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Ny sekretær på plass
Svein Bøgwald fra Kvinesdal er valgt til ny sekretær i Norsk Skipsfarts
historisk Selskap.

Valget foregikk søndag 7. februar 2010 under kontinuerende generalfor
samling i på Hotell August i Bergen. Møtet var lagt til hovedstyremøtet, og
en håndfull lokale medlemmer hadde også funnet veien.

Til behandling forelå to saker:

1. Endring av vedtektenes §12, ved atfunksjon generalsekretær/nestformann endres
til sekretær/nestformann.

2. Valg av sekretær.
Grunnen til den kontinuerende generalforsamling er at valgkomiteen til
generalförsamlingen i juni ikke hadde funnet kandidat til det omfattende
vervet som generalsekretær. Derimot hadde komiteen en god kandidat til
vervet som sekretær, men dette ville kreve endring av vedtektene - noe som
nå altså er gjort.

Svein Bøgwald er utdannet siviløkonom, arbeider i lederstilling i nærings
livet og kommer fra en sjømannsslekt i strandstedet Feda ved Flekkefjord.
Valgkomiteen er svært tilfreds med å ha få den rette mann på plass som
sekretær og ønsker Svein velkommen i styre og arbeidsutvalg.

Hovedstyremøte
Hovedstyret - som består av arbeids
utvalg (formann, kasserer, sekretær og
redaktør) og formennene i lokalforenin
gene - hadde sitt årlige styreseminar i
Bergen 6/7. februar.

På agendaen stod flere viktige saker,
som mer aktiv bruk av hjemmesiden
www.skipet.no fralokalforeningenes side,
føringer for utvikling av hjemmesiden,
aktivisering av lokalforeningene, gjen
nomføringen av årsmøtet i Horten 5/6.
juni, budsjett for 2010 og 2011, mulighe
ter for offentlige tilskudd, mm.

For årsberetning og regnskap for
hovedforeningen, samt rapporter fra
lokalforeningene vises til årsmøtepapi
rene som sendes ut sammen med dette
bladet.

Årsmøtet i Horten
Årets store begivenhet i föreningen blir årsmøtet i Horten helgen 5. og 6. juni. Vi viser til utførlig
invitasjon, agenda og omtale som vedlegg til bladet.

Den gamle marinebyen Horten skulle ha mye å by på og ligge strategisk til for tilkomst for
medlemmer i Sør-Norge og Vest-Sverige. Vi ser frem til noen hyggelige og lærerike dager. Lokal
föreningen på Østlandet har lagt ned et betydelig arbeid i et variert program.

Innenfor rammen av det oppsatte programmet ønsker vi å få til et lettere faglig seminar lørdag
ettermiddag mens vi oppholder oss på trafikksentralen i Horten. Medlemmer som ønsker å gi en
kort presentasjon av prosjekter eller emneområder eller som ønsker å diskutere spesielle emner
bes ta kontakt med redaktøren på redaktor@skipet.no

Fra den kontinuerende generalforsamling; fra venstre den nye sekretær Svein Bøgwald, Alf Johan

Kristiansen fra NSS-Haugarland, Svein Thorgersen fra Hordaland, to av de fremmøtte medlemmer,

Per Hove og Hagbart Lunde, så Einar Onsøien fra NSS-Østlandet, Bjørn Bjune fra NSS Sør-Rogaland,

kasserer Leif Nordeide og formann Terje Nilsen.

Formann Terje Nilsen ønsker velkommen.
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Fix
Gode krefter i Fredrikstad har

samlet seg bak slepebåten Fix
for å få den tilbake på «Elva».
Båten ble i fjor ført på lekter fra
FMVs sveisehall til Bredalsholmen

Fartøyvernsenter i Kristiansand,
hvor den forventes ferdig utpå
høsten.

Fix er en ekte fredrikstad

båt, bygd på Fredriksstad Mek
Verksted i 1891 for tømmerslep
på Nedre Glomma. Der har den
vært senere, nesten uavbrutt,

under diverse eiere før Johan A
Scheele overtok i 1936. Damp
maskinen ble erstattet av en 120
hk Vølund i 1949. Fix var den

siste i Scheele-flåten og ble solgt
til Sverige i 1999. Da den kom
i problemer på svenskekysten
utløste dette en lokal rednings
aksjon som året etter fikk den
tilbake til hjembyen.

Den eies i dag av Stiftelsen
Slepebåten Fix, med Fredrikstad
Museum som hovedinteressent,

men også en gruppe ildsjeler
med Knut Sørensen i spissen.
Arbeidet på Bredalsholmen er
kalkulert til naermere 4 millioner

kroner, inklusiv overhaling av
motoren, en 300 hk Wichmann.

En veteranbåt med dype rot
ter er så avgjort på sin plass i et
kulturlandskap der boligblokkene
nå reiser seg langs kai kanten og
FMV-området gir plass til fotball
stadion. På biidet ildsjelene Knut
Sørensen og Lars Aker, foto Erik
Wiggo Larsen, Demokraten.
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Vulcanus
Bergenskes gamle slepebåt Vulcanus ble, som annonsert i forrige nummer, like før jul
kjøpt av Vulcanus Taubåtkompani for 650.000 kroner. Ildsjel bak «kompaniet» er blant
andre Egil Sunde, daglig leder av Sandviksboder Kystkultursenter. Formålet er å sikre
den 50 år gamle slepebåten i operativ stand. Med i gruppen er flere av båtens gamle
besetningsmedlemmer.

Kort etter overtagelsen ble Bukser & Bergings skorsteinsmerke malt over, og i løpet
av våren vil Vulcanus vise seg fram på Vågen med svart skrog og Bergenskes tre hvite
ringer. Vi tar med at Vulcanus og søsteren Titan ble bygd i 1959 på Bolsønes Verft i Molde
for Det Bergenske Dampskibsselskab. Følg med på www.vulcanus.no

Vulcanus Taubåtkompani fikk det originale
BDS-flagget til Vulcanus i gave fra tidligere
skipper ombord, Svein Andersen (tv.) under
overtakelsesfesten. T.h. maskinist Sverre
Oddekalv.
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Dolphin Explorer
Dolphin Explorer, fotografert på Las Pal
mas av Gilles Barnichon og postet som
«mystery ship» på www.shipspotting.com,
er jo åpenbart vår egen Tamsøy fra 1956.
Den ble bygd på Lindstøl ved Risør for
Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap og
gikk i lokal rutefarten frem til 1974 da den
ble solgt til Vesterålen og satt inn i Bruks
vakten under navnet Tendringen. Etter en
ny, lang arbeidsdag ble den solgt til Spania
i februar 2002. Godt å se at den fremdeles

er i bruk. Se ellers Tamsøy på side 55.

Pinewood S
Pinewood S er ingen annen enn Blomvaag
fra 1940, liggende i Ramsgate i Kent i 1978,
fotografert av Phil English og postet på
www.shipspotting.com. Båten bærer fortsatt
baugmerket til Øygarden & Sotra Rutelag.

Blomvaag ble bygd på Skaalurens
Skipsbyggeri i Rosendal i 1940 for rutefart
mellom Bergen og øyene i vest. Veier og
hurtigbåter gjorden den overflødig, og
høsten 1973 ble den solgt til engelske
kjøpere. Den endte sine dager i River
Medway hvor den drev på land i mars 1988
ved Gillingham. Den ligger der fremdeles;
se Skipet nr 1.2008.

Ar Vro
Vårt medlem Oddgeir Refvik, som vil
være bedre kjent som initiativtaker og
moderator i www.skipsfartsforum.no, kom
over denne tidlige Westamaran 86 i dokk
i Brest 17. januar i år. Den heter nå Ar
Vro og har i mange år vært eiet av Cie
Ligerienne de Transports i Nantes, men
har hatt flere navn. Faktisk var den W86 nr

2, bygd i 1972 på Westermoen Hydrofoil
som Karmsund til Haugesunds Dampskibs
selskab for ruten på Stavanger. Den ble
solgt til Frankrike i desember 1975 som
Belle de Dinard, senere Trident I.
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Bestanden av frakteskuter i tre er snart kritisk lav. En

båt som Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen har

forbarmet seg over er Laila I (LGPM) på 61 fot, bygd

i 1911 av Gunvald Ottesen i Sagvåg. Den ble kjøpt av

Lars Hansen og P A Bøgwald i Feda, Flekkefjord, for

den ble solgt til Ålesund i 1917. Der ble den brukt

til fiske og fraktfart og var i bruk fram til 1992, sist

hjemmehørende i Kasfjord ved Harstad.

Opprinnelig var den bygd som skøyte med rett baug

og galeasrigg, og fikk motor i 1921. I 1954/55 ble den

forbygd og fornyet med utfallende baug, krysserhekk

og stålmast. Vinteren 2008 ble den påført omfattende

skade på skroget av et annet fartøy mens den lå ved kai

i uvaer. Ved Fartøyvernsenteret er de fullt oppmerk

som på betydningen som Laila I representerer, men

en istandsetting vil kreve betydelige midler.

HORISONT

Laila I

Sarah II
Men gamle Ava er still going strong. Den ble jo fikset

veldig opp siden levering fra Westermoen i Mandal i

1958 og fikk i 1986 både shelterdekk, ny rigg, motor

og styrehus. Etter mange år hjemmehørende i Oslo,

på Karmøy, Nordland og senest i Havøysund ble den

i 2001 solgt til kjøper i Kigali, Rwanda, og registrert

i Panama som Rafiki III, snart omdøpt til Sarah II. På

bildet ligger den for anker ved Zanzibar 30. mars 2009,

fotografert av dicamus og postet på shipsnostalgia.
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N\anu Nui
Flere norske coastere har funnet veien til eksotiske

farvann de senere år. For flere av dem er karrieren

blitt heller kortvarig, inntil grunnstøtning eller

maskinhavari har satt punktum.

Paal Wilsons første Bulka, en singledekker på

550 tdw bygd 1960 i Mandal, fikk en lang tjeneste

på kysten under navn som 6lia, Trond, Stig Frode

og Trond igjen, før den i 2000 ble solgt til Tayo

Shipping på Rarotonga, Cook Islands i Stillehavet.
Som Manu Nui fikk den 7-8 år i fart før den ble

kondemnert og senket i januar 2008.

På bildet ligger den i Papeete, Tahiti, 14. april

2005, fotografert av Yvon Perchoc.
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«Oslo» ved kai i Grimstad en gang på 1950-tallet.

Oslo
Dampskipet Oslo som ble bygd i 1 929 på Nylands Verksted for Arendals Damp
skibsselskab var blant de siste tradisjonelle dampdrevne kystruteskip. Den ble
drevet i Kystruten Oslo-Bergen med mellomsteder, men skulle i 1948 også
vikariere i Hurtigruten Bergen-Kirkenes.

Etter dokksetting på Nyland i månedsskiftet april/mai 1959 ble den levert
til greske kjøpere for 420.000 kroner og forlot Oslo under navnet /\egeus av
Piraeus. Kjøperne var Epirotiki SS Navigation Co «George Potamianos» SA, et
rederi som senere skulle ekspandere i cruisefarten.

Aegeus kom inn i rutefarten fra Piraeus
til øyene, først med svart og senere grått
skrog. I 1965 ble den solgt og omdøpt
Kefallinia, men står ikke oppført i Lloyd’s
Register. Likevel vet vi at den 15. mai 1968
ble brannskadet under opplag i Ambelakia
under klargjør ing til turistsesongen. Under

slokkingen kantret den til babord og ble y
liggende med babord side under vann.

Vi har egentlig manglet nærmere infor
masjonen om Oslos siste tid. Takket være
vårt tyske medlem Burkhard Schutt og
hans greske kontakt Aris Bilalis er det
kommet for dagen bilder fra skipets greske
epilog.

 Som «Aegeus» ved kai i Piraeus.

SKIPET NR. 1 - 2010
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Foto via Aris Bil;
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Dag Bakka Jr

Horten
Marinetmdisjoner og hi-tech, men mest om Flåteplanen av 1960

Karljohansvern domineres av gamle magasinbygninger som blant annet huser Marinemuseet.

Iår - 5-6. juni - møtes vi til sel- 1884. AS Alpha i Moss drev rutefarten fra som ble gravd ut for rokanonbåtene. Karl
skapets årsmøte i Horten. Marine- 1910 til det i 1984 ble overtatt av AS Kos- johansværn verft, som senere skulle få
byen ved Oslofjorden vil ha mye å mos og fem år senere av Bjørn Bettums navnet Marinens Hovedverft, sjøsatte sitt

by på, med Karljohansvern og Marine- selskap AS Gokstad. Da selskapet ikke første skip, fregatten Freia i august 1828.
museet som viktigste møtested. fikk fornyet konsesjonen gikk driften Karljohansvern var hovedbøle for Ma-

Det som engang var Norges fremste fra januar 1996 over til Bastø Fosen AS. rinen i nesten 150 år. Her var Marinens
sjømilitære støttepunkt har fortsatt I dag seiler tre moderne 200-bilersferger hjerte, for personell, utdanning, opera-
militær virksomhet med bl.a. Befals- iruten, Bastø I, II og III.
skolen for Sjøforsvaret, men det er i dag
kunnskapsindustri innen elektronikk
som er spydspissen - mye av maritim Mannen
karakter. Horten i seg seiv er en trive- I 1818 besluttet kong Carl Johan ved Stortinget at hovedbasen skulle flyttes til
lig by med rundt 17.000 innbyggere, og kongelig resolusjon - uten å forespørre Mathopen ved Bergen, der Haakonsvern
innen kommunegrensen ligger også det Stortinget -at Marinens hovedetablis- ble tatt i bruk etter ti års anleggstid,
gamle ladested Åsgårdstrand. sement skulle flyttes fra Frederiksværn Sjøkrigsskolen som var opprettet på

Veldig mange har vært innom Horten; (Stavern) til Horten, hvor marineverftet Karljohansvern i 1858, flyttet rundt 1960
mange sikkert på flyktig gjennomreise Karljohansværn ble anlagt. Her ble det til Gravdal ved Bergen,
over fjorden til Moss. Historien om ferge- gjennom årene gjort betydelig investe- Denne forflytning fra Oslofjorden
stedet strekker seg langt tilbake, men re- ringer i magasiner, verft, forlengninger til Vestlandet markerte nok også en
gulær dampskipsfart har det vært siden og befestninger, blant annet «Kanalen» endring i kultur og mentalitet. Tradi-

SKIPET NR. 1 - 20106

s joner og skipsbygging. Marineverftet
ble sterkt skadet i sluttfasen av Andre
verdenskrig, men ble gjenreist og til en
viss grad modernisert. I 1953 besluttet

Foto: Dag Bakka jr

- fiWnngWr  -• lg

; ' J — - ... -«e— ;.



sjonsrike, men kanskje ikke så effektive
Karljohansvern med sin mobiliserings
marine - der bare 1/3 av fartøyenes var
under kommando på 50-tallet, ble fraflyt
tet. Haakonsvern ble hovedbasen for en
beredskapsmarine med langt høyere krav
til både personell, utstyr og effektivitet.
Noe av denne forandring skjedde som
følge av Flåteplanen av 1960, som også
markerer et skille mellom etterkrigs
marinen med fartøyer fra krigstiden,
til NATO-marinen med mange og små
fartøyer med en langt høyere grad av
beredskap, finansiert med støtte fra USA.

Etterkrigsmarinen
Da Marinen tok over Karljohansvern
etter tyskerne i 1945 var den primært
utstyrt med britisk- og amerikanskbygde
fartøyer som Norge hadde fått overta un
der krigen. 11946/47 ble fartøyene kjøpt
og komplettert av flere, både britiske
jagere og tyske undervannsbåter. Etter
hvert som den politiske spenning bygde
seg opp på slutten av 40-tallet, med opp
rettelsen av NATO i 1949 som et mottiltak
mot Sovjet-Unionens reelle okkupasjon
av landene i Øst-Europa, fikk Norge en
marine som i 1950 talte 41 krigsskip.

Som en følge avNATO-medlemskapet
trådte Military Defence Advisory Pro
gram i kraft i januar 1950, og under den
amerikanske våpenhjelpen fra 1951 til
1956 dekket USA 45 prosent av de totale
midler som ble tilført Forsvaret. Dette

omfattet også utbygging av flyplasser,
radarstasjoner, osv, under NATOs infra
strukturprogram.

Som nevnt var Marinen i disse årene
en mobiliseringsmarine. Det vil si at bare
1/3 av fartøyene var under kommando til

Jågeren KNM Trondheim ble overtattfra Royal Navy i 1946 og var med sine fire søstre
Marinens største krigsfartøyer.

Fra Marinemuseets unike samlinger.

enhver tid, mens resten lå opplagt eller
ved Marinens Hovedverft til overhaling,
oppgradering osv. Det var også klart ved
midten av 50-tallet at en betydelig del
av flåten var i ferd med å bli foreldet og
burde skiftes ut. 11958 besluttet Stortin
get å utrangere 17 fartøyer, blant andre
jageren Stord og de fem Sleipner-klasse
jagerne fra før krigen. De tre Flower
klasse korvettene var allerede solgt for
ombygging til hvalbåter. Norge var inter
essert i amerikansk støtte til förnyelse, og
i første omgang ble Norge tilbud to store
Fletcher-klasse j agere som var å regne for
havgående eskortefartøyer. I ledelsen av
Marinen kom en ny runde av diskusjonen
om en havgående marine som skulle sikre
forsyningslinjer og møte en angriper
i åpent hav eller en kystmarine. Kon-

SkYfotos

klusjonen, både fagmilitært og politisk,
var å avslå de amerikanske jagerne og i
stedet forhandle om amerikansk støtte
til et nybyggingsprogram for Marinen.

Flåteplanen av 1960
I august 1959 utnevnte sjefen for Marinen
en arbeidsgruppe til å utrede et forslag
til flåteplan basert på en vurdering
av Marinens målsetting og oppgåver.
Gruppen bestod av kommandørkaptein
Hans Bernhard Gundersen og kaptein
løytnantene Rolf Lindeberg og Sven
Sandvik. Under arbeidet var det bred
kontakt med avdelingen innen Marinen
og andre instanser, og allerede i oktober
ble utredningen godkjent av ledelsen i
Marinen med endel mindre endringer.

I den videre behandling av saken ble
planen fremlagt for NATOs Atlanterhavs
kommando og sjefen for US Navy som
gav sin prinsipielle tilslutning. Rammene
for den amerikanske støtte ble fastlagt,
foruten mulighetene for samarbeid med
andre land som også åpnet for gjenkjøp
fra norsk industri. Stortingsproposisjon
nr 25 (1960-61) ble behandlet i Stortin
get 8. desember 1960 og vedtatt mot en
stemme.

Det var i planen lagt vekt på et mest
mulig effektivt invasjonsforsvar, og
samtidig med kapasitet for beskyttelse
av kysttrafiken. Sentralt i flåteplanen var
omleggingen fra en mobiliseringsmarine
til en beredskapsmarine. Dette ville kreve
både mer personell og større rammer til
drift og vedlikehold. Slagordet for den
nye Marinen var «små og mange».

SKIPET NR. 1 - 2010
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Marinens krigsskip, 1950

Jagere Stord 1943/46 HMS Success 1943 S-klasse

Oslo 1946 HMS Crown 1945 C-klasse

Bergen 1946 HMS Cromwell 1945 C-klasse

Trondheim 1946 HMS Croziers 1944 C-klasse

Stavanger 1946 HMS Crystal 1945 C-klasse

Eskortejagere Narvik 1942/46 HMS Glaisdale 1942 Hunt-klasse

Arendal 1946 HMS Badsworth 1941 Hunt-klasse

Sleipner 1937 Marinens Hovedverft Sleipner-klasse

Gyller 1938 Marinens Hovedverft Sleipner-klasse

Odin 1939 Marinens Hovedverft Sleipner-klasse

Tor 1939 Fredriksstad MV Sleipner-klasse

Balder 1940 Marinens Hovedverft Sleipner-klasse

Korvetter Nordkyn 1944/46 HMS Buttercup 1941 Flower-klasse

Andenes 1941/46 HMS Acanthus 1941 Flower-klasse

Sørøy 1941/46 HMS Eglantine 1941 Flower-klasse

MTB Fairmile D 1946 Jo, Falk, Stegg, Ramn, Skarv, Tjeld, Hauk, Lom, Teist

tyske S-båter 1946 Lyn, Storm, Tross, Kjekk, Blink, Brand

Ubåter Ula 1943/46 HMS Varne 1943 V-klasse

Utsira 1944/46 HMS Variance 1944 V-klasse

Utstein 1946 HMS Venturer 1943 V-klasse

Utvær 1946 HMS Viking 1943 V-klasse

Uthaug 1946 HMS Vota ry 1944 V-klasse

Kya 1948 U926 1943 tysk type

Ka ura 1948 U995 1943 tysk typew

Kinn 1948 U1202 1943 tysk type

Minesveipere Otra 1939 Nylands Verkstedww

Rauma 1939 Nylands Verksted

Alta 1945/48 NYMS 379 1942 YMS-klasse, treskrog

Vorma 1945/48 NYMS 380 1942

Begna 1945/48 NYMS 381 1942

Vinstra 1945/48 NYMS 247 1943

Gaula 1945/48 NYMS 305 1943

Driva 1945/48 NYMS 377 1943

Rana 1945/48 NYMS 406 1943

Glomma 1946 HMS Bangor 1940 Bangor-klasse

Tana 1946 HMS Blackpool 1940 Bangor-klasse

Depotskip Sarpen 1947 tysk Königsau 1947

Tilgang under våpenhjelpprogrammet 1951-59:

Eskortejagere Tromsø 1954 HMS Zetland 1942 Hunt-klasse

Haugesund 1954 HMS Beaufort 1941 Hunt-klasse

Fregatter Draug 1956 HMCS Penetang 1944 River-klasse

Garm 1956 HMCS Toronto 1943 River-klasse

Troll 1956 HMCS Prestonian 1944 River-klasse

MTB Elco-klasse 1951 Sel, Sild, Skrei, Snar (od Lyr), Snøgg (od Knurr), Springer, Hai, Hauk
(od Laks), Hval, Hvass (od Delfin)

Rapp-klasse 1952-55 Rapp, Rask, Kvikk, Kjapp, Snar, Snøgg

Tjeld-klasse 1959-61 Tjeld, Skarv, Teist, Jo, Lom, Stegg, Hauk, Falk, Ravn, Gribb, Geir, Erle

Mineleggere Vale 1952 USS LSM 492 1945 LSM-type

Vidar 1952 USS LSM 493 1945 LSM-type

Mineleggere Gor 1959 USS Strive 1942 Auk-klasse

Uller 1959 USS Seer 1942 Auk-klasse

Tyr 1959 USS Sustain 1942 Auk-klasse

Brage 1959 USS Triumph 1943 Auk-klasse

Minesveipere Lågen 1955 USS MSO 498 1954

Namsen 1955 USS MSO 499 1954

Sauda 1953 USS AMS 102 1952 treskrog

Sira 1955 USS MSC 132 1954 treskrog

Ogna 1955 Westermoen BB treskrog

Kvina 1955 Westermoen BB treskrog

Utla 1955 Westermoen BB treskrog

Tista 1955 Moen, Risør treskrog

Vosso 1955 Skaaluren, Rosendal treskrog

Depotskip Valkyrien 1952 ex Polarlys 1912

EM ida 1952 USS ARB 13 1943 LST-type

Skolefartøy Haakon VII 1958/68 USS Gardiners Bay 1944



Planen forutsatte bygging av følgende
nye fartøyer til en samlet sum av NOK
840 millioner:

5 fregatter

5 patruljefartøper

15 undervannsbåter

31 torpedo- og kanonbåter

USA forpliktet seg å bidra med halvpar
ten av byggekostnadene, begrenset til
USD 58.7 millioner. Eventuelle overskri
delser måtte Norge dekke selv. Flåte
planen skulle være gjennomført innen
utgangen av 1967.

Forflyttingen av Marinens sentrale av
delinger fra Karljohansvern til Haakons
vern var på mange måter forutsetningen
for å gjennomføre de operative sider ved
Flåteplanen. I beredskapsmarinen var
det forutsetningen at samtlige fartøyer
skulle være i operativ drift, men unntak
av løpende vedlikehold og opplæring.
Marinens vedlikeholds- og forsynings-
tjeneste på Haakonsvern skulle være Flåteplanen forutsatt bygging av 56 fartøy- 1700 tons deplasement. Snart kom en
ansvarlig for utrustning og opplæring, er på syv år. Det var en stiv oppgave, både frem til at den litt større og turbindrevne
fartøyene skulle forlate basen fullt opera- organisasjonsmessig, med teknisk planleg- Dealey-klassen var bedre egnet for
sjonsklareforforflytningtilNord-Norge. gingog oppfølging, utdanning av personell norske forhold, dog var den 10 prosent
På Haakonsvern ble det bygd en stor og dimensjonere forsyningssystemet for så dyrere. Både skrog og maskineri kunne
overdekket tørrdokk, dimensjonert etter stor virksomhet. 11962 ble imidlertid seks bygges i Norge, og serien ble bestilt fra
de nye fregattene, foruten verksteder for fartøyer kansellert av økonomiske grun- Marinens Hovedverft på Karljohansvern.
motorer, instrumenter, våpensystemer ner, 3 Sleipner-klasse patruljefartøyer og Til korvetter på 600 tonn fantes det
osv. Det var også meningen å trekke sivile 3 Storm-klasse kanonbåter. ingen egnet type i NATO, så konstruk
verksteder inn i vedlikeholdet; således I valg av fartøystyper så en seg rundt sjonsoppdragetble av Marineavdelingen
kom Bergens Mek Verksteder i mange i NATO og fant her enkelte mulige typer. ved Marinens Hovedverft gitt til Aker
år til åha fast oppdrag. Til fregatter festet en seg først med den gruppen. De fem fartøyene ble også be-

KNM Utstein er bevart ved Marinemuseet.

Kanontårn, trolig 10 cm kanoner fra Hunt-klasse jager.

Valg av fartøyer amerikanske Claude Jones-klassen på

stilt derfrå og bygd ved Nylands Verksted
i Oslo. Imidlertid ble tre av dem kansel
lert, og bare Sleipner og Æger ble bygd.

Valg av undervannsbåt fait på den tys
ke Type 205 som ble tilpasset norske krav
som Type 207. Ved å velge så pass små
«kystundervannsbåter» kunne Norge få
hele 15 enheter, bestilt fra Rheinstahl
Nordseewerke i Emden.

Konstruksjonsoppgaven for motorka
nonbåtene ble gitt til Bergens Mek Verk
steder, på basis av et konsept fra Skipstil
synet i Marinen basert på et stålskrog. En
prototype, KNM Storm ble levert i 1963 for
utprøving, før serieproduksjonen startet
i 1965.14 ble bygd ved BMV og seks ved
Westermoen Hydrofoil i Mandal.

Av MTBer ble det bestilt ytterligere
åtte Tjeld-klasse med treskrog og diesel
motor fra Westermoen i Mandal. 11966,
etter at det bl.a. var oppnådd innsparin
ger pga seriebygging, ble det bevilget
penger til bygging av seks MTBer basert
på Storm-klassens stålskrog til erstat
ning for seks gamle MTBer av Rapp-
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klassen. Disse seks av Snøgg-klassen ble vedstammen til godt ut på 1990-tallet, måter Sjøforsvarets «gode år» med bred
bestilt fra Båtservice Verft i Mandal, da Forsvaret generelt og Sjøforsvaret virksomhet, stor faglig dyktighet og en
men faller egentlig utenfor Flåteplanen ble bygd ned. En ny generasjon fregat- distinkt marinekultur.

\

Fregatten KNM Bergen var et produkt av Flåteplanen av 1960.

i

Fregatter

Korvetter

MTB’er

MKB’er

Ubåter

Minesveipere*

*byttet med Belgia mot KNM Lågen og Namsen

av 1960.

Den «nye» marinen
Flåteplanen av 1960 skapte den nye SES-MTB'er fra Umoe Mandal. svarets Forsyningskommando 1990
norske Marinen, eller maritime del av Atskillige tusen nordmenn har tjenes- Thomassen, Marius: 90 år under rent norsk
Sjøforsvaret som våpengrenen het fra tegjortombordpåfartøyenesomblepro- orlogsflagg. Bergen 1995
1957. Fartøyene kom til å utgjøre ho- duktet av Flåteplanen. Det var på mange
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Oslo

Bergen

Trondheim

Narvik

Stavanger

Sleipner

Æger

Tjeld-klasse
Storm-klasse

Kinn

Kya

Kobben

Kunna

Ka ura

Ula

Utsira

Utstein

Utvær

Uthaug

Sklinna

Skolpen
Stadt

Stord

Svenner

Tana

Alta

Glomma

m\

1966

1967

1966

1967

1965

1965

1966

1963-66 Sel, Hval, Laks, Hai, Knurr, Lyr, Skrei, Delfin
1963-57 Blink, Glimt, Skiold, Trygg, Kjekk, Djerv, Sku

1963

1964

1964

1964

1965

1965

1965

1965

1965

1965

1966

1966

1966

1967

1967

1953/66 Roeselaere, MSC 10

1953/66 Arlon, MSC 104

1953/66 Bastogne, MSC 151

f9

Marinens Hovedverft

Marinens Hovedverft

Marinens Hovedverft

Marinens Hovedverft

Marinens Hovedverft

Nylands Verksted

Nylands Verksted

Blink, Glimt, Skjold, Trygg, Kjekk, Djerv, Skudd, Arg, Steil, Brann, Tross, Hvass, Traust, Brott,
Odd, Pil, Brask, Rokk, Gnist, Storm

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Rheinstahl Nordseewerke

Roeselaere, MSC 103

Arlon, MSC 104

f/j

ter og undervannsbåter overtok, mens
MTBer og MKBer ble enkelt strøket fra Kilder:
oppsetningsplanene - men pådyttet av Mo, Sverre: Norske marinefartøy, Bergen 2008
politikerne i form av seks Storm-klasse Pettersen, Thorleif: Flåteplanen av 1960. Sjøfor-

Minesveiperen KNM Alta er bevart som veteranskip i Oslo og er et
samlingspunkt for tidligere marinefolk.

il
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mod Dealy-klasse

mod Dealy-klasse

mod Dealy-klasse

mod Dealy-klasse

mod Dealy-klasse

Sleipner-klasse

Sleipner-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

Kobben-klasse

treskrog

treskrog

treskrog



Dag Bakka jr

Sandnes 60!
Den 23. mars 1950 la passasjerskipet Sandnes ut fra Nylands Verksted i Oslo under kaptein Eilif

Samuelsen med kurs for hjembyen. Her ble Sandnes presentert for publikum to dager senere før den

ble satt inn i Nattruten mellom Stavanger og Bergen. Skipet imponerte de fremmøtte med sine vakre

linjer og stilfulle innredning.

Femti år senere er mye forandret.
Nylands Verksted er forlengst
borte og det gamle verftsområdet

med tilliggende godshavn har veket veien
for Operaen i Bjørvika. Rederiet - Sand
nes Dampskibsaktieselskab - er forlengst
borte som transportbedrift, og Nattruten
er ikke mer enn et minne. Men skipet
Sandnes er her fremdeles, like vakkert
og fortsatt med sin stilfulle innredning;
flaggskipet i Norges flåte av veteranskip.

Sandnæs Damp var startet i 1891 og
tok året etter til med en ukentlig rundtur
på Bergen. Siden den gikk søndag kveld
fra Stavanger med retur neste kveld, fikk
den navnet «Nattruten». Her kom Det Sta
vangerske Dampskibsselskab med i 1897.
Nattruten utviklet seg til den raskeste og
mest brukte ruten mellom Stavanger og
Bergen, med anløp av Føresvik i Bokn,
Kopervik, Haugesund og Leirvik på Stord.
For selskapene skulle dette bli til et samliv,
ikke uten rivalisering og i perioder di
rekte strid, som strakte seg gjennom 76 år.

11946 ble ruten utført av dampskipene
Sandnæs og Stavanger I, begge fra 1914,
supplert av Bergen. Ruten hadde i 1948
65.000 passasjerer, men krevde nå ny ton
nasje. For Sandnæs Damp var Nattruten
selskapets viktigste rute, og selskapet
satset derfor på et virkelig flaggskip, be
stilt fra Nylands Verksted rundt 1945. Sta
vangerske valgte derimot å bygge om et
Kil-klasse eskorteskip til formålet - HMS
Kilchattan som ble omfattende ombygd til
Stavanger og satt i fart i mars 1950.

Det var konsulentfirmaet Knud E
Hansen i København som tegnet skipet
og skipskonsulent Paul Kavli i Oslo som
stod for detaljløsninger. Skipet skulle ha
en lengde på rundt 220 fot (mot 180 fot for
gamle Sandnæs), og plass til passasjerer,
post og ekspressgods. I arrangement og
eksteriør var det uten tvil inspisert av
DFDS-skipet Kronprins Olav fra 1937 med
smekre linjer, strømlinjeformet skorstein
og loggende mastre.

En sprek 60-åring; Sandnes er kanskje flottere i dag enn noensinne.

Det var konstruert med tre gjennom- som reserve- og avløsningsskip, mens
gående dekk: Værdekket (A-dekk) med Stavanger I fikk navnet Kong Sverre og
1. plass spisesal og noen lugarer, B-dekk fortsatte i Nattruten med en ukentlig
med inngangshall for 1. plass midtskips rundtur.
og 2. plass akter, med 2. plass salong Ruteplanen var fast gjennom alle år:
lengst akter og ellers lugarer. C-dekk var 21.00 avgang fra Skansekaien, Stavanger
et gjennomgående lugardekk brutt av 22.30 ankomst Føresvik
maskincasing og trunker for lasterom- 23.30 ankomst Kopervik
mene forut og akter. Som ny hadde skipet 01.15 ankomst Haugesund
146 køyplasser på 1. plass og 76 på 2. 03.45 ankomst Leirvik
Lugarene hadde innlagt vann, men ikke 07.30 ankomst Bradbenken, Bergen
toalett. Mannskapet hadde som vanlig
lugarene lengst forut på C- og B-dekk, Tilbake gikk skipene kl 2200 fra Bergen
med maskinbesetningen lenger akter på med ankomst Stavanger 0800 neste mor
styrbord side. Skipet hadde sertifikat for gen. Ekspeditør i Bergen var K A Foss for
inntil 650 passasjerer i ruten. Sandnæs Damp.

I maskinrommet stod en 6-sylindret Nattruten stabiliserte seg ut gjennom
Atlas Polar, svenskbygd, på 1800 bhk. 50-årene med rundt 80.000 passasjerer.
Under prøveturen kom skipet opp i Inntektene fra ekspressgods og post var
16.37 knop. også viktige. Ruten hadde en ganske

værforhold. De nye skipene i 1950 var
Nattruten imidlertid utstyrt med radar, noe som
Stavanger ble satt inn i Nattruten 22. hjalp i usiktbart vær.
mars og Sandnes tre dager senere. Gamle Sandnes ble i februar 1955 sendt til
Sandnæs ble nå omdøpt Soma og fortsatte BMV Laksevåg, hvor det ble innreder

utrolig regularitet, til tross for krevende

Foto fra Ryfylke Dampskibsselskab.
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Nattruteskipet Sandnes på sine faste plass ved Bradbenkutstikkeren i Bergen.
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Foto: Dag Bakka jr i november 1969.

. -

\_ GEAfi .J ! 1 ] i1j ; ! I f Ii ' JI j 1 IjCHAIN IKR._4_^ 1 „ /

LL _^ _p^_..j_ --- _ ENG,NE R00A1 :- =—i—il, ~1 J ——1 -—F0RE ~Jy
I—R )(\ 11 IJj l:;! i!; n ! ei    :.: ;: !rrrhT!-!':'rrkr-:: iTTiIt’ ::: j., iELFVATIUN



Skoleskipet Gann ved sin faste plass på Tømmerodden.

flere lugarer på 2. plass med tilsammen rutenble etter hvert påtagelig. Fra januar navnet endret til Vikingfjord. Møkster
40 køyer. Olav Opsahl overtok som fører 1963 ble Kong Sverre omsider trukket ut hadde ingen konkrete planer for bruk
i 1956 og ble avløst av Ola Ueland i 1963. og avløst av Kronprinsesse Märtha som av skipet, men så mulighetene av utleie

Oppstarten av Hydrofoilruten Sta- ruten tredje skip. som avløserskip i Hurtigruten eller som
vanger-Bergen i juni 1960 med Vingtor Bedre kommunikasjoner, som hydro- losjiskip. Fra januar ble skipet utleid som
og Sleipner kom naturlig nok til åta pas- foilrute, fly og bedre veiforbindelse losjiskip i Arendal, og som mannskap på
sasjerer fra Nattruten. Hydrofoilruten førte til fortsatt nedgang i trafikken turen til Sørlandet ble de kontoransatte
var et samarbeid mellom Stavangerske og for Nattruten. I 1970 var passasjertallet mønstret som mannskap.
Sandnæs Damp i forholdet 60/40, og pas- kommet ned i 47.000. Året etter startet Etter bruk som losjiskip og deretter ho
serte i 1965 100.000 passasjeren Gradvis selskapene i fellesskap opp godsbilrute tellskip i Arendal sommeren 1975 ble den
ble også hydrofoilsesongen utvidet, og mellom Stavanger og Bergen. Nattruten utleid ved offshore-anlegg andre steder,
nedgangen i passasjertilgangen for Natt- sang på siste vers. Rogaland Sjøaspirantskole drevet av

Gann hakker ut fra kai i Kopervik, 1985.

Foto: Dag Bakka jr Sandnes ble etter etpar uker kjøpt av

De resultatene for 1972 viste under
skudd ble roteordningen fra 1. oktober
1972 lagt om til en pool-ordning med
Sandnes og Kronprinsesse Märtha. Sta
vanger gikk nå i opplag.

En mer omfattende nyordning ble nå
organisert i samarbeid mellom Sandnæs
Damp, Stavangerske og Hardanger Sunn
hordlandske Dampskipsselskap. 1. juni
1974 startet den felles «Flaggruten» med
nye Westamaran 95 hurtigbåter. Derved
var Nattrutens avløser kommet i sving -
den 31. august samme år gikk Sandnes og
Märtha sine siste turer i ruten.

Et nytt liv

Simon Møkster, Stavanger, for 1.5 mil
lioner. Ved levering 3. oktober 1974 ble
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Det store øyeblikket: Sandnes males opp i sine gamle farger ved Skude Verft 15. april 2007.

Unge Sjømenns Kristelige Förening i fortsatte, og mange kunne fortsatt glede Skoleskibs Institution for 6.1 millioner
Stavanger, hadde siden 1949/50 drevet seg over åse kystens vakreste skip i fart. kroner. Ved levering 9. november fikk
skoleskip basert på Tømmerodden på Etter syv års tjeneste kunne Rogaland skipet navnet Sjøkurs og overtok etter
Buøy. Det tredje skoleskipet ved navnet Sjøaspirantskole i september 1995 over- det gamle skip ved samme navn - det
Gann, den tidligere lystyachten Vanadis føre virksomheten til hurtigruteskipet tidligere ruteskipet Salten fra 1953 som
fra 1924, pådrog seg i 1977 brist i veiv- Ragnvald Jarl fra 1956. Overtagelsen nå ble kjøpt til Stavanger som veteran
tappen på babord hovedmotor. Dette skjedde i Bergen 9. september, da mann- skipet Gamle Salten.
ble oppdaget under vanlig overhaling i skapet fra Gann flyttet over til hurtig- Nya Sjøkurs tok over som skole- og
november 1977, noe som førte til at moto- ruteskipet, som kort etter arvet navnet. internatskip i Kongshavn i Randesund,
ren ble kondemnert av DNV. Reparasjon Vår Gann ble solgt videre til skoleskip hvor den representerte en viss utvidelse
ville komme på 1.2 millioner, foruten at i Kristiansand, til Sørlandets Seilende av virksomheten ved Sørlandets Mari-
kursvirksomheten ville måtte bli avbrutt.

Møkster, som hadde vært styremed
lem i USKF, tilbød da skolen å kjøpe
Vikingfjord, som nå lå i opplag. Etter
bunnbesiktelse ble skipet overtatt i dok
ken til Georg Eides Sønner i Høylands
bygd på Halsnøy 9. februar 1978. Det ble
betalt med 1.3 millioner, og föreningen
investerte ytterligere 1.3 millioner i
ombygging og tilpasning. Blant annet
ble båtdekket forlenget akterover med
spisesal for 180 personer på A-dekk og
ellers nytt brannvarslingsanlegg, nye
livbåter og daviter, kjøl/fryserom, osv.

Etter levering 30. april 1978 kunne ut
styr og elever flyttes over fra gamle Gann
til den nye, og Møkster tok den gamle
som delbetaling. Hvitmalte Gann med
gul skorstein og triforksymbolet i skor
steinen ble nå senter for virksomheten på
Tømmerodden. Sommerturene på kysten
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medarheidere.
Noen av de aktive som holder skipet gående. Fartøyvernet er kritisk avhengig av dyktige

Foto fra Ryfylke Dampskibsselskab

Foto: Alf J Kristiansen
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time Videregående Skole. Den forble
hvitmalt og velstelt og var på tokt ihvert
fall så langt som til København.

Våren 2007 skjedde det at Rogaland
Sjøaspirantskole kjøpte hurtigruteskipet
Narvik fra 1982 som nytt skoleskip. Gann,
ex Ragnvald Jarl, ble da ledig og kjøpt til
Sørlandet som ny Sjøkurs. Interessenter
i Stavanger så da muligheten for å få
gamle Sandnes «hjem» igjen til Stavanger.
På kort lyktes det å få inn tilstrekkelige
midler, og handelen gikk i orden for Ry
fylke Dampskibsselskab AS, som allerede
eide Gamle Salten. Den 8. mars kunne
de tre blad Gann samle seg på Vågen i
Stavanger: Nye Gann ex Narvik fra 1982,
den utgående Gann ex Ragnvald Jarl fra
1956 og Sjøkurs fra 1950.

Fra Stavanger gikk skipet til dokkset
ting ved Skude Verft i Skudeneshavn
for endel nødvendige arbeider. Offisiell
levering fant sted 24. april, da navnet ble
offisielt ført tilbake til Sandnes. Oppmalt
i SDAs gamle farger med grønt skrog,
grønn og hvit skorstein og gule mastre
gjenoppstod nattruteskipet Sandnes.

Ved ankomst til Stavanger 26.april var
det som sirkelen ble sluttet. Sandnes var
kommet tilbake til sitt hjemmedistrikt.
Det var som et eventyr.

La oss være evig takknemlig for de
aktive rundt Sandnes, for innsatsen som
gjøres for å holde dette kystens vakreste
skip i drift og i live. Måtte den enda seile
til glede for en generasjon eller to...

ms SANDNES LCFB
1500 brt 221.7/36.1/21.2 ft
6-syl 1800 bhk Atlas Polar
3.1950 Nylands Verksted, Oslo -374

2.1955 Ombygd ved BMV Laksevåg,

10.1974 Simon Møkster, Stavanger,

4.1974 Unge Sjømenns Kriste-

5.1978 Levert fra Georg Eides Sønner,

11.1995 Sørlandets Seilende Skoleskibs

4.2007 Ryfylke Dampskibsselskab AS,

Levert til Sandnæs Aktie-
Dampskibsselskab, Sandnes

flere 2. plass lugarer

for NOK 1.500.000,
nytt navn Vikingfjord

lige Förening (Rogaland
Sjøaspirantskole), Stavanger,
for NOK 1.3 mill, omdøpt
5.1978 Gann

Høylandsbygd, etter ombyg-
ging: 1534 brt

Institution, Kristiansand, for
NOK 6.1 mill, omdøpt Sjøkurs

Stavanger, for NOK 9.7 mill,
omdøpt til Sandnes
Fortsatt i fart

Til tross for visse tilpasninger under tiden som skoleskip ble salonger og fellesarealet
pietetsfullt tatt vare på. Slikfremstår nattruteskipet Sandnes i dag med et praktisk talt
autentisk interiør i store deler av overbygningen. Foto fra Ryfylke Dampskibsselskab.
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Geir Gullaksen

førstereiserfaringer 1972-73
- og retur til New York 36 år etterpå
Med spesiell takk til Arne Sognnes.
Han var blant dekksmannskapet på Statsraaden da jeg var elev og har vært til stor hjelp med hele historien

Med en oppvekst i Øvre Årdal helt oppi grensa til Jotunheimen, var ikke det mest naturlige valget

å dra til sjøs. Det var jo ganske greit å begynne på det som den gang var Årdal og Sunndal Verk (nå

Hydro Aluminium Årdal). Kan ikke huske helt sikkert når jeg fant ut at jeg ville bort derifrå, men det

var tidlig. Før jeg ble født var min far i ca. 2 år på M/S Elin Horn , en Cl-A båt på 7916 dwt tilhørende

A7S Jacob Kjøde, Bergen, (bygget 1942 som Cape Spencer i Beaumont, Tx), og det kom jo noen historier.

østen 1971 kom det tilbud om å Åtte gutter fra Øvre Årdal fikk plass. jo forbredes på langfart! Det var avgang
dra på skoleskip og gå på ung- Totalt var det elever fra 16 forskjellige fra Bergen den 6. og ankomst Måløy 7.
domsskolen samtidig. Kurset skoler. januar. I Måløy ble Statsraaden belagt

skulle avholdes om bord på Statsraad Det var oppmøte 4. januar 1972 i ved Fiskarkaien og der ble hun liggende
Lehmkuhl. Det var også et samarbeid Bergen. Skuta hadde ikke vært i bruk på under hele oppholdet,
med Måløy ungdomsskule. Dette skulle en stund. Det var veldig kaldt, og provi- Statsraad Lehmkuhl; Norges desidert
avholdes mellom januar og april 1972. anten var ikke på topp. Etter hvert ble største seilskip (og peneste): 1701 br.t,
Søknaden var stor, ca. 20 %av de som det bedre, vi hadde proffe kokker. Jern- 98 m lengde m/klyverbom. Tremastet
søkte, måtte på venteliste. kumelk var jo en ny erfaring, vi skulle bark (to master med skværseil og en

Skoleskip og
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fra New York. Foto via Odd Aase
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Skoleskipsgutter på landgangen, nærmest står Roar Danielsen, forfatteren er nummer ni, med briller.

mesan mast), bygget 1914 i Geestemiinde 11972 var det Hilmar Rekstens Rederi og det var en del frafall med en gang.
(nåværende Bremerhaven) med navnet som eide skuta. Han hadde kjøpt den i Etter en tid var det bare 2av de som
Grossherzog Friedrich August. Hun kom 1967 for å unngå at den havnet i utlandet. fullførte kurset som ikke ønsket å reise til
til Bergen i 1921 og skiftet under 2. ver- Den maritime delen av utdannelsen ble sjøs, vi andre var frelst. Full sjøguttskole
denskrig navn til Westwärts da tyskerne bekosta av rederiet, resten var et spleise- og de fleste skolefagene, det ble lange
overtok skipet. Etter krigen ble skuta lag mellom Kirke- og undervisningsde- dager. Når vi var ferdig, hadde bestått
påkostet rundt 1 million kroner, og var partementet og kommunene vi kom fra. kurset og fylt 16 år, kunne vi reise i uten
tilbake som skoleskip. Det var ganske strenge regler ombord riksfart. Kaptein ombord var Odd Fosså

Flotter gutter på banjeren. Foto: Arne Sognnes

og maskinsjef var Magnus Arnesen.

Dagliglivet om bord
Purring 6.30, vi sov i hengekøyer og de
måtte da ligge i køykister om dagen.
Frokost var fra 8-8.30. Deretter lesing.
Fra 9.30 til’12.00 dagens praktiske oppgå
ver. 12.00-12.30 var det middag. Det var
så oppstilling, og arbeidsfordeling. 14.15
dro noen på skolen og resten fulgte etter
15.30. Skoleslutt var 17.00, så dagens siste
måltid og bakstørn.

De som hadde mulighet, kunne gå i
land 18.30. Penger fikk vi en gang i uka,
alle samme beløp. Noen få kroner. Sendte
et brev hjem om penger til brevpapir og
frimerker. Husker skulfelsen da jeg fikk
tilsendt dette og ikke penger. Gamle
matrosdresser fra 50 tallet var uniformer,
det kunne være problemer med pressing

SKIPET NR. 1 - 2010

Foto: Bergens Tidende
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' Sl , * hadde ikke lov å røyke. Brannfaren gjorde Etter kursets slutt var det tilbake til
ÆM :l| 2 ting: 1) fast røykeplass, 2) de fleste be- Bergen og avmønstring 4.april. Utleve

å ill gynte røykekarrieren. I begynnelsen var ring av bankbok med 10 kr fra Bergen
Mjfcg V|| det mye besøk ombord og «alle» i Måløy Privatbank skulle sikre nye kunder.

Guttene klatxex i xiggen på Statsxaaden
undex oppholdet i Måløp. Foto: Arne Sognnes som jeg klina med bak hotellet). Vanlige var det blitt pentry (SUKK)

1

banjer laget jo en del snakk, og «rare Det var dekk/maskinlinje og egen
f lyder». Synderen var jo ikke lett og skille bysselinje. Jeg var bestemt på å reise ut

8 SKIPET NR. 1 - 2010

følger når det regnet. Måløy. Husker jeg ble overraska da flere
Av og til brukte båtsmannen lomme- av de som hadde vært i fiskebåt fra de

lykt for øreinspeksjon, så grundig vask kunne gå, ikke kunne svømme. I Årdal

1

Foxfattexens kullfxa Statsxaad Lehmkuhl i 1972.

avbukser. Lærte her et triks med å stryke fag hadde vi på ungdomsskolen, så der ble
inn såpe i pressen, noe som fikk fatale jo det møte med de andre ungdommene i

hver dag måtte til. 40 gutter på hver var det basseng, og vi kunne,

ut i mørket. De fleste var 15 år gamle, og i maskinen

var vel en tur nedenom. Men etter en Vi var på et tidspunkt blitt lovet litt
stund var jo ikke Gate 1 i Måløy verdens kystseilas med Statsxaaden. Skuffelsen
mest spennende sted ågå frem og tilbake. var stor da vi på dette kurset aldri kom
Vi var en flott gjeng ombord og vi fant på under seil. 12002 var jeg tilbake som med
forskjellige ting. De av oss som var veldig seiler sammen med min sønn Oliver. Vi
bestemte på å prøve oss i utenriksfart, hadde en flott seilas i Nordsjøen; Bergen
jobbet jo litt med lekser og praktiske Invergordon-Kirkwall-Lerwick-Bergen.
oppgåver. En del av gutta var jo fra Måløy (869 nautiske mil utseilt distanse).
og i nærheten. De hadde jo venninner og Det var da 30 år siden sist jeg var om
det var noen som synes det var «litt» spen- bord, det var ikke så store forandringer,
nende ågå på kino med oss. (hilsen til Kari men; der jeg hadde hengekøya mi (nr: 87)

I



11998 ga forlaget Alma Mater ved for
fätteren Kjartan Rødland ut en praktbok
med tittelen; STATSRAADEN. Boka har

tekst både på norsk, engelsk og tysk. Det
står IKKE et ord der om dette kurset. Baie Comeau

Synd, jeg synest det er en viktig begiven- M/S BAIE COMEAU
het at det vinteren 1972 ble holdt et kurs A/S Inger (Jacob Kjøde), Bergen
for ca 70 mulig fremtidige sjømenn om- 12085 dwt - 5850 bhk Bremer Vulkan -
bord... (der fikk jeg frem den meningen). MAN

Av oss fra Øvre Årdal som deltok på Sjøsatt april 1960. f
dette kurset var det Roar Danielsen og Solgt mai 1978 til Cellac Navigation SA,
jeg som kom i utenrikssjøfart. Han seila Panama for 820.000 US dollar. Omdøpt L
i byssa. Hilsen til Roar som jeg fikk et til Guia. Påbegynt hugging i Kaohsiung
hyggelig møte med i Oslo sommeren 09, 16.01.1985. '-I
historiehjelp også. \ . 11 ,, - - ‘\i

Fra Bergen var det hjem til Øvre Årdal Avispapir til Daily News i New York

for å fullføre ungdomsskolen. var skipets last. Om sommeren hendte Jp* • -,y
Jeg satte meg da opp som hyresøkene det at vi tok med passasjerer og deres

på arbeidskontoret. Men ferdig med biler fra New York. Det var 6 doble pas- ||

skolen var det veldig stille fra den kanten. sasjerlugarer av flott standard. Kan ikke |L_
Jeg var da fylt 16 og hadde jo sjøgutt- huske at de alle ble brukt samtidig. Baie I

skole (altså overmoden for utreise). Comeau hadde navn etter plassen med j  
Min far tok da en telefon til Jacob samme navn som ligger i Canada, på * TheM.s. Baie comeau docks at the Newsprint Terminal buiid-

Kjødes Rederi (hvor han seiv hadde seilt nordsiden inne i Saint Lawrence-bukten |j lng « the toot of oykeman st., Broouyn. compieted in 1951
på 50-tallet). i den fransktalende staten Quebec. Baie at a cost of *3,000.000. the Terminal can store 39,000 tona

Og jo da, de kunne gi meg hyre som Comeau var utvilsomt det norske skipet | of newsprint fot the news in its 200,000 sq. ft. of nreproof
sjøaspirant. SÅ; 17 dager etter skoleslutt, som mellom 1960 Og 1978 hadde flest space. The modetn stnioture, located on Buttermilk Channel.
10. juli 1972 mønstret jeg i Bergen, og dro anløp mellom disse to havner. Jernbanen I has a 422-foot dock, doubie-træk ran faduties and nve
med direktefly til New York. (16 år, 1 mnd tok over papirfrakten da det ble bygget en < truck bays.
og 20 dager gammel) Det var min første jernbaneferje. Da jeg var om bord, var det *

flytur. Reiser sammen med smører Egil kun turer mellom disse to havner. MEN; |
B. Larsen og kokk Håkon Strand. Vi gikk kjedelig var det ikke. Turen tok normalt
ombord i M/S Baie Comeau. 9-10 døgn. Da en tur utgjorde papir for ca

l

 

Far og sønn Oliver G
Tangen som medseilere
30 år senere.
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Skipet og innkjøpt bil i Baie Comeau.

8 dagers avisdrift, fikk avisen papir også
fra andre skip og med jernbane. Båten
var spesielt tilpasset havna i Brooklyn.
3,5 døgn opp, 3 døgn lasting og 3,5 døgn
ned. Vanligvis 3-4 liggedøgn i New York.

Med 9 mnd kontrakt ble det jo noen
dager under land. Har undersøkt en del
om skipet. Det hadde ikke mange turer
utenom denne ruta på 18 år. Ca 370 turer
og 3,7 millioner papirruller er jo noe det
står respekt av. 1970 fikk Baie Comeau en
utmerkelse fra AMVER, siden 1960 var
skuta tilknyttet systemet.

Hilsen til kaptein Odd Aase som var
om bord i til sammen 8 år. Stod ombord
hele «min» periode. Vi mønstret av
sammen. Han seila også sammen med
min far på Elin Horn i 1953. Pr. telefon
var det info å få fra ham.

Baie Comeau var utskipningshavn for
treprodukter og korn. Var på kino der og
så for første gang en «dubba» helaftens
film. Husker det var rart å se at lyden og
munnbevegelsene ikke stemte overens,
alle snakket jo fransk.

Få av lokalbefolkningen kunne/ville
snakke engelsk, det var ikke så mange vi
kom i kontakt med. Vi var på en måte pa
riakaste, det var også en indianerstamme
som hadde reservat like i nærheten. Flere
ombord fikk veldig god kontakt med noen
av kvinnene fra stammen. Jeg var nok litt
for ung og hadde ikke det helt store gjen
nombruddet. Prøvde så god jeg kunne.
Noen av de yngste ble venner, vi var flere

Kaptein Odd Aase med skipets imponerende
premiesamling.
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fra båten som var på besøk i reservatet. imponert over den tekniske tilstanden
Har nå i ettertid snakket med Egil Far- på skipet.
sen som var to ganger ombord på Baie Det var to på hver vakt, både på dekk
Comeau, og har vært tilbake på besøk i og dørk.
reservatet. Han forteller om en flott mot- På Statsraaden hadde vi jo sjømanns
tagelse, men stort alkoholforbruk, spesi- opplæring, her var nok realitetene an
elt blant den mannlige delen av stammen. nerledes. Byssegutt, dekksgutt og mas-
En del barbesøk ble det også. En ganske kingutt var det om bord, jeg var aspirant,
tøff bar hadde stripping på programmet, kom utenom og var yngstemann om bord.
en litt voksen kvinne var hovedpersonen, Dette var den eneste båten jeg var på-

veldig pinlig var det å oppdage at hun var
litt eldre enn min mor.

stor glede av det. Trossefestet på land ble
truffet en kveld, og dermed var den bilen
historie, men det kom flere.

Det var også anløp av andre norske
skip her. En gang var skipet med handels
flåtens flotteste navn fortøyd aktenfor
oss, vi var en del på besøk hos hverandre.
M/S Geira, Leif Erichsens Rederi i Ber-
gen. (15900 dwt, bygget i Gøteborg 1963).
Var i Bergen 2002 og fikk da se modell av
Geira på sjøfartsmuseet.

Livet ombord og i New York
12 år gammel var skuta da jeg kom
ombord, den var godt holdt, men var
vel «litt» slitt. Møtet med kakkelakker
gjorde stort inntrykk. Likevel fikk det
en klassing i Newcastle 1976, der de var

Noen av gutta spleiset på bil og hadde
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mønstret som hadde alle guttestillingene,
det var et ungt mannskap. Hensikten
med sjøaspiranter var å få kombinerte
motormenn/matroser (og/eller skipsme
kanikere) Dekk/maskin, 6 mnd på hver
plass. På resten av «mine» båter var det
alternering med diverse dekksarbeid,
seiv om mønstringspapirene sa smører/
motormann. Sjøaspirantordningen var
ingen suksess for meg. Må nok seiv ta
en del av skylden for det, forsto ikke hva
det innebar. Var villig til å skrive under
hva som helst for å få komme meg ut til
sjøs; 6 mnd på dekk var en grei erfaring.
Ombord var de overrasket da det kom en

sjøaspirant, det var ikke noe opplegg for
det. 3 mnd i maskinen, der jeg egentlig
skulle være 6 mnd for å fullføre kontrak
ten, ble det aldri noe av. Etter 9 mnd var
det jo fri hjemreise, og jeg var klar for
nye opplevelser.

Da jeg stilte i messa første dag, og ble
satt sammen med lettmatros Kjell Gryt
vik til å male skutesida på stilling, forsto
jeg at nå var alvoret begynt. Kjell var en
veldig hyggelig gutt, han lærte meg mye.
I mitt arbeid med denne artikkel har jeg
fått vite at han er død. På dekk var min
plass blant dagfolka. Deltagelse i det van
lige vedlikehold ombord var hverdagen.

Ble tatt med en runde på land og vist
fram på de nærliggende sjappene. Da
det ble drevet «litt» sigaretthandel med
nærområdet var vi ganske populære og
fikk vanligvis gå uten store problemer.
To av gutta ble robbet etter en fuktig
kveld, de kom om bord i trusa. Da dette
ble snakket om på bårene dagen etter, ble
alt levert om bord som de hadde mistet.
Området ble regnet som farlig, ingen gule
taxier ville kjøre helt ned. Vi byttet da til
en sivil taxi lenger oppe i Brooklyn som
kunne kjøre oss om bord. Under land
var det vakter, med faste brannrunder,
sjekking av trosser og lignende. Nattvakt

i New York var favoritten. Oppdaget da
byen på dagtid.

Brooklyn var vår havn, piren var nr 13,
også kalt Foot of Dikeman. Hovedgata i
dette området var Van Brunt som via Car
rol ledet oss opp til hjørnet av Colombia/
Gane street, der den legendariske Otto'S
bar var. Det var ca 10-15 min å gå. Otto
var på dette tidspunktet en godt voksen
mann, men full av liv. Jeg måtte sitte ved
baren. Kom det inn noen han ikke kjente,
ble ølflaska kjapt byttet ut med Cola. Det
var jo flere som ikke var gamle nok for
servering, han visste at nektet han meg
eller noen andre servering, da brukte vi
pengene på andre sjapper.

Ottos første og siste stopp stod det
med store bokstäver på utsiden. Det var
sannheten for mange. Otto hadde laget
til et toalettsete med lokk og satt opp
på veggen, ved og dra i en snor åpnet
lokket seg. Inne i ringen var det bilde av
Otto. En måtte da betale en runde. Den
danske sjømannsjappa Montero ble også
flittig besøkt. Montero's var kjent for sine
fargede «vertinner». Den var plassert i
Atlantic Avenue like ovenfor Kronborg
Bar. (476 meter fra Ottos). Long Island bar
& restaurant var plassert litt lenger oppe
på høyre side. Her ble det spist middag.
På bårene var det kvinner som gjerne var
en mellomting av venninner og horer.

Dette området var jo et oppkomme
av opplevelser og historier. Barber Line,
Hoegh Line, Norske Amerikalinje (laste
skipene) og danske Maersk-linjen holdt
til i området, sammen med flere andre.
Møtte og her en del uteseilere som livet
ikke hadde stelt så godt med. Det var
historiene fra Østen og Sør-Amerika
som pirret og var medbestemmende for
at dette ville jeg også være med på. (og
slik ble det jo).

Ved en tilstelling på sjømannskirka
romjulen 1972, var mannskap fra 11 nor-

Ottos Bar, som den varpå 70-tallet.

ske skip tilstedet. Vi var ofte på kirkebe
søk, det var ca 20 min å gå fra båten. Vi
ble med våre regelmessige anløp, regnet
som fast inventar. Wilhelmsen båten
M/S Tampa (1976-1982) (ex-Fernlake)
hadde fått satt inn containerseksjon og
kappet baugen ca en meter. Dette pga
havneutgifter pr meter i Bankok. Rare
greier, og direkte pent var det ikke. M/S
Texas(1977-1982) (ex-Fernview) delte
samme skjebne.

Det ble mange turer rundt i New
York, ofte alene. Der fantes opplevelser
på hvert gatehjørne. Første baren, var
bare en to, tre hundre meter fra båten,
den ble gjerne første stopp. På en av de
første turene satt vi inne i baren da det
hørtes skudd rett utenfor. Mot bedre
vitende, styrtet vi ut for å se hva som
var på gang. Det var en politimann som
hadde skutt hull i dekkene på en bil som

Gateskilt med kjente adresserfor
tørste gutter.

prøvde å stikke av. Slikt gjorde inntrykk
på en 16 åring fra Indre Sogn. Inntrykk
gjorde det også da en farget kvinne kom
ombord med sin baby og ville gi den bort
til oss. Hun trodde vel at vi som hadde
arbeid og mat kunne ta oss av barnet.
Besøk fra land fikk vi en del av. Det var
ingen kontrollpost på land, og vakta var
jo ikke ved gangveien hele tiden.

Skipshunden Kompis mønstret på en

Foto fra www.shipsnostaIgia.com
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stund etter meg. Den ble tatt over fra en mye rustpikking og vasking. Den dag i begynt i maskinen, ga han meg riddersla
som skulle i fengsel. Dekksgutt Jim Hui- dag har jeg ett litt ambivalent forhold get med åsi følgene: «Jo da, det er greit å
bekkmo var den som tok ansvar. Det ble til hvitmalte stålskott. Skuta hadde en ha Geir på dekk under avgang/ankomst».
skaffet alle nødvendige papirer og Kom- enkel rigging, et par bommer for hver Det som kom best med av denne første
pis ble et fullverdig skipsmedlem. Den luke. Det var et mellomdekk i hver luke. opplæringen, var å «lære» båt. De siste 3
var med på tur på land, men prøve aldri Avispapiret kom i ruller, og ble stående mnd ombord var maskinen min plass. En
seiv og ta en alenetur. Opplevde flere lagvis. Det er jo bilde med denne artikkel, stund 8-12 vakta. Det var her jeg ville gå
gånger att den satt klar når vi skulle i og det som er litt spesielt er at enerluka videre og prøvde etter beste evne å følge
land. Fikk senere høre at Kompis var blitt ligger på bakken. På dekk var det båsen, med. Dette var til tider ikke alltid like
mor til to valper. Kompis ble på et senere Svein Solemdal som var sjefen!!! lett. Men, grunnlaget for flere båter ble
tidspunkt overtatt av en Odfjellbåt. Til å begynne med var han vel tøff, til her. Kom godt overens med de fleste,

Ved avgang/ankomst var jeg på bak- etter en stund forsto jeg at han var 100 % men ikke alle, det var en som var etter
ken. Som yngstemann ombord ble det fair. Han ble et forbilde. Etter at jeg var meg hele tiden og ved et par anledninger
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Baie Comeau i isen. ;
Snømåking omhord.
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1 Pause akterdekket.

1 1111 ui.. Frø hø re nede odd G Husevik, Ronald Vesterli og forfatteren,

oppe fra høpre Arild Hjelleseth og Arnfinn Skei.
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ga meg juling. Han var da beruset. Han i Kobe). Harry Holte var om bord i 15-16 meg oppskriften på hvordan en ble kvitt
var litt eldre og mye tøffere. (i dag ville år, han var 2.maskinist på disp. En veldig syken. Rådene var godt ment, men til
dette blitt kalt umotivert vold). En gang morsom type som hadde gått gradene fra liten hjelp. Det gikk bedre etter hvert,
kom han inn i messa om kvelden og be- motormann. Jeg ble satt til å være hånd- siden var det ingen problemer. Kunne
gynte å egle seg innpå meg. Da han ikke langer for han ved flere anledninger, vi kjenne små antydninger hvis det ble
fikk noen respons, ble han förbannet og kom godt overens. riktig ille. (vanligvis første runde med
ga meg en skikklig runde juling. Lærte å De første høststormene i ballast uten- uvær på nytt skip).
holde meg vekk fra han, tilværelsen ble for Halifax ble en forferdlig opplevelse, Kulde og is var det mer en nok av
mye bedre. Åsi i fra oppover i systemet sjøsyken holdt på å sette en stopper for i denne farten. Takket være russiske
var ikke aktuelt, det ville aldri blitt to- min sjømannskarriere. Tror det var isbrytere kom vi oss en gang ut fra total
lerert. Ble jo tøffere og sterkere jeg og. tanken på nederlaget ved hjemsendelse innefrysning. Nærheten til 2 russiske
Hadde siden aldri slike problemer på som var medisinen. De litt eldre med lasteskip reddet oss, vi ble med de ut i
noen båt. Det kunne jo gå en kule varmt i fartstid fra flere båter kunne jo fortelle åpent farvann. Det kunne bli tempera-
enkelte havnebyer, Geir var ikke han som
stakk av. Det var påmønstret en offiser
som hadde flere store idrettsbragder bak
seg, hans hobby var å banke opp flere av
de unge ombord av grunner som var helt
urimelige (han slapp unna med ansvaret
ved å gjøre dette på land). Her slapp jeg
unna da han av en eller annen rar grunn
hadde funnet ut at jeg var «egentlig en
kjekk gutt».

Egil Larsen fra Holsenøy som jeg møn
stret på sammen med, jungmann Ronald
Vesterli fra Mo i Rana, Frank Agledal
som nå bor i Eikeljord og hjelpegutt Odd
Rune Husevik fra Stord, var nær meg i
alder og stilling, vi hold en del sammen.
Matros Julio Escudeiro var fra Spania og
var et flott møte, han hjalp meg til rette.
Var med han i land og handlet klær. Vi
kunne da gå på de billige butikkene der
det ble snakket spansk. Begynner en et
sjøliv med å møte slike mennesker, er
mulighetene for at en utvikler seg til
rasist små. (Det hjalp også at jeg på neste
båt ble veldig forelska i en japansk jente

Matros Julio Escueixofxa Spania, han vax flere gangex
ombord i Baie Comeau og andre Kjøde-skip.

Egil Larsen ved kontrollpulten.
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Batsmann Svein Solemdal, lettmatros Ronald Vesterli
og smører Egil Larsen i messa.
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turer ned under 30 minusgrader. Etter hjelp. I dag mener jeg at statens behand- styrbordsiden var det dagligrom med tv
en tid om bord byttet jeg lugar og bodde ling av våre krigsseilere er en stor skam. som var veldig populært i New York. Det
i forkant av akterskipet med ventilen ut Lise Lindbaek's bok: «Tusen norske skip», var Skipper'n og andre tegnefilmer til 3
mot dekk. Når en da ble purret om mor- burte vært skolepensum. kaffen, det hendte at denne pausen varte
genen og ikke kunne se ut pga snøfall, Byssa var ett dekk over mannskaps- litt lenge....
ja da var dagens jobb helt klar. Det var messa og det var heis. Messemannen Skuta var en idrettsbåt. Mange store
greitmedsnø/regniNewYork, da kunne som nok var litt av en original, måtte bragder ble utført av mannskapet om
vi ikke losse. bruke tau for og få heisen opp/ned. Han bord. Det fantes en anselig premiesam-

Møtte her ombord en av de få krigs- plundret en del med dette, og jeg lærte ling. Da skuta ble solgt ville rederiet ha
seilere jeg var sammen med ute. Sterkt en del nye ord som ikke bør komme på samlingen hjem. Forsikringsbeløpet ble
åse denne voksne mannen, overstadig trykk. Det var en liten underoffisermesse satt til 41000 Dollar,
beruset, ligge svømmende rund på mes- ved siden av mannskapsmessa. Vi var 22 mars 1973 forliser M/S Norse
segulvet, gråtende og desperat rope etter unge og sultne, og rasjonering på egg/ Variant etter åha lästet kull i Norfolk.
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av mannskapet på nærmeste butikk og

bacon var ikke ok. Kikking på kosten var
jo et gjennomgående tema på de fleste
båter. Var ikke på noen annen båt med
så mye rasjonering på «populær» mat.
Vi fikk melk med 50 % vann innkjøpt i
Canada, melka hadde og gjerne vært en
tur innom fryseren. I New York var flere

kjøpte egen melk. Personlig synes jeg
det var et klart skille mellom offiserer og
mannskap, det gjorde et stort inntrykk da
de fleste av offlserene kom på besøk i full
uniform på juleaften. Den ble feiret i sjø
en på vei til New York, og gutten ønsket
han var hjemme. (innrømte det selvsagt
ikke). Lugarene til toppoffiserene var små
leiligheter og kapteinslugaren hadde bad
med badekar. Min første lugar var rett
over en kjølekompressor, brukte noen
dager før jeg fikk sove sammenheng
ende, en venner seg til det meste. Det var
enmannslugarer med felles dusj/toalett
ute i korridoren. Lugarene var slitte, flere
av oss malte sin lugar i lysere farger. På

Kontxolldøxken.
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I Gutta i maskinen: fra høyre står Harry Holte -
2 maskinist som stod 15-16 år ombord, deretter 1. maskinist,

reparatør og Egil Larsen lengst til venstre. |



Motormann Stein Gabrielsen er eneste
overlevende av 30 mann. M/S Anita
forlater samme havn med samme last.
Anita forliser også, en redningsbøye er
alt som blir funnet. 32 personer omkom
mer. Vi er utgående på ballast, skal ut i
omtrent samme område, kaptein Aase
får telefon fra den norske konsul om at
det er muligheter for skipsforlis. Det er
et forferdlig uvær, vi blir liggende inne i
havnen og vente. Det ble en egen stem
ning om bord. Når vi går ut, får vi føle
litt av etterdønningene av uværet. Denne
opplevelsen sitter god. I samtaler med
andre som var ute på 70 tallet, kommer
denne tragedien fort opp.

Skroget på Anita var bygget på Tangen
Verft Kragerø mens utrustning var på
Nyland i Oslo. Norse Variant var byggenr.
267 på Uddevallavarvet.

Lysten til videre sjømannsliv var satt
seg fast av de samlede erfaringer. Fikk 9
mnd. og 9 dager fartstid fra Baie Comeau,
det var begynnelsen.

Mønstret av i New York 19.04.73.

Forfatteren, 16 år gammel i New York 1972, med konfirmasjonsjakke og ølglass.

Baie Comeau i havn.
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Forfatteren konstaterer at Monteros Bar er
den samme.

På gamle tomter; i baren på Monteros.

Den 25.05.73 (17 år og 3 dager gam
mel) mønstrer jeg smører på M/S Sjøholt,
Ivarans Rederi, Oslo. (21140 dwt, bygget
1968).

Tilbake i New York
Klokken 11.25.22. april 2009 sitter det en
forventningsfull mann ombord på Con
tinental Airlines flyrute Oslo-New York
direkte. Det er 36 år siden avmønstring
M/S Bale Comeau.

Tolv døgn er satt av til å trave rundt.
Har vært innom flere USA havner med
andre skip, men ikke New York. Kl. 14.00
lokal tid lander flyet på Newark. Har fått
hotellrom på Paramount Hotell 235 W 46
st. 78 meter fra Times Square.

%

Ut døra og rett bort til venstre. Var
på Manhattan flere ganger 72/73. Finner
etter noen dager en italiensk restaurant Skuffelsen: Slik ser Otto Bar ut i dag. Bpgningens andre etasje er borte.
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Monteros Bar i 2009; 50 meter lenger nede i gaten lå Kronborg Bar.

som var der den gang. Sitter noen timer kraftig. Burgersjapper og kjederestau
på Times Square, ser på folkelivet, dette ranter dominerer. Veldig trygt, egentlig
området er helt forandret. I 72/73 var en ganske kjedelig turistfelle. Bruker
dette et ganske rufsete område med resten av den første dagen til å bli kjent
pornokinoer, barer og kjempespennende rundt hotellet. Fant en flott frokost
opplevelser. Nå er det oppgradert ganske restaurant, der spiste jeg hver dag.
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Brooklyn
På dag 2 går turen til «mine barndoms»
gater. Subwayen er et raskt fremkomst
middel. Har kjøpt ukeskort. Kan brukes
både på buss og bane, reiser en mye, er
dette å anbefale. Kjenner igjen stasjons
navnet Court St og går av der. Er nå klar
over at Atlantic Ave ligger noen hundre
meter bortenfor stasjonen. (Det er jo
«bare» 36 år siden sist).

Kommer ut i Atlantic Ave og ser Long
Island bar og restaurant på andre siden
av gaten. Jo da, nå er gutten på kjente
trakter. Når jeg står på utsiden, ser det ut
som de åpner hvert øyeblikk. Var to år for
sent ute. Eieren, en kvinne på over 100 år
var havnet på sykehjem og ingen fikk ta
en avgjørelse uten hennes samtykke. På
høyre side litt lenger nede i gata husker
jeg Montero's og Kronborg.

Klokken er 11 på formiddagen,
Montero's er ikke åpen, en ansatt på
en kaffebar ved siden av kan fortelle at
de gjerne åpner ved tretiden. Ser inn
vinduet, men det er helt mørkt der. I
lokalene til Kronborg er det blitt lege
kontor. Er tilbake senere på dagen og får
en fantastisk opplevelse. Og komme inn
på Montero's 36 år etterpå var TILBAKE
TIL FÖRTIDEN. Behøvde ikke spørre et
ter veien til WC. Bartenderen var sønn

av grunnleggeren, og gjennom ham og
noen stamgjester kom det mange gode
historier. Montero's var den danske
sjømannsbaren i området. Dette kom
av at grunnleggeren som var spansk,
hadde seilt på danske skip. Var innom
flere ganger og møtte flere med gode
historier. Husker sjappa som en av de
bedre i området.

Turen går så ned mot Columbia St.
Ja, nå skulle drømmen om å på nytt

stå inne i Ottos bar oppfylles. Lovet ved
avmønstring i 1973 å snart stikke innom.
Men livet blir ikke alltid slik en tror.

1 1978 satte Otto kroken på døra. Det
ble etterpå prøvd å drive bar i det samme
lokalet, men det lykkes ikke. Her er
ryktene mange. Man kan i dag (23. april
2009) se inn vinduene, det er en bardisk
på høyre side. Det er ikke den originale,
men ligger omtrent på samme plassen.
Det ser ut som en byggeplass og lokalet
virker større. Mulig det er tatt ut noen
vegger. De jeg snakket med, mente at det
var ca 14 år siden det var folk der sist og
jobbet. Det som er den største overras
kelsen, er at 2.etasje på bygget er borte.
Dette må ha skjedd for en del år siden,
flere jeg snakket med i området kunne

Siste båt er gått.... Kaien og lagerhuset til Baie Comeau i Brooklyn ligger tom tilbake.

ikke huske at det var 2.etasje der. Stiller
meg opp på andre siden av gaten og tar
en solid pause.

Er nede i Dikeman (Red Hook). Finner
lagerskuret båten lå på utsiden av. Resten
av området er ikke så veldig forandret, er
flere runder i dette området. Treffer noen
som har bodd her siden 70 tallet. Bitene fal
ler på plass etter hvert. Dette er i 2009 et litt
slitt område, er ikke farligere å bevege seg
her enn i Oslo. Var jo et belastet område på
70 tallet. Italienske Sunnys bar er der i en
litt revidert utgave. Kona til innehaveren
var norsk, vi slo av en prat. Var ikke mange
som stakk innom på mimretur. Hun var en
del yngre og kjente ikke til historien om
skipene som hadde holdt til i nærheten.

Etter å ha blitt tipset om at det går en
IKEA-båt (Ja da) fra nedre del av Manhat
tan og til Red Hook (der det ligger en kjem
pebutikk på området til gamle Bethlehem
Steel) fikk jeg se lossekaia/lagerskuret
fra utsiden. (du verden hvor lite alt blir
etter noen år). Tok båten som er gratis, to
ganger tur/retur.

Sjømannskirka er flyttet over til Man
hattan. Kong Olav V kirke, 317 East 52
Street. Har ingen personlig tro, men var
innom. Det var en fin opplevelse, ble
godt mottatt. De fortalte at sjøfolk nå var
sjelden innom. De norske skip som var
i nærheten hadde gjerne få eller ingen
nordmenn om bord. De få norske var da
offiserer.

Var en tur utenfor kirka i Brooklyn.
Inngangen vi brukte var blitt legekontor.
Selve kirkebygget var leiligheter. Området
var lett gjennkjennlig. Var også en tur
opp den gamle «Lapskaus Boulevard».
8th avenue er nå døpt om til Little Hong
Kong. Det skal finnes en norsk butikk der.
Jeg fant den ikke.

Trakket rundt i New York i 12 dager.
Flere turer rundt i de kjente gater og litt
turist. Kan anbefales...

Litt om kilder
Bøker:

Bare en kom tilbake Beretningen om Stein

Gabrielsen, av Øystein Molstad-Andersen.

Wilh. Wilhelmsen History andfleet list 1861-1994

Tramp av Dag Bakka jr.
Samtaler med flere medseilere. Bilder fra

private samlinger: Egil Larsen. Odd Aase.

Egne bilder.

Er det noen gamle medseilere eller andre
som har lyst på kontakt angående dette
tema:

Geir Gullaksen 98 83 6013

e-mail: styrbor@hotmail.com

Slik ser det ut i de gamle lossehavnene.

I Hill

WL

Foto: Lynne La Sala, Brooklyn.
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Dag Bakka jr

Vi kan knapt fatte hvor dramatisk nyskapende de første dampskipene var. Tjuefem år etter de første,

Constitutionen og Prinds Carl i 1827, kom det første norske jernskip i 1840, Jernbarden bygd for fart på

Mjøsa. Deretter kom det flere innsjøskip og fra 1851 en rekke jern skip for kystfart. Halden, St Halvard,

Moss og flere. Men det mest avanserte dampskip for sin tid var nok hjuldamperen Bergen som 3. desember

1852 rundet Kvarven og stevnet inn på Vågen, direkte fra Thomas Towards verft i Newcastle. Med sine

170 fot var den blant de aller største norske skip og det første jerndampskip beregnet på rutefart på

utlandet. Det Bergenske Dampskibsselskab, startet året i forveien av bergenske kjøpmenn, hadde som

oppgave å skaffe byen rask og regelmessig forbindelse med Hamburg, byens viktigste handelsförbindelse.

Hjuldamperen Bergen må ha
virket stor, flott og impone
rende for dem som så den på

nært hold. Den åpnet for forutsigbare
ruter etter en ruteplan, med anløp av de
større steder mellom Bergen og Kristi
ansand, før overfarten over Nordsjøen
til Hamburg.

Bergen var den første i en lang rekke
havgående jernskip for rutefart på kysten
og på utlandet. Den ble fulgt to år etter
av hjuldamperen Norge, men deretter ble
det bygget skip med propell, med unn
tak av noen få hjuldampere til kortere
ruter. I 1856 besluttet Staten å avvikle
sin dampskipsfart og i stedet yte støtte
til private. Dette åpnet for Det Bergen
ske Dampskibsselskab (stiftet 1851), Det

Noe om de første
norske rutedampskip

Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab Hjuldamperen Bergen på 168 fot må ha vært et teknologisk vidunder da den rundet Kvar-
i Oslo (1854) og Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab i Trondheim (1857)
som utviklet seg til de ledende i utvikling.

Vi kjenner rimelig godt til selskapene senere triple-ekspansjons-maskiner. midtskips med kullbakser like ved. Forut
og til rutefarten. Men relativt lite er Men også i skrogdesign og arrangement og akter var det et nedre dekk; akter
skrevet om skipene seiv, med hensyn skulle det skje fremskritt, hvor de første under halvdekket med hele 8 fots høyde.
til konstruksjon, arrangement og frem- enkle skip ble avløst av skip med dekks- 1. plass passasjerer hadde sine lugarer
driftsmaskineri. Utviklingen gikk raskt hus og overbygninger og mot slutten av og salonger akter, med lys gjennom sky
på 1850- og 60-tallet, og som alle pioner- 1860-tallet av de første «stormdekkere» - light og ventiler. Forut var det 2. plass
skip ble de forbedret og modernisert med skip med hoveddekk og stormdekk over. bekvemmeligheter med 18 åpne køyer,
årene. Enkelte av dem, som Jupiter fra Dette skulle bli selve stamtypen av norske samt helt forut plass til mannskap. Det
1856 og Haakon Ädelsten fra 1873, kom kystruteskip gjennom nesten hundre år. var også lasterom forut og akter, med små
til å få lange liv og ble fullstendig ombygd
flere ganger.

Mye av utviklingen gikk på det mas-
kintekniske, kjeler med høyere damp- Hjuldamperen Bergen var bygget med ett på hver side av veivakselen. Sylindrene
trykk som gjorde det mulig med mer gjennomgående dekk og med halvdekk drevenvippearmkoblettilhovedakselen
effektivt maskineri, som compound- og akter. Maskin og to kjeler var plassert som drev skovlhjulene på 19 fots diame-
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ven i desember 1852.

Fra hjul til skrue

og trange lasteluker.
Den oscillerende maskinen var plas

sert mellom kjelene og hadde en sylinder
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Hjuldamperen Norge (1854) for inngående til Hamburg.

ter. Skipet kunne komme opp i gode 13
knops fart, men gikk vel mer økonomisk
med 8-9. De to rørkjelene var både lite
holdbare og økonomiske og måtte skiftes
ut allerede etter tre år.

Bergen var som alle havgående damp
skip utover til nærmere 1880, utstyrt med
en enkel seilrigg som sikkerhet. Det var
tre mastre med gaffelseil, samt tre råseil
på fokkemasten. Håndtering av seilende
hjuldampere må ha vært en krevende
kunst som det sikkert tok tid å få erfaring
med. Ganske sikkert ble seilene brukt
mye i laglig vind.

Styreposisjonen var rattet helt akter,
som på et seilskip, men med kommando
broen - som en virkelig bro - mellom
hjulkassene. Rorkommando måtte da
ropes akterover.

Skroget var bygget av jern med dekk
og innredning av tre. I utforming minner
det sterkt om et seilskip med slanke linjer
og stort fribord. Skipet var formodentlig
bygget etter krav fra Lloyds Register, seiv
om klasseselskapet ikke fikk egne byg
geforskrifter for dampskip før enn i 1854.

Bergen ble fulgt av et lignende, litt
større skip to år senere, Norge, bygget av
Thos Wingate Co, Glasgow. Den skilte
seg bare ved detaljer som å ha en skor
stein og to master; hjulene var plassert
noe lenger forut. Dekksarrangement var
likt. Denne Norge gikk tapt ved kollisjon
med Bergen ved Oksøy fyr 10. september
1855 med tap av 31 liv. Ulykken kom til
å få stor betydning for sikkerheten på
passasjerskip i Norge og resulterte i de
første styringsregler.

Kort etter Norges forlis kunne Bergen
ske overta et nytt jernskip i Greenock,
Nordstjernen bygget av Caird & Co. Med

sine 180 fots lengde og 26 fots bredde var
det på størrelse med Norge, men hadde
«skrue», altså propell. Maskinen, en
2-sylindret lavtrykksmaskin med en kjel,
lå midtskips. Arrangement var som på
hjulskipene, men skipet var bygget med
flush dekk, bortsett fra et halvdekk helt
forut over mannskapsbanjeren. 1. plass
innredning lå i et stort dekkshus akter
med avrundet plategang over skanse
kledningen. Avrundet plategang skulle
bli høyeste mote de neste 20 år. Også
Nordstjernen hadde tre mastre med rigg
av samme type som Bergen. Nytt var det
at styreposisjonen var flyttet til taket av
et dekkshus like foran skorsteinen; fore
løpig en ganske åpen og ubeskyttet bro.

Det kan se ut som det var relativt
lite som skilte hjuldampere Bergen og
skruedamperen Nordstjernen. De hadde
klipperbaug, samme arrangement av

Nordstjernen (1855) var Bergenskes første skruedamper, bpgd i Glasgow og søsterskip til
Jupiter.

Usikre kilder
Til grunn for artikkelen ligger et
utvalg på nær 30 av landets største
ruteskip fra 1852 fram til 1875,
altså perioden med den raskeste og
mest iøynefallende utvikling. I stør
relse ligger de fleste mellom 160 og
180 fot.

Det hefter ellers endel vanskelig
heter med oppgaven. Det var først
på 1880-tallet at Det Norske Veritas
skipsregistre begynte å gi mer utfør
lige opplysninger om dampskip, og
f eks Bergenske og Nordenfjeldskes
skip var i mange år heller ikke tatt
med her. Lloyd’s «Universal register»
som også omfatter ikke-britiske skip
kom først i gang rundt 1885. For
tiden fram til 1880 eropplysningene
derfor noe usikre. Artikkelen bygger
derfor på «rekonstruksjon» ut fra en
ganske rikelig mengde avbildninger,
sammenligning med tilgjengelige teg
ninger og referanser i skriftlige kilder.

Skipene ble inntil en internasjonal
regel i 1873 målt i kommerseles
ter, som siden var definert til 165
kubikkfot (norsk mål). De oppgitte
kommerselester var som regel målt
som netto (se under).

I 1873 besluttet Stortinget at
norske skip skulle måles etter det
«Moorsomske system» som var
tatt i bruk i Storbritannia i 1854,

hvor 1 registertonn var satt til 100
kubikkfot. Skipene ble derfor fra
1876 målt i brutto registertonn som
var summen av volumet av skrog
og dekkshus. Etter fradrag for rom
til mannskapets innkvartering, til
navigering og fremdrift fikk en netto
tonnasjen.
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maskin, innredning og lasterom (bortsett
fra at Nordstjernen hadde større plass
til last), og også samme skrogform med
høyt fribord.

Mens Nordstjernen gikk på grunn og
forliste på Knivskjellodden i 1881 under
en turistreise, skulle søsterskipet Jupiter
bli bedre kjent. Jupiter kom fra samme
verksted i 1856, hadde samme opprin
nelige form og dimensjoner, men skilte
seg ved å ha litt mindre loggende mastre
og skorstein.

Utviklingen
av dampmaskinen

Drivkraften for dampmaskinen var
selvfølgelig at vannet ekspanderer når
det går over til damp. Teknologien var
blitt utviklet fra 1700 av James Watt og
mange andre, som gjennom en lang serie
av forbedringer fikk den til å fungere
ombord i skip; Robert Fultons hjulskip
Steam Boat i 1807 (den var visstnok aldri
døpt Clermont, seiv om det er med dette
navnet den har gått inn i historien).

I perioden 1840-1865 ble de fleste
teknologiske og praktiske problemene
for dampmaskineri og propelldrift løst
gjennom en rivende utviklingsprosess.
Med damptrykk rundt 25 psi (pounds
per square inch - pund per kvadrat
tomme) kom en tidlig fram til 2-sy
lindret lavtrykksmaskin, f eks Woolfs
patent hvor begge stemplene arbeidet
i ramme retning. Det kom patenter for
«horisonale» maskiner, hvor stemplene
lå mot hverandre på hver side av vei
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Hoveddekket og fribord
Jeg har fundert mye på konstruksjonen av skrogene på disse første jerndampskip

og spesielt begrepet «hoveddekk» og tilhørende fri bord. På samtidige avbildninger

ser skipene ut til å ha «høye» skipssider opp til øvre gjennomgående dekk. Dette

rimer dårlig med senere ombygging, der nesten alle fikk bygd opp storm dekk oppå

dette øvre dekket. Var skipene på 1850-tallet i det hele bygd med hoveddekk,

som fribordet ble fastsatt etter, eller ble de senere forsterket og «dykket ned»?

Det vi vet er at tidlige skrog som hjuldamperne Bergen og Norge ganske sikkert

var bygd etter samme krav som samtidige jernseilskip. Selv om fri bordsregler var

innført av Lloyd’s i 1836 var fribordsreglene mindre relevante for ruteskip som

primært førte post, passasjerer og noe stykkgods.

Vi vet at Jupiter fra 1856 på 1880-tallet ble gjort om til stormdekker, altså

fikk et nytt gjennomgående dekk over hoveddekket som vi ser på gamle bilder

av henne og søsteren Nordstjernen. Dessverre mangler vi opplysninger om dyp

gående som eventuelt kan avsløre om det ble «dykket ned» til det opprinnelige

hoveddekk med fribord regnet etter de nye fribordsreglene som må ha kommet
rundt 1870. Mer om dette senere.
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vakselen - «horizontally opposed direct
drive engines» direkte koplet til propell
akslingen.

Kondensatorer for å gjenvinne damp
og vann ble utviklet, strålekondensato
rer og overflatekondensatorer. Tanken
å la dampen gå fra en høytrykks- til en
lavtrykkssylinder (altså en compound
maskin) var kjent fra gammelt, men fant
en praktisk utforming med John Elder
og Charles Randolphs patent i 1853 med
vertikale sylindre der stemplene fra
høy- og lavtrykkssylinderen beveget seg
i motsatte faser, koblet til veivakselen
med diametrisk motsatte veiver. Begrens
ningen var foreløbig i kjeleteknologien,
hvor det enn så lenge var vanskelig å øke
damptrykket.

Søndenfjeldskes St Olafvar bygd i London (1855) og hadde maskineriet lenger akter.

Nordstjernens maskineri var åpenbart
en 2-sylindret lavtrykksmaskin bygd av
Caird & Co, uten at vi vet mer om den.
Om Jupiters maskin er det skrevet av
den var av en ny type, vertikal direkte
virkende (vertical direct-acting), visstnok
den første av typen som var bygget i Cly
den. «Elendig og kleint i alle detaljer, med
stadige reparationer» var rapportene.
Kjelene var også av en ny type, firkan
tede med «jet condensers» med sjøvann
som fødevann, med levetid på 4-5 år.
Kullforbruket var enormt: 10 tønner i
timen ved 12 knops fart. På en rundtur
i Hamburgerruten, etter at den var blitt
forlenget til Hammerfest, gikk det med
4114 tønner kull. Dette kostet 7000 Spd
i året, men ble halvert ved installasjon
av compound-maskin på Bergens Mek
Verksted i 1871.

Konseptet for direkte kobling av veiv
akselen til propellakslingen var utviklet
av den svenske hæroffiser John Ericsson
i 1838. Men å utvikle en fungerende hyl
seföring med pakninger skulle ta lengre
tid og må fremdeles ha vært et problem
på 1850-tallet.

Skrue og seil
Inspirert av eksempelet i Bergen ble det i
1854 også etablert et selskap i Christiania,
Det Søndenfjelds-Norske Dampskibssel
skab. Det var egentlig initiativ i Oslo og
Kristiansand som fant sammen i dette
selskapet, som bestilte en skruedamper
fra Scott Russell i Millwall, London, i
november 1854. Skipet skulle være på 165
fots lengde mellom perpendikulærene -
innsiden av stavnen og rorstilken, altså
10-15 fot lenger all over. Byggetiden var
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M/S MINEHUNTERII

M/SSILVERVÅG SENIOR

M/S BLUE WATER

M/S STOKKE SENIOR

M/S LISE

M/S HAUG SENIOR

M/S HAVILA VENUS

M/SFARSAGARIS

M/S TROMS POLLUX

M/S STRIL MARINER

Lekter DINA LIFTER

M/SOLYMPICHERA

M/T OSLO TANK

M/S VIKTORIA VIKING

M/S BLUE PEARL

M/S EIDSVAAG SIRIUS

M/FMOLDEFJORD

M/S CARISMA VIKING

M/S SØRFOLD

M/SLABONTTA

M/S HAVILA BORG

M/S HAVILA HERØY

M/S LADY EMMA

M/S SIEM EMERALD

M/SSEEKERV

01.10. 668 brt.

02.10. 898 brt.

02.10. 199 brt.

05.10. 49 brt.

08.10. 375 brt.

09.10. brt.

15.10. 399 brt.

27.10. 6455 brt.

27.10.

30.10.

30.10.

03.11.

09.11.

12.11.

10.11.

13.11.

17.11.

20.11.

20.11.

24.11.

30.11.

30.11.

04.12.

09.12.

10.12.

10.12.

6107 brt.

4366 brt.

3142 brt.

LAPT - Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
6839 brt. - Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (284)

LATS - Haugland Tankers AS, Loddefprd/Bergen
498 brt. - Nevsky Shipbuilding Plant, St.Petersburg (NM-601)

LCLO - Remøyværing AS, Leinøy/Fosnavåg
1214 brt. - Aas mek. Verksted AS, Vestnes (185)

Riga Ship Yard, Riga (skrog)
LGYG - Stein Erik Rinke Selheim, Bergen

21 brt. -ex?(B.2008)
LMAA - Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim
2409 brt. - ex Nederland reg, MARIETJE BENITA (B.2006)

LCBA -FjordlMRF AS, Molde
2971 brt. - Gdanska Stocznia Remontowa SA., Gdansk (1994/1)

LLPZ - Carisma Viking AS, Raudeberg/Måløy (SF-20-V)
1425 brt. - ex Belize reg. ARGOS HELENA (B.2001)

LNSJ - MS Sørfold AS, Tromsø (T-316-T)
727 brt. - ex Panama reg. NORTH SEA STAR (B.1978)

LKRA - Sten Gravdal, Øvre Ervik/Bergen
33 brt. - Princess Yacht International Plc.,Plymouth (V53125)

LNNX - P/R Havshin III DA c/o Havila AS (Havila Shipping i

4537 brt.

LG4682

LLTD

LKZV

LJJX

JWQZ

LNPT

LKZO

LAZC

LAOX

LAZR

LCJU

LG3773

- Karmøy Naturstein Sjø AS, Skudeneshavn/Haugesund
- ex fransk reg. (B.1977)
- Husvik Shipping AS, Tønsberg
- ex norsk KNM GLOMMA (B.1997)
- Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-784-K)
- ex dansk reg. METTE HELENE (B.2000)
- Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen
- Princess Yachts Internatioanl Plc.,Plymouth (V65579)
- Stokke Senior AS, Larsnes/Ålesund
- Yaroslavsky Shipbuilding Plant, Yaroslavl (402)
- Lise AS, Trondheim
- ex ikke reg.norsk GULLSTRIL (B.1984)
- Haug Fiskeri AS, Gravdal/Svolvær (N-21-W)
- ex Litauen reg. MINGE ex NOR-reg. TOFTØYSUND (B.1977)
- Havila Ships AS (Havila Shipping AS), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (99)
Cemre Muhendisilik, Istanbul (skrog)

- Farstad Supply AS (Farstad Shipping AS), Ålesund
- STX Norway Offshore AS, Brattvåg (712)
STX Ro Offshore tulcea S.A., Tulcea (skrog)

- Solvik Offshore IIKS (Troms Offshore AS, Tromsø), Torangsvåg/Tromsø
- Hellesøy Verft AS, Løfallstrand (145)
Istanbul Tersanceilik ve Denizilik, Istanbul (skrog)

- Stril Power AS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger
- Simek AS, Flekkefjord (121)
- Dina Shipping AS, Fonnes/Bergen
- Dalian Shipyard Int.Dev.Gen.Corp.,Dalian (BG-9T01-08)
- Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (284)

- P/R Havship III DA c/o Havila AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Havyard Solstrand AS, Tomrefjord (85)
Manul Pires Guerrero, Setubal (skrog)

- Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (104)
Maritim Shipyard, Gdansk (skrog)

- Johnny Jansen, Kopervik
- ex britisk reg. LADY EMMA (B.2003)
- Siera Offshore Rederi AS(Siem Offshore AS),Kristiansand
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (329)
- Ole Gams Steine, Paradis/Bergen
- Princess Yacht International Pk., Plymouth (P62061)
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Ved LeifK. Nordeide

2933 brt.

LCCC
3063 brt.

LJBX
33 brt.

LARH
7473 brt.

LGEG
49 brt.



M/S RO FJORD

M/SWELDING

M/S STADI VALIANT

M/S LINDESNES

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/T WILSKY LAIP7 - Wilsky Shipping AS (Wilhelmsen Marine Services AS), Oslo

06.10. 84735 brt. - ex Helles reg. CRUDE GAMMA (B.2009)
M/S SKANDI RONA LNFK3 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

M/S TROMS FJORD LBQJ3 - Troms Fjord KS (Troms Offshore AS), Tromsø

M/T FINNANGER LAFM7 - Westfal-Larsen & Co. AS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen
30.10. 29644 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (2065)

M/S HØEGH ST.PETERSBURG LAII7 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo

M/T GDF SUEZ NEPTUNE LADV7 - SRV Joint Gas Ltd. (repr.: Høegh LNG AS, drift: Høegh LNG Fleet Management AS), Oslo
30.11. 96153 brt. - Samsung Heavy Ind.Co.Ltd., Koje (1688)

M/S SG ENTERPRISE LAJE7 - Berge Bulk (Norway) AS, Oslo/Stavanger

M/S SKANDI SANTOS LAGX7 -Dofcon AS (DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen

M/S FINNMARKEN LLRY3 - Flurtigruten ASA, Narvik

M/S OLYMPIC PROGRESS LNOT3 - Olympic Master KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg

M/T JO SYPRESS LAJA7 - Zippora Re. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen

M/S HAVILA BORG LNNK3 - P/R Havship Iff DA (Havila Shipping ASA), Fosnavåg

M/S WESTERN OSLO LAJH7 - Western Bulk Shipowning I AS, Oslo
18.12, 31532 brt. - ex Singapore reg. GEM OF MADRAS (B.2008)

M/S ATLANTIS DWELLER LACM7 -MR Subsea KS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger/Haugesund

M/T WISBY ARGAN LAFB7 - Casablanca Tankers AB (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Lidköping/Oslo

M/S BOURBON JADE LMKV3 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
September 2009:

M/S HAUSTEN (LGGF) (23/-/1918) ex CONCORDII -46 ex HAUSTEN -26 - fra Høie
hald Invest AS, Moss/Bergen til Stiftelsen Soon Sjøskole, Son/Bergen.

Oktober 2009:

M/S ADAWAAGE (JXMR) (136/-/1975) - fra Redningsselskapet Hovedkontor, Høvik
tilArctic Seaworks AS, Hammerfest, omdøpt til BARENTS PIONER og hjemsted
endret fra Oslo til Hammerfest.

M/S ARIES WARRIOR(LAZE) (2.661/3.536/2008) - fra Active Warrior AS (Aries
Offshore Management AS), Oslo/Ålesund til Aries Warrior AS (Aries Offshore Man

gement AS), Oslo/Ålesund.

16.12.

17.12.

17.12.

18.12.

13.10. 3252 brt. - ex NOR reg. SKANDI RONA (B.2002)

14.10. 2467 brt. - ex NOR reg. TROMS FJORD (B.2005)

20.11. 68392 brt. - Daewoo Shipb.Sc Marine eng.Co.Ltd., Okpo (4453)

30.11. 108083 brt. - ex Bahamas reg. SG ENTERPRISE (B.1997)

02.12. 9074 brt. - STX Norway Offshore ÅS, Brattvåg (716)
STX Ro Offshore Tulcea S.A., Tulcea (E 716) (skrog)

03.12. 15690 brt. -ex NOR reg. FINNMARKEN (B.2002)

09.12. 2168 brt. -ex NOR reg. OLYMPIC PROGRESS (B.2005)

15.12. 22626 brt. - ex Singapore reg. JO SYPRESS (B.1998)

15.12. 2933 brt. - ex NOR reg. HAVILA BORG (B.2009)

18.12. 3346 brt. - West Contracting AS, Ølensvåg (32)

21.12. 4776 brt, - Penghai Zhangbai Jinglu Ship Industry, Shangdong (JL0001)

23.12. 3963 brt. -ex NOR reg. BOURBON JADE (B.2004).

2310 brt.

42 brt.

485 brt.

86 brt.

LFEI - Rohav AS, Harøy/Ålesund

Crist Spolka Z.o.o., Gdansk (B-72) (skrog)
LIYI - Norsk Støtterederi AS, Spikkestad/Drammen

- ex norsk, ikke reg. (B.1974)
LMKK - Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Florø

- Sanmar Denizcilik Ltd., Istanbul (38)
LKDR - Kystverket, Ålesund

- Båtservice Mandal AS, Mandal (81)

- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (47)
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M/S ARTIC SENIOR (LMGB) (830/925/1982/94/97/03) ex TERNINGEN 2 - 08 ex SANCO
CAPTAIN - 03 ex AUKASKJÆR - 97 ex BLUE MARLIN - 94 ex CORLINE - 92 -
fra Rederiet Terningen AS, Trondheim/Florø til Artic Senior AS, Førde/ Florø.

Lekter BOABARGE 31 (LK9947) (1.156/-/2008) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til

M/S BRØNNES (LDCK) (276/-/1923/54/62/82) ex TORGNY - 96 ex NY-SLEPPEN - 96
ex SEA BOY - 93 ex TORGNY - 90 ex ODD III - 25 ex THOR MAJOR - 24 - Torkel
Engelsgjerde, slettet (Jorunn Farmen Berfendahl, Gråker), Halden/Haugesund.

M/S FOLFINFERGA(LFDS) (80/71960) - fra Bastøy Fengsel Kriminalomsorgen Region
Sør, Tønsberg til Kragerø Kystlag, Kragerø, omdøpt til GAMLE KRAGERØ og
hjemsted endret fra Tønsberg til Kragerø.

M/S FRØYSPRINT [IM] (49/71989) ex MØRE CRUISE - 96 - fra Hammervold

Trond A. Kittilsen Shipping AS, Stathelle/Trondheim.

Shipping AS, Hamarvik/Trondheim til Windcarrier Denmark AS (Christopher
Justnes Andersen, Oslo), Fredericia/Trondheim.



M/S FÆRDER (27/-/1942) ex CHADATAN NEVLUNG - 08 ex SDK HAVDYKK - 04 ex
FJÆRA - 95 ex NEVLUNG - 87 - Rune Isøy, adresseendring og ny repr. (Preben
Isøy, Oslo), Kuala Lumpur/Horten.

M/S HESTFJORD (LKEV) (238/376/1964) ex OSFJORD - 07 ex STEFFEN ANDRE - 05
ex STØLVÅG - 99 ex SENTLA - 96 ex SALTNES - 88 ex LAUKVIK - 85 ex NYVING
- 81 ex CABAL - 75 - fra M. Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Trondheim til
Kjetil Hugøy c/o Wenche Hovlandsdal, Bergen/Trondheim.

M/S HINNAVÅG (LCXX) (398/-/1962) ex HESSA - 91 ex BJØRGVIN - 75 - Torkel

WT JORUNN KNUTSEN (LJZN) (72.651/122.996/2000) - fra Knutsen Offshore KS
(Knutsen OAS ShippingAS), Haugesund til Luky KS c/o Frank MohnAS (Knutsen
OAS Shipping AS, Haugesund), Nesttun/Haugesund.

M/S LEIKVIN (LELC) (1298/71969/75/88) ex SJØBRIS 2 - 07 ex SJØBRIS - 06 ex
GULLFINNUR - 77 - fra Teigebris KS, Eggesbønes/Ålesund til Teigebris I AS,
Fosnavåg/Ålesund og slettet i merkeregister.

M/S LUNA (LDKI) (12/-/1946) - fra Olav Bjørnseth, Brumunddal/Svolvær til Jada
Fangst Jan Lambela (Jan Arild Lambela), Skibotn/Svolvær.

Lekter MERKUR (LK6520) (216/-/1998) - fra Af Skandinavia AS, Oslo til Af Gruppen

M/S MINEHUNTERI (LMBM) (917/-/1994) ex KNM OKSØY -09 - fra Husvik Ship
ping As, Tønsberg/Bergen til Sundkvist AS, Nesøya/Bergen.

M/S MOHOLMEN (LJKV) (49/-/1966) - Oslo Kystskipperskole Roar Breivik, Oslo/
Tromsø - slettet i merkeregister.

M/S NIOVAN (LAXL) (31/-/1989) ex FIRST LADY-98-fra Svein Laurits Skjølingstad,

M/S NYSAND (LJIE) (469(800/1965/92/98) ex PORTVIK - 92 ex PEGGY- 85 ex ELKON
- 81 ex DITTE HOLMØ - 80 - fra Nysand AS, Sævelandsvik/Kopervik til

Sveholmen Shipping AS, Sævelandsvik/Kopervik.
M/S REGAL (LK3347) (23/-/1988) ex TOM CATO - 99 - fra Sigmatech AS, Bergen til

Bergen Maritime Development AS, Bergen.
M/T REGINE (LLXO) (91/-/1973/00) ex BUNKER I - 02 ex MOBILBUNKER 6 - 88 - fra

Andrea Shipping AS, Kopervik/Ålesund til Storøy Tank Service AS, Kopervik/
Ålesund.

M/S SANDSUND (LEIM) (616/970/1967/89) ex PAUL BARSØE - 77 - fra Carlo Bulk
AS, Vormedal/Bergen til R/E Bulkmegling AS, Vormedal/Bergen.

M/S SEA EXPRESS (LNJC) (35/-/1984) ex AURLANDSFJORD - 06 ex FJORDFART - 94
ex GULLVING - 94 - fra Lødingen Skyssbåtservice AS, Vestbygd/Harstad til Nils
Agasøster Båtservice, Fitjar/Harstad.

M/S SEA HUNTER (LIVI) (508/171/1988/89/97/98) ex TRYGVASON - 09 ex SOLVÅR
JR. - 04 ex SOLVÅR VIKING - 04 ex ASTRID - 97 - fra Sævikson AS, Fosnavåg/
Ålesund til Havøy Kystfiske AS, Skodje/Ålesund

M/S SEAFRAKT (LJHR) (119/-/1955) ex HAAFRAKT - 94 ex MODALEN - 92 ex HAUS
- 74 ex HAUSFERJA - 70 - fra Loman Fisk AS, Kleppestø/Bergen til Mads Kristian
Hjorteseth, Mathopen og Leiv Ove Ekerhovd, Straume/Bergen.

M/S SIEM MARLIN (LAQQ) (4.869/4.214/2009) - fra Siem Offshore Inc. (Siem Offshore
AS, Kristiansund), George Town/Ålesund til Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand/Ålesund.

M/S SIEM MOLLIE (LAKO) (2.615/3.507/2007) - samme som SIEM MARLIN.
M/S SOPHIE SIEM (JWLS) (2.465/3.600/2006) ex SOPHIE - 06 - samme som SIEM

. MARLIN.
Lekter SPESIALPROSJEKT JUNIOR (LK9655) (212/-/1980) ex AF JUPITER - fra AF

Skandinavia AS, Oslo til AF Gruppen Norge AS, Oslo.
M/S STOKKVÅGEN (LLNX) (77/-/1967) - fra Barne Gruppen AS, Oslo til Barneha

gegruppenAS, Oslo.
M/S SØRDYRØY (LCKA) (611/-/1966/08) ex SNÆFUGL - 08 ex GUDMUNDUR OLA

FURII -03 ex GUDMUNDUR OLAFUR -ex KROSSANES -83 ex ARNARNES -81
ex BJARNIOLAFSSON -78 ex BÖRKUR II -73 ex BÖRKUR -72 - Fisketransport
AS, Sistranda/Kristiansund (nylSM-ansv.: DBS Consultancy AS, Kolveried).

M/S TERNHOLM (LLWY) (58/-/1955/75/76/97) - fra Botnhamn Fisk AS, Botnhamn/
Tromsø til Brandal Vannsports Förening c/o Erlend Reinøy Brandal/Tromsø
og slettet i merkeregister.

M/S VANTTY (LHER) (51/71993) ex VANITY FAIR - 06 - fra Bjørn Erik Torp, Blaker/
Horten til Widding Invest AS, Oslo/Horten.

Engelsgjerde, slettet (Jorunn Farmen Berfendahl, Gråker), Halden/Haugesund.

Norge AS, Oslo.

Karmsund til Geir Gunvard Gran Jacobsen, Sveio, omdøpt til PØYLO oghjemsted
endret fra Oslo til Haugesund.

M/S VEDERØY (LAWB) (95/-/1991) ex BERGØ - 08 - fra Bastøy Fengsel Kriminal
omsorgen Region Sør, Tønsberg/Horten til Kriminalomsorgen Region Sør,
Tønsberg/Horten.

M/S VIKTORIA I (LJWU) (64/-/1935) - fra Jan Clementz (Erlend Clementz Dokka),

M/S ØYLAKS (LJYR) (678/-/2000) - fra Bømlo Brønnbåtservice AS, Stord til Frøy
Sjøtransport AS, Sistranda, omdøpt til FRØYTIND og hjemsted endret fra
Haugesund til Trondheim.

November 2009:
M/S AASTIND (LANM) (998/1.730/1968/85) ex VESTBULK - 91 ex AASVÆR - 85

ex TORPO - 83 - fra West Trans Bulk AS c/o Storesund Marine Services ANS,
Avaldsnes/Haugesund til West-Trans Bulk AS, Torvastad/Haugesund.

M/S ADVENTURE (LNRY) (23/-/1997) - fra Geir Engebret Johansen, Kråkerøy/
Fredrikstad til Sæming Myhre, Furnes/Fredrikstad.

M/S ANDHOLM (LLNA) (36/-/1945) - fra Tore Rød, Straumsgrend/Bergen til André
Møllerup Hammersland, Søreidgrend/Bergen.

M/S BALTHAZAR (LFFN) (16/-/1946) - fra AS Bilco, Tromsø til Jon Fougner, Skien
og hjemsted endret fra Tromsø til Skien.

M/S BARCA (JWUI) (34/-/1907) ex ATOM - 86 - fra Barca DA Partr. (Einar Rangøy),
Averøy til Svein Moen, Lysøysundet og hjemsted endret fra Kristiansund til
Trondheim.

M/S BASEN (LMPC) (419/581/1966) ex MARIE FREM - 73 - fra Basen AS, Finnøy/
Haugesund til Angel Frakt AS, Herøy/Haugesund.

M/S BJØRN-WEST (LLSB) (140/-/1887) ex TYR - 51 - fra OB Entreprenørservice AS, Os/
Haugesund til OpsangervågenVeteranbåtlag, Sunde i Sunnhordland/Haugesund.

M/S CHRISTIAN BUGGE (LLDQ) (34/-/1935) - fra Laila Indrebø, Nesttun og Gustav
Erik Blaalid, Nesttun/Bergen til André Møllerup Hammersland, Søreidgrend/

M/S COMABAR (LNJR) (1.211/1.120/1985/06) ex INGRID MARIA - 05 ex GESCHE -
97 - Norbar Minerals AS (ny IMS-ansv.: Karmøy Skipsconsult Management AS,
Skudeneshavn),Stavanger/Haugesund.

M/S FALKØY (LJNO) (61/-/1937) ex SJØFALK - 82 ex ROGALAND - 61 - fra Geir
Skailand, Flekkefjord/Stavanger til Håvard Hansen, Porsgrunn/Stavanger.

M/S FLAX (JXQH) (105/-/1959) ex SEA REX - 07 ex EIDE REX - 96 ex KNOLL - 88 ex
ACHILLES - 87 - fra Taubåt ANS (Rosmer Pape Pettersen), Gressvik/Fredrikstad
til SR Service AS, Kløfta/Fredrikstad.

M/S FORSAND (LGHL) (547/-/1966/95) ex FUGLØYSUND - 98 ex EIDSSUND - 91 ex
STRAND - 82 - fra Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger til Showboat AS, Kleppestø,
omdøpt til SHOWTIME og hjemsted endret fra Stavanger til Bergen.

M/S FRENGEN (LMVT) (236/407/1967) ex FRENGØY - 08 ex FRENGEN - 82 - fra MS
Norfold AS, Tromsø til Chrissman Consult & Trading AB (repr.: Karl Magnus
Pettersen, Kvaløysletta, drift: Polynya Maritime AS, Hansnes), Skovde/Tromsø.

M/S GANN (LLNV) (6.257/762/1982/89/95) ex NARVIK - 07 - fra Rogaland Sjøaspi
rantskole MS Gann, Hundvåg/Stavanger til Unge Sjømenns Kristelige Förening,
Hundvåg/Stavanger.

M/S GREY HOUND (LMAK) (46/-/1905) ex SÆTERVIK - 09 ex SJØVIK - 47 ex
GREYHOUND - 31 - fra Espen Eilert Lydte, Porsgrunn til Sudrheim Drift AS,
Færvik/Porsgrunn.

M/S IVER (LMPN) (37/-/1956) ex HAANDY - 05 ex KURT - 72 ex JOLU - 70 - fra Bug
ser og Bjergning AS, Oslo/Stavanger til Skjærgården24 Aktiva AS, Tønsberg/
Stavanger.

M/S MARSTEIN (3YCV) (16/-/1957) ex KVITEGGA - 08 - fra Snorre Bjarte Marøy,
Bøvågen/Bergen til Rolf Knutsen, Vaksdal/Bergen, omdøpt til FARTEIN.

M/S MINEHUNTER II (LLTD) (898/-/1997) ex KNM GLOMMA- 09 fra Husvik Ship
ping AS, Tønsberg til NDLO AS, Tønsberg.

M/S MJØLNER (LLRB) (104/72001) - fra Oslo Havn KF, Oslo til Bukser og Berging AS,
Oslo. I desember omdøpt til BUDDY og hjemsted cendret fra Oslo til Stavanger.

M/S MOLINE (LMZP) (34/-/1998) ex AQUARIUS - 05 - fra Mikal Leigland, Strandvik
til Kjetil Riska, Hommersåk, omdøpt til SILJE og hjemsted endret fra Fredrik
stad til Sandnes.

M/S NILS FINNØY (LNTM) (36/-/1956) - fra Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmu
seum Stiftelse, Gratangen/Melbu til Bergsvågen Driftsforening, Harstad/Melbu.

M/S NORBAR (LSCQ) (1.685/2.500/1995) ex NORBAR II - 09 ex YVONNE - 08 ex
STERN - 04 - Norbar Minerals AS, Stavanger/Haugesund (ny ISM-ansv.: Karmøy
Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn).
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Oslo til Jan Clementz (Erlend Clementz Dokka), Alicante/Oslo

Bergen.



M/S PRINCESS CHRISTINE (LMHO) (45/-/2003) - Terje Jørgen Walstad, Drammen/
Oslo, omdøpt til TELLUS VII.

M/S PRINCESS V53 (LACJ) (33/-/2006) ex MAISI - 09 ex KIRSTY - 07 - fra Norsk
Båtsenter AS, Søreidgrend til Gustav Eidsvåg, Valevåg, omdøpt til HEIDI og
hjemsted endret fra Bergen til Haugesund.

M/S ROYAL CHRISTIANE (LHGE) (31/-/1989 - fra John Risnes, Ulset/Fredrikstad

M/S ROYAL MARINE (LCJM) (57/-/1987) ex EGLO - 08 - fra Royal Marine AS,
LysøYsundet/Trondheim til Lande Eiendom Invest AS, Mandal/Trondheim.

Lekter S 240 (LK7306) (343/-/2001) - fra Selmer Skanska AS, Oslo til Skanska Norge
AS, Oslo, omdøpt til S 300.

Lekter S 241 (LK7309) (343/-/2001) - Skanska Norge AS, Oslo, omdøpt til S 301.
M/S SASSEN BAY (LKDP) (28/-/1943) - fra Partr. Sassen Bay (Robert Myhre), Oslo til

Rig SONGA DELTA (LFFM) (23.535/-/1981) ex DEEPSEA DELTA - 09 ex WEST
DELTA - 01 ex DYVI DELTA - 88 - Songa Delta Limited (endret repr.: fra Songa
Delta AS, Oslo til Songa Rig AS, Oslo) (ISM-ansv. fortsatt Odijell Drilling AS,
Sandsli), Limassol/Oslo

M/S TAMBUR (JXBO) (134/-/1958/87/88) ex TRAUST - 74 - Boa Offshore AS, Trond
heim ommålt til 142 brt.

M/S TIDEBARONEN (LAZO) ((330/-/2009) - Tide Sjlø As, Bergen, hjemsted endret
fra Bergen til Stavanger.

M/S VENE-VITAII (LAZS) (39/-/1996) ex TOO TRANQUILITY -08 - fra Håland

Desember 2009:
M/S ANDERS BAS (LMFB) (811/1.000/1970) ex FRAKT - 84 ex STENBERG - 76 ex

FREJA BUUR - 73 - Bjarne Olav Eidnes, Dalsøyra/Kopervik (ny ISM-ansv..
Hardangerfrakt AS, Dalsøyra).

M/S ANNA MINDE (LKTS) (30/-/1942) ex ROTVIK - 04 - fra Pia Pao Ivar JonArntzen,
Kråkerøy/Fredrikstad til Seilskipet Anna Minde Innehaver Ivar Arntzen c/o
Ivar Jon Arntzen, Fredrikstad

M/S BAROLOIII (LAMK) (69/-/2007) - fra Svein Rolf Willadssen, Moss til Johannes
Lunde, Hundvåg/Moss.

M/T BERGEN FAITH (LIHR) (1.400/1.870/1997) ex BERGSKALD - 09 ex SENJA - 01
- fra Haugland Tankers AS, Loddefjord/Bergen (ny ISM-ansv.. Bergen Tankers
AS, Loddefjord).

m BERGEN NORDIC (LMFQ) (2.490/3.535/2003) ex TALIPLI - 03 - Partrederiet
Kysttanker II DA (AS Nordprosjekt), Jar/Bergen (ny ISM-ansv.. Bergen Tankers
AS, Loddefjord).

WI BERGEN STAR (LNVH) (3.618/3.200/2006) - Partrederiet Kysttanker DA (AS
Nordprosjekt), Jar/Bergen (ny ISM-ansv.: Bergen Tankers AS, Loddefjord).

WI BERGEN TROLL (LCYU) (1.280/1.885/1990) ex TROLLSKALD - 09 ex TROLLS
HELL - 92 - Haugland Tankers AS, Loddefjord/Bergen (ny ISM-ansv: Bergen
Tankers AS, Loddefjord).

M/S BOURBON ORCA (LNUZ) (4.311/3.500/2006) - fra Bourbon Orca AS (Bourbon
Offshore Norway AS), Eggesbønes/ Fosnavåg til Bourbon Ships AS (Bourbon
Offshore Norway AS), Fosnavåg.

Lekter CUBUS (LHME) (743/-/1978) ex WEST-TANK - 81 - fra Bergen Tankers AS,
Loddefjord/Oslo til Haugland Invest AS (Bergen Tankers AS), Loddefjord/Oslo.

M/S EINARSON (LDZL) (130/-/1991/95) - fra Botnhamn Sjø AS, Botnhamn/Tromsø til
Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen, Leines/Tromsø og slettet i merkeregister.

M/S FIFTY FIVE (LJFC) (31/-/1992) ex STAVINEIII -03 ex MISS VIC -99 - fra Geir
Wulsch, Larvik til Nils Agasøster Båtservice c/o Nils Roald Agasøster, Fitjar,
omdøpt til SEA PRINCESS FIFTYFIVE og hjemsted endret fra Larvik til Bergen.

M/S HEIKO (LNDW) (769/1.000/1968/93) ex RIGNATOR - 05 ex ASKITA - 86 ex
BJERKØYSUND - 78 ex GRETE SLEIRE - 74 ex HAMLET - 74 - Bjarne OlavEidnes,
Dalsøyra/Harstad (ny ISM-ansv. Hardangerfrakt AS, Dalsøyra).

M/S ISLAND VALIANT (JWMY) (6.335/5.400/2007) - fra Island Offskore XII Ship KS,
Ulsteinvik/Ålesund til Island Offshore XII Ship AS (Island Offshore Management
AS), Ulsteinvik/Ålesund.

M/S ISLAND VANGUARD (LNVU) (5.733/4.229/2006) - samme som ISLAND
VALIANT.

M/S KVNJORD (LNRC) (761/350/2007) - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg (ny ISM-ansv:
Reinøy Shipping AS, Fosnavåg).

til Hold IT AS, Trondheim/Fredrikstad.

Roger Malnes, Skjetten/Oslo.

Eiendom AS, Fredrikstad til Dan Tore Håland, Fredrikstad.

M/S KV TOR (LNRO) (761/350/2007) - fra SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg til Rem
Valhall AS, Fosnavåg.

M/S LYNGHOLMEN (LMFR) (80/-/1955) ex HANKØ - 93 ex OFREDAL - 85 - fra Sør-
landets Maritime AS, Gjeving/ Tvedestrand til Lyngholmen, Brevik/Tvedestrand.

M/S NORDEP I (LALF) (91/-/1987) - fra Forsvaret, Oslo/Bergen til JS Ferryway Ltd.
Oy (Sailing Ships Magne Risa, Tananger), Houtskår/Bergen.

M/S NORDJARL (LHOS) (3.968/2.600/1985/95) ex ICE PEARL - 95 - fra KS AS Ta-

M/S NORDKYN (LGWR) (2.503/1.600/1979) - fra KS AS Tananger (Rederiet Harald
Sætre AS), Bergen til Nor Lines AS (Rederiet Harald Sætre AS, Bergen), Sta
vanger/Bergen.

M/S NORDVÆR (LGFY) (2.731/2.500/1986/93) ex VICTORIAHAMN - 93 - samme
som NORDKYN.

M/S NORTH FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex SKANDI FORTUNE - 01 ex
NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - Nor Supply Offshore
AS (endret ISM-ansv.ffa: Gulf Offshore Norge AS, Sandnes til Oceangoing AS,
Åkrehamn), Bodø/Sandnes og omdøpt til NSO FORTUNE.

M/S NYGÅRD SENIOR (JXGQ) (99/-/1959) ex GAMVIKGUTT - 98 ex BJØRN-
STEINAR - 85 ex NORLINER - 80 ex JACOB JENSSEN - 75 - fra Idar Gustad og
Sønner DA, Averøy/Vardø til Berner Matheus Nygård, Napp/Vardø og slettet
i merkeregister.

M/S PARAT (LM4741) (22/-/1973) - fra Verdal kommune, Verdal/Trondheim til

M/S POLARSILD (LNBY) (154/-/1955) ex VIKINGFERD - 08 ex VIKANFJORD - 05 ex
FRØYVIKING - 97 ex POLARSILD - 96 - fra Hammerfjord AS, Sunde i Sunnhord
land/Bergen til Opsangervågen Veteranbåtlag, Sunde i Sunnhordland/Bergen.

M/S PRINCESS LADY (LFIEE) (34/-/1986) ex VICTORIA - 94 - fra John Wictor Beyer,
Hundvåg/Bergen til Lars Henrik Solesvik, Nordstrøno/Bergen.

M/S RALLAREN (LLVE) (503/-/1973) - fra AS Bukserbåter c/o L.K.A.B., Narvik til

M/S ROMBAK (LEBO) (506/-/1976) - samme som RALLAREN.
M/S RYGERSKYSS (JXAP) (38/-/1986) ex MØRESKYSS - 93 - fra Rødne Trafikk AS,

Sjernarøy/Haugesund til Partrederiet Mjånes ANS, Kvalfjord/Haugesund.
M/S SEFVÅG (LHDO) (996/1.219/1978/87/09) ex LAFJORD - 08 - Seivåg Shipping AS

Rig SONGATRYM (LFEX) (12.143/-/1976) ex DEEPSEA TRYM - 09 ex LA MURALLA
- 95 ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM - 87 - fra Songa Offshore ASA (ISM
ansv: Odfjell Drilling AS, Bergen), Oslo til Songa Offshore SE (Songa Rig AS,
Bergen, ISM-ansv: Odfjell Drilling AS, Bergen), Limassol/Oslo.

M/S SUNNMØRE (LNQC) (2.706/2.067/1984) - fra KS AS Tananger, Bergen til Nor
Lines Rederi AS (Rederiet Harald Sætre AS, Bergen), Stavanger/Bergen.

M/S SVARTA BJØRN (LEWH) (279/-/1962) - samme som RALLAREN.
M/S VESTKAPP (LAGH) (566/-/1988) ex AARSHEIM SENIOR - 07 ex MERKUR - 97

ex LEINEFISK - 96 - Carisma Star AS, Raudeberg/Måløy, slettet i merkeregister.
M/S VULCANUS (JXDR) (142/-/1959) - fra Bukser og Berging AS, Oslo/Bergen til

Vulcanus Taubåtkompani, Bergen.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2009:

M/S ANDERSEN JUNIOR (LM4376) (24/-/1972) ex SOLVANG - 83 - fra Andersen
Magnor med flere (Magnor Bjarne Andersen), Visthus/Brønnøysund til Måtind
AS, Bleik/ Brønnøysund (N-76-A). I desember til Jarle Berg=s Sønner AS, Værøy/
Brønnøysund (N-46-VR).

M/S ARNØYTIND /LJZH) (340/-/2000/08) - Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø, ommålt
til 454 brt. (forlenget) (T-8-S).

M/S ARTHUR OLSEN (JXHI) (71/-/-1959/83/95) ex LANGENESVÆRING - 99 ex
VIDJENES - 80 - fra Arthur AS, Berlevåg/Vadsø til Bø Havfiske AS, Straumsjøen/
Vadsø (N-102-BØ).

M/S BJØRN HARRY (JXVM) (290/-/1988) ex HARTO I - 09 ex HARTO - 08 ex VÅ-
GAR - 08 ex ARGUS JUNIOR - 03 - Guldringnes AS c/o Gryllefjord Fryseri AS,
Gryllefjord/Kristiansund, ommålt til 308 brt. (forlenget) (T-70-TK).

M/S BJØRN-SENIOR (LM6471) (23/-/1978) ex GAMNESVAG - 08 ex SJØFISK - 86 - fra
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nanger, Bergen til Nor Lines Rederi AS (Rederiet Harald Sætre AS, Bergen),
Stavanger/Bergen.

Hammervold Shipping AS, Hamarvik/Trondheim og omdøpt til FRØYVAKT.

LKAB Norge AS, Narvik

(ISM-ansv. fra: Seivåg AS til Seistar Holding AS), Torangsvåg/Bergen.

Nils-Thoralf Karlsen, Honningsvåg/Hammerfest, fått fiskerimerke (F-131-NK).
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Knapt noe transportmiddel har en Horten Verft er både Stordokka og by på.
rikere tradisjon og historie å vise til Steindokka i full sving med nye På Karljohansvern finner du kultur
enn båten. Båt er transportmiddel, oppgåver, og den nye og mod- og opplevelser knyttet til de nas-
båt er opplevelse, båt er lidenskap erne elektronikkindustrien er i stor jonale museene Marinemuseet
-og båter har navn. De fleste av grad knyttet til maritim virksomhet. og Preus Museum, samt Lokal-
oss har på en eller annen måte Forsvarets Forskningsinstitutt har historisk senter. På Horten Gård
hatt et forhold til båt. fortsatt en betydelig virksomhet i og Sjømilitære samfunn finner
Landet vårt fikk i sin tid navnet Horten, og den maritime utdannin- du spennende kulturhistorie, ofte

sitt etter båtveien langs vår lange gen er helt sentral på Høgskolen med kulturelle arrangementer, og nj
kyst: Nordvegen. Allerede tidlig - i Vestfold, som nå samlokaliserer på hele området kan du glede deg
lenge før landet var samlet til ett all sin virksomhet til Horten. over rike turmuligheter og Oslof-
rike - var det kysttrafikken som Vi er samtidig stolte av Hort- jordens flotteste badestrender.
bandt vårt folk sammen. Båten og en som havneby. Fremsynte Åsgårdstrand liker å omtale seg JlHfttÉfl

leia la grunnlaget for bosetting, lokale myndigheter har gjen- seiv som Hortens eldste og min- *Ti^||
handel og utvikling. norn ambisiøse investeringer lagt ste by, og bærer preg av tradis- JL jjÉM*1
Og i vårt lokalsamfunn har båten grunnlaget for den havnevirksom- jonene knyttet til Edvard Munch

og skipsfarten gjennom heten vi i dag har, med og andre fremstående kunstnere. |h|
alle år satt sitt preg på en livskraftig trafikkhavn, Her finner du Munchs Hus og H .
bade historien, kulturen en veldrevet fergehavn, spennende gallerier og kunstverk-
og næringslivet. H|HF og sjarmerende lystbåt- steder. Her er en oppgradert
Borre var et betydelig ... ||H og gjestehavner. gjeste- og småbåthavn, og gode BLlÉ
tyngdepunkt allerede Jeg mener det er viktig bademuligheter.
i vikingtid, basert på åta vare på havnebyen. Horten kommune har en rik kirke-
tilgjengeligheten til Dette skal selvsagt kom- historie med Garnisonskirken
sjøen og havet. Og bineres med Horten som på Karljohansvern, og middelal-
Åsgårdstrand vokste 4 fjordby. Som badeby, derkirkene på Nykirke, Borre og
fram for snart 500 år Som attraktivt bosted. Løvøya. Og midt mellom Horten __,, 7
siden, på grunnlag av Men for meg er det in- og Åsgårdstrand finner du Bor- f; ':
trelasthandel og skips- gen motsetning mellom rehaugene, med opplevelsessen- jppÉa
fart. disse målsettingene. Vi teret Midgard. Litt lenger syd sam- ;'a|J
Horten ble for snart 200 skal gjennom vår plan- lokaliserer Høgskolen i Vestfold J|li4
år siden etablert som hovedbase legging åpne byen ytterligere mot sin virksomhet. Ta gjerne en titt på ByUf ;s r.
for Sjøforsvaret. Det la grunnlaget sjøen, samtidig som vi tar vare på anlegget, og legg samtidig turen .’ m >
for vekst og utvikling av marineby- den identitet, sjel og næringsut- inn i skogen og rundt det idylliske tS J

en, det ruvende Horten Verft og et vikling som knytter seg til skipsfart Adaltjern. yl 1
mangfoldig maritimt næringsliv. og en levende havn. Jeg ønsker Norsk Skipsfartshis- Bm |<|MÉ
I dag har Marinen i stor grad Vi synes det er svært hyggelig at toriske Selskap hjertelig velkom-
trukket seg ut av Horten, og Norsk Skipsfartshistorisk Selskap men til Horten, og håper dere får I
Horten Verft ble nedlagt i 1986. legger sitt årsmøte til Horten. Og et hyggelig opphold!
Likevel er byen og næringslivet vi håper dere i tillegg til de rene
fortsatt tett knyttet til båt og mar- årsmøteforhandlingene tar dere Nils-Henning Hontvedt I m l
itim næring, etter en imponerende tid til å oppleve en del av de at- ordfører rf p' '
industriell omstilling. På tuftene av traksjonene lokalsamfunnet har å -®V
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Generalforsamling
i

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Generalförsamlingen for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

avholdes i Horten søndag 6. juni 2010 kl.10:00.

Sted: Best Western Horten Hotell, Jernbanegata 1,3187 Horten

Saksliste:

i. Konstituering.
2. Valg av møteleder

3. Valg av person til å føre protokoll over generalförsamlingen.
4. Valg av to (2) personer til å underskrive protokollen over

generalförsamlingen sammen med møteleder.

5. Årsregnskapet for 2009, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.

6. Gjennomgang av årsregnskaper samt årsberetning for lokalforeningene.
7. Valg av styre i henhold til vedtekter.

8. Godkjenning av styremedlemmer og personlige vararepresentanter for
lokalforeningene i henhold til statuttenes §12.

9. Valg av vararepresentanter i henhold til statuttenes §12.

10. Valg av formann for 2 år.

11. Valg av redaktør for 2 år.
12. Valg av revisor med vararepresentant.
13. Årskontigent for 2011 - forslag til økning av kontigent til NOK400.
14. Budsjett for 2011.
15. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter, eller

som styret ønsker at Generalförsamlingen skal behandle.

Forslag i tilknytning til pkt.15 sendes til;
Sekretær Svein Bøgwald,
Markvegen 16, 4480 Kvinesdal
E-mail: svein.bogwald@erametgroup.com
Forslag skal senest være mottatt 5. mai 2010.

v J



ÅRSBERETNING 2009 - HOVEDSTYRET

1. Innledning

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet i 1973. Selskapet er en ideell organisasjon som
arbeider for å fremme interessen for skipsfart,maritim historie og sjøfartsmiljøer. Föreningen
arbeider mot sine medlemmer og omverdenen gjennom tidsskriftet SKIPET, nettstedet
www.skipet.no og de enkelte lokalforeninger.

2. Medlemmer

Föreningen har øket sitt medlemstall med 21 medlemmer til totalt 1665 medlemmer inklusivt
3 æresmedlemmer. Netto økning i medlemstall framkommer slik - brutto tilgang er 92,
utmeldt og frafalt er 71. Styret er innforstått at vi må gjøre en kontinuerlig innsats for å øke
medlemstallet i föreningen.

3. Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 ble avholdt i Stavanger i helgen 6-7 juni med 63 deltakere inklusivt ledsagere.
Første dag (lørdag) startet vi med besøk på Norsk Oljemuseum på Kjeringholmen. Deretter
gikk turen over til Engøyholmen Kystkultursenter med «Hundvaag I». Etter omvisning og
lunch, tok båten oss over til Stavanger Sjøfartsmuseum for omvisning og foredrag.
Dagen ble avsluttet med tur innover i fjordene rundt Stavanger med veteranskipet «Rogaland»
hvor man fikk servert reker med tilbehør og drikke. Dagen ble avsluttet k.23:00.
Neste dag (søndag) startet vi med et miniseminar «Hva ønsker vi med vår organisasjon»?

-2-
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Klokken 10:30 startet Generalförsamlingen
Årsmøte/Generalforsamling ble avsluttet kl. 12:15.
Se forøvrig fyldig omtale årsmøtet 2009 vedlagt i SKIPET og på
nettstedet www.skipet.no

4. Styret

Etter valget i Generalförsamlingen 2009, har styret og tillitsvalgte følgende sammensetning
fram til Generalförsamlingen 2010:
- Terje Nilsen, formann
- Dag Bakka Jr.,redaktør SKIPET
- Leif K. Nordeide, kasserer
- Ragnar Iversen, vararepresentant
- En representant fra hver av lokalforeningene
- En vararepresentant for hver av lokalforeningene

Arbeidsutvalget (AU) består av formann,redaktør,kasserer og sekretær.

Föreningen har pt ingen sekretær / nestformann etter at Einar Sæter trakk seg fra vervet. Det
vil bli foretatt valg av ny sekretær ved fortsettende Generalförsamlingen i Bergen søndag 07
februar 2010.
Vi takker Einar Sæter for innsatsen i tiden han hadde vervet generalsekretær/nestformann.

Oddvar Larsen er webmaster for nettstedet vårt www.skipet.no Han deltar i styremøter /
arbeidsutvalg ved behov.

5. Valgkomiteen

I Generalförsamlingen 2009 ble følgende valgkomite valgt:

- Dag Bakka Jr.,formann
- Einar O. Onsøien,medlem
- Alf Johan Kristiansen,medlem

6. Revisor
- Harald Bjørkli,revisor
- Per Albert Lund,vararevisor

Föreningens egenkapital er øket i året 2009. Pr 31.12.2009 er vår egenkapital pålydende
NOK 229 715 mot NOK 225 180 pr 31.12.2008.
Det økonomiske resultat for 2009 er et pluss på NOK 4535 mot et minusregnskap på
NOK 1130 i 2008.
Hva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til vedlagte regnskap.
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7. Representasjon

Vi er tilsluttet organisasjonen Norges Kulturvemforbund hvor vi er en SKIPSFARTSHISIORISK
av 20 medlemsorganisasjoner med tilsammen ca. 190 000 medlemmer.
Vi har igjennom denne organisasjonen muligheter for å være med å påvirke myndighetene -
blant annet større grad av støtte til det frivillige organisasjonsarbeidet.

8. Bibliotek

Vårt bibliotek var ivaretatt av Alf Johan Kristiansen fram til høsten 2009. Biblioteket
inneholder maritim litteratur fordelt på bøker og tidsskrifter.
Det er nå inngått en avtale med Kristiansund Kommunale Folkebibliotek om oppbevaring av
vårt bibliotek der. Samlingen vil bli registrert inn i bibliotekets samling for utlån. Vår samling
vil få egen avdeling (reolsystem) og disponeres av Kristiansund Kommunale Folkebibliotek
gjennom skriftlig avtale. Våre medlemmer vil når samlingen er registrert, kunne låne bøker
gjennom biblioteksystemet (bibsys) og sendes kostnadsfritt til ditt nærmeste bibliotek.
Einar Sæter har stått for kontakten og avtalen med Kristiansund Kommunale Folkebibliotek
og Alf Johan Kristiansen har pakket og avsendt samlingen til Kristiansund. Takk til alle
innvolverte i denne prosessen.

9» Tidsskrift

Föreningens tidsskrift SKIPET framstår som vårt viktigste kommunikasjonsforum i
organisasjonen. Utkommer med fire (4) nummer i året.
Vår redaktør Dag Bakka jr. Har utrettet en betydelig innsats med å lage og sy sammen diverse
innsendte artikler og bildemateriale. En stor takk til redaktør, faste medarbeidere og andre
som har bidrattlil å lage SKIPET i 2009.

10. Nettstedet

Vårt nettsted www.skipet.no samarbeider i dag med www.lardex.net med Oddvar Larsen som
vår webmaster. Vi er imidlertid ikke tilfreds med deltakelsen på nettstedet. Oppfordrer alle
medlemmer til å klikke seg inn på nettstedet og delta. Vi er avhengig av aktive medlemmer
for å fa til et interessant nettsted.

11. Fotosamlingcr

Föreningen eier fire (4) bildesamlinger - Jenssen samlingen / Opedalsamlingen / Freiholz
samlingen og Nyström samlingen. Samlingene er fremdeles under digitalisering, men
begynner å nærme seg fullført. Deretter følger katalogisering for å legges ut på nettstedet vårt.
Faste medarbeidere er Tom Bjørge Jensen, Kåre Nysted kristiansen og Teqe Nilsen.
I året 2009 har vi hatt 101 bestillinger av bilder fra samlingene, en økning på 31 fra 2008 hvor
hadde 70 bestillinger.
I tillegg har vi hatt 12 fotosirkler for interesserte medlemmer. Sirklene blir styrt av Stein-Erik
Dagsland som også har oppsyn med inntekter og utgifter i forbindelse med bildesalg. Vi har
videre hatt fire (4) bildeannonser i SKIPET.
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Vi bruker Pixum i Köln som vårt faste laboratorium. Pixum leverer best
kvalitet og pris.
Totalt har salg av bilder i 2009 generert en netto inntekt til NSS på
NOK 28 457 (da er utgifter trukket fra). Dette er en liten økning på
NOK 2698 i forhold til 2008 hvor samlet resultat ble NOK 25 759.

12. Gjennomførte vedtak

Det er i året 2009 planlagt og iverksatt følgende:

- Årsmøtet i Stavanger 6og 7 juni.
- Flytting av biblioteket til Kristiansund Kommunale Folkebibliotek.
- Det er besluttet at årsmøtet i 2010 skal awikles i Horten i regi av NSS Østlandet 5og 6

13. Lokalforeninger

I og med at en så stor del av våre medlemmer har en forankring i lokalforeninger, er
lokalföreningen en meget viktig resurs i vår organisasjon. Det er der det vesentlige av
kompetanse,kunnskap og arbeidskapasitet sitter.
Det er derfor av stor viktighet at lokalforeningene videreutvikles og stimuleres til videre
arbeid.

stiansen, styremedlem

(Y /
Svem Thorgereen, varastyremedlem

C n<a«-£ isolS" ]

jn^am^varas^remedlem

juni.

Bergen 06 februar 2010.
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Tene Nilsen, formann .

v J
Dag Bakka Jr.,redaktør

Lep" Nordeide, kasserer

c~ Einar Onsøien, styremedlem

/ styremedlem

v^ästyremedlem
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NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

RESULTATREG MSKAP PR. 31.12.2009:

INNTEKTER; 2009 2008

Medlemskontigent 506700 499500
Salg eldre utg.SKIPET m.m.til medl. 36550 85844
Gaver m.m.fra medl. 16720 20581
Ref.moms/tilskudd 16065 17055
Renteinntekter 11772 23300
Inntekter; 587807 646280

UTGIFTER:

Trykking SKIPET 395550 357800
Portoutgifter 96367 76388
Andre driftsutgifter/WEB 17005 88617
Biblioteket 36870 15219
Kjøpt krus/pins/reol 0 36878
Medlemsskap i andre foreninger /lokalavd. 6146 4000
Årsmøte/styremøter m.m. 26234 62508
Endring forskuddsbet. kontigent (349200-344100) 5100 6000
Utgifter: 583272 647410

Årets resultat (overskudd) 4535 -1130Årets resultat (overskudd) 4535 . -1130

BALANSE PR. 31.12.2009:
EIENDELER:

Beholdning kasse/bank 578915 569280

KORTSIKTIG GJELD & EGENKAPITAL:

Forskuddsbetalt kontigent 349200 344100

Éiendeler pr. 01.01.09 225180 226310
Årets overskudd 4535 -1130

EGENKAPITAL PR. 31. DESEMBER 2009 229715 225180

- ?p.QI-2°l Q . 7T J .

Terje Nilsen Ij^kTNordeide J
* _ f __________

Einar Onsøjen Alfu.wistiansen nSveiWegwald _

Jan Magne Hungnes bink Bsl S \

Svein Thorgersen



Justert budsjett NSS 2010
Kontingent 495000
Saig/gave 42000
Renter 13000
Inntekter: 550000

Trykking Skipet 400000
Porto 100000
Drift 20000
Bibliotek 15000

Årsmøte/styremøter/til disp 15000
Utgifter: 550000

1650 medl. 300-

Til medlemmene i
Norsk skipsfartshistorisk selskap

REV1SJONSBERETNING FOR 2009

Jeg har revidert årsoppgjøret for Norsk skipsfartshistorisk selskap som
for 2009 som viser et overskudd på kr 4535,-

Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap og balanse er avgitt av styre.

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

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

Etter min mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med gjeldene lover og gir et försvarlig uttrykk for økonomisk
stilling pr. 31.12.2009 og for resultatet av virksomheten i 2009.

Årets overskudd på kr 4535 kan således godkjennes av generalforsamling som året resultat.
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Budsjett NSS 2011
Kontingent 640000
Salg/gave 42000
Renter 13000
Inntekter: 695000

Trykking Skipet 430000
Porto 115000
Drift 35000
Bibliotek 20000

Årsmøte/styremøter/til disp 95000
Utgifter: 695000

1600 medl. 400,-

jarmar 2010 \

Vma i V.
Haralo\Bjørkli \ \ N \

Förenings Revisor.X



NSS-0 har også i 2009 hatt ganske stor aktivitet. Månedlige medlemsmøter unntatt sommermådene og
desember.

Møtevirksomhet
Lørdag 17.januar avholdtes første møtet i lokalene til Horten Sjømannsforening. Befraktningssjef hos Wilh.
Wilhelmsen, Bjørn Pedersen, holdt foredrag om opprettelsen av Den norske Amerikalinje (NAL). Vi fikk
hele historien fra emigranttrafikken ut fra Norge til Amerika i 1825 og frem til selskapet blev oppkjøpt av
Wilh. Wilhelmsen.

Lørdag 21.februar møttes vi i Sandefjord, i underetasjen på Hotel Atlantic. Stig Tore Lunde fra Nord
Jarlsbergmuseene fortalte om virksomheten på Syd-Georgia fra øya blev oppdaget av James Cook i 1776,
opprettelsen av de norske landstasjonene i 1905 frem til nedleggelsen i 1962, forfallet og arbeidet med å
bevare endel av bebyggelse og historie på 1990-tallet.

Web-master for vår hjemmeside, Oddvar Larsen, oppfordret så medlemmene til å bruke hjemmesiden
vår; alle har en historie å fortelle - stor eller liten - spørsmål om skip/rederier o.l. eller etterlysninger av
ymse slag. Leif Jørnsen hadde et meget tankevekkende innlegg om sjømannspensjonen, mye urettferdighet
har oppstått efter den siste endringen vedtatt av Stortinget for noen år siden. Efter fylte 67 år har mange
opplevd tildels kraftig reduksjon i utbetalingene trass i full opptjening!

Lørdag 28.mars, hos Moss Sjømannsforening. Ingen foredrag på agendaen denne gangen, men de frem
møtte medlemmene hadde nok å prate om allikevel. Som vanlig smakte vaflene og kaffen fortreffelig!

Lørdag 25.april. Årsmøte på Trafikksentralen i Horten. Årsmøtesakene raskt unnagjort. Det var ikke
kommet inn saker for behandling på årsmøtet. Tillitsmenn i föreningen blev som følger;

Formann: Einar 0. Onsøien, (gjenvalgt for 1 år),

Styremedlem: Per Erik Johnsen, (gjenvalgt for 1 år),

Styremedlem: Erik Bergmann, (ny),

Kasserer; Harald Bjørkli, (gjenvalg),

Bibliotek: Tom Bjørge jensen, (gjenvalg).

Det fremlagte regnskapet blev godkjent.

Nyinnvalgt styremedlem Erik Bergmann vil få som spesiell oppgave å finne et egnet møtested i Oslo-området.
Föreningen har mange medlemmer der inne, men få dukker opp på møtene våre.

For de som ønsket, tok Arild med medlemmene opp i selve trafikksentralen for omvisning.
Pga mange helligdager i mai lot det seg ikke gjøre å få til noe møte denne måneden.
Lørdag 22. august var det tradisjonen tro haveselskap på hytta til Per-Erik på Skallevold utenfor Tønsberg.

Det blev som vanlig noen riktig hyggelige timer sammen.
Lørdag 29. august besøkte vi gallionsparken i Hvitsten. Desverre ikke det store oppmøtet, kun 4 med

lemmer møtte. Mange var nok blitt skremt av de föregående dagers regnvær og blåst, men ubegrunnet, for
himmelen hadde tømt seg innen rusleturen startet. Fra de som deltok denne gangen var det et samstemt
ønske om at Hvitsten må bli en årlig företeelse!

Lørdag 26. september kunne Erik Bergmann invitere til møte på Sjøfartsmuseet på Bygdøy Han hadde
tatt med utstyr til å vise diverse anvendelsesområder for sin MarBase. Her er det opp til hver enkelt bruker
å føye til egne opplysninger, bilder etc på fartøyer. Liste ut spesielle skipstyper, aldersgrupper, mulighetene
er legio. Det er mye å finne på internett, men vi mangler fortsatt en egen database bygget opp for norske
fartøyer. Triton-rommet som vi fikk låne passer oss meget bra, så dette kan bli et populært tilbud om vi får
ordentlig innpass på Museet! Et par nye ansikter - fra Oslo - fikk vi også hilse på, håper de kan bli faste
møtedeltagere.

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

AVDELING ØSTLANDET

ÅRSRAPPORT 2009
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Lørdag 24.oktober møttes vi i Moss igjen. På et godt besøkt møte kunne vi ønske Bjørn Pedersen tilbake
som foredragsholder. denne gangen hadde han valgt å fortelle om rederiet Thor Dahl i Sandefjord. Fra en
kort oppsummering om slektskap fikkvi således forklart hvordan det var Christensenfamilien som overtok
driften. Driften av seilskuter, verft, hvalfangst og over i tank og linjefart.

Etter foredraget var det som vanlig tid til sosialisering, og praten gikk løst rundt alle bordene. Igjen må
vi få takke vertskapet i Moss Sjømannsforening som så velvillig åpner sine dører for oss. Vaflene og kaffen
er uforglemmelig, men så er det da en ekte sjømannskirkemedarbeider som står bak! Vil også nevne at han
er personlig venn av Kallevi Olkio, kjent skikkelse i Baltimore for sjøfolk som har seilt noen år.

Lørdag 21. november avholdtes siste møtet for året. Det blev på Ringverven, et gammelt hus med mye
maritim historie i veggene rett nedenfor Gamlebyen i Fredrikstad. Etter en liten ringerunde til medlemmer
i distriktet som vi vanligvis ikke ser på våre møter, fikk vi napp hos to stykker. Og det var personer som
hadde historier å fortelle både fra sjøen og på verftet (FMV), interessant.

Ringverven er et ypperlig møtested for vår förening, eneste ulempen er plasseringen. Fredrikstad er
i det hele tatt i «utkanten» av vårt virkefelt, så det blir langt å reise for de som bor nord for Oslo eller på
andre siden av fjorden.

Föreningen oppfordrer hele tiden medlemmene til å komme med forslag til møtesteder, mener det er
viktig å komme «nær» alle medlemmene en eller annen gang i løpet av året. Ideelt sett er Horten og Moss
de beste stedene, da møtes vi på «midten».

Medlemsoversikt
Medlemsmassen holder seg ganske stabil på ca 300 medlemmer.

Økonomi/regnskap.
Lokalföreningens inntekter under året var ved utlodninger på møtene. Noen ganger oversteg utgiftene
inntektene, men totalt gikk vi i pluss.

Som del av avtalen med Moss Sjømannsforening har vår förening betalt deres medlemskontingent i NSS
også dette år - rimelig lokalleie for 2 møter pr. år!

LOKALEN
Vårt organ LOKALEN ligger fortsatt i dvale, vi har ikke greidd å ansette ny redaktør, og sponsorer til dis
tribusjon er heller ikke å oppdrive, men vi har ikke resignert. Kanskje kan vi få til en nettutgave som også
kan skrives ut og sendes til interesserte.

Donasjoner
Også i 2009 har föreningen mottatt et stort antall skipsbilder, bøker, blader og annet «clear-outs» fra Krohn-
Johansen i Larvik. Vi takker så meget, og håper at han har noe til oss i år også!

Biblioteket
Ansvarlig for bibliotekdriften er som tidligere Tom Bjørge Jensen i Fredrikstad. Motatte bøker, blader og
bilder blir etter at formannen har «sensurert» dem sendt dit. Det arbeides for å lage liste over det vi dispo
nerer og det vil bli lagt ut på vår hjemmeside hos www.skipet.no

Negativene fra Opedalsamlingen er deponert hos bibliotekaren. Han arbeider med digitalisering slik at
bildene kan bli tilgjengelige for medlemmene.

Andre aktiviteter.
Ingen «Gutta på tur» i 2009.

Kontakt med hovedforeningen
Formannen deltok på styremøte i Bergen siste helg i januar. Ellers var vi bra representert på hovedforenin
gens årsmøte i Stavanger i Juni.Fint program, og en flott veteranbåttur rundt øyene.

Hof, 2/31. januar, 2010
Einar O. Onsøien
Formann NSS-Ø.
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Lokalföreningen for Lister og Mandal ble startet opp med et møte 13/11-08.
Hensikten var å få til en lokalförening fra Vest Agders grense og til og med Mandal, med «hovedsete» i
Farsund.

Det endelige stiftelsesmøte ble holdt 22/1-09. Til styre ble valgt

Svein Bøgwald (Kvinesdal) Leder
Arnt Ivar Bjørneli (Feda)
Bjørn Tandberg (Farsund)
Jan Roness (Mandal)

Föreningen har kommet godt i gang, med fire medlemsmøter i 2009, derav tre på Sjømannshjemmet i Far
sund og ett (Juleavslutning) på Tarebua på Lista. Vi har vært mellom 10 og 20 fremmøtte på møtene. Vi har
foredrag og hyggelig samvær som det viktigste. 12009 har vårt medlem Bjørn Tandberg holdt foredrag om
Calbuco av Panama og Ostindiafareren Gøteborg.

Et planlagt besøk til bymuseet i Mandal i mai måtte dessverre avlyses på grunn av liten interesse, men vi
prøver igjen i 2010.

Vi har ikke medlemsavgift (foreløpig) i lokalavdelingen, men betaler kr 75 hver ved fremmøte for kaffe,
kake og lokalleie. Det har så langt fungert greit. Vi har lagt opp et bra program for 2010.

Årsmøte er berammet til 4. mars 2010, og årsmeldingen vil bli behandlet formelt da.

Våren 2009 ble det avholdt tre medlemsmøter.

Johannes Østvold holdt lysbilde foredrag om Stavangerske sine fjordabåter.

Høsten 2009 ble det avholdt to medlemsmøter.

Johannes Østvold holdt lysbilde foredrag om bergingen av MS Haukali på Jæren og bergingen av
MS Astrea i Ryfylke.

NSS LISTER OG MANDAL LOKALFÖRENING

FOR LOKALLAGET I SØR ROGALAND

ÅRSMELDING 2009

Svein Bøgwald
NSS Lister og Mandal

ARSBERETNING 2009

Kvinesdal 18/2-09
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NSS avd. Haugalandet har i løpet av 2009 avholdt 10 medlemsmøter. 8 av møtene ble på vanlig plass, Stiftelsen
Haugesjøens lokaler på Kortanes på Risøy i Haugesund. På to av møtene var vi ute på tur. Til oktobermøte
var vi invitert til Stord Maritime Museum, som holder til på nattrutekaien på Leirvik på Stord. Turen til
Leirvik gikk med egne biler og det var ca. 20 medlemmer som stile opp. Museet har to avdelinger, en med
gamle motorer av forskjellige typer og størrelsen En flott utstilling som kan anbefales på det varmeste for
alle med teknisk interesse.

Der er også en HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap) avdeling. Her er det utstilt gjen
stander, bilder, kart og plansjer som forteller om selskapets historie. Også dette en flott utstilling.! Etter
at utstillingene var grundig studert ble vi servert kaffe og kringle. Deretter var det tid var sosialt samvær
med båtprat for turen gikk hjem igjen til Haugalandet.

Mange takk til Håkon Grov og Anker Gravdal på Stord Maritime Museum.! Til novembermøte var vi
invitert til Solstad Shipping A/S i Skudeneshavn. Dette så ut til å være av stor interesse og over 20 mann
møtte opp, så mange har vi aldri på noe møte tidligere. Vi ble møtt av Asle Tindeland og Svein Rygg i
administrasjonen i rederiet og som begge er medlemmer i NSS. Etter omvisning rundt om i bygget der de
mange flotte modellene av rederiets tidligere og nåværende skip så ut til være av stor interesse var det tid
for sosialt samvær og drøs før det var på tide å kjøre hjem.

NSS avd. Haugalandet har i løpet av 2009 avholdt 10 medlemsmøter. 8 av møtene ble på vanlig plass, Stiftelsen
Haugesjøens lokaler på Kortanes på Risøy i Haugesund. På to av møtene var vi ute på tur. Til oktobermøte
var vi invitert til Stord Maritime Museum, som holder til på nattrutekaien på Leirvik på Stord. Turen til
Leirvik gikk med egne biler og det var ca. 20 medlemmer som stile opp. Museet har to avdelinger, en med
gamle motorer av forskjellige typer og størrelsen En flott utstilling som kan anbefales på det varmeste for
alle med teknisk interesse.

Der er også en HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap) avdeling. Her er det utstilt gjen
stander, bilder, kart og plansjer som forteller om selskapets historie. Også dette en flott utstilling.! Etter
at utstillingene var grundig studert ble vi servert kaffe og kringle. Deretter var det tid var sosialt samvær
med båtprat for turen gikk hjem igjen til Haugalandet.

Mange takk til Håkon Grov og Anker Gravdal på Stord Maritime Museum.! Til novembermøte var vi
invitert til Solstad Shipping A/S i Skudeneshavn. Dette så ut til å være av stor interesse og over 20 mann
møtte opp, så mange har vi aldri på noe møte tidligere. Vi ble møtt av Asle Tindeland og Svein Rygg i
administrasjonen i rederiet og som begge er medlemmer i NSS. Etter omvisning rundt om i bygget der de
mange flotte modellene av rederiets tidligere og nåværende skip så ut til være av stor interesse var det tid
for sosialt samvær og drøs før det var på tide å kjøre hjem.

En stor takk til Asle og Svein som stilte opp og bruke en hel frikveld på oss!
Medlemstall i lokalavdelingen har i 2009 holdt seg stabilt med ca. 160 medlemmer.

En stor takk til Asle og Svein som stilte opp og bruke en hel frikveld på oss!
Medlemstall i lokalavdelingen har i 2009 holdt seg stabilt med ca. 160 medlemmer.

ARSBERETNING 2009 FOR NSS AVD. HAUGALANDET

ARSBERETNING 2009 FOR NSS AVD. HAUGALANDET

Alf J. Kristiansen.
Formann/sekretcer.

Alf J. Kristiansen.
Formann/sekretcer.

-11-

Stein Erik Dagsland.
Nestformann/kasserer.

Stein Erik Dagsland.
Nestformann/kasserer.



Årsmøte 2009
Lokalföreningen hadde sitt årsmøte 14.05.2009. Församlingen talte 15 fremmøtte,
Per Alsaker ble valgt til møteleder, Olav Rivelsrud til referent. Årsmeldingen 2008,ble opplest og godkjent.
Den blir videresendt til hovedforeningen. Der har vært avholdt 3 styremøter i perioden

Der ble gjort følgende valg av Styre:

Leder: Svein Thorgersen for 2 år

Styremedlemmer: Olav Rivelsrud for 2år (sekretær)

Bjørn Djupevåg for 1 år (repr.for Norges Fiskerimuseum)
Varamedlemmer: l.Mads Monsen

2.Per Hove

Revisore: Rolf Rasmussen

Valgkomite: Harald Sæthre

Virksomheten
15.01.2009. ØYGARDSBÅTANE v/Erling Virkesdal
12.02.2009. T/S LEDA Filmkveld v/Per Hove
12.03.2009. LINJEFARTEN kåseri og bilder v/Dag Bakka jr.
23.04.2009. BDS slutten på historien v/Per Alsaker
14.05.2009. FREIHOLTZ samlingen v/Svein Thorgersen

Sommerferie.
03.09.2009. M/S CARSTEN MAERSK Fra Felixstowe til Singapore v/Leif Jønsson
01.10.2009. «TIL SJØS» Fra D/S Galtesund ut på de syv hav med mange norske skip

Fra bl annet Fred.Olsen,Leif Høegh, Olsen og Ugelstad m/fl.
v/Jostein Sørensen

12.11.2009. SVALBARDRUTEN med bl.annet D/S LYNGEN, M/S SØRØY og flere Hurtigruteskip v/ Olav
Brekke

10.12.2009. «FYLKESBÅTANE FSF150 ÅR» Kåseri og bilder v/ Per Alsaker.

Der har vært mellom 15 og 20 medlemmer tilstede på møtene.
Lokalföreningen har også i 2009 møtt stor velvilje fra museets side når de har stilt lokaler
til rådighet gratis. Likeledes takker vi Bjørn Sverre Nord som alltid er behjelpelig med fremviserutstyr og
andre hjelpemidler som vi trenger.
På årsmøte i NSS i Stavanger var vi representert med Hagbart Lunde.

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Jan Erik Køhne ikke på valg (kasserer)

Leif Jønsson (varamann)

Hagbart Lunde

Styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap avd. Hordaland

ÅRSMELDING 2009

Avd. HORDALAND

Bergen 11.02.2010
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NØKKELOPPLYSNINGER

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde pr. 31. desember 2009 til sammen 113 medlemmer, noe
som er en tilvekst på 11 medlemmer siden forrige årsskifte.
I perioden 1. januar - 16. januar 2010 er tilveksten på ytterligere 6 medlemmer.
I perioden er det avholdt 9 medlemsmøter i tillegg til at ordinært årsmøte er gjennomført.
Av medlemsmøtene er fem av møtene arrangert som «åpne møter» og er behørig annonsert i Tidens Krav.

Før årsmøtet 16. april 2009 var det avholdt 1 styremøte, etter årsmøtet er det
avholdt 11 styremøter. Vararepresentantene har vært innkallet til de fleste av styremøtene.

Regnskapet gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2009.

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte ihh. til valg på årsmøtet 16. april 2009:

Styret:
Formann: Eirik Barman
Nestformann: Arild Storvik

Sekretær: Jørgen Strand
Kasserer: Thor Olav Olsen
Styremedlem: Ole Sager:
Vararepresentant: Åge Pedersen
Vararepresentant: Morten Rødahl

Møtekomite:

Revisor:
Vararevisor:
Valgkomite:

Oppnevnt av styret:
Prosjektgruppe for Temakalender 2010:
Leder: Jørgen Strand
Medlemmer: Reidar Haltbakk

Prosjektgruppe for Temakalender 2011:
Leder: Jørgen Strand
Medlemmer: Reidar Haltbakk

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Asbjørn Hansen
Arnfinn Herkedal
Hans Jarle Larsen
Magne Grav
Kjell Laugtug
Einar Sæter
Asbjørn Hansen
Arnfinn Herkedal

Thor Olav Olsen

Ole Sager
Thor Olav Olsen (observatør)

ÅRSBERETNING 2009
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Eirik Barman er medlem av hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap («hovedforeningen») med Arild
Storvik som personlig vararepresentant

FÖRENINGENS ØKONOMI

Det økonomiske fundamentet for föreningens økonomi er knyttet til den ärlige Temakalender som fören
ingen årvisst har utgitt siden 2004.

Styret har tatt kritikken som har framkommet i prosjektgruppens rapporter for de siste to år til etter
retning og mener å ha løftet prosjektet kraftig opp hva gjelder det økonomiske resultatet. Prosjektet har i
år oppnådd et sekssifret kronebeløp i overskudd.

Föreningen har registrert seg i Frivillighetsregisteret og har i denne anledning også knyttet seg opp som
«grasrotmottaker». Föreningen har en stabil gruppe grasrotgivere som på denne måten er med å sikre gode
inntekter for föreningen.

Det har gjennom året vært økonomi for å påta seg relativt sett store kostnader knyttet til både det
28 siders store «klasseheftet» som föreningen ga med 30 eksemplarer til 49 barne- og ungdomsskoler på
Nordmøre og til å gjennomføre utstillingen «Fjordafarten på Nordmøre» som ble awiklet i Bystyresalen i
Kristiansund i perioden 14.-22. november 2009.

MØTER / ARRANGEMENTER

Gjennom året har vi hatt følgende møter:
Januar: Terje Hals: «Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning»
Februar: Besøk på Brannmuseet
Mars: Feo Oterhals: «Kystkvinner»
April: Årsmøte
Mai: Besøk på Otterleibrygga, Ekkilsøy, Averøy
Juni: Besøk på Sjøbruksmuseet, Bøfjorden
September: Per R. Sævik: «Fosnavåg -et sterkt senter i den maritime klyngen!»
Oktober: Kolbjørn Botten: «Industri og folkeliv i Valsøyfjord for 100 år»
November: Sverre Svendsen, Bernt Bøe og Jørgen Strand:

Desember: Julemøte for medlemmer med ledsagere.

Møtene ble awiklet i Kristiansunds Skipperforenings lokaler og med unntak av årsmøtet og julemøtet var
alle arrangert som «åpne møter».

TEMAKALENDER 2010

Som tema for årets kalender ble valgt «For Konge og Fedreland (Nordmøringer til sjøs under 2. verdenskrig)».
Jørgen Strand har vært prosjektleder og Reidar Haltbakk og Thor Olav Olsen har vært med i prosjektgruppa.
Temakalenderen bærer nå mer og mer preg av heller å være et temahefte med innbakt kalender. Kalenderen
sendes vederlagsfritt til samtlige folkebiblioteker på Nordmøre hvor den nok går inn i de lokalhistoriske
samlingene.

Temakalender 2010 hadde et opplag på 2.100 eksemplarer og har som vanlig vært lagt ut for salg hos en
rekke (om lag 50) forretninger og kiosker i byen og på distriktet.

I år har det vært en betydelig salgsinnsats fra en gruppe av medlemmene, noe som utvilsomt har sikret
økonomien i prosjektet.

UTSTILLINGEN «FJORDAFARTEN PÅ NORDMØRE»

Vinteren 2008/2009 ble det besluttet at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skulle søke i få gjen
nomført en utstilling i Bystyresalen i Kristiansund i løpet av Kulturminneåret 2009.

Årets økonomiske drift har gitt omtrent et nullresultat og föreningens egenkapital er på rundt kr. 160.000-,
For økonomiske detaljer vises det til årsregnskapet.

«Med seil til Lofoten og Finnmarken»
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Tidlig høst 2009 besluttet styret at utstillingen skulle gjennomføres under tittelen «Fjordafarten på Nord
møre». Utstillingen tok basis i mye av det grunnlagsmaterialet som föreningen seiv rår over i anledning to
temakalendere om emnet i tillegg til at Jørgen Strand lånte ut en rekke bilder etc.

Ut over dette fikk föreningen «fritt fram» for å låne arkivsaker i «Arvid Gjengstøs samlinger» (Geir
Gjengstø), det ble stillet en del ferjebilder til disposisjon av Nordmøre Museum/Gamle Kvernes Bygdemu
seum og det var for øvrig innlånt en del gjenstander fra privatpersoner samt fra St.Hanshaugen Videregå
ende Skole.

Offisiell åpning ble foretatt av Ragnhild Helseth, komiteleder for barnehage, skole og kultur i Kristian
sund kommune.

Utstillingen - og dermed föreningen - fikk mye skryt fra besøkende og må i utgangspunktet defineres
som en kjempeflott anledning for föreningen for å «få vist seg fram.»

KLASSESETT FOR BARNE- OG UNGDOMSSKOLER

Som en delaktivitet knyttet til utstillingen «Fjordafarten på Nordmøre» tok styret initiativet til å trykke
opp et klassesett egnet som undervisningsmateriale i samfunnsfag. Heftet er på 28 sider og er et særtrykk
av våre temakalendere fra 2004 (Fjordabåtene) og 2008 (Dampskipsekspedisjonene). Klassesett - 49 pakker
a 30 hefter - ble gitt vederlagsfritt til samtlige barne- og ungdomsskoler på Nordmøre (ex. Rindal).

HISTORISK ARKIV NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Høsten 2009 inngikk styret avtale med arvingene etter vår avdøde formann Eivind Rodlie som resulterte i
at föreningen overtok en vesentlig del av Eivinds boksamling spesielt knyttet til krigshistorie.

Samlingen er i dag samlet i 19 kasser i et midlertidig arkivrom.
I løpet av 2010 er det meningen å katalogisere samlingen, og det er målet at boksamlingen skal kunne

komme medlemmene til nytte og glede.

MEDIA

Föreningen har fått relativt sett god omtale i media. Siden årsmøtet har det vært omtale av alle møter (ex.
julemøtet) i Tidens Krav. «Fjordafarten på Nordmøre» har vært omtalt ved et par anledninger i Tidens
Krav, det har vært opptak fra utstillingen på TK-TV og det har vært omtale av denne både på tk.no og på
det populære nettstedet brunsvika.net. Utstillingen har vært omtalt i medlemsbladet SKIPET og föreningen
har her fått positiv redaksjonell omtale.

Temakalenderen er også godt omtalt i Tidens Krav i tillegg til at også denne er presentert på brunsvika,
net. Annonse for temakalenderen har vært i finne i SKIPET og på skipet.no.

En fast møteannonse ble utviklet av vårt medlem Terje Holm i november og denne har vært brukt for
de åpne møtene etter dette.

UTSATT JUBILEUMSGÅVE TIL «HOVEDFORENINGEN»
Styret i 2008 besluttet å gi en jubileumsgåve til hovedforeningen i anledning 35-års-jubileet. Dette skulle
skje under årsmøtearrangementet i Trondheim i juni 2008. Dette skjedde ikke og styret sørget for en «utsatt
jubileumsgåve» som ble overlevert Terje Nilsen, formann i «hovedforeningen» under årsmøtearrangementet
2009 i Stavanger. Om bord i veteranskipet «Rogaland» overleverte vår Kjell Laugtug - den første formann i
vår lokalförening - en flott formannsklubbe med klubbeplate til «hovedforeningen». På formannsklubben
var påsatt et mavebelte med inskripsjon. Klubbeplaten består av en polert hallandia steinplate som underlag
for en pokkenholtplate fra den russiske pinken «Jedinorog» som kom ut for uvær utenfor Smøla og som i
november 1760 forliste ved Hitra. Også på klubbeplaten var det et mavebelte med inskripsjon. Formanns
klubbe og klubbeplate var lagt i en trekasse hvor det var påsatt en plate med inskripsjon.

Utstillingen var åpen mellom 14. november - 22. november og ble meget godt besøk.

Fra skolehold har föreningen bare fått positive tilbakemeldinger.

Arkivet er tilført ca. 100 plansjer som ble laget i anledning utstillingen «Fjordafarten på Nordmøre».
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MØTER / ARRANGEMENTER12010

For første halvår er det planlagt slike aktiviteter:
Januar Håvard J. Kongshaug:

Havets skattkammer. Fiskebåthistorien i Averøy de siste 100 år.
Februar: Tor Olsen:

Landkrabbens linjeskip er sundbåt og ferje.
Mars: Dag Bakka jr.:

Historien om norsk linjefart - og litt om Kristiansund sin rolle.
April: Årsmøte.
Mai: Ekskursjon, søndagsutflukt.
Juni: Ekskursjon, søndagsutflukt.

TAKK TIL

Styret ønsker å gjøre våre medlemmer oppmerksom på en spesiell type jobb som vårt medlem Kjell Herkedal
vederlagsfritt har utført for föreningen.

I løpet av sommeren har Kjell skrevet av og digitalisert loggboken for RS «Christiansund» for perioden
1907-1917.

Loggboken er presentert i to versjoner; en som er direkte avskrift ord for ord og en modernisert versjon
hvor språket er tilpasset skrivemåten i dag.

Styret besluttet å tildele Kjell «Klippfiskkjerringa med inskripsjon». Denne skulle opprinnelig deles ut
til Kjell på julemøtet 10. desember 2009. Kjell var imidlertid förhindret fra å møte på julemøtet, slik at den
høytidlige overrekkelsen fant sted under åpningen av medlemsmøtet 14. januar 2010.

For øvrig retter styret en hjertelig takk til föreningens tillitsvalgte i det året som har gått og en spesiell takk
til de av medlemmene som på en positiv måte har bidratt

under utstillingen i Bystyresalen og de som har deltatt i salg av annonser og kalendere knyttet til «For
Konge og Fedreland».

Seiv om deler av prosjektgruppa for Temakalender 2010 også er medlemmer av styret - retter styret
likevel en hjertelig takk for innsatsen til Reidar, Thor Olav og Jørgen for det arbeidet som er utført av disse
tre i anledning «For Konge og Fedreland».

Hver av versjonene er på nesten 100 A4-sider.

Eirik Barman
formann

Thor Olav Olsen
kasserer

Kristiansund N., 31. desember 2009/16. januar 2010
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Arild Storvik
nestformann

-16-

Ole Sager
styremedlem

Jørgen Strand
sekretær



Program
Lørdag 5. juni.
09.30: Forhalerfra hotellet til Lokalhistorisk Senter. Rusletur på ca
20 minutter eller med Maksitaxi.
10.00: Omvisning på Lokalhistorisk Senter. Her er den sivile ak
tiviteten ved Marinens Hovedverft/Horten Verft godt dokumentert.
En ca. 20 minutters film vises om livet på Verven. Senteret har
dessuten en operativ skipssimulator!
11.30: Oppmøte utenfor Marinemuseet, fire minutters spasertur fra
Lokalhistorisk Senter. Omvisning på Museet.
13.30: Lunsj serveres inne på Museet.
14.30: Rusler videre, beser ubåten Utstein , kanonbåten Blink, ver-
dens første torpedobåt Rap, motoravdelingen og videre innover In- fra vikingene vil være deres guide,
dustriparken (det gamle verftsområdet). Munchs hus
16.30: Omvisning på Trafikksentralen, kaffe og sosial prat i kafete- Dette er Edvard Munchs sommerhus. Se stedet der Pikene på
riaen eller uteplassen. (Ev. samles i auditoriet til en liten nostalgisk broen ble malt. Ligger i Åsgårdstrand.
reise i Oslofjorden v/los Ragnar Andersen).
20.00; Festmiddag på Best Western Horten Hotell.

Søndag G.juni
10.30; Generalforsamling på Best Western Horten Hotell.

Verd å få med seg i Horten:

Lokalhistorisk Senter
Bymuseum med vekt på nær fortid, bibliotek og stor bildesamling
Operativ skipssimulator. Ligger på Karljohansvern.
Marinemuseet
Verdens eldste marinemuseum som fortsatt er i drift. Stor samling
av militært utstyr og en rekke flotte båtmodeller. Ligger på Karljo
hansvern.
Preus Museum
Vårt nasjonale fotomuseum. Kameraer og fotografier i verdens
klasse. Ligger på Karljohansvern.
I magasin B bak Mahnemuseet/Fotomuseet, har Rednings
selskapet lagret store mengder historiske gjenstander fra selska
pets drift. Vanligvis ikke tilgjengelig for publikum, men om ønskelig
kan det antagelig la seg gjøre å få en liten titt inn.
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Horten bilmuseum
I grei gangavstand fra hotellet. Absolutt verdt en visitt. Her er også
en flott modelljernbane!
Trafikksentralen for Oslofjorden
Herfrå overvåkes all skipstrafikk i Oslofjorden sør for Drøbak. Den
er samlokalisert med losformidlingen og oljevernberedskapen. Lig
ger i Fyllinga, nord for industrikaien.
Borrehaugene/Midgard Historisk Senter
Nord-Europas største samling gravhaugerfra vikingtiden. Museum/
utstillinger i senteret. En av våre fremste kjennere av vår kulturarv
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Generalforsamling
Norsk Skipsfartshistorisk selskap
Horten søndag 6. juni 2010 kl. 10.30

Best Western Horten Hotell
Saksliste:
1. Konstituering.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen.
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen over general
församlingen sammen med møteleder.
5. Årsregnskap for 2009, bestående av styrets beretning, resul
tatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.
6. Gjennomgang av årsregnskaper samt årsberetningerfor loka-
Iforeningene.
7. Valg av styre i henhold til vedtekter.
8. Godkjenning av styremedlemmer og personlige vararepresent
anterfor lokalforeningene i henhold til statuttenes § 12.
9. Valg av vararepresentant i henhold til statuttenes § 12.
10. Valg av valgkomité bestående av leder samt to medlemmer.
11. Valg av revisor med vararepresentant.
12. Arskontingent for 2011.
13. Budsjett for 2011.
14. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller
statutter, eller som styret ønsker at Generalförsamlingen skal
behandle.
Forslag i tilknytning til pkt. 14 sendes til:
Sekretær Bjørn Bøgwald, Markveien 16, 4480 Kvinesdal,
e-post; svein.bogwald@erametgroup.com
Forslag må være mottatt senest 10. mai 2010.

TBD [JuD©(äD©OTfD[mi]©[n]© D
©y[pgjMfey@G@[ffe[k i)©D©Cs©[o
Hermed ønskes dere alle velkommen til elektronikk- og
marinebyen Horten. NSS-Østlandet har hatt ansvaret for
planleggingen. Takk til alle som har deltatt i planieggingen
og den kommende gjennemføringen av arrangementet.
Horten har mye å by på, og vi tror det blir et hyggelig opp
hold for de tilreisende. Også i år oppfordrer vi dere til å ta
med deres bedre halvdel. Vi har fått reservert 20 dobbeltrom

på Best Western Horten Hotell beliggende rett opp for ferge
leiet.

Det er kort vei til butikkene, ca. 20 min. spasertur til
Karljohansvern med Marinemuseet og Lokalhistorisk Sent
er. Her er også Preus fotomuseum lokalisert, og i magasin
B er gjenstander fra Redningsselskapets virksomhet lagret.
For bilfantaster ligger Horten Bilmuseum bare få minutters
gange unna hotellet. Til Borrehaugene og Åsgårdstrand er
det heller ikke lange veien, dog for langt til å spasere.
Alle som planlegger en spesiell week-end tidlig i juni, må
være raske med påmelding, pga. andre arrangementer
samme helg har vi fått reservert et begrenset antall rom.
Vel møtt!

Plmd©Dä(oi imm

Et arrangement som dette krever en god del planlegging. Vi
må derfor ha bindende påmeldinger innen 15. april. Det er
lagt opp til at ledsagere kan delta på arrangementet, unntatt
på generalförsamlingen. Hvis det er tilstrekkelig interesse,
vil det bli lagt opp til et eget program for ledsagere lørdag.
Tur til Borrehaugene på sørsiden av byen. Vi har landets
fremste kjenner av vikingetiden som guide. Skulle det være
interesse for å fortsette til Åsgårdstrand, er det også mulig
åfå guidet tur innom bl.a. Munchs hus. Vi kan disponere
en 12-seter som kan bringe ledsagerne ut- og tilbake igjen.
Påmelding til:
Terje Nilsen
Sverdrupsgt. 33, 4007 Stavanger.
Tlf. 5156 2256/918 95 344

e-post: tnil4@broadpark.no
Ved påmelding ønsker vi følgende opplysningen
Navn, også for ledsager, adresse, telefonnummer, e-post
adresse. Videre når du/dere planlegger ankomst/avreise?
Har dere spesielle ønsker for oppholdet i Horten vil vi gjerne
hjelpe.
Egenandel pr. person; For dem som bor på hotellet kr. 400.
For dagbesøkende kr. 900.
Følgende er inkludert i egenandelen:
Alle arrangementer, transport fra/tilbake til hotellet, lunsj
på Marinemuseet/Borrehaugene, festmiddag for dags
besøkende samt aperitiff og annet drikke, 1 stk av hver, ved
festmiddagen.
For å gjøre overnatting rimeligst mulig har vi fått en pakke
fra hotellet. Denne inkluderer foruten frokost, også lunsj og
festmiddag på lørdag, frokost og lunsj på søndag. Overnat
tingen betales av den enkelte. Dobbeltrom koster kr. 1125 pr.
person pr. døgn. Enkeltrom koster kr. 1275 pr. døgn.

“0®b spfOD Mfi®

Terje Nilsen
formann
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M/S EMMA J (LHSP) (142/-/1986/95) ex NOVI -09 ex IBEX -91 - Partrederiet Eid- M/SKVALØYVÆR(LMMB)(49/-/1964/81)exLYNGSKJÆR-06exKVALØYVÆR-94

M/S FREDYNGVE (LM5300) (24/-/1975) ex BØVÆRING - 78 sjøsatt som LEIFJUNIOR
- fra Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Sortland til Evenes Kystlag, Liland/Sortland,
omdøpt til BARØY (T-204-LK).

M/S FRØYVÆRING (LK4084) (55/-/1990/00) - fra Br. Dragnes AS, Norddyrøy/ Trond
heim til Utflesa Kystfiske AS, Leines/Trondheim (N-54-SG).

M/S GINA MARIE (LM8964) (37/-/1982) ex FRED-HUGO - 05 - Partrederiet Stian

M/S HAUGVÆRING (LCDZ) (117/-/1990/97/98/02) ex SOTRABAS - 05 ex LARSEGUTT
- 97 - fra Haug Fiskeri AS, Bodø/Bergen til Bergland ANS (Jostein Legland),
Uskedalen/Bergen, omdøpt til VESTERVIK (H-10-K).

M/S KÅRSTEIN (LCVB) (48/-/1963/82/00) - fra Granli Fiskeri AS, Nord-Lenangen/
Hammerfest til Giskefisk AS, Ellingsøy/Hammerfest (M-91-A).

M/S MEA2 (LETJ) (43/-/1962/84) ex MEA - 09 - fra Mea Kystfiske AS, Myre/ Sortland
til Hurlatrål AS, Brattvåg/Sortland (M-109-H). Deretter til Finnmark Kystfiske
AS, Hammerfest/Sortland (F-209-H). I november til Stokke Senior AS, Larsnes/

M/S MORTEN EINAR (JWQU) (1.409/-/1985/87/94) ex KNESTER - 06 ex ARTUS - 00
ex HARJAN - 92 - fira Partrederiet Troland Havfiske ANS (Abraham Inge Tro
land), Torangsvåg/Bergen til Partrederiet Troland Havfiske DA (Abraham Inge
Troland), Torangsvåg/Bergen (H-5-AV).

M/S NYTUN (LEXL) (63/-/1965) - fra Nytun AS, Myre/Sortland til Utflesa Kystfiske

M/S OCEAN (LLHL) (162/250/2000) ex HOLMFISK - 04 ex OCEAN - 02 - fra Giskefisk
AS, Elhngsøytil Granli Fiskeri AS, Nord-Lenangen, omdøpt til SLETTENBERG
og hjemsted endret fra Ålesund til Tromsø (T-61-L).

M/S SENJALAND (LLNQ) (172/-/1988/01) ex STOKKE SENIOR -09 ex BOGÖ - 01 - fra
Stokke Senior AS c/o Sande Regnskapskontor AS, Larsnes/Ålesund til Oddbjørn
Frantzen c/o Oddbjørn Edgar Karl Frantzen, Kaldfarnes, Ålesund (T-72-TK).

M/S SILVERVÅG SENIOR (LKZV) (199/-/2000) ex METTE HELENE - 09 - Najaden
Fiskeri AS, Skudeneshavn, omdøpt til SILVERVÅG (R-784-K).

M/S SJØBRIS (JWSG) (1.559/2.051/1985/89/94) ex TEIGENESI -06 ex TEIGENES -05
- fra Teigebris KS, Eggesbønes/Fosnavåg til Teigebris I AS, Fosnavåg (M-122-HØ).

M/S STATTHAV (LIRC) (383/-/1979/87) ex STATTHAV JUNIOR - 00 ex FRØYANES
JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - fra Stadt Havfiske AS, Stadlandet/Måløy til
Bjørnhaug AS, Vatne/Måløy (M-15-H).

M/S VONAR (LMCJ) (1.319/-/2002) ex VONAR I - 02 ex VONAR - 02 - fra Viknafisk
AS, Harøy/Ålesund til Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/Ålesund (M-188-S0).(??
Båten ankom Grenå 16.06.2008 for opphugging, videresolgt ??)

M/S VONAR SENIOR (LJNQ) (306/-/1980) - fra Viknafisk AS, Harøy/Molde til Finnøy
Fiskeriselskap AS, Harøy/Molde (M-88-SØ).

M/S VÅRHEIM (LM8778) (24/-/1982) - fra MS Nybåen 1 AS c/o Inge Eide, Torsken/

November 2009:

M/S BARENTSTRÅL (LGGW) (251/-/1975) ex FRU THOMSEN - 09 ex PIA-PETER -
05 ex ANNE LYNG - 92 ex CHATINA - 92 ex FOSSVOGUR - 81 ex MARIANNE

HADOBI - 79 - fra Skaregg AS, Valderøya/Ålesund (M-193-G) til Giske Havfiske
AS, Giske/Ålesund (M-193-G).

M/S BRIMØY (LIUL) (376/-/1979) ex STATTGUTT - 08 ex HORDAGUTT - 02 - fra
Lyngholm AS, Stadlandet/Måløy til Brimøy Havfiske As, Stadlandet/Måløy,
omdøpt til BRIMØY SENIOR (SF-220-S).

M/S EINARSON (LDZL) (130/-/1991/95) - fra Botnhamn Fisk AS, Botnhamn/Tromsø
til Botnhamn Sjø AS, Botnhamn/Tromsø (T-64-LK).

M/S HEIDI ANITA (LHRB) (144/110/1988) ex HUSØYSUND - 99 ex SKORPESUND -
91 - fra Lars Kristian Indahl, Kvaløysletta/Tromsø til Indahl StarAS, Kvaløysletta/
Tromsø (T-500-T).

M/S JUVEL (LAZH) (5.500/-/2003/07) ex PAERANGI - 08 - Emerald Fisheries AS,
Fosnavåg/Ålesund fått nytt fiskerimerke (M-361-HØ).

M/S KROSSØY (LHRB) (1.221/-/1987) ex JONA EDVALDS II - 09 ex JONA EDVALDS
-09 ex ADENIAII -03 ex PETUR JONSSON -94 - fra Havdrøn AS, Hjellestad/
Bergen til Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-79-AV).

vågtind ANS (Arnt Ragnvald Johannessen), Nordre Seiland/Måløy, omdøpt til
EIDVÅGFISK (F-186-H).

Andre ANS (Per Lidvar Hansen), Nord-Lenangen/Tromsø, omdøpt til STIAN
ANDRE (T-101-L).

Sortland (M-48-S).

AS, Leines/Sortland (N-31-SG).

Namsos, omdøpt til ULA (T-l-TK).

M/S KVITNES (LHYH) (457/-/1979/83/99) ex FISKEVÆR - 03 - fra Kamaro AS c/o Karl
Arne Holvik, Raudeberg til Multibåt As, Hammerfest, omdøpt til FUGLENES
og hjemsted endret fra Florø til Hammerfest (F-20-H).

M/S KVITSKJÆR (LGYE) (158/-/1978/84) ex FJELLDUR - 01 ex ÅKERØY - 99 ex

M/S LILLEVIG (LIWM) (127/-/1985/94) ex SPJÆRINGEN SENIOR - 07 ex ONKEL
SAM - 97 ex LEB-64 - 85 - fra Ove Pettersen, Søgne/Fredrikstad til Pettersen Ove
ANS (Ove Pettersen), Søgne/Fredrikstad (VA-20-S).

M/S MYNTEVIK SENIOR (LHZJ) (42/-/1963/82) ex MYNTEVIK - 07 ex JÆRTRÅL - 03

M/S REMO (LDWS) (96/-/1991) - fra Remo AS, Flatråker/Måløy til Seilsjø AS, Rau
deberg/Måløy (SF-21-V). I desember til Utflesa Kystfiske AS, Leines/ Måløy
(N-16-SG).

M/S RUNDSKJÆR (LM3946) (22/-/1968) - fra Partrederiet Rundskjær DA (Kastor-
Andre Meyer), Gibostad/Sortland til Rundskjær AS, Gibostad/Sortland (T-89-LK).

M/S SEA HUNTER (LM) (508/171/1988/89/97/98) ex TRYGVASON - 09 ex SOLVÅR
JR. - 04 ex SOLVÅR VIKING - 04 ex ASTRID - 97 - Havøy Kystfiske AS, Skodje/
Ålesund, fått fiskerimerke (M-80-SJ), deretter til Sea Hunter AS c/o Jøran Helde,
Skodje/Ålesund (M-80-SJ).

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/-/1978/92) - fra Berner Nygård c/o Berner
Matheus Nygård, Napp/Bodø til Kransvik AS, Sørvågen/Bodø (N-12-MS).

M/S STÅLHOLM (LAHQ) (363/330/1978/86/93) ex SILDEY - 06 ex SILDØY - 01

M/S T. HANSEN (LNWH) (81/122/1985) ex KIIL SENIOR - 03 ex JAMO JUNIOR - 98
- fra Vesterålen Kystfiske AS, Myre/Hammerfest til Høgholm DA (Odd Inge Han
sen), Myre/Hammerfest (N-106-0). I desember omdøpt til ISFJORD.(N-106-0)

M/S VESTKAPP (LAGH) (566/-/1988) ex AARSHEIM SENIOR - 07 ex MERKUR - 97
ex LEINEFISK - 96 - fra Kamaro AS c/o Karl Arne Holvik, Raudeberg/Måløy til
Carisma Star AS, Raudeberg/Måløy (SF-17-S).

M/S VESTLINER (LAQS) (538/-/1989) ex POLARBRIS - 06 ex GEIR - 99 - fra Seljevær

M/S VITORIA G (LCHJ) (499/-/1984) ex NORDICIV -08 ex VIKINGBANK -06 ex
UNITY - 06 ex UNITY B - 95 ex PATHWAY - 95 - fra Klaring ANS (Ludvik Gjen
demsjø), Brattvåg/Ålesund til Trænabanken AS, Træna/Alesund (N-40-TN). I
desember til Cetus AS, Vedavågen/Ålesund (R-191-K), deretter til Klaring ANS,
Brattvåg/Ålesund (M-19-H).

Desember 2009:

M/S BRØDRENE REITAN (LM7075) (22/-/1980) - fra Nils Reitan, Smøla/ Kristian
sund til Brødrene Næss ANS (Arnstein Næss), Smøla/Kristiansund, omdøpt til
BRØDRENE (M-309-SM).

M/S EINAR ERLEND (LLND) (429/-/2001/04) - fra Einar Erlend ANS (Johan Martin
Meløysund), Engavågen/Bodø til Einar Erlend AS, Engavågen/Bodø (N45-ME).

M/S EINARSON (LDZL) (130/-/1991/95) - fra Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen,
Leines/Tromsø til Lofotværing AS, Svolvær/Tromsø (N-22-V).

M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Larsen & Birknes AS, Kalvåg c/o

M/S HAVBRIS (LIHM) (1.921/1.255/1991) ex OLE SÆTREMYR - 00 ex NESTOR -
97 ex ROSIE - 96 ex RYBAK - 96 - Havbryn AS, Kjerstad/Ålesund, omdøpt til
HAVBRYN (M-25-H).

M/S HILLERSØY (LMKD) (169/71961/93/94/00/03) ex BØBAS - 82 ex ÅRVIKSAND

M/S JAN-STEINAR (LM8780) (24/-/1982/91) ex HEIDI-VIBEKE - 87 - fra Jan Steinar
Vangen, Nord-Lenangen/Tromsø til Nils H. Johansen c/o Nils Henry Johansen,
Alta/Tromsø, omdøpt til PIA MARIE (F-155-A).
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- fra Lars Kristian Indahl, Kvaløysletta/Tromsø til Havøy Kystfiske AS, Skodje/
Tromsø (M-3-SJ). Deretter til Indahl Star AS, Kvaløysletta/Tromsø (T-183-T).

KVITSKJÆR - 95 ex SJØVARDEN - 92 ex HØYLAND - 87 ex BOUNTIFUL - 78
- fra Buefjord AS, Bulandet/Bodø til Brennåværing AS c/o Torgeir Fagertun,
Værøy/ Bodø (N-110-VR).

ex DIANN - 97 - fra Båtklubben Vest, UlsteinvikÆosnavåg til Båtklubben Sør,
Hauge i DalanaeÆosnavåf (SF-14-B),

ex BØMMELFISK - 96 - fra Bjørnhaug AS c/o Ola Engeseth, Vatne/Måløy til
Reisafisk AS c/o Jan Ketil Karlsen, Sørkjosen v/Rolf Bjørnar Tøllefsen, Husøy
i Senja/Måløy (T-169-S).

AS, Stadlandet/Måløy til Vestliner AS, Stadlandet/Måløy (SF-12-S).

Ronny Larsen, KalvågÆlorø til Kjetil Pettersen, Søgne/Florø (VA-74-S), derettet
til Onsøyværing AS, Engelsviken/Florø (0-25-F).

- 80 ex BRIMØY - 73 - fra Hillersøy ANS Partr. (Tore Hillersøy), BulandetÆlorø
til Brødrene Hillersøy AS, BulandetÆlorø (SF-220-A).



M/S JENNEGGA (LLGU) (96/-/1982) ex ANKER - 98 ex LAURITS OLSEN - 97 ex
LUNDBØEN - 94 - fra Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy til Bemer Nygård
(Berner Matheus Nygård), Napp og hjemsted endret fra Sandnessjøen til
Harstad (N-87-F).

M/S LANGENES fl)gU) (1.345/C/1986/01) ex GRANTE - 05 - fra Gjøsund Fiskebåtrederi
AS, Valderøya/Alesund til AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-25-G).

M/S LEIF ROALD (LMXX) (167/-/1983/85) - fra Leif Roald AS, Vardø til Fniholmen
Seafood AS, Tuljord/Vardø (F-214-M).

M/S LIAHOLM (LMDJ) (245/-/2003/04/08) - fra Idar Gustad og Sønner AS, Averøy/
Kristiansund TIL Partrederiet Frøyvåg ANS, Dyrvik/Krsitiansund (ST-155-F).

M/S NESHOLMEN (LAUS) (282/-/1989/93) ex SYNSRAND - 08 - fra Rune Blaschek, Ry-
pefjord/Hammerfest til Fruholmen Seafood AS, Tufjord/Hammerfest (F-177-M).

M/S NORDKAPPJENTA (LJVR) (656-/1988/99) ex VESTLINER - 00 ex LORD AUCK
LAND - 99 ex ATLANTIC EXPLORER - 92 - Nordkappjenta Fiskeriselskap AS
c/o Willy Nyvoll, Honningsvåg/Hammerfest, omdøpt til BRIMØY (F-210-NK).

M/S PEDER BREIVIK (LESP) (48/-/1972/01) ex HJALMARSON - 01 ex HORNVIK -
76 - fra Reisafisk AS (Jan Ketil Karlsen), Husøy i Senja/Vardø til Senjen Sjø AS,
Husøy i Senja/Vardø (T-186-LK).

M/S SELFJORDBUEN (JXII) (115/-/1987/95) - fra Guldringnes AS c/o Grylleljord
Fryseri AS, Gryllefjord/Harstad til Siv Janne AS, Husøy i Senja/Harstad (T-124-
LK). Deretter til Grylleljord Fiskeriselskap c/o Grylleljord Fryseri AS, Gryllefjord/
Harstad (T42-TK).

M/S SJANGSE (LLML) (158/71967/84/85) ex MARGUN MARIE - 07 ex RAMSØYFJELL
- 98 ex VEIDWERING - 98 - fra Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Florø
til Vesterveg AS c/o Tor Hufthammer, Torangsvåg/Florø (H42-AV).

M/S SKOGSØY (LION) (184/71966/92/99/02) ex MEHAMNFJORD - 05 ex NOTBAS
- 05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRISTIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex
ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - fra Mehamn Kystfiske AS, Myre/Trondheim
til Øksnes Kystfiske AS, Myre/Trondheim (N-135-0).

M/S SKREIGRUND (LAZX) (51/71971/92/95/96) ex FLOING - 09 - fra Siv Janne AS,
Husøy i Senja/Tromsø til Bovikfisk AS, Senjahopen/Tromsø (T-73-BG). Deretter
tilbake til Siv Janne AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-72-LK).

M/S SOLVÆRSKJÆR (LCJG) (494/-/2009) - Seiland Kystfiske AS, Nordre Seiland/
Hammerfest, ommålt til 489 brt. (F-10-H).

M/S STOKKE SENIOR (375/-/2009) - Stokke Senior AS c/o Sande Regnskapskontor
AS, Larsnes/Ålesund, fått fiskerimerke (M-12-U).

M/S STORVIG (LCLK) (81/71990/92/94/05) ex ATLANTIC NAVIGATÖR - 09 ex NA
VIGATÖR - 05 ex ODDEGUTT SENIOR - 05 ex ODDEGUTT - 00 - Østrem Fisk
AS, Sør-Audnedal/Mandal, ommålt til 83 brt. (VA-76-LS).

M/S SVENØR (LLNC) (99/71982/92/93/01) ex NESEJENTA - 98 ex EGIL JUNIOR - 95
ex RITA RENATE - 90 ex ARTHUR BERGE - 87 - fra Rune Blaschek, Rypefjord/
Hammerfest til Fruholmen Seafood AS, Tufjord/Hammerfest (F-161-M).

M/S TOYA (LK8222) (140/-/2003/05) - fra Toya AS, Kopervik til Nye Toya As, Kopervik
(R-344-K).

M/S TUBÅEN (LM5698) (24/-/1976) ex JOHAN SENIOR - 87 - fra Partrederiet Sotra-
bas DA (Svein Ove Ekerhovd), Straume/Tromsø til Kåre Gården og Sønner AS,
Averøy/Tromsø (M-78-AV).

M/S UTFLESA (LLQX) (183/-/2001) - fra Seilsjø AS c/o Maritim Næringspark, Rau
deberg/Bodø til Botnhamn Sjø AS, Botnhamn/Bodø (T-5-LK).

M/S ØYANES (LM3543) (24/-/1966) - fra Fritz Petter Kvalnes, Værøy/Harstad til Siv
Janne AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-136-LK).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2009:

M/S BERGE PACIFIC (LAIK5) 118.491/231.850/1986) ex IRON PACIFIC - 98 - fra BW
Bulk (Norway) AS, Oslo/Stavanger til Berge Bulk (Norway) AS, Oslo/Stavanger.

M/S BERGE STAHL (LAT02) (175.720/364.767/1986) - fra BW Bulk (Norway) AS,
Oslo/Stavanger til Berge Bulk (Norway) AS, Oslo/Stavanger.

M/T BW DENISE (LAHW7) (49.202/56.745/2001) ex BERGEN DENISE - 07 - fra The
Green Tankers AS (BW Fleet Management AS), Oslo til BW Gas LPG Limited
(Repr,: Bergesen Norway AS, drift: BW Fleet Management AS, Oslo), Hamilton/
Oslo.

M/S LYS-SKOG (LHAE3) (4.471/4.665/1991/99) - Ross Liner KS c/o Fearnley Finans
AS (DFDS Lys Line AS), Oslo, omdøpt til SKOG.

M/S SIEM SWORDFISH (LAKN3) (5.372/4.386/2007) - fra Siem Offshore Inc. (Siem
Offshore AS, Kristiansand/Rovde), George Town/Ålesund til Siem Offshore
Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund.

m SUNDSTRAUM (LIFL3) (3.206/4.794/1993) - Utkilen Shipping AS, Bergen (ny
ISM-ansv: Utkilen AS, Bergen).

M/TTARNBRIS (LACR7) (7.315/10.250/200/) - fraTamshippingAS (drift: Th. Jacobsen
Management AS, Sarpsborg), Ulsteinvik/Ålesund til Partrederiet Tarnbris DA
c/o Hasund AS (bestred.: Tarnshipping AS), Ulsteinvik/Ålesund.

November 2009:

M/S KONGSHAVN (LCJV3) (16.405/3.100/1978) ex FANTAASIA - 08 ex LION KING
- 98 ex STENA NORDICA - 96 ex TURELLA - 89 - fra Det Nordenfjeldske Damp
skibsselskab AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim/Langesund til Boa Ro-Ro AS
(Taubåtkompaniet AS), Trondheim/Langesund.

M/S SIEM CARRIER (LNJD3) (3.588/4.688/1996/07) ex OCEAN CARRIER - 06 ex
INVERCLYDE - 05 ex STIRLING CLYDE - 02 - fra Siem Offshore Inc. (Siem
Offshore AS, Kristiansand), George Town/Ålesund til Siem Offshore Rederi AS
(Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund.

M/S TOR HUMBRIA (LÄWOS) (20.165/14.763/1978) ex BORAC - 99 ex FINNEAGLE
- 87 ex FOSSEAGLE - 85 ex ABUJA EXPRESS - 83 ex EMIRATES EXPRESS - 81
- fra CS & P RoRo IK/S c/o CS & Partners A/S (endret repr.ffa Flores Holding
AS, Oslo til Christopher Paus, NESBRU. Drift uforandret Goliat Shipping AS,
Oslo), Birkerød/Oslo til RoRo I K/S (repr.: Christopher Paus, NESBRU, dirft:
Goliat Shipping AS, Oslo), København/Oslo.

M/S TOR MINERVA (LAXF5) (21.215/14.552/1978) ex DANA MINERVA - 00 ex BO
RACAY - 98 ex KARAWA - 87 ex SAUDI EXPRESS - 86 ex JOLLY AVORIO - 86 ex
SAUDI EXPRESS - 83 ex BANDAR ABBAS EXPRESS - 80 - fra CS & P RoRo I K/S

c/o CS & Partners A/S (endret repr.fra Flores Holding AS, Oslo til Christopher
Paus, NESBRU. Drift uforandret Goliat Shipping AS, Oslo), Birkerød/Oslo til
RoRo I K/S (repr.: Christopher Paus, NESBRU, dirft: Goliat Shipping AS, Oslo),
København/Oslo

Desember 2009:

M/S COMETA (LJTS3) (4.610/4.450/1981) - fra KS AS Tanager (Rederiet Harald
Sætre AS), Bergen til Nor Lines Rederi AS (Rederiet Harald Sætre AS, Bergen),
Stavanger/Bergen.

M/S GEO ATLANTIC (LAOI5) (13.339/7.500/2000/06) ex POLAR KING - 06 ex
OCEANIC KING - 03 sjøs. POLAR KING - fra Polar Queen AS, Bergen til Polar
Ship Invest II AS, Bergen.

M/S NORTHERN OCEAN (LAJC5) (8.594/13.780/1998) ex STEN ODIN - 08 - fra
Vestfjord Shipping AB, Billdal, King Consulting AB, Ljungskille, Tecnicore AB,
Stenungsund, Fiskeri Aktiebolaget Ganthi, Västra Frölunda og Donsö Bunker
service Aktiebolag, Donsö/Bergen (Falck Management AS, Aksdal) til EAAC
Shipping AB, Västra Frölunda, Vestfjord Shipping AB, Billdal, King Consulting
AB, Ljungskille, Tecnicore AB, Stenungsund og Donsö Bunkerservice Aktiebolag,
Donsö/Bergen (Falck Management AS, Aksdal).

M/S POLAR PRINCE (LALXS) (6.951/4.600/1999) - fra Solheimsviken Shipping AS
(GG Rieber Shipping AS), Bergen til Polar Ship Invest II AS (GG Rieber Ship
ping AS), Bergen.

M/S POLAR QUEEN (LAEH6) (14.502/13.129/2001) ex KNIGHT - 05 - fra Polar
Queen AS (GG Rieber Shipping AS), Bergen til Polar Ship Invest I AS (GG Rieber
Shipping AS), Bergen.

M/S POLARBJORN (LARYS) (4,985/3.700/2001) - fra Polar Queen AS (GG Rieber
Shipping AS), Bergen til Polar Ship Invest II AS (GC Rieber Shipping AS), Bergen.

M/S SKANDICHIEFTAIN (LAEP6) (3.187/3.355/2005/09 - fra DOF Rederi AS (DOF
Management AS), Storebø/Bergen til Norskan Norway AS, Storebø/Bergen.

M/S STAR ATLANTIC LAYGS) (20.125/30.402/1986) ex HØEGH MISTRAL - 04 ex

M/S STINNES MONSUN (LAZTS) (5.974/9.650/1985) ex THOR SHANGHAI - 09
ex JACO CARRIER - 06 ex PIJLGRACHT - 04 - Jaco Carrier Shipping Ltd. (Th.
Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Majuro/Sarpsborg, omdøpt til JACO
CARRIER.
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STAR TEXAS - 90 ex TEXAS RAINBOW - 89 - fra Grieg Maritime AS (Grieg
Shipping Group AS, Bergen), Oslo/Bergen til Grieg International II AS (Grieg
Shipping Group AS, Bergen), Oslo/Bergen.



M/S TARONGA (LACU5) (72.708/48.988/1996) - fra Wilhelmsen Lines Shipowning
KS (Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS), Lysaker/Tønsberg til Fidelio
Limited Partnership (repr.; Wilhelmsen Lines AS, Lysaker, drift: Wilhelmsen
Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Wilmington Del./Tønsberg.

M/S VIRANA (LADC2) (41.905/45.525/1979) ex G AND C PARANA - 04 ex NOSAC
FOREST - 94 ex TROLL FOREST - 92 ex SKAUBOARD - 91 - Forset II KS (ny
ISM-ansv.: Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Oslo/Tønsberg.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2009:

M/S FAR SAGARIS (LAOX) (6.107/3.900/2009) Farstad Supply AS (Farstad Shipping
ASA), Ålesund - overført til Isle of Man

M/S FEIEBUEN (LANN) (49/-/1957) - Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen, Nikkeby/
Bergen (T-349-S) - slettet 19.10.2009 som opphugget.

M/S GARGIA (}WWB) (299/-/1970/89) - Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Ham-
merfest (F-167-H) - slettet 09.10.2009 som opphugget.

M/S JANN AGNAR (LMOW) (38/-/1957) ex CHRISTINA BLÅ - 05 ex JANN-AGNAR

M/S MALNESFJORD (JWPT) (45/-/1957/93) - Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen,
Nikkeby/Bergen (T-95-S) - slettet 19.10.2009 som opphugget.

M/S NORTHERN CHALLENGER (LDYA) (2.345/2.751/1993) ex BRENDA VIKING -
97 - Trico Shipping AS, Haugesund/Ålesund - solgt til India, videre til Huapeng
Shipping (Liberia) Inc. (Shenzen Huawai Offshore Transport Co. Ltd.), Monrovia,
Liberia, omdøpt til HUAPENG med signal A8TK5.

M/S NORTHERN CLIPPER (LHHT) (3.001/4.569/1994) - Trico Shipping AS, Hau
gesund/Ålesund - solgt til Great Offshore Ltd., Mumbai, India, omdøpt til

M/S OSLO VII (JWMU) (52/-/1957) ex SJØBAD I - 86 - Oslo-Fergene AS, Oslo - slettet
23.10.2009 som opphugget.

M/S SILVERVÅG (LGTQ) (161/-/1999) ex SILVERVÅG AV HÖNÖ - 09 ex RAYTHEON
- 07 - Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-734-K) - solgt til Danamrk

M/S SKANDI RONA (LNFK) (3.252/4,257/2002) - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen -
overført til NIS, samme navn med signal LNFK3.

M/S SOLITUDE VI (LNYA) (28/-/1970) - Lars Gerhard Hallberg, Oslo - slettet

M/S SPURVEN (LDLF) (15/-/1938) - Stiftelsen Veteranbåt-Forening v/ Per Reffhaug,
Mørsvikbotn/Vardø (N-106-W) - slettet 30.10.2009

M/S TROMS FJORD (LNQJ) (2,467/3.570/2005) - Troms Fjord KS (Troms Offshore
AS), Tromsø - overført til NIS, samme navn med signal LNQJ3,

M/S VIKINGFJORD (LM3766) (20/-/1967) ex LAILA - 97 - Willassen Senior AS, Di
germulen/ Hammerfest (N-70-V) - slettet 19.10.2009 som opphugget.

November 2009:

M/S ALSTENTIND (LMLE) (LMLE) (357/-/1914) ex PROBSTEI - 48 - Harald Saunes,
Ulsteinvik/ Haugesund - slettet 03.11.2009 som opphugget. (Skal ha blitt avrigget
og senket i slutten av 1970-årene).

M/S BELGEN (LETV) (48/-/1946) ex NYA VARVET - 76 - Sørfold Skjell AS, Engan/
Stavanger - slettet 03.11.2009 som forlist. (Sank 25.03.2002 under slep til Namsos).

M/S BING (JXZU) (98/-/1968) - Eurocon AS, Melandsjø/Trondheim - slettet 03.11.2009

M/S BJARTE (LNGU) (445/-/1964) ex FINDAL 86 ex BJARKE - 84 - Bukser og Bjerging
AS, Oslo/Porsgrunn - slettet 03.11.2009 som forlist.

M/S BOYII (LMGI) (127/-/1970) ex HEMNE -93 - Brødrene Wingan AS, Sundlandet/
Trondheim - slettet 03.11.2009 som opphugget.

M/S FJØRTOFT (LAEU) (152/-/1988) - Mobico Shipping AS, Tønsberg - solgt til
Nortigua Inc. (Mobico Shipping AS, Tønsberg), Basseterre, Saint Kitts og Nevis,
samme navn med signal V4RL.

M/S GREI (LDZG) (45/-/1895) ex KVÆRNES -1906 - Stiftelsen Dampskipet Kværnæs,
Kristiansund - slettet 03.11.2009 som forlist.

M/S GUDRUN (LEAW) (247/-/1964) - Vestliner AS, Stadlandet/Måløy (SF-122-S) - slet
tet 30.11.2009 som opphugget.

M/S HAVGULA (LGGU) (42/-/1897) ex PRINCE EDWARD - 27 - Inge Svein Hagan,
Aurland/Bergen - slettet 03.11.2009 som forlist.

02 - Föreningen Kystnorge, Vikersund/Svolvær (N-14-V) - slettet 07.10.2009 som
opphugget.

MALAVIYA SEVEN med signal AVDJ.

01.10.2009 som kondemnert.

som opphugget.

M/S KRISTINA MELØ (LCLV) (130/-/1962) ex FOLDØY - 88 ex HØGSFJORD - 78 SFI
Melø AS, Tjøtta/Sandnessjøen - slettet 03.11.2009 som kondemnert.

M/S LEFI LAKS (LJHO) (221/-/1964) ex FRØYAFERJA - 92 - Lerøy Midnor AS, Hest
vika/Trondheim - slettet 03.11.2009 som opphugget.

M/S LYNGNES (LHJU) (49/-/1916) ex SVINØY - 55 ex KITTY - 39 ex SOLVEIG II - 38 ex
ARGO 2 - 30 - Harald Saunes, Ulsteinvik/Ålesund - slettet 03.11.2009 som forlist.

M/S MAGNARSON (LAVA) (1.232/249/1990) ex BIRTINGUR - 07 ex GUDMUNDUR
OLAFUR - 07 - ex SVEINN BENEDIKTSSON - 01 ex TALBOR - 99 ex TORSON -

98 - Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-104-AV) - solgt til Færøyana
M/S MERORO (LHIN) (34/-/1918) ex SNARØENII -71 - Egil Seines, Åfjord/ Trond-

M/S NORFINN (LMUB) (99/-/1908) ex FLØIEN 72 ex D/S FAGERHOLM - 66 ex FAGER
HEIM - 50 - Vidar Pettersen, Volda/Ålesund - slettet 03.11.2009 som kondemnert.

M/S OLD SMUGGLER (LNHG) (41/-/1948) ex NUVSVAAG - 95 - Farsund Havfiskesel
skap AS, Farsund - slettet 03.11.2009 som forlist.

M/S REMOYFJORD (LDTH) (1.538/-/1974) ex REMØYFJORD - ex OCEAN TRAW
LER - 99 ex JAN MAYEN - 87 ex GOTH - 84 - Hermes AS, Sør-Tverrfjord/Tromsø
(F-2-L) - slettet 09.11.2009 som opphugget.

M/S SKAGØY (LGYL) (212/-/1966/74/86/01) ex PETTER BERG - 07 ex PETTER
PERSA - 98 ex SKAGSKJÆR - 97 ex VEAFISK - 84 ex VESTUNG - 83 - ONNY
HARDER - 72 - Skulbaren Rederi AS, Sommarøy/Stokmarknes (T-676-T) - slettet
20.11.2009 som opphugget.

M/S SKANDI WAVENEY (LAWS) (2.164/3.350/2001) sjøs. ACTFVE BOY - Waveney
AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen - overført til Bahamas, samme
navn med signal C6YE6.

M/S STEINN7ES (LHLA) (43/-/1917) - Erik Karsten Sunde, Kristiansand/Oslo - slettet
03.11.2009 som forlist.

M/S STORMBIRD (LMEV) (18/-/1991) ex DUMP TRUCK - 03 - Midt-Norsk Båtutleie
AS, Trondheim - slettet 03.11.2009 som forlist.

M/S STRILHVAL (LGDJ) (483/730/1950/ 66/84) ex KVINTESS - 83 ex KVINT - 78
ex SOUTHERN JESTER - 66 ex KJAPP - 52 ex KVINT - 51 - Møkster Safety AS,
Stavanger - solgt til Danmark

M/S TENNSKJÆRBUEN (LKVY) (21/-/1914/51) ex PER-NINA - 90 ex TENNSKJÆR
BUEN - 81 ex TENNSKJÆR - 76 ex GLIMT - 52 - Storfossen Ritell Arne T. Folke
stad, Gratangen/Sandnessjøen (N-118-HR) - slettet 03.11.2009 som opphugget.

M/S TORILD (LDCL) (219/-/1923) ex VIKING - 45 ex TORILD - 40 ex ODD II - 25 -
Hardangerfisk AS, Steinstø/Bergen - slettet 03.11.2009 som opphugget.

M/S VIKTO (LFKA) (18/-/1924) - Frank Ottar Jacobsen, Stavern/Moss - slettet
23.11.2009.

M/S VÅGSAND (LMHI) (80/-/1947) ex KVITSKJÆR - 69 ex HAADYR - 55 ex NY
BYGG 112 v/Høllen Skibsvert - 49 - Erling Skagen, Norddyrøy/Molde - slettet
03.11.2009 som forlist.

Desember 2009:

M/S BOURBON JADE (LMKV) (3.963/3.660/2004) - Bourbon Ships AS (Bourbon Off
shore NorwayAS), Fosnavåg - overført til NIS, samme navn med signal LMKV3.

M/S EDITTII (LJSF) ( 32/-/1933) - Trygve Hilmar Kjeldsberg, Skjervøy og Torleif
Kjeldsberg, Lauksletta/Tromsø (T-51-LK) - slettet 17.12,2009 som forlist.

M/S ELNA (LIUS) (21/-/1949) - Reisafisk AS c/o Jan Ketil Karlsen v/Rolf Bjørnar Tøl
lefsen, Sørkjosen/Svolvær (T-182-N) - slettet 09.12.2009 som opphugget.

M/S FINNMARKEN (LLRY) (15.690/950/2002) - Hurtigruten ASA, Narvik - overført
til NIS,m samme navn med signal LLRY3.

M/S FJORDBRIS (LDNF) (236/-/1991) - Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger - solgt til
Saint Kitts og Nevis

M/S HAVILABORG (LNNK) (2.933/3.790/2009) - P/R Havship III DA (Havila Shipping
ASA), Fosnavåg - overført til NIS, samme navn med signal LNNK3.

M/S OLYMPIC PROGRESS (LNOT) (2.168/3.289/2005) - Olympic Master KS (Olympic

M/S REM POSEIDON (LASR) (4.869/4.500/2009) - Rem Ship AS (Rem Maritime AS),
Fosnavåg - overført til Bahamas

M/S RONJAFISK (LKLP) (296/-/1996) - Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management
AS), Ålesund - solgt til Russland

M/S SEIHAV (LDMM) (225/-/1929) ex MINUS - 83 ex BERTEL NILSEN - 82 ex LO
ANNA - 70 ex SKUDD 2 - 47 ex DAR-ES-SALAAM - 45 ex SKUDD 2- 40 - Seistar
Holding AS, Torangsvåg/Bergen (T-77-T) - slettet 29.12.2009 som opphugget.

7

heim - slettet 03.11.2009 som kondemnert.

Shipping AS), Fosnavåg - overført til NIS, samme navn med signal LNOT3.



M/S SPONGSKJÆR (3YMC) (22/-/1959) - Gunnar Vollan, Sørarnøy/Svolvær (N49-G) M/T JO OAK (LAYA4) (22.772/39.161/1983) - Skibsaksjeselskapet Hassel (Jo Tankers
- slettet 14.12.2009 som forlist.

M/S ØYABAS JUNIOR (LNRD) (71/-/1962) ex SILDØY - 86 - Korsnesfisk AS, Båtsfjord/
Hammerfest (F-112-BD) - slettet 15.12.2009 som kondemnert.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2009:
M/S ELINE (LAEJ6) (3.797/4.570/1985) ex HMS NAVIGATÖR - 07 ex HMS GOOD

WILL - 04 ex COMMODORE GOODWILL - 95 ex AKAK CEDAR - 97 - Eline

Shipping AS (Jenset Rederi AS c/o Combitrans), Midsund/Molde (konkurs åpnet
21.09.2009) - solgt til Grand Fleet Shipping Co. (Raouf Maritime Co.), Moldovia,
omdøpt til HAJEH HESEN med signal ERIF.

M/T GEILO (LAPV5) (135.546/243.272/1990) ex DIONE - 00 ex COSMO DIONE - 99
- fra Western Trading S.A. (OSM Ship Management AS, Arendal), Monrovia/
Oslo - slettet 01.10.2009 solgt til opphugging.

M/S HANNE CHRISTINE (LADW5) (2.969/2.876/1984) ex CARIBBEAN BREEZE - 97
ex GRIMSNIS - 93 ex BLUE CARIBE CARRIER - 93 ex GRIMSNIS - 91 ex VILLE

DU MISTRAL - 85 ex GRIMSNIS - 85 - fra Skips Christine AS (Jenset Rederi AS),
Midsund/Molde (konkurs åpnet 23.09.2009) - solgt til Honduras, til Hayoum
Shipping Co. S.A. (Just Shipping Co. SA.), reg. i Lome, Togo flagg og omdøpt til
JUST MARIAM med signal 5VAL3,

M/T HAVKONG (LARK5) (34.577/43.386/1978) ex GALCONDA - 87 - Partrederiet
Hekabe DA (bestred.: BW Gas AS, repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Filet
Management AS), Oslo - slettet 02.10.2009 solgt til opphugging.

M/T HEKABE (LAPD5) (34.572/43.386/1977) ex GARINDA - 76 - Partrederiet Hekabe
DA (bestred.: BW Gas AS, repr.; Bergesen Norway AS, drift: BW Filet Manage
ment AS), Oslo - slettet 02.10.2009 solgt til opphugging.

M/S MARINA (LAYZ5) (3.727/4.185/1985) ex KARSNES - 06 ex MARINA - 05 ex
MARINA DE ALCUDIA - 03 ex TINA - 01 ex WEGA - 96 - Marina Shipping AS
(Jenset Rederi AS c/o Combitrans), Midsund/Molde (konkurs åpnet 21.09.2009)
- solgt til Jaohar Group Ltd. (Anglian Ship Management Co.), Moldovia, omdøpt
til JAOHAR CHALLENGER med signal ERID.

M/T TORM KRISTINA (LAHA6) (57.080/105.002/1999) - Torm A/S (Torm Norge AS,
Kristiansand), Hellerup/Oslo - overført til Torm A/S (Torm Shipping (Germany)
GmbH), København, Danmark (DIS) - samme navn med signal OWCW2.

M/T TORM MARGIT (LACV7) (61.724/109.672/2007) - Torm AS (Torm Norge AS,
Kristiansand), Hellerup/Oslo - overført til Torm AS, København, Danmark
(DIS) - samme navn med signal OWDG2.

M/S TOSCANA (LAGN7) (61.328/22.250/2009) - Wilhelmsen Lines Car Carriers Ltd.

M/S VERMLAND (LMMG3) (608/386/1970/79) ex GERD GAUSTADNES - 74 - Ver
mland ApS (Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta), Svendborg/TRomsø
- overført til Vermland ApS (SMB Bjerrum & Jensen ApS), Avatiu, Cookøyene,
samme nav med signal

November 2009:

M/T TORM VALBORG (LAYJ5) (57.095/99.999/2003) - Torm AS (Torm Norge AS,
Kristiansand), Hellerup/Oslo - overført til Torm AS (Torm Norway AS), Køben
havn, Danmark (DIS) - samme navn med signal OWDA2.

Desember 2009:

Ingen salg

AS), Kokstad/Bergen - slettet 06.10.2009 solgt til opphugging.

(repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker, drift: Wallenius Wilhelmsen Logistics AS,
Lysaker), Southampton/Tønsberg - overført til Wilhelmsen Lines Car Carriers
Ltd., Southampton, Storbritannia, samme navn med signal 2CQX6.



kort, allerede i juli 1855 lå skipet ferdig
med navnet St Olaf.

Det var av samme arrangement som
Nordstjernen og Jupiter, men skilte seg
ved å ha kjel og maskin trukket noe
lenger akter. Vi kjenner lite til dette
maskineriet, annet enn at det må ha
vært en to-sylindret lavtrykksmaskin.
Dekkshuset akter var her trukket ut til
en reell poop, og likeledes var dekkshu
set midtskips også trukket ut i borde.
St Olaf hadde tre klasser: Første akter,
annen midtskips og tredje forut under
dekk. Skipet ble satt i rute fra Oslo via
Langesund, Arendal og Kristiansand til
Hamburg i august 1855.

Allerede før St Olaf var levert hadde
Søndenfjeldske bestilt sitt annet skip. Det
ble sjøsatt i oktober 1855 fra Caird & Co i
Greenock - som på denne tid også holdt
på med Jupiter til Bergenske - og fikk
navnet Ganger Rolf.

Ganger Rolf var ganske lik Nordstjer
nen og Jupiter, men trolig litt lenger og
smalere. Drektigheten, eller kubikkinn
hold, var målt til 178 kommerselester
netto, som var mindre enn Jupiters 194
lester. Den hadde samme arrangement
som Nordstjernen, med et halvdekk
forut, et dekkshus i forkant av skorstei
nen med bestikklugar og styreposisjon,
og et dekkshus akter trukket helt ut i
borde.

Vi kjenner lite til maskineriet, ut over
at det var en 2-sylindret lavtrykksmaskin
som utviklet 120 hk, drevet av to kjeler.
Sannsynligvis var også maskin og kjeler
fremstilt av Caird & Co, i likhet med Nord
stjernen og Jupiter. Fra levering i Clyden
gikk skipet rundt til Hull, hvor den låstet
og avgikk 4. april 1856. Her kom selskapet
imidlertid ut for skarp konkurranse med
Wilson-linjen som skulle gi det en alvorlig
knekk noen år senere.

Søndenfjeldskes Ganger Rolf (1856) var lik
Nordstjernen og Jupiter og var et produkt
fra samme verksted.

1 Dampskibsselskab ble stiftet i januar
1857 og overtok tredamperen Nidelven

s——tT fra 1851 som i noen år hadde seilt i rute
—• på Hamburg.

1 r,Vj[| \x Som det annet skip kjøpte Norden-
Ml ' fjeldske i mars 1857 et jernskip på 157

- NU! i 1jU fot under bygging ved Alexander Denny
i Hn mli.i rtnn i S t','i r1 1 .m ii SL i rii' I v.n

Trondheim, som landets tredje øko- til avgang fra Glasgow 10. mai 1857. Det
nomiske sentrum, kunne ikke se på at gikk da til Bergen for å utføre en rundtur
Bergen og Christiania tok hegemoniet på Hamburg og kom til hjembyen første
i dampskipsfarten. Det Nordenfjeldske gang 12. juni.

Nordenfjeldske i Trondheim overtok en skruedamper under bygging i Dumbarton, Hakon
Jarl (1857). Skipet ble modernisert i 1873 med nytt maskineri og fikk også bygd opp bakken.

i Dumbarton i Skottland. Skipet var
opprinnelig bestilt for kreaturfarten
mellom Irland og England og ble overtatt
på beddingen for 45.000 Speciedaler.
Med navnet Hakon Jarl lå skipet klart
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Finmarken (1864) minnet om St Olaf og hadde et noe konservativt utseende. Den ble det
siste med klipperbaug i denne omgang.

Hakon Jarl var det minste av de «sto
re» dampskipene levert på 1850-tallet, på
157 fot og 117 kommerselester netto. Som
nytt ser det ut til å ha vært flush-dekket
med maskineri midtskip og dekkshus på
akterdekket og rundt maskin-casingen
midtskips. Skipet hadde to mastre, begge
rigget med skværseil.

Etter fire år ble skipet sendt til verk
sted og fikk bygget en tidsmessig pas
sasjerinnredning under dekk akter med
herre- og damekahytt og trolig også forut.
Salongen på dekk akter fikk mye skryt.

De to store hjulskip og fem skruedam
pere levert på 1850-tallet hadde som felles
trekk at de var bygget med klipperbaug
og var rigget med en forenklet skonnert
rigg med skværseil på fokkemaster; for
Hakon Jarl også på stormasten. Fra 1857
skulle det gå flere år før det ble bygget
nye store ruteskip. Dette skyldtes de
dårlige tider etter Krimkrigen.

Ny teknologi
og ny konstruksjon
Forbedring avkjelene til høyere arbeids
trykk, opp fra 25 til 60 psi tidlig på
60-tallet, gjorde det mulig med de første
funksjonelle compound-maskiner. Det
konsept som skulle få størst gjennomslag
var Alfred Holts «single crank tandem»
compound-maskin i 1862. Her passerte
dampen først gjennom høytrykkssylin
deren på 27 tommers diameter og derfrå
direkte til lavtrykkssylinderen på 58
tommer plassert under. Begge stemplene
var koblet til samme stempelstang og
veiv. Dampskipet Agamemnon ble levert
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fra Scotts i Greenock i 1865 og halverte
energiforbruket per hk-time. 1 1865 var
således alle de grunnleggende teknolo
giske utfordringer med dampmaskinen
løst, fra nå av fulgte en naturlig optima
lisering til triple-expansion (der dampen
ekspanderte fra høytrykks gjennom
mellomtrykks til lavtrykksylinderen).

Det første av 1860-tallets havgående
dampskip for norsk regning kunne for
tone seg som gammeldags, seiv i 1864. Det
var Finmarken, bestilt av bergenske kjøp
menn under navnet Det Nordlandske-
Finmarkske Dampskibsselskab for farten
på «Nordland», men overtatt av Det Be
regnske Dampskibsselskab før levering.
Finmarken ble levert fra Samuelson &
Co i Hull i juni 1864 og var på 171 fot og
130 kommerselester netto. Av utseende
minnet den mest om St Olaf fra 1855,

Dampskipsbrpggen i Trondheim i siste del av 1860-tallet. Blant ankerliggerne ser vi Jupiter
(eller Nordstjernen) og Finmarken.

riktignok lenger og smalere, men med
klipperbaug, flushdekket med dekkshus
midtskips og akter og med maskineriet
ganske langt akter. Maskineriet var rap
portert å være mer moderne enn Jupiters,
men var nok fremdeles lavtrykks og ble
skiftet ut etter ni år.

Jeg har fundert på skrogutformingen
rundt overgangen fra «fullstyrkeskip»
med høyt fribord til «stormdekkerne»
som skulle bli vanlig fra slutten av
1860-tallet. En «stormdekker» er omtrent
det sammen som en åpen shelterdekker,
altså et skrog bygget med full styrke opp
til hoveddekket med det pålagte fribord,
samt et «stormdekk» som et shelterdekk
over.

Slår vi opp i Det Norske Veritas regler
for «Jernskibes Klassifikation, Besigtelse,
Bygning og Udrustning» innført i 1871,
blir vi straks klokere. Her finner vi at et
skip med 10 fots dybde i rom (fra bunn
stokker til dekksbjeiker) skal ha et fribord
på 2 tommer per fot, altså 20 tommer
(=50,8 cm). Var romdybden større, økte
også kravet.

Ved mer enn 14 fots romdybde ble
det stilt krav til underromsbjeiker, og
her økte antall og dimensjonering med
størrelsen av skipet. For stormdekket,
derimot, ble det tillatt svakere dimensjo
nering. For 1/6 av lengden i begge ender
ble det krevd at alle spant skulle gå opp
til stormdekkets vaterbordsplate - altså
med full styrke. For de 2/3 av lengden
midtskips holdt det derimot at annet
hvert spant gikk opp til vaterbordsplaten.
Husk ellers på at alle dekk den gang var
av tre, lagt på jernbjelker og med lukekar
mer i jern med skjærstokker og lemmer
av tre (og med presenninger, skalkejern
og kiler over).
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Nordland og søstexen Throndhjem (1865) hadde dekkshus midtskips og akter trukket ut i
borde og var hypermoderne skip med loddrett stevn og bare to mastre.

Tabell 1.

Disse reglene ble lagt til grunn for all 26 tommers slaglengde; Throndhjems og
moderne skipskonstruksjon. Fribordet Kong Carls var litt større på samme slag
ble nå regnet ut fra hoveddekket, og med lengde. Kong Sverres maskin fra Nyland
overbygninger eller et ekstra dekk over var definitivt en lavtrykksmaskin, men
- stormdekket. noe mindre: 18 og 36 tommers sylindre og

Jeg mener det ble bygget fire skip av 26 tommers slaglengde. Det er vanskelig å
en denne nye type midt på 1860-tallet, si noe mer om Thompson Boyd-maskine
de virkelige forfedre til de fleste senere ne så lenge vi ikke kjenner den konkrete
store ruteskip, frem til og med den nye
generasjon hurtigruteskip på 1960-tallet.

Jeg regner her Nordland og Thrond
hjem bygget 1865 for Nordenfjeldske,
Kong Sverre i 1867 for Søndenfjeldske og
Kong Carl i 1868 for Bergenske. Disse var
åpenbart bygget etter de nye fribords
regler, men var ikke stormdekkere fra be
gynnelsen. De hadde bakk, midtskipshus
og poop, som senere ble bygget sammen
til fullt stormdekk. I det ytre skilte de seg
tydelig ved å ha loddrett stevn.

Spørsmålet er: Var de utstyrt med lav
trykks- eller høy- og lavtrykksmaskiner
(altså conmpound)? (Se tabell 1.)

Nordenfjeldskes og Bergenskes skip
hadde alle maskineri bygd hos Thomp
son, Boyd Co i Newcastle. Maskinene
var litt ulike i dimensjoner; Nordland
hadde sylindre på 23 og 42 tommer med med disse bygd i Newcastle.

Bergenskes Kong Carl (1868) var av samme type som Nordland og Throndhjem, og i likhet

betegnelse eller damptrykk. Men en pe
kepinn er det at Nordland og Throndhjem
fikk nye compound-maskiner etter syv år.

NFDS- og BDS-skipene var bygd for
det nye rutesamarbeidet på Nord-Norge
som kom i gang i 1865 og innledet med
Finmarken og Hakon Jarl. Sønden
ijeldskes Kong Sverre ble satt inn i en
ny rute på Kiel. Den var forøvrig det
første «store» jernskip bygd ved norsk
verksted sammen med Thor fra Bergens
Mek Verksted og monitor Scorpionen
fra Marinens Hovedverft. Thor på 141
fot ble levert i juli 1867 og er alminnelig
akseptert som det første norskbygde skip
med compound-maskin.

Stormdekkeren
Det var Nordenfjeldske som i 1867 bestilte
den første stormdekker for norsk reg
ning, eller det første «overbygde» skip,
som det står i selskapets hundreårsbok.
Det ble bestilt fra Wigham Richardson
Co i Newcastle og var på størrelse med
Nordland og Trondhjem. Med navnet
Tordenskjold ble det levert i april 1868, et
skip på 205 lester og 170 fots lengde. Det
hadde også større maskineri av samme
type. Byggeprisen ble 55.000 Speciedaler,
mot 53.500 Spd for forløperne.

I det ytre skilte det seg ved å ha sam
menhengende stormdekk og tre mastre
med støtterigg. Det var ellers nesten
ikke dekkshus på stormdekket, utenom
en bestikklugar med styreposisjon foran
skorsteinen og skylights på dekket akter.
På fotografier virker den ganske stiv i
linjene, nesten uten spring.

De to neste store ruteskip ble levert
i 1871, begge fra norske verksteder, var
tydeligvis fullstyrke stormdekkere i
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Nordland 171 165.4 5.1865 Wigham Richardson & Co, Newcastle

Throndhjem 171 162.6 7.1865 Wigham Richardson & Co, Newcastle

Kong Sverre 163 175.8 4.1867 Nylands Verksted, Oslo

Kong Carl 153.5 169.4 3.1868 C Mitchell & Co, Newcastle
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Kong Sverre (1867) var det første store
kystruteskip bygd i Norge, ved Nylands
Verksted i Oslo. På tegningen har skipet
både bakk, midtskipshus og poop. Se også
side 37.

henhold til DNVs nye byggeforskrifter
samme år.

Det var Michael Krohn på 146 fot
levert fra Bergens mek Verksted som
meren 1871, fulgt av Harald Haarfager
på 159 fot fra Trondhjems mek Verksted
i september. Rederiene var et konsortium
i Bergen som senere skulle bli til Det
Bergensk-Nordlandske Dampskibssel
skab, mens trondheimsskipet naturlig
nok var bygd for Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab.

Michael Krohn må være det første
norskbygde ruteskip med compound
maskin.

Nordenfjeldskes Tordenskjold (1868) bygd i Newcastle var den første «stormdekker», med en förunderlig stiv dekkslinje og opprinnelig uten
dekkshus. Men også denne hadde lavtrykksmaskin.
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nologi, stil og proporsjoner. Begge hadde norske og britiske verksteder, alle bygd
De var ganske like i arrangement, tek- 11873/74 fulgte fem større ruteskip fra

stormdekk utformet med avrundet plate- som stormdekkere og med compound
gang, og hadde som Tordenskjold i 1868 maskineri (se tabell 2).
denne plategangen hvitmalt omtrent fra Disse skipene har fortsatt minimale
masten og akterover. oppbygninger på stormdekket, bestikk-

I boken om TMV av Pål Thonstad lugar med bro foran skorsteinen med
Sandvik (1994) fremgår at verkstedet maskin-casing aktenfor og skylights og
bygde sin første compound-maskin med nedgangskapper. De to mastene er frem
overflatekondensator i 1870 (til ds Nor) deles rigget for seilføring, men bortsett
og fikk i juni samme år bestilling på den fra tidlige fotografier av Lofoten og Haa
langt større Harald Haarfager som skulle kon Ädelsten ser vi ikke lenger beslåtte
bygges «efter Bestyrer Weidemanns Teg- seil. På et bilde av Ädelsten fra Lofoten
ninger og Specifikationer». At det var et bærer skipet skværseil på fokkemasten.
stort prosjekt fremgår av at det medgikk Det må ha gått ut av bruk rundt 1880.
50 prosent mer tid enn beregnet og at Her er vi imidlertid kommet fram til
skipet ble levert fem måneder forsinket. den klassiske stormdekkertypen. På de
Dertil gikk skipet saktere enn de spesifi- rundt 40 år fram til 1914 skulle det bare
serte 10 knop og brukte mer kull. en forsiktig utvikling uten strukturelle

Tabell 2.

* i 1878 slått sammen til Det Bergenske-Nordlandske Dampskibsselskab
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Kong Magnus 1873 J Reid 594 189 Søndenfjeldske,

Lofoten 1873 BMV 696 178 Bergenske

Nyland 1873 Nyland 370 153 Dampskibsselskabet Nyland

Præsident Christie 1873 BMV 614 166 H M Pihl m fl, Bergen*

Haakon Adalsten 1873 Mitchell 679 180 Nordenfjeldske

Orion 1874 Murray 672 180 Bergenske

John Schøning 1875 Caird 658 173 Arent Schønings Sønner, Bodø*

Jonas Lie 1875 BMV 614 166 Arent Schønings Sønner, Bodø*



dekkere med compound-maskin.
Harald Haarfager var bpgd ved Trondhjems Mek Verksted (1871) og var sammen med Michael Krohn (1871) de første norskbpgde storm

endringer. Det kom salonger på akter
dekk, det kom dekkshus under broen og
båtdekk midtskips over kjele- og maskin
casing. Livbåtene ble flyttet opp, bestikk
lugaren kom i akterkant avbroen - frem
deles åpen. Skipene ble jevnlig tilpasset
og modernisert, fra århundreskiftet med
et mer loddrett «rett opp og ned»-preg i
stedet for loggende mastre og skorstein.
Dekkshus og brofront var holdt i natur
lige panelfarger og jernskottene var som
regel brunmalte. Dette gav et noe dystert
preg, men slik var stilen. Først rundt 1910
ser det ut til å hvitmaling kom i bruk på
overbygning og salonger.

Modernisering
Av de 23 nevnte skip fram til 1875 var de
8 bygd 1855-1864 utstyrt med lavtrykks
maskineri. Vi vet at Jupiter og Ganger
Rolf (begge 1856) fikk nye compound
maskiner og kjeler ved BMV i 1871; tro
lig fikk også Nordstjernen (1855) samme
modernisering på samme tid. St Olaf
(155) fikk ny maskin i Newcastle i 1872 og
Hakon Jarl (1857) i Trondheim året etter.

Men heller ikke lavtrykksmaskinene
fra 60-tallet holdt lenge ut. Nordland og
Throndhjem (1865) fikk nye kjeler og
maskiner allerede i 1873. Tordenskjold
fikk bygd om hovedmaskinen til høy- og
lavtrykks ved Thompson & Sons i New
castle i 1873 til en pris av 2.800 Spd.

Norskbygde Kong Sverre (1867) fikk
i 1874 ombygd maskinen ved BMV til
«dobbel compound» ved tilbygging av
nye høy- og lavtrykkssylindre på samme

veivaksel. Harald Haarfager (1871) fikk baugen ble gjort om til vanlig platebaug
en tilsvarende ombygging på maskinen og brønnen mellom bakk og bro bygd
i 1879 til 4-sylinder compound. over til fullt stormdekk. Dette bekreftes

Av alle skip var det nok Bergenskes av ommålingen i 1886, da tonnasjen gikk
Jupiter fra 1856 som skulle få den mest fra 532 til 648 brt. Jupiter fikk nå typisk
inngående transformasjon. Den var jo 1880-talls preg med bro og livbåter like i
bygd med klipperbaug og fullstyrkeskrog, forkant av skorsteinen og salong på ak
lavtrykksmaskin og tre mastre. 11871 ble terdekket, med to svakt loggende mastre
maskinen erstattet av en ny compound og skorstein. På et bilde fra Svolvær har
på BMV. Jeg vil tro at bakken på denne den beslåtte seil og noe som synes å være
tid ble hevet til full dekkshøyde (som f et råseil.
eks på Ganger Rolf og Hakon Jarl 1857) I 1893 ble også maskinen ombygd,
og at overbygning akter og midtskips ble uten at vi kjenner mer til det. Men i
trukket sammen. 1905 ble skipet igjen tatt til BMV for ny

Etter havari i 1885 ble skipet tatt til hovedreparasjon. Skroget må ha blitt
BMV og fullstendig ombygd - klipper- strippet; det ble lagt nye dekk, bygd

Lofoten (1873) kom fra BMV som stormdekker med compound-maskin og det arrangement
som skulle bli vanlig for Bergenske og Nordenfjeldskes ruteskip. På bildet har det også fått
salong på akterdekk.
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Præsident Christie (1873) ble levert fm
BMV samme år som Lofoten, med hadde
som ny den karakteristiske innbøyde plate
gang mot dekket. Som ny hadde den heller
ikke dekkssalong akter.

nye dekkshus og innredning, innlagt
elektrisk lys osv. Nå fikk også Jupiter
denne loddrette stilen. På prøveturen
kom den opp i hele 11.86 knop. En siste
maskinombygging ble foretatt i 1910/11,
da den seilte i Hurtigruten, før Jupiter
gikk tapt ved forlis 4. desember 1912 ved
Rautingkalven, heldigvis uten tap av liv.

Kong Sverre fra Nylands Verksted i
1867 var det første «store» norskbygde Stavangerske Dampskibsselskab og satt
ruteskip. Det var bestilt til en pris av inn i kystrutefarten. 1 1885 ble den tatt
58.000 Spd, men var nok såpass krevende hånd om av Stavanger Støberi & Dok og
at kontrakten påførte Nyland et tap på ble nå bygd om til stormdekker ved at
12.000. Søndenfjeldske fikk heller ikke brønnene forut og akter ble dekket over.
mye glede av skipet, da ruten på Kiel Det kom også inn ny compound-maskin
måtte legges ned alt i 1870. I 1874 ble på ca 500 ihk. Denne maskinen ble byt
det påkostet 12.000 Spd ved ombygging tet ut ien triple expansion-maskin på
og reparasjon av maskin og kjeler ved Akers mek Verksted i 1898, og denne
BMV til «dobbel» compound. Allerede tredje maskin holdt ut inntil skipet gikk
året etter ble Kong Sverre solgt til Det til opphugging i 1939.
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Ved midten av 1870-tallet er vi kom
met fram til den «klassiske» norske rute
skip. Både i arrangement som stormdek
ker og utstyrt med compound-maskineri
hadde vi fått en for sin tid rasjonell og
økonomisk skipstype. Utviklingen tok et
nytt skritt mot slutten avl880-tallet med
introduksjon av triple expansion-maskin,
noe som ble mulig ved ny kjeleteknologi
med arbeidstrykk på over 100 psi. Det er
en annen historie.

Kilder:
Bakka jr, Dag; Bergenske - Byen og Selskapet.

Bergen 1993
Bakka jr. Dag: Hundre år for sikkerhet til sjøs.

Sjøfartsdirektoratet 1903-2003. Oslo 2003
Corlett, E C B: «The Screw Propeller and Mer

chant Shipping 1840-1865». The Advent of
Steam.

The Merchant Steamship before 1900. Conways
History of the Ship. London 1993

Fasting, Kåre: Nylands Verksted 1854-1954.
Oslo 1954

Greenhill, Basil: «Steam before the Screw». The
Advent of Steam. The Merchant Steamship
before 1900. Conways History of the Ship.
London 1993

Myran, Henrik og Kåre Fasting; Herfrå går
skibe. AS bergens Mekaniske Verksteder
1855-1955. Bergen 1955

Sandvik, Pål Thonstad: Mekanisk industri i en

europeisk periferi. Fabrikken ved Nidelven
1843-1876. Oslo 1994

Thon, Eivind: Rutfart i 100 år. Det Søndenfjelds-
Norske Dampskibsselslab 1854-1954. Oslo
1954

Thorsøe, Søren m fl: DFDS1866-1991. Ship
development through 125 Years, from Paddle
Steamer to Ro-Ro Ship. København 1991

Jupiter (1856) som ny; opprinnelig et søster
skip av Nordstjernen og ganske lik Ganger
Rolf. På bildet nederst ligger den i Svolvær
sammen med ds Thor, etter modernisering i
1886 da den fikk loddrett stevn og ble hygd
om til stormdekker.

;



Jupiter i fjerde og siste stadium, etter ombygging og förnyelse i 1905. Den fikk nå den tidsriktige «loddrette» stilen, slik også Kong Carl og
Præsident Christie ble modernisert.

Kong Sverre (1867) etter ombygging til stormdekker i 1885.
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Noen au de første kpstruteskipene skulle få lange liv. Kong Carl (1868) ble i tidens fylde bpgd om til stormdekker og ble i 1905 omfattende
modernisert med triple-maskineri. Præsident Christie (1873) ble i 1884 overtatt av Nordenfjeldske og omfattende modernisert i 1902 og
deretter brukt vesentlig som lastebåt.
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Norske ruteskip 1852-1875

SKIP ÅR VERKSTED KOMM BRT LENGDE MASKIN DEKK SLUTT

Bergen 1852 Toward 149 476 168 ft osc Id halvdekk 71 forlist

Norge 1854 Wingate 178 575 178 osc Id halvdekk 55 forlist

Nordstjernen 1855 Caird 188 519 lavtr Id hus 81 forlist

St Olaf 1855 Scott 177 490 163 lavtr Id hus 82 Trondheim

Jupiter 1856 Caird 194 652 180 lavtr Id hus 12 forlist

Ganger Rolf 1856 Caird 536 lavtr Id hus 78 forlist

Hakon Jarl 1857 Denny 157 483 157 lavtr Id 77 forlist

Finmarken 1864 Samuelson 173 566 171 lavtr Id hus 98 forlist

Nordland 1865 Wigham R 171 527 165 lavtr Id poop 93 forlist

Throndhjem 1865 Wigham R 171 529 162 lavtr Id poop 29 opphogd

Kong Sverre 1867 Nyland 439 175 lavtr Id hus 39 opphogd

Kong Carl 1868 Mitcheil 497 159 lavtr Id hus 13 HSD

Tordenskjold 1868 Wigham R 205 539 170 lavtr ld+std 05 forlist

Michael Krohn 1871 BMV 531 146 comp ld+std 86 forlist

Harald Haarfager 1871 TMV 230 441 160 comp ld+std 94 forlist

Kong Magnus 1873 J Reid 594 189 comp Id hus 90 VDS

Lofoten 1873 BMV 237 696 178 comp ld+std Vesta 22 Polen

Haakon Adalsten 1873 Mitcheil 679 180 comp ld+std 46 Flakke

Nyland 1873 Nyland 370 153 comp ld+std 20 Hellas

Præsident Christie 1873 BMV 614 166 comp ld+std 36 forlist

Orion 1874 Murray 672 180 comp ld+std 03 forlist

John Schøning 1875 Caird 658 173 comp ld+std Juno 19 forlist

Jonas Lie 1875 BMV 614 166 comp ld+std 22 Polen

 rt



m

Gånger Rolf (1856) trolig etter ombygging i 1871 med ny maskin og oppbygget bakk. Til høyre liggende i Kristiansund, trolig slik den var
før forlis i 1878.

Nordenfjeldskes Haakon Adalsten (1873) skulle få et langt liv på
kysten. Over til venstre trolig i opprinnelig stand, med brønn mel
lom bakk og midtskip, seilføring og salong på akterdekk. Brønnen
ble sannsynligvis dekket over i 1882 da skipet ble ommalt, og i 1902
ble det modernisert ved TMV og fikk ny maskin, som vist på bildet
under. Fra 1909 til 1930 gikk skipet fast i Hurtigruten og deretter
vesentlig i godsrutefart, som vist over til høyre.

&
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Reidar Johansen

Fullrigger
Mardøll av Son
Jacob Woxens Skipsverft i Son
I 1864 etablerte Woxen og Danerlius
skipsverft i Son. Etter kort tid overtok
Grosserer Jacob Woxen hele bedriften
og drev verftet videre som eneeier. Be
driften ga arbeid til mange soninger og
samtidig et godt marked for bøndene
omkring Son som produserte matvarer
og skipsmaterialer. Den store aktiviteten
i Son denne perioden kan for en stor del
tilskrives virksomheten på skipsverftet
og dampsagen som lå et steinkast fra
verftet.

Skipene ble konstruert av skipsbygg
mester Gabriel Wilhelm Schinrud som
også drev Laxa Skipsverft på Laxalandet.
På Laxa verft bygget han sitt første skip
briggen «Rs Wols & Huitfelt», sjøsatt
1860. Schinrud tok ansettelse på Skips
verftet til Vogt i Moss 1870. Han ble ved
verftet i Moss 4 år, før han i 1874 vendte
tilbake til Son og arbeidet som skipsbygg
mester ved Jacob Woxens verft.

Det ble bygget et titals skuter på
verftet. Emigrantskipet «Benedicte»,
fullrigger, som ankom Quebec 21. juni
1868 med 345 passasjerer, en mer enn da
hun forlot Christiania 51 dager tidligere.
Gunder Atalanta Benedicte Guttorms
datter Gjølster ble født på seilasen over
Atlanteren. Barkskipene «Vidfarne» og
«Skinfaxe», briggskipene «Ragnhild» og
«Sjøfrøknen», Skonnerten «Nordland»
med flere. Verftet var lokalisert i det som
i dag er parken mellom kystkultursente
ret og spinnerigården.

Mardøll av Son
Den 17 mai 1873 var det stabelavløpning
ved Jacob Woxens verft i Son. Fregatten
«Mardøll» ble sjøsatt 3 år etter at kjølen
ble strukket på verftet som i vår tid er
park «Glenneparken».

Min oldefar Carl Hartvik Johansen,
maskinmester, dampskipsekspeditør og
ordfører i Son, arbeidet i sin ungdom
ved verftet. Han begynte som naglegutt,
gikk senere over i smedlære. Han forlot
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verftet etter 4 år da han fikk hyre på
barken «Australia» avHvitsten. C.H. har
fortalt at «Mardøll» opptok hele plassen
fra vannkanten opp til Stoltenberggården
(i dag kafé Oliven). Når hest og kjerre
skulle passere gjennom Son gikk ferden
under bauspydet på «Mardøll». C.H. job
bet i smia som lå i kjelleren i Vollegården.

«Mardøll» var fullrigger, navnet er
ensbetydende med fruktbarhetsgudin
nen «Frøya».

Knut Ottersen som fylte 90 år i høst
har fortalt meg og beskriver i sin bok
Sons-prating hvordan hans bestemor
opplevde sjøsettingen. «Det var en full
rigger som ble sjøsatt på verven 17. mai
1873. Bestemor (mormor) var 18 år den
gang. Hun fortalte at sjøsettingen sam
let en masse mennesker. Fint vær var
det også. Rederne inviterte til en bedre
middag på hotellet. Under talen ble det
sagt at de håpet på at skuta skulle seile
og innbringe stor fortjeneste».

«Mardøll» var eiet av et partsrederi
bestående av 23 redere med skipsreder
Sunne i Arendal som korresponderende
reder. Skipet som var konstruert av
Gabriel Wilhelm Schinrud og hadde den
karakteristiske klipperfasongen som
kjennetegnet Schinruds skip. Skipsbygg
mester ved verftet under byggeperioden
var Carl Abrahamsen.

Blant de ansatte ved verftet finner vi
kjente sonsnavn som skipstømmermen
nene Almar Hansen, Kristian Halvorsen,
Thorvald Hansen, seilmakerne Johan
Olsen, min oldefar Laurits Fredriksen
med flere.

«Mardøll» er av mange betegnet som
et av Norges vakreste seilskip. Hun skulle
få en kort og hektisk liv.

Mardølls historie
Fredrik Wilhelm Høyer var kaptein på
«Mardøll» fra skipet kom i drift og fram
til september 1875. Da overtok Adolf Mic
hael Nærup roret og førte skuta til hun
forliste ved Ponta Delgada på Madeira

1877. Kaptein Fredrik Wilhelm Høyer
har skrevet Mardølls Historie og bygget
en nøyaktig modell av «Mardøll».

Kaptein Høyers historie
Det fartøy hvorav denne modell er en
i alle deler nøyaktig kopi av er bygget i
Son 1873. Byggherre var grosserer Woxen
i Kristiania. Schinrud hjemmehørende på
Østlandet var byggmester og Abraham
sen fra Son arbeidsmester. Den målte 800
romlæfter et på den tid nokså stort skip.

Den 17. mai, så vidt jeg erindrer skulle
fartøyet gå av stabelen. Jeg var tilstede og
stod under stabelavløpningen på akter
dekket sammen med en del andre. Man
hadde nok betenkninger med at avløp
ningen skulle skje på denne dag, da der
var lavt vann, men dagen var bestemt og



mange tilskuere var kommet for at se på den komme inn i Horten tørrdokk, hvor Modell av fullrigger Mardøll på Aust-Agder
avløpningen, deriblant skipets 23 redere arbeidet ble utført. Kulturhistoriske Senter.
med H.A.C. Sunne fra Arendal som kor- Fra Horten ble skipet buksert til
responderende reder.

Så ble da støttene slått vekk og skroget for Bristol. Jeg overtok da førerposten. fra St. Ubes til Ostindien etter en ladning
begynte å gli utover. Da det var kommet Byggmester Schinrud hadde i noen tid ris til Holland. Derfrå gikk turen hjem til
så langt som til midten av skroget hvi- oppholdt seg i Amerika og hadde da Arendal hvor jeg fratrådte førerposten da
lende på den nederste ende av rankestok- tillagt seg evnen til åfå en riktig fin en annen fører skulle ansettes.
kene hørtes et skarpt smell og da skroget klipperfasong på de skip han bygde. Som jeg har sagt ovenfor var «Mar
var kommet på vannet viste det seg at «Mardøll» kunne derfor godt konkurrere døll» et prektigt skip og det er ikke til
kjølsvinnet var brukket. Det hadde vært med byggmester Dekkes fine Bergens- forkleinelse for noen om jeg allikevel
for lite vann til å holde skipets skarpe typer og måtte regnes som et av Norges må si, at seiv om den var godt bygget
baug oppe. fineste skip. og dimensjonene var tilstrekelige var

Skipet fikk ved avløpningen navnet Den seilte godt, var passelig stiv og det ikke et sterkt skip. Materialene var
«Mardøll», som skal være et annet navn var overmåte villig under manøvrene. for myke og med unntagelse av stevner,
på gudinnen Frøya og som gallionsfigur Jeg seilte da første tur til Bristol. Etter kjøl og kjølsvinn var der omentrendt
er der en kvinnefigur som skal svare til. utlösningen der bar det av sted til New ingen eik i bygningen. Den tålte derfor

Så ble det da til at det måtte legges nytt Orléans hvor der intages en ladning eike- ikke tunge laster, var myk i bunnen og
kjølsvinn, fartøyet måtte i dokk og ved stav til Lissabon. To sådanne turer gjor- kjølvinnets knekk ved avløpningen tyder
direksjonens velvillige tillåtelse skulle des på 8 måneder. Så med en ladning salt i den retning.

Fredrikstad for å innta en ladning trelast
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Stmndstedet Son rundt år 1900, med verftet og skuter i vinteropplag

Med den nye fører foretokes så en tur
til New Orléans med bomull til Europa, så
skulle den til Ostindien i ballast, men den
fikk på veien dertil en trist skjebne. Den
forliste på Madeira, så det vakre fartøy
fikk bare en kort levetid.

Skipsmodellen
Kaptein Høyer besluttet på et tidlig tids
punkt å bygge en modell av «Mardøll» og
fikk overlevert en kopi av spanterisset på
skuta av byggmester Schinrud. Høyer
tenkte å bygge en modell som skulle være
en riktig nøyaktig kopi i alle deler og så
fin som han kunne få den.

Høyer brukte 8 år på å ferdigstille mo
dellen, to av årene om bord på «Mardøll».

Tidligere skuteskipper, skipsreder og
aksjeeier ved Son Slip og Båtbyggeri A/S
på Kugrava, Olaf Ditlev-Simonsen har i
sin bok «En sjøgutt ser tilbake» beskrevet
modellen av «Mardøll». Ditlev-Simonsen
var formann i styret for Norsk Sjøfarts
museum i 15 år og fulgte institusjonen fra
den i all beskjedenhet ble konstituert ved
juletider 1914 til den i 1929 fikk eget hus
på Folkemuseets grunn. Ditlev-Simonsen
skriver om modellen: « Det materialet vi
nå har på Bygdø, vil danne en fortrinn
lig kjerne i det store sjøfartsmuseum vi
engang må få. Her kan vi allerede nå
følge sjøfartsnæringens utvikling, fra
den gang båten var en uthult trestamme
til dagens nyeste tankmodell. En ganske
spesiell interesse knytter seg til fullrig
geren «Mardøll», som vi har en enestå
ende vakker modell av. «Mardøll» løp
i 1873 av stabelen fra et verft i Son og
førtes av kaptein «Høyer», som benyt
tet sine fristunder til å lage en to meter
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lang kopi av «Mardøll». Det er ikke en
vanlig modell med et uthult skrog. Den
er bygget opp planke for planke. Den er
i alle detaljer så nøyaktig at man med
modellens hjelp kan demonstrere alle
de seiltekniske håndgrep, som engang
ble foretatt om bord. «Mardøll» forliste
i 1877 utenfor Madeira, men modellen
som var påbegynt, ble reddet, og Høyer
fortsatte sitt maurflittige arbeid, så snart
han kom over i annen skute. Da han
senere kom i økonomiske problemer,
solgte han modellen til en amerikaner.
Men salget skjedde på den betingelse
at Høyer skulle få lov til å kjøpe skuta
tilbake, den dag han fikk råd. På vegne
av Norsk Sjøfartsmuseum fikk han den
senere igjen for 3000 kroner. Og nå står
den ute på Bygdø, et lite kunstverk, som
for alle tider vil vitne om en norsk sjø
manns hengivenhet for sitt skip.»

Modellen ble senere overflyttet til
Arendal og har siden 1957 stått utstilt
på museet her. Skutemodellen var i 1885
utstilt på verdensutstillingen i Antwer
pen hvor den fikk hedersdiplom. Jeg

Detalj fra modellen av Mardøll.

vil på det høyeste anbefale enhver som
har et ærend på Sørlandet å legge turen
innom Aust-Agder Kulturhistoriske sen
ter i Arendal. Her vil dere få se en flott
sjøfartsutstilling hvor «Mardøll» har en
sentral plass og samtidig møte en stab
dyktige medarbeidere ved museet som
gjør alt de evner for at besøket skal bli
vellykket. En stor takk til Arkivar Kjell
Knutsen som har hjulpet meg med å
fremskaffe historie om «Mardøll»

Forliset
«Mardøll» forliste utenfor Madeira på
vei til Ostindien. Under grunnstøtingen
forsøkte to av matrosene å ta seg til land.
De omkom begge, mens det øvrige mann
skap ble reddet.

Rune Arenfelt Berg har besøkt Ponta
Delgada på Madeira. Han skriver besø
ket. «Jeg har fått høre om ankeret etter
«Mardøll» som fremdeles lå der ute i
Navio, og som kom til syne når det var
fullmåne og rolig sjø. Jeg har også fått
vite om trematerialene som de hadde

berget fra vraket, og som den dag i dag
ble brukt som vinpresse i landsbyen. En
gråsprengt lutrygget kar kommer frem til
disken, og på skillingsvisens universale
språk fremsier han historien om «uma
imfeliz embarcacao da Noruega» - et
ulykkelig skip fra Norge. På vei ned til
smia- hans forteller han ivrig om ambol
ten sin som er laget av et stykke jern som
brakk av fra «Mardølls» anker. Gjennom
den hadde han gjennom hele livet tjent til
livets opphold. En mer meningsfylt slutt
kan vanskelig historien om et skip ha.»

Og muligens står fortsatt smeden på
Ponta Delgada og slår på sin ambolt mens
han synger «uma imfeliz embarcacao da
Noruega», - et ulykkelig skip fra Norge.
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Taubåt Maar
På ny har jeg funnet et nytt navn i min
neboken min, på side 7 i Skipet, nr 3-2009
hvor Maar er avbildet. Dette er et kjært
minne.

Maar ble bygget ved Knardalstrand
Slip & Verft i Porsgrunn for Skiensfjor
dens Fellesfløtning. Min far var sveiser
ved verftet, så jeg var på hyppige visitter,
begynte seiv der i 1960. Maar var den
første båt i stål, da trelektere var hoved
beskjeftigelsen tidligere. Til sammen ble
det bygd 80 i tallet.

Det spesielle ved Maar var at båten
skulle fraktes til Tinnsjøen for slep av
tømmer, og det var begrensning vedr.
høyde. Den ville gå for egen maskin til
Notodden og der bli løftet på jernbane
vogn ved Norsk Hydros anlegg. Deretter
til Tinnoset for så å bli sjøsatt på ny i
sitt rette arbeidsområde. Styrehuset var
flenset til dekket, så det ble demontert og
høyden redusert.

Tjenesten på Tinnsjøen var bare som
merbasert pga isforholdene om vinteren.
Maar ble da tatt på land ved en enkel
opphalingsslipp, jeg tror på eiendommen
til Finnekåsa. Der ble det foretatt klar
gjøring hver vår, hovedsakelig av folk fra
verftet, «Værven» som det ble kalt. Var
seiv med på dette.

Maar ble fraktet tilbake til Nedre Tele
mark igjen da lastebilene overtok trans
porten helt ned til Notodden og Heddals
vannet. Maur ble da brukt i tjenesten for
Fellesfløtningen i Grenlandsområdet
med hovedbeskjeftigelse tømmerforsy
ning til Union Bruk i Skien. Vedlikehold
og slippsetting ble da foretatt ved bygge
verftet igjen. Jeg mener å huske at Maar
var utstyrt med en 4 syl Volvo Penta.

Ikke Sandnessjøen

Ang. bildet nederst på side 9 i Skipet nr
4-2009.

For en som er vokst opp nær havna
her, er det ikke vanskelig å fastslå at
dette bildet er fra Brønnøysund, ikke
Sandnessjøen. Hurtigruta dekker en del
av Rødskjæret, og i det fjerne i biidets
venstre kant ser vi nordenden av Vega.

Jan Helge Hansen

Hurtigbåten Vegtind er vel heller sjel
den i Sandnessjøen, siden den ikke har

rutefart dit. w Nicolaisen / BåtFoto.

Frakteskute Respitt
1 1968 dreiv jeg som froskemann, og he
vet ei frakteskute som het Respitt. Den
grunnstøtte ved Sild, mellom Risør og
Lyngør, og sprang lekk. Men de som var
ombord greide å ta båten opp til Lyngør
og inn på grunt vann, før den sank og ble
liggende med lukekarmen i vannflata. Jeg
og to bekjente fikk så hevet båten og leide
slepebåten Jan av Risør til å taue den til
slipp i Risør. Da dette skjedde var den
solgt til en mann i Oslo, som skulle gjøre
den om til turbåt.

Men mens den gikk som frakteskute
så var den blant annet registrert i Brevik.
Mange år senere traff jeg på den da den
lå til ankers i havna i Lyngør, da med
styrehus og seilføring. Har også senere
sett den avertert til salgs noen ganger.

Hvis noen har bilde eller opplysninger
om den fra den tiden den gikk som frak
teskute, så ville det være artig å få dette
inn i SKIPET.

Dette må være Respitt på 48 brt, kalle
signal LLIV, i Flaggboken 1965 oppført
med Ingvald Eek, Ekstrand, Brevik, som
eier. Båten står uten oppgitt byggeår.
Er det noen som kjenner til fartøyet
Respitt?

Det var Egersund
Øverst på side 43 etterlyser dere anløp
stedet av skipet som ligger ved kai. Det
er daværende dampskipskai i Egersund
og jeg betviler at skipet er fra Namsos.
Ser en nøye etter er det «Stor flagging»
ombord og på kaien står en gruppe
mennesker som jeg er sikker på er et
«mandskor» som enten skal reise eller
så blir gjestende kor ønsket velkommen

Henn? Gunnar EUefsen
4912 Gjeving

Red

av Egersund Mandsangforening og den
ble stiftet i 1901.

Skipet er nok heller et av «Det Søn
denfjeldske Dampskibsselskap» skip og
jeg skal komme tilbake senere med mer
nøyaktig tidsbestemmelse og hvilket
skip det er.

Gallus
Motorfartyg Gallus som nr 4.2009 ble
rapporterad sänkt av tyska fly 19. april
1940 utför Kristiansand, blev åter repa
rerad och satt i fart. Hon försvinner från
norska registret i 1948, men historien
er såhär:

6185 DALASKÄR KCFL/SEIM

Byggd 1919 i Bergkvara av Varfs AB Da
laskär av ek och furu.

1919, aug 30: Bilattest, skeppsbygg
mästare Alfred Olsson.

1919, sep 6: mätbrev; 349,42 brt 230,64
nrt. Dim: 40,47 x 7,87 x 3,35 m. 525 tdw
på 4.30 m.

160 stds. 2 lastluckor å 5.50 x 3.70 m.
240 hk Bolinder tändkulemotor, 4 cyl, 2-t,
380 x 410 mm, tillverkad 1919.

1919, okt 27. Gert, Varfs AB Dalas
kär, Bergkvara. Befälhavare: Gustaf
Julius Blom, Kalmar (K 61/1915). Styrelse:
skeppsredare Carl Wilhelm Svensson,
Kalmar, skeppsmäklare Karl Englund,
Kalmar, virkeshandlare Erik Gunnar
Andersson, Bergkvara.

1920, 10.-11. jan, på Nordsjön under
resa från Grimsby till Halmstad med kol
började däckslasten spolas bort, så snart
fartyget styrt ut från Engelska kanalenf?)
och efter 36 timmar var hela däckslasten

borta. Ostlig vind ej över 5. Orsak: Sten
kols olämplighet som däckslast.

1923, juni 26: befälhavare: Ivar Palm,
Visby (K 66/1917).

1923, mars 31. Gert, direktör Carl Wil
helm Svensson, Stockholm. Befälhavare:
G J Blom. Han hade inropat fartyget på
exekutiv auktion den 21. mars 1923 för
37.000 kr, och det hade tagits i mät den
31. januari 1923.

Alexandersson, Gunnar «Segelfart
och Skeppsbyggen i Bergkvarabygden
1815-1950», 1996, sid 201: Fartyget såldes
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exekutivt i Kalmar för 37.000 kr. Det hade 1948: sålt till Compania de Navegacion
belastats med inteckningar på 232.000 kr. Skandesto SA (Jakob Rang, Bromma och N

1923, nov: befälhavare: B C Petersson Lorentz), Puerto Limon, Costa Rica. Nytt
- tillträdde i Emden. namn: RANNA. Ingen signal angiven.

1923, dec 13. Cert, Rederi AB SSA (Alb BV 1950: +l3-4 5/6 L.1.1. Great Coas-
Broomé), Malmö. Befälhavare: Artur ting Trade, Special Survey juni 1949. 349
Gustafsson, Västervik (K 44/1908). Nytt brt 234 nrt Dim: 40.71 x 7.82 x 3.43 m.
namn: GALLUS. Köpebrev av den 10 500 tdw. 2 lastluckor: 7.95 & 5.50 x 5.35
december 1923, 37.000 kr. m. Sista besiktning okt 1950 i Svendborg.

1924, sep 5: befälhavare: Karl Olof SST 1951-41-1545: Ranna, ägd av ett
Olsson, Malmö (K 42/1924). partrederi av exil-estländare, på resa från

1926, okt 19. Cert, Svenska Sockerfa- hamn i Bohuslän med stenlast, rammades
briks AB (C F Tranchell), Malmö. den 12 oktober 1951 ca 9' syd Nidingens

1927, juni 7: befälhavare: Hans Martin fyr av grekiska 5000-tonnaren Tharros och
Enok Fisch, Helsingborg (S 23/1908). sjönk inom ett par minuter. Två besätt-

1927, juli 12: befälhavare: Gustav ningsmän räddades, medan 6 man omkom
Ferdinand Nilsson, Limhamn (S 43/1918). Tharros var på resa Helsingfors-

1929, juni 22. Cert, Rederi AB Nordö Arkhangelsk i barlast och grundstötte
(W Grosche), Stockholm. Befälhavare: sedan den 29 nov 1951 och sjönk den
Johan Verner Mattsson, Östhammar 11 dec 1951 vid Honningsvåg på resa
(S 54/1927). Styrelse: skeppsmäklare Arkhangelsk-Cardiff med trä; 5253 brt,
Willy Otto Grosche, sjökapten Gunnar byggd 1919 i Greenock, P M Ponticos &
Sporrong, Öregrund samt Johan Verner Z E Lemos, Patras.
Mattsson. Köpebrev av den 3 april 1929, Helsingborgs Dagblad 24.2.1979: bild
32.500 kr. Bolaget registrerat den 10 juni av RANNA vid Norra Väster, Helsing
-1929. borg, ur HD:s arkiv.

1935, feb 8: köpebrev; såld till sjökap- Nilsson, Walter «Utflaggad», sid 19,
ten Robert Pedersen, Bergen, Norge, för foto i Helsingborgs inre hamn.

32.500 kr, liggande upplagd i Öregrund. Torsten Hagneus
1935: A/S Motorskib Gallus (L H Tor- Göteborg

kildsen), Bergen. Signal: LIYJ.
1940, april 19: sänkt av tyskt flyg utan- Sllltt for LevergUtten

för Kristiansund N; bärgat och reparerat. Jeg viser til artikkelen om «Levergutten»
1941, 4:e kv: A/S M/S Gallus (Paal Wil- i siste nummer av Skipet

son, Fana), Bergen. Satt i fart. Ny motor Jeg kan ikke bidra så mye med opplys
insatt; 400 hk Wichmann semi-diesel, 4 ninger om opphavet til skipet, men kan
cyl, 2-t, 400 x 450 mm, 275 v/m, tillverkad fortelle litt om hvorfor det nå plutselig
& insatt 1941. haster med å fjerne vraket.

1942, 3:e kv: A/S M/S Gallus (J Horn, Tidligere i høst ble skipet en forside-
Paradis), Bergen. sak i lokalavisen Finnmarken med bilder

«Gallus» som «Ranna» i Helsingborg.

SKIPET NR. 1 - 201044

og det hele. Årsaken var at skipet nå var
i ferd med å falle fra hverandre, og det ble
vurdert som en fare for annen skipsfart
dersom deler av skroget skulle komme på
rek. Faren for at dette skulle skje ble nå
ansett som akutt og det er derfor bestemt
at skipet skal destrueres på stedet.

Dette er ikke nye tanker siden det
allerede er nevnt i Lebesby Kommunes
Miljøplan for 2007-2010. Men nå er
skipet altså begynt å gå i oppløsning og
det er derfor en akutt fare for at skipet
også kan bli en fare for annen skipsfart.

Ukjent ferge
Den ukjente fergen, som slepes gjennom
Gisundet i 2008 (side 43 i nr 4.09), mener
jeg må være tidligere Folden til Saltens
D/S. Den er på en prikk make, når jeg
sammenligner med foto her.

I «Observasjoner» i 2002 finner vi
opplyst at Folden er under slep nordover,
slept av Havneservice I. Skulle på slipp
for å få fjernet roret, og skulle deretter
anvendes ved et oppdrettsanlegg ved Vor
terøyskagen, syd for Skjervøy. Riktignok
ble hun slettet av Norges Skipsliste 28/9-
2007 som «forlist», men det kan gjerne
taes med en liten klype salt.

Tore Nilsen, Trondheim, mener at ukjen
te fergen må være M/F Nesna , tidligere
Steigen, bygd 1973 hos Johan Drage AS,
Rognan, for Saltens Damp. Den var på
380 brt og 42.09 meters lengde med serti
fikat for 235 passasjerer og 28 personbiler.

Tegninger?
Jeg har forsøkt ved flere anledninger å få
låne skipstegninger for modellbygging.

Er da spesielt interessert i Fylkes
baatane i Sogn og Fjordanes D/S Fanaraa
ken 1938, spesielt spanteriss. Også søster
skipene M/S Florøy-Vågsøy-Kvamsøy,
spanteriss, GA og event detalj er.

Noen korreksjoner
I SKIPET 35 nr 2 side 55 står Kosterfjord
som skal være ex Fjordglptt 1971, ikke
Hertugbussen 1973. Se ellers SKIPET 29
nr 3 side 03.

Kostersund er ex Biskopsbussen 1980
SKIPET 29 nr 3 side 03. Svensk illustrert
skipliste 2000 har samme data som SKI
PET 29.

vidarleif@gmail.com, 90 89 40 86

Leif Utland, Tel 915 33120

Vidar Efraimsen

Per Alsaker



Sagasund ex Tgrihans 1964 eller 1965
nevnt i samme nr fra årgang 29 er jo nu
tilbake i Halden som Sagasund LLMD.

Achilles
Er det noen som har opplysninger om
denne klokken fra Achilles!

Det vi vet om denne klokken er at den
er støpt av o'Byrne, Dublin og den har en
diameter på 350 mm og høyden er også
350 mm. Havnefogd Haseid, i Narvik,
fikk denne klokken av Norsk Bjergnings
kompagni på slutten av 50 årene eller
begynnelsen av 60 årene. Hans sønn arvet
dette klenodiet.

Vi tror at den kan stamme fra Achilles
som ble senket i Flekkefjord nyttårsaften
1944, men den kan også stamme fra ett av
Bjergningskompagniets skip av samme
navn. Hvis det er noen som har opplys
ninger om hvor denne klokken kommer
fra vil jeg gjerne høre fra dere.

Feil fotograf
Redaktøren har kommet i skade for å
kreditere Harald Sætre som fotograf for
Hordaland og Kvinnherad på side 40 nr
4.09. Bildene kommer egentlig fra Arne
Tvedt på Tysnes, som forteller at de er
tatt av avdøde Hans Heie fra Tysnes. Rett
skal være rett.

Redd FSF-flagget!
Den 10/9 iår ble kompaniflagget til Fyl
kesbaatane i Sogn og Fjordane (Fjord 1)
firt for godt. Landets eldste kompani
flagg. Nå har dette vakre flagget vaiet i
over 150 år på alle fartøy tilh. F. S. F.

Selskapet ble etablert under navnet
«Nordre Bergenhus Amts Dampskibe» i
1858. D/S «Framnes» var det første far
tøyet som førte dette flagget. Året 1919 ble
det navnebytte til «Fylkesbaatane i Sogn
og Fordane». Året 2003 ble F. S. F. fusjonert
med «Møre og Romsdal Fylkesbåtar».
Fjord 1 ble det nye navnet. Det dukket
også opp et nytt felles kompaniflagg uten
noen som helst identitet. Dette flagget ble
dårligt mottatt i Sogn og Fjordane.

Etter 30/9 har det regelrett «kokt» i
Sogn og Fjordane, flere innslag i lokal
radioen, lokalavisene med mange sinte
og fordømmende innlegg, men det virker
bare slik at administrasjonen og styrefor
mann negliskjerer alle protestene. På
«Face Book er det over 13 hundre per-

sveintangen@hluezone.no

Olav K Westbg

Telefon: 62358769

Finnsnes

Svein Tangen

soner som har sagt sin mening. Dette er innleggene er «Firda» i Førde og «Sogn
bare trist. Det er enhistorieløsavgjørelse Avis» på Leikanger. Bergens Tidene
som her er gjort.

Om dette er noe for «Skipet» så ta undertegnede.
det bare med. Skriv det bare om, utdyp
dette på Deres måte. Det er om å gjøre å Leif Hellands)ø.
få «tyngde» bak dette. (Med ca. 40 års tjeneste i FSF)

Avisene som har hatt disse protest-

hadde et innlegg som var forfattet av
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NSS Fotosamling

Kyst- og fraktefartøy

Frisene er:

Format Pris medlem Pris ikke-medlem

10x15 cm NOK 10 NOK 15

11xl6 cm NOK 13 NOK 18

13x18 cm NOK 15 NOK 20

Porto kommer i tillegg

ZANDER 1917 VESTMAR 1890 ANDIK 1955

ZENITA 1961 VESTVIK 1951 TEMPO 1957

ZERO 1943 VESTÅS 1949 TEX 1957

WENCHE 1914 VIKHOLM 1918 THAUSJØ 1946

VAKA 1908 VINES 1953 THERMO 1944

VARAN ES 1955 VISNES 1906 TIPPETUE 1948

VATNANES 1969 DNA 1958 TOM B 1956

VEPO 1942 UNNI 1956 TOM STRØMER 1955

VESTERØ 1889 TALIS 1939 TORSHAUG 1944

VESTFAR 1942 TAMARA 1947 TRANE 1957

Bestilling sendes fil:

TERJE NILSEN

Sverdrups gate 33, leil B201,4007 STAVANGER

epost: tnil4@broadpork.no
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NSS Lister og Mandal
Revidert møteplan 2010

Torsdag 28/1 Tema: Farsund og Shipping v/Haakon Larsson-Fedde
Torsdag 4/3 Årsmøte + Mosvolds Rederi v/Rolf Hugo Williamsen
Torsdag 15/4 Tema: Norbroker v/Arnt Ivar Bjørneli
Mai Bymuseet i Mandal, dato fastsettes senere
Torsdag 16/9 Bjørn Tandberg, tema kommer senere
Torsdag 21/10 tema fastsettes senere
Torsdag 18/11 tema fastsettes senere

Vi må dekke renhold og bidra til lys og varme i lokalet (Sjømannshjemmet).
Vi må ha kaffe og noe å bite i og betaler kr 75 per person per gang for å dekke dette. Husk å ta med venner å kjente
med samme interesse.

NSS Nordmøre
Møteprogram 1. halvår 2010

Åpent møte torsdag 14. januar: Havets skattkammer
Fiskebåthistorien i Averøy de siste 100 år.
Presenteres av Håvard J. Kongshaug

Åpent møte torsdag 11. februar: Landkrabbens linjeskip er ferge og sundbåt
Presenteres av Tor Olsen

Åpnet møte torsdag 18. mars (merk datoen): Historien om norsk linjefart - og litt om Kristiansunds rolle
Prsenteres av Dag Bakka jr.

Torsdag 8, april: Ordinær årsmøte
For å delta på årsmøtet må kontingent være innbetalt senest ved årsmøtets start.

Innkalling med sakslise vil bli utsendt medlemmene i mars måned.

Søndag 9. mai: Ekskursjon
Vi tar sikte på båttur med strandhugg.

Søndag 13. juni; Ekskursjon
Vi tar sikte på tur til Smøla. Nærmere program vil komme senere.

For turene i mai og juni - som begge er lagt som søndagsutflukter, vil vi komme nærmere tilbake med detaljer. For
begge turene legger vi opp til at medlemmene kan ha med seg ledsager.

De fire første møtene finner som vanlig sted i Kristiansunds Skipperforenings lokaler i Fosnagt. 5 med møtestart
kl. 19.00.

NSS Bibliotek ble i høst transportert fra Karmøy til Kristiansund, der samlingen vil inngå i Kristiansund Folke
bibliotek. Omsider er nå arbeidet med sortering og registrering av bøker kommet i gang. Biblioteket har startet med
de ordinære bøker.

Vi er videre blitt enige om at alle skipsregistrene - som er store og tunge - kan utlånes / sendes til det biblioteket
hvor lånetaker kommer for å be om innlån. Registret blir da sendt til vedkommende bibliotek og kan disponeres for
innsyn der i lesesalen. Hva gjelder tidsskrifter er biblioteket innstilt på å registrere hele årgangene, men samtidig
registrere hvert enkelt nummer i årgangen. Dermed kan hvert enkelt tidsskrift bestilles for utlån. Vi tar endelig
beslutning til dette når biblioteket må begynne registrering av disse.

Så langt ser dette bra ut - men det er nok et arbeide med større omfang enn hva biblioteket har forutsett. De er
samtidig veldig glad for å ha fått dette i hende. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert.
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Med vennlig hilsen
Einar Sæter
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 29.11.2009-22.02.2010

S 57 Anders Nilsson Skånevägen 11 S - 294 34 SÖLVESBORG, Sverige
729 0 Jan Bent Jacobsen Assuransegata 9 3915 PORSGRUNN

1018 Oddmund Tjoflot - 5568 VIKEBYGD

2807 Svein Jarl Angell Rønvikveien 38/104 A 8009 BODØ

2929 NM Per M. Hagen Tømmervåg 6590 TUSTNA

2930 0 Lind Shipping AS Thorsøveien 1 1634 GAMLE FREDRIKSTAD

2931 NM Bengt Gustav Eriksson Dalegata 60 6516 KRISTIANSUND

2932 B M/S AJAX Statoil-Stureterminalen 5336 TJELDSTØ

2933 NM Kristian Aspen Sveggaveien 19 6508 KRISTIANSUND

2934 S Magne Dybevik Myklabergveien 76 4314 SANDNES

2935 Bøfjorden Historielag v/Gunvald Bøe Røsslyngveien 42 7227 GIMSE

2936 B Kystmuseet Øygarden Museumsvegen 5337 RONG

2937 Kjell Mykkelhaug Breivikveien 7 7153 GARTEN

2938 0 Sævelid AS Østbakken 1 0380 OSLO

2939 Frank Savjord - 8854 AUSTBØ

2940 Martin Mjånes Kystveien 78 D 4842 ARENDAL

2941 B Romy Shipping - 5953 FONNES

2942 Stein Grenersen Nordskott 8283 LEINESFJORD

2943 NM Arvid Hagen Havgapet 8 6515 KRISTIANSUND

2944 NM Tor Røkkum Nordlyset 6 6514 KRISTIANSUND

2945 LM Sverre Ca risen Postboks 148 4552 FARSUND

2946 0 Knut Thoresen Nye Vakåsvei 78 1395 HVALSTAD

2947 NM Per Johan Solheim Bremsnes 6530 AVERØY

Dødsfall:

2594 Erling Andresen 7125 VANV1KAN

SE 2845 Bernt Blom S - 43147 MÖLNDAL

1625 Konrad J. Bjørnvold 8800 SANDNESSJØEN

1263 Svein Skogmo 8900 BRØNNØYSUND

Utmelding:

2422 B Alfred Berge 5005 BERGEN

2841 Asbjørn Bjørndal 5994 VIKANES

D 836 , Gert Uwe Detlefsen Bad Segeberg,Tyskland
2179 B Einbar A. Idsøe 5947 FEDJE

1664 Harald Kjøde 6401 MOLDE

1402 Kristiansand Folkebibliotek 4664 KRISTIANSAND

1886 B Harald K. Lunde 5690 LUNDEGREND

SE 2843 Bengt Nilsson S- 14951 NYNÄSHAMN

1059 H Olav i. Reianes 4150 RENNESØY

2531 B Jan Chr, Stangeland 5152 BØNES

2222 Lars Normann Vårdal 6982 HOLMEDAL

Adresse-endringer:

828 H Kjell L. Anfindsen ukjent adresse
1944 H Rolf Bastlid Lensmandsvegen 21 4250 KOPERVIK

19 0 Erik Bergmann Gamle Drammensvei 10 1369 STABEKK

899 B Egil-Henrik Bjørlo Rogalansagata 53 B 5531 HAUGESUND

2439 0 Alf Caspersen Lalienveien 6 1453 BJØRNEMYR

2256 0 Hans A. Eddie Stenkjørerbakken 5 1684 VESTERØY

2806 Geir Falch Nedre Rønvik Terrasse 24 8012 BODØ

2232 Haukaas Automaskin AS John R Kroglunds vei 30 7088 HEIMDAL

182 B Lorentz Humlevik Øvre Kalfarlien 53 5018 BERGEN

2400 B Per Helge Kaland Øvre Fyllingsveien 25 5161 LAKSEVÅG

2324 Bjarne Kristiansen Fidjeåsen 110 4639 KRISTIANSAND

2251 NV Maritimt Magasin Postboks 44 6282 BRATTVÅG

2162 Morten Pedersen Tomasjordnes 43 - 502 9024 TOMASJORD

1706 Ulf G. Refsnes ukjent adresse
397 Torbjørn Skogstad ukjent adresse
1671 0 Jan Otto Strømme Nordre Kalstadvei 9 3770 KRAGERØ

2814 H Sven Terje Vestbø Dommersnes 5568 VIKEBYGD

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



Hurtigruten ASA har inngått kontrakt kveld. Skipet var fremme i Fredrecia tilbake i Stavanger ll.januar etter endt
om utleie av «Finnmarken» som hotell- torsdag 4.2 på morgenkvisten. Skipet oppdrag.
skip. Kontrakten er inngått med selska- utfører rutinemessig opphold og skal i Tirsdag 26. januar var «Sjøkurs» (ex
pet Boskalis Australia Pty Limited og har rute igjen 13.2 «Gann», «Ragnvald Jarl» 1956) en tur til
en varighet på 18 måneder med oppstart Flekkefjord.
tidlig 2010, med en opsjon på ytterligere «Nordlys» avsluttet ruta si 29.01 i Tromsø Skipet var en dag i Flekkefjord for
18 måneder. og tok opp igj en ruten på syd fra Skjervøy £ informere om Sørlandets Maritime

«Finnmarken» er engasjert i forbin- 01.02. Foruten og ligge som hotellskip Videregående Skole i Kristiansand,
deise med utbyggingen av Gorgonfeltet * Tromsø gikk skipet cruise i Lyngen- skipet seiler tokt ca. 10 uker hvert år og
i Vest-Australia. området fra søndag 31.01-01.02. besøker Norskekysten og noen turer til

Hun kom til Westcon i Ølensvåg utlandet.
09.11.09 for div. arbeid. Skipet avgikk “ RiJchard W th» avsluttet ruta si 16.03
1Ä r . i j n r Bodø og seiler derfrå til Narvik og skal
Westcon lørdag 23. januar 2010 om tor- 0 0

r . . r n i ligge som hotellskip under Vinterfestuka. WfffrRWfW:
middagen og tørste stopp var Las Palmas 00 r

. r i i . . Skipet inntar ruten sin på sør i Bodø 22.0330. januar for bunknng m.m. Skipet r r
seiler videre ned vestkysten av Afrika XT j r v „ r Nye anbud

1 «Nordnorge» har iigget i Bremerhaven 1
til Cape Town for bunkring og videre siden B ,2m hun er er . Troms Fylkeskommune lyste i januar ut
derfrå til Fremantle, Dampier og skipet j gatt . rutg .j j steciet for anbud for sommerferge Brensholmen
forventer og være fremme ved Barrow «Finnmarken» Botnhamn 2010, 2011 og 2012. Perioden
Island, Australia ca. 15. mars. «Finn- er 01.04-15.09 hvert år.

marken» ble overført fra NOR til NIS Også denne vinteren seiler cruiseskipet Troms Fylke har lyst ut anbud i januar
3. desember. «Fram» i Antarktis. Første cruiset startet f°r sommerferge Stornes-Skrolsvik 2010,

i Buenos Aires 2. November. Her seiler 2011 og 2012. Perioden er 01.05-31.08
Torsdag 7. januar kuttet «Trollfjord» skipet fram til tidlig på våren 2010. Så blir hvert år.
ruten sin på syd i Trondheim, og seilte det overfart til Europa og cruise der. Hun I desember ble det lyst ut anbud for
Operacruise til Oslo, med anløp i Bergen kommer på tur til Norge i april,
8. og ankomst Oslo 9.januar. Hun lå som
hotellskip i Oslo 10.-17. januar ifbm. Gamle hurtigruteskip
reiselivsmesse, og seilte derfrå til Frede- I tidsrommet 6.-10.januar var skole- Til Bjarkøy-ruta er det krav om ferje
ricia på verksted og var tilbake i rute fra skipet «Gann» (ex. «Narvik») i Surnadal med plass til 20 pbe - 199 pass. til ruta
Bergen 30. januar. på Nordmøre. over Toppsundet er det krav til 38 pbe

Finnmarken på vei sørover Karmsundet 23. januar på vei til Australia, påpasselig fotografert av Alf J Kristiansen.
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«Midnatsol» avsluttet rute 2. februar i Her lå skipet som hotellskip ifbm.
Bergen og satte kursen sørover samme SparCup, skicup i Surnadal. «Gann» var

perioden 01.01.2012-31.12.2014 for
sambandene Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy
og Bjørnerå-Stornes.
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Kåre Haga har fanget øyeblikket i Stavanger med Vingtor på vei nordover i Flaggruten og Fjordbris ved kai - nå er begge båtene solgt ut av
landet.

- 199 pass.Det er også krav til reserve- Krav til ferjer: Her skal det bygges ny ferje. De to andre
materiell til disse to rutene. Kvanndal-Utne 80 pbe - 249 pass. sambanda er det oppstart 01.01.2011 og

Nordland: Hemnesberget-Leirvi- Kvanndal-Utne-Kinsarvik varighet til 31.12.2019.
ka. Anbudet her gjelder i perioden 25 pbe - 99 pass.
01.01.2012-31.12.2013 Jondal-Tørvikbygd 50 pbe -199 pass. Indre Sunnmøre

Krav til ferje er 26 pbe-145 pass. Eget Gjermundshamn-Årsnes-Varaldsøy Fjordl MRF er tildelt kontrakt 01.01.
krav til reserveferje.

Tjøtta-Forvik. Anbudet i dette sam-
bandet er lyst ut for perioden 01.01.2011- Egne krav til reserveferjer. Liabygda og Eidsdal-Finge.
31.12.2012

Krav til hovedferje er 28 pbe - 199 Tildelte anbud Kystvegekspressen
pass. I perioden 1. mai-31. aug. er det Foldapakken: Fosen Namsos Sjø er Måløy-Smørhamn-Florø
krav om suplleringsferje med plass til 50 tildelt kontrakt for ferjerutene Hofles- Fjordl Fylkesbaatane er tildelt kon
pbe - 249 pass. Eget krav til reserveferjer. Geisnes-Fund og Jøa-Ølhammern for trakt 01.01.2010-30.04.2012 for Kystveg-

Hordaland: Klokkarvik-Ferøy-Bjel- perioden 01.01.2012-31.12.2019 ekspressen
karøy-Hjellestad.

I desember ble det lyst ut et 5-årig «Nordmørspakken»
anbud for Klokkarvik-sambandet med 24.11 ble Fjordl MRF tildelt kontrakt for
oppstart 01.01.2012. Krav til ferjekapa- «ferjepakke Nordmøre». Dette innbærer
sitet er 8 PBE, plass til 1 vogntog og 66 bl.a. ny ferge til Smøla med plass til mel
pass. inkl. mannskap lom 40 og 45 biler fra 1. Januar 2012. Tide Sjø As

I Hardangerfjorden er det utlyst anbud Ona-Småge siste tur Våge-Halhjem kl. 11.10. Hun
for 8år fra 01.01.2012 i følgende sam- Molde-Sekken losset ut og gikk direkte til Stavanger og
band: Hundeidvik-Festøya gikk inn i rute Stavanger-Tau i starten
Kvanndal-Utne-Kinsarvik I januar ble Torghatten Nord tildelt av januar.
Tørvikbygd-Jondal kontrakt for drift av disse 3 sambanda. «Masfjord» overtok ruta fra Halhjem
Gjermundshamn-Årsnes-Varaldsøy Ona-ruta tar til 01.01.2012-31.12.2021. kl. 11.25 og vil gå i ruta ut 2010.

(2 ferjer) 70 pbe - 249 pass. 2012-31.12.2019 for ferjerutene Feknes
40 pbe - 149 pass. Sæbø- Skår-Trandal-Standal, Stranda-

Onsdag 30. desember gikk «Ullensvang»

RØKESALONGEN

SKIPET NR. 1 - 2010 49

I



RØKESALONGEN

Fergene Gudvangen og Skagastøl i vinteropplag i Florvåg, fotografert 29. oktober av Alf J
Kristiansen.

I starten av mars overtar Tide Sjø ber 2009. Ferja skal være klar til levering
hurtigbåten «Tideadmiral» fra Oma 28. februar 2010 og skal i rute mellom
Baatbyggeri. Dette blir et søsterskip av Lavik-Oppedal under navnet Lifjord.
«Tideekspress» som går i rute på Møre.
Planen er at nybygget erstatter «Vingtor». Den minste av to nye hurtigbåter, «Fjord-

Hurtigbåten «Vingtor» avsluttet ruta prins» med plass til 194 pass, er under
si mandag l.februar kl. 11.30 i Bergen. bygging i Hyen og skal være klar i løpet
Båten forlot Bergen nokre timar seinare av februar. Den største med plass til 294
og seilte til Fjellstrand, Omastrand for pass. forventes foreløpig klar i måneds
div. arbeid. Båten er solgt til Hellas, skiftet mars/april 2010.
planlagt levering er 16.02 Onsdag 27. januar sigla «Fjordprins»

«Maan Dolphin» ex. «Tjelden» er til- frå Hyen på morgenkvisten og sørover til
bake som avløser i Flaggruten. Mandag Florø for dåp. I Florø vart båten døypt kl.
l.februar fra Bergen kl. 16.05 gikk «Maan 14.00 og etterpå var det ein kort visnings-
Dolphin» sin første tur som avløser i tur ut til Stabben fyr og tilbake. Båten låg
Flaggruten. Båten vil gå i ruta inntil i Florø til torsdagen og brukte dagen til
«Tideadmiral» er levert og satt inn på litt testing. Torsdag em/kveld var båten
ruta tidlig i mars. tilbake i Hyen for gjenståande arbeid.

Hurtigbåten «Fjordbris» er solgt til
Enka Offshore i Istanbul. Båten er til- Etter et langt verkstedsopphold i perio
tenkt brukt i Kaspiske Hav til frakting den 26.10.09-06.02.10 var «Fjordtroll» til
av oljearbeidere. Hun ligger fortsatt i bake i rute søndag 7.februar frå Bergen.
Stavanger fog awenter utskipning. På BMV Laksevåg har det blitt utført

L. Rødne & Sønner As mm. medførte langt verkstedsopphold.
Onsdag 11.november kjørte «Rygerfonn»
seg fast i et oppdrettsanlegg i Bjørnefjor
den på veg fra Rosendal til Os. Båten fikk
hjelp av redningsskøyta til og komme
seg løs.

Fjord 1 Fylkesbaatane
Fjordl Fylkesbaatane har under bygging
ei ny pendelferje ved Fiskerstrand Verft.

Ferja får plass til 114pbe, høg skan
sekledning og løftebaugar. Skroget blir
bygd ved Western Shipyard i Klaipeda,
Litauen og kjem til Fiskerstrand i desem- Npe Lifjord, en 114-bilers ferge fra Fiskerstrand til Fjordl Fplkesbaatane.
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motoroverhaling mm. Venting på deler

«Tansøy» har gått avløsning på Sogn
samtlige helger i denne perioden, hoved
saklig Bergen-Sogndal søndager og
Sogndal-Solleibotn mandager.

Fjord 1MRF
Mandag 30. november på formiddag
kom gassferja «Moldefjord» til Molde.
Ferja startet rute 27. desember og ble da
satt inn i C-ruta mellom Molde-Vestnes.

Hurtigbåten «Lauparen» ligg fortsatt
på Flatholmen i Ålesund for salg.

Fosen Namsos Sjø AS (FNS)
FNS har nå bestilt ny hurtigbåt hos Brø
drene Aa til ruta Leka-Rørvik-Namsos.
Dette blir samme type båt som «Trond
heimsfjord 1 og 2». Rutefart er satt til 25
knop og ingen lastekapasitet. Båten skal
være klar ved inngangen til 2011. Inntil
da seiler «Namdalingen» fortsatt i ruta.

Onsdag 16.12 på sen kveldstid var
hurtigbåten «Agdenes» tilbake fra Oma
Slipp på Stord etter en lang dagsseilas
Leirvik-Trondheim. På Stord ble det skif
tet en motor, skroget ble malt blått mm.

Ferja «Sogn» startet opp som avløser
for «Trondheim» 30.01. Begge hovedfer
jene skal til ettrersyn hos Fosen Mek. og
«Trondheim» var først og så kommer
«Fosen» etterpå. «Sogn» blir deretter
helgeferge Flakk- Rørvik.

Fosen Namsos Sjø har benyttet gamle
«Juvikingen» i ruta Eidshaug-Gjerdinga
i januar og tidligere i ruta på Tarva når
ferjene har vært til ettersyn.

«Juvikingen» i rute for NTS i romjula
1973 eller 1974. Bildet er tatt fra godsbå
ten «Folla» i Lokkaren nord av Namsos.
I dag er «Juvikingen» eiet av JT Charter
i Flatanger.

Fjord 1MRF - Trøndelag
Fjordl MRF overtar Flakk-Rørvik fra
1. januar 2011. Rederiet er i gang med
förberedelser. Det blir ferjene «Tres
fjord», ombygget til gassdrift, «Glutra»,
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M/F Leka, nå med Torghattens skorsteinsmerke, en overbygd 35-bilersferge fra 2001 for sambandet til Leka på Helgelandskysten

forlenget til kap. 124 pbe, og nybygget
«Korsfjord», gassferje fra Remontowa- Risøy-Mjølvik
verftet som lev. 30. des. 2010 som skal
seile i sambandet. Rotsund-Havnnes-Klauvnes

Veolia Transport Nord (Helgelandske)
Søndag 13. desember rundt kl. 22.00 Sandnessjøen fra 2. november.
kjørte «Helgeland» over et sjømerke ved
Lovund, og båten ble skadet i baugen og i
tunnelen mellom skrogene. Båten ble tatt
inn til Sandnessjøen om ettermiddagen
14.12 for verkstedsopphold. «Reinøy»
overtok ruta fra morgenen 14.12 og gikk
som avløser inntil «Helgeland» var til
bake i rute i slutten av januar.

Etter grunnstøtingen ved Lovund
16.09 var båten i rute igjen 28.11

Torghatten Nord AS
Troms Fylkeskommune har tildelt Torg
hatten Nord kontrakt for drift av tre
fylkesvegsamband i Troms, etter at
anbud ble lyst og så trukket tilbake.
Torghatten Nord var eneste tilbyder.
Kontrakten gjelder for ti år med mulig
het for forlengelse med ytterligere 5 år.
Periode 01.01.2010-31.12.2009 + evt.
5 år.

Fergene skal seile på følgende sam- som Glutmfor MRK på Glommens Mek Verksted i Fredrikstad. Senere er den omfattende
band:

Belvik-Vengsøy-Laukvik-Musvær- feb. og ferjen anløper Stokkvågen i pe-

Mikkelvik-Bromnes

Ferja «Bogøy» (1973) har ligget iro i mistet «Virak» motorkraften og havnet

Kilboghamn ferjeleie bygges om i jan/ verksted i Harstad for utbedring. «Rø-

Nidaros II tilhørende Fosen Linjen på Kråkvåg skriver sin historie tilbake til 1956, bygd

ombygd et par ganger. Foto: Birger Harr Hustad

rioden 4. januar-14. februar 2010. Dette
berører «Rødøy» og «Fykan».

Lørdag 23. januar om ettermiddagen

i fjæra ved Stangnes. Ferja ble tatt på
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Foto: Birger Harr Hustad

51

 hf . 4 Vfo    | ™ .1W iw--—-----‘«ST , j IHH^k

I leka 1 ' m t^Wåitå»' \
gs   1 “*« i i Wk ! ! ! ;(1

r    -^ isa^—__ i i£jii_^i__m__I
•Hl :

- —- - IpSsjF*

i
*

mi mtr il fe" ftan:v.- —r '  • •



RØKESALONGEN

Veolias nye hurtigbåter fra Båtservice får skrog fm Tuco i Fåborg.

sund» var på plass som avløser søndag
24. Januar med første tur fra Stangnes
kl. 15.30. I melomtiden var sambandet
stengt.

Hurtigruten ASA
Selskapet avsluttet hurtigbåtvirksomhe
ten 31.12.2009.

Torghatten Nord overtok 4.januar
2010 «Fjordprinsessen» og «Vågsfjord».
Førstnevnte går i rute Tromsø-Skjervøy
og Tromsø-Lysnes. «Vågsfjord» har i ja
nuar/februar blitt benyttet som avløser i
Bodø-bassenget.

«Fjorddronningen II» er det signert
intensjonsavtale for med greske kjøpere.
Båten befinner seg dd. hos Maritim Slipp
og Dokk i Eidkjosen (utenfor Tromsø).

«Fjordkongen» leies ut til Veolia Nord
frem til 20.februar og «Fjorddronningen»
frem til 20.april. Begge båtene fortsetter i
ruten Tromsø-Finnsnes-Harstad. Deret
ter vil båtene bli solgt.

Veolia Transport Nord AS
Båtservice Mandal AS bygger tre nye
katamaraner til ruta Tromsø-Finnsnes-
Harstad. Skrogene bygges i kullfiber ved
Tuco Composite Aps i Faaborg, Danmark
og rustes ut i Mandal. Båtene har beteg
nelsen SeaLord 35, har plass til 250 pass.
hver og har byggenr. 84/85/86 Toppfart
er 33 knop.

Første båten skal leveres fra Mandal i
midten av februar 2010.

Båt nr. to leveres i april 2010 og båt nr.
tre leveres i juli 2010.

Båtene får følgende navn:
«Sollifjell» - bnr. 84 i rute fra 20.feb.
«Kistefjell» - bnr. 85 leveres april-august

2010

«Fløyfjell» - bnr. 86
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Båten har fått navn fra fjell ved Tromsø,
Finnsnes og Harstad, og navnekon
kurransen ble vunnet av en dame fra
Finnsnes.

Inntil nybyggene er på plass leier
Veolia Nord «Fjordkongen» frem til 20.
februar og «Fjorddronningen» inntil 20.
april i ruten Tromsø-Harstad.

«Sollifjell» ble sjøsatt i Mandal 17. ja
nuar. Båten ble testkjørt bl.a. 2. februar,
men måtte bryte av pga. dårlig vær.

Veolia Nord bestilte i desember en

mindre hurtigbåt, CarbonCat 24 til ru
tene i Harstad lokalområde. Her startet
«Stjernøy» opp 01.01.2010

I perioden 6. januar-14. januar var Snø
hvit-ekspressen mellom Hammerfest-
Alta innstilt pga. tekniske problemer
med «Jernøy». FFR hadde ikke tilgang til
reservebåt fordi «Renøy» gikk avløsning
for «Helgeland». Så lenge ruta var innstilt
ble det kjørt buss Alta-Hammerfest.

Nor Lines
Nor Lines Rederi AS har overtatt samtlige
skip fra KS AS Tananger og eiermessig
overført 30. desember 2009:
«Cometa»
«Nordjarl»
«Nordvær»
«Nordkyn»
«Sunnmøre»
«Karmsund»

«Tananger» ble overført 23.11 til Sp/f
Skipafelagid Nor Lines.

Inntil Nor Lines Rederi AS er etablert
med egen driftsorganisasjon i Hurtig
ruteterminalen i Bergen på vårparten

•7» Kl •!>

Veolia Nord får også en CarbonCat 24 fra Brødrene Aa.

drifter Rederiet Harald Sætre AS skipene
midlertidig.

KS AS Tananger er således tømt for
skip og når driftsavtalen med Nor Lines
opphører vil RHS være uten driftsopp
gaver.

Ved kai i Bergen skiftet «Nordkyn»
hjemsted til Torshavn og færøysk flagg
21.01.2012.

Skipet ble eiermessig overført fra Nor
Lines Rederi AS til Sp/f Skipafelagid Nor
Lines.

Skipet avgikk Bergen fredag 22.januar
på ettermiddagen med kurs for Lødingen
på sin første tur som «færøyværing».
Hun låstet fisk for Holland. Skipet seiler
spot med fisk og sirkulerer for salg.

Søndag 29.11 2009 ca. kl. 05.00 ble det
meldt om brann i maskinrommet på
«Nordkyn». Brannen ble slukket med ski
pets eget slukkeanlegg. Skipet befant seg
utenfor Ryvingen fyr da uhellet skjedde.
Reningsskøyta «Ægir» gikk til assistanse.
Kl. 12.00 hadde skipet fått start på moto
ren igjen og kom inn til Kristiansand på
ettermiddagen for utbedringer. «Nord
kyn» lå noen dager i Kristiansand før
hun gikk videre til Danmark og losset
lasten.

16. desember gikk «Nordfjell» på grunn i
Moldøra like øst for Svolvær. Skipet fikk
en del skade og gikk til Harstad på verk
sted. Hun var forventet ferdig ca. 17.02.

Sea-Cargo
22. desember seilte «Astrea» siste tur for
Sea-Cargo fra Tananger til Immingham
og gikk i opplag i Lyngdal 26. desem
ber. 9. januar startet «Baltic Bright» i
Immingham i rute til Vestlandet for
Sea-Cargo.
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Andre sideportskip
Sjøtransport AS i Sørkjosen har kjøpt
«With Junior I».

Formelt navneskifte er reg. i Skipsreg.
10. juli 2009. Eierselskapet heter Feed
Tromsø AS

Formell dåp av «Feed Tromsø» ble
foretatt fredag 8. januar i Tromsø. Hun
ble døpt ifbm. Ewos årlige nyttsmøte som
i år fant sted i Tromsø.

«Sveafjell» ligger fortsatt ved kai hos
Vegsund Slip.Her er eierselskapet Ham
merfest Kysttransport slått konkurs i
mars 2009 og det jobbes med en omor
ganisering vedr. videre drift av skipet..

«Barøy» har ligget i opplag i Trondheim søstrene Tananger (ex Canis) og Cometa på Bergen havn i januar, fotografert av Frode
fra 26. mars 2009 og ligger fortsatt.

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.

 Fine lille Vikna erfremdeles i sving,
bygd som Geisnes på Lysøsund i 1967.

T Ro/ro-skipet Astrea ved kai i Agnefest,
Lyngdal, 27. desember; under klargjøring
for opplag. Foto: Magnus Bnmtveit

Redaksjonen avsluttet
070210 1010A FF

Foto: Birger Harr Hustad

Folkestad. Begge er i ferd med å bli overført til Nor Lines Rederi AS, Bergen.
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Dampskipet «Kvarven» som tilhørte Enge Tresliperi var velegnet
for direksjonen i selskapet når det var nødvendig med en tur til
Kristiansund. Utlånt av Kolbjørn Botten

Årsmøtet 16. april 2009 åpnet for flere nye ansikter i styret.
Eirik Barman kom inn som formann, Thor Olav Olsen som
kasserer og Jørgen Strand som sekretær. Ikke på valg var
Arild Storvik som nestformann sammen med Ole Sager som
styremedlem.

Utflukter i mai og juni. I mai tok ca. 25 medlemmer seg over
Bremsnesfjorden og fikk en flott gjennomgang i det private
museet på Skjerneset på Ekkillsøya. En nær på 100 år gammel
klippfiskbrygge har vært kjernen i den næringsaktivitet som
Otterleifamilien har drevet herfrå. 11981 ble ringnotsnurperen
«Møre» kondemnert. Før fartøyet ble senket på dypt vann i
Halsafjorden tok Otterleifamilien noen framsynte avgjørelser;
alt utstyr om bord ble møysommelig tatt ut av fartøyet og brakt
inn i klippfiskbrygga. bier kan ettertiden virkelig få et innblikk
i hvordan det var å drive kysten for noen tiår siden.

I juni fikk föreningen anledningen for å presentere seg for
om lag 90 frammøtte når Bøfjorden Sjøbruksmuseum startet opp
med sine tradisjonelle museumssøndager. Vel 20 medlemmer
fra lokalföreningen var til stede.

September bød på supply når reder Per R. Sævik i Havila for
talte om supplybåteventyret på Sunnmøre. I Kristiansund kan
man til stadighet se Havilas hvite og grønne fartøyer. Under
tittelen «Fosnavåg - et sterkt senter i den maritime klyngen»
fikk de frammøtte, denne gangen inkludert både byens ordfører
som næringslivsfolk, en god innføring i den store aktiviteten
som drives med base i Fosnavåg.

Oktober - industristedet Enge i Valsøyfjord. Kulturbæreren
Kolbjørn Botten ga en flott innføring omkring industriutvik
lingen i Valsøyfjord. Her var det på den ene siden en storstilt
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eksport av papir og «pops» mens det på den annen side var
industriarbeidere som både møtte en gryende fagbevegelse
som en aktiv avholdsbevegelse.

Med seil til Lofoten og Finnmarken var temanavnet når
skipperforeningens lokaler i november fyltes med interes
serte som fikk høre Sverre J. Svendsen fra Nordmøre Museum
og Bernt Idar Bøe fra Bøfjorden Sjøbruksmuseum fortelle om
slofarten. Starten, utviklingen opp mot slutten av 1800-tallet og
viktigheten av slofarten satt inn i en nasjonal dimensjon var
noe Sverre J. Svendsen kunne fortelle den lydhøre forsamling
om. Deretter fortalte Bernt Idar Bøe om lokal fartøybygging,
om turene til Lofoten og Finnmarken og utviklingen av båtene
inntil en Wichmann kom om bord til erstatning for seilføringen.

Fjordafarten på Nordmøre var navnet på utstillingen som
fylte Bystyresalen i Kristiansund i perioden 14.-22. november.
Her var en masse besøkende som var med på å sette föreningen
på kulturkartet i Kristiansund og på Nordmøre.

Undervisningsmateriell for barne- og ungdomsskolene.
Til sammen 49 barne- og ungdomsskoler fikk hver 30 temahef
ter: klassesettet «Fjordabåtene og dampskipsekspedisjonene på
Nordmøre». Heftene, som er på 28 sider, er levert i en solid utfø
relse og er velegnet som undervisningsmateriell i samfunnsfag.

For Konge og Fedreland (Nordmøringer til sjøs under
2. verdenskrig) er lokalföreningens temakalender nr. 7 i rek
ken. Temakalenderen ble lagt ut for salg tidlig i desember og
er blitt godt mottatt.

J og cfamjjsktyseksjpedisjonenejpä Nordmøre

Forsiden av klassesettet som lokalföreningen har gitt til barne- og
ungdomsskolene på Nordmøre.
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Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskaps

Tamsøy i Hammerfest 15. september

1972. Denne lokal rutebåten ble solgt to

år senere og skiftet navn til Tendringen.

Se ellers side 3. Foto: Holger Munchaus Petersen

Ferge-nostalgi
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VIKINGEN yppp

6 '4? "" "m* ' Morgenstemning fra Jektevik fergekai

~ „ ’ - 'vV; pa Stord, 1985. HSD-ferja Vikingen fra

" W*** Flatraker pa T/snes korresponderer med

-/"V "7 T ~ HSD-buSSen til Leirvik. Foto: Harald Sætre
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Fosenferja for full fart fra Vanvikan til ‘ '<.<£%. 3

Trondheim 29. juli 1975, fotografert av

Holger Munchaus Petersen. Den var bygd SSpLj

på Trondhjems Mek Verksted i 1 955 og ble
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Fra utenriksflåten på 60-
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tallet

Motorskipet Lindvang (2843 tdw) var av
samme type som Rondane, men ombygd
til motorskip i 1953. Den var bygd i 1943
i Alameda California som Benjamin Tay,
kjøpt til Haugesund i 1952 som Anglo og
ombygd. 1 1965 ble den solgt til Alf Lindø,
Haugesund, og skiftet navn til Lindvang.
Her ligger skipet ved Haugesunds Mek
Verksted i juli 1967. Den gikk til Hellas to
år senere og ble opphogd i 1980.

Foto: Dag Bakka jr

1 f \ |HIH| Fryseskipet Arne Presthus (1100 tdw)
BL— f Æphl ved kai i New York 8. juli 1966. Den var

opprinnelig Flower-klasse korvett HMS

-«I _ f I Comfrey bygd 1943 i Canada, utlånt som
** *r'" *uflI$ *.? w’»' ffl  USS Action. Kjøpt av Johs Presthus under

®|* If * * *;, ombygging i 1951 og gjort ferdig ved Br
*‘ * ** iåSfåSPm Lothe i Haugesund. Solgt Saudi-Arabia i

; ‘ '>a is'"   * r mars 1967 og forlist i Suez-bukten i 1972
’ som Star of Beirut.

Foto: Marcus Berger pa www.riverseainternational.co.uk
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Ramona (3041 tdw) av Oslo i Dunston,
Tyne, på 60-tallet, fotografert av Malcolm
Donnelly, www.riverseainternational.co.uk
Den var en av to søstre bygd i 1958 i Kiel
for Erling Mortensen AS, Oslo. Til India i
februar 1970 og opphogd 1980 i Tuticorin.

D/S Bremsnes (2820 tdw) i boye ved
Dunston i Tyne på 60-tallet. Den var bygd
som Andwi av Bergen i 1947 i Sunderland
og gikk videre til norske eiere som Manx
King i 1952 og Aco i 1955. Backers Rederi
AS, Kristiansund, overtok i 1960 og gav
den navnet Bremsnes. Etter syv år ble
den solgt til Italia og ble opphogd i 1975.

M/S Eika (2540 tdw) ved kai i Dunston
for lasting. Denne vakre shelterdekkeren
var bygd i 1956 i Drammen for K Sandaas
i Kragerø. I 1963 til Oslo som Biodd og i
1967 til Italia. Opphogd 1985.

Foto: Malcolm Donnelly, www.riverseainternational.co.uk

Foto; Malcolm Donnelly, www.riverseainternational.co.uk
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Bil- og passasjerfergen Moldefjord
(LCBA/2971 brt./2009) sett på vei nord
over Karmsundet 29.november 2009.
Moldefjord ble døpt og levert fra Remon
towa SA i Gdansk til Fjord 121. november
og var på vei til Molde da den ble sett i
Karmsundet. Ble satt inn i sambandet
Molde-Vestnes i slutten av desember.

Bil- og passasjerfergen Lifjord sett
vest for Sandve på Karmøy under slep
på vei nordover 5. desember 2009. Ble
slept av den tyske taubåten Fairplap
VIL Slepet var på vei fra Klaipeda der
skroget er bygget og delvis utrustet til
Fiskerstrand Verft der Lifjord skal gjøres
ferdig. Skal leveres fra verftet i måneds- Reketråler Elvira III tilbake på sjøen 29. januar etter åha fått np baug Foto: Alf j Kristiansen
skiftet februar/mars og settes inn i Fjord
I 's rute Lavik-Oppedal.

Styrehus med navnet Sonja sett på sundet 23. januar på vei til Barrow Island taljer se Observasjoner i Skipet nr. /09
Garpeskjærskaien i Haugesund 2. ja- i Australia. Skipet hadde lagt ved West- s. 58) ble satt på sjøen 29.januar etter at
nuar 2010. Ank. 21.des. fra Grenaa med con i Ølensvåg for div.oppgraderinger båten var ferdig ombygget med ny baug.
Tananger. I januar kjørt fra Haugesund og skipet er malt kvitt. Finnmarken skal Reketråleren Husøy (3YAL/ 24 brt./
til Åkrehamn på trailer. Styrehuset kom brukes som hotellskip under utbyggin- 1957/1988/ex. Skjeløsund-10, Salome
fra en kondemnert dansk fiskebåt og gen av Gorgon feltet utenfor kysten av 80/R-107-K) sett på slipp ved Sevlandsvik
skal settes på den tidligere fiskebåten Vest-Australia. Skipet er chartret for 18 Slipp 12. februar 2010. Båten var innkjøp
Lil/esfeflgenhjemmehørendeiÅkrehamn. måneder med opsjon på forlengelse for fra Fredrikstad til Karmøy noen dager

Hurtigruteskipet Finnmarken (LLRY3/ enda 18 måneder. tidligere og var på slipp for bunnsmøring
15690 brt./2002) sett på vei sørover Karm- Reketråleren Elvira III (for flere de- og besiktigelse.

Hurtigbåt Maan Dolphin i Bergen 8. februar innleid av Tide for Flaggruten, fotografert av Alf f Kristiansen. Båten er gamle Teisten, opprin
nelig godskatamaran Anne Lise fra 1986.

SKIPET NR. 1 - 201058

j Hl

J II

i * ® *<v



M/S Mika I av Oslo (Cable Support- & Di
ving Vessel/LK7807/63 brt./2002) Denne
meget spesielle katamaranen, operert
av entreprenørselskapet Mika ankom
Farsund den l.desember 2009. Man søkte
havn grunnet dårlig vær. Mika I som
da var på reise fra Sande i Vestfold til
Risavika tåler max. 1 meter høye bølger.
I Risavika ventet et rørleggingsoppdrag
på kaptein Arnulf Svendsen og hans
to manns store besetning. 1 500 meter
fleksible rør skal det 14,99 meter lange
fartøyet legge der borte i Rogaland. Et
ter noen dager i trygg havn ble reisen
vestover gjennopptatt.

Slepebåt BB Connector av Oslo (ASD/
LCBF/490 brt./2008) Sørlandets nye
slepe- og beredskapsbåt ankom Farsund
for aller første gang den 17.desember
2009. Kaptein Sjur Jacobsen opplyser til
«Farsunds Avis» at fartøyet skal dekke
kysten fra Egersund til Risør med kon
tinuerlig beredskap hele året. Muligens
er dette kystens tettest trafikkerte strek
ning så oppgåvene kan bli mangfoldige.
Beliggende ved kai er utrykningstiden
15 minutter. Er man ute på bukserings
oppdrag, lik denne jobben i Farsund
skal BB Connector være klar til innsats
i løpet av to timer. Skipets hovedhavner
under under stand-by perioder vil være
Kristiansand og Farsund.

M/S Anette av Flekkefjord (Tørrlast/
LAGC5/1713 brt./1976/ ex. Antaxes-97) an
kom Farsund fra Helsingborg og fortøyde
ved dypvannskaien i Lundsvågen den
29. januar 2010. Awenter der kaiplass
for lossing av aluminiumsprodukter ved
Alcoa Lista's anlegg (tidligere Elkem)
vis-a-vis i havneområde, Skipet, med
norsk kaptein og fire baltere om bord er
viderebestemt Bremen. Daglig leder av
Anette's eierselskap, Nordbroker Trading
& Shipping Flekkefjord er Fedamannen
Arnt Ivar Bjørneli, medlem av NSS og
styremedlem i lokalföreningen for Lister
og Mandal.

Sea-Cargos ro/ro-skip Astrea gikk i opp
lag i Agnefest, Lyndal, 26. desember 2009.

Bilskipet Madame Butterfly forlot
opplag Lyngdal havn søndag 7. februar
2010.

BB Connector i Farsund i januar.

M/S Anette av Flekkefjord, NIS-båt i europeisk fart; nå med nytt skorsteinsmerke, inspirert
av det gamle Flekkefjord-rederiet Bernhard Hanssen. Foto: Bjørn Tandberg 29. januar
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Arbeidskatamaran Mika 1 i Farsund i Desember. Foto: Bjørn Tandberg
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I Skipet No.3 etterlyste undertegnede
hvor det tidligere svenske fiskefartøy
Sjøfuglen ble av.

Jeg fikk for to uker siden oppringing
fra Magne Norgren i fra Jørpeland som
eier Solrenning (LJGN), at Sjøfuglen
ble hugget av Brødrene Jørmeland på
Norstones anlegg nord av Tau i Strand
kommune. Dette ble bekreftet av firmaet
01/12/09. Sjöfuglen hadde ligget lenge
ved Botnefjorden sør av Jørpeland for
ombygging til lystfartøy som nevnt i
Skipet no.3. Dette arbeidet ble utført
av polske arbeidere etter at det gamle
styrehuset og rigg var tatt av. Mye alumi
niumsplater ble bestilt og arbeidet hadde
startet, men ble avsluttet og fartøyet ble
liggende nokså åpent og tok inn vann. Det svenske fiskefartøyer Sjöfuglen i sitt siste stadium
Etter en tid slet det seg, og rekte mot
nord mot Jørpelandsholmene. En fikk
tak i slepefartøy som slepte fortøyd til kommunen inn et mindre slepefartøy nering. Dette ble utført samme måned.
kai ved Idsø. Der ble det liggende inntil for slep til Norstones anlegg nord av Et innkjøpt styrehus ble også destruert,
kommunen måtte fjerne det, da eier var Tau, der fikk Br.Jørmeland jobben med det samme ble Alpha motoren som
flyttet utenlands. I august 2008 hyrte åta det på land og knuse det for depo- stod i.

Lys-Bris losser i Lyngdal 11. februar fra Irland.
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Foto: Kjell Birger Sønstabø

Foto: Magnus Bruntveit.
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DAG BAKKA JR.

SJØFARTEN I AUSTRHEIM
Fiskeri- og fraktenæring

BODONI
FORLAG

SVEIN AAGE KNUDSEN

TILSTEDE OG USYNLIG

I 100 ÅR
Ubåtvåpenet 1909-2009

BODONI
FORLAG

©

Boka gjev eit oversyn

over utviklinga av

sjøfarten i Austrheim,

fortel om folk og

verksemd i dei ulike

grendene og har eit

oversyn over meir enn

300 fartøy som har

høyrt heime her dei

siste 150 åra.

Pris: kr 500,-

Jubileumsboken

beskriver grundig hele

hundreårsperioden -fra

den spede begynnelse
med anskaffelse av

vår første ubåt Kobben

i 1909 og frem til
ubåtene av Ula-klassen

som vi seiler i dag.

Pris: kr 449,-

www.bodoni.no

www.bodoni.no

F

E-post:..

telefon 22 20 81 00 eller www.semstenersenforlag.no

Gallionsfigurer på skip er på 163 sider, formatet er 24,5 cm x 22,5 cm
Ugivelsesdato: September 2010

Dette er den første boken som «Dette er en etterlengtet bok om
er skrevet om gallionsfigurer og et viktig avsnitt i vår maritime
ornamenter på norske skip. Den kunsthistorie. Knapt noen utsmyk
fyller derfor et tomrom i vår mari- ning er sterkere tilknyttet skips
timehistorie.Denfortelleromop- byggingens historie enn nettopp
prinnelsen til skipsdekorasjonene gallionsfiguren, som etter sin sto
og er full av anekdoter og histo- rhetsepoke under seil fikk sin egen
rier om disse figurere og skipene norske svanesang på Fred. Olsens
de tilhørte. skip i mellom- og etterkrigstiden.

Forfatteren Gøthe Gøthesen er Som i sitt tidligere forfatterskap
født i 1931. Han har særlig inter- viser Gøthe Gøthesen sin evne til
essert seg for vår maritime histo- å kombinere fagkunnskap med
rie om sjøfart, skip og kystkultur. en engasjerende og lesevennlig
Hans maritime forfatterskap formuleringsevne. Sammen med
inkluderer tretten bøker om båt, et rikt og variert billedmateriale
skip, sjøfart og sjøfolk. I denne og en vakker formgiving gjør dette
boken tar han for seg seilskipene Gallionsfigurer til en både vakker
fineste pryd: Gallionsfigurene. og verdifull gavebok.»

Boken er rikt illustrert med bilder Bård Kolltveit tidl. direktør ved

avgallionsfigurerog ornamenter. Norsk Sjøfartsmuseum
Det er også blitt plass til et kapittel
om noen av dem som skapte disse
figurene, de såkalte biltskjærerne
som tilhører en glemt gruppe
kunsthåndverkere.

Hermed bestilles:

... ekspl. Gallionsfigurer på norske skip.
Veiledende pris: 399,- ISBN 82-7046-078-6

Adresse:..
Postnr:, Poststed:
Telefon; Telefax;

Kan også bestilles via ordrefax 22 20 61 76,

SEM & STENERSEN FORLAG AS, Postboks 2735 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

FISKERI- OG FRAKTENÆRING

? I

    

s i
SEM & STENERSEN FORLAG

Gallionsfigurer på norske skip

- en del av vår glemte maritime historie.
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