forsommerfest - årsmøte og generalforsamling,
som denne gang blir awiklet i Stavanger - energihovedstaden i Norge.
Stavanger har lange maritime tradisjonen Byen er bygget opp med bakgrunn i

; næringer knyttet til kystfarvann og storhavet
Fiske - sild og brisling - skipsbygging, seilskuter, dampskip og senere moderne skip for

1 kystfart, transport av gass, offshore hjelpefartøyer og høyteknologiske boreplattformer.
Stavangers politikere, næringsliv og rederinæring har hatt evnen og teften til å se mu-
lighetene. Dette har bidratt til å legge grunnlaget for at Stavanger kan smykke seg med

! betegnelsen - energihovedstaden i Norge. ;
! Det var naturlig å legge årsmøtet til nettopp Stavanger - byen som er i stand til å

dokumentere sin lange maritime historie - fra robåt og seilskip til høyteknologisk off-
! shorevirksomhet.

Vi gleder oss til å komme på besøk fra 5. til 7. juni
og med selvsyn kan oppleve historiens sus.

' Hilsen til deltakerne fra

Einar Sæter
generalsekretær



Sild, sjøfart, hermetikk og olje. som la grunnen til byens vekst, hvor Svikten i sildefisket i 1870/71 had-Det er hva Stavanger er bygget folketallet ble firedoblet fra 1835 de ført kapital over til skipsfarten,
på. til 1875, til en posisjon som landets men også dette skulle slå feil under

Historien de siste godt og vel 150 nest største sjøfartsby, etter Aren- kriseårene for skipsfarten i siste
år er en utvikling med distinkte faser, dal. Sildeforretninger og skipsfart la del av 1880-tallet. Et ras av fallitter
vekslinger mellom oppturer og van- grunnen til store handelshus, Ploud svøpet over byen og gav Stavanger
skelige faser. Men det var sildefisket & Sundt, Kielland og flere,

SKIPET NR. 1 - 20092

Full virksomhetpå Stavanger havn rundt 1970. Postkort

Stavanger

en knekk som sjøfartsby. Men ut av
kriseårene kom en ny generasjon
skipsfartsmenn anført av Sigval
Bergesen som startet sitt rederi i
1887, med andre dynamiske firma
som Holdt & Isachsen, Madsen &
Jespersen. Mye avvirksomheten var
fortsatt knyttet til sildehandelen, so
hadde reist seg igjen, med mindre
seilfartøyer og dampskip for farten
på Nordland og Østersjøen.

Hvor sjøfarten mistet sin betyd
ning, fikk byen en ny vekstnæring
fra 1870-tallet med hermetikkindus
trien; byen ble «hermetikkhovedsta

Vågen i Stavanger rundt 1958 med skip fra
Stavangerske, Vesteraalske og andre. Postkort
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den». Byen fikk også sitt moderne
skipsverft i Stavanger Støberi & Dok
og noe senere med Rosenberg Mek
Verksted.

Alt dette satte sitt preg på havnen.
Mens Skagen ble bygget ut med
dampskipskai, ny tollbod og Hotell
Victoria, var det sjøhus og herme
tikkfabrikker som tok opp sjølinjen
fra Bjergstedt til Strømsteinen.
Vågen ble etter hvert bygget ut med
kaier, mens Østre havn ble en yrende
havn med hoper, sjøhus, slaktehus
og kaier. Herfrå gikk mtebåtene til
Byøyene, fjordbåtene til Ryfylke, bris
lingskøyter til hermetikkfabrikkene,
Bjellands snurpebåter, fraktebåter
med poteter og jordbruksprodukter
fra omlandet; kort sagt en levende

Førkrigs flpbilde av Skagenhalvøpen sett fra øst, med Østre havn i forgrunnen og Vågen bak.
Postkort.
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havn.

Slik er Stavanger på mange måter R‘^e shipping-tradisjoner, Berge Jarl

fremdeles, en symbiose mellom by <54925tdw^a 1962 ‘ 9»ez-kmalen. .t...

og havn. Vågen som fremsiden og
havn

Idpll fra Østre havn, september 1976.
Foto Sahib Marconi, www-shipsnostalgia.com
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Nykommer med rike tradisjoner

Utviklingen i FERGE- og lokalfarten er kommer operatørene til gode. Som ledd kan oppnå stordriftsfordeler -og samførst og fremst drevet av nye i effektiviseringen er stadig flere rutesam- tidig et lappeteppe av ansvarsområder,
rammebetingelser vedtatt politisk, med band langs kysten lagt ut på anbud. Utviklingen er også gjenspeilt på land
tilskuddsordning lagt opp i rammeavta- Dette har lagt grunnen for konsoli- siden med etablering av store regionale
ler som gir rom for effektivisering som dering påeiersiden i større enheter som og nasjonale bussoperatører.
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Fergene Utstein og Rosendal i Tides farger i Gjermundshamn 19.juH 2008, foto Harald Sætre

Innenriks rutefart er inne i en omveltningsperiode. Gamle og innarbeidete
navn er blitt borte, de mange regionale ruteselskap med aner tilbake til
dampskipsfartens pionertid er avløst av nye og færre aktører. Det er en

For 25 år siden mobiliserte lokalbefolkning mot sammenslutninger; i dag
har konsolideringen kunnet skje med et minimum av motforestillinger.
Vi oppfatter ferge- og hurtigbåtruter på linje med all annen offentlig

 firlp

revolusjon som skjer.

Av Dag Bakka jr

tjenesteytelse.

Tide Sjø AS
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Det store jordskjelv iså måte kom i (HSD) i Bergen med 42,44 prosent
NyG tider 1988 da Det Stavangerske Dampskibs- og ble dessuten storaksjonær i Bergen

Organiseringen i regionale ruteselskaper selskab (DSD) mistet konsesjonen på Nordhordland Rutelag.
skriver seg tilbake til 1880-tallet, med Boknafjordsambandet til Rutelaget
en rundeavsammenslutningerog sam- Askøy-Bergen. På denne tid seilte det Tiden var foreløbig ikke moden for noe
ordning under Første verdenskrig og inn en ny majoritetsaksjonær i DSD, mer omfattende samarbeid, og det var
etter Andre verdenskrig. Men strukturen Folke Hermansen, som hadde arbeidet i Hordaland frykt for å bli gjort til et un
låfast godt inn på 1990-tallet, godt hjul- seg opp med Elektrokjeden som solgte derbruk av DSD.
pet av Samferdselsloven av 1946 med hvitevarer og husholdningsartikler. Det kom likevel til samarbeid mellom
konsesjonsordning, og fylkeskommunale Etter et konfliktfylt forhold til Statens DSD og HSD om anbud på fergesam
forvaltning av lokalrutene og ståtlige for vegvesen og Ferjekontoret var styret i band utenfor hjemfylkene. Selskapet
fergerutene. DSD på denne tid oppsatt på å avhende Nor-Ferjer ble etablert i 2005 med ek-

Den første oppmykning av konse- den subsidierte ferge- og lokalfarten og spertise fra DSD og HSD, og lyktes å
sjonsordningen kom rundt 1984 da satse på kommersiell godsrutefart og vinne anbudet på sambandet Folkestad-
Rutelaget Askøy-Bergen under Willoch- skipsfart. Det utspant seg i styre og be- Volda I Møre og Romsdal. Dette startet
regjeringen lyktes åfå konsesjon på di- driftsforsamling et slag om det foreslåtte opp i februar 2006 som det første av
rekteferge mellom Bergen og Stavanger. salg, hvor de ansattes representanter mange.
Omleggingenavtilskuddsordningentid- gradvis lyktes åfå støtte for sitt syn at
lig på 1990-tallet førte til mindre detalj- den subsidierte virksomheten faktisk
regulering og åpnet for konkurranseut- dannet grunnlaget for selskapets drift.
setting av visse lønnsomme fergesam- Imidlertid ble ferge- og lokalfart Rogaland og Hordaland til Fjord 1, som
band.

Tides hurtigbåt Lysefjord i ekstrarute fra Kvitsøy, fotografert 7. februar 2009 av Kåre Haga.

fra 1. januar 1990 skilt ut i Rogaland var et samarbeid mellom MRF og Fylkes-

Trafikkselskap AS som et heleiet dat
terselskap av DSD. Folke Hermansen,
som i utgangspunktet hadde ønsket
å seige den subsidierte virksomheten,
engasjerte seg sterkt i godsrutefarten
drevet av Stavangerske Linjefart og
transportkonsernet Nor-Cargo, hvor
selskapet eide 1 /3. Flan kom også til å
se mulighetene for utviklingen av ferge
og lokalfart under de nye retningslinjer
som Samferdselsdepartementet la
opp. I slutten av 1999 kjøpte DSD seg
opp til største aksjonær i Hardanger
Sunnhordlandske Dampskipsselskap

Om HSD var med å ta en jafs av
MRF-land, så tapte selskapet kampen
om gassferger til E39-sambandene i
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Tide Sjø AS, summen av HSD, BNR og Stavangerske, som i dag har rutesamband
over store deler av landet, fra Oslofjorden til Nord-Norge.
Fjord 1 som er en operativ fusjon mellom Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal Fylkesbåtar. Fjord 1 driver også fergeruter i Rogaland, Hordaland og i
Finnmark.

Torghatten Trafikkselskap i Brønnøysund har seilt opp som den dominerende aktør i
Midt-Norge med kontroll over Fosen Trafikklag, Bastø Fosen og Namsos Trafikkselskap.
Etter overtagelsen av Hurtigrutens ferge- og lokalruter i Troms omfatter konsernet 2400
ansatte.

Veolia, fransk selskap som driver busstrafikk bl a i Stavanger, dessuten overtatt Helgeland
Trafikkselskap og Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap.
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baatane i Sogn og Fjordane. Senere har av de store aktørene både på sjø og tidligere rute-selskapene Bergen-Vest,
Nor-Ferjer vunnet anbud for ferjeruter i land. Sotra & Øygarden Rutelag og Rute-
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fra 1999 var HSD overtakende laget Askøy-Bergen, men omfattet nå
Selskapet vant dessuten hurtigbåtruter selskap ien serie fusjoner som i før- vesentlig bussruter, samt hurtigbåten
i flere fylke, samt kontrakten på ruter i ste omgang gjorde selskapet til det Beinveien mellom Kleppestø og Ber-
Indre Oslofjord.

Fusjon i Hordaland
Tiden var nå moden for samordning av Trafikk overtatt og innlemmet i det nye buss og godstransport. Derved ble også
trafikken i Hordaland, hvor HSD var en HSD Buss AS. Vest Trafikk omfattet de HSD Sjø styrket med BNR-fergene og
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De rike tradisjoner; HSDs Etne ved Herøysundet i Kvinnherad, august 1981. Foto Harald Sætre

enerådende busselskap i Hordaland gen, fergeruten Klokkarvik-Hjellestad og
utenom Bergen. Dette året ble Bergen lokalruter i Øygarden.
Hardanger Voss Billag fusjonert inn i I 2001 ble Bergen Nordhordland
HSD Bilane. Året etter ble også Vest Rutelag (BNR) overtatt med ferger,

kom derved opp i én flåte på rundt 40
fartøyer. To år senere ble kontrollen i
Haugaland Billag sikret og selskapet ble
til en del av HSD Buss.

En tilsvarende samling hadde funnet
sted i Bergensområdet, hvor Pan Trafikk
AS oppstod i 1992 ved samling av Bil
ruta Fana-Os-Milde og Åsane Billag. Sel
skapet fusjonerte med Bergens Sporvei
i 1998 og ble da Gaia Trafikk AS.

I løpet av 2006 seilte det omsider
opp til fusjon mellom HSD og Gaia. Etter
endel strid og godkjenning av Konkur
ransetilsynet ble fusjonen fullbyrdet 3.
november 2006 under navnet Tide ASA.

Selskapet ble børsnotert.

Nor-Ferjers første anbudsferge, Folkestad,
levert februar 2006. Foto Tor Arne Aasen
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Tide ASA fikk tre hovedvirksomheter, Tide Sjø fikk sitt hovedkontor i Bergen Om Tide er et nytt navn, så ligger det
skilt ut i egne selskaper: Tide Buss AS, og kom til å omfatte følgende virk- altså lange linjer bak selskapet og stor
Tide Sjø AS og Tide Reiser AS. somhetsområder:

Det Stavangerske Dampskibsselskab , ,
, , ...i • Fergetrafikk Hordaland

ved Folke Hermansen ble ved etabler- . Ferygetram Rogaland
ingen den største aksjonær i Tide ASA, . Lokalruter Hordaland
da bl a Bergen Kommune hadde solgt • Lokalruter Rogaland
seg ut. * Flaggruten Stavanger-Bergen

Nå var tiden moden for ytterligere
samling, og 2. mai 2007 sluttet styrene Tide Sjø har i dag rundt 80 fartøy i Hardangeren i 1869, og i Tides kultur og
i Tide ASA og Det Stavangerske Damp- rutefart på kysten fra Flekkefjord i sør personale ligger elementer av praktisk
skibsselskab seg til forslaget om fusjon til Levanger i nord. Det driver 34 ferje- talt alle dampskipsselskap og rutelag i
mellom Tide Sjø og Stavangerske AS samband med tilsammen 49 ferjer, samt Hordaland og Rogaland.
(omdøpt i 2003 fra Rogaland Trafikk- fire under bygging. Tide Sjø har ti hurtig
selskap). Fra 3. oktober samme år ble båtsamband i Rogaland og Hordaland Om noe kan ha gått tapt i prosessen, så
Stavangerske og Nor-Ferjer innlemmet og disponerer for tiden 19 hurtigbåter kan det være den lokale forankring, den
i Tide Sjø. rned fem under bygging. tradisjonelle kontakten mellom bygda

Fusjonen ble gjort ved at Tide overtok Selskapet overtok 1. januar 2009 de og båten, i eierskap, bemanning og
Stavangerskes flåte til en verdi av 106 fire hurtigbåtrutene i Møre og Romsdal. navn. Selskapets nye fartøyer får navn
millioner kroner. Dessuten ble det ved Den neste store operative utfordring er med forstavelsen Tide-, noe som sikkert

emisjoner sommeren 2007 hentet inn passasjertrafikken i Indre Oslofjord fra åpner for lettere flytting og tilpasning av
tilsammen 309 millioner iny kapital. Ved 1. juli 2009. kapasitet til transportbehov. Nye tider,
slutten av året stod Det Stavangerske Tide Sjø har nær 1400 ansatte og nye former.
Dampskibsselskab med over 50 prosent omsetter årlig for NOK 970 mill. Adm. Men uten å etablere et handlekraftig
av aksjene. direktør er Geir E. Aga som kom fra stil- Tide ville trolig kompetansen og kulturen

Tide Tide Sjø Lange linjer

Stavangerskes tradisjoner; Kronprinsesse Märtha ved Skagenkaien etter siste seiling i Nattruten,
2. september 1974. Foto Johannes Østvold

lingen som sjef i HSD Sjø.

erfaring hos menneskene bak.
Det Stavangerske Dampskibsselskab

skriver sin historie tilbake til 1855 og er i
dag som holdningselskap for Tide ASA
det eldste transportselskap i landet. Har
danger Sunnhordlandske Dampskips
selskap kan spore nattene tilbake til ds

fra rutefarten i Rogaland og Hordaland
måttet vike for andre konsoliderte aktø

rer, fortrøndere i FosenNamsos Sjø eller
franskmenn i Veolia.
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I den norske flåten av veteranskip står Stavangers Rogaland i en særstilling som mellomkrigstidens siste
tradisjonelle kystruteskip, i hovedsak slik det ble reparert etter krigsskadene. Rogaland og søsteren Kronprinsesse
Märtha var blant de siste tradisjonelle kombinerte gods- og passasjerskipfor kystrutene, men representerte også visse

Etter at Det Stavangerske Damp- Dok. Skipene ble kontrahert til samme Kronprinsesse Märtha ble levert i juli ogskibsselskab hadde fått sitt nye hur- arrangement og med samme maskineri, satt inn i Kystruten sammen med Aren
tigmteskip Sanct Svithun i 1927, bestilte men med endel mindre tilpasninger. dalskes nybygningen Oslo.
selskapet to mindre kystruteskip samme Skipet fra Danzig var tiltenkt Kyst- Utrustningen av Rogaland trakk noe
år. Det ene fra International Shipbuild- ruten Oslo-Bergen og ble sjøsatt 2. mai ut, og først i september 1929 ble skipet
ing & Engineering Co Ltd i Danzig (som 1929 med navnet Kronprinsesse Märtha. levert og satt inn i Hurtigruten Sandnes/
hadde levert hurtigruteskipet) og det Søsteren gikk på sjøen i Stavanger ti Stavanger-Oslo.
andre hjemme ved Stavanger Støberi & dager senere og ble døpt Rogaland. Skipene var bygget til samme arran-
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en 70-årsjubilant

npvinninger. Deres tid var imidlertid, reelt sett, over i 1946.

Av Dag Bakka jr

Rogaland gikk til bunns ved Bradbenken i Bergen 20. april 1944.
Foto fra boken «20. april» av Odd Strand.
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gement og var inspirert av Sanct Svithun, * Midskihs ligger alle 1. plads passa- og alt utstprt paa det bedste, her er
trolig tegnet av selskapets tekniske direk- gerlugarer, 26 i tallet. Paa promanade- ogsaa en 2. plads røkelugar og der er et
tør Ludvig Thorsen. 1. plass lå midtskips,, dekkets forkant er spisesalen med rummelig beskpttet opholdsdcek for 2.
slik det ble vanlig på denne tid, med store vinduer forover og til sidene plads.
2.plass aktenfor og mannskapslugarer utført i bjerk, paa samme dæk ligger i
helt akter. Passasjertallet i kystfart var røkesalongen, som er utført i kaukasisk
på 250. Skipene hadde lasterom forut og nøttetræ. Gangene er mahognp. Der er Kystrutefart
dessuten et mindre rom aktenfor maskin- et meget stort og bekvemt promena- Kystruten mellom Oslo og Bergen kom
rommet. Rogaland var fra begynnelsen dedæk. etterhvert i klemme mellom nye reise
utstyrt med kjølerom for transport av * Alle 1.plads lugarer er utstprt med foru- tilbud. Det ene var selskapets egen
slakteskrotter til hovedstaden, samt en ten koldt, ogsaa varmt rindende vand, Hurtigrute Sandnes/Stavanger-Oslo
dekkstank for føring av levende fisk. ved thermotankventilations-spstemet som var raskere med færre anløp, og det

I maskinrommet stod en Lentz- tilføres hvert enkeltpassagerrum i hele andre var jernbanelinjen som gradvis
maskin, en firesylindret compound, som skibetfrisk luft, kold eller opvarmet, alt arbeidet seg frem rundt Sørlandet. 11935
i Rogalands tilfelle var bygget på Nylands efter årstiden. Lugarene har forøvrig ble Arendal knyttet til jernbanenettet,
Verksted, mens kjelene var utført på den aller mest moderne indredning. 2. og tre år senere nådde skinnegangen
Stavanger Støberi & Dok. Med såpass plads rummene ligger like aktenfor 1. fram til Grovane like nord for Kristian
slanke skrog må rutefart ha ligget på 12 plads ogsaa paa et meget behagelig sted sand og knyttet dermed hovedstaden til
knop i godt vær. i skibet. Her er en rcekke egne lugarer Sørlandet. Dette førte naturlig nok til at

Rogaland som den ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i 1929. Foto Wilse
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statsbidraget til Kystruten ble foreslått Märtha, som da seilte midlertidig under
strøket i 1931. En storm av protester navnet Ryfylke etter krav fra nazi
og mobilisering av politikere maktet myndighetene, angrepet av britiske fly
likevel å sikre et redusert bidrag, slik at utenfor Lista og ble slått lekk av detona
ruteplanen kunne opprettholdes med sjoner utenfor skutesiden. Skipet måtte
fem ukentlige avganger i vinterhalvåret settes på grunn, men ble senere hevet og
og daglige om sommeren. ført inn til Flekkefjord.

Stavangerske seilte med Kronprinsesse Bare noen uker senere ble også Roga-
Märtha og Christiania , og dessuten et av land omfattende skadet. Skipet lå ved
skipene fra Nattruten som fikk tid til en sin vante kaiplass i Bradbenkhopen i
rundtur på Oslo i seilingsprogrammet. Bergen om morgenen 20. april 1944 da
Fra 1930 ble imidlertid Rogaland satt inn en hollandsk båt med sprengstoff gikk
i Kystruten med en ukentlig rundtur, ved i luffen rundt 100 meter unna. Dette ble
siden av sin tur i Hurtigruten på Oslo. tidenes største eksplosjonsulykke i Norge
Slik gikk ruteplanen frem til krigen og og kostet 99 nordmenn og et ukjent antall
inn i krigsårene. tyskere livet. Rogaland, som lå nærmest

bølgen og dumpet ned mot kaikanten
Krigsskader med så store skader til følge at det sank

Søstrene gjorde verdifull tjeneste gjen- ved kaien. En av restaurasjonspikene
nom krigsårene frem til 1944. ombord ble drept og flere av mannskapet

Den 23.mars 1944 ble Kronprinsesse skadet.
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eksplosjonsstedet, ble løftet opp av flod-

Rogaland i sin siste utgave i kystrutefart, etter
påbygging av passasjersalong i 1958. NSS-
Jenssensamlingen

Skipet ble snart hevet av Norsk Bjerg
ningskompagni og etter tetting slept til
Stavanger hvor den ble lagt opp i Vass
vika i Ølesund.

Da freden kom i mai 1945 lå Kronprin
sesse Märtha ved Stavangerskes verksted
på Klasaskjæret i Stavanger havn. Her
ble skipet satt i stand så raskt som mulig
og kunne settes i fart i januar 1946.

Deretter kom turen til Rogaland. Her
var skadene større, og det ble bestemt
foreløbig å sette skipet i stand uten
salongen på promenadedekket. Det
mistet derved sin profil, men fremstod
ved levering i november 1946 som en
relativt tidsmessig lastebåt med en viss
passasjerkapasitet.

Det har vært spekulert på om Ro
galand ved reparasjonen hadde sin
opprinnelige Lentz-maskin, eller om
den hadde fått en annen maskin. Kan
noen bekrefte eller avkrefte dette? Ifølge
Veritas-registeret hadde den sin opprin
nelige maskin.

Mens Märtha kom inn i igjen i Kyst
ruten, ble Hurtigruten på Oslo nå betjent
med innleide lastebåter. Rogaland ble
derfor satt inn i en ny kystrute.

Mot slutten av 1946 ble Stavangerskes
fartsområde utvidet med en ny rute mel
lom Vestlandet og Oslo. Målet var å få
med last fra Oslo, Fredrikstad, Tønsberg,
Sandefjord, Kristiansand vestover til
Stavanger, Sauda, Haugesund og Bergen.
Østover gikk ruten innom Egersund,
Kristiansand og Drammen. Her fait
skipsvalget på Rogaland, som nå lå ferdig
reparert. Ruten ble benevnt Godsruten
Oslo-Bergen for å skille den fra Hurtigru
ten og Kystruten. Det ble opparbeidet et
bra lastegrunnlag, og seilingene ble i 1949
utvidet med konsesjon for enda en ukent
lig rundtur, dekket inn med leieskipet
Slevik. Høsten 1952 begynte Rogaland å
anløpe Holmestrand og Vallø. Konsesjon
for enda et skip ble tildelt i januar 1953,
spesielt for anløp av Skiensfjorden, mot
protester fra Arendalske.

Som godsruteskip etter ombygging til diesel
drift, ca 1954. NSS-Opedalssamlingen
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Seiv om søsterskipene var blant de nyeste
kombinerte kystmteskip i landet. Anste
de likevel svake resultater på grunn av
stigende driftsutgifter og høye kullpriser.
Selskapet vurderte å seige dem, men
besluttet i mangel av interesse å la dem
bygge om til motordrift. Dette ble gjort i
1949/50, da de fikk montert 16-sylindrete
GM dieselmotorer på 1200 bhk med gear
kjøpt fra amerikanske overskuddslagre.
For Märtha kunne styrereferatene rap
portere om besparelser på 20.000 kroner
bare i juli 1949. Skipet ble forøvrig plaget
av forholdsvis hyppige maskinhavarier,
spesielt på gearene, de første årene.

Rogaland ble levert ombygget i 1950.
Under ombyggingen ble den ene kjelen
tatt ut, mens den andre ble stående for
å levere damp til tvincher, ankerspill,
fløyte osv.

Stavangerske gjorde i 1958 store inves
teringer i Kronprinsesse Märtha, etter at
skipet hadde forlist ved Risør. Ved skrog
reparasjon og en omfattende modernise
ring ved Klasaskjæret fremstod Märtha
i juni 1958 nærmest som et nybygg, godt
rustet for flere år i Kystruten.

Våren 1958 ble også Rogaland tatt til
Klasaskjæret og oppgradert med noen
nye lugarer og ny dekkssalong, slik at
passasjerbekvemmelighetene ble noe be
dre. Sommeren 1958 kom den derfor inn i
Kystruten som erstatning for dampskipet
Kong Olav, og ruten ble nå opprettheldt
med halvsøstrene Rogaland og Kron
prinsesse Märtha fra Stavangerskes side.
Og med godt resultat: for 1959 meldte
ledelsen om en «bemerkelsesverdig øk
ning» i trafikken.

Kystruten Oslo-Bergen i samseiling
mellom Stavangerske og Arendalske var
den siste rest av den gamle stamrute
strukturen mellom Øst- og Vest-Norge
med kombinerte gods- og passasjerskip.
Ved siden av Stavangerskes to skip del
tok Arendalske med sitt nye motorskip
Arendal med et begrenset antall pas
sasjerplasser samt leieskipet Braken.
Tilsammen underholdt de fire skip tre
ukentlige rundturer.

I budsjettforlaget for 1959/60 foreslo
Samferdselsdepartementet at statstil
skuddet skulle falle bort. Atter en gang
mobilserte presse og politikere langs
kysten, og det lyktes å holde tilskuddet
på 495.000 kroner oppe ytterligere to år.
Men resultatene ble svakere, og i januar
1962 kunne direktør Aanensen overfor
styret kommentere den manglende
lønnsomhet, spesielt for Rogaland som

Motorisering

jo var et gammeldags skip uten særlig For Stavangerske betød dette at passa
passasjerbekvemmeligheter eller tids- sjerruten på strekningen Oslo-Bergen
messig opplegg for gods. nå fait bort.

Samferdselsdepartementet stod fast Fra årsskiftet 1963/64 skiftet Rogaland
på at tilskuddet til Kystruten skulle opp- naAm til Tungenes, og det var med lettelse
høre 1. juli 1963. Stavangerske trakk ut å være kvitt et tungdrevet skip at selska-
Märtha allerede ved årsskiftet og satte pet 30. juni 1964 kunne sette inn det nye
den inn i Nattruten på Bergen. Den ble sideportskipet Rogaland i Kystruten.
erstattet av et leieskip som underholdt
ruten sammen med Rogaland inntil et
nytt ruteopplegg uten statsbidrag trådte Sandblåsing
i kraft 1. september 1963. Rogaland tilbrakte et halvt års tid i opplag

Blant annet ved å sløyfe anløp som ved Klasaskjæret før det i desember 1964
Rekefjord, Lillesand, Borøya og Lyngør ble solgt til AS Nika Invest i Sandefjord,
kunne rundturene reduseres fra 9.5 til 7 Nika drev med sandblåsing, rengjø
døgn. Fra nå ble ruten utført med Aren- ring og coating av lastetanker på tank
dals kombinerte motorskip Arendal og skip, og skipet ble nå tatt i bruk til dette
Oslo, mens Stavangerske fikk torsdags- formål under navnet Stauper. Det ble ut
avgangene med gamle Rogaland. Men styrt med sandblåsingsutstyr, kompres
her forfalt passasjersertifikatet 21. no- sorer og sandlager i lasterommet. Med
vember 1963 og ble ikke fornyet. Derved såpass god lugarkapasitet var det plass
kunne en spare 35.000 kroner, og skipet til å innkvartere folk ombord. Skroget ble
kunne fremdeles medta 12 passasjeren malt grått (senere blått), og skipet mistet

Tilbake i Stavanger 1989, i redusert form, men med aristokrat under gråmalingen.
Foto AlfJ Kristiansen

Som Stauper i Kristiansand, august 1969, foto Dag Bakka jr
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så avgjort noe av sin karakter der det dro i Göteborg. Inspeksjon viste at skipet Ved Selskapets årsmøte i Stavanger
rundt mellom skipsverftene i Sverige og var i overraskende god stand. Med 6-7. juni vil vi alle få anledning til åse
Sør-Norge. fylkeskonservator Egil Harald Grude nærmere på Rogaland og treffe noen av

Høsten 1974 kjøpte Nika Invest også på laget lyktes det gode krefter våren dem som har gjort gjenoppstandelsen
Kronprinsesse Märtha for bruk som losji- 1989 å samle tilstrekkelig midler til kjøp. mulig,
skip. Nytt navn ble Koster. Stiftelsen Veteranskipslaget Rogaland

Hvor lenge Nika anvendte skipene ble organisert og skipet hentet hjem til Vi gratulerer med 70-årsdagen i sep
er ikke kjent. Koster ble solgt videre al- Stavanger. tember!
lerede i 1979 for å brukes til dykkercruise, Etter opprydding og rengjøring ble
mens Stauper fortsatt ble brukt en tid. skipet malt opp i sine gamle farger, med

Hjem til Stavanger
Fartøyvernet hadde hatt en trang mod- uoffisielt kalt Rogaland 1, men senere
ningstid siden 1960-tallet, og i Stavanger registrert som Gamle Rogaland. Først i
var det gjort forgjeves forsøk på å bevare 2002 kunne Gamle styrkes og skipet få
Fjorddrott, Stavangerskes nyskapende igjen døpenavnet.
bilførende fjordbuss fra 1939. Hjemkjøpet og bevaringen av Ro

Mot slutten av 80-tallet ble imidlertid galand var en milepæl i fartøyvernet i
Stauper «gjenoppdaget» ved Citivarvet Norge. Det gav Stavanger en maritim

Rogaland under
Nordsteam
i Stavanger 2008.
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Rogaland i leia, på vei nordover Karmsundet, august 2000, foto AlfJ Kristiansen.

svart skrog og Stavangerskes svarte skor-

identitet i et skip som hadde spilt en ve
sentlig rolle i byens liv og utvikling. Det
var det siste store kystmteskip fra mel
lomkrigstiden, seiv om også Kronprinses
se Märtha eksisterte i forfall i Falmouth.
Veteranskipslaget fikk bred oppslutning,
både av ildsjeler og penger.

Ved siden av å få skipet tilbake i tjenlig
form med passasjersertifikat, ble det lagt
opp et ærgjerrig prosjekt om å føre det
tilbake til sin opprinnelige form, med
dampmaskin og salong på promenade
dekket. En Fredrikstad dampmotor (også
4-syl compound), lisensbygd i Polen, ble
kjøpt med en utrangert russisk tråler.
Prosjektet ble kostbart - rundt 80 millio
ner kroner - og måtte den gang oppgis.
Nå skal det igjen være aktuelt.

f/ \
\ J

stein med tre røde ringer. Siden navnet
Rogaland var opptatt ble skipet først
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på strendene på Jæren i 2009

I kjølvannet av Eriks Bakkeviks gode bok om Skipsvrak på Jæren, så har undertegnede sammen med sin
«bedre halvdel» hatt som helgeutflukter på etterhøsten 2008/tidligvinter 2009, å besøke de gjenværende
synlige vrak på Jærstrendene. Det har blitt flere fine utflukter på steder der en kanskje ikke til daglig vandrer.
Jeg hadde ikke noen ide at det kunne være et mål å besøke og fotografere gjenværende fartøyrester før en
kollega en dag kom på jobben med et bilde han hadde tatt av et vrak på Jæren. Og dette vraket varjeg ikke
klar over, og kunne ikke bidra med noen opplysninger om før Erik kom med boken. Det ble nesten en skam

Og at det kan ha interesse for også melig strand. Dette å finne disse «vrak» og de kan sikkert være av interesse forandre enn «denne fanatisk båto- kan vel være verd ett besøk, også for også andre, blant andre medlemmer av
log», fikk jeg bevis på etter at vi hadde mange andre. SKIPET.
besøkt «det siste vraket», nemlig Lyng- Seiv om det har strandet flere titalls
dal. I surt og kaldt vær, og på veg tilbake skip på Jæren i det siste hundreåret, så Godøy
til god og varm bil, da kom det faktisk en er det ikke så mange synlige spor en kan Første besøk var til det vraket som jeg
annen turgåer på veg fra sør til nord. Han finne på strendene i dag. I tidligere tider ikke hadde vært klar over før. Det var 1.
stoppet og fattet stor interesse for vraket, ble de hugget på stedet, eller fjernet like november 2008, og vraket var av Godøy,
og tok flere bilder av vrakrestene i mange etter. De som ble igjen har enten ligget noe jeg ble først klar over etter Eriks bok.
posisjoner, iet antall som nesten slo noe utilgjengelig til, eller blitt mer eller Det var den tidligere hvalbåt Southern
undertegnede. Dette varmet det indre mindre glemt og ikke vært i vegen for Princess, bygget i 1921, senere Polar 3,
hos meg, da det var et godt argument at noen. I denne sammenheng har jeg fun- som ble ombygget til lasteskip i 1948 og
dette likevel var en «kulturskatt», og ikke net rester av fem skip på Jærstrendene forliste 12. desember 1966. Skipet var
bare en rusten haug på en ufremkom- som direkte ligger der den dag i dag, på 149,3 fot og 339 bruttoregistertonn

Jærstrendene gjemmer fremdeles spor etter dramatiske forlis, her restene av Godøy.

Vrakrester
Tekst og foto: Kjell Birger Søntabø

å medgi at jeg kjente ikke til det.
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og hørte heime i Ålesund og var eiet av gikk turen nordover en del hundre meter
Leif Nyvoll P/R Godøy. før en kom til en «farkost» som ikke ble

I kuling fikk skipet slagside, og drev omtalt i Eriks bok. Det er nemlig restene
på land på Søreneset, ca hundre meter av en relativ stor «Tysk betonglekter»
sør av Jærens vestligste punkt Jærens som strandet på et sted med det lokale
Rev, eller noen hundre meter nord av navnet Bårøyna.
utløpet av Orreåna. Mannskapet på fem Det kom dit i 1943 etter at slepet slit
ble dramatisk reddet av skøyta Perico. net fra en slepebåt på veg nordover, og
I dag ligger det 2 relativt store deler av lekteren skal ikke ha noe kjent navn. Den
skroget på stranda, der fortøyningspul- ligger om lag 20 meter ute i sjøen, og er
lerten på dekket kan sees på den største delvis knekt med store hull i betongen,
delen. Den andre og noe mindre delen En onkel av meg fortalte at han var med
ligger delvis begravd i sanden, (se detalj å skulle berge/ta opp lekteren like etter
historie i Skipsforlis rundt Jæren s.222) krigen, men at de måtte gi opp. Ellers

Andre tur 22. november 2008 gikk litt var unge på 50 tallet så var de ofte der
lengre nord, og det var en dag med ute og badet innenfor lekteren, der det
minusgrader og noe vind. Etter åha var godt le for både vind og bølger. Den
parkert på Selestranda ved utløpet av er på minst 20 meter lengde, og sitter
Figgjoelva like innenfor Feistein fyr, så nok godt fast i sanden.
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Vraket av Godøy sett fra dekkssiden, 1. november 2008.

Baugen til Norfrost, fotografert 25.desember.

forteller andre Stavangerfolk at da de

Like sør for lekteren i Båtmannsvika

lå for øvrig del av en sua treskuteside
på omlag 2 ganger 2 meter. Slik har det
nok ligget mange av på stranda opp
igjennom, med selvfølgelig umulig å si
fra hvilket fartøy.

Tredje tur gikk noe lengre sør, den 25.de
sember 2008. Vi parkerte ved Madland
havn etter å ha tatt av fra riksveg 44. Like
på nordsida av havna, i en distanse på
noen hundre meter fra parkeringsplas
sen, ligger restene av vraket Norfrost.

Det er det vraket som det er mest

igjen av, av de fem som nå er besøkt.
Her ligger mye av baugpartiet, pluss en
del andre skipsrester spredd rundt ca 20
meter ifra sjøen. I tillegg ligger maskin
blokken, men aksling og propellhode like
i stranda. Første gang jeg besøkte dette
vraket var i 1971 sammen med mine brø

dre. Senere har jeg ved flere ganger vært
der for å ta bilder, men i sommerhalvåret
har det gått store okser løse i området,
dermed har jeg ikke våget å ha noe
nærmere detaljstudie av vraket.

Norfrost var bygget i 1936 som hval
fanger Terje 7, men bygget om til frakte
fartøy i 1957. Det forliste 26. november
1967 og hadde da ei lengde på 165 fot
og var på 467 bruttoregistertonn. Skipet
var eiet av Chr. Holst P/R i Oslo. Det var

på reise fra Hammerfest til Helsingborg
med en last frossenfilet, da det kom i
brann etter eksplosjon i maskinrommet.
Skipet bie satt på land og berging ble
vurdert av slepebåten Lars som hadde
kommet til, men måtte gi opp. Lars fikk
tatt opp mannskapet, men en storm kas
tet skipet mot land like etter. Og rester av
skipet har senere ligget der på nordsida
av Madland havn. (se detaljhistorie i
Skipsforlis rundt Jæren s.224)

Norfrost brytes ned, november 1967.

Norfrost
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På fjerde og siste tur, besøkte vi to vrak. land. Det har nok blitt hugget på stedet, en last sand. Da det var meldt om en
Det var den 25. januar 2009. Da kjørte og de to vrakrestene er nok noe som er drivende mine, så gikk Lyngdal langt inne
en enda lenger sør og parkerte først blitt liggende igjen. For øvrig så vi flere ved land da det grunnstøtte ved Hårr.
ved Riksveg 44, der sidevegen går inn bolter i noen store steiner på stranda, og Det ble senere vrak, og mannskapet på
til Hårr på nordsiden. Etter åha gått en det er mulig at disse er brukt under opp- fem ble reddet. Vrakrestene ligger om
7-800 meter i retning nord langs stranda, huggingen. (se detalj historie i Skipsforlis lag 50 meter ifrå land, og for øvrig er det
kommer en til Stavheimsvika. Vika kan rundt Jæren s.184)
også sees ifra riksveg 44, men her er
ikke mulig å stoppe med bil. Samme dag besøkte vi det siste vraket. stadig mer skjøvet opp på land. (se detalj

Like ved ett eldre rødt sjøhus ligger Da kjørte vi noen hundre meter lengre historie i Skipsforlis rundt Jæren s.217)
det to vrakrester etter dampskipet Bjørn, Sør, til vi parkerte ved utsiktspunktet
som forliste her 9. november 1920. langs riksveg R44 ved Hårr. Fra her I dag skal forøvrig disse vrakrestene
I følge boka «Kongevegen i Hå» side ser en vrakdeler noen hundre meter være fredet som kulturobjekter for etter
181 av Hanne Thomsen utgitt av Hå lengre sør, like før noen sjøhus i retning tiden, i henhold til en artikkel i Stavanger
kommune i 1996, så skulle det befinne Kvassheim fyr. Det er de eneste av de Aftenblad for noen år siden.
seg en ror her igjen på standen. Om det fem vrakrestene en ser ifra hovedvegen Dersom det er noen av SKIPETs
var ror eller noen andre deler av vraket riksveg 44. En krysser et gjerde fra veien lesere som kjenner til flere vrak på
som i dag ligger der, er ikke godt å si, og «hopper» på steiner noen hundre Jærstendene enn disse fem, så kan
da de 2 vrakdeler som ligger der, er hver meter i retning sør. Der ligger restene av undertegnede være interessert iå få
mindre enn 2 meter i utstekning. Den Lyngdal. Det forliste 22. oktober 1955 vite dette, da vigjerne tar ut på flere slike
ene vrakdelen er veldig vridd og ligger og var opprinnelig et tysk generatorskip. utflukter.
mellom noen større steiner. Det meste av baugen er synlig og det

Bjørn var bygget i 1904 og hørte ligger en del andre skrogrester spredd
hjemme i Gøteborg, var eiet av rederiet rundt. Blant annet ligger det også to Kilder:
Ångfartygs-A/BThilevedTh. Willerding. tanker ved sjøhusene som ligger like • KongeveieniHå-TurbokvedHanneThom-
Det hadde ei lengde på 70,35 meter sør av vraket. sen - ut9 itt 1 "6 -
lengde og var på 1241 bruttoregister- Skipet var bygget i 1938 som Karl * Skipsforlis rundt Jæren-Frå Åna Sira til
tonn. Skipet var på reise fra Tyskland Junge og ombygd i 1950 til fraktefartøy. Skudefjorden ved Enk Bakkevig, utgitt
til Harstad for å laste kis, da det i rolig Ved forliset var det eiet av Johan Kock i 2008,

vær, men regntykke, gikk på land ved Vedavågen på Karmøy. Det var på 96,5

Stavheimsvika. Dagen etter blåste det fot lengde og var på 175 brt. Skipet var
Björn og Lyngdal opp og skipet stod da nesten helt tørt på på reise fra Breivik til Trondheim med

Av Lyngdal ligger baugen tilbake, 25.januar 2009.

mye brun rustfarge er å se på steinene
fra sjøen og opp, etter som vraket er blitt
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Oslo havn sett fea Ekeberg, 10. juni 1969. Slik kunne det se utpå en vanlig dag i Oslo havnfor 40 år siden med en levende havn.
Dette var også før containerne gjorde sitt inntog. Sørengautstikkeren er under utbygging og ingen tenker tanken på nedlegging av skipsverftene.

Fotografert fra Ekeberg mot sentrale deler av hovna tirsdag 10. juni 1969. Vi har lyktes å sette
opp en fullstendig liste over 48 skip som lå i havn kl.8 ifølge «N. H. 8c S. T.». I tillegg har det nok
vcertflere mindrefrakteskuter, de daglige lokale passasjer- og godsbåter samt slepebåter, og andre
nyttefartøy med sitt daglige virke i havnen. Dette var en tid da fartøy under bekvemmelighets
flagg var sjelden å se. Containere og roro-skip var et ukjent begrep, første båt som anløp Oslo med
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Postkort med kjent motiv
fra Oslo Havn

Av Arild Engelsen og Henrik B Eddie

containere var «Birka»i 1971.

FotografJac Brun, Mittet 1316/10
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Har satt opp følgende korte
historikk over fartøy i havnen

Kronprins Harald JXNF/7034brt/800dw/10500hk - laster stkg./pass.
ved Hjortneskaien. Bygget i 1960/61 ved
Kieler Howaldtswerke for Jahre Line, og
satt i rutefartOslo-Kiel. Solgt i1974tilViet
nam Ocean Shipping for overlevering
1976 og omdøpt Ha Long i 1979 overdratt
nytt rederi i Vietnam med navn Thong
Nhat. 11991 solgt til Oriental Glory Mari
time, Malta og omdøpt Panagia. Opplagt
i Pireus 1994 og i 1996 solgt Global Union
Maritime, Honduras, omdøpt Al Safa.
Året etter solgt til Med Cruise Maritime,
Panama omdøpt Medousa og lagt opp
Limassol. Hugget 2005 i Tyrkia.

Tirranna LLW/10060brt/12830dw/
13000 hk - losser 1050t stkg. fra Østen ved
Filipstad kai i Wilhelmsen Lines - Østen/
Australia. Levert av Uddevallavarvet i

1967 til Wilh.Wilhelmsen. Solgt til Hel
las i 1978 og omdøpt Tilos - solgt 1980 til
Frankrike og omdøpt Saint Bertrand. I
1984 til Brusgaard & Kiøsterud, Panama
og omdøpt Hermion. 11986 solgt til Tho
resen Co Bangkok. Hugget Kaoh-siung
sept.1986

Francisca PEDW/499brt/1083dw/
lOOOhk - laster 800t papir fra Follum
ved Filipstad kai. Levert 1962 fra Schps.
Gebr.v.Diepen-Waterhulzen. Registrert
i Rotterdam. Omdøpt 1969 Fransisca
Prima, fral984 Freni, fral990 Anastasia
II, fra 1992 Ha] Abdel Razzak og fra
1995 Ha] Abdullah av Lattakia, Syria.
Kondemnert etter grunnstøting i Hellas
23/1-2001.

Nagasaki SJBK/10050brt/10800dw/
lOOOOhk - laster 366t stkg./papir for
Østen ved Filipstad kai. Levert 1961 fra
Nederl.Dok & Schps. Amsterdam til
Svenska Ostasiatiske Kompagniet. Solgt
1972 og omdøpt Heng Shui, fra 1991 Zi
Jin og i 1993 He Sheng. Skal fremdeles
være i fart under China-flagg, men har
ingen oppdateringer etter at den ankom
Shanghai i november 1992 som Zi Jin.

Hanne Hansen OXEA/200brt/293dw/
240hk - losser 210t jernplater fra Frede
riksværk ved Filipstad kai. Bygget 1958
ved Christensens Staal. i Marstal hvor
den også er registrert. En typisk dansk
«coaster» med mange år i Oslofjorden
- solgt 7/1999 til Monika Makouyou,
Douala,Camerun og seiler fremdeles som
Queen Polina.

Stalheim JXHH/1521brt/2503dw/
1600hk - laster papir for Frankrike/
Spania linjen - ved Filipstad kai. Bygget

kl.0800:

Søsterskipene Klabb (nærmest) og Babb til ankers i Kongshavn 31/12-1968. Nævmest disse ligger
Kong Guttorm. Foto Per Erik Johnsen

1959 ved van Duijvendijks Scheeps. Lek- Bygget 1957 ved Ottensener Eisenwerk
kerkerk for Fearnley & Eger. Solgt 1972 Hamburg. Solgt 1970 til Simon Møkster,
til Italia og reg i Panama som Mundi Star. Stavanger og omdøpt Bristein. Havnet
Fra 1979 heter hun Pardi av Panama (bri- under Panama-flagg i 1974 som Svelon
tiske eiere). Havnet i Tyrkia 1986 og fikk eiet av svenske interesser. Omdøpt 1977
etter hvert Maltaflagg. Pr. 2000 er hun til Esox og senere samme år fikk den sitt
reg på St. Vincent som AAsli. Flaggskifte siste navn Nicolas II under Kypros-flagg
samme år til Cambodia. Fremdeles i drift og innsatt i Middelhavsfart. Slettet i
og ankom Tuzla, Tyrkia 25/12-2008. Foto Lloyds i 1991. Ukjent skjebne.
oktober 2007 på wvm.shipspotters.com. Baldrian LMPJ/1419brt/2310dw/

Breda JWPC/1462brt/2165dw/2400hk 1200hk - laster stkg./papir for London
- losser/laster stkg. fra/til Hamburg ved ved Tjuvholmen i Fred.Olsen Lines. Byg-
Tjuvholmen i Søndenfjeldskes & Jelø- get ved Akers Mek. i 1947. Ombygget
linjens ruter (Fred Olsen). Bygget 1957 til Ro-Ro i 1964. Solgt 1971 til Lars Rej
ved Tangen Verft / Akers mek. Solgt 1975 Johansen og satt under Somaliaflagg som
til Frankrike og omdøpt Cap Pinede. Fra Alderjo, Singaporeflagg fra 1973. Regis
1981 seilte hun som Claudia av Panama. trert 1975 i Emiratene som Gulf Star.
15/12-1983 ble hun pårent og sank mens 30/8-5/9-1975 ødelagt av brann utenfor
den lå til ankers i Pireus. Bombay. Totalhavarert og sank til slutt

Biri LAZZ/499brt/859dw/1280hk på Bombay havn 27/8-1977.
- laster/losser stkg. fra/til Amterdam Burro LJRQ/299brt/750dw/780hk
ved Tjuvholmen i Fred.Olsen Lines. - losser stkg./jern fra Rhinen i Norge/

Bjerkøsund ved Akershuskaien 1/4-1969. Foto Per Erik Johnsen
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Rhinlinjen ved Tjuvholmen i. Levert
1964 av Westermoen Båtbyggeri til Paal
Wilson AS, Bergen. I 1970 overført IS
Hawiol (Paal Wilson) og reg. i Bodø.
Ommålt som lukket shelterdekker til
681btr/1066dw.l977 registrert på IS
Burro. I februar 1984 solgt til Finn Olsen
Bodø og omdøpt til Canasta og forsterket
til 674bt/1066dw. Fremdeles i sandfart i
Nord-Norge.

ReginaMaris DKOD/5813brt/8050hk
- Cruiseskip ved Utstikker C. Bygget
1966 i Liibeck. Solgt til Canada i 1976
som Mercator One, men lå mye i arrest/
opplag. Tilbake til tyske eiere i 1979.
Først omdøpt Frankfurt, så Frankfurt I
før den kom i fart med sitt opprinnelige
navn Regina Maris etter ombygging. I
1983 ble den kjøpt av den greske rederen
Latsis og ombygget til yachten Alexander
(Maltaflagg). Ligger desember 2008 i
Elefsina, Hellas.

Christian Radich LJLM/663brt/450hk
- ved Utstikker D. Bygget i 1936/37 ved
Framnæs Mekaniske Verksted som sko
leskip. Eksisterer.

Bjerkøsund LAOC/297brt/360dw/
290hk- ved Nordre Akershuskai. Levert
1941 fra verftet Richards Ironworks i
Lowestoft som Empire Sound for alliert
tjeneste - senere omdøpt Zuiderhaven,
Tamise II og Cimcour II. 1 1953 innkjøpt
til Skudesneshavn og døpt Sjåholm. Fra
1965 til Herøy som Pokal og i 1968 regis
trert i Tønsberg som Bjerkøsund ved I/S
Pedership, som det første av 3 skip med
dette navn. Fra 1972 som Eidsvåg i Molde
området. Solgt 1981 til Honduras med
samme navn. Rapportert kondem-nert
og senket 1988.

Oslo LNED/727brt/750dw/1680hk -
laster/losser stkg i Arendals D/S rute
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Rogaland manøvrerer på havnen. Foto Per Erik johnsen

Oslo - Bergen ved Akershusutstikkeren.
Bygget 1962 ved Mjellem & Karlsen, Ber
gen. Dette var siste skipet som betjente
denne linjen og dermed passasjertrafik
ken fra Østlandet til Vestlandet. Samme
høst var det slutt da Oslo ble solgt til
Canada i oktober og omdøpt Nordbec. I
1970 ble navnet Fort Mingan. 11994 ble
navnet Amstel under Hondurasflagg.
Hun skal fremdeles være i drift og heter
fra 1999 Dida og er eiet av amerikanske
Titan Foods.

Kvitsøy JWQY/485brt/650dw/600hk
- losser/laster stkg. i kystrutefart for
Det Stavangerske Dampskibsselskab
ved Akershusutstikkeren. Bygget i 1958
ved Abeking & Rasmussen, Lemwerder,
Bremen. Ommålt som lukket shelter
dekker i 1961 til 744brt/1015dw. Ombyg
get til palleskip 1969 - 875dw. Solgt
1976 til Libanon og omdøpt Mahmoud
- videresolgt 1980 i Libanon og omdøpt
Abdallah R. Før 2000 er flagget skiftet til

Hvalkokeriet Southern Harvester i opplag i Kongshavn og avventer skjebnen. Bærer tydelig
preg av at det er noen är siden den var i drift. Foto Per Erik johnsen

Cambodia og blir omdøpt Sus ca.2002.
Opphogget i Aliaga mai 2003.

Rogaland LKTD/475brt/762dw/
1400hk - losser/laster stkg. i kystrutefart
for DSD ved Søndre Akershuskai. Byg
get i 1964 ved Rosenberg Mek.verksted,
Stavanger for Det Stavangerske Damp
skibsselskab.1 1978 omdøpt Obrestad og
solgt til K/R Alb.Abrahamsen, Aukra og
tatt tilbake på TC. Solgt i 1989 til Triton
Shipping på Filippinene omdøptAntares.
Nytt navn Gppsp Queen i 2005 og dette
tyder på at skuta fremdeles flyter.

Brabant LAXQ/2194brt/2600dw/
2700hk - losser/laster stkg./jern fra/til
Antwerpen i Fred. Olsen Line ved Vippe
tangen. Levert 1956 fra Akers Mek. Solgt
1972 til Ålesund og omdøpt Vatnasund,
den ble her kort tid for senere samme
år havnet den hos grekere som Perama
og registrert på Kypros. 1976 fikk hun
navnet Rap av Panama og i 1976 Momoli.
Opphogget i Aliaga 25/5-1994.

Gaupøy LMKN/280brt/350dw/400hk
- losser 393t hvete ved kornsiloen
Utstikker 3. Levert 1920 fra Deutsche
Werke AG, Kiel som damptråler Brom
berg senere Ursula før den ble solgt til
opphogging i 1938, men ble videre solgt
og ombygget til motorlasteskip Hariet
og ble under WW2 stasjonert i Horten
som torpedotransportfartøy. Tildelt
Norge som krigserstatning og fra 1949 i
Kopervik som Are. Solgt til Bergen i 1960
som Gaupøp. Tilbake til Kopervik i 1973
og omdøpt Jemo i 1974. Ble en velkjent
sliter i sandfarten for diverse eiere på
Sørvestlandet til den i 1998 ble solgt til
Oslo trolig med planer for ombygging til
charterseilskute, men havnet i Nederland
året etter hvor den eksisterer under om

bygging i Harlingen og skal gjenoppstå
som 2-mast skonnert De Wplde Swan.
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KongOlav VOWDM/7965brt/1108dw/
13200hk - losser/laster stkg. fra/til
København ved Utstikker 2, avgang kl.
1700. Bygget ved Cantieri Navali del Tor
rino, Genoa 1966-68, for DFDS og satt i
rutefart København - Oslo. 1984 solgt
til Kina omdøpt New Gulangpu. I 1988
solgt Donalds Shipping, Panama omdøpt
Leader Pxince. 11992 omdøpt New Oxient
Pxincess og i 1993 utsatt for brann og
senere hugget i Bangladesh.

Akershus OYGU/2012brt/864dw/
8600hk - losser/laster stkg. fra/til Fred
rikshavn ved Utstikker 2, avgang kl.
2130. Bygget ved Flelsingørs Skipsværft i
1964/65 for DFDS i København. Satt i rute
fart Fredrikshavn - Oslo, avbrutt tidvis
for ruten København/Ålborg. 11973 solgt
til Mexico og omdøpt Mazatlan. Sank
1989 i posisjon N 25 08'W 109 38'.

Salmo GWGA/1523/2378dw/2580hk
- losser 690t /laster 340t stkg fra/til Hull
ved Utstikker 2 i Wilson Line. Levert av
Henry Robb Ltd. i 1967 for Ellermans
Wilson Line. Solgt 1974 og omdøpt dtp
ofAthens. Solgt 1977 til Red Cascade Ship
ping S.A.,Panama, omdøpt Aldebaxan
II. Solgt 1980 til Spyrthem Shipping Co.
Limmassol og omdøpt Axgixo. Solgt 1987
til Amin Shipping Services Ltd., St. Vin
cent og omdøpt Al Ameen. 11988 hugget
ved Gadani Beach.

Ellp Jensen OUHR/299brt/515dw/
265hk - losser 346t sukker fra London
ved Utstikker 2. Levert 1957 fra Alssund

Skibs i Sønderborg. Fra 1969 hadde den
navnet Gutta. Solgt til Hellas som Nafsit
hoe i januar 1973 og forliste etter kollisjon
i mars 1973.

Bergensfjord LAUR/18739brt/
10047dw/18600hk - laster stykkgods for
New York ved Utstikkerl. Levert i 1956
av Swan, Hunter Tyne, for NAL og satt i
rutefart Norge - USA. Solgt 1971 til Cie,
Generale Transatlantiqu, Frankrike og
omdøpt De Gxasse. 11973 til Thoresen &
Co, Singapore og omdøpt Rasa Sapang.
Omdøpt 1978 til Golden Moon ved ei
ere Sunlit Cruises, Kypros og lagt opp i
Pireus. 1 1980 nye eiere ved Aphrodite
Maritime Co, Hellas som Rasa Sapang.
Kom i brann samme år under et verk
stedopphold i Hellas - slept ut og landsatt
på grunt vann.

Idefjord}XXS/5616brt/7875dw/5200hk
- laster 1400t stkg./papir for USA ved Ut
stikker 1. Levert i 1960 fra Lindholmens
Varv for NAL. Ombygget 1977 i Århus
med ny containerseksjon. Solgt i 1981 til
Singapore og nytt navn ble New Peacock.
Hogget 1985.

BremerMercurDEIH/498brt/1115dw/

1100 hk - losser/laster jern/stkg. fra/til Käthe Ahxens senere Windhund I i 1977,
Bremen ved Revierkaien-i Bremen Vest skrevet som Windhund fra 1982.1 1989
Norge linjen. Levert i 1966 fra Schiffb. omdøpt Valexie under Antiguaflagg. Inn-
Unterweser AG, Bremerhaven. Sammen satt i linjefart Europa-Madagaskar i 1990
med to søsterskip var disse faste gjester i som Ildexim VII av Valletta. Fortsatte i
sydnorske havner i over 15 år. Solgt 1984 denne farten fram til 1997/98 hvor det ble
til Sverige som Bleking og fra 2001 som mer lokalfart under Madagaskarflagg.
Dettexn. Satt under Mongoliaflagg som Fartøyet havarerte ved Fort Dauphin
Unique i 2002, var visstnok da under under orkanen Evita 4/2-2004. Har fått
kontroll av nordmannen Terje Bøe. Lå i bekreftet fra lokale autoriteter at der
arrest i Dublin fra 11/2003-1/2004 da den ligger den som «total loss».
ble solgt og omdøpt Olga under Nord- Greif DDUM/499brt/992dw/1500hk
Koreas flagg, og samme år overført til - losser jern/stkg. laster stkg. fra/til
gresk flagg som Michalis T. Fremdeles Bremen i Søndenfjeldske & Jelølinjen.
i drift og siste foto fra Pireus i mai (Fred Olsen) ved Langkaien. Bygget
2008 finnes på Avww.shipspotters.com. 1963 i Bremerhaven. Var en gjenganger
Siste AIS-registrering er ankomst Volos i havnene i Oslofjorden i bortimot 10 år.
21/12-2008. Havnet under nederlandsk flagg i 1973.

Anneliese Oltmann DNBN/499brt/ Fra 1977 Lone Lion av Panama, omdøpt
1165dw/1000hk - losser/laster fra/til Lon- Sea King i 1979.11980 blir hun gresk som
don i Wilson Line. (Norge-England) ved Delta. Avgikk Gabes i Tunis 4/4-1981 for
Langkaien. Levert i 1962 fra JJ. Sietas. Alexandria og forsvant sporløst.
Schiffsw. Hamburg. Omdøpt 1970 til Claudia PDHU/499brt/800dw/600hk

Fred Olsens Biri ved Filtvedtfpx. Foto Per Erik Johnsen

Wilhelmsens Tiber ved Filipstad. Foto Per Erik Johnsen
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- losser/laster stkg. fra/til Liibeck/
Rostock i Søndenfjeldske & Jelølinjen
ved Langkaien. Levert i 1966 fra Scheeps.
Martenshoek. Fra 1976 er navnet Reina
og i 1979 Reins (UK-flagg i 1990). Siste
navn blir Rena i 1992 og hører hjemme
i Colombia. Forlist 24/2-1997 ved Puerto
Limon.

DFDS-fergen Akershus i fart mellom Oslo og Frederikshavn. Foto Per Erik Johnsen

København LFBK/3611brt/659dw/
6500hk - losser/laster stkg. fra/til Køben
havn ved Palekaien. Levert i 1966 fra
Orenstein-Koppel Liibeck for Norge-
Københavnlinjen og satt i rutefart Oslo-
Brevik-Fredrikstad-København. I 1970-
73 i fart for Larvik-Fr.havn linjen. 11973
solgt til Chile og omdøpt Presidente
Aguirre Cexda - året etter omdøpt Pu
erto Montt. I 1977 ombygd og omdøpt
Angamos. 11993 brann om bord og slept
til Flellas for hugging.

Ingrid K JXRD/497brt/989dw/1000hk
- losser/laster stkg. fra/til London i K-
Line ved Krankaien. Levert i 1962 fra
J.J.Sietas Schiffsw., Hamburg. Ble i 1973
solgt til Holland og satt under Kypros
flagg som Rudan, fra 1979 Rachad, fra
1983 Nejem, fra 1988 M.J.K. III, fra 1992
Younis, fra 1996 Bedour av Belize City
(arabiske eiere). Hadde også en kort pe
riode navnet Ramzi J før den i 1999 duk
ker opp som Wael III av La Paz (Bolivia).
I juni 2001 er navnet blitt Kalimnos under
Cambodia-flagg.

Bolinas LAWD/9371brt/11300dw/
8600hk - losser stkg. fra USWC/Canada i
Fred Olsen Interocean Line ved Sørenga.
Levert i 1956 fra Bergens Mek. Solgt
1971 til Everett Lines og omdøpt Vince
everett under Liberiaflagg. Hogget 1979
i Kaohsiung

Mofiellet LDGG/299brt/828dw/800hk
- ligger ved Grønlia - i kyst/nordsjøfart.
Levert 1966 fra Ørens Mek. Verksted,
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Trondheim for AS Bleikvassli Gruber,
Mo og solgt i 1980 til Simon Møgster,
Stavanger og omdøpt Strilholm. 11981
solgt til PR Hammerholm, Haugesund
og omdøpt Hammerholm. Forsvant den
23.11.1981 syd for Ekofisk på reise til
Sandnes.

Lystind LJPG/298brt/856dw/850hk
- laster stkg./papir for Belfast / Weston
Point i Lys-Line ved Sjursøya Nord.
Levert 1966 fra Gerh. Voldnes Fosnavåg
for Heitmann Chartr. Oslo. Overtatt
1968 av Lys-Line men solgt innenbys
1975 til Bonny Shipping som Bonnp
Lady og videre til Wagle i 1977 som Line.
Solgt 1984 til Brattvåg som Nina og mai
1985 til Ålesund som Lizzp og så i 1986
til Trøndelag hvor den omdøpes Stina.
Grunnstøtte og sank ved Brønnøysund
11.01.1988. Hevet av Ødegaard og slept
til Ålesund. Kondemnert men havnet
senere på Østlandet eiet av bl.a. Fekete
& Co med planer om istandsettelse. Ble

Årendalskes Oslo legger til kai. Foto Per Erik Johnsen

liggende flere steder på Østlandet før
den ble slept til Danmark i november
1989 - omdøpt Eastholm, så opplagt og
rapportert hugget i 1991

Heike DINB/424brt/730dw/800hk -
losser 6001 salt fra Runcorn ved Sjursøya
Nord. Levert i 1956 fra Schiffsw. H.
Rancke, Hamburg. Hugget 1985 i Kiel.

Ingul UROY/2686/3113dw/1650hk
- laster 350 t maling for Russland ved
Sjursøya Nord. Levert 1954 fra Stocznia
Szczecinska Polen. Opphogget i Spania
1977.

Charente JWXN/1139brt/1720dw/
1600hk - losser/laster stkg./jern fra/til
Bristolkanalen ved Sjursøya Nord. Levert
i 1958 fra T. van Duijvendijks Schps.
Lekkerkerk til Fearnley & Eger. Solgt
1970 til grekere som Anna. 1981 blir hun
registrert i Saudi Arabia som Saleh 2 men
fremdeles drevet av grekere. 27/1-1988
sank hun i Perama havn.

Thuntank 3 SDFI/500brt/1340dw/
1200hk - losser 1200t bensin fra Gøte
borg ved Sjursøya Syd. Levert i 1968 av
Falkenberg Varv, Falkenberg. Fortsatte
med svenske eiere med følgende navne
skifter: Silvia-76, Oakwell-85. 11987 blir
den gresk som Dauphine og ankommer
Moji i Japan under slep i mai 1990. Her
blir den liggende og kommer samme
år på japanske hender som Emerald
111. Slept fra Moji 10/3-1991 til verft i
Pohang, Sør Korea. Nytt navn Northern
Commander i 1991 og har siden 1992 seilt
som Capital av San Lorenzo (Honduras).
Slettet i Lloyds i 2006. Ukjent skjebne?

Anna Regil OYGV/299brt/715dw/
575hk - losser 500 t harpiks fra Houston
ved Bekkelagskaien. Levert i 1968 av
Nordsøverftet Ringkøping. Solgt 1970
innenlands og omdøpt Charles Trigon.
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Solgt flere ganger innenlands og fra 1972 Skiensfjord }WYT/3787brt/6400dw/
med navn Martin. Fra 1980 med navn 4200hk - ved verksted Nyland Øst. Seiler
Jentrader, (pr.1990 er den i rutefart mel- i NAL. Levert i 1958 avLindholmens Varv
lom Peterhead og Lerwick) solgt en rekke i Gøteborg. Solgt i 1977 til Hellas som
ganger til den ble lagt opp Marstal il999. Diamant. Solgt i 1980 til Dubai og omdøpt
solgt til USA i 2000 og satt under Cay- Jehel Ali 2og 1983 omdøpt Salamah-5.
man Islandsflagg. Solgt 2005 og skiftet Ble Al Qasam kort tid før den ble hogget
til Panamaflagg. (H03952) Grunnstøtte Gadani Beach i 1987.
ved Bonaire i Nederlandske Antiller 4/10- Sagafjord LFSA/24002brt/6353dw/
2007. Ble berget, men drev på land i San 24000hk - ved verksted Nyland Vest.
Pedro de Macoris i Den Dominikanske Bygget i 1964/65 ved Forges et Chantiers,
Republikk, under tropisk storm (Hanna) La Seine, Frankrike for NAL og satt inn i
den 3/9-2008. linje/cruise fart. Registrert i 1980 under

Estrella JXMI/5656brt/7850dw/ NorwegianAmericanCruises,Oslo. Solgt
7500hk - ved verksted Nyland Øst. Seiler 1983 til Cunard Line og i 1996 chartret til
i SAL. Levert i 1961 fra Eriksbergs Mek. Bremer Transocean Tours og omdøpt
Verksted, Gøteborg, og levert til Det Ber- Gripsholm. Solgt i 1997 til Saga Shipping,
genske Dampskibsselskab. Solgt 1978 til Nassau og omdøpt Saga Rose. Seiler
S.A. Comercial y Maritima, Montevideo fortsatt med dette navn i 2007 og anløper
og omdøpt Estrella Del Mar. 1 1987 om- norskekysten i sommermånedene.
døpt Del Mar under Maltaflagg. Hogget Tiber LAQN/6355brt/9750dw/9000hk
i Chittagong 1988. - ved verksted Nyland Vest. Seiler i Wil-

Senja LJIE/1337btr/1986dw/3200hk helmsen Lines Norge -US Gulf/Mexico.
- ved verksted Nyland Øst. Kystfart. Levert i 1954 fra Kockums Mek. Solgt i
Levert i 1966 fra Kaldnes Mek. Verksted, 1976 til Singapore og omdøpt Kota Molek.
Tønsberg for VDS Stokmarknes. Solgt Hugget 1983 Gadani Beach.
til Færøyene i 1974 og omdøpt Blikur. Norge LAMA/1786t/4850hk - til
Solgt 1977 til Italia og omdøpt Siba Bari. ankers Vestre havn. Kongeskipet levert
Ombygget 1979 til livestock-carrier. Solgt 1937 av Camper & Nicholsens Ltd, Sout
innenlands 1988 og omdøpt El Novillo av hampton som Philante. Norsk kongeskip
Panama. Opphogget i India 1999. fra 1947. Eksisterer.

Gaupøy en kald vinterdag. Seilte senere i mange år på kysten som Jemo. Foto Per Erik Johnsen
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Kiel. avg. I dag kl. 13.30. Buncorn.
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< Nagasaki* hist. ca. 300 t. papir *1?'™
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-Baldrlnn* lost. papir og atkg. Ved verksted:
for London. NYLAND VEST;
fUurro» loa.H. Jern or stkff. fra «Tiber». «Sagafjord*.
Rhinen. NYLAND ØST:

UTSTIKKER C og D: «Estrella*. «Senja..
 Rcfflna Mar Is 1, «Chr. Radlch». «Skiensfjord».

N. AKEHSHUSKAI:
«IJJcrkoyaund». SKIP I VENTE

a de to nærmeste °*°r.n-.«us»o», «jwusoy».
[. AKEHSHUSKAI: * Pra- Margrethe»
«Rogaland». * Peamlcy & Kgers B-fr.

UPPBTANGEN• «Skipper Clemcnt* —>—
«Drabant* Ioj*«. J«*rn off stkg., Dnni|kc> Jens C. Hagen,
lual. «tkg. fru til Antwerpen «Jljgaren* Wllh. Wilhelmsen.

JTSTIKKEH 3: «Trlanon*
«Gaupoy* loss. 393 t. hvete fra *™crTnopyl** —>—«Gnupoy* loss. 393 t. hvete fra «Thommpylw,
Nykeblng Falater. „ w P* «Tg-Hansen .V f».
rSTIKKER 2: <Wftbasha» Armald L’Orxa.
«Kong Olav V. loa»./l»»t. atkg. Frcd- 0ll"n * Co
fra/UJ Kobenhnvn, avg, 1 dag * *—
kl. 17.00. «Bretagne*
«Akershus» loaa./last, stkg. fra/ * sun,lftJ S, A. L.
til Fredrlkshavn, avg, l dag kl. ‘
2l 3ø R h INN-jOO UTKI.AHEIITK SKI!*;
«Salmo» loss. 6u0 t. atkff., last. tnnXlnrrrte .ikip to. Juni:
ca. 3-40 t. stkff. H- 17 stds fra/ Akerahus». Fredrlkshavn. slkg.
III Hull. «Konff Olav V*. Kohenhnvn. slkg.
«EMy Jensen* los»-. 346 t. auk- <Kobenhavn>. Kob--nhnvn -lUg
ker fra London. «Claudla». LUbock. atkff.

JTST1JCKCU 1: «Grelf*, Bremen, «tkg.
«RergcnsfJord» last, alkg. for «Hurro*. Rotterdam, atkg
New York. avg. I daff kl. 15.00. «Blrl». Amsterdam, slk«
«Idcfjord* last. ca. 1400 t. pa- «Sleinhjnrn». London, slkg.
pir og stkff. for US North Al- «Rannoll». G.ileborff, hallasi
lantlc. «Setre». Lys< kil. hullast.

!IE”IERKAIEN: «Thuntank 3 Goteborg. bensin.
«Br. Mercur* loss. Jern og atkg., «ingul*. Droghrda. ballast,
last. stkff. fra/tll Bremen. «Nagasaki*, Arhua, tntnstUI.

LANGKAIEN: « Hanna HanAon», Fr.Vfrrk, Jcri).
«Annellsc Oltmann* loss. 280
t. stkff., Iftat. ca. 300 t. stkff. Utklarerte skip 9. Juni.
fra/tll London. «Skipper Clement*. Predrlkahavn.
«Grclf* losa. Jern og atkg. Inst. atkg.
atkg. fra/tll Bremen. < Holger Danske», Arhua. stkg.
«Claudlo> loaa./laat. stkg. fra/tll «Braemar*. Tyne. slkg.
Lllbeck og Rostock. «Prs. Margrethe*. Kobrnhnvn.
VLEKAIEN: stkg.
«Kobcnhavn* Joss./IaaL stkg. «Baltlque*. Rouen, alkg.
fra/tll Kobenhavn, avg. I dag «Brllllant». Rotterdam, slkg.
kl. 16.00. «Syrenka*. Slellln? slkg.
1ANKAJEN: «Kvorto*. Trornao, tnnenriks.
Ingrid 1C* loss,/last. stkg. fra/ «Gaupoy». Porsgrunn, ballast.
II London. «Donla», Malnu», ballost.
HENGA: «Ar.umo*, Mlddlesbrough. alkg.
 Uollnas» loss. tkg. fro USA og «Lanpm* .Ardalstangen.
Caradns Vestkyst.
itØNLIA:
«Mofjallet».

Innenrlkalasl.
«Br. Mercur*. Bremen, «tkg.
«Harburg», Drammen, reati.
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Southern Harvester (Norsk)exGFZJ / USS Wasp Depl.32800t/150000hk Bushwood. Omdøpt i 1958 til Evange
15364brt/20120dw/4200bhk. Anker/ - Hangarskip - til anker vestre havn. listra. Innkjøpt av T.Klaveness i 1968
akterfortøyd Kongshavn. Levert 1946 av Levert 1943 fra Bethlehem Steel Co. USA. og omdøpt Bahh. Ble først senere i 1969
Furness Shipbuilding Co. Ltd Haverton Utrangert i 1972 og hugget i New York. innført i norsk register med c/s LM4600
HillsonTeestilChr.Salvesen&Co.,Leith. USS Koelsch Depl.2620t/35000hk - og omdøpt Bulkhandling 4. Opphogget
Solgt 1963 til Nippon Suisan KK, Tokyo. Fregatt - ved Hjortneskaien. Levert 1967 11.1978 i Inverkeithing.
Opplagt i Melsomvik og i 1966 tilbake til av Defoe Shipbuild. Solgt i 1989 til Pakis- Ved å følge fartøyenes historie finner
Salvesen. 11968 solgt til Akers Mek Verk, tan som Siqqat. Tilbake til US Navy i 1994 vi ut at 33 av fartøyene er rapportert
med planer om ombygging til oljeletings- og hugget i Hong Kong samme år. forlist eller opphogget mens 15 av dem
fartøy. Opplagt i Kongshavn inntil denble Bahh (Norsk) 4360tdw. Lekter. Opp- trolig fremdeles er flytende, seiv om vi
opphuggetiSantanderl971. (Fartøyetble lagt i Kongshavn. Bygget 1942 av S.P. ikke har klart å finne noen ferske beve
aldri innført i norsk register) Austin, Sunderland som engelsk collier gelser på 4-5 av dem.
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Charente i Biscaya-linjen. Foto Per Erik Johnsen

Lystind, fotografert 4/2-1967 av Per Erik Johnsen.
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Alle som «sogner» til denne förening eller dette tidsskrift har vel et internt «bibliotek» der våre favorittbøker med
tilknytning til sjøen er lagret. Det begynte kanskje i unge år med «Skatten på Sjørøverøya» og fortsatte med Kaptein
Maryatt, Hornblower og kanskje gamle kaptein Mc Whirr på «Nan-Shan» og hans fortvilte kamp med elementene

i Conrads «Taifun».

Fra moderne tid virker det imidlertid som om den «store» romanen fra sjøen og samtiden ikke er så lett å peke ut.
Biografier og fakta-bøker - jada, massevis av disse, men romanen er verre å Identifisere.

For egen del må jeg helt tilbake til mange veteraner fortsatt kan fortelle om dramatisk. Boken erfilmet og vi er nok1950-tallet for å finne virkelig min- etter fartstid om bord. mange som husker Humphrey Bogarts
neverdig stoff, men det er til gjengjeld
to store bøker: Herman Wouk’s «Myt
teriet på Caine» og Nicholas Monsar- «Mytteriet på Caine» handler utvendig og må forklare seg og kommer lenger
rats «Farlig Hav». Jeg har nettopp lest sett om 2. verdenskrig i Stillehavet men og lenger ut på viddene. Den utgaven
begge bøker om igjen, og de holder er i virkeligheten et stort psykologisk av boken jeg har lest nå ble utgitt av
i høyeste grad fortsatt mål. Og under drama der skipets nestkommanderende Gyldendal i 1952 og er översatt av Leo
lesningen gjorde jeg en, i hvert fall for for å redde skip og besetning ser seg Strøm. Den skjemmes av noen overset
meg, overraskendeoppdagelse: Begge nødt til å avsette skipssjefen som får tertabber som antagelig skyldes mangel
skipstypene som er omtalt i bøkene er panikk under en voldsom storm. Den på maritim «vasking»: «Caine» påstås å
velkjent i Den Norske Marine, noe sikkert etterfølgende krigsrettsaken utviklerseg ligge på bjelken av et slagskip - mens

Cruel seas - korvetten KNM Andenes i åpent hav.

Caine
fantastiske spill som Captain Philip Fran
cis Queeg, USN, der han sitter fortvilet
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det engelske «beam» i dette tilfelle må «LINCOLN» -feb. 1942-feb.1944. Overført kunne de oppnå en fart på ca 16 knop,
bety at «Caine» var tvers av slagskipet.
Og «flyvende bro» virker rart - «flying
bridge» er vel heller toppbroen. Likevel: °PP- fremst antiubåtvåpen som synkeminer.
700 sider glimrende lesning! «MANSFIELD» - des. 1940-feb.1942 Og kon/ettenes oppgave var å eskortereOverført til kanadisk marine, utran- . . . . • t ._„, „ , ' konvoier av lasteskip frem oq tilbake over

qert 1944 oq hugget opp 1945. . , , . r . „ . . . .
US Navy har aldri hatt et skip som het «n EWPORT» - okt 1941 -juni 1942. Re- Atlanterhavet og i andre omrader - bl.a. i
«Caine «- både skip og mytteri er opp- turnert til Royal Navy, hugget opp konvoiene i Nordishavet. Det var en hard
diktet. Skipsklassen er imidlertid reell 1947. ’ og vanskelig tjeneste. Tyske ubåter tok
nok. Et større antall ble bygget i USA i «ST. ALBANS» - april 1941-feb.1944. grovt for seg av lasteskipene og også
årene under og etter første verdenskrig
og var klassifisert som «destroyers».
De hadde et deplasement på omkring
1200 tons og kunne ved hjelp av sine
dampturbiner på omkring 20.000 HK
oppnå en fart på mellom 30 og 35 knop.
Et karakteristisk trekk ved utseendet til Mens boken og filmen om «Caine» levende, ubåtjakter med time etter time
båtene var de fire store skorsteinene gikk for seg i Stillehavet er «Farlig Hav» med «klart skip» og hele tiden med

og skipene ble da også omtalt som konsentrert om Atlanterhavet. Og hvis tanken på at en torpedo kunne ramme
«fourstackers». Ved utbruddet av annen det kan sies åha vært en viss grad av eget skip når som helst. Og forfatteren
verdenskrig var de fleste av denne klas- «glamour» omkring «Caine», US Navy og har lykkes med beskrivelsene - jeg har
sen utrangert og lå i opplag. Gjennom Humphrey Bogart -så mangler disse tidsvitner - krigsseilere - som sier at
den såkalte Lend-lease avtalen i 1941 ingredienser helt i «Farlig Hav». Det er «s|jk var det».

fikk Royal Navy «låne» 48 av disse gamle en skildring av en grå og uglamorøs Også boken «Farlig Hav» er filmet
destroyerne mot at USA fikk noen baser hverdag i konvoi-tjenesten i Atlanteren. _ «The Cruel Sea» kom i 1953. For en
i det engelske imperiet. Og i løpet av Skipet heter «Compass Rose». gangs skyld er det vanskelig åsi hvilken
1940-1941 ble fem av dem leid videre Navnet er en fiks bearbeidelse av som er best - boken eller filmen. I nøk

til Den Norske Marine. I Royal Navy ble klassen skipet tilhørte, nemlig korvett ternt sort/hvitt og med stor innsats også
skipene betegnet som «Town Class de- ' «Flower»-klassen. Alle søsterskipene av Royal Navy gir skuespillerne Jack
stroyers» og de fikk navn etter engelske som die bygget fikk blomsternavn. Og Hawkins og Donald Sinden gripende
byer -og navnene ble beholdt også det var mange av dem - over 200. 0g troverdige bilder av skipssjefen og
under norsk flagg:

Tjeneste i Den Norske Marine:
«BATH» -mars 1941 -august 1941. Senket ter». De hadde et deplasement på ca blitt gjennomgått av folk som vet hva de

av tysk ubåt . 925 Tog med en standard dampmaskin snakker om, i filmens tilfelle altså Royal
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«Fourstacker» St Albans var en av de gamle jagere Marinen fikk overta.

Skrogformen var på mange måter kopi- nestkommanderende. Også om filmen
ert frafiskefartøyer og hvalbåter - meget s j er krigsseilerne «slik var det»,
sjødyktig men forferdelige «slingrebøt- Både bok og film bærer preg av å ha

til sovjetisk marine som «Druzhny». Bevæpningen var antiluftskyts og en
Returnert til RN 1952 og hugget |jten kanon på bakken men først og

Overført til sovjetisk marine som eskortefartøyene led store tap.
«Dostoiny». 1949 returnert til RN Nicholas Monsarrats bokskildrerden
og hugget opp. nervepirrende hverdagen med stor inn-

forhold, hyppige krigshandlinger i form
Compass ROSG av torpederte skip og redning av over-

levelse - dårlig vær, vanskelige leve-
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Navy. Med boken følger det ikke noen torpedert. Sjefen og nestkommande-
oversettertabber - «Farlig Hav» som kom
på Stabenfeldt Forlag i 1952 er meget
godt översatt av Eivind Hauge.

I regi av London-regjeringen ble den
norske marine satt opp med følgende
Flower-class korvetten

ACANTHUS - sept.41 -1957 (innkjøpt 1946
og omdøpt «Andenes»).

BUTTERCUP - des.44-1957 (innleiet som

erstatning for «Tunsberg Castle»
som gikk på mine i Finnmark 1944).
Innkjøpt 1946 og omdøpt «Nord
kyn». 1957 til Thor Dahl og ombygd
til hvalbåt «Thoris».

EGLANTINE - aug. 41. Innkjøpt 1946 og
omdøpt «Sørøy».

MONTBRETIA - sept 41-nov 42. Senket i

POTENTILl_A - jan 42 - mars 44, Tilbakeført
til Royal Navy, hugget opp 1946.

ROSE - okt 41 - okt 44. Sank etter kollisjon
med engelsk fregatt, 3 omkom.

Dette var i henhold til mine kilder de
Flower-class korvetter som den Norske

Marine disponerte under 2. verdenskrig.
Senere har andre korvetter vært innom

Marinen - som fiskerioppsynsskip, vær
skip o.a., men de faller utenfor rammen
for denne artikkel.

P.S.:

Mot slutten av både krigen og boken
«Farlig Hav» blir «Compass Rose»

1956 solgt og ombygd til hvalbåt
«Colin Frye». 1957 til Japan som
«Toshi Maru No 2». Hugget opp i
Japan 1970.

1969 opphugget Grimstad.

1956 solgt Thor Dahl, omdøpt
«Thorglimt». 1969 hugget opp i
Grimstad.

Nordatlanteren 18/11 -1942 av tysk
ubåt, 47 omkom.

rende overlever og blir overført til en
ny og større type eskortekorvetter - av
«Castle»-klassen. Deres nye skip heter
«Saltash Castle» - fiktivt navn dette

også. Men denne typen var også repre
sentert i den norske marinen, dog med
meget kort levetid: «Tunsberg Castle» ble
overtatt i april 1944 men gikk på en mine
i Finnmark i desember 1944 og sank.

Marinens Fartøyer 1939-1945 og deres
skjebner. Frank Abelsen. Oslo 1986

The Fighting Ships of the Royal Navy 897-
1984 E.H.H. Archibald. NY 1987

Norsk Flower-klasse korvett Potentilla.

En hel rekke Flower-klasse korvetter ble bygget om til hvalbåter;
HMS Columbine ble bygget om til Leif Welding for AS Kosmos. Alex Duncan

Kilder:
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Hurtigruten ASA - del IV

Troms Fylkes Dampskibsselskap,
Tromsø

SKIPET NR. 1 - 200926

Den store lokalbåten Lyngen fra 1931 skulle bli en velkjent båt, både i Hurtigruten og i sommerfartpå Svalbard.

Staten ved Postverket startet dampskips-fartfra 5. mars 1838 mellom Trond
heim og Tromsø/Hammerfest. I deførste årene hare rundt sommersesongene,
der anløps-stedene var Tromsø, Gibostad, Kløven, Hamnvik og Sandtorg i
Tromsø Amtfra starten, også anløp av Lødingen i Nord-land. Staten utvidet
dampskipsfarten gradvis i Nord-Norge, hvor detfra 1. januar 1860 ble helårs

Itidsrommet fra 8. april til 30. oktober Norge for å kunne ta vare på de sterke1851 startet noen private interesser bånd Bergen hadde til Nord-Norge fra
i Innherred og Trondheim dampskips- gammelt av. Men interessen var så som
fart mellom Trondheim og Tromsø med så. Den som ivret mest med åfå i gang
dampskipet «Nidelven». Farten tok til fart var konsul Peter Jebsen, men også
igjen 28. februar 1852, hvor seilingene en del kjøpmenn. I Bergenske Damp
ble strukket fram til Hammerfest. Året skibsselskabs direksjon var det ikke noe
etter ble skipet igjen satt i fart nordover, stor glød for dette. To prøveturer ble ut
men nå bare til Tromsø. Fra august 1853 ført høsten 1862 og 1863 med dampskipet
stoppet farten, fordi den ble for krevende «Nordstjernen» av rederiet mellom Ber-
og ulønnsomt. gen og Tromsø. Skipet seilte fullastet, og

Fra Bergen ble det arbeidet med å opp- det kom ordlyd for å forlenge seilingene
rette en rute mellom Bergen og Nord- til Finnmark. Dette ble det ikke noe av.

Av Tore Kristoffersen, Otta

trafikk, - en stor milepæl var dermed nådd.
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Flere kjøpmenn med Jebsen i spissen
var ikke fornøyd med dette og gjorde
opprør. Disse tok like godt tak i saken
for å få startet opp fart på Nord-Norge,
der et nytt selskap i Det Nordlandske -
Finmarkske Dampskibsselskabble stiftet
27. april 1863. Nytt skip ble bestilt som
fikk navnet «Finmarken» levert i 1864.
Det hele endte med at det nye selskapet
ble fusjonert med Bergenske i desember
1863, hvor nyskipet også ble tilhørende
Bergenske.

En liknende strid var det i Trondheim
med hensyn til rutefart til Nord-Norge.
Så skjedde det at staten ville trekke seg
ut av farten mellom Trondheim og Nord-
Norge på grunn av økonomiske forhold
og ville overlate farten til private selska
per. Avtale ble inngått mellom Bergenske
og Nordenfjeldske Dampskibsselskaber
og staten med støtte for postbefordring.
Den 7. juni 1865 kastet Bergenskes «Fin
marken» tampene, og Nordenfjeldskes
skip «Hakon Jarl» den 15. juni 1865.
Ruten som ble opprettet var Trondheim
- Hammerfest. I Trondheim var det
korrespondanse med Hamburgerruten.
Denne private farten ble med årene utvi
det gradvis, også videre nedover kysten,
og med flere anløpsteder.

Det eldste lokale dampskipsselskapet
i Nord-Norge, (da dette ble skrevet) er
Troms Fylkes Dampskibsselskab. Selska
pet ble stiftet 1. oktober 1866 i Tromsø,
der stiftsmann Mathias Bonsak Krogh
Nannestad var en aktiv pådriver. Nanne
stad innså at private interesser måtte trå
til for å bedre kommunikasjonene innen
Amtet. Det kom ønsker om dette fra
manges steder innen Amtet, der det ikke
var tilfredshet med kystruteskipene som
stort sett seilte direkte mellom nord og
sør, og ikke så mye på tvers til de mange
samfunn som ønsket bedre förbindelser
med omverdenen. Selskapet fikk da det
omstendelige navnet «Selskab for Fjord
- og Kystdampskibsfart i Tromsø Amt».

Den aller første private dampskips
farten i den gang Tromsø Amt, skjedde
visstnok i 1867 med et skip som hette
«Lodden», noe som skulle ha vært en
kortvarig affære. Den 23. februar 1867
ble det holdt generalforsamling i det
nystiftede dampskipsselskapet, hvor dets
nye navn ble «Tromsø Amts Dampskibs
selskab» (TADS). Formålet for selskapet
var å forbedre kommunikasjonene innen
Tromsø Amt fra de ytterste øyer, til de in

Ruteselskap opprettes
i Tromsø Amt

nerste dype fjorder mot innlandet, - samt
knytte de mange samfunnene i amtet
opp mot kystruteskipene som seilte gjen
nom amtet (korrespondanse). Søknad for
statsstøtte ble sendt og bestilling av et
skip ble gjort fra England.

Oppstart rutefart for TADS
I mai 1867 ble skipet levert fra Newcastle
i England som fikk navnet «Tromsø».
Skipet ankom hjemhavnen den 8. juni,
og ble den 15. juni 1867 satt i rutefart.
Det skulle gå tregt før statstøtten forelå,
først i 1872 kom den. I mellomtiden
måtte noen av direksjonens medlemmer
forskuttere for driften - for i det hele tatt
å holde rutefarten i gang.

Det skulle bli mange anløpsteder i
amtet. Faktisk mer enn det «Tromsø»
klarte alene. Leieskip måtte hjelpe til
for å holde det gående. Deriblant en båt
ved navn «Alken» som seilte til Lyngen/
Kjosen og Balsfjorden. Senere ble en båt
ved navn «Hvidfisken» leid inn til fart
til Kjosen, Balsfjord og Målsnes, inntil
TADS fikk sitt andre skip. Vi tar en titt
på en rute til TADS, fra april til utgangen
av august 1869 der følgende anløpsteder
er å finne i ruten som «Tromsø» seilte, - i
den såkalte sydruten:
Fra Tromsø - Straumsbukt - Målsnes - Rossfjord
- Gibostad - Kløven - Reisa - Skogshamn - Kast
neshamn - Sjøvegan - Lavangsnes - Hamnvik
- Harstadhamn - Sand - Bjarkøy - Dvergberg -
Borkenes - Hemmestad - Elgsnes - Bjarkøy - Sand
- Harstadhamn - Hamnvik - Lavangsnes - Sjøve
gan - Kastneshamn - Skogshavn - Reisa - Kløven
- Gibostad - Rossfjord - Målsnes - Straumsbukt
- til Tromsø.

Slik var anløpstedene generelt. Men ved
nærmere studier finnes vi også stedene
Laukvik, Torsken og Andenes.

Året etter, fra juli 1870, forteller syd
mten at Gressholmene sør om Harstad,
samt Kaldfarnes, og Berg er tatt opp som

TADS'første båt, ds Tromsø fra 1867.

anløpsteder. Her et innblikk fra nordru
ten som var slik:

Fra Tromsø - Karlsøy - Aarreholmen? (Årøy) -
Lyngseidet - Hamnes - Maursund - Sørkjosen
- Skjervøy - Sørkjosen - Maursund - Hamnes -
Lyngseidet - Aarreholmen? (Årøy) - Karlsøy - til
Tromsø.

Ved en annen ruteavgang seiles det
følgende:
Fra Tromsø til Finnkroken - Gjøvik - Kobbenes
- Hamnes - Maursund - Sørkjosen - Skjervøy
- Alteidet - Badderen - Skorpa - Skjervøy - Sør
kjosen - Maursund - Hamnes - Kobbenes - Gjøvik
- Finnkroken til Tromsø.

«Tromsø» ble fryktelig dyr i drift, ikke
minst fordi at skipet var en gedigen kull
sluker. Skipet ble sendt inn til verksted
for forbedringer. Da leide TADS inn
fangstskuta «Spitsbergen», og senere
«Kjeøy I» fra Lødingen i mellomtiden.

Vi flytter oss fram i tid og titter i rute
tabellen for tidsrommet 19. mai - 1.

september i 1878. Nå har selskapet to
skip i seilingene, «Tromsø» og «Senjen».
Det sistnevnte skipet fikk selskapet levert
i august 1875. Vi starter med sydruten til
«Tromsø»:

Fra Tromsø til Straumsbukt - Mjelde - Mortenhals
- Meistervik - Målsnes - Rossfjord - Laukvik -
Gibostad - Finnsnes - Kløven - Reisa - Vangsvik
- Tranøy - Eidet - Skogshamn - Langhamn -
Kastneshamn - Sjøvegan - Lavangsnes - Hamnvik
- Årstein - Tovik - Harstad - Sand - Bjarkøy -
Halvardsøy - Kaldfarnes - Torsken - Havn (Nik
kelv) - Berg - Havn - Andenes - Dvergberg - Lovik
- Hemmestad - Borkenes - Erikstad i Kasfjord

- Elgsnes - Grøtavær - Bjarkøy - Sand - Harstad

og videre fra Harstad nordover langs inn
landet, - til de samme anløpstedene fra
Tovik og nordover til Tromsø. «Senjen»
seilte også sydruten, hvor dette skipet
også hadde anløp av Gressholmene.

TADS i 1878

SKIPET NR. 1 - 2009 27



Vi ser på nordmten og tar seilingen Bergensk-Nordlandske Selskabs Skibe
til «Tromsø»: «John Schøning», «Præsident Christie»,
Fra Tromsø til Knarvik - Risøy - Finnkirken - «Jonas Lie», «Michael Krohn», Og med
Helgøy - Kvitnes - Dybvik - Årreholmen? (Årøy) «Anna & Karoline» etter direkte karte
- Lyngseidet - Skibotn - Horsnes - Lyngseidet ring Fmkt til TADS sine anløpsteder- Dybvik - Havnnes - Maursund - Sørkjosen „ , . D , , ,
- Skjervøy - Skorpen - Badderen - Alteidet - betales på avsendelsessted. I Har-
Skjervøy - Sørkjosen - Maursund - Hamnes - Stad ble det avlevert gods som skulle
Dybvik -og videre via Lyngseidet og til de neste til Sand; BjarkøY, Elgsnes, Erikstad ianløpstedene frem til Tromsø. r , '

Kas fjord, Grøtavær, Berg, Havn (Senjens
I seilingene til «Senjen» i nordmten, Nikkelverk), Gressholmen, og Tovik. I
er mten noe annerledes, der en finner Hamnvik omlastes gods til Lavangsnes,
stort sett de samme stedene - samt noen og Sjøvegan (Salangen), og Årstein i
andre steder som: Skatøra (i Langsund), Gratangen. I Tromsø omlastes gods til
Karlsøy, Nikkeby og Hamnbukt. Her de øvrige steder.
bemerkes det at på Alteidet ble det ventet
inntil 2 timer på posten med dampskipet TADS ruter i 1899
«Nor». Tromsø Amts Dampskibsselskab skulle

Selskapet seilte også i Balsfjordruten også slite innimellom med økonomien,
til og fra Tromsø. Disse stedene nevnes: slik det var vanlig ide første årene for
Ram-fjordnes, Stornes, Malangseidet, mange rederier. Like før århundreskiftet
Svartnes, Tennes, Storsteinnes og Havn- hadde selskapet 5 skip. Selskapet utvidet
nes. stadig sine ruter, og nye anløpsteder ble

Seilinger i Kjosen - Sørfjord listes tatt opp av skipene til TADS.
opp: Finnkroken, Ullsnes, Jøvik, Kjo- Vi titter i rutene for perioden 1.
sen, Sørfjord, til «kirkestedet»??, til sist april - 30. september 1899, der pluk-
Tromsø. For ruten Hillesøy - Kvalsund, kes det ut noen eksempler. Det var stor
der nevnes stedene Straumsbukt, Mjelde, virksomhet i Ofoten i forbindelse med
Buvik, Laukvik, Tussøy Sessøy Tromvik, jernbaneanlegget. Dette krevde økende
Puskevik og indre Kårvik. trans-portbehov. Nå skulle også TADS

Det opplyses i mten at gjennomgangs- starte seilinger til Ofoten fra 2. april 1899.
gods befordres fra og til Nordenfjeldske Vi tar for oss ruten Tromsø - Ofoten -
og Bergenske Dampskibsselskaber, samt Tromsø.
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Skjervøyfra 1905 var i tjeneste til 1965. NSS-Trondheimssamlingen

Fra Tromsø til Gibostad - Finnsnes - Kløven -

Sørreisa - Espenes - Vangsvik - Tranøy - Stonge
landseidet - Skogshamn - Finnlandsnes - Lang
hamn - Kastneshamn - Engens - Bolla - Ånstad

- Hamnvik - Rotvik - Sjøvegan - Lavangsnes, Å
(Lavangen), Hamnvik - Årstein - Breivoll - Grov
fjord - Tovik - Harstad - Gressholmen - Even
skjer - Sandtorg - Hol - Viktoriahamn (Narvik)
- Rombaksbotten.

På returen fra Rombaksbotn seilte far
tøyene til de samme anløpstedene frem
til Harstad - og derfrå var ruten videre:
Til Lundenes - Sand - Bjarkøy- Skrolsvik - Halvar
døy - Kaldfarnes - Holmenvær - Torsken - Grylle
fjord - Havn - Skagland (Berg) - Mefjordvær - Øy
fjordvær - Hekkingsundet (signalanløp) - Gavlen
- Vang - Buvik - Bakkejord - til Tromsø.

I denne ruten var det korrespondanse
med hurtigruteskipene i Harstad, samt
i Tromsø. Lødingen ble tatt opp som an
løpsted på høsten i 1899. Noe senere også
Fjelldal i Tjeldsund. Yterligere senere
Dragland på Tjeldøy, Kongsvik og Ulvik
i Tjeldsund.

Selskapet utvidet farten til Kvæfjord
og Vesterålen. I den nevnte ruteperioden
ser ruten slik ut:

Harstad - Viken - Elgsnes - Grøtavær - Sund
svold - Bjarkøy - Meløy - Andenes - Fiskenes -
Dvergberg - Risøyhamn - Skjoldehamn - Sortland
- Risøyhamn - Gapøy - Hemmestad - Strømmen
- Borkenes - Kasfjord - Elgsnes - Grøtavær - Vi
ken - Harstad.

En annen meget lik rute ble seilet i slut
ten av uken, der ble også Lundenes på
Grytøy anløpt.

I nordfylket seilte selskapet i om
rådene Kvænangen og Lyngen. Ruten
hadde følgende anløpsteder:
Tromsø - Mikkelvik - Helgøy - Kammen- Karlsøy
- Kvitnes - Skårøy - Nikkeby - Løkslet - Skjervøy
- Alteidet - Skorpen - Badderen - Sørstraumen
- Kjækan (forbehold med strømforhold) - Skor
pen - Hukøyhamn - Skjervøy - Øksfjordhamn -
Storneshamn - Sørkjosen - Maursund - Havnnes
- Lyngseidet - Langnes - Birtavarre - Manndal
- Skibotn - Horsnes - Kvesme-nes - Lyngseidet -
Dybvik - Havnnes - Kvitnes - Karlsøy - Hansens
- Lanes - Finnkroken - Tromsø.

Balsfjordruten var som følgende:
Tromsø - Solli (tønnefabrikk, signalanløp) - Bals
nes - Sandvik -Ytre Løkslet - Fagernes - Sandklak
ken - Stornes - Malangseidet - Svartnes - Sandør
- Laksvann - Thomasjord - med retur til foran
nevnte anløpsteder med endepunkt Tromsø.

Ellers hadde selskapet ruter for området
Kvalsund - Malangen, samt Kjosen.

11918 ble det gjort vedtak om at Amt
skulle kalles for fylke. Dette førte til at
Tromsø Amt ble til Troms Fylke. 11922
endret selskapets navn seg til det vi
kjenner i dag, - «Troms Fylkes Damp
skibsselskab».
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Visstnok allerede i 1913 startet Tromsø
Amts Dampskibsselskab arbeidet for å
få fart mellom Tromsø og Svalbard, der
både post og folk kunne befordres. Inter
essen for dette var til stede. Men treg
saksgang, kriger og andre forhold gjorde
det til at farten til Svalbard tok til mange
år senere. Først den 30. august 1934
kunne selskapets skip «Lyngen» (bygd i
1931) starte trafikk fra Tromsø til Bjørn
øya, og Longyearbyen og Ny-Ålesund på
Spitsbergen. Det ble enn 5 turer for hvert
år rundt sommersesongene, avhengig
av isforholdene frem til 1939. Svalbard
farten med «Lyngen» ble tatt opp igjen i
1951. Denne farten blir jo nesten også å
betrakte som cruise, for en reise til Sval
bard var nokså eksotisk. Ruten skulle bli
populær, og bestod helt frem til 1965 da
ble «Lyngen» faset ut og solgt året etter.
DS «Lyngen» gjorde visstnok 153 turer
over Nordishavet med 8181 passasjerer,
post og diverse gods.

På slutten måtte TFDS leie skipene
«Salten» fra Saltens Dampskibsselskab
og «Sørøy» til Finnmark Fylkesrederi
for Svalbardfarten. Hurtigruterederi
ene tok over farten til Svalbard med den

populære «Svalbardekspressen» fra 1968,
hvor 5 av skipene i hurtigruteflåten ble
brukt.

Troms Fylkes Dampskibsselskab slapp
noenlunde rimelig fra krigens hendel
ser. Dampskipet «Bjarkøy» (bygd 1907)
ble hardt råket. Skipet var i Gratangen
i forbindelse med en transport da det
ble beskutt av tyske fly den 22. mai 1940.
Skipet kantret og sank. Erling Sannes fra
Bodø kom siden og hevet skipet og satte
det i stand igjen, da under navnet «Bog
øy». «Bogøy» skulle etter krigen seile hos
Ofotens Dampskibsselskab i noen år.

De fleste av selskapets fartøyer fikk
sine funksjoner under krigen. Noen far
tøyer ble rekvirert av tyskerne til forsy
ningstjeneste, - som «Tromsø» bygd 1907
(mellom Narvik - Porsanger) og «Kvalø»
bygd 1911. «Lyngen»(II) bygd 1931, ble
overtatt av Die Deutsche Kriegsmarine
i Harstad, og ble brukt under tysk kom
mando. «Bjarkøy» (II) bygd 1939, ble
overtatt av tyske myndigheter og ble i
1941 ombygd til vaktbåt. «Trondenæs»
bygd 1901, ble i april 1940 rekvirert til
hospitaltjeneste av de allierte i Gratan
gen. «Dyrø» bygd 1915, ble brukt som
troppetransportskip Harstad - Sjøvegan
i april 1940.

Den 2. verdenskrig

Svalbardfart Fra juni måned i 1940 etter krigsut- Den nye utviklingen innen kom
bruddet startet selskapet opp med rute- munikasjonene førte til at også TFDS
farten igjen. En del leieskip ble brukt. skulle underholde fergefarten i fylket.
Transporten gikk så fremst drivstoff- Den første nybygde fergen fikk selska
situasjonen tillot det, slik det var for de pet overlevert 18. november 1965, med
fleste rederiene langs kysten. navnet «Trondenes». Fra 1. januar 1966

Gjenoppbygging, fergefart og hur- ble fergen satt i trafikk på sambandet
tigbåter Harstad - Sørrollnes, hvor Ibestad kom-

Etter krigen startet gjenoppbygging mune skulle bli tilknyttet Harstad,
av en ny og tidsmessig flåte hos TFDS. Ikke så lang tid etter starter rederiet
5 ruteskip ble levert fra ulike verft og 3 fergefart på sambandet Brødstadbotn
fartøyer ble kjøpt inn innen 1970, som - Langhamn med ei ferge som hette
ble satt i fart rundt om i fylket. Etter 1970 «Børingen». Denne fergen ble kjøpt 23.
fikk selskapet levert 3 kombiskip, der juni 1965 etter ombygging ved Fisker
disse kunne ta noen få biler. 5 mindre strand verft.

fartøyer ble kjøpt inn for bruk på bygde- Den 26. februar 1966 fikk TFDS over
ruter i fylket. levert sitt neste nybygg i fergen «Rolla»,

Etter hvert som veiene krøp frem som ble satt i trafikk på Astafjorden på
rundt omkring i fylket i 1960 og 70-årene, trekantsambandet Hamnvik - Sørvik -
førte dette til ruteinnskrenkninger og Myrlandshaugen fra 4. mars samme år.
ruteopphør. For eksempel TFDS-ruten Først i 1967 overtok rederiet fergefarten
mellom Harstad og Narvik, med videre i Tromsø-området.
forbindelse fra Harstad til Tromsø, - som Selskapet har drevet mange fergesam
tok slutt den 30. april 1960. Den tradi- band, og gjorde det fortsatt frem til 1.
sjonelle farten med lokalruteskipene mars 2006. Da var følgende samband
skulle etter hvert bli avløst av moderne operativ av selskapet:
fartøyer. Refsnes - Flesens, Borkenes - Kveøy, Stornes

(Hinnøy) - Bjørnerå (Grytøy), Fenes (Grytøy) -
Fergefart Bjarkøy - Sandsøy, Stangnes (Harstad) - Sørrollnes,

T i j . , 0 . ,, , Larseng - Vikran, Belvik - Vengsøy - Musvær -
I takt med veiutbyggmgen og som følge Laukvik _ RisøY _ Mjølvik, Hansens - Stakkvik,
av opphevingen av bilsalget i 1960, økte Vannøy - Karlsøy - Hansnes, Mikkelvik - Brom
antallet biler. I det nye moderne sam- ne3, Rotsund - Hawnes - Klauvnes, Storstein -r i n i • i t i Nikkeby - Lauksundskaret.
tunnet skulle kjøretøyene bh det nye
framskrittet innen kommunikasjon, I tillegg etter anbud driftet selskapet med
noe som førte til at trafikken ble snudd sambandet Hareid - Sulesund i Møre
fra sjøveien til landeveien mange steder. og Romsdal. I denne forbindelse fikk
Nå økte behovet for ferger til åta denne TFDS overlevert i 1999 to store ferger
trafikken. Gjennom 1950 og 60-tallet sertifisert for 120 personbilenheter og
seilte det en del ferger i Troms, eid av 350 passasjerer i «Melshorn» og «Var
private/ lokale selskaper. dehorn». De fergesamband TFDS hadde

Lokalbåten Vengsøyfra 1950, fotografert i april 1971 av Dag Bakka jr
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frem til 1. mars 2006, opereres videre av Fartøyet ble sertifisert for 140 passasje- vett» av den grunn,
det nye fusjonerte selskapet Hurtigruten rer. Denne hurtigbåten skulle snart få en «Westjet» trafikkerte sambandetTrom-
Group ASA. (NB!! Hareid - Sulesund er ny «søster». For den 17. januar 1976 ble Sø - Finnsnes - Harstad - Lødingen -
nå overtatt av Tide). neste hurtigbåt levert fra samme lever- Skutvik - Bodø. Dessverre skulle dette

andør, med navnet «Fjorddronningen». prosjektet bli problemfylt. Til tider var
Hurtigbåter Dronninga ble satt i fart på sambandet «Westjet» mer på verksted enn den var

De tradisjonelle lokalruteskipene skulle Harstad - Gyllefjord, samt vekselvis i rute. «Barnesykdommer» ble det kalt!
etter hvert gå ut på dato. Utviklingen på Harstad - Sørreisa. Også denne båten Det hele utviklet seg slik at folk ikke
1960 -og 70-tallet gikk i retning raske ble sertifisert for 140 passasjerer. torde stole på om fartøyet ville komme
fartøyer, med noe mindre lasteevne som 31. mars 1977 fikk selskapet levert frem til bestemmelsesstedet, - eller i det
skulle sørge for raskere befordring av sin tredje hurtigbåt fra Westermoen i hele tatt kom! For tekniske problemer
passasjerene langs leia. Denne mulig- hurtig-båten «Fjordprinsessen». Far- stod i kø, og det startet i fra første stund,
heten anså mange også kunne gi en øko- tøyet trafik-kerte blant annet Jøkelfjord i Når «Westjet» fait ut, måtte TFDS sette
nomisk gevinst. Nå kom hurtigbåtene!! Kvænangen-Skjervøy-Tromsø-Gryl- inn sin egen hurtigbåt i mellomtiden
Også dette skulle TFDS komme tidlig i lefjord på Senja. ien kriserute, der det nå gikk langt
gang med. I tidsrommet 14. mars 1978 -13. mars saktere lange leia enn det gjorde med

Den 15. januar 1975 fikk TFDS over- 1979 ble det startet en prøverute med «Westjet».
levert sin første hurtigbåt fra Westermo- hurtigbåt, et samarbeid mellom Troms Problemene førte også til at passasjer
en Hydrofoil A.S. i Mandal, som ble døpt Fylkes Dampskibsselskab (TFDS) og belegget fait og inntjeningen ble heller
«Fjordkongen». Båten ble satt i trafikk på Saltens Dampskibsselskab (SDS). Hur- dårlig. På strekningen Bodø - Harstad
sambandet Tromsø - Finnkroken (Rein- tigbåten «Westjet» ble utleid fra rederiet var belegget heller dårlig og lite lønn
øy), og Tromsø - Lysnes (Nord-Senja). Haanes i Kristiansand, der dette selska- somt. Men ruten avdekket et sterkt be-
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Fergen Godfjord ble hygget i 1987 og tar 40 biler. Foto Tore Kristoffersen

Flurtigbåten Fjorddronningen/ra 2005 ved kai i Tromsø. Foto Tore Kristoffersen

pet betalte for driften - som igjen ble
dekt inn av staten. Dette fartøyet var en
nymotens sak som var under ut-prøving.
Fartøyets framdriftssystem var vannjet
turbiner, - det vi si «vannjet-prinsipp».
Jetmotorer på fly suger til seg luft, og
med stor kraft blir lufta blåst ut bak slik
at flyet beveger seg framover.

Slik var prinsippet også for «Westjet».
Vann ble sugd inn i turbinene, og skyvd
ut igjen med stor kraft slik at fartøyet
beveget seg. Fartøyet ble også kalt«vann
jet». Fort gikk det unna på sjøen i en
toppfart på 40 knop, med servicefart 36
knop. Det var som å fly sjøveien. Men
kostnadene for dette fartøyetble store, og
mange syntes dette var vel luksusbetont,
og døpte fartøyet like godt om til «vann-
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Kontraheringer på det norske marked
rederi nasj tdw/type verft lev type, pris

Oktober 2008

J B Ugland KS No 5,000 psv Fujian Mawei AB 2hll USD 30m+

J B Ugland KS No 5,000 psv Fujian Mawei AB 2hll USD 30m+

Sartor Shipping No standby WisonHI 4ql0 VS465, USD 45m

Sartor Shipping No standby WisonHI 2qll VS465, USD 45m

November
Garware Offshore India 4,500 psv Havyard 4ql0
Volstad Maritime No 108m seismic Bergen Group Fosen 1.10 NOK 689m, ST-327E

Desember

Januar 2009
FosenNamsos Sjø No 120 pbe ferge Fiskerstrand BERT 12.10 NOK 180m

Kjøp & salg

Skipsnavn tdw bygget/type Selger Pris Kjøper

August (tidlig ikke rapportert)
Walzberg 2,767 1991 dry cargo E Strahlmann, Marne Hav Shipping, Bergen
Jumper 2,999 1990 dry cargo E Strahlmann, Marne Hav Shipping, Bergen
Bothnia Carrier 7,908 1978 bulk Stoneship Invest, Fredrikstad Greeks
MSC Peru 34,380 1987 container Thor Dahl Sh, Sandefjord Eastwind, New York
MSC Parana 34,380 1987 container Thor Dahl Sh, Sandefjord Eastwind, New York

September
Prinsesse Ragnhild 35,428* 1981 ferry Color Line, Oslo EUR 23m Celebration Cruise, US
Maersk Mahone 2,322* 1983 ahts A P Møller Maersk, Cph USD 16m Rolf Berge Drive, Tromsø
AnjaC 8,000 2006 mpp Carisbrooke Sh, UK Nomadic Shortsea, Bergen
newb Jiangsu 8,000 2009 mpp Carisbrooke Sh, UK Nomadic Shortsea, Bergen
newb Jiangsu 12,600 2009 mpp Carisbrooke Sh, UK Nomadic Shortsea, Bergen
newb Jiangsu 12,600 2009 mpp Carisbrooke Sh, UK Nomadic Shortsea, Bergen
Sichem Panther 46,000 1985 tanker Eitzen Chemicals, Oslo USD 9.5m IMS, Greece
Oceanic Crimson 13,300 2008 tanker Lorentzens Skibs, Oslo USD 27.5m Chile
Trans Carrier 6,266 1994 roro Frank Mohn, Bergen Sea-Cargo, Bergen
Gagarmayang 40,000 2004 tanker BET, Indonesia USD 52m bb KS T Klaveness, Oslo
Pramoni 19,900 2008 tanker BET, Indonesia USD 52m bb KS T Klaveness, Oslo

Puspawati 19,900 2008 tanker BET, Indonesia USD 52m bb Wenaas, Molde
Zhoushan resale 81,000 2009 bulk Golden Ocean, Oslo USD 63.5m bb KS Seabulk, Oslo
Doris 4,766 1997 container Seatrade, Tallinn USD 10.9m Wilson, Bergen
Seateam Tiger 45,000 1985 tanker Eitzen Chemicals, Oslo USD 10m undisclosed

Jago 1,066 1075 sideloader Sletringen Bulk, Trh NOK 12.24m Bio Feeder, Bergen
Wilson Gijon 3,540 1993 dry cargo Caiano AS, Haugesund NOK 39m Wilson, Bergen
Wilson Gdynia 3,540 1994 dry cargo Caiano AS, Haugesund enbloc Wilson, Bergen
Eagle Auriga 102,000 1993 tanker Acta Finans, Oslo USD 42m Icon Leasing, US bb AET
Eagle Centaurus 95,000 1995 tanker Acta Finans, Oslo USD 40.5m Icon Leasing, US bb AET
Eagle Carina 95,000 1992 tanker Acta Finans, Oslo USD 39m Icon Leasing, US bb AET
Eagle Corona 95,000 1993 tanker Acta Finans, Oslo USD 41m Icon Leasing, US bb AET
Brielle 2,440 1999 dry cargo Brielle Beheers Mij, Rtd EUR 4.4m Eidvaag, Kristiansund

Oktober
Rem Server 3,100 2007 psv Rem Offshore, Fosnavåg NOK 243.5m BUE Caspian Sea
Champion Brali 48,581 1985 tanker Champion Sh, Bergen USD 17.9m USbuyers
North Fortune 3,350 1983 psv Gulfmark Rederi, Sandnes Nor Supply Offshore, Bodø
Stril Clipper 711 1971 standby Simon Møkster, Stavanger Vestland Marine, Gdynia
Yuxin resale 3,500 2009 ahts PACC Offsh, Singapore

-1-

USD 22.2m Havila Sh, Fosnavåg
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Skipsnavn tdw bygget/type Selger Pris Kjøper

Harvest Caroline 700 1971 bulk Ferguson Trans, Scotland NOK 4.4m Roslagen AS, Bergen

Amalie 2,050 1983 tanker Soltin Marine, Kopervi Greeks

November

BowSky 40,000 2005 tanker Odfjell SE, Bergen bbback NabCapital, UK

Falster 3,925 2002 dry cargo Alvinia Shipping, Cyprus Halten AS, Trondheim

Hera 12,000 1977 LPG Solvang, Stavanger breaking

Navigatör II 69,000 1998 bui Britannia Bui, London USD 77m Vien Shipping, Bergen

Ice Trader II 43,700 1995 bui Britannia Bui, London enbloc Vien Shipping, Bergen

Ice Power II 43,700 1995 bui Britannia Bui, London soft terms Viken Shipping, Bergen

Endeavour II 70,000 1994 bui Britannia Bui, London
"

Viken Shipping, Bergen

Endurance II 70,000 1994 bui Britannia Bui, London
"

Vien Shipping, Bergen
Falkeid 2,179 1988 bui Faieid Shipping, Stavanger Berge Rederi, Trondheim

BWHebris 24,000c 1983 LPG BW Gas, Oslo USD 20m Pacific Carriers, Singapore

Archimid 105,896 1985 tanker PetroPod Ltd, Singapore/Oslo undisclosed

Trust 105,896 1986 tanker PetroPod Ltd, Singapore/Oslo undisclosed

Cape Belle 7,179 1993 reefer Capewind Corp, Liberia bb Agder Ocean Reefer, Grimstad

Cape Blossom 7,179 1993 reefer Capewind Corp, Liberia bb Agder Ocean Reefer, Grimstad

Nordfjord 3,155 1986 dry cargo Fonnes Shipping, Bergen Dutchbuyers

Jan van Gent 6,000 2006 dry cargo Kok CV, Aimaar Fonnes Shipping, Bergen

Desember

SkandiWaveney 3,100 2001 psv Aries Offshore, Ålesund DOF, Austevoll

Bow Santos 19,997 2004 tanker Odfjell SE, Bergen bb back Star Tankers, Haugesund

Vedrey Fram 3,502 2006 tanker Svithoid Tankers, Stockholm Brøvigtank, Farsund

Vedrey Heden 3,450 2005 tanker Svithoid Tankers, Stockholm Brøvigtank, Farsund

Vedrey Heimer 3,500 2004 tanker Svithoid Tankers, Stockholm Brøvigtank, Farsund
Maersk Mahone 2,322* 1983 ahts A P Møller Mærsk, Cph Rolf Berg Drive, Tromsø
KCL Bardu 33,660 1979 bulk T Klaveness, Oslo USD 3mundislosed

Bergskald 1,870 1997 tanker K G Jebsen, Bergen Bergen Tankers, Bergen
Trollskald 1,885 1990 tanker K G Jebsen, Bergen Bergen Tankers, Bergen

Januar 2009

Seasprite 147,188 1999 tanker Thenamaris, Greece USD 56.7m Nordic American, Sandefjord
Semakao 97,000 1988 tanker FPSOcean, Oslo USD 6.5m undisclosed

Acergy Piper 40,282* 1975 pipelay Acergy Norway, Stavanger USD 78m Saipem
Sallie Knutsen 153,616 1999 sh tanker Knutsen OAS, Haugesund USD 70m Trond Mohn, Bergen bb back
Karen Knutsen 153,616 1999 sh tanker Knutsen OAS, Haugesund USD 70m Trond Mohn, Bergen bb back
Windsor Knutsen 162,000 2007 sh tanker Knutsen OAS, Haugesund USD 90m Trond Mohn, Bergen bb back
Rem Odin 3,000 2008 ahts Rem Offshore, Fosnavåg NOK 300m Varun, India

NCC Arar 23,016 1982 tanker Odfjell SE, Bergen USD 26.5ra Star Tankers, Haugesund
NCCAsir 23,016 1982 tanker Odfjell SE, Bergen enbloc Star Tankers, Haugesund
NCCBaha 24,728 1985 tanker Odfjell SE, Bergen enbloc. Star Tankers, Haugesund

Clipper Lady 40,372 1979 LPG Solvang, Stavanger USD 255/ldt opphugging

Takayama 10,599 1983 car carrier Wii Wilhelmsen, Oslo USD 1.895m opphuggingBangladesh

Ocean Spirit 2,559 1983psv Sartor Shipping, Bergen Nor Supply Offshore, Bodø
Solstrand resale 4,000 2009 psv Solstrand liquidators NOK 220m Havship DA, Fosnavåg

Eidsvaag Orion 1.260 1993 sry cargo Eidsvaag AS, Krs sund Geir Mørk, Tromsø

MirabeUe 4,452 1985 bui Faieid KS, Stavanger as is damaged Lebanon

Crete Cement 4,556 2002 cement K G Jebsen, Bergen as is damaged Lebanon

Februar

Norgas Pioneer 8,922 1979 LPG IM Skaugen, Oslo USD 2.4m opphugging



Norsk ordinært register NOR

2008
M/S LOS 115

M/S SPITSBERGEN

M/S SKRUBBEN

M/SØSTANGER

M/S BB COASTER

M/SSTRAUMVIK

M/S LA VITA

M/S REM CLOUGH

M/S SEALION

M/SSEAPANTHER

M/SVTVAX

M/S EIDSVAAG POLARIS

M/SRONJANORDIC

M/S REM ODIN

M/S ELISE

M/SVIDIR

M/STIDEVIND

M/SSEAROCK

M/S CHUNPING

M/S FAR SCIMITAR

M/SNESEJENTA

M/S LADY DE NORVEGIA

M/S CAMILLA 2

M/S PREMIER GRU

M/S STRIL HERKULES

M/S TIARA

M/SARIESWARRIOR

M/S FRØKEN INGEBORG

07.10.

16.10.

17.10.

20.10.

22.10.

27.10.

29.10.

31.10.

04.11.

04.11.

04.11.

04.11.

08.11.

11.11.

14.11.

17.11.

19.11.

19.11.

21.11.

21.11.

21.11.

26.11.

28.11.

01.12.

04.12.

04.12.

05.12.

04.12.

38 brt.

463 brt.

65 brt.

1198 brt.

475 brt.

712 brt.

39 brt.

8337 brt.

2807 brt.

2556 brt.

485 brt.

1768 brt.

1276 brt.

3107 brt.

33 brt.

1144 brt.

176 brt.

57 brt.

43 brt.

2089 brt.

354 brt.

166 brt.

325 brt.

36 brt.

6251 brt.

37 brt.

36 brt.

2661 brt.

LAEN

LAYS

LEJE

LDUD

LCGH

LEYJ

LAIW

LASC

LAKC

LFEY

LAXB

LECY

LASK

LAXA

LCEE

LERA

LDHI

3YAR

LAVZ

LALV

LAVO

LCDD

LEGR

LEQL

LAJD

LAZE

LENR

- Kystverkets Hovedkontor, Ålesund
- ex norsk skipsb.reg. (B.2007)
- Spitsbergen Seafish AS, Stokmarknes/Tromsø
- ex russisk reg. EURIKA (B.1965)
-Trekk AS, Langesund
- ex Panama reg. SKRUBBEN ex NOR reg. (B.1954)
- Skudetrål As, Skudeneshavn (R-34-K)
- ex dansk reg. GITTE HENNING (B.2000)
- Bukser og Berging AS, Oslo/Brevik
- Dearsan Shipyard, Tuzla-Istanbul (2053)
- Roslagen AS (Mostraum Management AS), Hjelmås/Bergen
- ex St.Vincent og Gren.reg. HARVEST CAROLINE (B.1971) ex NOR reg. FJORDBULKII.
- Torbjørn Zachariassen, Kristiansand/Lillesand
- ex italensk reg. FIESTA (B.1972)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (321)
- Deep Sea Supply Shipowning AS (OSM Ship Management AS), Arendal
- Hawyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (95) Cemre Muhendilislik Gemi Insaat San., Istanbul
- Deep Sea Supply Shipowning AS (OSM Ship Management AS), Arendal
- ex NIS reg. SEA PANTHER (B.1998)
- Bugsertjeneste II AS KS, Haugesund
- ex Tyrkia reg. SNMAR ESKORT 801 (B.2008)
- Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim
- ex Nederland reg. BRIELLE (B.1999)
- Sølvtrans AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (182) Riga Ship Yard, Riga (skrog)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (322) Christ Spolka Z.o.o., Gdansk (skrog)
- Egil Nylund c/o Egil Edvard Nylund, Sandnes/Stavanger
- ex britisk reg. PRINCESS ALETHEA (B.2000)
- Strandtrål AS, Kjerstad/Ålesund
- ex Island reg. VIDIR (B.1974)
- Tide Sjø AS, Bergen
- Brødrene AA AS, Hyen (256)
- Morten Paus, Oslo
- ex ureg.norsk SJØROKK (B.1964)
- Chunping Ku, Seim/Bergen
- Jet-Tern-Marine Ltd., Donguan Ciry (5380)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- STX Norway Offshore AS/Aker Yards AS, Brevik 62) S.C.Aker Braila S.A., Braila (skrog)
- Nesefisk AS c/o August Fjeldskår, Spangereid/Mandal (VA-82-LS).
- Vestværftet ApS., Hvide Sande (272)
- Lunde Gruppen AS, Sola/Stavanger
- Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (95Y014)
- Kongstein AS, Egersund (R-114-ES)
-ex dansk reg. CAMILLA 2 (B.1974)
- JT Langset AS, Molde
- ex britisk reg. PREMIER GRU (B.2002)
- Møkster Safety AS(Simon Møkster Shipping AS),Stavanger
- Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (189) Crist Spolka z.o.o., Gdansk (skrog)
LETW - Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen
- Princess Yacht Int. Plc., Plymouth
- Active Warrior AS (Aries Offshore Management AS), Oslo/Ålesund
- Myklebust Verft AS, Gursken (53) JSC Kherson Shipyard, Ostrov/Kherson (skrog)
- Taubåtkompaniet AS, Trondheim
- Fairline Boats Ltd., Oundle, Peterborough (149)
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Skipsmatrikkelen



M/S BUTTERFLY

M/SHAVSYN

M/SLECCALECCA

M/SNORMAND DROTT

M/SMORTHORST

M/SKRYSSHOLM

Norsk internasjonalt register

M/SBOSANGLER
13.10. 3080 brt.

M/T CLIPPER HERMOD
14.10. 13893 brt.

M/STOMAR

M/T KAPRIFOL

M/S FAR SWIFT

m VADERO LINNEA

M/T MARINOR

M/S JACAMAR ARROW

M/T CLIPPER MARS

M/T STEN BOTHNIA

M/T MAASEN

M/S ARACARI ARROW

M/S GEO CARIBBEAN

M/T SKS SINNI

M/T STEN SUOMI

M/S HEAVYLIFT HAWK

M/T JUANITA

M/SNORDNORGE

M/T BOW SANTOS

M/SOGNA

M/SVERMLAND

M/S TIJUCA

M/S QUETZAL ARROW

05.12.

05.12.

05.12.

11.12.

15.12.

16.12.

23.10.

24.10.

30.10.

06.11.

13.11,

14.11,

20.11.

24.11.

24.11.

27.11.

01.12.

04.12.

05,12.

05.12.

05.12.

08.12.

09.12.

10.12.

17.12.

19.12.

19.12.

322 brt.

49 brt.

brt.

2686 brt.

310 brt.

1075 brt.

61.328 brt.

1845 brt.

2401 brt.

7421 brt.

42835 brt.

29369 brt.

36459 brt.

11935 brt.

10549 brt.

29369 brt.

12108 brt.

81270 brt.

11935 brt.

29369 brt.

LFLE - Engenes Fiskeriselskap AS, Engenes/Harstad (T-3-I)
- ex dansk reg. BUTTERFLY (B.1975)

LDCB - Trond Mikal Gran Jacobsen, Sveio/Haugesund
- Princess Yachts Int. Pk., Plymouth (P62050)

LDSI - Geir Wulsch, Drammen/Larvik
- ex bristisk reg. LEGGA LEGGA (B.1998)

LFMG - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NIS reg. NORMAND DROTT (B.1984)

LFOH - Engenes Fiskeriselskap AS, Engenes/Harstad (T-7-I)
- ex dansk reg. MORTHORST (B.1975)

LFOS - Bio Feeder AS (Vaage Ship Management AS), Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. JAGO (B.1975) Ex norsk FROHAVET

LAGU7

LAID6

LAFH7

LAGY7

LAGS7

LAGT7

LAGQ7

LAHE7

LAHZ6

LAEF7

LAHB7

LAHD7

LAGM7

LAGV7

LADP7

LAGF7

LAGQ3

LCJI3

LAHJ7

LAFR7

LMMG3

LAFV7

LAHF7

Stad Angler KS (Stad Offshore Management AS), Raudeberg/Måløy
ex NOR reg. STAD ANGLER (B.1998)
Partrederiet Clipper Hermes DA (Solvang ASA), Stavanger
Meyer Werft GmbH., Warnemiinde/Papenburg (682)
Wilhelmsen Lines Car Carriers Ltd. (repr: Wilhelmsen Lines AS, drift: Wallenius Wilhelmsen
Logistics AS, Lysaker), Southampton/Tønsberg

- Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki (2237)
- Liljeholmens mek. Verkstad AB and Rederi AB Väderö Tank ((repr: Tore Kandahl, Nesøya, drift: Linnea
Shipping AS, Lysaker), Grebbestad/Oslo

- ex Gibraltar reg. VEDREY KATTEGATT (B.2000)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex Isle of Man reg. FAR SWIFT (b.2003) ex norsk
- Linnea Shipping AS c/o AHL Shipping AS, Lysaker/Oslo
ex tysk reg. HUMMEL (B.1989)
LR Ice Shipping Eleven Ltd. (repr: Montana Agencies AS, drift: Thome Ship Management Norway AS,
Oslo), Majuro/Hammerfest

- Brodosplit Shipyard, Split (457)
- Gearbulk Shipping AS (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllingsdalen/Bergen
- ex Bahamas reg. JACAMAR ARROW (B.1992) ex NIS.reg.
- Partrederiet Clipper Mars DA (Solvang ASA), Stavanger
- Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (1904)
- Stenship KS (Rederiet Stenersen AS), Bergen
- Jiangnan Shipyard Co.Ltd., Shanghai (2384)
- Partankers VI AS, Oslo/Bergen
- ex Kypros reg. MARIDA NOTOS (B.2008)
- Gearbulk Shipping AS (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllingsdalen/Bergen
- ex Bahamas reg. ARACARI ARROW (B.1992) ex NIS reg.
- Fugro Geo Caribbean N.V (repr.: Hans Ivar Meyer, Lysaker, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway)

AS, Lysaker), Curacao/Bergen
- Bergen Group BMV AS, Bergen (162) Stocznia Gdanska, Gdansk (skrog)
- KGJS Tank AS, Fyllingsdalen/Bergen
- ex tysk reg. SKS SINNI (B.2003) ex NIS reg.
- Stenship KS (Rederiet Stenersen AS), Bergen
- Jiangnan Shipyard Co.Ltd., Beijing (2383)
- Awillift FV AS, Oslo
- ex Singapore reg. HAWK (B.1989) ex NIS-reg. M/T NORD-JAHRE TRANSPORTER
- Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
-ex NOR reg. JUANITA (B.1988)
- Hurtigruten ASA, Narvik
- ex NOR reg. NORDNORGE (B.1997)
- Odljell Asia II Re. Ltd. ((Odfjell Management AS), Singapore/Bergen
- ex Singapore reg. BOW SANTOS (B.2004)
- Mowinckel Bulk Carriers I KS (Mowinckel Ship Management AS), Bergen
- Jiangsu Rongsheng Heavy Ind.Co.Ltd.,Shanghai(H 1046
- Vermland Aps (Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta) Svendborg/Tromsø
- ex NOR reg. VERMLAND (B.1970)
- Wilhelmsen Lines Shipowning AS (Wilhelmsen Ship Management), Lysaker/Tønsberg
- Daewoo Shipbuilding & Marine Eng., Koje (4451)
- Gearbulk Shipping AS (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllinbgsdalen/Bergen
- ex Bahamas reg. QUETZAL ARROW ex NIS BREEZE ARROW b 1992

34

38722 brt.

72129 brt.

11384 brt.

11986 brt.

42785 brt.

' 608 brt.

71673 brt.



M/S TOREADOR

M/TSKSSALUDA

M/S HAVILA FORTUNE

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2008:
M/S AQUA-BOY (LKYK) (312/340/1982/97) ex KONKURS I - 88 ex ANTONSEN SE
NIOR - 87 ex FEER GYNT - 84 •• Aqua Ship ANS, Rong/Bergen (endret best.reder fra
Jan Erik Taule, Fyllingsdalen til Audun Roar Knarvik, Rong).
M/S BJØRKÅSBUEN (LM6350) (46/72978/86/97/98) ex ANN-HEGE - 04 ex EROLA - 92
ex TOR-HUGO - 81 - fra Østbas AS, Båtsfjord/Vardø til Varangerfjord Båtforening,
Vadsø/Vardø og slettet i merkeregister.
M/S BLEIKSVÆRING (LKRJ) (23/1954) ex SKOTTIND - 05 ex UREDD - 72 - Øksnes
Kystkultur Historie, Mo i Rana/Svolvær, omdøpt til SKOTT.
M/S BRISENFJORD (LGZR) (31/-/1948) ex KRISTIAN DOLMEN - 91 - fra Rolf Arnt
Reiersen, Porsgrunn/Trorasø til Ernst Nilsen, Skien/TRomsø.
M/S CHAIN TRIMMER (LADB) (532/772/1976) ex DAN TRIMMER - 05 ex ANGELA
HELEN - 98 ex WESTANVIND - 95 ex BULK SEA - 89 ex ESPERANZA - 87 ex BULK
SEA - 85 ex ANGELA HELEN - 81 ex FRENDO NORDEN - 77- Chain Services AS,
Torvastad/ Haugesund, (ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Management AS,
Skudeneshavn).
M/S DUENDE (LHTJ) (19/-/1984) ex MYLADY - 07 ex GRIZZLY - 96 - fra Garpe Diem
Singelreiser AS, Oslo til Kai Nolting, Oslo, omdøpt til YEMAYA og hjemsted endret
fra Arendal til Oslo.
M/S FINNØYBULK (JWRS) (704/935/1970/87) ex ASKITA - 05 ex SULEDROTT - 94
ex LAVANGEN - 87 ex ANNELI - 81 ex GAP COASTER - 78 ex NES COASTER - 77

ex GULLFJELL - 76 ex JOA - 74 - Finnøy Bulk AS, Finnøy/Stavanger (ny ISM-ansv.;
Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn).
M/S FOSNINGEN (LEAQ) (141/38/1991) - Fosen TrafikklagASA, Trondheim, omdøpt
til SOGNEPRINS og hjemsted endret til Florø. I november til Fjordcharter Norway
AS, Haus/Florø.
M/S FRØKEN INGEBORG (LAQO) (36/-/2007) ex CHILLI - 08 - fra Taubåtkompaniet
AS, Trondheim til Sundal Marine AS, Tønsberg, omdøpt til CHILLI.
M/S GRIP TRANSPORTER (LAVG) (1.597/-/1993/08) ex MARC-ANDRE - 07 ex MARS
- 03 ex STEADY - 99 - Grip Shipholding AS, Kristiansund (ny ISM-ansv.: Gripfisk
Service AS, Kristiansund). I november ommålt til 1.098 brt.
M/F HEILHORN (LHAD) (772/-/1978) ex FJORD ØYE - 08 ex HERTUG SKULE - 07
ex STORDAL - 89 - fra Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund. (Endret ISM
ansv.: Veolia Transport Nord AS, Hammerfest til Torghatten Trafikkselskap ASA,
Brønnøysund).
M/S HAVSUND (LM7169) (24/-/1980) ex JON ARNE - 02 - Fra Buholmen Bø AS v/
Knut Ivar Hansen, Straumsjøen/Tromsø til Predator AS, Myre/Tromsø og omdøpt
til SVINØY.

M/S KIRKVIK (LCPN) (24/-/1924) - fra Fjord Production AS, Bergen til David MC
Adams (Rolf Martin Jacobsen, Nordfjordeid), Inglestone/Bergen.
M/S KVALØYFJORDII (LKRL) (291/-/1967) ex KVALØYFJORD -00 - fra Langsund II
AS, Tromsdalen/ Tromsø til MS Nordfold AS, Tromsø og slettet i merkeregister.
M/S LECANORD (LDNE) (640/480/1976) - Maxit AS, Oslo/Kristiansund (ny ISM-ansv.:
Marcussen-Fjeld & Co ANS, Asker).
M/S LYKKEPER (LIBR) (273/-/1969) ex KUST - 96 ex RUNMARÖ - 93 ex LYKKEPER
- fra Lykkeper AS, Oslo til Sognefjorden AS, Årdalstangen/Oslo.
M/S MOWI STAR (LHOI) (452/-/1996/98/05) - fra Salmon Star Holding AS c/o Økonor
Bergen AS, Bergen til Mowi Star AS, Torangsvåg/Bergen.
M/S NORDSYSSEL (LMBI) (1.859/694/1983/02) ex ORNÖ - 02 ex FREGAT - 00 ex AKA
DEMIK GAMBURTSYEV - 97 - fra Rana Ship Service AS, Mo i Rana/Longyearbyen til
Nordsyssel AS (ISM-ansv.: Rana Ship Management AS), Mo i Rana/ Longyearbyen.
M/S NORTH FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex SKANDI FORTUNE - 01 ex
NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - fra Gulfmark Rederi AS c/o
Sea Truck Shipping AS, Sandnes til Nor Supply Offshore AS (ISM-ansv.: GulfOffshore
Norge AS, Sandnes), Bodø/Sandnes.

22.12.

23.12.

30.12.

61328 brt.

81270 brt.

2871 brt.

LAG07 - Wilhelmsen Lines Car Carriers Ltd. (repr.: Wilhelmsen Lines AS., drift: Wallenius Wilhelmsen Logistics
AS, Lysaker), Southampton/Tønsberg

- Mitsubishi Heavy Ind.Ltd., Nagasaki (2238)
LAGW7 - SKS Obo & Tankers AS, Fyllingsdalen/Bergen,

- ex Marshalløyene reg. SKS SALUDA ex NIS reg.(B.2003
LAHL7 - Partrederiet Havship DA v/Havila AS (Havila Shipping ASA), Eggesbønes/Fosnavåg

- Havyard Solstrand AS, Tomrefjorden (83) Manuel Piers Guerreiro Ltda., Setubal (C017)(skrog)

M/S NYFJELL (JWPR) (1,155/1.321/1977/06) ex NORDWEST - 06 - Sveholmen Ship
ping AS, Sævelandsvik/Åkrehamn (ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Management
AS, Skudeneshavn).
M/S ORONT (LJGW) (30/-/1936) ex ORIENT - 54 - fra Ryggefjord Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Svolvær til Båtklubben Vest, Ulsteinvik/Svolvær og slettet i merkere
gister.
M/S PATRONESSE (LGWB) (21/-/1975) - fra Gunn Kristoffersen, Horten/Bergen til
Tom Bro Arnesen, Horten/Bergen.
M/S RONJACOMMANDER (LAGR) (1.021/900/2003) - fra Sølvtrans AS, Ålesund til
Frøyfisk AS (ISM-ansv: Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA HARVESTER (LAWU) (2.043/2.200/2007) - Sølvtrans AS, Ålesund til
Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA PIONEER (LAGT) (1.256/1.250/2005) - Sølvtrans AS, Ålesund til Sølvtrans
Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA SETTLER (LAGS) (499/600/2002) - Sølvtrans AS, Ålesund til Sølvtrans
Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA SKYE (LAGU) (497/600/2001) - Sølvtrans AS, Ålesund til Sølvtrans Rederi
AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA SUPERIOR (LALB) (1.276/-/2007) - Sølvtrans AS, Ålesund til Sølvtrans
Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S RONJA VIKING (LAKA) (1.276/1.250/2006) - Sølvtrans AS, Ålesund til Sølvtrans
Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S ROYAL WIKING (LIOR) (35/-/1997) - fra RolfW. Jacobsen AS, Andenes/Sortland
til Rolf Jacobsen AS, Gratangen/Sortland.
M/S SKRUBBEN (LDUD) (65/-/1954) ex TAUCHER 0. WULF 9 - fra Trekk As, Lan
gesund til Alf Johnsen, Brandasund/Langesund.
M/S THORSTEINSON (LAOH) (272/-/1960/88) ex H U SVERDRUP - 88 - fra Grip
Shipping AS, Kristiansund til Obsea AS (Grip Shipping AS, Melbu), Svendborg/
Kristiansund,

M/S TORGARØY (LCRK) (24/-/1946) ex SOLGLIMT - 74 - fra Brønnøy Fiskeriselskap
AS, Brønnøysund til Torgnesøyan Velforening c/o Jan Erik Johnsen, Brønnøysund og
slettet i merkeregister.
M/S TOVE ELISABETH VI (LJLK) (34/-/1998) ex SHANGRI-LA - 06 ex SALACIA - 06 ex
MOAIII -02 - fra Eivind Røed, Sandefjord til Kjell Magne Stølan, Drammen, omdøpt
til ALLEGRO II og hjemsted endret fra Sandefjord til Drammen,
M/S TRIKKEN (LCRQ) (46/-/1898) ex BRAAHOLMEN -66 ex FINKVEN -16 ex SALAN
GEN -11 ex CARL F.JOHANNESEN -07 - fra Måløy Sildoljefabrikk AS, Deknepollen/
Måløy til MS Nordfold AS, Tromsø/Måløy.
M/S VALENTINE (LKZE) (40/-/1942) ex LUNIK - 97 ex RANGØY - 67 - fra Robert
Tågerud, Gamle Fredrikstad/ Fredrikstad til Arild Vegrim, Haugesund/Fredrikstad.
I november til Bakerøy Båt og MC AS, Haugesund/Fredrikstad.
M/S VARANGERVEKTEREN (LNNP) (92/-/1984) - fra Maan Sjøfart AS, Andenes/
Oslo til Whale Whatch AS, Alvsvåg/Oslo.

November 2008:

Lekter ACADEMY ASK (LK9214) (-A/2005) - fra Ålesund Sikkerhet og Kompetanse
senter, Ålesund til ASK Safety AS, Ålesund.
Lekter AKER KVÆRNER BARGE (LG2124) (12.641/-/2006) ex SAINTY NO. 4 - 07 - fra
Aker Kværner Stord AS, Stord/Bergen til Aker Stord AS, Stord/Bergen.
M/T ALVHEIM (LNEJ) (71.058/91.676/2001/06) ex ODIN - 05 ex NAVION ODIN - 05 -
Alvheim AS (endret ISM-ansv.; fra Maersk Contractors Norge AS til Maersk Drilling
Norge AS, Stavanger), Stavanger.
M/S ANNA MINDE (LKTS) (30/-/1942) ex ROTVIK - 04 - fra Ivar Jon Arntzen, Krå
kerøy/Fredrikstad til Seilskipet Anna Minde Innehaver Ivar Arntzen c/o Ivar Jon
Arntzen, Fredrikstad,
M/S ANNE-LISE (LMQH) (45/-/2004) - fra Midttveit Yachts AS c/o Olaf Asbjørn
Midttveit, Tælavåg/Bergen til Holmedal Yachtservice AS c/o Olaf Asbjørn Midttveit,
Tælavåg/Bergen.
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Lekter B.S. 276 (LM4647) (150/-/1966) ex T.P.147 - 87 - fra Brødrene Sørensen mek.
Verksted AS, Stathelle/Langesimd til Greenland Group ASA, Langesund.
Lekter B.S. 277 (LM4649) (150/-/1966) ex T.P.149 - 87 - samme som B.S. 276.
Lekter B.S. 278 (LM4650) (150/-/1966) ex T.P.150 - 87 - samme som B.S. 276.
Lekter B.S. 280 (LM4653) (150/-/1966) ex T.P.153 - 87 - samme som B.S. 276.
M/S BELLIZZIMA (LAHB) (44/-/2006) - fra Fairline Norge Sundal Marine AS, Tøns
berg/Oslo til Sundal Marine AS, Tønsberg/Oslo.
M/S BOURBON PEARL (JWQW) (4.293/4.850/2007) - fra Bourbon Gaia Supply
(Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg til SNC Bourbon Pearl (Bourbon Offshore
Norway AS, Eggebønes), /Marseille/Fosnavåg.
M/S CHRISTIAN BUGGE (LLDQ) (34/-/1935) - fra Møllerops Eiendommer AS,
Søreidgrend til Laila Indrebø, Nesttun og Gustav Erik Blaalid, Nesttun og hjemsted
endret fra Molde til Bergen.
M/S EIDSVAAG JUNIOR (LLEP) (1.163/1.300/2001) - Eidsvaag AS, Dyrvik. Hjemsted
endret fra Kristiansund til Trondheim.

Lekter EKKILSØY (LCDP) (137/-/1988) - fra Hydroteck AS til Hydrotech-Gruppen
AS, Kristiansund.
M/S ENJOY (LLOX) (28/-/2000) ex MYLANA - 07 - fra Ole Elling Aarvik, Buvika/
Trondheim til Stewart Laursen Stjernholm, Oslo/Trondheim.
M/S FAKTOR (LFZI) (793/1.250/1971) ex RYTIND - 87 ex SCANBLUE - 77 - ex BENTE
STEEN - 77 - Sandfrakt Rederi AS, Ølen/Kopervik (ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult
Management AS, Skudeneshavn).
M/S FRØYA (LJCK) (145/-/1972) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til Fosen ASA,
Trondheim, deretter til Sjøteknikk AS, Stamsund/Trondheim.
M/S GYA (LMBQ) (33/71967) - fra Aker Kværner MH AS, Kristiansand til Aker MH
AS, Kristiansand.
M/S JARFJORD (LNJZ) (155/168/1955/72/84/89) ex EDELFISK - 02 ex SUNDE JU
NIOR - 74 ex NORRØNA - 69 ex TRAFIK 3 - 63 ex ESPEDAL - 56 - SG Finans AS,
Lysaker/Kirkenes (endret drift fra Spon Fash ASA, Kirkenes til Spon Fish Transport
AS, Kirkenes).
M/S KARINE MOE (LJQN) (44/-/1960) ex ALICE OLSSON - ex KARINE MOE - 88 fra
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne, Gøteborg/Kristiansand - til RS 65
Karine Moe=s Venner, Mandal/Kristiansand.
M/S KARPUR (LJDA) (30/-/1936/83/87) - fra Mats Mikal AS, Vigra/Kristiansund til
Arne Sætre, Lonevåg og Kjersti Sofie Milde, Lonevåg/Kristiansand.
M/S KVITSERK (LNHX) (17/71994) - fra Håholmen Havstuer AS, Averøy/Ålesund
til Håholmen Eiendom AS, Molde/Ålesund.
M/S LADEJARL (LLVI) (491/-/2002) - Partrederiet Kystekspressen ANS, Trondheim
(endret best.reder fra Fosen Trafikklag ASA til Fosen ASA, Trondheim).
Fl.dokk LAKSEVÅG DOKK Nr.2 (LHFU) (19.712/-/1913) ex VEROLME No.8 - 94 - fra
Bergen mek. Verksted AS, Laksevå/Bergen til Bergen Group BMV AS, Laksevåg/
Bergen.
M/S LANCE (LGKI) (1.380/756/1978/81) - Norsk Polarinstitutt, Tromsø (slettet IMS
ansv.: North Offshore AS, Tromsø).
M/S LIV GRETE (LNBC) (24/-/1955) ex SKÅRHOLM - 02 ex VARSUND SENIOR- 01 ex
SPJÆRINGEN - 99 ex GEIR SOLHEIM - 90 ex SOLHEIM - 71 - fra Andenes Kystfiske AS,
Andenes/ Kopervik til Øygarden Fartøyvern v/Ruben Oen Torsvik, Rong/Kopervik.
M/S MADAM MIN (LAHX) (33/-/1991) ex BRIAN II - 06) - fra Knapskog Invest AS
v/Paul Kanskog, Bergen til Paul Magnar Knapskog, Fedje/Bergen.
M/S NORMAND ATLANTIC (LMDK) (3.690/4.200/1997) - Solstad Rederi AS, Sku
deneshavn (ny ISM-ansv,: Solstad Shipping AS, Skudeneshavn).
M/S NORMAND CARRIER (LICP) (3.051/4.560/1996) - samme som NORMAND
ATLANTIC.

M/S NORMAND DRAUPNE (LNZJ) (3,385/2.500/1985) - samme som NORMAND
ATLANTIC.

M/S NORMAND FERKING (LNVS) (7.934/4.559/2007) - fra Solstad Shipping AS,
Skudeneshavn til Solstad Offshore UK Ltd. (Solstad Shipping AS), Aberdeen/ Skud
neshavn.
M/S NORMAND FLIPPER (LLUF) (3.396/4.600/2003) - samme som NORMAND
ATLANTIC.
M/S NORMAND MARINER (LAPK) (4.462/3.750/2002) - samme som NORMAND
ATLANTIC.
M/S NORMAND MASTER (LMBC) (4.462/3.750/2003) - samme som NORMAND
ATLANTIC.

M/S NORMAND MJOLNE (JWMC) (3.385/2.500/1985) - samme som NORMAND
ATLANTIC.

M/S NORMAND SKIPPER (LMYX) (4.978/7.620/2005) - Solstad Offshore UK Ltd.,
Aberdeen/Skudeneshavn (Solstad Shipping AS, Skudeneshavn).
M/S NORMAND VESTER (LLZP) (3.061/4.560/1998) - samme som NORMAND
ATLANTIC.
M/S NYGÅRD SENIOR (JXGQ) (99/-/1959) ex KVITVARDEN - 98 ex GAMVIK
GUTT - 91 ex BJØRN-STEINAR - 85 ex NORLINER - 80 ex JACOB JENSSEN - 75 - fra
Berner Matheus Nygård, Napp/Vardø til Lurøyveiding AS, Lurøy/Vardø og slettet i
raerkeregister.
M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1,200/1980/97) ex STIRLING TERN - 97 - fra Ocean
Mainport Surveyes Limited (Sarotr Shipping AS, Steinsland), Cork/ Bergen til Sartor
Offshore Alpha ÄS (Sartor Shipping AS), Steinsland/Bergen
M/S ODDHOLM (LKPS) (27/-/1906) ex FORSØK - fra NorvaldArne Glesnes, Glesvær/
Kristiansund til André Møllerup Hammersland, Søreidgrend/Kristiansund.
M/S RANA FRAKT (LIXX) (1.156/1.323/1987) ex HEYO PRAHM - 97 - Rana Frakt
AS, Austrheim/Bergen (ny ISM-ansv.: Partrederiet Knut Sætre og Sønner ANS,
Austrheim).
m RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN - 96 - Conocophillips
Shipping Norge nr. 2 AS (endret adresse for ISM-ansv.: OSM Ship Management AS,
fra Kristiansand til Arendal), Tananger/Stavanger.
M/S RÅN (LMLZ) (269/-/1955) ex SLAGBJØRN - 06 ex FLØYTIND - 78 - fra Namsos
Dykkerselskap AS, Namsos til Anleggsdykk AS, Tertnes og hjemsted endret fra
Tromsø til Bergen.
M/S SEA COUGAR (LJQY) (2.599/2.750/1999) ex BOURBON CHARISMA - 06 ex HA
VILA CHARISMA - 03 - Deep Sea Supply Shipowning AS, Arendal (endret adresse:
OSM Shimanagement As, fra Kristiansand til Arendal).
M/S SEA LYNX (LNUA) (2.556/2.900/1999) ex HOWARD HOGUE - 05 ex TORM
HERON - 04 sjøs. LEO BAY - samme som SEA COUGAR.
M/S SEA TIGER (LNZM) (2.556/2.900/1998) ex RAY J.HOPE - 06 ex MAERSK DIS
PATCHER - 03 - samme som SEA COUGAR.
M/S SEATROUT (LAUA) (2.589/3.250/2008) - samme som SEA COUGAR. -
M/S SENJATIND (3YYP) (23/-/1961) ex LUDVIG HANSEN -75 ex BREHTNDII -73
ex LUDVIG HANSEN - 72 - fra Arne Weiseth, Frei/Kristiansund til Bård Håvard
Solvik, Førde/Kristiansund.

M/S SKREDBAKK (LM2176) (30/-/1984) - fra Havøy Kystfiske AS, Gamvik/ Stavanger
til Vidar Johannesen, Kristiansand/Stavanger og slettet i merkeregister.
M/S SOTRA (LGRU) (193/-/1969/79/86/94) ex STURE-GØRAN - 05 ex SIRAFJORD -
85 - fra Team Atlantic AS, Steinsland/Bergen til Fonnes Offshore AS, Fonnes/Bergen
og omdøpt til FRAMFJORD.
M/S STATLAND I (LHKV) (49/-/1917) - fra Elisabeth Thomassen, Torød/ Stavanger
til Leif Erik Guthus, Skallestad/Stavanger.
M/S SVELA [lim (167/71967) ex GRIP - 98 - fra Hydroteck AS til Hydrotech-
Gruppen AS, Kristiansund.
M/S TAURANGA (LLLV) (707/72001) - Napier AS, Børalo/Haugesund, ommålt til
886 brt.

M/S TOMMELINE (LASS) (53/71965) ex NYTANK - 89 ex ESSO 3 - 88 - fra Hydroteck
AS, Kristiansund/Namsos til Hydrotech-Gruppen AS, Kristiansund/ Namsos.
M/S TORDENSKJOLD (LLMW) (19/71937) - fra Sandvoll AS, Tananger/Stavanger til
Tananger Båt AS, Tananger/Stavanger.
Lekter TORLEIF (LK2827) (1.216/71987) - fra Aker Kværner Stord AS til Aker Stord
AS, Stord/Bergen.
Lekter TRANSPORTSLEP (LM5513/71975) ex TORTRANSPORT - 84 - fra Hydroteck
AS, Kristiansund/ Stavanger til Hydrotech-Gruppen AS, Kristiansund/Stavanger.
Lekter U.CO.2 (LM4702) (112/71930) fra Brødrene Sørensen mek. Verksted AS, Stat
helle/Skien til Greenland Group ASA, Langesund/Skien.
Lekter U.CO.3 (LM4703) (112/71930) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.4 (LM4704) (112/71929) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.12 (LM4712) (123/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.15 (LM4715) (123/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.19 (LM4718) (124/71933) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.20 (LM4719) (109/71932) - samme som U.CO.2.
Lekter U.C0.25 (LM4722) (232/71959) - samme som U.CO.2.
Lekter U.C0.27 (LM4724) (232/71959) - samme som U.CO.2.
Lekter U.CO.90 (LM4725) (46/71938) - samme som U.CO.2.
M/S VIKSTRAND (JWON) (69/71929) ex SIGURD A-85 ex BOLINDER10 -31 - Knut
Børre Vatsvåg, Stavanger, omdøpt til SIGURD A og hjemsted endret fra Kristiansand
til Stavanger.
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M/S WANNY WOLSTAD (JXRO) (26/71987) ex EIVINDVIK -05 ex CELINE -99 - fra M/S MYRTIND (LNWA) (1.392/1.816/1987/06) ex PERFORMER -05 ex PIANO -99
Vestregate 27-31 AS, Tromsø til Serepta AS, Tromsø.

Desember 2008:

M/S ABDULLA (LJBU) (29/71935) - fra Reidar Birkeland, Avaldsnes/Bergen til Solveig
Elisabet Birkeland, Avaldsnes/Bergen.
M/S AGDENES (LEBL) (228/71991) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til Fosen-
Narasos Sjø AS, Trondheim.
M/S ALKA I (LKJM) (24/71937) - fra Ingeborg Pedersen, Kvalljord/Hammerfest til
Hjalmar Herulf Hansen, Alta/Hammerfest.
M/S BJØRNHAUG (LJOK) (245/71966/83) - fra Seljevær AS, Stadlandet/Ålesund til
Bjørnhaug AS c/o Ola Engeset, Vatne/Ålesund og slettet i merkeregister.
M/S BOA HÅREK (LAQF) (180/-/2005) ex Alsancak 8 - 07 - Boa Offshore AS, Trond
heim, ommålt til 145 brt.
Lekter BOABARGE 23 (LK6933) (343/72001) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til
Nordea Finans Norge AS, Oslo/Trondheim, omdøpt til SLEPPSTEIN.
Lekter BOABARGE 25 (LK6935) (343/72001) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til
Nordea Finans Norge AS (Johs.J.Syltern AS, Åfjord), Oslo/Trondheim, omdøpt til
DOMPSTEIN.

M/S BRATTSUND (JXXC) (46/71988) ex TORRISLAKS - 07 - Fra Torris Products Ltd.
AS, Engavågen c/o Seafarm Invest AS, Lovund/Bodø til Nova Sea AS, Lovund/Bodø.
M/T BUNKER II (49/-/1973) ex NORTANK - 88 - fra Br.Tennebø c/o Karl Henning
Tennebø, Måløy/Ålesund til Brødrene Tennebø ANS (Karl Henning Tennebø), Måløy/
Ålesund.

M/S DELFIN JUNIOR (LFII) (43/71977) - fra Agasøster Båtservice AS, Rubbestadneset/
Hammerfest til Nils Agasøster Båtservice, Rubbestadneset/ Hammerfest.
M/S EIDSVAAG ORION (LNDT) (1.596/1.260/1993/05) ex CITO - 05 - fra Eidsvaag
AS, Dyrvik til Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta, omdøpt til EXPLORER og
hjemsted endret fra Trondheim til Tromsø.
M/F FOSEN (LASY) (2.835/800/1989) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til Fosen-
Namsos Sjø AS, Trondheim.
M/F FRØYAFERJA (LADAO) (312/71976/84/06) ex LEKA II - 04 ex LOFOTFERJE VIII
- 83 - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S FRØYFART (LDZQ) (149/16/1991) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim til
FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S FRØYTRANS (LLKL) (231/71963/86/97) ex HAMRAVIK - 90 - fra Frøytrans Erlend
Kristiansen, Harstad/Vardø til Arctic Shipping AS, Harstad/Vardø.
M/S GAMLE HENNINGSVÆR (LJUP) (136/71938) ex HENNINGSVÆR - 02 ex
GLOMMEN 4 - 49 - fra Kristine Ziemele, Sævelandsvik til Olav Ødegård, Hemsedal
og hjemsted endret fra Sandnes til Risør.
M/S GAMLE SKUDENES (LNJT) (231/71957) ex RYGERFJELL - 08 ex HINNA - 85
ex STRILFALK - 84 ex TERNØY - 84 - ex SKUDENES - 70 - fra Norbar M/S Ståle
Kristoffersen (Ståle Kristoffersen), Kopervik/Skudeneshavn til Ståle Kristoffersen,
Kopervik/Skudeneshavn.
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/71957) ex GERHARD JAKOBSEN - 06 - fra Jarle
Berg=s Sønner AS, Værøy/ Sortland til Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/
Sortland og slettet i merkeregister.
M/S HAGBART WAAGE (LASP) (87/71968) - fra Båtskyss AS, Kristiansund/ Stavanger
til Mesterstua AS, Kristiansund/Stavanger.
M/S HAVELLATO (LDLV) (39/71952) - fra Håholraen Havstuer AS, Averøy/Bergen
til Håholmen Eiendom AS, Molde/Bergen.
M/S HAVGLØTT (LJUL) (811/1.050/1968/88) ex CYNTHIA - 06 ex LANGEFOSS - 99
ex SEA WEST - 93 ex HILMO - 89 ex EAST COAST - 87 ex GULF COUNTESS - 84 ex

GABRIELA - 81 ex ARIADNE - 80 ex GABRIELA - 79 - fra Helco II AS c/o Bergen
Shipping AS, Bergen til Alutrans AS, Molde/Bergen.
M/S HØRTTE (LNJN) (36/71970) - fra Noah Holding AS, Holmestrand til Noah AS,
Holmestrand.

M/T JORUNN KNUTSEN (LJZN) (72.651/122,996/2000) - fra Knutsen Bøyelaster VI
KS, Haugesund til Knutsen Offshore KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
M/S LADY ELISABETH (LHMG) (204/71961/95/05) ex OTILIA - 95 ex MÄLARFJÄR
DEN - 92 ex SEILØ - 84 ex KALMARIN - 83 ex AKERØ - 79 - fra Robinson Norge AS,
Gjøvik/Bergen til North West Explorer AS, Ålesund/Bergen.
M/S LEONE (LAMJ) (85/71987) - Leone Shipping AS c/o Georg Matre, Ølensvåg/
Haugesund, ommålt til 78 brt.
M/S MELØYFISK (LGML) (303/71978) ex FERNANDO - 00 - Neverdal Eiendomssel
skap AS, Neverdal/Bodø, omdøpt til POLAR ATLANTIC.

ex SULLBERG - 88 - fra Ono Shipping AS, Rong til Molo Sun AS (Knutsen Manage
ment AS), Ålesund, omdøpt til MOLO TRADER og hjemsted endret fra Bergen til
Ålesund.
M/S NEXANS SKAGERRAK (LCEK) (7.382/7.150/1976/81) ex BOURBON SKAGER
RAK - 06 ex HAVILA SKAGERRAK - 03 ex SKAGERRAK - 00 - fra Nexans NorwayAS,
Oslo (ISM-ansv: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker) til Nexans Ska
gerrak AS (ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Oslo,
M/S SHOWBOAT (JXFI) (197/71959/76) ex LAUVSNES - 87 ex OSAFJORD - 76 - fra
Vidar Gjervik, Kleppestø/Bergen til Showboat AS, Kleppestø/Bergen.
M/S SILEX (LAHW) (543/430/1994) - fra Torksey Limited (Østensjø Rederi AS),
Douglas/Haugesund til Bugsertjeneste II AS KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund.
M/S SKANDIWAVENEY (LAWS) (2.164/3.350/2001 sjøs. ACTIVE BOY - fra Aries
Offshore Services AS (DOF ASA, Storebø), Ålesund/Bergen til Waveney AS (DOF
Management AS, Storebø), Oslo/Bergen.
M/S SOLUND HAVBRUKSENTER (JWOY) (99/71957) ex NÅRASUND - 92 ex
VALSØY - 79 ex TORULF - 67 - fra Odd Einar Viset Rådgiver Kollektivtransport,
Øksendal til Ståle Kristoffersen, Kopervik, omdøpt til HECTOR og hjemsted endret
fra Florø til Kopervik, (salget fant sted i nov,2007, men reg.i des. 2008)
M/F STOKSUNDFERJA (LAHM) (171/71968) ex KVALSUNDFERJA - 90 - fra Fosen
Trafikklag ASA, Trondheim til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S STRAUMINGEN (LDNX) (40/71955) ex ARNE LONGVA - 67 - fra Folla Kystlag,
Rørvik/Svolvær til Jøa Kystlag, Jøa/Svolvær.
M/F STRILSTAD (LLYK) (227/71967) - fra Aqua Farms Brekke AS, Brekke/ Stavanger
til Marine Harvest Norway AS, Bergen/Stavanger.
M/S TOFTØY (LKVG) (46/71942) - fra Frode Engelsjord, Moss til Knut-André Hagen,
Hosle og hjemsted endret fra Bergen til Oslo.
M/F TRONDHEIM (LGEF) (3.418/870/1992) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trondheim
til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S TRONDHEIMSFJORDI (LAPA) (176/72008) - fra Fosen Trafikklag ASA, Trond
heim til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S TRONDHEIMSFJORD II (LAPB) (176/-/2008) - fra Fosen Trafikklag ASA,
Trondheim til FosenNamsos Sjø AS, Trondheim.
M/S TUNGVÅG SENIOR (LDSK) (17/71956) ex KARL V - 95 ex HENDABUEN - 93
ex ARILD - 74 - fra Kjell Steinar Rydning, Finnsnes til Jan Gunnar Bortheim, Bergen,
Willy Berg Larsen, Fyllingsdalen og Dag Ove Sunde, Bergen, omdøpt til VÅGAR og
hjemsted endret fra Trondheim til Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2008:
Følgende skip har fått ny ISM-ansv.: Odfjell Management AS, Bergen:
M/T BOW CARDINAL (LADQ5) (23.196/37.479/1997) - Odfjell (UK) Limited, London/
Bergen
M/T BOWCECIL (LAGU5) (23.206/37.500/1998) -samme som BOW CARDINAL
M/T BOW CEDAR (LAXV4) (23.196/37.455/1996) - Odfjell Chemical Tankers DA,
Bergen
M/T BOW CLIPPER (LAUU4) (23.197/37.221/1995) - samme som BOW CEDAR
M/T BOW FAGUS (LAUE4) (23.197/37.375/1995) - samme som BOW CEDAR
M/T BOW FAITH (LAZM4) (23.196/37.479/1997) - samme som BOW CEDAR
M/T BOW FLOWER (LAUB4) (23.197/37.221/1994) - samme som BOW CEDAR
M/T BOW CENTURY (LALI5) (23.206/37.438/2000 - Odfjell Asia II Pte.Ltd. (Odfjell
SE). Singapore/Bergen
M/T BOW CHAIN (LASW5) (23.190/37.518/2002) - samme som BOW CENTURY
M/T BOW EAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) ex NORTHERN EAGLE - 89 ex
MANGUEIRA - 88 - samme som BOW CENTURY

M/T BOW FAVOUR (LAQW5) (23.190/37.467/2001 - samme som BOW CENTURY
M/T BOW FIGHTER (LKTT3) (20.478/34.982/1982) - samme som BOW CENTURY
M/T BOW FLORA (LAEX5) (23.206/37.369/1998) - samme som BOW CENTURY
M/T BOW FORTUNE (LAJQ5) (23.206/37.395/1999) - samme som BOW CENTURY
M/T BOW SAGA (LADM7) (29.965/40.085/2007) - Nordic Leasing Limited (repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Odfjell SE, Bergen), London/Bergen.
M/T BOW SIRIUS (LACQ7) (29.965/40.048/2006) - samme som BOW SAGA
M/T BOW SPRING (LADW6) (29.965/39.942/2004) - Th Shipping (IOM) Limited (repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Odfjell SE, Bergen), Douglas/Bergen.
M/T NCC JUBAIL (LAYZ4) (23.196/37,449/1996) - National Chemical Carriers Ltd.
Co., Riyadh/Bergen
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M/T NCC MEKKA (LAUD4) (23.197/37.272/1995) - samme som NCC JUBAIL
M/T NCC RIYAD (LAYC4) (23.197/37.252/1995) - samme som NCC JUBAIL

Følgende skip har endret drift/ISM-ansv.:fra BW Gas ASA, Oslo til BW
Gas AS, Oslo:
M/S BERGE SHAN (LARG5) (100.070/200.692/1996) ex CHIRIBITSU - 00 ex CHIRI
BITSU MARU - 95 - Bergesen D.Y.Shipping DA, Oslo/Stavanger
M/T BERGE DANUTA (LAQA5) (49.288/56.823/2000) - Bergesen Gas Shipping AS,
Oslo/Stavanger.
M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) - BW Gas Cyprus Limited,
Nicosia/Stavanger.
M/T BWCAPTAIN (LALH4) (45.032/56.945/1991) ex BERGE CAPTAIN - 06 - Bergesen
Gas Shipping AS, Oslo/Stavanger.
M/T BW CHALLENGER (LAOS4) (45.032/55.799/1992) ex BERGE CHALLENGER -
07 - Bergesen Gas Shipping AS, Oslo/Stavanger.
M/T BW CLIPPER (LANE4) (45.032/56.864/1992) ex BERGE CLIPPER - 07 - Bergesen
Gas Shipping AS, Oslo/Stavanger.
MAT BW HAVIS (LAQD4) (31.951/44.995/1993) ex HAVIS - 08 - KS Havgas Partners,
Oslo
M/T BW HAVFROST (LAMR4) (34.946/44.995/1991) ex HAVEROST - 07 - Partrederiet
Bergesen DY. Shipping DA, Oslo
MAT BW HEBRIS (LMKR3) (15397/20.566/1983) ex HEBRIS - 08 - Hektorgas AS KS
c/o BW Gas ASA, Oslo.
M/T BW HELIOS (LAOM4) (34.974/49.513/1992) ex HELIOS - 07 - Bergesen Gas
Shipping AS, Oslo,
MAT BW HEMINA (LART5) (34.577/43.683/1979) ex HEMINA - 07 ex GARALA - 86

- Bergesen D.Y.Shipping DA, Oslo/Stavanger
MAT BW HERAKLES (LARM4) (20.531/31.485/1982) ex HERAKLES - 08 ex BERGE
FISTER - 88 - Bergesen Gas Shipping AS, Oslo
MAT BW HERMES (LAWE4) (18.152/36.060/1983) ex OSCAR VIKING - 06 ex OSCAR
GAS -96 ex TIELRODE -90 sjøs. PETROGASII -BW Green Gas AS, Oslo.
MAT BW HUGIN (LAEK6) (22.902/26.616/2002) ex LANCASHIRE - 05 - Edda Gas
MAT BW PRINCE (LADQ7) (47.194/54.368/2007) - Bergesen Gas Shipping AS, Oslo
M/T BW PRINCESS (LADR7) (47.194/53.500/2008) - Bergesen Gas Shipping AS,
Oslo.

MAT BW RACHEL (LNCA3) (49.130/63.296/1984) ex BERGE RACHEL - 08 - Bergesen
Gas Shipping AS, Oslo/Stavanger.
MAT BW RAGNHILD (JWVQ3) (49.130/63.258/1986) ex BERGE RAGNHILD - 08 -
Partgas Shipping AS, Oslo/Stavanger.
MAT BW SAGA (LIR03) (44.151/55.173/1979) ex BERGE SAGA - 06 - BW Gas Cyprus
Limited, Nicosia/Stavanger.
MAT BW SUND (LKBJ3) (43.849/55.300/1981) ex BERGE SUND - 06 - BW Gas Cyprus
Limited, Nicosia/Stavanger.
MAT BW SUEZ BOSTON (LAVI5) (93.844/77.410/2003) ex BERGE BOSTON - 07 - Par
trederiet BW Gas/Distrigas LNG Transport DA (Repr.: Bergesen Norway AS, drift:
BW Gas AS), Oslo/Stavanger.
MAT BW SUEZ EVERETT (LAVK5) (93.844/69.500/2003 ex BERGE EVERETT - 08 -
Bergesen DY. Skipsfart AS, Oslo/Stavanger.
MAT HAVKONG (LARK5) (34.577/43.386/1976) ex GALCONDA - 87 - Partrederiet
Hekabe DA, Oslo
MAT HAVRIM (LAVC4) (26.207/27.970/1980) ex SMOLNYY - 94 - Partrederiet Havrim
DA, Oslo
MAT HEDDA (LAPU4) (22.521/30.761/1993) - Edda Gas
MAT HEKABE (LAPD5) (34.572/43.386/1977) ex GARINDA - 87 - Partrederiet Hekabe
DA, Oslo
MAT HELGA (LASL4) (22.521/25,926/1994) - Edda Gas KS c/o Fearnley Finans ASA,
Oslo

Følgende skip har endret adresse for drift m.m.: OSM Ship Management
ASfra Kristiansand til Arendal:
MAT ARENDAL (LAMX5) (60.339/106.722/1986) ex SENTINEL - 99 ex GOLAR NIKKO
- 89 ex PACIFIC ENERGY - 86 - Arendal Holding Corporation, Monrovia/Arendal
MAT EK-SKY (LAMS5) (8.829/13.786/1999 - Ekships AB, Donsö/Arendal
M/T EK-STAR (LAMT5) (8.829/13.780/1999) - Turus Shipping Limited, Douglas/
Arendal.

M/T EKEN (LAYM5) (8.829/13.702/2004) - Turus Shipping Limited, Douglas/ Aren
dal.
M/T EKFORS (LADX7) (8.829/13.702/2003) - Ekships AB, Donsö/Arendal.
M/S GEILO (LAPV5) (135.546/236.770/1990) ex DIONE - 00 ex COSMO DIONE - 99 -
Western Trading S.A., Monrovia/Oslo
MAT MAGNITUDE (LANG5) (54.963/96.136/1992) ex SANKO PARAGON - 99 - Mag
nitude Holding Corporation, Monrovia/Arendal
MAT STENA CONCERTINA (LÄVHS) (52.048/96.833/1992) ex MOSS - 04 ex DIANA
- 02 - Slagen Shipping Co.Ltd., Monrovia/Arendal.

Følgende skip harfått ISM-ansv.: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi,
Fyllingsdalen:
MAT SKS SKEENA(LAIY6) (81.380/158.933/2006) - Obo Holding Limited (Repr.: Kriship
Chartering AS, Fyllingsdalen, drift; V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen
M/S SKS TAGUS (LADI5) (63.515/109.933)
M/S SKS TANA (LAZI4) (63.515/109.891/1996)
M/S SKS TORRENS (LAJM5) (63.515/109.846/1998)
M/S SKS TRENT (LACP5) (63.515/109.832/1997)
M/S SKS TRINITY (LAJN5) (63.515/109.798/1999)
M/S SKS TUGELA (LACN5) (63.515/109.933/1997)
M/S SKS TWEED (LAC05) (63.515/109.832/1996)
M/S SKS TYNE (LAZE4) (63.515/109.891/1996)

Følgende skip er overførtfra LeifHøegh & Co. Shipping ÅS, Oslo til
Høegh Autoliners Shipping AS, Oslo (ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS,
Oslo):
M/S HUAL SEOUL (LAD06) (57.280/21.500/2004)
M/S HØEGH BERLIN (LAFL6) (67.364/27.176/2005)
M/S HØEGH DETROIT (LAHE6) (67.364/15.921/2006)
M/S HØEGH LONDON (LADG7) (67.364/15.880/2008)
M/S HØEGH MANILA (LAEC7) (51.964/17.252/2007)
M/S HØEGH OSLO (LAEK7) (51.964/17.252/2008)
M/S HØEGH SHANGHAI (LAJZ6) (57.280/21.236/2007)
M/S HØEGH TOKYO (LACZ6) (67.364/27.000/2004) ex HUAL TOKYO - 07
M/S HØEGH TRACER (LAXQ5) (33.236/12.961/1981) ex HUAL TRACER - 06 ex
TRACER - 95 ex HUAL TRACER - 94
M/S HØEGH TRANSIT (LAXN5) (45.596/17.650/1981/ ex HUAL TRANSIT - 05 ex
HUAL TRANSITA - 00 ex KYUSHU - 96 ex KYUSHU MARU - 88
M/S HØEGH TRAPPER (LAXR5) (33.236/12.961/1981) ex HUAL TRAPPER - 06
M/S HØEGH TRAVELLER (LAXP5) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TRAVELLER
-05
M/S HØEGH TRINITY (LAXM5) (45.365/17.938/1981) ex HUAL TRINITY - 05 ex
HUAL TRINITA - 00 ex YOKOHAMA - 95 ex YOKOHAMA MARU - 88
M/S HØEGH TROTTER (LAX05) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TROTTER - 05
M/S KIWIAUCKLAND (LAEV6) (37.841/13.295/1985) ex COSMO SPIRIT - 05 ex
EXCELSIOR - 99 ex YOUNG SKIPPER - 91

Følgende skip har endret ISM-ansv.: fra Ellen Forlands Rederi til E.
Forland ÅS, Paradis
M/S GEO CELTIC (LAKF6) (12.109/4.750/2007) - E.Forland AS, Paradis/Bergen
M/S SEISQUEST (LDIA3) (6.262/3.500/1991) - samme som GEO CELTIC

November 2008:
M/T BWSUEZ EVERETT (LAVK5) (93.844/69.500/2003 ex BERGE EVERETT - 08 - fra
Bergesen DY. Skipsfart AS (BW Gas AS), Oslo/Stavanger til BW Gas SLNG Limited
(repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: BW Gas AS, Oslo), Hamilton/Stavanger
M/T BOW SKY (LAFZ7) (29.965/40.005/2005) - fra Odfjell Asia II Pte.Ltd. (Odfjell SE),
Singapore/Bergen til Bow Sky Limited (Odfjell SE, ISM-ansv: Odfjell Management
AS), London/Bergen.
M/T BRØVIG WIND (LAFZ6) (2.889/4.280/2005) ex LADY BEGONIA - 05 ex TEKNE
1 - 05 - fra Gezina AS, (Brøvigs Rederi AS), Farsund til Brøvigtank AS, Farsund.
M/S CGG DUKE (LACS4) (1.787/1.400/1983) ex POLAR DUKE - 06 - Exploration Ves
sel Resources AS (GC Rieber Shipping AS,), Laksevåg/Bergen, omdøpt til DUKE og
deretter ommålt til 2.031 brt.
M/S LINDA (LAUW4) (2.586/3.150/1972) ex NORUNN - 02 ex MARINE TRADER - 94
ex GIMO TRADER - 92 ex GIMO CELTICA - 90 ex SANDNES - 90 ex RINGEN - 88
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ex LAXFOSS -87 ex HOFSA -86 ex BONAVENTUREII -84 ex ATLANTIC KING -81
ex SHAIKAH AL QURAICHI - 79 ex ATLANTIC KING - 78 ex NAD KING - 75 ex
KORNLUBURG - 72 - fra Rederiet Heidi AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger til SIA
Wagle Ltd. (Rolf Wagle AS, Oslo), Liepaja/Levanger.
M/S LINE (LAVE5) (2.973/3.850/1976) ex SWIFT - 02 ex BELL SWIFF - 97 ex JAN - 91
ex ARFELL - 90 ex JAN - 87 - fra Rederiet Line AS (RolfWagle AS), Oslo/Levanger til
SIA Wagle Ltd. (Rolf Wagle AS, Oslo), Liepaja/Levanger,
M/S LISBETH (LARQ2) (1.564/1.935/1972) ex CAROLINA - 02 ex BELLATRIX - 89 ex
THIES - 84 - fra Rederiet Caroline AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger til SIA Wagle
Ltd. (Rolf Wagle AS, Oslo), Liepaja/Levanger,
M/S LIV (LARJ5) (3.694/4.341/1977 ex PETER KNUPPEL - 01 ex MAERSK TEMPO -
91 ex PETER KNUPPEL - 87 ex CITY OF SALERNO - 86 ex PETER KNUPPEL - 84 ex
KATHERINE BORCHARD - 83 ex PETER KNUPPEL - 82 ex EUROBRIDGE LINK - 80

ex PETER KNUPPEL - 78 - fra Rederiet Liv AS (RolfWagle AS), Oslo/Levanger til SIA
Wagle Ltd. (Rolf Wagle AS, Oslo), Liepaja/Levanger.
M/T MARIDA BOREAS (LAEX7) (10.549/15.212/2007) - Scandinor AS, Brevik/ Pors
grunn (ny ISM-ansv.: STX Norway Offshore AS, Brattvåg).
M/T NAVION SAVONITA (LALT4) (58.959/108.153/1992) ex NORDIC SAVONITA - 07
ex STENA SAVONITA - 97 ex SAVONITA - 94 - Teekat Navion Offshore Loading Pte.
Ltd, (repr.: Stein Rynning, Stavanger, endret drift fra: Teekay Marine Service AS,
Grimstad til: Teekay Shipping Norway AS, Stavanger), Singapore/ Grimstad.
M/S NOR VIKING (LACS7) (2.133/3.048/1977) ex NORRO - 92 ex NORRVIKEN - 88
- Samdfrakt Rederi AS, Ølensvåg/Haugesund (ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult
Management AS), Skudeneshavn.
M/T NORDIC VOYAGER (LAZZ4) (79.494/149.775/1997) ex WILMA YANGTZE - 05
sjøs. WILOMI YANGTZE -96 - Nordic American Tanker Shipping Ltd. (repr.: Langan
gen & Helset Advokatfirma AS, Langangen, endret drift fra: Teekay Marine Service
AS, Grimstad til: V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/ Sandefjord.
M/S NORMAND INSTÄLLER (LAE06) (14.506/9.511/2006) - fra Advanced Deep Sea
Inställer Ltd. (Solstad Shipping AS), London/Skudeneshavn til Normand Inställer S.A.
(Solstad Shipping AS), Marly/Skudeneshavn.
M/T TRANS EMERALD (LAGL6) (5.815/8.500/2005) ex CAPE EMERALD - 05 - fra
KS Kjemikalietank (Seatrans AS), Paradis/Bergen til Kjemikalietank AS (Seatrans
AS), Paradis/Bergen
M/T TRANS SEA (LAWA5) (4.333/6.783/1992) ex GENEVE - 02 - samme som TR
RANS EMERALD.

Desember 2008:
M/T AMONITH (LADS6) (1.843/3.460/1972) ex ASTRA - 03 ex PERKO - 91 ex SELMA
- 90 ex POINTE DE LERVILY - 74 ex BRAS - 74 - fra Delfa AS (Falck Management AS,
Aksdal), Stavanger/Oslo til Marscope Shipping Corapany Limited (Falck Management
AS, Aksdal), Limassol/Oslo.
M/T AZURYTH (LAFL5) (3.922/6.125/1982) ex VIVALDI - 05 ex ECHOMAN - 97 -
samme som AMONITH.

M/T BERGE FROST (LAMW4) (50.699/56.175/1983) ex FLOREAL - 91 - fra Partgas
Shipping AS (BW Gas AS), Oslo/Stavanger til BW Gas Cyprus Limited (repr.: Bergesen
Norway AS, Oslo, drift: BW Gas AS, Oslo), Limassol/Stavanger.
M/S BERGEN SURVEYOR (LACS5) (1.705/959/1972/82/97) ex SUB SURVEYOR - 84
ex SUB SURVEYOR ONE - 83 ex KELT - 82 ex RANGER CALLIOPE - 73 - fra Bergen
Surveyor AS (Shipman AS), Torangsvåg/Bergen til Norfield Shipping AS (Shipman
AS), Torangsvåg/Bergen.
M/T BOW SANTOS (LAHJ7) - fra Odfjell Asia II Re. Ltd. (Odfjell
Management AS), Singapore/Bergen til Star Tankers AS (drift: Odfjell Management
AS), Haugesund/Bergen.
M/T DANIA SPIRIT (LANP5) (7.821/8.669/2000) ex NAVION DANIA - 04 - Dania
Spirit L.L.C. (repr.: Navion Offshore Loading AS, Stavanger), Majuro/Stavanger (endret
adresse drift: OSM Ship Management AS, fra Kristiansand til Arendal).
M/T FURE STAR (LAFE7) (9.382/14.972/1994) ex KOLLEVIK - 01 ex FLYING STAR
- 96 - fra Fure Bahamas Limited (Broström Ship Management AS, Larvik), Nassau/
Oslo til Sunrise Shipping (Bahamas) Limited (Broström Ship Management AS, Larvik),
Nassau/Oslo.
M/T FURE SUN (LAFF7) (9.382/14.972/1995) ex JERNAVIK - 01 ex FLYING SUN - 95
- samme som FURE STAR.
M/S OCEAN EUROPE (LAGB7) (1.826/-/2008) - Vestland Offshore I AS (Shipman AS),
Torangsvåg/Bergen ommålt til 2.206 brt. Deretter (ny ISM-ansv: Vestland Offshore
I AS, Torangsvåg).

M/T RITA KNUTSEN (JWXK3) (70.434/124.472/1986) ex NORDIC SARITA - 05 ex
SARITA - 98 - Petrojarl Tanker AS, Trondheim, omdøpt til RITA og hjemsted endret
fra Haugesund til Stavanger.
M/S SILVER BERGEN (LAH06) (3.817/4.240/1998) ex FRIO ATHENS - 05 ex ANDRO
MEDA - 00 - fra Silver Bergen KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen til Silver Bergen
II AS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen.
M/S SILVER COPENHAGEN (LAHD6) (3.817/4.230/1998) ex FRIO LONDON - 04 ex
CENTAUR - 99 - fra Silver Copehagen KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen til Silver
Copenhagen II AS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen.
M/S SKANDI HAV (LLTZ3) (2.896/3.104/1983) - fra DOF Rederi AS (ISM-ansv: DOF
Management AS), Storebø/Bergen til Norskan Norway AS (ISM-ansv: DOF Mana
gement AS), Storebø/Bergen.
M/S SKS MERSEY (LAXA5) (70.933/121.000/2003) - samme som SKS MOSEL.
M/S SKS MOSEL (LAXB5) (70.933/121.000/2003) - fra SKS Obo Holding Limited (repr.;
Kriship Chartering AS, drift: V Ships Norway AS, Oslo, ISM-ansv: Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen til SKS Obo & Tankers AS
(ISM-ansv: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllingsdalen/Bergen.
m SKS SATILLA (LAIX6) (81.380/158.843/2006) - samme som SKS MOSEL.
M/T SKS SEGURA (LACH7) (81.380/158.784/2007) - samme som SKS SPEY.
M/T SKS SINNI (LAGV7) (81.270/159.367/2003) - fra KGJS Tank AS, Fyllingsdalen/
Bergen til til SKS Obo & Tankers AS (ISM-ansv: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
AS), Fyllingsdalen/Bergen.
m SKS SKEENA (LAIY6) (81.380/158.933/2006) - samme som SKS MOSEL.
WI SKS SPEY (LACI7) (81.270/158.843/2007) - fra SKS Obo Holding Limited (repr.:
Kriship Chartering AS, drift: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen),
Hamilton/Bergen til SKS Obo & Tankers AS, Fyllingsdalen/Bergen.
M/T SKS TAGUS (LADI5) (63.515/109.833/1997) - samme som SKS TANA
M/T SKS TANA (LAZI4) (63.515/109.891/1996) - SKS Obo Holding Limited (forr.:
Norship AS, repr.: Kriship Chartering AS, drift: V Ships Norway AS, Oslo, ISM-ansv:
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen til SKS Obo
& Tankers AS, Fyllingsdalen/Bergen.
M/T SKS TANARO (LAKV5) (63.515/109.787/1999) - samme som SKS MOSEL.
M/T SKS TIETE (LAKU5) (63.515/109.800/1999) - samme som SKS MOSEL.
M/T SKS TORRENS (LAJM5) (63.515/109.846/1998) - samme som SKS MOSEL,
M/T SKS TRENT (LACP5) (63.515/109.822/1997) - samme som SKS TANA.
M/T SKS TRINITY (LAJN5) (63.515/109.798/1999) - samme som SKS MOSEL
M/T SKS TUGELA (LACN5) (63.515/109.747/1997) - samme som SKS TANA.
M/T SKS TWEED (LAC05) (63.515/109.822/1996) - samme som SKS TANA.
M/T SKS TYNE (LAZE4) (63.515/110.032/1996) - fra Norship AS (repr.; Kriship
Chartering AS, ISM-ansv: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllingsdalen/
Bergen til SKS Obo & Tankers AS (ISM-ansv: Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
AS), Fyllingsdalen/Bergen.
M/S STAR GEIRANGER (LAKQ5) (27.972/43.131/1986) - fra Westfal-Larsen & Co.
AS,(Westfal-Larsen Management AS), Bergen til Masterbulk Private Limited (Westfal-
Larsen Management AS), Singapore/Bergen.
M/S STAR GRINDANGER (LAKR5) (27.972/43.131/1986) - samme som STAR
GEIRANGER

M/T STEN ODIN (LAJC5) (8.594/13.780/1998) - Vestfjord Shipping AB, Billdal, King
Consulting AB, Ljungskille, Tecnicore AB, Stenungsund, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi,
Västra Frölunda og Donsö Bunkerservice Aktiebolag, Donsö/Bergen (endret repr.fra:
Stentank AS, Bergen og drift fra: Rederiet Stenersen AS, Bergen til Falck Management
AS, Aksdal), omdøpt til NORTHERN OCEAN.
M/S TAKAYAMA (LACQS) (27.440/10.599/1983) ex NOSAC TAKAYAMA - 96 ex
TAKAYAMA - 86 - fra Wilhelmsen Shipping AS (Wilhelmsen Ship Management
(Norway) AS), Lysaker/Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning AS (Wilhelmsen
Ship Management (Norway) AS), Lysaker/Tønsberg.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2008:
M/S ARDEA (3YKI) (24/-/1959) ex ØSTHUS -96 ex ØSTHUS I -84 - Feyer AS, Egersund/
Mandal (R-77-ES) - slettet 23.10.2008 som opphugget.
M/S CELITA (LMLP) (110/-/1987) ex SKÅRHOLM - 04 ex RÖNÖ -03 - Celita AS,
Tananger/Kopervik (R-7-SO) - solgt til Sverige
M/S DELFIN JUNIOR II (LAPO) (57/-/1988) - Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø - solgt
til Danmark
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M/S HØLINGEN (LJJG) (101/-/1966/87) ex NY EOS - 72 - Troms Fiskebåtrederi AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-301-AV) - slettet 15.10.2008 som opphugget (Hugget ved Fosen
Gjenvinning AS og sendt til gjenvinning ved Fundia Norsk Jernverk i Mo i Rana).
M/S KYST EXPRESS (JXGI) (250/50/1986) ex TJELDØY - 05 ex RYFYLKE - 02 ex FJORD
SOL - 91 - Bergen-Nordhordland Rutelag AS, Haus/Bergen - solgt til Belgia
M/S MAKKAUR (LMSR) (489/-/1973) ex NORDFJORDTRÅL - 97 ex SARNES - 91 -
Berlevågtrål III AS, Berlevåg/Vardø - slettet 10.10.2008 som opphugget.
M/S OLYMPIC PROVIDER (LMTK) (2.152/3.300/2004) - Master Supply KS (Olympic
Shipping AS), Fosnavåg - solgt til Arendal Offshore AS (OSM Ship Management AS),
Limassol, Kypros, omdøpt til KL ARENDALFJORD med signal 5BMG2.
M/S SAGA (LMGE) (271/-/2002) ex MIDNIGHT SAGA - 03 - Sundt AS, Oslo, solgt til
Caymannøyene
M/S SJAKK (3YCQ) (31/-/1957/86/00) ex SJAKK I - 73 - Havøy Kystfiske AS, Gamvik/
Kristiansand (F47-G) - slettet 15.10.2008 som opphugget (Hugget ved Fosen Gjenvin
ning AS og sendt til gjenvinning ved Fundia Norsk Jernverk i Mo i Rana).
M/S SKAIDI I (LNMY) (560/-1970) ex SKAIDI - 03 - Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/
Hammerfest (F42-H) - slettet 16.10.2008 som opphugget. (Hugget ved Fosen Gjenvin
ning AS og sendt til gjenvinning ved Geisa Armeringsjern i Mo i Rana).
M/S STAD ANGLER (LMML) (3.080/-/1998) ex REM ANGLER - 07 ex ex GEO AN
GLER - 06 ex GECO ANGLER - 03 - Stad Angler KS (Stad Offshore Management AS,
Raudeberg/Måløy - overført til NIS, omdøpt til BOS ANGLER med signal LAGU7.

November 2008:
M/S ACADEMY (LMXB) (17/-/1990) ex BANQUE COVEFI - 05 - Ralf Wernitz (Knut
Mauritz Frostad, Oslo), Wieck Am Darss/Oslo - solgt til Tyskland.
M/S BERGHEIM (LNZY) (39/-/1950) - Emil Martinius Mathisen v/Ingeborg L. Mat
hisen, Elverum/Hammerfest (F-366-S) - slettet 10.11.2008 som forlist.
M/S DENALI (LLEZ) (104/-30/1987) ex OLAV KYRRE - 04 ex SYUZMA - 00 - Vesttrål
AS, Bekkjarvik/Kopervik (H-188-AV) - slettet 13.11.2008 som opphugget.
M/S FAR SCIMITAR (LALV) (3.089/-/2008) - Farstad Supply AS (Farstad Shipping
ASA), Ålesund - overført til Farstad Supply AS (Farstad Shipping Led.), Douglas, Isle
of Man, samme navn med signal 2BMB4.
M/S FRODI (LDME) (236/-/1962) ex ARNARNES - 74 - Finnmark Havfiske AS, Rype
fjord/Hammerfest (F-133-NK) - slettet 17.11.2008 som opphugget.
M/S LOM (10763) (20/-/1908) - Knut Virik, Sandefjord - slettet 06.11.2008
M/S MARTIN SÆLE (LAXY) (296/320/1996) ex FRØYFISK - 98 - Aqua Star AS v/ Svein
Martin Sæle, Torangsvåg/Bergen - solgt til Storbritannia
M/S MÅKEN (10888) (24/-/1922) - Andreas Haugland, Hauglandshella/Bergen - slettet
10.11.2008 som forlist.
M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.780/1.370/1985/92) ex SUN SUPPORTER - 92 ex BRO
DOSPAS 42 - 91 - Amber Navigation Company Limited (Rovde Supply AS, Rovde),
Sliema/ÅIesund - solgt til Amber Navigation Co. Ltd. (Polskie Raownictwo Okretowe
(PRO) (Polish Salvage Co.)), Valletta, Malta, omdøpt til AGAT med signal 9HUP9.
M/S SKANDI MARSTEIN (LIDL) (3.171/4.170/1996) - DOF Rederi AS (DOF Manage
ment AS), Storebø/Bergen - overført til Isle of Man, samme navn, signal 2BPG7.
M/S SOLVIK (LMXF) (129/-/1970/76/94/04) ex KRISTERSON - 05 ex SJØGLANS - 98
ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - Vesttrål AS, Bekkjarvik/Åkrehamn
(H-35-AV) - slettet 13.11.2008 som opphugget.
M/S STAR (11777) (24/-/1953) - Harald Torolf Arntsen og Leif Erling Arntsen, Fred
rikstad (0-157-H) - slettet 24.11.2008.
M/S STRIL CLIPPER (LARS) (988/711/1971/73/84/86) ex DONN HUGIN - 92 ex TROND
- 84 ex BUKKESKJELL - 82 - Møkster Safety AS, Stavanger - solgt til Panama
M/S VIKSTEIN (LMYZ) (28/-/1938/47) - PR. Vestbris DA (Ole Svein Einebærholm),
Byrknesøy/Trondheim (SF-2-G) - slettet 04.11.2008 som opphugget.
Rig WEST PHOENIX (LAOZ) (35.568/-/200) ex WEST E-DRILL - 08 - Seadrill X AS
(Seadrill Offshore AS), Longyearbyen/Stavanger - solgt til Panama
M/S ØYSTEINSON (LCPO) (65/-/1951/85/90/00) ex HEGGØY JUNIOR - 95 ex VI
KANØY - 87 - Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/Stokmarknes (T-277-S) - slettet
13.11.2008 som opphugget.

Desember 2008:

M/S BRASAVILL (LM3968) (26/-/1967) - Nygaard Fiskebåtrederi AS, Breivikbotn/
Hammerfest (F-277-HV) - slettet 11.12.2008 som forlist (Ble totalskadet i brann
24.02.2007).

M/S GERD JENNY (LM5452) (25/-/1955) - AS Anlegg, Trondheim/Kristiansand - slet
tet 09.12.2008.

M/T JUANTTA (LAGQ) (72.129/126.491/1988) sjøs. LISITA - Partrederiet Nordshuttle
DA (best.reder: Ugland Shipping AS, ISM-ansv.: Ugland Marine Services AS), Jar/
Grimstad - overført til NIS, samme navn med signal LAGQ3.
M/S NIMROD (LMRD) (70/110/1955) ex OVE MARTIN - 93 ex LAKSFRAKT - 90 ex
BJØRGSTEIN - 88 ex SALTGUBBEN - 79 ex BJØRGSTEIN - 77 ex STÅLGUBBEN - 77 ex
FJORDGUBBEN - 59 - Gigante Salmon AS, Bodø/Sandnessjøen - solgt til Russland
M/S NORDNORGE (LCJI) (11.384/840/1997) - Hurtigruten ASA, Narvik - overført til
NIS, samme navn med signal LCJI3.
M/S RØSTHOLMEN (3YMV) (24/-/1959) - Karstein Andreassen, Røst/Svolvær (N
131-RT)-slettet 15.12.2008.
M/S SJØVEG (LKKW) (170/-/1973) ex HARØY - 88 - Norsk Megling & Auksjon AS,
Bodø - solgt til Øresund Bådservice ApS, Fredericia, Danmark, omdøpt til JHC MILJØ
med signal OWDR2 (DIS).
M/S VERMLAND (LMMG) (608/700/1970/79/95/00) - ex GERD GAUSTADNES - 74
- Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta/Tromsø - overført til NIS, samme navn
med signal LMMG3.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2008:
M/S BALTIC JET (LALY5) (2.273/135/1999) - fra Express Ferries Limited (Veolia Trans
port Nord AS, Hammerfest), St.Peter Port/Bergen utflagget til Express Ltd.(FRS Iberia
SL), Limassol, Kypros, omdøpt til ALGECIRAS JET med signal 5BLY2.
M/T BLUE STAR (LAHV6) (23.682/35.970/2001) ex BRITISH ENERGY - 06 - New
Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS, Oslo), Road Town/Oslo - solgt til Ocean
Star Ltd. (International Andromeda Shipping SAM), Monroiva, Liberia, omdøpt til
BLU STAR med signal A8RB9.
M/S SKANDI SEVEN (LAGG7) (9.074/6.000/08) - Dofcon AS (DOF Management AS,
Storebø), Øvre Ervik/Bergen - overført til Dofcon AS (DOF Management AS), Douglas,
Isle of Man, samme navn med signal 2BLN8.
M/T TORM GOTLAND (LAES6) (28.628/47.629/1995) - Aktieselskabet Damspskibs
selskabet Torm (repr.: Torm Norge AS, Kristiansand, drift: Thome Ship Management
Norway AS, Oslo), Hellerup/Oslo - solgt til Khunnathee Co. Ltd. (Bernhard Schulte
Shipmanagement (Singapore) Re. Ltd. (BSM SDC1)), Bangkok, Thailand, omdøpt til
SRIRACHA TRADER med signal HSB 3934.

November 2008:

M/T HERA (LFLE3) (9.576/11.365/1977) - KS AS Heragas (Solvang ASA), Stavanger -
solgt 25.11.2008 for opph. Omdøpt til HEMA.
M/S ONEGO VOYAGER (LAYA5) (6.030/9.50/1988) ex JACO STOVE - 03 ex MEK
HANIK KURAKO - 03 ex SOLOMON CHIEF - 00 ex CAPITAINE TASMAN - 99 ex
MEKHANIK KURAKO - 97 ex TIGER STAR - 95 ex MEKHANIK KURAKO - 94 ex

BLACK BAY- 94 ex MEKHANIK KURAKO - 92 ex PRINTCA - 89 - Jaco Stove Shipping
Ltd. (Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg - solgt til Euroafrica Linie
Zeglugowe Sp.zoo.(Euroafrica Shipping Lines Co. Ltd.), Limassol, Kypros, omdøpt til
AZURYT med signal 5BMX2.
M/S SEA PANTHER (LNZE3) (2.556/2.900/1998) ex BILLY JOE RAMEY - 06 ex MA
ERSK DETECTOR - 04 - Deep Sea Supply Shipowning AS (OSM Ship Management
AS), Arendal - overført til NOR, samme navn med signal LFEY

Desember 2008:
M/S GEO CARIBBEAN (LAGM7) (12.108/4.750/200) - Fugro Geo Caribbean NV. (repr.:
Hans Ivar Meyer, Lysaker, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker),
Curacao/Bergen - overført til Fugro Geo Caribbean NV (Wilhelmsen Ship Management
(Norway) AS), Majuro, Marshall øyene, samme navn med signal V7RA6.
M/TNORDIC LISBETH (LA1L6) (41.503/72.714/2006) ex DIFKO LISBETH - 06 - Nordic
Tankers A/S c/o Difko Administration A/S (repr.: Torra Norge AS, Kristiansand, drift:
Thome Ship Management Norway AS, Oslo), Holsterbro/ Oslo - solgt til Trocana
World Inc. (Caroil Transport Marine Ltd.), Panama, omdøpt til PETION med signal
HP5820.

M/S NORMAND DROTT (LNGR3) (2.686/2.900/1984) - Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NOR, samme navn med signal LFMG.
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Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2008:
M/S ANDØYBUEN (LAOW) (1.806/900/1988) ex VAREGG - 08 ex MØGSTERTRÅL
- 99 ex TAMPEN - 96 - Ytterfisk & Co. AS, Andenes, hjemsted endret fra Ålesund til
Harstad (N-230-A).
M/S ARCTIC SWAN (LMAC) (2.574/-/2002) - fra Arctic Eagle AS, Ålesund til Arctic
Swan KS c/o Økonor Alta AS, Alta/Ålesund (F-327-A).
M/S AVRO (LBDF) (1.425/-/2001) ex AVRO CHIEFTAIN- 08 -Kamaro AS, Raudeberg/
Måløy, omdøpt til CARISMA STAR (SF-10-V).
M/S BRATTSKJÆR (LLLP) (224/-/2001/05/07) - Brattskjær AS, Rørvik/Namsos, (for
lenget) ommålt til 316 brt. (NT-345-V).
M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Sigurd Jøsang, Bokn/Haugesund til
Partrederiet Farmann ANS (John Arne Snilstveit), Stavang/Haugesund, omdøpt
til KJÆRFJORD (SF-58-F). I november til Gunnar Vik AS, Sørvågen/ Haugesund
(N-138-MS).
M/S EILIFSON (LILQ) (840/-/1996) ex COMET - 05 - Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/
Tromsø, nytt fiskerimerke (T-5-T).
M/S FEIEBUEN (FANN) (49/71957) - Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/Bergen, fått nytt
fiskerimerke (T-7-T). I november til Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen (c/o Aksel
Hansen AS, Senjahopen), Nikkeby/Bergen (T-349-S).
M/S FISKEBANK I (LDAM) (215/-/1965/71/98/00) ex FISKEBANK- 04 ex WAREBERG
& SEVLAND - 77 ex CHARLES - 76 - fra Hargo Fiskeriselskap AS, Bekkjarvik/ Kristi
ansund til Partrederiet Hopmark ANS (Torkil Ingvar Hopmark), Smøla/Kristiansund
(M-218-SM).
M/S GADUS (JXQZ) (2.136/-/1987) ex ELDBORGTRÅL - 00 fra Strandtrål AS, Kjerstad/
Ålesund til Nordøytrål AS, Fosnavåg/Ålesund (M-245-H0). I november tilbake til
Strandtrål AS, Kjerstad/Ålesund (M-526-H).
M/S JANKO SENIOR (44/-/1953) - fra Møredykk, Ørsta/Flekkefjord til Trygve Nilsen,
Sande i Vestfold/Flekkefjord (VA-94-F).
M/S JØRN HAUGE (LLTI) (151/-/1982/98/99) - Gunnar Vik AS, Sørvågen/Svolvær,
omdøpt til GUNNAR VIK (N-29-MS).
M/S KAMPEGGA (LM7089) (24/-/1967) ex STEINJIMMY - 05 ex THEVIK JUNIOR - 96
ex HALKJELL - 90 ex LUNDEVÅG - fra Svein Roger Karlsen, Arnøyhamn/Trondheim
til Per Nicolaisen, Berlevåg/Trondheim (F-99-B). I desember til Kampegga AS, Alta/
Trondheim (F-51-A).
M/S KILDIN (LJYT) (387/452/2001) ex NORDKYNFISK - 04 - Vidjenes AS, Båtsfjord/
Vardø, (forlenget) ommålt til 496 brt. (F-66-BD).
M/S KONGSTEIN (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/94/96/99) ex SÆVIKSON I -06 ex

SÆVIKSON -05 ex FAGERVOLL -05 ex ÅKERØY -02 ex MALMEN - 00; fra Kong
stein AS, Egersund til Sandflæsa AS, Træna/Egersund, omdøpt til STÅLRINGEN
(N-100-DA),
M/S LEIF JUNIOR (JXSK) (166/-/1987) ex OLE ELVAN - 99 - Leif-Junior AS, Skrova/
Sortland, fått nytt fiskerimerke (N-85-V).
M/S MALNESFJORD (JWPT) (45/-/1957/93) - fra Reinefangst AS, Reine/ Stokmarknes
til Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen (c/o Akse Hansen AS, Senjahopen), Nikkeby/
Stokmarknes (T-95-S).
M/S MÄTS MIKAL (JXOC) (408/-/1975/01) ex GEITUNG -08 ex SVANAVÅGI -07 ex
SVANAVÅG 06 ex SOLOYBAS - 00 ex SOLOYVÅG - 00 ex SENJABAS - 95 ex HEPSØ
VIKING - 90 ex THEVIKING - 85 ex SOLOYVÅG - 83 ex ROSUND - 82 - fra Mats Mikal

AS, Vigra/Ålesund til Torbas AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/ Ålesund (SF
-84-V). I november til AS Rosund, Vigra/Ålesund (M-176-A).
M/S MÅSVÆRSUND (3YWZ) (28/-/1961) ex KNUT GUNNAR - 87 - fra P/R Sotrabas
DA (Svein Ove Ekerhovd), Straume/Tromsø til Kalve & Tøkje AS, Bekkjarvik/ Tromsø
(H-20-AV).
M/S NESHOLMEN (LAUS) (282/-/1989/93) ex SYNSRAND - 08 - Nessjøen AS, Span
gereid/Mandal, fått fiskerimerke (VA-77-LS).
M/S NIMROD (LM8020) (23/-/1981) ex BREMSTEIN - 00 ex LILL-ANETT - 99 ex ØY
NES - 98 ex RANGØY SENIOR - 85 - fra Partrederiet Brødrene Hansen ANS (Øystein
Hansen), Tranøy/Bodø til Kvitholmen Fiske Da (Are Mikalsen), Sørvær/Bodø, omdøpt
til KVITHOLMEN (F-34-HV).
M/S NONTIND (LFUK) (93/-/1966/86/94) ex VÆRØYVÆRING - 92 ex MELØYBUEN
- 73 ex NY ELIESER - 69 - fra Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Tromsø til Omsund AS,
Frei/Tromsø (M-117-K). I november til Båragutt Pelagic AS, Tromsø
(T-57-T).

M/S NY-GJØA (LM5583) (23/-/1975) ex ØYSTEIN ANGEL - 01 ex ETVÆRING - 96 ex
SANDØYJENTA - 93 ex SØRVÆRBUEN - 87 - Partrederiet Nonstind DA, Ballstad/
Molde, omdøpt til NONSTIND (N-186-W).
M/S RINGBAS (LNXT) (644/-/1968) ex KLOVNINGEN - 08 ex KROSSFJORD I - 05
ex KROSSFJORD - 04 ex HAVGLANS II - 00 ex HAVGLANS - 99 - fra Lyng AS c/o
Maritim Næringspark, Raudeberg/Måløy til Seilsjø AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Måløy (SF-120-V).
M/S ROSVIK (LLAY) (1.498/900/2000) - Polar Prawn AS, Harstad, omdøpt til OLE
ARVID NERGÅRD (T-5-H).
M/S RUNING (LCNO) (175/-/1976/85/97/98) ex HARGO - 07 ex RADEK - 06 ex SVER
DRUPSON - 05 - fra Urefangst AS, Sennesvik/Ålesund til Rollon AS, Bodø/ Ålesund
(N-116-B). Deretter til Runing AS, Giske/Ålesund (M-67-G).
M/S SANDFLU (LM3475) (24/-/1965/93) - Ida Beate AS, Kleppstad/Svolvær, fått nytt
fiskermerke (N-76-V).
M/S SKUDE (LEDH) (291/-/1976/88) ex BERLEVÅGFISKII -03 ex POLARHAV -98 ex
VALANES - 97 ex STORSKJÆR - 91 ex KIBERGVÆRING - 86 ex MEHAMNFJORD - 85
ex FURNES - 80 - fra Ingrid AS c/o John Henry Thomassen, Utsira/ Skudeneshavn til
Morilder AS, Skudeneshavn (R-125-K).
M/S SKÅR SENIOR (LLNZ) (1.119/1.200/2002) - Skår Senior AS, Nerlandsøy/ Fosnavåg,
(forlenget) ommålt til 1.195 brt. (M-260-HØ).
M/S SOLVÆRGUTT1 (LFWF) (263/-/1977/87/01) ex MELØYFJORDI -05 ex MELØY
FJORD - 04 ex RØDØYVÆRING - 04 ex BOANESFISK - 97 ex MAX-KÅRE - 84 - Bø
Sjøfiske AS, Bø i Vesterålen/Sortland, omdøpt til BØVÆRING (N-8-BØ).
M/S TRAAL (JXML) (1.011/1.181/1987) ex RAV II - 03 ex RAV - 03 - fra Traal II AS c/o Os
kar Eriksen, Skudeneshavn til Traal AS v/Kjell T. Eriksen, Skudeneshavn (R-15-K).
M/S TRØNDERHAV (LLJN) (363/-/2001) - fra Arild Refsnes c/o Olav Arild Refsnes,
Husbysjøen/Trondheim til Trønderhav AS, Husbysjøen/Trondheim (ST-30-RS).
M/S UTFLESA (LLQX) (183/-/2001) - fra Seilsjø AS c/o Maritim Næringspark, Raude
berg/Bodø til Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen, Leines/Bodø (N-50-SG).
M/S VIKINGFJORD (LM3766) (20/-/1967) ex LAILA - 97 - fra Willassen Senior AS,
Digermulen/Hammerfest til Dag Ivar Knutsen AS, Myre/Hammerfest (N-129-0
I november tilbake til Willassen Senior AS, Digermulen/Hammerfest (N-70-V).
M/S YOTA (LFTH) (23/-/1956/66/94) ex TOYA - 74 - fra Olav Holgersen, Kvitsøy/
Stavanger til Kompis Rederi DA, Korssund c/o Inge Olav Sætevik, Hersvikbygda/
Stavanger (SF-49-SU).

November 2008:

M/S ANNA THERESE (LM6863) (24/-/1979) ex IDA THERESE - 08 ex SLETTVOLL
SENIOR - 05 ex EGAR SENIOR - 95 ex KARL-BJARNE - 93 - fra Gularøy AS, Averøy/
Svolvær til Jenny Helene AS, Sommarøy/Svolvær (M-43-AV).
M/S ASBJØRN SELSBANE (LJQQ) (377/-/1999) - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/
Harstad til Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Harstad, omdøpt til STRØMS
NES (F-10-M).
M/S B.M.DRIVENES (LM7682) (24/-/1981) ex SKODVIN SENIOR - 07 - fra Tor Henne
Drivenes, Bekkjarvik/ Bergen til Heggøy Fiskeriselskap AS, Holmedal/Bergen (SF
23-A). 1 desember til Sandflæsa AS. Dønna/Bergen (N-101-DA). Deretter tilbake til
Heggøy Fiskeriselskap AS, Holmedal/Bergen (SF-21-A).
M/S BJØRN-RONNY (LCZP) (11/-/1946) - fra Brynjulf Mentzen, Henningsvær/
Svolvær til Bjørnulf Inge Olsen, Henningsvær/Svolvær (N-T74-V).
M/S BREISUND (LM4371) (24/-/1972) - fra Petter Steffensen, Reine/Svolvær til Nils
Petter Steffensen, Reine/Svolvær (N-325-MS).
M/S DUNØY (LNTI) (92/-/1985) - fra Dunøys Partrederi DA (Jan Ditlefsen), Stakkvik/
Tromsø til Senja AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-18-LK).
M/S EKKO (LCJA) (17/-/1944) - fra Nils-Thoralf Karlsen, Honningsvåg/Namsos til
Nordsten AS, Napp/Namsos (N-126-F).
M/S ELVIRA (JWLQ) (160/-/1985/87/02) ex SOLHOLM SENIOR - 03 ex SKUDETRÅL
- 98 ex SANDER - 96 ex JAMALITO - 89 - fra Elvira AS, Kopervik til Flekkerøyfisk AS,
Flekkerøy/Kopervik (VA-122-K).
M/S FESKARJENTA (LM4208) (22/-/1971) - fra Hellodden AS, Sørvågen/Svolvær til
Partrederiet Leif Ole Olavsen og Tom Olav Nilsen ANS (Leif Ole Olavsen), Leknes/
Svolvær (N-322-W).
M/S FLID I (LKNG) (87/-/1940) - fra Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen, Nikkeby/
Narvik til Båragutt AS, Tromsø/Narvik (T-72-T).
M/S HAAKON (3YEH) (24/-/1957/97) - fra Reinebuen AS, Sørvågen til Lyngenfjord
Dykkerklubb, Lyngseidet, omdøpt til ARTHUR og hjemsted endret fra Sortland til
Tromsø (N-121-MS).
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M/S HAUGVÆRING (LCDZ) (117/-/1990/97/98/02) ex SOTRABAS - 05 ex LARSEGUTT
- 97 - fm Haug Fiskeri og Brøimbåtfrakt DA (Kaj Haug, Gravdal), Bodø/Bergen til
Haug Fiskeri AS, Bodø/Bergen (N-20-W).
M/S KLARING (LJFG) (253/71981/98) ex HARGO - 06 ex KLARING - 06 ex LUNDS
TØSKJÆR -00 ex AKERØY -00 ex FJELDUR -99 ex SUNNANÖ ;98 ex RÖRÖ -94 ex
ASTRID II - 89 - fra Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Ålesund, omdøpt til
POLARFANGST (N-131-ME).
M/S KVALSTEIN (LDQV) (375/465/1964/83/85/91/97) ex GISUND - 74 - fra Mats Mikal
AS, Vigra/Ålesund til Traal AS, v/Kjell T. Eriksen, Skudeneshavn/ Ålesund (R-152-K).
Deretter til Torbas AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/Ålesund (SF-52-V).
M/S MONSUN (LIUC) (258/-/1986/82/00) ex MONSUN II - 97 - fra Monsunfisk AS,
Vormedal/Flekkefjord til Setho Fiskeriselskap AS, Flekkerøy/Flekkefjord (VA41-K).
M/S MYREBUENI (LCGV) (471/-/1984) ex STELLA NOVA AV FOTÖ -08 ex SEAN
POL - 07 - Myrebuen AS, Myre, omdøpt til MYREBUEN (N-16-0).
M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/-/1969/86/96/97) - fra Ole Ed-vardsen AS, Ålesund til
Nordnes AS, Valderøya/Ålesund (M-89-G).
M/S OLAVSON (LMCW) (191/-/2002) - fra Landkjenning AS c/o Kystskvadronen Sør,
Fedje/Bergen til Partrederiet Kolbjørn ANS v/Harald Knut Møgster, Kolbeinsvik/
Bergen (H-155-AV). Deretter til Landkjenning AS, Fedje (H-56-FE).
M/S OLE L. (LM3510) (28/-/1965/92) - fra Selfjordbuen AS, Stonglandseidet/ Ålesund
til Nesna Kystlag, Nesna/Ålesund, omdøpt til NESNAKROKEN (T-16-TN).
M/S RAVNFJORD (LEKC) (186/-/1962/84/90) ex BØEN - 07 ex ATLØYBUEN - 07 ex
BERGSTRØM - 05 ex VEAGUTT - 98 ex RISTON - 87 ex HORISONT - 65 - fra Øster

vold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen til Heggøy Fiskeriselskap AS, Holmedal/
Bergen (SF-70-A).
M/S RISHOLMEN (LEGZ) (99/-/1977) ex BUØY JUNIOR - 06 ex HANSSON - 05 ex
TORGERSEN JUNIOR - 03 ex JOHNSEN SENIOR - 94 - fra Floholmen AS, Brønnøysund
til Polar Atlantic AS, Ørnes/Brønnøysund (N-32-ME).
M/S SABRINA (JXDJ) (192/-/1986/00) ex NYVINGEN - 04 ex SEAFOOD - 00 ex AQUA
BELLA - 89 - fra Vesttrål AS, Bekkjarvik/Åkrehamn til Hardhaus AS, Bekkjarvik/Åkre
hamn (H-96-AV). I desember til Horisont 2 AS, Kristiansand, omdøpt til HORISONT
III og hjemsted endret fra Åkrehamn til Kristiansand
(VA-96-K).
M/S SANDFLÆSA (LFFQ) (201/-/1969/75/92/00) ex HUSBY JUNIOR - 06 ex HUSBY

SENIOR - 79 - fra Sandflæsa AS, Træna/ Sandnessjøen til Partrederiet Dag Senior
ANS (Lennart Charles Andreassen), Værøy/Sandnessjøen, omdøpt til SMÅHAUG
SENIOR (N-80-VR).
M/S SILDASKJÆR (LMMF) (303/-/2004) - Sildaskjær AS, Deknepollen/Måløy, (for
lenget) ommålt til 415 brt. (SF-l-V).
M/S SILJE MARIE (LKMY) (46/-/1940/83/99/01) ex SOFIE - 08 ex RØDHOLMEN - 90 ex
SOFIE I - 87 - fra Sofie Svolvær AS, Svolvær/Tromsø til Pettersen Fisk AS, Kjøllefjord/
Tromsø (F45-LB). I desember omdøpt til STOKKVIK (F45-LB).
M/S SJARMØR I (LCGM) (415/-/1993) ex THEMIS - 04 ex MARTINA AF RÖRÖ
- 00 - Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen, omdøpt til SJARMØR
(SF-17-SU).
M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/-/1978/92) - fra Lurøyveiding AS, Lurøy/Bodø
til Berner Nygård c/o Berner Matheus Nygård, Napp/Bodø (N-13-F).
M/S ØRNFLØY (LMJZ) (49/-/1967) - fra Ørnfløy AS, Brensholmen/Tromsø til Ida
Therese AS, Sommarøy/Tromsø (T-207-T).
M/S ÅRVIKSAND (LJNL) (124/-/1981/95/96/99) - fra Halvar Kristian Oddmar Larsen,
Fjordgård/Tromsø til Årviksand AS, Fjordgård/Tromsø (T-220-LK).

Desember 2008:

M/S BERG SENIOR (LHFF) (134/-/1978/94/95) ex SVEIN FRODE - 06 - fra Sørøyfisk AS,
Ellingsøy/Svolvær til Havøy Kystfiske AS v/Jøran Helde, Skodje/Svolvær (M-9-SJ).
M/S BJØRN-HARRY (LNUD) (98/-/1985/87/90/95) ex REDFISH - 90 ex MEHAMNFISK

87 - fra Bjørn Harry AS, Gryllefjord/Vardø til Selfjordbuen c/o Gryllefjord Fryseri
AS, Gryllefjord/Vardø (T-16-TK).
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M/S BOY ANGEL (LM4068) (24/-/1969) ex NAPPSVÆRING - 76 - fra Bø Havfiske
AS, Straumsjøen/Svolvær til Nils Toralf Karlsen, Honningsvåg/Svolvær, omdøpt til
KAPAS (F-118-NK).
M/S BUEFJORD (LJMF) (234/-/1998/07) - fra Partrederiet Buefjord DA (Frode Kjem
penes), Bulandet/Florø til Buefjord AS, Bulandet/Florø (SF-147-A).
M/S ELNA (LIUS) (21/-/1949) - fra Brødrene Arntsen ANS Partrederi (Tommy
Eivind Arntsen), Napp/Svolvær til Tore David Henrik Stensen, Ballstad/ Svolvær
(N-218-W),
M/S ELSY (LKJS) (47/-/1971/77) - Vidar Midtbø, Hauge i Dalane til Barsund AS, Ham
merfest, hjemsted endret fra Flekkefjord til Hammerfest (F-136-H).
M/S FANGTIND (LLMN) (49/-/1956/69/89) - fra Jarle Otto Hardy, Værøy/Bodø til
Sandflæsa AS, Dønna/Bodø (N-102-DA). Deretter til Moskenes Torsk AS, Sørvågen/
Bodø (N-91-MS).
M/S FRED-HUGO (LGBJ) (49/-/1977/88) ex ALF-BJØRNAR - 07 - Fred Hugo AS,
Harstad/Tromsø, ommålt til 89 brt. (T-158-H).
M/S GOLLENES (LJRD) (759/71998/03) - fra Partrederiet Kvalsvik & Ose ANS (Frode
Kvalsvik), Fosnavåg/Ålesund til Gollenes AS, Fosnavåg/Ålesund (M40-HØ).
M/S HARTO (JXVM) (290/-/1988) ex VÅGAR - 08 ex ARGUS JUNIOR - 03 - Bergtun
Fiskeriselskap AS, Sandøy/Kristiansund, omdøpt til HARTO I (M-171-SØ).
M/S HEBEII (LHJE) (99/-/1966/80/81/01) ex NARGTIND -96 ex DEBITOR -95 - fra
Skarsjø AS, Ballstad/Sandnessjøen til BallstadøyAS (c/o Økonor Vest-Lofoten, Leknes),
Ballstad/Sandnessjøen (N-33-W).
M/S KETLIN (LMRJ) (642/-/1967/74/83/95/00/06) ex HUSBY - 79 - fra Nye Ketlin AS,
Sortland til Ketlin AS, Sortland(N-119-SO).
M/S KLIPTIND (LM4249) (24/-/1971) ex NORØY - 80 - fra Kliptind AS, Senjahopen/
Harstad til Bovikfisk AS, Senjahopen/Harstad (T-130-BG).
M/S LEINEBJØRN (1.517/1.586/2001) - fra Partrederiet Nye Leinebjørn DA (Kurt Åge
Leine), Leinøy/Fosnavåg til Leinebjørn AS, Leinøy/Fosnavåg (M-3-HØ).
M/S MARHOLM (LM9840) (24/-/1983) ex FISKAREN - 99 ex SPANG-SØR - 97 - fra
M/K Hans R AS, Lesund/Ålesund til Omsund AS, Frei/Ålesund (M-71-K).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/-/1997) - fra Blomvik AS, Valderøya/Ålesund til AS
Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-37-G).
M/S RØDHOLMEN (LNZA) (1.224/B/1967/75/88) ex SELVÅG SENIOR - 99 - fra Notbas
AS, Lødingen/Harstad til Rødholmen AS, Lødingen/Harstad (N-17-LN).
M/S SALVØY(LLIF) (39/-/1954/91/96) ex NIVEA - 08 ex SIRTRÅL - 08 ex ELVIRA - 03 -
fra Bømmelfisk AS, Vedavågen, hjemsted endret fra Egersund til Kopervik (R-46-K).
M/S SEGLA (LLZL) (312/-/2002) - fra Segla AS, Fjordgard/Tromsø til Segla Fiskebåt
rederi AS, Fjordgard/Tromsø (T-50-LK).
M/S SENIOR (LGYT) ex TROMSØYBUEN - 08 ex GRIMSHOLM -
98 - fra Tromsøybuen AS, Bodø til Nyholmen AS, Bodø (N-200-B).
M/S SJARMØR (LCGM) (415/-/1993) ex SJARMØR I - 08 ex THEMIS - 08 ex MARTINA
AF RÖRÖ - 00 - Nord-Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen, fått fiskerimerke
(SF-17-SU).
M/S SKRETIND (LJIQ) (11/-/1956) - fra Nord-Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/
Stavanger til Odd Arne Andersen, Stamsund/Stavanger (N-66-W).
M/S SOMMARØYVÆRING (JXWA) (192/-/1988/99) ex HEIDI ANITA - 96 - fra Ryg
gefjord fiskebåtrederi AS, Havøysund/Tromsø til Jarle Berg=s Sønner AS, Værøy/
Tromsø (N-105-VR).
M/S STAITGUIT (LIUL) (376/-/1979) ex HORDAGUTT - 02 - fra SignalAS, Stadlandet/
Måløy til Lyngholm AS, Stadlandet/Måløy, omdøpt til BRIMØY
(SF-220-S).
M/S THORSHØVDI (LAWR) (9.432/8.664/1999/2007) ex VLIEBORG - 07 - Krill Sea
products AS, Ålesund/Fosnavåg, fått firkerimerke (M-777-HØ).
M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad til Runing
AS, Giske/Fredrikstad (M-144-G). Deretter tilbake til Storegg AS, Ellingsøy/Fredrik
stad (M-37-A).



hov for denne type fart mellom Harstad
og Tromsø. Fra 1. oktober 1978 trakk
Saltens seg fra samarbeidet hvor TFDS
drev prøveprosjektet videre alene. Det
hele stoppet opp 8. mars da «West]et»
igjen ble råket av tekniske problemer.

Siden den gang har TFDS satset stort
på sambandet Tromsø - Harstad i hur
tigbåtsammenheng. Flere generasjoner
hurtigbåter med navnene «Fjordkongen»
og «Fjorddronningen» har trafikkert
sambandet. Og siste generasjon hurtig
båter med konge- og dronningnavnet
fikk TFDS i mai 2005 som trafikkerer
mellom Harstad og Tromsø med mel
lomliggende steder. Selskapet har hatt
flere hurtigbåter med årene som har
trafikkert rundt om i Troms fylke.

TFDS skulle også komme med i hurtig
rutefarten. Den 26. januar 1979 kom den
overraskende nyheten at TFDS hadde
kjøpt de 4 hurtigruteskipene til Bergen
ske Dampskibsselskab (BDS), nemlig
«Midnatsol» bygd 1949, «Nordlys» bygd
1951, «Polarlys» bygd 1952, og «Nord
stjernen» bygd 1956. Med denne inntre
denen i hurtigrutefarten, gav selskapet
også hånd om det nye hurtigruteskipet
som var under planlegging i förnyelsen
av hurtigruteflåten. Skipet ble levert i
1982 som «Midnatsol». Dette førte til at
gammelskipet «Midnatsol» fra BDS ble
faset ut.

Det stoppet ikke der. Det skjedde store
endringer innen norsk skipsfart, der
både Bergenske Dampskibsselskab (BDS)
og Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Hurtigrutefart

Hurtigruteskipet Midnatsol, hpgget 2003. Foto Tore Kristoffersen

(NFDS) til slutt forsvant etter eierskif
ter, raid og slakt. For neste overraskelse
skulle komme i det at Nordenfjeldske
ble utsatt for spekulasjoner og raid, der
aksjeposter skiftet eiere, hvor selskapet
Kosmos overtok både Nordenfjeldske og
Bergenske. Nordenfjeldske ble dattersel
skap av Bergenske. Kosmos solgte BDS
til samarbeidsgruppen RoNoTro AS -
der også TFDS var en av deltakerne. På
denne måten fikk etter hvert TFDS også
hånd om hurtigrute-skipene «Ragnvald
Jarl» bygd 1956 og «Harald Jarl» bygd
1960 - begge skipene som tilhørte Nord
enfjeldske Dampskibsselskab. Skipene
ble solgt/overdratt til TFDS i 1989.

På nytt ble det diskutert og drøftet
om hurtigrutens framtid. I kjølvannet
av dette ble en rekke nye skip levert, som
nevnt under historikken til Ofotens og
Vester-aalens Dampskibsselskab (OVDS).
For det var bare OVDS og TFDS som nå
drev hurtigruteflåten, og satsingen var
stor.

Nå skulle også TFDS få levert nye skip.
11993 ble «Kong Harald» levert fra Tysk
land, videre «Nordlys» i 1994, «Polarlys»
i 1996. Noen år senere ble selskapets to
største skip levert i «Trollfjord» i 2002 og
«Midnatsol» i 2003. Begge disse skipene
ble sertifisert for 1000 passasjeren Ved
leveransen av det nye skipet «Midnatsol»,
ble det gamle skipet omdøpt til «Midnat
sol II». TFDS forberedte salg av skipet,
men ingen kjøp fant sted.

Selskapet faset ut de gamle hurtig
ruteskipene etter hvert som de nye ble
satt i drift. Unntaket er «Nordstjernen».
Den beholdt TFDS - og er fortsatt i fart.
Etter at skipet ble tatt ut av ordinær

hurtig-rutefart, ble det etter hvert brukt
til Svalbardcruise fra 1994 om somrene,
noe som ble populært. I tillegg brukes
«Nordstjernen» fortsatt som avløsnings
skip i hurtigruten når noen av de andre
skipene tas ut av rutefart av en eller an
nen årsak. Skipet er blitt modernisert og
oppgradert. For vinteren 2005/2006 ble
skipet utleid til OVDS som erstatning
for «Nordkapp» som ble sendt sydover
på Sydpolcruise sammen med søsteren
«Nordnorge». «Nordstjernen» blir brukt/
utleid til ulike turer, mens det i perioder
ligger til hvile.

«Nordstjernen» er blitt selve symbolet
på hurtigrutens historie. Den 24. februar
2006 fylte skipet 50 år, men den sjøsterke
«damen» pløyer sjøen med eleganse og
er meget populær hos de som har sansen
for de gamle klassiske hurtigruteskipene.
Den gjør fortsatt nytten for seg. Fra 1.
mars 2006 seilte «Nordstjernen» videre
under det nye fusjonerte selskapet Hur
tigruten Group ASA.

Som nevnt under historien om OVDS,
startet dette OVDS med cruise i Sør-
Amerika og Sydpolen i vintersesongene.
Dette var det mange meninger om, og
TFDS var ikke like begeistret for dette.
Men OVDS så seg nødt til å finne på
noe som kunne bedre inntjeningen om
vint-rene, da det er tyngst for de store
hurtig-ruteskipene økonomisk. Også en
rekke små turer og ulike arrangementer
ble utprøvd med skipene på norskekys
ten. TFDS gjorde noe liknende, om ikke
så mye. Ikke like populært langs leia, da
det var de som mente at det var ikke dette
hurtigruteselskapene skulle gjøre.

Men også TFDS begynte etter hvert
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å tenke i de samme baner som OVDS,
også de merket de økonomiske kost
nadene i vintersesongene med de store
skipene. Vinteren 2006 gjorde selskapet
et Middel-havseruise - med besøk til
Italia i forbindelse med OL i Torino med
hurtigruteskipet «Midnatsol». Nå kom
gammelskipet «Midnatsol II» av 1982
til nytte igjen i den forbindelse. Skipet
ble tatt inn til overhaling og ble den 24.
september 2005 omdøpt til «Lyngen»,
som ble brukt som avløsningsskip i hur
tigruten for de store skipene.

I de senere årene ser både TFDS og
OVDS at driften av hurtigruten koster
mye, ikke minst vinterstid. Dette var en
av årsakene til at samtaler om fusjon av
selskapene kom i gang. Men som nevnt i
historikken under OVDS, strandet fusjo
nen i 2004 pga av uenighet og strid.

Noe senere etter utskiftninger og
noe omlegging i driften hos begge sel
skaper, fant TFDS og OVDS tonen igjen
for fusjonssamtaler - som var ønsket og
på-krevd av aksjonærene som etterlyste
bedre økonomisk drift. Ikke minst innen
hurtigrutedriften. Denne gangen gikk
det bedre, og den 1. mars 2006 ble TFDS
historie. Fra nå av seiler TFDS sin flåte
videre i det nye selskapet Hurtigruten
Group ASA.
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Hurtigbåten Fjordprinsessen fra 1999. Foto Vegar Andre Hansen
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Båten med to navn, og to liv! Vil framtiden gi den et tredje liv? Endelig så Haven, England i 1945. Den fulle benev
hender det noe med den gamle kjempen ST Borgenes som i sitt første neise var: ASW HMCS T276 Cailiff
liv bar navnet Cailiff og tjenestegjorde i den kanadiske/britiske marine. Baten ble sa lav rederiet Heinsa
I skrivende stund står den på slip hos Kristiansund Mek. Verksted for ved O- Wirum ' Kristiansund i 1 947 og
bunnsmøring. Måtte de gode kreftene forbarme seg overbåten og gjøre umiddelbart ført til bYen hvor den ble

den til en attraksjon som kristiansunderne kan være stolt av! slipsatt ved Storvik Mek. verksted for
ombygging til steamtraler. Navnet ble

Båten ble bygget som eskortefartøy i en god sjøbåt, seiv om de enkelte ganger ST Borgenes. Båten gikk inn i rekkenseptember 1942, etter at det bare var hårsbredder fra forlis. av flere båter som rederiet eide, og som
hadde oppstått sterke behov for den Det ble bygd 145 skip av denne ty- ble brukt til å fiske råstoff til klippfisk
type skip for å beskytte de store konvoi- pen. 16 av de ble bygget i Canada ved produksjon. Borgenes brakte i land
ene som seilte for allierte styrker, og skips-verftet Collingwood Shipyard Ldt, tusenvis av tonn fisk og var utvilsomt
frakte materiell og mannskap. Ontario. Cailiff er en av dem! den båten som fisket mest og ble derfor

T276 Cailiff ble umiddelbart satt i Båtene var på 530 brutto register rederiets flaggskip, og meget populær
tjeneste på den amerikanske vestkysten, tonn med en toppfart på 12,3 knopp, blant fiskerne å være ombord,
og senere i Atlanterhavet. Den var sta- og var bestykket med kanoner og syn- Båten fisket mest ved Svalbard og
sjonert ved Halifax og New Foundland. keminer. Navaja Semlja. Turen tok gjerne 12 uker.
Dette var værharde områder og båten T276 Cailiff var i aktiv tjeneste under Det var ikke bare under krigen at det
fikk mye juling. Men den viste seg å være hele krigen og gikk i opplag ved Milford var kritisk for båten på sjøen. Den var

Borgenes

Damptråleren Borgenes i sin velmakt. Foto fra Rigmor Wirum

Damptråleren

Av Per Ove Løkvik
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også nær havari tidlig på 50-tallet! På
en av sine turer nordover til fiskefeltene,

med et mannskapet som besto av 34
mann, grunnstøtte den utenfor Trøndelag
og sprang lekk. Heldigvis for mannska
pet så ble båten stående på skjæret,
men det var bare litt av baugen som
stakk opp og det var akkurat nok plass
til at mannskapet kunne samle seg der.
De ble senere plukket opp av et av våre
hurtigruteskip (trolig Finnmarken).

Båten ble deretter trukket av grunnen
og bygd opp igjen.

Maskinen var en trippel ekspansjon
dampmaskin med fyrkjel. Fyrkjelen var
plassert slik at lukene pekte fram mot
baugen hvor de store kullbingene var
plassert. Maskin, kjele og kull la beslag
på mesteparten av plassen under dekk. I
forbindelse med gjenoppbyggingen ble
kjelen løftet ut og snudd slik at lukene
kom bakover. Det ble også montert olje
brennere for å frigjøre bruk av kull. Man
kunne deretter bygge et sårt tiltrengt
iasterom mellom styrhuset og mann
skapslugaren i baugen. Båten fisket helt
fram til 1973. De siste årene for Findus i

Hammerfest. Den måtte gå i opplag fordi
det ikke var mulig å skaffe maskinist til
den gamle steammaskinen.

Det som er beklagelig er at den gamle
stolte båten ikke har oppnådd noen
verdig og god pensjonisttilværelse. Den
ble liggende i Hammerfest uten tilsyn
og sank ved kai. Etter og blitt hevet bie
den kondemnert og sent til Narvik for
hugging. Der sank den på ny. I 1989
ble den solgt og flyttet til Trondheim hvor
renovering ble startet, men den sank
igjen i 1991. Deretter ble den besluttet
hugget igjen.

Det var entusiastiske mennesker i
Kristiansund som var klar over hvilken

skjebne byens stolte - og mest sagn
omsuste tråler - sto foran. De viste
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trolig også at dette var den siste av de har vært en fjær i hatten til trålerrederne
16 båtene som ble bygd i Canada som 0g deres organisasjoner!
framdeles var flytende og kunne bygges Båten har trosset elementene og
opp igjen I menneskenes ønske om å ødelegge den

1 den tiden Borgenes fisket, hadde j 0ver 60 år. Den har ligget på havets
Kristiansund femti prosent av Norges bunn, er blitt skutt på, truet med hugging,
totale trålerflåte! - I dag har de ingen! me n flyter framdeles. Nå er det opp til

Disse entusiastene klarte å reise ka- kystens befolkning, og våre myndigheter
pital, og kjøpe båten tilbake til byen for å sette den i stand som ST Borgenes.
restaurering, med tanke om på å doku- Det kan finnes krefter i Canada som

mentere byens stolte fortid. Borgenes ønsker den bygd opp til T276 Cailiff.
ble lagt ved Nordmøre Museums kai Hvem vet? Det ville vært ett stort tap for
midt i byen, og en stiftelse ble opprettet. Norsk kystkultur.
De har slitt en heroisk kamp for å berge Kanadierne satte et stort apparat i
båten, men kapital har uteblitt og Riksan- sving for å redde opp ett fly fra Mjøsa,
tikvaren menter båten ikke var «spesiell Flyet sank under krigen. Det var en
nok» i kystkultursammenheng. Dugnad kanadisk Halifax som de manglet i sin
og mindre bevilgninger har bare medført nasjonale samling.
at de har kunnet holde den flytende i alle - De vet om ST Borgenes også!!
disse årene den har ligget ved kai.

Borgenes på slip i januar 2009. Foto Per Ove Løkvik

Hadde båten hatt samme status i nå

tidens største fiskerby i Norge, Ålesund,
så hadde den helt sikkert vært restaurert

som en del av byen stolte kultur.
Dessverre så finnes ikke de samme

krefter i Kristiansund, og vi må nå håpe
på at det nye styret i stiftelsen får over
bevist Riksantikvaren om hvilken unik båt

dette er i kystkultursammenheng og at
det bevilges penger til renovering av ST
Borgenesl

Når vi vet at klippfisk- og trålernærin
gen i dag ligger på Sunnmøre skulle en
appell fra venneforeningen i Kristiansund
sen-des i den retningen med bønn om
hjelp til å berge Norges siste gjenle
vende sidetråler med dampmaskin. Det
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Historien om et sementskip
Skipet som havarerte utenfor Fagerstrand i indre Oslofjord onsdag morgen 19. november i fjor hadde full last,
ca. 4.500 tonn, med sement ombord. Skipet ble straks omtalt i media som «sementskipet». Det skipet jeg her
skal fortelle om var derimot et ekte sementsskip og/eller betongsskip. M/S Rensholm av Kristiansund var mitt

Rederiet Ole T. Flakke, Kristiansund, alt som hendte ombord skipet på denne Bjerknes og meg - dele døgnet mellomhadde fire slike betongskip. Alle korte tiden, er det ingen som vil tro det, oss i såkalte «6 om 6-vakter» (6 timer til
fire var bygget under krigen, og alle var så jeg lar det heller være. rors og 6 timers søvn) Det å stå 6 timer
bygget over samme lest, eller «støpt i Før jeg gikk ombord, ringte skipsre- til rors, styre skipet, lese kart og navigere
samme form», riktignok forskjellige der Flakke meg og sa «Du må ta med deg uten å kunne slippe roret, var steinhard
steder. Derfor var de fire skipene helt like sengklær hjemmefra! Dyne og hodepute. lærdom for meg som kom rett ut av
- både utvendig og innvendig. Lengden Madrass er der i køya ombord!» styrmannsskolen.
var 133,2 m. bredden 23,0 m. og dødvekt Dette å holde egne sengeklær til sjøs Å stå til rors på betongskipet Rens
var 375 tonn. Skrogene var solide med var nytt for meg som hadde seilt til sjøs holm var litt av en prøvelse til å begynne
15-20 cm tykk hud. Skipene hadde 2 i flere år og hadde farta rundt verden med. Det var som å styre en stor stein,
motorer og to propeller. De hadde fått flere ganger, men aldri tatt med «sen- Gav man for mye ror enten til styrbord
nye Hjelset-motorer tidlig på 50-tallet. geklær hjemmefra» før, men Flakke var eller babord, matte man slite seg halvt
2-sylindrete på 120 hk hver. ikke som andre skipsredere. Så mye tør ihjel for åfå skuta på rett kurs igjen, og

Etterhvert som skipene ble innkjøpt jeg si! innaskjærs langs norskekysten måtte
til Kristiansund gav skipsreder Flakke Alle ombord på Rensholm var offise- man hele tiden passe på for ikke ågå på
dem nye navn, som ble folgende: Rens- rer. Disse var: Skipper Mathias Bjerk- grunn. Å grunnstøte med et betongskip
fjord, Renshavn, Rensholm og Renstind. nes, enestymann var meg, maskinsjef var en sikker måte ågå til bunns på. Alle

Like etter at jeg hadde tatt eksamen Godtfred Erlandsen, 1. maskinist Anders de fire betongskipene til Flakke ligger da
som styrmann ved St. Hanshaugen Lystad, stuert Fritz Emil Fredriksen, og vi også på havets bunn på forskjellige steder
Naviga-sjonsskole i Kristiansund ved St. alle var hjemmehørende i Kristiansund. langs norskekysten etter grunnstøting.
Hanstider i 1954 fikk jeg jobb (ble ikke Ifølge mannskapslista skulle det være to Unntaket er Renstind som sank ved kai
mønstret!) som såkalt enestymann på mann til ombord, nemlig en matros og en etter at bunnventilen i maskinrommet
Rensholm. Der ombord var jeg i omkring motormann. «Det er helt unødvendig!» ble åpnet ved et uhell.
3 måneder, og tiden ombord opplevde jeg sa skipsreder Flakke. Straks jeg kom ombord på Rensholm
som «litt av et eventyr». Om jeg forteller Av den grunn måtte vi to - kaptein gav jeg meg i kast med å undersøke

Betongskipet Rensholm. Foto via Einar Kristian Pettersen

første skip som styrmann til sjøs.

Av Einar Kr. Pettersen
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hvordan det sto til med sikkerhets- • Stymanns kone: Olga Lockertsen,
utstyret ombord. Det var ikke livbåt Sogn/Kristiansund.
ombord, og jeg kunne heller ikke finne • 1. maskinist: Sten Dalhø, Kristian
redningsvester noen steder. Da gikk jeg sund.
til kaptein Bjerknes og spurte: «Skal det • Stuert: Fritz E. Fredriksen, Kristian
ikke være redningsvester her ombord? sund.
Jeg finner ingen!» «Spør maskinsjefen!»
sa kapteinen.

jeg gikk til maskinsjef Erlandsen FlakkeS betOngskip:
som satt i messa og spiste. «Kan du si ms RENSFJORD
meg hvor jeg finner redningsvestene, 275§ 133.2/23.0/8.8 ft
Godtfred?» «Jada!, sa han. «Det er bare 1944 Bauer&Sohn, Larvik, skrogutrustet 10.1955 Til Johan Bjørshol, Trondheim
to redningsvester her ombord, og begge Langesunds Mek Verksted Bygget 12.1961 Grunnstøtte og sank 2. des 1961
bruker jeg til hodepute! Som du ser, sombetonglekter Danfemar for tysk S av Nevlunghavn i tåke på reise

styrmann så er jeg både stor og SWOg 1951 — Flakke, Kristiansund, og Mosjoen-Drantmen med tommen
dessuten kan jeg ikke svømme. Derfor Satt i fart som lastebåt Rensfjord i ms RENSTIND

bruker jeg begge redningsvestene som mai 1952 med nye motorer. 11.1955: 280g 345d 133.2/23.4/8.8 ft
hodepute. Her ombord får hver mann Drev på land og sank på Harstad 1943 DyskenhoffundWidmanundWille
sørge for seg seiv!», sa Godtfred Erland- havn 19. november 1955 låstet med Klotz Werft, Swinemlinde. Bygget
sen og lo rått. takstein og sement. Hevet 1956, slept som jekter Dagobertfor tysk reg-

Flere enn de to redningsvestene fikk til Kristiansund for reparasjon. ning.
vi ikke så lenge jeg var der ombord, 1"6 Til Skips-AS Einvik (Bjarne Tetlie), 1953 Til Ole T Flakke, Kristiansund. Satt
men jeg skrev brev til skipsreder Flakke Trondheim. i fart som Renstind i juni 1952.
og klaget: «Båten «Rensholm» mangler 111956 Grunnstøtt og forlist 1. des 1956 ved 9.1.1954 SankvedRamsvikkai,Nord-Møre,9.
både livbåt og redningsvester. Denne Krosskjæret på reise Salten til Oslo januar 1954 etter lekkasje i maskin
båten er livsfarlig! Derfor går jeg i land med b'ørkeved' rommet under lasting av kalkstein
r 1.0 . „ 1 t i .-i for Halden. Sank på 47 favner.
for godt sa snart «Rensholm» kommer til ms rrnsfiavn

Kristiansund». 268g 375d 133.2/23.0/8.8 ft

Skipper/kaptein: Mathias Bjerknes, brikk, Brevik, omdøpt Pinte. 1950
Torvikbukt/ Krisfiansund. Til Ok T Flakke, Kristiansund, satt

Styrmann: Arnold Lockertsen, Sogn/ i lart som Renshavn i 1952 med nye Betongskipet Renstind under Flakkes skor
ir • . • j motorer. steinsmerke. Foto via Einar Kristian PettersenKristiansund.
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betonglekter for tysk regning.
Mannskapet ombord: 6.1948 Til AS Dalen-Portland Cementfa-
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1945 Hølen Slipp, Larvik. Bygget som

12.1956 Til Bjarne Halvorsen, Trondheim.
1.1965 Grunnstøtte på Vettaboen mellom

Uthaug og Vallersund i snøtykke,
under reise Rausand-Narvik med

pukkstein.

ms RENSHOLM
272g 375d 133.2/23.4/8.8 ft
1942 Rotterdam. Bygget som betonglekter

Bernhard for tysk regning.
1951 Til Ole T Flakke, Kristiansund. Satt

i fart i mars 1952 som Rensholm.
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Medio desember 2008, bare et pardager etter at forrige utgave av
Skipet ankom Farsund, oppdaget jeg
interessante saker vedrørende Liberty
skip på internett!

Under nettstedet www.shipsnostal
gia.com fant jeg nemlig etglimrendefoto
av amerikanskprodusert fallrep, nøyaktig
lik de to vi strevde med under min tid på
Sally Stove.

Dette motivet ble en skikkelig a-ha
opplevelse for meg, rene tidsmaskinen!
For mitt indre blikk så jeg nå plutselig for
meg våre fallrep, anno 1958, omtalt på
side 21 i min artikkel.

Som vedlagte bilde viser, er min
beskrivelse dessverre ikke i samsvar
med de faktiske forhold. Under avsnit

tet I Norfolk VA forteller jeg nemlig om
en enkelt 4-skåren talje til rigging. I
virkeligheten trengtes to sett slike taljer
for å håndtere hvert fallrep. En annen
feilerindring fra min side er at fallrepet
under seilas ble sikret oppe på båtdek
ket. Korrekt arbeidsbeskrivelse; det var

vår gangvei som ble surret til tverrskips
rekkverk i akterkant av båtdekket. Også
denne en solid trekonstruksjon, om lag
ti meter lang. Fallrepene derimot, var
under sjøreiser bikket innover og sikret
i sine respektive innhuk langs skanse
kledningen. Deres normale sjøposisjon,
nemlig i dekkshøyde, synes tydelig på
fotografiet. Muligens har allerede lesere
med kjennskap til Libertyskip oppdaget
mine feil.

Dessuten er en misvisende skrivefeil

er oppdaget under avsnittet Til Le Havre
og Rouen. På sidene 21 og 22 tidfester
jeg mitt Rouen-besøk med MS Sagatind
til april 1964. Korrekt datering skal være
april 1965.1 april 1964 var skipet ennå
ikke overtatt av Høvding Skipsopphug
ging ved Einar Høvding! Nybygget MS
Sagatind ble nemlig først levert i septem
ber måned 1964. Jeg ber om unnskyld
ning og henviser til min Epilog på side
26. Der tar jeg forbehold for eventuelle

Libertyskipet «Sally Stove»
En oppfølger til artikkel om

i Skipet 4.2008

Styrbord side av ukjent Libertyskip. Det tunge, todelte fallrepet er her låret ned til kaien.
Observer to sett 4-skårne taljer til rigging. Det ene er sjaklet til kjettingspreder over fallrepets
midtledd. Det andre, festet likeså over nedre plattform - nær mannens venstre hånd. Identisk
fallrep fantes selvsagt montert på babord side av midtskipet. Foto, antagelig tatt under 2.

faktafeil og unøyaktigheter i
beretningen, forfattet femti år
etter at seilasen fant sted.

Avslutningsvis bør det vel
nevnes at det ikke bare var på
Libertyskip dåtidens sjømenn
støtte på slike uhåndterlige
fallrep. De fleste skip av noen
størrelse, hadde ofte slike
greier om bord. Jeg mener at
jeg seiv så slike tunge trekon
struksjoner på skip bygd så
sent som rundt 1960. Da

betjent av 4-skårne taljer, rig
get i to separate daviter på
akterdekket.

Fra ukjent norsk Libertyskip.
Redaktøren er interessert i å
komme i kontakt med med
lemmet som sendte inn dette
bildet.

Av Bjørn Tandberg

verdenskrig, via www.shipsnostalgia.com
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Iblant dukker det opp noen perler
av noen bilder på de maritime
nettstedene. Fra the Dickinson col

lection ble det i vinterpostetendel
bilder fra 50-tallet, tatt i britiske
havner. Noen av disse viser norske

og norsk-relaterte trelastdampere.
Med tillåtelse fra Marconi Sahib på
www.shipsnostalgia.com kan vi
bringe et lite utvalg i SKIPET.

Ett av disse skipene ble omtalt i nr1.08 i forbindelse med rederiene

i Trondheim, nemlig Magnus Solheims
gamle Alstenfjell. Vi manglet den gang
bilde av skipet under dette navn. Det
var derfor grunn til å sperre øynene opp
da det dukket opp ikke mindre enn tre
bilder av skipet under sine tre siste nor
ske navn.

Dampskipet Trudvang ble levert fra
Larvik Slip &verksted i januar 1921, nett
opp som en tidligere verdenskrise slo inn
over handel og skipsfart. Den ble levert
til AS DS Trudvang (Albert Schjelderup),
Bergen og var en tradisjonell «halvdek
ker» på 1300 tdw med tre lasterom, for
forut og ett aktenfor maskinrommet.

Fra 1936 hørte det hjemme hos DS
AS Ulv (O Kvilhaug), Haugesund, som
Ulv, inntil det sank i oktober 1944 etter
kollisjon med tysk tankskip ved Ålesund.
Hevet og kondemnert etter krigen, solgt
våren 1948 til Skips-AS Primo (Holter-
Sørensen & Co), Oslo og reparert som
Gerold. På første bilde steamer den forbi

med god dekkslast.
Høsten 1954 overtok Fjeldberg Bruk

AS (Eilert Østbø), Stavanger. Her ble
den påkostet endel før den høsten 1955
ble solgt til Kaspar Nilsen PR på Sand
i Ryfylke og skiftet navn til Sandsfoss.
Han drev båten et halvt år inntil han i

mars 1956 solgte den til Magnus Sol
heim for en litt høyere pris. Navnet ble
nå Alstenfjell.

Solheim sendte båten til Fjeldberg
Bruk utpå høsten for montering av die
selmotor, en 660 bhk Deutz. På bildet av
Alstenfjell etter ombyggingen er det få
forandringer utenom skorsteinen.

Skipet gikk til tysk kjøper i februar
1958 og fikk sitt siste navn, Minna
Schupp. Det ble opphogd i 1966.
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i 1963. Soe/a av Panama losser, mens’ >
en annen veteran, Peter, synes i bak-

Panama, men var opprinnelig byg-

Dampskipet Lindborg av Haugesund '

Den eides av DS AS Alf Lindøs Rederi

søster av Soe/a, bygget på Fredriks-
stad i 1929 som /1/1/ Winck for svensk

Foto Ray Perry på
www.shipnostalgia.com >



Dag Bakka jr.

Historien om norsk linjefart
Format A4, 320 sider, rikt ill, farger
Pris kr 390 (inkl porto)
Utgitt av Seagull Publishing,
Strandgaten 223, 5004 Bergen,
dbakka@online.no - tel 5532 1 747

«Norsk linjefart opplevde sin store tid
fra 1920-tallet inn på 70-tallet og ble
drevet i spenningsfeltet mellom frihandel,
linjekonferanser og flaggdiskriminering»
står å lese på baksiden av Dag Bakkas
siste bok «Linjer rundt jorden. Historien
om norsk linjefart». Dermed er det meste
sagt om et hovedavsnitt i det 20. århun
dres norske skipsfart.

En klassiker i maritim under de neste årene - Han ble en av

Daa Midbøe være un9 sjømann ' handelsflåten under Dette gjorde han fordi det roet nervene
y _ 2. verdenskrig. Boken gir en detaljert og dempet marerittene. Han ville berette

50 konvoier - og levende skildring av Dag Midbøes historien slik han seiv opplevde krigen
minner fra en krigsseiler opplevelser til sjøs og i havn. Etter noen på havet. Ikke minst ønsket han å skrive

273 sider, format 17 x24 cm, illustrert. månederpådekk, valgte han maskinrom- i takknemlighet fordi han kom gjennom
Utgitt av Vormedal Forlag, met som fremtidig arbeidsplass, kanskje krigens vannvidd med livet i behold,
5523 Haugesund. Pris kr. 299 + porto det aller farligste å være under en blodig mens tusenvis av hans krigskamerater
Bestilles: bestilling@vormedalforlag.no krigsseilas. Der nede var han da også på fikk en rummelig grav der ute. Jeg våger
Tel 52 73 77 30 post da MT Leiv Eriksson av Oslo av ble å spå at Midbøes bok vil bli stående

Dag Midbøe fra Skudeneshamn, møn- havskonvoier, med sju norske skip, ble det krigslitteratur.
stret i juni 1939, 15 år gammel på MT for han i august 1946, etter sju års sam- Etter åha lest 50 konvoier, tillåter
Vivi av Oslo som dekksgutt. Selvfølgelig menhengende tilværelse som uteseiler, jeg meg å bruke Magne Misjes ord som
totalt uvitende om hva som ventet ham kunne reise hjem til et fritt Norge. mine. Den nå pensjonerte programsekre-
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Et referanseverk om
norsk linjefart

Linjer rundt Jorden

UririQlittarati ir Norges yngste krigsseilere, og i denne 54 år at Dag Midbøe satte seg ned
y boken får vi innsikt i hva det ville si å for å skrive sin personlige krigshistorie.
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Dette er en bok flere enn under

tegnede har ventet på og sett fram til.
Merkelig nok har det hittil ikke foreligget
noen samlet oversikt over linjefarten.
Nostalgiens briller hjelper en dei, men
uansett blir denne delen gjerne regnet
som noe av det fineste i vår skipsfarts
historie. Linjeskipet - cargolineren - var
handels-flåtens rasehest: hurtiggående,
velholdt, velproporsjonert og elegant i lin
jeføringen, selve symbolet på regularitet,
orden og style. Som boktittelen sier var
de å finne jorden rundt, fra store havne
metropoler i øst og vest til bortgjemte
kopraøyer i Stillehavet. Den skolen var
heldig som fikk et linjeskip i adopsjon.

Bakre forsats i boka viser skorsteins
merkene til 34 norske rederier som har

vært engasjert i linjefart, og enda er det
flere. Det spørs om noe annet land har
en tilsvarende bredde å vise til. Samtidig
skal det legges til at mange av disse
linjene var ganske beskjedne, både i om
fang og levetid. En del var også snarere
operatører for utenlandske interesser
enn linjeforetak i egen regi. Linjefarten
viste ikke alltid til de store profitt-tallene,
men var samtidig mindre utsatt for de
store konjunktursvingningene. Likevel
skulle mer rasjonelle transportmetoder
og mindre elegante skrogformer vinne
over kostbar drift og spenstige springlin
jer. Både cargolineren og linjefarten slik
vi kjente den gikk over i historien, seiv
om Høegh og Wilhelmsen fortsatt tilbyr
regulære seilinger med sine bilskip, som
også frakter annen rullende last.

Seiv om også nostalgi og estetikk
skinner igjennom, er det de omfattende
og solide fakta som gjør Dag Bakkas bok
til et sant referanseverk om den norske

linjefarten. Når en tenker på omfanget
av emnet, er det beundringsverdig at
så mye informasjon er samlet på vel

torpedert i juni 1942. Hele 50 atlanter- som en klassiker innen vår maritime

m i

300 dobbelspaltede A4-sider. Her har
teksten fått prioritet, men samtidig har
det lyktes å få med et rikholdig og vari
ert utvalg av bilder, hvorav mange var
ukjente for denne anmelderen.

Boka har to hoveddeler. Den første

gir en generell, men grundig oversikt
over de ulike fasene i norsk linjefart.
Fram til første verdenskrig var det vår
utenrikshandel som dannet grunnlaget,
mens mellomkrigstiden ble preget av
«cross trade», med hovedvekt på USA.
Innhøstingen skjedde i de gylne 50-
og 60-årene, før flaggdiskriminering,
økende driftskostnader og omlegging
fra stykkgods til containere og ro-ro
satte punktum. Den andre hoveddelen
tar for seg hvert enkelt rederi, hvor store
faktamengder legges fram på översiktlig
og konsis måte. Det er tilmed mulig å
følge med i det innfløkte tema som heter
linjekonferanser.

Boken har utelatt rutefarten i Nordsjø
en og storparten av Europa, bortsett fra
Middelhavslinjen og Svartehavet. Det er
forståelig, men innebærer likevel at bildet
ikke blir helt komplett. Det kunne for ek
sempel være grunn til å nevne Fearnley
& Egers Bordeaux-rute fra 1882 - det
første varige fremstøt for linjefart utenfor
Nordsjøen. Og siden Middelhavet er
omtalt, kunne kanskje også Lys-Line fått
en linje eller to (et ufrivillig ordspill).

Men alt i alt - igjen har Dag Bakka
brukt sine encyclopediske kunnskaper
og store formidlingsevne til en bok som
langt på vei innfrir de forventningene
mange av oss har hatt til et kapittel i
norsk skipsfart som forsvarer begrepet
«Vår ære og vår makt».

Det var først i 1981, i en alder av

Bård Kolltveit
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tær i N RK, skriver som så; Vi som nå har
fått hans krigsdagbok i hendene har all
grunn til å takke Dag Midbøe for at han
har vært sterk nok til å gjennomføre sitt
personlige historieprosjekt. På denne
måten har han gitt oss, og ikke minst
kommende gene-rasjoner, en unik innsikt
i en krigsseilers hverdag.

Ole Stig Johannesen:

Redericoncernens flåde
216 sider, format A4, ill, farger
Utgiver Edition Maritime, Dommervæn
get 28G, DK-4000 Roskilde
osg@maritimes.dk,
tel +45 4632 2403
Pris: DKK 460

Ole Stig Johannesen fortsetter sin se
rie om store danske rederier, nå med
Dampskibsselskabet Norden som
kan dateres tilbake til 1871 og Mads
Christian Holm. Norden vi i dag være
kjent fra shippingmarkedet som en av
verdens største rederigrupper med 220
skip i operasjon og 90 i ordre, riktignok
mange påT/C fra japanske handelshus
med kjøpsopsjoner.

Norden vil for mange være bedre
kjent for sine velholdte «liner type»
trampskip som inntil 1970-seilte mye på
T/C til linjerederier, før de mer prosaiske
bulkskip overtok.

Boken er lagt opp som de øvrige,
med en kort generell historiskk og deret
ter en grundig presentasjon av skipene.
Det er lagt stor vekt på å finne mange
og gode bilder, og bakerst i boken er det
også gjengitt tegninger/kapasitetsplaner
for noen av de eldre skipene. Som de

D/S Norden

BjørnTandberg

tidligere bøker i serien er også denne av
meget høy grafisk standard. En flott bok
om dette kjente danske rederi.

Gunnar H Aadne:

Holmestrands Sjømannsforenings
150-årsjubileum 15. oktober 2008

11 2 sider, format 17x24.5 cm, rikt ill,
dels i farger
Utgift av Holmestrands Sjømanns
forening.

Holmestrand var en av de mange små
byer rundt Oslofjorden som var bygget
opp på trelasteksport og skipsfart. Der
for var det naturlig at det kom i stand en
sjømannsforening høsten 1858, nett
opp som skutene kom hjem for vin

OLE STIG JOHANNESEN

D/S NORDEN

Jubileumsskrift for

Rederikoncernens flåde

Dag Bakka jr

teropplag, og skippere, styrmenn og
andre interesserte ønsket et faglig og
sosialt samlingspunkt over vinteren. På
1880-tallet hadde byen 49 seilskip, og
på 90-tallet maktet enkelte av rederne å
komme over i damp.

Sjømannsforeningen gjennomlevde
skiftende tider inntil den i 1974 gikk i
dvale. Et initiativ fra vårt medlem Gunnar

H Aadne 20 år senere lyktes å blåse
nytt liv, og dette er manifestert gjennom
jubileumsskriftet.

Det er en rikholdig bok, om Holme
strands skipsfart, om mennene bak för
eningen gjennom tidene, om hendelser
gjennom krig og fred og småplukk fra
hundre års sjøfart.

I det hele gir boken en ganske så
kraftig dokumentasjon på hva et lokalt
maritimt samfunn har kunnet oppvise
gjennom tidene, seiv om rederiene for
lengst er borte.
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Selges

Vårt avdøde medlem Ralph Wilson i Moss etterlater seg et større samling

av maritime bøker, blader og skipsbilder.

Hans etterlatte ønsker å avhende følgende:

• Ca 1900 skipsbilder fra 1885 til 1990

• 151 bøker, primært div rederi- og verkstedshistorie, endel NV og LR

registre

• SKIPET komplett fra 1976 til 2007, alle årganger

Bokliste kan fås ved henvendelse.

Samlingen selges samlet eller hver kategori for seg. Tilbudsfrist 30. april.

Kontakt:

Birger Fjeld Andersen
Ryggeveien 56A-I523 MOSS

Tel 69 25 1 1 95
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Skipsvrak i Narvik Siden Rauenfels ble torpedert ved
Skipsvraket på side 46 inr 4.08 er D/S Finnvik på sørsida ytterst i Ofotfjorden
Bockenheim, et tysk bulkskip på4902brt. må det være Bockenheim som er gjengitt
Den gikk i malmfart på Narvik i mange på bildet. Dersom en kjører E6 på sør
år. Hvordan den endte sine dager i fjæra sida av Narvik havn, dvs langs Ankene
- rett nedenfor Ankenes kirke - veit strand, kan en like utenfor strandkanten
jeg ikke helt sikkert, men ettersom den nedenfor Ankenes kirke se rester av
havnet så langt ute i havnen, tyder det på stålplater som stikker opp av sjøen ved
at den nettopp var ankommet. lavvann. Det er restene av Bockenheim.

Det var jo flere voldsomme sjøslag i Skipet tilhørte Unterweser Reederei AG
Narvik havn i dagene 9,10 og 13. april i Bremen.
1940. 24 malmskip på havnen eller ved Jan Elund Mathisen
kai gikk tapt på ulike måter, ved torpe- Klavestadhaugen
dering, kanonild eller ved senking av eget
mannskap. Dessuten gikk jo et stort an-
tallkrigsfartøyer tapt her. Devarselvsagt Vraket på side 46 i SKIPET nr. 4-2008
engelske og tyske, men også våre egne to er det tyske malmskipet Bockenheim
panserskip Norge og Eidsvold blei torpe- på 8.600 dwt der det ligg havarert på
dert inne i havneområdet. Også mange Ankenes-sida av Narvik hamn.
andre mindre fartøyer gikk til bunns, I grålysinga 9. april 1940 då 10 tyske
bl a den nå så kjente veterantaubåten D/S jagarar (kvar med ca 200 tyske og auste-
Stprbjørn og søsterskipet Diana. rikske alpejegarar ombord) kom for å

Så vidt jeg husker hadde ikke Bocken- hærta Narvik, oppsto det kamp med dei
heim synlige skader övervanns. Den ble mindre norske panserskipa Norge og
liggende slik bildet viser i mange, mange Eidsvold. Begge panserskipa blei senka
år før den blei opphugget på stedet. I med tap av 282 mann, det største tapet i
bakgrunnen ser vi noe av Narvik by. I den norske marines historie.
området mellom mastene på vraket lig- I snøkovet og forvirringa som oppsto
ger malmkaiene. under den intense kanonaden trudde

I SKIPET nr 4.2008 sto et bilde av et kom seg nestan tørrskodd i land. Dei vis
skipsvrak etter krigshandlingene i ste ikkje kor dei skulle gjere av seg, men
Narvik i 1940. Var det Rauenfels eller nokon hadde peika på huset vårt og sagt
Bockenheim? at der kunne dei få hjelp. Far min hadde

Førkrigs postkort sett fra Ankenes mot Narvik; nettopp stedet hvor Bockenheim ble landsatt.
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Johan Kongsbakk kapteinen på Bockenheim at det var fi-
Bergen (opr Narvik) enden, britane, som inntok Narvik. Plan
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bestemte seg derfor å sette skipet sitt på
land og deretter i brann. Mannskapet

nemleg nøklane til losjehuset der dei så
blei innkvartert. Seinare, truleg dagen
etter i slaget mellom tyske og britiske
jagarar fekk Bockenheim tre torpedotreff
og velta over på babord side.

I dag er det ikkje mykje att av Bocken
heim. Opphogginga starta alt året etter,
men blei ikkje avslutta før rundt 1950.
På fjæra sjø kan ein framleis sjå ein del
av baugen og nedre del av styrbord side,
berre omlag 50-60 meter frå den sterkt
trafikkerte E6.

Bockenheim blei bygd i 1924 ved John
Readhead & Sons Ltd i South Shields som
Anboto-Mendi for eit spansk rederi. Alt
same året blei skipet kjøpt av Phs. van
Ommeren i Amsterdam og omdøypt
til Kieldrecht. 1 1932 blei så Unterweser
Reederei AG i Bremen nye eigarar og
skipet fekk sitt endelege namn.

No nestan 70 år etter at eit av dei
største sjøslag under 2. verdskrigen blei
utkjempa i Narvik er det ikkje så mange
utanom amatørdykkarmiljøet som veit
at ein heil del av dei 30-40 krigs- og
handelsskip som blei senka i april og
mai 1940 (spesielt 9., 10. og 13. april) er
i forbausande god stand. I tillegg til dei
to norske panserskipa og 10 tyske og to
britiske jagarar som blei senka i og rundt
Narvik, blei følgande større handelsskip
øydelagt/senka:

Tyske: Aachen (6.274 brt), heva et
ter krigen, Altona (5.892), Bockenheim
(4.902), Hein Hoper (5.836), Jan Wellem
(11.776), Lippe (7.849), Martha Heinrich
Fisser (4.879), Neuenfels (8.096), Planet
(5.821).

Britiske: Blpthmoor (6.582), Mersing
ton Court (5.141), North Cornwall (4.304),
Riverton (5.378), Romanbp (4.887).

Svenske: Boden (4.265), Oxeløsund
(5.613), heva etter krigen, slept til Gøte
borg og reparert. Satt i fart som Laidaure.
Stråssa (5.602), Torne (3.792).

Norske: Cate B (4.285), Eldrid (1.712),
Haalegg (1.758), Saphir (4.306)

Hollandsk: Dortdrecht.

Bildet som er vist i SKIPET nr.4-2008 og
som ligger senket på Narvik Havn er den
tyske D/S Bockenheim. Fartøyet prøvde å
komme seg ut av havnen i tykk snøkov
under angrepet 9. april, men havnet inn

Olav Garfors, Oslo



på leira på Ankenessiden. Der ligger
restene framdeles men bare så mye at
skarven har noe å sitte på. Mannskapet
som forlot skipet ble innlosjert i skole
bygningen på Ankenesstrand. Nevnes
kan også at mange Ankeneshjem har blitt
oppvarmet av kullet som man etter kri
gen klarte å fiske opp fra «trunkene».

Også Kjell Høyem og Tore Nilsen, Trond
heim, og Bjørn Hansen på Finnsnes har
kommet til samme resultat.

Ferger i Narvik
Fergen på underste foto på side 44 i SKI
PET 4.08 kan ikke være «Oskarsborg»
(I) fra 1927. Den må være «Frydenlund»
fra 1930.

Se gjerne mine fotostudie på:
http:/7www.fjordfaehren.de/no_f2/ bygget 1876 i Trondheim og eiet av P Mauritzen, Stavanger. Her tar nok Aarbogen feil, for iflg

narvik_vorl940.html byggelisten for TMV ble båten bygget i 1872 som byggenummer 22 til Jenssen 8c Co, Trondheim.
Wilhelm Langes Til Stavanger i 1903,forlenget 10fot i 1910 og var under ombygging ved Stavanger Støberi 8c Dok

lekter. Både Tinn og lekteren Marit var gammel kjenning. Den ble bygget ved
Slepebater begge i rederiet til Nils Halvorsen A/S Porsgunds Mek. Verksted i 1907 for S.D.

Det var fint åse gamle Tinn igjen på side i Porsgrunn. Fartsområdet var hoved- Cappelen på Ulefos i Telemark. Rusla var
60 inr 4.08. Som mangeårig arbeider ved sakelig Grenland - Oslofjorden. Sand og frem til 1974 i tjeneste for Cappelen med
Knardalstrand Slip & Verft, så kjenner korn var noen av hovedgeskjeftene. sleping av lektere og tømmer i hovedsak
jeg til denne slepebåten. Motoren som Ved Knardalstrand Slip & Verft ble i på Telemarksvassdraget. Det var lektere
var i den da jeg begynte på verftet i 1960 hovedsak alt vedlikehold utført for alle med malm fra området ved Dalen og
var en Deutz 4 takt - 6 syl diesel. Den fartøyene til Nils Halvorsen. Det har ned til Ulefos, Jernverket, tremasse fra
var med fast propell, omkastbar. Denne vært noen timer med ventilsliping og eget sliperi ned til Skien for utskipning
motoren var vel opprinnelig ien tysk stempelsjau og annet vedlikehold. ,samt tømmerslep til egen virksomhet.
elvebåt som kom til Norge etter krigen. Jeg fant et nytt kjent navn i omtalen Rusla opererte hovedsakelig i ferskvann

Paul O Furdal i Haugesund har sendt bildet av Fred Olsens Bataan ved Garpeskjærskaien Frå postkortsamlar Jan Talsethagen har
i Haugesund våren 1951, der hun låstet et parti sildemel for Syd-Amerika. En flott representant

for dåtidens linjeskip.

 www.fjordfaehren.de i 1919/20, da den under dåtidens finanskrise ble avrigget til lekter i 1921

Kurt Frostad
Ankenes

Hvem kanfortelle mer om dette bildet? Fire slepebåter, trolig i Stavanger, hvorav de tro bakerste
bærer navnene Lodsen og Sigurd. Den nærmeste båter bærer ingen annen identifikasjon enn

«Vandbaad», mens den som ligger langs siden synes å hete Forra.
Det er i såfall MFWB på 24 brt og 50.7 fots lengde, iflg Aarbogfor Norges Handelsmarine 1906

Motoren ble tatt ut og skipet omgjort til side 56 Borg (LESU) ex Rusla 74, og er en

i den tiden.

11960 var det tid for overgang til die
selmoter. Dette ble utført ved Knardal
strand Slip & verft i Porsgrunn. Alle
for-beredelser til den nye motoren, Alpha
- BW 4 syl 2 takt ble gjort ved verkstedet,
og deretter slept av slepebåten Reidar,
tilh. Nils Halvorsen i Porsgrunn. Denne
skulle også få utført service på sin Alpha
BW ved verkstedet i Fr. havn i Danmark.
Arbeidere fra verkstedet i Porsgrunn var
med for å bistå denne monteringen, være
mannskap på hjemreise hvor Rusla gikk
for egen maskin.

eg motteke vedlagt foto av ein yacht
som besøkte Esefjorden i Balestrand i

Yacht i Esefjorden

Jan Helge Hansen
Froland
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mellomkrigstida. Vi har ikkje greidd å Jeg kunne ikke tolke dette på annen
få fram opplysningar om båten, og eg måte enn at båten skulle hogges, noe
vender meg difor til Norsk Skipsfarts jeg fant underlig, ettersom båten blei
Historisk Förening i håp om at det blant ombygd iår 2000, og fikk kjøp ei kvote
medlemmane kanskje kan vere nokon til for et par år siden.
som har opplysningar som kan føre til at Jeg tok derfor en telefon til kaptein
vi kan klare å finne identiteten til denne og korr. reder Audun Kraakenes, for å
vakre båten. finne ut av det. Han satt da til rors på

Ikke til opphogging Nei, slik kan en feiltolke et tilsendt bilde.
I siste nummer av vårt eminente maga- Båten var i Frederikshavn for slippset
sin, under Obsevasjoner, var det et bilde ting. Beklager.
av autolinebåten M/S Erliner (hvor jeg Red
jobba i 2003 og 2005) på slipp, med under-
tittlen «M/S Erliner ved veis ende».

Hollandske Astrid på vei nordover Karmsundet, fotografert av Jan Kåre Jørgensen i sommer.
Dette er en gammel logger, bygget som Wuta i 1924 og som senere i mange år var svensk Jrakte

håt Astrid, før den vendte tilbake til Harlingen og ble bygget om til skoleskip.
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Hallstein Ese Erliner i Barentshavet, og fortalte at det
Sogndal aldri har vært noen som helst planer om

Den ukjente lystyacht ved Balestrand. Hollender?

hogging av båten.
Erik Tosterud

Skulle väldigt gärna få hjälp av någon
norsk båtolog med historik om några
mindre svenska fartyg som sålts till
Norge i modern tid, troligen har de inte
införts i norska skeppsregistret, men jag
skulle vilja veta om båtarna fortfarande
existerar och var de finns.

De båtar jag är intresserad av dr
följande:

SHANTIDEVI ex ZEUS byggd 1905 i
Sjötorp,såld till Norge redan 1975.

JUNO byggd 1914 i Källebäcken, sål
des 1984 till Nesodden.

VÅGEN byggd 1916 i Strömstad som
trålare såldes 2003 till Horten.

LINNEA II byggd 1932 på Hälsö som
trålare såldes till Norge 2003.

NIPPON byggd 1942 i Skredsvik som
trålare såldes till Norge redan 1989.

SALLY byggd 1916 i Strömstad som
trålare såldes 1998 till Norge.

SONJA byggd 1919 i Sjövik såldes till
Norge troligen i slutet av 1980 talet.

DALIA byggd 1919 i Lysekil såldes
1984 till Tistedal

EVEN byggd 1939 i Sjötorp såldes
redan 1977 till Norge.

NORDSJÖ byggd 1944 i Djupvik som
trålare såldes till Norge 1990/91.

OCEAN byggd 1935 pd Hälsö som
trålare såldes till Norge 1989.

RINDÖ byggd 1943 i Landskrona
såldes 1988 till Norge ,troligen omdöpt
till OLLIVER.

VERITAS VII byggd 1916 i Göteborg
som trålare såldes till Norge 1995.

RIGEL byggd 1962 i Høylandsbygd
såldes 1999 till Norge.

VITANAbyggd 1930 i Olofsborg såldes
1988 till Halden.

Tacksam för all hjälp med ovanstå
ende båtar, är också mycket intresserad
av foton på dessa båtar efter att dom sålts
till Norge.

Tänkte aven fråga om någon norsk
båtolog kan hjälpa mig med foton i färg
eller svart-vitt av följande mindre norska
båtar:

BRIS II LFQU
BRIS 111 LFQT
COMETI LKFP
DELPHINI LFTW
FANNY 3 LKRD
LINDESNES LJEH
MAKRELL LKUP
MALMEN LKBL
RANVIK LKFI
VIKTORIA lILHVX
WINDY LHXF
ZENTORA LDTT

Gamle svensker
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Bogserbåten SAMSON LELZ såldes
2000 från Norge till Danmark, vad heter
båten numera i Danmark? Vad har hänt
med ELIDA AF TONSBERG som ströks

från registret 2003?
Tacksam med all hjälp och informa

tion angående ovanstående fartyg.

Skipet som er avbiidet på side 60 i nr 4.08
langs siden av cruiseskipet Fram er det
tidligere fiskefartøyet Kvitbjørn. Den ble
bygd i 1970 på Smedvik mek Verksted i
Tjørvåg (nummer 27) som selfanger/ring- Fra Tom Bjørge Jensen via Per Alsaker kommer biidet avfme lille Viken, liggende ien østlands
notsnurper Kvitungen for G C Rieber og havn. Kan det vcere Viken bygget på Porsgrunds Mek Verksted i 1901 for AS Viken (Nils Olsen)
registrert i Ålesund. Fra 1984 hadde den i Larvik? Den målte i sin tid 45brt9 nrt, 60.2fots lengde og hadde en compound på ca 55 ihk. Denne
navnet Melshorn av Hareid og ble ti år
senere solgt til R Skår i Herøy og skiftet
navn til Skår Senior. 1 1999 kom den til

Austevoll som Møgsterøy og ble året etter
Arctic Star. 12005 ble den overtatt av Kvit
bjørn AS ved Bengt Are Korneliussen) i

Tromsø og fikk navnet Kvitbjørn. Under seksjonen skorsteinsmerker på i Oslo med navn Orenor. Selskapet ble
Båten er ombygd og forlenget flere wwwskipet.no er det et skorsteinsmerke stiftet 1 desember 1951, og siste skip solgt

gånger i sin levetid og brukes nå som som trenger identifisering Merket har 1972. Har en del opplysningervedr. dette
støttefartøy for seismikkskip. en rod-hvit diagonal med blå stjerne. hvis n°en er interessert.

Arne Lynghjem Det er foreslått Olsen Daughter, men lan Bjormyr
Bergen det er det ikke. Derimot tilhører merket jan.b@bluezone.no

Tore Olsson

Ekebergsvägen 3
SE-375 91 Mörrum

Kvitungen

D/S Lindaas i rute til Vågepå Tysnes som avløserfor Midthordland, 1953. Foto Magnus Brunborg

Viken ble i 1903 solgt til AS Kvik (H U Singdahlsen), Larvik, ogpå 20-tallet videre tilAlfMortensen
i Oslo, da troligforlengst rigget om til slepebåt. ChrAakre Lektertransport AS, Oslo, overtok under

krigen. Båten ble endelig slettet i desember 1975, men hvem vet hvor lenge den var i sving?

Ukjent skorsteinsmerke ett datterselskap til Torvald Klaveness
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14 båtinteresserte var samlet i maritime Invitasjon var sendt medlemmer fra Farsund (program fastsettes senere)
omgivelser på Sjømannshjemmet i Far- Vest-Agder. I tillegg var bekjente med Torsdag 19/11- program og sted
sund 22. januar for å danne en lokal- båtinteresseforspurt. Flere ville ha kom- fastsettes senere.
förening av Norsk Skipsfartshistorisk met om de hadde hatt anledning, så
Selskap. flere blir det etter hvert. Til navn ble valgt

Generalsekretæren har det overordnede ansvar for sekretariatfunksjonen i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap og står i
praksis for mye av den daglige drift og kontinuitet i organisasjonen.

Vi ser etter en tydelig og engasjert person med gode lederegenskaper ogfølgende kvalifikasjoner:
• Interesse for maritim historie
• Erfaring fra organisasjonsarbeid
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Intiativrik og med evne til å motivere

En hovedoppgave vil være å synliggjøre NSS' virksomhet både innad i organisasjonen og utad. Det er utfordring å utvi
kle föreningen videre, styrke virksomheten i lokalforeningene, etablere samarbeid med andre aktører i arbeidet med å
formidle vår maritime historie og kulturarv. Stillingen gir store muligheter til å bidra til forankring av NSS.

Funksjonen er ulønnet, med dekning av utgifter.

For ytterligere opplysinger, ta kontakt med generalsekretær Einar Sæter (408 45 855),
eller valgkomiteens leder Dag Bakka jr (414 56 807)
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WL Da vår generalsekretær ikke ønsker å ta gjenvalg, søker vi hans avløser, gjerne en sprek pensjonist
„ som kan se organisasjonsutvikling og maritimt kulturvern som en utfordring....

Generalsekretær
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Torsdag 17/9 - Sjømannshjemmet
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Lister og Mandal lokalförening av NSS,
som gjenspeiler hovednedslagsfeltet for
lokalföreningen.

Til styre ble valgt:
Leder Svein Bøgwaid (Kvinesdal)
Bjørn Tandberg (Farsund)
Arnt Ivar Bjørneli (Feda)
Jan Roness (Mandal)

Varamedlemmer: (møter fast):

Helge Kiev (Mandal), og
Haakon Larsson - Fedde (Farsund)

Revisor: Chris Greåker (Lyngdal)
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Kontingent fastsatt til kr 200 per år for å
dekke lokaler med mer.

Ny lokalförening

i Vest-Agder

NSS Lister og Mandal

Det sendes innkalling til hvert møte til
medlemmer i NSS i Vest Agder.

Møter i lokalföreningen i 2009. Star-
ter normal kl 19.00, dersom ikke annet
er angitt.

Torsdag 19/3 - Sjømannshjemmet
Farsund (foredrag eller film).

Torsdag 28/5 - Tur til Mandal, besøk
museet, (tidspunkt fastsettes)
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Medlemsnytt

Atøe medlemmer 16. november 2008 -19. februar 2009

2485 0 Oddvar Larsen Tareveien 2 3218 SANDEFJORD
2828 NM Morten Rødahl Nøkkefaret 20 6511 KRISTIANSUND
2829 B Jan Ottosen Bråtet Terasse 4 5152 BØNES
2830 0 Nils E. Samsonsen Stochflethsgate 49 B 0461 OSLO
28310 Hermann Lundeby Bergeveien 2420 TRYSIL
2832 S Sigurd J. Karlsen Rishagen 2 C 4321 SANDNES
2833 H Arne M. Breiteg Næs 5567 SKJOLDASTRAUMEN
2834 B Roald Arild Eriksen Kaldanesvegen 62 5460 HUSNES
2835 B Gunnar Liland Nordnesgaten 35 5005 BERGEN
2836 NM Harald Klausen Skytterveien 8 B 6514 KRISTIANSUND
2837 H Ola Kjell Ottesen Egdavegen 9 5515 HAUGESUND
2838 Willock Aanonsen Fjellvegen 49 6770 NORDFJORDEID
2839 Ingar Tangen - 8412 VESTBYGD
2840 0 Terje Øyberg - 3626 ROLLAG
2841 Asbjørn Bjørndal - 5994 VIKANES
2842 NM Helge Strand - 6680 HALSANAUSTEN
SE 2843 Bengt Nilsson Krokvägen 3 A SE -149 51 NYNÄSHAMN,

2844 0 Christian F. Lorange Årrundvei 13
Sverige

0588 OSLO
SE 2845 Bernt Blom Finnharvsgatan 6 B SE - 43147 MÖLNDAL,

2846 Tom Rune Einarsen Bøstrand
Sverige

8400 SORTLAND
2847 Erik Conrad Ødemark Bakerovnsgrenda 1 1353 BÆRUMS VERK
SE 2848 Nils Filip Anderson Postboks 76 SE - 452 22 STRØMSTAD,

2849 T Thor Holten Nordre Hallset vei 76 E
Sverige

7023 TRONDHEIM
2850 S Kjell B. Gramstad Dykjelsletta 16 4032 STAVANGER
2851B Per Arild Bjørgen Håkonshellaveien 201 5174 MATHOPEN
2852 B Sigmund Hopperstad Rundamyr 5 5419 FITJAR
2853 B Asbjørn Hvidsten Øvre Eikhaugen 1B 5722 DALEKVAM
2854 B Bjørn Bru - 5727 JONDAL
CAN 2855 Knut Arne Trellevik 85 Church Hill, Westmount, Quebec H37 3A1, Canada
2856 0 Knut H. Lileng Fuglevikli 5 1673 KRÅKERØY
SE 2857 Örjan Liljeroth Sanda Sandgårde 783 SE 623 79 KLINTEHAMN,

2858 NV Sunnmøre Museum Postboks 6607 Hatlane
Sverige

6024 ÅLESUND
2859 ML Hans Aase Sande 4485 FEDA
2860 Espen Austrheim Falkveien 9 8300 SVOLVÆR
2861T Dagfin Ståle Sørensen Skolegata 10 A 7018 TRONDHEIM
2862 H Arne Jøsang Postboks 22 4272 SANDVE
2863 0 Asbjørn Jørund Kleven Sletterødveien 11 B 3180 NYKIRKE
2864 B Liselotte Erntsen Morvikveien 14 5124 MORVIK
2865 S Øystein Myhr Håland 4233 ERFJORD
2866 B Katia Solberg v/Halfdan Solberg AS, Sandviksbodene 8 5035 BERGEN
2867 B Ole Solberg v/Halfdan Solberg AS, Sandviksbodene 8 5035 BERGEN
2868 0 Werner Opsahl Åvangen Terrasse 423 1536 MOSS
2869 S Harald Åserød Hålandsosen 4233 ERFJORD
2870 H Sindre Nilsen Øvre Gåsland 5427 URANGSVÅG
2871 NM Petter S.Nerlandsrem Vebenstadkollen 10 6530 AVERØY
2872 S Terje Eldan Moen Gunnarsmoen 27 4200 SAUDA
2873 0 Tor Jan Johansen Hattemakerlia 89 2020 SKEDSMOKROSSEN
SE 2874 Ingemar Nilsson Brånnaregatan 2 SE - 273 33 TOMELILLA,

2875 Torgeir Dolven Hansnesåsen 2
Sverige

4839 ARENDAL
2876 B Arne Linga Folkedal 5736 GRANVIN
2877 B Lillian Geitanger Bergavegen 15 5353 STRAUME



Hovedstyret i Norsk Skipsfarts- Det gjør vi ved å lage en felles ramme Föreningens øvrige virksomhet oghistorisk Selskap har besluttet ågå og overbygning for skipet.no og lardex. medlemsbladet «Skipet» vil fortsette
inn for et forslag fra nettstedet Lardex. net. Innen denne rammen vil vi over uforandret.
net om å skape en felles nettportal for tid integrere og samordne innholdet og Dag Bakka jr
maritim historie i Norge. legge til nye ressurser etter hvert.
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2878 T Jan Berge St.Olavs Alle 15 7650 VERDAL
2879 ML Magnus Bruntveit Romskogveien 10 4580 LYNGDAL

2880 B Cato Larsen Davanger 5310 HAUGLANDSHELLA

2881 Hans Ludvig Bjerkli Buhusheia 12 B 4634 KRISTIANSAND

2882 B Kurt Vika Hetlevikåsen 262 5173 LODDEFJORD
2883 B Halvor G. Sandland Grimstadvegen 112 B 5252 SØREIDGREND

Dødsfall:
1920 B Alfred Eide 5610 ØYSTESE
1201B John Espeland 5221 NESTTUN
1713 H Hermund Isdal 5440 MOSTERHAMN

Utmeldinger:
1033 B M/S Grinna v/ Egil Eide 5416 STORD
1725 Gudleik Haneferd 4432 HIDRASUND
2669 0 Harald K. Henriksen 3681 NOTODDEN
2200 Christian Jensen 4844 ARENDAL
2725 NM Per Kvalvik 6522 FREI
245 0 Steinar Norli 1621 GRESSVIK
2544 S L.Rødne & Sønner 4170 SJERNARØY
S 414 Sjøfartsmuseet SE 412-59 GØTEBORG

Ädresse-endringer:
1249 Torleif Andersen Skagvei 38 C 9950 VARDØ
2247 B Øystein Berntsen Markeveien 14 5012 BERGEN
1201B Knut Espeland Saksarlia 4 5253 SANDSLI
FIN 636 Folke Fager Vesalankuja 8 A8 FI-20360 TURKU/ÅBO

2714 T Ole G. Fallan Postboks 33
FINLAND

7351 BUVIKA
1386 Kåre Fosse Tønnevoldsgate 29 4877 GRIMSTAD
1529 0 Kjell A. Gressholt Damhauggata 36 1772 HALDEN
2772 Tor Horverak ukjent adresse
2604 H Jan Kåre Jørgensen Moksheimsjøen 7 H 0104 5542 KARMSUND
1155 H Magne Jørgensen Mosskarsvegen 8 5532 HAUGESUND
ES 2336 Trond Kjønnøy Doctor Quiles Mora No 6,

1705 S Trygve Knutson

Ciudad Quesada

Postboks 33

03170 ROJALES-ALICANTE
Spania

4086 HUNDVÅG
145 B Per Albert Lund Øygjordslien 3 5038 BERGEN
160 0 Carl Fredrik Monsen Kragerøveien 214 3770 KRAGERØ
2630 NV Kjell Olsen Sorenskriver Bullsgt. 68 6002 ÅLESUND
2289 NM Svein G. Olsen ukjent adresse

6006 ÅLESUND2824 NV Per-Ola Olsvik Hellig Olavs gate 4
2661H Dagfin Paulsen Daniel Danielsens gate 54 5523 HAUGESUND
2580 NM Alexander Skjevling Bergknappen 2 6518 KRISTIANSUND
2346 B Stein Inge Stigen Høgaljellsvegen 68 5355 KNARREVIK
2520 NM Ole Storbukt Jøriberget 46 6520 FREI
1156 S Halvor Stueland Dronningåsen 73 4032 STAVANGER
2215 H Sigmund Sønstabø Stølsberg 26 5575 AKSDAL
2431B Torgeir Øvrebotten ukjent adresse
1833 Tor Vaksdal Postboks 34 4699 TVEIT
1787 B Eilev Øvsthus Michael Krohns gate 8 5057 BERGEN

Ädresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: kasserer@skipet.no)



www.skipet.no

Norske skipsverft, både jern/stål og treskipsbygging, og deres leverte skip er et område som
burde engasjere mange medlemmer; både som fagområde, kanskje som tidligere arbeidsplass

eller fra et lokalhistorisk perspektiv.
Ved å kartlegge så langt mulig verft og skipsbyggerier langs kysten, og spore opp historien om
deres skip, vil Norsk Skipsfartshistorisk Selskap kunne skape en oversikt av nasjonal betydning.

Styringsgruppen for hjemmesiden Det er enklest å begynne med jern/stål- det viktige. Også når det gjelder skipswww.skipet.no trer at mange skipsbyggeriene, men vi bør nok også historiene er det mye ugjort, spesielt for
medlemmer vil kunne ha interesse av å se på treskipsbyggeriene. Hvor langt mindre fartøyer av jern/stål; for ikke å
bidra i opp-byggingen av en slik oversikt. tilbake i seilskipsperioden vi skal gå, eller snakke om trefartøyer.
Det vil være snakk om å bygge stein på hvor langt ned i størrelse til slipper og Dette er en stor oppgave som tren
stein over lang tid for åfå en noenlunde båtbyggerier er opp til oss seiv. Jo mer, ger ildsjeler. Det er også en oppgave
fullstendig oversikt. jo bedre vil det være. Også de mange for lokalforeningene, f eks ved at to-tre

En slik oversikt kunne inneholde: av dette eventyret. å registrere hva som fantes av lokale
- Generell historie for de forskjellige verft, Ved å fokusere på skipsbygging vil vi verft, båtbyggerier, slipper, motorfabrik

med tekster, logoer, kart, fotografier kunne etablere en samlet oversikt over ker osv i distriktet.

Byggeliste for verftene linket til skips- en viktig del av vår maritime historie, Flere medlemmer har begynt å bear
registeret med full historie for alle fartøy- som samme tjd er industrihistorie, beide sine egne lister og materiale for å

teknologi-, lokal- oq slektshistorie. Vi legge det ut, som en begynnelse. Ellers
- Motorfa brikker, registrering, utvikling, . .. , x , „ , . , *, ± , , ,

tekniske forhold har muhgheter for a bygge den første ma det være mange som har kunnskaper

- Knytte til andre aktører, foreninger, fullstendige oversikt på området. og/eller interesse for dette,
nettsteder som er opptatt av det samme, Det er mVe u9lort . spesielt i å regi- Har du interesse av dette, så ta
f eks pensjonistforeninger, lokale museer, strere mindre og kortvarige verksteder, gjerne kontakt med Oddvar Larsen
lokalhistoriske foreninger, osv

Verksteder
- norskbygde skip

norske motorfabrikkene er en viktig del medlemmer setter seg ned og begynner

men også de mange lokale skips- og båt- (oddvar.larsen@sandefjordbredband.
byggerier som fantes langs kysten. Her no, tel 922 10 655) eller Dag Bakka jr
er lokalkjennskap og personkontakter (dbakka@online.no).
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«Nordnorge» er utleigd til Aker Solutions 25.mars 2009
sitt LNG-prosjektutenfor Venezia i Italia MS Nordlys gjennomfører ordinært
frem til 5. april. Skipet forlot Åndalsnes verkstedopphold fra 25. mars 2009 til 4.
4. desember, var i Bergen 5.-9. desember, april 2009
innom Lisboa og fikk fillipinsk catering- MS Nordlys har avgang Bergen ihh til
besetning mm. om bord. Skipet kom til sin egen seilingsplan 4. april2009
plattformen 17 km sør for Venezia 20.
desember kl. 11.00. Richard Withs havari

Her ligger skipet til ankers og funge- b.januar gikk «Richard With» på grunn
rer som overnatting og restaurant for i Trondheim havn. Pga. sterk vind drev
arbeidere. Blir her til ut på våren. skipet på grunn kl. 07.57 under kaianløp.

Nordlys i opplag hjelpemaskinrom samt skade på propell.
«Nordlys» avslutter ruta si i Bergen 11. Senere på dagen buksert til kai på sin
november og seilte fra Bergen 13. no- vanlige plass.
vember til Åndalsnes 14. november for Tirsdag 13. januar startet slepet fra
vinteropplag. Det blir ikke satt inn noen Trondheim kl. 14.20. Slepebåten «Stadt
erstatter i hennes rute. Master» pluss en mindre slepebåt «Wa-

Grunnet uhell med «Richard With» terbjørn» utførte oppdraget og var
ble «Nordlys» tatt ut av opplag.Avgikk fremme i Stavanger fredag 16. januar.
Åndalsnes 27. januar til Bergen 28. Skipet ble først dokksatt ved GMC i
januar. Satt inn i «RW» si rute fom 29. Stavanger for inspeksjon. Noen dager
januar. senere ble det bestemt at skipet skulle

MS Richard With kansellerer seiling til Tyskland for utbedring.
i Hurtigruten til 25. mars 2009, første Slepet startet fra Stavanger 28. januar
avgang fra Bergen etter verkstedopphold på ettermiddagen og slepet var framme
blir 25. mars2009. MS Nordlys går inn 29. januar på formiddagen.
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i ruten i Hurtigruten for MS Richard
With i perioden fra 29. januar 2009 til

Nordnorge i Venezia. Foto via Frode Folkestad

Uhellet medførte vanninntrengning i

«Nordkapp» fikk teknisk feil på styrings
systemene til motorene ved kai i Ålesund
lørdag 28. februar. Skipet venter nå på
tyske servicefolk. Passasjerer er håndtert
og flyttet til andre skip. «Nordkapp»
vil forsøke å gjenoppta ruten på syd i
Tromsø 7. mars 09. Som følge av dette vil
MS Nordkapp kansellere ruten Ålesund -
Kirkenes - Tromsø 28. februar- 7. mars.

«Nordlys» skal ligge i Narvik fra tirsdag
17. mars til søndag 22. mars. Da er det
vinterfestuke i Narvik. Hun erstatter
«RW» pga. verkstedsopphold.

Sjeldent, men pga. uvær måtte sørgåande
«Kong Harald» sløyfe både Måløy og
Florø på sørgåande. Skipet kom til Ber
gen samme ettermiddag kl. 15.00

Fraktebåten «Alrita» fikk mandags kvel
den 2. mars problemer på Hustadvika syd
for Krirstiansund og gikk ned i løpet av
kort tid. «Nordlys» og R/S «Det Norske
Veritas» kom raskt til ulykkesstedet.
Hurtigruteskipet «Nordlys» gjorde hel
omvending og gikk med maksfart bort
til stedet der frakteskipet var på vei å
gå ned. Hurtigruten satte en lettbåt på
sjøen, som reddet opp tre av de som lå i
vannet. De ble så hjulpet over i rednings
skøyta.

MS Lofoten kan fredag 27. februar 2008
feire 45-årsdag. Skipet var byggnummer
547 ved Akers mekaniske verksted og
ble overlevert Vesteraalens Dampskibs
selskab (VDS) 27. februar 1964.

Indre Oslofjord
Stor-Oslo Lokaltrafikk skrev kontrakt
med Tide Sjø AS om drift av rutene
601,Nesoddtangen - Aker Brygge, rute
602, Oslo - Nesodden vestside og rute
716, Nesoddtangen - Lysaker. Her er
driftsperioden satt til 1. juli 2009-30. juni
2024 med forlengelse fem år om gangen i
ytterligere ti år, til sammen inntil 25 år.

Videre omfatter anbudet også rute
256, Slemmestad-Vollen-Aker Brygge i
perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2014 med
mulight for forlengelse med fem år om
gangen, til sammen inntil 25 år.

ISpalteredaktør:

~V| " Frode Folkestad

Røkesalongen r”ne "°
Lars Helge Isdahl

I
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Til rutene skal det bygges 3 gassferjer Tide Sjø AS Hurtigbåten «Tidevind» ankom Bergen
av stål og 2 hurtigbåter i karbon som skal Tide Asa blir datterselskap av Det Sta- om kvelden 9. desember på «jomfrutur»
seile på 5 % biodiesel. vangerske Dampskibselskab (DSD) fra Brødrene Aa, Hyen.

Aker Yards, Lorient (Frankrike) skal Søndag 9. november ble Stavanger- Hurtigbåten «Tjelden» er solgt til
bygge ferjene og Brødrene AA skal bygge ske sitt flagg heist på samtlige skip i Hvalsafari AS på Andenes. Båten kom til
hurtigbåtene, enbåt av«Fjordkatt-typen» Tide ASA.
med plass til 180 pass. og båt med plass
til 250 pass. (32 m).

1. juli 2009 overtar Tide Sjø driften av tre vering desember 2010. Ferja er basert på Mongstad mellom Kollsnes og Fonnes
pendelferger og to hurtigbåter i Oslofjor- samme konsept som nyferjene Hareid- med arbeidsfolk.
den med følgende fartøy: Sulesund.

MS Tidekongen (600 passasjerer), Fra september har «Tideekspress» seilt
Oslo-Nesoddtangen «Bjørnefjord» utleid 1år for tunnelrute i Flaggruten og «Vingtor» ligger ved kai

MS Tidedronningen (600 passasjerer), på Møre. Ferja ankom Flatholmen i Åle- i Bergen. Fra årsskiftet skal båten inn i
Oslo-Nesoddtangen sund 1. september. ruta si på Møre. Gikk nordover fra Ber-

MS Tideprinsen (600 passasjerer), Fra mandag 8. september om kvelden gen 8. desember.
Oslo-Nesoddtangen

MSTidebaronessen(180passasjerer), Valderøy. Seiler kim kveld og natt i Fosen Namsos Sjø
Oslo-Vollen-Slemmestad forbindelse med oppgradering av Åle- Fosen Namsos Sjø undertegnet 2. februar

MS Tidebaronen (250 passasjerer), sundstunnellene.
Lysaker-Nesoddtangen

Tide Sjø har tidlig i mai bestilt ny 1-2 uker i slutten av september seilte
120-bilers ferje hos Fiskerstrand for le- «Tidecruise» i charter for Hydro/Statoil

startet hun opp tunnellrute Flatholmen-

Andenes 17.juli. Hun har senere skiftet
navn til «Maan Dolphin».

sammen med Statens Vegvesen Region
Vest kontrakt for drift av4 ferjesamband

SKIPET NR. 1 - 2009 63

I Åtel kAVVvÉjP 314 I

Wmåiii B

>F3io

 - . -      _ r,-    - '  rr-r-



i Midthordland / Austevoll med oppstart
1. januar 2011 og med 6-8 års varighet.

1. Krokeide - Hufthamar:
Her kreves en ferje med 125 pbe / 249
passasjeren Årlig reiser ca 500 000 pas
sasjerer inkl. fører og 250 000 kjøretøy.
Sambandet har ca 35 min. overfartstid.

2. Husavik - Sandvikvåg:
Her kreves en ferje med 35 pbe / 149
passasjeren Årlig reiser ca 90 000 pas
sasjerer inkl. fører og 50 000 kjøretøy.
Sambandet har ca 25 min. overfartstid.

3. Halhjem - Våge:
Her bygges en ny gassferje med plass til
120 biler og 250 passasjeren Årlig reiser
ca. 300.000 passasjerer inkl. fører og
150.000 kjøretøy Sambandet har ca 30
min. overfartstid.

4. Hatvik - Venjaneset:
Her kreves en ferje med 90 pbe / 249
passasjerer. Årlig reiser ca 775.000 pas
sasjerer inkl fører og 380.000 kjøretøy
på sambandet som har ca 10 min. over
fartstid.

Fiskerstrand BLRT AS har inngått kon
trakt i februar med FosenNamsos Sjø AS
om prosjektering ogbygging av en ny 120
bilers gassferje.

Den nye fergen skal settes inn på
sambandet Halhjem - Våge i Hordaland
i begynnelsen av januar 2011. Den er
designet av Multi Maritime AS i Førde.

Den har en lengde på 109,0 m, en
største bredde på 17,20 m og den vil ha en
servicefart på ca. 13,0 knop. Fergen har
plass til 120 personbiler og skal leveres i
desember 2010._Skroget og første del av
utrustningsarbeidet for den nye fergen
blir utført på Western Shipyard i Klai
peda, Litauen.

FjordlFSF
2. desember feira Fylkesbaatane 150-års
dagen sin. Jubileet vart markert på
båtane mm og det kom ut eiga bok om
historia til selskapet.

FSF har bestilt to nye hurtigbåtar for
levering hausten 2009 og våren 2010.
Planen er bestilling av to båtar til. Den
minste båten får plass til 190 pass. og er
33,5 m lang og 10,2 m brei. Den største
båten vert 38,2 m lang og 10,6m brei og
har plass til 294 pass.
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FjordlMRF
MRF er tildelt anbudsdrift Festøy-Solevå
gen og Aursnes-Magerholmfra 1. januar
2011 i åtte år.

Festøy-Solevågen får to nybygg som
kan ta 120-bilar. På Aursnes-Magerholm
skal «Eira» og «Volda»

Gå og byggjast om slik at dei kan ta
100 bilar kvar.

Hollingen ferjekai var stengt i tiden 1.
des. 06.00 -15. des. 06.00 pga. utdjuping
av ferjebåsen i forbindelse med innset
ting av ny ferje, «Ivar Aasen». I denne
tiden gjekk det ferje Aukra - Mordals
vågen.

MRF Fjordl har solgt to passasjerka
tamaren til bergensrederiet GC Rieber
Shipping. Båtene er ikke lenger er i
bruk, fordi Tide Sjø AS vant anbuds
konkurransen om hurtigbåtrutene på
Mørekysten.

Det dreier seg om MS «Hjørungavåg»,
som vil få navnet MS «Polar Piltun» og
MS «Grip», som skal hete MS «Polar
Baikal». Begge to bygges nå om til sitt
transport av oljearbeidere ved Båtservice
Verft AS i Mandal.

Blant annet skal fartøyene tilpasses 70
passasjerer samt at det skal arrangeres
lugarer for mannskap. Farten beregnes
til mellom 25 og 30 knop.

Femårskontrakten gjelder i perioden
mai/oktober hvert år da farvannene de
skal trafikkere er isfrie. Ifølge rederiet
blir totalinvesteringene i prosjektet på
om lag 90 millioner kroner, mens brutto
inntjening i femårsperioden anslås til
145 millioner kroner. Fartøyene skal
fraktes på et tungløftskip fra Mandal i
april i år.

De to fartøyenes skal eies av et 50/50-
prosent eid selskap med GC Rieber ASA
og et russisk selskap som partnere.

Fjordl MRF er tildelt to anbudssamband
lenger nor:

Flakk-Rørvik i Sør-Trøndelag. Det er
satt krav om 3 gassferjer i sambandet.

Anbudsruta Refsnes - Flesnes i Troms
fra 1. januar 2011

Tide Sjø
Tide Sjø vant oppdraget om hurtigbåt
ruter i Møre og Romsdal. Kontrakten
starter 1. januar 2009 og varer i 6 år.

Tide Sjø skal bygge 4 nye hurtigbåter
til rutene:

Hareid - Valderøya - Ålesund
(300 pass.) - Oma Båtbyggeri

28. august overtok Tide hurtigbåten
«Tideekspress» fra Oma Båtbyggeri.
Hun ble satt i fart mellom Stavanger-
Haugesund og vil gå der en tid fremover.
Tide vil bruke henne i eget område her
sør frem mot årsskiftet da hun skal i rute
på Møre.

Onsdag 17. desember ble «Tideek
spress» og «Tidevind» døpt i Ålesund.

«Tideekspress» kom til Ålesund 8.
desember og «Tidecruise» og «Tidevind»
kom opp 16. desember.

Tidecruise» blir midlertidig i Molde
ruta inntil nybygg er på plass. «Fjord
Ålesund» går i Langevågsruta inntil
nybygg er klar.

Fosen Namsos Sjø AS
Fosen ASA og Namsos Trafikkselskap
ASA har skilt ut sjøvirksomheten i egne
selskap og så fusjonert dem sammen i
det nye selskapet Fosen Namsos Sjø AS.
Eierforholdet for Fosen Namsos Sjø AS er
66 % FTL og 34 % NTS. Selskapet trådte i
virksomhet 11. september 2008.

Selskapets flåte vil bli oppdatert med
nye logoer etc. etter hvert som flåten
skal gjennomføre ordinære verksteds
opphold.

«Frøya» hadde sin siste tur 31. oktober
på ruta Dybfest-Tarva.

Ferja er solgt til Sjøtransport, Ballstad
og skal brukes til arbeidsbåt i forbindelse
med kaibygging på strekket Lofoten-
Finnmark. Ferja gikk nordover dagen
etter ruteslutt fra Hitra til Ballstad.

«Masfjord» på plass igjen i februar 2009
som avløser/supplering på Rørvik-
Flakk.

I slutten av november 2008 var det
30 år siden sambandet Flakk-Rørvik ble
åpnet.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Hurtigruten ASA og Torghatten Nord
AS har inngått avtale om at TTS Nord AS
overtar ferge- og hurtigbåtvirksomheten
fra HR ASA. Børsmelding fredag 24.
oktober 2008.

Ovetakelse skjer 5. januar 2009. Om
fatter 45 fartøy og 600 ansatte.

«Tideekspress»
Langevåg - Ålesund
(120 pass.) - Brdr. AA
Nordøyane - Ålesund
(120 pass.) - Brdr. AA
Molde - Vestnes - Vikebukt
(150 pass.) - Brdr. AA



Kjøpet omfatter ikke fire hurtigbåt
samband med tilhørende 5 hurtigbåter
i Troms.

Her vil HR ASA videreføre driften
inntil kontrakten med Troms Fylkeskom
mune utløper 31.12.2009.

Veolia Nord Transport AS (FFR) er
tildelt videre drift avhurtigbåter i Troms
fra 2010.

Mandag 18. november berørte hurtigbå
ten «Vegtind» havbunnen under anløp
av Ylvingen. Ene propellen ble skadet og
båten var på verksted noen uker. «Kin
gen» var avløser.

Veolia Transport Nord AS
Veolia (FFR) overtar hurtigbåtrutene
i Troms fra 2010. Det gjelder rutene
Tromsø-Finnsnes-Harstad og Tromsø-
Skjervøy, Tromsø-Vikran-Lysnes og
Harstad-Bjarkøy-Semja og Harstad-
Brøstadbotn. Det skal bygges nye båter
til rutene.

FFR har bestilt ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri. Levering er satt til juni 2009.
Nybåten blir 24 meter og skal ha plass til
126 passasjeren Båten er tiltenkt Snøhvit
ekspressen Alta-Hammerfest.

NOR LINES

Nor Lines endrer ruteopplegget sitt fra
1. januar 2009.

Al
Frysebåtene «Nordjarl», «Nordvær» og
«Nordkyn» gjennopptar sin gamle rute
fra Østlandet.

Det betyr at disse tre båtene ikke
lenger anløper Trondheim og gjenopp
tar Narvik og sløyfer Vesterålen nord
gående.

«Nordvær» var første båt ut, og tok opp
rute fra Tananger 2. januar noe før rute
planen. Hun lå over i Bergen fra 2.1 kveld
- 3.1 kveld og seilte nordover til Florø,
Måløy, Ulsteinvik, Ålesund, Rørvik.

«Nordjarl» fra Oslo 9. januar
«Nordkyn» fra Oslo 16. januar
«Nordvær» fra Oslo 23. januar

A-2

Gammel rute for «Nordvåg» og «Nord
vik» legges ned.

«Nordvåg» overføres til P-l sammen
med «Sunnmøre» og «Karmsund», Polen-
Tromsø.

T

M-l for midl. rep. Skipet losset ut i Ålesund
Industrirute Trondheimsfjorden-Hirts- og gikk på verksted hos Myklebust Mek.
hals-Cuxhaven(hvis nok gods) starter opp i Gursken 24.11. Skipet var i rute igjen
igjen med «Norland» og «Nordvik». 15.12.08 på sørg.

31. oktober losset «Mina» ut i Lysekil og ren fryserute mellom Norskekysten og
avsluttet t/c med Nor Lines. Skipet seiler i Kontinentet.
dag i rutesystemet til Scan Shipping. Lastesteder varierer og skipet skal

seile slik fram mot påske.
«Nordkyn» gikk på grunn nord av Rørvik «Nordvik» går i rute for «Nordjarl» på
21. nov på kvelden. Skipet kom seg av Cux.-Oslo-Kirkenes.
grunn for egen maskin og seilte til Rørvik

Nye båter til Indre Oslofjord, fergen Tidekongen fra fransk verft. Foto Tide ASA

Øvrige ruter uendret.
«Nordjarl» har i januar startet opp med

Kongshavn liggerfor salg ved Framnæs i Sandefjord, foto Ragnar Iversen

Hurtigruteskipet Lofoten fyller 45 år til våren. Foto Trond Carlsen
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To kjente skip blir trukket ut av cruise-farten i løpet av året, Saga Rose og Black Prince. Nye sik
kerhetsforskrifter for passasjerskip fører til stort frafall av de siste klassiske passasjerskip.

Sagafjord ble bygget i 1965for Det Norske Amerikalinje og var i sin tid handelsflåtens flaggskip.
Her er den i sin velmakt; fotografert 3. september 1977 av Richard Lee MacGregory...

Black Prince ble bygget i 1966for Fred Olsen, opprinnelig for kombifarten på Kanariøyene og på
Nordsjøen, og i 1988 bygget om til cruiseskip. Foto i Fowey, mai 2008 av Dag Bakka jr
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...og som britisk Saga Rose ved avgang fra Bergen, foto Dag Bakka jr

Tello Sjøtransport AS
«Tello» var på grunn ved Oddtaren nord
om Hitra i starten av oktober. Båten kom
til Kvernhusvik Verft på Hitra 3.oktober
med store bunnskader. I november var

båten i rute igjen nå på kort t/c med
Nor Lines. Gikk ut av t/c i Kungshamn
11.12.08

Søndag 16. november forskjøv dekks
lasten seg ombord i «Tello» på seilas over
Hustadvika. Skipet meldte fra kl. 11.45
om vansker og helikopter fra Ørlandet
og R/S fra Kristiansund ble sendt ut.
Skipet la seg på været og noe senere fikk
en kontroll og skipet kom seg trygt inn
leia sør for Bud og ved 17-tiden var båten
tilbake i Steinshamn.

Sea-Cargo
Mandag 2. januar startet «Tor Minerva»
første tur fra Bergen.

Seiler Bergen-Tananger-Esbjerg-
Amsterdam.

«Midthordland» er seld til lokale interes
ser i Os, Tysnes og Fusa. Søndag 14. de
sember overtok nye lokale eigarar. Dette
sikrar hene ei framtid i same området
som no. Arne Halhjem held fram som
eigar saman med ni nye.

«Gamle Salten» er solgt til Rederiet
Saltens AS i Bodø. Selger var Ryfylke
Dampskibsselskab i Stavanger som har
hatt henne i sitt eie i 13 år.

«Gamle Salten» avgikk Stavanger 4.
november og seilte nordover via Brønn
øysund, Sandnessjøen og Ørnes og an
kom Bodø lørdag 8. november kl. 12.30.
I Bodø ble det arrangert åpent skip etter
ankomst. De nye eierene vil drive henne
over samme lest i Bodø som det ble gjort
da hun holdt til i Stavanger.

Natt til søndag 26. oktober sank «Lyst
båten» ex. «Melderskin» ved kai i Moss.
Se www.moss-avis.no

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bi
drag til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrerflere til å sende oss hilder av
rutegående skip,hurtighåter og ferjer, nye
som eldre.

Redaksjonen avsluttet 030309 1330A
FF
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Arne Sognnes har funnet frem noenbilder fra greske farvann på 80-tal
let, den tid det fremdeles fantes gamle
norske båter i bruk.

Velholdte Philippos K II fotografert i
Rethymnon i mars 1987. Den var byg
get 1956 på Ottensener Eisenwerk i
Hamburg som tysk Hermann Langreder
og kjøpt til Bergen i 1962 som Hansa,
senere Vestkil av Ålesund. Opphugget
i Tripoli i 2004.

Manolis II under fortøyning. Den har
sin fortid som Suntrader av Dram

men, bygget 1956 i Tyskland for Elling
Skamarkens Rederi. En vakker «half

sheiterdecker» på 824 brt som ble solgt
til Tyskland i 1961 og som har holdt ut
inntil nylig. Siste havnestatskontroll i
Eleusis i desember 2002, deretter regi
Nord-Korea og blitt borte.

Den lille passasjerbåten Marianna ble
bygget på Bergens Mek Verksteder i
1935 som Værøy for Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane. Etter mange pr i
lokalfaren ble den solgt til England i
1973, men havnet snart deretter i greske
farvann som Marianna. Bildet som er

datert Peloponnes i juli 1984 er vel det
siste vi vet om denne båten.

Fra Arne Sognnes samling
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Ny generasjon offshore-skip
En ny generasjon store, avanserte ogkostbare offshore-skip har sluttet
seg til flåten det siste året. Dette er spe
sialskip bygget og utrustet for et bredt
spekter av arbeid undervanns, fra inspek
sjon og vedlikehold til konstruksjon og
anleggsarbeid på havbunnen. Det betyr
at skipene er bygget med moonpool for
operasjon av ROV’er (remotely operated
vehicles = fjernstyrte miniubåter), med
kraner, lastekapasitet, stort arbeidsdekk
og ekstra lugarer for 60-90 mann.

Noen er også utstyrt for brønn
intervensjon basert på ny teknologi, «light
well intervention», altså for å manipulere
brønnen for høyere utvinning. Dette ble
tidligere utført med borerigger; nå kan
kostnadene reduseres til 1/3 ved hjelp
av slike spesialskip.

Island Wellserver (12223 bt), levert store offshore-rederiene i løpet av 5-6 år. work», og for dette er skipet utstyrt med
fra Aker Yards Langsten (i dag STX Foto fra STX Europe. en 400-tonbns kran og moon-pool for
Langsten) i april 2008 til Island Offshore ROV’er. Under dekk er også en «ka
i Ulsteinvik, er et pionerskip iså måte. Skandi Acergy (under) (16231 bt) rusell» for lagring av 3,700 tonn kabel
Det er bygget til design UT767CD (CD ble levert i juli 2008 til DofCon AS, et eller fleksible rør. Innredning for 140
= clean design) til en pris av en milliard selskap tilknyttet DOF ASA på Storebø finnes forut. Maskineriet er, som samt-
NOK for «light well intervention» på hav- i Austevoll. Det er bygget av Aker Yards lige av disse skipene, diesel-elektrisk
dyp inntil 600 meter. Det amerikanske Søviknes som det første av type Aker med propeller eller pods, samt thrus-
Edison Chouest Offshore eier 25 pro- Yard OSC06L med en lengde på 156.9 tere, alt koblet sammen iet dynamisk
sent i skipet. Island Offshore er forøvrig meter; et stort skip, altså. Oppgåvene posisjon-eringsanlegg (DR). Foto fra
bygget opp av Morten Ulstein til et av de er beskrevet som «heavy construction STX Europe.
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Ranger ligger her i dekken på Karmsund -j
Maritime, fotografert av Alf J Kristiansen. I *

Den bygges for Solstad Offshore ASA, 4

Skudeneshavn, og er av Vik-Sandviks r —»m.

type VS490, altså en søster av Normand | - ~lsi -
Ferking levert i 2007 fra Flekkefjord. Det

er en kraftplugg på 89.3 meter med mas- >^ÉÉMPV89BHffi^Wl^!' —  

kineri pa 28.000 bhk og trekkraft (bollard AOjj
pull) på 300 tonn. Byggesummen ligger
rundt NOK 500 millioner.

Solstad har bestilt to slike fra Karm-

sund, men verftet har kommet opp i øko- A

nomiske vanskeligheter. Det arbeides
med å finne løsning på dette. Dessuten ; ?:

har Siem Offshore bestilt ti lignende pa r;, "

Kleven (VS491), Olympie to pa Ulstein i *'* *V : u'^

(A1 42), mens Aker Yards Brattvag or i o, g| *

ferd med a lovere ti noe mindre (VS472) ‘‘»Sfj,, / f’**”” > !'.' 1
for Maersk..



fortsatt ligger. fra Kopervik til Karmsund Fiskerihavn
Konstruksjonsfartøyet Viking Posei- på Husøy. Båten har i lang tid lagt i ar-

Den tidligere bil og passasjerfergen don (LFKP/11719 brt./ 2008) sett i Lan- rest i Kopervik men er solgt til en lokal
Skivik (JWRM / 156 brt./ 1957 / ex. gevåg på Bømlo 20.desember 2008. Båten entreprenør og er nå under nedrigging
Dønna- 89) som i lang tid har ligget opp- var på vei fra Ulsteinvik der den er utrus
lagt like innenfor moloen i Vedavågen tet og var innom hjemstedet der det var
på Karmøy ble i november forhalt til åpen båt med over 700 besøkende. Senere flere detaljer se Observasjoner i Skipet

Krillfahrikkskipet Thorshøvdi under slep nordover Karmsundet 9. januar på vei fra Polen til Sunnmøre. Det er bpgget om fra containerskipet
Vlieborg (8600 tdw, bpgget 1999). Foto Jan Amundsen, Vormedal.

SKIPET NR. 1 - 200970

Merita ble trukketpå land på Eldøpane 20. november. Foto Svein Thore Sønstabø

Porsholmen lenger vest på Vea der den Tove- 71, Gotha- 69) ble rett før jul slept

-

samme dag gikk båten til Kristiansand
der det montert en 250 tonns kran før
båten ble levert til rederiet.

Lastebåten Norbar (LAMN/ / 826 brt./
1971 71990/1995 7 ex. Gullholm- 95, Se
vald- 94, LofotfjelT 81, Lofotøp- 80, foceres
72) ank. Sevlandsvik på Vest-Karmøy 31.
desember etter at den var solgt til Svehol
men Shipping A/S, Sævelandsvik. Båten
har i flere år gått i fart med barytt men i
fjor høst ble tankene tatt ut mens båten
lå ved Storesund på Karmøy og senere
satt om bord i «nye» Norhar. «Gamle»
Norbar ble i januar omdøpt til Nyfjord.
Rederiet har fra før sandbåtene Npsand,
Npvåg og Npfjell. Det er når dette skrives
ikke bestemt om Npfjord skal ombygges
til sandføring men det bli vel det ?

Lastebåten Brentland (LJSE7 389
brt./ 1963 / ex. Andanes -93- Åstun- 86-

til lekter.
Dekkslastebåten Urter ( LCJC ) for

Alf J Kristiansen,
Mannesvegen 114,
4275 Sævelandsvik
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Tråleren Leik av Kopervik på grunn i Finnsnesrenna 23. januar,

nr.4/08 s 5.er nå ferdig ombygget og satt
i fart. I slutten av januar var den ute på
sin første jobb som Urter og førte da en
gangbro fra Leirvik på Stord til Storesund
på Karmøy

Lastebåten Merita (LMXA) for flere de
taljer se Observasjoner i Skipet nr. 4/08
s. 5) ble 20. nov. slept fra kommunekaien
på Eldøyane på Stord til Scandinavian
Metall. Ble dratt på land samme dag.
Hoggingen startet dagen etter, 23.nov.
var bare bunnseksjonen tilbake og 25.
nov. var alt borte.

Fiskebåten Skinnep (LECK/ ? brt/1964/
1981/ ex. Isleifur IV- ? / T-142-LK) an
kom Siggjarvåg på Bømlo under slep
6. november 2007. Skal hogges ved
Scandinavia Metall. Båten er bygget ved
Ørens Mek. Verksted i Trondheim for

islandsk reder. Ble innkjøpt til Gibostad
i Troms høsten 2007 som såkalt kvotebåt
og var aldri i fiske som norsk. Var ned
rigget, trolig på Møre, før før den kom
til Siggjarvåg.

Ukjent stor lastebåt sett under slep nord
over Karmsundet av polsk taubåt Uran
9. januar 2009.

Det viste seg å være Thorshøvdi på
vei hjem fra Polen under ombygging
til fabrikkskip for krill i Antarktis. Tidl
hollandsk containerskip.

foto Bjørn Hanse

Skinney opplagt i Siggjarvåg i november, klarfor hugging. Foto Svein Thore Sønstabø

Brentland under nedrigging til lekter. Februar 2009, foto AlfJ Kristiansen

Tonja under hugging i Grenå 4.desember 2008,
foto Bent Mikkelsen
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Gamle Sørvang fra 1964, nå som Lady
Grace II, endte sine dager i stranden ved
Fort de France i oktober 2008. Bygget på
Ørskov som dansk singledecker Mogens
Græsborg, kjøpt til Norge i 1974 og fikk
et langt liv her før den gikk til Vestindia.
Foto Yvon Perchoc 29.oktober 2008.

7 Gamle Sørvang fra 1964, nå som Lady
Grace II, endte sine dager i stranden ved
Fort de France i oktober 2008. Bygget på

-—v utstyrt med det mest moderne av utstyr
for lasting og lossing og for frakting av
slaklctisk og smolt, saml utstyr for sorte-
ring av tisk. Investeringen kostet rederiet
ca. 100 milloner kroner.

Grip Transporterer i skrivende stund
i full virksomhet i Irland. Den er chartret

A j i av Marine Harvest for en femårs periode,
g ».Ji lL og skal betjene llere anlegg der borte.

‘i ™ Rederiet erstatler dermed Grip Superior
S *“ ffL*’' g.r , , som har vært i Irland til nå. Grip Superior

6111 På oppdrag i Nord- Norge. På bildet,
tatt 6.november, ligger skipet ved Kristi-
ansund Mek Verksted for siste sjekk og
komplettering for overfarten til Irland.

Tekst oq bilde Ole Sager

Bulkskipet Nordic Pearl fra Fredrikstad
(10890 tdw, bygget 1976) i opplag ved

i Killingøp i Haugesund, fotografert
ly 23. januar av AlfJ Kristiansen. Skipet er

siden solgt til Spria og omdøpt Perla Adib

uML%. 



Prospektkortet:

Dette bildet fra Narvik må være tatt Oslo-rederiet I A Hamre & Sønner som er vel en slags bekreftelse på at detterundt midten av 1950-tallet og henholdsvis Lena Hog Greta H. Sist- må være skipet,
viser en stille dag på havnen.

Ved utskipningsanlegget midt på periode fra september 1953, og det kan
bildet tigger Westfal-Larsens Høyanger
(8600 tdw) fra 1926. Skipet er nymalt
og fint, trolig etter dokksetting hjemme,
og er sluttet utgående med malm fra
Narvik. Høyanger ble sommeren 1958
solgt til Ole T Flakke i Kristiansund, så
det er med å begrense tidspunktet bildet
er tatt.

Ved bryggene i bakgrunnen ligger
etpar mindre fraktebåter.

Den hvite passasjerbåten ved kaien
i bakgrunnen er til å stusse over. Den
ligner grangivelig på Knut Jarl, sjöbus
sen fra Oslofjorden som var bygd om
fra britisk landgangsbåt. Men var den
noengang utleid for lokalfart i Ofoten?

Lastebåten som bakker ut helt bak

til høyre er ett av to skip, enten Sort
land eller Vågan bygget i 1947 i Italia
for Vesteraalens Dampskibsselskab.
Begge ble solgt i 1951 og endte hos

nevnte gikk på T/C til Nordenfjeldske en Bildet tilhører Jan Blund Mathisen.

Narvik

Foto Mittet, Oslo.

W50 konvoier Linjefartens Minnealbum

av Dag Midbøe av Tor Inge Vormedal

blant annet var med i hele 50 Haugesund og de som

“Boiken 50 konvoier gir oss en unik innsikt i en
krigsseilers hverdag.” Magne Misje

av Stein-Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal

Pris: nå 79,- (før 129,-)
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