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Leder

Byen ved havet. Farsund sett fra nord.

Velkommen til Farsund

Mens de norske kystbyene ligger : NSS har de senere år arrangert en
ved utskipningshavner i elve- : rekke gode årsmøter som har trukket
munninger eller ved gode hav- i nye og gamle medlemmer. Men på ett

ner for handel, ligger Farsund ved sund. Et • punkt har vi ikke riktig nådd fram: Med
møtested, mellom kyst og innland, mellom i å trekke til ,oss flere lokale medlemmer!
øst og vest, og mellom hav og land. Det : Årsakene kan være flere, og enkelte
var ferdselen som skapte uthavnene og : reagerer kanskje på å betale egenandel for
byen, skal vi tro historikerne.  å kikke på steder og severdigheter som de

Denne nærheten til havet nede i Norges kan se på til daglig. Men deltakeravgiften
sørvestre hjørne var en gang en strategisk dekker også transport, inngangspenger,
beliggenhet, den gang hovedveien mel- : i år båtturen i skjærgården med gamle
lom Vest-Europa og Østersjøen passerte : Adella. Og vi tilreisende mister noe av
oppunder Lista med dets fordums tre : det lokale element når det bare er noen
fyrtårn. Og dette skapte en mentalitet : få lokale medlemmer som er med.
for samkvem og utferd, til Holland, til Husk at dette er samvær med men
sjøfart og til kaperfart når anledningen : nesker som deler den maritime interes
bød seg under Napoleonskrigene. Fordi sen, som kan snakke om vettige ting, at
det ikke var så mye annet åta seg til, seminaret lørdag ettermiddag 1630 er en
trakk sjøfart og skip til seg de dyktige og : sjelden maritim samlingsstund til samtale,
initiativrike gjennom flere generasjoner. • presentasjoner og diskusjon.
Like inn i vår tid har Farsund vært en aktiv : Jeg håper at flest mulig griper an
sjøfartsby. : ledningen til å treffes i Farsund denne

og Mandal, som står for arrangementet
av årsmøtet 2012 i Farsund i dagene 1.-3.
juni. Opplegget er behørig presentert i
eget innlegg i bladet.

Det er vår yngste lokalförening, Lister : helgen i juni.

Med heste hilsen

Dag Bakka jr
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Mr Byen ved havet
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Årsmøte

; skips?art KS histo»isk Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
SELSKAP Farsund 2.-3. juni 2012

Velkommen til en hyggelig maritim weekend I Farsund
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40-årsjubilei ItYl fl0tte 09 luksuriøse og re Presenterte selve Når BlackWatch iår passerer40 så er det

I våre dager når cruiseindustrien er blitt en i premium-markedet. som fikk den konstruert, bygget og holdt

form for masseturisme med gigantskip på Søstrene ble først drevet under samme i stand. På en imponerende måte er den

over 200.000 bt kan en gjøre seg mange paraply og forlenget i 1981/82, gikk over like vakker, fremstår fortsatt som moderne

tanker når Royal Viking-søstrene iår pas- til Kloster og Norwegian Cruise Line hvor og virker enda mer tiltalende i kontrast til

serer 40. deres veier delte seg. de nye gigantskipene. Vi får tro Fred Olsen

De tre Royal Viking-søstrene ble bestilt i I 1996 ble Star Odyssey (ex Royal Viking Cruise Line enda i mange år vil stelle pent
1969 av Det Bergenske Dampskibsselskab, Star) kjøpt av Fred Olsen &Co og oppgra- med de aldrende søstre.

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab og dert og satt i fart i november som Black

AF Klaveness &CoAS i det som var norsk Watch; noen år også under norsk flagg. I

skipsfarts store cruisesatsning. De ble 2005 ble søsteren Sky kjøpt etter en omflak- T Boudicca fra 1973 har hatt åtte navn før

levert fra Wårtsilå i Finland i 1972/73, som kende tilværelse og omfattende fornyet, den ble kjøpt av Fred Olsen i 2005. Her er

Royal Viking Star til Bergen, Royal Viking med nye Sulzer-maskiner som Boudicca. skipet ut vei ut fra Dubrovnik 18 oktober

Sky til Trondheim og Royal Viking Sea til Den tredje søsteren, Royal Viking Sea, endte 2009, fotografert av Neven Jerkovic, postet

Oslo. I sin tid var de imponerende store, hos tyske eiere som Albatross. på shipspotting.com.
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begrepet av det moderne cruiseeventyret en milepæl for skipet, men også for dem

Black Watch fotografert i august 2011

av Griffin, postet på seatheships.org.uk
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Skogøy tilbake
Vakre gamle Skogøy, Ofotens Dampskibs

selskaps lokalrutebåt fra 1953 som ble solgt

til Sverige i 1983, er nå kommet hjem!

Föreningen Skogøys Venner [www.

skogoysvenner.no) har klart kunststykket å
overta båten etter at den sank i en kanal ved

Ekerö i 2009 og få den slept til Bredalshol

men ved Kristiansand, hvor den ankom 22.

desember. Etter inspeksjon og stabilisering

ved fartøyvernsenteret ble den 12. februar

tatt av slep av kystvaktskipet Barentshavn

hjem til Narvik, hvor den ventes når dette
skrives.

Vi ønsker Skogøys Venner lykke til med

et omfattende restaureringsprosjekt.

Takk til Thor Nygård, Kristiansand, for

foto og informasjonen

Restaureringsobjektet Svanøyfra 1925 som

står på land på Hasseløy i Haugesund ble

herjet av brann natt til 11. januar. Båten

ble heldigvis ikke påført alvorlige skader,

tilstanden tatt i betraktning.

Fremdeles kan det dukke opp klenodier

på kysten, som restene av lokalruteskipet

Fosen fra 1906 som nylig ble gjenfunnet av

Terje Fossaa ved Bolga i Meløy som rap

portert på stp-forum.

D/S Fosen var bygd i 1906 på Christi
anssands mek. Verksted for Fosen Aktie-

Dampskibsselskab, Trondheim, og målte

125 fot pp. Båten var i bruk til 1955, siste

år omdøpt Frøyvær, før den ble solgt til

Stavanger og avrigget. På 60-tallet ble

den gjort om til lekter med to store luker

og med styrehus på dekkshuset akter. Den
skal ha vært brukt som kornlekter i Trond

heim, før den ca 1970/72 ble solgt til John

Anton Swendsen og tatt i bruk i sandfarten
i Saltendistriktet.

Foto: 12. januar av Alf J Kristiansen

Svanøy

Etter a ha rel ognosert pa Goocjle maps

klarte Terje ä identifisere vraket og fikk 13.

februar anledning til a so nærmere pa det.

i D/S Fosen

'” ’   - V % . ’. .
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HORISONT

Fraktefartøy som blir solgt til utlandet går

ofte en dunkel skjebne i møte. De siste

15-20 år er det atskillige kuttere, loggere og

andre fartøyer er blitt kjøpt av eventyrere,

idealister og andre. Noen, spesielt iTyskland

og Holland, er blitt satt i stand som seil

fartøyer, andre har havnet i mer eksotiske

farvann før vi har mistet sporet av dem.

Loggeren Modell fra 1915 var velkjent

på kysten i mange år fra den ble kjøpt til

landet i 1954 til den ble solgt til Sverige i
1989. Seks år senere kom den til Nederland

og fikk deretter navnet Marquee Moon. Et

biide av Frits Olinga fra Leeuwarden,tattfor

noen år siden, viser skipet noenlunde slik
vi husker det, men med innledet lasterom.

4 SKIPET NR. 1 - 2012

Enkelte norske fartøyer har endt sine dager i

britiske farvann, som fiskefartøyet Glimt I fra

Vedavågen på Karmøy som ligger et steds i

Skottland. Den er bygget i 1917 og forlenget i

1937 til 40 brt da den også ble registrert. Foto

av «ben» på STR Er det noen som har historien?

Bella, bygget 1930 på Holmen Verft i Risør

som Engene for dynamittføring, var også

en gammel kjenning på kysten. Den ble

forlenget til 102 fot i 1965 og fikk sin karak-

januar 1998.

Bella, bygget 1930 på Holmen Verft i Risør

som Engene for dynamittføring, var også

øk , en gammel kjenning på kysten. Den ble

/ [TjjHSßnn HV. -—“““ 6 1965 og fikk sin karak
tenstiske form. Etter mange eiere ble den

•   • .  * solgt i november 1997 til Surinam og fort

over til Mistley sammen med Planet ex-tysk

.i ~ pmpj fra 1924), Senere forsvant de via Las Palmas

3 til Surinam. Og der slutter sporet

ianuar 1998.
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Det pågårfortiden en opphuggingsboom vi

ma mange ar tilbake for ase make til. Denne pgpg *' ..y...;,. . v :;f s -.r-.;;;
gang går det også mye småskip, spesielt

de som har levd en beskyttet tilværelse

umedgjørlig havnestatskontroll. Av disse ]m|^.
er også en god del gamle norske bygget v , 1 °

på 60/70-tallet som de senere år har hørt lÉllilll lÉlitf * Spu?tS ' .
hjemme i østlige Middelhav og Svartehavet.

1 være godt kjent i Kristiansand som

gamle Falcon; her fotografert i Bosphorus HKSMBH&SÉBMminäi^

i juni 2010 av WilWeijsters på shipspotting.

var ||^^l|^^^|l||||^^^^|l||||||||||||||||||||||ll|||||||||ll|^|^|^l|||||H

Bruk. Var fortsatt greskeiet inntil den gikk til

skrap i januar 2011. Foto: Dragec på shipspotting

a

3lsmail M, syrisk eiet, kan kanskje væregjenkjennelig som Fossheimav Skien,

Foto: Neil Burns

Foto: Neil Burns Ar
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Av Dag Bakka jr

Sjøfartsbyen Farsund
En sa gjerne om Farsund at den var verdens største skipsfartsby - i forhold til folketallet. Sikkert er

det i hvert fall at denne sørvestre landsende er et distrikt hvor innbyggerne alltid har sett utover mot

den store verden, om det var å dra til Holland eller USA eller å gå til sjøs.

I årene etter Andre verdenskrig, fra 1945 til ut på 70-tallet, hadde Farsund 7-8 oppegående rederier

med 25-30 skip i fart over hele verden. Rederiene gav arbeid til mange i distriktet, og byen hadde

et maritimt preg med sjømannsskole og sjømannshjem. Det var også en aktiv lokal fraktefart med

tyngdepunkt på Lista, som drev føring mellom øst og vest på kysten. Sjøfolk fra dette distriktet hadde

vært ettertraktet like siden seilskutetiden, men det hadde også utviklet seg en lokal praksis å dra til

New York og USA på jobb, en «amerikanisering» som særlig har satt sitt preg på Lista.

Når vi i juni holder årsmøtet i har kommunen 9500 innbyggere, hvorav Øst- og Vestlandet. Mens sjøfartsbyene
Farsund er det for å møtes ien 3100 i selve tettstedet Farsund og med østover kysten slo seg opp på eksport
hyggelig sørlandsby og et dis- tettbebyggelse i Vanse og Vestbygda, av trelast, var det anløp av fartøyer

trikt som har mye åby på for den maritimt Borhaug på Lista,
interesserte.

Byen ligger fortsatt vendt mot sjøen, i
enda sterkere grad etter at den har spredt Larsund Og sjøfarten
seg med en ny bydel over på Gåsholmen. Farsund - navnet reflekterer selve ferd- fra Lyngdal innenfor byen, men det var
Lenger ute finner vi Eigvåg og Loshavn, selen over sundet - ligger iet strøk med særlig eksporten av hummer til England
og vestover det særpregete Listalandet få naturressurser, hvor de lærde mener og Nederland på 1700-tallet som gjorde at
med sine strender, havn på Borhaug og at det var selve ferdselen som gav virk- Farsund i 1795 ble skilt ut fra Flekkefjord
Lista fyr. somhet i uthavnene Korshavn, Loshavn, som eget tollsted.

Etter kommunesammenslutning i 1965 Eigvåg og Farsund. Foretaksomme skip- «Farsunds sjøfarts historie», skrevet
da Lista, Herad og Spind ble innlemmet, pere fra Spind tok tidlig opp fart mellom av Birger Dannevig og utgitt i 1967 gir et

6 SKIPET NR. 1 - 2012

både på utgående fra Østersjøen og på
vei rundt kysten som var med å skape
virksomhet nede ved Listerlandet. Litt
utskipning av trelast var det riktignok

Farsund sett fra nord slik
den var rundt 1960, med
byen og Farøg, Fngøx) og
Gåsholmen og Lundevågen
bak og med Listalandet
utover mot vest.

Foto: Widerøes Flyveselskap
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Farsund i juli 1960 med mt Cate Brøvig til
ankers. Vi ser Mosvolds nye kontorbygning
like bak bautaen i forgrunnen, med Farøy
til venstre og Engøy med slipp og verksted
til høyre.

dyptgående bilde av utviklingen og dveler
ved Napoleonskrigene, kaperfarten, den
sakte utviklingen etter 1814 før distriktet
kom med i den store ekspansjonen i skips
farten fra 1850. Men som sørlandsbyene
ellers var også farsundsflåten organisert
med partrederier og utelukkende basert
på seil.

Distriktet opplevde en lokal boom i
1889/91 med store investeringer i skip
- det ble kjøpt 46 store seilskip til byen.
Med nedgangstidene for seilskipsfarten
på 1890-tallet skulle mange parteiere bli
tungt rammet.

(utenom lokalruteskip) kjøpt til byen,
ds Eva (1740 tdw) som ble kjøpt av G C 1 ' let vai Farsund hadde de første etterkrigs-
Brøvig m fl. En ny generasjon skipsførere Perioden fra 1945 til godt ut på 1970-tallet årene syv aktive rederier, hvorav to store
slo seg opp de neste årene, de fleste med står for mange som den «gode» perioden og fem mindre. I likhet med de andre
kjøp av rimelige jernseilere fra utlandet, for norsk skipsfart. Sikkert er det i hvert sørlandsbyene var interessen rettet mot
men skipsførerne Torkel Lundegaard og fall at den utviklet seg sterkt under iet deepsea fart, fremfor alt med trampskip.
Gunstein Stray med en betydelig flåte av uavbrutt vekstfase i internasjonal handel, Rederne forholdt seg i stor grad til skips
dampskip i rederiet Lundegaard & Stray, mens forholdene for sjøfolk etter hvert meglere i Oslo og Kristiansand, og byen
startet i 1910. gav bedre standard og kortere seilingstid. hadde heller ingen verkstedsdrift ut over

Først i 1901 ble det første dampskip

Norlindo av Farsund i innseilingen til Havana; et Cl-M-AVI-skip på 6000 tdw eiet av Jac Salvesen; et av de mange i amerikansk fart.

SKIPET NR. 1 - 2012

Redaktørens samling
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slippen og båtbyggeriet på Gåsholmen. og drev aktivt med dampskipet Borgfred som nå ble leder av AS Mosvolds Rederi
Men sjømannsskole og sjømannshjem til 1954; senere i samarbeid med Jørgen i Farsund, mens storparten av rederivirk
var det, og rederikontorene til Brøvig og Brunvall i Bergen med de to ms Brunholm somheten ble overført til Kristiansand.
Mosvold lå prominent i bybildet. inntil 1972.

Det syv rederiene var: Lundegaard & Sønner hadde oppstått i til 1914 og hadde drevet med småtramp-
Th Brøvig, som stod for kontinuiteten 1929 ved delingen av firma Lundegaard & skip. Etter krigen var det Just Salvesen og
siden 1889. Brøvig hadde vært byens Stray. Rederne etter krigen var brødrene senere Einar Salvesen som drev rederiet
ledende rederi gjennom alle år i utviklin- Arthur, Trygve og Marius Lundegaard som i stor grad satset på amerikansk fart.
gen fra treseilere til jern- og stålseilskip som drev aktivt med Liberty-skipene Det siste, ds Hild (3615 tdw) var byens
og damp. Avgjørende viktig var det at Feggen og Spurt, C-lA-skipet Sunhill og siste dampskip ved salg til Østen i 1969.
rederiet i 1927 hadde kommet med i tank- de nyere Sunriver og Sundove like til 1973.
fart med Anglo-Saxon-skipet Andrea og Deretter ble det investert i skip tilhørende Samuelsens Rederi var blitt startet i
nybygninger. Fra 1945 var rederiet ledet Mosvolds rederi
av brødrene Harald og Erling Brøvig. Det
fortsatte med tankfart og stortrampfart, Martin Mosvold var opprinnelig fra fra Sunde til Farsund med Young Samuel
senere med bulkskip, mens Mexican Line Lista og slo seg først opp som reder i Far- sen som medreder. Også Samuelsen satset
mellom USA og Mexico ble solgt i 1960/62. sund fra 1910 til 1915. Han flyttet deretter på trampskip og fikk i 1960/62 levert to
G Gabrielsen ble drevet av brødrene til Kristiansand hvor han ble rammet av nybygg fra Marinens Hovedverft, tank-
Johannes og Trygve Gabrielsen med kriseårene og gikk konkurs i 1921. Etter skipet Løvdal og motorskipet Løvland.
småtrampskip. Rederiet var startet i 1922 åha vært handelsmann på Vennesla noen Siste skip avhendet i 1971.

Bulkskipet Moshill (tdw), bygget 1961, var et avflere tilhørende Mosvolds Rederi AS.

8 SKIPET NR. 1 - 2012

Av de siste småtrampskip var Lundegaard &
Sønners Sundove (5000 tdw), bygget i 1960 i
MOSS SOm Mabella. Foto: bobs, Shipspotting.com

år klarte han å starte opp nytt rederi i
1927 med kjøp av damptanker Acasta
fra Anglo-Saxon i 1927. Familien flyttet
tilbake til Farsund i 1932 og overførte flå
ten hit. Sammen med sønnen Torrey som
opererte ut fra USA bygget Mosvold opp
Sørlandets største rederi, med interesser
i industri og handel.

Etter Martin Mosvolds død i 1956 ble
gruppen delt mellom arvingene. Datteren
Jennie var gift med Andrew S Glastad

Jac Salvesens rederi kunne spores tilbake

1934 av Victor Samuelsen med Skibs-AS
Sunde. Kontoret flyttet like etter krigen

Redaktørens samling
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Tankskipet Cis Brøvig (101 000 tdw) hygget 1969 pä Sumitomo for Th Brøvig seiltefor rederiet like til 1985.

Gunstein Stray & Søn var også fortset
telse av Lundegaard & Stray etter delingen
i 1929. Etter krigen ble det primært satset
på Liberty-skipet Edvard Grieg og to små
kjøleskip, Bravore og Annavore, som ble
solgt i 1954 da rederiet ble awiklet.

Karakteristisk for Farsund-flåten på
50/60-tallet var de mange mellomstore
trampskip, dels drevet i amerikansk fart
og dels på T/C til Saguenay. Lundegaard,
Salvesen og Samuelsen drev alle primært
denne type skip. Også Brøvig og Mosvold
hadde mye virksomhet i amerikanske
farvann, Brøvig med linjen og Mosvold
med stortrampskip i fart for Saguenay
og Central Marine Line.

Vi ser at de mindre rederiene la opp
rundt 1970, mens Brøvig og Mosvolds
Rederi fortsatte med tank- og bulkskip
gjennom shipping-krisen. Begge kom til
overleve de vanskelige årene fra 1975 til
1987 og begge ble revitalisert under en ny
generasjon redere som Tharald Brøvig og
Tharald Glastad og Terje Mikalsen.

Slik det ble
Rundt 1990 hadde Farsund igjen en
dynamisk rederinæring med Brøvig og
Mosvold som de store, dels i nye sel
skaper som Gambit og Mega Tankers.
Samtidig var det en aktiv virksomhet
i Supply-Service, Vibro Shipping og
Farsund Chartering, dels gjødslet med
kommandittkapital så lenge det varte.
Dette ble en stor og kompleks virksomhet
som fortjener en grundigere beskrivelse
en annen gang.

På Lista og i ljorden hørte det hjemme
en stor flåte av mindre fraktefartøyer i
fart mellom Øst- og Vest-Norge. Denne
virksomheten begynte å ebbe ut på

Gunvor Brøvig (4500 tdw) bygget 1954, seilte i Brøvigs Mexican Line.

Cl-A-skipet Sunhill (8000 tdw) fra 1944 seilte mange år for Lundgaard & Sønner.
Ukjent fotograf, Hinchcliffe collection
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Lundegaard & Sønners Libertp-skip Feggen (10500) fm 1943 var i fart like til 1961. skyfotos sen Shipping AS etablert i 1980 av Erik

Dampskipet Hild (3600 tdw), hpgget 1953 på Npland var av de siste norske dampskip i uten- fra 1889 og er en verdig påminnelse om
riksfart, solgt av Jac Salvesen i 1969.

Er av dagens farsundsskip ex Bxøvig Breeze (4296 tdw), bygget i 2006 og drives fra Farsund.

0 SKIPET NR. 1 - 201210

ukjent fotograf den bærende linjen i Farsunds historie.

1960-tallet, da enkelte redere gikk over
til større enheter, mens andre la opp.
Med etableringen av aluminiumsverket
på Lista på samme tid åpnet det seg nye
arbeidsplasser for mange.

Derved forsvant småfartøyene, mens
noen få gikk over til større tonnasje. Det
var menn som Tellef Hansen og Andreas
Olsen fra Borhaug og tilflytterne Peder
Arnesen, Per Nærum og Audun Herland
som alle anskalfet lastebåter og drev aktivt
i mange år. Av disse har Arnesens rederi,
drevet av sønnen Roger Arnesen, vært i
virksomhet like til i fjor sommer.

Et mer uvanlig foretak var Cornelius-

Corneliussen som kom av Bergesen-fami
lien. Han satset på små spesialtankskip,
Cornelia og nye Coracine, men avviklet
driften i 1986.

I dag er det bare to rederier tilbake i
Farsund. Det ene er Farsund Fortøyning
men en liten flåte av taubåter,

Det andre er Th Brøvig som fortsetter
med en flåte av mindre kjemikalietank
skip mellom 3500 og 9000 tdw, med
Tharald Brøvig som den drivende kraft.
Driftsselskapét i dag er AS Brøvigtank
som fremdeles skaper liv i kontorbyg
ningen som vender mot fjorden.

Rederiet fører videre en ubrutt linje

Ukjent Fotograf
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Anne Dorthe Holm:

Da færgen byggede bro

AS Lillebelts-Overfarten og færgeruten
Assens-Aarøsund 1920-1972

150 sider, format 17x24.5 cm, rikt illustert ; ning Assens-Årøsund gikk derfor 28.
Kan kjøpes fra Museeerne på Vestfyn, : desember 1972.
www.museerne-vestfyn.dk for DKK 200 Boken er ført i pennen av Anne Dorthe

Historien om fergeselskapet Lillebelts-
Overfarten (mellom Fyn og Jylland) er en
morsom og interessant beretning som rører
ved flere sider av Danmarks nyere historie.

Fra gammelt gikk postveien mellom Kø
benhavn og Hamburg over Assens på Fyn og
over Lillebelt til Aarøsund og derfrå videre
landeveien. Av denne grunn ble her satt inn
dampskip i 1838 og drevet for postverkets
regning til 1864 da Danmark ble tvunget til
å avstå Hertugdømmene i Sønderjylland til
Prøysen. Grensen kom til å gå så langt nord
som mellom Horsens og Kolding, hvilket
medførte at den gamle postveien måtte
oppgis og landsmenn over beltet var blitt
tyske borgere. Så ble jernbanelinjen over
Fyn lagt fra Kalundborg til Middelfart, og
Assens ble liggende utenfor trafikken.

Utgangen av Første verdenskrig i 1918
åpnet for folkeavstemning i Sønderjylland
og «Gjenforeningen» med de danske om
råder der. Dette gav inspirasjon til etable
ringen av AS Lillebelts-Overfarten i mars
1920 for å gjenåpne den gamle fergerute. En
liten ferge ble bygget ved tysk verft, levert
som Sønderjylland høsten 1921, med plass
til 7 biler og 200 passasjeren

Boken omhandler dette lille fergeselskap
som fikk mange utfordringer å bryne seg
på, bl a en konkurrerende linje Faaborg-
Mommark litt lenger sør. Likevel kom lille

Sønderjylland til å knytte forbindelsen over
beltet gjennom mange år, tross for isvintre
og krigshendelser.

I 1962 var selskapet i Norge og kjøpte
Måløyferja (danskbygd Ørnen fra 1930) og
året etter ble gamle Sønderjylland skiftet
ut med den større Vemmencesfcergen med
plass til 33 biler. Åpningen av Lillebeltbroen
i 1970 bevirket imidlertid en dramatisk

svekkelse i trafikkgrunnlaget. Siste krys-

Holm. Det er forfriskende å se at en faglig
holdbar og veldokumentert bok også kan
formidle lokalkoloritt og sjarmerende be
retninger; også med et snev av entusiasme.
Det gjør historien så meget bedre.

Bent Mikkelsen:

Danske Rederier. Bind 11

224 sider, formatl7x23 cm, rikt illustrert
Kjøpes fra Forlaget Betty Nordgas,
www. bettynordgas. dk

eller fra forfatteren på shipmik@mail.dk
Pris DKK 325 + porto

Shippingskribent Bent Mikkelsen har
kommet til bind 11 i sin serie om danske
rederier. Derved er serien etablert som en

grunnstamme i dokumentasjonen av ny
ere danske rederier. Hver bok er i samme

format, utforming og omfang, og alle følger
samme opplegg med parallelle tekster på
dansk og engelsk, mens skipslistene er holdt
på engelsk. Bøkene er meget rikt illustrert.

Bind 11 omfatter tre rederier: Det i sin

tid kjente Olav-Line/Olau-Line, Bech
rederierne og skipperrederiet Lyn, alias
Kurt Nielsen.

Olau ble stiftet i 1956 av 23-år gamle
Ole Lauritzen, sønn av Knud Lauritzen

i rederiet J Lauritzen, på farens initiativ.
Ole slo seg ned i en villa i Flellerup med
en million kroner i lån fra faren. 700.000

gikk til kjøp av ds Jutta Dan (2700 tdw) som
fikk navnet Olav Asbjørn. Tidspunktet var
ideelt og førte snart til kjøp av flere skip, i
første omgang småtrampskip.

I mai 1960 ble Olav Claus ødelagt ved
brann, og med forsikringssummen kunne
Ole Lauritzen gå videre mot nye mål. Det
ble moderne linjeskip, etter hvert mindre

Dag Bakka jr

tankskip og i 1974 inntreden i fergefart
mellom Vliessingen i Nederland og Sheer
ness. Fergefarten ble de neste år utvidet
med avganger fra Dunkerque. Men i 1980
var det slutt; fergeeventyret fait sammen og
Olau-Line gikk konkurs. I boken bygger
forfatteren på et åpenhjertig intervju med
Ole Lauritzen.

Bech-Rederiene i Horsens tok form

rundt Wilh Chr Bechs meglerforretning.
Firmaet disponerte enkelte skip siden

1920-tallet, men det var først på 60-tallet at
det kom fart i leveranser av nybygg til rede
riet, paragrafskip på 500-3000 tdw. Av stor
betydning var det også at firmaet i 1965 kom
i kontakt med seismikkselskapet Western
Geophysical og fikk etter hvert kontrakt
på ombygging av skip til seismikk. Dette
utviklet seg til en større 20-årskontrakt i
1973. Bech-rederiene ebbet ut på 80-tallet
og Western-kontrakten ble avsluttet i 1993.

Det tredje rederiet er selveier (skipper
reder) Kurt Nielsen fra Fur i Limfjorden
som fra 1964 til 2000 kom til å eie fem skip
fra treskonnerter til moderne paragrafskip.
Han kom fra et tradisjonelt fraktemiljø med
treskuter i lokal fart og holdt seg hele livet
i skandinavisk fart.

Forfatteren har lykkes å finne en god
form for sin serie. Som mangeårig skribent
i Søfart og Shipgaz har han dyptgående
kunnskaper og legger stor vekt på utførlige
skipslister.

r
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Av Dag Bakka jr

Tankskipet Julian (13490 tdw) opplagt i Malmö i påvente av at krigen skal ta slutt. Slik lå skipet nesten klart til å settes i fart sommeren 1945.

Hilmar Reksten
II: Outsider med ambisjoner

Da det britiske passasjerskipet Andes med eksilregjeringen om bord la til kai i Oslo om morgenen Bl.mai
1945 var også Hilmar Reksten blant passasjerene. Hilmar ble værende noen uker i Oslo for å ordne ned

forskjellig, treffe kontaktpersoner både i forbindelse med Svalbard og for rederiet. Den 18. juni kom

han så til Bergen, hvor de to gjenværende av kontorstaben, Rasmus Wilhelmsen og Johny Danielsen,
møtte ham etter fem år.

Det var ellers et nedslående syn og var på jomfruturen fra verkstedet nasjoner besluttet å forlenge krigstidens
på Fjøsanger hvor både privat- innom Bergen tidlig i august på vei til sentraldirigering med 6 måneder etter Ja
boligen og kontorbygningen Sol- lastehavn. Han kunne også regne opp pans kapitulasjon under United Maritime

bakken var blitt rekvirert av tyske myn- Marsden og Hampshire Coast under Authority. Dette betydde i praksis at en
digheter i 1943. Det måtte et omfattende britisk flagg. organisasjon i London og New York, for
arbeid til for å sette dem i stand. I mel- Hilmar Reksten var nå 48 år gammel. en stor del med personell fra Nortraship,
lomtiden reiste han inn til Strandebarm Han var enkemann med omsorg og ansvar fortsatte å disponere den norske handels
ved Hardangerfjorden hvor barneflokken for fem barn. Økonomisk satt han godt i flåten inntil 2. mars 1946.
hadde bodd på familiegården til Elisabeth det, han hadde to nære medarbeidere som
Berge siden 1943. begge var knyttet til hans avdøde kones

Fredssommeren 1945 må Hilmar familie. Han må ha vært opptatt av åfå Gjenreisning
Reksten ha hatt en travel tid. Riktignok gruvedriften i gang på Svalbard så raskt 1. oktober 1945 overtok rederiene igjen
var det meste av flåten gått tapt; bare som mulig, og på litt sikt måtte rederiet driftsansvaret for sine skip, og Fjøsanger
stortrampskipet Titanian var i fart for bygges opp. fikk igjen ansvaret for ms Titanian og
Nortraship. Ved Kockums i Malmö ble For å sikre tilgang på tonnasje i den tankskipet Julian. De engelske skipene
tankskipet Julian gjort klart for levering første etterkrigsfasen hadde de allierte fortsatte under disponering av Peter
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Longtons Springwell Shipping Co, men
skiftet nå navn til Springbjorn (ex Mars
den) og Springhaven (ex Hampshire Coast).
Hjemme i Bergen var det en stor hendelse
da litanian 27.november 1945 klappet
til kai fra Antwerpen. Trolig ble det stor
utskiftning av mannskap før den 14. de
sember satte kursen mot St. John i Canada.

Tankskipet Julian ble i mars 1946 slut
tet for 2 års reiser til britiske befraktere
mellom Aruba og Europa til raten 25/- (25
shilling per tdw per måned). Dette gav
en årlig bruttofrakt på NOK 3.6 millio
ner som omtrent tilsvarte 80 prosent av
byggesummen - med andre ord en flying
start.

Det økonomiske oppgjør med Nortraship
gikk sin gang. Rederiet skulle ha utbe
talt assuranseoppgjør, amortisasjon og
bruksgodtgjørelse for skipene frem til
forlisdato, og oppgjøret ble det vesentlige
av rederiets egenkapital i gjenreisningen.

Parallelt forsøkte Reksten aktivt å
styrke egenkapitalen i selskapene. De
seks selskapene hadde før krigsutbrud
det hatt et samlet aksjekapital rundt 2.5
mill; dette ble nå utvidet ved nytegning
til over 4 millioner. Dessuten overtok han
selskapene DS AS Henrik Lund og August
Kjerland & Co AS ved kjøp av aksjene.
Sistnevnte ble overtatt som følge av arve
skifte etter kjøpmann Torvald Kjerland;
her fulgte det med to eldre dampskip, Pan
(2130 tdw, bygget 1922) og Gol (1632 tdw,
bygget 1920). De ble overtatt i desember
1946, skiftet navn til henholdsvis Fabian
og Lucian og fortsatte i nordsjøfart. Sel
skapet fikk navnet Rederi-AS Fabian med
aksjekapital på 750.000 kroner.

Rederiene stod ellers ikke fritt til å gjen
reise virksomheten.

De strenge reguleringene innført etter
krigsutbruddet i 1939 som gav myndighe
tene kontroll med kjøp og salg, befrakt
ning, betingelser og pengetransaksjoner
ble opprettheldt og formalisert i form
av en ny lov i 1946. Valutaregulering var
hjemlet i en «provisorisk anordning» fra
november 1944 og senere lov av 19. juli
1946. Alle betalinger til og fra utlandet
skulle skje gjennom Norges Bank eller
annen bemyndiget. Dette gav myndig
hetene en permanent kontrollfunksjon
over rederienes virksomhet.

I gjenreisningen med knapphet på
utenlandsk valuta ble også rederiene våren
1946 underlagt en nasjonal prioritering
og måtte søke lisens for investeringer i
utlandet. Betingelsene her ble gradvis
strammet inn, og fra slutten av 1947 ble det

Reksten-flåten ved årsskiftet 1948/49
mt Julian

ds Hadrian

ds Trajan

ds Justinian

ds Nerva

ds Fabian

ds Lucian

ms
ms

mt
mt

mt
mt

Dessuten to opsjonskontrakter ved Nylands (nr 387 og 388) kansellert i 1953.

stilt krav om «valutarisk selvfinansiering», nasjetap. Men den viktigste kontakten
dvs at rederiet måtte finansiere skipet ble tatt opp i Malmö med Kockums Mek
fullt ut i utlandet uten valutautlegg for Verkstad. Sommeren 1946 tegnet Rek-
Norges Bank. Innstramningene førte til sten kontrakt for bygging av to skip, et
en fullstendig struping avkontraheringer tankskip på 13500 tdw og et linjeskip på
i utlandet fra årsskiftet 1948/49 - den 9000 tdw og ble tildelt lisens fra Handels
kontroversielle «kontraheringsstoppen» departementet.
som skulle vare i to år. Men rederen innså snart at tank åpen-

Dette er altså bakteppet for Hilmar og fikk lagt om linjeskipet ved Kockums
Rekstens gjenreisning og ekspansjon de til et tankskip på 16000 tdw.
første etterkrigsårene.

Reksten hadde i 1939 bestilt to små- Høsten 1947 fikk han gjennom sine eng
trampskip fra Fredriksstad Mek og Ny- elske kanaler tilbud om et tankskip på
lands, og disse kontraktene ble påbegynt 24000 tdw for levering fra Swan Hunter
så snart som leveransene av stål tok seg allerede i 1950/51 og lyktes mot alle odds
opp. Rederen var også ute etter ett av åfå lisens i desember 1947. Da det i mai
de tyske erstatningsskipene som Norge 1948, ien ellers vanskelig tid, ble gitt
fikk overta fra tyskerne og hadde her et begrenset antall lisenser til rederier
høy prioritet takket være det store ton- som ikke hadde vært tidlig nok ute, fikk

Britiske Marsden (4440 tdw) var hlitt kjøpt av Reksten i 1944 og ble i 1947 overført til norsk
flagg som Nerva, senere Gordian.

13500 tdw 1945 CA/ BP

3400 1947 T/CCGT

2600 1947 T/CCGT

2845 1942 amerikansk fart

4440 1924 trampfart

2130 1922 nordsjøfart

1632 1920 nordsjøfart

2800 BMV-384 v lev 50

500 Pusnes-68 v lev 49/50

13500 Kockums-324 v lev 49

16000 Kockums-326 v lev 50

24000 Swan Hunter-1787 v lev 51

24000 Vickers-Armstrong-118 v lev 51/52

bart hadde bedre muligheter enn tørrlast
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M/S Titanian overlevde krigen, men ble kondemnert etter minesprenging i mars 1947. Her
ligger skipet i Oslo etter krigen, fremdeles med krigstidens redningsflåter. ukjent fotograf

Reksten lisens på enda en 24000-tonner, I mellomtiden hadde nybygningen fra
denne gang fra Vickers-Armstrong. Dette Fredrikstad gått på vannet med navnet
var skip i supertanker-klassen, på stør- Trajan og ble levert 5. juli 1947. Det var
reise med de største som var bestilt av av samme type som Lakeskipet Julian i
norske redere. 1937, men bygget med lengre og slankere

Derved satt Hilmar Reksten med skrog og lästet følgelig 2550 tdw. Det var
tankkontrakter på 77500 tdw; noe som en moderne oljefyrt shelterdekker med
bare hadde vært mulig ved stadig på- maskineri av FMVs konstruksjon, spesi
gang i Handelsdepartementet og sterk albygget for stykkgodsfart.
argumentasjon. Her kom Reksten til å Den 3. desember 1947 ble også Hadnan
skille seg klart fra sine bergenske re- levert fra Nylands Verksted i Oslo, et ra
derkolleger, som viste stor försiktighet i sjonelt dampskip på 3440 tdw, bygget for
gjenreisningsfasen. samme fart som Trajan, men noe større.

primært drevet på T/C til linjeoperatører
Førs lt t rampskip og i amerikansk fart, et betydelig marked
I påvente av nybygningene ble flåten for velutstyrte norske småtrampskip.
utvidet med secondhand-skip. Ved årsskiftet 1947/48 gjorde rederiet

I desember 1946 ble Springbjorn(44oo enda to kontraheringer, men denne gang
tdw) overført fra britisk til norsk flagg ved norske verksteder som således ikke
og fikk navnet Nerva. Omtrent samtidig medførte valutautlegg.
ble de to skipene overtatt fra Kjerlandog I desember 1947 ble byggenummer
skiftet navn til Fabian og Lucian. 384 ved Bergens Mek Verksteder overtatt

Den 27. februar 1947 kunne rederiet fra Stener S Muller; opprinnelig for et
også overta Fuglenes (2845 tdw), av de ny- dampskip på 2600 tdw som ble lagt om
este av de tyske erstatningsskip, bygget til et motorskip på 2800 tdw. Våren 1948
i 1942 på Werft Nobiskrug i Rendsburg. kunne pressen melde om at Reksten også
I Rekstens eie fikk det navnet Justinian. hadde overtatt kontrakten på et lite fry-

Titanian går tapt
Den 30. mars 1947 fikk rederiet en alarmerende melding om at Titanian, på
reise fra Antwerpen til Oslo, hadde gått på en mine utenfor Texel og fått store trampskip i fart, skip spesielt beregnet
skader, men holdt seg fortsatt flytende. Det var heldigvis ingen personskader. på stykkgods og partilast. Ex-tyske Jus-
Dagen etter ble skipet brakt inn til Rotterdam og dokksatt for inspeksjon. Ska- tinian (2845 tdw) kom foreløpig til å gå i
dene viste seg å være så pass omfattende at skipet ble kondemnert. Kort etter forsyningsfarten på Norge, men ble etter
ble Titanian av assurandørene soigt til Stavanger Skibs Ophugnings Co og slept ombygging til oljefyring i Glasgow i mars
til Stavanger for opphugging. 1948 sluttet 1 amerikansk fart.

De nye Trajan (2550 tdw) og Hadrian
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Sammen med Justinian ble nybygningene

Canada-Cuba-
Mexico Line

Det var nok i et forsøk på ä
stabilisere inntektene at Rek
sten sommere 1950 besluttet å
opprette en linje mellom Canada
og Mexico. Ved hjelp av general
agenter ble det booket last begge
veier, trolig vesentlig partilast.
Hadrian ble satt inn i linjen tidlig
på høsten, fulgt av Justianian i
april 1951.

Canada ble noe av en basishavn
i nord hvor det ble lästet trelast
og stykkgods sørover. Første havn
var gjerne Nuevitas på Cuba, fulgt
av Havana og deretter vestover
til Vera Cruz i Mexico. På nordtur
var det gjerne anløp av Tampico,
New Orleans, Moa Bay på Cuba
or sukker, gjerne via Baltimore
tilbake til St John. I sommertiden
gikk skipene like inn til Mon-
treal. Enkelte turer gikk også til
Kingston,. Jamaica. Rundturene
ser ut til å være lagt opp med
to måneders rotasjon. Justinian
ble trukket ut i april 1952, mens
Hadrian fortsatte ut 1954.

I tillegg til egne ble følgende
T/C-skip sluttet inn i siste fase:

Gulfport 14.12.53 13.1.54
Bogota 19.1 18.2.54
Union Star 14.2 13.3.54

Ragnhild Torm 3.5 2.8.54
Moira 1.6 30.6.54

Dunolly 10.9 31.12.5

seskip under bygging ved Pusnes Mek
Verksted i Arendal.

I slutten av 1947 ble også bile Spring
haven undre britisk flagg soigt til et
skotsk rederi.

Amerikafart
I 1947 fikk rederiet tre moderne små-

3440 tdw) ble fra levering sluttet til fran-

St John i New Brunswick i

Fra

10.9 31.12.54

Til

2.8.54
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ske linjerederiet Compagnie Generale
Transatlantique (CGT) for henholdsvis
24 og 12 måneder og senere forlenget. De
kom derfor først i fart mellom Frankrike
og Nord-Afrika. I april 1949 ble Hadrian
omsider sluttet i amerikansk fart, mens
Trajan først kom over fra Europa våren
1953.

Hilmar Reksten var godt kjent med det
som den gang ble kalt for «amerikansk»
eller «Vestindie-fart», med mindre tramp
skip i farvannet fra Mellom-Amerika
til USA og Canada. Kystfart i USA for
forbudt for andre skip etter Jones' Act,
men last til og fra amerikanske havner
var viktig. Markedet ble ellers dominert
fra trelast og treforedlingsprodukter fra
Canada og stykkgods fra USA, med suk
ker, malm og svovel fra Mellom-Amerika
tilbake. Her skulle Justianian, Trajan
og Hadrian ble gående i flere år, og i et
forsøk på å bedre inntjeningen etablerte
rederiet høsten 1950 en regelmessig linje,
Canada-Cuba-Mexico Line som kom til å
beskjeftige Hadrian og Justinian, foruten
innbefraktede skip.

Reksten hadde mot slutten av 1947 over
tatt en kontrakt ved BMV for et motorskip
på 2800 tdw, levert som Appian i januar
1950 og et lite kjøleskip ved Pusnes som
kom i fart som Lucian i april 1950. Av disse
var Appian en singledekker og mer egnet
til bulklaster og dekkslast. Den kom til å
seile i svært variert fart, både på Amerika,
i europafart og i kullfarten fra Svalbard.

Lille Lucian (470 tdw) på 150 fots
lengde var derimot en odde fugl i rederi
ets flåte. Skipet var åpenbart ikke bestilt
av Reksten, men overtatt som kontrakt
i 1948 som det fjerde i en serie - etter

Dampskipet Hadrian (3440 tdw)fra 1947 under fart i Den engelske kanal med dekkslast av fordel for det nye tankskipet ved Kockums
esparto.

D/S Trajan (2550 tdw) levert i 1947 som et moderne småtrampskip fra FMV. Her er det på T/C
til sørafrikansk befrakter.

Betraktningen av ds Hadrian
12.47 TC 12 mnd $30.600

12.48 TC 4 mnd

4.49 TC 9/12 mnd $20.640

1.50 TC 6/9 mnd $16.000

3.50 TC 3 mnd $15.500

10.50 Canada-Cuba-Mexico Line

1.55 TC 12 mnd $21.000

1.56 reise Norfolk-Caen, klassing Bretnerhaven

4.56 reise Bremen-St John NB

5.56 TC 3 uker

5.55 TC 5/6 mnd $26.350

1.57 TC 24 mnd $29.500

Solgt januar 1957 for GBP 350.000, levert 12.mai 1957 I New Orleans

skyfotos og ble nå hetende Gordian.

Norfrost, Rimfrost og Christian Bjelland.
Markedet for små kjøleskip ble ødelagt av
stor tilgang i 1947-49, og vi ser at Lucian
faktisk gikk prøvetur 7. november 1949,
men ble ikke levert før enn i april året
etter da den var sluttet for et kortere
T/C i Middelhavsfart. Skipet ble senere
på året utleid for kystrutefart og gikk i
november inn på T/C til Fiskerideparte
mentets Fisketransport til Tyskland. Det
ble vel aldri noen god forretning og ble
solgt våren 1956.

De gamle Fabian og Lucian var blitt
solgt tidlig I 1949, og rederiet hadde
derved igjen et tradisjonelt trampskip,
Nerva (4440 tdw) fra 1924, alias Marsden.
I januar 1950 måtte det avgi navnet til

Cie Generale Transatlantique

Cie Generale Transatlantique

am fart

am fart

am fart

ut 54

Norgulf

Lunham & Moore

Norgulf

Norgulf
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Dette skipet ble drevet i stor trampfart,
både i amerikanske farvann og transat
lantisk, men gikk fast i Svalbard-farten i
sommermånedene. 1 1954 ble det sluttet
ut til Østen på et 12-måneders T/C til Cie
Messageries Maritimes for fart mellom
Ny-Caledonia og Australia. Under klas
sing våren 1956 ble det underordnete
mannskap skiftet ut med China crew,
mens offiserene fortsatt var norske. Ved

salg og levering til Wallem i Singapore
11. mars 1958 ble det satt punktum for en
mer eksotisk del av rederiets virksomhet.

Rederiets befatning med småtrampskip
nådde sitt høydepunkt rundt 1950 med
seks skip, men ble raskt trappet ned fra
1953/54. Et svakt fraktmarked på denne
tid slo negativt ut for arbeidskrevende
småskip, samtidig som fokus ble rettet
mot en ny type av store tørrlastskip. Motorskipet Appian (2800 tdw) ved levering fra BMV i 1950.
Bare ett av skipene ble beholdt etter
1958, singledekkeren Appian som også
var det nyeste.

siering, dvs at hele byggesummen måtte
Glede Og frustrasjon 1 tank lånes i utlandet med sikkerhet i skipet
Hilmar Rekstens inntreden i tankfart og sidesikkerhet i øvrige skip. Bankene
hadde vært særdeles vellykket, med Julian krevde også sikkerhet i form av beskjef
sluttet for 2 års reiser til raten 25 shilling. tigelse, og som markedet fait ut gjennom
Dette gav en god cash-flow frem til mars 1948/49 forsøkte rederen å holde igjen
1948, på et tidspunkt da rederiet hadde med å slutte de store skipene.
bestilt ytterligere fire tankskip. Takket være sitt gode forhold til ledel-

De to første av dem var nettopp befrak- sen i Swan Hunter & Wigham Richard
tet, 13500-tonneren fra Kockum for 5år til son fikk Reksten henstand med å slutte
Shell til raten 23 shilling, og 16000-tonne- dette skipet. I stedet ble leveringen etter
ren for hele 12 år til Anaconda Copper. At hvert utskutt da partene ble enige om
skipene ble befraktet var forutsetningen å øke størrelsen til 31000 tdw. Men for
for å få i stand finansieringen. 24000-tonneren fra Vickers-Armstrong

Rekstens minste skip, kjøleskipet Lucian (470 tdw) ved levering fra Pusnes Mek Verksted i
Arendal våren 1950.
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britiske verksteder, var derimot usluttet.
De skulle bygges på valutarisk selvfinan-

De to store skipene, 24000-tonnere fra

Foto fra rederiet

presset bankene på, og i desember 1949
måtte Reksten akseptere raten 16/6 i et 7
års T/C til Anglo-Saxon (Shell).

Tankmarkedet var svakt gjennom 1949 og
inn i 1950, men tok seg opp ut over høsten,
drevet av krigen i det fjerne Korea. Rundt
årsskiftet 1950/51 og utover året opplevde
rederiene igjen et kraftig oppsving.

I norsk rederinæring hadde det byg
get seg opp økende frustrasjon over
AP-regjeringens kontraheringsstopp,
og norske redere måtte resignert avvise
oljeselskapene som kom i markedet med
nye forretninger utover høsten 1950. Da
kontraheringsrestriksjonene ble lettet
ved årsskiftet 1950/51 var byggeprisene
på full fart opp, men ikke verre enn at
norske rederiet dette året inngikk rekord
bestillinger og fikk sluttet mange skip til
glimrende betingelser.

På Fjøsanger hadde Reksten kunnet
overta de to skipene fra Kockums i 1950,
Aurelian (13670 tdw) i august og Nerva
(16070 tdw) måneden etter; begge sluttet
til rimelig gode betingelser.

Aurelian fikk en dårlig debut da det
ved inntak av første oljelast i Abadan
20.september oppstod brann som ødela
midtskipsbygningen, men uten å antenne
lasten. Etter en midlertidig reparasjon
fikk skipet sjødyktighetsattest til å seile
med last til Tyrkia; derfrå gikk det til AG
Weser i Bremen for reparasjon.

Den første 13000-tonneren, Julian, var i
april 1948 sluttet for 5 reiser til BP, etter
fulgt av løsfart. I april 1949 gikk skipet

Foto fra rederiet
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inn på et nytt reise-C/P til Eagle Oil &
Transport (BP) som løp ut 1949. Dette
ble forlenget for 1950 og igjen ut 1951,
til vesentlig høyere rate.

Reksten ble likevel i stand til å utnytte
kontraheringsmarkedet, tross restriksjo
nene. I september 1950 kom meldingen
om at rederiet hadde konvertert kon
trakten ved Swan Hunter fra 24000 tdw
til 31000 tdw - det største skip bestilt av
norsk reder. Leveringen var nå utsatt
til 1953.

I mellomtiden ble den andre stortanke
ren gjort ferdig i Newcastle. Med navnet
Majorian (25155 tdw) ble den levert fra
Vickers-Armstrong 20. september 1951
og var da Bergens største skip. Den gikk
ut med Asmund Evjenth som fører og et
mannskap på 50 mann.

Men for rederen må det ha vært en
blandet glede. Mens markedet nå stod
på topp måtte han levere sitt store og 13 knop på last. Skipet ble sterkt forsinket, T/C til Kulukundis (London & Overseas
flotte skip til befrakterne på sitt svake men lå klar ved Swan Hunter & Wigham Freighters) inngått i 1951, med Julian
certeparti. For Hilmar Reksten må dette Richardson, Wallsend, i mars 1954, døpt som «forerunner» fra våren 1952 til raten
ha vært en skjellsettende opplevelse som Octavian. Den skulle seile til utgangen av USD 3.75, hvor certepartiet skulle overtas
høyst sannsynlig bidrog til hans policy å 1958 på betingelser som MOT Scale -t-min av nybygningen høsten 1955 og løpe til
befrakte skipene i løsmarkedet eller på 75/max 125 prosent, fallende til min 25/ mai 1958.
korte certepartier som gav muligheter max 125 de siste to år. I løpet av perioden
for å utnytte oppsvingene. skal den ha seilt inn netto 63 millioner,

Til gjengjeld kunne han under Korea- nesten det dobbelte av byggesummen på 1 Ådv )SS a
boomen - i januar 1952 - slutte 31000-ton- 33 millioner kroner,
neren til Anglo-Saxon på 5 års reiser til
en vesentlig høyere rate. Den ble Norges Seiv om forpliktelsene var strukket langt Han hadde bygget seg opp fra ingen
første tankskip over 30.000 tdw, et skip med et stort byggeprogram tok Reksten ting til reder i 1929, ti år senere drev han
som var for stort til å kunne drives av også del i kontraheringsboomen i 1951 et livskraftig rederi og bestilt sitt første
tidens dieselmotorer. Nybygningen fikk med kontrakt på en 20.000-tonns turbin- tankskip. Han var blitt en kjent person
derfor to Doxford-maskiner, 5-sylindrede tanker fra Kockums for levering i 1955. i det bergenske rederimiljø, men hadde
på 5500 bhk hver, som gav skipet en fart på Her var befraktningen sikret med et 5 års få venner blant sine kolleger. Krigsårene

Majorian (25155 tdw) var ved levering i 1951 Bergens største tankskip.

Aurelian (13670 tdw) ligger klar til levering utenfor Malmö, med rekstens baugmerke.

Vi kan fundere over Hilmar Rekstens
posisjon i det norske rederimiljøet.
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M/T Octavian (31370 tdw) ved levering i mars 1954; Norges største skip, rederiets stolthet og en gullkantet forretning. Dette skipet hadde ved
levering en imponerende gallionsfigur, som nok viste seg upraktisk.

hadde på en merkelig måte åpnet dører vende største reder etter Westfal-Larsen. alle kretser. 11945 var Hilmar blitt valgt
både til norske ledende politikere og Mowinckel, Bergenske, Odfjell, Halfdan til formann i Norges Rederforbunds Tre
embetsmenn og gitt verdifulle kontakter Kuhnle og Kjøde; i 1955 var han den fjerde last og småskipsgruppe, men bare tredje
i England. Hjemme i Bergen hadde han største, i 1960 den tredje og i 1965 den nest varamann til styret i Bergens Rederi
som ingen annen reder stått på for å bygge største reder, etter Westfal-Larsen & Co. förening. Men om han var en outsider,
opp flåten og i stigende grad lagt seg Fremgangen hadde gitt ham faglig var han kjent som argumentativ og med
etter tank. 11950 stod han som byens sy- anerkjennelse, men ikke like akseptert i gode kontakter. Etter hvert ble han også

8 SKIPET NR. 1 - 201218

så betydningsfull at mange var avhengig
av å ha et godt forhold til ham.

Da det tidlig på 1950-tallet kom i gang
arbeid for å arrangere en internasjonal
musikkfestival i Bergen, med AP-ordfører
Nils Handal som pådriver, var det ingen
av byens markante personligheter som
sa seg villig til å ta på seg vervet som
styreformann. Handal hadde imidlertid
merket seg Rekstens store engasjement
for byen og tok kontakt - og fikk ja.
Reksten kastet seg inn i arbeidet og
kunne i mai 1953 for første gang ønske
kongefamilie og musikere velkommen til
Festspillene i Bergen. For sin betydelige
innsats ble han i 1956 utnevnt til ridder
av St. Olavs Orden.

Hilmar Reksten og Carol i Madrid i 1956.

Foto fra rederiet

Fra liner: Reksten
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Fra levering midt/sentpå 50-tallet, en gruppe
om bord i slepebåten på vei ut til skipet.
Hilmar Reksten i midten med mørk dress og
hatt, skrått bak ham til venstre med Ips hatt
Johnp Danielsen og til høpre for dem skips
meglerne Otto Grieg Tidemand og Halfdan
Grieg fra Joachim Grieg & Co.

På denne bakgrunn vakte det nok en
viss oppmerksomhet at Hilmar Reksten
høsten 1952 giftet seg med Carol Montgo
mery Mowinckel, amerikanskfødt 35 år
gammel enke etter skipsreder Jens Gran
Mowinckel som var død to år tidligere
av kreft. Med ekteskapet kom også hen
nes barn Christine og Johan Ludwig inn
i familien.

Foto fra Bergen og sjøfarten bd V.

Britiske selskaper
Krigsårene hadde åpnet et kontraktnett i
Storbritannia. En av dem var Sir Charles
Hambro, toppsjef i Hambros Bank, men
av spesiell betydning som nære venner
ble Alexander Glen og Leslie Gault.

Reksten hadde møtt Alexander «Sandy»
Glen (1912-2004) på Svalbard; redersønn
fra Glasgow som hadde studert geografi
i Oxford og tatt del i ekspedisjoner til
Grønland og Svalbard på 30-tallet. Under
krigen kom han inn i marinens etterret
ningsteneste og tjenestegjorde både på
Svalbard og på Balkan; en periode som
liason-offiser med Tito, motstandslederen
i Jugoslavia. Han ble en høyt dekorert
krigshelt, som også introduserte Reksten
til sin venn Leslie Gault og broren Jimmy.

Da han etter krigen funderte på hvor
dan han skulle forvalte familiens trust
verdier, skal det (ifølge nekrologen i The
Daily Telegraph 9. mars 2004) ha vært
Hilmar Reksten som foreslo for ham å
gå med i et syndikat som var i ferd med
å kjøpe aksjemajoriteten i meglerfirmaet
H. Clarkson & Co i London.

For Reksten dreide det seg om salgs
gevinsten i Springfjord Shipping Co Ltd
etter salgene av Springbjorn og Spring
haven. Dampskipet Springbjorn ble jo
kjøpt av Rederi AS Trajan i desember
1946 og flagget hjem mot en kjøpesum
på GBP 100.000, og Springhaven ble solgt
høsten 1947.

Fra sjøsetning av Octavian, med den impo
nerende gallionsfiguren. Foto fra rederiet
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Motortanker Nerva (16070 tdw)på leveringstur i september 1950.

Det dreier seg om firmaet Gault, På denne måten kom Reksten med på Rederi Og familie
Glen &Co Ltd som ble startet i 1945 av eiersiden i dette meget viktige meglerfir- Familieregimet fortsatte på Fjøsanger,
Reksten, Glen og brødrene Gault. Hilmar maet. Det gav Hilmar personlige venner i med Reksten seiv som den travle reder,
fikk 1/8 i selskapet og var nest største viktige posisjoner ogdessuten en lyttepost med hans svoger Rasmus Wilhelmsen
aksjonær etter Gault-familien. I løpet av i Londons shippingverden. Ved rederens som kontorsjef og nevø Johny Danielsen
mars-april 1946 lyktes Gault, Glen &Co 50-årsdag på Fjøsanger i 1947 var både som befrakter ien etter hvert større
å kjøpe aksjemajoriteten i H Clarkson Glen og Gault til stede. organisasjon. Danielsen ble en dyktig
&Co , dvs 130.000 av 246.500 aksjer, fra Rekstens investering i Gault, Glen tankbefrakter og fikk stadig større tillit
Furness Withy og Standard Oil.

Kjegleklubben
Buldrian

Kjegleklubbene i selskapet Den
Gode Hensigt har tradisjonelt
spilt en viktig rolle i nettverks
byggingen innen det bergen
ske borgerskap. I 1946 var
Hilmar Reksten med å etablere
kjegleklubben Buldrian sammen
med brødrene Rolf og Hans
Westfal-Larsen, direktør Atle
Bjørkum i Store Norske, professor i Gault, Glen &Co som nå var blitt et Dette stipendet var en direkte gjenytelse
Emil Steen, kjøpmann Gerhard
Sundt, skipsmegler Vincent
Stoltenberg, bakermester Henry B Havencrest ble deretter forvaltet av Ham- Rolf Reksten begynte for fullt på Fjø-
Helgesen, advokat Knut Magnus
og flere. Dette ble nok for Hilmar
et sosialt spillerom, men det om
aldri til å åpne veien til styreplass
i f.eks. Bergens Rederiforening.
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&Co hadde skjedd med norske myn- hos rederen, både som styremedlem i
digheters vitende, og i januar 1947 ble selskapene og iblant omtalt som kompan
også Havencrest Shipping Co Ltd stiftet jong og med tittel skipsreder. Wilhelmsen
i samarbeid med Leslie Gault og Peter sluttet midt på 50-tallet, men hans sønn
Longtons rederi Springwell Shipping Bjørn Wilhelmsen (senere direktør iAS
Co. Havencrest kjøpte Springhaven fra Kosmos) var ansatt i noen år.
Springfjord Shipping for GBP 38.000, Av rederens sønner var det Rolf (født
en sum som Reksten lånte til selskapet, 1932) som merket seg ut. Etter folkeskolen
men som ble kontrollert i form av fem gikk han på Fettes College i Edinburgh, en
«management shares» eiet av Springwell boardingskole hvor Alexander Glen i sin
Shipping. Reksten hadde imidlertid op- tid hadde vært elev -og senere Harvard
sjon på å overta aksjene etter at skipet Business School fra 1954 til 1956.1 denne
var solgt. fasen ble Rolf nær venn med Per Fredrik

Springhaven ble solgt til et skotsk Waaler (1932-1972), og det var et stipend
rederi november 1947 med GBP 7.000 fra Hilmar Reksten som gjorde det mulig
i gevinst, og Havencrest investerte da for Waaler også å studere ved Harvard.

holdigselskap for aksjene i Clarkson og i etter den hjelp som Hilmar seiv hadde
andre britiske og amerikanske rederier. mottatt fra Hans Westfal-Larsen i 1921.

bros Bank på vegne av Rederi-AS Trajan. sanger sommeren 1956 og viste seg som en

Alexander Glen og Leslie Gault kom også Dine Høyer, datter av direktør Tom Høyer
til å knytte nære förbindelser med andre i entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen. Her
i det bergenske shippingmiljø, i særdeles- ble det forøvrig dobbel forbindelse ved at
het skipsmegler Halfdan Grieg i Joachim Rekstens datter Astrid (født 1935) giftet
Grieg &Co og skipsreder Kristian Jebsen. seg med Dines bror Sigurd Høyer.

dyktig shippingmann. Han giftet seg med

Foto Otto Ohm

 



Hilmar Rekstens rederi omfattet i 1950

hele ni rederiaksjeselskaper med noe ulik
eierstruktur. Som enestyre hadde Reksten
tilnærmet full kontroll med selskapene
og plasserte skipsandeler i dem etter
vurdering. Av selskapene var det Rederi-
AS Hadrian som hadde flest eksterne

aksjonærer og som var børsnotert. Dette
selskapet hadde derfor lenge helst ande
ler i tørrlastskip, mens mer risikofylte
investeringer i tank ble plassert i Julian,
Fabian og andre selskaper. Rederi-AS
Appian var primært et holdingselskap.

Så sent som i 1965 ble det foretatt

en opprydding i selskapsstrukturen da
Vespasian og Fabian ble innfusjonert i
Julian og Nerva og Titanian i Hadrian.

Ekteskapet med Carol Montgomery høs
ten 1952 gjorde det nødvendig for Reksten
å foreta skifteoppgjør med sine barn.
«Fellesformuen» ble formalisert i juni
1953, og Reksten ble ved dette oppgjøret
skyldig sine barn 460.000 kroner som
ble gjort opp ved aksjer, eiendommer og
verdier som ble overført til barna Tore,

Rolf, Astrid, Audun og Bjørg. Formuen
skulle forvaltes som en samlet enhet, og
i statuttene stod det at «så lenge Hilmar
Reksten lever eller ønsker det, skal han

alene förestå förvaltningen».

Andre aktiviteter
Hilmar Reksten var i 1945 blitt valgt til
styreformann i Store Norske Spitsberg
Kulkompani AS. Han var en av flere store
private aksjonærer som Jacob Kjøde,
Westfal-Larsen, Kristian Jebsen og flere,
men hvor også Staten eide aksjer. Reksten
engasjerte seg sterkt i gjenreisningen
av virksomheten i Longyearbyen, men
ønsket også prinsipielt å ha størst mulig
rådighet over ressursene. Etter hvert som

Selskapene:
Skibs-AS Trajan

Rederi-AS Hadrian

Rederi-AS Nerva

Aksjerederiet Julian

Aksjerederiet Titanian

Rederi-AS Vespasian

Rederi-AS Fabian

Rederi-AS Diocletian

Rederi-AS Appian

Julian

Hadrian

stiftet 8. mai 1929, kapital kr 114.300, utvidet til 600.000

Stiftet 1933, kapital 130.000, utvidet nov 1936 til 260.000, utvidet 520.000

Stiftet 1935, kapital 140.000, utvidet nov 1936 til 280.000, utvidet til 560.000

Stiftet 1936, kapital kr 650.000, utvidet til 3.700.000

1937, kapital kr 600.000, utvidet til 1.200.000

overtatt 29.12 1939, tidl Hakon Kierulf AS, kapital 400.000

overtatt 12.46 tidl August Kjerland & Co AS, kapital 750.000, utvidet 9.1955 1.650.000

stiftet juni 1947, kapital kr 300.000

holdingselskap

6.65 innfusjonert Vespasian og Fabian

6.55 innfusjonert Nerva og Titanian

det mot slutten av 50-tallet ble overpro- Det kom her til å utspille seg en familie
duksjon av kull i Europa så han også med feide som ligger utenfor denne artikkelens
skepsis på Statens favorisering av det ramme.
statseide Kings Bay Kull Company AS som
var kommet i gang i 1945 i Ny Ålesund.

Verre var det nok at han også mente å Mot Større enheter
se at flere tillitsmenn i styre og represen- Etter Korea-boomen i 1951/52 flatet mar
tantskap på forskjellige måter forsøkte kedet ut til noen mer marginale år da
å utnytte sine posisjoner til egen vin- mindre konkurransedyktige skip ble
ning, blant annet ved salg av utstyr og tvunget i opplag. Fra 1955 begynte det
materiell til selskapet. På denne måten igjen å lysne, og 1956/57 skulle igjen bli
viklet Reksten seg inn ien strid med glimrende år for skipsfarten,
andre aksjonærer som førte til at han ble Reksten klarte seg godt gjennom de
kastet som styreformann og styremedlem magre årene, takket være Octavian, Nerva
på generalförsamlingen 24. mars 1962. og Aurelian som seilte på gode certepar-
Dette etterlot nok mye bitterhet, men han tier, mens Majorian klarte seg greit nok
beholdt aksjene i selskapet og interessen på sine måtelige betingelser og Julian
for Svalbard. gikk stort sett i løsfart.

At sønnen Rolf var gift med Dine De minste skipene som Trajan og
Høyer førte til at Rolf Reksten på 60-tal- Justinian ble solgt i slutten av 1954, like
let ble direktør i selskapet og at Hilmar etter at rederen hadde slått til på et rent
Reksten også ble økonomisk interessert. spekulasjonskjøp og overtatt mt Morgenen

Appian under lasting i Longyearbyen på 50-tallet.
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Vespasian (20880 tdw) var rederiets første turbintanker, levert fra Kockums høsten 1955.

(11 448 tdw) av Tønsberg for vel 1.3 mil- på ytterligere to 15.000-tonnere fra AG sikkert blitt bestyrket ved den uheldige
lioner kroner, medregnet et bra certeparti Weser, og ved årsskiftet 19565/57 ble slutningen av Majorian for 7år til en laber
frem til våren 1955. Skipet fortsatte ut det bestilt tre store turbintankere: En rate. Men «åpne» skip ble heller ingen
perioden under samme navn.

Våren 1955 var det mange tegn som Weser. Dette var dristige bestillinger, avøkendetonnasjetilgang de neste årene,
tydet på et markedet nå gikk inn ien blant landets største skip. Ingen av dem For tankrederiene skulle det bli vanske
sterkere fase, og Reksten var ute med ble bygget, men det skulle komme noe ut lige tider like til 1967, med et lavt nivå
nye investeringer mens byggeprisene av dem alle tre.
ennå var moderate og det var mulig å
få faste priser fra verkstedene. I februar
1955 kunne han tegne kontrakt for to Crailge år
store tørrlastskip på gode 15.000 tdw fra Hilmar Rekstens linje med å befrakte Reksten-selskapene må ha gjort det sterkt
AG Weser i Bremen, bygget som shelter- tankskipene «kort» for å være i stand i 1956/57, men fikk deretter føling med
dekkere, men vel egentlig beregnet på til å utnytte markedsfluktuasjoner var lavkonjunkturen.
bulklaster. Noen måneder senere fulgte
han opp med en turbintanker på 38.000
tdw - et av handelsflåtens største skip.

I september samme år var tiden inne
til å overta turbintanker Vespasian (20880
tdw) fra Kockum. Dette var det første
turbindrevne skip i flåten, med de Laval
dampturbiner og god for over 15 knop på
last. Skipet gikk inn på certepartiet med
Kulukundis som skulle løpe frem til mai
1958 til raten USD 3.25.

Mens Reksten ble förhindret fra full ut
telling for sine skip under Korea-boomen
var han bedre rustet da markedet tok seg
opp i 1956 og nådde rekordhøyder utover
høsten og vinteren, drevet av krigen i
Midt-Østen og stenging av Suez-kanalen.
13.000-tonnerne Julian og Aurelian var nå
i løsfart og sammen med gode inntekter
fra Octavian og Vespasian gav dette cash
flow til friske kontraheringer.

Høsten 1956 ble det tegnet kontrakter (12050 tdw); her fotografert av Skpfotos på sin første utgående reise.
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65.000-tonner fra Aker, en på 39.600 tdw fornøyelse da markedet fait sammen
fra Kockum og en på 45.000 tdw fra AG utover våren 1957 og ble deretter presset

Det gamle tankskipet Esperance ble i 1956 gjennomgripende ombpgd til bulkskip Titanian

og med ganske store sesongsvingninger
som medførte atskillig opplagstonnasje
i sommermånedene.

Skyfotos
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11957-60 fikk rederiet levert fire store shel
terdekkere fra AG Weser; her ligger Trajan
(15270 tdw) under lossing i Rotterdam.

La oss se på tørrlastflåten først.
Dampskipet Hadrian fra 1947 var i

januar 1957 solgt til Ørvigs Dampskibs
selskab, disponert av Rasmus Wilhelmsen,
for NOK 7 millioner - som var atskillig
over byggesummen, riktignok med et godt
certeparti til Norgulf (som snart etter gikk
konkurs). Rederiets eldste skip, Gordian
fra 1924, ble i mars 1958 solgt til Wallem
i Hong Kong.

Det gamle tankskipet Esperance var
i 1955/56 bygget om på BMV Laksevåg
til bulkskip Titanian på 12050 tdw med
tvillingluker og levert i november 1956.
Allerede i september 1957 kom den hjem kullfarten fra Svalbard i sommersesongen Det første, Trajan levert i januar 1957,
til Bergen og ble lagt opp i Olaviken på iet ellers variert fartsmønster. I april var sluttet for 4år til Hansen, Neuenbrg &
Askøy Her skulle den ligge i fire år, før 1958 kom skipet hjem for opplag og ble Co, Hamburg, for kullfarten fra Hampton
den høsten 1961 ble slept til West Hart- liggende i Olaviken i vel et år før det igjen Roads til Europa til en glimrende rate,
lepool, hvor maskinseksjonen ble skåret ble sluttet i amerikanske farvann. USD 5.10. Her gjorde Trajan gode penger
av og erstattet av akterskipet fra den Rederiets store satsning i tørrlast var inntil kullfarten dabbet av og befrakterne
gamle tankeren Raila. Denne skapningen de fire shelterdekkerne på 15270 tdw fra kansellerte certepartiet i mars 1959 med
fikk navnet Fabian, et bulkskip på 12000 AG Weser, Trajan og Justinian levert i en kompensasjon til rederiet på NOK
tdw, med skrog fra 1930 og akterskip og 1957 og Gordian og Numerian i 1959/60. 8.4 mill.
overbygning akter fra 1945. Den fikk fem Dette var store og moderne skip, primært Den andre, Justinian i april 1957 var
årstjenesteibulkfart, mye med korn, før innrettet mot bulklaster som kull og korn. sluttet 2år til D K Ludwig, den ameri
den gikk til opphugging. Byggeprisen må ha vært anslagsvis 22 kanske shippingmagnaten som hadde

Singledekkeren Appian (2800 tdw) millioner kroner for hvert av de første bygget opp National Bulk Carriers og
hadde hver sommer til og med 1957 seilt i to og 25 millioner for hvert av de siste. som var pioner innen seksjonsbygging

Bulkskipet Fabian (12015 tdw) var satt sammen av lasteseksjonenefra gamle Titanianfxa 1930 og akterskip med maskinseksjonfra mt Raila
fra 1945. Resultatet var et særpreget og neppe helt funksjonelt bulkskip med sitt senterskott og tvillingluker.

Foto: Rotterdam Maritime Museum

SKIPET NR. 1 - 2012

Skyfotos

23

f*., ; -j tJn

k,-- - \n



at skipet i stor grad førte stykkgods og Resultatene fra tankflåten må ha sviktet tanker, rørledninger og deepwell-pumper,
skipsutstyr fra Europa og USA til Japan dramatisk i løpet av 1958 da de tre store men redere som Reksten, Westfal-Larsen,
under certepartiet. tankskipene gikk ut av charter. Det var Mowinckel og andre søkte å tilpasse sine

Disse to glimrende certepartiene tok kanskje greit nok med Majorian som ble konvensjonelle tankskip,
slutt våren 1959, og skipene ses deretter tilbakelevert fra et middelmådig TC i Rot- Vi ser at Reksten sluttet Julian i februar
primært å føre kull fra Hampton Roads terdam i juni 1958, men verre var det med 1961 til Stanvac for en reise mellom tre
til Japan og med andre laster tilbake. Her Vespasian som ble ferdig for Kulukindis lastehavner ved US Gulf til tre lossehavner
kom også Gordian og Numerian inn ved i mai og Octavian med sitt gullkantede i Japan med hele 10 grader (ulike kvalite
levering i 1959/60.1 april/mai 1961 ble alle reise-certeparti ved årsskiftet 1958/59. ter) smørolje. Dette krevde rene og tette
fire sluttet til Sovfracht, den sovjetiske Iet fortsatt svakt tankmarked måtte tanker og påpasselighet ved lossing for å
befraktningsorganisasjonen, og satt i Reksten som alle andre tankredere finne unngå sammenblanding.
fart mellom Sovjetunionen og Cuba, til sitt levebrød ien situasjon med betydelige 16000-tonneren Nerva seilte på TC
China osv. Befraktningsavtalen løp ut i opplag og noe sesongfluktuasjoner. Mens like frem til 1962 og ble deretter grundig
januar 1963, men Sovfracht, Polfracht norske tankrederier for øvrig drev sin rengjort og gikk over i clean-markedet.
og kinesiske befraktere skulle bli av stor løsbefraktning reise for reise, forsøkte Mens Julian nærmet seg slutten på
betydning for Reksten-rederiet. Også befraktningsstaben på Fjøsanger å utvikle livet og gikk i opplag i Sandefjord 29.
bulkskipet Fabian gikk i flere omganger en mer avansert befraktningspolitikk. mars 1964 og ble solgt til opphugging et
på T/C til Sovfracht i 1965-67. At rederiet Vi ser at de tre minste skipene ble satt år senere, ble det besluttet ågi Auxelian
iså stor grad arbeidet med Sovfracht er i clean fart, altså med raffinerte oljepro- en livsinjeksjon. I september 1964 kom
vel et faktum som det i den kalde krigens dukter fra raffinerier til mottaksanlegg. skipet til Skarramanga Shipyard ved
dager ikke ble snakket så mye om. Dette var laster som tok mer på stålet og Piraeus. Her var det allerede under byg-

M/T Aurelian (13670 tdw)fra 1950 ble i 1965 bygget om til kjemikalietanker med ny lasteseksjon ved Skarramanga Shipyards. skyfotos
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Rederiet hadde i 1958-60 en ganske uensartet flåte med følgende tankskip:

som krevde skikkelig rengjøring mellom
hver last, bensin, nafta, gasolje, osv. Ski-

mt Julian 13500 tdw løsfart, clean
pene kunne også sporadisk sluttes med
vegetabilske/animalske oljer, molasse

mt Aurelian 13670 tdw løsfart, clean
(flytende sukker) og korn. 13000-ton-mt Nerva 16070 tdw på T/C til 1962, deretter løsfart clean
nerne var anvendelige skip som kunne

tt Vespasian 20000 tdw fra mai 1958 løsfart dirty
anløpe mindre havner. Dessuten kunne

mt Majorian 25155 tdw fra juni 1958 løsfart dirty
clean-skipninger ofte være flere mindremt Octavian 31370 tdw fra januar 1959 løsfart dirty
partier på samme kjøl, noe som gjorde dettt Hadrian 48035 tdw fra januar 1959 løsfart dirty
nødvendig med god segregering mellom

av store skip ved japanske verft. Vi ser Fremstøt mot spesialtank

tankene. Odfjell hadde allerede i 1960 fått
det første tankskip med tanker i syrefast
stål og Stolt-Nielsen fikk samme år bygget
om en 13000-tonner med delvis rustfrie
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Shelterdekker Justinian (15270 tdw) var den andre avfire søstrefra AG Weser.

gingen ny skrogseksjon med lastetanker beskjeftigelse og cash-flow, så lønnsom - Slutte kornlast med tankskip (noe som
som i løpet av noen måneder fikk påsatt som markedet tillot og med minimal også mange andre rederier gjorde),

baug og maskinseksjon fra Auvelian, ventetid. Dette ble gjort ved ä spille pä _ Brukavb]oc.slutnin er(befraktnings.
samtidig som midtskipshuset ble løftet kombmasjoner av følgende grep: avtaler for flere skjp) Qg rdse.c/R
av og plassert akter i forkant av poopen. _ vej [ o]ge markedsbildet for tankskips- spesielt for de større skip.Den nye tankseksjonen var utstyrt med . . .j 0J

\ ’ rn i posisjonen de viktigste lasteomradene,
røropplegg for a kunne føre flere grader r , „ • i u tu*/•K &v , J* ~ f.eks. Persiske Gulf, som gav muligheter , . , ,
av oljeprodukter pa samme reise. Den ble . „ r , , I sum resulterte nok dette ien utnytteise, , • k , . n tor a «presse» olieselskapene. no ... , ,
altså bygget om til «parcel tanker» og ble r f r av paten som trong har vært noe bedre
levert fra verftet 17 februar 1965.

Nye veier i stortank
Tradisjonelt - som det var i 1960 - bestod
tankmarkedet primært avbefraktning av
råolje fra oljefeltene i Mellom-Amerika
(Venezuela) til USA og Europa og fra
Persiske Gulf til Europa eller Østen. Tank
farten var nesten utelukkende fra A til B,
uten noe marked for returlast. Men av de
mulige «backhauls» var russiske utskip
ninger fra Svartehavet til Sør-Amerika og
andre steder, dessuten fra Middelhavet
(fra Libanon og fra Nord-Afrika) til Vest-
Europa eller USA. Dessuten var det en
trade i Østen fra Indonesia.

Når en studerer Reksten-rederiets

befraktning finner relativt få slutninger
gjengitt i markedsrapportene. Det frem
står som om en stor del av tonnasjen ble
befraktet på andre måter og/eller gjennom
andre kanaler.

som befraktningsavdelingen på Fjøsan- Turbintanker Hadxian (48035 tdw) var ved levering i januar 1959 landets største skip.
ger gikk sine egne veier for å sikre jevn

Så er også tilfellet. Det ser klart ut

- forsøke å sikre seg mot sesongfluktua- enn mange konkurrenter, seiv på et lavt
sioner ved å slutte skip på reisebasis marked. Men det krevde stor innsats på
(consecutive voyages) på 6-12 måneder. befraktningssiden, hvor Johny Danielsen

•i i i r i -uro * fikk ord på seg som en meget dyktig
utvikle back-hauls, spesielt fra Svarte- , f b 010
, . r i y, >i tankbefrakter.
havet gjennom nærmere forhold til
Sovfracht.

SKIPET NR. 1 - 2012

Foto fra Arne Sognnes

Ukjent fotograf
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T/T Hadrian liggende ved Stulckenwerft i Hamburg.

Vespasian var allerede i 1958/59 sluttet til Det var imidlertid smalhans i markedet. NOK 2.6 mill per år, altså 7123 per dag.
Sovfracht på reisebasis fra Svartehavet til En etterregning av resultatet kan bli Regnestykket blir da slik:
La Plata, hvorfra det var rimelig kort vei omtrent slik: _ r , j „, ___,° Brutto frakt per dag 16.935 kr
opp til Venezuela for ny last til Europa. Skipet avgikk Bremerhaven Bl.januar
Både denne og Majorian skulle de neste for Suez og PG og låstet i Ras Tanura for Driftskost på T/C-basis
årene utføre mange reiser fra Novoros- Wilhelmshaven for regning av Texaco til Driftsresultat T/C 9.812 kr
siysk, Odessa og Tuapse til Sør-Amerika, raten 17 shilling per tonn. Dette skulle gi
Japan, Østersjøen, foruten kortere reiser en brutto frakt på GBP 39.150, tilsvarende Men av dette driftsresultatet ville det
til Italia og Egypt. Men dette skjedde NOK 779.000, eller NOK 16.935 per dag fragå bunkers, havneutgifter, reparasjo
innenfor et bredere fartsmønster med for rundturen på 46 døgn. Ifølge Norges ner, off-hire og kapitalposter (renter og
vanlige oljelaster fra Persiske Gulf eller Rederforbunds beregninger av skipsfar- avdrag) av en investering på vel 50 mill. kr.
Mellom-Amerika. tens driftforhold ville et turbinskip på Etter sin første rundtur stevnet Ha-

En av de første bloc-slutninger ble denne størrelse ha driftskostnader på drian tilbake til Bandar Mashur og låstet
inngått i februar 1963 med Sovfracht og
omfattet fire skip, Julian, Aurelian, Nerva
og Vespasian, som hver skulle gjøre 3
reiser fra Svartehavet til Vest-Europa.

La oss se på rederiets stolthet, turbin
tanker Hadrian - Norges største skip
på 48.000 tdw - overlevert etter teknisk
prøvetur og fartsprøve på Bjørnefjorden
i januar 1959. Den presterte godt over 17
knop og representerte nyskapninger som
«dråpeformet» baug (forløper for bulb)
og hydrodynamisk utformet akterskip
med hengende spaderor og «frittgående»
propell. Skipet kostet trolig i overkant av
50 millioner kroner og ble registrert på
selskapene Julian (40 prosent), Vespasian
og Fabian (30 prosent hver).
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Tankmarkedet 1956-1968.

Foto: Bödecker & Drauz
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Turbintanker Axxian (21106 tdw) ble kjøpt
fxa utlandet i 1962.

45.000 tonn crude til Portland, Maine, for
Petrofina til Intascale -72 Vz. Derfrå gikk
giganttankeren til Mobile for å laste korn
for Rotterdam og Hamburg, etter grundig
tank-cleaning. Deretter i ballast til Dubai
for den første av to reiser fra PG til Cali
fornia via Suez og Panama. Og så videre.

Sommeren 1962 ble enda et skip lagt
til flåten, turbintankeren Arrian (20 000
tdw) fra 1953 som ble kjøpt inn fra Panama
Dette skipet ble gående i østastiatisk fart
og fikk følgelig kinesisk underordnet
mannskap. Det gikk fra september 1963 til
juli 1964 på T/C i vannfarten mellom Real
River i China og Hong Kong og utførte i
denne perioden 127 turer.

Det kan ha vært i 1961 at rederiet kom på til sammen 580.000 tdw og til en samlet The Daily Telegraph: Sir Alexander Glen,
til avtale med AG Weser om å bygge et byggesum på nær 400 millioner kroner. nekrolog av 9. mars 2004
gigantskip på 90.000 tdw, det største som Det skulle bli Hilmar Rekstens store stør Dlverse markedsoversikter, rapporter ogavisartikler
verftet kunne levere og på linje med de mot fremtiden. ,' Samtaler og intervjuer.
største i ordre ellers. Prosjektet skulle få
en lang modningstid, men resulterte i en
kontrakt for levering sent i 1964. Den ble
fulgt av bestillinger i 1963 ved Swan, Hun
ter & Wigham Richardson Ltd i Newcastle, Kli u B
med Kockums Og med Akers om bygging Uner, Kristian: Reksten. Bergen 2006
av turbintankere på 60-90.000 tdw Og Nilsen, Tore L: Bergen og sjøfarten. Bd V: Mot kelen aldri kunnet bU så utførlig,
rundet av med ytterligere to året etter. nVe utfwdringer 1939-1973. Bergen 2001

Octavian gjennomgikk forlenging ved Kieler Howaldtswerke i 1964 og fikk tonnasjen øketfra 31 370 til 45 550 tdw. Gallionsfiguren er nå
fiernet til fordel for rederiets vanlig baugornament.

Skyfotos

Dette var kontraheringer for syv skip Reksten, Audun: Slik var det. Oslo 1983

Fortsettes Ie 8 er s P esi ek takknemlig til Tor Leiv Tørvik
for lån av hans meget omfattende notater om
Hilmar Rekstens rederivirksomhet, spesielt om

reiser og slutninger.

rådighet. Uten deres medvirkning ville artik-
Arne Sognnes har stilt sin billedsamling til
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Skipsliste for Hilmar Reksten, Bergen
Del II: 1945-1967

8 ds SPRINGBJORN

2958 brt 4440 tdw, 356.5oa/334.6/44.6/21,6 ft

Id 4ha 227/212gb LR (Springwell Shipping Co Ltd), for GBP 6.1922 Sölvesborgs Varfs & Rederi-AB

T3 10 kn North East Marine Eng Co Ltd, Newcastle 38.000, indirekte kontrollert av Reksten Sölvesborg -2. Trolig samme kontrakt

3.1924 Wood, Skinner &Co Ltd, Newcastle 11.1947 Solgt til Dundee, Perth & London som ble kjøpt i 3.1920 av AS Fido

193 Tanfield SS Co Ltd (W B Nisbet), Ltd, (bygd 1948) ten, som deretter ble kansellert pga

5.1944 Kjøpt av Springfjord Shipping Co på reise fra Penmaenmawr, Wales, til opplysningen Sjøsatt som Sölvesborg

1945 od Springbjorn 10 mt JULIAN (2) LLHW ferdig for rederiets regning

12.1946 Skips-AS Trajan (Hilmar Reksten), 8521 brt 13490 tdw, 496.3oa/476.5/62.2/34.8 ft 1923 August Kjerland &Co AS

6.1948 AR Julian (do) for NOK 1.980.000 M7 4500 bhk Kockum-MAN, 13 knop Kolvereid, truffet mellom akterlukene,

1.1950 omdøpt Gordian(\] 8.1945 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö fløt på lasten, opplagt i Sildviken til

2.1958 Solgt Pan Norse SS Co SA (Wallem & -224. kontrahert 11.1938 for levering august 1942, så slepttil Trondheim for

6.1961 Til opphugging, ankom Hong Kong 6.1955 Eksplosjon/brann i maskinrommet 5 Bergen. Opplagt i Osterfjorden, slept

9 ms HAMPSHIRE COAST sjon ved Kieler Howaldtswerke. Avgikk ble solgt til Hilmar Reksten og skiftet

485 brt 163.8/26.4/10.0 ft 3.1957 50% overtatt av Rederi-AS Hadrian og omdøpt til Fabian.

Id Nerva for NOK 1.550 mill. 4.1949 AS Schanches Rederi, Bergen for GBP

8-syl Humboldt-Deutz 3.1964 Opplagt i Sandefjord 29. mars 1964, 65.000, od Conny

3.1937 NV Industriele Mij «de Noord», opplagttil 11.1956 AS Vestra (Richard Jansen),

3.1945 Kjøpt av Springfjord Shipping Co under slep 13 februari 965. 12.1959 Til Brødrene Anda, Stavanger til

Dampskipet Fabian (2130 tdw) fra 1922, her under sitt senere navn Connp.
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NERVA (2) LMAZ

GORDIAN (1)

-232 Shipping Co Ltd, Dundee, for GBP (Mathias Hansen), Kristiansand for

Bygget for Burnett SS Co Ltd (Burnett 45.000, od Gannochy SEK 2.050.000 for levering i 9.1920. Det
& Co), Newcastle som Marsden 1952 Ny 8-syl motor fra Port & Dunwoody ble betalt inn SEK 825.000 på kontrak-

Newcastle 2.1958 Forliste 25 feb 1958 i Mersey Channel for sen levering og angivelige uriktige

Ltd (Springwell Shipping Co Ltd), Liverpool med stein. for verftets egen regning,

Newcastle, for GBP 70.000, reelt 9.1922 Kjøpt av DS AS Pan (August Kjerland

kontrollert av Reksten & Co), Bergen etter sjøsetning og gjort

Bergen, for GBP 100.000, omdøpt Nerva Id 5.1940 Bombet 4.5.1940 av tyske fly i

Co), Hong Kong, reg Panama for GBP i 1942, SEK 3.525 mill. Levert til AR lossing og reparasjon

52.500, lev 11. mars 1958 i Singapore, Julian (Hilmar Reksten), Bergen, 1. 4.1944 Grunnstøtte 11.4.1944 på Jæren, brakt

od Bonita august 1945. blott av bergingsbåt og assistert til

24.6.61. juni 1955 i Santos, store skader akter. til Kristiansand mek Verksted i august

ms SPRINGHAVEN 2. november. navn til Rederi-AS Fabian, skipet også

Alblasserdam-564 2.1965 Solgttil Eisen & Metall AG, Hamburg, Haugesund for GBP 75.000, levert i

Bygget som Hampshire Coastior Coast til opphugging for GBP 52.500 etter januar 1957 od Marit Josephine

Lines Ltd, Liverpool. opplag i Sandefjord, ankom Hamburg Opplagt i Haugesund 14.11.1957

Ltd, (Springwell Shipping Co Ltd), opphugging for GBP 9.500.

SKIPET NR. 1 - 2012

1945 omdøpt Springhaven singledecker, 2 rom/4 luker, 115/104gb LR, NV

1.1947 Til Havencrest Shipping Co Ltd, London T3 Sölvesborg, 161 nhk 8 knop

1952 Ny 8-syl motor fra Port & Dunwoody ble betalt inn SEK 825.000 på kontrak-

Newcastle, for GBP 29.000, kontrollert 11 ds FABIAN (1) LEPL
av Hilmar Reksten

Slept fra Santos 2 juli av slepebåt 1945, omfattende reparert

Thames, ankom Kiel 13 aug for repara- 12.1946 Selskapet August Kjerland &Co AS

1309 brt 2130 tdw, 240.2/36.8/

Skyfotos
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984 g 1632 d 216.4/34.6/13.5 ft

Singledecker, halvdekk akter, 2 rom/

3 luker 83gr NV

13 A Borsig, Berlin, 130 nhk 9 knop

10.1920 Schiffbau-Ges Unterweser, Lehe -

1922 Schröder, Hölken & Fischer, Hamburg,

od Margarete Schröder

10.1924 Innkjøpt av August Kjerland m fl,

1928 August Kjerland & Co AS

4.1940 I hjemmeflåten

12.1946 Selskapet August Kjerland &Co AS

1,1949 AS DS Galatea (Th Gjesdal), Bergen,

for GBP 52.500, od Galatea

12.1953 Repmart, Arne Solberg & Co,

7.1954 Til Brødrene Anda, Stavanger, til

13 ds JUSTIIMIAN (1) LLTU

1894 brt 2845 tdw, 280.5/42.2/16.6 ft

1 d 2ho/4ha 168/155 gb NV 3.48

C 4 950 ihk 10 kn Christiansen & Meyer, Hamburg

5.1942 Werft Nobiskrug GmbH, Rendsburg -

5.1945 Tatt som prise i Flensburg

1945 Midlertidig tildelt Ministry of

7.1946 Tildelt Den Norske Stat, Oslo,

2.1947 Kjøpt av AR Julian 50%, Red AS

11.1947 Til verksted, ombygget til oljefyring

12.1954 H W Christophersen, Flensburg for

5.1965 Til opphugging, ankom Hamburg 9. mai

14 ds TRAJAN (2) LMNV

1439 brt 2550 tdw, 290.50a/277.0/43.2/14.1 ft

2d 4ha 184/172 gb NV
C 4 1100 ihk 12 kn FMV

5.7.1947 Fredriksstads Mek Verksted,

AR Julian (Hilmar Reksten), Bergen

12.1954 Nocuba Shipping Co Inc

2.1959 Motonaves del Sur SA, Panama

dsLUCIAN (1)
LDYY

Bygget som Margrethe for Hermann

Dauelsberg, Bremen

Bergen, od Gol

solgttil Hilmar Reksten og skiftet navn

til Rederi-AS Fabian, skipet od Lucian

Oslo for GBP 6,500, overtatt i opplag,

od Tramper

opphugging for GBP 7.225.

Nakskov Skibsværft, Nakskov (ferdig)

Bygget som H P Vith, Flensburg som
Karl Christian Lohse

Transport, London, od Empire

Conningberg

o d Fuglenes

Hadrian, Nerva, Trajan og Vespasian

10% hver (Hilmar Reksten), Bergen, for

NOK 2.680.000, levert 27 februar som
Justlnian

GBP 136.000, od Inge Fl Christophersen

1965

Fredrikstad -307

k 1939

(Intercontinental Shipping Corp,

Tampa), Monrovia, for GBP 160.000,

lev 3.1955 omdøpt Insco Cuba

(Southern Lines, Havana)

o d Terinen

Det tyske erstatningsskipet Karl Christian Lohse hle overtatt i 1947 som Justinian (2845 tdw).

8.1963 Marciento Cia Naviera SA, Panama

(Rochelle Maritime Corp, New York),

3.1964 Kom i brann, forlatt av besetningen

15 ds HADRIAN (2)

1823 brt 3440 tdw, 301,30a/289.0/44.7/16.6 ft

2d 4ha 211/199 gb NV

C2+ltr 1400 ihk Nylands

3.12.1947 Nylands Verksted, Oslo -354

AR Julian 50%, Red AS Hadrian,

Nerva, Trajan og Vespasian 10% hver

(Hilmar Reksten), Bergen

1.1957 Ørvigs Dampskibsselskab AS

(Rasmus Wilhelmsen), Bergen, for

GBP 350.000, levert 13. mai 1957 i New

Orleans, omdøpt Alecto

8.1966 San Andreas Cia Maritima (Methenis

1969 Macofortune Shipping Co SA, Piraeus,

2.1971 opplagt i Piraeus

6.1973 Til tyrkiske huggere - slept fra Piraeus

2. juni 1973 for Irmit, hugget av

16 ms APPIAN (1) LHKG

1900 brt 2800 tdw, 270.50a/41.2/17.9 ft

Id MA 26/26/62 trunk2ho/4ha 138/132gb NV

4M6 1200 bhk BMV, 1 prop 11 kn

5.1.1950 Bergens Mek Verksteder AS
-384 k som ds 2600 tdw for AS Auctor

(J A Haarberg), Bergen

12,1947 kjøpt av AR Titanian for NOK

4.3 mill. AR Titanian (Hilmar Reksten),

od Beth

100 n mil S av Dominican Republic

på reise BeaumontTex-Martinique.

Drev på land to dager senere i pos

22. mars 1964 i pos 16.58N-71.05W ca

18N-71.8W nær Barahona -totalforlis.

LMWE

k 1939

Bros), Piraeus, for GBP 85.000, levert

8. nov. 1966 i Kristiansand, omdøpt Old
Dream

od Maco Fortune

Elektrofer Celik Sanayii, Seymen/lzmit

- hugging begynts, september 1973.

Bergen

4.1958 Opplagt Olaviken, Askøy til mai 1959

1959 Solgttil Rederi-AS Diocletian

7.1964 AS Fagerheim (Simon Innvser),

1964 ommålt 1897g

4.1966 Rederi-AS Nina & AS Start (Erling

8.1968 Royalib Shipping Corp (International

Monrovia, od Hoyal Star

1971 Fenix SS Co Ltd, Monrovia od Fenlx

2.1973 Brann i maskinrommet 28. februar

17 ms LUCIAN (2) LFAZ

424 brt 470 tdw, 150.0/25.5/10.3 ft

Id fryseskip
M 4 600 bhk Wichmann

4.1950 Pusnes Mek Verksted, Arendal (-68)

1951 Overført til AR Julian, Bergen.

3.1956 La Societe Maroc-Bretagne ANZA

197 Til Soc Marocaine d'Affretement et de

1986 utelatt av Lloyds

18 mt AURELIAN (1) LADN

8687 brt 13670 tdw, 496.3/62.2/34.8 ft

tankskip

M 7 4500 bhk, Kockum-MAN

21.8.1950 Kockums Mek Verkstads AB,

9.1950 Brann 20 sept. 1950 under lasting

Haugesund for NOK 1.5 mill, levert

etter dokksetting i Bergen, omdøpt

Fagerland

Mortensen AS), Oslo for GBP 75.000,

o d Flenee

Admiralty Marine Corp, New York),

1973 27 sjømil fra Port Limon, på reise

Matanzas- Port Limon. Satt på grunn

2 sjømil fra havnen, totalvrak.

Byggekontrakt overtatt av Reksten

Rederi-AS Fabian (Hilmar Reksten),

Bergen

(0 Lomenech), Agadirfor NOK 1.5 mill,

omdøpt Alize.

Peche, Agadir.

Malmö -324

Levert til AR Titanian (Hilmar Reksten),

Bergen

i Abadan, midtskipshuset utbrent.

SKIPET NR. 1 - 2012

NSS-Opedalssamlingen

29



2.1965 Levert ombygget ved Hellenic 9.1951 Vickers Armstrong Ltd, Newcastle Kaohsiuing (Taiwan) til opphugging,

1.1968 Solgt Rederi-AS Hadrian 2.1959 Rederi-AS Diocletian for NOK 7.0 mill 22 mtESPERANCE LDRH

6.1969 Solgt til Citerna SA, Bordeaux, for USD 2.1959 50% til AS Høyer-Ellefsen, Oslo, for ms TITANIAN (2)

1972 Societe Cruz del Sol, Tananarive (Cie Grimstad M6 Swan Hunter Wallsend, 11 knop

1974 Reg Panama som Notus navn Ipras Bygget som Morgenen til AS

12.1979 Til opphugging, ankom Kaohsiung 1974 CCC Shipping & Trading Services (UK) Tanktransport (Ths Berg), Tønsberg

19 mt NERVA (2) LDNZ snøtykke, på reise Havre-Aruba i bal-

10531 brt 16070 tdw, 533.3/63.2/39.0 ft tankskip 21 mtOCTAVIAN (2) LAPR last, brakt flott og reparert

M8 5500 bhk, Kockum-MAN 20211 brt 31370 tdw, 651.5/86.3/46.2ft 12.1950 IS Esperance (Bj Ruud-Pedersen),

9.1950 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö tankskip Oslo, for GBP 275.000, levert 2. jan 1951

1.1957 Til Rederi-AS Vespasian for NOK 5.5 Vespasian (Hilmar Reksten), Bergen Laksevåg, tatt under arbeid i des. 1955,

4.1967 Til Rederi-AS Julian for NOK 2.0 mill Kieler Howaldtswerke: 26857 brt 8434 brt 12050 tdw.

5.1967 The Shipping Corp of India Ltd, 12.1968 Overført Audun Reksten Rederi AS, tvillingluker.

11.1972 Til Aggarwal & Jain Iron Traders, Opplagt 9 mars 1972 i Vikkilen, 1962 Slepttil West Hartlepool for ombyg-

Tankskipet Esperance (11448 tdwjfra 1930 ble overtatt i 1954 og fikk seile under samme navn.
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Midlertidig reparert, gikk med last til 20 mtMAJORIAN LAHP

Tyrkia, derfrå til AG Weser, Bremen, 16370 brt 25155 tdw, 605.9/80.2/42.6 ft tankskip

for reparasjon M6 Vickers-Doxford, 13 knop 8.1976 Til Long Jong Industries Co Ltd,

Shipyards Co Ltd, Skarramanga, med -118 k 6.1948, sluttet i 12.1949 TC ankom 27. august 1976, tatt under

ny lasteseksjon: 7 år Anglo-Saxon 16/6 hugging 8. okt 1976.

9000 brt 13670 tdw, Levert til Aksjerederiet Julian (Hilmar

507.1 oa/62.2/34.9 ft. Reksten), Bergen

700.000, levert 7. juni 1969 i Bremen, NOK 11.0 mill 7093 brt 11448 tdw, 456.1 oa/442.7/58.8/33.0 ft

omdøpt Alotus 0pplagt6. april 1972 i Vikkilen, Id

Malgache de Transports Petroliers), 10.1972 Schiffahrtsges Sirena mbH, 10.1930 Swan, Hunter & Wigham

omd Vezo Bremerhaven for USD 545.000, nytt Richardson Ltd, Newcastle -

24. des. 1979. Ltd, Panama, od Diana IV 4.1940 I Nortraships flåte

-326 2M5 Wallsend-Doxford, 11000 bhk, 13.5 knop som Esperance

Kontrahert aug 1947, levert til AR 3.1954 Swan, Hunter & Wigham 9.1954 Kjøpt av Hilmar Reksten, Bergen

Julian 50%, Rederi-AS Hadrian, Richardson Ltd, Wallsend for GBP 66.000 inkl TCtil april 1955,

Vespasian, Nerva og Hilmar Reksten -1787 fortsatte under samme navn

personlig 10 prosent hver, Bergen k 1.1948 som mt 24000 tdw, 1955 Ankom Bergen 6 mai 1955 for opplag,

Sluttet 12 årtil Chile SS Co Inc konvertert9.1950til 31000tdw ble herunder omdøpt Titanian

(Anaconda Copper), New York Levert til Rederi AS Appian og 1956 Ombygget til bulkskip ved BMV

mill 12.1964 Levert etter forlenging ved levert 22. november 1956

ved fusjon 45550 tdw, 772.6/86.3/54.4 ft Skipet hadde nå senterskott og

Bombay, for GBP 232.500, omd Desh Bergen for NOK 7.1 mill Lagt opp i Olaviken, Askøy, 6. sept.

Sewak 10.1971 Nytt navn Arabrave 1957 og ble liggende til februar 1961

India, til opphugging. Grimstad ging, skroget med lasteseksjon (unn-
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1 q 1975 Opphugget i Spania 12.1946 Grunnstøtte 8. des. 1946 på vrak

0pplagt6. april 1972 i Vikkilen, Id

1.1973 Vroulidia Cia Naviera SA, Panama, for

USD 1.7 mill., od Amelio

utenfor Cape de la Hague i regn og
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Gordian (15215 tdw) i New Orleans på vei til lasteplass.

23 tt VESPASIAN (3) LATE Bergen Lorenzo (Hon)

12786 brt 20880 tdw, 557.2/72.2/40.1 ft TC 4år Hansen, Neuenburg & Co, 3.1983 Til opphugging, ankom Gadani Beach

tankskip Hamburg, for transatlantisk kullfart, 1.3.83.

2dt 9200 ahk, de Laval, 15.5 knop kansellert 3.59.

9.1955 Kockums Mek Verkstads AB, 12.1969 Astro Marino Navegacion SA (Michail

11.1970 Til Rederi AS Appian (do) Monrovia for USD 7.000.000 en bloc

12.1972 Sea Bridge Marine Inc, Monrovia, for 11.1981 Kee Development Shipping SA,

1973 Ombygget Kristiansands Mek Verksted 7.1982 Til opphugging, avgikk Singapore

12.1977 Dodona Shipping Corp, Piraeus,

od Asphalt Merchant

4.1980 GrunnstøtteS april 1980 i innseilingen 25 msJUSTINIAN (2) JWLI

4.1981 Avgikk Tampa 1 april 1981 for k 2.1955

24 ms TRAJAN (3) LAYD

10652 g 15270d 521.7/65.4/38.6 ft

2d 5ho/ha 818/758 gb NV

tatt akterskip med maskineri) bygget M7 6300 bhk 14 kn MAN 11.1974 Phaedon Shipping Co SA, Piraeus for

sammen med maskin-seksjonen fra mt 1.1957 AG Weser, Bremen-1303 USD 3.750.000

Raila, se skip nr 29 Fabian k 2.1955 11.1981 Marathon Maritime Co SA, Piraeus od

Malmö -381 A Karageorgis), Piraeus, lev 3.4.70, TC 26 ttHADRIAN(3) JXAZ
k 12.1951 tilbake tt ARRIAIM (2)

Levert til Rederi AS Julian og Rederi 1971 Oceano Galente Naviera SA, Piraeus 31044 brt 48035 tdw, 740.0/102.3/50.5 ft tankskip

Bergen 1.1975 Lombok Carriers (Liberia) Inc,

AS Vespasian (Hilmar Reksten), od Aristofanis

Opplagt Grimstd 4. mai 1972 med Ariston od Lucidity

USD 850.000, od Yosemite

til asfalttanker

til Tripoli, Libya, brakt flott 6 dager

senere med omfattende bunnskade, 2d 5ho/ha 817/758 gb NV

dokksatt i Tamba i des 1980, kondem- M7 6300 bhk 14.5 kn MAN

nert

Brownsville, Texas, tatt under hugging Rederi-AS Julian & Rederi-AS

av Brownsville Steel & Salvage Co i Diocletian (Hilmar Reksten), Bergen

mai 1981. TC 2 år D K Ludwig, New York

10645 g 15270d 521.7/65.4/38.6 ft

4.1957 AG Weser, Bremen -1304

12.1967 Audun Reksten Rederi AS, Bergen Barcelona for hugging

7.1970 Oceanica Central Naviera SA (Michail 5.1978 ankom Barcelona 18 mai 1978 for å

A Karageorgis), Piraeus, lev 16.7.70,

AR litanian, Rederi-AS Hadrian Apostolos M 1/

& Rederi-AS Nerva (Hilmar Reksten), 5.1982 Marathon Maritime Co SA, San

Panama od Kee Development

Roads 31.7.82 for Kaohsiung

TC tilbake, od Aristofilos ging begynte 2 juli 1978.

2dt 19000 ahk, AG Weser, 16.5 knop

1.1959 AG Weser, Bremen-1314

9.1967 levforlengetfra Mitsubishi Heavy

1.1973 Disponering overtatt av Jens Gran

3.1973 Rosignol Development Corp,

k 2.1955 for tt 38500 tdw, konvertert i

1956. Levert til AR Julian 40%, Rederi

AS Vespasian 30 %, Rederi AS Fabian

30 % (Hilmar Reksten), Bergen

Industries Ltd, xNagasaki:

40835 brt 72060 tdw, 854.0/102.3/58.8 ft

2.1972 Hilmar Reksten 50% og AS Jens

Gran Mowinckels Rederi, Bergen for

NOK 20 mill, od Arrian

Mowinckels Rederi AS, Bergen

Monrovia, for USD 8.0 mill,

od Burmah Beryl

Opplagt Pylos, Hellas fra 12. feb 1975

til 2. mai 1978, da skipet ble slept til

Barcelona for hugging

hugges av Desguaces Condal, hug-
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27 ms GORDIAN (2) JXCH 3.1968 Innslept Durban med brukket veivaksel lasteseksjon til litanian, og midtskips-

10689 g 15215 d 521.7/65.4/38.6 ft på reise til Fjerne Østen med mais. hus fra Fabian ble satt oppå over-

shelterdecker sho/ha 816/757 gb NV Slepttil lossehavn og rep i Japan. bygningen akter. litanians akterskip

M 7 6300 bhk 145 kn MAN 12.1969 Michail A Karageorgis SA, Piraeus, lev og Fabians lasteseksjon ble solgttil

3.1959 AG Weser, Bremen-1328 28.8,70 med TC tilbake opphugging i Belgia

9.1964 Grunnstøtte 21.9.64 i Tokyo Bay, omfat- 6.1986 Til opphugging, ankom Chittagong 1968, od Fabia.

1,1970 Rederi-AS Hadrian (Hilmar Reksten), Skipet ble imidlertid brukt i flere år i

1.1970 Cia de Fomento Naval SA (Michail A 29 ms FABIAN (2) JXNA

Karageorgis), Piraeus, lev 23.1.70, TC 9000 brt 12015 tdw, 476.70a/458.0/58.8/30.3 ft

1971 od Ariston M 6 4200 bhk Götaverken (bygget 1945) 13162 brt 21106 tdw, 582.6/72.2/40.0 ft

4.1975 Lampung Carriers (Liberia) Inc, 10.1930 Swan, Hunter & Wigham tankskip LR

1.1980 od Pinguin 7.1945 AS Götaverken, Göteborg-551 -645

10.1982 Til opphugging, ankom Kaohsiung (akterskip). Bygget som mt Raila for Bygget som Andrew Dillon for Tanker Transport

28 ms NUMERIAN JXIJ 9.1956 Chagrez Marine Corp (Sven Salén AB, Japan, nytt navn Arrian

10710 g 15210 d 521.7J65.4/38.6 ft Stockholm), Panama, od Windward 1.1968 Til Rederi AS Hadrian og Rederi AS

shelterdecker 5ho/ha 816/757 gb NV Passage litanian
M7 6300 bhk 14.5 kn MAN

2.1960 AG Weser, Bremen -1329 Bergen, for GBP 75.000, overtatt i 6.1971 Lisnavne - Estaleiro Navais do Lisboa,

8 1967 Audun Reksten Rederi AS, Bergen for sjon ble skåret fra. Akterskip ble

Shelterdekker Numerian (15210 tdw)for utgående fra Vancouver.
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k 10.1956 1970 od Aristoklis 1.1962 Levert fra Wm Gray & Co som bulkskip

Rederi-AS Hadrian, AR Titanian & 11.1974 Silver City Shipping Co SA, Piraeus for Fabian, avgikk 27. jan 1962

Rederi-AS Nerva (Hilmar Reksten),

Bergen 1986 od City Ltd, Famagista, levert i Bremen 20 mai

tende skadet, lev rep 12.64 Roads 2.7.86. Seigt videre til opphugging i China

Bergen kinesisk kystfart før det ble hugget.

tilbake

Monrovia for USD 7.000.000 en bloc Richardson Ltd, Newcastle - 2 dampturbiner, Uraga Dock

med Aristofanis, od Lazuti (forskip og lasteseksjon) se skip nr 22 litanian 6.1953 Uraga Dock Co Ltd, Yokosuka

18.10.82. Rederi AS Ruth (Hagb Waage), Oslo. Corp, Panama

k 10.1956 Bremerhaven 28 jan 1961, omdøpt Lis-boa, for USD 550.000, ombyggetfor

Rederi-AS Diocletian (Hilmar Reksten), Fabian. Ført til Wm Cray & Co, West tankrengjøring, od Praia Clara

Bergen Hartlepool, hvor forskip med lastesek- 1875 utgått av Lloyd's Register

NOK 12.0 m ble sveist sammen med forskip og Fortsattes
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Id bulkskip 3 rom, 6x2 luker, MA NV 1.62 30 ttARRIAN(I) JXTA

1.1961 Kjøpt av AR litanian (Hilmar Reksten), 11.1969 Rederi AS Hadrian

USD 3.750.000, od Silver City 5.1968 Solgttil Harma Shipping Co

Opprinnelig 8310 brt 12360 tdw, 8.1962 Innkjøpt av Rederi AS litanian (Hilmar

484.6/59.3/35.9 ft Reksten) for USD 500.000, overtatt i

Alex Duncan
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Finnmarken assisteres på Folla, foto Jan Maxtinsen, matros på Nordstjernen

Dramatisk hendelse på Folla

En dramatisk utspant seg på Folla
den 12. oktober 1976, da hurtig
ruteskipet Finnmarken fikk mas

kinhavari som lett kunne fått alvorlige
konsekvenser.

Skipet var i nordgående rute og hadde
satt ut ved Buholmråsa og tatt i vei med
Folla i full sørlig storm da det utpå et
termiddagen fikk stans i maskinen. Det
eneste skip av noen størrelse i nærheten
var sørgående Nordstjernen under kaptein
Håkon Storm som fikk melding om ha
variet i Rørvik. Nordstjernen la straks ut
og kjempet seg sørover mot vind og sjø.
Også bergingsbåten Parat med stasjon i
Sandnessjøen ble alarmert.

Nordstjernen fikk kontakt med Finn
marken utpå kvelden. Uten fremdrift lå
havaristen med voldsom slingring, mens
maskinfolkene forsøkte å utbedre feilen.
Kaptein Storm tok Nordstjernen så nær
opp til Finnmarken som tilrådelig og det
lyktes åfå skutt over en line ved hjelp av Finnmarken opp mot vinden og holde den foruten kaptein Storm overstyrmann Eilif
raketter og trukket over en slepeline som klar av land inntil Parat kunne overta. Det Higraff og losene Midttveit og Torgersen.
var gjort klar. ble en uholdende kamp mot elementene Saken fikk liten publisitet, men havariet

Denne linen var satt sammen av 3-x som strakte seg over 11 timer.
60 favners og en 120 favners 8 cm trosse Om bord i Finnmarken klarte maski
samt en 10-cm trosse. Påkjenningen på nistene under ekstremt krevende forhold
trossen ved skipenes bevegelser i sjøen etter hvert åfå start på motoren, så pass at
var imidlertid store, og trossen ble slitt den kunne fortsette nordover for redusert
over flere ganger og måtte rigges på nytt. fart ledsaget av Parat.

Nordstjernens oppgave var å holde Offiserer ombord i Nordstjernen var

er omtalt i VDS' årsberetning for 1976.

Med informasjoner fra tømmermann
Odd Rønning og maskinsjef Karl Thorsen
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Av Nils Einar Samsonsen

Fra skrubben til stuert
Del I: Om tiden før jeg gikk på Oslo Kokk og Stuertskole

Hvordan jeg havna der? Det vet ijeg ikke helt; det bare ble sånn. Den første steinen ble vel lagt allerede

i barndommen. Far var sønn av en sjømann og 49 år gammel da jeg ble født. Han kunne ha vært min

farfar ... Noen av de beste minnene fra jeg var barn, er bryggeturene med far. Han var gammel nok til

å huske den tiden byens havn strakte seg fra Akers mek og Pipervika til Bjørvika (der Operaen ligger i

dag), videre til Sørenga, Bispevika, Grønlia.og Kongshavn. Også Sjursøyas historie kunne han fortelle.

Ingen tilfeldighet
Farfar, som fremdeles fremstår som litt av
en gåte, seilte på norske og amerikanske
skip, og han var også en del av det som
i dag kalles «Norwegian steam». Nor
ske sjøfolk som seilte på amerikanske
seilbåter, kuttere og yachter. Nordmenn
var best på seil, og de ble godt betalt. På
morssiden var onkler og grandonkler
fiskere og sjøfolk, så at jeg etter hvert
fant min arbeidsplass på havet var ingen
tilfeldighet.

Jeg gikk på Ruseløkka skole. I frimi
nuttene kunne vi høre lydene fra havna
og Akers mek. Spesielt klinkingen. Har
du hørt den en gang, så glemmer du det
ikke. Skipsfarten var på den tiden en del
av norsk virkelighet.

Den første ordentlige sommerjobben
jeg hadde, var som anretningshjelp på
Vestbanens jernbanerestaurant, drevet
av Norsk Spisevognselskap (flott navn,
og selvfølgelig avgått ved døden for lenge
siden). Jeg var i skrubben og på spisevogn
som «kelnergutt» som det het, og min
18-årsdag ble feiret som kelner på Vest
foldbanen. Sommeren etter jobbet jeg på
Hvalstrand Bad og Restaurant som kelner.
Det var en regnfull sommer, jobbet mest
ute, så mye penger i kassen ble det ikke.
Men derimot tur til sjøs. Det var relativt
strenge regler for å få reise ut. Sjefslegen
Ole Tennfjord var en streng herremann.
Jeg hadde lett overvekt og trengte briller,
men kom allikevel gjennom nåløyet.

En tradisjon
I Oslo var det for mange en tradisjon
etter endt skolegang å monstre på NALs
passasjerskip, for «å se oss om», som vi sa.

34 SKIPET NR. 1 - 2012

Oslo tidlig på 60-tallet med Akershus, Pipervika, Akers mek Verksted og vestre del av byen
bakom. Den gule bygningen midt på bildet er Vestbanestasjonen hvor forfatteren hadde sin
første sommerjobb.

Jeg monsteret på M/S «Oslofjord» den samme vakt i byssa på turistklasse.
20. september 1963 som reservemann. Der jobbet det to kokker på bsk og to på
Jeg møtte opp i Tordenskiolds gate ved grønnsaker, og den legendariske 1. kokk
SAS-terminalen. Der var det 60-70 Leonard Larsen på suppe (kanskje var det
andre som også skulle monstre på som to på suppe), og 1. kokk Nilsen var sjefen
cruisebesetning. Det var i hvert fall på turistklasse. Det var et tradisjonelt
mange nok til at et DC6B-fly ble chartret, passasjerskipskjøkken. Og alt ble laget
tror jeg. Det var en lang flyreise til New fra grunnen av (basic); vel, kanskje ikke
York over Nord-Atlanteren, Storsirkelen riktig alt. Det var flust med slaktere,
over Grønland og Labrador til New York. bakere og konditorer og proviantmester,
Det var mitt første møte med De Forente kokkesjef, stuerter (for hhv. første- og
Stater, og min første flytur. På flyet satt turistklasse) og overstuert, oldfrue og en
jeg sammen med en gjeng fra Lakkegata, armé med «piker», overtjenere, tjenere og
og en av dem var Thorbjørn. Vi gikk si- dekkstuerter.



Hva var det så jeg lærte på de seks
månedene jeg var påmønstret «Oslofjord»?

Det var mange ting. Når det gjelder det
rent faglige, bl.a. kjøkkenengelsk. Menyen
var skrevet på engelsk. Det ble mitt før
ste møte med det flerkulturelle; det var
nordmenn, dansker, tyskere, østerrikere
og svensker i byssa. Arbeidsoppgåvene
var renhold av steamkjeler; skrubbing
av dørk med etterfølgende skylling; være
til hjelp for kokkene, rense fisk, skjære
grønnsaker. Teamwork heter det - og
lærerikt var det.

Jeg og Thorbjørn var mye i land sam
men, opplevde mye. De første måltidene
jeg spiste på land var sammen med
Thorbjørn. Jeg tror vi fikk to hamburgere
for 50 cent på Broadway. Thorbjørn var
allerede den gang politisk bevisst, han
skulle senere i en periode bli nestleder i
SV og leder av NNN (Norsk Nærings og
Nytelsesarbeiderforbund). Det er en del
ting å lære, at på en stor arbeidsplass
er det alltid forskjellige meninger, men
arbeidet kommer først.

Jeg husker at da jeg mønstra av, ble
jeg spurt om hva jeg skulle gjøre nå. «Jeg
kommer tilbake om ti år som overstuert,»
sa jeg. Den 22. april 1982 mønstret jeg på
en ny «Oslofjord», som stuert. Nesten troll
i ord. Den nye «Oslofjord» osv

Da jeg kom hjem, var jeg rask til å få
utsettelse til militæret, og jeg meldte meg
som hyresøker fortere enn svint. Var det
fordi jeg redd for militærtjenesten, eller
var det fordi jeg ville vekk? Jeg var nok
ikke alene om å stikke av fra familie, slekt
og venner, og i bakhodet var den plantet:
Stuertdrømmen.

Alvoret var begynt
Allerede i slutten av april mønstra jeg på
m/t «Varvara», en tankbåt fra Oslo, nær
mere bestemt Aker mek. I steindokka to
steinkast fra mitt barndomshjem: alvoret
var begynt. En byssegutts dag på et skip
med en besetning på i underkant av 50,
er ikke som i «En sjømann elsker havets
våg» ... Det var å trekke kaffe klokka 6
om morgenen. Og bære opp det kokken
og second til enhver tid trengte. Dette var
virkeligheten.

Brød, ost, syltetøy og kaffe på bordene
i mannskapsmessa. Dagmenn som det
het, tørna til 07.00 og allerede 07.30 skulle
8-12-vakta ha frokost, og da var byssen i
gang med å skrelle poteter. En byssegutt
skulle holde rent i kjølerom, fryserom og i
tørrprovianten, vaske byssa to ganger om
dagen og hjelpe kokken med grønnsaker.
Jeg hadde lært å bruke kniv, så det ble

min jobb. Ikke er jeg glad i å vaske opp
og vaske tørrprovianten heller, men må
du, så må du.

Vi gikk i fart mellom Brasil og Mexico
gulfen. Det som var spesielt, var fryse- og
kjølerom. To fryserom og et kjølerom
med for lave temperaturer. Vi dro fra
Oslo med fem tonn kjøtt og to tonn fisk.
Og byssen og second måtte bære alt ut
og inn igjen og til slutt måtte problemet
bli fiksa på reia ved Philadelphia. Og én
ting er sikkert; fysikken ble stadig bedre
... bare det!

Jeg og 2. kokken (kalt second) var mye
på land sammen og opplevde mye. Vi var
ikke av dem som gikk ned gangveien og
rett til den første sjappa. Men var likevel
med på det meste. Vi låstet i småbyer
i Texas, Louisiana og Alabama, steder
preget av utflytting.

Det er fremdeles raseskille på den
tiden, men ikke i Brasil. (Jeg får skrive
et eget kapitel om Brasil senere ... ) En
dag fortalte second at han skulle begynne
på Oslo kokk og stuertskole til hosten og
da kom valget: Kunne jeg lære nok til at
jeg kunne mønstre om til 2.kokk? På grå
dager tenkte jeg at det var radiooffiser
jeg burde bli ... Men jeg fikk jobben, og
alvoret kunne starte. Jeg var ikke lenger
den rappkjefta og morsomme byssen.

Andre oppgåver
Om bord kom stuert Larsson og 1. kokk
Mydland. De ble viktige for min utvikling
til kokk og stuert, og jeg fikk helt andre
oppgåver. Det ble en helt annen måte å
jobbe pa. Jeg måtte jobbe ved siden av
kokken - det ble ikke den samme delingen
av arbeidet som det hadde vært for. Jeg
hadde lært å sette brøddeig av den for
rige 2. kokken. Nå kom det en kokk som
sa hemme i bakeriet, og brød ble. Men
kaker, der sto jeg fritt. Jeg kunne liksom
bare en formkake, og du verden så flink
jeg ble til å finne garnityrer! Ved hjelp av
essenser og konditorfarge ble det mange
varianter av samme oppskriften, men
boller og rundstykker var det verre med.
Hender og fingre hang liksom ikke med.
Jeg fant noen muffinsformer og så var
det klassikeren swiss roll, «rullekaka» på
karmøysk Det var min jobb å lage suppe
hver dag og det er godt å kunne.

Det var i en tid hvor kostholdsregle
mentet fra 1935 fremdeles var i bruk,
og med det de evinnelige dessertene:
fruktsuppe og fruktgrøt. Puddinger, huff
a meg - og i alle varianter! Frisk frukt ble
innkjøpt under land, men innkjøpene var
forsiktige og moderate, fordi kjølerom-

Amerikalinjens Oslofjord liggende i New York;
16844 hrt og levert i 1949fra Nederlandsche
Dok en Scheepsbouw i Amsterdam.

mene ikke alltid var av god kvalitet. Etter
hvert skulle det bli bedre, men bevares
hvor mange slette kjølerom jeg har opp
levd. Derfor kan jeg, bestemt, lage rød
saus av husholdingssaft. Og vaniljesaus
av vikingmelk ikke å forglemme. Det
ble også min oppgave å holde orden i
kjølerom. Høres det mye ut? Ja, det var
slik det var. Og det jeg lærte her, har jeg
hatt bruk for til dags dato.

Jeg innså at det var tid for å mønstre
av høsten 1965. Det var en forandret og
atskillig tyngre mann som avmønstret i
New Orleans, fløy via New York til Oslo
og til faren min som knapt kjente meg
igjen. Da kom den store tvilen. Hva
skulle jeg gjøre? Prove å få en vikarjobb,
og begynne på Oslo kokk og stuertskole
til høsten? Da måtte jeg ha utsettelse fra
det militære. Jeg valgte først militæret,
med store bekymringer for hvordan jeg
skulle klare det. I januar hadde jeg fjernet
en syste og var relativt nyoperert og spilte
på det. En hyggelig lege overførte meg til
Sivilforsvaret.

Raskt fikk jeg en ny båt som het m/s
«Virana», og ferden gikk til New Zealand.

Hallo, det var en lang flyreise! Skipet
var en engelskbygd bulkbåt, bygd i Sun
derland i 1961. Her ble beslutningen om
å begynne på Oslo kokk og stuertskole
fattet. Det var en stor besetning om
bord. I restaurasjonen, som noen elsker
å kalle det, var vi stuert, kokk, 2.kokk
og fire piker Skipet gikk i fosfatfart med
passasjerer, og det var slik at den gangen
kunne man ha inntil 12 passasjerer. 13 er
som kjent et dårlig tall, bringer ulykke og
IMO-regler sier at det da skal det være
lege om bord.

Siden jeg hadde serveringserfaring,
fikk jeg ideen om at jeg kanskje kunne
bli stuert på et lignende skip, med et
begrenset antall passasjer, og merkelig
nok ble jeg det. Det var en lang, slitsom
og til tider vanskelig vei å gå.
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Men nå var jeg altså om bord på et I dag tror jeg ikke noen forstår hva kunne det bli mange pils og stuerten var
skip som gikk i fosfatfart mellom New slags forhold vi jobba under. Hallo, taus... Dessverre, og jeg fikk mer å gjøre,
Zealand og den lille øya Nauru. Det var kystfart på Brasil og uten aircondition! kanskje litt for mye. Heldigvis for meg var
en koralløy, og vi kunne ikke laste med Utrolig nok lite klager. Det er norsk flagg det etter hvert noen som forsto hvordan
pålandsvind. En gang drifta vi 19 døgn og norske sjømenn. Selvfølgelig husker jeg hadde det. På fritiden arrangerte vi,
uten aircondition, bare med luftekanaler jeg Stuerten og Kokken, for si det enkelt. Per, Tore og jeg velferdskvelder, men
som ikke kunne brukes under ekvator Det var vanskelige arbeidsforhold. Det var dette hører ikke til her. Tiden går, som
pga. støvet og varmen. På bakebordet utrolig dårlig organisert. Og igjen fait det det står i forsikringsselskapet Gjensi
var det 55 grader og så sa det PANG! meste på meg: frokost, koldtbord, suppe, diges lysreklame. Ofte ser jeg den foran
Termometeret eksploderte! dessert og baking. Renholdet fait helt og meg ...

Fra en avslutningsfest i restauranten, elever og lærere.
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Bulkskipet Virana (18715 tdw) levert fra
Short Bros i Sunderland i 1961 gikk i 1966 i
fart mellom Nauru og New Zealand. Det ble
solgt til grekere i 1967 og senere opphugget
i 1984. Alex Duncan

holdent på meg, samt å bære proviant
og sette den på plass. Bysse, proviant,
kjølerom, fryserom og kokkemesse. Og
jævla varmt i fart fra under ekvator til
New Zealand; jeg svettet og sleit, men
slankere ble jeg ikke.

Kokken var selvlært, det vil si lært
opp i handelsflåten, og en av gutta spilte
trekkspill og han stuerten var fra samme
plassen, som det heter. Og under land
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Etter hvert kom ny stuert og ny kokk.
}eg ble flinkere og flinkere til å bake, og
kokken var en selvsikker herremann.
Trønder helt uten smak, men flink i
teori og til å lære fra seg, det skal han
ha. Etter seks måneder mønstret han av,
og lærerikt hadde det vært. Det kom en
ny kokk, opprinnelig fra Chile, og av alle
ting utdannet som marinemaskinist ...
Vi delte jobbene, og det gikk bra. Til
slutt søkte jeg Oslo kokk og stuertskole
og kom inn. Men tvilen var der, om jeg
skulle klare det.

Oslo Kokk og Stuertskole
Jeg begynte på kokk og stuertskolen på
Etterstad i 1967. Jeg husker ikke om jeg
tok buss eller trikk. Det var den gang
det fremdeles gikk trikk til Østensjø og
Etterstad (buss fra Cort Adelers plass til
Skippergata og så Blåbuss til Etterstad).
Det var veien, men jeg tok av og til taxi
som sjøfolk hadde for vane. Det var få
av oss som hadde bil, men Svein fra Ma
jorstua hadde en grå boble og Tores Fiat
hadde sikkert sine historier å fortelle.
Kokkeelevene hadde lengre fartstid enn
stuertelevene, så vi var en voksen gjeng
der oppe. Minstekravet var 26 måneders
fartstid, og etter 10 måneders kokkeskole
er kokkesertifikatet ditt. Jeg hadde tatt
en avgjørelse. Mine foreldre var spent.
Hvordan skulle dette gå?

Vi møtte opp i skolens restaurant,
Neptun, og ble ropt opp av rektor Thorleif
Nilsen - etter nummer. Nummer I hadde
vært i internatet i 3. etasje i flere dager og
han møtte opp i høy hvit lue og hvite buk
ser. Etter noen dager ble «Number One»,
som vi kalte ham, borte og ble kokk på en
brun snackbar på hjørnet av Skippergata
og Karl Johans gate. Han kom tilbake etter
noen år, og ble senere bartjener om bord
i «Holger Danske». Han er borte nå, men
stuertutdannelse fikk han.

Sjømannsvanene intakt...
Jeg merket meg noen godt voksne herrer
der vi sto i køen ved innsjekk på skolen.
En rødmusset herre med godt humør,
bart og fartstid i Den Kongelige Norske
Marine fra slutten av andre verdenskrig,
flyttet inn i 3. etasie. Han het Oddvin
og hadde sjømannvanene inntakt. Han
inviterte meg ut en kveld, og det ble en
lang kveld og natt. Vi havna på nattklubb
og møtte et par damer fra Bergen. Vel, ieg
kom i hvert fall hjem ... Det ble sent og
min mor var ikke blid. Mandag morgen
stod det en hvit sporveisbenk på taket til

Vippepanna i kjelleren minner meg om de meget populære fiskekakene. Folk kom langveis
fra å kjøpe dem og jeg husker godt da silda kom. Da luktet det sildekaker over Vålerengen
og Etterstad.

skolens utsalg. Det ble mandagens store slik gikk det. Han ble stuert og det med
samtaleemne. En dag utpå høsten var Norges Rederiforbunds gullklokke. Begge
han på byen igjen og dagen derpå var ble mine venner.
han blakk. Men med hjelp av studielån, Det var én uke praksis og én uke teori,
litt jobbing og sitt gode humør kom han Det ble klassen og de du hadde praksis
seg igjennom skoleåret. Sist jeg hørte noe med som hang sammen. De fleste var
om ham, var han servitør i Moss. Hvis ungkarer. Det ble mange pils i begyn
han lever, må han være godt over 80. Jeg nelsen av skoleåret så lenge vi kunne
velger å tro det. leve på avmønstringen. Mange turer til

En annen mann som sto der, hadde Sjømannsklubben og Tyrolerkroa. Da
vært på voksenopplæringskurs og hadde studielånet kom, ble det mye tut og kjør
fartstid fra m/s «Black Prince». Han het og noen hadde en weekend i København.
Rolf Eide og delte rom med Oddvin. Hans Sjømannsvaner er vonde å vende ...
historie var følgende; Han hadde vært
stasjonsmester på Ål stasjon i Hallingdal,
hadde vært den yngste distriktssjefen i Forsto alvoret
Milorg, ble skilt og flyttet ned til sin gode Etter hvert forsto vi alvoret. Jeg gikk i
venn Jan Baalsrud på Tenerife, mannen klasse med Tore fra Løvlia, som igjen
med de ni liv. Baalsrud sa til ham: «Du bør kjente Truls fra Spisevognselskapet. Tore
bli kokk du som er så glad i mat, Rolf», og jobba på Sætra og etter hvert havna jeg der
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også, og godt var det. Dermed kunne jeg Nilsen og fikk plass i3. etasje på Kokk et imponerende bygg, men det maritime
finansiere skolen med å jobbe ved siden og stuertskolen. Delte lugar med Hoff preget er borte. «Sjelløs» er et uttrykk som
av. I ettertid kan jeg trygt konstatere at fra Spydeberg og Svendsen fra Salten faller meg inn.
grunnen til at karakterene ble så gode Dampskipsselskap. Litt sosialt liv ble det
som de faktisk ble, skyldtes at jeg jobbet likevel tid til. En gang ble jeg dumpa av en
ved siden av skolen. Det ble lite fritid. dame på beste vestkant, og en stjerneklar Kokk Og Stuertskolen

En dag ble jeg kastet på dør av min natt gikk jeg gjennom byen til Vestbanens I august 67 var tilbygget nesten ferdig
mor. Av den enkle grunn at sjømanns- venterom. Det var det første stedet som Et imponerende bygg og landemerke
vaner, jobbing og skole ikke er noen åpnet i byen. Den natta følte jeg meg som på Etterstad. Det hadde varmkjøkken,
ideell kombinasjon. Da gikk jeg til rektor en uteligger. Greit åha prøvd det. bakeri, koldtkjøkken, prøvekjøkken,

I restauranten forgikk det meste av undervisningen i Servering. Det er ingen hemmelighet at mange kokkelever endte opp i restaurant og
hotellfaget, og på den tiden kom jo ferskvarediskene opp i alle matkjedene som dukket opp. Det var en allsidig utdanning.
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Lærere og stolte elever.

Maritimt sentrum
Hele kongeriket var representert på
skolen, med en overvekt av østlendinger.
Her var Svein fra Majorstua og Tore fra
Nordmarka, Brenna var brumunddøl
og Strand totning og Troslien, han var
fra Enebakk. Fartstid og praksis hadde
vi alle sammen. Jeg hadde 41 måneders
fartstid som reservemann, byssegutt og
2. kokk. Det var en stor overraskelse å

komme til skolen og se hvor flott den var.
Drømmen var blitt virkelighet. Det var
et maritimt sentrum på Etterstad i 1967,
hvor også Oslo maskinistskole lå. I dag
(i 2009) er Oslo kokk og stuertskole slått
sammen med Oslo maskinistskole under
navnet Etterstad videregående. Jeg var på
besok for fellesferien i 2009. Det er blitt
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Hele stuertkullet samlet til avslutningen i restauranten etter den andre året. I midten rektor Thorleif Nilsen.

forhåndskjøkken, kafeteria, butikk og sjømannshotellene i Storbritannia under Stuertskoler
restaurant. Det var spesielt ide i yrkes- Andre verdenskrig og advarte tidlig mot Stuertskoler bar en lang historie i Norge,
teoretiske fagene jeg lærte noe nytt. Jeg utflagging. Jeg har lest et intervju med 1 1895 ble det opprettet en stuertskole i
hadde en god real skoleeksamen i bånn. De ham hvor han sier at hans eneste mål Bergen. I Oslo var den første stuertskolen i
praktiske fagene var matlaging, baking, var å være hovedkasserer i Sjømanns- den monumentale og praktfulle sjømann
servering og økonomisk anvendelse av forbundet, han sa nei til statsrådsposter skolen på Ekeberg. Hva bygningen huser
proviant. Mange vil kanskje si at det var og avsluttet sin karriere med Kongens i dag, vet jeg ikke. Det burde ha vært et
en viss trynefaktor da karakterene skulle fortjenestemedalje i gull.
fastesettes. Jeg var byssegutt den ene uken
da det andre laget var oppe til eksamen.
Jeg og Trøslien hjalp til og sørget for at Rektor Nilsen
kokkeelevene fra det andre laget fikk
bedre karakterer enn vi seiv fikk i praksis.
Men jeg var stort sett fornøyd med mine Rektor Nilsen var krigsseiler som kom Neptun og et lærerikt og hyggelig skoleår
karakterer. Et av fagene vi hadde var lu- fra Wilhelmsen, hadde vært stuert på et var slutt. Det var sommer og jeg jobba på
gartjeneste Det var et merkelig fag etter to-midtskips skip (two islands ship). Jeg Sætra, og det første skoleåret gled over
min mening. Men det ble i grunnen en tror båten var m/s «Torrens», som var i det andre.
hyggelig time. Uggeltveit var den yngste av brukt som troppetransportskip under
lærerne. Vi prata mest om båter vi hadde krigen. Nilsen var en god pedagog, hadde „, ,
vært på. Bakkstørn hadde vi lært the hard autoritet og mestret sin rektortittel på o § Uer S 0en
way. Menylære var med Stark. Det fikk en fortreffelig mate. Linjefart var hans SIS leai et
jeg ikke helt med meg, men det første året greie, og de som gikk der før og etter Det første året fløy av gårde som en vind,
etter stuertskolen forsto jeg mer. meg husker sikkert den lille puddelen og med full jobb (etter hvert) og med en

Oslo kokk og stuertskole var Thorleif som diltet etter ham over alt (hva hadde overraskende god eksamen var det en
Nilsens livsverk, men det var en til i bak- næringsmiddelkontrollen sagt til det i fornøyd kokkeelev som kunne hente sitt
grunnen. Det var Sjømannsforbundets dag, mon tro?). Lærer Mentsoni var num- kokkesertifikat.
mektige hovedkasserer Thor Sønsteby. mer 2og styrte bakeriet. Det var ikke min Så kom det siste året. Vi hadde blitt
Han var seiv stuert og bodde i Munke- greie, trodde jeg. Senere i livet skulle jeg stuertelever, og de fleste kjente hveran
damsveien 55 like ved der jeg vokste opp. komme til å jobbe på et asylmottak. Der dre fra året for. Blant de nye elevene var
Han hadde fin bil, engelsk kone og alltid hadde jeg i praksis bl.a. en kurdisk dame en herre i mørk dress med erfaringen i
med sigar. Vi trodde han var direktor som jeg ga en innføring i konditor- og orden. Han hadde vært kokk/butler ved
for Sørbys trikotasjefabrikk, men det bakerfaget. Så noen vennlige tanker går den norske ambassaden i London og
var han ikke. Han hadde vært sjef for til Mentsoni tross alt. kjøkkensjef ved forskningsstasjonen i

maritimt universitet. En skam for byen og
landets politiske ledelse å «sove i timen»
på den måten! Oslo kokk og stuertskole
stod for øvrig ferdig i 1954 og ble påbygd
i årene 1966-68.

Så var det avslutning i restaurant
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Ny Ålesund, og hadde langt mer erfaring
enn de fleste av oss. John Isberg var aktiv
i sjømannsidrett, hadde svømt Tyrifjorden
rundt, syklet Oslo-Trondheim, gått Bir
kebeinerløpet og løpt diverse maraton i
Norge og utlandet. You name it: Det var
ikke mange mosjonsløp han hadde gått
glipp av, og han fullførte som regel på
tider som var helt på topp i sin klasse.
Han var hele sitt liv preget av oppveksten
på barnehjem under Andre verdenskrig.
Isberg var dessuten en meget god kokk.
God betyr fremragende i handelsflåten.
Han er borte nå, men vi som lærte ham å
kjenne, vil alltid huske ham. John Isberg
var ganske enkelt et godt menneske.

Det var og fremst i faget varekunnskap
jeg lærte noe nytt, og som jeg har nytte av
den dag i dag. Lærer Jørstad var flink til
å flette inn en historie eller to, noe som
piffet det hele opp. Ikke alle kokke- og
stuertlærere var like gode pedagoger.
(I ettertid bor det være slik at elevene har
en sjanse til evaluere skoleåret som har
gått. Det burde være et krav, synes jeg.)
Menylære tok det som sagt litt tid for jeg
fikk tak i. Det var Reidar Andersens bok
om menylære vi brukte; den har faktisk
samlerverdi i dag.

Et samfunn av menn
Det var et samfunn av menn. 68'ere fantes
ikke her, og likestilling, hvem hadde hørt
om det? Køntri og Ja til Amerika - det var
greier vi forsto. Merket meg at flere av
lærerne var politisk til venstre (SF som det
het den gang). Overraskende i grunnen,
for i handelsflåten var de fleste svært så
blå. Allmennfagene var bankers og til
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min store forbauselse kunne jeg skrive
stil for første gang i mitt liv. Dette var
før ernæringslære var oppfunnet, derfor
var det en lege som underviste i faget
Helselære, men hva i all verden var det
egentlig vi lærte? Jeg minnes at vi snak
ket om vann og kjønnssykdommer i to år
og at læreboka var skrevet av dr. Knap,
som hadde vært lege på hvalfangst og på
Park hotell i Sandefjord. Det var mye om
hva hvalfangere trengte av kalorier per
dag. Kvalfangsten var over, og snakket
om hvor mange kalorier hvalfangerne
trengte, hadde ikke lenger den store
interessen...

I regning hadde vi kaptein Mathisen,
som presentere seg med følgende: «Jeg
begynte å seile før dere og sluttet før
dere.» Han var da 69 år gammel med 15 års
fartstid og forhenværende fiskehandler på
Vippetangen. Jeg husker ham som en god
lærer og heldigvis var det handelsregning
vi hadde, ikke matte. De lærerne vi hadde,
var alle stuertutdannet. De var alle ok,
men det sto litt stille, det hele.

Det var en brytningstid hvor linjefar
ten var på vei ut, mens vi provianterte som
om ikke containerskipene fantes. Innkjøp
av hele dyr var på vei ut. På en ikke helt
tørrlagt skoletur til Vejle så vi hvordan
de danske bønders merkevare Tulip ble
pakket. Vi fikk se griseslakt og fulgte
veien fra nyslaktet svin til skinkeboksen.
Kartongkjøttet var på vei inn og kjøle- og
fryseteknikken ble stadig bedre. Først i
1974 kom det et nytt kostholdsreglement.
Omsider.

I administrasjon hadde vi rektor
Nilsen, og vi skulle proviantere for en
linjebåt på vel til Australia. Nilsen var

Praksis på kjøkkenet; en hpsse uten
slingring ...

flink til å legge inn små pussige poenger
fra sin egen erfaring. Hva skjer når du
provianterer vin til passasjerer til en lang
sjøreise, og du får 12 nonner om bord i
Dakar som skal til Australia? Da holder
med en kasse sherry, var konklusjonen...

Administrasjon var i grunnen det
viktigste faget på stuertskolen. Det fantes
ingen lærebok i faget, og da jeg spurte om
hvorfor han ikke hadde skrevet en, svarte
han: «Du kan få sagt det, du Samson.»

I engelsk og norsk hadde vi frøken Berg,
en høyreist og meget utanvendt dame.
Hun var lektor og for meg var hun en god
pedagog som hadde en undervisingsform
som passet meg utmerket. Men ikke alle
taklet hennes form. Min kamerat og
kollega Roger gikk rett ut fordi hun også
ga karakterer for innhold ..., ikke bare
skjønnskrift og rettskrivning. Stilen hans
hadde antagelig en rasistisk undertone,
har jeg mistanke om.

Ny i klassen var Gisle. Det skal ofte
en nordlending til for å skape litt liv
og røre i timene. Han gikk alt for tidlig
bort. I frk. Bergs timer var han i sitt ess.
I engelsk rettet hun ikke på uttalen, bare
hvis det var høyst nødvendig. Du retter
ikke på voksne med mange års fartstid.
Vi hadde bokføring med handelskoleeier
Harlem. Det var linjebåter, mange havner
og forskjellig valutaer, kassadagbok og
slappkisteregnskap. Det var litt av jobb,
og kalkulatoren var ikke oppfunnet ennå.
Jeg kom i mål og det er jeg stolt av, mitt
stress-gen til tross. Det er lett å komme
i utakt.

I rettslære hadde vi Sjømannsforbun
dets advokater Kvamme og Næss. Det
var interessante og lærerike timer, og
vi hadde lov til å røyke i timen! I faget
turistgeografi «reiste» vi Norge rundt og
jeg fikk en S her.

Et nytt arbeidsområde
For jul skjedde det noe. Det ble funnet
olje i Nordsjøen og stuerter fikk et nytt
arbeidsområde, nemlig offshore, og snart
kom en ny tittel: Forpleiningssjef. Det var
også et förändringens år for oss. 11969
så vi ikke noen mørke skyer i horison
ten, men de skalle komme. Hvem hadde
trodd at om 20 år skulle en statsråd fra
Arbeiderpartiet legge fram for Stortinget
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en melding om Norsk internasjonalt hyggelig kveld. Så var de to årene over, I løpet av min tid som kokk, l.kokk og
skipsregister? Og jeg og mange av mine og handelsflåten ventet. stuert har jeg opplevd utrolig mye, og jeg
kolleger måtte gå i land. Stortinget hadde Vårt kull er husket for gåvene lærerne føler ofte min fartstid på til sammen. 24
ikke engang vilje til å verne om de serti- fikk. Jeg husker at frk. Berg fikk en bok båter er som en bok med mange kapitler
fikatbelagte stillingene! om Per. Chr. Asbjørnsen, som jeg fortalte og et par av er som en film -ognå er det

Jeg har alltid sett på de to årene på forvalter på fregatten «Kong Sverre», på var det virkelig slik det skjedde eller var
Etterstad med glede og takknemlighet. tokt helt til Egypt. Legen fikk en bok om det en drøm..?
En utdanning som krevde 24 måneders miljøvern. Olsen fikk et dyrt frimerke Det har vært mest linjefart. Der er
fartstid og 10 måneders kokkeskole for siden han fortalte at han følte seg så liten også det historie. Norsk sjøfartsmuseum
kokkesertifikat, og 36 måneders fartstid som et frimerke ved siden av meg ved hadde en utstilling for noen år siden om
og 9 måneders stuertskole for å løse et bryggeribesøk på Ceres i Danmark ... linjefarten. Jeg prøvde å invitere familien,
stuertsertifikat. Jeg er stolt av mitt, og Nilsen fikk sikkert noe om vin; resten har Å nei det ville de ikke!
en 7-årig utdannelse står det uansett jegglemt. Tanken var mm, ogTrøslienog Forlis, orkaner, storm, grunnstøtinger,
respekt av.

Taffelmusikk
for handelsflåten
Under avslutningen på Etterstad var
forbundsformann Olaf Karling til stede,
og «stasjonsmesteren» ble best av alle. Etterskrift
Jeg ble nr. 4og fikk 104 poeng. Med fire Det har gått opp for meg NAL (Den Nor- i flere år. Sinna på stortingsflertallet De
S-er i bagasjen kom jeg stolt hjem med ske Amerikalinje) var i grunn mitt rederi. avskaffet stillingen min ved et pennestrøk,
vitnesbyrdet. Min mor kommenterte surt Det var der jeg begynte, mesteparten av Alt har sin tid og minnene og alt ieg
at du har jo noen t-er og fikk meg ned på fartstiden til stuertsertifikatet har jeg i har opplevd står fast. De er gode å ha. De
jorden ganske fort. NAL, var borte en tid og kom tilbake. Det fire siste båtene var hos Fred Olsen, og jeg

Jeg hadde jobba litt på Grefsenkollen som tok det hele slutt altfor tidlig og jeg har Det var jo stuert på linjebåt jeg bestemte
vikar. Derfor fikk de to stuertklassene i grunnen aldri forstått hvorfor et rederi meg for å bli og det ble jeg.
(med og uten damer) holde middag med av et kaliber som NAL måtte gå ut av M/S «Balduin», en nordsjøridder ble
taffelmusikk der oppe. Råvarene hadde norsk skipsfartshistorie. Seiv om det lever min siste båt Det var en fin tid til tross
vi bomma og maten lagde vi seiv med litt videre ien skuff hos Wilh Wilhemsen på for alt slitet og vanskeligheter som dukket
hjelp. Vi betalte kuvertpris for servering Lysaker.. opp De ble løst, og da jeg gikk i land på
og «godvarer» fikk vi ha med. Jeg holdt en Nå er det historie. Ryktene sier kanskje Sørenga så jeg meg ikke tilbake. Det var
avtalene! Det ble en litt fuktig og særdeles det dukker opp igjen før det blir glemt. bare begynnelsen på slutten.

Fred Olsens ro/ro-skip Balduin ble forfatterens siste håt...

at av en eller annen grunn var proviant- for lengst over. Da må jeg spørre meg seiv,

jeg var på Calmeyers bokhandel og kjøpte branner og motvind fra Bergen til New
bokene, og alle lærerne var fornøyd. Det York. Lange sjøreiser og kystfart. Høyde
var en lykkelig slutt, nesten som i even- punkt som lakefart!
tyrene, og så bar det ubønnhørlig tilbake Først og fremst har jeg prøvd å gjøre
til handelsflåten. jobben min så godt som mulig, og tror

ble min andre m/s «Oslofjord». Dessverre fikk avsluttet som. stuert i nordsjølinjen

jeg klarte å utvikle meg faglig hele tiden,
og heller ikke jeg er uten feil. Dessverre
måtte jeg gå i land for tidlig. Jeg var bitter
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Tyske bilderfra Farsund 1940
Av Bjørn Tandberg

Jeg fikk for en tid siden 12 albumblader med tysk tekt fra min nabo Torbjørn Larsson-Fedde. Disse sidene,

datert Lister - Norwegen, Dezemher 1940, inneholder fotografier og postkort fra området Farsund - Lista.

Torbjørn fikk i sin tid materialet fra en tysk kvinne, født på Farsund sykehus ca. 1941 og datter av

en sivil tysk ingeniør, ansatt i firmaet Wilh. Wahmann Tief-Eisenhahn und Betongbau. Som det fremgår av

teksten var dette arbeidet nærmest hans svennestykke som ingeniør, nå med ansvar for transport av

tunglast. Albumet, sendt til hans far i Tyskland er undertegnet med fotografens fornavn, Kurt.

Her er mange spennende motiver, mellom annet flere av Nordenfjeldskes DS Roald Jarl (1404 BT /

b 1913) som ankommer Farsund i 1940 og losser sine tunge last på Verven.

I tillegg mye fra utbyggingen av den tyske jagerflyplassen på Lista. Dette materiale, med mer fra

Torbjørn Larsson-Fedde er i dag deponert ved Lokalhistorisk Samling på Vanse i Farsund.

D/S Roald Jarl tilførte Det Nordenfjeldske I *
Dampskibsselskah i Trondheim. Den var på ;
2350 tdw, bygget 1913 på Trondhjems Mek |
Verksted. Skipet var i april 1940 blitt opp
brakt på vei fra Narvik til Rouen og ført tii .
Trondheim og prisedømt. Frigitt med betin
gelse om fart på Tyskland. Skipet overlevde ;
krigen og ble solgt til Finland i 1948 og seilte
sine siste år som Asta, inntil opphugging i 1960.
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De mer krevende deler av lossingen, aten kran. Godt det er liten
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Mer om Skjergar blev soigt videre til England i 2005. Den elmas förlis
Sad her med seneste udgave af Skipet og kom til Esbjerg med to af VOS-bådene fra Helmer Dybfest i Bjugn har finlest for
så Karl Ragnvald Thorsens beretning om Grangemouth.
Øen ex Skjergar.

Virkeligheden er dog ikke så fantasi
fuld, som Thorsens gossip fra færgeriet.
Fakta er, at Øen blev stoppet af Søfarts- Redanm: Korreksjon til billedkreditering nr. 4.11.
styrelsen i Esbjerg fordi Smedegaarden på side 42 inr 3.11: Bildet av Øen i Søby Dette er begge fartøyer i hans egen
sejlede den til Esbjerg uden gyldige var tatt av Karl Thorsen.
certifikater. Så den var under skærpet
opmærksomhed. Derfor valgte de nye
ejere og Smedegaarden at hyre en slæbe- Veteranbåt av ukjent Opphav siden det dreiede seg om en nedrigget jakt.
båd til at få den ud af EU farvand. Det Fra Glommen Veteranbåtlag ved Svein Hendelsesforløpet var slik: Brødrene
skete så 11. maj 2011, hvor den engelske Jensen har vi mottatt bilder av en spesiell Johan og Ingvald Stenvik fra Bjugn
bugserbåd Princeton tog Josefine ex Øen motorbåt av stål, 26 fot, trolig bygd ca sammen med to gutter hadde vært i
med på slæb fra Esbjerg. 14 maj passerede 1920-30. Hemne med motorskøyte Selma og jakten
slæbet Dover og efter en god uges slæb Skrogformen er relativt smal, skarp i Morild på slep og bentet ved. I kuling og
blev Josefine afleveret i Lisboa i Portugal. baugen og flatbunnet på midten og med snødrev var de på vei rundt Agdenes da
Der blev skibet hapset ien Port State «beavertail» hekk - krysserhekk som er Selma trolig fikk maskinskade og drev
Control, men frigivet efter 14 dage til- flat under ogbredere enn vanlig. Skroget ned på et minefelt. Slepet var sist sett av
bageholdelse og kunne derefter seiv sejle er klinkbygd med naglede stålspant og Fosenbåten, og vrakrestene av Selma- en
det sidste stykke til Douala i Cameroun. fremstår som originalt, mens overbygget del av baugen og noe av styrehuset - tydet
Josefine er kommet sikkert til Douala. Så ser ut til å være av nyere dato. Motoren på en minesprenging. Jakten Morild drev
det var knap så dramatisk som historien er en 3-sylindret Marna diesel. av og sank i Hasselvika.
fra færgeriet. Der er dog ingen officielle Svein er interessert i kontakt med Brødrene Stenvik hadde kjøpt Morild
optegnelser på besøget i Portugal. lesere som måtte kjenne til båten; alt er for å sette motor i den, men disse planene

Bugserbåden Princeton er kuriøst nok av interesse. Kontakt:
et skib, der har overlevet et besøg hos
ophuggeren i Esbjerg. Bugserbåden blev Svein Jensen, Snørn 13,1657 Torp Dybfest.
købt i Tyskland som Kapitän Engler, men furu.1896@googlemail.com

Svein Jensen funderer på opphav og forhistorie til motorbåten han eier. Skroget er klinket stål, mens alt over dekk åpenbart er npere. Er det
noen som vet noen om dette?
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Bent Mikkelsen kommentere to hendelser vinteren 1942.
Ringkøbing Det gjelder Morild (nr. 23) og Selma (nr.

lisrapportene for 1941 og finner å måtte

39) på henholdsvis side 5 og 7 i Skipet

nære familiekrets som gikk tapt ved
samme ulykke. Det må dessuten være
en annen Morild enn jernbåten fra 1870,

ble det altså ikke noe av. Det ble et trist
forlis som kostet fire liv, skriver Helmer
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I artikkelen om tyske erstatningsskip i
nr. 2.2011 er dampskipet Wesermarsch
omtalt. Dette var et skip av standardtype
Hansa-A og levert fra Liibecker Maschi
nenbau Gesellschaft i november 1943
(2803 brt). Skipet ble overlatt til Norge
formidlertidig disponering og overtatt
av Bruusgaard, Kiøsterud & Co i februar/
mars 1946 under navnet Bragernes.

Denne Bragernes er det ikke sett noe
bilde av før Helmer A Dybfest sendte
et maleri av skipet, utført på denne tid.
Bildet kom fra hans bror, skipsfører Paul
Dybfest som mønstret på skipet som
lettmatros ved overtagelse. Oppholdet
om bord ble imidlertid kort, da Bragernes
allerede i juni 1946 ble tildelt Sovjet
unionen og omdøpt Dnepropetrovsk.
Skipet gikk endelig til opphugging i Osaka
i januar 1973.
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NSS Hordaland
Møtedatoer for 2012

12.januar
9. februar

8. mars

19. april
3. mai

6. september
11. oktober

8. november

6. desember

Emner vil bli annonsert etter hvert.

Møtested:

Norges Fiskerimuseum

Sandviksboder 20, Bergen

NSS Østlandet
Vi minner om følgende møtedatoer:

Lørdag 21. januar

Sted ikke bestemt

Lørdag 4. februar

Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Lørdag 18. februar

Sted ikke bestemt

Lørdag 3. mars

Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Lørdag 17. mars

Moss Sjømannsforening

Lørdag 14. april
Sted ikke bestemt

Lørdag 28. april

Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Lørdag 12. mai

Sted ikke bestemt (trolig Stavern)

Møtene begynner kl. 11.00

Ytterligere informasjon om møtesteder og
foredragsholdere på www.skipet.no,
eller kontakt formann Einar Onsøien på
tel. 33 05 80 58, helst kveldstid.
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Møteprogram 1. halvår 2012

Torsdag 12. januar

Torsdag 26. januar

Torsdag 9. februar

Torsdag 23. februar

Torsdag 8. mars

Torsdag 29. mars

Torsdag 12. april

For å delta på årsmøtet må kontingent være innbetalt senest ved årsmøtets start

Giro for medlemskontingent er utsendt i uke 1/2012 med forfall 20.1.2012.

Innkalling til årsmøtet med saksliste vil bli utsendt medlemmene i mars måned

Torsdag 26. april

Torsdag 10. mai

Torsdag 31. mai

Helgen 9. og 10. juni

De åpne møtene (andre torsdag i måneden) samt årsmøtet avholdes i festsalen til

Odd Fellow i Hauggt. 20 i Kristiansund. Møtestartsom 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. 18. Lokalene åpnes kl. 19.00.

Generalforsamling/årsmøtearrangement i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

avvikles i Farsund helgen 2. og 3. juni 2012. Nærmere informasjon i dette nummeret
av «Skipet».

E

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

bjøi

ØM
15]

Åpent møte i Odd Fellows festsal

Geir Gjengstø: «Sild i hav, i not og på fat»

Åpent medlemslokale.

Minikåseri ved Randi Ida Nordbotten Rønning:

«I kaptein Bothners fotspor»

Åpent møte i Odd Fellows festsal.

John Harry Kvalshaug: «Senkningen av IRMA og HENRY.
Hendelsen og veien fram til nasjonalt minnesmerke»

Åpent medlemslokale.

Minikåseri ved Fredrik Aandahl: «Historien om m/k FRIMANN»

Åpent møte i Odd Fellows festsal.

Terje Holm: «Fritidsbåten gjennom 50 år»

Åpent medlemslokale.
QUIZ

Ordinært årsmøte.

Åpent medlemslokale.

Minikåseri ved Tore Dyrnes: «R/S CHRISTIANSUND»

Åpent møte i Odd Fellows festsal.

Eva Toril Strand: «STORMFUGLEN i storm og stille»

Åpent medlemslokale.
QUIZ

Ekskursjon til Vestnes kommune.

Nærmere informasjon vil bli utsendt i løpet av våren
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Nye medlemmer 29.11.2011 - 12.02.2012.

3059

3060 S

3061

3062

3063 0

3064 NM

3065 H

3066 B

AX 3067
3068

3069 S

3070

3071 B

3072

Dødsfall:

1166 0

2850 S

Utmeldinger:

2933 NM
2737 B

3002 NM

2979 LM

2585 0

2727 H

UK 281

2813 0

1890

464 0

Adresse-endringer:

2825

828 H

191

1880 B

1585 NM

2469 H
1441

2528 B

2114 H

1125

1139 H

556 B

1914 H

295 B

2444 H

898 B

1928 S

2587 H

1544 H
2232

900 0

840 B

1109 B

1125 S

801 H

2731 0

1262 B

2608 0
2504 B

1950 H

2280 NV

3036

1591 0
277 LM

2278 B

2702 B

1335 H

627 B

2356 H

877 B

2536 S

28 B

1214 B

935 H
1094 B

2774

2189

1574 B

1605 B
D 3034

2761 H

1265 B

1237 S

1127 B
1802 S

1175 B

984 H

1449 H

2254 H
1241

1906 B
695 B

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

Perl. Lerum

Bjørn A. Berntsen
Rolf M. Endresen

John Harnes

Hans Naustervik

Øyvind Stølen

Dag G. Milje

Arne tungodden

Per Lycke

Roald Sjlstad

Sandnes Havneterminal AS v/Vegstein Elvegt. 15

Kristian Horsevik Einhågen 25

Helge K. Telle Postboks 2

Harald Løvlund c/o Sedolfsen Sjøveien 5

Tor H. Berntsen

Karl B. Gramstad

Kristian Aspen 6508 KRISTIANSUND

Kjell Ivar Bjørgen 5457 HØYLANDSBYGD

Guttorm Dalager 6508 KRISTIANSUND

Johnny Didriksen 4550 FARSUND

Alf Dyrgrav 3269 LARVIK

Hans M. Ferkingstad 5542 KARMSUND

Fred W. Hawks Billingshurst UK

Bjørn 0. Holta 0379 OSLO

Egil Johansen 8730 BRANTLAND
Gunnar Lien 3113 TØNSBERG

Helge K. Albertsen

Kjell L. Anfindsen
Eyolf Apold

Wollert Bjørndal
Edvin Bolme

Sverre Johan Bærløy
Ole Bøgh
Atle Børsheim
Lars Christensen

Helge Christoffersen

Bjørn Dalva

Arne J. Egge

Ingmar Eikeland
Jostein Eldøy
Ove Emil Grindheim

John B. Grutle

Svein R. Gundersen

Arne Habbestad

Knut Hamre

Kurt Haukaas

Svein E. Hanssen

Dag H. Hellen

Alf Høeg
Rolf Idsø

Ingvald Ingvaldsen
Arthur Iversen

Håkon Jakobsen

Truls Johansen

Jørgen Jørgensen

Einar S. Kallevåg
Torleif Klokset

Aslak Kristiansen

Roger Kristiansen
Odd Arne Kvinnesland

Atle Langøy

Sigmund Langøy
Jostein G. Larsen

Hans Leganger-Hansen
Per A. Lønning

Thore Mangersnes

Magne Medhus

Harry Mehammer
Kjell V. Melum
Kåre Mæhle

Jon Børslid Nesse

Cato J. Normann

Per O.M.Pedersen

Kjell Røkenes

Jonny Slettevold

Marko Stampehl
Arild Steinsland

Leif E. Svendsen

Tanor Shipping AS
Arne Tvedt

Andreas Varland
Atle Veland

Lars I. Vestvik
Arne Vold

Martin Westvik

Marius Wik jr.
Audun Øksnes

Kjell Ågotnes

Eidsgrenda

Olav Aukrustgate 1

Lagmanngate 1
Mariåsen 1 A

Dragonstien 97 B, leil.5016
Milnveien 50

Smedasundet 19 A

Hamrevegen 13

Nästgårdsvägen 22
Stokkanveien 82

ukjent adresse

Rektor Steens gate 16
Vednesset

Vikanesvegen 149

Harevegen 12

ukjent adresse
Skipperheia 19

Austrheimsvegen 1418
Nedre Økland 10

Briggveien 1
Garvika 21

Alverneset 4

Søre Eikeland 41

Hamnegata 29 W

Steinshagvegen 8
Amalie Skrams vei 7

Vakthusveien 15

Gåslandsneset 16

Åsen 42

J.RKroglunds vei 30
Hovedveien 82

Goddevegen 650

Godviksvingene 148

Idsevegen 346 A

Grindheimsvegen 174
Natholmen 17 B

Guddalsvegen 18

ukjent adresse

Utskotevegen 432

Kalavågssjøen 4
Kvalsund

ukjent adresse
Postboks 87

Langøyna 4
Træet 22

Leirgrovvegen 16
Landboden 27

Bømlahamnvegen 53

Mangersnesvegen 187
Mehusveien 25

Grovavegen 67
Møvika 5

Baadehoimen 9

Sollia 12

Prestegårdsvei 5

Hagnevegen 60
Øvre Skeie 23

Torkjelsvegen 50

Möhlrnberg 11

ukjent adresse

Vardnesvegen 43

ukjent adresse

Stølsvegen 13

Fiskåvegen 1025
Stranda 812

Vestvikvegen 141

Hovlandsvegen 25

Fridtjof Nansens veg 22
Postboks 314

Øksnesvegen 194
Bruvik Ytre

(e-maih leif@nordeide.net)

2794 NM
S 358

2717 B

2780

379 0

2906 B

1815 0
1533

1603 S

2272 B

6854 KAUPANGER

4021 STAVANGER

9980 BERLEVÅG

4836 ARENDAL

1062 OSLO

6512 KRISTIANSUND

5529 HAUGESUND

5229 KALANDSEIDET

AX - 22220 EMKARBY ÄLAND

7500 STJØRDAL

4306 SANDNES

9411 HARSTAD

5346 ÅGOTNES

8400 SORTLAND

3186 HORTEN

4032 STAVANGER

Per 0. Løkvik 5510 KRISTIANSUND
Donald MacFie SE-441 40 ALINGSÅS

Oddvar Nes 5305 FLORVÄG

Leif Pedersen 4854 NEDENES

Johan Remen 1617 FREDRIKSTAD

Åge Sellevoll 5911 ALVERSUND
Reidar Sletten 2040 KLØFTA

Wilhelm Svndsen 9511 ALTA

Geirmund L. Tysse 4085 HUNDVÅG

Knut Vognstølen 5005 BERGEN

5531 HAUGESUND
8290 SKUTVIK

5994 VIKANES

6657 RENDAL

4900 TVEDESTRAND

5943 AUSTRHEIM

5551 AUKLANDSHAMN

4920 STAUBO

5444 ESPEVÆR

5916 ISDALSTØ

5440 MOSTERHAMN
5411 STORD

5440 MOSTERHAMN

5036 BERGEN

4158 BRU

5427 URANGSVÄG

5540 MOSTERHAMN
7088 HEIMDAL

3781 JOMFRULAND

5427 URANGSVÄG

5179 GODVIK

4102 IDSE

5440 MOSTERHAMN

3233 SANDEFJORD
5472 SEIMSFOSS

5650 TYSSE
5443 BØMLO

5098 NERLANDSØY
6694 FOLDFJORDEN

4575 LYNGDAL

5394 AUSTRHEIM

5986 HOSTELAND

5561 BOKN

5200 OS

5443 BØMLO

5935 MANGER

4150 RENNESØY
5414 STORD

5357 FJELL

5444 ESPEVÆR

5912 SEIM

4815 KOLBJØRNSVIK
6390 VESTNES

5730 ULVIK
5200 OS

D - 22848 NORDERSTEDT TYSKLAND

5334 HELLESØY

5580 TYSNES
4120 TAU

5993 OSTEREIDET
5443 BØMLO

5443 BØMLO
4250 KOPERVIK

9790 KJØLLEFJORD
5943 AUSTRHEIM

5285 BRUVIK
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Ferjepakke Vågsfjord
Troms Fylkestrafikk lyste 10. januar ut
anbud for fergesambanda Stangnes-
Sørrollnes, Stornes-Bjørnerå og Bjark
øy-Sandsøy-Grytøy for perioden 01.02.
2013 - 31.12.2019. Det er innlagt opsjon for
opptil 3 år, med ett år om gangen.

Stangnes-Sørrollnes
01.02.2013-31.12.2014

Hovedferge, 60 pbe-190 pass. inkl.
mannskap.

Hovedferge, 70 pbe-225 pass. inkl.
mannskap. (Nybygg, bygd etter 01.01.12)

Reserveferge 40 pbe-130 pass. inntil
21 døgn, deretter full kapasitet.

Stornes-Bjørnerå
Hovedferge 40 pbe -130 pass. inkl. mann
skap.

Reserveferge 20 pbe - 90 pass. inntil 21
døgn, deretter full kapasitet.

Bjarkøy-Sandsøy-GrytøY
Hovedferge 20 pbe - 90 pass. inkl. mann
skap.

Reserveferge 16 pbe - 90 pass. inntil 21
døgn, deretter full kapasitet.

Kabelferje - Gulen
Statens Vegvesen Region vest lyste 14.
desember 2011 ut anbud for kabelferge
i fylkesvegsambandet Mjånes-Hisarøy
i Gulen kommune. Perioden er satt til
01.05.2013 - 30.04.2023 med opsjon på 5 år.

Båtrute i Øksnes Vestbygd
Nordland Fylkeskommune har tildelt
Saltencruise as anbudet på båtrute i
Øksnes Vestbygd i perioden 01.02.2012-
31.01.2020.

Tirsdag 27.12 på sen kveldstid låg 4 hur
tigruter samtidig til kai i Trondheim havn.
«Lofoten» måtte bryte av sin sydgående
seiling i Trondheim denne dagen pga.
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Uvceret i julen gjorde atflere skip hle liggende i Trondheim; her ligger Kong Harald ved Ila
26. desember.

uværet på kysten. Da lå fra før «Nord
stjernen», «Trollfjord» og «Kong Harald»
ved kai pga. uvær.

I siste halvdel av desember hadde vi
mye uvær langs kysten. Dette medførte
mange innstilte anløp og endrede seilaser
for hurtigruteskipene.

Lørdag 4. februar låg 3 hurtigruter sam
tidig til kai i Bergen på ettermiddagen/
kvelden.

«Finnmarken» ligger ved Bergen
Group, Laksevåg Verft for div. arbeid
frem til rutestart 16. februar på kysten.
«Nordnorge» kom fredag 3. februar, ligger
ved N. Tollbodkai og tilpasser ruterekke
følgen og seiler på nord igjen søndag
5. februar. Dagens hurtigrute lørdag 4.
februar på sør/nord er «Polarlys».

«Finnmarken» var engasjert som hotell
skip i forbindelse med utbyggingen av
Gorgonfeltet i Vest-Australia. Skipet kom
tilbake til Bergen tirsdag 24. januar og
la til kai kl. 13.30 ved verkstedet Bergen
Group Laksevåg.

Her skal det gjøres en del arbeid om
bord. «Finnmarken» går først inn i ruta
til «Nordlys» 16. februar, og noe senere
i egen rute da hun erstatter «Nordstjer
nen» i mars.

«Nordlys» er til reparasjon ved Fisker
strand Verft etter at det torsdag 15.

september 2011 kl. 09.17 oppstod brann
i maskinrommet da ho var på veg mot
kai i Ålesund. Skipet skal være tilbake
i rute i mars.

«Trollfjord» var inne til rutinemessig
verkstedsopphold ved Bergen Group
Fosen i tidsrommet 07.01-24.01. Skipet
forlot verkstedet som planlagt 24.01.,
men måtte gå til kai i Kristiansund utpå
kvelden pga. problemer med bb propell
anlegg. Skipet forlot Kristiansund rundt
midnatt og gikk nordover igjen til Fosen
hvor hun ankom 25.01. rundt kl. 12.30.
Verftet foretar utbedring og skipet var
planlagt tilbake i rute fra Bergen 08.02.

Tirsdag 22.11 i 08.45-tiden fikk «Nord
stjernen» motortrøbbel utenfor Stadt.
Ei smøroljepumpe var årsaken til mot
orstansen. Redningsskøyta «Emmy Dyvi»
kom fra Fosnavåg, fikk satt sleper litt før
klokka 10.00 og slepte gammeldama til
Torvik der det ble gjort utbedring. Skuta
gikk deretter rett til Rørvik og tok opp
igjen ruta der.

Søndag 1. januar braut «Polarlys» av
ruta si i Trondheim pga. clutch-trøbbel.
Skipet gikk fra Trondheim 02.01 og an
kom Volda 03.01 kl. 12.00. Scana Volda
utbedra skaden og skipet forlot Volda
12.01 seint på kveld og tok opp ruta igjen
fra Bergen 13.01.

Foto: Dagfinn Sørensen
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Finnmarken kom tilbake fra sitt opphold i Australia og la til kai ved Bergen Group Laksevåg 24. januar.

Tide Sjø skifter navn til Norled AS
1. januar skiftet Tide Sjø navn til Norled.
Selskapet bruker Stavangerske sitt rede- Kristiansund til Norwegian Marine i Ei- ankom i 19.00-tiden på kvelden. Lørdag
riflagg og skorsteinsmerking.

Norled AS / Rogaland
På ettermiddagen 27.11. var ferja «Ullens
vang» på veg i rute fra Tau til Stavanger.
Da ferja skulle gå til kai i det dårlige
været kolliderte ho med ein supplybåt Dennyegassferja«Boknafjord»påMorta- gikk jomfruturen fra Mortavika til Ars
som låg ved kai i Stavanger. Ferja fekk vika-Arsvågen skal vere klar til 1. januar vågen og tilbake.
mindre skade på overbygget og ble tatt 2012. Ferja får plass til 240 personbiler og Fra rutestart mandag 16.01 ble ferja
ut av rute for kort tid.

L. Rodne & Sønner AS
Rødne sin nye hurtigbåt, «Rygertroll»
med plass til 147 passasjerar ble levert i
november frå Brødrene Aa i Hyen.

«Rygercruise» var utleigd fra starten av
november til arbeidsrute Alta - Stjernøy
ifbm. utbedring av gammelbåten «Nefelin
IV» som var på verksted i Øksfjord. Båten
var utleigd for 10 uker til Barents Nord
i Øksfjord som utfører ruta. På sin ferd
sørover igjen var «Rygercruise» innom

Den npe gassdrevne Boknafjord for
utgående fra Halhjem 2. februar.

• ViT'

Foto: Frode Folkestad

r »
Tromsø 24. januar, Bodø 25. januar, Sand- Torsdag 29.12 forlot nyferja verftet og
nessjøen 25.-26. januar. Kristiandsund ankom Florø på sen kveldstid. «Bokna
27.-28. januar. fjord» seilte videre fra Florø fredag 30.12

Førdag 28. januar var det seilas fra ca. kl. 12.50 direkte til Halhjem hvor hun

kefjord. Båten var på verksted i Øksfjord 31.12 og søndag 01.01 ble det unnagjort en
før ferden sør igjen. «Nefelin IV» var klar del prøveseilaser Halhjem-Sandvikvåg.
igjen 10. januar.

Fjordl Fylkesbaatane gassferjer 15.05 rett til Arsvågen kl. 19.35 og til
Rogaland Mortavika kl. 20.20. Tirsdag 03.01 kl.12.00

dåp ble unnagjort ved Fiskerstrand Verft overført til Halhjem-Sandvikvåg som
14. desember. Ho skal også fungere som avløser, først for «Fanafjord» som seilte
reserveferje for Halhjem-Sandvikvåg. til Westcon i Ølensvåg for verkstedsopp-

Søndag 01.01 avgikk ferja Halhjem kl.

RØKESALONGEN
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RØKESALONGEN

Tidecruise i nye Nordled-farger ved avgang fra Leirvik 2. februar. Kallesignal er jo OK, men
hva med å male navn på båten?

hold. 16.01 kommer «Fanafjord» tilbake og kansellert avgang og «Tideadmiral» gikk
«Raunefjord» går på verksted. Planen er at til Bergen Group Skjøndal for utbedring.
«Boknafjord» blir en periode som avløser Torsdag 18.01 gikk båten i rute fra Bergen
på Stord-ruta før hun seiler sør igjen. På kl. 08.00 til Leirvik, snudde og tilbake til
Boknafjorden blir første «oppdrag» og Bergen 12.10. Torsdagen ble liggetiden
være avløser fra slutten av februar for benyttet til enda mer arbeid ved Skjøndals.
«Mastrafjord» som skal på verksted.

Fjordl Fylkesbaatane - Hardanger Tirsdag 10.01 i 09.30-tiden rente «Tide-
Etter grunnstøting 26. august 2011 gikk cruise» inn i kaien ved bunkringsanlegget
«Sogn» til Rubbestadneset på verksted. på moloen i Leirvik havn. Båten hadde
Etter et langt verkstedsopphold avikk stor fart slik deler av skroget i baugen ble
ferja Rubbestadneset 27.01 på morgenen skadet. I lunsjtider løftet en mobilkrane
og innover igjen til Bruravik-Brimnes. båten av kaien og hun gikk rundt moloen
Dermed ble «Sognefjord» lagt i opplag i og til Oma Slipp for utbedring.
Ulvik som reserve.

Norled Flaggruten Det ble oppstart av hurtigbåt igjen mel-
Leiebåten «Maan Dolphin» rente i fer- lom Knarvik,Frekhaug og Bergen (Nøstet
jelemmen på Hufthamar med stor kraft
da hurtigbåten var på veg til Bergen i
Flaggruten onsdag 17.01. Båten ble tatt
ut av rute, og «Tedno» tok passasjerene
videre til Bergen. Utpå kvelden gikk
«Maan Dolphin» fra Hufthamar og sør
til Oma Slipp på Leirvik. Mandag 23.01
ble hurtigbåten seilt inn til Fjellstrand as
på Omsastrand for utbedring.

Da «Tideadmiral» lå til kai ved Munke
bryggen i Bergen onsdag 17.01, rente «Bef
fen» inn i siden på båten. Dette medførte

BNR har kjøpt hurtigbåten Prinsessen
fra Nesoddbåtene; her vikarierer den i
Askøpruten.
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Foto: Frode Folkestad

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)

Norled - Hordaland

Foto: Frode Folkestad

fra 5. desember. Det gikk tre rundturer
på morgenen og to på ettermiddag. BNR
brukte «Hardangerprins» i ruta. Tirsdag
31. januar avsluttet ruta med siste avgang
16.30 fra Bergen til Frekhaug og Knarvik.

Onsdag 7. sept. ankom «Kvaløy» kaien
ved Skjøndal Slipp i Bergen etter ferden
sørover fra Tromsø. Fredag 16.09 vart
ferja seilt frå Bergen og nord til Blålid
verft på Raudeberg for ombygging. Et
ter konkurs ved Blålid ble ferja flytta til
Båtbygg som sluttfører ombygging. Ferja
skal ta over ruta Hjellestad - Klokkarvik
frå februar 2012.

BNR har kjøpt «Fløytind» fra Torghatten
Nord til bruke som reserveferje på Klok
karvik-ruta. Ferja har lagt ved Skjøndal
Slipp i Bergen fra 1. november og ferja
har fått blått skrog. Fordi «Sundferja» ble
forsinket startet «Fjordbas» opp 1. januar
i ruta Klokkarvik-Hjellestad.

Norled AS - hurtigbåt
Sogn og Fjordane
Norled AS (ex. Tide Sjø) overtar hurtig
båtrutene Bergen-Sogn og Fjordane
fra 1. mai 2012. Dette gjelder hovedrute
Selje-Bergen-Selje og dagrute Bergen-
Selje-Bergen. Videre hovedrute Sogndal-
Bergen-Sogndal og turistrute (sommer)
Bergen-Flåm-Bergen.

Selskapet har under bygging 3 hurtigbåter
ved Oma Båtbyggeri på Stord. Norled
har bestilt 2 katamaraner med kapasitet
290 pass. Disse to får navn «Vingtor» og
«Njord». I tillegg kommer minstemann
«Frøya» med plass til 190 pass.
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Livlig ved Strandkaiterminalen i Bergen 11. februar; Nordleds Tranen og teisten i nye farger og Fjordis Fjordtroll og Kommandøren

Det er nå kjent at Norled vil bruke «Tide- Onsdag 01.02 fekk «Selje» gearhavari i FjordlMRF
admiral» med kapasitet 285 passasjerer 15.00-tida og «Årdal» måtte slepe henne Tirsdag 17.01 sigla «Edøyfjord» nordover
som fjerde båt i anbudet. Hun skal modi- til kai i Kaupanger. Ferjesambandet fra Fiskerstrand Verft. Ett kort stopp i
fiseres noe før hun er klar for Sogn og Mannheller-Fodnes vart innstilt nokre Molde ble lagt inn på seilasen nordover
Fjordane fart. timar og «Årdal» var tilbake i rute frå til Kristiansund. Fredag 20.01 kl.13.30 ble

Fjordl Fylkesbaatane «Sunnfjord» flytta frå Balestrand-sektoren Søndag kveld, 22.01 ble ferja satt inn i rute.
Onsdag 30.11 gjekk ferja «Gulen» på og til Mannheller - Fodnes utpå ettermid-
grunniutløpetavAmlabuktai08.30-tiden dagen. Dermed går «Færdal» åleine i Søndag 22.01 kl. 20.45 la «Tustna» til kai i
på veg fra Kaupanger til rutestart på sambandet Hella-Dragsvik-Vangsnes. Kristiansund etter at nyferja «Edøyfjord»
Mannheller. Ferja vart slept til kai igjen «Stryn» er nemleg på verkstad og var hadde komt nord og løyst henne av.
i Kaupanger av «Fjærlandsfjord». Det var erstatta av «Selje». «Tustna» blir beholdt som reserveferje.
skade på ror og propell. «Gulen» vart et
ter kort tid slept til Rubbestadneset for
utbedring av skader.

«Årdal» gikk aleine i rute Mannhel
ler - Fodnes inntil «Stryn» var tilbake fra
verksted på Raudeberg.

Etter avløsning i Indre Hardanger kom
«Svanøy» til Rubbestadneset 25.01. Fredag
27.01 var det seilas derfrå nord til Måløy.
Førdag 28.01 sigla ferja frå Måløy og til
Ålesund. Ho gjekk inn som avløysar på
Festøy-Solevåg, først for «Storfjord» frå
ettermiddag søndag 29.01.

Nyinnkjøpte Fjordbas ved fergeleiet i
Klokkarvik 6. januar. Foto: HanFoto: Harald Sætre

Fodnes kl. 17.15. Torsdag 02.02 vart ferja døpt ved Edøy ferjekai på Smøla.

RØKESALONGEN
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Ferjene Storfjord og Selhjørnsfjord ved Fiskerstrand Verft i januar.

Tirsdag 13.12 gikk «Kvernes» på grunn til Hareid då båten traff ei stor bølgje
like ved ferjekaien ved Hundeidvika i i Breisundet. Bøgja slo inn frontdøra i
15.30-tida på ettermiddagen. Ferja ble salongen og vatnet fossa inn i salongen,
trukket av grunn på høyvann om kvelden Kapteinen fekk snudd båten og gjekk i
og sendt på verksted. Reserveferje var på retur til Ålesund. «Tideadmiral» vart tatt
plass 14.12 på morgenen. ut av rute ei tid for reparasjon.

Lørdag 31.12 hadde «Midøy» sin aller Tirsdag 6. desember kom «Vøringen»
siste tur fra Ona kl. 11.35. Etter ruteslutt til Ålesund utpå kvelden på si ferd fra
på Småge sigla ferja til Molde. Bergen. Båten blir no brukt i Langevågs-

«Midøy» vart selt til Maritim Charter AS
i Steinkjer i uke 2. Ho ankom Trondheim Torghatten Nord - Romsdal
19.01. Ferja «Kvaløy» var innom Haugesund

Planen er å bruke ferja først til ulike 13.-14.12 på sin ferd nordover fra verftet
opplæringstiltak, spesielt retta inn mot i Polen. «Kvaløy» ankom Ålesund 15.12.
opplæring i matrosfaget. Lørdag 17.12 seilte «Kvaløy» fra Ålesund

Søndag formiddag 29.01, ble «Romsdal» Ferja ble døpt ved kai i Molde 20.12.
slept inn til Kristiansund av slepebåten «Kvaløy» overtok utasunds-ruta, Ona
«Waterman». Da var også den andre Sandøy-Finnøy-Orta-Småge 1. januar
hovedferja, «Rauma» allerede ved kai i 2012 og løste av MRF-ferja «Midøy».
Kristiansund etter tekniske vansker 06.01. Allerede første dag, 01.01 fikk «Kvaløy»
Den var erstattet av «Solskjel» og 29.01 problem på Ona. Ferja hadde ei mindre
kom også «Veøy» på plass på sambandet. grunnberøring og vart lagt still på Ona
Ut i uka kom «Rauma» i drift igjen. for sjekk. Dagen etter gikk ferja fra Ona

Norled AS (Møre) Ona sløyfa.
Ferja «Tidefjell» går fremdeles på samban-
det Flakk - Rørvik. Det drar ut ferdigstil- Mandag 09.01 hadde «Kvaløy» ett uhell i
lelse av «Tresfjord. «Tidefjell» var inne til ferjeleiet på Sandøy slik at ferjekaien ble
garantiettersyn på Fiskerstrand Verft i skadet. Dermed måtte Sandøy sløyfes som
perioden 15.01-23.01 anløp resten av dagen inntil kaien var

I denne perioden gikk det kun 2 ferjer utbedra. Hurtigbåten gikk da Finnøy
på Flakk-Rørvik. Ferja var i rute 23.01 kl. Sandøy-Ona.
14.20 fra Flakk.

Fredag 25.11 på ettermiddagen var bur- «Vengsøy» fra Kristiansund til Sandøy,
tigbåten «Tideadmiral» i rute fra Ålesund Tirsdag 24.01 overtok søsterskipet
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ruta m.m.

på formiddagen og nord til Molde.

kl. 12.00 og i rute, men utpå kvelden ble

Seint på kveld mandag 23.01 seilte

Foto: Frank Iversen

«Vengsøy» i Utasundsruta. Ona anløpes
ikke, og hurtigbåten «Nordic Lady» seiler
Ona-Sandsøy.

«Kvaløy» gikk nord til Kristiansund
med ankomst dit 24.01 kl. 02.15. Her
skal ferja få montert finner hun også for
og bedre styreegenskapene. Planen er
og teste ut «Vengsøy» utasunds slik at
«Kvaløy» kan få bedre finner enn søstra.

Torsdag 26.01 gikk «Vengsøy» på
grunn under innseiling til Småge seint på
kvelden. Det vart ein del skade. Ho må på
verksted så Utasunds-ruta var uten ferje
en del dager. Kun hurtigbåten gikk i ruta.

Tirsdag 31. januar var «Kvaløy» tilbake
i rute, men ikkje heilt ferdig, så Ona blir
utan ferje til slutten av mars. «Vengsøy»
gikk fra Småge søndag 29. januar til
Kristiansund Mek. kor ho ankom utpå
ettermiddagen.

Fosen Namsos Sjø AS (FNS)
Hurtigbåten «Foldafjord» var til service
i Trondheim i tidsrommet 08.01-14.01.
Gammelbåten «Namdalingen» gikk som
avløser og ligger i skrivende stund i
opplag i Rørvik.

Tirsdag 24.01 fikk «Bjørnør» tekniske
problem og måtte på verksted. Ruta
ble innstilt ut dagen. Onsdag 25.01 var
hurtigbåten «Juvikingen» på plass som
avløser for en periode.

Torghatten Trafikkselskap
I sterk vind ved 02-tiden natt til lørdag
10.12, sleit «Torgtind» seg laus fra for
tøyningene ved ferjeleiet på Igerøy. Ferja
dreiv ca. 100 meter før hun ble liggende
fast i fjæresteinene ved moloen på Igerøy.
Ferja avventa høyvann og kom seg løs
ved 10-tiden på formiddagen og ble slept
tilbake til ferjekaien. RS «Harald V» og
«UNI Helgeland» bisto og fikk dratt ferja
fra land og tilbake til kai.

Reserveferja «Ramtind» ble satt inn
som avløser og «Torgtind» ble etter
hvert sendt på verksted en periode for
utbedringer.

Boreal Transport Nord,
Helgelandske
Tirsdag 27. desember rente «Alsten» i
ferjeleiet ved Søvik på kvelden. Hun hadde
en uheldig innseiling og måtte ha hjelp
av to slepebåter for og komme løs igjen.
Ferja fikk mindre skade og seilte til Sand
nessjøen på verksted. Ferja «Løkta» gikk
inn som avløser fra rutestart onsdag 28.
desember på sambandet Søvik-Austbø-
Herøy-Brasøy.



Lokalbåten i Træna, hurtigbåten «Sanna»
er solgt til Danmark. Hun får navnet
«Gorm».

Ny eier er Dansk Offshore Transport
Aps. Båten skal frakte mannskap til og
fra vindkraftanlegg i Danmark, Tyskland
og England.

Tirsdag 24.01 forlot «Sanna» havna i
Sandnessjøen på ettermiddagen og gikk
sørover. Fredag 27.01 la båten til kai på
Fedje sent på kveld. Lørdag 28.01 var det
seilas Fedje - Egersund. Søndag 29.01 gikk
ferden videre fra Egersund og sørover. I
første omgang skal båten til Århus.

Det kan nevnes at «Træna» (1976) nå
«Ocean Gat» havnet i Danmark i 2009

etter at hun i 1996 ble solgt til Island for Helgelandskes hurtigbåt Sanna er solgt til Danmark; herforlater den Sandnessjøen 24. januar,
havalsafari-fart. Også denne gamle Hel- påpasselig fotografert av Joakim Bonsaksen
gelandske båten går i personelltransport
til vindmøller til havs, eid av EU Offshore
Service.

Hjemme på Træna er det hurtigbåten hele 8 nye ferjer for Torghatten Nord. til Horten lørdag 19. november for div.
«Nordic Sky» som har overtatt. Hun er Nå er de 4 små levert og satt i rute. Gammelferja har skiftet navn til «Vengsøy
eid av Polarcirkelen Båttransport AS i 17.01 ble Vestfjord-ferge nr. 2 sjøsatt ved II». Nyferja hadde bare ett kort stopp
Selsøyvik.

Borealisnye hurtighåter i Troms har gitt mange frustrasjoner. Her hakker Sollifjell utfra kai i Tromsø 29. januar.

Torghatten Nord AS På sin ferd fra nordover til Troms fra
Remontowa i Gdansk,Polen skal bygge verftet i Gdansk ankom nye «Vengsøy»

verftet i Polen. Hun får navnet «Værøy». i Horten før hun anløp Haugesund på

RØKESALONGEN
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Foto: Kristian Horsevik
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RØKESALONGEN

Mørketid: Fergene Helgøy og Vengsøy ved kai i Tromsø.

formiddagen 21.11. Denne dagen kom del arbeid med ommaling og påsetting
hun til Bergen i 18.00-tiden. Pga. været av nytt navn, «Tranøy». Planen er rute
avgikk «Vengsøy» fra Bergen 24.11 på Stangnes-Sørrollnes uti februar mnd.
morgenen og seilte rett til Ålesund med
ankomst dit seint på kveld. Ferja «Fykan» som i dag går i Rødøy-

Fredag 2. februar seilte «Vengsøy» fra bassenget vil innen kort tid bli byttet
Ålesund kl. 07.00 og nordover for testa ut med overbygde «Helgøy». Dette blir en
Utasunds-ruta Småge - Ona. Etter prøving prøveordning noen måneder for først og
i ruta der seilte ferja nordover til Troms. høste erfaring mht. ferjebyttet.

Ferja kom til Tromsø 04.12 på kvelden
og ble døpt i Tromsø 06.12. Før ferden Troms Fylkeskommune ønsker åsi opp
sørover fikk ferja montert finner i bunnen hurtigbåtkontrakten med Boreal Trans
fer og bedre styreegenskapene. port Nord

Torsdag 12.01 seilte ferja fra Tromsø til Mandag 9. januar ble det kjent at
Hamnvik ca. 11.30. THN skal seile ferja Troms fylkeskommune ønsker og si opp
sørover til Utasunds-ruta, Ona-Småge. kontrakten med Boreal Transport Nord.

Søndag 15.01 gikk «Vengsøy» fra Når Boreal er ute er foreløpig ikke avklart.
Hamnvik til Lødingen. Mandag 16.01 Fredag 3. februar har TFK sendt brev
gikk ferja videre sørover fra Lødingen til Boreal med varsel om heving av hurtig
om morgenen til Bodø på ettermiddag båt-kontrakten. Boreal har svarfrist til
og stopp der noen timer før ferden gikk 16. februar.
videre utpå kvelden. Tirsdag 17.01 var
det anløp av Brønnøysund 06.45-15.50 Boreal Transport Nord - Troms
og videre seilas til Kristiansund. Onsdag Hurtigbåtruta Tromsø-Finnsnes-Harstad
18.01 kl. 08.35 klappa «Vengsøy» til kai i Onsdag 4. januar på ettermiddag låg
Kristiansund. Se avsnitt THN-Romsdal «Sollifjell» på verksted etter kaiskade.
for videre disponering. Samme dag kl. 14.00 ble «Fløyfjell» og «Kis-

Torghatten Nord har kjøpt ferja «Ren- skader. Dette medførte at «Stjernøy» gikk
nesøy» fra Norled. ettermiddagsturen Harstad - Tromsø.

Tirsdag 10.01 kl. 08.20 forlot «Ren-
nesøy» havna i Stavanger og seilte nord- Torsdag 5. januar overtok «Renøy» på
over mot Troms. Pga. uvær stoppet ferja strekket Tromsø-Finnsnes, resten av
i Måløy ved midnatt. Ferja ble liggende ruta gikk med buss. På ettermiddagen
helt til lørdag 14.01 da ho kasta loss kl. kom «Sollifjell» i fart igjen.
08.00 og seilte nordover. Søndag 8. januar fikk «Sollifjell» mot-

«Rennesøy» ankom Hamnvik 16.01 ortrøbbel og dette medførte innstilte
om lag 08.30. Ibestad Mek. utfører en avganger. Mandag 09.01 gikk «Renøy»
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tefjell» lagt til kai samtidig pga. anløps-

Foto: Olaf Horsevik

bare mellom Tromsø og Finnsnes, resten
av strekket gikk med buss.

Tirsdag 10. januar var «Sollifjell» tilbake
og denne dagen gikk det vanlige ruter.

Boreal har hatt mange utfordringer
med nybåtene siden de kom i drift.

Minstemann «Falkefjell» ligger for tiden
i opplag i Harstad.

Norled - Troms
Norled har inngått avtale om og bruke
Bjørklids Ferjerederi som underleveran
dør på fergerutene Svensby- Olderdalen
og Lyngseidet - Breivikeidet når anbudet
trer i kraft i 2012.

Som en del av avtalen skal «Odda»
benyttes, og hun ankom Tromsø Skips
verft 15. oktober for diverse arbeid og
klargjøring. Ferja ble formelt omreg. 17.10
i skipregisteret med navnet «Goalsevarre»
og nytt hjemsted, Tromsø.

Mandag 19.12 forlot ferja Tromsø
Skipsverft og ankom Lyngseidet på sen
kveldstid.

Onsdag 28.12 kl.15.50 gikk «Goalse
varre» jomfruturen sin fra Lyngseidet
til Olderdalen.

Hun avløste «Stallovarre» som nå blir
reserveferge i rederiet.

Boreal Transport Nord AS
«Jøfjord» ankom Tromsø Skipsverft 30.12
kl. 06.45 på sin ferd fra Finnmark. Ferja
var inne til vanlig verkstedsopphold en
periode. Boreal leide inn «Gullesfjord» fra
THN som avløser. Hun ankom Korsfjorden
(ved Alta) om kvelden 29.12 og tok over
ruta Nyvoll-Korsfjord.

«Jøfjord» avgikk Tromsø utpå ettermid
dagen 23.01, og var framme på sambandet
til første rutetur 24.01.«Gullesfjord» full
førte ruta 23.01, og etter siste kveldstur
seilte hun sørover til Tromsø. I skrivende
stund ligger ferja i opplag ved Larseng
ferjekai, (nedlagt).

NSK Shipping, Myre
NSK Shipping har et nybygg hos Tersan
Shipyard i Istanbul, som forventes ferdig
i årsskiftet 2011/2012. Nybygget laster
2000 tonn og får gassdrift (LNG). Skipet
skal seile på time chart for BioMar As.

Hammerfest Kysttransport AS
«Porsøy» ankom Grenaa 20. oktober for
opphugging. Tidlig i oktober var skipet
på grunn i Raftsundet og skada bl.a.
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bulben. Skipet var på verksted i Harstad
for midlertidig utbedring.

«Sveafjell» har forlatt Vegsund Slip etter
3 år. Her ble eierselskapet Hammerfest
Kysttransport slått konkurs i mars 2009.
Vegsund Slipp awentet rettens kjennelse
for tvangssalg av fartøyet.

Endelig, nå i januar ble «Sveafjell» solgt
til et selskap i Litauen. Ny eier hadde
opprinnelig plan om og sette skipet i
stand. Dette ble fort endret til hugging.
Lørdag 7. januar ble «Sveafjell» slept fra
Vegsund Slip og sørover til Grenaa for
hugging hos Fornaes Aps.

«Barøy» har lagt i opplag i Trondheim fra
26. mars 2009. Skipet er solgt og ble slept
til Kvernhusvika Verft fredag 30. juli 2011
av «Squalus» Slepet forlot Trondheim
omlag 05.00, passerte Fosen i 08.15-tiden
og var fremme på verftet omlag kl. 13.30.
Skipet har fått navnet «Karl» og Kitts &
St. Nevis flagg.

Hun var planlagt satt i frysefart i
Karibien. I skrivende stund ligger skipet
fortsatt på Hitra.

Ny eier Overseas Association Founda
tion, driftsselskap: Marineserv Ltd Inc.

«Optiship Worker Lady» ex. «Kveøy»
vart innkjøpt i mai 2011 og tatt sørover
for ombygging til servicefartøy havbruk/
offshore-næringa. 23.11 var det dåp av
ferja på Rubbestadneset. Ho har sidan
vore brukt til div. oppdrag, bl.a. for
oppdretts-næringa. Ferja vart ferdigstillt
ved Bømlo Skipsservice i Langevåg. Helga
27.-29.01 vart ferja observert på Rong i
Øygarden. Fredag 27.01 gjekk ho ein tur
Mjølkevikvarden/Herdla og under brua
der og over til Rong.

«Landego» ex. «Folkestad» (1973) er solgt
til Kamerun. Ny eier er Nya Jose Nzenkeu
i Douala. Ferja skal brukes til fraktopp
drag i Douala-bukta og elva oppover
fra byen. Gammelferja beholder navnet
og forlot Bodø i slutten av november.
Ferden gikk via Danmark på sørtur og
8. desember 2011 var ferja på sørtur i
Engelske kanal.

Eimskips godsrutebåt Holmfoss i Aberdeen
19. januar.

I,

Foto: Dagfinn Sørensen

Npe Vengsøp til Torghatten Nord vekker oppsikt hvor den kommer. Her fotografert i Bergen
23. november 2011 av Helge Sunde.

I forbindelse med salget av bilferja Den gamle ferja «Raudøy» (ex Vestveg
«Landego» har gamle «Tansøy» fått overta En, 1962) ligg no ved Vegsund slipp et
navnet «Landego». Båten ble omreg. 14.11, ter stormskader. Verftet tettar henne og
samme dag som sletting av bilferja. Det er deretter blir ho slept til Stokksund for
Norsk Boawikling og Auksjon AS i Bodø hugging.
som er eier av skuta. Hun ligger nå i Bodø
for div. utbedringer og planen er turfart Rutebåtredaksjonen takker vår korre
i området der til sommeren. spondenter på kysten for verdifulle bidrag

til denne utgaven av Røkesalongen.
Den 30. august 2011 ble «Grytøy» kjøpt
på tvangsauksjon i Asker av Vennefore- Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
ninga Grytøy-Harstad fergeselskap. 14. av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,
september ble båten flyttet fra Vollen i npe som eldre.
Asker til kaien ved Norsk Sjøfartsmu
seum, i påvente av slipping. Båten ligger
i skrivende stund ved museet. Planen er Redaksjonen avsluttet 04.02.2012
og ta båten hjem til Harstad og pusse 1435A FF
henne opp, og bruke henne til turer i
nærområdet.

RØKESALONGEN
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MS Los 097 av Oslo (Losbåt / LGRP / 38 brt
/ b 1978) omtales i avisen Agder den 11.
januar 2012. Dette fartøyet ble i desember
måned 2011 innkjøpt fra Kystverket av
Farsund Fortøyningsselskap AS og vil bli
benyttet som supplerende losbåt med sta
sjon i Flekkefjord. Dette opplyser rederiets
daglige leder, nå losbåtfører John Willy
Nilsen til avisen. I skrivende stund ligger
båten ved Escherbryggen i Flekkefjord for
en eksteriørmessig oppgradering.

Hekktråleren Silvervåg (LCYH/182 brt./
2010/ex. dansk Anders Nees-ll/fiskeri-nr.
R-734-K) sett flere ganger i Skudeneshavn
løpet av desember. Båten ble innkjøpt til
Karmøy av Najaden A/S, Skudeneshavn i
slutten av november 2011.

Lastebåten Dantic (LCMZ/1139 brt./
1981/ex. Irmgard) som siden den ble inn
kjøpt til Karmøy i februar 2011 har lagt
opplagt i Sevlandsvik på Vest-Karmøy
avgikk Sevlandsvik 16. januar assistert
av taubåten Geitung. Turen gikk rundt
nordenden av Karmøy, til Karmsund Fis
kerihavn der båten nå ligger for å fullføre
ombyggingen til selvlosser. Travers og
gravemaskin er kjøpt fra Havheit (2942
tdw/1977)

Gamle Sigfartfra 1914 under hugging på Eldøyane 17. januar.
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Nyinnkjøpte Los 097 av Oslo (38 brt / b 1978), fotografert ved Eschebryggen i Flekkefjord.

Taubåten EideMaster (LAMU/1988/429
brt./ ex. Vivax-06) sett vest for Åkrehamn
31.des. 2011 på vei nordover med supply
båt-skrog på slep. Skroget var trolig bg.nr.
149 ved Hellesøy Verft, Løfallstrand, en
PSV av typen VS 485 som er kontrahert
av KS Østervik, Austevoll for levering til
sommeren.

Fraktebåten Sigfart (LFHE/LFHE/85
brt/1914/1960/ex. Bømlo-95 , Kopervik- 85,
Øklandsnes- 66, Musea- 60, Vulcanus- 59)
sett ved Scandinavia Metal på Eldøyane
på Stord 17. januar 2012. Båten ankom
Eldøyane underslep en av de første dagene
av januar fra Atløy i Sogn der den hadde

Foto; Alf J Kristiansen

Foto ved Kristen Munksgaard, avisen Agder, Flekkefjord

lagt i opplag en tid. Etter at styrehuset
og alt tre verk var fjernet ble båten dratt
på land 20. januar. Hoggingen tok til rett
etter at den var kommet på land og på
formiddagen 23.januar var den nesten
98 år gamle båten gått over i historien.

Lystfartøyet Eide (LDQQ/ 23 brt./
1936/1946/199?/ex. Alvhild-199?) sett flere
ganger på Karmøy i høst og vinter, først
i Vedavågen og senere daglig på Mannes
Fartøyet var i oktober på vei fra Hauge
sund til Mannes for slipping da det fikk
problemer ved Helganes nordvest for
Karmøy og måtte slepes inn til Vedavågen.
Der ble Eide liggende to-tre uker før den
fortsatte til Mannes der fartøyet nå har
vært på slipp for reparasjon av skroget
og bunnsmøring.

Fartøyet har en fortid som fiskefar
tøy fra Nord-Norge, siste fiskerinr. var
F-479-A. Etter at fartøyet gikk ut som
fiskefartøy ble det ombygget til lystbåt
med nytt og større dekkshus og ny inn
redning. Ifølge en artikkel i Stavanger
Aftenblad fra august 1999 skulle fartøyet
på jordomseiling. Om det ble noe av har
det ikke mulig å få bekreftet, men fartøyet
har ihvertfall hatt en tur til Karibien.

Den norsk-eide men Bahamasregis
trerte taubåten Eide Fighter (C6DN7/1292
brt./1975/ex. Merchantman-05, Achie
ver-01, Deepwater Achiever-98, Smit
Lloyd 115-97 ) sett vest for Mannes på
vei nordover 12. februar med et stort
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offshore-skip på slep. Det viste seg å være
bg.nr. 89 ved Bergen Group Fosen A/S et
konstruksjonsfartøy av typen ST 259 SD.
Skrog og overbygg er bygget ved Tersan
Shipyard i Istanbul og var på vei til Rissa
for utrustning.

Skipet som ved sjøsettingen i begyn
nelsen januar fikk navnet Grand Canyon
bygges for Volstad Maritime i Ålesund
og skal leveres i løpet av 3. kvartal 2012.

Det tidligere bunkersfartøyet Nordhaug
på 61 brt. uken før jul i Stavanger i påvente
av godt vær for å forlate Norge. Det ble Kutteren Eide gjøres klar til langtur, fotografert på Mannes 8. februar av Alf J Kristiansen.
20. des. 2011 solgt til Litauen .Fartøyet
hadde som norsk kjenningssignal LAVW
og var bygget ved

Bolsønes Verft i Molde i 1965. Den 31.
desember, en av de få vindstille dager
i vinter ble fartøyet observert utenfor
Randaberg på vei sørover.

Lekteren Seafrakt (LJHR/119 brt./
1955/ex. Haafrakt-94, Modalen-92, Haus
74, Hausferja-70) sett ved Akkar A/S
anlegg på Buøy i Stavanger 11. januar
2012 og et par ganger senere under slep
på Stavanger Havn. Det er mulig at det
var Nordhaug (se ovenfor) som hadde
Seafrakt med seg på slep fra Askøy (hvor
den ble observert i oktober 2011) til Sta
vanger. (Se også i Observasjoner i Skipet
nr. 4/2011 s. 58.)

Frisk på 94 brt. benyttet til juletresalg Lekter Seafrakt er den gamle bilfergen Hausferja fra 1955; nå kommet til Stavanger, her
i Stavanger. Fartøyet som har kjen- fotografert under buksering i Pyntesund 2. februar av Kjell B Sønstabø.

Lagerskipet Apollo Spirit under slep til opplag på Bøvågen 2. januar.

Også julen 2011 var fraktefartøyet
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Foto: Jan Amundsen
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ningssignal LDXN og er bygget 1915 og
ombygget 1975 med en lengde på 23,6 m.
Undertegnede observerte at maskinen var
i gang lille juleaften og jeg fikk gleden av
å se et fraktefartøy manøvrere seg ut av
den innerste delen av Vågen i Stavanger.
(Bildet viser at den har kommet seg i fart
på vei ut).

Lagertankeren Apollo Spirit (89421 brt./
b. 1978) ankom Bøvågen på Karmøy for
opplag 12. januar 2012. Etter å ha vært
brukt som lagerskip utenfor kysten
av New Foundland i lang tid ble båten
høsten 2011 slept over Atlanteren av
supplybåten Bourbon Orca. Slepet gikk
først til Åmøyfjorden ved Stavanger der
båtene ble liggende noen dager før de
fortsatte til Karmøy. Apollo Spirit ble
bygget ved Litton Avondale Industry,
men amerikanerne hadde problemer
med å sveise tankene så båten ble lagt
opp men senere ferdigstilt ved Hyundai,
Ulsan i 1982. Båten ble i 1991 innkjøpt til
Norge av Nordic American Shipping og
gitt navnet Nordic Apollo og ble registrert
i Liberia. Året etter ble den ombygget til
FSO. Senere overtatt av Teekay Norway
og omdøpt til Apollo Spirit.

På grunn av enfeil i redigeringen av teksten
iforrige nummer ser vi oss nødt til å kjøre
den på nptt:

Den norsk-eide men Panama regis
trerte palleskipet Ulriken (HP9570 /499
brt./1975/1975/ex. norsk LIlriken-98) sett
under opphogging ved Fosen Gjennvin
ning A/S, Stokksund 11. juli 2011

Det Panama registrert men norsk
eide palleskipet Fxfkan (HOTS/395 brt./
1970/06/ex. Polo- 96, Trans-Sund-90,
Fpkan-87) sett under opphogging i Fre
derikshavn 10. sept. 2011,

Det norsk-eide men St. Vincent and the
Grenadines registrert fryseskipet Porsøp
(J8VZ7/1980 brt./|977/|998/ex. norsk reg.
Porsøp sett på vei sørover Karmsundet 12.

58 SKIPET NR. 1 - 2012

Fraktebåten Frisk var også julen 2011 brukt til juletresalg på Vågen i Stavanger. Her under
avgang 23. desember.

Bunkerstankeren Nordhaug, ex Norol logßPl fra 1965, er solgt til Latvia og venter her ved
kai i Stavanger 23. desember.

Den lille slepebåten Fuglen har fått utført store fornpelser av skroget, men mpe gjenstår slik
den ligger pa land i Fredrikstad. Foto: Tom Bjørge Jensen

Foto: Alf J, Kristiansen

Foto: Kjell B. Sønstabø
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okt. 2011 på vei til Grenaa for opphogging.
Skipet grunnstøtte i Raftsundet 2. okt. og
fikk så store skader at det ble bestemt å
kondemnere skipet. Etter en provisorisk
reparasjon i Harstad gikk skipet sin siste
tur på vei til Danmark.

De to tidligere bil- og passasjerfergene
Vangsnes og Hausferja sett i Kollevåg på
Askøy 13. okt. 2011. Begge fergene er gått
ut av rutefart for mange år siden og har
senere blitt brukt i oppdrettsnæringen
og til forskjellige transportformål. Den
tidligere Vangsnes som nå har navnet
Nesvang/JWYC/145 brt. /1958/ex. Mnu-
ren-94, Vangsnes-88 tilhører nå Marine saksa i Stokksund som velprøvde Arnøptrans. Foto i oktober av «AItsula», på STE
Harvest Norway A/S. Bergen.

Den tidligere Hausferja (LJHR/119
brt/1955) som siden 1994 har hatt navnet
Seafrakt fra 1994/ ex. Haafrakt-94, Moda- 1302 brt. /1994/2011/ex. irsk Paula-11/
len-92, Haus-74, Hausferja-70) tilhører nå fiskerinr. H-4-0) sett ved Skude Fryseri i J
Leif 0. Ekerhovd, Straume på Sotra og Skudeneshavn 22. september 2011. Båten 'Leif O. Ekerhovd, Straume på Sotra og Skudeneshavn 22. september 2011. Båten ' \
Mads K. Hjorthseth, Bergen. Seafrakt er ble innkjøpt fra Irland til Os i januar i år. . ;
for øvrig uten styrehus, dette skal ha blitt Etter at båten var ombygget fra tråler til

fjernet ca. 2008. ringnotsnurper ved Eidsvik Skipsbyg- j| | of f
På innsiden av Nesvang lå et gammelt geri i Uskedalen hvor den også var byg- t jjåL

stålskrog på ca. 100-120 fot. Det var ikke get i 1994 ble den i september satt inn 1 * * IBI
mulig å finne ut hvilken båt dette har vært, i fiske.
men det kan muligens være den tidligere Rederiets forrige Røttingøp (LIRV/900
fraktebåten Ingodd. hrt./1978/1997/ex. Rogne-01, Christina

og passasjerferge: Bøvingen (LNNZ/68 Buland. Denne ble sett ved kai i Gjelevika p\ere båterfor tur til opphugging i Stokksund,
brt./1948/ ex. Stokmarknes-69 ex-Bø-68) på Røttingen i 16. oktober der den nå Martin Senior, Arnøptrans og Kvitskjcer, foto
sett ved kai i Møvik på Sotra. ligger for salg. 25. august 2011 av «slpbop» på STE

Lille Oscar har en svensk fortid; her liggendepå Døsjøpå Sotra 15. oktober.

Dagen etter ble en annen tidligere bil- S-97, Np-Dolsøp-88 ble i august omdøpt til

Så er det altså slutt: Den historiske hvalbåten Fol III (Oslofjorden 9. april 1940) er nå gått i

Ringnotsnurperen Røttingøp (LCNX/
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Foto: Tom Bjørge Jensen
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IAustevollsbåtene Gardar og Manoni Karmsund Fiskerihavn 27. januar.

2 En annen austevollsnurper, Storeknut,på vei nordover ved Finnsnes 4. februar.

3Supplyskip Island Centurion (UT776CD)under prøvetur fra STX Brevik 28.10 før
levering til Island Offshore, Ulsteinvik.

4lsland-båter under bygging ved STXBrevik høsten 2011.

Foto: GunderTande Sandersen

Foto: GunderTande Sandersen

Foto: AlfJ Kristiansen

Foto: Bjørn Fiansen

.-. ~~- - ~ jvjr .gjgT

- JSSg^^^^^^Bi^MftiJi.1» |BjSH
g *"  iaMMw|^wiBWrac‘Æ£fe^^WBBWBfc^Vjri —a—^———3—,/fl V>~V*!^H

 



Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register

2011
M/SARTIC OCEAN

M/S OCEANIC SIRIUS

M/SHAUGFJORD

M/SMELØYFJORD

M/S LADY ATHENA

M/S STRIL ORION

M/S REM SERVER

M/S ISLAND CENTURION

M/S OCEAN ALDEN

M/SFOURACES

M/S RINGJEN

M/SWOLFPACK

M/S CECILIE NOR

M/SVENGSØY

M/SNESEJENTA

M/S SOLVIK SUPPLIER

M/SRYGERVAKT

M/SSALEE

M/S SKJÅNES GUTT

M/SSILVERVÅG

M/S FINAL FANTASY

M/S ABELONE MØGSTER

M/SAIDA

M/S SKANDIFEISTEIN

25.08.

03.10.

11.10.

17.10.

19.10.

26.10.

28.10.

28.10.

31.10.

01.11.

01.11.

08.11.

08.11.

10.11.

10.11.

11.11.

15.11.

18.11.

22.11.

22.11.

24.11.

24.11.

29.11.

29.11.

4841 brt.

3766 brt.

20 brt.

27 brt.

11 brt.

987 brt.

459 brt.

4366 brt.

82 brt.

209 brt.

36 brt.

182 brt.

49 brt.

906 brt.

3959 brt.

brt.

brt.

3YHG

3YAG

LKJI

LNFN

LIXU

LCYD

3YJD

3YWO

LCYQ

LCWQ

LCQF

LG6340

LCYH

LCXQ

3YMI

LCWG

LDAC

- Artic Fjell AS (Maritime Management AS, Leikanger), Førde/Florø
- ex Barbados reg. ARTIC OCEAN (B.1992)
- Oceanic Seismic Vessels AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (286)
Maritim Shipyard Sp.z.o.o.o., Gdansk (286) (skrog)

- Haugland Sjøtransport AS, Kleppestø/Bergen
- Blaalid AS, Raudeberg (35)

Poltramp Yard Sp.z.o.o.o., Swinoujscie (47) (skrog)
- Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/Bodø (N-51-ME)
- Slippen Mekaniske AS, Sandnessjøen (66)
Yaroslavl Shipyard JSC, Yaroslavl (405) (skrog)

- Bjørn Erling Dingstad, Oslo
-ex USA reg. ATHENA (B.1999)

- Simon Møkster Shipping AS, Stavanger
- STX OSV AS, Søviknes (729)

STX RO Offshore Tulcea SA, Tulcea (728) (skrog)
- Rem Supply AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- ex NIS reg. REM SERVER (B.2011)

- Island Offshore Shipholding L.P.(Island Offshore Management AS, Ulsteinvik), George Town/Ålesund
-STX OSV AS, Brevik (720)

STX Ro Offshore Braila SA., Braila (720) (skrog)
- Sartor Offshore Alpha AS (Sartor Offshore Management AS), Kystbasen Ågotnes/Bergen
- Wison (Nantong) Heavy Industry Co.Ltd.),Nantong(S421)

- Rolf Kalvik, Hafrsfjord/Stavanger
- ex USA reg. DOLUNAY (B.1997)
- Ringane AS, Bekkjarvik/Bergen
- ex britisk reg. DREAMY DAILS (B.2003)
- Wolfpack AS, Sandefjord/Oslo
- ex New Zealand reg. (B.2006)
- Harald Endre Hermansen, Stavanger
- Hallberg Rassy Varvs AB, Elløs
- Torghatten Nord AS, Tromsø
- Gdansk Stocznia Remontowa SA., Gdansk (2399/1)
- Nesefisk AS, Lindesnes/Mandal (VA-87-LS)
- Vestværftet ApS„ Hvide Sande (292)

Stal-Rera SA., Gdansk (skrog)
- Solvik Hull Supplies II AS (Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen
- ex NIS reg. SOLVIK SUPPLIER (B.2011)
- Rødne Ambulanse AS, Sjernarøy/Stavanger
- Brødrene AA AS, Hyen (264)
- Risøy Eiendom AS, Haugesund
- ex Italia reg. (B.1979)
- Sparebanken Finans Nord-Norge AS (Villa Arctic AS, Molde), Tromsø/Kirkenes
- Boreal Offshore AS, Skjervøy (003)
- Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-734-K)
- ex dansk reg. ANDERS NEES (B.2010)
- Ole Jørgen Aune, Steinkjer
- ex ikke reg. (B.1989)
- Partrederiet Kolbjørn ANS (Harald Knut Møgster), Kolbeinsvik/Bergen (H-15-AV)
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (50)

Crist Spolka z.o.o., Gdynia (43) (skrog)
- Arild Waldjac, Paradis/Bergen
- ex gresk reg. AIDA (N.2008)
- PSV Invest I AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen
- ex NIS-reg. SKANDI FEISTEIN (B.2011)
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Ved LeifK. Nordeide

LCVJ
1513 brt.

LCHS
12550 brt,

LCPQ
499 brt.

3YUG
496 brt.

LCXF
brt.

3YUU
4323 brt.

LCLU
4590 brt.



M/S KVALØY

M/S SONAMARA

M/S FELICIDAD

M/SOLYMPICELECTRA

M/S EAU DE VILL

Flytedokk MYKLEBUST DOKK II

M/SHOLMENGRÅ

M/FBOKNAFJORD

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2011

M/S WESTERN MOSCOW

M/SYARAEMBLA

M/S VIKING VISION

M/S SOLVIK SUPPLIER

M/SYARAFROYA

M/SNEPTUNEDESPINA

M/S REM SERVER

M/S BRAGE SUPPLIER

M/S NEPTUNE LARISSA

M/TGOLFSTRAUM

M/S AMC CONNECTOR

M/S HÖEGH SINGAPORE

M/S SKANDIFEISTEIN

M/S WESTERN TEXAS

M/T JO ILEX

M/SOLYMPICELECTRA

M/T WISBY TEAK

M/SDEFENDER

01.12.

09.12.

13.12.

13.12.

16.12.

22.12.

27.12,

29.12.

12.10.

21.10.

25.10.

25.10.

27.10.

27.10.

28.10.

03.11.

15.11.

17.11.

22.11.

25.11.

29.11.

08.12.

08.12.

13.12.

15.12.

27.12

3140 brt.

13907 brt.

7536 brt.

32839 brt.

2474 brt.

9811 brt.

4366 brt.

2474 brt.

6072 brt.

4590 brt.

4059 brt.

6072 brt.

7243 brt.

19816 brt.

47266 brt.

3959 brt.

32839 brt.

11668 brt.

3140 brt.

4776 brt.

1512 brt.

987 brt.

brt.

brt.

36 brt.

53 brt.

3YJT -Torghatten Nord AS, Tromsø
- Remontowa Shipbuilding SA, Gdansk (2399/2)

LCUV - Alina Sala Chavez-Cabello og Kai Nolting, Bergen
- ex Andorra reg. SONAMORRA (B.1988)

LCXD - Knut Herman Holler Gjøvaag, Eidvåg i Åsane/Bergen
- Sunseeker International Limited, Dorset

LCZX - Olympic Venture KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NIS-reg. OLYMPIC ELECTRA (B.2011)

LCYL - Svein Arild Johnsgård, Ottestad/Hamar
-ex britisk reg. (B.2005)

LG6643 - Myklebust Verft AS, Gursken,/Fosnavåg
- ex russisk reg. DOCK NO.2 (B.1980)

LLIC - Svein Gunnar Johansen, Stokmarknes
- ex norsk ikke reg. LOS 078 (B.1973)

3YQA - Fjordl Nordvestlandske AS (Fjordl Fylkesbaatane AS), Florø
- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (9)

LAMN7 - WAII L.P.(Western Bulk Shipholding AS), Majuro/Oslo
- Yangzhou Dayang Shipb.Co.Ltd.,Yangzhou (DY 3069)

LANT7 - Yara Gas Ship AS (AS Larvik Shipping, Larvik),Oslo
- ex nederlandsk reg. NORRSKEN (B.2005)

LNXF3 - Eidesvik Shipping AS (ISM-ansv.: CGGVeritas Eidesvik
Ship Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund

- ex NOR reg. VIKING VISION (B.1993)
LALE7 - Solvik Hull Supplies II AS c/o Shipman AS (ISM-ansv.: Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen

- OAO Sudostroitelny Zavood Severnaya Werft, St. Petersburg (696)
LANS7 - Yara Gas Ship AS (AS Larvik Shipping, Larvik),Oslo

- ex nederlandsk reg. BOREAS (B.2005)
LAKW7 - Neptune Subsea AS (Neptune Offshore AS, Fosnavåg), Oslo/Fosnavåg

- Zhejiang Shipbuilding Co. Ltd., Ningbo (ZJ2011)
LAMF7 - Rem Supply AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

- STX OSV AS, Tomrefjord (753)
STX Ro Offshore Tulcea SA., Tulcea (753) (skrog)

LALP7 - Brage Supplier KS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger/Bergen
- Cochin Shipyard Ltd., Cochin (BY-083)

LAKX7 - Neptune Subsea AS (Neptune Offshore AS, Fosnavåg), Oslo/Fosnavåg
- Zhejiang Shipbuilding Co. Ltd., Ningbo (ZJ2012)

LAJK6 - Utkilen Chemtrans AS (Utkilen AS), Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. GOLFSTRAUM (B.2011)

LAKY7 - AMC Connector AS, Oslo
- STX Norway Offshore AS, Søviknes (719)

S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E719) (skrog)
LAJT7 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo

- Xiamen Shipbuilding Ind. Co. Ltd., Xiamen (XS 461D)
LAMP7 - PSV Invest I AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen

- STX OSV Aukra AS, Aukra (752)
STX OSV Tulcea SA (N752) (skrog)

LANM7 - WA III LP.(Western Bulk Shipholding AS), Majuro/Oslo
- Yangzhou Dayanag Shipb.Co.Ltd., Yangzhou (DY 3070)

LACH7 - Skibsaksjeselskapet Hassel (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen
- ex Panama reg. GOLDEN TOPSTAR (B.2010)

LAOG7 - Olympic Venture KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NOR-reg. BOA SUPPLIER (B.2009/2011)

LAHV7 - Rederiaktiebolaget Gotland (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Visby/Oslo
- Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry Co. Ltd.,Shandong (JL0014 (T))

LAOL7 - Flekkefjord Shipping AS, Flekkefjord
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. DEFENDER (B.1979)

PC Western Shipbuilding Yard, Kleipeda (9-048) (skrog)
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m
Oktober 2011:
M/S ARTIC SENIOR (LMGB) (830/925/1982/94/97/03) ex TERNINGEN 2 - 08 ex

SANCO CAPTAIN - 03 ex AUKASKJÆR - 97 ex BLUE MARTIN - 94 ex CORLINE
- 92 - fra Artic Shipping AS, Førde/Florø til ORO Shipping AS, Førde/Florø

M/S BAROLOIII (LAMK) (69/-/2007) - fra Johannes Lunde, Hundvåg/Moss til
Stavanger Fjordcharter AS, Sandnes og hjemsted endret fra Moss til Stavanger.

Lekter BOABARGE 21 (LK6896) (5.074/-/2001) - fra Boa Offshore AS, Trondheim
til Boa Barges AS, Trondheim. I desember (ISM-ansv.: Boa Offshore AS).

Lekter BOABARGE 22 (LK6997) (5.074/-/2001) - fra Boa Offshore AS, Trondheim
til Boa Barges AS, Trondheim. I desember (ISM-ansv.: Boa Offshore AS).

Lekter BOABARGE 29 (LK9945) (8.763/-/2007) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til
Boa Barges AS, Trondheim. I desember samme som BOABARGE 21.

Lekter BOABARGE 30 (LK9946) (8.762/-/2008) - fra Boa Offshore AS, Trondheim
til Boa Barges AS, Trondheim. I desember (ISM-ansv: Boa Offshore AS).

Lekter BOABARGE 33 (LG4413) (12.303/-/2011) - fra Boa Offshore AS (Taubåtkom-
paniet AS), Trondheim til Boa Barges AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim.
I desember til Boa Barges AS (Boa Offshore AS), Trondheim.

Lekter BOABARGE 35 (LG3026) (8.763/-/2009) - fra Boa Offshore AS, Trondheim
til Boa Barges AS, Trondheim. I desember (ISM-ansv: Boa Offshore AS,
Trondheim).

M/S BOTRANS (LMJR) (568/630/1936/57/71/74/84/99) ex JOLU - 08 ex KARM
ALFA - 01 ex ESPEVÆR - 99 ex ELISABETH - 98 ex SISSEL ELISABETH - 95
ex HARGUN- 89 ex TERJE 9 - 56 - fra Fisktrans DA (ISM-ansv: Fjordbulk AS)
Bodø til Nordvesttrans AS (ISM-ansv: Fjordbulk AS) Bodø.

M/S FISKTRANS (LIAB) (969/-/1952/67/70/72/97) ex SLATTERØY SENIOR - 04
ex SLATTERØY - 04 ex VESTVIKING - 03 ex ASTRID BAKK - 81 ex NEBB -
67 - fra Fisktrans AS (ISM-ansv: Fjordbulk AS), Bodø til Nordvesttrans AS
(ISM-ansv: Fjordbulk AS) Bodø.

M/S GRYTØY (LDSB) (84/-/1954) - fra Marty Denham, Oslo til Venneforeninga
Grytøy-Harstad Fergeselskap c/o Johannes Sørvoll, Harstad og hjemsted
endret fra Risør til Harstad.

M/S HITTERØY (LDUT) (-/-/1954) - fra Magne Storesund, Torvastad/Kopervik til
Halvorsen AS, Torvastad/Kopervik

M/S JANNE MARIE (LJYM) (42/-/1938) - fra Helge Ivar Voldsund til Maskin og
Transportservice AS, Bud, hjemsted endret fra Tromsø til Molde

M/S KORNI (LLME) (1.515/2.270/1970) ex BREMER URANUS - 91 ex ARGUS - 90
ex TOR HUMBER 73 ex RONAN - 73 - fra Korni Shipping AS, Vedavågen/
Kopervik til West-Trans Shipping AS, Torvastad/Kopervik.

M/S LAILA BEATE (LLNL) (189/264/1938/50/64) ex HOLMVIKI -93 ex LUKK
SUND - 87 ex TORLAND - 67 ex KNM APINGVIN® - 64 ex DRAUG - 56 ex
POMMERN - 48 - fra Birger Iver Bergseth, Averøy/Bergen til Hans-Jørgen
Stuve, Kristiansand/Bergen.

M/S LYNGENFJORD (JXGP) (147/-/1959) ex TANSØY - 06 - fra Northland Cruise
AS, Skibotn/Tromsø til Lakseservice AS, Bodø/Tromsø. I november til Norsk
Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Tromsø, omdøpt til LANDEGO.

M/S MANIN (LLZN) (56/-/1984/99) ex EGIL JUNIOR -10 ex PIA GLANZ -02
ex MARTINI - 92 ex VERA STEIN - 91 ex SILVERSTAR - 85 - fra Jon Arvid
Pettersen, Åfjord/Trondheim til Hansson Fishing AS, Åfjord/Trondheim og
slettet i merkeregisteret.

M/S MEA 2 (LETJ) (43/-/1962/84) ex MEA - 09 - fra Målselv Kystlag, Bardufoss/
Sortland til Os Fjordlag, Os/Sortland, omdøpt til TØSDAL SENIOR.

M/S MY DREAMIX (LCUM) (35/-/2011) - fra Skorgenes Boat AS, Vestnes til Anita
Riise Nilsen, Porsgrunn, omdøpt til DREAM TEAM; og hjemsted endret fra
Molde til Porsgrunn.

M/S NO NAME(LDHR) (56/-/2008) - fra Johs Lunde Shipping AS, Sola/Stavanger
til Stewart Laursen Stjernholm, Oslo/Stavanger

M/S NYFJORD (LAMN) (857/884/1971/90/95) ex NORBAR - 09 ex GULLHOLM - 95
ex SEVALD - 94 ex LOFOTFJELL - 80 ex LOFOTØY - 80 ex JOCERES - 72 - fra
Stong Invest AS (ISM-ansv: Sveholmen Shipping AS), Sævelandsvik til Fon
nes Offshore AS, Fonnes, omdøpt til FRAMFJORD og hjemsted endret fra
Åkrehamn til Bergen.

M/F ODDA (LLEQ) (1.436/-/1982) ex TAU - 03 - fra Tide Sjø AS, Bergen til Bjørklids
Ferjerederi AS, Lyngseidet, omdøpt til GOALSEVARRE og hjemsted endret
fra Bergen til Tromsø.

M/S OSKAR (LEDE) (70/-/1952/66) ex NORDRYGGEN - 93 - fra Einar Trygve
Sandvik, Frei/Ålesund til Frei Taubåtservice AS, Frei/Ålesund.

M/F ROSENDAL (JXTH) (768/-/1975) ex SEIMSTRAND - 98 ex STRYN - 93 - fra
Tide Sjø AS, Bergen (ISM-ansv: Torghatten Nord AS, Tromsø) til Torghatten
Nord AS, Tromsø/Bergen.

M/S SEA EXPRESS (LNJC) (35/-/1984) ex AURLANDSFJORD - 06 ex FJORDFART
- 94 ex GULLVING - 94 - Moskenes Shipping AS, Sørvågen/Harstad, omdøpt
tilÅHAV.

M/S SJARKEN (LNMR) (31/-/1990) ex GREAT PRETENDER - 05 - fra Terje Jørgen
sen, Nodeland/Kristiansand til Trond Flatelid, Søgne/Kristiansand,

M/S SJØBAS (JXTC) (103/-/1956) ex BORA TOG -10 - fra Stord Cruise Service AS,
Sagvåg/Haugesund til BK Marine AS, Sagvåg/Haugesund.

M/S TONGANES (LKWC) (29/-/1927/53) ex HERVIK - 07 ex LAUVÅSBUEN - 94 ex

M/S VERITAS VANTAGE (LMHY) (8.186/6.000/2002) - Eidesvik Shipping AS,
Bømlo/Haugesund (ny ISM-ansv: CGGVeritas Eidesvik Ship Management
AS, Laksevåg).

M/S VORHOLM (LDQE) (51/-/1960) ex HARTO JUNIOR - 09 ex VIBEKE HELENE
-03 ex FÅRØYBUENI -98 ex FÅRØYBUEN -97 - Sigmund Rød, Fana/Bergen,
ommålt til 49 brt.

M/S WHITE PEARL (LLKR) (32/-/2001) ex CLEOPATRA D=OR - 03 - fra Anders
Karlsen, Gressvik/Fredrikstad til Vega Skyssbåter AS, Vega/Fredrikstad.

November 2011:
M/S CANASTA (LJRQ) (296/1.066/1964) ex BURRO - 84 - fra Finn Olsen Rederi AS,

Bodø til Gildeskål Forskningsstasjon AS, Inndyr/Bodø, omdøpt til BURRO.
M/F FLØYTIND (LJHF) (236/91/1980) fra Torghatten Nord AS, Tromsø til Bergen-

Nordhordland Rutelag AS, Haus, omdøpt til FJORDBAS og hjemsted endret
fra Tromsø til Bergen. I desember til Fjordcharter Norway AS, Haus/Bergen.

M/S GROTANGER (LHNM) (257/-/1995/97) ex KODIAK - 06 - fra HåløyHavservice

63

HERVIK - 69 ex HAUGLAND - 63 ex HETLEVIK - 58 ex HETLEVIK I - 4? - fra

Anne Vivi Bonnevie, Iveland til Jon Eirik Martinsen, Fredrikstad, hjemsted
endret fra Egersund til Fredrikstad.

AS, Engenes til Akvaprins AS c/o Brødrene Karlsen AS, Husøy i Senja, omdøpt
til AKVAPRINS og hjemsted endret fra Molde til Tromsø.

M/S IVAR SENIOR (3YJW) (339/-/|983/01) ex GUNNAR JUNIOR - 98 - fra Kristi
ansund Sjøtransport AS, Kristiansund til Eli Star AS, Averøy/ Kristiansund,
omdøpt til TRITON.

M/S J.M.JOHANSEN (LIBH) (92/-/1949) - fra AS Preco, Oslo til J.M.Johansens
Venner, Fauske, hjemsted endret fra Tromsø til Bodø.

M/S KAR (LKYS) (24/-/1890) ex CARL -48 ex JOHN -11 ex HEGARDT -1892 - fra
Kjell Arne Johansen, Moss til Frei Taubåtservice AS, Frei, hjemsted endret
fra Moss til Kristiansund.

M/S KRAGERØ (3YSB) (25/-/1960) - fra Per Ottesen, USA til Per Kristian Hære,
Drammen, hjemsted endret fra Ålesund til Kragerø.

M/S LOMAX (LEVD) (38/-/1907) ex SJØGUTT - 88 ex SCHELDE - 28 - fra Vestvik
Preserving AS, Auklandshamn/ Bergen til Stav Dykk AS, Auklandshamn c/o
Trond Stava, Haugesund/Bergen.

M/S NEPTUN (LHIM) (42/-/1990) ex HELLU - 94) - fra Tønsberg Taxibåt AS, Tøns-
berg/Haugesund til Tønsberg Kommune, Tønsberg/Haugesund

M/S SCOMBRUS SENIOR (LAPI) (49/-/1965/86/88) ex SCOMBRUS -10 ex GARMY
- 06 ex GAMLE TONNY - 76 ex TONNY - 75 - fra Senjahav AS, Husøy i Senja til
Båtklubben Sør, Hauge i Dalane, hjemsted endret fra Haugesund til Egersund
og slettet i merkeregisteret.

M/S SEA EXPRESS BERGEN (LAIB) (34/-/1988/90/08) ex RYGERØY - 08 ex SEA
EXPRESS - 97 - fra Kaikanten kurs og Konferansesenter AS, Haugesund til
Fjordcharter Norway AS, Haus/Haugesund.

M/S SEA PRINCESS (LLVS) (39/-/1998) ex AFRODITE - 02 - fra Jørgen Nørstenæs,
Oslo til Nani AS, Oslo, hjemsted endret fra Ålesund til Oslo.

M/S SONGVAAR (LEUN) (16/-/1926) - fra Harald Abelsæth, Kristiansand til Vest-
Agder Fylkeskommune v/Kommunekasseren, Kristiansand.

M/S VAGTRANSI (LKLG) (310/468/1965/92) ex VÅGTRANS -07 ex SCANTANK -
03 ex KOPPAREN - 99 ex HABE - 93 ex TUNSTEIN - 74 ex HELLE RIISE - 73

- Arctic Shipping AS, Harstad, omdøpt til AKVATRANS og hjemsted endret
fra Trondheim til Harstad.



M/S WINDBRIS (LJUA) (40/-/1981) ex SJØGAR - 00 - fra Jan Edvard Dahlgren,
Heggedal til Steffen Sæther, Oslo, hjemsted endret fra Bergen til Oslo.

Desember 2011:
M/S AKERØ (LLQJ) (370/-/1954) ex STOKKE - 80 ex FOLLA 78 - fra Terje Berge

Dahl, Stabekk/Drammen til Northwind Shipping AS, Enebakk/Drammen,
omdøpt til NORTHWIND,

M/T AMUNDØY (JXKL) (37/-/1960) ex STÅLSKJÆR - 92 ex NOROL 34 - 86 ex

M/S BOA SIW (LIIO) (286/261/1976/96/97) ex CHEUNG CHAU - 95 ex TIGER
ORCHID - 82 - fra Boa Offshore AS, Trondheim til Boa Shipping AS (Boa
Offshore AS), Trondheim.

Lekter BOABARGE 7 (LK3226) (6.933/-1977) ex BOA 7ex GENMARK106 -87 ex
GENMAR 106 - 80 - fra Boa Offshore AS, Trondheim til Boa Shipping AS,
Trondheim.

Lekter BOABARGE 15 (LK5188) (371/-/1994) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til
Boa Shipping AS (Boa Offshore AS), Trondheim.

Lekter BOABARGE 27 (LK6937) (93/-/2001) - fra Taubåtkompaniet AS, Trondheim

Lekter BOABARGE 32 (LK9948) (1.156/-/2008) - SG Finans AS, Lysaker/ Trond
heim (ISM-ansv.. Boa Offshore AS, Trondheim). Drift til Boa Shipping AS,
Trondheim.

Lekter BOABARGE 36 (LG3025) (9.784/-/2010)- Boa Barge AS, Trondheim (ny
ISM-ansv.: Boa Offshore AS, Trondheim).

Lekter BOABARGE 41 (LG3024) (1.156/-/2008) - Bargevest AS, Jar/Trondheim (ny
ISM-ansv.: Boa Offshore AS, Trondheim).

Lekter BOABARGE 42 (LG3023) (1.156/-/2008) - Boa Shipping AS, Trondheim (ny
ISM-ansv: Boa Offshore AS, Trondheim).

Lekter BOABARGE 45 (LG5883) (209/-/2009) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til
Boa Shipping AS (ISM-ansv: Boa Offshore AS), Trondheim,

Lekter BOABARGE 46 (LG5884) (209/-/2009) - fra Boa Offshore AS, Trondheim til

M/S CHAIA (JWOQ) (29/-/2005) - fra Svein Lang, Bergen til Jan Erik Henriksen, San
defjord, omdøpt til JANTONITA og hjemsted endret fra Bergen til Sandefjord.

M/S CHIEF (LIMG) (99/-/1979) - Boa Offshore AS, Trondheim (ny ISM-ansv: Boa
Offshore AS, Trondheim).

M/F FLEKKO (LKWJ) (287/-/1967) ex LINGE - 08 - M. Hjorteseth Shipping AS,
Mathopen/Bergen, ommålt til 251 brt.

M/S FRØKEN INGEBORG (LENR) (36/-/2007) - fra Taubåtkompaniet AS, Trond
heim til Boa Offshore AS, Trondheim.

M/T GRIP SOLAR (LEIW) (56/-/1965) - Steinar Haltbakk. Kristiansund, omdøpt
til GRIP BUNKER og endret hjemsted fra Oslo til Kristiansund,

M/S JULIE (LJAP) (194/-/1961) ex SOLFÆLL - 97 ex OLAFUR MAGNUSSON - 84
- fra Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen til Myklebusthaug
Invest AS c/o Mikkal Åge Myklebusthaug, Fonnes/Bergen.

Flytedokk LIFTY (LM9784) (5.782/-/1941) - fra Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand/
Ålesund til Fiskerstrand Eiendom AS, Fiskarstrand/Ålesund.

M/F LOPPATIND (LEXH) (175/-/1972) - fra Nordive AS, Loppa/Hammerfest til
Holmgrens Sjøservice AS, Kvalsund/Hammerfest, omdøpt til SJØSERVICE 2,

M/S MIDNOR VIKING (3YJX) (486/650/1996/09) ex ROHAV - 02 - fra Kristi
ansund Sjøtransport AS, Kristiansund til Frøy Sjøtransport AS, Sistranda/
Kristiansund.

M/S MINEHUNTERI (LMBM) (917/-/1994) ex KNM OKSØY -09 - fra Sundkvist
AS, Nesøya/Bergen til Brage Shipping AS, Nesøya/Bergen.

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

M/S MYSTIQUE (3YNK) (49/-/2010) - fra Zurhaar & Rubb AS, Nesttun/Bergen til
Rune Birkeland, Nesttun/Bergen.

M/T MØREBUNKER (LANO) (99/-/1968) ex ESSO 8 - 88 - Steinar Haltbakk, Kris
tiansund, omdøpt til GRIP SOLAR.

M/F NORDIVE I (LEWV) (168/-/1949/71) ex EDØY - 09 ex LOFOTFERJE II - 81
ex GJEMNES - 78 - fra Nordive AS, Kvalsund/Hammerfest til Holmgrens
Sjøservice AS, Kvalsund/Hammerfest, omdøpt til SJØSERVICE 1.

M/S OLEA (LNOK) (31/-/1999) - Mona Kristin Braastad, Oslo, omdøpt til MY

BP 34 - 77 - fra Lerøy Hydrotech AS, Kristiansund til DDB AS (Biotrål AS,
Sistranda), Trondheim/Kristiansund.

til Boa Offshore AS, Trondheim.

Boa Shipping AS (ISM-ansv: Boa Offshore AS), Trondheim.

MIMONA.
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M/S OLYMPIC PRINCESS (LMOH) (3.424/4.170/1999/01) - fra Olympic Princess
KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg til Olympic Ship AS (Olympic Shipping
AS), Fosnavåg.

M/F RENNESØY (LCSA) (3.997/788/1990/92) ex NORDKAPPHORN - 92 - Bokna
fjorden Ferjeselskap AS, Stavanger til Torghatten Nord AS, Tromsø, omdøpt
til TRANØY og hjemsted endret fra Stavanger til Tromsø.

M/S SEA VOYAGE (LLGV) (28/-/1999) ex MORJAMI - 02 - fra Andenes Invest
Groupe ANS (Andreas Haugen), Andenes/Sigerfjord til Andenes Invest Groupe
AS, Andenes/Sigerfjord.

M/T SAGAVIK (LJBA) (49/-/1952) ex SAGA -80 ex ESSOMARIN17 -74 - fra Sagavik
AS, Bergen/Fredrikstad til Sandtorv Shipping AS c/o Sandtorv Maskinservice
AS, Torangsvåg/Fredrikstad.

M/S SEA RESPONS (LIGG) (27/-/1996) ex RESPONS - 09 - fra Trygve Tønnessen,
Haus/Bergen til Kaikanten Kurs & Konferansesenter AS, Haus/Bergen.

M/S STORTIND (LHWF) (43/-/1995) - fra fra Andenes Invest Groupe ANS (Andreas
Haugen), Andenes/Harstad til Andenes Invest Groupe AS, Andenes/ Harstad,

M/S SÆVARD (LMUO) (36/-/2004) - fra Havila AS, Eggesbønes/Fosnavåg til Sævard
DA, Fosnavåg. Deretter omdøpt til SÆVARD SENIOR.

M/S TAMBUR (JXBO) (142/-/1958/87/88) ex TRAUST - 74 - fra Boa Offshore AS,
Trondheim til Boa Shipping AS (ISM-ansv: Boa Offshore AS), Trondheim.

M/F TIDEFJELL (LEKN) (2.869/-/2010)- Tide Sjø AS, Bergen (ny ISM-ansv: Fjordl
MRF AS, Molde).

M/S TORØY (LNPK) (24/-/1946) ex HAUGVALLA - 57 - fra Bjørn Brekke, Drøbak
til Frode Kjærvoll, Klepp Stasjon, hjemsted endret fra Egersund til Stavanger

M/S TUBÅEN (LM5698) (24/-/1976) ex JOHAN SENIOR - 87 - fra Bjorøy & Eker
hovd Dykkerklubb v/Hege Uren Bjorø, Straume/Tromsø til Hardangerdykk,
Odda/Tromsø.

M/S VIBORIA (LJMH) (23/-/1997) - fra Werner Tvenning og Hege Granberg, Trond
heim til Werner Tvenning, Inndyr, og hjemsted endret fra Sarpsborg til Bodø.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2011:
M/T LAURITA (LAZB2) (42.575/68.139/1981/1992/2007/2011) ex NORDIC LAU

RITA - 06 ex NORDIC CHALLENGER - 96 ex HOUSTON ACCORD - 89 - fra

DP Producer AS, Oslo til Floatech (L) Ltd. (repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift:
Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Labuan/Sandefjord. (pt.
til omb. og iflg. Equassis omdøpt til DEEP PRODUCER 1)

M/T TERNEN (LAEX7) (10.549/15.212/2007) ex MARIDA BOREAS -10 - Scandi
nor AS, Brevik/Porsgrunn (endret ISM-ansv: fra STX Norway Offshore AS,
Brattvåg til Nordic Maritime Services AS, Oslo).

November 2011:

M/T KILSTRAUM (LASC5) (2.894/4.618/1988) - fra Marlin Invest AS, Bergen til
Utkilen Shipping AS, Bergen (samme ISM-ansv: Utkilen AS, Bergen).

M/S SKANDIPATAGONIA (LLFR3) (4.641/3.722/2000) - fra Geograph Shipping
II AS, Bergen til DOF Subsea Rederi AS, Bergen (samme ISM-ansv: DOF
Management AS, Storebø).

M/S SKANDI SANTOS (LAGX7) (9.074/5.109/2009) - fra DOF Subsea Shipowning
AS, Bergen til DOF Subsea Rederi AS, Bergen.

Desember 2011:
M/S FOSS (LALX3) (4.471/4.529/1989/1999) ex LYSFOSS -10 - fra Ross Liner KS c/o

Fearnley Finans AS, Oslo til Lorentzens Rederi AS, Oslo (samme ISM-ansv:
DFDS Logistics AS, Oslo)

M/S GEOWAVE CHAMPION (LAJQ6) (9.405/1.810/1994) ex VERONICA II - 06 ex
VERONICA - 02 - Norfield Shipping AS, Torangsvåg/Bergen (har endre IMS
ansvfra Norfield Offshore AS, Torangsvåg til Eidesvik AS, Bømlo).

M/S LYSTIND (LCGF3) (4.471/4.665/1990/1999) - fra Ross Liner KS c/o Fearnley
Finans AS, Oslo til Lorentzens Rederi AS, Oslo (samme ISM-ansv: DFDS
Logistics AS, Oslo)



M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU3) (2.115/1.301/1965/78/00/07) ex ROSS IN
TREPID - 76 ex ROSS KENNEDY - 68 ex CAPE KENNEDY - 66 - Norfield

Shipping As, Torangsvåg/Bergen (endret ISM-ansv,: fra Norfield Offshore
AS, Torangsvåg til Vestland Management AS, Torangsvåg).

M/S OCEAN PEARL (LAGD6) (7.828/5.726/1997/01) ex OCEANIC PEARL - 05
ex MOTHER OF PEARL - 00 ex KULACHAN - 97 - Norfield Shipping As,
Torangsvåg/Bergen (endret ISM-ansv.: fra Norfield Offshore AS, Torangsvåg
til Vestland Management AS, Torangsvåg).

M/S REFLECT RESOLUTION (LAGA6) (3.244/917/1983/00) ex BERGEN RESOLU
TION -10 ex SCAN RESOLUTION -09 ex MAURICE ERWING -05 ex BER

NIER - 90 - Norfield Shipping As, Torangsvåg/Bergen (endret ISM-ansv: fra
Norfield Offshore AS, Torangsvåg til Vestland Management AS, Torangsvåg).

Bergesen har endret adresse fra Oslo til Lysaker

BW AUSTRIA BW CAPTAIN BW DANUTA
BWDENISE BW HAVIS BW HAVFROST
BWHELIOS BWHERMES BW LIBERTY
BW LORD BWPRINCE BWPRICESS
BW SUEZ BOSTON BW SUEZ EVERETT ELÄNDERS LOYALTY

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2011:
M/S ARNØYTRANS (LCVH) (282/356/1926/50/96) ex FISKTRANS - 99 ex ODD

OSCAR - 83 ex JOHAN E - 78 ex POL III - 49 - Skärholmen Invest AS, Klep
pestø/Vardø - slettet 21.10.2011 - som opphugget.

M/S ARVID NERGÅRD (LJSJ) (673/497/1999/01) - Nergård Havfiske AS, Harstad/
Tromsø (T-8-H) - slettet 13.10.2011 - solgt til Canada

M/S BOA HÅREK (LAQF) (145/o/2005) ex ALSANCAK 8 - 07 - Boa Offshore AS,
Trondheim - slettet 14.10.2011 - overført til Boa Offshore AS (Taubåtkompaniet
AS), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HB2558.

M/S BUSTER (LNGG) (133/-/1956) ex JUIST - 73 - Boa Offshore AS, Trondheim,
slettet 11.10.2011 - som opphugget.

M/S FOXEN 2 (LEYZ) (34/-/????) - Skip og Service AS, Sponvika/Halden - slettet
19.10.2011 - solgt til Sverige

M/S SØRFOLD (LNSJ) (727/720/1978) ex NORTH SEA STAR - 09 ex SKARFUR - 05
ex GRINDVIKINGUR -04 - MS Sørfold AS, Tromsø - slettet 17.10.2011 - for
opphugging.

M/S VIKING VISION (LNXF) (9.811/5.539/1993) ex VERITAS VIKING - 07 ex
SARA II - 05 ex VISJON - 99 ex SARA II - 98 ex GIJON - 98 - Eidesvik Ship
ping AS (ISM-ansv: CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg),
Bømlo/ Haugesund - slettet 25.10.2011 - overført til NIS, samme navn med
signal LNXF3.

M/S ÅHAV (LJXT) (145/50/1981) ex HADSEL - 97 - Åhav Shipping AS, Sagvåg/
Haugesund - slettet 04.10.2011 - solgt til utenlandsk eier

November 2011:
M/S ANDØYBUEN (LAOW) (1.806/900/1988) ex VAREGG - 08 ex MØGSTERTRÅL -

99 ex TAMPEN - 96 - Prestfjord Havfiske AS, Myre/Harstad (N-230-SO) - slettet
01.11.2011 - solgt til Murraan Seafood Co. Ltd., Murmansk, Russland omdøpt
til MELKART-3 med signal UBYH5.

M/S BALLSTAD (LJIF) (615/549/1969/84) - Nordøytrål AS, Fosnavåg/Svolvær (M-
206-HØ) - slettet 21.11.2011 som opphugget.

M/S BLÅHAV (LM2791) (65-/-/198586/96/97) ex VASSHOLM -10 - Tigofisk AS,
Ålesund/Bodø (M-251-A) - slettet 24.11.2011 som opphugget v/ Celsa Arme-
ringsjern, Mo i Rana,

M/S EIDE GUARDII (LEDL) (276/-/1959) - Johannes Malvin Eide, Høylandsbygd/
Bergen - slettet 11.11.2011 som opphugget.

M/S KV FARM (LNRF) (761/388/2007) - SEB Njord AS (ISM-ansv: Reinøy Ship
ping AS, Fosnavåg), Oslo/fosnavåg - slettet 30.11.2011 - solgt til Forsvarets
Logistikkorganisasjon FLO, samme navn.

M/S KV HEIMDAL (LNRR) (761/388/2007)- samme som KV FARM
M/S KV NJORD (LNRC) (761/388/2007) - samme som KV FARM
M/S KV NORNEN (LNPS) (761/388/2006) - samme som KV FARM

65

M/S KV TOR (LNRO) (761/388/2007) - samme som KV FARM
M/S KVITSKJÆR (LGYE) (158/-/1978/84) ex FJELLDUR - 01 ex ÅKERØY - 99 ex

KVITSKJÆR - 95 ex SJØVARDEN - 92 ex HØYLAND - 87 ex BOUNTIFUL -
78 - Brennåværing AS c/o Torgeir Fagertun, Værøy/Bodø (N-110-VR) - slettet
15.11.2011 som opphugget.

M/F LANDEGO (LKRR) (313/203/1973) ex LAVANGEN - 03 ex FOLKESTAD - 96
- Norsk Megling & Auksjon AS, Bodø/Narvik - slettet 14.11.2011 - solgt til
Kamerun

Desember 2011:
M/S AASTIND (LANM) (998/2.218/1968/85) ex VESTBULK - 91 ex AASVÆR - 85

ex TORPO - 83 - West-Trans Bulk AS (ISM-ansv, Karmøy Skipsconsult Mana
gement AS, Skudneshanv), Torvastad/Haugesund - slettet 05.12.2011 - overfør
til Saint Kitts og Nevis

Flytekran BOALIFT (LKAO) (574/-/1910) ex OLE I ex BÅSEN - Boa Shipping AS,
Trondheim, slettet 20.12.2011 som opphugget.

M/S BUTTERFLY (LFLE) (322/-/1975) - Engenes Fiskeriselskap AS, Engenes/
Harstad (T-3-I) - slettet 23.12.2011 som opphugget,

Lekter DANITRA (LK6789) (196/-/1992) ex CLEMERT GIS V - Rammehuset Rei-
dar Olsen (Reidar Magne Hjalmar Osen), Bergen - slettet 21.12.2011 - solgt
til Sverige

M/S LINN KRISTIN (LLTG) (597/765/1962) ex MEILANDSVÆRING - 05 ex
FONNLAND - 02 ex GARDEGG - 71 ex BONN - 68 - Nordanlinjen AS c/o Signe
Karoline Aanestad, Sandnes/Haugesund - slettet 02.12.2011 som opphugget.

M/T NORDHAUG (LAVW) (61/-/1965) - Tank og Masse-Transport AS, Kleppestø/
Bergen - slettet 20.12.2011 - solgt til Lithauen

M/S NORTHERN RIVER (LNPI) (3.605/4.550/1998) - Deep Oceab Shipping AS
(Deepocean AS), Haugesund/Fosnavåg - slettet 23.12.2011 - solgt til Serco
Ltd., Storbritannia, omdøpt til SD NORTHERN RIVER med signal 2FDV4.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Mars 2011:
M/T HULDER (LACH6) (24.248/39.749/1988) ex JETTE - 04 ex CATHAY - 04 ex

TOMIS SOUTH - 01 ex BRAZI - 91 - Hulder Shipping SA (Kjelman Shipping
AS), Lugano/Oslo - slettet 03.03.2011 - solgt til SM Carriers SA (Shipmate Pte.
Ltd.), Basseterre, Saint Kitts og Nevis, omdøpt til HULDA med signal V4F12.

Mai 2011:

M/S JORITA (LACQ4) (23.981/36.663/1985) - Ugland Shipping AS (Ugland Marine
Services AS), Grimstad - slettet 11.05.2011 - solgt til Blue Link Holding SA
(Strand Management SA), Panama, omdøpt til WHITE ARROW med signal
3FUY4.

Juni 2011:
M/S NORMAND FLIPPER (LLUF3) (3.396/4.276/2003) - Solstad Offshore Asia

Pacific Ltd. (Solstad Shipping AS), Singapore/Skudeneshavn - slettet 01.06.2011
- overført til NOR, samme navn med signal LCRC.

Oktober 2011:
M/T EVI KNUTSEN (LAGP3) (72.120/126.352/1988) ex EVITA - 06 - Knutsen

Bøyelaster XI AS (Ugland Marine Services AS, Grimstad), Haugesund - slettet
17.10.2011 - solgt til Tuvalo for opph.

M/S PRIDE OF TELEMARK (LNTC3) (28.559/3.810/1983) ex ALKMINIA -05 ex
PRIDE OF PROVENCE - 04 ex P & O PROVENCE - 03 ex P & OSL PROVENCE -
02 ex STENA EMPEREUR - 98 ex STENA JUTLANDICA - 96 - Taubåtkompaniet
AS, Trondheim - slettet 27.10.2011 - solgt til opphugging.

M/S REM SERVER (LAMF7) (4.590/5.100/2011) - Rem Supply AS (Rem Maritime
AS), Fosnavåg - slettet 28.10.2011 - overført til NOR, samme navn med signal
LCLU.

M/S SPAR JADE (LAUQ2) (18.011/30.674/1985) ex FEDERAL AALESUND - 97 ex
FIONA MARY - 93 - Spar Shipping AS, Kokstad/Bergen - slettet 25.10.2011
- solgt til Shark Maritime S.A.(Sifnos Navigation S.A.), Panama, omdøpt til
SIFNOS MARE med signal 3FXZ5.



November 2011:
M/S BERGE STAHL (LATO2) (175.720/364.767/1986) - Berge Bulk (Norway) AS,

Oslo/Stavanger - slettet 28.11.2011 - solt til Berge Stahl Co. SA (Berge Bulk
(Norway) AS), Douglas, Isle of Man, samme navn med signal 2EZE5.

M/T KILSTRAUM (LASC5) (2.894/4.618/1988) - Utkilen Shipping AS (Utkilen AS),

M/T SINBAD (LACJ6) (5.582/8.145/1981) ex KEMIRA - 04 - Evelina Shipping AB
(Falck Management AS, Aksdal), Gøteborg/Haugesund - slettet 04.11.2011 -
solgt til opphugging.

M/S SKANDI FEISTEIN (LAMP7) (3.959/4.700/2011) - PSV Invest I AS (DOP
Management AS, Storebø), Oslo/Bergen - slettet 29.11.2011 - overført til NOR,
samme navn med signal LDAC.

M/S SOLVIK SUPPLIER (LALE7) (4.366/4,900/2011) - Solvik Hull Supplier II AS
(Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen - slettet 11,11.2011 - overført
til NOR, samme navn med signal LCYQ.

Desember 2011:
M/T BW CAPTAIN (LALH4) (45.032/56.945/1991) ex BERGE CAPTAIN - 06 - BW

Captain Ltd. (repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Fleet Management AS,
Lysaker), Hamilton/Stavanger - slettet 23.12.2011 - solt til PT Newship Nusa
bersama, Indonesia, omdøpt til NUSA BRIGHT med signal POIS.

M/S HÖEGH TROTTER (LAX05) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TROTTER - 05
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet
05.12.2011 solgt til opphugging.

M/S LADY CHRISTINE (LARM5) (2.191/2.050/1985) ex SHELF SUPPORTER - 01
- Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS,
ISM-ansv.: Farstad Shippig ASA), Ålesund - slettet 20.12.2011 - solgt til utlandet

M/S OLYMPIC ELECTRA (LAOG7) (3.140/3.000/2011) - Olympic Venture KS
(Olympic Shipping AS), Fosnavåg - slettet 13.12.2011 - overført til NOR, samme
navn med signal LCZX.

M/S SILVER STATT (LAEI7) (6.420/6.807/1981) ex CAPE CAVO - 08 ex CAPE COD -
93 - Silver Statt AS (Fjord Shipping AS), Florø/Måløy - slettet 30.12.2011 - solgt
til Sea Global Marine SA (Laskaridis Shipping Co. Ltd.), Panama, omdøpt til
FRIO ATLANTIC med signal 3EXR3.

M/S TUG MERCUR (LAOU5) (324/-/1964) ex MERCUR - 00 - Porto Shipping
Limited (repr.: Jan Erik Holvik, drift: Fjord Shipping AS, Måløy) Douglas/
Måløy - slettet 19.12.2011 - solgt til opphugging.

M/S TUG NESTOR (LAOV5) (236/71972) ex NESTOR - 00 - Porto Shipping Limited
(repr.: Jan Erik Holvik, drift: Fjord Shipping AS, Måløy) Douglas/Måløy - slettet
19.12.2011 - solgt til opphugging.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2011:
M/S AUSTERFJORD (LJZO) (1,192/1.475/1999) ex MØGSTERFJORD -10 - fra Øst

erbris AS, Torangsvåg/Bergen til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen (H-84-AV).
M/S BAASGRUNN (LJWC) (93/71981) - fra Brødrene Arntsen ANS Partr. (Tommy

Eivind Arntsen), Napp/Bodø til Napp Kystfiske AS, Napp/Bodø (N-79-F)..
M/S BREIVANG (LJQU) (771951) - fra Najaden Fiskeri AS. Skudeneshavn/

Fredrikstad til Vestervåg AS, Florø/Fredrikstad (SF-25-F). Deretter tilbake til
Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn/Fredrikstad (R-225-K).

M/S ENGDAL JUNIOR (LJSU) (126/67/1981/98/01) ex GANGSTAD - 05 ex
KRYSTAD - 01 ex SKJOLDEVÆRING - 95 ex MOLLAVÆRING - 91 ex LIND
JUNIOR - 88 ex SIVERTSEN JUNIOR - 85 - fra Partrederiet Arve Engal ANS
(Tommy Engdal), Krakhella/Molde til Vibeke Helene AS c/o Egil Uthaug,
Byrknesøy/Molde (SF-35-G). I november til Sandøy AS, Averøy/Molde, omdøpt
til SANDØY JUNIOR (M-35-AV).

M/S FUGLØYTIND (JXIX) (136/71986/97) ex FUGLØYFJELL -11 ex IRIS BEATE -06
ex TANJA MARIE - 93 ex LINN THERESE - 89 - fra Arnøytind AS, Skjervøy/
Tromsø til Botnhamn Sjø AS, Botnhamn/Tromsø (T-153-LK). I november
tilbake til Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø (T-501-S).

Bergen - slettet 09.11.2011 - solgt til Russland, ASupplier@ Co. Ltd.(000 Sna
bzhenets) (JSC Fortune Tankers), omdøpt til SNABZHENETS reg. i Freetown,
Sierra Leone, med signal 9LC2125.
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M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/71957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Sen
jahav AS, Husøy i Senja/Sortland til Jarle Hardy (Jarle Otto Hardy), Værøy/
Sortland (N-45-VR).

M/S HEBEII (LHJE) (99/71966/80/81/01) ex NARGTIND -96 ex DEBITOR -95 -
fra Alfred Pedersen c/o Alfred Lagård Pedersen, Svolvær/Sandnessjøen til
Fiskebåtrederiet Hebe II AS, Svolvær/Sandnessjøen (N-330-V).

M/S HELLSEGGA (LM6578) (23/71978) ex BALLSTADVÆRING -10 - fra Morten
Nilsen, Sørvågen/Svolvær til Mikal Steffensen, Myre/Svolvær (N-160-0).

M/S INGER VICTORIA (JXAC) (123/71986/89) ex FJELLSEGGA -10 - fra Mikal
Solhaug, Båtsfjord/Vadsø til K2 Fisk AS, Kvalfjord/Vadsø (F-128-A). Deretter
tilbake til Mikal Solhaug, Båtsfjord/Vadsø (F-78-BD).

M/S JOHAN FEYER (LJYE) (599/72000) - Feyer AS, Egersund (R-4-ES), ommålt
til 856 brt.

M/S JOHN-IVAR (LK3928) (24/71950) - fra Partrederiet MK Frøkna ANS (Jonny
Sevaldsen), Engan/Vadsø til Mikal Steffensen, Myre/Vadsø (N-110-0), I no
vember til Halvorsen ANS (Kjell Even Halvorsen), Reipå/Vadsø (N-13-ME).

M/S LEINEBRIS (LIWR) (935/71997) - fra Leinebris 1 AS, Leinøy/Ålesund til
Leinebris AS, Fosnavåg/Ålesund (M-505-HØ).

M/S NESEJENTA (LAVO) (354/72008) - Nesefisk AS c/o August Fjeldskår, Span
gereid/Mandal, omdøpt til NESEJENTA I (VA-82-LS).

M/S PIRAJA (LMTJ) (566/71982/85/97/11) - fra Piraya ANS (Kristoffer Pettersen),
Flekkerøy til Piraya AS, Flekkerøy/Kristiansand (VA-95-K).

M/S POLAR ATLANTIC (LGML) (303/-/1978) ex MELØYFISK - 08 ex FERNANDO
- 00 - fra Polar Atlantic AS, Ørnes/Bodø til Øytrans AS, Myre/Bodø (N-53-0).
I november tilbake til Polar Atlantic AS, Ørnes/Bodø (N-54-ME).

M/S REINEFANGST (LMEC) (157/-/2003) - fra Reinefangst AS, Reine/Svolvær til
Malnesfjord AS, Reine/Svolvær (N-86-MS). I desember tilbake til Reinefangst
AS, Reine/Svolvær (N-86-MS).

M/S ROLF ASBJØRN (LLMI) (397/180/2001) ex MELØYFJORD -11 ex TORGERSEN
- 04 - fra Nordkappjenta Fiskeriselskap AS c/o Willy Nyvoll, Honningsvåg/
Tromsø til Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Tromsø (T-515-LK).

M/S RØSTVÆRING (LM4001) (36/71969/87/93) ex ULVÅGSUND - 83 ex HELGE
HAMNER - 83 ex DIANA - 75 - fra Øystein Røynmo, Røst/Svolvær til Eg
gumsværing AS, Bøstad/Svolvær (N-140-W). I desember til Steinfjordfisk
AS, Bøstad/Svolvær (N-140-W).

M/S SILVERVÅG (LKZV) (188/-/2000) ex SILVERVÅG SENIOR - 09 ex METTE
HELENE - 09 - fra Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn til Høvågtrål AS.
Høvåg, omdøpt til HØVÅGTRÅL og hjemsted endret fra Skudeneshavn til
Lillesand (AA-2-L).

M/S SKLINNAII (LIAJ) (328/71979/85/96/01) ex STÅLFINN JR. -01 ex STÅLFINN
- 00 ex BASTESEN - 89 - fra Kvaløy Kystfiske AS, Ellingsøy/ Brønnøysund til
Stokke senior AS c/o Sande Regnskapskontor AS, Larsnes/ Brønnøysund
(M-53-S). I november til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/ Brønnøysund
(M-2-SØ).

M/S SNARSETVÅG (LK4544) (42/-/1992/94) ex TOPAS -11 ex OSVÅG -07 ex KA
MØYBAS - 05 ex MELØYBAS - 01 ex STIG HARRY I - 98 ex STIG HARRY - 98

- fra Br. Olsen PR. DA (Hjalmar Arthur Olsen), Straumsjøen/Svolvær til Snar
setværing AS c/o Hjalmar Olsen Nilsåen, Straumsjøen/Svolvær (N-161-BØ).

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/71978/92) - fra Einar Erlend AS, Engavågen/
Bodø til Kransvik AS, Sørvågen/Bodø (N-60-MS).

M/S STAALØY (3YKA) (886/72011) - fra Torbas AS, Måløy til Staaløy AS v/ Hans
Magnus Drønen, Torangsvåg, hjemsted endret fra Måløy til Bergen (H-95-AV).

M/S THORSHØVDI (LAWR) (9.432/8.664/1999/2007) ex VLIEBORG - 07 - fra Krill-
sea Group AS, Fosnavåg til Aker Biomarine Antarctic II AS, Stamsund, omdøpt
til ANTARCTIC SEA og hjemsted endret fra Fosnavåg til Svolvær (N-75-W).

M/S TILJE (LICN) (170/71996) ex HOVDEN SENIOR - 06 - fra Bjørnø AS, Myre/
Svolvær til Reinefangst AS, Reine/Måløy (N-19-MS). I desember til Malnes
fjord AS, Reine, omdøpt til ANNA-SOFIE og hjemsted endret fra Måløy til
Svolvær (N-19-MS).

M/S VESTFART (LKDOJ (811/71977/09) ex HERØYTRÅL - 97 ex KAROLØS - 84 -
fra Partrederiet Vestfart ANS (Magne Grotle), Bremanger/Florø til Vestfart
AS, Bremanger/Florø (SF-5-B).



November 2011:
M/S ATHENA (LAPP) (318/-/2008) - fra Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne

Bårdsen), Vedavågen/Kopervik til Korneliussen Fiskeriselskap AS, Skjervøy/
Kopervik (T-163-S). Deretter til Tustern AS, Husøy i Senja, omdøpt til FOR
TUNA og hjemsted endret fra Kopervik til Tromsø (T-161-LK).

M/S DAG VIGGO (LM4697) (39/-/1973/98) - fra Partrederiet Dag Viggo DA (Viggo
Ingebrigtsen), Reine/Svolvær til Dag Viggo AS, Reine/Svolvær (N-73-MS).

M/S DISKO (LLIG) (681/-/2001) ex BROEGG - 05 - fra Disko Havfiske AS, Brattvåg/
Ålesund til Torg Invest AS, Valderøya/Ålesund, omdøpt til NORDORN (M
-185-G). I desember tilbake til Disko Havfiske AS, Brattvåg (M-185-G), deretter
til Nordnes AS, Valderøya/Ålesund (M-185-G).

M/S ELVIRA 111 (LK5335) (50/-/1988/05) ex HAVSTEGG - 09 ex MILJANA - 05 ex
EJELLVANG - 91 - fra Elvira AS, Kopervik til Espen H. Nilsen (Espen Henry
Wahl Nilsen), Dyrvik/Kopervik (ST-260-F). Deretter til Elvira AS, Kopervik
(R-62-K).

M/S FLAKSTADTIND (LDFC) (24/-/1950/98) - fra Mirsel AS, Sørvågen/Svolvær
til Sulugutt AS, Lurøy/Svolvær (N-77-L).

M/S FLANDER (LKLA) (29/-/1956/73/75) ex LAGUN - 73 - fra THL Fiskeri AS,
Bømlo/Kristiansand til Kalve & Tøkje AS, Bekkjarvik/Kristiansand (H-158-AV)

M/S HERSLEB (LIBU) (49/-/1954/92) - fra Gudmund Sture Rognan, Myre/ Kris
tiansund til Myrebuen AS, Myre/Kristiansund (N-160-0). I desember til
Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre/Kristiansund (N-160-0).

M/S KABA (3YBZ) (24/-/1957) - fra Grønholm M/S Fiskebåtrederi, Nordstrøno/
Stavanger til Øystein Waage, Rubbestadneset/Stavanger (H-330-B).

M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND -10 - fra Senjen Sjø As, Husøy
i Senja/Svolvær til Kjølva AS, Fjordgard/Svolvær (T-119-LK).

M/S KVATRO (LJDJ) (284/-/1997/06/07) - fra Fræna Kystfiske AS, Elnesvågen/
Molde til Nybo Holding AS, Midsund/Molde (M-51-MD). I desember til Fræna
Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde (M-52-F).

M/S KÅRSTEIN (LCVB) (48/71963/82/00) - fra Havstål AS, Ålesund/Hammerfest
til Brattholm Invest AS, Fosnavåg/Hammerfest (M-106-HØ).

M/S LEIF JUNIOR (JXSK) (166/-/1987) ex OLE ELVAN - 99 - fra Lofotskrei AS,
Bøstad/Sortland til Steinijordfisk AS, Bøstad/Sortland (N-l-W).

M/S LISE-BEATE (LLYL) (436/-/2002/09) - fra Oddvar Nes AS, Botnhamn/Tromsø
til Berner Nygård c/o Berner Matheus Nygård, Napp/Tromsø (N-56-F). I
desember til Oddvar Nes AS, Botnhamn/Tromsø (T-100-LK).

M/S MYREBUEN (LCGV) (471/-/1984/00/08) ex MYREBUEN I - 08 ex STELLA
NOVA - 08 ex SEAN POL - 06 - fra Myrebuen AS, Myre til Atløy Fisk AS, Atløy,
omdøpt til ATLØY VIKING og ommålt til 499 brt. (SF-8-A). I desember ble
hjemsted endret til Florø.

M/S NESEJENTAI (LAVO) (354/-/2008) ex NESEJENTA -11 - fra Nesefisk AS
c/o August Fjeldskår, Spangereid til Hauge Kystfiske AS, Ålesund, omdøpt
til HAUGE JUNIOR og hjemsted endret fra Mandal til Ålesund (M-80-A).

M/S NEVERFJORD (LLYH) (207/-/2002/06) - fra Andersen Fiskebåtrederi AS,
Kvalsund/Hammerfest til Årøyfisk AS, Alta/Hammerfest, omdøpt til ÅRØY-
FISK (F-100-A).

M/S OLAGUTT (LLRW) (230/-/2001) ex OLAGUTTI -03 - fra Olagutt AS, Sortland
til Dag Ivar Knutsen AS, Myre/Sortland (N-76-0). Deretter tilbake til Olagutt
AS, Sortland (N-l-SO). I desember ommålt til 344 brt.

M/S OLGRUNN (LM6795) (23/-/1979) - fra Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær til
Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Svolvær (M-110-A).

M/S ORKAN (LLXC) (37/-/1967/92/95/96) - fra Hansen Rederi AS c/o Båragutt
AS, Tromsø/Sandnessjøen til Ocean Fiskeri AS, Ellingsøy/Sandnessjøen
(M-204-A). I desember til Kransvik AS, Sørvågen/Sandnessjøen (N-79-MS).

M/S RADEK (LAHA) (383/-/2007) ex ROSENBORG - 08 - fra Hargo Fiskeriselskap
AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen til Partrederiet Kolbjørn ANS
(Harald Knut Møgster), Kolbeinsvik/Bergen (H-8-AV). Deretter tilbake til
Hargo Fiskeriselskap AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen (H-8-AV).

M/S SCOMBRUS (JXSF) (76/-/1987/90/92/98) ex SOLBRIS SENIOR -10 ex HARTO
JUNIOR - 00 ex OPAL - 90 - Tollevik AS, Haugesund, omdøpt til SCOMBRUS
JR. (R-l-H).

M/S SEGLA (LLZL) (436/-/2002/11) - fra Segla Fiskebåtrederi AS, Fjordgard/Tromsø
til Kjølva AS, Fjordgard/Tromsø (T-50-LK). I desember tilbake til Segla Fiske
båtrederi AS, Fjordgard/Tromsø (T-50-LK).

M/S SKUDE SENIOR (LCGU) (398/-/1968/08) ex PERNILLE FROM - 08 - STROM
BOLIII -05 ex STROMBOLI -04 ex BENTHE LOTH -79 ex STROMBOLI -75
ex FANO - 72 - Partrederiet Najaden ANS (Jostein Knutsvik), Skudeneshavn,
ommålt til 405 brt. (R-4-K).

M/S SLETTHOLMEN (LAVF) (466/-/2008) - fra Lurøyværing AS, Lurøy/
Sandnessjøen til Sulugutt AS, Lurøy/Sandnessjøen (N-110-L).

M/S STRAUMVÆRING (LM4428) (20/-/1971) - fra Martin Kristensen, Gravdal/
Svolvær til Straumværing AS, Leknes/Svolvær (N-336-W).

M/S STRØMSNES (LJQQ) (377/-/1999) ex ASBJØRN SELSBANE - 08 - Sørøyfisk
AS, Ellingsøy/Harstad, omdøpt til SØRØYFISK (M-20-A).

M/S STÅLEGG(3YQP) (789/-/1980) ex CASABLANKA -10 ex HALLAKLETTUR
- 06 ex WESTWARD - 03 ex RADIANT STAR - 98 ex SHEANNE - 95 - fra

Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund til Nybo Holding AS, Midsund/
Ålesund (M-22-MD),

M/S SØRØYFISK (LMCH) (242/-/1976/02) ex NYSTRØM -11 ex STELLA VI
KING - 09 ex STEPHENS - 03 - fra Sørøyfisk AS, Ellingsøy til Tollevik AS,
Haugesund, omdøpt til SCOMBRUS og hjemsted endret fra Ålesund til
Haugesund (R-17-H).

M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad til Roger
Johansen, Rørvik/Fredrikstad (NT-21-V). Deretter til Topas Kystfiske AS c/o
Arild Gjøsund, Valderøya/Fredrikstad (M-39-G). I desember til Storegg AS,
Ellingsøy/Fredrikstad (M-18-A).

M/S TRIO 2 (LHHB) (82/-/1978) ex TRIO - 09 ex VIBEKE HELENE - 08 ex
TRONDSKJÆR - 04 ex H.FAGERHAUG - 98 ex EDEL MARIANNE - 95 ex
BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex SKARBAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81
- fra Trønderkari AS, Rørvik/Bergen til Aqua Lofoten Coast Adventure AS,
Reine/ Bergen (NT-51-V).

M/S TROGANGEN (LEOE) (49/-/1955/82) ex A.HERMOD - 81 - fra Bengt Ber
svendsen, Svolvær/Stokmarknes til Ringbas AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Stokmarknes (SF-26-V).

M/S VEAGUTT(LCFH) (205/-/1983) ex HERINGSHAI - 08 - Westfisk AS, Åkrehamn/
Kopervik, ommålt til 185 brt. (R-l-K).

M/S ÆSØYBUEN (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ex TOJAKO - 05 ex VESTFJOR -
88 - fraÆsøybuen AS, Sør-Skorpa/Kristiansund til Stormhav AS, Bremanger/
Kristiansund (SF-8-B). I desember til Frøybas AS, Kalvåg/Kristiansund (SF-8-B).

M/S ÆSØYBUEN JUNIOR (LK3243) (39/-/1988/96/04) ex ÆSØYBUEN - 05 - fra
Korneliussen Fiskeriselskap AS, Skjervøy/Florø til Båragutt Havfiske AS,
Tromsø/Florø (T-141-T), deretter til Breivik Senior AS, Husøy i Senja/Florø
(T-347-LKJ.I desember til Ørsnesfisk AS, Kabelvåg, omdøpt til VEGARD og
hjemsted endret fra Florø til Svolvær (N-62-V).

Desember 2011:

M/S ANN BRITA (LMMU) (78/-/1969) - Ann Brita AS, Reine/Svolvær, fått nytt
fiskerimerke (N-298-MS).

M/S ATLØYBUEN (JXSE) (263/220/1988) ex POLARVIND - 07 ex MYREBUEN - 02
ex MOGUTT - 93 - fra Atløy Fisk AS, Atløy/Florø til Partrederiet Oma ANS
(Anfinn Lars Sekkingstad, Bekkjarvik/Florø, omdøpt til HARGO (H-20-AV).

M/S EDNA SYNNØVE (LLJD) (79/-/2000) ex INGO -11 - fra Espen H. Nilsen c/o
Espen Henry Wahl Nilsen, Dyrvik/Trondheim til Espen Nilsen AS, Dyrvik/
Trondheim (ST-18-F).

M/S HAVBAS (LHWO) (652/-/1979/83/87/03) ex SVANODD - 08 ex VADHOLMEN -
03 ex FRUHOLMEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA
JOHNSEN - 89 - fra Lifisk AS, Straume/Tromsø til Julia AS, Krokelvdalen/
Tromsø (T-71-T). Deretter til Kamøyfisk AS, Bekkjarvik/Tromsø (H-178-AV).

M/S HUSØY (3YAL) (24/-/1957) ex SKJELØYSUND -10 - fra Arne Kristian Holm,
Vormedal/Kopervik til John Arne Holm, Vormedal/Kopervik (R-107-K).

M/S JARSTEIN (3YZD) (-/-1960) - fra Sigurd Jøsang, Bokn/Skudeneshavn til
Trønderhav AS, Husbysjøen/Skudeneshavn (ST-16-RS).

M/S KATHRIN G (LCCX) (420/-/1966/74) ex ADENIA - 08 ex STELLA POLARIS AF
FOTÖ - 06 ex ADENIA - 02 ex TORBAS Jr. - 98 ex TORBAS - 97 ex BRØDRENE
NILSEN - 88 ex SKARODD - 83 ex ARTUS - 72 - fra Midsund Fiskebåtrederi AS,
Skodje til Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg, omdøpt til VITORIA G
og hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansund (M-10-H).



M/S LOVUNDVÅÆRING (LHSS) (120/-/1995/99) ex OLE-GUNNAR - 04 ex BJØRN
ROALD -02 ex BRATTSKJÆRI -01 ex BRATTSKJÆR -01 - fra Lovundværing
AS, Lovund til Kurt Håkonsen c/o Kurt Sten Arne Håkonsen, Stamsund,
omdøpt til LOFOTHAV og hjemsted endret fra Namsos til Svolvær (N-22-W).

M/S ODD LUNDBERG (LJRP) (768/785/2000/03) - fra Lundberg International
AS, Gratangen/Harstad til Odd Lundberg AS, Gratangen/Harstad (T-lll-G).

M/S REMO (LDWS) (96/-/1991) - fra Ringbas AS c/o Maritim Næringspark, Rau-

M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.448/-/1995) ex STROMBOLI -11 ex TORBAS -10
ex CHRIS ANDRA - 04 - Rødholmen AS, Lødingen/Harstad, ommålt til 1.874
brt. (N-118-LN).

M/S RØTTINGØY (LCNX) (1.302/-/1994) ex BULAND -11 ex PAULA -11 - Dales
Rederi AS, Lepsøy/ Bergen, ommålt til 1.327 brt. (H-4-O).

M/S SKOLMEN (LJOB) (340/-/1998) - fra Lofotskrei AS, Bøstad/Svolvær til Stein
fjordfisk AS, Bøstad/Svolvær (N-25-W).

M/S SKÅRHOLM (LDYM) (96/-/1976/99) -ex PIRION -11 - fra Skår AS, Åkrehamn
til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Åkrehamn (N-91-BR). Deretter
tilbake til Skår AS, Åkrehamn (R-242-K).

deberg/Måløy til Sørinwest AS, Sagvåg/Måløy (H-21-FJ).

M/S STAR (LMUV) (23/-/1943/57/78) - fra Bård Tollefsen, Mortenhals/Tromsø til
Bård Ivar Tollefsen, Mortenhals/Tromsø (T-44-B).

M/S SVANEN (LDUO) (13/-/1942) - fra Br. Olsen PR DA (Geir Johny Olsen), Straum
sjøen/Vardø til Kenneth Olsen, Straumsjøen/Vardø (N-42-BØ).

M/S THALES (LDYC) (356/-/1967) ex SILVERFORS - 08 ex SØLVSKJER - 04 - ex
SOLVÅR VIKING - 97 ex LIASKJÆREN - 90 ex STORHAV - 89 ex GLOM
FJORD - 86 - fra MS Nordfold AS, Tromsø til Nordvesttrans AS (ISM-ansv.:
Fjordbulk AS, Bodø), Bodø, omdøpt til VÆRØYTRANS og hjemsted endret
fra Tromsø til Bodø (T-35-T).

M/S VESTBUEN (LJDT) (161/-/1988) ex JONINA - 98 ex GLODANES - 91 - fra
Havstål AS, Ålesund til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund (M-8-S).

M/S VITORIA G (LCHJ) (499/537/1984/08) ex NORDICIV -08 ex VIKINGBANK -06
ex UNITY - 06 ex UNITYB - 95 ex PATHWAY - 95 - fra Klaring ANS (Ludvik
Gjendemsjø), Brattvåg/Ålesund til Midsund Fiskebåtrederi AS, Ålesund,
omdøpt til KATHRIN G (M-20-MD).

NSS Fotosamling

Tramp og linjeskip/ NSS Jenssensamlingen, alle i svart/hvitt.

Standardformat vil fra nå av være 1 3 x 1 1 cm med hvit kant.

Frisene er:

Format Pris medlem Pris ikke-medlem

11x13 cm NOK 10 NOK 15

1 1 xl 6 cm NOK 13 NOK 18

13x1 8 cm NOK 15 NOK 20

Porto kommer i tillegg

SANDLI 1920 TAI PING 1959 TØNSBERGFJORD 1930

SIRENES 1939 TAI PING YANG 1929 URTER 1918

SKIENSFJORD 1958 TAI YIN 1929 UTSIRE 1918

SNAR 1920 TAMERLANE 1936 VALDEMAR SKOGLAND 1921

SOL JEAN 1948 THOMAS HAALAND 1920 VALETTA 1957

SOL LAILA 1 952 THOR ODLAND 1955 . VESLEFJELL 1951

SOLDROTT 1939 THORSRIVER 1959 VIBRAN NJORD 1949

SOMMERV1LLE 1956 TRINIDAD 1943 VIGRAFJORD 1955

SONNY 1948 TRONDANGER 1932 VILLANGER 1925

SUN KAREN 1945 TYR 1944 ZEPHYROS 1919

Bestilling sendes fil:

TERJE NILSEN

Sverdrups gate 33, leil B201,4007 STAVANGER

epost: tnil4@broadpark.no



NORSK 1973
KIPSFARTSHISTORISK

SELSKAP

Velkommen til en hyggelig maritim weekend i Farsund

Farsund
Byen ved havet

Årsmøte
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Farsund 2.-3. juni 2012
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Kysten er klar; velkommen til Farsundf
I sin tid verdens største sjøfartsby beregnet pr innbyggerf

FOTO: FARSUND KOMMUNE

Farsund ble registrert som ladested og tollsted i 1795, og det var «kongen i Farsund»

Joakim Brinch Lund som var arkitekten bak dette. Joakim B. Lund blir sett på som
grunnleggeren av Farsund. I hans tid ble både Farsund rådhus Flusan og Frelserens
Kirke bygd. Han drev et stort handelshus, og engasjerte seg innen hummereksport,

sildefiske, og drev utstrakt utenriks handel spesielt med Holland og England. Han var også en
stor aktør som skipsreder på slutten av 1700 tallet og begynnelsen av 1800 tallet.

En sensommernatt i 1901 ble Farsund rammet av en katastrofe, en storbrann la det meste av

byen i aske. For byens befolkning var det som å miste sin historie. Etter brannen ble det blant
annet bygget ny kirke på de gamle murene i gammel stil, mens den nye skolen, og oppbyg
gingen av den nye byen ble bygget i Sveitserstil. Sentrumsbebyggelsen i Farsund er i nasjonal
sammenheng av relativt ny dato, likevel mener stadig flere at byen bør vernes.

Fra rederby til industrikommune
Farsund er kjent verden over for sin skipsfart, og ble i 1957 av Norges rederforbund erklært
som den byen i verden med størst tonnage. For dere som kommer til landsmøtet vil det være av
interesse at Farsund helt fra 16-1700 tallet har vært en av Norges største sjøfartsbyer. Dette vil
jeg anta at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har bedre kunnskap om enn de fleste, jeg nevner
allikevel at vi på begynnelsen av 1800 tallet kapret flest skip, at vi som nevnt en tid på 1950 tallet
hadde størst tonnage regnet pr. innbygger, og at vi i 2010 hadde flest kaprede skip pr. innbygger.

På slutten av 1960 tallet begynte industrietableringen i Farsund, og på det meste har det vært
over 1200 industriarbeidsplasser i kommunen. Dette har blitt betydelig redusert, og Farsund
har de siste 10 årene hatt en reduksjon på ca 350 arbeidsplasser med størst tilbakegang innenfor
industri. For å stoppe den negative trenden har kommunen de senere år tilrettelagt attraktive
industriområder. Vi har i dag førsteklasses fly og sjørelaterte industri og servicerelaterte om
råder tilgjengelig. Etablerere vil få god respons og hurtig tilbakemelding på forespørsler, vi
ønsker interesserte hjertelig velkommen. De største arbeidsplassene utenom kommunen seiv
er Alcoa Aluminium og Farsund Aluminium Casting, i tillegg er Farsund Sørlandets største
jordbrukskommune. Det satses i betydelig grad på turisme, og Farsund gjestehavn er de siste
2 år blitt kåret til Norges beste gjestehavn.

Fire kommuner Lista, Farsund, Herad og Spind ble i 1965
til en kommune med navnet Farsund
Farsund er et unikt mangfold med mange tilbud innenfor natur og kultur. Her finnes værharde
kystpartier, myke, hvite sandstrender, kraftige fjellområder og store skoger med edellauvtrær.
Mange områder i kommunen er vernet etter naturvernloven. Dette innbefatter landskapsvern,
fugle- og plantefredning samt vernede våtmarksområder. Kilometervis av hvite sandstrender
inviterer til aktivitet og rekreasjon året rundt. Bak strendene skapes sanddynelandskapet som ett
av kjennetegnene ved Listanaturen. Over 300 forskjellige fuglearter er observert i kommunen,
og på Lista fyr finnes hel årlig bemannet fuglestasjon. I område ligger også Listamorenen, den
eldste kjente og landfaste endemorenen i Norge. Innover det flate Lista ligger Herad. Her fin
nes terskelfjorden Framvaren som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin 180 meters
dybde og som er oksygenfri under 15 meters dyp. Skjærgården i Spind er idyllisk med uttallige
holmer og øyer. Disse er en sentral del av Skjærgårdsparken og skaper en vakker ramme om
innseilingen til Farsund.

Det er for meg en stor glede med Farsunds motto «Kysten er klar» å ønske dere alle hjertelig
velkommen til Farsund.

Richard Ivar Buch
Vennlig hilsen

Ordfører
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Ankomst for de tilreisende til Farsund Fjordhotell
Muligheter for suppe eller kyllinggryte for kr 80 til 150

Lørdag 2. juni
Kl 10.00 Avreise til Skøytemuseet på Lista

For ledsagere muligheter for byvandring

Kl 10.30 Skøytemuseet på Borhaug, omvisning

Kl 12.30 Avreise fra Lista tilbake til Farsund

Kl 13.00 Besøk på Brøvigs rederi

Kl 14.00 Ombordstigning på galeas Adella for skjærgårdscruise. Mat

Kl 16.00 Ankomst til Farsund Fjordhotell

Kl 16.30 Samling om maritimt tema for interesserte

Kl 18.30 Sosialisering eller hvil, omkledning

Kl 20.00 Festmiddag på hotellet

Søndag 3. juni

Farsund Fjordhotell ligger i utkanten av byen, med utsikt mot
Lundevågen. Det ble bygget i 1977 og har restaurant, bar og live
musikk i helgene. Her vil også seminaret lørdag ettermiddag og
årsmøtet søndag foregå.

Lista har flere attraksjonen Stiftelsen Listaskøytene har restaurert
en gammel listaskøyte i Borhaug på Lista og har dannet et museum
for kystfarten. Borhaug er ellers en gammel havn, med Lista fyr i
nærheten og med milelange strender mot øst.

Rederiet Th Brøvig skriver sin historie tilbake til 1889
og kontrolleres i dag av fjerde og femte generasjon, nå med
kjemikalietankere.

Galeas Adella ble bygget som jakt Gidske ved Ålesund i 1863 og
senere forbygget til galeas Missioncer Skrefsrud. I 1949 ble fartøyet
kjøpt til Lista og tatt i bruk som fraktefartøy Adella. Da eier la
opp i 1971 ble fartøyet kjøpt av Tarald Glastad som senere lot det
gjennomgå en omfattende restaurering.

Farsunds skjærgård ligger lengst i sørvest og byr på historiske
uthavner som Loshavn og Eigvåg. Dette var engang aktive steder
i skipsfart, skipsbygging og kaperfart under Napoleonskrigene
1807-1814.

Festmiddagen om kvelden vil foregå på Farsund Fjordhotell.

Avreise
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Nostalgibilde fra Farsund rundt 1960. Spindsodden nærmest med bro til Farøy og videre

til byen, Gåsholmen og Engøy ligger der fortsatt, bebyggelsen langs sjøen med Sjømanns

hjemmet og Th Brøvigs kontor lengst til venstre. Bakom ligger Lundevågen og Listalandet,

med Nordsjøen i detfjerne.

Generalforsamling
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Farsund, søndag 3. juni 2012 kl. 10.00

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 2011, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning

6. Gjennomgang av årsregnskapene og årsberetninger for lokalföreningen

7. Valg av styre i henhold til vedtekter

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

9. Valg av vararepresentant til Arbeidsutvalget i henhold til §12

10. Valg av valgkomité bestående av leder samt to medlemmer

11. Valg av revisor med vararepresentant

12. Fastsettelse av kontingent for 2013

13. Budsjett for 2013

14. 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
Prestegårdsvegen 13
4480 Kvinesdal.
Tel: 38 35 16 16

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

Til medlemmene

i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årsmøtet for 2012 blir denne gang lagt til Farsund hvor vårt

nyeste lokallag NSS Lister og Mandal Lokallag står for program

met. Evenementet er lagt til første helg i juni - lørdag 2. og søndag

3. Svein Bøgwald og hans team har lagt opp et interessant program

for oss som innbefatter besøk på museum og rederi samt båttur. Det

vil også bli tid for sosialt samvær med båtprat og bilder som er en

viktig ingrediens. Se forøvrig vedlagte program med fyldig omtale.

Farsund ligger på Listalandet mot Nordsjøen mellom Lista

fjorden i vest og Rosfjorden i øst. Byen har preg av sørlandsidyll og

ligger vakkert til ved fjorden. Byen er i høyeste grad en sjøfartsby
med lange tradisjonen For den sjøfartsinteresserte kan vi nevne

rederier somlh. Brøvig, Mosvolds rederi og Lundegaard & Stray

blant de større. I dag harlh. Brøvig fremdeles sitt kontor i Farsund

og fører tradisjonene som sjøfartsby videre. Vi må heller ikke

glemme at byen og distriktene rundt med Borhaug og Vanse som

har rike tradisjoner i kystfarten med sine kjente li sterskøyte r. Disse

ble bygget av båtbyggere og verft på nevnte steder.

Et annet viktig element i Farsunds historie, er kaperfarten i

perioden 1807 til 1814 da Norge var en del av Danmark. Dette var i

tiden med Napoleonskrigene og etter engelsk angrep på Danmark-

Norges flåte i 1807, ble det erklært krig mot England på Frankrikes

side. Loshavn var en viktig havn for kaperflåten.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å merke av datoene 2. og

3. juni i almanakken. Som tidligere, ønsker vi også medlemmenes

ledsagere velkommen til å delta.

Vel møtte til et hyggelig og interessant opphold i Farsund!

Terje Nilsen
formann

Påmelding innen 15. april 2011
Et slikt arrangement krever mye planlegging og vi er derfor avhengig

av bindende påmelding innen 15. april.

Egenandel pr person; kr 800,-. Dette dekker Fellesturer på lørdag

inkl tur med Adella, samt festmiddag lørdag kveld.

Påmelding til:

Svein Bøgwald, Prestegårdsvegen 13, 4480 KVINESDAL
Tlf.: 91 73 93 43/38 35 16 16

epost: svein.bogwald@erametgroup.com

Ved påmelding trenger vi følgende opplysninger

• Navn - også forledsager
• Adresse

• Telefonnummer fast/mobil

• E-post-adresse

• Beregnet ankomst til Farsund

For å gjøre det billigst mulig er det reservert hotellrom for de som

måtte ønsker det på Farsund Fjordhotell fra fredag til søndag.

Overnatting betales av den enkelte (og er ikke inkludert

i egenandelen sammen med eventuelt lunsj søndag)

Dobbeltrom m/frokost pr person: kr 450,-

Enkeltrom fra lørdag til søndag: kr 850,-

Enkeltrom fra fredag til lørdag: kr 700,-

Transport

Buss: Fra Kjevik: Flybuss til sentrum og med Sørlandsruta derfrå til

Farsund / Lista. Bussavgang ca hver 2. time. http://www.177-agder.no

Fra Sola: Sør-Vest ekspressen går innom Sola lufthavn og

korresponderer med buss helt til Farsund, tre ganger daglig.
Sjekk: www.nor-way.no

Tog: Nærmeste stoppestad Snartemo. Avgang både fra Kristiansand

og Stavanger stopper her. Ligger ca 50 min fra Farsund og det er ikke

alle togankomster det går buss til. sjekk: www.nsb.no

For bussavgang Snartemo til Farsund, sjekk: www.177-agder.no

Lokale medlemmer

Vi oppfordret spesielt lokale medlemmer fra Sørlandet til å delta både

på opplegget lørdag og generalförsamlingen søndag. Du må da be

tale egenandel per person på kr 800, men trenger kanskje ikke hotell.

Om ledsager skal være med på byvandring (alternativ til Lister

skøytemuseet)



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

5. Behandling av årsregnskapet for 2011, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse, noter og revisors beretning

6. Gjennomgang av årsregnskapene og årsberetninger for lokalföreningen

7. Valg av styre i henhold til vedtekter

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

9. Valg av vararepresentant til Arbeidsutvalget i henhold til §12

10. Valg av valgkomité bestående av leder samt to medlemmer

11. Valg av revisor med vararepresentant

12. Fastsettelse av kontingent for 2013

13. Budsjett for 2013

14. 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,

Prestegårdsvegen 13, 4480 Kvinesdal. Tel.: 38 35 16 16

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

Forslag må være mottatt senest 30. april 2012.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Generalforsamling for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
avholdes i Farsund søndag 3. juni 2012 kl. 10.00

sammen med møteleder

Generalforsamling

Sted: Farsund Fjordhotell

tr
SKIPSFARTSHISTORISK

SELSKAP

NORSK i9/3

Saksliste:
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1. Innledning

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet i 1973. Selskapet er en ideell organisasjon som arbeider
for å fremme interessen for skipsfart,maritim historie og sjøfartsmiljøer. 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 62 medlemmer til totalt 1589 medlemmer inklusiv 3
æresmedlemmer. Netto avgang i medlemstall framkommer slik - brutto tilgang er 68, utmeldt og frafalt
er 130. Styret er innforstått at vi må gjøre en kontinuerlig innsats for å øke medlemstallet i föreningen.

3. Årsmøtet 2011

Årsmøtet 2011 ble avholdt i Haugesund i helgen 28.-29. mai med god deltakelse. Første dag (lørdag)
startet vi med rundtur med M/S Urter rundt Haugesund og i Karmsundet. Værgudene var ikke med oss
med styrtende regn, men turen ble allikevel en stor opplevelse Deretter var det besøk hos Knutsen
OAS shipping, Smedasundet 40 et nydelig kontorbygg med et interessant rederi med en stor og allsidig
virksomhet. Deretter var det Sosialt samvær med faglig innhold på Rica maritim og festmiddag.

Søndag var det selve årsmøtet under kyndig ledelse av ordstyrer Jørgen Strand.
Vi må berømme NSS -Haugalandet for et svært interessant program og prikkfritt arrangement.

4. Styret

Etter valget i Generalförsamlingen 2011, 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 har vært webmaster for nettstedet vårt www.skipet.no

ÅRSBERETNING 2011 - HOVEDSTYRET
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5. Valgkomiteen

I Generalförsamlingen 2011 ble følgende valgkomite valgt:

• Dag Bakka Jr.,formann

• Ragnar Iversen, medlem

• Alf Johan Kristiansen, medlem

6. Revisor

På grunn av endringer av lovgivningen og ønske om momsrefusjon, må vi nå ha autorisert revisor.
Bjørvin Revisjon ved Svein Kenneth Høgemark ble valgt.

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. 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 FIMS plan, men søker å tiirettelegge og ivareta all virksomhet i hht. normer for god FIMS.

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 foreløpig overskudd på kr 50.925,- Flva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til
regnskapet.

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.

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.
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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 involverte 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 2011

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. Freiholzsamlingen er ferdig digitalisert. Takk til Kåre Nysted Kristiansen for vel
utført arbeid. Vårt medlem Kari Piisila i Haugesund, tar en siste runde med Jenssen samlingen. Vi antar
at at denne samlingen vil bli ferdig digitalisert i løpet av 2012. Noe arbeid igjen på Opedalssamlingen.
Tom Bjørge Jensen arbeider med denne. I 2011 fikk vi overrakt en samling bilder fra vårt danske
medlem Bent Mikkelsen. Dette er papirbilder og vil bli digitalisert i tiden framover. Samlingen tilhørte
opprinnelig Bents far, Børge Mikkelsen. En stor takk til Bent Mikkelsen.

I året 2011 har vi hatt 63 bestillinger av bilder fra samlingene, en nedgang på 4 fra 2010 hvor hadde 67
bestillinger.

1 tillegg har vi hatt 12 fotosirkler for interesserte medlemmer. Sirklene blir styrt av Stein-Erik Dagsland
som også har oppsyn med inntekter og utgifter i forbindelse med bildesalg. Vi har videre hatt fire (4)
bildeannonser i SKIPET.

Vi bruker nå Fuji Direkt som vår leverandør av bilder. De har god kvalitet på bildene og har gode priser.
Vårt standardformat er nå 11 x 16 cm med hvit kant. Bruker hvit kant for å unngå at bildene blir kuttet i
kantene. Dette gjelder spesielt bilder hvor motivet går helt ut i kanten. Pris NOK 10. Andre format kan
leveres på forespørsel.

Bildesalget for 2011 innbrakte NOK 20 000 til inntekt for NSS.
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12. Gjennomførte vedtak

Det er i året 2011 planlagt og iverksatt følgende:

Årsmøtet i Haugesund 28. og 29. mai.

Mer aktiv deltakelse i Norsk kulturvernforbund.

Det er besluttet at årsmøtet i 2012 skal avvikles i Farsund i regi av NSS Lister og Mandal.

Endring av opplegg og drift av Websiden.

Utsendelse av tilbud på samleperm.

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 12. februar 2012

Terje Nilsen, formann

Dag Bakka Jr.,redaktør

Leif K. Nordeide, kasserer

Svein Bøgwaid, sekretær

Einar Onsøien, styremedlem

Jan Olav Wold, styremedlem
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Alf Johan kristiansen, styremedlem

Leif Roert Jønsson, styremedlem

Magne Hungnes, styremedlem

Thor Olav Olsen, styremedlem

Arnt Ivar Bjørneli, Styremedlem
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ÅRSBERETNING 2011

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

NØKKELOPPLYSNINGER

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde pr. 31. desember 2011 til sammen 128 medlemmer
som har betalt lokal kontingent for 2011. Pr. 31. desember 2010 var det 129 medlemmer som hadde
betalt lokal kontingent.

I perioden 1. januar - 28. januar 2012 er tilveksten på 6 medlemmer og frafallet 3 medlemmer.
I perioden er det avholdt fem åpne møter som har vært behørig annonsert og omtalt i Tidens Krav og

på Brunsvika-Nytt. I tillegg deltok föreningen på åpent møte på Hopen på Smøla.
To helger i november hadde föreningen åpen utstilling i Bystyresalen i Kristiansund,

For medlemmene har det vært åpent lokale tolv ganger. Under ni av disse var det minikåserier.

Ut over dette er årsmøte gjennomført og det er arrangert julemøte for medlemmer med ledsagere,

Vi har også hatt to ekskursjoner med anledning til at ledsagere kunne delta, samt at medlemmene har
kunne være med på omvisning om bord i «KNM Helge Ingstad» når denne besøkte Kristiansund i juni.

Før årsmøtet 7. april 2011 var det avholdt fire styremøter, etter årsmøtet er det
avholdt sju styremøter.
Vararepresentantene Åge Pedersen og Hans J. Larsen har vært innkallet til møtene.

Regnskapet gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2011.

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte ihh. til valg på årsmøtet 7. april 2011:

Styret:
Formann: Thor Olav Olsen, valgt for to år

Nestformann: Ole Sager, valgt for to år

Sekretær: Jørgen Strand, valgt for to år

Kasserer: John Kleivset, valgt i 2010 for to år

Styremedlem: Arild Storvik, valgt i 2010 for to år

Vararepresentant: Åge Pedersen

Vararepresentant: Hans J. Larsen
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Møtekomite:

Revisor:

Vararevisor:

Valgkomite:

Oppnevnt av styret:
Prosjektgruppe for Temahefte 2012;

Leder: Jørgen Strand

Medlemmer; Ole Sager

Thor Olav Olsen er medlem av hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (hovedforeningen) med
Ole Sager Olsen som personlig vararepresentant

FÖRENINGENS ØKONOMI

Det økonomiske fundamentet for föreningens økonomi er knyttet til det årlige Temahefte som föreningen
årvisst har utgitt siden 2004.

I 2011 har föreningen oppnådd noe mer enn budsjetterte inntekter. Det har imidlertid vært
overskridelser på budsjetterte kostnader, noe som gjør at föreningen har et betydelig underskudd på
årets drift. Egenkapitalen er imidlertid meget sterk.

For økonomiske detaljer vises det til årsregnskapet.

MØTER / ARRANGEMENTER

Gjennom året har vi hatt følgende møter/arrangementer;

Torsdag 13. januar

Tirsdag 25. januar

Torsdag 10. februar

Torsdag 24. februar

Torsdag 10. mars

Asbjørn Hansen
Arnfinn Herkedal

Håkon Arnold Pettersen

Magne Grav

Kjell Laugtug

Asbjørn Hansen (leder)
Arnfinn Herkedal

Per Ove Løkvik (fratrådt januar 2012)

Thor Olav Olsen

Anders J. Jensen:

Trålernæringen, lokalt og nasjonalt

Markering av 10-års-jubileum i medlemslokalet

Alfred Bech;

Streiftog gjennom historien til Storvik Mek. Verksted fram til 2. verdenskrig

Minikåseri ved Anton Brattøy:

Fiske i nordmørsfjordene

Kjell Dønheim:

Kristiansund på de syv hav. Et historisk tilbakeblikk
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Torsdag 31. mars

Torsdag 7. april

Torsdag 28. april

Lørdag 21. og søndag 22. mai

Torsdag 26. mai

Søndag 19. juni:

Søndag 26. juni

Torsdag 30. juni

Torsdag 28. juli

Torsdag 25. august

Torsdag 8. september

Lørdag 24. september

Torsdag 29. september

Torsdag 13. oktober

Torsdag 27. oktober

Torsdag 10. november

Lørdag og søndag

12.-13. og 19.-20. nov.

Torsdag 24. november

Torsdag 8. desember

Det sist halvåret har kåsehene under møtene vært tatt opp på film.

Minikåseri ved Per Nesje:

Skutegalleriet i Kristiansunds Skipperforening, del 1

Ordinært Årsmøte

Minikåseri ved John Oscar Hanson:

Historien om «Møretrål 1» og «Møretrål 2»

Ekskursjon til Averøy og Eide

Minikåseri ved Tor Larsen:

Skipsverksteder, jekteskippere, forlis.

Fra «gamle dager» på Nordlandet i Kristiansund

Ekskursjon til Valsøyfjorden

Omvisning om bord i «KNM Helge Ingstad»

Åpent medlemslokale

Åpent medlemslokale

Minikåseri ved John Kleivset;

Seiltur Oslo - Kristiansund med stopp ved kulturminner langs leia

Gaute Myhre:

Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab

Under arrangementet «Dampbåtene på Nordmøre og Smøla» som

Hopen Brygges Venner / Smøla Historielag arrangerte på Hopen Brygge på

Smøla, deltok Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre med et kåseri om

«fjordabåtene». Jørgen Strand sto for kåseriet fra oss.

Minikåseri ved Per Nesje:

Skutegalleriet i Kristiansunds Skipperforening, del 2

Det ordinære programmet «Bjørnehougens Værft» ble kansellert pga sykdom

hos kåsøren. I eget lokale fikk om lag 20 frammøtte presentert en gjennomgang

av utstillingen «Med klippfisk under lukene» i form av bilder på storskjerm med
tilknyttede kommentarer fra Jørgen Strand

Minikåseri ved Fredrik Pfefferkorn:

Skip bygd ved Sterkoder Mek. Verksted AS

Jørgen Strand foredro over temaet «Med klippfisk under lukene»

Utstilling i Bystyresalen i Kristiansund: «Med klippfisk under lukene»

Minikåseri ved Svein Ludvigsen:

Med fotoapparat langs kaiene i Kristiansund

Julemøte for medlemmer med ledsagere.
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TEMAHEFTE 2012

Som tema for årets «Temahefte» ble valgt «Med klippfisk under lukene».
Jørgen Strand har vært prosjektleder og Ole Sager og Thor Olav Olsen har vært med i

prosjektgruppa.
Temaheftet sendes vederlagsfritt til samtlige folkebiblioteker på Nordmøre hvor den nok går inn i de

lokalhistoriske samlingene.
Temaheftet 2012 hadde et opplag på 2.500 eksemplarer og har som vanlig vært lagt ut for salg hos

en rekke (om lag 50) forretninger og kiosker i byen og på distriktet.
I år har det vært en betydelig salgsinnsats med Thor Olav i prosjektgruppa som pådriver.

UTSTILLING «MED KLIPPFISK UNDER LUKENE»

To helger i november 2011 arrangerte föreningen utstillingen «Med klippfisk under lukene». Utstillingen
presenterte perioden fra Jappe Ippes startet opp med klippfiskproduksjon i Lille Fosen sist på 1600-
tallet til de siste skip gikk direkte fra Kristiansund med klippfisk under lukene.

Formelt framsto utstillingen med Nordmøre Museum og Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre
som arrangøren

Utstillingens regnskap går inn i Nordmøre Museums hovedregnskap. Her framkommer at Fred. Olsen
& Co. framsto som utstillingens hovedsponsor med et bidrag på kr. 20.000 med tillegg av mva. Norsk
Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har dekket netto kostnader knyttet til utstillingen med et beløp på
drøyt kr. 30.000,-.

Utstillingens materiale, nær 50 løpemeter med store plakater med bilder og tekster, er gitt som
gave til Nordmøre Museum. Det er intensjonen at utstillingen skal settes opp som fastutstilling i
Klippfiskmuseet i Milnbrygga i Kristiansund etter en plan som er fastsatt av vår förening.

Utstillingen dokumenteres i innbundet bok.
Som det framkommer under avsnittet «media» nedenfor har utstillingen fått god dekning.
Det var knappe 500 besøkende. Billettinntektene, i underkant av kr. 10.000, er gitt til

Redningsselskapets avdeling i Møre og Romsdal.
Ole Sager og Jørgen Strand har stått for det praktiske arbeidet med å finne fram bilder og tekster og

sette disse i system. Ellers har det vært flott innsats knyttet til framdriftsplan (Thor Olav Olsen), samt
planlegging og bygging av utstillingsbukker (John Kleivset, Arild Storvik og Åge Pedersen). I tillegg til
forannevnte deltok Ole Kristian Stokke, Arnfinn Herkedal, Kjell Herkedal og Øyvind Arnøy i opp- og
nedrigging av utstillingen.

Nordmøre Museums Odd Williamsen har bidratt med kvalitetssikring av deler av tekstmaterialet for
den eldste delen og Roar Leite, også ved Nordmøre Museum, har vært meget positiv med å hente fram
bilder fra museets store fotoarkiv.
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FÖRENINGENS 10-ÅRS JUBILEUM

Stiftelsesdagen 25. januar 2001 ble markert med åpent medlemslokale. Det var godt besøk i lokalet og
mange velvalgte ord ble framført. Ekstra hyggelig var det at flere av de som deltok på stiftelsesmøtet 10
år tidligere også fant veien til medlemslokalet denne kvelden.

En flott formannsklubbe med klubbeplate, og en egnet kasse til å oppbevare denne i, var föreningens
gave til seg selv i anledning jubileet.

Gaven er presentert i «Skipet» nr. 1/2011

MEDLEMSLOKALET

En økt aktivitetsplan har gjennom hele 2011 ført til en meget aktiv bruk av medlemslokalet. Etter
påkostninger, utsmykninger og kjøp av utstyr framstår lokalet i dag som meget bra. Vindusutstillinger
og markeringer av logo på vinduer og dører gjør at lokalet også er et blikkfang for forbipasserende,
noe som ofte fører til at «ikke-medlemmer» kan stikke innom lokalet når det observeres at det er folk til
stede.

Kombinasjonen medlemslokale på gateplan og møtelokalene i Odd Fellow sin festsal høyere oppe
i bygget fungerer godt. Når de åpne møtene er ferdige skjer det ofte at medlemmer samler seg i
medlemslokalet for et kort prat.

HISTORISK ARKIV NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Bibliotekdelen av «Historisk arkiv» har hatt en sterk vekst.

Det har vært tilvekst via gaver fra medlemmer og andre. Forfattere og utgivere har begynt å gi bøker
og hefter til föreningen.

En nær på hundrede år håndskrevet protokoll på knappe 350 sider er kommet föreningen i eie i 2011.
Protokollen har svært mye skipshistorisk materiale. Anne Rødahl Herkedal arbeider med avskrift av
protokollen, et arbeid som ventes sluttført våren 2012.

Föreningen har mottatt den skipshistoriske samlingen etter vårt avdøde medlem Sigurd Arne Ramsø,
Kristiansund. Samlingen består av en rekke bilder, bøker og skipshistoriske notater.

Via Bodil Øverland har föreningen mottatt en samling papirbilder av gamle seilskip fra Kristiansund,
bilder som er hentet fra gamle glassplater. Noen få av bildene er scannet i 2011 og nyttet bl.a. til
utstillingen og til møtepresentasjoner. Arbeidet med scanning og systematisering vi! bli vektlagt i 2012.
En stor takk til styremedlem Arild Storvik som sørget for at gaven kom til föreningen.

Vi har også fått inn noe regnskapsmateriell fra Vågen Bruk A/S fra 1930-tallet. Dette vil også bli
systematisert i 2012.

Spesielt i relasjon til arbeidene med våre årlige temahefter har det kommet inn bilder som vi har
digitalisert. Dette arbeidet vil fortsette og i framtiden utvides i mye sterkere grad. I tilknytting til bildene
vil vi også sørge for å få inn nødvendige historiske opplysninger som registreres sammen med bildene.

Föreningen har som mål at det historiske arkivet skal utvides kontinuerlig. I så måte tar vi fortsatt
villig imot gaver i form av bøker, hefter og magasiner.

Tilvekst er også i år skjedd ved innkjøp av nye og eldre bøker.
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OMDØMME

Trass i sin unge alder, har vår förening allerede skaffet seg et svært positivt omdømme, ikke bare i
Kristiansund og på Nordmøre, men også i andre deler av landet.

Vår temakalender mottas med stor interesse hvert år. Vi har kjøpere både i inn- og utland. Samtidig
trekker vårt omfattende møteprogram, en gang hver måned i vår- og høstsesjonen, et stort publikum.
Dessuten har vi, i løpet av de siste tre årene, satt opp to verdigfulle utstillinger i Rådhuset i Kristiansund.

En slik aktivitet har gitt föreningen vår et meget godt omdømme. Dette gir seg utslag i at vi bl. a. fra
kommunen har mottatt erkjentlighetsgaver, sist i form av samtlige 6 bind av Kristiansunds historie.

Vi er stolte over at vi har rederigigantene Fred. Olsen & Co. og Wilh. Wilhelmsen «med på laget».
Samtidig som førstnevnte gikk inn som hovedsponsor i årets utstilling, har vi også etablert god kontakt
med sistnevnte.

God kontakt har vi også fått med pensjonister og tidligere medarbeidere i flere rederier
samt enkeltpersoner rundt i det ganske land. Dette er engasjerte mennesker som brenner for
skipsfartshistorie og som hjelper oss med bilder, data og opplysninger som er av uvurderlig verdi for
oss.

Positivitet, åpenhet og velvillighet vises oss også fra museer, enten disse er lokale som Nordmøre
Museum eller de er regionale og nasjonale som Trøndelag Folkemuseum, Stiftelsen Bergens
Sjøfartsmuseum, Marinemuseet og Norsk Maritimt Museum.

Styret velger å tro at dette langt på vei skyldes det gode omdømmet som vår förening har maktet å
etablere i løpet av kort tid.

MEDIA

Föreningen har fått relativt sett god omtale i media. I 2011 har det vært omtale av alle møtene (ex.
julemøtet) i Tidens Krav og som regel også på nettstedet brunsvika.net. Temaheftet «Med klippfisk
under lukene» har vært omtalt i Tidens Krav og har vært presentert på brunsvika.net og på skipet.no,

Temaheftet «Med klippfisk under lukene» har vært annonsert både i SKIPET og på skipet.no.
Utstillingen «Med klippfisk under lukene» har vært annonsert i Tidens Krav og ble gjort kjent

gjennom plakater satt opp i Kristiansund. Det har vært dekning på TK-tv, i Tidens Krav, i SKIPET og på
nettstedene brunsvika.net og skipet.no.

MØTER/ARRANGEMENTER 12012

For første halvår er det planlagt slike aktiviteter:

Torsdag 12. januar

Torsdag 26. januar

Torsdag 9. februar

Geir Gjengstø: Sild i hav, i not og på fat

Minikåseri ved Randi Ida Nordbotten Rønning:
På sporet av kaptein Bothner

John Harry Kvalshaug: Senkningen av «Irma» og «Henry.»
Hendelsen og veien fram til nasjonalt minnesmerke
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Torsdag 23. februar

Torsdag 8. mars

Torsdag 29. mars

Torsdag 12. april

Torsdag 26. april

Torsdag 10. mai

Torsdag 31. mai

Helgen 9. og 10. juni

TAKK TIL

Til ære for en gruppe tillitsvalgte og medlemmer som har stått ekstra på for föreningen i 2011, ble det
siste torsdag i desember arrangert sosialt treff i medlemslokalet, som for anledningen var dekket til med
julemat og tilhørende / nødvendig drikke.

Styret retter en hjertelig takk til föreningens tillitsvalgte i det året som har gått og en spesiell takk
til de av medlemmene som i november har bidratt med oppsetting og nedrigging av utstillingen «Med
klippfisk under lukene» i Bystyresalen.

Gruppen som har stått for salg av annonser til årets temahefte fortjener også en omtale. Flere har
deltatt med spesielt ansvar for «sine» bedrifter, men tre fortjener å nevnes spesielt; Ole Sager, John
Kleivset og Eyvin Nisja.

Noen få av medlemmene har bidratt med salg av temaheftet «Med klippfisk under lukene». Under
julemøtet mottok Øyvind Arnøy en oppmerksomhet for sin innsats knyttet til salg av temahefter og
oppfølging av salgsstedene i sentrum av Kristiansund.

Seiv om deler av prosjektgruppa for Temahefte 2012 også er medlemmer av styret - retter styret likevel
en hjertelig takk for innsatsen til Jørgen, Ole og Thor Olav for det arbeidet som er utført av disse tre i

anledning «Med klippfisk under lukene». Tilsvarende til Jørgen og Ole spesielt hva angår tilrettelegging
av bilder, materiell og plansjer knyttet til utstillingen med samme navn.

Kåsører og foredragsholdere som har stilt opp på våre arrangementer fortjener stor ære.

En rekke engasjerte mennesker utenom föreningen har gjennom året bistått oss med bilder og
opplysningen Lokalt vil vi gjerne nevne to som er engasjert i lokalhistorie; Tor Larsen og Anne Lise
Tømmervåg. Utenfor distriktet nevner vi gjerne Knut Klippenberg (Fred. Olsen & Co.), Bjørn Pedersen
og Hans Chr. Bangsmoen (Wilh. Wilhelmsen), Dag Thornan (Westfal Larsen), Bjørn Tvedt (Mowinckel),
Bård Kolltveit (tidligere direktør i Sjøfartsmuseet), Erling Solem (tidligere direktør i SAL) samt Per
Alsaker, Dag Bakka jr., Jens Chr. Egenæs og Terje Nilsen, de siste medlemmer i vår hovedforening.

Minikåseri ved Fredrik Aandahl; Historien om m/k «Frimann»

Terje Holm: Fritidsbåten gjennom 50 år
QUIZ

Ordinært årsmøte.

Minikåseri ved Tore Dyrnes: R/s «Christiansund»

Eva Toril Strand: «Stormfuglen» i storm og stille
QUIZ

Ekskursjon til Vestnes kommune.
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En takk også til guider som tok seg av oss under weekendturen til Averøy og Eide og dagsturen til
Valsøyfjorden.

Vi takker også for den siste benkeplaten i granitt som vi fikk i gave fra Brødrene Strand Stenhuggeri AS.

Takk til medlemmer og andre for et stort antall bøker, bilder, dokumenter etc. som er gitt til vårt
«historisk arkiv».

En spesiell takk til rederiet Wilh. Wilhemsen, med egen påtegning fra selskapets administrerende
direktør, ga oss det to bind store jubileumsverket om rederiet.

Thor Olav Olsen

formann

Kristiansund N., 31. desember 2011 / 28. januar 2012
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

John Kleivset

kasserer

f

nestformann

Ole Sager

-15-

Arild Storvik

styremedlem
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Nyb/ggene fra Horten og de som bygde dem
Historien om verftet
fra 1945 til 1968

Kjøp boken fra
Lokalhistorisk Senter, postboks 9,

3196 Horten, eller via e-post til forfatter
Terje Thorbjørnsen
tetho2@online.no

Bok I av en planlagt
serie på tre bøker

LOKALHISTORISK
SENTER, KJV, HORTEN

Ny bokfra Dag Bakka jr

og Bodoni Forlag

LIVSLINJE OG EVENTYRREISE
Her er historien om Hurtigruten - stamruten

som siden 1893 har knyttet sammen kysten

mellom Bergen og Kirkenes.

Boken forteller om den tidligste rutefarten

på Nord-Norge, om utviklingen av samfunn

og samferdsel, om skip og hendelser og

om den spennende utviklingen fra stamrute

til opplevelsesreise.

BODONI
FORLAG
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