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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme interessen
for skip, skipsfart, maritim historie og miljøer.
Medlemskap koster kr 400,- (+ tillegg kr 50,- for medlemmer bosatt utenfor Norge) for 201 I
inklusiv fire numre av SKIPET.
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Forsiden:
DIS Marvel av Haugesund (2530 tdw, bygget 1921),
forlater Tyne i ballast engang midt på 60-tallet,
på vei til Archangelsk etter en ny last trelast.
Foto Malcolm Donnelly

Skipshistorisk samling
samling ble åpnet på Kristiansund Folkebibliotek 17. desember i nærvær av
Detavdelingsbibliotekar
var en stor dag for Borghild
Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap
Skipshistorisk
Lien og Einar Sæther,
vår da
tidligere
general
sekretær. Dette markerer åpningen av «vårt» nye bibliotek.
NSS Bibliotek som i mange år var lokalisert på Karmøy ble i fjor deponert til
Kristiansund Folkebibliotek hvor det inngår i en eget spesialsamling om sjøfart. Den
store fordelen er at samlingen blir tilgjengelig gratis for alle brukere i landet, og at
katalogen er tilgjengelig på internett.
Samlingen er plassert i et eget rom, vakkert dekorert med modell og bilder og
med vår egen logo plassert. NSS har bidratt noe økonomisk, og prosjektet har fra gå
side vært kjørt av Einar Sæther. Samlingen utgjør ved starten 2600 enheter, hvorav
storparten er tidsskrifter.
Det er gitt en nærmere introduksjon til bruk av samlingen på side 23, men det er
i prinsippet to måter å låne på: Enten via internett eller via ditt nærmeste bibliotek.
Låner du over internett (etter at du er registrert som låner) får du bøkene sendt
hjem i posten; låner du via ditt lokale bibliotek blir bøkene sendt dit og du låner
dem på vanlig måte. Husk å skaffe deg lånekort. Det er gratis. Det er også gratis å få
bøkene tilsendt og returnert.
For å se bokbasen kan du søke på www.kristiansund.folkebihl-no/skipshistorisk
samling-2. Vil du låne via ditt lokale bibliotek, så vil de slå opp på internett, så ta
gjerne mail-adressen med deg, eller husk i hvert fall at det er Kristiansund.
Det er å håpe at medlemmer (og andre!) vil ta biblioteket i bruk og orientere seg
om hva som finnes der. Det er både rederiblader, alle årganger av «Skipet», mange
årganger av Marine News, Sea Breezes og nye annet. Bokstammen er rundt 700, men
denne bør kunne vokse, blant annet ved gaver fra medlemmene.
La oss gjøre Skipshistorisk samling til en kunnskapsressurs til felles glede.
Dag Bakka jr
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Årsmøtet 2011
Haugesund
Årsmøtet i Norsk Skipsfartshis
torisk Selskap vil foregå helgen
28.-29. mai i Haugesund.
Det er også denne gang lagt
opp til et interessant program om
lørdagen og med selve generalför
samlingen søndag formiddag. Alle
som vil delta på arrangementene
årsmøtet må melde seg på (se
nærmere informasjon i eget inn
legg) og betale en deltakeravgift.
Tilreisende må dessuten dekke
overnatting for egen regning. Vi
har forhandlet gode priser med
Rica Maritim Hotell, som ligger
på kaikanten ved Smedasundet.
Dette nummer av «Skipet» har
derfor fått et visst Haugesunds
preg for å vise litt av det tilreisende
kan ha i vente. Den beste måten å
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se Haugesund og Karmsundet på
er fra sjøen, og det er derfor lagt
opptil en båttur lørdag formiddag.
Etter omvisning i rederiet Knutsen
OAS Shipping blir det en sosial
samling på hotellet om ettermid
dagen. Hvis noen har korte faglige
presentasjoner de ønsker å bidra
med, så ta kontakt med Alf Johan
Kristiansen. Og for ledsagerne:
Handlegatene ligger like ved kaien
og hotellet.
Vi treffes i Haugesund.
Dag Bakka jr
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Vinterstillhet pa
på bandnes
Sandnes havn med blek
vintersol over stille skip. Det er Falkeids
selvlossere Falksund og Falkvik som
hviler ut, mens Høle i forgrunnen er den
tidligere bunkersbaten Havnebunkers fra
Haugesund. Det er skriver seg tilbake til
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1936, bygget pa Glommens MekVerksted
i Fredrikstad som Lys 7, senere Esso 4.

Dunboyne
Det er ikke mange norske jernseilskip
som er bevart, men en av dem er bark
Dunboyne av Porsgrunn som i mange år
har ligget som «vandrarhem» i Stockholm
under navnet af Chapman. Den ble byg
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get i 1888 på Whitehaven Shipbuilding
på Englands vestkyst for et rederi Dublin
og kjøpt av Leif Gundersen i Porsgrunn
i 1908. I syv år seilte den i de lange bulk
tradene mellom Europa, Australia og
Amerika før den i 1915 ble solgt til Emil
Knudsen i Lillesand som samme år lot
den gå tilTransatlantic i Göteborg som tok
den i bruk som fraktførende skoleskip G D
Kennedy. 11923 overtok Kungliga Flottan
som gav den navnet af Chapman. Siden
1947 har den ligget som vandrerhjem i
Stockholm.
Foto av Olav KWestby 20. august 2010
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Evjegris
Det er enkelte små veteranfartøy som
fremdeles utfører nyttige oppgåver langs
kysten. Evjegris tilhørende Jan Øksnes
på Øksnes i Austrheim, Nordhordland,
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brukes til varierte oppgåver som fjerning
av masser, opptak av oljesøl og mye mer.
Den uregistrerte båten på 52 fot ble byg
get i 1912 i Stockholm og kom til Norge i
1949 som bunkersbåt Mil 24, senere BP
24. Den havnet i Stavanger i 1968 som
Helleta nk, senere Samtank, men kom på
90-tallet til bruk ved oppdrettsanlegg, før
den rundt 2002 havnet i Austrheim.Tan
kene ble gjort om til lasterom og båten
ble utstyrt med gravemaskin med grabb.
Hvem kjenner den svenske historien?
Foto i november av Andreas Hagevik, Vedholmen

Fjordboy
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Fjordboy, bygget 1944 av Julius Jensen
påTorsnes i Hardanger, fart fortsatt sitt
nyttige liv etter at de fleste andre trefar
tøyer forsvant. Den har siden 70-tallet
hørt hjemme på Lepsøy i Os, Hordaland,
og brukt i tilknytning til oppdrettsnærin
gen. Her er den i ferd med utlegging av
Foto Andreas Hagevik, Vedholmen
flytebrygge.

....

Sigfart
En tredje veteran er fremdeles med oss, men for tiden ikke i
aktiv tjeneste. Det er Sigfart på 200 tdw, bygget 1914 på Mjellem
& Karlsen, Bergen som dampdrevet slepebåt Vulcanus til Det
Bergenske Dampskibsselskab. Den ble bygget om til lastebåt
i 1960, først som Øklandsnes, siden som Kopervik, Bømlo og
Sigfart. På bildet losser den grus ved Stendakaien i Fanafjorden
(Bergen) 16. juni 2002, fotografert av Harald Sætre.
Etter et mellomspill nordpå i tangfarten kom den i 2007
tilbake til Hordaland, men har vært lite brukt. En ny eier i Atløy
overtok i høst, med håp om å kunne se denne veteranen tilbake
i fart.
SKIPET NR. 1 - 2011
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Mälardrottningen
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Det kunne vært skrevet en bok om dette skipet,
Mälardrottningen, fotografert av Olav KWestby i
Stockholm i august 2010. Det huskes selvfølgelig
som skoleskipet Gann fra 1960 til 1978, men har
et eksotisk opphav som lystyacht Vanadis, byg
get i 1924 ved Fried Krupp Germaniawerft i Kiel.
Etter krigsinnsats ble det kjøpt til Haugesund i
1948 for ombygging til lastebåt, men havnet i
stedet hos Larvik-Frederikshavnferjen som foretok
ombygging til passasjerskip Cort Adelerfor bruk
i fergeruten og på cruise om vinteren. Etter bruk
som Brand VI og Marina ble den i 1960 skoleskip
Gann i Stavanger. Med maskinskade ble skipet
solgt i 1981 til Stockholm for bruk som hotellskip,
slik Mälardrottningen fremdeles ligger.

Blue Charm
Blue Charm av Stockholm har norsk
opphav som Prinsen, bygget 1955 på AS
Stord for Nesodden-Bundefjord Damp
skibsselskab i Oslo. Etter mange års
fart på Nesodden ble den i 1980 solgt til
Stockholm som Kung Oscar 11, senere Rex
Solaris og Swedish Isländer. I mellom
tiden har den også fått ny overbygning.
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Fotografert i august av Olav KWestby

Svalbard
I Stockholm ligger også Svalbard, kjent
for mange som det gamle navigasjons
skoleskipet Sjøveien. Opprinnelig byg
get i 1936 av Schiffbau AG Unterweser i
Bremerhaven som Makrele kom den til
Norge etter krigen og ble tatt i bruk som
skoleskip. Solgt i 1984 og bygget om til
passasjerskip Svalbard for sommerfart
på øygruppen. I 2002 til svenske eiere.
Fotografert i august 2010 av Olav KWestby
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Lake Anja
Produkttankeren Lake Anja (21114 tdw)
fotografert i amerikansk farvann rundt
1978, eiet av AS Songa (Arne Blystad),
Oslo. Den var et produkt fra Akers Mek
Verksted i 1963, med skrog fra Tangen i
Kragerø, levert som Gard til Eiv Evensen,
Oslo. Allerede samme är ble den solgt
."luBS i
i
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tjl Mosnes Shipping Co (Kr Haanes),
Kristiansand som Gimlekollen. 1 mars

T

il—.
%
..

,:.’T

1977 ble den kjøpt av Blystad og satt inn
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i deres seilingsopplegg. Skipet gikk til
Saudi-Arabia i 1983 og til opphugging i
India i 1990.

Foto via Dag Bakka jr

Lucky Star
Lucky

1971 ble skipet solgt til Bright Star Steamship
i Singapore. Slik den ligger her var den siste
kapittel av gamle dagers østenfart.
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Lancelot
Bulkskipet Lancelot (38300 tdw) seilte
; .-

t

noen år for Melsom & Melsom, Larvik.
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Foto via Dag Bakka jr
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Haugesund sett fra nord rundt 1950, med Hasseløy («Bakar
det meste av næringsvirksomheten vendt mot sjøen.

/i

nærmest og Risøp bak, adskilt fra fastlandet ved Smedasundet. Her ligger
Foto Widerøe via Stein Erik Dagsland

Ser du havet vest der ute.
tok land hver vinter fra 1840 til ut
Ved
kystleia, i oppstod
distriktet
der silden
i 1870-årene,
strandstedet
Haugesund. Det oppstod nord i Karm
sundet, like ved innseilingen fra Sletta;
den første bebyggelse skjøt opp rundt det
smale løpet mellom Hasseløy og fastlan
det, under «Kruno» - like sør for dagens
Hasseløybro. Her var det god havn og tre
utløp, slik en god seilskutehavn skulle ha,
mot nord, vest og sør.
Haugesund ble resultatet av sildefiske
og sildehandel med alle dets ringvirknin
ger, godt hjulpet av ny liberal handelslov
av 1842 der gamle byprivilegier fait bort.
Stortinget så gjerne at det ble opprettet
et ladested (tettsted med begrensete toll
rettigheter) ved Karmsundet, der striden
kom til å stå mellom Kopervik og Haugesund, Det ble Haugesund som vant,
utpekt til ladested i 1854 og til kjøpstad
12 år senere.

6
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PåKortanes nord på Risøy og vendt mot Smedasundetfinner vi spor etter den eldste bebyggelse
i Haugesund, Wrangellhusetfra 1840-tallet. I dag tilhører eiendommen Stiftelsen Haugesjøen,
og her holder lokalföreningen sine møter.
Foto Alf j Kristiansen

Haugesund trakk til seg dyktige folk
og byen opplevde sterk vekst og frem
gang, drevet frem av en foretaksom
«griinder»-kultur. Langs Smedasundet
reiste det seg sjøhus, brygger og vånings
hus; på 20 år steg folkemengden fra 149
innbyggere i 1845 til 3221 i 1865.
Sildehandel, sildesalting og salg - mye
til Sverige og Østersjøen - trakk med
seg en omfattende handel, saltimport,
bøkkervirksomhet (tønneproduksjon) og
sjøfart, dernest en livlig byggevirksomhet,
skipsbygging, levering av utstyr og fiske
redskap. Da silden sviktet på 1870-tallet
fulgte haugesunderne etter til sildfiske
på Nordland og til Island der de fikk en
sterk stilling. Ut av dette var det naturlig
å prøve seg på hvalfangst. Mens nabobyen
i sør, Stavanger, fallerte under krisen
på 1880-tallet, klarte Haugesund seg
bedre og opplevde ny fremgang på 1890
-tallet.
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Snurpebåten Simba håver inn et godt kast. Simba var en ombygd MMS (minesveiper), og bildet
Foto via Tor Brekke
er tatt etter at den ble solgt til Måløy.

Sildehandel til sjøfart
Det oppstod en egen mentalitet i dette
åpne landskapet ytterst mot Nordsjøen,
der folk var vant til å slå seg frem mot
nordavind eller sørvestkuling, der sildeeventyret utspant seg i den sureste vintertiden og der hele økonomien var en
løpende spekulasjon i neste års sildeinnsig.
Knut Knutsen OAS (1871-1946) kom
til å stå som den fremste representant
for griinder-kulturen; sønn av Ole Andreas Knudsen fra Feøy (Føyno) og som
sammen med broren John drev fiskebruk

og sildehandel med tilhold på Vibransøy i
Karmsundet. Gjennom sildeforretninger,
salting og eksport, kom Knutsen til å leggeopppenger, kjøpte fartøy for føring og
derfrå til skipsfart. Etter Første verdenskrig stod han frem som byens ledende
reder og slo seg på 1920-tallet opp med
tank, linjefart og hvalfangst. 1 1939 stod
rederiet som Norges tredje største, etter
Wilhelmsen og Westfal-Larsen, og drev
fortsatt en allsidig virksomhet som også

omfattet fiskeri og sildehandel. Hjemme
i Haugesund mente folk at «Knutsen eige
halve byen».
I 1910 stod Haugesund som landets
åttende største sjøfartsby, etter Oslo,
Bergen, Tønsberg, Tvedestrand, Sandefjord, Arendal, Drammen og foran Sta
vanger og Porsgrunn. Ti år senere var den
blitt landet fjerde største og skulle holde
denne posisjon til godt ut på 50-tallet da
Sandefjord trakk forbi.
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Dampskipene Kongshavn (1000 tdw, bygget 1906) og Sollund (1250 tdw, bygget 1908) i opplag sør for Risøybroen en gang på 1930-tallet.
Foto via Alf J Kristiansen
SKIPET NR. 1 - 2011
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A Haugesunds Mek Verksted på Risøy 8. mars 1972 med Smedasundet og byen.
På andre siden av den smale Risøyvågen ser vi Haugesunds Slip med en båt på
slippen. Til utrustning ved HMV ligger bulkskipet Temple Inn og Skoglands
Minerva, i flytedokken står hurtigruteskipet Nordnorge, på utsiden ligger
shelterdekkeren Svolder og på innsiden det tidligere USS Lindemvall som var
påtenkt ombygd til offshore-bruk.
Foto via Stein Erik Dagsland

:'
j

Haugesundsrederne varflinke til å drive økonomisk og hadde således landets
siste Liberty-skip, Valhall. Her ser vi skipet forlate byen for siste gang 4. april
1965, nettopp levert til grekere med navnet Simone.
Foto jan Østenstad

111

Gudrun Bakke losser i Hong Kong fra US vestkyst 19. mars 1966; er det rart at det kalles
Foto Jan Østenstad
«gullalderen»?
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Men om byen hadde store rederier
som Knutsen, H M Wrangell, Skogland
og Christian Haaland, så var det karak
teristiske ved Haugesund nettopp de
mange små rederier. Av de 44 rederier
med skip i utenriksfart i 1939 var hele
24 enskipsrederier - nettopp et resultat
av det integrerte maritime næringsliv. I
et samfunn hvor det meste var rettet mot
sjøen og der praktisk talt all transport
og reiser også foregikk sjøveien, fulgte
servicenæringer for forsyning av red
skap og utstyr, skipshandlere, verksteder,
dampskipsekspeditører, meglere, osv.
Byen fikk tre aktive skipsverft, Hauge
sunds Mek Verksted, Haugesunds Slip
og Brødrene Lothe AS Flytedokken som
etter krigen drev både skipsbygging og
reparasjonen

Et Knutsen-skip fm en annen tid vender på Karmsundet, bøpelaster Jorunn Knutsen som til vanlig ligger som FSOpå Åsgard
Fotografert august 2004 av Alf J Kristiansen

Fra slutten av 50-tallet mistet silden og
fiskeriene sin betydning. Stillheten la seg
over sjøhusene samtidig som rederivirksomheten krevde større investeringer og
mer målrettet drift. 11970 lå Haugesund
på 7. plass av de norske sjøfartsbyene,
fremdeles med 20 aktive rederier.
Byen skulle bli hardt rammet av shippingkrisen fra 1975, men klarte på en god
måte å utnytte mulighetene i offshore,
både på rederi- og teknologisiden. Hvor
aktede og tradisjonsrike rederier la opp
kom nye aktører i supply, subsea, taubåter

og bøyelasting. Og shipping ble ikke helt
glemt heller, med friske tiltak i tank og
nærsjøfart. Rederiene satser i fellesskap
på rekruttering av norske ungdommer,
og Høgskolen Stord Haugesund er av de
tre i landet som tilbyr høyskoleutdanning
for skipsfart og offshore.
Haugesund har opplevd fremgang og
utvikling de senere år, også på sjøsiden.
Smedasundet er fortsatt byen hovedgate,
og Knutsen OAS Shipping, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har reist nybygg
mot leden. Endel sjøhus er revet og erstattet av boliger, men ikke verre enn at

hovedpreget er beholdt. Byen er en del av
et maritimt landskap, fra Tonjer lykt ved
innseilingen i nord, sørover Karmsundet
forbi Avaldsnes, Husøy med Karmsund
Fiskerihavn, Kopervik til Skudenes.
Når våre medlemmer samles til års
møte i Haugesund, så ta inn det hele;
denne byen ved havet med sine sjøhus,
spor av skiftende tiders foretaksomhet,
med den spesielle trearkitekturen i byen
- alt dette som avspeiler en sterk maritim
tilknytning.
Dag Bakka jr

Haugesund settfxa sørvest i februar 1979; offshore-epoken er kommet med rigger, leketere og spesialskip, men fortsatt med tankskip i tørr
Foto via Stein Erik Dagsland
dokken og linjeskipet Ameta i opplag.
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Vard i ferd med å slutte seg til opplagsrekken ved «Hønå» i februar 1960.

Foto Haugesund Avis

Trelastbåtene fra Haugesund
Blant de særpregede innslag i handelsflåten på 1960-tallet var trelastfarten fra Hvitehavet til VestEuropa i sommersesongen. Her hadde norske skip en bred plass inntil russerne seiv overtok med egen
tonnasje rundt 1970. Fra norsk side deltok skip fra flere sjøfartsbyer, med traden ble de siste 10-12 år
bli dominert av en gruppe dampskip fra Haugesund drevet i et spesielt driftsmønster.

sitt største midt på 50-tallet var
Damer
den enn
norske
deltagelsen
på
50 skip
i fart på var
Hvitehavet for å hente trelast. Da fraktmarkedet for småtrampskip gikk inn ien vanskelig periode fra 1958, kom flere rederier
med eldre tonnasje til å konsentrere seg
om denne traden. Trelastfarten ble derfor
den siste skanse for norske dampskip.

Haugesunds sjøfartsmiljø
I større grad enn noen annen norsk sjøfartsby levde Haugesunds med sin skipsfart. Vendt mot sjøen, med Smedasundet
som hovedgate, hadde byen sitt grunnlag
i fiskeri, fisketilvirkning og sjøfart.
J 0

SKIPET NR. 1 - 2011

de største industriarbeidsplassene, der
Verkstedene
på Risøy
og Hasseløy
var
Haugesunds Mek
Verksted,
Haugesunds
Slip og Brødrene Lothe Flytedokken arbeidet både med reparasjoner, slipp- og
dokksetting og nybyggingsoppdrag.
Etter at Garpeskjærskaien stod ferdig på 1930-tallet hendte det hyppig at
båtene la til kai noen timer underveis til
losse- eller lastehavn. Det kunne være
post, mannskapsskifte, forsyninger fra
skipshandler, vannfylling eller bunkers.
Tankanleggene på Torvastad ble frekventert, eller kullanleggene på Rossabø.
Kullbrennere kunne også bunkre ved
kullkranen i Kopervik. I trange tider med
svake frakter vendte flåten hjem. «Hønå»

resundsskjærene var fast opplagsplass,
på Økonomi
sørenden av
og innsiden
Sto
og Risøy
nøysomhet
pregetavHau
gesunds skipsfart. En kostnadsbevisst
kultur og nøkternhet i översiktlige skips
samfunn hadde gjennom mange år gitt
haugesundsskip ry som sparsommelige.
For de små rederiene var heller ikke
inntektene så store, og det er karakteristisk at haugesunderne hang igjen i flere
trades som de siste i landet. De fortsatte
i trelastfarten etter at andre gav opp, de
drev landets siste Liberty-skip og deretter
gamle linjeskip med brukbare resultater.
Derfor ble avblomstringen av trelast
farten sist på 60-tallet også avslutningen
av byens tradisjonelle sjøfartskultur.

Befraktning
Forbruket av trelast i Vest-Europa ble
dekket ved import fra Skandinavia,
Sovjet-Unionen og Canada. I løpet av
vinteren solgte russerne gjennom sine
salgsorganisasjoner betydelige kvanta
trelast, vesentlig av to kategorier: saget
trelast for byggevirksomhet, DBB eller
«Deals, Battens and Boards», samt pitprops, som var av ringere kvalitet, beregnet for avstivning i gruveganger.
Trelasten over havner ved Hvitehavet
måtte skipes ut i sesongen, fra isen gikk i
mai til den igjen la seg i slutten av oktober.
Lastene ble sluttet gjennom Sovfracht,
det sovjetiske skipsmeglerkontoret som
ble gjenåpnet i Oslo våren 1954 med A
Ivanov som leder; han hadde også ledet
dette kontoret i 30-årene. Allerede tidlig
på vinteren kom russerne i markedet etter
tonnasje. De første lastene ble sluttet subject F.o.w. - «First open water» -og deretter plassert etter avskipningstidspunkt.
Sovfracht arbeidet direkte med norske
meglere. I Haugesund satt skipsmegler
Sigfred Lavik iR G Hagland AS sentralt

og sluttet eksklusivt skipene til Risanger,
Næsheim og Hartvig Larsen. Tycho Evers
befraktningsforretning, som hadde vært
betydelig på salt-befraktning, ble tidlig
på 50-tallet overtatt av Johs Mæland
som også gjorde endel trelast. Fra Bergen
prøvde Joachim Grieg og Alex B Grieg å
være med i konkurransen, mens skipsmegler K Myhre-Hanssen hos Harry O
Jacobsen &Co arbeidet trelast fra Oslo.
I god tid før sesongåpning kom Sovfracht i markedet med sitt skipningsprogram. Trelasten var vanligvis solgt på
CIF-betingelser (Cost, Insurance, Freight).
Det fantes flere spesielle trelast-certepartier, men hvitehavslastene ble sluttet på
certepartiet «White Sea Wood Charter»,
i dagligtale benevnt Russwood. Det var
ellers en tradisjonell forskjell, idet skipet
betalte lossing i britiske og irske havner,
mens lastene til kontinentale havner var
på FIO-terms (Free In/Out), dvs med fri
lossing. Fraktene ble inngått i britisk
valuta, og stipulert i shilling per standard.
Trelasten ble målt og solgt i standard.
Om en standard utgjorde 165 kubikkfot,
opptok den 210-230 kubikkfot når den

ble stuet inn. I gjennomsnitt, med normal
fuktighet, veide 1 standard 2750 kg. Som
kubikklast var det mulig å stue rundt 1/3
av skipets kapasitet som dekkslast, i den
høyde som lasteevne og stabilitet tillot.
Skipets trelastkapasitet i standard ble
da som en tommelfingerregel en tredje
del av dødvekten. For eksempel kunne
haugesundsskipene Karen på 1800 tdw
ta 540 standard og Solhavn på 2400 tdw
nærmere 800 standard.

Lasteliavnene
Trelastskipningene var på 50- og 60-tallet samlet om en håndfull havner, flest
ved Hvitehavet, men også i Karahavet
lenger øst.
Størst var Archangelsk, 50 kilometer
fra munningen av Dvina. Ikke-russiske
skip ankret ved Tchizhovsky for tollbe
handling før de fikk fortsette opp elven.
I dette området lå omkring 30 sagbruk og
i 1968 hadde havnen 37 kaiplasser med
dybde inntil 24 fot. Archangelsk var den
største by i polarområdet, med 310.000
innbyggere i 1968.

Byen med skipsverftene sett fra sørvest, 1950. Ved HMV i Risøpvågen ligger Vardal og Lindhaug og enda en på slippet. Ved Haugesunds Slip
ser vi blant andre eskortetråler Fjellberg. I Smedasundet ligger Stolt-Nielsens Facto og rutebåten Haugesund.
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Hvitehavet med de viktigste lastehavnene.

Onega, ved utløpet av elven ved samme navn, lå lenger sørvest i Hvitehavet,
5 kilometer oppover Onega-elven. Denne
havnen drev utelukkende trelastutskipning og 18 fots dybde gav nedlasting til
15'6", dvs omkring 600 standard.
En annen ren trelasthavn var Mesen
lenger nordøst i Hvitehavet, 3 mils vei
oppover Mesen-elven, som kunne ta skip
for nedlasting til 14'6", tilsvarende 500
standard. Andre havner ved Hvitehavet
var Umba og Kem på vestbredden, samt
Kovda og Keret som ble mindre brukt.
Øst for Hvitehavet, like sør for Novaja
Zemlja, rant Petchora-elven ut i havet.
Oppe i munningen lå havneanlegget i
Naryan-Mar, bygget spesielt for trelast.
I norsk shipping brukte en gjerne benevnelsen Petchora om havnen.
Innseilingen til Hvitehavet lå 300 sjømil øst for Varangerhalvøya. Hvis skipet
fortsatte ytterligere tre hundre sjømil
mot øst ville det passere gjennom stredet
mellom Novaja Zemlja og fastlandet.
Novaja Zemjla danner en fortsettelse av
Ural-ryggen, og mellom øya og Sibirkysten lå Karahavet som var seilbart
12
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Kart Bård Kolltveit

fra juni til september, riktignok med
isbryterassistanse en del av tiden. Nesten
fem hundre nye sjømil nordøstover Kara
havet, rundt Ostrov Belyj og rett øst mot
Dikson ligger munningen av Jenisei. Fra
utløpet er elven seilbar sørover mot det
indre av Sibir, og 637 kilometer mot sør
er Igarka, etablert som utskipningshavn
for trelast i 1929. Fra Varangerhalvøya til
Igarka kunne en regne syv dagers reise,
Isen gikk som regel opp i mai. Første
åpne havn var vanligvis Onega omkring
8. mai, mens Petchora først var klar til
åta imot skip i månedsskiftet mai/juni.
På samme måte stengte Petchora først,
omkring 27. oktober, mens Onega kunne
sende ut last en måned lenger. På grunn
av assuransebetingelsene ble sesongen
for ikke-russiske skip noe kortere.
Problemet var imidlertid alltid det
samme, nemlig usikkerheten rundt
ekspedisjonsforholdene og derved tids
bruken for den enkelte reise. Ved begyn
nelsen av sesongen gikk det som regel
greit; båten fikk slippe til kai og lastingen
kunne ta til noenlunde straks. Verre
ble det utover sommeren, gjerne med

ventetid før skipet fikk tildelt lasteplass
og gitt «notice» (varslet avskiper om at
det var klart til lasting). Så kunne det
oppstå forsinkelser i tilkjøring av lasten,
eller regnvær kunne hindre arbeidet i
dagevis. Lastene var sluttet med «weather
permitting»-klausul, dvs at tid under
regnvær ikke ble regnet med, heller ikke
de tre påfølgende timer etter regnets
opphold.
Et par eksempler fra sesongen 1959
forteller sitt: Kongshavn ble tillastet
på 3,5 døgn i Onega i juni, men det ut
i oktober lå hundre skip og ventet på
tørn utenfor Archangelsk. Svanholm
måtte vente i 30 døgn etter ankomst 8.
oktober, før den omsider kom seg av sted
13. november.
Lossing i britiske havner var heller
ikke uten problemer, ofte med ventetid
eller streik. Alle slike forsinkelser tok tid,
og jo lenger tid, jo høyere kostnader og
tilsvarende mindre overskudd.
Det ble som regel tid til fire reiser i
sesongen. Etter at siste last var utlosset i
oktober, var det gjerne etterspørsel etter
tonnasje for kullskipninger fra britiske
havner, laster som passet godt for slike
skip. Nå fulgte flere slike korte reiser
fra Øst-England til forskjellige steder i
Skandinavia, før også denne trafikken
ebbet ut oppunder jul. I gode år kunne
etterspørselen holde seg lenger, noe
avhengig av issituasjonen i Østersjøen,
men i desember-januar var det som
regel slutt, og skipene ble dirigert hjem
for opplag.

Fra nordsjøfart til sesongfart
Ved midten av 1950-tallet hadde den
norske deltagelsen i trelastfarten fra
Hvitehavet nådd opp i 50-60 skip hver
sesong. Vi finner vesentlig singledek
kere i størrelsen 1200-4000 tdw av eldre
årgang. Med to lasterom, fire luker og
god kapasitet for dekkslast passet disse
godt for trelast.
Haugesund hadde en sterk stilling. Av
de 44 skip som var sluttet for flere reiser i
1956 var 17 fra Haugesund, i tillegg til tre
av de 13 som ble befraktet for en enkelt
reise. Av de sistnevnte var stortramp
skipene Carrier og Sneland I. Ved siden
av Haugesund var også skip fra Bergen,
Oslo, Trondheim, Kristiansund, Skien,
Mandal og Harstad representert.
Årene 1956 og 1957 gav gode resultater
for båtene, og sent på høsten vendte de
fleste hjem for opplag. Fra optimismen
våren 1957 hadde shipping-markedet
fait sammen i løpet av året, og det var

med dystre utsikter at rederne tok imot
skipene. Ingen kunne vite at en stod ved
begynnelsen til en lavkonjunktur og at
mange av de gamle trelastskipene aldri
mer ville komme i fart.
Allerede i november 1957 ankret Facto
og Marit Josephine ved opplagsplassen
Høna sør på Risøy, hvor de etter hvert
fikk selskap av samtlige av byens små
trampskip, unntatt Anglo og Bro som var
i fart ute i verden. Våren 1958 kunne en
se 25 aldrende trelastbåter i opplag langs
Smedasundet, i Haugesjøen og på Hønå i
selskap med enkelte utenbys skip.
I årene fra 1957 til 1960 skjedde det en
klar forandring i den norske deltagelse i
trelastfarten. Mens de aldrende dampere
i 1956 hadde gått i ren nordsjøfart med
enkelte trelastreiser, ble de gjenværende
skip etter hvert fordrevet til utelukkende
å seile med trelast. Det skyldtes flere
forhold, først og fremst den hardere kon
kurranse i nordsjømarkedet der moderne
tyske og nederlandske coastere kunne
underby kostnadskrevende dampskip.
For moderne småskip var trelastfarten
mindre attraktiv med lave frakter, lange
ballastreiser og usikre ekspedisjonsforhold.
For norske redere med gamle singledekkere stilte det seg noe annerledes;
slike skip var jevntover godt egnet til
trelast, med forholdsvis stort inntak i
rom og på dekk. Med lave kapitalkostnader, rimelig drift og rikelig tilgang på
erfarne folk beholdt norske dampskip sin
konkurranseevne ennå noen år.
Fra 50-tallets sammensatte befraktning kom flåten av eldre småtrampskip
til å samle seg om trelastfarten. Etter
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D/S Solhavn under første utgående reise fra Archangelsk i 1963.

1957 får vi den karakteristiske sesong
farten der skipene ble rustet ut og gikk
mer eller mindre fast med trelast fra
Hvitehavet til Storbritannia og Konti
nentet. Etter siste last kunne det falle et
par laster med kull fra britiske havner
til Skandinavia, før de vendte hjem i vin
teropplag ved juletid. Deretter lå skipene
gjerne opplagt i hjembyen vinteren over,
inntil de brøt opplag i mai, rustet ut og
stevnet nordover til Hvitehavet.
Året 1958 danner innledningen til
slutten. Riktignok skulle trelastfarten
vare enda 10-12 år, men den var en fart
og en driftsform i stadig tilbakegang,
Fra denne tid kan vi derfor snakke mer
entydig om «trelastbåter» og «trelast-

Dekkslasten stuet og sikret ombord i Solhavn, 1963.

Foto via Alf J Kristiansen

Foto via Alf J Kristiansen

redere», fordi denne typen skip nå i
praksis var fortrengt fra det europeiske
fraktmarkedet forøvrig.

Trelastfarten på 60-tallet
Da trelastsesongen tok til i mai 1960
var 27 norske skip på vei nordover til
Hvitehavet. Av disse hørte 18 hjemme i
Haugesund, og det var haugesundsskip
som skulle føre de gamle norske tradi
sjonene på Kvitsjøen til sin avslutning
tidlig på 70-tallet.
De første russiske fraktindikasjoner
var lave, 230 shilling per standard fra
Archangelsk til britiske østkyst-havner.
Rederne holdt igjen, mens det kom frem
at skipningsprogrammet var på 500.000
standard. Mange fryktet derfor at det
ville bli adskillig opphopning i havnene,
noe som igjen talt for høyere fraktnivå.
I mars ble kristiansundbåten Bjogna
sluttet med 810 standard ArchangelskCardiff for 280 shilling, en forholdsvis
bra rate.
Utrustning til ny sesong gikk derfor
med liv og lyst, og i løpet av april/mai
ble de fleste av trelastbåtene sluttet. I
begynnelsen av mai la de i vei nordover,
både fra Haugesund og Bergen.
På Hønå ble det liggende igjen en
håndfull gamlinger som hadde vært
uvirksomme siden 1957, Kurer, Facto,
Varegg og den større Boreas i selskap
med trondheimsbåten Strindheim og
oslobåten Ingrid H. Nord i Haugesjøen lå
Bessa og den gamle 5000-tonneren Snar,
men denne hørte egentlig ikke med til
trelastflåten.
SKIPET NR. 1 - 2011
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Raagan, hygget 1919på Laxevaag Jernskibs & Maskinbyggeri siger sørover Karmsundet en sommerdag på veifra Archangelsk. Den skulle bli
NSS Jenssensamlingen
den eneste av dem som gikk ved sjøforlis på 60-tallet, utenfor Holland i januar 1967.

Trelastfarten på Hvitehavet er i gang, foreløbig
med tilfredsstillende ekspedisjonen Det blir
etterhvert dyrere å slutte nye skip til Hvitehavsfarten, men russerne er i den heldige stilling at
de fleste slutninger allerede ei foretatt. I dag ei
det klart at rederne ville ha vunnet ved å være
„ , , ,,
mer tilbakeholdne,
skrev markedskronikøren i tidsskiftet
«Skipsfart» i juni 1960. Men denne gode
tilstand skulle ikke vare lenge. Allerede i
juli beklaget han seg over langt dårligere
ekspedisjoner og vikende rater. Utpå
sommeren ble skipningene dertil plaget
av lange opphold i engelske havner og
seiv om befrakterne måtte betale noe
opp under høstinnspurten, ble resultatet
trukket ned. Isen meldte seg tidlig denne
høsten, og før jul dabbet også nordsjømarkedet av.
Året 1960 ble som helhet relativt godt
for trelastbåtene. I alt ble omkring 50 norske båter sluttet fra Hvitehavet, tonnasje
’
som faller i tre kategorier:
Den ene var tradisjonelle småtrampskip som ble sluttet på konsekutive reiser,
gjerne med en returlast iblant, som f. eks.
kull fra britisk havn til Harstad. Denne
gruppen omfattet 27 skip som seilte mer
eller mindre fast i hvitehavsfarten.
Foruten slike påfølgende slutninger
kom en hel del laster påmarkedetutgjen14
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nom sesongen, gjerne på et stille sommermarked, og ble tatt opp av småtrampskip med passende åpne posisjonen I
sesongen 1960 finner vi 14 skip i denne
kategori, gjerne oljefyrte shelterdekkere
. ii
r
uir
trukket hem fra amerikanske farvann.
_
,
.
Den tredje kategorien var større trampskip som i forbindelse med utlossing i
Norge, klassing eller dokksetting kom i
posisjon for åta utgående last fra Hvitehavet. Dette var gjerne eldre motorskip
som tok lengre laster til Middelhavet
eller slipetømmer til papirfabrikkene i
Sør-Norge.
Blant de «faste» hvitehavsfarerne finner
vi nå et dominerende innslag fra Haugesund, med 18 av 27 skip.
Bergen: Aco, Fantoft, Finse, Gol, Ophir,
Ørland
Haugesund: Basra, Bro, Granli, Henrp
Vang, Karen, Karma, Kongshavn, Kurer, Lindborq, Lindhauq, Marvel, Rask,
Smnholm,
Vard, Varda]
Oslo: Gudvor
Kristiansund N: Bjogna
Sandefjord: Saltvik

som hadde ligget opplagt siden høsten
1957 og hvor klasse og sertifikater etter
hvert løp ut. Noen få ble solgt til utlandet
for videre fart.
11961 kom utskipningen i gang senere
t
i
enn vanlig pa grunn av oversvømmelser
. , ,
, ,
.
, , , ,
i Archangeisk, med endel skader pa
merker og kaianlegg. Ved begynnelsen
av juni lå det 30 skip under lasting i
Hvitehavshavnene, mens 20 ventet på
tur. Ratenivået holdt seg forholdsvis godt,
med en fast undertone etter hvert som
sesongen nærmet seg slutten. Russerne
så seg også tjent med åta skip på T/C og
sluttet dampskip på 2400 tdw til 170 pund
per dag, eller 197 shilling 10 pence for
moderne 3000-tonns motorskip.
I forhold til de föregående årene ble
1962 mer ujevnt. Høsten kom uten til
stramning i ratenivået, og markedsrapporten i «Skibsfart» ytret følgende fasit
i desember;
_
,
,
, , „
Etter trelastsesongens slutt vender de fleste
smäskipRex.
hjem fcr Raagan,Solhavn,
opplag og resultatet er stort
sett sicuffende i år med mange ekspedisjoner og
stigende utgifter. Året som helhet har vært meget
dårlig for mange mindre rederier med betydelige
tap på driften, og utsiktene fremover er heller
ikke oppmuntrende.

Likevel skulle 1960 oppleve en sanering i
flåten. Flere av de eldste skipene ble solgt
til opphugging i 1960/61, nettopp slike

På denne bakgrunn var rederne tilbake
holdne våren 1963, og i april ble det

sluttet til noe bedre rater. For 1000 std
Archangelsk-ECUK ble det betalt 260
shilling per standard, mot et nivå på 230
i 1959. I markedsspalten i «Skibsfart» i
juni 1963 het det:

ji.

Trelastratene viser ytterligere tilstramning, og de
russiske befraktere har måttet sikre seg tonnasje
på timecharterbasis for å dekke opp sine laster.
Ekspedisjonsforholdene i hvitehavshavnene har
foreløbig vært gunstige, og de fleste skip har
låstet der oppe på vel en ukes tid.

Året 1963 gikk ut med det høyeste rate
nivå på flere år, og småskipsrederiene
kunne omsider kasserere inn overskudd
etter magre år.
Høykonjunkturen holdt seg ved like
inn i 1964, med faste frakter og rime
lig gode ekspedisjoner. Hvor russerne
hadde betalt 260 shilling for 1000 stan
dard Archangelsk-ECUK året før, gav de
nå 280. Men dette førte til at moderne
coastere også lot seg friste, og de norske
damperne fikk nå føle stigende konkur
ranse fra utenlandske småskip. Skipnin
gene gikk likevel for fullt i 1964 og 1965
til gode rater.
Tross et jevnt stigende marked, så
trelastrederne likevel uværsskyene trekke
opp i horisonten. Det var ingen hemmelig
het at russerne seiv tok sikte på å ta over
traden og fikk bygget skip spesielt for
trelast. Dessuten var den norske trelast
flåten i høy grad i ferd med å trekke på
årene, uten at det var aktuelt for rederiene
å anskaffe nye skip til farten.
Markedsrapportøren i «Småskipsfart»
anførte i mars 1966;

Rex under lossing i Surrep Commercial Docks, på sørsiden av Themsen i London - et dokk
område som i dag er gjenfplt.
Han fikk rett og skrev i september:
Trelastfarten fra Hvitehavet har ikke vist noen
sterk innspurt ennu til tross for at det er snaue
to måneder igjen av sesongen, og det har vært
mindre norsk deltagelse i år enn tidligere som
skyldes at befrakterne setter inn egen tonnasje,
og at antallet norske trelastskip er sterkt redusert
ved salg o.l.

Samtidig som russerne bygget ut sin
egen trelastflåte, fant de det også aktuelt
å ta skip på T/C. Det var for en stor del
mindre skip av moderne type, som de
norske motorskipene Petrell, Straum,
Rinto og Sigvald II på 960-1300 tdw, som
helst ble benyttet på mindre havner som
Mesen og Umba.
Blant trampskip som ble sluttet mer el
ler mindre leilighetsvis med markedslaster
finner vi større spredning; i 1960 således
moderne motorskip som Sigurd Rinde,

Fra Hvitehavet er det få laster fremme, og man
regner med at russerne i vesentlig grad vil sette
inn egen tonnasje for disse transporter, og det vil
kun bli et fåtall norske skip i denne farten i år.

Norske småtrampskip i regelmessig hvitehavsfart
Totalt

herav Haugesund*

Bergen

andre

1960

27

18

6

3

1961

24

18

2

4

1962

24

19

3

2

1963

22

18

3

1

1964

23

18

3

2

1965

18

15

2

1

1966

16

14

2

1967

9

9

1968

6

6

1969

5

5

1970

2

2

1971

1

1

*Haugesund medregnet Skudeneshavn og Sand

Ferm og Varodd, eller dampdrevne shelter
dekkere som Oslo-skipet Bahia, Farsund
damperne Cecilie Brøvig og Løvland, flere
skip fra Bachke & Co i Trondheim, Enid,
Hegra og Forra. Det er interessant å se at
de fleste av dem hadde vært drevet i ame
rikanske farvann inntil 1959/60 og måtte
nå finne annet levebrød. Hvert eneste år
finner vi et varierende innslag av slike
skip, med Bachke & Co som den mest
vedvarende. I siste del av 60-tallet kom et
visst innslag av moderne norske skip, som
Stokktind, Stavsund og Recto, mens Fred
Olsen-damperen Bruin gjorde sin siste
innsats for rederiet med noen reiser fra
Hvitehavet sommeren 1967.
Men det var rederier i Haugesund
som var de mest aktive tidlig på 60-tallet.
Valdemar Skogland sluttet både Liberty
skipet Valhall og motorskipet Carrier,
Vibran Shipping deltok med John Bakke
og Samuel Bakke og E M Gaard med
Gardhav og Gardvik. Bortsett fra Liberty
skipet var de alle motorskip bygget på
1920-tallet og som på sine eldre dager
gikk i verdensomspennende trampfart.
Også søstrene Gardøp og Aggi, 9500-ton
nere fra slutten av 30-årene, utførte endel
trelastreiser under T/C til Sovfracht midt
på 60-tallet.

Ut avrekken gå...
Eldre dampdrevne småtrampskip hadde
rundt 1960 knapt andre muligheter for
noenlunde lønnsom beskjeftigelse enn
trelastfarten. Et nedskrevet skip uten
kapitalutgifter kunne seile med over
skudd med fire trelastreiser i sesongen,
förutsatt rimelig ekspedisjon og nøysom
drift. Men det var ikke tilstrekkelig til
SKIPET NR. 1 - 2011
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D/S Svanholm, lossing av trelast i britisk havn, ca 1960.

förnyelse av tonnasjen, og spørsmålet om
å bekoste ny klassifisering hvert fjerde
år måtte nøye vurderes. For den typiske
trelastreder var det derfor et spørsmål
om å presse enda noen års lønnsomhet
ut av de gamle skipene, før klasse og
fartssertifikater løp ut.
De første som ble solgt var skipene som hadde ligget opplagt siden
1957-sesongen. Det var veteraner som
Fulton og Galatea av Bergen fra 1905,
Torpa av Kristiansund, Strindheim av

Foto via Alf J Kristiansen

Trondheim, Varegg, Kurer og Facto av
Haugesund som ble solgt til opphugging
i 1960/61. Haugesunderen Bessa på 4180
tdw ble solgt til grekere i januar 1961,
mens Finse fra 1916 og Svanholm fra
1917 ble solgt for videre fart under gresk
og finsk flagg. Bergenseren Fantoft gikk
tapt ved forlis ved Andøya i juli 1960 på
ballastreise nordover, kort etter at den
var kommet i fart etter langvarig opplag.
Etter 1960 fulgte noen stabile år med
et noe bedre marked. Flere av båtene

ble påkostet ny klasse, Karen, Solhavn,
Henrp Vang, Basra, Rex, Alecto og Ophir
i mai 1961, Vard, Anglo og Ramsnes året
etter, Lindhaug, Rask, Ramsvik i 1963 og
Kongshavn, Lindborg, Bro og Granli i 1964.
Våren 1965 forfalt klassen for Amuna,
Marvel, Raagan og Bremsnes, og rederi
ene satset de nødvendige penger for å
holde skipene i fart. Dette var arbeid som
ble utført ved lokale verksteder og kom i
tillegg til årlig dokksetting og periodiske
besiktigelser. Til sammen gav trelast
flåten en betydelig oppdragsmengde til
verkstedene i hjembyene.
En håndfull trelastskip ble endog om
satt innenlands. August Kjerland i Bergen
solgte sine to trofaste trelastbåter, Aco
gikk til Kristiansund i 1960 og Gol til Hau
gesund to år senere. Etter konkursen i
Flakkes rederi i Kristiansund ble Knoll fra
1916, nylig ombygd til motordrift, solgt
til Kaspar Nilsen, Sand i Ryfylke i 1961
og satt i fart som Ramsnes. To år senere
kjøpte samme reder dampskipet Saltvik
fra Sandefjord etter langvarig opplag og
satte den i trelastfart som Ramsvik.
Så sent som sesongen 1964 var 23
norske skip i fast fart på Hvitehavet.
Det fordelte seg med 15 fra Haugesund,
Granli fra Skudeneshavn, Ramsnes og
Ramsvik fra Sand i Ryfylke, Alecto, Ophir
og m/s Straum fra Bergen, Bremsnes fra
Kristiansund og m/s Petrell fra Oslo.

. rji

Granli av Skudeneshavn i Karmsundet, lett på sjøen men med full last.
J 6
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Kongshavn bunkrer
ved tankanlegg på
Storesund.
Foto via Alf J Kristiansen

Men enda markedet holdt seg sterkt,
var flåten knekket. Rex og Karma - sist
nevnte eiet av Th Nordbøs rederi siden
den var ny i 1912 - stod foran ny klas
sifisering, noe som rederne ikke fant
forsvarlig. De ble i stedet solgt til opp
hugging. Samme vei gikk Biston av Oslo,
etter at Kr E Samuelsens rederi hadde
gått konkurs, mens Basra av Haugesund
ble solgt til greske kjopere i 1964 opplagt
i Haugesund med bunnskader som var
pådratt mot slutten av63-sesongen. Også
Solhavn ble solgt med utgått klasse, til
Bulgaria.
I løpet av 1965 gikk Henry Vang fra
1920 til grekere, etter at den i tre år hadde
vært leiet av Norsk Hydro. Gamle Vardal
fra 1921 ble solgt til Filippinene, og den
moderne trelastbåten Ophir av Bergen
til kjopere som sendte den nordover til
Archangelsk under gresk flagg. Etter
65-sesongen ble gamle Lindhaug fra 1920
solgt til Hellas, hvor greske redere fikk
enda et par års bruk ut av den.
Sesongen 1966 ble den siste med noen
lunde bred norsk deltagelse, til sammen
16 skip. Det skulle imidlertid bli siste
sesong for nær halvparten.

På denne bakgrunn var det flere
redere som nølte med å ruste ut til ny
sesong. Av opplagsflåten i Haugesund,
som vinteren 1967 talte 12 skip, ble bare
åtte rustet ut. Det var Sverre Amundsens
Karen ogAmuna, Lindos Lindborg, mens
Lindvang bleklasset og deretter satt i
europafart. Næsheim rustet ut Vard,
sammen med Skudenes-båten Granli og
Ramsnes av Sand. Dessuten var Østensjøs
dampskip Leknes ferdig med sitt T/C til
Jebsen, og ble i stedet sluttet til Sovfracht
under navnet Velox. Sigvald Risanger
befraktet den mindre Sigvald II på T/C,
mens rederiets motorskip Rask fra 1923
ble liggende igjen med utgått klasse. I
tillegg ble også Fred Olsen-skipet Bruin
sluttet for flere reiser.
De andre ble liggende igjen i Haugesund. Både Kongshavn og Marvel hadde

tid igjen for klasseforfall, men ikke satt
i fart. Bro lå i Smedasundet med brann
skade på fyrdorken, mens sosterskipet
Ramsvik forble på Haugesunds Slip med
utgåtte papirer. Motorskipet Rask lå i
samme situasjon, men ble solgt til greske
kjopere i august 1967 og satt i fart, mens
de ovrige etter hvert ble solgt til nedrig
ging til lektere.

Siste sesong
Den norske trelastfarten på Hvitehavet
gikk nå inn i siste fase. Fra ni skip i traden
i 1967 gikk den norske deltagelsen sterkt
tilbake, inntil bare to kom til å stevne
nordover i 1970.
I samtidens norske småskipsnæring
stod trelastflåten i 1966/67 ut som noe
helt spesielt. Det gjaldt både skipstype,

Rederne anser markedet som meget elendig og
tapsbringende, og mange foretrekker å legge opp
sine båter da utsiktene de nærmeste måneder
heller ikke ser særlig oppmuntrende ut,

skrev markedskronikøren i «Småskips
fart» i februar 1967. Vinterstille marke
der var vel kjent, men denne gang var
det klart at de gode år var over for denne
gang. I mars ble det meldt at russerne
hadde tatt endel norsk tonnasje utover
sesongen, men til lave rater.

•

• -

-A

-

-

T

'

•
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-

Vardal under avgang fra Tyne lett på vannet med propell som slår tørt og rekkestøtter etter
trelasten.
Foto Malcolm Donnelly
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Ramsnesfra Sand i
Ryfylke var egentlig
motorskip, men byg
get i 1916 som damp.
Den var lenge det
eldste utenriksskip
i handelsflåten, her
fotografert 4. mars
1969 i Gravesend
av Bob Scott, www.
shipspotting.com

alder og driftsform. Mens nøkkelen til
moderne småskipsfart var intensiv be
fraktning i europeiske farvann, med vekt
på korte og hyppige reiser, raske havne
opphold og best mulig kombinasjoner for
å redusere ballastreiser, var trelastfarten
fremdeles basert på fire reiser i sesongen,
med usikre ekspedisjoner og like lange
returreiser.
De siste sesonger var det seks norske
skip som skulle henge med; Næsheims
Vard fra 1930, Amundsens Amuna fra
1948, Lindøs motorskip Lindvang fra
1943, Østensjøs Pax og Velox, dampere
fra 1947 og 1952, samt Ramsnes fra 1916,
men omgjort til motorskip i 1958.1 tillegg
ble Anders Stokkas moderne motorskip
Stokktind befraktet for sesongen 1968,
men må regnes mer som enslig svale.
Karen, Lindborg og Granli var sine
siste sesonger på Hvitehavet i 1967,
Lindvang i 1968 og de etterkrigsbygde
dampskipene Amuna, Pax og Velox siste
gang under norsk flagg i 1969. Samtlige
tre ble solgt til utenlandske rederier, men
befraktet av R G Hagland i trelastfarten
for sesongen 1970.
Dampskipet Vard fra 1930 hadde i
mange år vært selve flaggskipet i Hau
gesunds trelastflåte. Egil Næsheims
rederi hadde kostet på den klassifisering
på EIMV i mai 1966, og med kaptein A.
Skåleskog som fører gjennom mange år
var den som en institusjon i hjembyen.
Som vanlig la Vard i vei nordover i mai
1970, nå med Petter Pedersen som skips
fører, fulgt av motorskipet Ramsnes.
De var de siste på skansen; de eneste
gjenværende av byens mange trelastskip.
I desember 1970 klappet Vard for siste
18
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gang til kai i Haugesund. På nyåret 1971
ble den ble hentet av slepebåter og forsvant for siste gang sørover Karmsundet
på vei mot huggeverft i Vlissingen.
Ramsnes gikk også sesongen 1971, inntil den gikk på grunn i Bessakersundet 21.
september 1971 på reise fra Archangelsk
til Shoreham. Båten kom av ved egen
hjelp og gikk videre til Haugesund. Etter
undersøkelser fikk den fortsette til lossehavn, men ble senere kondemnert etter
dokksetting i Haugesund. I februar 1972
gikk også den til opphugging i Nederland.
Fra 1970 ble det lenger mellom norske
skip på Hvitehavet. Russerne dominerte
seiv, med enkelte tyske, finske, danske og
andre skip. Selve trelastfarten endret seg

også med overgangen til pakket trelast,
Derved var det slutt på den tidkrevende
stuingen, seiv om styrmennene fremdeles
fikk hendene fulle.
Enkelte norske skip viste seg fortsatt,
og fremdeles med overvekt fra Hauge
sund. Men nå var det moderne para
grafskip som dominerte: Amron, Varodd,
Siralpn, Sirapil og Fagertind. De tilhører
imidlertid en helt annen driftsform enn
den klassiske hvitehavsfarten.
Den som vil lese hele historien om
trelastfartens siste år, om rederimiljøet
i Haugesund og om lønnsomheten hen
vises til min utførlige artikkel i Norsk
Sjøfartsmuseums årbok 1995, «Trelast
farten fra Hvitehavet».

Vard ble den siste av de tradisjonelle dampdrevne trelastbåtene, bpgget i 1930 og gikk ut av
fart i desember 1970.
Foto Malcolm Donnelly i Newcastle.

Trelastbåter fra Haugesund 1955-1970
Skip

ds VAREGG

brt

948

rederi

Egil Næsheim AS, Haugesund

tdw

1460

lev verft

kjøpt/solgt

7.10 Laxevaag

3.38 ex Otto Sinding
2.60 opphugging Norge

ds KARMA

1140

ds RAMSNES

1143

AS Karma (Th Nordbø), Haugesund

1800

PR Jens Hetland & Kaspar Nilsen, Sand i Ryfylke,

2050

2.64 opphugging Belgia

4.16 TMV

ds SVAIMHOLM

818

DS AS Svanholm (Trygve Matland), Haugesund

1.61 ex Knoll, Mirva, Akabahra, Fager
2.72 opphugget Nederland

Stavanger

1250

6,17 Pusnses

12.49 ex Heire, Stend
8.60 Finland > Svanholm

ds TRES

939

DS AS Ulv (0 Kvilhaug), Haugesund

1250

3.17 PMV

ds SANDSGARD

902

Kaspar Nielsen m fl, Sand, reg Stavanger

1350

9.18 Pusnses

2.49 ex Tres, 4.59 Finland > Kannas

11.54 ex Jæderen, Saloniki
6.59 opphugging Nederland

ss SOLHAVN

1630

DS AS John Knudsen (Thomas Haaland,

2400

Haugesund

1.59 Johan Amundsen & Søns Rederi AS,

2.27 ex Kapland

Haugesund

12.64 Panama Daidalos

1,62 AS Bokn (Erik Bakkevig), Haugesund

dsSPES

1124

DS AS Havørn (Sverre Amundsen), Haugesund

1875

1.18 TMV

54 ex Spes
6.59 opphugging Belgia

ds GUDRUN

1128

Birger Pedersen & Søns Rederi AS, Haugesund

1820

6.19 FMV

10.35 ex Ragnhild
7.59 Libanon > Gudrun

ss KONGSHAVN

1172

DS AS M H Kongshavn & Sønners Rederi,

1840

10.19 FMV

dsREX

1181

Skips-AS Jarl (Øistein Torgersen)

3.55 ex Atle Jarl
10.67 Br Anda, avrigget lekter

Haugesund

1800

11.19 Moss

2.54 ex Rex, Orania, Avilesino
11.64 Sverige, nedrigget lekter

ds RAAGAN

1605

AS Raagan (Th Lea), Haugesund

2390

12.19 Laxevaag

9.55 ex Hildur 1, Grenland, Erich Lindøe
1.67 forlist

ds LINDHAUG

1269

DS AS Argus (Alf Lindø), Haugesund

1960

3.20 Lloyd

11.38 ex Kolsdal, Syrier
2.66 Hellas > Maria

ds KAREN

1164

Johan Amundsen & Sønns Rederi AS,

1800

10.21 Akers

ds FACTO

1522

DS AS Facto (B Stolt-Nielsen & Sønner AS),

Id 2.53 ex Balduin
1.68 Hellas > Cretan Wind

Haugesund

2450

11.21 Larvik S&V

2530

11.21 Akers

8.61 Danmark, avrigget

Haugesund

ds MARVEL

1565

DS AS Havlyn (Hartvig Larsen), Haugesund

Id 6.51 ex Marvel
9.67 Lorentzens Rederi Co, Oslo
Til opphugging Grimstad 9.68

ds VARDAL

1654

SS Vardals Rederi (Egil Næsheim AS),

2400

1.21 Helsingør

Haugesund

ds MARIT

1308

AS Vestra (Richard Jansen)

12.48 ex Pollux, Gulfaxe
1.65 Filippinene > Patriot

2130

6.22 Sölvesborg

JOSEPHINE

11.56 ex Conny, Fabian, Pan
12.59 Brødrene Anda, Stavanger,
opphugget

ds GRANLI

1594

Skips AS La France & Skips AS Vestmanrød (0 G

2500

6.23 Akers

Gjessens Eftf), Skudeneshavn

7.52 ex Brisk
2.68 Østfold Skipsopphugging >
Sverige lekter

ds KURER

994

AS Bokn (Erik Bakkevig), Haugesund

1550

7.23 Hølen

3.54 ex Idræt, Fagerbro
3.61 Brødrene Anda, Stavanger,
opphugget

ms RASK

ds HENRY VANG

1200

1118

AS Rask (Sigv Risanger), Haugesund

DS AS Henry & Vangs Rederi AS (Arne
Lyngholm), Haugesund

2165

1550

3.23 Stettin

11.53 ex Hesnes, Paul L M Russ

ob ms 1955

8.67 Hellas > Constantinos

11.29BMV

8.55 ex Columba
1.65 Panama > Ismini
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tdw

Skip

brt

rederi

ds LINDBORG

1515

DS AS Alf Alf Lindøs Rederi, Haugesund

2750

lev verft

kjøpt/solgt

2.29 FMV

1.49 ex Lotos, Isobel, 1 W Winck
1.69 Østfold Skipsopphugging,
opphugget.

1918

ds VARD

3150

Vards Rederi (Egil Næsheim AS), Haugesund

4.54 ex Lido

9,30 Nyland

1.71 opphugging Nederland
1571

ss RAMSVIK

PR Jens Hetland & Kaspar Nilsen, Sand i Ryfylke,

2400

11.36 PMV

7.63 ex Saltvik, Kya, Lysaker V
11.67 Bjønndalen Bruk, Oslo, avrigget

Stavanger
ds BRO

1582

Birger Pedersen & Søns Rederi AS, Haugesund

2425

11.39 PMV

7.50 ex Blink, Inger Lise
6.67 Sverige, nedrigget lekter

ms ANGLO

1846

LINDVANG

DS AS Anglo (Valdemar Skogland AS),

2843

Haugesund

5.43 Pacific Bridge

8.52 ex Benue, Benjamin Tay

ob ms 1952

10,69 Hellas > Danaos

3.65 DS AS Ryvingen (Alf Lindø), Haugesund
ds BASRA

1815

DS AS Anglo (Valdemar Skogland AS),

2800

12.42 WButler

9.52 ex Bida, John W Arey
7.64 Hellas > Pleias

Haugesund
1829

ds AMUNA

Johan Amundsen & Sønns Rederi AS,

2724

3.62 ex Gol, Kari

8.47 Rosenberg

2.70 Kypros > Cretan Hope

Haugesund
1931

ds VIGSNES/PAX

2840

AS Liv & Co (Johs Østensjø dy),

12.47 J Crown

11.65 ex Vigsnes

Haugesund (omd 11.67)
ms SIGVALD II

983

10,69 Kypros > Carpo

AS Rask (Sigvald Risanger), Haugesund

1150

2.62 ex Markelo, Eilenau

8.48 Duijvendrecht

3.69 Singapore > Power
ds LEKNES/

1901

AS Liv (Johs Østensjø dy), Haugesund

2700

2.65 ex Leknes, Aun

7.52 Nyland (omd 2.67)

4.70 Panama > Weston

VELOX
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1968

ARICA

1975

ASTREA

1979

ANCORA
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ARIEL

1983

ATLANTIC ANDWI

1983

ANETTE

1955

AROLD

1965

BARKNES

1978

ANGLIA

1971

ARROW COMBINER

1976

BASTØ 1

1978

ANINA

1955

ARROW NIKI

1974

BASTØ III

1968

ANNA BAKKE

1950

ARROW PANTER

1980

BAUGNES

1969

Bestilles fm

ANNE VIKING

1975

ARTHUR STOVE

1963

BAVANG

1978

ANGLO

1981

ARTHUR STOVE

1973

BAYARD

1975

Henning Thorsen
Småvardane 33, 4250 KOPERVIK

ARCADE EAGLE

1981

ASK

1976

BEATRICE

1963

Tel 52 85 13 65-901 96 125

ARCADE FALCON

1981

ASKØY

1979

BEDOUIN BIRKNES

1974

E-post: he-tho@online.no
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Skipshistorisk samling - slik finner du fram
Boksamlingen til Norsk skipsfartshisto
risk selskap er nå plassert ved Kristian
sund bibliotek og registrert i bibliotekets
katalog. Vi har gitt den navnet Skipshis
torisk samling.
Vi har laget en egen side om sam
lingen på bibliotekets hjemmesider på
internett, slik at det skal være lett å finne
informasjon om den:
http://www.kristiansund.folkebibl.no/
skipshistorisk-samling-2
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Kristiansund bibliotek
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Ny bibliotekbrukcr?
Selvbetjcning
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. Litteratur
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. Skipshistorisk samling
Aviser og tidsskrift
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Data og Internett
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. Ny i Norge
. Ooosokende tieneste
1
. Löneregler
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Helt til høyre på denne siden kan du klik
ke der det står Skipshistorisk samling komplett liste, da vil det bli utført et søk
i bibliotekets katalog (websøk) og du vil få
opp en treffliste med alle dokumentene i
samlingen. Dette er mange hundre titler,
derfor må du bruke knappen nederst på
sida der det står Neste og pil til høyre for
å bla deg framover i trefflista:
Du vil se at hver årgang av de ulike tidsskriftene og årbøkene er lagt inn som
egen post i katalogen, og hver vanlig bok
har også en egen post. Ved å klikke på den
enkelte tittelen på lista (mørkeblå skrift),
vil du få opp hele beskrivelsen (hele posten) av den tittelen, og du vil se om det
finnes flere eksemplarer av en bok eller
flere hefter av et tidskrift. Klikk der det
står Treffliste over posten for å komme
tilbake til lista og bla deg videre.
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Äpningstlder
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Nettstedskart

Sommaren 2009 ble det inngAtt en avtale
mellom Kristiansund bibliotek og Norsk
sktpsfartshistoiisk selskap om at
boksamlingen deres skulle flyttes fra
Karmøy til Kristiansund. Biblioteket pAtok
seg ansvaret for A oppbevare samlingen og
gjøre den tilgjengelig for bAde selskapets
medlemmer og andre interesserte.
Dette skulle gjores ved at samlingen ble
registrert i bibliotekets database og at boker
09 tidsskri^er ble piastet og merket, samt
plassert I en egen avdeling i biblioteket.
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Registreringsarbeidet er na stort sott ferdig, og Skipshistorisk samling ble offisielt Apnet 16.
desember 2010. Samlingen inneholder ca. 2600 enheter, hvorav ca. 1900 tidsskriftenheter og
700 boker- Samlin9 en har stor bredde, her finnes mye lokal litteratur som for eksempel
handler om trafikkselskap rundt om i Norge og Interne bedriftsblader fra rederier og
vlrksomheter knyttet til sjöfart. Det finnes ogsö en del utenlandsk materiale, hovedsakelig
engelsksprökllg. Den eldste boken i samlingen er Uoyds Register of Brltlsh and Foreign Ships
fra 1880, og de eldste tidsskriftene er International Marine Engineering fra 1917 og Norsk
Maskintldende fra 1919.
Den store gevinsten av den Jobben som er gjort, höper vi at de mange skips- og
sjofartsinteresserte böde her i Kristiansund og ellers I landet, vil fö i örene fremover.
Intensjonen med Ö flytte den fra en kjeller pö Karmøy hit til sjøfartsbyen Kristiansund, var at
den skulle bli tilgjengelig og forhÖpentligvis flittig brukt. Norsk Skipsfartshistorlsk selskap
S kal ha all aere for at de har valgt S samarbeide med biblioteket for Ö gjøre samlingen
tilgjengelig, i stedet for ä holde den for seg seiv og sine egne medlemmer.

Sat 0093MBit 04/01/2011 10:49 I NMlB-tivafcj'. Bcrjlfcl Un | Pøttfcrn WJttxr CMS

bibliotek

v*

\

.

Skipshistorisk samling er plassert i et eget rom ved lesesalen pö bibliotekets 3. etasje.
Bøkene og tidsskriftene er til utlön hvis ikke annet er angitt.
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informasjonssiden, og prøv for eksempel
å søke i emnefeltet på «Bergens skipperförening». Da vil du finne bøkene som
handier om den föreningen. På samme
måte kan du bruke emnefeltet for å søke
etter bøker som handler om et bestemt
skip, en person, et rederi, eller bare et
generelt emne som «rederier» eller «hvalfangst». Bøker som handler om mange
skip, vil imidlertid ikke ha registrert
navnene på alle disse som søkbart emne
i katalogen, det gjøres bare hvis en bok
handler om ett eller noen få skip.
Detaljerte søk:
Når du har funnet en tittel, og har
Du kan også finne materiale i samlingen posten oppe på skjermen, kan du klikke
ved å søke på en forfatter, en tittel eller et : på det som står med mørkeblå skrift
emne. Klikk på Søk etter tittel, forfatog slik søke videre på disse begrepene.
ter eller emne i bibliotekets katalog på Her er det bare å prøve seg fram! Du vil

Websøk^

nettsider

Kristiansund txbilotek » Bibliotekets tllbud » Skipshistorisk samling
.
, . .
. ,
Skipshistorisk samling

«Sfa

Neste

<5 1>C»Coogl7

:
;
;
:
:
:
:
:
;
:
:
:
:
:
:
:
:

også finne bøker fra bibliotekets vanlige
samling ved å søke på emner/titler etc.,
det vil du se ved at det står for eksempel
«Voksenavdeling» og ikke «Skipshistorisk
samling» ved eksemplarene på posten,

Bestille:
Hvis du ønsker å bestille noe, kan det gjøres
ved å klikke på «Bestill»-knappen. Hvis du
ikke er registrert låner ved Kristiansund
bibliotek, er det imidlertid best om du
noterer hva det er du vil låne og kontakter
ditt lokale bibliotek for å bestille. De kan da
søke i samlingen og bestille materialet for
deg som fjernlån. Da sender vi materialet
til biblioteket ditt, og du låner og leverer
tilbake der. Dette er helt gratis for deg
som låner, bibliotekene betaler utgiftene
ved fjernlån. Materiale som ikke er til
hjemlån kan også bestilles på fjernlån,
men da bare til bruk på det biblioteket du
bestiller gjennom.
Hvis du ikke har tilgang til internett
eller ikke får til å søke, kan du få hjelp på
ditt lokale bibliotek til å finne materialet
i Skipshistorisk samling.
Etter som tiden går og denne informa
sjonen går i glemmeboka, vil du likevel
finne fram til Skipshistorisk samling på
internett ved å gjøre et vanlig søk på for
eksempel Kvasir eller Google, på «Skips
historisk samling» og/eller «Kristiansund
bibliotek». Vi vil alltid ha informasjon om
samlingen liggende på bibliotekets hjem
mesider, seiv om det i framtiden trolig vil
bli endringer i hvordan hjemmesidene
eller katalogsøk-sidene ser ut.
SKIPET NR. 1 - 2011
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Av Arthur Iversen

Første reise med forviklinger
T/T Tabriz
Turbintankeren Tabriz er et spesielt skip for meg fordi jeg fikk en meget bratt lærekurve ombord
på dette mitt første turbinskip. Etter maskinsjefeksamen i januar 1970 seilte jeg syv måneder på
motortanker Tuareg (75.000 tdw) før jeg skiftet til Tabriz hvor jeg etter planen skulle få en seks
måneders opplæringsperiode. En av maskinistene ble imidlertid sykmeldt like før overlevering,
og jeg fikk 2x4 timer til å sette meg inn i maskineriet før jeg ble satt til å overta 8-12 vakten fra
verkstedets representanten

—

hadde norske skip en bred plass
inntil russerne
seiv overtok med
Europa
i sommersesongen.
Her
egen tonnasje rundt 1970. Fra norsk side
deltok skip fra flere sjøfartsbyer, med
traden ble de siste 10-12 år bli dominert
av en gruppe dampskip fra Haugesund
drevet i et spesielt driftsmønster.
Etter overtagelse i Stavanger gikk vi
rett ut i et forferdelig vær og skipet sling
ret noe voldsomt. Jeg mener frekvensen
var 11 sekunder i den ballast kondisjon
som vises på bildet av skipet. Alt som var
av skap for reservedeler og stores, fat
med smøreolje, jern og rørmaterialer ble
slitt løs og havnet i en smørje slik at det
ble et voldsomt ekstraarbeide.
På første lastereise tilbake fra Persiske
Gulf fikk vi imidlertid havari på Iste re
duksjon i gearet fra høytrykksturbinen,
og lærekurven ble ikke mindre bratt av
dette.
Rent tilfeldig fant jeg på internet en
artikkel fra garantimaskinisten fra Kock
ums som var med T/T Tabriz i 1970, og
med hans tillåtelse tar vi den med her:

T/T Tabriz
Av Torsten Lindholm, garantiingeniør
Kockums Mek Verkstad
Kockums nybygg nr. 510-528 T/T Tabriz
for rederiet Wilhelm Wilhelmsen, Oslo,
med registreringshavn Tønsberg, var en
VLCC på 210 650 dwt. Den var sist i Kock
ums serie av denne størrelse og utstyrt
med ett STAL Laval AP-turbinmaskineri
på 32 000 HK.
22
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Tabriz' affiserer ved levering, kaptein Harald Wiik med overstprmann I Steinsvåg,
maskinsjef Odd Mathisen og maskinistene Bringeland og Iversen.

Dåpen var blitt foretatt 16. oktober
1970 av fru Anne Marie Willoch, hustru
til daværende handelsminister Kåre Willoch. Kontraktsprisen var oppgitt til ca
NOK 80 millioner, et lavprisbygg. (Egentlig NOK 130 millioner). Kontrakten var
inngått på et tidspunkt da byggeprisene
var lave og ville på leveringstidspunktet
ha betinget en pris på rundt NOK 230
millioner. Hun savnet bl.a. kontrollrom
i maskinrommet samt slingrekjøler. Innredningen var trang og standardmessig.
Tankspylingssystemet var et konvensjonelt Butterworthanlegg.
Etter utført prøvetur ble hun overlatt

til rederiet den 28 oktober på Stavangers
red og avgikk derfrå til Mina al Ahmadi i
Persiske Gulf. Hun gikk dermed inn iet
3-års tidscerteparti til Texaco.
Besetningen bestod av velmeriterte
norske sjøfolk. Skipsfører var Harald
Wiik, overstyrmann I Steinsvåg, mas
kinsjef Odd Mathisen og førstemaski
nist Bringeland. Samarbeidet ombord
fungerte bra.
Vanlig utprøvingsprogram med tester
av all utrustning var blitt utført ved kai
og under etterfølgende prøvetur mellom
Malmö og Stavanger, prøvetursfart 16,2
knop. Det kan nevnes at en på KMV da

var stolte over at Tabriz hadde den mest
nøyaktig opprettede hovedturbinen som
hadde forlatt verftet. Spesielt var det at
en hadde hatt alla damprør til hoved
turbinen tilkoblet under opprettingen.
Bakgrunnen for denne ekstra nøyak
tighet var at STAL Laval hadde erfart
havarier på hovedturbinens stjernegear
i et antall skip.
Utreisen gikk bra. I ballast erfarte vi
sterke vibrasjoner i dekkshus og platt
formene rundt kjeletoppene. Da vi kom
ned i varmere vann ble vakumet gradvis
svekket. Vi gjennomførte en grundig
undersøkelse, men årsaken viste seg se
nere å være belegg av jernsulfat i rørene
i kondenseren som følge av altfor rikelig
dosering.
Lastingen i Mina og Ras Tanura gikk
raskt med en kapasitet av ca. 16000 ton/
time hvilket ansås å være svært bra.
Så var skipet låstet og avgångstiden
inne. En spesiell følelse legger seg over
en når en står fremfor en ny lang reise,
ca 30 døgn, til destinasjonen som denne
gang var Rotterdam. På dekk gjør en seg
klar ved å enkle opp fortøyningene. Til
koblingen fra land til rørsystemet på dekk
er koblet fra og ledningene er blindflenset.
Losen er ombord og et par slepebåter
kommer smygende for å hjelpe til å dra
skipet ut fra terminalen.
Maskinen er oppvarmet og damptryk
ket på topp, styrt av Kockums eminente
Combustion Control. Tørnemaskinen er
koblet ut og maskinkontrollen er overtatt
av Aseas brokontroll.
Maskinisten er opptatt med alle slags
kontroller for de ventede manøvrerin
gene. Maskinsjefen og 1. maskinisten er
også til stede. I et hjørne slamrer Hedemo
ra-dieselen parallelt med den spinnende
STAL-turbindrevne generatoren. Den
store sjøvannspumpen som sørger for
kjølevann til kondensatorene i havn og
under lav fart er i gang. Ved ca 60 omdrei
ninger Fram går Scoopen inn og tar over
kjølevannet til kondensatorene. Begge
konsensatorpumpene kaviterer høylytt.
Dette var før nivåreguleringens tid.
Garantiingeniøren smyger rundt, kjen
ner, lukter og lytter til alle lyder. Det var
en opplevelse å gå rundt i et moderne,
velstelt maskinrom og se inn i alla ulike
komponenter som inngår i et så komplekst
anlegg og som hver med sin funksjon
bidrar til et dette store skipet kan drives
fram.
På min vandring har jeg kommet ned
til propellakselen. Jeg opplever en mek
tig følelse å stå der nede ved den store
akselen som automatisk roterte forover
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Turbintanker Tabriz på 210650 tdw.

og akterover. Snart skal den begynne å
overføre fremdriftseffekten til skroget,
tusenvis av tonn fylt med 210.000 tonn råolje, mot en destinasjon og oljehungrige
konsumenter i Europa.
Noen mindre manøvreringer tar skipet
fra kai. En kraftig lyd høres ved skipssiden
omtrent ved kjelene. Det er propellerlyden
fra slepebåten som ligger mot skroget og
presser på. Etter en tid ble farten senket
og losen går fra borde, men snart blir
det Full Ahead og reisen har begynt.
Å lytte til gearene er alltid spennende.
Både turbiner og gear spinner på uten
misslyd.

r

Foto via Bjørn Pedersen

Den 6. desember var vi i nærheten av
Madagaskar og været var fint. Kapteinen
hadde besluttet å gjennomføre livbåt
manøver. Øvelsen gikk etter planen med
deltagelse av en stor del av besetningen.
Og snart hadde vi gjenopptatt Full Ahead.
Natten til den 7. desember ca. 02.00
trippet høytrykksturbinen på høyt vibra
sjonsnivå. Det var 2. maskinisten som
hadde vakten og han hørte et smell fulgt
av en knusende lyd. Han reduserte umid
delbart omdreiningstallet til 65 og tilkalte
maskinsjefen og undertegnede.
Vi kunne konstatere att ingen unormale lyder hørtes fra gearet, og vibrasjonsSKIPET NR. 1 - 2011
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Tabriz i Wilhelmsens farger.

nivåene og lagertemperaturene var også
normale. Omdreiningstallet ble gradvis
redusert uten at noen forstyrrende lyd
kunne høres. Klokken 03.03 ble maskin
telegrafen slått på Stop, og kl 03.20 stod
propellakselen stille med tørnemaskinen
tilkoblet. Først inspiserte vi hovedgear
hjulet med høytrykks pinjonger og fort
satte med å løfte dekselet over akselen
fra høytrykks turbinen. Der fant vi, på
bunnen av kåpen, en tannhjulsbit 32 mm
lang som skrev seg fra solhjulet (inntaks
drevet). Dekselet over HT1 reduksjonen
ble så løftet, og der fant vi ytterligere
en bit.
Ingenting uvanlig hadde blitt notert
før sikkerhetssystemet ble utløst. Været
var stille.
Skipets posisjon var da mellom Ma
dagascar og Afrika, en bra bit fra land.
Arbeidet med förberedelse for demon
tering av, i første omgang, HT1 og FIT2
gearene ble påbegynt.
Vår mulighet for å fortsette reisen for
egen maskin lå i å stille om til nøddrift
gjennom å demontere Fløytrykkssidens
drivende deler og siden kjøre på Lav
trykksturbinen. Telegram ble avsendt til
rederi og Kockums. Da kontoret åpnet
ringte jeg opp Kockums serviceavdeling
og redegjorde for det inntrufne. Kl. 13.00
begynte arbeidet med å legge om til nød
drift. Vi holdt kontakt under arbeidets
gang, men noen større problemer støtte
vi ikke på.
En alvorlig feil var at løftemulighetene
for HT2 planetgear var svært primitive.
Der det skulle ha sittet en stålbjelke med
løpekatt fantes bare noen påsveiste
«løftebrikker». Dette gjorde arbeidet
24
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vanskeligere. Heldigvis hadde vi stille vær
under hele arbeidet. Besetningen var jo
ikke vant til denne type maskinarbeid,
men det gikk bra. Fra dekksbesetningen
assisterte båtsmann og noen matroser
med å rigge til og løfte av de forskjellige
delene.
Det største arbeidet var å demontere
HT1 och HT2 epicyklene og å sikra dem
i bra posisjon. Crossoveren ble blindet
og nødkjøringsrøret for damp fra regu
leringsventilen for returdamp direkte
til LT-turbinen ble montert. LT-turbinen
ble så kjørt med damp gjennom den
ordinære reguleringsventilen for manøv
rering av reverseringsturbinen.
Men derved mister en muligheten til å
bakke. En viktig detalj var strupeflensen
som skulle monteres i ledningen. Den
fant vi faktisk på riktig angitt hylle på
lageret. .
Den 8. desember kl. 16.30 var arbei
dene sluttført og etter ca 36 timers slit
var vi klare til å begynne å ta opp vakum.
Kl. 18.10 ble dampen sluppet på gjennom
«manøvreringsventil V27» og langsomt
økte vi oppdreiningstallet. Ved fullt åpen
ventil nådde vi 54 o/m. Ferden mot Cape
Town gikk bra med ca. 10,5 knop og en
kan slå fast att nødkjøring med LT turbi
nen fungerte aldeles utmerket.
Da vi kom ned rundt Kapp de gode
håp ble fremdriften av det maskinsvake
skipet forsinket av vind og sjø. Ved an
komst den 21. desember ankret vi opp
på den ytre reden. Det blåste friskt og
gikk kraftig dønning, men været var
hela tiden vi lå der relativt stabilt, til all
lykke, siden vi jo ikke var manøvrerings
dyktige.

Der ventet nye deler for HT1 gearet
samt ing Wolrath Isoz fra STAL Laval
og Allan Haynes fra gearprodusenten
W H Allen. Ombordtaking av folk og
deler var noe hasardiøs i den kraftige
dønningen og det var nok like mye hell
som dyktighet at ikke kassene med
den nye geardelene havnet på havets
bunn.
Folk fra Globe Engineering utførte
arbeidet under Isoz och Haynes ledelse.
De arbeidet i to skift og var dyktige.
HT1 gearet ble montert med nye deler:
Høytrykksturbinens lager bleinspisert,
i liket med opprettingen av turbinen.
Visuell inspeksjon ble utført av Lav
trykksturbinens LT1 gear og pinjonger.
Lloyds surveyor gjorde en inspeksjon av
gearet. Installasjon ble gjort av Bracket
pins for både HT og LT turbinene for å
kunna måle bevegelsene fra kald turbin
til fullt omdreiningstall.
Arbeidet var avsluttet den 24. desem
ber kl. 16.45 hvoretter oppvarming av
maskineriet begynte. Avgang skjedde
kl. 22.50 etter det att vi inntatt julaftens
måltid. Omdreiningstallet ble sakte øket
til 70 o/min i løpet av natten. Kontroll
målingen av Bracket pin ble innledet ved
stabilt omdreiningstall.
Reisen til Rotterdam fortsatte uten
anmerkninger og vi ankom dit den 10.
januar 1971. Effektuttaket var fastlagt
til max 27659 SHP hvilket ga 83,3 o/m.
Ingeniør A Haynes fra W H Allen hadde
fulgt med på reisen.
I Europort i Rotterdam begynte los
singen av oljelasten samtidig som HT1
gearet på nytt ble løftet ut og inspisert.
HT turbinens posisjon i forhold til gearet
ble kontrollert og justert. Fra STAL Laval
ble arbeidet ledet av Per-Erik Larsson og
Kockums serviceavdeling var represen
tert ved Karl-Erik Rydén. Noen andre
feil ble ikke funnet på hovedmaskineriet
utenom manøverventilen Fram som ble
overhalt. En hel del andra garanti- og
servicearbeider ble utført på andre kom
ponenter. En uvanlig feil ble oppdaget da
skipet var utlosset, beskyttelseskonen
over propellmutteren hadde fait av.
Etter utlossingen avgikk skipet til
Ras Tanura den 15. januar. Under reisen
fortsatte jeg å utføre daglige Bracket
pin målinger og telegrafere disse til
Kockums. Dette fortsatte så lenge jeg var
ombord Rotterdam-Ras Tanura-Porto
Torres - Ras Tanura, inntil jeg forlot ski
pet i sistnevnte havn den 18. april 1971.
STAL-maskineriet fungerte uten an
merkninger under hele denne tid. Sjøtid
5 måneder og 27 dager.

Om ttTabriz og hennes søstre:
ttTABRIZJWSL

1.1979

Arapahoe Shipping Corp, Piraeus,for USD 5.95 mill, nyttnavn Sirius

106969 brt 210650 tdw,

10.1979

Union Energy Co Ltd, Monrovia, for USD 11.7 million, omdøpt

4.1980

TI opphugging, siste reise fra Yosu 12. april 1980 for lasting Ras

1037.0/160.2/81.8 fot

Union Energy

2 dt STALJaval, 32000 ahk
10.1970

Kockums Mek Verkstads AB, Malmö -528

Tanura, ankom Kaohsiing for 7. juli der Kuo Dar Steel & Iron

kontrahert juni 1969, byggesum NOK 130.2 mill

Enterprise Co Ltd begynte huggingen 31. juli 1980.

Wilh Wilhelmsen PR, Oslo/Tønsberg
Opplagt Itea, Hellas fra mai til august 1978.

Dessuten var detfølgende søstre under diverse flagg:

tt Sea Sovereign
tt John A McCone

213928 tdw
215419 «

10.1969 Kockums -518
1969 Kockums -520

77 > South Sun, Salem

Senket 1980

80 forkortet 152000 tdw

Opphugget 1993

tt J T Higgins

215411 «

1970 Kockums -521

ttHJHaynes
tt D L Bower

215411 «
215411 «

1970 Kockums -522
1070 Kockums -523

80 forkortet 152000 tdw
80 forkortet 152000 tdw

Opphugget 1991
1993 ob FPSO

80 forkortet 152000 tdw

Opphugget 1994

tt Eugenie S Niarchos

215757 «

1970 Kockums-524

79 > Eugenie II.

Opphugget 1980

Det første i serien, Sea Sovereign, ble bygget for Salenrederierna AB i Stockholm. Dette skipet endte med herostratisk berømmelse
som Salem da det i januar 1980 ble senket av egen besetning utenfor Vest-Afrika i et storstilt svindelforsøk som bl a omfattet full
råoljelast som i mellomtiden var ulovlig losset i Sør-Afrika. Byggenummer 520-523 ble bygget for oljeselskapet Chevron og seilte
under Liberia-flagg. Disse ble forkortet i 1980 og fikk derved forlenget livet i mange år.
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Dag Bakka jr.:
Fiosta bygdebok 1’
q. , ,
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,
Format 21 x 27 cm, 360 sider. Rikt illustrert,
dels i farger, ISBN 978-82-91258-28-7.
Utgitt 2010 av Fiosta FHistorielag
Utenfor Aust-Agder selges boka av
Seagull Publishing, Strandgaten 223,
5004 Bergen. Telefon: 414 56 807.
E-post: dbakka@online.no
Pris, fritt tilsendt = NOK 490.

Kystsamfunnet Fiosta ligger i Aust-Agders
skjærgård -på kyststripa mellom Arendal
og Tvedestrand. Her utviket man tidlig
handel og samkvem over Skagerrak med
Jylland. Denne jyllandsfarten la grunnen
til en rik maritim kultur som gjennom
flere hundre år satte sitt preg på dette
samfunnet. Siste lokale reder var Alfred
I. Thommesen. Han holdt det gående
til 1961, da solgte sameiet Thommesen
& Rasmussen sitt siste skip, DS Polystar
til Farsund.
I 1902 ble Fiosta egen kommune, en
status området beholdt til 1962. Dag Bakka
nøster opp Flostas historie fra 1600-tallet
og frem til våre dager. Vi leser om hvordan

nasjonal og internasjonal
politikk la grunnlag for sjøfarten
generelt, for Sørlandet og Flosta helt spe
sielt. Disse sammenhengene er spennende
lesning og gjør boka til mer enn lestestoff
for spesielt interesserte. Man kan trygt si
at dette er lokal sjøfartshistorie av nasjonal
interesse.
Dette lokalsamfunnet deltok aktivt i
utviklingen fra 1850 -da åpnet det seg
muligheter i internasjonal skipsfart.
Lokalt skapte dette en vekst og et næringsgrunnlag langt større enn natur
ressursene skulle tilsi. Det fortelles om
redere, sjøfolk og de som var med på
å holde sjøfarten i gang på forskjellig
vis. Dette er en fortelling som følger
norsk historie, og den til mange andre
kystsamfunn, men er unik ved at det
i Fiosta nesten ikke fantes alternative
leveveier. I Fiosta mestret rederne den
vanskelige overgangen fra treseilskip til
damp og jernseilere godt. I begynnelsen
av 1900-tallet flyttet flere av rederne til
hovedstaden for å drive sine forretninger
derfrå. Videre leser en om siste fase av
seilskipstiden. Dette var seilas med store
jernseilskip, administrert fra Fiosta og
engasjert i oversjøisk fart inntil 1917.
Historien om denne overgangsperioden
er spennende lesing og blir glimrende
fremstilt av forfatteren.
Frem til den første verdenskrig var
Flostas flåte så stor at de fleste sjøfolk
derfrå seilte på skip drevet lokalt. Etter
dette seilte sognets sjøfolk for rederier
med rederier med og uten forbindelse til
miljøet i Fiosta. Her kan oslorederiene

Helmer Staubo & Co. og John P. Pedersen
& Søn. nevnes. Hva gjelder krigsseilas,
så er omkomne fra to verdenskriger
selvfølgelig omtalt. Under første verdens
krig mistet stedet ti av sine sjøfolk. Den
andre verdenskrig krevde hele 31 liv blant
stedets seilende. Egen Minnepark for
disse falne ble innviet høsten 1951 ved
Fiosta kirke.
Avslutningsvis finnes en kronologisk
skipsliste med fulle tekniske data og eier
forhold for de rundt 325 fartøy som har
hørt hjemme her mellom 1660 og 1975.
Denne detaljerte historikk er kjennetegnet
av forfatterens dyptgående kunnskaper og
hans ekte interesse for temaet. I så måte
stiller verket «Sjøfart» kvalitetsmessig
ikke dårligere enn andre av Dag Bakkas
maritime bøker som anmelderen tidligere
har hatt gleden av å lese.
Bjørn Tandberg
SKIPET NR. 1 - 2011
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Av Bjørn Tandberg

Et særdeles interessant postkort fra Conwy i
Wales - hovedmotiv bark «Freden» av Farsund
Om et postkortmotiv
Under hastig gjennomreise av Oslo i april
1993, tok jeg meg tid til å besøke «Rag
ners Frimerker» i Vika. Ofte finner man
noe av interesse der - så også denne gang.
I en av hans rotekasser fant jeg britisk
postkort med maritimt motiv. Dette var
en gammelmodig bark, bygd av tre og
med fyldige former, beliggende til ankers
i ukjent havn. Hun ligger lett på vannet,
antagelig er ballasten losset og man er
klar til lasting. Flytende på begge sider
av skroget ser vi i vannflaten tunge tøm
merflåter med tykke kjettinger ledet opp
til dekk og sikret der. En effektiv metode
til å forbedre stabiliteten til lett skute.
Og så til det aller beste - på navnebrett
i skutas akterspeil med hvite bokstäver
leste jeg: FREDEN - FARSUND! Kortet
ble selvfølgelig øyeblikkelig kjøpt og
innlemmet i min samling. Prisen var kun
75 kroner, mener jeg å huske.
Etter hjemkomst Farsund ble Norsk
Sjøfartsmuseum (nå Norsk Maritimt
Museum) i Oslo kontaktet for å finne ut
mer om bark «Freden». Litt fikk jeg derfrå,
men søkte videre gjennom flere museer
og arkiver i Storbritannia. Derfrå håpet
jeg å få flere opplysninger om skutas
britiske fortid, og muligens å identifisere
havnen hvor bildet i sin tid ble tatt. At
fotoet av «Freden» var svært gammelt
forsto jeg jo ganske raskt. Denne skuta
hørte nemlig hjemme i Farsund under
perioden 1885-1889. I skrivende stund
(oktober 2010) er fotografiet således
mellom 121 og 125 år gammelt! Jeg tør
anta at dette muligens er det aller eldste
fotografi av noe skip registrert i Farsund.
Hva gjelder privatproduserte postkort,
så ble slike tillatt i Norge ved kongelig
resolusjon av 22. oktober 1883. De første
fotokort ble så lagt ut for salg mot slutten
av 1880-årene. Eldste kjente med motiv fra
Farsund kan dateres 1893, utgiver fotograf
Rangvald Pettersen. Dette er nevnt for å
vise skipskortets relative sjeldenhet blant
samlere.
26
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Bark Freden av Farsund (b 1851 / 496 brt) til ankers i nord-walisiske Conwy - på engelsk
Conway. Denne skuta hørte hjemme i Farsund under perioden 1885-1889.1 skrivende stund
(oktober 2010) er fotoet således mellom 121 og 125 år gammelt. Illustrasjon, postkortfra egen
samling, beskåret under skanning. Originalen er fremstilt av «Nautical Photo Agency», 24
Chancery Lane, WC. 2.

Spørsmålet om motivets lokalisering
forble ubesvart i lang tid. Jeg hadde ærlig
talt gitt opp håpet om noen identifisering. Ja, hele elleve år gikk det før denne
gåten ble løst! Da mottok jeg overraskende svar på mitt brev, sendt til National

Maritime Museum i Greenwich, august
1993.1 fyldig svarskriv, datert 22. juli 2004
og signert David Hodge (Historie Photo
graphic Section), blir havnen identifisert
som Conwy -på engelsk Conway i det
nordlige Wales. Denne gamle havnen lig-

ger nær utløpet til Conwy River, mot Li
verpool Bay og var i sin tid også involvert
i den store utskipingen av skiferstein fra
området. Denne eksporten kuliminerte i
1890-årene med 17 000 mann direkte in
volvert i industrien. Det hevdes at denne
skiferen var like viktig for det nordlige
Wales som kullene var i sør.

Yrt**™*/
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Om bark «Freden», ex
«Duke of Northumberland»
Som så mange andre norske skuter hadde
også denne barken sin opprinnelse i
Storbritannia. Historien begynner i
1851 på Englands nordøstkyst i havne
byen Sunderland ved River Wears utløp.
Derfrå ble hun nemlig levert fra verftet
Doxford & Crown som nybygget «Duke
of Northumberland» til en skipsreder
Nicholson i samme by. Med sitt valg av
navn hedret rederen en av distriktets
mest betydelige personer, nemlig den
fjerde hertug av Northumberland, altså
«Duke of Northumberland». Dette var
admiral Algernon Percy (1792-1865),
dekorert krigshelt, oppdager og politiker.
Det skrives at skutas gallionsfigur som ny
var en mannsperson, da antagelig admi
ral Percy i viktoriansk mundur. En eller
annen gang i årenes løp forsvant denne
figuren. I en beskrivelse fra 1868 blir
dekoren forut omtalt som «scroll», det
vil si snirklet treverk, antagelig enkle ut
skjæringer. «Hertugen», vel 127 fot lang
var bygd av tre og rigget som bark. Det
vil si at skipet hadde tre master. På de to
forreste fører en bark 4 til 6 råseil (skvær
seil) og på den akterste kun ett gaffelseil,
benevnt mesan. Over dette, noen ganger
et trekantet mesan toppseil. Mellom
mastene og forut mot baugsprydet hadde
man rigget flere såkalte stagseil. Mot
slutten av 1800-tallet sjøsatte man, også
i Sunderland mange store seilere, bygd
av jern eller stål og rigget som 4, eller
5 mastret bark. Enkelte av disse kunne
faktisk laste mer enn 4 000 tonn.
Etter bare tre års seilas selges så bar
ken i 1854 til interesser i London, nemlig
rederiet D. Hands & Co. Frem til år 1865,
altså over en periode på elleve år skifter
«Hertugen» eier ytterligere tre ganger.
År 1865, da eid av en skipsbygger Tho
mas Robinson i Swansea foretar man en
større, og helt sikkert nødvendig hoved
reparasjon av den da 17 år gamle skute
ved et verft i Swansea. Etter dette seiler
skuta ytterligere 14 år for sin walisiske
eier, til hun i 1882 avslutter sin karriere
under britisk flagg. I henhold til tilgjen-

Dette er utsnitt av en utydelig fotokopi, mottattfra National Maritime Museum i Greenwich.
Motivet er beskrevet som: Conwy - Viewfrom the Castle, altså havnen sett fra River Conwys
vestbredd. Godt synlig, til venstre i bakgrunnen er en markant klynge på 4 bpgninger. Samme
husgruppe kan gjenfinnes på postkort med bark Freden. Der, synlig som horisontalt lyst om
råde, rett forut og ikke langt over skutas forskip. Helt ute til venstre, omtrent i flukt med seil
til tørk, sees en meget spesiell løvtrekrone - denne også synlig på postkortet.
gelige kilder ble «Duke of Northumberland» den 13. januar dette år solgt til
ukjent norsk eier, omdøpt til «Freden»
og tildeles norske kjenningsbokstaver,
nemlig JFVR.

«Marie Berner» (1873), «Monica» (1875),
«Norge» (1875) og endelig «Oxø» (1868).
Med unntagelse av skonnertskip «Marie
Berner» var alle rederiets fartøy rigget
som barker. I de dager var nok denne rigg

Skipsreder Cornelius
M. Tollisen (1848-1917)
Om denne borgeren av Farsund by er
ikke meget skrevet, men det fortelles at
han som ung gutt reiser til sjøs. Han går
gradene om bord, legger seg opp kapital
og avanserer etter hvert til kaptein på
egen skute. Den gang var det nærmest
«et must» for kapteinene at de inver
sterte en ikke ubetydelig sum i sin egen
arbeidsplass. Senere forlater han sjøen
og etablerer en allsidig forretningsdrift
i Farsund. Foruten rederi etablerer han
kullforretning og agenturvirksomhet.
Eget pakkhus kjøpes også, denne restau
rerte bygningen er i dag kjent som Backes
bu. I kommunens tjeneste er han en me
get nyttet mann, og sitter i både bystyre
og formannskap. I tillegg til dette er han
direktør i Farsund Sparebank.
Under 13-årsperioden, 1885 til 1898,
finner man Cornelius M. Tollisen oppført
som disponerende reder for seks seilskutet, alle bygd av tre. Nevnt i alfabetisk
i
j-i
„ .
orden og med byggear i parentes var
,
°
°
dette: «Fauna» (1841), «Freden» (1851),
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Skipsreder Cornelius M. Tollisen (1848-1917)
med sin hustru Talette og datteren Tora. Hun
ble senere gift med forretningsmannen Backe
> 0sja f ,er df™ e (f
erden \okale
Baches bu oppkalt. Illustrasjon fra side 216,
„
, , ,.
. ,. ’ '
«Farsunds bys historie», bind 2.
2
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En fin dag på Farsund havn, antagelig sentpå 1940-tallet. Et par lokale fartøp sees her. Ncermest, Simon Maals Laura låstet med ved. 11962
endte denne kutteren sine dager som St. Hans bål på fjorden. Bortenfor henne ligger Håøp, ex Vandliljen, bpgd 1914 på Lista og totalforlist
den 4. august 1949. Helt til høpre, Baches bu, Fra 1901, men muligens tidligere eid av Cornelius M. Tollisen.
Postkort fra egen samling, Normanns Kunstforlag AS, Oslo

den mest anvendte på norske seilskuter
av noen størrelse i utenriks fart.
Farsund Sjømannsforening ble stiftet
den 28. mars 1890. Også der ble skipsreder
Tollisens innsats etter hvert betydelig. I
april 1897 er Sjømannsforeningen drivkraft
bak dannelsen av «Farsund og Omegns
Assuranceindretning for Sjøfolks Tøi og
Effekter». Flensikten var ågi sjøfolkene
anledning til, for en billig penge å forsikre
sine medbrakte eiendeler ved påmønstring.
Eventuelt overskudd skulle anvendes til
økonomisk støtte for trengende sjøfolk,
eller deres etterlatte.
Skipsreder Tollisen aksepterer oppdraget som kasserer og regnskapsfører.
For dette blir han av styret tilbudt en årlig
godtgjørelse på 50 kroner. Han ønsker
imidlertid å gjøre dette uten noen form
for økonomisk kompensasjon. Dette
begrunnes med at man i utgangspunktet ikke kan garantere noe overskudd
for det nystartete selskap. Selskapet får
imidlertid god oppslutning og i løpet av
kort tid noteres en årlig løpende risiko på
40-50 000 kroner. Vel gir virksomheten
enkelte år tap, men stort sett går den
28

SKIPET NR. 1 - 2011

med overskudd, slik at fondet kan økes.
Regnskapsføreren fikk da sin velfortjente
lønn. Föreningens effektforsikring besto
til 1921, da overtok rederiene ansvaret.
De som stelte med dette var som nevnt
Tollisen til sin død i 1917, deretter kaptein Abraham Theisen (1850-1931).
I Farsund er Talette og Cornelius Tollisen i ettertid omtalt som Frelsesarmeens
kanskje viktigste venner og be skyttere under den såkalte «frelseskrigen» i
1890-årene. Noen gang i begynnelsen av
1889 solgte han bark «Freden». Senere,
på vårparten ble den fjorten år gamle
trebarken «Mary Hogarth» på 623 bruttotonn kjøpt. Denne nyervervelsen var da
på reise til Storbritannia hvortil rederen
med frue reiste samme sommer. Det
fortelles at Talette under sitt opphold
der borte ble kjent med frelsesarmeen
og dens virke, noe som begeistret henne.
Ved midtsommerstider ankom så «Mary
Hogarth» britisk havn. Nå ble barken
omdøpt til «Norge» og registrert i Farsund. Utgående frakt var ordnet og i
Grangemouth ble «Norge» låstet med
skotske kull for Montevideo, Uruguay.

Derfrå seilte kaptein Tollisen med frue og
nymønstret mannskap i juli 1889. Kommet godt ut i Atlanterhavet tok lasten fyr
og 10. september 1889 måtte skipper å
mannskap gå i livbåtene. Etter en tid ble
de reddet av «Star of Bengal», en jernsei
ler fra Belfast, på reise til London hvor de
skipbrudne ble landsatt. Mye ros for godt
sjømannskap tilkom den britiske kaptein
Legg og hans folk. Dette også fra hans
norske kollega og mannskapet på forliste
«Norge». Under oppholdet i livbåten avga
Talette Tollisen et høytidelig løfte til sin
Gud, nemlig at dersom hun og de andre
ble reddet, skulle hun gjøre en innsats
for frelsesarmeen i Farsund. Som nevnt
ble hun bønnhørt og holdt trofast sitt
løfte.
,. f j «Fredens» siste år
lj
'
Etter tre år under norsk flagg, altså i 1885
overtar Cornelius M. Tollisen skuta og
seiler videre under navnet «Freden», men
nå altså registret i Farsund. Hva angår
barkens seilingsmønster, så tør jeg anta

at hun ble engasjert i den tradisjonelle
og sesongmessige trelastfarten mellom
Østersjøen / Bottenviken og havner i
Storbritannia og på kontinentet. Ide
dager en hovedbeskjeftigelse for disse
aldrende skutene under norsk flagg. Etter
endt sommerseilas gikk mesteparten av
denne store flåten i vinteropplag, gjerne
nær skipperens /rederens hjemsted.
Som nevnt ovenfor ble «Freden», etter
bare fire års eie i 1889 solgt til en A. John-

sen i Grimstad. Hennes seilas for denne
rederen i Aust Agder ble heller ikke av
lang varighet. Allerede etter to år fires
det norske flagg for siste gang fra gaffelen. Barken var da solgt til skipsreder P.
Glykas fra Syros i Hellas. Under sitt nye
flagg kom barken til å seile inder navnet
«Chiaki Avra».
Heller ikke denne seilasen skulle bli
av lang varighet. Noen måneder etter
flaggskifte var barken på reise fra Fiume i

det daværende kongerike Ungarn - i dag
kroatisk Rijeka - med en ladning tønnestaver. Bestemmelsesstedet var franske
Séte i Golfe du Lion. Like etter avgang,
fremdeles innenfor Adriaterhavet og nær
kysten, kjørte skuta seg opp på Isola di
Unie og totalforliste. I dag er denne øya
kroatisk og benevnes Otok Unije. Slik
endte altså denne sliteren sine dager
etter gjennom 40 år og undre tre flagg å
ha tjent 10 rederier.

Bark Freden JFVR
1851:

Levert som nybygget bark «Duke of Northumberland» fra verftet Doxford & Crown,
Sunderland, UK til skipsreder Nicholson i samme by.
Fartøyet var bygd av tre og hadde følgende dimensjoner: 127,4 x 28,7 x 18,9 fot.
Tonnasje: 496 bruttoregistertonn / 481 nettoregistertonn.

1854:

Solgt til D. Hands & Co., London.

1856:

Solgttil Ridley & Co., London.

1861:

Solgttil J. Hay & Co., London.

1865:

Solgttil skipsbyggerThomas Robinson, Swansea.

1868:

Hovedreparasjon / ombygging ved verft i Swansea.

1882:

Januar, solgttil ukjent norsk rederi. Omdøpt Freden» og gitt kjenningssignal JFVR.

1885:

Solgttil Cornelius M. Tollisen, Farsund.

1889:

Solgttil A. Johnsen, Grimstad.

1891:

Solgttil skipsreder P. Glykas fra Syros i Hellas og omdøpt til «Chiaki Avra».
Den 17. desember 1891 var barken på reise fra Fiume i det daværende kongerike Ungarn - i dag kroatisk Rijeka - med
en ladning tønnestavertil Séte i Frankrike. Barken kjørte seg da opp på Isola di Unie i Adriaterhavet og totalforliste.

Kilder:
O. A. Abrahamsen: «Farsund bys historie», bind 2, Farsund 2001
R. K. Danielsen: «Frakteskuter og fraktemenn», bind 1, Skien 1991
B. Dannevig: «Farsunds sjøfarts historie», Farsund 1967
H. J. Furrer: «Die Vier- und Fiinfmast-Rahsegler der Welt», Herford 1984
K. Rudjord: «Alltid fremad», Farsund 1990
J. Seland: «En by og en bank», Farsund 1967
T. Skjoldal & S. O. Pedersen: «Hilsen fra Farsund», Farsund 2008
Terje Skjoldal, Farsund
«Hjemmets store leksikon», bind 20 og 27, Oslo 1988 og 1989
Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen
National Museum of Wales, Cardiff
National Maritime Museum, Greenwich, London
Norsk Maritimt Museum, Oslo
West Glamorgan County Council, Swansea
http://en.wikiped ia.org/wiki/
http://www.sjohistorie.no/
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Bergenser i kjent stil. Capella på vei utfra Bergen med god last. Den tilhørte Bergenskes serie på seks søsterskip og var levert fra BMV i 1945.
Rederifoto

Godsruteskip mellom damp og sideport
Litt om utviklingen av det moderne kystruteskip
Det tradisjonelle kystruteskip i Norge var lenge et kombinert skip for gods og passasjeren De første
skritt til å skille gods- og passasjertrafikken ble faktisk tatt med Hurtigruten i 1893 som skulle følge en
stram ruteplan til fordel for postbefordring og passasjerer og dessuten ta med visse typer ekspressgods.
I årene frem mot Første verdenskrig i 1914 var det fortsatt vanlig med kombinerte skip i de fire ukentlige
rutene som de «tre store» drev. Det Bergenske Dampskibselskab i samseiling med Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab i Trondheim og med Vesteraalens Dampskibsselskab i Stokmarknes som en tolerert
nykomling i det gode selskap.

skudd til fire ruter mellom Sør-Norge
11919
ble det fremdeles gitt statstilog Hammerfest/Kirkenes.
Utviklingen på 1920-tallet førte imidlertid til
bortfall av statstilskuddet i 1929, mens
Hurtigruten ble prioritert som passasjerrute.
Bergenske og Nordenfjeldskes Rute 1
var typisk nok ilgodsruten mellom Oslo
og Kirkenes som fremdeles ble drevet
med eldre kombinerte dampskip. Rute 2
og 3 var fra Oslo og Bergen til Tromsø,
mens Vesteraalske hadde utvidet sin Rute
4 fra Bergen-Tromsø til Oslo-Kirkenes
30
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ilgodsrute mellom Trondheim og Hamimerfest
1915. I sammen
1919 startet
også en
med selskapet
Nordenfjeldske.
Flåten som ble anvendt i disse langrutene var i hovedsak eldre kombinerte
ruteskip, men der passasjerføringen var
blitt sterkt redusert til under 12. Bergenske og Nordenfjeldske hadde flere gamle
skip til rådighet, som Nordenfjeldskes
lastebåter Prcesident Christie (1873) og
Henrik Wergeland (1883) og de kombinerte Trondhjem (1865), Olaf Trpgvesøn
(1876) og Sverre Sigurdssøn (1882) som
fortsatt hadde passasjersertifikat i 1925.

som Nordstjernen (1882), Capella og Sirius
Bergenske
gamlepassasjersertifi
passasjerskip
(1885) som hadde
alle mistet
katet i løpet av 20-årene. Vesteraalske
hadde Andences (1903) som hadde mistet
passasjerføringen allerede i 1916. Disse
kom til å utgjøre grunnstammen i kystgodsrutene.
Vesteraalske tok faktisk de friskeste
grep med rene lastebåten Rute 4 fra Oslo
ble på 1920-tallet betjent av dampskipene
Andences, Sortland (1906) og Hestmanden
(1911) samt de innkjøpte lastebåtene
Raftsund (bygd 1919) og Vaagan (bygd

Skipsmatrikkelen

Ved LeifK. Nordeide

Norsk Ordinært Register
2010
M/SNODENES
05.10.
M/S DOUBLE UP
07.10.
M/SSIEM DIAMOND
08.10.
M/SULSTIND
15.10.
M/SCARAMEL
15.10.
M/S IVAR SENIOR
15.10.
M/SPARADISE
19.10,
M/S MY KRISTINE
20.10.
Elkraftverk MORILDII
21.10.
M/F KORSFJORD
25.10.
M/SENDLESSDREAM
25.10,
M/S DIVA 1
26.10.
M/S VIGGO
29.10.
M/SVESTLINER
29.10.
M/S MIDNOR VIKING
29.10.
M/S REM VISION
01.11.
M/S BJØRG PAULINE
01.11.
M/SSIEM GARNET
12.11.
M/S MALIN
17.11.
M/S ANKENES II
18.11.
M/S BERNT OSKAR
18.11
Fl. SKARV FPSO
29.11.
Mudder DJUPHAVN
01.12.
Lekter STORSKARVEN
07.12.
M/SHERFØL
08.12.
M/S HOLIDAY
08.12.
M/FSELBJØRNSFJORD
08.12.
M/S STROMBOLI
09.12.
M/SHAVTIND
13.12.

3YTV
191 brt
LDWY
104 brt
LAXK
7473 brt.
LNBS
17 brt.
3YXK
33 brt.
3YJW
339 brt.
3YTB
brt.
3YNE
36 brt.
3YTO
196 brt.
LDTG
2971 brt.
3YJE
33 brt,
LKFU
40 brt.
3YCX
brt.
3YWE
324 brt.
3YJX
486 brt.
3YVE
5523 brt.
LFEG
2189 brt.
LCBN
7473 brt.
3YCC
36 brt.
3YPD
22 brt.
3YCU
490 brt.
LCFR
111914 brt.
LM8584
316 brt.
LM6254
504 brt.
LAXX
164 brt.
3YON
21 brt.
LIXG
2989 brt.
LCMN
1448 brt.
LCMP
1860 brt.

Racon AS, Søgne/Kristiansand (VA-18-S)
ex svensk reg. MONSUN (B.1968)
Double Up Shipping AS, Stavanger
ex Guernsey C.I., reg. DOUBLE UP (B.1973)
Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
Kleven Verft AS, Ulsteinvik (335)
Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland/Arendal
ex NOR.reg. ULLSTIND (B.1917)
Pro Marine AS, Oslo
ex Luxembourg reg. COMPLICE (B.2005)
Kristiansund Sjøtransport AS, Kristiansund
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. IVAR SENIOR (B.1983)
- Paradise Yachts AS, Vassøy/Stavanger
- ex britisk reg. ALL ABOUT PARADISE (B.1991)
- Lauritz Holsvik, Hovdebygda/Ålesund
- ex Gibraltar reg. BIMBA (B.2004)
- Hydra Tidal Energy Technology AS, Harstad
- Hydra Tidal Energy Technology AS, Harstad (1)
-FjordlMRF AS, Molde
- Gdansk Stocznia ARemontowa S.A., Gdansk (1994/4)
- Frode Sande, Øvre Ervik/Bergen
- Pr incess Yachts Int.PLC., Plymouth (V56139)
- Jarle Kraakevik, Sola/Stavanger
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. DIVA (B.2006)
- Kristoffer Eikehaug, Bergen
- ex norsk reg. (B.1925)
- Vestliner AS, Stadtlandet/Måløy (SF-91-S)
- ex Færøyane reg. REYNSATINDUR (B.1962)
- Kristiansund Sjøtransport AS, Kristiansund
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. (B.1995) ex NOR
- Troms Offshore MPSV c/o Pareto (Rem Maritime AS, Fosnavåg), Oslo/Fosnavåg
- ex Isle of Man reg. TROMS VISION (B.2010)
- Nordlaks Transport AS, Stokmarknes
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (142) Shipyard Bomex 4M Ltd., Zrenjanin (skrog)
- Zenith Energy Re. Ltd. (Siem Offshore AS, Kristiansand), Singapore/Kristiansand
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (337) JSC Kherson Shipyard, Kherson (skrog)
- Mikal Leigland, Strandvik/Bergen
- ex britisk reg. MALIN (B.2008)
- Ulf Ruben Skavik, Narvik
- ex norsk reg. (B.1978)
- Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N-20-MS
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (49)
Crist Spolka z.o.o., Gdansk (B-34-/3) (skrog)
- BP Norge AS, Stavanger/Sandnessjøen
- Samsung Heavy Industries, Gyeongsangnam (HN1763)
- Secora Maskin AS, Svolvær
- ex norsk (B.1982)
- Høgskolen i Bergen, Bergen
-ex norsk BULDRA (B.1977)
- Skip og Service AS, Sponvika/Halden
-ex finsk reg. HERMES (B.1976)
- Tormod Engelsen, Mathopen/Bergen
- Chantiers Jeanneau SA., Dompierre S/Yon
- FosenNarasos Sjø AS (ISM-ansv: Torghatten ASA, Brønnøysund), Trondheim/Bergen
- Fiskerstrand BLRT AS, Fiskarstrand (8) PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda (8-045) (skrog)
- Rødholmen AS, Lødingen/Harstad
- ex dansk reg. STROMBOLI (B.1995) ex norsk reg. TORBAS.
- Nordland Havfiske AS, Stamsund/Melbu
- ex dansk reg. POLAR AMAROQ(B.1997)
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M/S OCEAN STYLE
17.12.
M/SJUSTADREAM
17.12.
M/FTIDEFJELL
17.12.
M/S HITTERØY
20.12.
M/S SKAW-PRAWN
22.12.
M/SREMSUPPLIER
23.12.
M/S MY TIME OUT
24.12.
M/SMYMAGIC
24.12.
M/SFOLDAFJORD
29.12.

LCMG
36 brt.
LCLZ
33 brt.
LEKN
2879 brt.
LDUT
brt.
3YNV
252 brt.
3YMT
2175 brt.
3YWF
36 brt.
3YLJ
33 brt.
3YHT
183 brt.

- Christo Holding AS, Horten/Tønsberg
- Princess Yacht Int. PLC., Plymouth (P54160)
- Bengt Sverre Hagen, Stavanger
- Princess Yacht Int. PLC., Plymouth (V 56172)
- Tide Sjø AS, Bergen
- Fiskarstrand Blrt AS, Fiskarstrand (6) PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda(6/67-041)(skrog)
- Magne Storesund, Torvastad/Kopervik
- ex norsk ikke reg. FIA (B.1954)
- AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-21-G)
- ex dansk reg. MARIE VEST (B.1968)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- PT Nanindah Mutiara Shipyard, Batam (192)
- Westmarin Charter AS, Åkrehamn/Skudeneshavn
- exbristisk reg. CHILI (B.2003)
- Nils Olav Nergaard, Røyneberg/Stavanger
- ex britisk reg. (B.2009)
- FosenNamsos Sjø AS, Trondheim
- Brødrene AA AS, Hyen (261)

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2010
M/S AKER WAYFARER
01.10.
16697 brt.
M/S HÖEGH XIAMEN
47232 brt.
15.11.
M/S BOA BALDER
490 brt.
25.10.
M/S BOA BRAGE
25.10.
490 brt.
M/S BOA HEIMDAL
490 brt.
25.10.
M/S BOA NJORD
25.10.
490 brt.
M/S SIEM EMERALD
26.10.
7473 brt.
M/S SIEM SAPPHIRE
26.10.
7473 brt.
M/S HÖEGH TRANSPORTER
28.10.
57757 brt.
M/S OLYMPIC PEGASUS
04,11.
4477 brt.
M/S NORMAND PACIFIC
05.11.
9778 brt.
M/SSKANDIPEREGRINO
10.11.
3181 brt.
M/T VINLAND
10,11.
76567 brt,
M/S HÖEGH TRIDENT
11.11.
56164 brt.
M/T WINDSOR KNUTSEN
15.11.
87146 brt.
M/T CHAMPION TIDE
18.11.
26218 brt.
M/T SKS DOKKA
24.11.
65830 brt.
M/S BOURBON PERIDOT
29.11.
4375 brt.
M/S MORNING MERCATOR
29.11.
52422 brt.
M/T RIBERA DEL DUERO KNUTSEN
30.11.
111109 brt.
M/S SKANDI HERCULES
02.12.
8246 brt.

LAKM7
LAJM7
LALZ7
LAMA7
LAMB7
LAMC7
LARH3
LARG3
LAK07
LLWK3
LAIL7
LAID7
LAHC7
LAKP7
LAEE7
LALX7
LAKD7
LNHA3
LAKR7
LAHM7
LALR7

- Aker Ship Lease 1 AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen
- STX Norway Offshore AS, Søvik (718) STX Ro Offshore Tulcea SA, Tulcea (718) (skrog)
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.
- Xiamen Shipb.Industry Co. Ltd., Xiamen (XSI461B)
- Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet, Trondheim
- ex Tyrkia reg. BOA BALDER (B.2009)
- Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet, Trondheim
- ex Tyrkia reg. BOA BRAGE (B.2009)
- Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet, Trondheim
- ex Tyrkia reg. BOA HEIMDAL (B.2009)
- Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet, Trondheim
- ex Tyrkia reg. BOA NJORD (B.2010)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- ex NOR reg. SIEM EMERALD (B.2009)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- ex NOR reg. SIEM SAPPHIRE (B.2010)
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.
- ex Bahamas reg. HÖEGH TRANSPORTER (B.1999).
- Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund
- ex NOR reg, OLYMPIC PEGASUS (B.2002)
- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- Bergen Group BMV AS, Bergen (167) Stocznia Gdansk S.A., Gdansk (167/1) (skrog)
- Aker DOF Deepwater AS, Storebø/Bergen
- STX Vietnam Offshore Ltd., Vung Tau City (002)
- Ugland Shipping AS, Grimstad
- ex Canada reg. VINLAND (B.2000)
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.
- ex Bahamas reg. HÖEGH TRIDENT (B.1995)
- Knutsen Bøyelaster XIKS (Knutsen OAS Shipping AS, Haugesund.
- ex Malta reg. WINDSOR KNUTSEN ex NIS-reg.(B.2007)
- Champion Shipping AS, Paradis/Bergen
-ex Liberia reg. TIKHVIN (B.1996)
- SKS Obo & Tankers AS (KGJ Obo & Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen
- Hyundai Samho Heavy Ind. Co. Ltd., Samho (427)
- Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
- ex NOR reg. BOURBON PERIDOT (B.2005)
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.
- ex Bahamas reg. MORNING MERCATOR (B.1988)
- Norspan LNG VIII AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
- Daewoo Shipbuilding & Marine Eng.Ltd., Seoul (2275)
- DOF Inställer ASA (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- STX Norway Offshore AS, Aukra (722)
STX Ro Offshore Tulcea SA, Tulcea (722) (skrog)
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M/S HOEGH TROOPER
02.12.
M/S BOURBON PEARL
09.12.
M/T EMMA VICTORY
10.12.
M/S MERLIN ARROW
20.12.

LAKQ7
56164 brt.
JWQW3
4293 brt.
LALY7
26218 brt.
LAMG7
36008 brt.

- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.
- ex Bahamas reg. HÖEGH TROOPER (B.1995)
- SNC Bourbon Pearl (Bourbon Offshore Norway AS), Marseille/Fosnavåg
- ex NOR reg. BOURBON PEARL (B.2007)
- Emma Victory AS, Bergen
- ex Liberia reg. TROITSK (B.1996)
- Gearbulk Shipping AS (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Fyllingsdalen/Bergen
- ex Bahamas reg. MERLIN ARROW (B.1999)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
August 2010:
M/S SAMANTA (LMPE) (39/-/1961) - fra Kristiansund Dykkerklubb, Kristiansund/
Tromsø til Torkel Engelsgjerd, Halden/Tromsø.
Oktober 2010:
M/S ANTARTIC NAVIGATÖR (LAXU) (6.809/4.065/1996/07) ex ATLANTIC NAVI
GATÖR - 08 ex AMERICAN MONARCH - 02 - fra Aker Biomarine Antarctic
AS, Stamsund/ Svolvær til Navigatör Marine AS, Oslo/Svolvær og slettet i
merkeregisteret.
M/S CHAIN TRIMMER (LADB) (532/772/1976) ex DAN TRIMMER - 05 ex AN
GELA HELEN - 98 ex WESTANVIND - 95 ex BULK SEA - 89 ex ESPERANZA
- 87 ex BULK SEA - 85 ex ANGELA HELEN - 81 ex FRENDO NORDEN - 77Chain Services AS, Torvastad/ Haugesund (ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult
Management AS, Skudeneshavn), ommålt til 497 brt.
Fl.kran CONLIFT (LHNE) (2.372/4.064/1978) - fra Aker Marine Contractors AS,
Oslo til Eide Marine Services AS, Høylandsbygd, hjemsted endret fra Oslo til
Bergen og omdøpt til EIDE LIFT 6.
M/S GG HUNTER (LHLW) (453/417/1978/94) ex UTSIRA I - 07 ex UTSIRA - 04 ex
FOLLA - 94 - fra Shipping AS, Stavanger/Haugesund til Hunter Marin AS,
Sandnes/Haugesund, omdøpt til HUNTER STAR.
Lekter GHK BARGE 01 (LK7790) (4.062/-/1984) ex EIDE BARGE 34 - 07 ex H 301
- 02 - fra DNB NOR Finans AS, Bergen til DNB NOR Bank ASA, Oslo/Bergen.
M/S GUARD VALIANT (LIQC) (556/B/1939/80/83/93/97) ex M. VALIANT - 97 ex
CAM VALIANT - 95 ex STRILTREFF - 89 ex MANON - 87 ex BERG KARL 66 ex THORGAUT - 55 - fra Valiant AS, Hafsfjord/Haugesund til Tananger
Offshore AS, Hafrsfjord/Haugesund.
M/S HAVØRN (LHGV) (278/350/1994) - Aspøy AS, Ålesund, ommålt til 391 brt.
M/S HMA VOYAGER (LIBB) (33/-/1995) ex PRINCESS TIGER LILY - 09 - fra
Høglund Marine Automasjon AS, Tolvsrød/Tønsberg til Kåre Høglund,
Tønsberg.
M/F INNVIK (LLRE) (993/-/1967) - fra Nordic Black Theatre, Oslo/Måløy til Rune
Borknes, Oslo/Måløy.
M/S KV BARENTSHAV (LAQL) (4.025/2.100/2008) - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg
(ny drift/IMS-ansv.: Reinøy Management AS, Fosnavåg).
M/S KV BERGEN (LAQM) (4.025/2.100/2010) - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg samme som KV BARENTSHAV.
M/S KV FARM (LNRF) (761/388/2007) - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg (endret ISM
ansv.: Reinøy Shipping AS, Fosnavåg til Remøy Management AS, Fosnavåg).
M/S KV HEIMDAL (LNRR) (761/388/2007) - SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg - samme
som KV BARENTSHAV.
M/S KV NORNEN (LNPS) (761/388/2006) ex NORNEN - 07 - SEB Njord AS, Oslo/
Fosnavåg - samme som KV BARENTSHAV.
M/S LEISKJÆR (LM6644) (24/-/1978) - fra Frøya Havfiskesenter AS, Norddyrøy/
Svolvær til Torbj. Johansen AS, Norddyrøy/Svolvær.
M/S LET=S FLY (LLFT) (14/-/1988) - fra Lets Fly DA c/o Sundby Jacobsen Ltd.
(Thomas Jacobsen, Blommenholm), Snarøya/Oslo til Fornebu Bilsenter DA
(Thomas Jacobsen, Nesøya), Fornebu/Oslo.
M/S MEMENTO II (LAKS) (33/-/2007) ex PELIKA VI - 09 - fra Tom Wilhelmsen,
Nesøya/Hamar til Tom-Erik Østerud, Jessheim/Oslo.
M/S NORTHERN COMMANDER (JWZH) (3.149/2.590/1986) ex GULLBAS - 97
- Trico Shipping AS, Haugesund/Ålesund (ny drift: Trico Supply AS, Hauge
sund).

M/S NORTHERN CRUSADER (LDYP) (2.345/2.783/1992) ex MONIKA VIKING 97 - Trico Shipping AS, Haugesund/ÅLesund (ISM-ansv.: Eidesvik AS, Bømlo)
(ny drift: Eidesvik Shipping AS, Bømlo).
M/S NORTHERN WAVE (LLXK) (3.709/4.500/2002) - samme som NORTHERN
COMMANDER.
M/S NYBRÆNA (LDKX) (54/-/1960) - fra Nybræna AS, Sennesvik/Bodø til Kystlaget
Nybræna, Saltstraumen/Bodø og slettet i merkeregisteret.
M/S OCEAN VIKING (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex VIKING FIGHTER - 05 ex
TENDER FIGHTER - 91 - fra Sartor Offshore Cork Limited (ISM-ansv.: Sartor
Offshore Management AS, Steinsland), Cork/Bergen til Ocean Viking AS
(Sartor Offshore Management AS), Steinsland/Bergen. I nov.endret adresse
fra Steinsland til Ågotnes
M/S ODA (LMTT) (18/-/1991) - fra Erik Roede AS, Nesbru/Oslo til Erik Lars Roede,
Heggedal/Oslo.
Lekter OSIRIS (LG2674) (134/-/1994) - fra DNB NOR Finans AS (Frode Martinsen,
Råde), Bergen/Fredrikstad til DNB NOR Bank ASA (Frode Martinsen, Råde),
Oslo/Fredrikstad.
M/S PRETTY FAIR (LNTW) (38/-/2008) - fra Henrik Thoresen, Nesøya/Oslo til
Sverre Rudolf Syberg, Bekkestua/Oslo, omdøpt til AMARONE.
M/S SAN ELÉN (LMGV) (101/-/2002) - fra Kjell Kvaale Andersen & Co„ Porsgrunn/
Oslo til Kjell Kvaale Andersen & Co. (Kjell Kvaale Andersen), Skien/Oslo.
M/S SEA EXPRESS (LNJC) (35/-/1984) ex AURLANDSFJORD - 06 ex FJORDFART
- 94 ex GULLVING - 94 - fra Nils Agasøster Båtservice, Fitjar/Harstad til Nils
Agasøster Båtservice c/o Nils Roald Agasøster, Fitjar/Harstad
M/S SEA MISTRESS (LMUI) (40/-/2004) - fra Bjørn Andre Lerøen, Morvik/Bergen
til Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen, deretter til Kello AS, Storebø/
Bergen.
M/S SPITSBERGEN (LAYS) (463/438/1965) ex EURIKA - 08 ex WILLEKE - 06 ex
WILLEM SR. - 01 ex STEADY - 92 ex YVONNE - 89 - Spitsbergen Seafish AS,
Stokmarknes/Tromsø, ommålt til 472 brt.
M/S STRANDLANDET (LKUE) (21/-/1911) ex RIND - 03 ex RAGNVALD I - 86
ex TRYG -? - fra Hammerø Shipping AS, Sunde i Sunnhordland/Bergen til
Hallvard Hammerø, Sunde i Sunnhordland/ Bergen.
M/S THE MILLENIUM (LLET) (57/-/2000) ex MOONLIGHT PRINCESS II - 05 - fra
Einar Johan Holst, Nesoddtangen/ Tønsberg til AC Nor Gruppen AS, Tønsberg.
M/S TROMS ARTEMIS (LCIZ) (4.366/4.900/2010) - fra Solvik Offshore IIIKS c/o
Shape Management Austevoll AS (Troms Offshore AS, Tromsø), Torangsvåg
til Havila PSVIII KS c/o Pareto Business Management AS (Havila Shipping
ASA. Fosnavåg), Oslo, hjemsted endret fra Tromsø til Fosnavåg og omdøpt
til HAVILA COMMANDER.
M/S XENON XS (LAZI) (54/-/1997) - fra Knutsen Båt & Yacht AS, Stavanger til
Knutsen Yacht & Limousine Utleie AS, Stavanger
M/S ÅRSUNDFJORD (LJCE) (30/-/1941) - fra Oddbjørn Aanes, Kristiansund til
Bjørn Ottar Åsmul, Sandstad/Kristiansund.
November 2010:
M/S AQUA-BOY (LKYK) (312/340/1982/97) ex KONKURS I - 88 ex ANTONSEN
SENIOR - 87 ex PEER GYNT - 84 - fra Aqua Ship ANS (Audun Roar Knarvik),
Rong/ Bergen til Grip Shipholding AS, Kristiansund/Bergen.
M/S ARCTIC EXPLORER (LAJL) (25/-/1986) ex WHITE SWAN - 88 - fra Jon Pall
Gardarsson, Oslo/Svolvær til Helga Geirsdottir, Oslo/Svolvær.
M/S BIOSTAR (LAPY) (639/541/1968/84) ex LEIKING - 94 ex KVARTEN - 86 - Biostar
AS, endret adresse fra Henningsvær til Svolvær, hjemsted fortsatt Svolvær.
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M/S OCEAN PRINCE (LAZP) (1.322/1.120/1976) ex VIKING PRINCE - 05 ex STAD
SUPPLIER - 89 - Sartor Offshore Cork Limited (ISM-ansv: Sartor Offshore
Management AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Cork/
Bergen.
M/S OCEAN PRODUCE (JWLO) (1.310/1.050/1974//85) ex SØLVBAS- 06 ex NOR
MAND PRODUCE - 85 - Ocean Rescue KS c/o Fearnley Finans ASA (ny ISM
ansv: Sartor Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen.
M/S OCEAN SKY (LHVF) (1.314/1.110/1975) ex PAN SKY - 95 ex FAR SKY - 90 ex
STAD SKY - 86 - samme som OCEAN PRINCE.
M/S OCEAN SPIRIT (JWOO) (2.173/2.512/1983) ex FAR SPIRIT - 05 ex LOCH
SHUNA - 89 ex FAR SPIRIT - 87 ex STAD SPIRIT - 86 - Nor Spirit AS (ISM
ansv: Sartor Offshore Management AS, endret adresse fra Steinsland til
Kystbasen Ågotnes), Bodø/Bergen.
M/S OCEAN SUN (JXGD) (608/600/1970/86/87) ex BRÅHOLMEN - 05 ex BROA - 81
ex BONN - 76 - fra Sun Transport AS, Bergen til Norsk Megling & Auksjon
AS, Bodø og hjemsted endret fra Florø til Bodø.
M/S OCEAN SURF (LJCG) (1.971/3.115/1998) ex NORT TRAVELLER - 01 ex STOUT
TRUCK - 02 - Ocean Lanhoy KS c/o Fearnley Finans ASA (Sartor Offshore
Management AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Oslo/
Bergen.
M/S OCEAN TROLL (LNBZ) (2.516/2.350/1984/91/95) ex VIKING TROLL - 06 ex
KONGSTEIN - 87 - samme som OCEAN KING.
M/S OKSØY (LMJD) (93/-/1964) - Porsgrunn Kommune, (ny drift: Porsgrunn Kom
munale Fjordbåter, Brevik), Porsgrunn/Brevik.
M/S POLARVINDII (LHEY) (37/-/1943) ex BRANNMANN -09 - fra Hanne Marit
Rundhovde, Etne/Haugesund til Hanne Marit Rundhovde Kaldheim, Etne/
Haugesund.
M/S ROSS (LEUB) (1.074/1.800/197080/81) ex FREITIND - 09 ex IMPERATOR - 07
ex EIKENES - 06 ex HARDING FALCON - 00 ex HERØY - 98 ex STENFOSS - 92
ex CARL JACOB - 74 - fra Rossø AS, Kristiansund til Finn Olsen Rederi AS,
Bodø, omdøpt til CANLILL og hjemsted endret fra Kristiansund til Bodø.
Lekter S 300 (LK7306) (343/-/2001) ex S 240 - 09 - Skanska Norge AS, Oslo, ommålt
til 284 brt.

M/S BJØRNHAUG (LJOK) (245/-/1966/83) - fra H. P. Holmeset AS, Vatne/Ålesimd
til Bjørnhaug AS (Ola Engeset Grytestrandaco), Vatne/Ålesund og slettet i
merkeregisteret.
M/S CLIPPER (LLGT) (90/-/1982) - Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger (drift
til L. Rødne & Sønner AS, Sjernarøy).
M/S ELARIDA (LEZK) (30/-/1987) ex ROYAL QUEEN - 93 - Yngve Haver Levang,
Straume, omdøpt til VILLEMO og hjemsted endret fra Oslo til Bergen.
M/S ENERGY GIRL (JWTQ) (2.562/3.230/1985) ex ARIES GIRE -10 ex ACTIVE
GIRE - 08 - Golden Energy Offshore Services AS (ny ISM-ansv: Golden Energy
Offshore Management AS, Ålesund), Ålesund
M/S ENERGY LORD (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex ARIES LORD -10 ex ACTIVE
LORD - 08 ex GRO VIKING - 02 ex LORD SUPPLIER - 90 - samme som
ENERGY GIRL.
M/S ENERGY SWAN (LFUR) (4.200/5.000/2005) ex ARIES SWAN -10 ex ACTIVE
SWAN - 08 ex VIKING SWAN - 07 ex ACTIVE SWAN - 05 - samme som
ENERGY GIRL.
M/F FANAFJORD (LNZV) (6.904/1.025/2006) - fra Fjordl Nordvestlandske AS, Florø
til Fanafjord KS (ISM-ansv: Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø), Fosnavåg/Florø.
M/S FREIFJORD (LIFI) (731/1.150/1965/83/94) ex IMPERATOR - 06 ex FONNTIND
- 05 ex ØKSØY - 79 ex AUSTRI - 77 ex ALFSNES - 76 ex FRENDO SIMBY - 75
ex BERGO - 75 ex LUTRO - 75 - fra Jossund AS, Brekstad/Kristiansund til
Alutrans AS (ISM-ansv.. Torhus Shipping AS), Molde/Kristiansund.
M/S HAKO (LHBN) (1.493/1.645/1971) ex SEA GIRL - 94 - Halvorsen AS, Torvastad/Kopervik (ny ISM-ansv: Karmøy Skipsconsult Management AS,
Skudeneshavn).
M/S HAVELLATO (LDLV) (39/-/1952) - fra Håholmen Eiendom AS, Molde/Bergen
til Skipsaksjeselsskapet Mørejarl AS, Molde/Bergen.
M/S HAVGULA (LMGC) (-/-/1932) - fra Ole Andre Aasli, Fredvang/Svolvær til Nord
skott Gammelbåtforening, Leinesfjord/Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S HJELMEN (LCOG) (48/-/1962) ex HARRY BORTHEN I - 06 - fra Hanson
Sjøtransport AS, Aukra/Molde til Hjelmen AS, Vestnes/Molde.
M/S IKAROS (LJXA) (28/-/1973) - fra Bjørn Sigve Heimvik, Tysværvåg/Bergen til
Are Raknes, Skien/Bergen.
M/S KOBBEN (LEGJ) (48/-/1901/65) - fra Sigmund Kolsrud (Roger Bjelde), Bergen/
Halden til Ella Marie Solesvik, Nordstrøno/Halden.
M/S KV TOR (LNRO) (761/388/2007) - Rem Valhall AS (ny ISM-ansv.. Reinøy
Management AS), Fosnavåg.
M/S KVITSERK (LNHX) (17/-/1994) - fra Håholmen Eiendom AS, Molde/Ålesund
til Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS, Molde/Ålesund.
M/S LYNGHOLMEN (LMFR) (80/-/1955) ex HANKØ - 93 ex OFREDAL - 85 - Lyng
holmen, Brevik, hjemsted endret fra Tvedestrand til Brevik.
M/S LØFJELL (LADI) (33/-/1949) - fra Kystlaget Sandnes, Sandnes/Stavanger til
Alf Middelthon, Stavanger.
M/S MEGA MAMMUT (LANF) (269/130/1998) ex MONTSACOPA - 07 - fra Øde
gaard Berging AS, Ålesund til Bukser og Berging AS, Oslo/Ålesund.
M/S MODESTY (LAHP) (31/-/1990) ex PROVIDENCIA - 07 - fra Pål-Arne Nauf,
Billingstad/Oslo til Jan Petter Riis-Hansen, Slemmestad/Oslo.
M/S NORDIC STAR (LHLF) (34/-/1982) ex STEIGFART -10 ex ULVÖKUNGEN -94
ex SNARVEIEN - 92 ex MJØSLYN - 88 ex RYGERSKYSS - 87 - fra Finn Olsen
Rederi AS, Bodø til Salten Cruise AS, Bodø.
M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1,200/1980/97) ex STIRLING TERN - 97 Sartor Offshore Alpha AS (ISM-ansv: Sartor Offshore Management AS),
endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes, hjemsted fortsatt Bergen.
M/S OCEAN FLOWER (JWVF) (1.274/797/1974/85) ex NORMAND FLOWER - 85
- Ocean Rescue KS c/o Fearnley Finans ASA (ISM-ansv,: Sartor Offshore Mana
gement AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen.
M/S OCEAN KING (LNAB) (2.295/3.200/1984/01) ex VIKING QUEEN - 06 - Ocean
Lanhoy KS c/o Fearnley Finans ASA (ISM-ansv: Sartor Offshore Management
AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen.
M/S OCEAN MAINPORT (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex OLYMPIC COMMANDER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER - 82
- Ocean Mainport KS e/o Fearnley Finans ASA (ISM-ansv: Sartor Offshore
Management AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Oslo/
Bergen.

Lekter S 301 (LK7309) (343/-/2001) ex S 241 - 09 - Skanska Norge AS, Oslo, ommålt
til 284 brt.
M/S SARTOR (LLFP) (2.019/2.215/1976/04) ex NORTHERN VIKING - 04 ex VE
RONICA VIKING - 97 ex SEALION COLUMBIA - 91 ex ACTIVE DUKE - 84
- Sartor Offshore Aberdeen Limited (ISM-ansv: Sartor Offshore Management
AS, endret adresse fra Steinsland til Kystbasen Ågotnes), Banchory/Bergen.
M/S SIGFART (LFHE) (158/203/1914/66) ex BØMLO - 96 ex KOPERVIK - 85 ex
ØKLANDSNES ex MUSCA ex VULGANUS - fra Ronny Stabben, Nordstrøno/
Haugesund til Løkeland eiendom AS, Atløy/Haugesund.
M/S SKOGSØY (LKJG) (114/-/1982/00/04) ex ØKSNESVÆRING -10 ex BREIVIK
BUEN - 04 ex VIKANØY - 95 ex OLE OSKAR - 87 - fra Øksnes Kystfiske AS,
Myre/ Sortland til Sørvik Fisk AS c/o Frank Harald Bensvik, Værøy/Sortland
og slettet i merkeregisteret.
M/S SOLBRIS SENIOR (JXSF) (76/-/1987/90/92/98) ex HARTO JUNIOR - 00 ex
OPAL - 90 - fra Havdrøn AS, Hjellestad/Florø til Tollevik AS, Haugesund/Florø
og slettet i merkeregisteret. I desember omdøpt til SCOMBRUS.
M/S VESTVÅG (LJXR) (24/-/1949) - fra Arnt Ove Johannessen, Hafrfjord til Unni
Sundland, Søreidgrend, hjemsted endret fra Skudeneshavn til Bergen.
Desember 2010:
M/S ARNØYTRANS (LCVH) (282/356/1926/50/96) ex FISKTRANS - 99 ex ODD
OSCAR - 83 ex JOHAN E - 78 ex POL III - 49 - fra SG Finans AS (Spon Fish
Transport AS, Kirkenes), Lysaker/Vardø til Skärholmen Invest Ås, Klep
pestø/Vardø.
M/S BAMSE BRAKAR (JWRU) (787/71968/79/91) ex DIGERNES - 89 ex KLEP
PESTØ - 86 - fra Nesodden-Bundeljord Dampskipsselskap AS, Oslo til Fjord
service Sogn og Fjordane AS, Aurland/Oslo.
Lekter BOABARGE 36 (LG3025) (8.763/-/2010) - Boa Barge AS, Trondheim, om
målt til 9.784 brt.
M/F BOKNAFJORD (JWYV) (3.692/-/1986/01) ex BJØRNEFJORD - 01 ex AUSTR
HEIM - 95 - fra Tide Sjø As, Bergen til Bastø Fosen AS (ISM-ansv: Torghatten
ASA, Brønnøysund), Trondheim, omdøpt til BASTØ IV og hjemsted endret
fra Stavanger til Horten.
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M/S BORA TUG (JXTC) (103/-/1956) - fra Bora Sandfrakt AS, Hareid til Stord
Cruise Service AS, Sagvåg, omdøpt til SJØBAS og hjemsted endret fra Åle
sund til Haugesund.
M/S COAST BERGEN (LLEB) (54/-/2000) ex KEISER WILHEM - 09 ex VILHELM
KRAG - 03 - 62 Nord Cruises AS, Ålesund, omdøpt til KEISER WILHELM.
M/S FISKAR (LAYI) (49/-/1956) ex FISKØY - 08 ex VEIDING - 96 ex METRO 85 - fra Arnøyhamn Fiskarlag, Arnøyhamn/Bergen til Vesterålen Båtlag,
Sortland/Bergen.
M/S FRØYFISK (LLHF) (496/-/2001) - fra Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim til
Sølvtrans Rederi AS, Ålesund.
M/S FRØYHAV (LLZD) (499/-/2003) - fra Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim til Sølv
trans Rederi AS, Ålesund.
M/S GALANT (LCIV) (24/-/1954) - fra Havstål AS, Ålesund/Kristiansand til Hareid
Dykkerklubb, Hareid/Kristiansand og slettet i merkeregisteret.
M/S GAMBLER (JWUJ) (57/-/1982) - Premar AS c/o Kurt Andre Strømmen, Rugsund/Måløy, omdøpt til STAD BERGEN.
M/F GLUTRA (LJZB) (1.651/640/2000) - Fjordl MRF AS, Molde, ommålt til 2.268 brt.
M/S GRIPFISK (LIQX) (475/600/1997) - fra Remøyværing AS, Leinøy/Fosnavåg til
Fosnavaag Wellboat AS, Fosnavåg.
M/S HARDSJØ (LDVN) (36/-/1952) ex KORSFJORD - 85 - fra Hardsjø Marine
AS v/Magnus Stangeland, Storebø/Bergen til Austevoll Båt og Cruise AS,
Storebø/Bergen.
M/F HEILHORN (LHAD) (772/-/1978) ex FJORD ØYE - 08 ex HERTUG SKULE
- 07 ex STORDAL - 89 - fra Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund
(ISM-ansv.: Veolia Transport Nord AS, Hammerfest) til FosenNamsos Sjø
AS (ISM-ansv.: Torghatten ASA, Brønnøusund), Trondheim/Brønnøysund.
M/S HELLARNES (JXAA) (31/-/1974) ex LEPSØY - 01 ex NILFISK - 96 - fra Per
Arne Knutsen, Moss til Ketil Sirevaag, Hellvik/Moss.
M/S JULIANE (LHTG) (48/-/1907) - fra Hard Willy Berge, Ranheim/Trondheim til
Tore Valsø, Heimdal/Trondheim.
M/S LADY JAMILA (LJZR) (-A/1971) ex FANTASY - 99 - fra Torbjørn Bull, Straume/
Bergen til Frits-Kåre Gjervik, Bruvik/Bergen, omdøpt til LADY SHEKINA.
M/S LY STORM (LJLZ) (17/-/1913) ex STORM - fra Storm SY AS, Snarøya/Oslo til
Sameiet SY Storm, Vollen/Oslo.
Lekter MUDDER 077 (LK6201) (150-/1993) - fra Secora Maskin AS, Svolvær til
Arctic Seaworks AS, Hammerfest, omdøpt til ASW MUDDER 01 og hjemsted
endret fra Svolvær til Hammerfest.

M/S VIKTORIA LADY (LAFM) (1.186/700/2006) ex ASPØY - 09 - fra Remøyværing
AS, Fosnavåg til Fosnavaag Wellboat AS, Fosnavåg
M/S VIKTORIA VIKING (LCLO) (1.214/-/2009 - fra Remøyværing AS, Leinøy/
Fosnavåg til Fosnavaag Wellboat AS, Fosnavåg.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2010:
M/S ASTREA (LAZA5) (9.528/6.672/1991) - Finland RoRo KS (ISM-ansv.: Wilhelm
sen Ship Management AS, Lysaker, endret forr.adr. fra c/o Fearnley Finans
(Prosjekt) AS, Oslo til c/o Fearnley Finans Management AS, Lysaker).
M/T JO SELJE (LAJC7) (22.415/36.800/1993) - J.O.Odfjell Chemical Carriers III B.V.
(J.O.Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen, omdøpt til SELJE.
M/T MARIDABOREAS (LAEX7) (10.549/15.212/2007) - Scandinor AS (STXNorway
Offshore AS, Ålesund), Brevik/Porsgrun, omdøpt til TERNEN.
M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (8.380/4.000/1995) - Oslo Explorer Plc.
(Repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway)
AS, Lysaker), Douglas/Bergen, ommålt til 9.980 brt.
M/T RATHROWAN (LAHY5) (2.920/4.059/1991) - fra Gearbulk Shipowning
Limited (repr.: Kriship Chartering AS, drift; Kristian Jebsen Skipsrederi AS,
Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen til Gearbulk Shipping AS, Fyllingsdalen/
Bergen. I desember til Gearbulk Shipping AS, Laksevåg/Bergen (og drift:
Gearbulk Norway AS, Laksevåg).
M/T SIGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13,524/1985) ex IGLOO ESPOO - 04 - fra
Sigloo Gas KS c/o Eitzen Maritime Services ASA, Lysaker/Oslo til Eitzen
Ethylene Carriers A/S (repr.: Sigloo Gas KS, Oslo, drift: Klingen Shipping AS
c/o Montana Agencies Ltd. A/S, Oslo), København/Oslo
M/T SIGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.520/1989) ex IGLOO HAV - 04 ex GUDRUN
MÆRSK - 95 - samme som SIGLOO ESPOO.
M/T SIGLOO TOR (LAXY4) (11.191/14.489/1989) ex IGLOO TOR - 04 ex GJERTRUD
MÆRSK - 95 - samme som SIGLLO ESPOO.
M/S SILVER CAPE (LAKV6) (6.421/6.807/1990) ex CAPE FINISTERRE - 06 - fra
Silver Cape KS (Fjord Shipping AS), Måløy/Bergen til Silver Cape II AS (Fjord
Shipping AS), Måløy/Bergen.
M/T TÄRNDAL (LAFS5) (5.685/8.269/1998) ex DICKSI ;05 - fra Tärntank Rederi
Aktiebolag (Tarnshipping AS, Ulsteinvik), Donsö/Ålesund til Tarnshipping
AS, Ulsteinvik/Ålesund, omdøpt til TARNDAL.

M/S MYTILUS (JXMN) (28/-/1945) - fra Egil Jensen, Morvik/Bergen til Tomm
Anderssen, Kjerrgarden/Bergen.
M/S NIDARØ (JWMS) (598/1.030/1965/90/05) ex BRIT MARI - 84 ex NORMANNES
- 74 ex BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72 ex JEFFMINE - 72 - fra Bulkship
AS, Harstad til Bogtind AS (Geir Hokland AS), Harstad.
M/S POKERFACE (LGJA) (33/-/1995) ex HONEY BEAR -10 - fra Kenneth Hermann
Aase, Lillesand til Kristian Herlofsen, Kristiansand, omdøpt til CHALUPAS
II og hjemsted endret fra Lillesand til Kristiansand.
M/S POSEIDONII (LNZC) (88/-/1958) - Poseidon Jan Welde (Jan-Welde), Stavanger,
ommålt til 80 brt.
M/S RAMSØY (LJZS) (40/-/1981/00) ex FJORD CHARTER - 04 ex RAMSØY - 01 - fra
Nordplast AS, Tromsø til Tromsø Elektromekaniske (TEMEK) AS, Tromsø og
hjemsted endret fra Bergen til Tromsø.
M/S RONJA COMMANDER (LAGR) (1.021/900/2003) - fra Frøyfisk AS (ISM-ansv.:
Sølvtrans Management AS), Ålesund til Sølvtrans Rederi AS, Ålesund.
M/S ROY KRISTIAN (LEKA) (494/-/2001) ex RUNE VIKING - 06 - fra Frøyfisk AS,
Ålesund til Sølvtrans Rederi AS, Ålesund.
M/S SIDDIS SUPPLIER (3YTJ) (2.656/3.350/2010) - fra Siddis Skipper II AS (O.
H, Meling & Co. AS),Stavanger til Siddis Supplier AS (0. H. Meling & Co.
AS), Stavanger.
M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96 - Fjordl Fylkesbaa
tane AS, Florø/Måløy (endret ISM-ansv.fra Fosen ASA, Trondheim til Fjordl
Fylkesbaatane AS, Florø).
M/S SPRAY (LAGG) (24/-/2005) ex SU SU -10 - fra Triceps AS, Oslo til Steinar
Stefanussen, Oslo.
Lekter T.V.3 (LM4758) (98/-/1970) - fra STX Norway Offshore AS, Brattvåg/ Kragerø
til STX OSV AS, Ålesund/Kragerø.
Lekter T.V.4 (LM4757) (98/-/1970) - samme som T.V.3

November 2010:
M/T FOSTRAUM (LEJE3) (2.470/2.910/1991) - fra Fostraum KS c/o R.P.Equity
AS, Bergen til Utkilen Shipping AS, Bergen (ISM-ansv. Fortsatt Utkilen AS,
Bergen).
M/S GEO CHALLENGER (LAPIS) (7.127/5.197/2000) ex OCEAN CHALLENGER 05 - Exploration Investment Resources II AS (DOF Management AS, Storebø),
Laksevåg/Bergen, omdøpt til OCEANIC CHALLENGER.
M/T JO SEQUOIA (LAVB5) (23.129/37.620/2003) - Blaf (No. 10) Limited (repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Jo Tankers AS, 5257 Kokstad), Basingstoke/
Bergen, omdøpt til SEQUOIA.
M/S TIJUCA (LAFV7) (71.673/30.089/2008) - fra Wilhelmsen Lines Shipowning AS
(ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Lysaker/
Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning Malta Ltd. (repr.: Wilhelmsen
Lines AS, drift: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker),
Balzan/ Tønsberg.
M/S TIRRANNA (LAFU7) (71.673/29.936/2009 - samme som TIJUCA.
M/S WILSON EXPRESS (LAKG5) (6.182/5.864/1983) ex GREEN BERGEN - 04 ex
BENTAGO - 98 - fra Green Maritime AS (Green Management AS), Nesttun/
Bergen til Wilson Shipowning II AS (Green Management AS), Nesttun/Bergen.
Desember 2010:
M/T BERGE DANUTA (LAQA5) (49.288/56.824/2000) - Bergesen Gas Shipping
AS (BW Fleet Management AS), Oslo/Stavanger, omdøpt til BW DANUTA.
M/T CHAMPION TRUST (LALF7) (26.218/42.491/1995) ex TRIGOR -10 - fra
Champion Shipping AS, Paradis/Bergen til Trust AS, Paradis/Bergen.
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M/S DYVIPAMPLONA (LALG5) (37.237/12.778/2000) - Dyviships IV AS c/o Dyvi
AS, Oslo (ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS), Oslo),
omdøpt til NOCC PAMPLONA.
M/S FALCON (LAIP6) (31.027/31.908/|980/07) ex HEAVYLIFT FALCON - 09 ex
WILLIFT FALCON - 08 ex NILOS - 06 ex NILE - 95 ex WORLD ZEAL - 90 OHT Falcon AS, Oslo (endret drift fra Wilhelmsen Marine services AS, Oslo
til Offshore Heavy Transport AS, Oslo).
M/S LINE (LAVE5) (2.973/3.850/1876) ex SWIFT - 02 ex BELL SWIFT - 97 ex JAN - 91
ex ARFELL - 90 ex JAN - 87 - fra SIA Wagle Ltd.JRolf Wagle AS, Oslo), Liapaja/
Levanger til Wagle Holding AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger.
M/S LISBETH (LARQ2) (1.564/1.195/1972) ex CAROLINA - 02 ex BELLATRIX - 89
ex THIES - 84 - fra SIA Wagle Ltd.fRolf Wagle AS, Oslo), Liapaja/Levanger til
Wagle Holding AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger.
M/S LIV (LARJ5) (3.694/4.341/1977) ex PETER KNUPPEL - 01 ex ZIM BLACK SEA
- 01 ex PETER KNUPPEL - 00 ex MAERSK TEMPO - 91 ex PETER KNUPPEL
- 87 ex CITY OF SALERNO - 86 ex PETER KNUPPEL - 84 ex KATHERINE
BORCHARD - 83 ex PETER KNUPPEL - 82 ex EUROBRIDGE LINK - 80 ex
PETER KNUPPEL - 78 - fra SIA Wagle Ltd.(Rolf Wagle AS, Oslo), Liapaja/
Levanger til Wagle Holding AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger.
M/S MERLIN ARROW (LAMG7) (36.008/55.497/1999) ex TORTEN - 04 - Gearbulk
Shipping AS (endret ISM-ansv.: fra Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS,
Fyllingsdalen til Gearbulk Norway AS, Laksevåg), endret fra Fyllingsdalen
til Laksevåg/Bergen.
M/S ODIN VIKING (JWMT3) (2.725/3.300/2003) ex A.H.SAN FRUTTUOSO - 06
- Partrederiet Odin Viking DA (best.reder: Rolf Svein Skaarberg, Oslo og
drift; Viking Supply Ships AS, Kristiansand), (drift endret til Trans Viking
Management AS, Kristiansand og best.reder både Rolf Svein Skaarberg, Oslo
og Viking Supply Ships AS, Kristiansand), Kristiansand.
M/S SEISRANGER (LGKM3) (5.475/2.495/1993) - fra E. Forland AS, Paradis/Bergen
til Seisranger AS (E. Forland AS), Paradis/Bergen.
M/S SILVER CAPE (LAKV6) (6.421/6.807/1990) ex CAPE FINISTERRE - 06 - fra
Silver Cape KS (Fjord Shipping AS, Måløy), Måløy/Bergen til Silver Cape II
AS (Fjord Shipping AS, Måløy), Måløy/Bergen.
M/S SILVER HORN (LAKU6) (6.419/6.830/1991) ex CAPE PALMAS - 06 ex BLUE
CREST - 99 - fra Silver Horn KS (Fjord Shipping AS, Måløy), Måløy/Bergen
til Silver Horn II AS (Fjord Shipping AS, Måløy), Måløy/Bergen.

M/S VARANGERFJORD (LGWD) (1.656/2.630/1975) ex VARANGER -09 ex RANAFJORD - 07 ex HILROS - 93 ex UME - 85 - Finn Olsen Rederi AS, Bodø/
Vardø - slettet 19.10.2010 - overført til Finn Olsen Rederi As, Basseterre, Saint
Kitts og Nevis, omdøpt til RANAFJORD med signal V4C02.
November 2010:
M/S BOURBON PERIDOT (LNHA) (4.375/5.000/2005) - Bourbon Ships AS (Bour
bon Offshore Norway AS), Fosnavåg - slettet 29.11.2010 - overført til NIS,
samme navn med signal LNHA3.
M/S FRAMFJORD (LGRU) (193/-/1969/79/86/94) ex SOTRA - 08 ex STURE-GØ
RAN - 05 ex SIRAFJORD - 85 - Fonnes Offshore AS, Fonnes/Bergen - slettet
15.11.2010 - solgt til Northsea Offshore Service BV (Glomat Shipmanagement
BV), Panama, omdøpt til SEAFORCE med signal HP3778.
M/S GULLFJORD (LAUX) (383/509/1968/85/00) ex GULLFJELL - 97 ex TERNINGEN
- 93 ex SØLVSTJERNEN - 83 ex GULLFJORD - 73 - Kanneles AS, Brønnøysund/
Trondheim - slettet 04.11.2010 - solgt til Portugal, omdøpt til CECILIA A
med signal CSGA9.
M/S HELMAX (LNIS) (17/-/2004) - Helmax VII Kjell Steen (Kjell Emanuel Steen),
Son/Hvitsten - slettet 29.11.2010 - solgt til Sverige.
M/S LIAFJORD (LAFL) (1.584/-/1997/06) ex SOLVÅR VIKING - 07 ex ANTARCTIC
- 06 - Liafjord AS, Straume/Bergen (H-197-F) - slettet 29.11.2010 - solgt til Sustai
nable Fishing Resources SAG, Callao, Peru, samme navn med signal OA2094.
S/S MISS HAVØRNA (LNCJ) (-/-/1918) - Geir Killingland, Drøbak/Oslo - slettet
04.11,2010.
M/S MÅSØY (LESV) (22/-/-) - Johanne Margrethe Gregersen, Grimstad c/o Gerd
Gregersen, Longyearbyen/Hammerfest (F-41-M) - slettet 24.11.2010 - som
forlist.
M/S OLYMPIC PEGASUS (LLWK) (4.477/3.750/2002) - Olympic Ship AS (Olympic
Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund - slettet 04.11.2010 - overført til NIS, samme
navn med signal LLWK3.
M/S PATRICIA VIKING (LAEA) (78/-/1959) ex WILHELMINA S - 06 - Vidar Ove
Rosenvinge, Frekhaug/Bergen - slettet 08.11.2010 - solgt til Polen
M/S SKAFTI (3YDW) (497/-/1972) ex SLETTANES -10 ex SKAFTI -08 ex LEISUND
- 73 - Giske Havfiske AS, Giske/Ålesund (M-166-G) - slettet 04,11.2010 - slettet
som opphugget. (Hugget ved Fosen Gjenvinning AS og sendt til gjenvinning
ved Geisa Armeringsjern i Mo i Rana).
Desember 2010:
M/S BOURBON PEARL (JWQW) (4.293/4,847/2007) - SNC Bourbon Pearl (Bourbon
Offshore Norway AS), Marseille/Fosnavåg - slettet 09.12.2010 - overført til
NIS, samme navn med signal JWQW3.
Tanklekter CUBUS (LHME) (743/-/1978) ex WEST-TANK - 81 ex M/T - Haugland
Invest AS (Bergen Tankers AS), Loddeljord/Bergen - slettet 08.12.2010 - solgt
til Panama.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2010:
M/S APROBADO (3YGX) (358/-/1974) ex BOUNTY -10 ex MALENE MIKKELSEN
05 ex BETTY BORSMOSE - 86 ex HANS SME - 77 - Skaregg AS, Valderøya/
Ålesund (M-56-G) - slettet 05.10.2010 som opphugget.
M/S ELINOR MARIT (LNDM) (167/254/1961) ex TY - 71 - Hans AS, Mosterhamn/
Haugesund - slettet 07.10.2010 - solgt til Frankrike
M/S GUARD VALIANT (LIQC) (556/-/1939/80/83/93/97) ex MVALIANT - 97 ex
CAM VALIANT - 95 ex STRILTREFF - 89 ex MANON - 87 ex BERG KARL - 67
ex THORGAUT - 55 - Tananger Offshore AS, Hafrsfjord/Haugesund - slettet
11.10.2010 - solgt til Fornæs ApS, Grenaa, Danmark for opphugging. Ank.
Grenaa 20.10.2010.
M/S MAGGEDUTTI (3YPK) (22/-/1946) ex NECO - Kai Reinhard Andersen, Nesbru/
Oslo - slettet 07.10.2010.

M/S OVEREVNE (LMPH) (181/54/1970) ex LOFOTFERJE VI - Ellingsen Seafood
AS, Skrova/Svolvær - slettet 20.12.2010 som opphugget.
Lekter REINERTSEN (LG5328) (2.308/-/1008) ex CC TINA -10 - Reinertsen AS,
Trondheim - slettet 17.12.2010 - overført til Malta.
M/S RISHOLMEN (LEGZ) 99/-/1977/82/09) ex BUØY JUNIOR - 06 ex HANSSON 05 ex TORGERSEN JUNIOR - 03 ex JOHNSEN SENIOR - 94 - Bømlotrål AS c/o
Erlend Lønning, Bømlo/Brønnøysund (H-3-B) - slettet 27.12.2010 - (fartøyet
er kondemnert, men p.t. ikke hugget, slettet fra merkeregisteret 12.02.2010)
- overlevert til eier.
M/S RONJA (LKLM) (499/650/1997) ex RONIA - 09 ex RONJA CHRISTOPHER Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund - slettet 17.12.2010
- solgt til Canada

M/S NORTEII (LFHQ) (90/-/1972) ex ØIVIND LORENTZEN -07 - Erling Sven
Lorentzen (Randi Aasgaard Færden), Oslo - slettet 20.10.2010 - solgt til Brasil
M/S SIEM EMERALD (LARH) (7.473/4.250/2009) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand - slettet 26.10.2010 - overført til NIS, samme navn
med signal LARH3.
M/S SIEM SAPPHIRE (LARG) (7.473/7.473/4.250/2010) - Siem Offshore Rederi AS
(Siem Offshore AS), Kristiansand - slettet 26.10.2010 - overført til NIS, samme
navn med signal LARG3.
M/S SKARBAKK (LHIW) (156/-/1978/85/02) ex ØKSNES - 05 ex BJØRNØYTRÅL
- 04 ex AAGE WILFREDSON - 00 ex EVEN ANDRE - 87 ex STURE-GØRAN
- 85 - Ferno ANS (Tor Harald Berntsen), Leknes,Wardø (N-ll-W) - slettet
19.10.2010 - slettet som opphugget.

M/S RYVINGEN (LM3689) (191/-/1966) - Forsvarets Overkommando Hærstaben c/o
Agder Heimeverndistrikt HV-07, Kristiansand/Arendal - slettet 09.12.2010 solgt til Mairan Shipping BV (GloMar Shipmanagement BV), Panama, omdøpt
til DRIFA med signal HP7331.
M/S SIEM MOLLIE (LAKO) (2,615/3.570/2007) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand - slettet 23.12.2010 - solgt til Lewek Shipping Pte.
Ltd. (Emas Offshore Services Re, Ltd.), Singapore, omdøpt til LEWEK ATLAS
med signal 9V9216.
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M/S SKANDI ADMIRAL (LJUX) (4.370/4.400/1999) ex NORTHERN ADMIRAL - 03
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen - slettet 08.12.2010
- overført til Bahamas, samme navn med signal C6YY7.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2010:
M/S COMETA (LJTS3) (4.610/4.450/1981) - Nor Lines Rederi AS, Bergen - slettet
29.10.2010 - solgt til Skipafelagid Nor Line Sp/F (Nor Lines AS), Torshavn,
Færøyane, samme navn med signal OZ2101.
m FLUMAR BRASIL (LAKE7) (29.712/51.188/2010) - Flumar Transportes Quimicos E Gases Ltda. (Odfjell Management AS, Bergen), Sao Paulo/Bergen - slettet
15.10.2010 - overført til Flumar Transportes Quimicos E Gases Ltda., Maceio,
Brasil, samme navn med signal PPYV.
M/T FRONT BRABANT (LAQK5) (79.633/153.152/1998) - ex BRABANT - 00 - Front
Brabant Inc. (Repr.: Montana Agencies As, Oslo, drift: V Ships Norway AS,
Oslo), Monrovia/Oslo - slettet 02.10.2010 - overført til Front Brabant Inc.
(Frontline Management AS), Majuro. Marshalløyane, samme navn med
signal V7UR8.
M/T SIGLOO POLAR (LLQ3) (8,878/12.426/1982) ex IGLOO POLAR - 04 - Sigloo
Gas KS c/o Eitzen Marien Services ASA, Haslum/Oslo - slettet 27.10.2010 - solgt
til opphugging. Ank. Alang 23.10.2010 for opph.
M/T VALENCIA KNUTSEN (LAHX7) (110.960/94.850/2010) - Norspan LNG VII
AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - slettet 01.10.2010 - overført
til Norspan LNG VII AS (Knutsen OAS Shipping AS), Spania, samme navn
med signal EAUZ.
M/S VIKNES (LHVP3) (296/450/1996) ex CAMILLA CHRISTINE - 04 - Island
Innovation Limited (Viking Atlantic AS, Bergen), Vidlin/Fosnavåg - slettet
06.10.2010 - overført til Storbritannia.
November 2010:
M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) - BW Gas Cyprus Limited
(repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: BW Fleet Management AS, Oslo),
Limassol/Stavanger - slettet 25.11.2010 - solgt til Panama (To be broken up)
M/T BROOMSGARD STAR (LAHG4) (47.525/92.145/1975) ex TOURAINE - 90
ex POINT ARMOUR - 88 ex TOURAINE - 85 ex CHANGI STAR - 80 ex
ST.RAPHAEL - 77 ex ADAMANT - 77 - KS Aframax 10 (Det Stavangerske
Dampskibsselskab Shipping AS, Stavanger), Oslo - slettet 12.11.2010 - solgt på
tvangsauksjon i 1992 til Lullworth Marine Inc., Monrovia, Liberia, omdøpt
til ALLIANCE ONE (Opph. 14.09.2000).
M/S HEGE (LATH5) (3.004/4.106/1975) ex KÖNINGSHAVEN - 01 ex OPDR RABAT - 97 ex RABAT - 97 ex DIANA II - 88 ex DIANA - 83 - Hege AS (Arnesen
Shipbrokers AS), Farsund - slettet 09.11.2010 - overført til Hege AS (Arnesen
Shipbrokers AS), Kingstown, St. Vincent og Grenadinen, samme navn med
signal J8B4374.
M/T TARNBRIS (LACR7) (7.315/11.289/2007) - Partrederiet Tarnbris DA c/o
Hasund AS, Ulsteinvik/Ålesund - slettet 10.11.2010 - overført til Partrederiet
Tarnbris DA (Tarntank Rederi AB), Skagen, Danmark (DIS), samme navn
med signal OZDU2.
M/S TEVERA (LAWU2) (3.820/7.934/1972) ex ADA GORTHON - 83 - KS Tevera
(Cli-Cob Line International AS), Drammen - slettet 12.11.2010 - solgt på tvangs
auksjon i 1992 til Field Marine Inc., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene,
omdøpt til VERA (opph. 03.01.2010)
M/S TRANS DANIA (LADG3) (5.167/5.353/1989) - KS Dania Trans (Seatrans AS),
Paradis/Bergen - slettet 29.11.2010 - overført til Dania Trans KS (Seatrans
AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2571.
M/T TRANS EMERALD (LAGL6) (5,815/8.650/2005) - Kjemikalietank AS (Seatrans
AS), Paradis/Bergen - slettet 30.11.2010 - overført til KS Kjemikalietank (Sea
trans AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2565.
M/T TRANS EXETER (LADD6) (5.955/8.550/2004) - Exeter Shipping Limited
(Seatrans AS, Paradis), Limassol/Bergen - slettet 25.11.2010 - overført til
Exeter Shipping Limited (Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med
signal 9HA2572.

M/T TRANS FJELL (LAJW6) (3,049/3.453/2007) - Euro Trans Skips AS (Seatrans
AS), Paradis/Bergen - slettet 25.11.2010 - overført til Euro Trans Skips AS
(Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2563.
M/T TRANS IBERIA (LAJT5) (13.015/19.733/1995) - Kjemi Trans I KS (Seatrans AS),
Paradis/Bergen - slettet 11.11.2010 - overført til Kjemi Trans I KS (Seatrans
AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2566.
M/T TRANS SCANDIC (LANC4) (5.025/6.760/1992) - Euro Trans Skips AS (Seatrans
AS), Paradis/Bergen - slettet 16.11.2010 - overført til Euro Trans Skips AS
(Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2569.
M/T TRANS SUND (LAIV5) (3.206/4,794/1991) ex LIS TERKOL - 96 ex STOLT LIS
TERKOL - 94 - Western Chemical KS (Seatrans AS, Paradis), Oslo/Bergen slettet 02.11.2010 - solgt til Gazpromneft Marine Bunker Ltd., St. Petersburg,
Russland, omdøpt til GAZPROMNEFT ZUID med signal UBXG5.
M/T TRANS VIK (LAYD4) (3.206/4.739/1991) ex BENTE TERKOL - 96 ex STOLT
BENTE TERKOL - 94 - Western Chemical KS (Seatrans AS, Paradis), Oslo/
Bergen - slettet 12.11.2010 - solgt til Gazpromneft Marine Bunkers Ltd., St. Pe
tersburg, Russland, omdøpt til GAZPRTOMNEFT NORD med signal UBXG6.
M/T WILMINA (LAFC5) (79.494/149.775/1997) - Wilmina Shipping AS (Wilhelmsen
Marine services AS), Oslo - slettet 18.11.2010 - overført til Wilmina Shipping
AS (Wilhelmsen Marine Services AS), Valletta, Malta, samme navn med
signal 9HA2576.
M/S WILSON EXPRESS (LAKG5) (6.182/5.864/1983) ex GREEN BERGEN - 04 ex
BENTAGO - 98 - Shipowning II AS (Green Management AS), Nesttun/Bergen
- slettet 25.11.2010 - overført til Shipowning II AS (Green Management AS),
Bidgetown, Barbados, samme navn med signal 8PXI.
Desember 2010:
M/T ANTISANA JORF (LAPK5) (5.357/7.918/1985) ex JO HEGG 08 ex GOLDEN
QUEEN - 89 - Artisana Ship Finance II Aps (OSM Maritime AS, Arendal),
Nykåbing F/ Bergen - slettet 03.12.2010 - som solgt på tvangsauksjon i Gibraltar
04.01.2010 til Argo System FZE (Prayati Shipping Pvt. Ltd.), Freetown, Sierra
Leone, omdøpt til ANTISANA med signal 9LY2223. Ank. Alang 20.04.2010
for opph.
M/S BOA BALDER (LALZ7) (490/-/2009) - Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet AS,
Trondheim - slettet 22.12.2010 - overført til Boa Offshore AS, Valletta, Malta,
samme navn med signal 9HA2112.
M/S BOA BRAGE (LAMA7) (490/-/2009) - Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet AS,
Trondheim - slettet 22.12.2010 - overført til Boa Offshore AS, Valletta, Malta,
samme navn med signal 9HA2178.
M/S BOA HEIMDAL (LAMB7) (490/-/2009) - Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet
AS, Trondheim - slettet 22.12.2010 - overført til Boa Offshore AS, Valletta,
Malta, samme navn med signal 9HA2253.
M/S BOA NJORD (LAMC7) (490/-/2009) - Boa Tugs AS c/o Taubåtkompaniet AS,
Trondheim - slettet 22.12.2010 - overført til Boa Offshore AS, Valletta, Malta,
samme navn med signal 9HA2375.
M/T JUANITA (LAGQ3) (72.129/126.491/1988) sjøs. LISITA - Ugland Shipping AS
(Ugland Marine Services AS), Grimstad - slettet 15.12.2010 - solgt til Empire
Marine Group Services Ltd.fTomini Shipmanagement Pvt.Ltd.), Panama,
omdøpt til NITA med signal 3EYB4.
M/T OW ATLANTIC (LAKI7) (4.341/6.019/2002) ex KEILIR - 08 - Rederiet 0. W.
Atlantic A/S (Falck Manageemnt AS, Aksdal), Nørresundby/Bergen - slettet
17.12.2010 - overført til Rederiet OW. Atlantic A/S (O.W.Tankers A/S), Aalborg,
Danmark (DIS), samme navn med signal OZGL2.
M/S POLAR QUEEN (LAEH6) (14.502/13.129/2001) ex KNIGHT - 05 - Acergy Ship
ping Limited (GC Rieber Shipping AS), Douglas/Bergen - slettet 27.12.2010
- overført til Polar Ship Invest I AS (GC Rieber Shipping AS), Ramsey, Isle of
Man, samme navn med signal 2EBC3.
M/S SALLY (LADT6) (1.679/2.770/1977) ex ANNIKA-M - 01 ex LOGA - 90 ex ANJA
- 88 - Sally Shipping Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Gibraltar/Oslo
- slettet 21.12.2010 - overført til Sally Shipping Co. Ltd. (M.Hannestad AS),
Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, samme navn med signal J8B4451.
M/S SKANDI HERCULES (LALR7) (8.246/5.750/2010) - DOF Inställer ASA (DOF
Management AS), Storebø/Bergen - slettet 02.12.2010 - overført til DOF
Inställer ASA (DOF Management AS), Nassau, Bahamas, samme navn med
signal C6YY2.

M/S SKY BRIGHT (LANL5) (7.451/10.812/1996) ex EAGLE VENUS - 98 ex SKY
BRIGHT - 97 ex TIAN MING - 96 - Sky Brilliance Shipping ANS c/o Fearnley
Finans Management AS (Bergshav Management AS, Grimstad), Oslo/Grim
stad - slettet 17.12,2010 - solgt til Indonesia
M/S SKY LIGHT (LANK5) (7.405/9.696/1996) ex TIAN GUANG - 96 - Top Genius
Maritime ANS c/o Fearnley Finans Management AS (Bergshav Management
AS, Grimstad), Oslo/Grimstad - slettet 16.12.2010 - solgt til Indonesia
M/S SKYTREASURE (LANM5) (7.451/10.813/1997) exTIAN FU - 97 - Sky Treassure
Shipping ANS c/o Fearnley Finans Management AS (Bergshav Management
AS, Grimstad), Oslo/Grimstad - slettet 17.12.2010 - solgt til Indonesia
M/S STRIL EXPLORER (LAE07) (3.650/1.400/2010) - MR Subsea II AS (Simon
Møkster Shipping AS), Stavanger - slettet 13.12.2010 - overført til Isle of Man,
samme navn med signal 2EBI9.
M/S SUNNANHAV (LAJM6) (5.325/9.402/2006) - Erik Thun AB (Thunbolaget AS),
Lidkøping/Oslo - slettet 17.12.2010 - overført til Sverige, registrert på Sp/fThun
(Erik Thun AB), Færøyane, samme navn med signal OZZ103.
M/S SYRENA (LAFY5) (30.928/48.139/1997) ex SEABOARD SYRENA - 00 ex SYRE
NA - 97 - Syrena KS, Bergen - slettet 15.12.2010 - solgt til Meghna Ship Builders
& Dockyard Ltd., Panama, omdøpt til MEGHNA PRIDE med signal 3FLK8.
M/T TRANS ARCTIC (LAKV4) (5.025/6.810/1991) - Euro Trans Skips AS (Seatrans
AS), Paradis/Bergen - slettet 07.12.2010 - overført til Euro Trans Skips AS
(Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2570.
M/T TRANS MARMARA (LAFS6) (3.753/5.825/2003) ex BURCE S - 05 - Western
Chemical KS (Seatrans AS, Paradis), Oslo/Bergen - slettet 14.12.2010 - overført
til Western Chemical KS (Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med
signal 9HA2567.
M/T TRANS SEA (LAWA5) (4,333/6.783/1992) ex GENEVE - 02 - Kjemikalietank
AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen - slettet 09.12.2010 - overført til Kjemika
lietank AS (Seatrans AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2564.
M/S TROMS FJORD (LNQJ3) (2.467/3.600/2005) - Troms Fjord KS (Troms Offshore
AS), Tromsø - slettet 27.12.2010 - overført til Troms Fjord KS (Troms Offshore
AS), Douglas, Isle of Man, sammen navn med signal 2EB05.
M/T WILSKY (LAIP7) (84.735/164.787/2009) ex CRUDE GAMMA - 09 - Wilsky
Ahipping AS (Wilhelmsen Marine Services AS), Oslo - slettet 07.12.2010 overført til Wilsky Shipping AS (Wilhelmsen Marine Services AS), Valletta,
Malta, samme navn med signal 9HA2568.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2010:
M/S BALLSTADVÆRING (LM6578) (23/-/1978) - fra Karl Johan Nilsen, Ballstad/
Svolvær til Ballstadværing AS, Ballstad/Svolvær (N-156-W), I november til
Morten Nilsen, Sørvågen/Svolvær, omdøpt til HELLSEGGA (N-150-ME).
M/S BRANDSHOLMBØEN (LIUZ) (78/-/1979/98) - fra Leif Ole Olavsen og Tom
Olav Nilsen ANS Paartr. (Leif Ole Olavsen), Leknes/Svolvær til Brandsholm
bøen AS, Leknes/Svolvær (N-200-W),
M/S BRITT JANNE (LFWZ) (214/-/1966/83/88/97) ex TORE JUNIOR - 07 ex UTVIK
JUNIOR - 70 - fra Britt Janne AS, Hetlevik/Ålesund til Benjaco AS, Halsnøy
Kloster/Ålesund (H-55-K).
M/S EGIL JUNIOR (LJIJ) (147/-/1998) ex HANSSON -10 ex SULAVÅG -10 ex STIG
HARRY - 07 fra Partrederiet Egil Jr. ANS (Egil Annfin Berge), Mausund/
Trondheim til Egil Jr. AS, Mausund/Trondheim (ST-200-F).
M/S EINAR ERLEND (LEND) (429/-/2001/04) - Einar Erlend AS, Engavågen/Bodø
(N-45-ME), ommålt til 432 brt.
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Jarle
Berg=s Sønner AS, Værøy/Sortland til Hermansen Trading AS, Tjelta/Sortland
(R-77-SO). I november til Finn Markus Arvesen, Engenes/Sortland (T-77-I).
I desember til Jarle Hardy (Jarle Otto Hardy), Værøy/Sortland (N-177-VR).
M/S JANN-YNGVE (3YXX) (20/-/1961) - fra Jann Einar Olsen, Skrova/Svolvær til
Flatskjær AS, Selsøyvik/Svolvær (N-9-R).
M/S MELØYFJELL (LHYD) (245/-/1987/95/02) ex BREISTRAND - 07 ex FÅRØY
BUEN - 02 ex FJELLDUR - 97 ex LÖVÖN - 96 - fra Meløyfjell AS, Halsa/Myre
til Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/Myre (N-210-ME).

M/S NY HEIMLAND (LDHX) (17/-/1934) - fra Jan Erik Johnsen, Brønnøysund/
Sortland til Dybos Fisk AS, Brønnøysund/Sortland (N-6-BR). Deretter til
Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønøysund/Sortland (N-6-BR). I november til
Flatskjær AS, Selsøyvik/Sortland (N-48-R). I desember til Håkon Sørensen,
Indre Nærøy/Sortland (NT-8-NR)
M/S OLYMPIC PRAWN (LLBG) (2.232/875/1999) - fra Nordøytrål AS, Fosnavåg/
Ålesund til Olympic Prawn AS, Fosnavåg/Ålesund (M-360-HØ).
M/S ORBIT (LJBR) (V-/1980) - fra Hildring DA (Carl Gustav Hildre), Hildre/ Ålesund
til Skorpøy AS, Leinøy/Ålesund (M-289-HØ).
M/S POLYNYAVIKING (LAZQ) (957/-/1978) ex BJARNISVEINSSON - 07 ex BJÖRG
JÖNSDOTTIR - 07 ex HOFDAVIK - 06 ex OSKAR MAGNUSSON - 85 - Polyna
Viking AS, Tromsø (T-61-T), ommålt til 875 brt.
M/S RACON (LAZW) (201/178/1976/97) ex HIDRABUEN - 87 ex GAMLE TONNY 80 ex TONNY - 79 - fra Skår AS, Åkrehamn/Kristiansand til Racon AS, Søgne/
Kristiansand (VA-68-S).
M/S RANGO (LIQS) (172/-/1984/97/01) ex VÄSTERLAND - 97 - fra Kransvik AS,
Sørvågen/Svolvær til Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen/Svolvær (N-200-MS).
M/S ROSKJÆR (LKJE) (24/-/1981) - fra Partrederiet MS Roskjær ANS (Ivar Jo
hannes Sørensen), Rebbenes/Tromsø til Partrederiet MS Roskjær DA (Ivar
Johannes Sørensen), Rebbenes/Tromsø (T-30-T).
M/S RUTLEDAL (LCHT) (49/-/1952) ex LOFOTVÆRING -10 - fra Lofotværing AS,
Svolvær til Rutledal AS, Myre til Arne Helge Kristoffersen, Ramberg/Myre,
omdøpt til HANNA W (N-65-F).
M/S SANDER ANDRE (LAHF) (135/-/1971/01) ex BØHOLMEN -10 ex KÅRE
JOHAN - 75 - fra Partrederiet Mirsel ANS (Kristian Pantaleon Benonisen),
Sørvågen/ Sortland til Mirsel AS, Sørvågen/Sortland (N-171-MS). Deretter
til Ballstadværing AS, Ballstad/Sortland, omdøpt til BALLSTADVÆRING
(N-70-W).
M/S SJARMØR (LCGM) (415/-/1993) ex SJARMØR I - 04 ex THEMIS - 04 ex MAR
TINA AF RÖRÖ - 00 - Nord-Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen
(SF-17-SU), ommålt til 587 brt.
M/S SJØGLANS (LIKQ) (495/-/2006/08) - fra Heggøy AS, Holmedal/Florø til Heg
gøy Fisk AS, Holmedal/Florø (SF-2-A). I desember til Heggøy AS v/ Jan Arve
Heggøy, Holmedal/Florø (SF-2-A).
M/S SKREIGRUND (LAZX) (51/71971/92/95/96) ex FLOING - 09 - fra Kransvik
AS Sørvågen/Tromsø til Partrederiet Mirsel ANS (Kristian Pantaleon Beno
nisen), Sørvågen/Tromsø (N-141-MS). I desember til Brødrene Kristiansen
AS, Sørvågen/Tromsø, omdøpt til NY-MÅTIND (N-141-MS).
M/S SPRATTUS (LDFW) (49/-/1952) - fra Engenesfisk AS, Engenes/Bergen til Rune
Waage, Rubbestadneset/Bergen (H-18-B).
M/S STEINSTIND (LK5538) (41/-/1995/98) ex LOVUNDVÆRINGI -05 ex LOVUNDVÆRING - 04 - fra Varodden AS, Stamsund/Svolvær til Rutland Senior AS,
Henningsvær/Svolvær (N-204-V). Deretter omdøpt til RUTLAND.
M/S STRAUMBERG (LIOD) (407/-/1979/02) - Straumberg AS, Leirfjord/Mosjøen,
ommålt til 423 brt. (N-2-LF)
M/S SULEHAV (LJJZ) (188/-/1999/08) - Lending Rederi AS, Kolgrov/Florø, ommålt
til 333 brt. (SF-l-SU).
M/S THORSHØVDI (LAWR) (9.432/8.664/1999/2007) ex VLIEBORG - 07 - fra
Krill Seaproducts AS, Fosnavåg til Krillsea Group AS, Fosnavåg (M-777-HØ).
M/S TOR KRISTIAN (LNMC) (49/-/1955) ex PER ROALD - 73 ex JARO - 68 - fra
Øksnes Kystfiske AS, Myre/Hammerfest til Ballstadøy AS, Ballstad/Ham
merfest (N-126-W).
M/S TRÅSAVIK (LNTU) (164/-/2006) - fra Larsen Sigmund M/S Tråsavik (Sigmund
Larsen), Egersund til Sigmund Larsen, Egersund (R-82-ES).
M/S ØKSNESVÆRING (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex SKOGSØY -10 ex ME
HAMNFJORD - 05 ex NOTBAS - 05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRIS
TIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - Øksnes
Kystfiske AS, Myre/Trondheim, fått nytt fiskerinr. (N-125-0).
November 2010:
M/S BALLSTADØY (LGIF) (202/75/1993/02) ex H. KLAUSSEN - 05 - fra Ballstadøy
AS, Leknes/Svolvær til Mirsel AS, Sørvågen/Svolvær, omdøpt til SANDER
ANDRE (N-125-MS).
M/S CHRISTINA BLÅ (LEAR) (124/-/1971/84/85) ex SKJERVØYVÆRING - 06 ex
ÅRVIKFISK - 04 ex ALFREDSON - 99 - fra Øysteinson AS, Arnøyhamn/Tromsø
til Stålholm AS, Arnøyhamn/Tromsø (T-149-S).

M/S HERØYFISK (LLLI) (506/-/2001/05) ex STÅLEGG - 08 ex ØYBARD I - 05
- Brattholm Invest AS, Eggesbønes til Ballstadøy AS, Ballstad, omdøpt til
BALLSTADØY og hjemsted endret fra Fosnavåg til Svolvær (N-180-W)
M/S HERØYVÆING (LJRY) (405/-/1989/93/99) ex FRØBAS - 09 ex FANGST - 08
ex KVALSVIK - 05 ex BRISTOL -99 - fra Brattholm Invest AS, Eggesbønes/
Fosnavåg til Brødrene Hillersøy AS, Bulandet/Fosnavåg (SF-47-A).
M/S INGO (LEJD) (79/-/2000) - fra Sjøliv AS c/o Bjarne Rystad, Laukvik/ Svolvær
til Espen H. Nilsen c/o Espen Henry Wahl Nilsen, Dyrvik/Svolvær (ST-18-F).
M/S KVALSKJER (LMNF) (1.152/1.230/2004) - fra Kvalskjer AS, Fosnavåg til
Bømmelbas AS, Bømlo, omdøpt til BØMMELBAS og hjemsted endret fra
Fosnavåg til Haugesund (H-29-B).
M/S LANGØY (LILQ) (840/71996) ex EILIFSON - 09 ex COMET - 05 - fra Prestfjord
AS, Myre/Sortland til Prestfjord Havfiske AS, Myre/Sortland (N-15-0).
M/S LEIF JUNIOR (JXSK) (166/71987) ex OLE ELVAN - 99 - Steinfjordfisk AS,
Bøstad/Sortland, nytt fiskerimerke (N-l-W).
M/S LIBAS (LMQI) (4.377/3.517/2004) - fra Libas AS c/o Liwegruppen As, Straume/
Bergen til Libas AS, Straume/Bergen (H-5-F).
M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/71969/86/96/97) - fra Ole Edvardsen AS, Ålesund
til Nordnes AS, Valderøya/Ålesund (M-30-G).
M/S NY-MÅTIND (LM6836) (24/71979) - Segla Fiskebåtrederi AS, Fjordgard/
Svolvær (T-66-LK), omdøpt til KJØLVA.
M/S MØGSTERFJORD (LJZO) (1.192/1.475/1999) - fra Møgster Havfiske AS,
Storebø/Bergen til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til AUSTERFJORD (H-84-AV).
M/S O.HUSBY (LJQG) (775/-/1998) ex HAUGE SENIOR - 07 - fra Brødrene Husby
Fiskebåtrederi AS, Averøy/Kristiansund til O.Husby Fiskebåtrederi AS, Av
erøy/Kristiansund (M-161-AV).
M/S PEDER BREIVIK (LESP) (48/71972/01) ex HJALMARSON - 01 ex HORNVIK
- 76 - fra Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Vardø til Stålholm AS, Arnøyhamn/
Vardø (T-187-S).
M/S SHANNON (LJQE) (499/445/1984/05/97) ex PERNILLE - 98 - fra Shannon AS,
Bømlo/Haugesund til Leik AS, Kopervik/Haugesund (R-31-K).
M/S STAALØY (LLBT) (2.190/72000) ex LIGRUNN - 05 ex LIBAS - 04 - fra Staaløy
AS, Torangsvåg til Torbas AS, Raudeberg, omdøpt til TORBAS og hjemsted
endret fra Bergen til Måløy (SF-99-V).
M/S TORBAS (LELC) (1.298/71963/75/88) ex LEIKVIN -10 ex SJØBRIS 2-07 ex
SJØBRIS - 06 ex GULLFINNUR - 77 - fra Torbas AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Måløy, omdøpt til GAMBLER (SF-46-V).
M/S TRIO 2 (LHHB) (82/-/1978) ex TRIO - 09 ex VIBEKE HELENE - 08 ex TROND
SKJÆR - 04 ex H.FAGERHAUG - 98 ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTS
FJORDVÆRING - 88 ex SKARBAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81 - fra
Tobias Marin DA, Værøy/Bergen til Finnmark Kystfiske AS, Hammerfest/
Bergen (F-92-H).
M/S VALHOLMEN (LMUZ) (53/-/1973) ex TROND RONNY - 07 ex MAGNE JO
HAN - 77 - fra Willassen Senior AS (Edmund Willassen, Myre), Digermulen/
Svolvær til Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N-118-MS).
M/S VASSHOLM (LM2791) (6577198586/96/97) - fra Partrederiet Fjordbakk DA
(Signar Olav Fjordbakk), Svolvær til Utflesa Kystfiske AS c/o fan Andersen,
Leines, omdøpt til BLÅHAV og hjemsted endret fra Sandefjord til Bodø
(N-38-SG).
M/S VESTBUEN (LJDT) (161/71988) ex JONINA - 98 ex GLODANES - 91 - Drå
genfisk AS, Bud/Ålesund til Havstål AS, Ålesund (M-85-A).
M/S ØYNES (LHXQ) (69/71996) ex SLETTHOLMEN - 02 - fra Øynes Fisk AS,
Svolvær til Øynes Kystfiske AS, Svolvær (N-43-V).

M/S FJORDKRAFT (JWQL) (7-/1974) - fra Salten Maritim DA (Jørn Opsahl), Bodø
til JLP-Nautic AS c/o John Arne Jensen, Rissa, omdøpt til GURI KUNNA og
hjemsted endret fra Sandnessjøen til Trondheim (ST-l-RS).
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/71986/95) - fra Frøybas AS, Kalvåg/Florø til
Bømmelfisk AS, Vedavågen/Florø (R-136-K). I desember til Partrederiet Arve
Engdal ANS (Tommy Engdal, Sørbøvåg), Krakhella/Florø (SF-lll-SU).
M/S HANNA W (LCHT) (49/71952) ex RUTLEDAL -10 ex LOFOTVÆRING 10 - fra Arne Helge Kristoffersen, Ramberg/Myre til Willassen Senior AS,
Digermulen/ Myre (N-41-V).
M/S HARHAUGI (LJPQ) (450/-/1998/06) - Grytaljord AS, Vatne/Ålesund, ommålt
til 704 brt. (M-94-H).
M/S HILDE (LM7786) (24/71981) ex MIKAIL JR. - fra Partrederiet Hilde ANS (Dag
Hansen), Tonnes/Hammerfest til Hilde AS, Tonnes/Hammerfest (N-34-L).
M/S HORISONT III (JXDJ) (192/71986/00) ex SABRINA - 08 ex NYVINGEN - 04
ex SEAFOOD - 00 ex AQUA BELLA - 89 - Horisont 2 AS, Kristiansand, om
målt til 279 brt. (VA-196-K).
M/S MEA 2 (LETJ) (43/71962/84) ex MEA - 09 - fra Kvaløy Kystfiske AS, Hammer
fest/Sortland til Stokke Senior AS c/o Sande Regnskapskontor AS, Larsnes/
Sortland (M-57-S).
M/S NINA MARI (LM6138) (44/71977/92) ex ROAR JUNIOR - 99 - Siv Janne AS,
Husøy i Senja/Sandnessjøen, fått nytt fiskerimerke (T-79-LK).
M/S NORDSILD (LERK) (348/72001) ex T.BROCHMANN - 03 - Nordsild Havfiske
AS v/Johannes Arne Arvesen, Engenes/Harstad, ommålt til 460 brt. (T-18-L).
M/S ROY-FRODE (LKXQ) (50/71969/89/90/01) - fra Ballstadøy AS, Ballstad/ Bodø
til Rollon AS, Bodø (N-37-B). Deretter til Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen/ Bodø
(N-76-MS).
M/S ROALDSEN (LJYA) (1.076/71999) - Kornelius Roaldsen Fiskebåtrederi AS,
Egersund, ommålt til 1.183 brt. (R-80-ES).
M/S ROSENBORG (LAGH) (566/71988) ex VESTKAPP -10 ex AARSHEIM SE
NIOR - 07 ex MERKUR - 97 ex LEINEFISK - 96 - Hansson Fishing AS, Åfjord/
Trondheim, fått fiskerimerke (ST-17-AA).
M/S SALVØY (LEIF) (39/71954/91/96) ex NIVEA - 08 ex SIRTRÅL - 08 ex ELVIRA 03 - fra Bømmelfisk AS, Vedavågen/Kopervik til Utflesa Kystfiske As, Leines/
Kopervik (N-30-SG). I desember til Atløy Fisk AS, Atløy/Kopervik (SF-30-A).
M/S SCOMBRUS (LAPI) (49/-/1965/86/88) ex GARMY - 06 ex GAMLE TONNY - 76
ex TONNY - 75 - fra Tollevik AS, Karmsund/Kristiansund til Roger Brodin
Rist, Tana/Kristiansund (F-86-TN). Deretter til Tollevik AS, Haugesund,
omdøpt til SCOMBRUS SENIOR og hjemsted endret fra Kristiansund til
Haugesund. (R-8-H).
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 Trygvason AS, Bømlo/
Ålesund til Havøy Kystfiske AS, Skodje/Ålesund (M-80-SJ).
M/S SOLSTRAND (JXEW) (84/71986) - fra Stamsund Fiskeriselskap AS, Stamsund/
Svolvær til Stålholm AS, Arnøyhamn/Svolvær (T-61-S).
M/S TOYA (LK8222) (140/72003/05) - Nye Toya As, Kopervik (R-344-K), ommålt
til 324 brt.
Desember 2010:
M/S BLÅHAV (LK4084) (55/71990/00) ex FRØYVÆRING -10 - fra Utflesa Kyst
fiske AS, Leines til Partrederiet Fjordbakk DA (Svein Håkon Fjordbakk),
Henningsvær, omdøpt til SEINGEN og hjemsted endert fra Trondheim til
Svolvær (N-54-V).
M/S BREIVANG (LJQU) (7-/1951) - fra Torstein Vaag, Stathelle/Fredrikstad til
Hermanse Trading AS, Tjelta/Fredrikstad (R-48-SO).
M/S HASTING (LLMP) (132/71962/83/92/93/97/98) ex VESTERVON - 06 ex SKOG
HOLM - 85 ex AEVSVÅG - 73 - fra Havstål AS, Ålesund til Arnøyfjord AS,
Kolvereid, hjemsted endret fra Florø til Rørvik (NT-60-NR).
M/S HAVBAS (LHWO) (652/-/1979/83/87/03) ex SVANODD - 08 ex VADHOL
MEN - 03 ex FRUHOLMEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex
CHRISTINA JOHNSEN - 89 - fra Julia AS, Krokelvdalen/Tromsø til Nybo
Holding AS, Midsund/Tromsø (M-76-MD). Deretter til Lifisk AS, Straume/
Tromsø (H-76-F).
M/S HAVBÅRA (LAVY) (188/-/2007) - MK Hersleb Gudmund S Rognan c/o Gud
mund Sture Rognan, Myre, nytt merkenr. (N-77-0).
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'i (0600)

Salutt avfyres fra skorsteinen,
Morgenproses jonen starter med Nordne sbataljon 1 teten.
Nye revediltere blir opptatt*

? (0300)

Kapteinen holder dagens tale for kongen og fedrelandet.
Til slutt utbringes en skål for aen fortapte sjömarm.

0930

FormiddagsprObes jonen begynner fra fordekket» Cometa T s
musikkorps i spissen. Prosesjonen avslutter pa akterdekket.
Post 1, Tautrekning: bekk mot Maskin,
Post 2, oekkelöp, fem i nve r pulje.

1400

finals, tautfcekning og sekkelöp.

1500

Stui ettlöp.

l600

3kytefinale» 5 skudd hver* 0B31 Bs granset tid»

1700

Jtuerten har utsalg på stupolje. Deretter serveras russisk
kaviar og vodka raecl sure oppstöt»

1300

Opptelling av tomflasker og mannskap*

1900

Gnisten har fått stemmen tilbake og underholder med 3yd~
Amerikanske viser orn el sko v og bedrag.

.2000

Pinacle konkurranse» Chiefen stiller til finalen i A-klassen,

2100

Purogjengen bryter sammen, Förstehjelp av salongpike ved hjelp
av munn-raot-munn metoden» Messegutten nervös tilskuer#

2200

Poppundsrholdning av The New
siste skrik av The Beatles»

2230

vises filmen ”Når vinen gjærer”, flaske# medtas.

2300

Trikkeren gir en gratis oppvisning i fribrytning»
oparring partner : Johanne»

2400

17«mai feiringen avsluttes* Alle går pent hjera for å hvile
seg ut til neste 17 mai#

Cometas, Gussik fremförer de

Det tas forbehold mot eventuelle forandringer av programmet»
17» MAI

KOMITEEN.

Slikfeiret man 17. mai om hord i Bergeskes Cometa i 1967. Program egenhendig skrevet av kaptein Rolf Blickfelt-Dahl.
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Cometa hvor den representative 17. mai-feiringen fant sted.

Foto via Tomas Johannesson

SVERRE MO

NORSKE
MARINEFARTØY
Samtlige norske marinefartøy 1814-2008
og Marinens Flygevåpen 1912-1944
Boken gir en kortfattet og översiktlig fremstilling av
samtlige Marinens fartøy og fly fra 1814 og frem til dags
dato. For alle hovedfartøy er de mest relevante skipsdata
presentert sammen med en kortfattet historikk. Mindre
fartøy er gitt en mer forenklet opplistning.
Boken omhandler 819 marinefartøy, hvorav 226 er avbiidet
og 313 fly, av disse er 48 avbiidet.
360 sider - innbundet
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FERGEN •
FOLKET•
FJORDEN
I tre generasjoner krysset Laksevågfergene

Puddefjordens blå bølger. Hver dag, året rundt,
det var alltid en ferge på fjorden.
31. mai 1960 var det slutt. Laksevågfergene
endte sine dager på historiens skraphaug.
Tusenvis av passasjerer sørget en periode, men
tiden leger alle sår.
I dag, 50 år senere, minnes vi fergene og
miljøet rundt dem i nostalgiens slør.
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SVEIN AAGE KNUDSEN

TILSTEDE OG USYNLIG

DAG BAKKA JR

I 100 ÅR

LIVSLINJE I STAMPESJØ
Fraktefartøyenes Rederiforening 75 år

Ubåtvåpenet 1909-2009

jubileumsbøken

Boken forteller onn FRs

beskriver grundig hele

arbeid for å ivareta

hundreårsperioden - fra

medlemmenes og

den spede begynnelse
med anskaffelse av

I

næringens interesser
gjennom 75 år med

vår første ubåt Kobben
1

’

i 1909 og frem til
ubåtene av Ula-klassen

vanskelige rammevilkår

som vi seiler i dag.

innenlands transport.

Pris: kr 449,-

Pris: kr 399,-

og store forandringer i

©
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1921) som var moderne bakladere. Etter
at Sortland forliste i 1924 ble den erstattet
av en innkjøpt lastebåt som arvet navnet.
Bergenske hadde foruten Nordstjer
nen, Capella og Sirius også noen eldre
rene lastebåter som Edna (1905), Kora
(1906) og Draco (1900). I 1923 overtok
selskapet to små shelterdekkere på 550
tdw fra Danziger Werft, der de var bygd
for verftet regning - angivelig av stålma
terialer fra avbestilte undervannsbåter.
Dampskipene Clio og Pallas ble satt inn
i Rute 3 mellom Bergen og Tromsø.
Nordenfjeldske var i disse årene ikke
i stand til å fornye kystflåten med mer
rasjonelle skip og fortsatte derfor å bruke
sine gamle skip. Gamle Trondhjem og
Sverre Sigurdssøn gikk til opphugging i
1928/29 og som friske innslag i kystfarten
kom to 6 år gamlelSOO-tonnere fra Italia i
1929 som arvet navnene, samt San Telmo
fra 1904 som ble kjøpt fra Fred Olsen og
fikk navnet Haakon Jarl.

De første motorskip
Bergenskes gode erfaringer med motorskipet Canis førte til at selskapets
tekniske avdeling prosjekterte det første
spesialbygde motorskip til godsrutefarten, og to skip på vel 1000 tdw ble bestilt
fra Trosvik Verksted i Brevik for levering
i 1925.
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Saturnus levert i 1930 var søster av Uranus og Tellus fra 1925 som var de første spesialbygde
kystgodsskip med dieselmotor.
Rederifoto

Det første ble levert i juni 1925 med
navnet Uranus og presenterte noe helt
nytt som fikk et tre siders oppslag i «The
Motor Ship». Her ble det pekt på fordelene ved dieselmotor ien rute med 50
anløp over 1500 sjømil. Skipet var på 202
fot oa og var bygd som shelterdekker med
maskin midtskip og tre luker, to forut
og en akter. De to lasterommene hadde
en samlet kubikk på 63.000 kubikkfot.
Maskineriet var en 4-sylindret 2-takts
enkeltvirkende Atlas på 500 bhk med
fast propell og omkast. Innredningen

f

var arrangert for offiserer midtskips og
mannskapet i lugarer under bakken.
Skipet hadde dessuten lugarer for seks
passasjeren Byggesummen kom opp i
802.000 kroner, omtrent det samme som
for et vanlig dampskip på 2500 tdw. Nytt
var det også at wincher, ankerspill og sty
remaskin var elektriske. Søsterskipet ble
sjøsatt som Mars, men levert som Tellus i
november 1925.
En kan diskutere hvor nyskapende
skipene egentlig var, for arrangementet
var nokså konvensjonelt. Maskinen var
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Arrangement av Uranus, bygget 1925 pä Trosvik Verksted.
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plassert midtskips i et ellers slankt skrog,
og åpen bro, riktignok med lehus på vin
gene, lovet for mang en sur vakt.
Skipene fungerte greit og må ha vist
god driftstolføkonomi. Fem år senere fikk
Bergenske bygd et søsterskip på BMV
Laksevåg, døpt Saturnus, mens de øv
rige nye godsruteskip til Nordsjørutene
på samme tid, som Vela og Neptun, var
dampdrevne. Som de nyeste skip fikk
Uranus og Saturnus innredet kjølerom i
1938, samtidig som styrehuset ble kledd
inn.
Til tross for flere nystartede godsruter
i mellomkrigstiden fikk de tre «storselskapene» ha langrutene fra Oslo til
Nord-Norge noenlunde i fred. Den eneste
inntrenger var AS Nordlandslinjen som i
1925 begynte å laste i Oslo.

STE

Rute IA

Oslo-Kirkenes

ukentlig ilgods

4 skip

BDS/NFDS

Rute 2A

Oslo-Tromsø

ukentlig ilgods

3 skip

BDS

Rute 3

Bergen-Tromsø

ukentlig ilgods

2 skip

BDS

Rute 4

Oslo-Kirkenes

ukentlig ilgods

5 skip

VDS

Rute 5

Trondheim-Hammerfest

2 skip

VDS/NFDS

Rute 7B

Oslo-Trondheim

2 skip

BDS

ukentlig ilgods

VDS satser...
Etter åha klart seg gjennom depresjonsårene først på 1930-tallet tok styret i Vesteraalens et krafttak da det i 1936 besluttet
å kontraherte to 1400-tonns motorskip
fra Moss Værft & Dokk.

5BG

Rutene var nøye tilpasset ut fra Oslo, som det fremgår av ruteplanen for juli 1932:
Tirsdag 5. juli kl. 20.00

ilgodsrute til Tromsø

ms Tellus

Rute 2a

Onsdag 6. juli kl. 20.00

godsrute til Trondheim

ds Capella

Rute 7a

Torsdag 7.juli kl. 20.00

godsrute til Kirkenes

ds Sverre Sigurdssøn

Rute la

Fredag S.juli kl. 20.00

ilgodsrute til Finnmark

ds Flestmanden

Rute 4

Lørdag 9.juli kl. 18.00

ilgodsrute til Tromsø

ds Præsident Christie

Rute 2b

Tj~l['n

Stamsund levert 1939 fra Moss Vcerft & Dokk var av Vesteraalskes nye generasjon godsruteskip.
44
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Det første ble levert som Vardø i april
1938, fulgt av Senja i august. På dette
tidspunkt hadde selskapet bestilt ytter
ligere to, Andenes og Stamsund levert i
1939 og endelig det femte, Nordkpn for
sinket av krigsutbruddet og levert i april
1941.
Skipene var på 225 fots lengde med
maskineri akter og bro midtskip. Det
var to lasterom og tre relativt store luker,
mens rommene hadde noe så sjeldent
som to fulle mellomdekk. Kubikken
var på 78.000 kubikkfot bale (baller), og
lukene var godt betjent av syv bommer,
hvorav en 15-tonns tungløftbom i luke
to. Maskineriet var en 7-sylindret 4-takts
enkeltvirende MAN på 765 bhk.
Skipet ble etter hvert satt inni lang
ruten fra Oslo til Kirkenes, der de erstattet

Vesteraalskes Andenes under fart i
Karmsundet på 1950-tallet.
Foto Olav Opedal, NSS-Opedalssamlingen

eldre skip som Hestmanden og Vaagan. De
ble rommelige lastedragere med god plass
også til dekkslast.

...og Bergenske
Friskere takter i næringslivet førte til at
Bergenske våren 1939 tok det store skritt
og gikk til kontrahering av nye skip til
kystrutene som skulle avløse antikvite
tene i flåten. To nye shelterdekkere var
utviklet under ledelse av teknisk direktør
Kahrs, en på 1200 tdw til kystrutene og en
på 1900 tdw til nordsjørutene. I mai 1939
ble det bestilt tre kystruteskip fra BMV
og to fra Moss Værft & Dokk, samt to
nordsjøskip fra samme verksted.
Kystruteskipene skulle bli på 235
fot, flushdekkede med maskineri og all
innredning midtskips. De fikk tre laste
rom og tre luker med kubikk på 73.000
kubikkfot, medregnet et kjølerom på
11.400 kbfot. På maskinsiden satset en på
1100 bhk Sulzer-motorer fra Winterthur.
Byggingen ble forstyrret av krigs
utbruddet, men første skip ble Sirius
fra BMV i august 1941, fulgt av Pallas i
november 1941 og Deneh i mars 1943. Et
fjerde skip fra BMV var bestilt i januar
1941 og ble fullført i 1943 som Capella,
men lagt opp i Mostraumen i mangel på
styremaskin.

Krigens hendelser
Kystruteflåten skulle bli hardt presset i
krigsårene.
Bergenskes Saturnus ble stanset ved
Kristiansund etter angrepet 9. april 1940,
og etter at byen var utsatt for massiv
bombing ble skipet senket av egen betset
ning 29. april for å unngå å trekke til seg
tysk interesse. Vraket ble kjøpt tilbake
av Bergenske for 35.000 kroner og hevet
sommeren 1940 og slept til Laksevåg
Verft for reparasjon. Det ble samtidig
noe ominnredet og lå klart igjen i oktober
1941.
Uranus fikk veivakselbrudd i 1942 og
lå opplagt et års tid før det kom i fart.
Også Tellus ble tatt ut av fart i 1943 og
noe ombygd ved Evje & Andersens Slip.
De nye båtene, Sirius, Pallas og Deneh
kom i fart i 1941/42, men ble lagt opp
i 1944 under minkende tilgang på olje.

Sirius og Deneh ble lagt opp i Bjordal i
Sogn, mens Pallas og Capella, som ikke
var fullført, ble gjemt bort med Mostrau
men innerst i Osterfjorden. To båtene ble
utlevert til tyskerne i oktober/november
1944 for evakuering fra Nord-Norge, og
dette ble Deneh og Pallas. I mai 1945 lå de
begge i Mosjøen under tysk kommando.
Sirius ble senket av allierte fly i Bjordal
9. januar 1945.
Av Vesteraalskes fire nye skip var Senja
i Nord-Norge under angrepet 9. april 1940
og ble satt inn i forsyningsfarten med kull
fra Svalbard, sammen med bl a gamle
Hestmanden. Sommeren 1940 kom gods
rutefarten i gang igjen mellom Oslo og
Finnmark. Vardø ble imidlertid rekvirert
av tyskerne og satt i fart mellom Narvik
og Finnmark under tysk kommando. 26.
mai 1942 ble skipet senket av russisk
artilleri fra Fiskerhalvøya mens det var
på vei til Petsamo.
Til gjengjeld ble nye Nordkpn satt i fart
i april 1941 og satt inn i kystruten som
samme høst ble kortet inn til Havvnes i
Lyngen som nordligste havn etter at fron
ten i Finnmark var åpnet samme sommer
ved Tysklands angrep på Sovjet-Unionen.
Den sivile skipsfarten til Finnmark ble
fra nå av dekket med småfartøyer, seiv
om ruterederiene fortsatt sendte ett og
annet skip inn i krigssonen. Slik gjorde
Stamsund en rundtur til Kirkenes i 1943.
På vei tilbake fikk den et havari i Berle
våg og måtte slepes sørover til Oslo for
reparasjon.
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Bergenske fikk sine tre første skip levert
under krigen; her er Deneh fra 1942 med
nasjonalitetsmerker under manøvrering i
Vesterelva i Fredrikstad.
Foto via Tom Bjørge Jensen
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Vesteraalskes Vardø-type var kjente skip på
kysten gjennom25 år; her er Nordkyn under
Karmsundbroen.fotografert av Olav Opedal,
NSS-Opedalssamlingen.

Krigshandlingene ble mer intense i
nord fra 1944, og 2. april dette året ble
Andenes angrepet av allierte fly i Lyn
genfjorden. To mann omkom, men skipet
holdt seg flytende og ble ført til Tromsø
for midlertidig reparasjon og deretter til
Oslo, der ble den lagt opp i Bundefjorden.
Derved var det bare Senja og nye
Nordkpn igjen i fart, og de ble begge
rekvirert av tyskerne i oktober 1944 for
evakueringen og satt under tysk flagg.
Noen få dager før den tyske kapitulasjo
nen ble Senja senket i Kifjordbotn ved
Harstad 4. mai 1945, i et alliert flyangrep
som også tok Fred Olsens passasjerskip
Black Watch.

Nye skip av kjent design
Fra sommeren 1945 oppstod et stort
behov for å skipe forsyninger til NordNorge. De gjenværende godsruteskip fikk
selvfølgelig noen av dette, men det meste
av byggevarer gikk med fraktebåter. Sa
turn Linjen ble i sving like etter krigen
og ekspederte leiebåter nordover; mye
Karlander-båter.
Av generasjonen moderne godsrute
skip var det omtrent bare Uranus som
var i sving i juni 1945. Bergenske fikk
snart i fart Tellus og Saturnus, foruten
Capella som ble hentet fra Mostraumen
og fikk installert styremaskinen og le
vert i juni 1945 som det første skip fra
norsk verksted etter krigen. Deneh og

Pallas ble gjenfunnet i Mosjøen og ført
til Bergen for standsetting før de kom
i fart høsten 1945. Vraket av Sirius ble
tatt under berging i juni 1945 og kom
til Bergen 4. september for reparasjon.
I materialmangelens tid tok det tid åfå
skipet reparert, og først i januar 1947
kunne Sirius settes i fart.
De to søsterskipene bestilt i Moss ble
levert som Mercur i desember 1946 og
som Luna i mai 1947. Disse var søstre til
BMV-båtene, men Mercur var den eneste
som ikke hadde kjølerom. I det ytre skilte
de seg fra BMV-båtene ved åha skrå
skorsteinstopp. Sirius og Luna ble fra
1947 først satt inn ruter på henholdsvis
Amsterdam og Rotterdam/Antwerpen,
men kom snart inn i kystfarten. Uranus
fra 9125 gikk tapt ved forlis i Stokksund
sommeren 1948.

For Vesteraalske var situasjonen at Vardø
var senket og tapt og Senja lå på på 55 meters dyp på bunnen av Kifjordbotn, mens
Andenes som opplagt med krigsskade i
Bundefjorden. Stamsund og Nordkyn ble
levert tilbake etter tysk rekvirering.
Andenes ble straks tatt under reparasjon ved Akers Mek Verksted og lå klar
i mai 1946. For Senja kom bergingen i
gang sommeren 1946, og det lyktes for
Johs Taranger fra Torangsvåg i Austevoll
å få hevet vraket samme høst. I februar
1947 kom den på verksted i Harstad og
i april til Akers mek Verksted i Oslo for
reparasjon. Dette arbeidet skulle ta to år,
og i april 1949 kunne Senja igjen gå i fart.
I mellomtidenble kystgodsrutene drevet med eldre skip og leieskip. Vanskelige
havneforhold gjorde at rundturene tok
tid; i 1947 gjennomsnittlig 58 døgn på
Oslo-Kirkenes-Oslo, mot 35 før krigen,
Fra 1948 ble Andenes sluttet for fart mel
lom Marokko og franske havner, og her
ble også to nye skip fra italienske verft
satt inn, Vågan og Sortland. Andenes var
tilbake i kystruten januar 1951.
Selskapet fikk utbetalt krigsassuran
sen på 2.6 mill kroner for hvert av Senja
og Vardø, men søsterskipet som omsider
ble bestilt fra Moss Værft & Dokk i 1947
skulle komme på 5 millioner og ta syv års
byggetid. Først i januar 1954 var skipet
klart, døpt Vardø, og med identisk skrog,
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Bergenskes motorskip fra 1920-tallet fikk
også lange liv. Her er Tellus fotografert i
Karmsundet i 1956 som Tella etter salg til
S. Bakke, Bergen, og utleid til Vesteraalske.
Foto Olav Opedal, NSS-Opedalssamlingen

46

SKIPET NR. 1 - 2011

5?r; < WMWb
v .7.
yflfAfljl
—^W*''"Ili^SBBH

Nordenfjeldske Jikk levert to skip av samme
tppe som Bergenske, men uten kjølerom, som
Knut Jarl fra 1949.
Foto Olav Opedal, NSS-Opedalssamlingen
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men mer moderne linjer i overbygning.
Det hadde bl a selvstagende mast midt
skips med 18-tonns løft. Hovedmotoren
var en overhalt SACM fra 1931 som hadde
fått vridbar KaMeWa-propell. Derved var
Vesteraalskes femlinger igjen fulltallige
og kunne underholde ukentlige seilinger
på Oslo-Kirkenes.
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i
Trondheim kunne høsten 1946 kontra
here to godsruteskip til kystrutene fra
James Lamont & Co Ltd i Port Glasgow.
Dette var skip av samme type som Ber
genskes, men uten kjølerom. Kubikk,
luker og rigg var mye det samme, men
maskineriet var en 1160 bhk Nohab.
Knut Jarl ble levert i oktober 1949 fulgt
av Epstein Jarl i februar 1950. De skilte seg
fra bergenserne i detaljer, ved å ha teak
i front av selve styrehuset og dessuten
høyere svinerygg forut som til å begynne
med var hvitmalt. Forresten var de ikke
helt like; Knut hadde aktermasten i ak
terkant av midtskipet som BDS-skipene,
mens Epstein hadde den plassert aktenfor
3-luken sammen med et dekkshus.

Jpi

tekten. Dessuten klaget ruteselskapene
over konkurranse fra fraktefartøyene,
foruten at det ble satt inn moderne ton
nasje i de kortere kystrutene som OsloBergen, Stavanger-Trondheimsfjorden
og fra Trondheim og nordover. Fra 1951
til 1953 sank godsmengden med Nord
enfjeldskes Oslo-Kirkenes-rute med 15
prosent.
For selskapene ble det derfor om å
gjøre å rasjonalisere ruteoppleget, få
bort kostbare gamle dampskip og sette
inn nye motorskip eller rimelige leieskip.
Rundturen Oslo-Kirkenes hadde før kri
gen tatt 28 dager; i 1952 tok den fremdeles
42 døgn, vesentlig på grunn av vanskelige
ekspedisjonsforhold nordpå.
Bergenske var nok mest aktiv i kystru
tene på denne tid. I september 1952 ble
det kontrahert tre nye skip som skulle
bli selve trumfen i kystfarten med fry
serom og god fart. Skipene ble levert i
januar 1955 som Uranus fra Drammens

Slip Sl Verksted, Ursa i februar fra Stord
og Ara fra Drammen i august. De var
på 1400 tdw og hadde tre rom på til
sammen 78.000 kubikkfot (bale), med et
nedre mellomdekk i rommene med lav
høyde på tanktopp. Et lite fryserom på
6700 kbfot var installert på hoveddekk
i forkant av maskinskottet. Lukene var
små, med 10 fots bredde og utstyrt med
4 3-tonns elektriske kraner. Lasterom
mene var ellers tilrettelagt for pallelast.
Maskineriet var en 2000 bhk B&W som
gav en marsjfart på 14.5 knop. Rute 1
A, «Kappløperen» fra Oslo til Kirkenes
med fire skip ble derfor nå lagt om som
«15-mileren, kpstens hurtigste lastebåter».
Rundturen Oslo-Hammerfest-Oslo ble nå
kuttet fra 22 til 19 døgn.
Dette utløste ellers en større omleg
ging, der samseilingen med Nordenfjeld
ske fra Oslo til Kirkenes ble lagt om fra
juli 1956, som Bergenske og Nordenfjeld
skes Finnmarksrute. Det ble satt inn to
skip fra hvert selskap: Capella, Luna, Knut
fari og Epstein Jarl.
Derved kunne Bergenske omdispo
nere sin øvrige skip. Gamle Tellus og Sa
turnus ble solgt etter mange års innsats.
Capella kom til å seile i Rotterdam-linjen
høsten 1956, mens Mercur hadde seilt i på
Antwerpen i 1953 og på Vest-England i
1955.11956 ble Pallas og Deneb malt hvite
med gule skorsteiner og satt inn i linjen
Casablanca-Bordeaux, mens Mercur fikk
en ombygging i slutten av 1957 med kjø
lerom og flush mellomdekk og satt inn i
ruten på Newcastle.

Omlegging
Kystgodsrutene var ellers ingen strålende
butikk. Det skyldtes flere forhold, som
priskontrollen som var innført i 1940 og
skulle stå ved lag i mange år fremover.
Rederiene kunne ikke legge på fraktene
uten etter vel dokumenterte søknader,
slik at kostnadene alltid økte før enn inn-

Knut Jarls søster Epstein Jarl, levert i 1950,
skilte seg ved å ha aktermasten plassert i
akterkant av luken. Postkort.
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Last mottas daglig på Tlngvallabryggen (ved Vestbanen) til:

Stavanger, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy*), Volda*), Ørstavik*),

m/s «ANDENES» 1400 tonn dw., rute 4, avg. fredag alten 4/1 «l

Ålesund, Molde*), Kristiansund, Trondheim, Rørvik, Brønnøysund,
Sandnessjøen, Mo 1 Rana, Finneidfj., Hemnesberget, Bodø, Stamsund.
Svolvær, Vesterålen, Harstad, Sjøvegan, Finsnos, Tromsø, Øksfjord,
Bukta, Bossekop, Hammerfest, Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn,
nu,,-,
tt,
Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Kirkenes.
l 3) //[).£7
*) Anløpes hvls tilstrekkelig last.
f®

Stavanger, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy, Ålesund, Molde, Kr.sund
N -( Trondheim, Rørvik, Brønnøysund, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø,
Å, Reine, Ballstad, Leknes, Stamsund, Henningsvær, Svolvær, Brettesnes, Melbu, Stokmarknes, Sigerfjord, Sortland, Rlsøyhamn, Har
stad, Sjøvegan, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy, Øksfjord, Hammerfest,
Honningsvåg, Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik, Berlevåg, Kongsfjord,
Båtsfjord, Vardø, Ytre Kiberg, Vadsø, Kirkenes. Partilast bes anmeldt.
Gods bes velvilligst levert tidligst mulig av hensyn til ruteavgang.

Last bes anmeldt til selskapenes agenter.
1 Oslo: Prinsens gt. 12, telefon 42 08 90.

Med 15-milerne er vi kommet frem
til siste utviklingstrinn i den klassiske
godsruteskip. Skipene var godt utrustet
og bygget for ekspressrutefart. Lasterommene var tilpasset paller, men likefullt
konservative med maskinen midtskip,
noe som var trolig gjort av hensyn til
trim og sjøegenskaper ien krevende
rute. I Bergenskes avansementsstige var
forøvrig førerpost på 15-mileren siste
trinn før Hurtigruten.

Jjrf

HOLGER fischeb
Tli. 42 69 10 sentralb. Bxyggetelf, formann 41 22 46, dir. omh. 41 30 53.

Pallene kommer
Kystruteskipene utgjorde fortsatt en
akse i innenlands transport med betydelige mengder stykkgods fra Østlandet til
rundt 45 havner nordover kysten. Det ha
vært en voldsomt arbeid for styremenn
og ekspeditører å planlegge og gjennomføre innlasting av gods til og fra så mange
havner -og samtidig passe på stabilitet
og sikring av last. Det var alltid blitt tatt
betydelig mengder dekkslast, og skipene

hadde tidlig fått provisoriske dekksstøtter av tre og vaier til hjelp for stuing av
last på dekk.
Rundt 1960 var det tre langruter i
sving: «15-mileren» Oslo-Hammerfest
med tre skip fra Bergenske, Bergen
ske og Nordenfjeldskes Finnmarksrute
med fire skip Oslo-Kirkenes, samt Vest
eraalskes Oslo-Kirkenes med fem skip.
Vesteraalske hadde dessuten sine egne
ekspeditører. Svakheten i denne store

.
Mexcux i Kaxmsundet på vei til Stavangex og Newcastle.
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Ursa var en av Bergenskes tre 15-milere, levert i 1955; her fotografert ved Langkaien i Oslo av Per Erik Johnsen.
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Arrangement av Bergenskes 15-milere, Uranus, Ursa og Åra.
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operasjonen var først og fremst kostnadene ved lasting og lossing som tok
brorparten av fraktinntektene. Det ble
tvingende nødvendig åta grep for å bedre
lønnsomheten, og svaret var mekanisert
lastebehandling.
Vesteraalske trakk i 1963 ut Andenes
og reorganiserte ruten med fire skip og
begynte samtidig å planlegge neste generasjon godsruteskip. Tre store og hurtiggående skip ble bestilt sommeren 1965 fra
Kaldnes Mek Verksted i Tønsberg.
Disse ble levert i 1966/67 som Vågan,
Senja og Nordkpn, men tilhører en annen
tid. Etter dette ble de fire gamle solgt rundt
årsskiftet 1966/67, de fleste til greske
rederier.

Bergenske mistet først Capella i 1962
ved forlis og året etter Luna ved Bodø.
Skipene ble erstattet i samseilingen med
nordsjøskipene Diana og Corvus, mens
Nordenfjeldske i 1964 solgte Knut Jarl fra
1949 til Frankrike og kjøpte i stedet Bergenskes Pallas. Den var nettopp kommet
tilbake fra rutefarten mellom Persiske
Gulf og India og var fremdeles gråmalt
da den ble levert og omdøpt Knut Jarl.
Sirius og Deneb ble nå arbeidsledige og
solgt samme år.
De tre store kystrederiene var i samme
båt med hensyn til krav til rasjonalisering, og rundt 1965 var det naturlig å
søke nærmere samarbeid. Vesteraalske
og Nordenfjeldske bestilte nye skip i 1965,

VDS tre fra Kaldnes og NFDS to rene si
deportskip på 1200 tdw, ett fra Vaagen og
ett fra Brødrene Lothe; levert i september
1969 som Faste Jarl og Frode Jarl.
Den 1. januar 1967 startet de tre
rederiene samseilingen Be-No-Ve med
til sammen åtte skip, fem nybygg og
Bergenskes 15-milere. Etter innfasing av
de nye skipene i løpet av året oppnådde
rederiene en rasjonalisering fra 13 til
åtte skip, iog med at også NFDS/VDS'
godsruter Trondheim-Honningsvåg og
Sunnmøre-Tromsø ble integrert i det
nye opplegget.
Bergenskes tre 15-milere skulle også
bli del av Nord-Poolen etablert i 1971,
men ble snart erstattet av sideportskip.
Men det blir en annen historie.

Typer av godsruteskip 1925-1955
type
Tellus
Vardø
Sirius
Eystein Jarl
Uranus

bygge
1925
1938
1941
1950
1955

brt/tdw
935/1095
860/1405
938/1260
1013/1200
1539/1400

skrog
203.5/30.2/20.4 ft
226.6/34.7/13.8 ft
234.9/35.2/13.5 ft
236.5/35.2/14.5 ft
250.3/38.1/13.9 ft

dekk

kubikk

maskineri

2d
2d
2d

63/56 gb*
89/78 gb
73 b

500 bhk Atlas
765 bhk MAN
1100 bhk Sulzer

2d
2d

79/71 gb
87/78 gb

1160 bhk Nohab
2000 bhk B&W
*i 1000 kubikkfot grain/bale

Det Bergenske Dampskibsselskab
Uranus
935/1095
6.25 Trosvik Verksted
Tellus
935/1095
11.25 Trosvik Verksted
Saturnus

955/1100

7.30 Bergens MV

Vesteraalens Dampskibsselskab
Vardø
860/1405
4.38 Moss Værft & Dokk
Senja
Andenes
Stamsund

858/1405
863/1405
864/1405

7.38 Moss Værft & Dokk
5.39 Moss Værft 8c Dokk
8.39 Moss Værft & Dokk

Nordkyn
Vardø

863/1405
935/1335

4.41 Moss Værft & Dokk
1.54 Moss Værft & Dokk

7.48 forlist Stokksund
9.55 S Bakke, Bergen > Tolla
9.55 Kr E Samuelsen, Oslo >

42 senket
od 7.66 Hestmannen

3.67 Hellas > Pramnos

5.64 Hellas > Pelops
10.66 Hellas > Pellini
od 11.66 Sortland

6.67 Libanon

1.67 M R Forland, Bergen > Frode Viking

Det Bergenske Dampskibsselskab
Sirius
Pallas
Deneb
Capella
Mercur
Luna

938/1260
937/1260
937/1260
939/1260
939/1240
939/1240

8.41 Bergens MV
11.41 Bergens MV
3.42 Bergens MV
6.45 Bergens MV
12.46 Moss Værft & Dokk
5.47 Moss Værft & Dokk

3.64 Skips-AS Karlander, Oslo > 64 Slogen
6.64 NFDS >64 Knut Jarl
9.67 Hellas > Spyros
2.64 Skips-AS Karlander, Oslo > 64 Slensvik
11.62 forlist Tjøme
3.69 Hellas
12.63 kondemnert grst Senja >opphugging

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab
Knut Jarl
Eystein Jarl

1020/1200
1013/1200

10.49 J Lamont
2.50 J Lamont

2.64 Frankrike > Andromede
1.68 Hellas >Panagia Tourliani

Det Bergenske Dampskibsselskab
Uranus
Ursa

1539/1480
1555/1480

1.55 Drammen Slip & Verksted
2.55 AS Stord

Ara

1548/1478

8.55 Drammen Slip & Verksted
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5.72 Sierra Leone > Mabella
7.73 Kypros > Volissos II
3.73 M R Forland, Bergen > Seis Mariner
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Ponente
Tellus fra 1925 hle solgt av Bergenske i
1955 og var kortvarig norsk Tella og Tanja.
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Høsten 1956 hle den solgt til Italia og fikk
navnet Ponente, slik vi ser den her liggende
på Malta. Opphugget Italia i 1970.
Foto Michael Gassar
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Pallas, Deneh og Sirius kom alle til å gjøre
tjeneste i Bordeau-Casablanca-linjen med
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gråmalte skrog og guleskorsteiner. Her er
Pallaspå vei nordover til Bergen etter endt
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Seis Mariner
Bcrgenskes 15-miler Ara elter salg og
ombvgging til scismikkskip Seis Mariner,
liggende ved Miellcm&Karlsen i desember
1974.
Foto Dag Bakka jr
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Bjørn Tandberg

Om slepebåt/sandsuger PORS
- et krigsforlis anno 1915
Innledningsvis siteres notis fra ukjent avis, publisert ultimo juli 1915 og signert Andr. B:

Omkring PORS - har kompasset været misvisende?
Fra taubaaten PORS som avgikk fra Esbjerg for 10 dage siden, har man endnu intet hørt. Bestyreren av
bugserselskapets kontor i Langesund, kaptein Engevoldsen, helder til den opfatning at det sugeapparat (en
slags muddermaskine) som baaten fik indlagt i Esbjerg, mulig kan ha bevirket misvisning av magnetnaalen
i kompasset. Der ble anlagt en del jernrør så vel over, som under dæk, og da man ikke hadde anstillet
undersøkelse om disses indflpdelse paa kompasset, er den mulighet ikke utelukket, at man utover natten kan
ha styrt feil.
Der var egentlig ikke storm, men sterk kuling, og en saadan kan jo disse solide baate med lethet klare.
Baaten hadde ikke kontrabande, og seiv i det tilfelde at den av en feiltagelse skulde være blit opbragt av en av
de krigførende magter, vilde kapteinen sikkert faat anledning til at telegrafere hjem.
Besætningen bestod av 4 mand. Kaptein Johan Hansen, dennes søn Oscar Klpve Hansen,fyrbøter og dæksmand
Haldor Johnsen. Disse er fra Langesund. Maskinist Karlsen var fra Porsgrund. Alle fire er familiefædre.

Til Danmark for ombygging
Noen uker før denne bekymringsmel
ding kom på trykk, hadde den nær nye
slepedamper, levert januar 1915 seilt
til Esbjerg i Danmark for å installere
utstyr til sandpumping i aktre lasterom.
Originaltegningene viser at dette utsty
ret var planlagt montert under dekk,
allerede før kjølen ble strukket i 1914.
Før avgang ble fire tonn skrapjernsbal
last losset fra aktre lasterom. Dette for å
klargjøre rommet for planlagt sandpum
peutstyr. Seilasen sørover med lett skip
gikk greit og kaptein Hansen og hans
mannskap på tre ankom Esbjerg i god
behold den 7. juni.
En tid før avgang leide den 47 år gamle
reder, ingeniør Finn C. Knudsen en fullt
utstyrt livbåt av kaptein H. Henriksen på
bark Eva av Langesund (b 1878 / 312 BT).
Dette var en nødvendighet for å tilfreds
stille Skipskontrollens krav. Pors hadde
nemligbare sertifikat for norsk kystfart
og hadde derfor bare en liten pram pa
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Antagelig leveransefoto av slepebåt Pors av Porsgrund (47,8 BT), levert januar 1915 fra Chr.
H. Christophersen Jernstøberi og Mek Verksted, Husvik pr Tønsberg til Langesundsfjordens
Buxerdampskibsselskab, Porsgrund. Helt akter, nær flaggstang liten jolle omtalt i artikkelen.
Før avgang til Esbjerg i juni måned ble denne erstattet med fullt utstyrt livbåt, leid av kaptein
H. Henriksen, bark Eva av Langesund,
illustrasjon fra egen samling, ukjent fotograf

53 kubikkfot sikret på dekk. Damperens
redningsutstyr måtte således oppgrade
res før dens første utenlandsreise. Den
trettisju år gamle Eva gjorde forresten
også sin siste reise denne våren. Den 22.
april 1915 ble hun stanset i Nordsjøen og
stukket i brann av en tysk undervannsbåt,
nemlig U-38. Barken var da på reise fra
Langesund til skotske Granton med en
ladning gruveprops. Til tross for at bar
ken manglet en livbåt kom hele besetnin
gen fra dette krigsforliset i god behold.

Montering av pumpeutstyr
Installeringen av sandpumpeutstyret kun
ne begynne umiddelbart etter ankomst
Esbjerg. Dette oppdrag var tidligere satt
ut på anbud og ble utført av maskinverk
stedet Carl B. Hoffmann. Firmaet hadde
alt klargjort i god tid før Pors ankom Dan
mark. I følge opplysninger, fremkommet
under sjøforklaringen i Porsgrunn den 3.
september 1915, veide det ferdiginstallerte
pumpeverk 7 tonn. Vi tør anta at det var
stor spenning knyttet til anleggets prø
vekjøring. Alt virket imidlertid som det
skulle og den 18. juli kunne Pors endelig
kaste loss og forlate Esbjerg, etter et nær
seks ukers havneopphold.

Siste reise
Distansen å seile fra Esbjerg til Lan
gesund er anslagsvis 220 nautiske mil.
Første etappe går nordover langs Jyllands
vestkyst, deretter over Skagerak før land
kjenning på telemarkskysten. Det fortel
les at damperen antagelig hadde ti tonn
bunkerskull om bord ved avgang. Med en
gjennomsnittsfart på 7 knop skulle denne
hjemreisen vært gjort unna på vel tretti
timer. Den 20. juli burde man således
normalt ha ankommet Langesund.
Sjøforklaringen heretter om kuling fra
vest og nordvest rundt det tidspunkt da
Pors forlot Esbjerg. Slikt vær burde ikke
være noe problem for et nesten nytt og
kraftig stålfartøy, konstruert og bygd
til høyeste klasse i Det norske Veritas.
Mer faretruende for skipsfarten var
det nok at samtidige aviser fra Jylland,
fremlagt under sjøforklaringen, berettet
om flere tilfeller av drivende miner langs
vestkysten.

Konklusjon
Hjemme håpet man selvfølgelig i det
lengste at besetningen kunne være tatt
opp av et annet fartøy. Men etter noen
tid måtte man dessverre innse at alt håp
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Disponent: Finn C. Knudsen.
Tclcgrafiidrwse: BuxerselskabeL.
Telefonadr.: Krednos.
„Stor«|uf‘
„T«r4enikjold“
„Tliwsbero“
..Kolbjen"
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Herr. Registerføreren,
Porsgrund

K.
K,
K.
K.

Vi bar tyerved at anmelde at elepe-baat "Poro" maa anøeee eom forllet i juli æaaned

og derfor kan etrykee av regieteet. Nationalitetebevieet blov borte
med baatoa

"Ærbødiget
t ARG ESUNDSFJORDFMS
8 UXTflD A M P SKIAG S E t S K A 8

Brev, datert Porsgrund den 8. oktober 1915 fra Langesundsfordens Buxerdampskibsselskab
til Registerføreren, Porsgrund. Rederiets disponent, ingeniør Finn C. Knudsen meddeler her at
hans slepebåt, Pors må ansees som forlist i juli måned. I brevhodet leses navnene til rederiets
øvrige slepere, nemlig; Storegut (400 IHK), Tordenskjold (130 IHK), Thorsberg (150 IHK) og
Kolbjørn (150 IHK).
Illustrasjon fra Statsarkivet, Kongsberg
var ute. Dette, i sær da man mottok meldinger fra Jylland om funn av vrakgods.
Nevnt var identifiserte livbøyer og lasteromsluker fra Pors. Blant vrakrestene
savnet man den for anledningen førte livbåt. Myndighetene antok derfor at skipet
var sprengt i stykker og den fastsurrede
livbåt da hadde fulgt med skipet til
bunns.
Konklusjonen ble at en drivende
mine hadde forårsaket ulykken og at DS
Pors, antatt verdi 50 000 kroner hadde
krigsforlist. Denne slutning var av stor
økonomisk betyding for de pårørende.
Fra Riksforsikringen, tilsvarende dagens Rikstrygdeverk, ble det den gang
utbetalt 10 000 kroner til hvert besetningsmedlems etterlatte. I dette tilfellet
kom pengene utvilsomt godt med, alle de
omkomne var jo gifte familiefedre.

DS PORS (MKSL)
Bygd 1914-15 av stål ved Chr. H. ChristophersenJernstøberiogMek. Verksted,
Husvik pr Tønsberg.
Damperen var første nybygg fra dette
verksted og fikk således byggenummer 1.
Tonnasje: 47,8 BT/15,8 NT
Dimensjoner: 63.9 x 16.1 x 4.6 fot.

Epilog
Disse fire sjøfolkene fra Telemark som
så tragisk kom vekk da Pors krigsforliste sommeren 1915, er alle inkludert
på navneplatene i Sjømennenes Minnehall, Stavern. Under første verdenskrig
(1914-1918) omkom i alt 1892 nøytrale
norske sjøfolk som følge av krigshandlin
gen Dette flotte monumentet ble innviet
av kong Haakon VII den 1. august 1926.

Kilder:
Jorunn Opsal Ness, Skånevik (Oldebarn til
kaptein Johan Hansen)
Fred A. Fredhøi: «Norske Seilskuter», bind 7,
0sl° 1942
Riksarkivet, Oslo
S,a,sarkivet'

01/1915: Levert til Langesundsfjordens
Buxerdampskihsselskab (Ingeniør Finn
C. Knudsen), Porsgrund. Døpt PORS
07/1915: Avgikk Esbjerg den 18. juli for
Langesund med nyinstallert sandpum
peutstyr om bord. Forsvant med sin
besetning på 4.
10/1915: PORS antatt krigsforlist og
deretter slettet fra registrene
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Frakteskute Bruland
Bernt Eide i Gullesfjord er interessert
i å vite hva som skjedde med familiens
fraktebåt Bruland. Problemet er at den
var like under 25 brt og derved uregis
trert, så det er ikke lett å finne den igjen
i registrene.
Men noe vet han; Den var bygd som
ishavsskute av kryssertypen og skal opp
rinnelig hatt navnet Liv-Kari. I «Norges
Skipsliste» figurerer Bruland på 1960-tal
let med kallesignal LCXA og tonnasje på
24 brt og 9 nrt. Det vil ha tilsvart knappe
60 fots lengde.
Bruland har en lang historie som
frakteskute og bidro bl.a. da TIRPITZ ble
hevet på 50-tallet.
Bernt Eides far solgte den i 1960 til
annen reder i Kvæfjord, denne solgte
den så videre til Danmark eller Tyskland,
kanskje rundt 1970. Den ble da omrigget
til lystfartøy, og Bernt så henne seiv på
Sørlandet sommeren 1975, fremdeles
med samme navn, ombygd med salong i
tidligere lasterom.
Er det noen som kan hjelpe å kaste lys
over Bruland?
Bernt Eide, Gullesfjord

Red: Båten ser ut til å dukke opp i Nor
ges Skipsliste på 1950-tallet og står som
registrert Hokland av Harstad i 1956 og
ble deretter Bruland.

I m
IM

Cøylon forfull fart.

Dorry-fiske i Nord-Norge
Fiskeskøyta på side 45 er CØYLON T12-TN fra 1907 ifølge Fiskeriregistret
for 1948. Den var L 47» B 16» Hadde en
Grei motor på 30 hk bygget 1916: Trolig
motorisert da. Hadde 4 dory og ble eiet
i 1948 av Rich. Solheim m.fl. Vangsvik.
Doryfiske har jeg ikke så mye greie
pä, men har tidligere snakket med flere

Trolig en Gotavexken 9000-tonner fra ca 1930, men hvilken?
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Foto via Alf J Kristiansen

som var med på «Helder» Ekspedisjonen
i 1930 årene. De fortalte om et slit og de
var fra 2-6 på hver dory. Ble satt ut tidlig
på morgenen og tatt opp om kvelden hvis
de ble funnet i dager med tåke. Fiskes
skulle det. Er det ikke kommet ut en bok
om dette tildels mislykkete forsøk?
0lav K

I Skipet nr 4/2010 spør Johannes Hansen
om noen kan fortelle mer om dorryfiske
fra skøyter i Lofoten. Ikke at jeg kan
fortelle så mye. Men jeg har et fint maleri
av en skøyte på vei hjem fra Lofoten med
dorreyer på dekket. Jeg har forresten også
fotografiet som bilet er malt etter. Det er
nemlig min svigerfars skøyte(sammen
med flere) som er avbildet.
Min svigerfar er død, men jeg har
snakket med min svoger, Asbjørn Kvit
berg, som har fortalt meg litt. Skøyta
heter «Lilly», var 45 fot og hadde en 40
hk Union motor. «Lilly» var på Lofoten
med dorreyer på 30 tallet, men Asbjørn
mente at de ikke var med dorreyer etter
2. verdenskrig. «Lilly» hadde med 3 dor
reyer, men større båter kunne ha med
både 4 og 5 dorreyer.

Foto via Håkon Larson-Fedde

Norsk dampskip fra ca 1920, fra Stavanger Støberi & Dok?
Det kom vel også ann på hvor mange
det var plass til ombord på moderfartøyet. Ombord på «Lilly» var de 8 mann. Det
var to køyer i akterlugaren og 5 køyer
forut, så det var to som mätte dele køye.
.1
j
Slik var tilværelsen den gang.

I Asbjørn Stensakers bok «Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane gjennom 100 år» står
følgende:

Johann Vannes Fjell

2 skip skadde ved flyåtak, 1 skip («Fanaraaken»)
teke av Trafikkdepartementet til evakueringsfart

Äret 1944 vart kansk’e det vanskelegaste äret i
Fylkesbaatane si soge. Kontor- og lagerhus var
, . , Iskip
~. skadd
. , under
, eksplosjonsulukka,
. ° .
...
øydelagde,

i Nord-Noreg.
1
FcUldTäclKdl 1 Hurtigrutcn .

«Fanaraaken», som var nordpå, kom attende
julaftan med store skader. Mannskapet hadde

Jeg viser til bilde og omtale av ovennevnte

nekta ågå med skipet, og så tok styresmakta folk

skip i «Skipet» nr. 4/2009, side 1.
Basert på flere ting, bl.a samtaler 01,
senest under ferieopphold i Brønnøysund
i sommer, sitter jeg med en oppfatning
av at nevnte skip ved slutten av siste ver
denskrig, enten i 1944 eller begynnelsen
av 1945, seilte noen sporadiske turer i
Hurtigruten, muligens som suppleringsskip i denne turbulente perioden. Svake
erindringer hos megselv, bl.a. at jeg husker
at jeg tegnet skipet, understøtter dette.
Noen helt sikre informasjoner sitter jeg
dog ikke inne med.
Mitt spørsmål er derfor om nevnte
forhold kan undersøkes nærmere?

frå hirdmarinen. Desse var heilt ukunnige, slik
at båten kom att med øydelagd maskin. Han var
dessutan full av lus, og måtte avlusas,

Ingar Misvær, Trondheim

:iSD-ferger
Vi har tidligere omtalt Johan Brigtsen
i Dimmelsvik i Sunnhordland som har
kjøpt de tidligere HSD-fergene Hardan
gerfjord og Bjørnefiord, se nr 3.10 side 6
og 55.
Johan Brigtsen, som er medlem i vår
förening, forteller at ex-Bjørneford var
under slep fra Vevelstadfjorden til Høy
landsbygd, men gikk hele tiden for egen
maskin. Den gikk senere til Odda, hvor

Dampskibet
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den nå er under restaurering. Hardanger
Veteranferjelag er etablert for å bevare
og drive fergen.
Brigtsen har ellers bakgrunn som mas
kinsjef, bl a i HSD og i cruisefarten. Han
eier også bunkersbåten Olivia som brukes
til bunkring og slep i Hardangerfjorden.
Har nettopp fått i hende alle fraktbrev
og varekart på sendte og mottatte varer
med Det Midthordlandske Dampskibs
selskab (MSD) fra 1908 til 1962 og HSD
fra 1962 til 1970 fra Stoppestedet Skaar
paa Rexteren.
Ser at MDS leide inn «Lygra» våren
1935. Dagen etter «Fusa» ble senket var
«Fjæra» innom Skår. Alle innleide skip
går an å finne i varekartene.
Dette er etter dødsboet til Bernard
Skår som fosvant/druknet for ca 4 år
siden. Berget det fra å gå på bålet. Neste
stopp blir Tysnes Sogelag
Arne Tvedt
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Foreningsnytt

NSS Nordmøre

Nordmøreforeningen fyller 10 år

Møteprogram 1. halvår 2011

Under en enkel markering i föreningens lokaler i Odd Fellow-bygget
tirsdag 25. januar gjorde föreningen stas på seg seiv.
Tidligere båtbygger, den 83 år gamle Harold Djupvik, opprinnelig
fra Aure, hadde laget en flott formannsklubbe med tilhørende koffert.
Formannsklubba er en miniatyr av en drevklubbe brukt ved J. M.
Kleivset Båtbyggeri på Bårdset.
Brødrene Strand Stenhuggeri AS har gitt föreningen en klubbeplate
som består av en polert 1,2 kg tung granittstein. På denne vises et
omriss av et drevjern i miniatyr. På formannsklubba er montert fire
sølvringer. Her er det inngravert navn og formannsperioder på förenin
gens formenn siden stiftelsen. Det er gullsmed Renate Ziegler Unhjem
som har utført gravørarbeidene på formannsklubba og på kofferten.
Under markeringen i klubblokalet var tre av de som deltok på
stiftelsesmøtet 25. januar 2001 til stede: Arve Jenssen, Håkon Arnold
Pettersen og Ole Sager.
Se videre møteprogram Nordmøre
BHi

teaäti

Medlemsmøte torsdag 24. februar:
Medlemstreff med kaffe og noe å bite i
Anton Brattøyvil kåsere om «Fiske i nordmørsfjordene».
Åpnet møte torsdag 10. mars:
Kristiansund på de syv hav, et historisk tilbakeblikk
Presenteres av Kjell Dønheim
Medlemsmøte torsdag 31. mars:
Medlemstreff med kaffe og noe å bite i
Per Nesje vil på storskjerm vise det vesentligste av maleri- og
bildesamlingen som finnes i Kristiansunds Skipperforeningens
lokaler.
Torsdag 7. april:
Ordinært årsmøte
For å delta på årsmøtet må kontingent være innbetalt senest ved
årsmøtets start.
Innkalling til årsmøtet med saksliste vil bli utsendt
medlemmene i mars måned.

agi*fc_

Medlemsmøte torsdag 28. april:
Medlemstreff med kaffe og noe å bite i
Også her antar vi det blir et lite kåseri i regi av et av våre
medlemmer.
Lørdag 21. og søndag 22. mai:

Fm lokalet. Skipsklokka som står på bordet skal npttes som «gong-gong»
på møtene som avholdes i Festsalen til Odd Fellow. Stativet til klokka
henger på er en del av en utskiftet rekkverksplankfra RS Christiansund.
Flaten som stativet står på erfra en tiljefra snekka «Armoden», som var
det helt naturlige navn som Kjell Laugtug - vårførste formann - ga den
prektige snekka si. Det er Ole Sager som har stått for komposisjonen.

Ekskursjon til Averøy
Vi tar sikte på to bedriftsbesøk lørdag, overnatting på Håholmen,
søndag guidet omvisning på Kvitholmen og på Gamle Kvernes
bygdemuseum.
For weekendturen i mai vil vi komme nærmere tilbake med detaljer.
Vi legger opp til at medlemmene kan ha med seg ledsager.
Medlemsmøte torsdag 26. mai:
Medlemstreff med kaffe og noe å bite i
Også her antar vi det blir et lite kåseri i regi av et av våre
medlemmer.
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Søndag 19. juni:
Ekskursjon til Valsøyfjorden
Vi tar sikte på omvisning på Geitbåtmuseet og lunch på
Otnesbrygga.
For turen i juni vil vi komme nærmere tilbake med detaljer. Vi legger
opp til at medlemmene kan ha med seg ledsager.
Medlemsmøte torsdag 30. juni:

Formannsklubba og klubbeplata, originaler og miniatprer.

NSS-Hordaland
Minner om møtedagene;
10. mars - 7. april - 5. mai
Merk nytt møtested; Sandviksboder 20.
Se www.skipet.no for tema på møtene.

56

SKIPET NR. 1 - 2011

Medlemstreff med kaffe og noe å bite i
Vi prøver å få til et lite kåseri i regi av et av våre medlemmer.
De åpne møtene samt årsmøtet avholdes i festsalen til Odd Fellow
i Hauggt. 20 i Kristiansund.
Møtestart som vanlig: kl. 19.00.
Her gjør vi oppmerksom på at ytterdør låses ved møtestart.
Medlemsmøtene (siste torsdag i måneden) avholdes i egne lokaler
på gateplan i Hauggt. 20
Lokalene åpnes kl. 19.00.

Medlemsnytt

Nye medlemmer 21.11.2010-15.02.2011
2989 NM

Helge Havdal
Bjørn Ove Angvik

Tiriltunga 24
Kokkolaveien 20

6518 KRISTIANSUND

2990 NM
2991 NM

Dag Vesterås

Postboks 679 Kongen plass

6501 KRISTIANSUND

2992

Ben Roger Hansen
John Ytreland

Bergsbakkan 13

8370 LEKNES

Kalvatrevegen 9
Fossmark

4250 KOPERVIK

Bådalen

6530 AVERØY

2993 H
2994 B

5515 KRISTIANSUND

5724 STANGHELLE

2995 NM

Øystein F. Lilleskare
Ivar J. Nedal

2996 NM

Kyrre Jacobsen
Bjørn A. Johannessen

Bergknappen 19
Leirvikveien 36

6518 KRISTIANSUND

2997 B
2998 H

Slettavegen 89
Bakkehellet 1 A

4275 VEDAVÄGEN

2999

Torbjørn Vea
John K, Rismark

3000 0

Einar Borthen

Østeråsen 51

1361 ØSTERÅS

S 3001

Bertil Söderberg

Kupeskårsgatan 69

SE - 421 60 VÄSTRA FRÖLUNDA SVERIGE

3002 NM

Guttorm Dalager

Kapt, Bødtkers gate 26

6508 KRISTIANSUND

3003 B

Sandviksboder Kystkultursenter
Grubeveien 44

5035 BERGEN

3004

Egil Sunde
Tor Erik M. Harnes

3005 NM

Fritz Kristensen

Nordsundveien 17

5516 KRISTIANSUND

3007 B

Frode Monsen

levegen 235

5917 ROSSLAND

3008 0

Per Inge Høiberg

Grøttberg

2850 LENA

3009 NM

Hagegata 39 B

0653 OSLO

3010 H

Åge Ivar Helde
Kari K. Piisala

Utsiragata 87

5537 HAUGESUND

3011 0

Terje Thrbjørnsen

Heggveien 1

3179 ÅSGÅRDSTRAND

3012 0

Tore Gjestrum

Holmboes gate 7 B

0357 OSLO

3013

Christianssands Sjømandsforening
Jan Hellebø

Østre Strandgate 9 A

4610 KRISTIANSAND

Mattisstykja 12

6854 KAUPANGER

Ronny Gregersen
Roar Stokdal

Løveidvegen 79
Lunheim

3720 SKIEN

3014
3015 0
3016

5179 GODVIK
7037 TRONDHEIM

4825 ARENDAL

7057 JONSVATNET

Dødsfall
1835 0

Ivar Aarøy

3264 LARVIK

1617 0

Yngvar Bertelsen

3274 LARVIK

1967 H

Lars A. Gilje
Eivind Grønås

5521 HAUGESUND

Bjarne V. Kjølmoen
Kåre Nilsen

7570 INDERØY

Sigurd A. Ramsø
Anders Vea

5512 KRISTIANSUND

Johnny Dolve
Stein Grenersen

3770 KRAGERØ

1529
1352

Leif Arne Hope

6413 MOLDE

NL 1124

2983 HT RIDDEKERK

2460 S

Arie Hoorweg
Oddvar H. Johansen

2293 S

Malvin Langvik

4120 TAU

2258 H

5531 HAUGESUND

DK 1796

Kjell Lie
Bent Mahler

2148 NM

Einar Kr. Pettersen

6508 KRISTIANSUND

1706

Ulf G, Refsnes

4531 KRISTIANSAND

2474 B

Bjørn Sævold
Søren Thorsøe

5730 ULVIK

Lars Vespestad
Jan Wislander

5227 NESTTUN

2411 0
2487
399 S
2916 NM
1190 H

1540 VESTBY
4070 RANDABERG
4276 VEDAVÄGEN

Utmeldinger
2715 0

DK 328
893 B
S 1999

8283 LEINESFJORD

4085 HUNDVÅG

DK- 8722 HEDESTED

DK 3450 ALLERØD
S - 471 22 RÖNNÄNG

Adresse endringer
828 H

Martin Nielsensgate 48

5529 HAUGESUND

Haugsgjerdveien 18

5554 VALEVÅG
5054 BERGEN

Wollert Bjørndal

Solheimsgaten 60
Breisteinsveien 378

2439 B

Alf Caspersen

Postboks 15

5345 KNARREVIK

B 1210

C. Declercq

2795 NM

Tormod Edøy

Koninkljike Baan 40
Kranaveien 47

B - 8660 DE PANNE, Belgia
6510 KRISTIANSUND
4180 KVITSØY

713 H

Kjell L, Anfinsen
Torleif Aslaksen

2705 B

Alfred Berge

1880 B

5111 BREISTEIN

1513

Bengt Endresen

1337 S

Ola Fuglestein

Sjøgata 36
Leiasundet

1918 B

Magne Hellan

Eidavegen 520 B

5993 OSTERIEDET

335

Komsahøyden 43

9511 ALTA

1861 0

Bjørn G. Lange
Erik Lund

Steinrøysveien 25 A

3533 TYRISTRAND

2770 S

Alf M. Marthinsen

Ukjent adresse

2645 B

Helge Rekve
Tor Røkkum

John Allans gate 3

6509 KRISTIANSUND

Gange Roivs gate 1

6516 KRISTIANSUND

1501

Martinus Strømsvåg
Leif Sunde

Østre Strandgate 84 H0203

4608 KRISTIANSAND

2922 0

Lars Chr. Svendsen

Ukjent adresse

1239 0

Viggo Sørensen
Sten W. Sørseth

Bergliveien 22 A
Postboks 79

3472 BØDALEN

1019 NM
702 B

Erik Torsvik

Støvikvegen 35

5986 HOSTELAND

2659

John Olav Vatland

Ukjent adresse

2944 NM
2213 NM

8400 SORTLAND

Ukjent adresse

6487 HARØY

1621 B

Eyulf S. Villanger

Myrdalskogen 549

5117 ULSET

739

Olav K. Westby
John Ytreland

Westbyveien 15

9300 FINNSNES

2993 H

Ukjent adresse

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail; leif@nordeide.net)
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Nye anbud
FRØYA-ØYREKKEN
ATB (Sør-Trøndelag fylkeskommune) har
lyst ut anbud 18.01 for ruta Dyrøy-Mau
sundvær-Sula-Øyrekken for en periode
på 7,5 år. I dag går det ei ferje og en
kombihurtigbåt som dekker opp rutepro
duksjonen. En ser for seg omtrent samme
løsning i det nye anbudet.
FERJE STOKKVÅGEN-TRÆNA
FERJE STOKKVÅGEN-LOVUND
Nordland Fylkeskommune har lyst ut
anbud for begge samband for perioden
01.01.2014-31.12.2021
En legger opp til 2 ferjer i rute Stokk
vågen- Lovund og 1 ferje StokkvågenTræna. En setter krav om kapasitet 50 pbe
for alle tre ferjene. Man ber om anbud både
på konvensjonell fremdrift og ENG som
alternativt drivstoff.
Tildeling av anbud
FERJE HEMNESBERGET-LEIRVIKA
Veolia Transport Nord er tildelt anbud
for perioden 01.01.2012-31.12.2013
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FERJE TJØTTA-FORVIK
Veolia Transport Nord er tildelt anbud
for perioden 01.01.2011-31.12.2012
Anbudsåpning
FERJE SVELVIK-VERKET
Tirsdag 25. januar var det anbudsåpning
for ferjerute Svelvik-Verket. Anbudet
gjelder i 8 år med to års opsjon, og med
oppstart 1. januar 2013. Fjordl FSF har
levert inn laveste anbud, men det en
vedståingsfrist på 3 mnd. Dermed må
vi ennå vente en periode inntil endelig
kontrakt blir tildelt.
7
Vinteropplag
I fjor/i år ble det «Kong Harald» som låg i
vinteropplag/ på verksted. Skipet ble tatt
ut av rute 2. november i Bergen.
Samme ettermiddag seilte skipet
avgårde til Fayard AS (Fredericia Ship
yard) i Munkebo, som ligger like utenfor
Odense. Her var skipet på plass 4. nov,
og skal gjennomgå en del utbedringer i
58

SKIPET NR. 1 - 2011

Richard With en stille moxgen sørfor Ørsnes, september 2010.

vinter. Planen er at skipet blir liggende
der inntil hun skal i rute igjen i mars
2011. «Nordlys» er rutemessig overført i
«KH»-seilasen siden ruteplanen ble laget
i god tid med «Nordlys»-ruta innstilt.
Spesielle avbrudd
Fredag 7. januar ble «Trollfjord» tatt ut
av rute i Bergen og seilte samme ettermiddag til Oslo 08.01. Her lå skipet som
hotellskip under reiselivsmessen fram
til mandag 17. januar. Da seilte skipet

Foto: Vegar Andre Hansen

tilbake fra Oslo nonstop til Bergen og tok
opp igjen rute tirsdag 18.01 på kvelden.
Onsdag 12. januar avsluttet «Nordkapp»
ruta si i Bergen for verkstedsopphold.
Samme kveld seilte skipet sørover til Fredericia Shipyard i Munkebo (ved Odense)
og kom dit 13.01. Skipet gjennomgikk
rutinemessig vedlikehold og forlot Dan
mark igjen lørdag 22.01 med ankomst
Bergen søndag 23.01 utpå ettermiddagen
og rute igjen på kvelden.
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«Polarlys» avsluttet ruta si 16.02 i Bergen.
Skipet var ute 2 rundturer og tilbake
10.03 igjen fra Bergen.
Lørdag 26. mars er «Kong Harald» til
bake fra verksted/opplag i Danmark og
tar opp rute fra Bergen-Bodø 29. mars
hvor hun går ut av rute og seiler til Nar
Finnmarken i bruk utenfor nordvestAustralia.

vik Hun gjenopptar sørgående rute fra
Bodø4aPriL

Fredag 28. januar kuttet «Nordnorge..
ruta si i Tromsø pä nord for og være
festivalskip i Tromsø ifbm. den ärlige
Nordlysfestivalen. Lørdag 29. januar

«Nordlys» avsluttet «KH.-seilingen lørdag 26. mars i Bergen. Hun tar opp igjen
egen rute lørdag 2. april fra Bergen.
«Nordlys» får dermed en ukes pause

var det møljekalas Tromsøya rundt pä
kvelden. Søndag 30.01-Mandag 31.01 var
skipet pä Lyngen-seilas og tok opp igjen
tuten sydgående rundt midnatt 31.01.
Ifbm. skipets opphold i Tromsø ble
de rutegående hurtigrutene henvist til
kaiplass i Breivika siden «Nordnorge»
låg ved kai på Prostneset.

i Bergen.

«Lofoten» avsluttet ruta si i Bergen 31.
januar for verkstedsopphold. Skipet
avgikk på ettermiddag og ankom Fredrikshavn neste dag utpå ettermiddagen.
Gammeldama gjennomgår rutinemessig
vedlikehold og var borte en rundtur. I rute
igjen 11.02 fra Bergen.

«Kong Harald» avgår Bodø utpä ettermiddagen og skipet ankommer Narvik
havn tirsdag 29, mars kl. 21.00 og blir
hggende til søndag 3. april kl 17.00 på
Pir 1. Da seiler hun tilbake til Bodø og
tar opp igjen rute på sør 4. april.
Lørdag 2. april kl. 12.30 går «Kong
Harald» fra Narvik på tradisjonsrikt
fjordcruise til Skjomen. Skipet er tilbake
i Narvik kl. 15.00. Søndag 3. april kl. 12.30
går turen fra Narvik og inn til Rombaksbotn. Skipet passerer under Rombaksbrua
og går så langt inn mot Rombaksbotn som
mulig. Rombaksbotn er en fjordarm ved
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Ofotfjorden hvor Norge er på sitt nest
smaleste (etter Hellemobotn). «Kong
Harald» var tilbake i rallarbyen Narvik
kl. 15.00

fnvmBIIWnMVWIIWnfSI
((Hope
ex ((Caribbean MercY11 ,
«Polarlys» (1952)
Vi er blitt informert om at gamle «Polarj
ljgger nedsunket j nærheten av
Panama .kanalen. Det er ikke særli ; mye
.. ay skipet der hun
nSkoleskipet «Gann., ex. «Narvik»
Tradisjonen tro blir det i sommer en
Nordkapptur
t0 turer j vesterled for
,Ganm , tffl
avsluttes sommerturene
med Pilegrimsseilas Stavanger
xnmdheim t/r 23. jnli-31. juli.
(wwwgann no)

Nye Kystlink
«Envoy» som har ligget i opplag i Lunde
vågen siden oktober, forlot Farsund havn
tirsdag 4. januar.
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De sørgelige rester av hurtigruteskipet Polarlps under opphugging i Panama i desember 2010.
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Roro-skipet Envop avgår Farsund 4. januar
for Spania, fotografert av Bjørn Tandberg.
Fartøyet skal på ett års chart. Skipet
la fra kaien i Lundevågen ved halv ellevetiden tirsdag formiddag.
Den la da kursen sørover. Det 150
meter lange fartøyet er egentlig en trailerbåt, men har plass til 120 passasjerer
også. Tilbake i Lundevågen er nå bare
bilferja «Pride of Telemark» - som er
like lang som «Envoy». Den blir foreløpig
liggende, men i likhet med sistnevnte
ligger den på vent i forhold til fremtidige
oppdrag - eventuelt salg.
Color Line
«Superspeed 1» har vært ved Stx-verftet
i Helsinki i Finland, og fått en ny restau-

rantdel løftet på plass i en av verftets
haller. Den nye delen, som veier 350 tonn,
er blitt ny pizzarestaurant og gjør at passasjerkapasiteten til ferjen økes med 400
plasser I tillegg til nye restaurantplasser,
er det også blitt bygget nye mannskapskabiner foran på skipet.
«Superspeed 1» har vært på verftet
siden slutten av desember og var tilbake
i ruten Kristiandsand-Hirtshals igjen
fra februar
Tidlig i dag morges 16.01, brøt det ut
brann om bord på M/S «Superspeed
1», som for tiden bygges om i Helsinki.
Ferjen har vært i Helsinki siden slutten
av desember. Cirka 30 personer bor om
bord og arbeidet pågår døgnet rundt alle
dager i uka. Brannalarmen gikk like før
klokken fem om morgenen. På ett eller
annet vis ble noe gass antent ifbm. sveisearbeid ombord. Dette førte til kraftig
røykutvikling på fergen. Ingen kom til
skade i brannen.
Skadene skjedde i hovedsak på utsiden av skuta, uten større behov for
reparasjoner. Hurtigferja var tilbake i
Kristiansand 31. januar og klar i rute
dagen etterpå.
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Bastø-Fosen
BF har kjøpt «Boknafjord» og gitt henne
navnet «Bastø IV». Hun kom til Horten
28.12 og skal gjennomgå litt oppgradering før rutestart i mars. Planen er 4
ferger i rute Moss-Horten fra 14. mars.
«Bastø IV» avgikk Horten fredag 4.
februar på ettermiddagen for verkstedsopphold i Gdynia. Ferja var fremme der
6.2. Hun skal bl.a. gjennomgå klassing,
ombygging i salonger og mannskaps
innredning.
Tide Sjø AS / Rogaland
Ferja «Utstein» har i vinter lagt ved CMC
i Stavanger for div. arbeid. Bla. er henge
dekket tatt bort. Planen er at ferga skal
overta Langevåg-Buavåg ruta.
Etter grunnstøtningen ved Kvitsøy 27.
oktober ble hurtigbåten «Fjorddrott» re
parert ved Norwegian Marine i Eikefjord,
Den var ferdig på verftet 10. desember
og kom til Brdr. Larsen i Bergen samme
kveld. Lørdag 11. desember seilte båten
Bergen-Lervik til Oma og videre derfrå
søndag morgen til Stavanger. Vel tilbake i

‘masfj.ord
i
, . -. a irfemTO#-1'

Masfjordfikk æren av å avslutte HSD/Tides rutefart Halhjem-Våge på Tpsnes npttårsaften. Her er den 3 dager senere på vei ut fra Krokeide
til Austevoll.
Foto Ole Jakob Dingen
60

SKIPET NR. 1 - 2011

RØKESALONGEN

t

Historisk vaktskifte på Hatvik-Venjaneset (Fusa); Tidos Høgsford har tømt bildekket etter siste tur til Venjaneset 6. januar, mens Fosen fra
Foto Frode Folkestad
NamsosFosen ligger klar til å ta avgangen klokken 18.25

Stavanger søndag formiddag var det rett
rute igjen søndag 12. desember.

ho gikk ut av rute og seilte til Omastrand
for midl. opplag.

Tide Sjø AS / Hordaland
Ved årsskiftet avslutta Tide Sjø sine
ferjeruter i Indre Hardanger og Midthordland:
Fredag 31.12 avslutta «Melderskin»
ruta Brimnes-Bruravik. Etter ruteslutt
var det nyttårs-seilas ut Hardangerfjorden med ankomst Sunde 01.01 i 01.00-tiden for midl. opplag.

«Rosendal» utleigd til Torghatten Nord,
Tide Sjø har leid ut «Rosendal» i ett år
til Torghatten Nord. Dei vil bruke ferja på
sambandet Forøy-Ågskaret.

«Masfjord» siste tur Halhjem-Våge.
Fredag 31. desember kl. 17.30 hadde
«Masfjord» siste anløp av Våge. Etter rute
slutt sigla ferja til Hufthamar og overtok
Austevollsruta 1. januar i regi av sin nye
eigar FNS.
«Rennesøy» siste tur i Austevoll. Fredag
31. desember slutta «Rennesøy» av ruta
si på Hufthamar og sigla til Lepsøy (Os)
for midlertidig opplag.

Krokeide-Hufthamar
«Masfjord» starta opp ruta 1. januar og
«Trondheim» overtok 4. januar.
Planen er to ferjer i rute fra 11. april.
«Marstein» blir ferje nr. 2.
«Masfjord» skifta navn til «Marstein»
26. januar. Ferja skal ha ett verksteds
opphold i slutten av februar. Inntil videre
ligger ferja i reserve på Austevollshella.
«Trondheim» avsluttet ruta si Flakk
Rørvik 31.12 og seilte umiddelbart sør-

FosenNamsos Sjø - Hordaland
1. januar var det oppstart i fire samband
for FNS i Ffordaland:
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«Sveio» siste tur i Austevoll. Fredag 31.
desember avslutta «Sveio» ruta si Sandvik
våg-Husavik. Ho sigla til Fjellbergøyane
på kvelden til si nye rute der.
«Høgsfjord» siste tur Venjaneset-Hatvik.
Torsdag 6. januar gikk «Høgsfjord» siste
tur fra Venjaneset kl. 18.10 til Hatvik der

Nykommer i Hordaland, NamsosFosens Fosen på vei utfra Hatvik mot Venjaneset 30. januar.
Foto Ole Jakob Dingen.
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Selbjørnsfoxd overtok sambandet Halhjem-Våge 1. januar; her ser vifergen sammen med Fjordis Bergensfjord på vei ut fra Halhjem 30.
januar, fotografert av Ole Jakob Dingen.
over. Grunnet uvær på Stadt gikk ferja
til kai i Ålesund 01.01 i 12.30-tiden. Ferja
gikk videre fra Ålesund 02.01 på morgenen og var framme i Austevollshella
ca.kl. 21.45.
«Trondheim» ble satt i rute 4. januar,
Hufthamar-Krokeide. «Masfjord» ble
lagt iro på Storebø først og så flytta
til Austevollshella 5.1. for midlertidig
opplag.
Sandvikvåg-Husavik
Etter oppgradering ved Kvernhusvik
Verft på Hitra var «Heilhorn» på seiling
derfra 8. desember. Ferja hadde et kort
stopp på kvelden i Ålesund. Torsdag 9.
desember gjorde ferja eit kort stopp i
Husavik på formiddagen før ho la til kai
på Salthella kl. 11.30. Ferja gjorde unna
litt testkjøring fram mot rutestart.
«Heilhorn» var på plass i rute 01.01.
Ho kom nedover før jul og låg i opplag
på Salthella fram mot rutestart.
Halhjem-Våge
«Selbjørnsfjord» avgikk Fiskerstrand
Verft 9. desember og vart fortøyd ved
Bryggen i Bergen natt til 10.12.
Ferja vart døpt ved Bryggen tirsdag
14. desember kl. 15.30. Etter dåpen var
det en liten fjordtur en times tid i Byfjorden. Onsdag 15. desember sigla ferja frå
62
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Bergen til Austevollshella på kvelden.
Ferja hadde base der inntil rutestart, og
tida fram til årsskiftet ble benyttet til
prøveseilas Halhjem-Våge, øvelser mm.
Gassferja «Selbjørnsfjord» starta opp
Tysnes-ruta 1. januar.
Hatvik-Venjaneset
FNS leigde «Høgsfjord» hos Tide Sjø inntil
rutebytte 6. januar. «Høgsfjord» gikk siste
tur fra Venjaneset kl. 18.10 til Hatvik der
ho gikk ut av rute og seilte til Omastrand
for midl. opplag.
«Fosen» gikk inn i rute 6. januar kl.
18.25 fra Hatvik. Dette markerte samtidig
at FNS var på egen kjøl i alle 4 sambanda
i Hordaland. «Fosen» forlot Trondheim
havn utpå ettermiddagen 1. januar i
16.40-tiden, og ankom Wartsila på Rubbestadneset 2. januar utpå kvelden ca. kl.
21.00. Etter en kort periode der gikk ferja
til Austevollshella for kailigge, og var også
og testa sitt nye samband enkelte dagar
fram mot rutestart.
Tide Sjø og Torghatten har inngått
salgs-avtale for ferja «Masfjord». Ferja
vart overtatt av FNS (Torghatten) like
over nyttår, og skal vere reserveferje
for FNS i Hordaland. I tillegg vil ho
seile som ferje 2 i Austevoll. Nytt navn er
«Marstein».

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
BNR vant anbudet Klokkarvik-Hjel
lestad. De overtar ferjeruta fra 2012.
Dei har planar om og skifte ut dagens
«Fjordgar» som går i ruta i dag.
Fjordl Fylkesbaatane-Hardanger
«Sogn» avslutta ruta si som suppleringsferje Flakk-Rørvik, sundag 31. oktober,
Etter ruteslutt la ferja kursen sørover
med kort stopp i Florø før ferja ankom
Wartsila på Rubbestadneset på morgonkvisten tysdag 2.11.
Her vart ferja pussa opp før ho over
tok nytt samband. «Sogn» var på plass
til rutestart 1. januar i Indre Hardanger,
«Sognefjord» ligg i vinter som reserve
i Ulvik. Ho var på plass der 29. desember,
Fjordl Fylkesbaatane
- E39 Hordaland
13. oktober ble det kunngjort at Fjordl
og Havilia Ariel AS hadde inngått avtale
om salg/tilbakeleie av gassferja «Fanafjord». Avtalen er inngått for 10 år med
opsjonen Fjordl FSF drifterfergenvidere
som vanlig.
Tide Sjø-Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane Fylkeskommune og
Tide Sjø har inngått kontrakt om snøgg
båtruter Bergen-Sogn og Fjordane for
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perioden 01.05.2012-30.04.2020. Tide
Sjø vil bygge fire nye snøggbåtar for
og drifte dei 4 rutene mellom fylket og
Bergen.
Tide Sjø har bestilt 2 nye hurtigbåter
hos Oma. Dei blir lik «Tideadmiral». I
tillegg har Tide Sjø to opsjonar hos Oma
på nybygg. Båtene blir 35 lange med plass
til 290 passasjeren
Fjordl Fylkesbaatane
Ferje «Stryn» kom til STX Florø på verksted 13. november. Her vart utført div.
arbeid, m.a. 40-års klasse, men ferja vart
lenge i Florø. Ho sigla innover igjen til
Kaupanger lørdag 8. januar. Etter kort
tid der vart ferja sett tilbake i rute Manheller-Fodnes.
Fylkeskommunen har tildelt Fjordl FSF
dei lokale båtrutene, Lærdal/Vik/Høyanger og Gulen/Solund/Askvoll for perioden
1. mai 2012 til 30. april 2020 med opsjon
for forlenging i 2 år.
Lørdag 22. januar var nye «Fjordprins»
klar frå Brødrene Aa i Hyen. Båten forlot
verftet kl. 08.00 og sigla til Florø for stopp

-g-

der frå kl. 10.00 til kl. 12.40. Så susa nybåten på sør og ankom Bergen kl. 15.35
Tirsdag 25. januar kl. 16.30 gikk nye
«Fjordprins» jomfrutur Bergen-Sogndal.
Dermed var båten endelig i rute omlag
ett år etter dåp og no i forlenga versjon.
Hurtigbåten «Solundir» er solgt til Gabon. Hun gikk sin siste tur Sogndal-Bergen 14. oktober 2010. I skrivende stund
ligger båten ved Bergen Group Skjøndal
og avventer utskiping på tungløftebåt.
Kjøperne er Navettes Maritimes Du
Gabon S.A., Immeuble les Forestiers,
Libreville, Gabon, Fartsområdet vil være
Port Gentil til Libreville, og nytt navn blir
«Bekelya».
Søsteren «Fjordprins 1» er solgt til et
turistselskap i Singapore. Båten skal gå
mellom Singapore og øyer med såkalte
«resort»-leiligheter. Hun gikk sin siste
tur Sogndal-Bergen 20. januar. «Fjordprins 1» ligger ved Nordre Nykirkekai og
avventer utskipning på tungløfter.
Kjøper er 3DM 1 Pte Ltd., Singapore.
Formell sletting norsk register: 03.02.2011
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Torghatten Nords ferjer Stetind (ex Vardenes 1977) og Bognes (1977) ved kai i Bodø.

Fartsområdet i Singapore: Singapore by
- ferieøyer m/ferieleiligheter.
FjordlMRF
Utvidet rutetilbud på Talgsjøen. Sei
vika-Tømmervåg fikk 2 ferjer fra 1.
februar. Da utfører «Bjørnsund» og «Sol
skjel» ruta på Talgsjøen. Dermed er rute
frekvensen på hverdager nesten doblet.
Onsdag 15.12 gikk «Eira» på grunn på
Sølsnesholmen kl. 22 om kvelden. Ferja
vart slept av holmen torsdag 16.12 på
morgonen av slepebåten «Silex». Slepet
sigla til Tomrefjord Verft. Her vart ferja
undersøkt og det var ein god del skade.
Tirsdag 4. januar vart ferja slept frå Tom
refjord til Myklebust Verft i Gursken for
endelig reparasjon. I starten av februar
er ferja framleis på verkstad. Ferja hadde
nettopp fått avløysing av «Julsund» om
kvelden då uhellet skjedde.
Fredag 31.12 rente «Stordal» på grunn
i steinfyllinga på siden av ferjekaia på
Halsa i 13.20-tiden.

BB;*:

Foto Vegar Andre Hansen
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Vinterstemning på nordlandskysten; hurtigbåten Ofoten passerer Feed Balsfjord.

Redningsskøyta «Erik Bye» kom etter
en stund til assistanse og slepte fera til
verksted i Kristiansund.
Ho var i rute igjen i slutten av januar.
Ferja «Storfjord» vart levert frå verftet i
Gdansk 19. januar. Den seilte fra Gdansk
20. januar omlag kl. 17.25 norsk tid.
Ferja ankom Ålesund søndag 23. januar kl. 16.40. Turen tok såleis knappe 3
døgn nordover fra Polen.
Etter ankomst var tida fram mot rutestart brukt til opplæring, testkjøring mm.
«Storfjord» hadde sin første rutetur
fredag 4. februar kl. 12.40 frå Solavågen
tilFestøya. «Brandal» fekk dermed avløysing og ho gjekk først til ro i Solavågen
og mandag 7.2 til Vegsund Slip for verkstadsopphold.
Søndag 6. februar gikk «Brandal» tom
i ekstraordinær rasrute fra Solavågen
til Geiranger for å hente 100 biler som
skulle ut fjorden til Magerholm. Ferja
gikk fra Geiranger omlag kl. 16.45 og ut
fjorden igjen. Det hadde vært partimøte
i Geiranger i helga, det var bakgrunnen
for den nokså spesielle ferjeturen.
Førdag 6. november var det trippeldåp
ved Northern Shipyard i Gdansk. Gassferja «Korsfjord» og søsterskipa «Stor64
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fjord» (lev. feb. 2011) og «Hjørundfjord»
(lev. mars 2011) vart døpt.
«Korsfjord» forlot Gdansk 8. november
og seilte nonstop til Molde kor ho var
framme på kvelden torsdag 11. nov.
Ferja vart sett inn som avløysar på
Molde-Vestnes 21. november fordi «Mol
defjord» skulle inn til garantiettersyn.
Frå årsskiftet skal «Korsfjord» settast
inn på ruta Flakk-Rørvik i Trondheimsfjorden. Søstrene skal inn på ruta FestøySolavåg neste år.
Fjordl MRF leier ferje hos Fjordl Fylkesbaatane. Førdag 6. november brøt
«Svanøy» opplag i Florø på kvelden og
seilte til Måløy. Søndag 7.11 seilte ferja
vidare frå Måløy på morgenen til Magerholm. Ferja var ved Vegsund slipp
8. og 9.11 for forlenging av flapser. På
kvelden tirsdag var det klart for rutefart
Magerholm-Ørsneset. «Eira» ble sendt
til Vegsund Slip for div. arbeid. Rundt
årsskiftet vart «Svanøy» sendt nordover
til Trondheimsfjorden.
Ferja «Fjalir» forlot Askvoll og ankom
Molde natt til tirsdag 9. november. Ho
ligg der i reserve.
Fjordl MRF har inngått kontrakt med
Fiskerstrand BLRT AS om bygging av ny

Foto i januar av Vegar Andre Hansen.

Smøla-ferje. Ferja blir levert i desember
2011 og skal inn i ruta Sandvika-Edøya.
Ferja får plass til 50 personbilar og 150
passasjerar. Skroget blir bygd i Klaipeda
og ferja skal utrustast i Ålesund hos Fiskerstrand Verft.
Tide Sjø (Møre)
Fiskerstrand Verft leverte ferja «Tidefjell»
17.12 til Tide Sjø. Ferja var på verftet
inntil oppdraget for MRF starta.
Ifbm. havari på «Eira» har MRF leigd
«Tidefjell» f.o.m. 29. desember til sambandet Ørsneset-Magerholm
Mandag 27. desember gikk hurtigbåten
«Fjord Ålesund» på grunn ved Austnes i
09.30-tiden. Uhellet skjedde like før anlø
pet av hurtigbåtkaien på Austnes. Ferga
«Os» assisterte hurtigbåten inn til kai på
Austnes etter grunnstøtinga
Hurtigbåten «Nordic Sky» ble satt inn
som avløser. Den vanlige båten i Nordøy
ruta var på verksted.
Tirsdag 28. desember seilte «Vøringen»
nordover fra Bergen på ettermiddagen til
Ålesund. På Møre har båten gått avløs
ning bl.a. i Langevågs-ruta. Båten er i
skrivende stund fortsatt i Ålesund
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Fosen Namsos Sjø AS (FNS)
Ferja «Olav Dimn» skal endre frem
driftsmaskineriet fra diesel-elektrisk til
konvensjonell drift, (hydraulisk/meka
nisk drift).
Den kom på verft i Stettin onsdag 10.
november omlag kl. 15.10.
I skrivende stund ligger «Olav Duun»
fortsatt på verksted i Polen. Planen er at
ferga skal være tilbake i løpet av februar.
Hurtigbåten «Agdenes» ankom Oma
Slipp lørdag 11. sept. for motorskifte.
Verkstedet skal sette inn 2 nye MAN
motorer.
FNS har gjennomført et prøveprosjekt
med en ny motor og en gammel på båten.
I fjor høst var «Agdenes» på Oma for
innsetiing av «prøve»-motoren. Båten
forlot Oma igjen 03.12 og var tilbake i
Trondheim 05.12. Første oppdraget var
avløsning i øyrekka Frøya for «Frøyfart»
en ukes tid tidlig i desember.
Fredag 3. desember måtte «Namdalin
gen» ligge stilt i Rørvik pga. sprengt
motor. Ruta ble innstilt og først lørdag
4. desember kl. 14.00 var avløserbåten
«Vågsfjord» på plass i Namsos og tok
opp ruta. «Namdalingen» sin motor ble
tatt ut og sendt til Bergen for overhaling.
«Vågsfjord» avslutta ruta 18.12 og gikk i
retur til Bodø. Søndag 19. desember var
«Namdalingen» tilbake i rute.
FNS har bygget ny hurtigbåt hos Brø
drene Aa i Hyen. Båten er av samme sort
som «Trondheimsfjord I og II», 24,5 m
lang, 8 meter brei og har plass til 97 pas
sasjerer og var leveringsklar til årskiftet
2010/2011.
Nybåten får navnet «Foldafjord». Hun
forlot Hyen onsdag 29. desember og seilte
rett til Kolvereid hvor hun ankom Moen
slipp torsdag 30.12 kl. 04.25 ca.
Hurtigbåten seilte fra Kolvereid til
Rørvik 6. januar. Dagen etterpå, 7. ja
nuar var det dåp i Rørvik. Etter dåpen
har båten lagt ved kai i Rørvik, samt
blitt testkjørt. Her awenter at nye kaier
skal bli klar.
Fjordl MRF - Trøndelag
Pga. forsinkelse med Flakk ferjekai tok
MRF opp ferjene «Volda» og «Svanøy» til
oppstart 1. januar på Trondheimsfjorden,
Flakk-Rørvik. Flakk ferjekai er planlagt
ferdig uti februar og inntil da må en av
vente oppstart med gassferjene.
Tirsdag 28. desember sigla «Svanøy»

frå Ålesund kl. 06.45, anløp Rørvik fer
jekai ca 17.25 før ho endelig la seg til kai
i Trondheim kl. 18.10.
Onsdag 29. desember avslutta «Volda»
ruta si på Møre og seilte nordover til
Trondheimsfjorden. Ferja ankom Flakk
torsdag 30.12 på formiddagen. Torsdagen
ble benyttet til test-kjøring før ferja tok
kveld i Trondheim havn i 18.45-tiden.
«Tresfjord» er til ombygging for gassdrift
ved STX, Tomrefjord. Ho er forventa klar
i mars. «Svanøy» er avløysar for henne
inntil ho blir klar.
«Glutra» passerte Bergen!, september på
si ferd til ombygging i Gdansk. I Gdansk
vart ferja forlenga og fikk blå skrogfarge.
Tirsdag 14. desember var ferja klar, forlot
Gdansk på kvelden og sigla nordover til
Kristiansund med ankomst dit lørdag 18.
desember på kvelden.
Måndag 27.12 vart ferja satt inn mid
lertidig i si gamle rute Seivika-Tømmer
våg. Tirsdag 28.12 i 21.00-tida var ferja
midtfjords på veg frå Seivika til Tømmer
våg då ein hørte ein kraftig smell. Ferja
gjekk umiddelbart i retur til Seivika. I
ettertid viser det seg at røykutvikinga frå
eine maskinrommet skyltes en vannlek
kasje i innsugsystemet for motoren.
Lørdag 5. februar i 07.00-tiden opp
daget en at «Glutra» dreiv i Dalasundet i
Kristiansund. Ferga skadet en forsynings
båt. før en fikk tatt henne til kai igjen ved
gamle Sterkoder.
«Korsfjord» avgikk verftet i Gdansk 08.11
og seilte nordover med ankomst Molde
11.11. Ferja var i Molde ein liten månad
og vart bla. nytta som avløysar på Mol
defjorden.
«Korsfjord» sigla frå Molde onsdag 8.
desember kl. 06.15 via Rørvik ferjekai
kl. 15.20 og over til Flakk. Derfrå bar
det inn til Trondheim havn på tidleg
kveld. Ferja benytta desember til div.
testkjøring. Ellers har ferja lagt til kai i
Trondheim i påvente av at Flakk ferjekai
skal bli ferdig.
Veolia Transport Nord
(Helgelandske)
Onsdag 22. desember i 07.00-tiden på
morgenen gikk hurtigbåten «Helgeland»
på grunn like utforbi innseilinga til Lo
vund. Båten ble slept inn til Lovund av
redningsskøyta noe senere. Hurtigbåten
fikk en god del skade i sammenstøtet
bl.a. ble propell og ror skadet. Utpå et-

termiddagen ble «Helgeland» slept inn til
Slipen i Sandnessjøen. Det var «Nautilus
Survey» som skubba «Helgeland» framfor
seg inn til Sandnessjøen, en litt spesiell
måte og «slepe» på.
«Sanna» tok over morgenruta inn til
Sandnessjøen. «Thoralf» ble overført til
Træna-ruta fra kl. 11.00 og «Kingen» tok
opp Vega-ruta.
«Renøy» ble hentet på ettermiddagen
22.12 i Hammerfest og kl. 13.50 la hun ut
derfrå på ferden sørover til Sandnessjøen
hvor hun var fremme torsdag 23.12 tidlig
på morgenen. «Renøy» ble satt inn som
avløser i Træna-ruta 24.12.
«Helgeland» ble satt inn i Træna-ruta
igjen tirsdag 8. februar kl. 16.30 fra Sand
nessjøen. «Renøy» ligger inntil videre ved
kai i Sandnessjøen.
Torghatten Nord AS
I uke 2 oppstod det tekniske problemer
på ferja «Bodø». Ferja ble tatt ut av rute
og dokksatt ved Skarvik Mek. i Osan,
Svolvær for utbedring. Det viste seg i
etterkant at ferja fikk et lengre verksteds
opphold.
Hun var forventet tilbake ca. 21.
februar.
Ruta over Vestfjorden ble improvisert
først med ekstraturer med «Røst» mellom
Bodø-Moskenes, og etter kort tid var
«Malangen» på plass som avløser.
Torghatten Nord har leiet inn «Rosendal»
for ett år til sambandet Forøy-Ågskardet.
Ferja la ut fra Bergen torsdag 20. januar
kl. 15.15 på ferden nordover. Første stopp
var Måløy Fredag 21.01 seilte ferga fra
Måløy om morgenen og kom til Kristi
ansund utpå kvelden. Neste etappe gikk
lørdag 22.01 morgen fra Kristiansund til
Rørvik om kvelden. Søndag gikk turen
videre fra Rørvik med stopp i Sandnes
sjøen og ferja ankom Forøy kl. 21.00.
Starta i rute 4.2 på morgenen fra Ågska
ret. «Bogøy» ligg inn til videre i ro ved
kai på Ågskaret.
Søndag 19. desember på kvelden seilte
hurtigbåten «Brottøy» sin siste rutetur
til Straumsnes i Bø. Dermed var det slutt
med båtrute mellom Stokmarknes og Bø.
Båten fortsetter ruta Stokmarknes-Inn
landet-Raftsundet.
Fredag 21. januar kl. 18.30 gikk «Rødøy
løven» på grunn ved Ytre Selsøyvågen.
Ferga «Fykan» gikk til assistanse i på
vente av redningsskøyta. «Ruth Opsahl»
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og KV «Barentshav». Båten vart stående
på skjæret inntil en natt til søndag 23.
januar kl. 01.00 fikk trukket båten av.
«Rødøyløven» vart slept inn til Sandnes
sjøen og ankom søndag formiddag ved
10.00-tiden. Båten ble slippsatt ved Slipen
for utbedring. Begge skrog mm. har fått
skade. I skrivende stund er «Rødøylø
ven» slippsatt fremdeles hos Slipen for
utbedring.
«Vågsfjord» ble satt inn som avløser i
Rødøy-bassenget etter uhellet.
Veolia Transport Nord FER
De nye hurtigbåtene til ruten TromsøFinnsnes-Harstad er ennå ikke levert.
«Sollifjell» ligger fortsatt ved kai i Åle
sund. «Fløyfjell» og «Kistefjell» ligger i
Mandal i påvente av godkjenning fra
Sjøfartsdirektoratet. Den mindre hurtig
båten for Ffarstad-lokalfart, «Falkefjell»
er også i Mandal og awenter.
Tide Sjø - Troms
Tide Sjø har inngått avtale om og bruke
Torghatten Nord som underleverandør
på fergeruta Storstein-Lauksundskaret i
2011. Dermed fortsetter «Reinøy» i ruta.
Tide Sjø vant anbudet på denne ruta fra
01.01.2011, men ferjekaien på Storstein
passet ikke til den ferja som Tide hadde
tenkt og bruke. Derfor ble løsningen og
bruke ferja som gikk i ruta også i 2011.
Fjordl MRF - Troms
Fjordl MRF vant anbudet på Refs
nes-Flesnes fra 1. januar 2011. Selskapet
overtok ferja «Hålogaland» formelt 14.01.
iflg. Skipsreg. Fjordl MRF har leigd inn
Torghatten Nord som underleverandør
på ferjeruta slik at dei held fram med
drifta.

torsdag 11. november kl. 15.00. «Cometa»
seilte opp til Fredrikstad for egen maskin
assistert av «Fenja» og KV «Nornen». Det
ankom Øra kai, Fredrikstad havn samme
ettermiddag omlag kl. 17.15 for nærmere
undersøkelser. «Oljevern 03» og KV «Bergen» deltok også i operasjonen.

Etter utbedring av pullerten på «Tan
anger» startet «Bamse Tug» slep igjen
fra Bodø 8. desember kl. 19.25 og sørover
utaskjers. På ettermiddagen 9. desember
passerte slepet vest av Nordøyan fyr (Vik
na). På kvelden 10. desember passerte
slepet vest av Ona. Lørdag 11. desember
kl. 19.45 var slepet med «Tananger» vel
fortøyd hos Bergen Yards, Laksevåg,
I Bergen har skipet fått montert «ny»
hovedmotor mm. da den gamle fikk total
havari utforbi Bodø.
Fredag 4. februar var skipet på første
prøvetur. Ferden gikk fra BMV kl. 18.00
nord Byfjorden til Herdla og retur til BMV
kl. 20.30. Lørdag 5. februar ble andre
prøvetur gjort på samme strekket i tids
rommet avg. 10.40 og ank. 13.00.
«Tananger» var ferdig ved BMV tirsdag
8. februar. Etter kort anløp av Jekteviken
var det bunkring i Skålevik og seilas sør
over. Skipet var på plass på Håvik onsdag
9. februar på morgenen for lasting. Endelig
er skipet tilbake i rute.

«Cometa» avgikk Bergen søndag 7. november kl. 10.30 på sin første tur i rute
for Nor Lines. Skipet seilte Bergen-Hirtshals-Oslo-grunnstøting-Fredrikstad.
«Sunnmøre» ble omdirigert og tok opp
rute Al fra Fredrikstad 11. november.
«Cometa» seilte fra Fredrikstad lørdag 13.november kl. 10.15 til verksted
i Swinousjcie, Polen. Hun var fremme
utpå ettermiddagen 14.11. Skipet var
ferdig utbedret i Polen og avgikk derfrå
16. desember til Hundested 17.12. Videre
til Grenå og Fredrikstad 19.12 og nordover i P-l ruta. Like før årsskiftet byttet
«Cometa» over til A-l ruta i Tromsø og
«Sunnmøre» ble overført tilbake i P-l
ruta en kort periode.

Hammerfest Kysttransport AS
«Sveafjell» ligger fortsatt ved kai hos
Vegsund Slip. Her er eierselskapet Ham
merfest Kysttransport slått konkurs i
mars 2009. Vegsund Slipp awenter rettens kjennelse for tvangssalg av fartøyet,

På seilas nordover fra Bodø mistet «Tananger» motorkraften 23. november i
11.30-tiden. Skipet hadde da ett alvorlig
motorhavari og måtte slepes tilbake til
Bodø av redningsskøyta. Slepet var fremme i Bodø ved 15.00-tiden samme dag.
«Bamse Tug» startet slep fra Bodø
03.12 kl. 12.30, men like utforbi moloen
i Bodø ble slepet avbrutt fordi ene pullerten på dekk ombord i «Tananger» løsnet.
Slepet gikk i retur tilbake til kai i Bodø,
assistert av redningsskøyta.

«Barøy» har ligget i opplag i Trondheim
fra 26. mars 2009. Skipet er solgt og ble
slept til Kvernhusvika Verft fredag 30.
juli av «Squalus» Slepet forlot Trondheim
omlag 05.00, passerte Fosen i 08.15-tiden
og var fremme på verftet omlag kl. 13.30.

X
•sl

Nor Lines
Hurtigruten ASA og Det Stavangerske
Dampskibsselskab inngikk avtale før
jul om at Hurtigrutens 50% andel i Nor
Lines blir kjøpt av Stavangerske. Derved
blir Stavangerske eneeier av Nor Lines.
Nor Lines skal fortsatt disponere gods
kapasiteten på hurtigruteskipene.
Onsdag 10. november kl. 05.55 gikk «Co
meta» på grunn ved Fugletang lykt ytterst
i Løperen på seilas opp til Fredrikstad. Ski
pet ble stående på skjæret inntil den dan
ske slepebåten «Fenja» trakk «Cometa» av
66
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Godsbåten Fjordlast (exfergen Bindal fra 1972) på vei ut fra Bodø.

Foto Vegar Andre Hansen
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Skipet har fått navnet «KARL» og Kitts
& St.Nevis flagg. I skrivende stund ligger
skipet fortsatt på Hitra.
Ny eier: Overseas Association Foun
dation. Nytt driftsselskap; Marineserv
Ltd Inc.
iU

Fenja Reefers
Tirsdag 10. august ble «Viking Frio»
solgt til Fenja Reefers International Ltd.
i Skottland. Hun skiftet samme dag navn
til «Fenja». Fjord Shipping AS i Måløy er
nytt driftsselskap og hun blir befraktet
av SilverGreen AS i Bergen.
Fartøyet låg i opplag i Ålesund fom.
8. mai inntil hun var i drift igjen for nye
eiere 4.9.
Hun forlot Ålesund lørdag 4. septem
ber på morgenen, og seilte til Lerwick for
opplasting av frossenfisk for Klaipeda.
Fom. 1. oktober overtok Nomadic Char
tering AS som befrakter for «Fenja».
Skipet vil fra 1. desember få nytt drifts
selskap, Misje Rederi AS. Hun seiler nå
i vinter med frossen fisk Norskekysten /
Baltic mm.
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«Bogøy i Tromsø» (ex «Vestgar») er solgt
til Hope Center Kristiansand. I Kristian
sand skal ferja brukes i arbeidet blant
vanskeligstilt ungdom. Planen er også og
seile litt med ferja i området ved Kristian
sand.
Ferja seilte sørover fra Tromsø i slutten
av januar, men ved Kvitsøy mista ho roret
og vart slept inn til Kopervik av rednings
skøyta. Mandag 31. januar slepte «Urter»
henne fra Kopervik til Skude Verft der
ho skal i dokk i veke 6 for påsetting av
nytt ror. Nytt ror har dei fått tak i fra
skipsopphuggeren i Grenå, Danmark.
Ferjelaget Skånevik
I fjor gjekk «Skånevik» i rute Bale
strand-Fjærland i perioden 1. mai-30.
september. Det var MDS (Midthordlan
ske) som leigde ferja frå ferjelaget. I år
er planen rutefart juni,juli,august i regi
av MDS det og.
Hardanger Veteranferjelag
Onsdag 3. november vart Hardanger
Veteranferjelag stifta i Odda. Ferjelaget
skal ta seg av oppussing av gamle «Bjør
nefjord», som ligg ved kai i Odda.
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Holmfoss laster i Bodø i vintermørke og snødrev.

Hardanger Fartøyvernsenter
Gamle «Folgefonn» har ligget i Dåfjorden
sidan heimkomsten i mai 2010. Skroget
er der blitt vannblåst,oppmalt og sikra.
Ein del av skansekledninga er vannblåst
og ein del stål er skifta. Planen er å
flytta ferja til fartøyvern-senteret i Norheimsund 1. april og offisiell opning skal
være der 15. mai. Også andre HSD-båtar
vil vera tilstades på fartøyvernsenteret
15. mai.
Andre veteranar
Gamle «Stord I» ligg ved fartøyvernsenteret i vinter. «Granvin» ligg som vanlig
i Dåfjorden.
«Stavenes» ligg og i Dåfjorden. «Vestgar» har base i Solsvik og «Midthordland»
har i vinter lagt på Os.
«Atløy» er som vanlig i Florø.
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årene. 26. november kl. 16.30 startet slepet av ferja fra Store Kufjord (Seiland) og
sørover til Stokksund for opphugging.
Altafjord Oppdrett AS /Altafjord Laks AS
haddeforuten«Brensvik»også«Samboern»
(ex «Nordmøre») som forlager. Sistnevnte,
«Samboern» ble slept sørover i desember
2010, og 15/12 ble slepet observert på
Vågsfjorden ved Harstad.
Fjordservice Sogn og Fjordane AS Aurland (FS-SFJ)
FS-SFJ har kjøpt «Bamse Brakar» fra
Nesoddbåtene (Torghatten). Eierskiftet
er innført 29.12 i Skipsreg. Ferja ligg
fortsatt i Horten,
Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.

Mandag 20. september ble «Lystbåten»
(ex ferja «Melderskin») slept fra Moss av
slepebåten «Tiger» til Horten.

Vi oppfordrer flere til å sende oss hilder
av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,

Vi har fått vite at ferjen nå er i Drammen og ligger ved verftsområdet til
Drammen Slipp.

npe som eldre.
Redaksjonen avsluttet 09 02 20110955A EF

Gamle ferjer til opphugging på
Fosen Gjenvinning
Sommeren 2010 ble «Lofotferje VI» ob
servert til kai hos Fosen Gjenvinning i
Stokksund klar for hogging.
«Brensvik» (ex «Bussesund» FFR) har
ligget som forlager i Altafjorden de siste
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67

Fra

OlavK.

kamera

Vårt aktive medlem Olav K. Westby på Finnsnes deler noen av
sine sommerminner med leserne. Som pensjonert maskinsjef

Jsi

(på turbin) har Olav hatt god tid til å ta eksotiske utflukter
de senere år, og av årets reisemål har redaktøren subjektivt
plukket ut noen. Reisen i august ble innledet med bestigmng av
Galdhøpiggen 16. august, som herved er dokumentert.
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Ved Kviteseid traff Olav på veteranen Victona, bygget tilbake
i 1882 og i et par mannsaldre i tjeneste for Skien-Telemarkens
Dampskibsselskap på Telemarksvassdraget. Den ble hardhendt
modernisert på 60-tallet, men har senere fått tilbake et mer verdig
utseende. Den eies i dag av Skien Dalen Skipsselskap i Skien.

Bristol i sørvest-England har en unik gjenstand i dampskipet Great
Britain, bygget i 1843 i samme dokk den står i i dag, av den kjente
ingeniør Isambard K Brund Great Western var unik ved at den ble
bygget som propellskip og 6-mastet skonnertrigg. Den ble senere
rigget ned til seilskip og lå i mange år som vrak pa Falklandsøyene
før den ble ført tilbake til Bristol og restaurert.
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På sin ferd rundt i Sverige påtraff han fergen Kalmar
sund VIII i Färjestaden hvorforbindelsen til Øland går.
Fergen er bygget i 1965 på Kalmar Varv til tradisjonell
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Wilhelm Tham siger stille forbi i ettermiddagssolen
ved Norsholm Sluser 23. august. Den skriver seg tilbake
til 1912, bygget på Motala Verkstad, til Göta Kanals
maksimale dimensjoner 103 x 22 fot. Den har hele
tiden vcert eiet av rederi AB Göta Kanal.
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Fraktefartøyet Marja kjenningssignal
LNUM, 62,6 fot lang og 49 brt. ble
observert 27. des. 2010 i heller dårlig
forfatning. Dette etter ar den fartøyet
den 15. des. ble hevet etter at det hadde
vært på havets bunn siden natten til 27.
november. Da sank den og ble liggende
med bare galgedekk og øverste del av
styrehuset og mastene over vann.
Fartøyet er bygget av E. Rossebø Båt
byggeri på Nord Fluglo i 1948. Dette var
det største fartøyet som var bygget der
og det eneste bygget ved verftet som var
tegnet av en Selsvik i Fiskeridirektoratet.
Det ble ikke fiskefartøy men derimot
fraktefartøy og førte steintøy fra Sandnes og nordover like til Nord-Norge. Det
. rtda
i o ir
i
n
ti..iimoirro
u x.ni r-n nnoan ii. 0Sandnes.
tilhørte
K.
Simonsen
Senere
ble det solgt til Storebø i Austevoll, deretter til Sagvåg på Stord. Da var fartøyet
brukt til «vanlig» fraktfart 11988 ble det
solgt til Økstrefjord i Jelsa i Ryfylke. Der
skulle Marja gå i turisttrafikk på fjorden
med blant annet tyskere som ville fiske.
Og ellers ble det blant annet brukt til å
seige juletrær fra, foruten til fraktfart.
Om lag 2000 kom det tilbake til Sandnes,
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og en begynte å lage nytt styrehus i gammel stil. Dette gikk langsomt og skøyta
som ikke var i drift ble for om lag 2år
siden forhalt over på østsiden av vågen.
Fremdeles kal det stå en 56 hk. Brunvoll
fra 1938 i skøyta. En får i framtida håpe at
den blir tatt bedre vare på slik at en igjen
kan se fartøyet i fart på fjorden.
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Austevollssnurperen Østanger er kommet tilbake ombygging i Polen.
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De sør9e^9e rester av lastebåten Brentland taues bort av Urter 17. november.
Foto Alf 'I Kristiansen
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Den tidligere lastebåten Brentland (LJSE/
389 brt./1963/ex. Andanes-93, Åstun-86,
Tove-71, Gotha-69) ble 17.november 2010
slept fra Karmsund Fiskerihavn til Norsk
Metallretur på Bøneset på Karmøy.av
dekkslastebåten Urter/LCJC. På sin siste
tur var Brentland lästet med skrapjern.
Etter at skrapjernet var losset og traversen
tatt på land ble skroget ved hjelp av Urter
og to gravemaskiner 22. november skub
bet/dratt opp i stranden. Omkring midten
av januar var Brentland ferdig hogget.
Som nevnt her i «Skipet» flere gånger ble
Brentland nedrigget til lekter på Karmøy
i 2009. Av forskjellige årsaker ble båten
bortsett fra turen fra Husøy til Bøneset
aldri tatt i bruk som lekter.
Tråleren Shannon (LJQE499 brt/1984/
1995/1997/ex. dansk Pernille-98) sett i
Karmsund Fiskerihavn 24. desember 2010.
Båten var noen dager tidligere innkjøpt
til Karmøy fra Bømlo. Shannon har ikke
skiftet navn men har fått fiskerinr. R-31-K.
Ringnotsnurper/tråler Østanger
(3YDD/2056 brt./1979/1992/ex. Ha
herg-10, Høgaberg- 09, Storeknut-03,
Eldjarn-93, M. Ytterstad-93, Gullfinnur-90,
Silljo-81 sett ved kai hos Vico i Bøvågen
på Karmøy 26.januar 2011. Båten var
noen dager tidligere kommet fra Gdansk

etter en omfattende ombygging og opp
gradering. Første del av arbeidet ble gjort
i Tallin men ble fullført i Gdansk. Båten
har blant annet fått nytt RSW-anlegg,
delvis ny innredning div. nytt utstyr og
forskjellige nye instrumenter som ble
installert hos Vico på Karmøy
Østanger har fått fiskerinr. H-148-AV,
samme nummer som båten hadde da den
fra 1993 til 2003 var hjemmehørende i
Austevoll som Eldjarn og Storeknut.
Bogøp i Tromsø (Husbåt/tidligere
bil/passasjerferge/LCEO/300 brt./1956/
ex.Vestgar-07, Rosendal-79) sett ved kai i
Kopervik flere gånger i slutten av januar
2011. Båten som siden slutten av 2007
har lagt i Tromsø som husbåt ble i vinter
solgt til Kristiansand der den skal brukes
i forbindelse med ungdomsarbeid. På vei
sørover mistet den roret vest av Kvitsøy
20.januar. Ble slept til Kopervik av en
redningskrysser Der ble den liggende til
31. januar da den slept til Skude Verft i
Skudeneshavn av Urter Skal i dokk for
å få «nytt» ror fra en skipsopphogging
i Danmark.
Det tidligere franske losmoderskipet
La Couronnee 111 (299 brt./b. 1986) sett på
slipp på Ytreland på Karmøy 6. februar
.Båten som er innkjøpt til Bergen og
har fått navnet Stormbas II skal visstnok
brukes i Nordsjøen og registreres i Basse
Terre, St. Kitts and Nevis.

Husbåt Bogøp i Tromsø, tidligere ferge Vestgar, i Kopervik i januar.
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Det tidligere fiskefartøyet Austa kjen
ningssignal LNUU/ 24 brt/49,6 fot fikk sin
«slutt» på Leirvik havn på Stord natten til
15. november 2010. Da den 62 meter lange
brønnbåten Øpstrand ikke fikk reversert
motoren og rente inn i og knuste side på
skøyta. Eieren og hans hund som sov om
bord klarte å redde seg i land. Austa var
bygget hos Svege i Flekkefjord i 1944. Den
fikk først montert en 40 hk. Rubb i 1945.
Fartøyet ble fiskeriregistrert R-28-KV og
var fram til 1980 i bruk på brislingfiske,
vintersildfiske, størjefiske, makrellfiske
og på slutten på reketråling. I 1980 ble
det solgt til Tananger og gikk ut som
fiskefartøy Der ble det benyttet som fri
didsfartøy og var i flere år det på de kjente
havfiske-festivalene i Tananger. Da fikk
den montert et nytt aluminiumsstyrehus
og skiftet til en Leyland diesel. Ca. 2005
ble fartøyet solgt til Egersund, men ikke
lenge etter ble det solgt til Østlandet.
Der hørte bla. hjemme i Tønsberg og

Det franske losskipet La Couronnee III er nå blitt norsk vaktbåt Stormbas II; her på slippen
Foto: Alf J Kristiansen
i Vedavågen 6. februar.

Skøyten Austa fikk en trist slutt etter kollisjonsskade på Leirvik. Her er den under destruering
Foto: Svein Thore Sønstabø
på Eldøpane 17. november.
SKIPET NR. 1 - 2011
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Som Pipe II, tidligere Innherredsferja IIfra 1962, i ferd med utdoping av Finnsnesrenna.
Foto Bjørn Hansen 1. februar

Lastebåten Ocean Sun, hygget 1970 på Brattvåg som Bonn, senere Broa og Braaholmen, har
ligget i konkurs i Harstad siden våren 2009.1 desember ble den solgt til Cook Islands. Her ligger
den klar til avgang 21. desember, fotografert av Geir Ole Nordgård, kaptein på hurtigbåten
Ofoten. En Callesen mindre å høre på kysten, skriver han...

Porsgrunn, og så sent som forsommeren
2010 ble det solgt til Sagvåg på Stord. Der
ble det av undertegnede observert i fart
7.juli på vei ut fra Sagvåg. Øystrand traff
på babord side akterut, og fartøyet sank
og la seg over mot babord side under vann
og med deler av styrehuset over. Men
allerede 16. november ble den hevet av
Eide Lift 6 og satt på en lekter og slept til
Scandinavia Metallretur på Eldøyane. Der
ble den observert 17. november i påvente
av opphogging og den skal noen dager
senere være hogget.

M/S Sandstrand av Kopervik (Sandsuger
ex. LPG-tanker/LIDD/300 brt./b.l965 omb.
1985/ ex. Vitin-02, Helle Tholstrup-84) an
kom Farsund den 30. november 2010 låstet
med skjellsand fra Karmøy. Neste dag,
1.november startet skiper/reder Tor Vea
(47) og hans mannskap på tre sitt oppdrag
for Farsund kommune, nemlig tildekking
av havbunnen i deler av havnebassenget.
Denne operasjonen er et ledd i prosjektet
Rene Listerfjorder hvor sanden skal ligge
som et plaster over gamle PCB-gifter på
bunnen. I første omgang var det altså
dette område nær Engøy som ble dekket.
3. desember var jobben gjort 400 m3 sand
var da brukt.
M/S Envoy av Fangesund (Ro-Ro ferje/
FMSQ3/18 653 brt./b. 1979/ex. European
Envoy-04, Ibex-97, Norsky-95, Norsea-96,
Ihex-80) observert den 4. januar 2011 for
utgående fra sin opplagsplass i Funde
vågen, Farsund. Dit ankom skipet den
16. oktober2010. Det sies at rederiet har
inngått en ettårig kontrakt («bare boat»)
med et spansk selskap for seilas i Middel
havet. Denne kontrakten har klausul om
forlengelse i ytterligere fire år.

Gasstankerne Berge Danuta og BW De
nise (56824 tdw, 2000-2001) brøt opplag i
Fyngdal havn 10. desember 2010.

Singledekkeren Sandstrand leverer sand hvor det trengs, her på Farsund havn.
Fotografert 1. desember 2010 av Bjørn Tandberg
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Shelterdekkeren Ganja (12546 tdw) ble bygget iSt Nazaire i 1956for Leif Erichsens Rederi AS i Bergen. Den gikk først i malmfarten fra USA
til Europa og deretter i worldwide trampfart inntil salget i 1973. Som de fleste andre av sin generasjon gikk den til skrap i 1983.
Dag Bakka jr samling.
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Maritime bøker
Linjer rundt Jorden - historien om norsk linjefart
320 sider, rikt illustrert, farger

NOK 390,

Tramp - norsk trampfart 1945-1985
246 sider, rikt illustrert, skipsliste

NOK 290,-

Utkilen -fra bygdesjøfart til industriell shipping
256 sider, rikt illustrert, skipsliste

NOK 360 -

Dyvi - livsseilas i umerket farvann
136 sider, rikt illustrert, skipsliste

NOK 250,-

Flosta bygdebok: Sjøfart - skogen vinden og havet
360 sider, rikt illustrert,

Bestilles fra:
Seagull Publishing
Strandgaten 223, 5004 BERGEN
Tel 414 56 807
dbakka@online. no

NOK 490-
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Haugesund
Haugaland
- Norges maritime hjerte
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Årsmøte
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Haugesund 28.-29. mai 2011
Velkommen til en hyggelig maritim weekend i Haugesund

Med sildatunnor i sitt våpen
Ja, det er faktisk helt sant. I Haugesunds gamle byvåpen var det, i til
legg til dagens tre måker, både et anker og tre sildetønner. Byen vår er
bygd på sildebein, noe som blir behørig feiret i en av våre utallige vakre
haugesundsviser.

'vSåk

,

;

'fegi

ny by mellom Bergen og Stavanger. Sildeinnsigene hadde flyttet seg nordover langs
vestlandskysten, og Haugesund var senteret for det nye sildeeventyret. Man trengte
Det en
varny
i utgangspunktet
en bli
grunn
til at Stortinget
i 1854
anlegge en
by der silda bådebare
kunne
bearbeidet
og tollklarert
for vedtok
eksport.å Haugesund
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er i sannhet bygd på sildebein. Likevel var ikke sildeeventyret på midten av 1800-tallet den
egentlige begynnelsen. Haugesund hadde allerede da en lang maritim forhistorie.
Det nest eldste mennesket som er funnet i Norge, Bleivikmannen, var en ekte haugesunder.
Han levde og virket trolig så langt tilbake som 6000 år før Kristus. Han tilhørte en kultur som
var uløselig knyttet til havet. Hans forgjengere hadde befolket landet ved å padle fra Danmark
over den smale Norskerenna. Disse menneskene var sjøfarere og fiskere. For dem var havets
grøde grunnlaget for hele eksistensen.
I historisk tid ble Haugesundregionen selve senteret for rikssamlingen i Norge. Avaldsnes
ble under Harald Hårfagre den viktigste kongsgården i Norge, og Norges eneste riksmonument,
Haraldshaugen, var trolig kongens grav. I flere hundre år var Karmsundet selve maktsenteret
i Norge. Fra kongsgården på Avaldsnes kunne kongene kontrollere Norges viktigste skipsled,
Nordvegen. Norge er faktisk det eneste landet i verden som er gitt navn etter en skipsled, og
ikke et stykke land.
Norsk maritim historie er sterkt tilstedeværende i Haugesund og Haugesundregionen.
Lenge etter at kongesetet var flyttet til Bjørgvin, Nidaros og Oslo, fortsatte Avaldsnes og
Haugasundet å være viktige havner. Hanseatene anla kontor på Avaldsnes. På vegen til Bergen
var Haugasundet, dagens Haugesund, viktig i ei tid da man bare kunne seile langs kysten på
dagtid. Et stedsnavn som Hansavåg forteller en viktig historie om dette i Haugesund. Den
maritime historien er kontinuerlig.
Skottehandelen med tømmer fra Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger på 1600-tallet har
satt varige spor i vår kultur. Haugesund er byen ved Hardanger!] ordens munnig. Hit kom
skotske, engelske og nederlandske skuter for å hente tømmer. De kulturelle båndene ble sterke.
Skotsk og nederlandsk kristendom beredte grunnen for haugianismen et par århundrer senere.
Havet sørget ikke bare for at varer ble transportert. Også ideer reiste med skutene.
Den unge byen som ble til ved Kong Oscars sanksjon av Stortingets vedtak i 1854, utviklet
seg ikke bare som sildeby. Fiske ble til skipsfart. Silda ble hentet fra Nordland og Island da det
lokale fisket sviktet. Større båter trengtes. Skipsfartsbyen vokste frem.
I dag er Haugesund Norges skipsfartshovedstad. Den sterkeste og teknologisk mest avanserte
flåten i Norge holder til i Haugesundregionen. Sjøfartsdirektoratet har flyttet til Haugesund.
Lostjenesten og kystovervåkningen styres av Kystverket i Haugesund. Landets mest avanserte
simulatorsenter ligger i byen. Haugesund er i sannhet Norges maritime hovedstad.
Det er en stor glede å ønske dere alle hjertelig velkommen til skipsfartsmetropolen
Haugesund. Våre lange tradisjoner har lagt grunnlaget for en skipsfart som hører fremtiden til!
Beste hilsen

Petter Steen jr.
Ordfører i Haugesund
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Generalforsamling
i

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Generalforsamling for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
avholdes i Haugesund søndag 29. mai 2011 kl. 10.30
Sted: Rica Maritim Hotel
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 fra generalförsamlingen
sammen med møteleder.

5.

Behandling av årsregnskapet for 2010, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.

6.

Gjennomgang av årsregnskapene og årsberetninger for lokalföreningen

7.

Vedtektsendring: §10 vedr generalförsamlingens oppgåver:
pkt 11) valg av revisor med vararepresentant
Forslag endres til: Pkt 11) Valg av statsautorisert revisor

8.

Valg av styre i henhold til vedtekter.

9.

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

10.

Valg av vararepresentant til Arbeidsutvalget i henhold til §12.

11.

Valg av valgkomite bestående av leder samt to medlemmer.

12.

Valg av statsautorisert revisor.

13.

Fastsettelse av kontingent for 2012.

14.

Budsjett for 2012.

15.

Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter,
eller som styret ønsker av Generalförsamlingen skal behandle.

Forslag i tilknytning til pkt 15 sendes til:
Sekretær Svein Bøgwald,
Markvegen 16, 4480 Kvinesdal. Tel 3835 1616
E-post: svein.bogwald@erametgroup.com
Forslag må være mottatt senest 30. april 2011.
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ARSBERETNING 2010 - 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 hatt en netto avgang på 14 medlemmer til totalt 1651 medlemmer inklusivt 3
æresmedlemmer. Netto avgang i medlemstall framkommer slik - brutto tilgang er 71, utmeldt og frafalt
er 85. Styret er innforstått at vi må gjøre en kontinuerlig innsats for å øke medlemstallet i föreningen.

3. Årsmøtet 2010
Årsmøtet 2010 ble avholdt i Florten i helgen 5.-6. juni med god deltakelse. Første dag (lørdag) startet
vi med besøk på lokal på Lokalhistorisk senter. Ved gamle Horten verft. Deretter Marinemuseet,
omvisning. Via ubåten Utstein, kanonbåten Blink, Rap. Deretter gikk turen innover i industriparken.
Det gamle verftsområdet. Så bar det til trafikksentralen, med møte med våre Svenske venner og
deretter omvisning på trafikksentralen + noe å bite i.
Vi må berømme NSS -Østlandet for et svært interessant program og prikkfritt arrangement.
Klokken 10:30 startet Generalförsamlingen. Årsmøte/Generalforsamling ble avsluttet kl.12:00

4. Styret
Etter valget i Generalförsamlingen 2010, har styret og tillitsvalgte følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•

Terje Nilsen, formann
Dag Bakka Jr.,redaktør SKIPET
Leif K. Nordeide, kasserer
Svein Bøgwald, sekretær
Ragnar Iversen, vararepresentant
En representant fra hver av lokalforeningene
En vararepresentant for hver av lokalforeningene

Arbeidsutvalget (AU) består av formann,redaktør,kasserer og sekretær.
Oddvar Larsen er webmaster for nettstedet vårt www.skipet.no
Han deltar i styremøter / arbeidsutvalg ved behov.
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5. Vaigkomiteen
I Generalförsamlingen 2010 ble følgende valgkomite valgt:
Dag Bakka Jr.,formann
Einar O. Onsøien,medlem
Alf Johan Kristiansen,medlem

6. Revisor
På grunn av endringer av lovgivningen og ønske om momsrefusjon, må vi nå ha autorisert revisor.
Etter vedtektene skal valg av revisor gjøres av årsmøtet. Dette ble gjort i Horten, men på grunn av
nevnte endringer, tilfredsstiller ikke den valgte revisor de kravene som nå settes. Arbeidsutvalget
besluttet derfor å benytte Bjørvin Revisjon for 2010 og 2011. Hovedstyrets medlemmer ble tilskrevet og
hadde ingen innvendinger.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om
fortsatt drift er til stede.
Föreningens arbeidsmiljø er godt og i samsvar med gjeldende normer i samfunnet. Föreningens arbeid
er basert på frivillighet og er organisert i et arbeidsutvalg bestående av 4 personer. Vervene er besatt
av 4 menn, ingen kvinner. Hovedstyret består av 10 personer og er besatt av 10 menn, ingen likestilling.
Videre er föreningen organisert i 7 lokallag med eget styre. Föreningens hovedstyre har en representant
fra hver av lokallagene samt föreningens arbeidsutvalg. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har ikke
utarbeidet en egen HMS plan, men søker å tilrettelegge og ivareta all virksomhet i hht normer for god
HMS,
Föreningen har ikke fast ansatte, og föreningens ledelse består av formann, redaktør, kasserer og
sekretær. Disse personene utgjør föreningens arbeidsutvalg.
Norsk Skipsfartshistorisk selskap forurenser ikke til det ytre miljø i sin virksomhet
Regnskapet gav et underskudd 43.566,- men det retter seg opp i 2011 med innbetaling av økt
kontingent.
Hva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til vedlagte regnskap.

7. Representasjon
Vi er tilsluttet organisasjonen Norges Kulturvernforbund hvor vi er en 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.
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8. Bibliotek
Vårt bibliotek er nå flyttet til Kristiansund Kommunale Folkebibliotek Samlingen er registrert inn
i bibliotekets samling for utlån. Vår samling har en egen avdeling (reolsystem) og disponeres av
Kristiansund Kommunale Folkebibliotek gjennom skriftlig avtale. Våre medlemmer kan 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
bidratt til å lage SKIPET i 2010.

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 få til et interessant
nettsted.

11. Fotosamlinger
Föreningen eier fire (4) bildesamlinger - Jenssen samlingen / Opedalsamlingen / Freiholz samlingen
og Nyström samlingen. Samlingene er fremdeles under digitalisering og det meste er ferdig. Deretter
følger katalogisering for å legges ut på nettstedet vårt. Faste medarbeidere er Tom Bjørge Jensen, Kåre
Nysted kristiansen og Terje Nilsen.
I året 2009 har vi hatt 67 bestillinger av bilder fra samlingene, en nedgang på 34 fra 2009 hvor hadde
101 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 tre (3)
bildeannonser i SKIPET.
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Vi har fram til i høst brukt Pixum i Köln som vår leverandør av bilder. Fikk like før Jul beskjed om at de
ikke lenger kunne levere til kunder i Norge. Fikk ingen god forklaring på hvorfor. Prøver nå ut Japan
Photo og det synes som om de også kan gjøre en god jobb. Det blir høyere priser, antar en økning på
rundt 12-13%.
Totalt har salg av bilder i 2010 generert en netto inntekt til NSS på NOK 23 520 (da er utgifter trukket
fra). Dette er en nedgang i inntekt på NOK 4937 i forhold til 2009 hvor samlet resultat ble NOK 28 457.

12. Gjennomførte vedtak
Det er i året 2010 planlagt og iverksatt følgende:
Årsmøtet i Horten 5 og 6. juni.
Flytting av biblioteket til Kristiansund Kommunale Folkebibliotek.
Det er besluttet at årsmøtet i 2011 skal avvikles i Haugesund
i regi av NSS Haugalandet 28 og 29 mai.

13. Lokalforeninger
I og med at en så stor del av våre medlemmer har en forankring i lokalforeninger, er lokalföreningen
en meget viktig ressurs 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.

Bergen 24. januar 2011.

Terje Nilsen, formann

Dag Bakka Jr., redaktør

Leif K. Nordeide, kasserer

Svein Bøgwald, sekretær

Einar Onsøien, styremedlem

Jan Olav Wold, styremedlem

Alf Johan kristiansen, styremedlem

Svein Thorgersen, styremedlem

Magne Hungnes, styremedlem

Eirik Barmann, styremedlem

80

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.201

Note

2010

2009

494 400

501 600

41 635

36 550

11 044

16 065

9 951

16 720

557 030

570 935

419 130

395 550

86 682

96 367

Driftsinntekter
Medlemskontingent
Salg eldre utgåver av SKIPET m.m til medlemmer
Ref. moms/tilskudd
Gaver m.m. fra medlemmer
Sum driftsinntekter
Andre driftskostnader
Trykking SKIPET
Porto
Andre driftskostnader/WEB

2

Biblioteket
2

Revisjon

36 003

17 005

17 991

36 870

6 250

0

2 665

6 146

41 445

26 234

Sum driftskostnader

610 166

578 172

Driftsresultat

-53 136

-7 237

9 570

11 772

Ordinært resultat før skattekostnad

-43 566

4 535

Ordinært resultat

-43 566

4 535

Årsresultat

-43 566

4 535

0

4 535

43 566

0

-43 566

4 535

Medlemskap i andre foreninger/lokalavd.
Årsmøte/styremøter m.m.

Annen renteinntekt

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer
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31.12.2010

31 12.2009

Bankinskudd, kontanter o.l.

307 249

578 915

Sum omløpsmidler

307 249

578 915

Sum eiendeler

307 249

578 915

Annen egenkapital

186 149

229 715

Sum opptjent egenkapital

186 149

229 715

Sum egenkapital

186 149

229 715

Forskuddsbetalt kontingent

121 100

349 200

Sum kortsiktig gjeld

121 100

349 200

Sum gjeld

121 100

349 200

Sum gjeld og egenkapital

307 249

578 915

Note
Eiendeler

Omløpsmidler

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Bergen 21. januar 2011
Styret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Terje Nilsen
Styreleder

Svein Bøgwald
Nestleder

Alf Johan Kristiansen

Arnt Ivar Bjørnelie
Styremedlem

Dag Magne Bakka
Styremedlem

Einar Ottarsen Onsøien

Eirik Barman
Styremedlem

Jan Olav Wold
Styremedlem

Leif Kristian Nordeide

Magne Hungnes
Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Svein Aage Thorgersen
Styremedlem

NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper
I årsregnskapet er alle pester verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.
Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen
blir klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Gjeld som förfaller
senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp føres opp som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld klassifiseres
som kortsiktig.
Skatt
Föreningen er ikke skattepliktig.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som for salg av blad o.l. innebærer inntektsføring på
leveringstidspunktet. Medlemskontingent inntektsføres det året kontingenten gjelder. Kostnader medtas
etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter
inntektsføres.

Note 2 - Honorarer
Kostnadsførte honorarer:
Redaktør SKIPET:
Styreleder:
Sekretær /nestleder:
Kasserer:
Salgsansvarlig:
Revisor:

kr
kr
kr
kr
kr
kr

10
5
5
2

000
000
000
000
500
6 250 (inkl. mva)

(honorar for attestasjon
mva-refusjon samt div.
annen bistand)
Honorarene til redaktør, styreleder, sekretær og kasserer er ment å gå til dekning av utgifter som
påløper ved utførelsen av arbeidet.
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BJØRGVIN
REVISJON

Til generalförsamlingen i
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

REVISJONSBERETNING FOR 2010
Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, som består av balanse per 31.
desember 2010, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 43 566 for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre
noteopplysninger.
Styrets ansvarfor årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Revisors oppgåver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebaerer utførelse av handlingerfor å innhente revisjonsbevisfor beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for föreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av föreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentede revisjonsbevis tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for
vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og giret rettvisende bilde av
den finansielle stillingen til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap per 31. desember 2010 og av resultater for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Bjørgvin Revisjon AS
Solheimsgaten 9, 5058 Bergen
Postboks 2373 Solheimsviken
5824 Bergen

Telefon: 5$ 20 99 99
Telefax: 55 20 99 88
E-post; post@bjorgvin.no
Hjemmeside: www.bjorgvin.no
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Org.nr: NO 888 976 272 MVA
Registrerte og statsautoriserte revisorer
Medlem av Oen norske Revisorforening

BJØRGVIN
REVISJON

Uttalelse om øvrige forhold
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nød
vendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og översiktlig registrering og dokumentasjon av föreningens
regnska psopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 24.01.2011
Bjørgvin Revisjon AS

.

Svein Kenneth Høgenwk
Statsautorisert revisor
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Budsjett NSS 2012
Kontingent
Salg/gave
Renter
Inntekter:

660
40
15
715

000
000
000
000

Trykking Skipet
Porto
Drift
Bibliotek

440
120
35
20
100
715

000
000
000
000
000
000

Årsmøte/styremøter/til disp.
Utgifter:
1650 medl. 400-

-13-

Lørdag 28. mai
s > sa^.
IK i >>i JBL

Kl. 10.00 Fremmøte ved Indre kai ved m/s Urter (eller reserve)
Avgang med Urter på rundtur i Karmsundet.
Varighet og utstrekning etter værforholdene, maksimalt
2-2 Va. time. Bespisning om bord.
Kl. 14.00 Samling hos Knutsen OAS Shipping, Smedasundet 40.
Presentasjon av dette betydelige rederiet med omvisning,
Kl. 16.00 Sosialt samvær med faglig innhold på Rica Maritim
Hotel ved Smedasundet.
Kl. 19.30 Festmiddag på Rica Maritim Hotell.
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Søndag 29. mai
Kl. 10.30 Årsmøte på Rica Maritim Hotel
Se saksliste neste side
Kl. 12.00 Lett lunch for avreise

Rica Maritim Hotel ved Smedasundet (Åsbygaten 3), like sør
for Risøybroen, er vårt faste holdepunkt for årsmøtet. Her vil
generalförsamlingen finne sted søndag formiddag, og her blir
festmiddagen lørdag kvel og åstedet for sosialt samvær. Dessuten vil
de fleste tilreisende bo her i hotellet på kaikanten. Kort vei til byens
handlegater.
Rica Maritim kan også by på kino-opplevelser i Lille Maritim
med ultravidvinkel kortfilmer fra regionen.
M/S Urter er et transportskip som er stilt til vår rådighet for
en rundtur i Karmsundet. Det er bygget som supplyskip Queen
Supplier i 1974 og nylig gjort om til transportskip. Det eies av
Haugaland Shipping AS ved vårt medlem Johnny Jøssang.
Karmsundet fra innseilingen ved Tonjer fyr i nord forbi
Haugesund, Avaldsnes, Høievarde, Kopervik til Skudeneshavn er
den gamle hovedveien langs kysten, med Karmøy som vern mot
Nordsjøen. Seiv om tidene har forandret seg og silden er borte som
økonomisk drivkraft, så bærer Karmsundet spor av hele utviklingen
fra sildeeventyr til sjøfart og offshore.
Vibransøy og Kortanes bærer fortsatt bud om sildeeventyret,
Tonjer og Høievarde om fyr og seilingsmerker, kaier og sjøhus
om sjøfart og fiskeri, Aibel om dagens offshoreteknologi,
rederikontorene om at Haugesund og Karmøy er et ledende
maritimt næringsmiljø og Smedasundet om at sjøen fortsatt er en
viktig ferdselsvei.
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Knutsen OAS Shipping er et relativt nytt rederi med gamle
tradisjonen Knut Knutsen OAS sitt imperium ebbet ut under
shippingkrisen på 1980-tallet, da nye eiere - Jens Ulltveit-Moe og
Trygve Seglem - tok over og utviklet rederiet med bøyelastere,
kjemikalieskip og LNG-tankere. I dag er rederiet blant landets
største med rundt 40 skip i fart over hele verden. Rederiet holder
til i nye lokaler ved Smedasundet, hvor vi vil få en nærmere
presentasjon av virksomheten.

Til medlemmene i Norsk
Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtet for 2011 legges denne gang til
Haugesund. Haugalandet med Karmøy og
Haugesund er fremdeles en aktivt distrikt
innen maritime næringsveier. Seiv om vi
ikke lenger finner det mangfold som var,
finnes rederier som Knutsen,Østensjø og
Solstad som fremdeles har mange norske
sjøfolk på lønningslisten. I tillegg kommer
fiskefartøy og fiskere i hovedsakfra Karmøy.
Haugesund var også tidligere en viktig
verftsby.Tradisjonen er brakt videre med tidlligere
Haugesunds mek. Verksted - i dag under navnet
Aibel. Videre har vi Kystverket Vest med sitt
hovedkontor på Bakarøynå ved innseilingen til
Haugesund nordfrå. Under sitt ansvarsområde
har etaten blant annet lostjenesten med et
betydelig antall skipsanløp og avgangen

Generalforsamling
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Vi viser forøvrig til vedlagte program og
håper det vil falle i smak. Håper flest mulig
vil delta i årets arrangement. En utmerket
anledning til å møte maritimt interesserte
mennesker i en by full av ramsalt maritim
historie.Ta gjerne din ledsager med.
Velkommen til Haugesund!
Terje Nilsen

formann

Haugesund, søndag 29. mai kl. 10.30
Sted: Rica Maritim Hotel
Saksliste:

Påmelding innen 15. april 2011

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 fra generalförsamlingen sammen
med møteleder.

5.

Behandling av årsregnskapet for 2010, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning.

Et slik arrangement krever mye planlegging, og vi
er derfor avhengig av bindende påmelding innen
15. april.
Vi trenger påmelding fra alle som tenker å delta
på arrangementene lørdag 28. mai, på båtturen,
omvisning og middagen om kvelden. Det legges
opp til at ledsagere kan delta på arrangementene,
unntatt selve generalförsamlingen søndag.

6.

Gjennomgang av årsregnskapene og årsberetninger for lokalföreningen.

7.

Vedtektsendring; §10 vedr generalförsamlingens oppgåver;
pkt 11) valg av revisor med vararepresentant
Forslag endres til: Pkt 11) Valg av statsautorisert revisor

8.

Valg av styre i henhold til vedtekter.

9.

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

10. Valg av vararepresentant til Arbeidsutvalget i henhold til § 12.
11. Valg av valgkomite bestående av leder samt to medlemmer.
12. Valg av statsautorisert revisor.
13. Fastesettelse av kontingent for 2012
14. Budsjett for 2012.
15. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter,
eller som styret ønsker av Generalförsamlingen skal behandle.
Forslag i tilknytning til pkt 14 sendes til:
Sekretær Svein Bøgwald
Markvegen 16
4480 Kvinesdal
Tel: 38 35 16 16
E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

Egenandel per person: kr 550.
Påmelding til;
Alf Johan Kristiansen
Mannesvegen 114, 4275 Sævelandsvik
Tel 5281 5098/911 71 094
Epost: alf-kri@online.no
Ved påmelding ønsker vi følgende opplysninger:
• Navn - også for ledsager
Adresse
Telefonnummer fast/mobil
Epost-adresse
Beregnet ankomst til Haugesund
For å gjøre overnatting billigst mulig er det reservert
hotellrom for de som måtte ønske det på Rica
Maritim Hotel fra fredag til søndag.
Overnatting betales av den enkelte
(og er ikke inkludert i egenandelen).
Dobbeltrom med frokost:
Enkeltrom med frokost:

NOK 750 per person
NOK 1250

Følgende er inkludert i egenandel:
Alle arrangement
Båttur
Festmiddag lørdag kveld (inkl. 1 drikke)

Depotbiblioteket
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