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Velkommen til sjøfartsbyen Bergen

Til høsten vil Norsk Skipsfartshis- i - Dessuten, om du ønsker en Bergens
torisk Selskap runde sitt 40. år, og i weekend med ledsager, så skulle det være
dette jubileet vil sette sitt preg på : plenty åta av når det gjelder adspredelser,

årsmøtet som av samme grunn er lagt til i kultur, spisesteder osv. Det skulle være
Bergen helgen 24.-26. mai. Dette er midt i noe for de fleste.
i Festspilltiden i Bergen, tiden da det sta- j Og så er det det sosiale, å treffe igjen
tistisk skal være best sjanse for godt vær. i venner og kjente, komme i kontakt med

Ingrediensene er som vanlig på års- i andre som deler interessen for det ma
møtene etter hvert: Båttur med guiding ; ritime. Få impulser og ha det hyggelig,
i havneområdet, besøk i et rederi med i
verdensomspennende organisasjon som ; Utfordringen med å arrangere årsmøte i
driver industriell shipping, de som ønsker j Bergen i mai/juni er høye priser. Hotell
det kan få en omvisning i Sandviksboder : prisene ligger på topp, og vi har forsøkt
Kystkultursenter og selve generalforsam- ; å finne et opplegg med akseptabel egen
lingen vil foregå i Bergen Sjøfartsmuse- ; andel.
ums lokaler. Vi satser på en hyggelig samling med

Om ingrediensene kanskje kan være i et variert og interessevekkende program,
kjente, så er «settingen» unik: Det er i men som også gir tid til selvstendig opp-
Bergen. i levelse av byen.

Mye kommer jo an på øynene som ser. i Og husk: Påmeldingsfristen er 2. april!
Noe av de spesielle ved Bergen er jo byen i Vi sees i Bergen fredag 24. mai.
har klort seg fast i viker og odder mellom
fjellene og sjøen og har vokst frem langs
stranden. Det er ikke vanskelig å se spor
etter farne tiders maritim virksomhet,
og på en god dag kan det vært livlig på
havnen.

Med beste hilsen

Dag Bakka jr

HSDs Halsnøy på vei inn i Vågen 20. april
1965 fotografert av Johannes Østvold, forbi
Nordnes med fire maritime landmerker:
Sjømannsskolen, Sjøfarendes Aldershjem,
Stprmandsforeningens Aldershjem og
Havforskningsinstituttet.
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selskap Bergen 25.-27. mai 2013

Velkommen III en hyggelig maritim weekend i Bergen
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Hurtigruteskipet Nordstjernen ble i

november solgt til norske kjøpere, MS

Nordstjernen AS ved R S Platou Finans

AS, Oslo. Prisen var 6.1 millioner kroner,

om du lurer på det.

Derved ser det ut til at skipet vil bli
sikret innen de rammene som Riksantik

varens vernetiltak setter. Skipet ble

levert i Bergen 26. november, påpasselig

fotografert av Rolf Clausen som har fått

med både slepebåten Vulcanus med BDS

fargene og Bergenskes fordums hoved

kontor på Bradbenken.

Nordstjernen skal drives på bare-boat

av Jarle Rasmussens selskap Indre Nord

hordland Dampbåtlag, som også eier

sjøbussen Bruvik. Den ligger nå i Polen

for vedlikehold og skal være tilbake i mai.

Utviklingen rundt verneprosjektet Hamen

har tatt uventede vendinger etter at skipet

ble forlangt fjernet fra Hålle i Iddefjorden.
I november ble den tatt til kai i Halden for

klargjøring for slep, og ble 7. desember

tauet av Skilsø ogTug Frier ut Svinesund

og til Danmark. Det som mange trodde

var siste reise til opphugging i Grenå gikk

i stedet til Hirtshals for dokksetting og

undersøkelse av skrogets tilstand.

Hamen, at skroget er i akseptabel stand

og at skipet skal sikres for restaurering

på sikt. Skroget er nå sandblåst og malt,

og skipet skal ha fått tildelt en midlertidig

kaiplass for videre arbeid. Så siste ord er

ikke sagt.

Rapport og foto fra Martin Mjånes på

slepebåten Skilsø og ellers foto fra Arne
Øistein Holm

Konklusjonen er. ifølge Stiftelsen
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Hestmandens
tre stadier
Mens Hestmanden nå ligger gråmalt

i Kristiansand som minneskip for krigs

seilerne, så kommer det iblant nye bilder

fra skipets historie.

Hestmanden ble jo levert fra Laxevaag

Maskin & Jernskibsbyggeri i november

2011 til Vesteraalens Dampskibsselskab

som godsruteskip og fikk en drama-

tisk historie gjennom mange år på

kysten, i utenriksfart og gjennom to

verdenskriger.

Skipet ble gjennomgripende fornyet

i 1946/47 og fremstår nå i krigsmaling,

men med 1947-eksteriør. I 1956 ble det

solgttil Høvding Skipsopphugging,

Sandnessjøen, og gitt navnet Vegafjord.
I 7-8 år fremover ble det brukt som

hjelpeskip ved vrakhugging og gikk ellers

i trampfart, før det ble lagt opp i Meis

fjorden sammen med gamle Saltdal.
I 1980 ble det overtatt av Norsk Veteran

skibsklub og etter hvert ført sørover til

Trondheim for bevaring. Dette har vært

en lang prosess som ble fullbrakt ved

skipets hundreårsjubileum etter mange

års restaurering på Bredalsholmen

Verft i Kristiansand. Skipet ligger nå

under Stiftelsen Arkivet og har sin egen

venneforening.

Øverste bilde kommer via Geir Svendsen

og viser Hestmanden i opprinnelig form.

Mellomste bilde kommer fra Stein A

Roald i Ålesund og er tatt i første halvdel

av 50-tallet. Det viser skipet etter moder

niseringen i 1946/47 med ny overbygning,

innredning og rigg.

Det nederste bildet er av av ds Vegafjord

liggende i Bristol 9. januar 1963 for å

laste koks til Mo i Rana, fotografert av

Ray Perry. Slik så skipet ut i sin siste fase
som aktiv lastebåt.
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Einar Sæter

Det er allerede en gammel nyhet, men likevel: Den 16. juni i fjor fikk sundfergen Framnæs sin offisielle

dåp ved kai i Kristiansund. Derved er prosjektet til Stiftelsen Framnæs realisert, å bygge en tilnærmet

kopi av dampfergen Framnæs 3 som gikk som Sundbåt på havnen fra 1917 til 1951.

Fartøyet er bygget ved Klevset Båt & Industriservice AS, Halsanaustan, og måler 54 bt og 17.2 meters

lengde. Derved har Nordmøre fått en ny maritim attraksjon. Gratulerer!

Fergene har sin egentlige opprinnelse første «Framnæs» fergenvar dermed satt av Christiansund Dampbåtsamlag for
iUSAhvorfinansfyrstenKnut A. Wallen- i drift i Norge. kr. 30.000. «Framnæs 3» seilte for egen
berg og hans bror Gustav lot seg inspirere Grunder og industribygger Sam Eyde maskin rundt kysten fra Kristiania til
av fergefarten på Hudson River. Denne hadde på det tidspunkt etablert et godt Kristiansund med initiativtakeren og dis
knyttet den amerikanske jernbanes ende- vennskap til Wallenbergfamilien, og hans ponent i Dampbåtsamlaget, Just Endresen
stasjoner på New Jersey-siden til Man- ingeniørkontor i Kristiania var involvert ombord.
hattan. i å etablere forbindelsen mellom Framnæs Turen til Kristiansund ble meget spen-

Pendelfergene med adkomst og propell brygge og Bygdø. Det er sannsynlig at nende. Det var mot slutten av første ver
i begge ender ble et forbilde for brødrene han også sto sentralt i det at «Nybron 1» denskrig, og underveis berget «Framnæs 3»
og de lot bygge to dampferger ved Södra ble kjøpt av Selskapet Huk, og dermed la krigsforliste sjøfolk. Mange kystfolk hadde
Varvet i Stockholm i 1893. Det ble bygget grunnlaget for Framnæsfergens historie aldri sett en båt hvor det ikke var synlig
flere passasjerferger til den store Industri- i Norge og Kristiansund. forskjell på for og akter, og noen trodde
utstillingen på Djurgården i 1897, og en I 1908 ble «Framnæs 3» bygget for derfor at det var et spionfartøy, mens
av disse fergene, «Nybron 1», ble solgt rutene i Frognerkilen. Den ble bygget andre mente det var et nytt hemmelig
til Selskapet Huk på Bygdø og seilte via som Bnr. 1 ved A/S Moss Verft og Dokk. torpedovåpen. Om det var grunnen til at
Göta Kanal til Kristiania når utstillingen «Den bliver i alle dele høyst moderne og båten ble stoppet og visitert av Marinen,
var over. elegant utstyret» var verftets omtale av skal være usagt. Både på denne lange

Dampfergen Framnæs gjenskapt

Framnæsfergenes historie

Den ble satt i rute mellom Benneches fergen. Det ble etter hvert bygget flere turen og senere viste fartøyet gode sjø
brygge på Bygdø og Framnæs brygge Framnæsferger for trafikk på Oslo havn. egenskaper til tross for sin noe uvanlig
ved Skillebæk på Kristiania-siden. Den I 1916 ble så «Framnæs 3» overtatt konstruksjon.
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Bildet viser Framnæs på
sin «jomfrutur» på havna
i Kristiansund den 16. juni 2012
i strålende Kristiansundsvær og
stort oppmøte av interesserte
kristiansundere.



«Framnæs 3» ble satt inn i rute på
havna i Kristiansund i september 1917,
og var i kontinuerlig drift fram til den
avsluttet epoken med dampdrevne sund
båter i Kristiansund den 20. februar 1951.
Fergen fikk sitt endelikt ved Nordøyan på
Trøndelagskysten hvor den sank etter at
den i noen tid var brukt som lekter i fiske
industrien.

11993 tok Trond og Terje Myrhaug opp
ideen om å gjenskape Framnæsfergen, og
i 2003 ble Stiftelsen Framnæs etablert for
å videreføre ideen gjennom planlegging,
finansiering, design og bygging, og den 16.
juni 2012 ble «Framnæs» døpt ved Piren
til stor festivitas.

Se ellers www.framnaes.no

Det kan legges til at Huk AS foruten kjøpet av Nybron 1 fikk bygget fem Framnæs-ferger av pendelfergekonseptet mellom
1899 og 1912, foruten at Bygdø Dampskipsselskab fikk to noe større, begge ved navn Louise, I og II. De fem Framnæs
fergene var litt forskjellige, men fikk lange liv:

Framnæs 3

Framnæs 1 1898.

SKIPET NR. 1 - 2013 5

Framnæs 2 1899 Akers MV 86 brt 65 fot, solgt 1916 Bergen som Oldernæs. Hugget 1959

Framnæs 3 1908 Moss 44 brt 46 fot, solgt 1916 Kristiansund. Avrigget 1955

Framnæs 4 1909 Moss 83 brt 65 fot, opphugget 1956

Framnæs 5 1912 Moss 87 brt 68 fot, opphugget 1956

Framnæs 6 1914 Moss 10 brt 51 fot, 1918 til Bergen som Uren. Opphugget 1950

k AJ



Dag Bakka jr

Skoltegrunnskaien, Skuteviken og Rothaugen settfxa Nordnes sommeren 1960 med linjetrafikk og opplagsskip. Langs sørsidn av Skolten ligger
npe Innherred, en Bergenskes nordsjøbåter, Venus i Englandsruten og Polarlps ved Festningskaien. På utsiden Bapard eller Bohemund til Fred
Olsen. I Skuteviken J E M Naess og på Rothaugen tankskipene Varanger, Finnanger og Wilhelm Jebsen.

Sjøfartsbyen Bergen
Da Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble startet i Bergen for 40 år siden var dette egentlig i en brytningstid

mellom noe som var i ferd med å ebbe ut og en ny tid som presset på.

Innen det maritime kunne vi fornemme det på flere måter: Fjordabåtene som satte preg på havnetrafikken

var med ett blitt borte; erstattet av hurtigbåter og veitrafikk. I skipsfarten var trampskip og linjefart avløst

av bulk og kjemikalieskip - og med det endret selve sjømannslivet seg. I Bergens shippingmiljø kunne en

ikke unngå å se at det ble færre aktive rederier, færre men større skip, og derved mindre å gjøre for byens

tallrike meglere og agenter. Og på havnen var det stadig lengre mellom oversjøiske anløp. I Solheimsviken,

i Damsgårdsundet og på Laksevåg hadde verkstedene fortsatt nok å gjøre - enn så lenge.

Ia oss derfor gå enda et skritt tilbake strevet med overgangen fra seil til damp av entreprenørånden i tank som i Oslo
- til en tid de fleste av oss har fra 1890-årene frem til Første verdenskrig og på Sørlandet, og byens andel sank fra

 J opplevd - til tiden før 1973 og for- var bergenserne for lengst ferdig med 20 til 14 prosent av flåten,
søke å fange inn Bergens sjøfart slik den dette på slutten av 1880-tallet. Men Bergen Andre verdenskrig kostet bergens-
var på 1960-tallet, for 50 år siden.

Defensive bergensere
Vi må jo påpeke at Bergen hadde hatt en i 1920/23, krisen etter Første verdenskrig. derfor forsiktig. Denne gang var det feil
utvikling som sjøfartsby som skilte den Mellomkrigstiden ble en motgangstid for linje, hvor mulighetene ble forspilt mot
sterkt fra landet for øvrig. Mens Norge Bergens skipsfart, hvor byen gikk glipp prisstigning og kontraheringsstopp.
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ble ikke størst i tonnasje før i 1897 og rederne 51 prosent av flåten (mot Oslo 30,7
holdt hegemoniet over Christiania iti år. prosent), og gjenreisningen ble preget av

Men så vék entreprenørskap og til- samme tilbakeholdenhet: Bergensrederne
taksevne for försiktighet etter sviende tap hadde lært av 1920-årene og disponerte

Foto: Normann
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Mens den norske flåten var gjenreist
i 1949, var bergensflåten først tilbake til
førkrigsnivå i 1953. Men derfrå holdt
bergensrederne stillingen med rundt
12,5 prosent av landets flåte i mange år
fremover.

Et rikt maritimt miljø
Med dette i bakhodet ser vi nøyere på ber
gensflåten ved inngangen til 1960-årene.

Vi finner da 48 rederier med skip i inter
nasjonal fart med til sammen 223 skip.
Dette spente fra store rederier som
Westfal-Larsen & Co, J Ludwig Mowinc
kels Rederi og Hilmar Reksten til mel
lomstore som Jacob Kjøde, Kristian
Jebsen, Halfdan Kuhnle, Rolf Wigand og
Wallem, Steckmest & Co. Dessuten 22
rederier med 2-4 skip, med hovedvekt på
stortampfart, og 16 en-skipsrederier. Det
Bergenske Dampskibsselskap med sine
38 skip kom i en særklasse som et av
landets store ruterederier med 2500 an-

satte på sjø og land, inklusive hoteller, Petersen (tank), Th Frønsdal & Co, Bergen Oslos meglermiljø, hvor det i stor grad
vaskeri, transportfolk mv. Agent, Christen K Gran, F Dale & Co, var eksklusive bånd mellom rederiene

Til å betjene denne flåten var det et Finn Engelsen og Christen Dale, som alle og meglerne.
godt antall skipsmeglere, med Joachim arbeidet «kompetitivt», altså i konkur- I kyst- og nordsjøbefraktning var det
Grieg & Co, Alex Birger Grieg, Berle & ranse med hverandre. Dette skilte seg fra dels andre meglere som Intersped, Tore

Bryggen på siste del av 1960-tallet med godsekspedisjon på hver
eneste kai, Bradbenken nærmest, dernest Dreggekaien og deretter
Bryggen innover til Torget. Foto via Bergen Havnevesen

Dokkeskjærskaien og BMVLaksevåg i bakgrunnen. Langs kai en tysk Russ-båt og Bergenskes
Leo.

BMV Solheimsviken og Damsgårdsundet, med Mjellem & Karlsen
på høyre side og bak Puddefjordsbroen Dokken til høyre og
Laksevågssiden Utover til BMV Foto via Bergen Havnevesen

Foto via Bergen Havnevesen
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På nordsiden av Dokkeskjcerskaien lä Jekteviken med det fordums Bergens Gassverk til høyre
og en sandsilo. Indre del av dette området ble gradvis gjengylt. Her ligger Fred Olsen Balzac
i Middelshavslinjen. Foto: Dag Bakka jr 1969

R Stensaker, Sjøtransport, Georg Skare, riene som anløp Bergen. Det var Ole R forestod levering og service på motorer og
Harald Sander, J Brunvall og flere. Noen Olsen for DFDS, Wilson og Chr Salvesens komponenter, navigasjons- og rednings
av disse skulle utvikle seg til rederier, linje, J Martens hadde DDG Neptun, C A utstyr til godt 30.000 årlige anløp. Og så
som Strandheim & Stensaker og Brunvall. Gundersen for Vesteraalske, Bergenske var det leverandører og skipshandlere.

Ved siden av meglerne fantes det en hadde Syd-Amerikalinjen, Wilhelmsen og I sum må dette ha gitt levebrødet til en
gruppe agenter som representerte uten- Amerikalinjen, Intersped hadde Olsen & stor del av byens befolkning, fra sjøfolk
landske verksteder, slepebåtrederier, Ugelstads Fjell Line, Høegh Lineog flere. og rederikontor til havnedrift og service
leverandører og skipshandlere. Disse industri. Og det var fortsatt slik at en stor
promoterte sine prinsipaler etter beste I tillegg fantes det en betydelig virksom- del av ungdomskullene tok seg en tur til
evne, og formidlet f. eks anbud på dok- het rettet inn mot rutefart på hjemlige sjøs for å «se verden» i 15-16-årsalderen.
king og ombygginger. farvann, altså de lokale dampskipssel- Kanskje ikke så rart siden elevene på Rot-

I det maritime miljøet fantes også en skapene som i 1960 hadde gjennomgått haugen, Nordnes, Dragefjellet og Holen
gruppe linjeagenter og ekspeditører som en første konsolideringsfase. Til sammen skoler hadde glimrende utsikt til havnen.
representerte de faste linje- og ruterede- har vi her 9-10 lokale selskaper som stod

Lengst nord i havnen, i Nphavn i Sandviken, var det blant annet opplagshavn for mindre skip. 11960 lå tre av bpens siste trelastdampere her,
Galateafra 1930, Fultonfra 1905 (Norges eldste skip utenriksfart) og Fantoft fra 1921.
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for sjøveiene mellom Ryvarden og Stad
med godt og vel 70 rutebåten

Og må ikke glemme Norsk Bjergnings
kompagni som fra sin base på Georgernes
Verft styrte med 10 bergingsbåter, flyte
kraner og lektere stasjonert langs kysten.

Til å ta seg av en så pass stor maritim ak
tivitet hadde Bergen to aktive skipsverft,
Bergens Mek Verksteder med verft i Sol
heimsviken og på Laksevåg, og Mjellem
& Karlsen på Marineholmen. Mjellemen
og Laksevåg levde godt på reparasjoner
og vedlikehold, slippsetting og dokking,
og det var ikke uvanlig å se utenriksskip
i flytedokken til BMV. Skjøndal Slip på
Laksevåg slippsatte mindre fartøyer, mens
Storemøllens Slip i Sandviken ble nedlagt
på denne tid. På sørsiden av Nordnes lå
fremdeles Dekkedokken og Kjøde & Kjøde
som drev mekanisk industri.

Det fantes en hel del bedrifter som

Foto; Birkhaug & Omdahl
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Den «nære» skipsfart rederier hadde gjort det bra med sine kornfraNord- ogSør-Amerika til Østen,
Her står vi selvfølgelig ved den store for- trampskip på 50-tallet. For ordens skyld malm og mineraler fra Canada og Aust
skjell mellom den gang og nå: Skipsfarten setter vi en grense ved rundt 3500 tdw og ralia til USA, Japan og Kontinentet. Tre
var nær. Skipene var synlige, kaiene var regner de mindre som nordsjøskip. last fra Sovjet til Europa og Middelhavet,
tilgjengelige; mange mennesker tok sin Markedet for stortrampskip bestod på • Et betydelig T/C-marked for velutstyrte
søndagstur gjennom havnen. Oversjøiske denne tid av flere segmenter: «liner type» trampskip som reserve- og
linjeskip losset og lästet, andre vidfarne • Amerikansk fart, gjerne mindre skip tilleggstonnasje i linjefart.

Et bergensk trampskip, Willp Kubons Mica, 9730 tdw bpgget i 1954 som Arna.

skip kom hjem for dokking. på 2500-6000 tdw, mye drevet på TC • Ostenfart.
Og de første år av 60-tallet var marke- til linjerederier og handelshus mellom

dene så svake at mange rederier valgte Canada og Mellom-Amerika. Av denne grunn var det utviklet for
å legge opp skip i lavsesongene. Derfor • Vest-Afrika-fart; stykkgods ut og laster skjellige typer trampskip: Velutstyrte
kom tankskip hjem for opplag over som- som logs, kakaobønner og jordnøtter shelterdekkere på 2500-6000 tdw og stor
meren og la seg til på Rothaugen, i Dolvik tilbake. Dessuten mye T/C til linje- trampskip på 8-10.000 tdw, inklusiv de
eller i Eidsvåg. På samme må ble mange rederier. mange gjenværende Liberty-skip, samt
småtrampskip drevet i opplag i 1958/59, • Transatlantisk fart, gjerne skip på 8- en ny generasjon store shelterdekkere
og byens gjenværende dampskip i trelast- 12000 tdw, med kull og korn fra Nord- på 12-14.000 tdw. Enkelte tramprederier
farten hvilte gjerne ut mellom sesongene Amerika til Europa. satset på «liner type» skip for befraktning

Foto: Bob Scott

i Nyhavn i Sandviken. • Laster som skrapjern fra USA til Japan, til linjefart. Og fremdeles gikk betydelige

Bergensrederne var på 60-tallet engasjert
i tre tradisjonelle trades: Tramp, linje/
rutefart og tank. I løpet av tiåret skulle Fartsomrader 1960
det skje dyptpløyende endringer: Den
oversjøiske linjefart ble sterkt redusert Amerikansk fart: Marianne, Blaafjeld 1, Snefjeld, Nordpol, Holberg, Peter Jebsen,

og rutefarten på kysten ble samordnet. Alecto, Utsira

Nordsjøfarten ble fullstendig fornyet, dels Europeisk: Ingerto, Ingertre, Ingerfem, Ingerfire, Ingerseks, Otta, Tine,
med nye aktører. Stortrampfarten visnet Cetus, Ørland

hen, mens bulk og spesialtank seilte opp Europeisk/transatlantisk: Fro, Skjelnes
som vekstsegmentene. Europa/Vest-Afrika-fart: Binny, Sonny

Transatlantisk: Karen Reed, Tobon, Fred Christensen, Marstenen, Solmar

Bergensere i tramp Worldwide: Ole Bratt, Mathilda, Sygna, Elin Hope, Erviken, Goya, Elin Horn

La oss se nærmere på det som forsvant: T/C linjefart: Helene Presthus, Palma, Bow Plate, Bow Santos

Stortrampfarten. Østenfart: Susanne, Anna Presthus, Starlight, Nego Star, Negobla,
Bergen hadde etter krigen det bredeste Admiral Hardy, Ocean Fortune

stortrampmiljøet i landet. Det skyldtes Opplag: J E M Næss

nok først og fremst at bergenserne hang
igjen i overgangen til tank, og at mange
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Dampskipet Alecto var blant de siste norske små dampskip i amerikansk fart, 3440 tdw og
hpgget på Npland i 1947. På 60-tallet kom det hjem til Europa med trelastfart og opplags
perioder.

T Westfal-Larsens gamle skarpseiler Trondangerfra 1932 hle våren 1960 solgt til Johs Presthus
ogfikk først navnet Helene Bakke for T/C til Knutsen Line, deretter Helene Presthus.

i Q SKIPET NR. 1 - 2013

NSS-Opedalssamlingen

Foto: Alex Duncan

August Kjerlands Pro var en uvanlig fugl
under norsk flagg, 8120 tdw, bpgget i 1939
og innkjøpt fra England i 1955 for ti års
tjeneste under norsk flagg.

mengder bulkvarer i sekker, f. eks sukker,
mineralsand, fosfat, sement, gjødning m.v.
Derfor var de aller fleste stortrampskip
bygget som tweendekkere.

Her lå markedet for mange bergensredere.
Ved inngangen til 1960 talte flåten 49
trampskip og 14 moderne shelterdekkere.
Her fant en fremdeles 22 dampskip; blant
disse to av landets siste Liberty-skip,
spesialskip for Østenfart, noen Cl-A-skip
i trampfart, en håndfull «liner type» osv.

I løpet av året ble ds Verdande (3400
tdw/1945) overtatt av Sigurd Sørvig,
omdøpt Starlight, og sendt ut til Østen
i mai etter klassing på Nyland. Blaafjeld
I (3630/1950) ble i juni sluttet hjem fra
amerikafart og satt i fart mellom Konti
nentet og Midt-Østen. Westfal-Larsens
gamle skarpseiler Trondanger (9774/1932)
ble etter opplag og klassing på Laksevåg
overtatt av Johs Presthus i april og sluttet
til Knutsens Skandinaviske Syd-Pacific
Linje som Helene Bakke. Kjødes veteran
Ingerto (8485/1927) ble i desember solgt
til opphugging etter avsluttet Svalbard
sesong. Bjørn Østervold solgte trelast
skipet Cetus (3812/1940) i november og
overtok kort etter Kjødes dampskip Elin
Hope (7040/1949) som fikk navnet Procpon.

Foto: Mare Piché
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Sett på bakgrunn av de store endringer Bergenser i fin stil; Jacob
som skjedde på tørrlastsiden på 60-tallet, Kjødes EUn Haven (7880
med effektivisering av bulkskipninger tdw)fm 1949 skulle få en
og innføring av lasteenheter (paller og omflakkende tilvcerelse gjen
containere) for stykkgods, er det ikke un- nom mange år inntil salg i
derlig at stortrampflåten endret karakter januar 1968.
i løpet av 60-tallet.

Det skyldtes dels avgangen av eldre
skipstyper av krigsårgang, som Liberty
skip - med salget av Solmar i september
1963 - av Scandinavian-type - med Ørland
som den siste i januar 1964 - og Cl-A-skip
med Sygna som den siste i januar 1966.
Særlig ble 1963 et hardt år for byens Gamle linjeskip
trampflåte hvor kjente skip som Ogna, Tilgangen til flåten kom dels i form av annet som Sunrise for Saguenay og som
Mathilda, Tine, Otta, Fred Christensen, linjeskip som ble overtallig i linjene og Concordia Crusader for Concordia Line.
Ervifeen ogflereforsvant. Et lignende salg sluttet i markedet. Odfjell hadde sine Iris ble sluttet til KNSM og kom til å seile
skjedde i 1968 da ti skip forsvant, som to skip fra IFC Line, Bow Plate og Bow mellom Canada og Mellom-Amerika
Elin Haven, Karen Reed, nye Ole Bratt og Santos, i fart for Alcoa fra 1957, og etter inntil salg i januar 1967.1 juni 1965 gikk
flere. I denne gruppen var også veltjente at Santos ble solgt i 1961 kom Plate til å den nye Cygnus (8640/1962) ut av SWAL
Helene Presthus fra 1932 som inntil 1967 seile for SEAL, Columbus Line og andre. og ble chartret for transatlantisk fart bl
gikk i fart mellom Europa og Østen. Seiv De tre aktive linjerederiene Mowinc- a til Oranje Lijn og fra høsten 1967 til
om det gikk gjennom klassing i juni 1964 kei, Bergenske og Westfal-Larsen kom Knutsens Syd-Pacific Linje mellom Norge/
utenvesentlige pålegg, såvar det trolig en alle til å drive flere av sine eldre linjeskip Europa og Chile. Her gikk den til linjen
maskinskade på Stork-motoren i Madras i løsfart. Bergenske hadde chartret Clio ble avviklet i januar 1970, da også Cygnus
høsten 1965 som satte en stopper. Skipets (6988/1939) til SEAL fra 1959 og deretter ble solgt. Derved ble Irma selskapets siste
alder og klasseposisjon tatt i betraktning for Vest-Afrikafart inntil den i november skip i SWAL inntil oktober 1966, og den
valgte rederiet åla det gå til opphugging. 1962 gikk i opplag i Bruvik i Osterfjorden fikk deretter mer variert fart, bl apå T/C
Siste reise for dette velkjente skipet gikk og ble solgt året etter. De neste årene til CGT, før den ble solgt i mai 1968.
derfor under slep fra Madras til Keelung skulle flere skip gå ut av linjene: Crux
på Taiwan, hvor det ankom 28. januar 1968. (8570/1956) fra SAL i april 1963 og Iris Mowinckel og Westfal-Larsen hadde tradi-

En god del linjeskip kom etter hvert i trampfart, som Bergenskes Crux (8570 tdwjfra 1956 som seilte i Spd-Amerikalinjen inntil april 1963 og
fikk deretter fem år i trampfart, blant annet som Sunrisefor Saguenap.

(4570/1954) fra SWAL i november samme sjonelt drevet enkelte eldre skip i trampfart.

år. Crux kom til å seile i variert fart, blant

Foto via Morten Bjørndalen
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 Marianne (5200 tdw) var et tysk bygge
prosjekt for et Hansa-B standardskip på
BMV som i 1947 ble levert til Eilert Lunds
rederi. Det kom til å seile intensivt pä T/C
i linjefart i mange år, både på Vest-Afrika,
Middelhavet og Mellom-Amerika, før det
tidlig på 60-tallet ble sluttet ut til Østen.
I mars 1969 til Hong Kong.

 j 2 SKIPET NR. 1 - 2013

Foto: SkYfotos

Tre vidfarne bergenske
trampskip

 Joban Eliassens dampskip Sonny (3420
tdwjfra 1947 ble innkjøpt fra Sverige som
Mongolia i 1955 og seilte de neste 14 år
i svært variert fart. Den var mye i vestindisk
fart med transatlantiske reiser, Vest-Afrika,
trelast fra Hvitehavet, sukker fra Demarara
og mye mer.

Foto fra lossing av trelast i Avonmouth av Ray Perry

 / Ludwig Mowinckels Rederi fikk
levert Palma (6250 tdwjfra Moss i 1955
som et anvendelig skip for linjefart og
tramp. Den gikk i stor grad på T/C til
andre linjerederier og holdt det gående
like til mars 1973 da det ble solgt til
grekere.

Ukjent fotograf
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Mowinckel hadde i 1960 sine eldre Goya
(6980/1938) og Sygna (8100/1943) utchartret,
Goya i variert fart jorden rundt og Sygna
fra 1958 i flere år for Grancolombiana.
Dessuten hadde rederiet Palma (6250/1955)
som en slags reserveskip for sine linjer,
men denne som i hovedsak til å seile på
T/C til andre. Av alle bergenske trampskip
må Falma komme i en særklasse for sine
lange tjenestetid, fra 1955 til 1973, i mange
fartsområder.

11960/61 awiklet rederiet både South
ern Gross Line og County Line, og de nye
søstrene Para og Salta og de gamle Molda
og Ogna kom deretter i trampfart. Da
Mowinckel i 1967 awiklet sin Cosmopoli
tan Line ble de eldre Heina og Lista solgt,
mens de nyere Hørda (8200/1955) og Egda
(8175/1857) beholdt for T/C-operasjon.

Også Westfal-Larsen hadde i 1960 fire Brimanger ble da sluttet i markedet inntil men mer effektive skip. Likevel var kon
eldre linjeskip i trampfart: Cl-A-skipene salg i 1973/74. vensjonelle stortrampskip både arbeids-
Grenanger, Ravnanger og Eidanger, samt krevende og kostbare i drift. Det var greit
Falkanger (8400/1943). De to førstnevnte Stortramp Og shelterdekkere nok på T/C, men i den grad slike skip ble
gikk begge en tid for SEAL før de ble Fra 1960 ble det dessuten kjøpt inn et sluttet på reisebasis var det gjerne på «liner
solgt i 1962, mens Eidanger gikk en tid antall tidsmessige stortrampskip rundt terms», hvor rederiet seiv måtte bekoste
for Burma Five Star Line og kom i 1962 10.000 tdw for worldwide fart. Det be- bunkers, lossing og havneutgifter; ofte en
tilbake til WL-Line. Her gikk den i flere gynte med Tontine, fulgt av Mica, en ny påkjenning for likviditeten.
år, ble solgt til Solstad i mai 1965 og fort- Ole Bratt, Starcarrier (som fikk knappe For sjøfolkene var trampskip imidler
satte enda en tid. Falkanger seilte både to måneder i fart før den gikk tapt ved tid godt likt. Det var ofte mye overtid,
for Grancolombiana og i Vest-Afrikafart tragisk eksplosjon på Madagascar), Salina lange havneopphold, anløp i tradisjonelle
inntil salg i januar 1965. og Lisianne. Dessuten kom det flere eldre havneområder - kort sagt den siste rest

Etter avviklingen av Interocean Fine linjeskip til byens flåte, særlig til rederiene av gode gamle dager.
i 1970 kom rederiet til å gjøre en større Johs Presthus og Ocean Transport som Ennå ved inngangen til 70-tallet hørte
omorganisering av tonnasjen, og noen av spesialiserte seg på eldre cargo-linere. det hjemme 12-14 tradisjonelle trampskip
de nyere skip som Villanger, Høyanger og Slik endret flåten karakter med færre, i byen, de fleste av «liner type» ved siden av

Mowinckels veltjente Molda (8425 tdw) fra 1937 ble i 1963 solgt til et sameie mellom AS Ocean Transport og DS AS Fro (August Kjerland)
og skiftet navn til Fana. Den var et rimelig kjøp til 1.8 millioner kroner, men kostbar i drift. Solgt i desember 1965 til New York-grekere med
gevinst. Ukjent fotograf

Henrik Østervolds Procpon (7040 tdw) fra 1949 var opprinnelig Kjødes Elin Haven, et damp
skip av FMVs standardtppe, som seilte frem til desember 1964 da det ble solgt til India. Her
er skipet fotografert på Lakene i november 1963.
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Mange av de krigsbygde Cl A-skip kom etter hvert over i trampfart, som Mowinckels Sygna
(8000 tdw) fra 1943. Etter å ha gått i egne linjer som Southern Cross Line kom den på 60-tallet
til å seile iflere år i Grancolombianas linjefart mellom Canada, USA og Mellom-Amerika. Ved
salget i januar 1966 var den også det siste krigsbygde skip i Bergens handelsflåte.
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Foto: Russel Priest

 Westfal-Larsens Falkanger (8400 tdw) fra 1943
seilte også i rederiets linjen frem til slutten av 50-tallet
og kom da over i tramp. Vi ser at den ble sluttet både
på Vest-Afrika, i Mellom-Amerika, med trelast fra
Archangelsk og rundturer på India, med mer.

Fra linje til tramp

 Bergenskes Iris (4570 tdw) fra 1953
ble bpggetfor Den Skandinaviske Vest-
Afrikalinje og seilte her til november
1963. Deretter ble den sluttet til KNSM
(Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Mij)
og kom til å seile lenge mellom Canadas
østkyst og Mellom-Amerika.

Kjødes svalbardskip. Kjødes siste dampskip,
Ingertre fra 1954, ble solgt våren 1973.1 det
gode år 1973 ble for øvrig 9 av de 12 gjen
værende skip solgt - til gode priser. Slik
sett ble det satt et heldig punktum for den
tradisjonelle stortrampfarten.

Som en ny del av trampflåten ble det
fra 1955 levert og overtatt en flåte av store
shelterdekkere på 12-14000 tdw. Disse var
i utgangspunktet ment som anvendelige
skip for både bulk- og partilast, og ber
gensflåten vokste til 24 enheter i 1964.
I praksis ble de vel dels utkonkurrert av
nye og mer rasjonelle bulkskip, men typen
skulle gjenoppstå fra 1970 som «multi
purpose»-skip for parti- og linjefast. Fra
1969 ble flåten tilført 14 slike skip, som en
spesialnisje under norsk flagg. Dessverre
skulle norsk drift av denne type skip falle
som offer for shippingkrisen.

Rederiene
Om trampflåten ikke utgjorde brorparten
av byens tonnasje, så representerte tram
prederiene noe av bredden i rederimiljøet.
Vi finner at 30 rederier var involvert i stor
tramp i 1960 av byens 48 rederier. Med ut
viklingen og nedbyggingen av trampflåten
utover 60-tallet er det ikke overraskende
at trampfarten skulle trekke en god del
rederier med seg i graven.

Det var riktignok ulike grunner til at
rederier som Vilh Torkildsen, Bergh &
Helland, Sigbjørn Birkeland, Klaus Wiese-
Hansen, Ingvar Jansen, Harald Grieg
Martens, Henrik Østervold, Johan Eliassen,
Schanches Rederi og Willy Kubon solgte
sine siste skip og awiklet aktiv rederidrift.

Det var samtidig rederier som utviklet
seg og ekspanderte i samme fase, som
Johs Larsen, Eilert Lund, Johs Presthus
og Ocean Transport. Nykommere som

Foto i Birkenhead i 1964 av Panums Biarmicus.

Foto ved kai Bergen av Erik Bergman
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Av de nybygde tmmpskip var Karen Reed (9843 tdw), levert fra Nordseewerke i Emden i 1955 til rederiet Johs Larsen. Den gikk i mange år for
Sanguenay, uten navnebytte og ble solgt i 1968.

Star Shipping og Tønseth la snart om i lll Jeggingen ten, som Paal Wilson, Strandheim &
fra tweendekkere til bulk. Et interes- Mens trampflåten seilte inn i solned- Stensaker, J Brunvall, Seatrans og flere,
sant foretak var det skipsmegler Hans gangen ut gjennom 60-tallet skjedde mens Kristian Jebsens Rederi styrket
Mogensen som stod bak, først med ds det mye annet i Bergens shippingmiljø. sin posisjon som landets ledende for
Tormo (3450/1947) i 1964/65 og deretter Nye rederier seilte opp i nærsjøfar- industritransport.
med linjeskipet Folias (3665/1955) på T/C
til Rederi AB Svea.

I virkeligheten var utviklingen og av
viklingen av trampflåten et farvel til en hel
skipsfartskultur. Det gikk på skipstype,
på driftsform, på lastebehandling, beman
ning, havneopphold, økonomi og altså
rederi. Det var jevnt over små rederier
med ett eller to skip, forsiktig drift i en tid
med stadig høyere mannskapskostnader
under norsk flagg. Markedene endret seg;
amerikafarten ebbet ut i første del av
60-tallet. Konkurrentene var for en stor
del greske rederier med secondhand skip
og rimeligere drift.

Satsningen på moderne semi-contai
nerskip fra 1970 var i det store og hele
positiv inntil markedet fait sammen
ved slutten av 1974.1 et hardere konkur
ranseklima var det vanskelig å få den
nødvendige lønnsomhet under norsk
flagg. Derfor strandet også dette kapitlet.

Mowinckels Folga (13430 tdw) fra Eriksberg i 1958 hørte til klassen av stor shelterdekkere,
av hvilke det skulle komme flere. Anvendelige, men arbeidskrevende skip, som seilte til mai
1970 før det ble solgt.
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Westfal-Larsens Hosanger (14060 tdw) hørte til de største av shelterdekkerne, levert i 1958fra Kockums. Den gikk i mange år i variert trampfart,
men ble rundt 1970 satt inn i Westfal-Larsen Line og først solgt i 1976.

Rederiet Odfjell drev etter krigen en betydelig flåte av stortrampskip, dels i ICF Line og der
etter på T/C til Alcoa, Sanguenap og andre. Shelterdekkeren Sungran (12650 tdw) ble levert
fra Uddevallavarvet i 1955 og hadde søstrene Sunoak og Older. Disse ble avhendet tidlig på
60-tallet i omleggingen til spesialtank. Foto via NSS-Opedalssamlingen
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Men utviklingen skulle særlig komme
innen spesialtank, drevet av rederier
som Odfjell, Westfal-Larsen, Mowinc
kei, Wigand, Bergenske og flere. Flere
små rederier som hadde solgt sine
siste skip gikk inn som investorer hos
Odfjell i små kjemikalietankere. Andre
rederier fortsatte i tørrlasttraden med
bulkskip, hvor Bergen fikk et betydelig
miljø. Forsøkene på å bygge opp parcel
bulk-seilinger med «åpne» skip (med
luker i lasterommets bredde) fikk en
historisk mulighet i eksporten av tre
masse og treforedlingsprodukter fra Den
amerikanske Vestkysten til Europa og
Japan i form av Star Shipping og senere
Gearbulk. Og la det også være nevnt at
Bergen i begynnelsen av 70-tallet fikk sitt
første supply-rederi, faktisk det gamle
tramprederiet Johs Larsen, seismikk og
slepebåter for offshore. Hvor trampfar
ten bukket under av naturlige grunner,
vokste nye tiltak frem.

Historien kom til å vise at bulk og
spesialtank utviklet seg til industriell
shipping - langsiktig rederidrift med
stor grad av nærhet og kontraktsdekning
med spesielle industrigrener og befrak
tere. Det var disse som overlevde ship
pingkrisen på 70/80-tallet, tankrederier
som Odfjell, JO Tankers, Team Tankers,

Enda et klassisk trampskip, Lisianne (9370
tdw) fra 1952, kjøpt fra Oslo som Nordvard
i 1967 av Eilert Lund. Det gikk tapt etter
kollisjon ved Borkum to år senere.

Foto: Bob Scott i Tilbury nyttårsaften 1967

Foto: Skyfotos
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Utkilen, openhatch-operatører som Star
Shipping og Gearbulk, bulkrederier som
Jebsens, rederier som Westfal-Larsen og
J Ludw Mowinckel og nykommere som
Seatrans og Stenersen.

Fra dette grunnlag og kompetanse
skulle det vokse frem en ny generasjon
rederier i Bergen fra slutten av 1980-tal
let, drevet av erfarne shippingfolk fra de
industrielle rederiene. I dag har Bergen
fortsatt 40 rederier og shipping-opera
sjoner som til sammen kontrollerer over
1000 skip i worldwide fart.

Dette gjør Bergen til Norges tyngde
punkt i deepsea shipping.

Den siste av de klassiske shelterdekkerne, Leif Erichsens Geixa (16000 tdw), hygget 1963 på Götaverken, holdt det gående til salg i 1978.

Linjevakker hexgensex, Mowinckels Høxda (8200 tdw), levextfxaAkexs i 1955fox Cosmopolitan
Line, komfxa 1967 til å seile på T/C til andxe linjexedexiex, som hex tyske DDG Hansa.
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Foto via Dag Bakka jr.
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En klassisk «liner type», Aud Presthus (8300 tdw) hygget 1953 på Eriksberg som Havmøy, ble kjøpt av Presthus i 1967 og seilte i seks år.

ergens rederier 1. januar 1960
i

S Bartz-Johannessen AS

Berens Kulkompani AS

Det Bergenske Dampskibsselskab

Sigbjørn Birkeland

AS Bisca

J Brunvall

Jacob Christensen

Johan Eliassen

Leif Erichsen

Th Gjesdal

Halfdan Grieg & Co

William Hansen

Arnt Haarberg

Ingvar Jansen

Kristian Jebsens Rederi

Paul Jebsen

J M Johannesen

August Kjerland & Co

Jacob Kjøde AS

Willy Kubon

Halfdan Kuhnle

Johs Larsen

Eilert Lunds Rederi

Harald Grieg Martens
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mt Sydskjell (655/55), ms Steinvarg (675/58)

dt Norvest 5565/54), ds Ocean Fortune (4565/45)

38 skip, fra linjeskip og tank til godsruteskip

ms Ole Bratt (8600/31) og Tine (8300/30)

mt Binta (12324/50)

ms Westray (700/42), Brunholm (550/58)

mt Astrid Elisabeth (15210/52), ms Mathilda (9160/41)

mt Gilda (16225/45), Grepa (15901/52) og Greta (15650/51), samt ms Ganja (12546/56)

ds Sonny (3420/48)

ds Galatea (1850/30)

dt Vally/3524/53), ds Malay (2087/23), ms Matang (13059/59)

dt Hertha (3463/54), Huldra (3502/50), ms Hamina (3016/54)

ds Ørland (4550/44)

ds Edward Jansen (4530/42) og J E M Naess (4625/44)

mt Altnes (13580/49), Telnes (16100/51), Tornes (19698/57), Tinnes (19652/58), ds Vigsnes (2840/47),
ms Garnes (3120/48), Korsnes (3130/48)

mt Wilhelm Jebsen (18160/53), ms Holberg (5295/49) Peter Jebsen (5295/48)

ds Finse (2350/16)

ds Fro (8120/39), Aco (2820/47), Eva (2825/44), Gol 2724/47)

16 skip, fra tank til nordsjøskip og fig trampskip; ds Ingerto (8483/27), Jacob Kjøde (2780/48), Elin Hope (7040/49),
Ingerfem (3600/53), Ingerfire (5045/53), Ingertre (7250/54), ms Elin Horn (7916/42), Elin Haven (7880/49), Ingerseks
(7420/58)

ms Mica (3125/48) og Vz av ms Tobon (10103/43)

mt Nordbo (13750/49), Nordgard (4250/53)
Nordraak (2735/50)

ms Karen Reed (9843/55)

ms Marianne/5200/47), Susanne (5840/57)

ms Snefjeld (5890/57), ds Blaafjeld I (3630/50)

I;

hurtigruter og slepebåten

Nordnes (17450/56), Dale (15140/39), ms Nordpol (7810/49)



Fanafjell (8350 tdw) ble kjøpt av Ocean Transport i 1970 fra Australia, men var bpgget på Wärtsilä i 1958 som Anne Marie Thorden. Som så
mange andre ble den solgt til god pris i 1973.
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Foto: Waterweg Fotos
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Rederi tdw/byggeår i parantes

Harald Meidell ds Skjelnes (10800/43)

J Ludwig Mowinckels Rederi 24 skip, herav 9 tankskip, resten linje og 2 tramp: Sygna (8100/43), Goya (6980/38), Palma (6250/55)

Stener S Muller & Co ds Fred Christensen (7820/48)

Wm Neumann mt Wevan (2730/54)

Rederiet Odfjell 11 skip, herav 5 tank og 6 stortrampskip (Bow Santos (8010/54), Bow Plate (7300/55), Sungran (12629/55), Hassel
(12500/56), Sunoak (12650/56), Older (12500/59)

Rasmus F Olsen ds Fantoft (1330/21), Fulton (1750/05), Ophir (2905/48)

Johs Presthus ms Anna Presthus (4800/22), Arne Presthus (1100/43) og 3 mindre

Hilmar Reksten 8 tank og 5 tørrlast: Appian (2800/50), litanian (12050/30), Trajan (15270/57), Justianian (15270/57), Gordian (15270/59)

Schanches Rederi dt Sunny (4010/54), ms Binny (4625/59)

Claus Stamer mt Holmgar (13635/51)

Star Shipping (Per F Waaler) ms Starfighter (2730/49)

Strandheim & Stensaker ms Hansa (420/38)

Vilh Torkildsen ms Marstenen (6250/59), ds Utsira (3550/48) og Vz ms Tobon (10103/43)

Anders Utkilen mt Havstraum (350/44) ms Sørstraum (330/56)

Wallem & Co ds Negobla (3750/46), Negostar (3523/53)

Wallem, Steckmest & Co mt Storviken (20000/57), Solviken (20000/59), ds Erviken (7040/50), ms Morviken (12740/56)

Westfal- Larsen & Co 32 skip, herav 13 tank, resten linje- og trampskip (Falkanger (8400/43), Grenanger (8018/44), Ravnanger 87965/42),
Eidanger (8000 tdw), Hosanger (14050/58)

Lorentz Wiese-Hansen dt Blia (2650/52), ms Otta (3600/49)

Rolf Wigand 2 tank og 3 tørrlast: ms Hilwi (22927/59), Ingwi (13400/56), Astwi (13095/57)

R J Wilhelmsen ds Alecto (3440/47)

Paal Wilson & Co ms Kanutta (450/58)

Bjørn Østervold ds Cetus (3812/40)

Sig S Årstad ds Admiral Hardy (3120/44)

Norsk Bjergningskompagni 10 bjergningsbäter
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Ole Chr Eckholdt

Texaco Skandinavia underveis; et nytt og moderne tankskip på jomfrutur i 1962.

MT «Texaco Skandinavia»

En jomfrutur til Trinidad
- og mitt møte med en legende!

Ole Christian Eckholdt forteller fra sine første tur som motormann med Texaco Skandinavia og om

møtet med Trinidad og sjømannsprest Johan Nielsen, en mann som tusenvis av andre norske sjøfolk

husker med glede.

Texaco Skandinavia i FMVs dokk, klar for levering.

SKIPET NR. 1 - 201320

TV Trp «Texaco Skandinavia» ble over-
IVi X levert fra Fredrikstad Mek.
Verksted til Texaco Norway 7. november
1962. Den var verftets byggenr 378 og
søsterskip av tidligere leverte «Texaco
Norge».

Hun var på 20 200 t.dw. og spesialut
rustet for føring av petrokjemikalier og
smøreolje. Hovedmaskinen som ble byg
get på FMV var en 7 sylindret, overladet,
2 takts enkeltvirkende dieselmotor av
FMV/GV type med sveiset rammeverk.
10 400 IHK ved 112 omdr/min.

Jeg var med under byggingen (verk
stedtid) og mønstret på som motormann
på jomfruturen.

Kaptein på denne første tur var Ragnar
Pettersen og Lars Sandal som chief. Forøv
rig er de fleste navn gått i glemmeboken

Foto; Ole Chr Eckholdt
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JVoen av mannskapet på Texaco Skandinavias første reise.

etter 50 år. Men håper noen vil kjenne nist Roar Edvardsen. Enhedersmannsom San Fernando da det var her jeg møtte
seg igjen på bildene. lærte meg mye av teknikken og praktisk legenden Pastor Johan Nielsen.

Husker at de fleste var fra Fredrikstad- maskinistarbeid i maskinrommet. Det var ved kai i Point a Pierre jeg
området, noe som gjorde at jeg som Oslo- I det trange innløpet til Trinidad møtte fikk besøk i lugaren første gang av denne
gutt aldri kom med på fotballaget. vi NALs passasjerskip «Oslofjord» på ut- levende legenden. 23. november 1962

Jomfruturen gikk planmessig, uten gående og det ble mye hilsninger begge banket det på, og der sto en eldre herre
verken dårlig vær eller uhell. Stemnings- veier kan jeg erindre. Vi var jo pyntet med i bermudashorts og med alpelue. Han ville
bildene forteller mye om hvor unge vi var signalflagg i anledning første havnebesøk. vite hvem jeg var, og vi kom inn på min
den gangen. Det var jo ikke unaturlig å Dette ble mitt første møte med Tri- familie i Drammen. Tante Paula sa jeg, er
mønstre ut som førstereis i alder av 15 år nidad og San Fernando (Point a Pierre). det Paula Eckholdt du mener, sa Nielsen,
(seiv var jeg 18). Senere ble det mange besøk da Texaco Iså fall har jeg konfirmert henne.

I min tid ombord var jeg heldig og gikk hadde fast lastehavn (pir langt til havs) Dette var vårt første møte og det ble
stort sett vakt sammen med 3de maski- der. Jeg kommer til å dvele en stund ved mange siden. Har lest et minneskrift over

Slik var «streeten» på Point å Pierre, Trinidad; en ensidig underholdningstilhud.

SKIPET NR. 1 - 2013

Foto: Ole Chr Eckholdt

Foto: Ole Chr Eckholdt
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Legenden, sjømannsprest Johan Nielsen, i samtale med styrmann.

ham og siterer: «Karakteristikken en ofte (Point a Pierre) var en ørken for tank- Pitch Lake (asfaltsjøen) er utrolig med
hører, kan samles ito poler - kjcerlighet og skipsbesetningene. Forbindelsen mellom asfalt ferdig til å legge på veien.
hukommelse». pirene og San Fernando var ytterst slett og I et veikryss oppdaget endel ungdom-

Trinidad var blitt fritt etter åha vært farlig. Vanskelig å komme i land og enda mer at vi var to hvite i bilen. Ble stoppet
britisk koloni, noe som gjorde at vi ble farligere å komme ombord igjen. Ferge- og de forsøkte å veive oss over. Plutselig
advart mot mye kriminalitet i land. takstene var skyhøye. Å komme i land gjenkjenner en avguttene pastor Nielsen

Nettopp her i San Fernando åpnet pen- i San Fernando var for oss det samme og de rygget bakover og hilste ærbødig
sjonisten, sjømannspresten Johan Nilsen som å møte en mangfoldighet av mer til oss.
sitt lille hjem for oss sjøfolk. Oljehavna og mindre tvilsomme vertshus. Se bare Femti år har nå gått siden denne for

Gutta på maskindørken. Forfatteren til høyre.

SKIPET NR. 1 - 201322

Foto: Ole Chr Eckholdt

bildet jeg tok i «hovedgaten», av baren
«Hole in the wall». Et typisk skjenkested
nærme havna. Billig rårom ble skjenket
døgnet rundt.

Fler var faktisk ikke noe alternativ for
den som skulle spenne en landgangskveld.
Men midt oppe i dette etablerte Johan
Nielsen sitt hjem med et lite alter i sin
stue og et leseværelse.

Ffan var den første som kom ombord
og ble gjerne hele dagen sammen med oss
til utskei og loset oss trygt hjem til seg.

Johan Nielsen var 77 år den dagen han
tok kontakt med meg. Fikk etterhvert et
fint vennskap følte jeg mellom 18-åringen
og presten på 77. Jeg har flere ganger be
nevnt Johan Nielsen som en legende. Og
en dag fikk jeg bevis på at dette var riktig:

Søndag 24. februar 1963 inviterte Ni
elsen meg med på tur rundt på Trinidad.
Han hadde leiet en bil med sjåfør for hele
dagen. Vi beså sukkerplantasjer som de
svidde av for å få vekk all slangene før
kutting av sukkerstengene. Husker jeg
løftet bena opp i bilen pga alle slangene
som rømte over veien. Så stopp på vakre
steder med palmer og blomster, (se bilde)

Foto: Ole Chr Eckholdt
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meg dramatiske episode, og det føles godt Fernando - New York - Philadelpia - San
å kunne fortelle den. Fernando - London - Edinburg - San fra FMV, Texaco Belgium (20500 tdw) som

Johan Nielsen døde 7. november 1963 Fernando - Ponta Delgada Azorene - var turbindrevet, men hadde kortere og
på reise til Buenos Aires. Båren ble brakt Bretagne - San Fernando - London - bredere skrog og noe flere tanker.
til Bergen ombord på «Bandeirante» og Edinburg - San Fernando - Immingham Texaco Skandinavia fikk et langt liv på
begravelsen fant sted 16. desember fra - Onsdag 12. juni 1963 til Fredrikstad og 30 år; ikke verst for et tankskip.
Korskirken.

nando som begynnte med jomfruturen
, *1 ifrji m pl 1 *  
til MT «Texaco Skandinavia» og som ga
meg muligheten til å møte Johan Nielsen. u mclinav a

Skal ikke trette lesere med detaljer om Texaco Skandinavia hørte til en serie på 10
alle havnene vi besøkte frem til garanti- tankskip rundt 20000 tdw som ble bygget
besøket på FMV sommeren 63. ved Fredriksstad Mek Verksted mellom

Første tur gikk fra San Fernando til 1956 og 1965. De fire første var midskips-
New York (Bayonne) så Philadelpia - San båter, Tank Duchess 1956, Storviken 1957,
Fernando - London (Holehaven) - Cura- Horn Crusader 1957 og Honnør 1958
cau - Donges - San Fernando - New York (turbin), mens de neste to ble bakladere:
- Philadelpia - San Fernando - London Solviken 1959 og Lpsefjell 1960.
- San Fernando - Curacao - Donges - San Høsten 1960 bestilte Texaco Norge AS

Det sier sitt om rederiet Texaco Norway at samme skip i mai 1976 tok seg så bra ut.

Dette var mine minner fra San Fer-
klappet til FMV 0700.

Seiv tankskip hadde vakre linjer i 1962;
Texaco Skandinavia for anker ved Pointe
å Pierre.

to skip av samme type, men igjen med
midtskipshus og umiskjennelig Texaco
preg. Dette ble Texaco Norge levert i juli
1962 og Texaco Skandinavia i november
1962.

Etter disse ble Granheim levert i 1964
på samme skrog, men med buttere for
skip (som også Horn Crusader hadde),
men utstyrt som parceltanker med flere
lastetanker.

mt Texaco Skandinavia LEID

13222 brt 20200 tdw, 578.5oa/534.8pp/74.0/39,1 ft.

7-syl 8750 bhk Götaverken-type lisensbygget på

11.1962 Fredriksstad mek Verksted -378

1.1986 Getty Marine Corp, Nassau Bahamas

4.1990 omdøpt Star Skandinavia

5.1992 Via Neter Navigation SA, Singapore,

Året etter fikk Texaco sitt tredje skip

FMV

Levert til Texaco Norge AS, Oslo

omdøpt Skandi reg i Panama, levert as

is i Caribbean, til opphugging i India og

ankom Alang 12. juli 1992.
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Foto: Ole Chr Eckholdt

Foto: via Dag Bakka jr
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Av Sindre Nilsen

I Norge hle Cementa hovedsakelig brukt i stor kystfart.

Cementa - norsk skonnert som
endte sine dager på Færøyane
Skonnerten Cementa er ukjent for mange, i denne artikkelen vil jeg belyse litt om dens historiske fakta

og fartøyets skjebne. Kanskje vil denne artikkelen bidra til å avdekke flere opplysninger om fartøyet.

Båtbygger Jens 0. Nerhus sto Allerede året etter ble den overtatt av
for byggingen av fartøyet. Den Norske Stats Fiskeribank i Bergen,
Cementa ble levert til Chris- som lot den gå på tvangsauksjon. An

tiania Cementstøberi i Christiania dreas Grønaas fra Mosterhamn og Lars

Partene var A. H. Falck 3/10 part, gistrert i Bergen i februar 1924. Cementa
Julius Jørgensen 4/10 part og Fians ble nå satt inn i såkalt stor kystfart med
Berg Jacobsen 3/10 part. Registret Kystkompaniet i Bergen som meglere.
i Haugesund, kjøpesummen var

(Oslo). Nasjonalitetsbevis datert 3. Kyrkjebø fra Kyrkjebø i Sogn og Fjordane,
september 1917. Hvilken fart den - slo til og fikk overta fartøyet for 30.000
ble satt inn i, er ikke kjent. kroner. 13. desember 1923 ble fartøyet

Solgt til Partsrederiet A. H. overført til Andreas Grønås, (H part) og
Falck, i Haugesund, 2. august 1922. Lars Kyrkjebø, (H part), fartøyet ble re-

40.000 kroner.

Ukjent fotograf, Kjell Birger Sønstabø sin samling
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 Denførste motoren i Cementa var Skandia
type 402B, som hadde sylinder horing 335 mm.
og slaglengde 400 mm. B-betyr at motoren er
levert med vendegear og fast propell. Denne
motortypen var i produksjon i åra 1913-1925.

Rigg
Cementa står oppført i Skipsregisteret
som kutterrigget, men på bildet over ser
en tydelige tegn på skonnertrigg. Far
tøyet var en 3-mastet slett-toppskonnert
med råseil. Råseilene ligner det vi kaller
breifokk hos jakter og galeaser, men
synes å heises høyere enn breifokkene.
Det fremgår av fotoet at seilene heises
direkte til godset, uten rakke. Rakke var
vanlig når f.eks galeaser førte snaumast.

nert, men siden den har råseil på stor- og gaffelbommer på noen av mastene, grun- glødehodemotor og i maskinrummet er anbragt 2

fokkemasten ble også betegnelsen dobbel- nen til det er at bommene skulle også oljetanker for 3 tons olje. Til begge luker benyttes

toppseilskonnert brukt. Det avgjørende fungere som laste- /lossebommer. en les motorwich og lossebommene benyttes

for å bli kalt skonnert er at akterste mast Siterer artikkel i bladet «Skibsbygning» ogsaa seilbomme - «Cementa» har vist sig at
vi r i, i r at -m -i n-i o være meget heldig til kystfart. Fart med motore er

er like høy eller høyere enn masten toran. No. 10 aargang 1917: „ , ..
, . , , , , , u r ° ca. 8 mil og under seil manøvrerer fartøiet meget

S 6 °m — «Cementa» hvoravvi her gjengir etbillede, er bygget godt. Fartøiet føres av kaptein 0. Baltzersen, som

i eav fotoet, ans je hadde hun ikke i Ølve i Hardanger for Christiania Cementstøberi. under hele bygningen har tilseet arbeidet og ar

klyverbom. Hoveddimensionerne er 105 x22x 10 fot og last- rangeret med utsstyret.

Cementa var det største fartøyet som ble bygd i Ølve. Fotografiet erforøvrig tatt i Molde, med øya Sekken i bakgrunnen.

Cementa kan også kalles toppseilskon-

Foto: Rune Thistel sin Samling

En annen detalj er at riggen ikke har evnen er ca. 250 tons. Motoren er en 2 cyl. (80) hk

Foto: «Skibsbygning» aargang 1917, Rune Thistel sin samling
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Cementa med seilene oppe, tatt i Fuglefjord på Færøyene. Legg merke til at fartøyet her har
klyverhom.

Mot slutten av seilskutetiden og over- IVia/ llM ri
gangen til motorskip oppstod det noen Som ny fikk Cementa installert en 2-syl.
nye behov for riggløsninger, en hadde en 80 hk Skandia glødehodemotor, type
tilgang på maskinkraft både til fremdrift 402B. Motoren var levert fra Lysekils
og til vinsjer. Seilføringen ble redusert og Mekaniska Verkstad i Sverige.
nye løsninger ble «funnet opp». Det kan I følge skipslistene, hadde den fått
se ut som om Cementa er et resultat av installert ny motor i 1936. Igjen var det
nye løsninger og kombinasjoner, men en 80 hk Skandia, men av type 216. Denne
en hadde beholdt mye seilføring til at motoren hadde boring 270 mm. og slag
skipet ble klassifisert som motorskip. lengde 290 mm. Enkelte kilder oppgir at
Kombinasjonen seil/maskin var obligato- fartøyet hadde en 133 hk maskin, mulig
risk for større fartøyer fram til 1909, av maskinen var oppgradert? På tampen av
klassings-og forsikringsmessige årsaker. karrieren (ca.1950) ble det igjen skiftet

Cementa FD577 i ukjent en britisk havn.

SKIPET NR. 1 - 201326

motor, denne motoren var oppgitt til
280 hk, men motormerket er ukjent.

Foto; Piddi Kjærbo

Foto: Jan Erik Simonsen

Til Færøyene
I februar 1925 ble Cementa solgt uten
lands. Kjøper er Öli Petersen fra Fuglefjord
på Færøyene. FIva fartøyet ble brukt til
er ikke kjent, men det fikk fiskerimerke
FD 577.

Under en storm i Fuglefjorden en de
sember natt i 1941, sleit tre større skuter
seg i fortøyningene, og rak inn i fjære
steinene. De tre skipa var Bodasteinur,
Bernaise og Cementa.

11942 ble Cementa solgt til Sandavåg
lenger sør på Færøyene. Her ble den
omdøpt Ropndin Frida. Den nye eieren
var skipsrederen og forretningsmannen
Jegvan Elias Thomsen som var reder på
imellom 20-30 skip og motorbåter. Jegvan
Elias Thomsen hadde dessuten tømmer
handel og engros, han hadde også agentur
på Skandia motorene på Færøyene.

Fiskeri - snørefiske
Detaljer fra hvilket fiske som ble drevet
med Ropndin Frida, er ikke kjent, men mest
sannsynlig var snørefiske etter torsk, noe
som var vanlig på Færøyane på denne tiden.

Torskefiske med snøre foregikk ute på
fiskehankene ute i Atlanteren, ved Island
og Grønland. Dette krevde større fartøy og
den færøyske fiskeflåte bestod etter hvert
av stadig flere seil- og motorskonnerter
utover 1920-årene.

Den færøyske havfiskeflåte økte i ton
nasje og antall, både kuttere og skonner
ten Noen kuttere var bygd på Færøyene,

Cementa liggeode i fjærestemene etter stor

Foto; Piddi Kjærbo
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men de fleste var kjøpt utenlands. 11955,
bestod den færøyske havfiskeflåte av 186
skip, hvorav 142 av disse var eldre kuttere
og skonnerter med en gjennomsnitts alder
på over 50 år.

Sesongene for bankfiske etter torsk, var
fra februar til oktober, og skonnertene var
på tokt omkring 2 kl måned. Et spesielt
særtrekk som færøyske fiskere hadde, var
at de hadde krav om en 14 dagers ferie
mellom fiketoktene. Noe som de gjerne
benyttet seg av i månedsskiftet mai-juni.
Fangsten ble foredlet til klippfisk og
saltfisk for eksport. 1 1936 ble andelssel
skapet «Føroya Fiskaeksport», fra nå av
ble eksporten av klippfisk og saltfisk til
Sør-Europa, mer organisert.

Fuglefjord

\\ tøPTorshavn

Selvik

Sandavåg J

%
Kart over

Færøyene

 Dette bildet viser godt hvordan «Snørid» eller snørefisket foregikk. Bildet er tatt om bord
i skonnerten SOLARIS i 1934.

Vraket av Royndin Frida ex. Cementa en gang mellom 1970-72. Fotografert av Osmund joensen

 Bilde til venstre, viser hvordan
det snørene var plassert på færøyske
kutterne i tidligere tider. Kutterne
hadde et mannskap på ca. 20 mann,
mens skonnerten hadde ca. 30 manns
besetning. Fiskeredskapet kaltes
«Snørid» som bestod av, sene med
tein i enden, et blylodd og en bue av
stålstreng, og en fiskekrok med nylon
ihverende av buen.

Foto: Jåkup Pauli i Eydansstovu
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Endeliktet til Cementa
Andre kjente historier om Ropndin Frida
er at den i 1958 ble slept fra Esbjerg i Dan
mark til Sørvåg på Færøyane, med gamle
Høgafossur VA173. På denne turen var de
innom Granton i England og låstet kull
på vei hjem. Siden den ble slept hjem, var
dette kanskje siste sjøreisen?

11959 ble fartøyet lagt opp i fjæra i Sel
vik på Færøyane. Bilder fra den tiden viser
at fartøyet er noe modernisert, seilriggen
og den ene masten er fjernet. Overbygget
er noe større og forut er det montert bakk
av stål.

Vraket fait mer og mer fra hverandre,
ettersom årene gikk. Etter hvert ble også
deler fra fartøyet fjernet, til bruk hjemme
på gårdene eller i andre båter. Til slutt
var der lite igjen av vraket, men det er
uklart om resten ble sprengt på plassen
eller slept ut på dypere vann.

Slik endte altså reisen for en engang
så stolt skonnert bygget Ølve i Hardanger
i 1917.

CEMENTA c/s: MQJV

Bygd av Jens 0. Nerhus, Ølve i Hardanger

Byggeår: 1917

Dimensjoner: 99,8 x 22,8 x 9,7 fot

Ropndin Frida i Selvik 1970-72. En skoleklasse har tatt turen bort til vraket.
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Slik endte Cementa ifjæren i Selvik på Færøyene.

Tonnasje: 133,3 Brt. 89,96 Nt, 180dwt
Maskin: Skandia 80 hk.

1917 Levert til Cristiania Cementstøperi H.

Musculus AS, Oslo, som CEMENTA.

8.1922 Til Partrederiet A.H. Falck, Haugesund,
for NOK 40.000

Foto: Osmund Joensen

1923 Overtatt av Den Norske Stats

Fiskeribank, Bergen.

11.1923 På auksjon til Andreas Grønaas,

2.1925 Solgttil Öli Petersen, Fuglefjord på

1942 Jegvan Elias Thomsen, Sandavåg

1959 Lagt opp i fjæra i Selvik, Færøyane

Kilder
Bladet «Skibsbygning» No. 10 aargang 1917
Register over Norges Handelsflåte 1921,1923

Skipsregister Haugesund 1922-24
Dansk Skibsregisteret div. årganger
Boken «Svenska Fiskebåtsmotorer - Tändkule

motorer del 1 - Skandia» av Lars Melkersson
Boken «Skandiaverken 1899-1984»
Boken «Fiskeriet i Danmark II»

Boken: «Seatrans, vekst gjennom nyskapning»
- Dag Bakka jr.

www.vagaskip.dk
www.fuglajjordur.com
www.facebook.com

Takk til:
Rune Thistel, Bulandet

Kjell Birger Sønstabø, Randaberg
Jan Erik Simonsen, Færøyene
Piddi Kjærbo, Færøyene
Arild Marøy Flansen ved Stiftelsen Bergens

JMosterhamn og Lars Kyrkjebø, Sogn,

for NOK 30.000, beholdt navnet
CEMENTA.

Færøyene, beholdt navnet CEMENTA

registrert FD577

Færøyene. Omdøpt ROYNDIN FFiiOA

registrert VA226,

og 1924

Sjøfartsmuseum.

Foto: Jan Erik Simonsen
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Dag Bakka jr
dbakka@online.no

Stiftelsen Maritime Historie Nordmøre:

Ferjehistorien på Nordmøre.

Med kaffe og svele
over fjorden

272 sider, format A4, meget rikt illustrert,

farger. Pris: kr 390. Bestillesfra

post@maritimhistorie.no

Du skal bare se på kartet for å forstå hvorfor
det måtte bli mye ferger på Nordmøre. Et
landskap av fjell gjennomskåret av sund og
dype fjorder.

Reisemåten var på fjordene inntil vei
ene begynte å strekke seg frem for hundre
år siden. Jernbanen kom i 1924 frem til

Åndalsnes, og lettsindige politikere hadde
da vedtatt jernbane videre til Ålesund og
Høgset. Da planene etter noen år ble oppgitt,
resulterte det i «Kompensasjonsplanen» av
1931 som förutsatte økte statlige bevilgnin- : har siden etableringen i 2005 allerede : viktig side ved lokalhistorien og utviklingen
ger til veier og ferger. Møre og Romsdal ble : utgitt to bind om norsk trålfiske. Dette på Nordmøre. Og så er det en bok å glede
fergefylket fremfor noe annet.

Terje Thorbjørnsen

Skipsbygger’n på
HortenVerven
fra 1969 til 1986

102 sider, format 21x26 cm, rikt illustrert

Utgitt av Lokalhistorisk Senter, Postboks 9,

3191 Horten

Pris; 300 kroner, info@lhs.no

Det var i forbindelse med 150-årsjubileet for
Marinens Hovedverft i 1968 at verftet skiftet

navn og fremstod som en ren sivil bedrift,
Horten Verft. Overgangen hadde i realiteten
vært ganske så gradvis over mot det sivile
marked, og verftet skulle seile inn i sin mest
produktive fase på 70-tallet.

Ved inngangen til den «sivile» tid hadde
verftet 1500+ ansatte, drev både skipsbygging
og lisensbygging av Sulzer-maskiner. Det
gikk på levering av bulkbåter til Skottland,
deretter kjemikalieskip av flere størreiser til
inn på 80-tallet da problemene meldte seg
for norsk skipsbyggingsindustri. På slut
ten ble «Horten-gruppen» en samling av
maritime bedrifter som Staten på forskjel-

Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre : interessert i rutefart, og samtidig er det en

er altså den tredje boken, ført i pennen : seg over, uansett utgangspunkt.

lige måter kom til hjelp: Langesund Verft, i Det er blitt en pen og innholdsrik bok
Pusnes, Wichmann og Tangen.  om en utdøende industri og industrikultur.

Boken er satt sammen av omtale av alle Er du interessert, så vær rask: Opplaget er
leverte skip iblandet artikler om utbygging, : begrenset til 1000 ex!
motorproduksjon, dagligliv på verkstedet,
velferd og sosialt liv mv. I sum gir den et
godt og utfyllende bilde av gullalderen for
skipsbygging i Horten.

v : og mennesker. For tekst og struktur er også

av hovedforfatterne Tor Olsen, Sven Erik

Olsen og Terje Holm; sistnevnte også som
redaktør, prosjektleder og med ansvar for
den grafiske utforming. Dette har da også
blitt et glimrende resultat.

og spenstig grafisk utforming med mye gode
bilder, og bilder som får funger uten over-
klistret tekst. Og bilder både av båter, miljøer

veldig bra, om tiltak og politisk dynamikk
som lå bak de første fergerutene, krig og
konsolidering. Hvordan stadig veibygging
og broer førte til endringer i fergerutene,
nye fergekaier og samband. Og større ferger.
Fergealderen nådde toppen på 60-tallet,
samtidig med at biltettheten tok av. Det er
også egne kapitler om hvert enkelt samband,
med fyldig dekning av fergemateriellet og
liver rundt.

En skal ikke bare la seg blende av en flott

Denne boken er et «must» for alle som er
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Kvæfjord ligger på Hinnøya lengst
sør i Troms, med Harstad som
nærmeste by. Kommunesenteret

Borkenes var i sin tid en sterkt maritimt
miljø med fiskeri, sildoljefabrikk, mek.
verksted og fraktefart, og gårdene langs
den 35 km lange Gullesfjorden var del av
dette miljøet.

rer upaoeimPer Rydheim

Dagens Rignator under veis i Hjeltefjorden 9. juni 2011.

Rederiet
Odd Eide & Sønner, Kvæfjord
Frakterederi gjennom 75 år

Odd Eide fra Gullesfjord i Kvæfjord kommune var i 1930-årene en svært driftig ung mann. Han skulle

i løpet av sin karriere danne et betydelig familierederi, som skaffet mange arbeidsplasser, hovedsakelig

fra nærmiljøet.

Odd Eide var oppvokst på Eide på øst
siden av Gullesfjorden. I dag går Riksvei
85 mellom Lødingen og Sortland gjennom
Gullesfjord, men fra gammelt var det
sjøveien som knyttet folk sammen.

11935 kjøpte han Knappen som var for
en sjark å regne. Med denne livnærte han
seg av fiske, men han var også beskjeftiget
innen frakte- og føringsoppdrag i Gulles-
fjorden. I tillegg benyttet han båten som av bildet.
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Kvæfjord sett fra Stortingen med Kvæøpa og Gullesfjorden som strekker seg sørover i høyre del

Fotografert av Arne Sognnes

Foto Wikipedia Commons
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syketransportbåt ved behov, da veinettet
ennå ikke var ferdigstilt, som så mange
andre plasser i Nord-Norge på denne
tiden. Knappen var hans første fartøy
og dannet grunnlaget for Eides videre
karriere innen rederidrift.

Allerede under krigen fikk Odd Eide en
nybåt, Evp på 33 fot som ble overtatt etter
bygging i Risøyhamn i Vesterålen i 1944.
Dette fartøyet ble brukt på samme måte
som Knappen, med fikserimerke T-114-KE

Evp hadde han fram til han over
tok Ulabmnn i 1946. Grunnet nye regis
treringsregler som forbød to skip å bære
samme navn, ble Odd Eide nødt til å endre
navnet til Bruland.

Det gikk ikke lange tiden før han byt
tet Bruland med Peder Hoklands Liv Kari
som var bedre egnet til frakting. Peder var
forøvrig far til Evald Hokland, Sigmund
Hokland og Geir-Tore Hokland som se
nere la grunnlaget for rederiet Seaworks
AS som i dag holder til i Harstad. Liv Kari
fikk nå navnet Bruland.

Bruland gikk i fast rute mellom Harstad
og Tromsø med stykkgods fra Felleskjø
pet og Stål & Jern AS nordover. Sørover
fra Tromsø tok man med mineralvann,
øl fra Mack Bryggeri samt betongvarer
og betongrør. Alle stikkrennerør i veien
rundt Gullesfjorden er fraktet fra Tromsø
med Bruland, forteller Bernt Eide, sønn
av Odd Eide.

Etter utlossing i Harstad, ble det ofte farten fram til 1960. Da bestemte Odd Han kjøpte nå Nevada fra Krister
lasting av varer som kull, gjødsel, bensin- seg for å legge sjømannslivet på hyllen Kandsnes fra Hadsel. Nevada var oppkalt
fat og materialer av forskjellig art tilbake og starte med gårdsbruk på hjemgården etter delstaten Nevada sørvest i USA. Det
til Gullesfjorden der fartøyet lå i opplag Eide i Gullesfjorden. Dette holdt han fram hadde seg slik at faren til Kristen Kands
de fleste helgene, kan Bernt Eide fortelle. med til 1964 -da ble suget for stort; en nes hadde jobbet der, og det var her han

Den første Bruland, hpgd i 1920, fotografert i 1975.

Bruland gikk jevnt og trutt i denne gang fraktemann - alltid fraktemann! fikk kapital til å kjøpe fartøyet. Det var

Foto: Ernst Bøhmer Kristiansen fra Fjelldal i Tjeldsundet som

bygget i tre, var 57 fot langt og egnet seg
godt til frakting.

Om sommeren ble Nevada brukt i tre
lastfart fra Namsos og nordover, og
vinterstid var hovedbeskjeftigelsen fiske
føring i Finnmark og Lofoten. Odd Eide
hadde Nevada kun i to eller tre år før han
solgte fartøyet til et fiskefirma i Vardø,
det samme firmaet som hadde gitt ham
frakteoppdrag tidligere. Skipet ble senere
kondemnert og nedfylt i en molo som var
under bygging på Skjervøy.

Fra tre til stål
Brødrenes Prøve ble imidlertid kjøpt
inn før salget av Nevada. Dette var en
forholdsvis stor kutter på 74 fots lengde
bygget i tre, levert i 1914. Kutteren hadde
vært brukt som snurper og fangstlinebåt
med tilhørighet i Sørreisa. Det var Egil
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Tungholm (130 tdw) var den første jernbåten, kjøpt i 1970, men hygd i 1884.

bygget om fartøyet til fraktebåt, før sam
eiet Odd Eide & Sønner kjøpte den. Den
ble hovedsakelig benyttet til å frakte fisk
i Finnmark og Lofoten, fisken ble låstet
i kasser i lasterom og på dekk. Det hendte
når vi fikk uvær i Vestfjorden at vi kom inn
til Værøy uten dekkslast, forteller Bernt
Eide. Når det først ble knust noen kasser
så tettet fisken for svalklukene og da var
det ikke lenge for dekket var rensket. Som
15-16 åring minnes han dette som en
noe strabasiøs fart. Fartøyet var også det
første Odd Eide brukte til sandgrabbing
i Skjomen og Rombak i Ofotfjorden, samt
i Gullesfjorden. Sandlasten ble i hovedsak
levert til Polar Bygg på Sortland, men også
til andre mottakere.

Det er mange bygg på Sortland som har
sand i grunnmuren, levert av oss, sier Eide.

Brødrenes Prøve hadde rederiet fram til
1975. I mellomtiden hadde det, nå med
navnet Sameiet Odd Eide & Sønner, kjøpt
inn Tungholm på 110 tdw fra Florø. Dette
var en jernbåt, bygd i 1884 som dampskip
Bratsberg, men ombygd i 1954 til lastebåt.
Nå kom også sønnen Steinar Eide med
i rederiet.

Med denne båten førte vi skrapjern fra
Hol i Tjeldsundet til Mo i Rana. Returlast
ble gjødning fra Glomfjorden. I tillegg
kom sandgrabbing som nå hadde blitt
rederiets hovedbeskjeftigelse.

Kristian Holst i Harstad meglet de fleste
lastene for denne båten med unntak av
sandgrabbingen, som vi meglet seiv, sier
Bernt Eide.

I 1972 ble fartøyet i minste laget for
fraktfarten. Det ble derfor solgt, først
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til en eier i Narvik som videresolgte det med rederiets andre skip; Stenbrodd med
til en reder Morfjorden i Hadsel Innland. Bernt Eide som fører. Sanden som nå ble
Skipet skal ha blitt rapportert senket fraktet skulle føres til oppføringen av det
utenfor Fiskebøl i Hadsel ved begynnelsen nye sykehuset i Harstad. Ofte ble en av
av 1990-tallet. båtene fatt ut av fart for klassing, verksted

Samme år, høsten 1972, ble Svinten kjøpt tid kunne Bent Eide være skipper på Eide
fra Mosterhamn av Odd Eide & Sønner. Junior og Steinar på Stenbrodd.
Den ble straks etter døpt Stenbrodd. Dette Etter fem år i sandfart med Eide
var et fartøy på 160 tdw og 95 fot, med Juior fikk Steinar Eide skilt ut båten fra
en 300 bhk Wichmann. Opprinnelig var sameiet Odd Eide & Sønner. Han gikk nå
Stenbrodd bygd som godsrutebåt med nav- nye veier. Etter åha vært i kontakt med
net Union III og levert i 1909 for rutefart Jarle Evensen iBø i Vesterålen fikk han
mellom Oslo og Telemark. bygget om båten til føring av levende fisk.

Stålbåten Stenbrodd (190 tdw)fra 1909 ble overtatt i 1972; her fotografert under neste eier
som Kjell-Oskar.

tober 1974 inn Ulla-Brith fra Oscar Ben-

Det var Steinar Eide som var skipperNSS Jenssensamlingen
på denne båten. Den var rigget for sand-

Fartøyet ble hovedsakelig beskjeftiget
med sandfrakt. Det var mer og mer det
gikk på. På vinteren når det var lite sand
fart, gikk vi fra Lofoten/Vesterålen ned til
Møre med saltfisk, forteller Bernt Eide.

To båter i fart
Sameiet Odd Eide & Sønner kjøpte i ok-

jaminsen, Levanger, og døpte den Eide
Junior. Dette var et fartøy som låstet 220
tdw, med 118.3 fots lengde, levert i 1912
fra Framnæs Mek. Verksted i Sandefjord
som hvalbåten Almirante Goni. Etter en
omskiftende historie ble den etter krigen
bygd om til fiskefartøy Veslegut. Etter
brannskade i 1967 ble den kondemnert,
men ble solgt til Bodø og satt i stand som
frysebåten Bolgagutt.

føring og ble straks satt i fart sammen

osv, og da ble det rollebytte på skipene. En

Foto: Arild Engelsen
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Rignator (360 tdw) ble kjøpt i 1977 etter havari og var den første moderne båten.

I denne farten gikk fartøyet før det ble solgt
nordover til Finnmark. Steinar Eide var så
ledes pioneren i brønnbåtfart i Vesterålen.
(Eide-Jr er nå brakt tilbake til Gullesfjord
som Veslegut og fått vernestatus).

Første Rignator
I januar 1977 kjøpte Odd Eide & Søn
ner Rignator fra PR Morten Seines &
Kåre Bertnes, Bodø, for en million kroner.
Skipet var på det tidspunktet 15 år gam
melt, levert i januar 1962 som Canasta fra
Sandnessjøen Slip. Det var på 199 brt., og
lasteevnen var 330 tdw. I maskinrommet
satt en 280 bhk Normo.

Første vinteren med Rignator låstet
vi sement fra Kjøpsvik til Trøndelag og
Møre. I retur hadde vi med stykkgods.
Om våren samme år gikk vi skipet til
slippen i Alsvåg. Her ble det ombygget
til sandføring og selvlossing med bom,
sier Bernt Eide. Lastene vi gikk med, var
hovedsakelig sand, grus og asfalt. På vin
teren tok vi med en og annen saltfisklast
sørover, forteller Eide.

Samme år som Eide Junior ble ombyg
get til brønnbåt, ble fartøyet solgt fra sam
eiet, og rederiet endret nå navn til Eides
Rederi PR, med Odd og Bernt som eiere.

11983 investerte rederiet i ny hovedmas
kin om bord i Rignator. Det skjedde ved
slippen i Blokken.

Det ble montert en 500 bhk Mercedes
diesel. Vi ble nå et av de raskeste frakte
fartøyene i vår kategori, sier Eide. Allerede
året etter ble det igjen investert i skipet.

Styrehuset ble skiftet ved slippen i Blok
ken i 1984. Vi hadde behov for et større
styrehus, og dessuten var det gamle noe

dårlig. 11982 byttet vi lastelukene av tre. Nå ble det behov for kontor slik at
Nye ble laget i aluminium og montert ved Vegvesenet hadde noen å forholde seg
Lødingen Mekaniske, forteller Eide. til, sier Eide. Bernt Eide ble nå mer eller

Sommeren 1986 kjøpte rederiet en mo- Men sporadiske turer som skipper hadde
derne shelterdekker på 826 tdw, Askita han fram til år 2005.
bygget i 1968 på Ørskovs Staalskibsværft,
Fredrikshavn, som fikk navnet Rignator. De første årene gikk vi en del i nordsjøfart

Den nye Rignator ble anskaffet fordi om vinteren, da det var lite å gjøre for
vi så det ble mer og mer slutt på sjøsand, Vegvesenet. Med Rignator var vi helt til
og dermed økende mengde landsand som Murmansk, Ny-Ålesund som ligger på
skulle fraktes. Samtidig kom innføringen 78 grader nord, samt Irland,Portugal og
av l:l-systemet, og vi måtte ha større båt Finnland, for å nevne noen steder. I tillegg
for å etterleve kravene, sier Eide. Eides var det frakt av stål fra Mo i Rana. Vi var
Rederi måtte betale 3,1 millioner kroner også oppe med utstyr til bygging av kai
for fartøyet. i Ny-Ålesund. Husker godt vi hadde med

Den nye Rignator var bygget som Ham- kaiskuret til Ny-Ålesund på romlukene,
let for dansk regning, kjøpt til Norge sier Eide.
som Grete Sleire i februar 1974 og noen 1 1993 skiftet vi hovedmotor ved slip
måneder til KS AS Pedership, Tønsberg, pen i Blokken. Den gamle var en 800 bhk

Den første Eide Junior (220 tdw) ble kjøpt i 1974, en tidligere hvalbåtfra 1912. Herfotografert
som Frode Junior under neste eier.

, senere fornyet, og Eides Reden fraktetUkjent fotograf . .
grus, sand og asfalt ror knuseverket i til

med navnet Bjerkøgsund. Sommeren 1975
ble skipet ombygget til kabellegger og
fikk en snabel over baugen. En elektrisk
kabel ble tatt om bord i Oslo. Kabelen
skulle legges under sundet i Anchorage
i Alaska. Turen tok 45 dager, 22 dager
ned til Panamakanalen og like lenge på
andre siden. 11978 ble skipet på ny solgt til
Tvedestrand/Askerøy som Askita og seilte
under dette navn inntil Eide kjøpte det.

Etter overtakelsen av Rignator gikk den til
Blokken hvor en travers og gravemaskin
ble montert for selvlossing. f 1988 fikk
Eides Rederi kontrakt med Vegvesenet -
senere privateide Mesta - for føring av
grus og asfalt fra knuseverket i Kobbvågen
i Bø i Vesterålen. Denne kontrakten ble

sammen 13 år.

mindre fast landansatt på kontor fra 1989.
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Blackstone som begynte å bli temmelig sen i Blokken i Vesterålen. Det ble mange positivt, og kanskje er dette en sjelden
nedslitt etter 130 000-140 000 gangtimer. turer til Salten-området med gruslaster, uttalelse fra en fraktebåtreder iet hardt
Vi kjøpte en renovert Grenaa diesel fra der Atle kunne levere til sine faste kunder. presset marked:
fabrikken i Danmark. Det var en maskin Videre kan man nevne Kvarts fra Tana, T , ,,. „ ,,, ,Ja, med norsk skipper og tre polakker om bord tar
på 900 bhk som hadde stått ien dansk ferrosilisium fra Salten verk, skrapjern vi det nok til å fungere på en eller annen måte
fiskebåt. Dette var en topp motor med fra Mo i Rana, kull fra Svalbard og ikke Men det er ikke s}ik )eg vp ka det Kan j eg ikke
lite feil, forteller Eide. minst fiskemel. drive båten med nordmenn om bord og skape

Tross Rignators mange laster, ønsket det bare være. Da kan jeg finne meg noe annet å
reder Bernt Eide seg et nytt skip. Det var drive med. (Intervjuet er fra 2003.)

Fra 1995 ble selskapet registrert som ak- vanskelig å rekruttere mannskap til en slik
sjeselskap, med Bernt Eide som hovedeier. gammel traver. Man burde kunne tilby
Etter at kontrakten om føring av grus fra et bedre arbeidsmiljø til dem som jobbet ’ Y Rlgnator
Kobbvågen løp ut i 2001, ble nå Gullkista om bord. Men rammevilkårene gjorde at Selvlosseren Rignator begynte å bli gam
knuseverk i Blokken hovedkunde. Vi hadde Eide fortsatte vedlikehold av den gamle mel, og vedlikeholdsutgiftene økte i takt
hele tiden hatt et godt samarbeid med traveren. Noen år tidligere hadde han med alderen. Noe måtte gjøres, ikke det
knuseverket i Blokken, seiv når vi gikk fått grovtegnet et nybygg til 50 millioner at båten ikke var formålstjenlig lenger,
fast for Vegvesenet i Kobbvågen, sier Eide. kroner. Men tanken på å investere så mye men mannskapet kunne trenge en mer

Rignator førte alle typer last som kunne åfå annet enn enkeltoppdrag, fristet I februar 2005 ble denbesluttet solgt til
losses med gravemaskin. I sommerse- verken ham eller banken. Bjarne Olav Eidnes, Stamneshellautenfor
songene var det som nevnt føring av let intervju med Norsk Sjømannsforbund Bergen.
asfalt for Vegvesenet/Mesta, hovedsake- sier han: Vi hadde en ny Rignatori kikkerten da
lig i Sør-Troms og Vesterålen/Lofoten. TT ,, , „ . „. . . den gamle ble solgt, men ingenting var° iii Hadde det vært mulig a muga langsiktige kon- ° ° ° °
Sommersesongen 1997 ble det føring av trakter hadde det gätt an ägä j bankeI1 og läne avgjort med hensyn til kjøp, forteller Eide.
asfalt til veiene i indre Eidsfjord. Asfalten penger Men när det mest iangsiktige vi k]arer Den siste turen gikk fra Elkem ved
ble hentet iBø i Vesterålen og ført inn å oppnå, er en ettårig avtale med Vegvesenet, Straumen i Salten med en last som skulle
Eidsfjorden (det var her Richard With fikk er det helt håpløst åfå til noe bankavtale. Nå losses ved Svelgen tett sør om Måløy. Nye
ideen om å starte Vesetaalens Dampskibs- heter jo Vegvesenet Mesta og har varslet enda eiere kom om bord, og mannskapet kunne
selskab pga. det gode sildefisket). Her mer kortsiktige avtaler, konstaterer fraktebåt- permitteres og reise hjem.
gikk Rignator hele sesongen sammen rederen oppgitt. Vi hadde en klausul om at vi skulle
med Fosenbulk, som Eide hadde chartret. beholde navnet Rignator, båten ble derfor
Ellers hadde man kontrakt for føring av I slutten av intervjuet, på spørsmålet «Du omdøpt Heiko.
grus/pukk fra Gullkista til Atle Mathias- kan vel flagge ut, du også?,» sier han noe

Rignator (2) etter ombygging til selvlosser.
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penger ien bransje der han ikke klarte moderne båt.

arbeidsplasser rundt meg her i distriktet, så kan

Fotografert på Stokmarknes i 1997 av Dag Bakka jr.
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Rignator (3) under lossing i Rørvik 17. juli 2010.

}eg hadde fått nyss iat det danske rederiet gi slipp på den. Avtalen var at rederiet Ombygging i Tallinn
Thor Rederi AS skulle seige tonnasje. De skulle seile fartøyet til en nordeuropeisk Etter overleveringen i Drammen gikk
aktuelle fartøyene passet utmerket med havn. Men så fikk Thor Rederi en svært mannskapet om bord og seilte Rignator til
vårt ønske. Det ble innledet forhandlinger, godt betalt last med Thor Kirsten. Det var Stavanger. Her ble aktre kran demontert
og en bindene avtale ble inngått hvis vi militærutstyr låstet i Los Angeles som og gravemaskin tatt om bord. Deretter
fant båten iok stand. Det var Thor Kir- skulle til Madras i India. Skipet seilte forbi ble kursen satt mot Tallinn hvor en om
sten vi hadde avtale om, sier Bernt Eide. Hawaii og det beryktede Malakkastredet, fattende ombygging skulle gjøres, blant

Thor Kirsten gikk i utenriksfart, og hvor sjørøverne herjet. Denne gangen annet ble det lagt ny tanktopp, da den
da Eide skulle inspisere fartøyet, gikk gikk det bra, men det gjorde det ikke gamle var mer slitt en beregnet. Den
det med dynamitt fra Santos i Brasil til en gang før, for Rignator har skuddhull nye tanktoppen ble 19 mm tykk. Grave-
Houston i Texas, her skulle skipet være i rorhuset etter angrep. Det er imidlertid maskinen som ble montert om bord, er av
utlosset og klar for inspeksjon. en annen historie, forteller Eide. typen Volvo EC-360. Prisen for skipet var

-Vi ventet bare på klarsignal om at Thor Kirsten bunkret i Singapore før 10,2 millioner pluss ombyggingsutgifter
skipet var fremme i Houston slik at flybil- ferden gikk til India for utlossing av mi- til selvlosser. Totalt sett kom prisen på 16
lettene kunne bestilles. Den telefonen lot litærutstyret. Båten var innom en annen millioner kroner,
imidlertid vente på seg. Etter gjentatte by i India og låstet stålcoils for Hellas. Bernt Eide forteller iet intervju med
purringer fikk vi beskjed om at fartøyet I Det indiske hav kom fartøyet ut for en Bladet Vesterålen 17. desember 2005 at
lå nede i Surinam nord for Brasil med forferdelig monsumstorm. Den danske skipet hovedsakelig skulle føre last som
maskinhavari. Rederiet virket svært lite kapteinen kunne ikke minnes åha vært sand, grus og kvarts. I tillegg er den rigget
lystent på salg. Men vi hadde en bindende utsatt for noe lignende før. Men det kom med en kran som løfter 20 tonn.
avtale. Så til slutt fikk vi komme ned og velberget til Hellas via Suezkanalen og Med dette utstyret har vi også mu
inspisere fartøyet. Det var jeg, min sønn fikk losset. Her ble en last kritt tatt om lighet til føring av betongelementer og
Vegar Eide og en innleid inspektør som bord, låstet i big bags, for Drammen. konstruksjoner, så repertoaret når det
reiste ned i april 2005, forteller Eide. I Gibraltar reiste sønnen min, Vegard gjelder type oppdrag, er utvidet med

Thor Kirsten lå med totalt maskin- Eide, ned som styrmann og for å gjøre dette skipet,
havari, og nye deler samt en helt ny seg kjent med fartøyet, sier Eide. Eides
motorblokk var kommet fra Tyskland. Rederi AS fikk endelig overtatt båten Den nye Rignator, som er 67 meter langt,
Etter reparasjonen framsto maskineriet i september 2005. har en maskin på 815 bhk som sørger for
nærmest som nytt. Da hadde de brukt fire måneder på nok kraft. Den forrige hadde som kjent

Dette var kanskje en av grunnene til at vi skulle trekke oss fra kontrakten. Men nye skipet er denne kapasiteten økt med
rederiet ønsket å heve avtalen. Vi fikk jeg hadde det ikke travelt, for vi chartret 650 tdw. Det forrige skipet var registrert
hvert fall det inntrykket. Men båten var jo Heiko den sommeren, sier Eide. i Harstad, mens den nye Rignator fikk
i god stand, og vi så ingen grunn til å hjemmehavn Sortland.

turen. Dette for å dra ut tiden i håp om at en lastekapasitet på 1000 tdw, med det
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Om sommeren drifter rederiet mest i Nord- hardt og konkurranseutsatt marked, med da omdøpt Fjordtor Iog bemannet med
Norge, blant annet med føring for Mesta, mye tonnasje fra utlandet. Mannskapet norsk besetning, med unntak av den ene
Atle Mathiassen i Blokken og Kolo vei- kommer stort sett fra lokalområdene i Sør- maskinsjefen og en gravemaskinkjører,
dekke. I samme intervju i Bladet Vester- Troms og Vesterålen, og sånn sett er Eides begge russiske.
ålen kan Eide fortelie at han har fått et Rederi AS med på å holde liv i bygdene Navnet FE kommer av forbokstaven
storoppdrag i tilknytning til byggingen av i dette området,
operaen i Bjørvika. Veien der skal legges
om til undersjøisk tunnel, og dermed skal Er det lett åfå folk om bord?
300 000 tonn masse fjernes. Det har forbedret seg de siste årene. En rollen som styreformann, mens Vegard

Ettersom massen består av gamle fyllin- periode var det problematisk. Det verste er Eide, Andre Nilsen og Roy Gunnar Holth
ger, betraktes den som farlig avfall og skal jo å skaffe navigatører. Men vi har lite ut- fra Gunnar Elolth Grusforretning sitter
føres ut fra Bjørvika til Langøya i indre skifting av folk, så det går greit, sier Eide. som styrerepresentanten
Oslofjord. Der ligger det et spesialdeponi
hvor massen skal losses. 1 vinter skal vi I januar 2010 valgte broren Yngve Eide å Rignator har den siste tiden gått for GeSi
gå fast der, sier Eide. Også Yngve Eide avvikle rederiet med Eide Junior, bygget Shipping i Bergen, og går i basefart mel
var med i denne farten med Eide Junior. i 1978 ved Krögerwerft, Rendsburg, et lom oljebasene med stykkgods, hovedsa-

Vi har alltid hatt et godt samarbeid og skip på 2770 tdw. Fartøyet hadde den siste kelig Vestlandet og opp til Møre.
chartrer hverandre ved behov. Dette har tiden gått i nordeuropeisk fart i november Avtaler som Eides Rederi AS har med
vi gjort siden sameiet Odd Eide & sønner og desember 2009, før det ble lagt i opplag kunder i Nord-Norge, har derfor blitt
ble oppløst i 1979, sier Bernt Eide.

Eides Rederi AS
Nye Rignator ble bemannet med fire mann hadde firmaet Fjordbulk AS. De overtok for fraktefart mellom oljebasene.
pluss en lærling, mot seks mann for det Eide Junior. Aksjeposten ble fordelt med -En båt uten gravemaskin, bare med
danske rederiet Thor Rederi AS. Her var 45 prosent hver til Eides Rederi AS og kraner for transport av store enheter,
kun skipper og maskinist dansk, resten Fjordbulk AS. En aksjepost på 10 prosent spesialtilpasset for frakt i oljeindustrien,
filippinsk. Eides Rederi AS kjører med gikk til Gunnar Holth Grusforretning Om det blir noe av, vet jeg ennå ikke,
norsk besetning, og takket være netto- som hadde kjøpt opp knuseverket i Blok- avslutter han.
lønnsordningen gjør det ting lettere iet ken fra Atle Mathiassen. Eide Junior ble

Fjordtor 1, tidligere Eide Junior (2), i Trondheimsleia 1. oktober 2010.
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på verftet på Ibestad i Sør-Troms. Her ble delegert til Fjordtor I. Denne har i tillegg
det liggende fram til april. et fast opplegg med Nordland Betongin-

Etter avviklingen gikk Bernt Eide dustri i Bodø. Bernt Eide sier han kunne
sammen med Kjell Nilsen i Bodø, som hatenktsegennyogmerspesialrettetbåt

i Fjordbulk AS og Eides Rederi AS. For
retningsadressen ble Bodø, der Kjell Nilsen
sitter som daglig leder. Bernt Eide har

Foto: Arne Sognnes
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Skipsliste Odd Eide & Sønner, Eides Rederi P/R,
Eides Rederi AS, F-E Shipping AS

1 mb KNAPPEN

uregistrert motorbåt, 10 hk Rapp.

1935 kjøpt av Odd Eide, Våtvoll i Kvæfjord

1944 solgt

2 mb EVY

uregistrert motorbåt, 33 fot.

1944 Nybygd i Risøyhamn av Odd Eide,

3 ms BRULAND (1) LCXA

35 brt, 53.5/15.1/6.8 ft

50 hk Skandia

1920 Bygd i Hemne

1949/50 Ombygd i Namdalen, hadde navnet

1940 Kjøpt høsten 1949 av Odd Eide, Våtvoll,

1954 Byttet mot Liv Kari til Peder Hokland,

Borkenes, omdøpt Hokland

8.1975 Solgt til Ernst Bøhmer, Larvik, som

lystbåt (se Skipet 2.2011)
1978 Til Nederland

4 mb BRULAND (2)

uregistrert skøyte 64 fot, 60 hk Munktell.

1945 Eiet av Peder Hokland, Borkenes, som

1947 Overtatt av Odd Eide, Våtvoll, i bytte

mot Bruland (1), od Bruland

1959 Ny motor 100 hk Volvo-Penta. (Første

lettvektsdiesel i fraktebåt Troms fylke.)

1960 Solgttil Arild Bergersen, Borkenes

5 ms NEVADA LM3264

18 brt 6 nrt. 43.5 fot

40 hk Wichmann.

1914 bygd av tre

1964 Kjøpt av Odd Eide, Våtvoll

1968 Solgttil AS Vega, Vardø

6 ms BRØDRENES PRØVE

49 brt 14 nrt, 60.0/17.7/8.1

120 hk Hjelseth

1912 bygd av tre

i 1930 eiet av H Johannesen, Tromsø, T-69-T

i 1934 eiet av G Jensen m fl, Sørreisa, reg

1966 Kjøpt av Odd Eide, Våtvoll

1968 Ny motor: 210 hk Volvo-Penta.

Våtvoll. Solgt etter noen år

Ulabrand

od Bruland

merkebrev av 1 des 1949T-1-KF

Ble senere ommålttil 24 brt og derved

under registreringspliktig størrelse.

Igjen gitt navnet Bruland av Harstad

Liv Kari

videre ukjent

Bygd for Halfdan Kalsnes, Vik i
Vesterålen

Overtatt av Krister Kalsnes, Hadsel

Forlengettil 57 fot

LFRP

T-22-SA

Egil Kristiansen, Fjelldal i Tjeldsundet,

fikk båten rigget om til frakting

Opr 65 hk June Munktell

1975 Solgttil Johan Skår, Kveøy
1986 Strøket som forlist.

7 ms TUNGHOLM LEBX

80 brt 110 tdw, 77.4/17.0/6.2 ft

220 hk GM.

1884 Moss Jernstøberi & Mek Verksted,

Opprinnelig 96 brt 66 nrt, 77.4/17.0/6.2 ft

Compound dampmaskin

1900 Skien-Telemarkens Dampskibsselskab,
Skien

1905 AS Helvig (A Hennum), Nesodden/

Oslo, od Helvig

1908 AS Bundefjord-Helvig

Dampskibsselskab, Oslo

1925 AS Bundefjord Dampskibsselskab, Oslo

2.1941 AS Nesodden - Bundefjord

1953 Simon Innvær, Bremnes/Haugesund

1954 ombygd Br Lothe AS Flytedokken;

80/47 130d M 50 hk Wichmann

7.1954 Arne Røksund PR, Mosterhamn/

1960 Kåre Skimmeland m fl, Mosterham

5.65 Bernhard Hatlem, Florø NOK 110.000

4.1970 Odd Eide, Bogen i Kvæfjord/Harstad
1971 Innsatt 220 bhk GM

9.1972 Jan Jacobsen, Narvik

2.1976 Sverre Engen, Strønstad

6.1978 Kjell Engen, Strønstad

6.1999 slettet 17 juni 1999, senket ved

8 ms STENBRODD LFEQ

146 brt 190 tdw, 95.4/19.6/8.8 ft

M4 300 bhk Wichmann DCT (innsatt 1968)

2.1909 Porsgrunds Mek Værksted, Porsgrunn

-54. Bygd som Union III for AS Transit,

Skien. Opprinnelig 154g 148d 02.

1940 Skibs-AS Sørfart (Rolf Horn Mathisen),

1940 Ombygd til motorskip, 148 brt 170 tdw,

2-syl 150 bhk Wichmann

1945 Disponering overtatt av Bugge &

1.1949 S Ronglan, Haugesund, omdøpt Arold

5.1953 Kolbjørn Olsen Sund, Kopervik

1.1966 Jonas Austnes, Haramsøy/Alesund,

1968 Innsatt ny motor: 146 g 190d M4 300

1.1971 Bendik Skimmeland PR, Mosterhamn/

Haugesund, od Svinten

11.1972 Steinar Eide PR, Bogen i Kvæfjord/

Harstad, od Stenbrodd

5.1977 Bjarne Pettersen, Risøyhamn i

Vesterålen, od Kjell-Oskar

8.1990 Jan Berg Berthinsen, Husby, NOK

Moss -1

Bygget som dampbåt Bratsberg

for Aamdal Kobberverk, Aamdal i

Bandakvassdraget.

Dampskibsselskab, Oslo

NOK 130.000, od Tungholm

Fiskebøl i Hadsel.

Oslo, od Byrding.

Olsens Eftf, Larvik

som Aro

bhk Wichmann

400.000

2.1994 Odd Magne Stabbe, Os, NOK 145.000

11.1994 Kjell Oskar AS, Hundvåg/Stavanger

5.1997 Frøya Edelfisk AS, Dyrvik

8.2001 Marine Harvest Norway AS, Bergen,

9 ms EIDE JUNIOR LHNA

199 brt 220 tdw, 118.3/290.1/11.8 ft

M8 565 bhk Caterpillar (innsatt 1967)

1.1912 Framnæs Mek Verksted, Sandefjord -88

110.4pp/20.1/11.8 ft T3 84 nhk.

1916 AS Hektor, Tønsberg.

10.1924 Cia Ballenera Espanoles (Lorentz

12.1925 Winge & Co, Oslo som Veslegut

1927 Hvalfanger-AS Blomvaag (Leif Bryde),

1929 Hvalfanger-SAS Blomvaag (Aksel

1933 AS Blomvaag Hval.
9.1939 Utleid til Marinen som vaktbåt

4.1940 Tatt avtyskerne på Marineholmen

1945 Levert tilbake

1947 Oskar Brøyland, Bergen, solgt videre

til Ole Otterlei, Kristiansund

1948 Bygd om til fiskefartøy på 193 brt M4

1967 Ny motor, 565 bhk Caterpillar

9.1968 Brannskadet på fiskefeltet i Nordsjøen,

1969 Jon-Anton Swensen PR, Bolga/Bodø

og reparert som fraktebåt Bolgagutt

3.1972 Oskar Benjaminsen, Levanger,

10.1974 Steinar Eide (Odd Eide & Sønner),

1979 Steinar Eide, Kvæfjord

1979 Ombygd til brønnbåt

1981 Arvid Kiil, Havøysund/Hammerfest

11.1987 Kysttrans AS, Havøysund.

1.2000 Veslegut AS, Tromsø, for NOK

8.2001 konkurs, abandonert

3.2002 Veslegut AS, Tromsø

5.2002 Willy J Brochmann, Havøysund, for

11.2005 Lakseservice AS, Bodø

7.2006 Jon Anton H Swnsen, Bolga

1.2011 Veslegut AS, Eide, Gullesfjord

10 ms RIGNATOR (1) LNFW

199 brt 360 tdw, 116.2/24.3/8.4 ft

M4 280 bhk Normo 1981 - 500 hk Merchedes V12.

reg Sortland. Senere hugget i
Stokksund.

Bygd som hvalbåt Almirante Goni

for Soc Ballenera de Magallanes,

Punta Arenas. Opprinnelig 167g

Bruun), Tønsberg.

Sandefjord.

Bye), Bergen

9. april 1940, i Kriegsmarines tjeneste
som Ratte

265 bhk Alpha

slept til Egersund. Kondemnert.

od Ulla-Brith

Bogen i Kvæfjord, nytt navn Eide
Junior

som Frode Junior

1.016.000, od Veslegut

NOK 260.000

omklassifisert til lystbåt

Eksisterer fortsatt (vernet).
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1.1962

9.1964 PR Rosenvold (Odd H Torjusen), 1993 Innsatt ny motor, M6 1222 bhk Grenaa 2.1987 PR Nilsen & Lyså (Arne Johan Lyså)

5.1966: Kantret og sank 7 mai 1966 i 3.2005 Bjarne Ola Eidnes, Dalsøyra i Gulen, 8.1991 Til Sveis Rør & Skipsopphugging AS

8.1966 PR Morten Seines & Kåre Bertnes, 7.1992 Slettet. Sank i Ranafjorden låstet med

1.1977 Odd Eide & Sønner, Bogen i Kvæfjord/ 257 brt320tdw, 122.7/23.8/13.3 ft

5.1986 AS Custos Finans (AS Skagerak 7.1929 Nylands Verksted, Oslo (-299) 198 brt 290 tdw, 107.4/22.7/8.9 ft

9.1987 Forliste 10 sept 1987 utenfor Mandal. 1.1941 Kapret 14 januar 1941 av tysk raider Bygd som Mærdø I for Henry A

11 ms RIGNATOR (2) LNDW fransk havn. Brukt i Kriegsmarine som 174 brt 250 tdw, 88.9pp/22.6/9.0 ft

299 brt 826 tdw, 181.0/34.5/15.5 ft

M8 800 bhk Blackstone/ 900 hk Grenå. og V.6503 1927 Ny motor M2 125 bhp Skandia
12.1968 Ørskovs Staalskibsværft

3.1974 Kåre Sleire Knutsen, Åkrehamn/ 1952 l\ly motor ved Frydenbø Slipp, Bergen: 1950 Ny motor M8 210 bhp Deutz

7.1974 KS AS Pedership, Tønsberg, od Stavanger med ny overbygning, styre- Florø for NOK 310.000, od Kveilseth

7.1978 PR Askita (Jens Marcussen), 1962 Ny motor 280 g M4 400 bhp Wichmann. bhp Deutz

6.1986 Sameiet Odd Eide & Sønner (Bernt Flarstad, od Stein-Berg ; 197.. Harald S Boge PR

Den utrangerte fraktebåten Kveilseth (290 tdw) ble overtatt i 1989 for bruk som losseanlegg; her under tidligere navn Norrøna.
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Sandnessjøen Slip & Mek Verksted, Rignator

Sandnessjøen-4 1989 Ommålt til 428g bt 1000 tdw

Bygd som Canasta for IS Syver (Einar i 8.1993 Overtatt av Bernt Eide, Bogen i

Høvding), Oslo/Sandnessjøen. Kvæfjord 10.1984 od Caila

Egersund, od Rignator 10.1998 Eides Rederi AS, Bogen i Kvæfjord Bogen i Kvæfjord, Harstad

Honningsvåg. Hevet og reparert od Heiko. Fortsatt i fart Hol i Tjeldsundet; avriggettil lekter

Bodø for NOK 935.000 12 ms CAILA LDJM skrapjern.

Harstad for NOK 1.0 mill.

Shipping - Svein Dåbu), Arendal, Bygd som hvalbåt Star XIV for M6 375 bhp Deutz (innsatt 1965)
od Froland

Frederikshavn (-51) i 1946 Til Halvor Berntsen, Tau, Stavanger for i 8.1939 Kjøpt av Hans & Bernt Sandøy mfl

Bygd som Hamletfor Rederiet Hamlet ombygging Bud/Molde for NOK 53.500,

IS (Rederi AS Isafold), København, i 7.1948 Levert som lastebåt Lovima

Haugesund for NOK 2.850.000, od M6 300 bhp Normo. 1956 Forlengettil 107.4ft
Grete Sleire

Bjerkøsund. hus og innredning I 1965 Modernisert med ny maskin M6 375

Tvedestrand/Askerøy, od Askita ; 5.1968 Sverre Bertheussen, Evenskjær, ; 4.1972 ' Svein A Boge PR, Bogavik, Bergen

Eide), Bogen i Kvæfjord/Harstad, od i 10.1972 Ingvald Wang, Harstad.

2M6 300 bhp Wichmann ACA ! 13 ms KVELLSETH LKGY

1945 Tilbake til eier, men utgått av fangst : 1932 Ny motor M2 150 bhkVølund

1960 Ombygd ved Br Bjørnevik, Hundvåg, ; 1.1963 Sverre Kvellestad & Anfinn Apneseth

Hvalfanger-AS Rosshavet, Sandefjord. 10.1919 Kalundborg Skibsværft, Kalundborg

Pinguin på hvalfeltet i Antarktis, ført til Lorentzen, København. Opprinnelig

eskortefartøy UJ.1107, senere UJ.1215 ; 10.1922 H C Carlsen m fl, Nakskov, od Temen

10.1973 od Siv-Linda

5.1984 Til Ynge Eide, Bogen i Kvæfjord,
Harstad.

od Norrøna.

NSS Opedalssamlingen.
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6.1976 PR Br Hjartholm (L Hjartholm), Brekke, i Nordfold. Hevet og senket ved

7.1981 Fridtjof Baade, Mortsund, Bø i 7.1992 Slettet som kondemnert

ca 1985 Lagt opp på Stokmarknes for salg. 14 ms RIGNATOR (3) LNUO

1989 Til Bernt Eide, Kvæfjord. 1167 brt 1720 tdw, 67.35/11.40/4.72 m

1990 Sank under uvær i Langenesvik -184. Kirsten Riis

Yngve Eide, Kvæfjord

Den yngste av brødrene, Yngve Eide, kom Båten ble solgt høsten 1997, og Yngve YngVG EidGS båtGI"
på slutten av 70-tallet med som mannskap. så seg nå om etter en større båt som var

Da sameiet våren 1984 kjøpte Caila på egnet for ombygging til selvlosser. Valget ms EIDE JUNIOR (2) LLAL
350 tdw, en tidligere hvalbåt fra 1929, fait på tyske Urania, bygd i 1978, som ble jggg 5500 149.9/28.0/8.1 ft
ble det Yngve som overtok som fører på kjøpt i september 2000 og hentethjem for M8 565 bhk Caterpillar (innsatt 1980)
denne. Båten var allerede rigget om for ombygging. Nye Eide Junior ble på 2770 4.1967 Leirvik Sveis AS, Leirvik (-29)
sandføring. tdw og fortsatte i samme fart.

Etter at Caila ble solgt i 1987 kjøpte Etter samarbeid bl. a. om Melkøy-utbyg-
Yngve Eide for egen regning kjemikalie- ginga i Hammerfest og også operatomta
tankeren Rigg som hadde ligget lengre tid 1 Oslofjorden ble Eide Junior flagget om til p ' 9

, „ t , , , r „ o . 1. r o 12.1972 IS Kjemikalietank (IS Seatrans),
1 opplag. Det var opprmnelig en shelter- Gibraltar for aga 1 nordsjøfart noen ar. „ „ ,
,55 ö 0 . V 6 ... .. ° . ’ . . . Bergen. Bygd om til tankskip for
dekker pa 540 tdw fra 1967 som var blitt Etter finanskrisen tra 2008 ble det . ...... 0 „ .r svovelsyre ved Mjellem & Karlsen,
gjort om til tankskip. Nå ble skipet bygd vanskeligere forhold i nærsjøfarten, og Bergen
om til selvlosser med gravemaskin ved Yngve Eide fant det ikke lenger försvarlig 198g Ny motor 565 bhk Caterpillar.
Blokken slipp i 1987. Den fikk navnet Eide å fortsette. Høsten 2009 ble båten tatt til jggg ut av kjemikaliefarten, solgt til
Junior og viste seg som en moderne båt verft på Ibestad og solgt etter noen må
på 550 tdw. Eide Junior gikk ofte sammen neder til FE Shipping AS, eiet av broren
med Rignator for vegvesenet og andre Bernt Eide og Kjell Nilsen i Bodø. Det ble
faste kunder i regionen. Det var i det hele satt i fart igjen som FJordtor 1av Bodø. 5.1987 Bl Yngve Eide, Bogen i Kvæfjord,
et tett samarbeid mellom brødrene seiv Harstad, omdøpt Eide Junior

Ombygd til selvlosser på Blokken Slipom sameiet na var oppløst. M

Yngve Eide fikk bygd kjemikalietankeren Rigg om til selvlosseren Eide Junior (2).

Bergen Sjåholmen utenfor Hellnessund.

Vesterålen/Sortland.

Brukt som omlastningsfartøy med los- 2d 1908 kbm, LR

sebånd i forbindelse med veibygging i M6 814 bhk MWM

Steigen. 1987 Svendborg Skibsværft AS, Svendborg

1994 ThorKirsten

9.2005 Overtatt av Eides Rederi AS (Bernt

15 msFJORDTOR-se EIDE JUNIOR (3)

Eide), Kvæfjord, reg Sortland, od

Rignator. Ombygd til selvlosser i

Tallinn, levert 28 nov 2005

(under)

Bygd som Rigg for Rolf Kjøde (Hvide &

Schjøtt), Bergen. Opr 199 brt 540 tdw,

M8 535 bhk Caterpillar

Era Shipping Activities AS (Ernst

Abrahamsen), Gjeving, Tvedestrand,

for ombygging
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NSS Jenssensamlingen.
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11,1997 Bjarne Olav Eidnes, Dalsøyra, for NOK

2 msEIDE JUNIOR (3) LLHS

1552 bt 2400 tdw, 72.35/12.80/5.31 m
Id 3018 kbm

M 6 1200 bhkMaK

1978 Krögerwerft, Rendsburg -1500

1989 Urania

9.2000 Kjøpt av Eide Shipping AS (Yngve

6.2002 Reg i Gibraltar

2004 Innsatt ny motor M 8 MaK 1004 bhk

2.2007 Tilbake igjen til Eide Junior AS,

2.2010 F E Shipping AS, Bodø, od Fjordtor I

Kaupanger ferjekai 1970
Kaupanger ferjekai rundt 1970, hvor sommertrafikken er begynt å

bygge seg opp.

I ferjeleiene ligger Dalsfjord (1965) til venstre og Gudvangen (1954)
til høyre, mens en av de mindre (Losna, Firda eller Davik) venter på tur.

Legg ellers merke til den smule uorden som hersket på kaiene
mht køordning; dette var tiden da de som kom kjørende sist plutselig

kom først om bord. Det var den gang en 50-bilersferge ennå var en
fremtidsdrøm. Postkort via Harald Lorentzen

40

2.825 mill, od Eide Senior

Fortsatt i fart

Ulsnis

Eide), Kvæfjord for DM 1.2 mill, reg
i Harstad som Eide Junior

Ombygd selvlosser

(bygd 1995)

Harstad

Fortsatt i fart

SKIPET NR. 1 - 2013

Eide Junior (3) (2400 tdw) etter ombygging til selvlosser.

FyLKESHAATANE Jfc 105928

Frakt for bii (inkl. fører) t. o. m. 4,50 m

for bil nr.
Dato

Skip

Transportvilkåra er slått opp om bord og på kaicn.
Selskapet »cicr frä seg ansvar for personskade, tap av liv og tap
vedk. reisegods, så langt ein kan etter sjoloven §§ 171, 172 og 173.
(For personskade er maksknalansvaret kr. 20.000 pr. person.)
For køyrety gjeld standardvilkåra for kysttransport, m. a. ansvars
avgrensing kr. 1.800 pr. køyrety med innhald.

Kr. 11.00

Fotografert av Per Rydheim
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Av Dag Bakka
dbakka@online.no

Vidar Blom, Lennart Bornmalm, „ , , A n
Boken er lagt opp med en kort generell

Kristen Bang. tekst og deretter en detaljert gjennomgang

Ståltrålare i svensk fiske I82 fartøyer fram tU 1965> som anses ä være
: første del av ståltrålerepoken 60-tallet gull

1;v33— 1 -7 D O i alder for svensk fiskeri.

317 sider format 17x27 cm, rikt illustrert
Tidningen Länspumpen/Breakwater
Publishing AB, Göteborg
Pris: SEK 450 + porto fra Krister Bång,
tel +46 3126 3838 eller

krister.bang@comhem.se

I vår søsterforening, Klubb Maritims Västra : Resultatet er da også solid, både faglig
Kretsen i Göteborg, har de i flere år arbeidet : og redaksjonelt. Dette er først og fremst
med et prosjekt for å dokumentere svenske : boken om fartøyene!
fiskefartøyer og båtbyggerier. Det bindet : Dag Bakka jr
i serien föreligger nå, om ståltrålerne bygget :
fra 1959 til midt på 60-tallet.

svenske fiskeriene ligger pä vestkysten, fra I f__ u 3r-m
Donsö og Styrsö i Göteborgs søndre skjær- i rISKarSOge TOf Haram

gärd, og nordover i Bohuslen. Tradisjonelt r 183 sider, format 15x21 cm, ill
drev de fiskeri Skagerrak, men enkelte ; utgi„ av Haram Kulturhistoriske Lagi
svenskebåter var også på islandsfiske etter sild. skrift nr 61

I sin tid var det også en betydelig samkvem, : Pris k, 350i besti | |es fra www bokbra no
spesielt med Karmøy. Fra slutten av 50-tal- : (Brattvåg Bok og Papir)
let begynte utskiftningen av tradisjonelle
bredbygde svenske fiskeskøytene med opp-
fyringsmotor med moderne ståltrålere, etter ; Dette manuskriptet ble skrevet av lærer og
norske forhold mindre fartøyer på 85-100 : bonde Olav Fj ørtoft og strakte seg fra rundt
fot. En god del ble bygd på norske verft, Bol- : 1830 fram til rundt 1950, men ble ikke utgift
sønes, Ankerløkken og Flekkefjord Slip, men : da forfaderen gikk bort. Manuskriptet ble
de fleste kom fra svenske og østtyske verft. : deretter liggende i Haram Sparebank der

Svensk fiskefartøy Florö levert fra Ankerløkken i 1961.

De fleste vil vite at tyngdepunktet i de : Olav Fjørtoft:

Det er blitt en liten murstein av en bok,

men ren og klar layout, godt illustrert med
fotografier i svart og hvitt og i farge og med
en god del tegninger, særlig av de tidligste
båtene. Dokumentasjonen av fartøy, eiere og
senere bruk virker meget omfattende. Det
er åpnbart et arbeid som har gått over tid og
hvor en mengde informanter er trukket inn.

Foto fra Ståltrålare

det til slutt ble funnet under opprydding og
havnet i trygge hender. Ved hjelp av Arnold
Farstad og andre ildsjeler er det nå blitt utgift.

Dette er derfor en tradisjonell og solid
fremstilling av fisket som ble drevet i Haram.
Og Haram omfatter i dag selve Haramshalv
øya på fastlandet fra Søviknes til Vatne og
med industristedet Brattvåg på nordsiden
og med Løvsøya (Lepsøya), Haramsøya,
Flemsøya (Skuløy) og Fjørtoft på vestsiden.

Boken er delt i kronologiske trinn,
1830-70,1870-1900, osv som får med seg
de viktige utviklingstrinn, som f. eks inn
føringen av motor rundt 1910. Siste avsnitt
er torskefisket på Grønland etter 1945 og
förnyelsen av en nedslitt flåte.

Første kapittel tar til med en beskrivelse
av topografien av havområdet utenfor øyene,
altså fiskeplasser, grunner, søyler, hull og alt
som var av betydning for fisket og bruken
av bruken redskap. En utrolig kunnskap i en
tid lenge før ekkoloddet. Og nytt for meg var
et gardene til en viss delte denne «marka»
mellom seg, som en annen utmark.

For tiden etter århundreskiftet og mel
lomkrigstiden er boken godt illustrert med
bilder av fartøyer og folk. Hvis du er ute etter
informasjon om de enkelte fartøyer vil du
kanskje bli skuffet, men her er forholdene
som virket inn på utviklingen i denne
viktige fiskerikommune som i 1948 hadde
170 merkepliktige fartøy (som du vil finne
i merkeregistrene på internett).

I mine øye er dette en perle av en bok
som forteller mye om et lokalt fiskerimiljø.
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Lpngsnes Slip & mek Verksted i Grindvika i Austajjorden slik anlegget ligger i dag med vraket av Laholm.

Siste hvilested for Hydrograf
Det er dessverre slik i vår tid at synlige skipsvrak blir oppfattet som en miljøtrussel som må fjernes fremfor

å bli oppfattet som en del av kystens kulturlandskap. Å fjerne slike vrak som er i ferd med å gå tilbake

til naturen må være miljøkriminalitet på linje med å fjerne steinmurer etter gamle naust eller stølsbuer.

reif M Skjerstad, som i mange år har
trålet kysten på jakt etter spor av

J svunne tider, har sendt en rapport
fra Vikna i Nord-Trøndelag:

Helt nord på Yttervikna, ved veis ende
i Grindvika på Lyngsneset, fant jeg noe.
Her lå et lite mekanisk verksted med to
slipper; sikkert en livlig plass i sin tid. Nå
hersket stillhet og forfall, som vanlig er
i utkant-Norge. For enden av en primitiv
molo lå et rustent skrog halvt nedsunket.

En eldre kar kunne fortelle at det var
Laholm, innkjøpt i sin tid for å bygges
om til tarehøster. Det ble ikke noe av, og
ambisjonene fortok seg.

Stedet var ellers ytterst avsides og gav
inntrykk av resignasjon. Det var brakk inn
mark, sjøbuer til nedfalls og bare eldre å se.»

Denne Laholm var i sin tid et kjent
fartøy på kysten og må ha hatt en inter
essant historie.
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Hydrograf øverst i opprinnelig stand, og nederst etter forlenging.
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Foto: av Leif M Skjærstad



 Fraktebåten Laholm ved Srandkaien i
Bergen i oktober 1969, fotografert av Dag
Bakka jr. Den gang visste vi ikke hvilket
fartøy det var.
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 Fraktebåten Laholm ved Srandkaien i
Bergen i oktober 1969, fotografert av Dag :
Bakka jr. Den gang visste vi ikke hvilket /
fartøy det var. \

Del vi vet er al den ble sjøsatt pa Mari-
nens 1 lovedverft 11. august 1902 for Norges
Geografiske Opmaaling som Hydrograf
spesiell for sjømåling. Som statseiet fartøy
unndro den seg alle skipsregistre, men del

er tydelig at fartøyet ble forlenget, kanskje f ! /'. Jk \
på 1920-tallet, slik bildene viser. I 1928 w 13 Få-
mälte det 62 brt og hadde en compound ' k '.k i

dampmaskin på 95 ihk. | / \ * k
Hydrograf må ha blitt utrangert rundt

1955/56, for i januar 1957 ble den innført m Éå
i det sivile skipsregister med navnet BHB,
eiet av skipsmegler Ketil Bredrup m fl, ;|Bf Ég1-; ~

Bergen. Etter ombygging til fraktebåt _ jÉj, t E I ' \\  >

ble den målt til 63 brt TI nrt og 70.8 fots j| | 'jm

I 1959 ble den solgt til Torvald Stor- SlipJBw \*” ‘ Jl J i
aas, Herand i Hardanger og ble omdøpt |
Laholm, Varen 1972 gikk den til Thorleif
Marvold, Rørvik, og havnel derved
i Vikna. Ifolge Skipsregisteret ble båten
fra 1990 brukl som kaifundamenl ved

I.yngsnesSlipik mek Verksled, Austaiiord,
og ble folgelig sleltel i desember 199 g Og
der h\i ler gamle I lyd rog raf

W Del er stille red Lyngsnes Slip i dag: ' i
sovnet inn som resultat av forandringene i IMr MLåÉåtk. iiiSI
kystnæringene. Foto: Leif M Skjærstad "v V
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Alf Mortensen
Ragnar Andersen i Drammen har fått
frem flere opplysninger om Alf Morten
sen, som omtalt i nr 3.12. Han ble født
i 1896 og døde i 1982. Sønnen Alf j ble
født i 1924 og døde i 1998. Datteren Greta
er fortsatt i live og bosatt på Lanzarote.

Ragnar påpeker ellers at biidet av
Gpldenløve 1 i nr 4.12 på side 13 nok er
Gpldenløve 2.

Ukjent fartøy
Fra Geir Svendsen kommer et foto fra tysk
kilde som viser et gråmalt fartøy av sivil
opprinnelse fotografert i norske farvann
under krigen.

Er det noen som kan gjenkjenne far
tøyet?

Eksplosjonsulykker!
i Bergen i 1944
Bergen Videoamatører har gått i gang med
å lage en dokumentarfilm om eksplosjons
ulykken i Bergen 20. april 1944 som kostet
liv, försakelser og store materielle skader.
Filmen skal være klar til 70-årsmarkerin
gen til neste år.

De henvender seg til NSS for å få
innspill om skip og mannskap som var
involvert. Vi spiller ballen videre til våre
medlemmer og oppfordrer dem til å ta
kontakt med prosjektleder Knut Georg Flo.

Blant annet er de interessert i det
nederlandske skipet Vorboode som hadde
vært til reparasjon på Langsunds Mek
Verksted og Kaldnes i Tønsberg før den
kom til Bergen.

Har du kunnskaper om det som
vedrører eksplosjonsulykken, så ta
kontakt med:

Knut Georg Flo,
Neshaugen 83,
5226 Nesttun.
på knflo@online.no.
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Ukjent tysk.

Vorboode VIIO3 i 1924.

Tegninger av skip bygget pa Horten
Det viser seg at mye av tegningene av sivile skip fra Marinens Hovedverft
og Horten Verft er gått tapt. Lokalhistorisk Stiftelsen i Horten er interessert
i å få kopiere eventuelle eksisterende tegninger. Ta kontakt på info@lhs.no
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Per-Erik Johnsen til minne
Vårt kjære oghøyt respekterte medlem Per-
Erik Johnsen døde uventet 21. desember,
nesten 86 år gammel.

Han hadde hele sitt liv vært interessert
i sjø og båter og nesten like lenge hatt
som hobby å fotografere båter, i fart eller
ved kai. Fra ung alder trålte han kaiene
i Oslo med sitt kamera. Han var dessuten
fra unge år en ivrig modellbygger, både
av skip, fly og tog. Med denne interessen
ble han medlem av Fredhøis modellskips
klubb allerede før krigen.

På et tidlig tidspunkt kom han i kon
takt med de få andre «shiplovers» i Norge.
Det var først og fremst fremfor skips
megler Olav Opedal i Haugesund, som
han traff på kaien med kamera, og Knut
Berg i Oslo. Trolig var det gjennom Knut
og Olav og World Ship Society han kom
i kontakt med et internasjonalt miljø av
skipsfotografer.

Gjennom årene kom han til å bytte
negativer med kjente skipsfotografer som
Alex Duncan, B Feilden, Kim Young, Jean
Otten, John Clarkson, Michael Gassar,
Terje Fredh, Donald Jahnsen og flere.
Blant annet kjøpte han sammen med John
Clarkson en stor samling glassplatenega
tiver fra Bristol.

Per-Erik var allerede vel etablert da
NSS ble startet i 1973, og han kom da etter
hvert med i föreningen. Som pensjonist
ble han av de mest trofaste deltakerne
på Østlandsforeningens møter og fast
deltaker på «Gutta på tur».
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Vi vil huske ham som kunnskapsrik, "iliilx
raus og hjelpsom. De som kom ham nær-
mest har mange gode minner fra sommer- fl ;
motene på hytten hans på Skallevoll ved
Tonsberg. Sammen med sin utrolige Hjorg fl
skapte han årets hoydcpunkl i lokallore- Æ
ningen. Han ble utnevnt til æresmedlem
i NSS Østlandet i 2009.

Vi minnes Per-Erik [ohnsen i respekt
og takknemlighet.

Einar Onsøien og Dag Bakka jr. fP1 sm  %



Stor spennvidde og
høy aktivitet i Kristiansund
Programmet for 1. halvår hos Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre vitner om stor spennvidde.

På programmet er det hele ni åpne møter som arrangeres i föreningens nye lokaler.

Bypatriot Per Arne Westavik var første
mann ut 10. januar med sitt kåseri om
Eidsvollmannen John Moses, rederen
fra Kristiansund med et usedvanlig for
retningstalent og med egne pengesedler.

Johan Ottesen fra søsterforeningen
Nordvest Skipshistorisk Selskap i Åle
sund var på besøk 31. januar. Ottesen
har skrevet flere bøker om ishavsskuter,
og under møtet i Kristiansund delte han
hilder og opplysninger om ishavsskuter
fra Kristiansund og Nordmøre med de
frammøtte. Ekstra stoler måtte settes
fram til et godt besøkt møte.

I februar er det også to møter. Først
ute er Bjørn Ringstad med historien
om den ulovlig anlagte landstasjonen
for hvalfangst på Kvalvik i Frei, i dag en
del av Kristiansund kommune. Det var
kristiansunderen Niels Bloch som i 1923
etablerte seg her og startet hvalfangst
med hvalbåten «Biche».

I februar er det også duket for en pre- sine lokaler, ble tatt i bruk. tasjonen.
sentasjon av en del av bydelen Innlandet Dette markeres ved at Johan Chr. Torsdag 30. mai får vi besøk av Dag
i Kristiansund. Tidligere journalist Tone Loennechen forteller litt fra Loennechen- Bakka jr. Hilmar Reksten er kveldens
Rokstad tar publikum med «Sørom» og familens engasjement i byens næringsliv, tema og Bakka vil legge spesiell vekt på
«Nordom» på Innlandet og lar oss bli kjent et engasjement som startet da I. C. Loen- presentasjon av perioden fra 1940 og til
med bygningsmiljøer, næringsaktivitet, nechen kom til Kristiansund i 1857. rederienes avvikling.
kultursatsing og mennesker, ledsaget av Siste torsdag i april og første torsdag Det siste åpne møtet blir 13. juni.
masse bilder på storskjerm. i mai er satt av til Ole T. Flakke og hans Da vil Johannes Ersnes fortelle om sin
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MS «Rensholm» var den siste av de fire betonglekterne som Ole T. Flakke i Kristiansund
kjøpte inn tidlig på 1950-tallet. Originalfoto fra Jenssensamlingen / Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

I mars 2013 er det et hundrede år siden skip. Föreningens Thor Olav Olsen og
Loennechengården, hvor föreningen har Jørgen Strand er sammen om presen-

egen bedrift Jemar Norpower AS. Jemar
Norpower holder til på Sørholmen i Kris
tiansund og har siden produksjonen av
plastbåter startet i 1965 produsert over
1.500 arbeids- og fiskebåten

Ut over de åpne møtene er tre torsdag
kvelder satt av kun for medlemmene.

 DS «Christian Johnsen» var et av
Kristiansunds egne dampskip som gikk
direkte mellom Kristiansund og Spania lås
tet med klippfisk. «Christian Johnsen» ble
innkjøpt fra England i 1888 av et aksjesel
skap i Kristiansund bestående av bl. a. I. C.
Loennechen, Emil Werring og Christian W.
Johnsen. Skipet var levert som «Maria« til
W. J. Armstrong i Glasgow i 1876.

25. juni 1888 ankom skipet Kristiansund
forførste gang og allerede etter et drøpt døgns
hektisk lasting, satte skipet kurs for Spania
med vel 480.000 kg klippfisk om bord.

(Foto: via Erling Solem, Oslo)
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Nye medlemmer 16.11.2012 - 31.01.2013.

3114 B
3115 LM
3116 B
3117 0
3118
3119 NV

729 0
3120
3121 NM
3122 B
3123 B
3124 0
3125 H
3126

Dødsfall:

2658 NM
2354 S

280 0
2835 B
1270 B

Utmeldinger:

2929 NM Per M. Hagen
2923 0 Erik Heirung
282 John Hernes

3070 Kristian Horsevik

3101 Anne-sophie Høegh-Omdahl
892 H Thorleif Klyve

2896 H Dag Midbøe
2674 Øyvind Treider Olsen
3051 NV Roaid Sporstøl
2640 B Mons J. Tysse

Adresse-endringer:

2910
2052 B
2363 0

356 H
2711

255 0
2718 B
2511 H
3072
1745 0
2495 H

702 B
1550
2240 S

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

Erlend Tvedt
John Flokenes

Øygardsbåtane AS
Per-Kristian Johnsen

Sju r Fedje
Terje Olsen
Jan Bent Jacobsen

Frank Fjellvang
Erling Dahl
Odd H. Krosshøl

Arvid L. Engan
Trogrim Hagaseth
Tom H. Urang
Nicolay Ljøstad

Stein M. Bach
Paul G. Børresen
Per Erik Johnsen
Gunnar Liland
Leiv Ormevik

Thor Borø

Bjørn Børtvedt
Leif Dahle

Odd Magne Dalsvåg
Johannes H. Hansen
Per Kr. Johansen
Johan A. Kvamme
Jan Emil Larsen
Harald Løvlund
Norvali Løvik

Salve D. Naley Postboks 181
Erik Torsvik
Tore Vevik
Steinar Warland

Engjelsvegen 8 B
Skipperveien 12
Geitanger
Olav Aukrusts vei 4 C

Langmyrveien 48 B
Nedre Strandgate 1
Assuransegata 9
Moneveien 19

Konsul Knudtzons gate 6
Stongafjellsvegen 62 L
Søråshøgda 147

Hillesdalen 9
Havstadodden 7

Lastadveien 1

Bjørndalsskogen 164
Varteigveien 461
Postboks 223

ukjent adresse
Grågåsveien 37
Bjørndalsbrotet 158
Snartbergveien 45
Aronsvei 12 A

ukjent adresse

ukjent adresse
Postboks 5181

Nordahaugen 5 A

(e-mail: leif@nordeide.net)

5680 TYSNES
4550 FARSUND
5360 KOLLTVEIT
0785 OSLO
6415 MOLDE
6004 ÅLESUND
3915 PORSGRUNN
4640 SØGNE
6508 KRISTIANSUND
5301 KLEPPESTØ
5235 RÅDAL
2917 SKRAUTVÅL
5427 URANGSVÅG
4842 ARENDAL

6501 KRISTIANSUND
4180 KVITSØY
0571 OSLO
5005 BERGEN
5350 KOLLTVEIT

6590 TUSTNA
1357 BEKKESTUA
7040 TRONDHEIM
9411 HARSTAD
4790 LILLESAND
5542 KARMSUND
4250 KOPERVIK
7670 INDERØY
6080 GURSKØY
5284 TYSSEBOTN

4640 SØGNE
5170 BJØRNDALSTRÆ
1735 VARTEIG
4296 ÅKREHAMN

1529 MOSS
5170 BJØRNDALSTRÆ
4270 ÅKREHAMN
8406 SORTLAND

4297 SKUDENESHAVN

9284 TROMSØ
4077 HUNDVÅG
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NSS Fotosamling

Fototilbud nr

Frisene er:

1.201 3 - tankskip fra Jenssens samling,

Format Pris medlem

11 x 13 cm NOK 10

11x16 cm NOK 13

13x18 cm NOK 15

alle i farger. Standardformat er

Pris ikke-medlem

NOK 15

NOK 18

NOK 20

13x1 lem med hvit kant.

Anna Odland 1961 Filia 1944 Gannsfjord 1955 Hilda Knutsen 1976

Kilstraum 1988 Proof 1951 Stolt Fleron 1968 Tromaas 1988

Berge Prince 1973 Fjordglimt 1970 Gevostar 1969 Nordafor 1958

Nyhammer 1975 Rask 1896 Thordis 1980 Winblow 1964

Esso Bergen 1970 Fjordshell 1974 Gevotank 1965 Iver Swift 1 1961

Orvos

Esso Valløy

Progas 3

1968

1971

1899

Stavskjell

Fostraum

Stolt Eagle

1971

1970

1958

Thorsholm

Herøya

Trans Tind

1973

1949

1980

Østskjell 1956

Bestilling sendes til: Terj = Nilsen, Sverdrups gate 33, leil B201,4007 STAVANGER. E-post: fnil4@broadpark. no



Hurtigruten har gått med full styrke i vinter, inkludert de tre store, som Trollfjord som her er fotografert på vei inn til Bergen 6. mai i fjor av
Ole Jakob Dingen.

«Nordstjernen» har fungert som hotellskip og blir der til utpå våren. Riksantikvaren «Kong Harald» gikk ut av rute i Bergen 5.
for leiearbeidere på Ågotnes i perioden
03.09-09.11.2012 i forbindelse med rigg
vedlikehold på CCB/Ågotnes.

«Nordstjernen» er nå solgt til M/S
«Nordstjernen» AS v/Platou Finans As
i Oslo. Salget ble gjort 26. november
2012. Eierselskapet har leid ut skipet på
bareboat til Indre Nordhordland Damp
båtlag (INDL.) som skal stå for drift og
operasjon. Største deltaker både i eier
selskapet og INDL er Vestland Marine
v/Jarle Rasmussen.

Skipet ankom Bergen 26. november
på formiddagen fra Ågotnes og seilte fra
Bergen 27. november 2012 på kvelden til
vedlikehold og klassing i Gdansk. Arbeidet
skal utføres under overoppsyn av Riks-

Nordstjernen ved kai i Bergen i forbindelse
med levering til npe eiere 26. november.
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antikvaren og DNV. Hun ankom Gdansk har vernet skipet slik at hun må tilbake til

Fotografert av Rolf Clausen

Shipyard på morgenen 30. november 2012 Norge innen utgangen av mai i år.
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januar og ankom Bredo Dock i Bremerha
fen 7. januar. Skipet skal være tilbake i rute
27. januar. Det skal utføres litt ombygging
på bildekk m.m.

«Midnatsol» gikk ut av rute i Bergen 7. gassdrift, og levering er utsatt til våren Ferga som får navnet «Bastø V» er planlagt
januar og ankom Oslo 8. januar. Her skal
skipet ligge under reiselivsmessen tom.
13. januar og deretter fortsetter hun til
Bredo Dock i Bremerhafen for verksteds- Selskapet har i arbeid kontrahering av Sørrollnes 31. desember 2012 og seilte
opphold. Rute igjen 9. februar. ny cruiseferge Sandefjord - Strømstad umiddelbart sørover og ankom Randaberg

«Nordkapp» gikk ut av rute i Bergen 9. bestemt i skrivende stund. 5. januar for verkstedsopphold. Her skif
januar og ankom Westcon i Ølen utpå ter hun navn til «Bastø V». Det blir gjort
kvelden. Hun gjennomfører verksteds-
opphold og er tilbake i rute fra Bergen
20. januar.

«Nordnorge» går på verksted 1. februar
og er tilbake i rute 12. februar.

«Lofoten» går på verksted 19. februar
og er tilbake i rute 2. mars.

Tirsdag 8. januar rente «Vesterålen» i kaien
i Bergen ved ankomst og rev ned passa
sjertuben på kaien. Skipet fikk en flenge
framme i skansekledningen på baugen.
Skipet avgikk Bergen i rute direkte til
Ålesund og Fiskerstrand Verft 9. januar for
utbedring av skaden. Onsdag kveld forlot
skipet verftet utpå kvelden og seilte direkte
til Trondheim torsdag morgen 10. januar
og avgang derfrå nordover i vanlig rute.

Norleds Ølen ved Eidsvik Skipsbpggeri
i Uskedalen 7. januar.

Fjord Lines første npeferge erfor lengst kommet til utrustningsdokken på Bergen Group Fosen.
Stavangerford skal etter planene gå sin første tur 29. mai fra Bergen til Hirtshals. Foto: via Fjord Line

Fotografert av Harald Sætre

Fjord Line Bastø - Fosen
Fjord Line har bestemt at de to nye cruise- Bastø - Fosen har kjøpt inn ferga «Tranøy»
fergene fra Bergen Group Fosen skal ha ex. «Rennesøy» hos Torghatten Nord.

2013.

Color Line

fra sommeren 2014. Byggeverft er ikke 3. januar. Ferja var fremme i Fredrikshavn

T

satt i rute på Moss-Horten mot slutten av
januar 2013.

«Tranøy» avsluttet rutefart Stangnes-

RØKESALONGEN

SKIPET NR. 1 - 2013

7

49

7- I Tt" r"



RØKESALONGEN

Den gamZe rutebåten Tunstadfra 1968 er nå bruk som opplæringsfartøp Viksfjord i Harstad.

litt ombyggingsarbeid bl.a. i kafeteria om bas» seiler avløsning. «Sundferja» har lagt Fjordl
bord, samt vedlikehold.

Norled - Hordaland Norled AS - hurtigbåt
Norled er tildelt kontrakt med Skyss for Sogn og Fjordane
hurtigbåt Sunnhordland og Austevoll. Re- Mandag 5. november avslutta «Frøya» Ortnevik-Strendene-Vik.
deriet har bestilt en stor katamaran med ruta si frå Sogn 11.40 i Bergen. Kort tid et-
plass til 230 pass. og en kombikatamaran ter gikk turen sørover til Oma Båtbyggeri Torghatten Nord - Romsdal
(48 pass.) hos Brdr. AA til disse rutene. for skifting avvannjettar m.m. Ein ventar «Kvaløy» har vært ute av rute siden 25.
Båtene skal i rute fra nyåret 2014.

Tirsdag 1. januar gikk «Sveio» på grunn i
Fjellbergøysundet. Ferja fikk stømstans. «Fjordprins» er helgeavløysar vekselsvis
Seint på kvelden ble ferga taua til land på Nordfjord/Sogn søndag 16.30 frå Ber- «Vengsøy» avsluttet avløserfarten og gikk
og dagen derpå gikk ferja til verksted. gen med retur måndag 11.40 til Bergen til Kristiansund. Etter en tid der gikk
«Fitjar» overtok ruta fra ettermiddagen fom. 11. november og frametter så lenge ferden til Tromsø hvor hun ankom 20. de
onsdag 2. januar. På morgen / formiddag «Frøya» er på Oma. sember 2012. Her har hun lagt iro siden,
gikk skyssbåten «Fjellvind» i ruta. I skri-
vende stund ligger Sveio» på verksted.

Gulen Skyssbåtservice
Fom. 1. januar overtok «Tornerose» ruta
Våge-Bruntveit (Skår-Os). «Godøysund
ekspressen» gjekk i denne ruta tidlegare. .

Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
Iskrivende stund ligger «Sundferja» fortsatt X,
ved kai hos Skjøndals i Bergen og «Fjord

 Til sambandet Stangnes-Sørrollnes
har Norled bestilt en np 74-bilers ferge fra
Sefine Shippard i Tprkia.
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på verkstedet siden 8. oktober 2012.

at dette vil ta nokre månader og utføre. oktober og lagt på verksted hos Aas Verft
Ho er venta klar i starten av februar. på Vestnes. Ferja var tilbake i rute 25.

Planen er at «Sylvarnes» skal overta Kyst
vegekspressen fra 1. mai 2013. Ho ligg i ro
i Vik. «Tansøy» er overført til Sognefjorden,
og starta opp 7. januar på ruta Nordeide-

november 2012.

Fotografert av Kurt Frostad

j



I Troms går «Karlsøy» avløser for «Vengs
øy».

Saltencruise
Etter en del dager i Bodø ankom kombibå
ten «Nordic Sea» Myre fredag 14. desember.
Hurtigbåten ble satt i rute Myre-Øksnes
vestbygd i løpet av desember måned.

Torghatten Nord AS
Selskapet er i ferd med å sette i drift en
serie npbpgg fra polsk verft til Vestfjord
sambandene.

«Landegode» ble satt i rute på Lødingen-
Bognes fom. 9. januar. Hun ble avløst
av «Barøy» etter noen dager og seilte
tilbake til Bodø. Hun skal overta ruta
Bodø-Værøy-Moskenes senere i januar.

«Værøy» ligger i skrivende stund i Bodø
for klargjøring og testing. Hun skal senere
inn på ruta Bodø-Værøy-Røst.

«Barøy» ble overtatt av rederiet i Gdansk
12. desember 2012. Hun ankom Bodø
18. desember og Lødingen 19. desember.
Lerja hatt ett kort opphold i Harstad
06.01-09.01 og seilte i retur til Lødingen
9. januar på kvelden. Hun skal inn på ruta
Lødingn-Bognes.

«Lødingen» ligger i skrivende stund ved
Remontowa i Gdansk,Polen. Hun er for
ventet nordover innen kort tid for rute
Lødingen-Bognes. Grunnet utskifting
av gassventiler ble oppstarten av ferjene
noe utsatt.

Norled - Troms
Norled har bestilt ny ferge i Tyrkia til
Stangnes-Sørrollnes med oppstart 1. ja
nuar 2014.

ML «Ibestad» skal bygges ved Sefine
Shipyard Co Inc. i Altinova, Tyrkia for
levering i november 2013.

Nor Lines
«Nordvik» ble flagget om fra dansk flagg
til færøysk flagg og registert der 23. okto
ber 2012. Nytt eierselskap er Sp/f Nordvik.
«Nordvåg» ble flagget om fra dansk flagg til
færøysk flagg og registert der 6. november
2012. Nytt eierselskap er Sp/f Nordvaag.
Begge skipene har gjennomført verksteds
opphold i Danmark i desember måned.

Lerja får plass til 74pbe og 225 pass.

r i.

Npe gassdrevne Sea-Cargo Express er et imponerende syn i leia,

«Karl» ex. «Barøy» ble innleid en kort pe- I slutten av november var «Trans Carrier»
riode i desember for fart bl.a. Sommerøy- utleid for militærtransport i nord. Da var
Lødingen. Skipet ble lagt stille igjen på «Ahtela» vikar i ruta. «Trans Carrier» var
Kvernhusvika Verft 20. desember 2012. i rute igjen 4. desember fra Esbjerg.

«Nordkyn» var tilbake i Llorø 6. januar «SC Nordic» ble overført færøysk flagg,
2013 etter endt Grønlandsfart. Planen LAS 21. desember 2012. Eierselskapet er
er at skipet skal gå i løsfart med frys. I Sp/f Nordic. Nørresundby Rederi (Janus
skrivende stund er hun på tur nordover Andersen) er eier og drifter skipet. «Sc
kysten for lasting av frossen fisk. Nordic» går i fart på Skogn for Sea-Trans.

Sea-Cargo lagt i opplag i Aalborg 25. desember 2012.
«Amber» gikk ut av rute Amsterdam-
Esbjerg-Tananger-Bergen 24. desember Rutebåtredaksjonen takker vår korre
2012 i Amsterdam. spondenter på kysten for verdifulle bidrag

«Ahtela» overtok ruta i Esbjerg 2. januar til denne utgaven av Røkesalongen
2013.

«Sea Cargo Express» gikk ut av rute 18. av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,
desember og var tilbake 4. januar. Skipet npe som eldre.
låg ved Radøygruppen sitt verksted på
Radøy for diverse arbeid om bord. Redaksjonen avsluttet 12. januar 2012

Sideportskipet SC Nordic ble tatt ut av opplag i januarfor å settes inn i papirtransport mellom
Skogn, Vestlandet og London. Legg merke til isen på Bpfjorden denne dagen. Foto: Rolf ciausen

«SC Baltic» er tatt ut av rute og ble

Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
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Foto: Kjell B Sønstabø
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Cruise og ferger
Av de mange emner som ofte får en stemoderlig behandling i «Skipet» er ferger og cruiseskip. Dette til
tross for at vi hver sommer opplever en voldsom konsentrasjon av internasjonal cruisetrafikk langs kysten.
Fra Marko Stampehls kamera bringer vi et lite tverrsnitt av fjorårets fangst.

Fra dåpen a y Aidamar 12. mai i fjor ved Landungs

brucke i Hamburg, med tre Aida-skip samlet. Aida

Cruises er en tysk del av Costa Crociere, dvs Carnival

Cruise Line-gruppen.

Og klassiske Albatros (28518 bt), byggeti 1973 på Wärtsilä som Royal Viking Sea for A F Klaveness & Co; i dag drevet av V Ships i Monaco på det
tyske marked, fortsatt med norsk kaptein.
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du Ponant, Marseille, og går under fransk flagg.

—   >« j jrjeste er av (j e ijnjevakre nye cruiseskip, eiet av Cie
Le Boreal (10944 bt) bygget i 2010 på Fincantieri
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Wasa Express (17053 bt), byg
get 1981 på Wärtsilä, har hatt
en omflakkende tilværelse siden

sin levering som Travemunde til
Gedser-Travemunde-linjen (med
betydelige norske interesser). Den
har hatt følgende navn siden da:
Travemunde Link, Sally Star, Thjel
var i tre omganger, Color Traveller,
Rostock og Betancuria - det meste
av tiden eiet av Rederi AB Gotland

og utleid til andre. 1 fjor ble den
satt inn i Umeå-Vasaiinjen under
finsk flagg.

Eckerö Lines «nye» Finlandia
(36100 bt) for inngående fra
Helsingfors til Tallinn 13. januar.
Dette er en nyanskaffelse, innkjøpt
i fjor som Moby Freedom og opp
gradert for Østersjøen. Bygget på
Daewoo i 2001 for italienske Moby
Lines. Eckerö Line holder til

i Mariehamn på Åland.
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nybygg Viking Grace

nettopp ferdig ved STX Finland
for Viking Line ABR i Mariehamn.
Den tar 2800 passasjerer med en
marsjfart på 22 knop på Stockholm-

tankene akter.



Det kommer over tid inn flotte og interessante bilder fra förtidens
kystrutefart. Vi bringer her noen av dem.

 Et bilde fra Hammerfest engang i mel

lomkrigstider!, også fra Geir Svendsen.

Her har Vesteraalske samlet tre skip på

en gang, hurtigruteskipet Richard With

(1909) til venstre, godsbåten Sortland

(1918) ved utstikkerbryggen og på andre

siden kollega Vaagan (1921), en baklader.

Her hersker ellers søndagsstillhet, med litt

dis over havnebassenger.
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 Fra Geir Svendsen, Digermulen, kom

mer et foto fra Stokmarknes i 1893;

samme år som Vesteraalske startet opp

Hurtigruten, Det er en fantastisk scene

med folk og sildetønner og to dampskip

ved kai. Til høyre en stormdekker som

Bergenskes eller Nordenfjeldskes, og til
venstre en mindre halvdekker som ser ut

til å losse trelast. Et ekte hverdagsbilde.

 To førsteklassepassasjerer om bord

i Kong Harald, med lommetørklet klart

til å vinke avskjed. Etter klesdrakten å

dømme på 1930-tallet?
Foto: via Geir Svendsen
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 Vakre Nordstjernen (1937) har bakket ut fra kaien i Ålesund og setter £ <- r - , . ,
baugen Sørover i Hurtigruten.- Bildet er tatt av Stein A Roald tidlig på 50-tallet

 Dette bildet er tatt i maidagene 1945 av Jørgen Brunvall som var sjef på

en av de norske torpedobåtene som kom over fra Shetland og kan skimtes

i bakgrunnen. Ved kai ligger Bergenskes godsruteskip Saturnus (1930) med

nasjonalitetsmerker på skuteside og dekk.
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 En scene fra Husø Verft ved Tøns

berg rundt 1958 som viser dampskipet

Soma, ex nattruteskipet Sandnæs

(1914) i opplag. Det hadde da vært

i bruk som losjiskip, blant annet ved

bygging av aluminiumsverket på

Karmøy og skulle i 1969 gå til Akers
Mek Verksted i Oslo. Noen år senere

ble deler av innredningen skåret ut og

plassert på Norsk Sjøfartsmuseum på

Bygdøy, mens Soma seiv gikk til spiker

i Tyskland. Foto via Harald Lorentzen
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Nye former

En kan mene hva en vil om moderne skips

design, men at det er imponerende spesial

fartøyer kan ingen bestride. Men det er som

så ofte ellers: Alle følger de samme trendene.

Før var det utenkelig med overbygget bakk;

nå er det nærmest utenkelig uten....

ISeven Viking (11266 bt) ved kaii Stavanger for dåp 30 januar, fotografert

av Terje Nilsen. Et IMR-fartøy (inspection,

maintenance, repair) fra Ulstein Verft av typen

SX148 til et sameie mellom Eidesvik ASA og

Subsea?; 106 meter fullpakket teknologi.

2Skandi Hugen (3788 bt) ved leveringfra STX Aukra til DOF ASA, Austevoll,

i desember, en MRV05 på 82 meters lengde

utstyrt for undervannsoppdrag.

3 Viking Fighter (4000 tdw), en PSV(piatform supply ship) av design PSV08

CD (CD=clean design) ved kai i Stavanger

30. januar, fotografert av Terje Nilsen. Den

eies av Norsea Group AS (Eidesvik og Møk

ster) med drift hos Eidesvik, levert fra STX

Brattvåg i juli 2012.

SKIPET NR. 1 - 201356

Foto Harald Valderhaug via STX Offshore Norway
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4Ringnotbåt Malene S (3588 bt) ved dåpi Torangsvåg, Austevoll, en regntung rom

julsdag, fotografert av Alf J Kristiansen. Den

er bygget på Celiktrans verftet i Tyrkia etter et

design fra Sawicon for Skårungen AS, familien

Skår på Hundvåkøy. Dette er åpenbart en båt

som er bygget også for offshore oppdrag.

5 Skroget til nybygg Liafjell for Lie-Gruppen,Fjell ved Bergen, ved Hellesøy Verft i

Kvinnherad 7 januar, fotografert av Harald

Sætre. Skroget ankom 22 desember fra tyrkisk

verft for utrustning. Like bak ligger supplyskip

Vestland Insula (type VS485 Mk 3) for Vest

land Offshore, Austevoll, som ble levert noen

uker senere som Energy Insula.

6 Enda en baugfasong: Far Solitaire (5800tdw) ved utrustning på STX Langsten

i oktober. En platform supplybåt av type

UT754 WP (WP=wave piercer), altså et

design fra Rolls-Royce Marine. Den er levert til

Farstad Shipping ASA, Ålesund.

Foto fra STX Langsten
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Lie-gruppens nye ringnotsnurper/tråler
som skal få navnet Liafjell sett under slep
nordover Karmsundet av polsk taubåt
Agis 22. des. 2012. Slepet var underveis fra
skrogverftet Western Baltija Shipbulding,
Klaipeda i Litauen til Hellesøy Verft i Lø
fallstrand for utrustning. Skipet er søster
skip til Liafjord som ble levert fra Eidsvik
Skipsbyggeri, Uskedalen i september 2012
og skal leveres til eierne i august.

Ringnotsnurper/tråler Malene S (LCZQ/
3588 brt./ 2012) H-128-AV) sett ved dåpen
hjemme i Torangsvåg 29. desember. Båten
som er 80.3 m. lang er bygget ved verftet
Celekrans i Tusla ved Istanbul. Lasteka
pasiteten er på 2500 kubikkmeter fordelt
på 12 RSW tanker. Hovedmotoren og mye
av dekksutstyret kommer fra rederiets
Hundvåkøp som ble kondemnert etter
havari i Gisundet i Troms i mars 2010.

Fiskebåten Molinergutt (LG7405/?
brt./2012/R-20-K) sett ved ankomst til Fer
kingstad på Karmøy 19. desember. Båten
som har aluminiums-skrog ble dagen før
levert fra Skogsøy Båt i Mandal til Moliner
gutt A/S, Åkrehamn. Båten skal for det
meste brukes til snurrevad- og garnfiske
men skal også brukes til makrell-dorging
i sesongen.

Eierens forrige Molinergutt (LK5599/19
brt./1995) ble i november solgt til Nor
heimsund og har fått navnet Fjordbas
H-11-KM.

Tråleren Skårholm (FDYM/ 96 brt./
1976/1999/ ex. Pirion-11) sett ved avgang
fra Åkrehamn 21. desember. Båten var da
på sin siste tur på vei til Arendal etter at
den var solgt til Norsk Skipsbrukt, Færvik
ved Arendal for opphogging. Båten ble inn
kjøpt fra Egersund til Karmøy i september
2011 og fikk da sitt siste navn Som Kar
møybåt ble båten brukt til reketråling men
har i det siste lagt uvirksom i Åkrehamn.
I begynnelsen av desember ble den solgt
til Havskår A/S, Ålesund og fikk fiskerinr.
M-42-A. Dette var et av flere struktursalg
og båten ble liggende i Åkrehamn til den
la ut på sin siste tur.

Fiskebåten Radar (LG7145/ ?brt./2012/
R-40-H) sett ved Sevlandsvik Slipp på Man
nes 2. januar 2013. Båten som er bygget
ved Båt og Motorservice A/S i Rørvik ble
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Den gamle melkerutebåten Farmand er nå kommet il Karmøy, fotografert i Åkrehamn
9. desember av spalteredaktørem.

levert til eieren, Leif Godtfredsen, Røvær sett ved Hellesøy Verft, Løfallstrand
12. desember i fjor. Båten som er 14,5 m. 22. desember.
lang skal for det meste brukes til garnfiske Bil- og passasjerfergen Fusa (LNHK/
men også til makrell-dorging i sesongen. 675 brt./1970/ex. Fusa 1-87, Stord-86)

Bil- og passasjerfergen Fitjar (LLIX/740 Bil- og passasjerfergen Ølen (LFMU/
brt. /1973) sett ved Eidsvik Skipsbyggeri, 904brt./1977/1990) sett under reparasjon
Uskedalen 8. des. 2012 ved Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen

Skroget til nye Liafiell (se ovenfor) 7. januar 2013.

JVpe Molinergutt er levert fra Skogsøy Båt til rederi på Karmøy, her liggende i Ferkingstad
havn 20. desember, igjen fotografert av AlfJ Kristiansen.

Havskyss A/S i Florø og skal trolig brukes

Ætk

sett i opplag ved Steinestø 30. des. 2012.
Fergen ble tidligere i desember solgt til

i oppdretts-næringen.
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Den danske taubåten Frigga sett på vei nordover Karmsundet 26.
januar med et stort skrog på slep. Gjennom Karmsundet ble slepet
assistert av Bukser og Bergning s taubåt BB Server. Skroget som
hadde navnet Sanco Swift er bygg.nr 355 ved Myklebust Verft
i Gursken, et seismikk-skip av typen SD 324 SD som bygges for
Sanco Shipping, Gjerdsvika. Både byggeverftet og rederiet ligger
i Sande kommune på Sunnmøre.

Fjordfergen Fusa i opplag i Steinestø30. desember, fotografert av Harald
Sætre, med overmalte Tide-farger.

Nybyggene fra Horten og de som bygde dem

Historien om verftet
fra 1969 til 1986

Kjøp boken fra
Lokalhistorisk Senter, postboks 9,

96 Horten, eller via e-post til forfatter
Terje Thorbjørnsen
tetho2@online.no

Bok 2 av en planlagt

serie på tre bøker

LOKALHISTORISK
SENTER, KJV. HORTEN
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KRISTIANSUNDS SKIPPERFORENING

MM «Jeg er imponert. Sjøfolks hverdagshistorier fortalt med et glimt

\mili ; W61' stor spennvidde og nedtegnet med god penn - bedre kan
rfe/ ikke bli.» Marita Huseby, secretary A. Wilhelmsen Foundation



Lyngdal havn 14. januar, fotegrafert av Magnus Bruntveit. Bak ligger containerskipene Rosa, Itmaki og Para, på denne siden Explorer og vel
kaien Lysbris. Til høyre Beaufort Explorer for utrustning; den avgikk 2. februar som Supreme Explorer for Dubai.

Det utrangerte fiske- og kvalfartøyet
Onsøyværingen med kjenningssignal
LMZI 20,2 m lengde og 5,9 m bredde ble
sett i Eydehavn 2. oktober 2012 hos T. M.
Sjuve under nedrigging. Fartøyet forliste
ved kai i oktober 2011 og ble så skadet at
det ikke ville bli lønnsomt å reparere det.
Fartøyet var bygget ved Sletta Båtbyggeri
i 1984 med fiskerinr. 0-25-0, Senere 0-
25-F. 11999 var det brann i styrehuset og
fartøyet fikk nyt styrehus og shelterdekk.
En periode var det registrert som N-25-V,
før det i 2008 var tilbake i Engelsviken og
fikk fiskerinr. 0-23-F. Den 13. januar 2013
var alt utstyr kommet på land og skroget
ble tatt opp på kaien klar for destruksjon.

Skårhohn (se ovenfor) sett ved kai hos
Norsk Skipsbrukt 13. januar 2013.

En velkjent profil, Ola Esmeralda opplagt i Santo Domingo, fotografert i januar av Olav Garfors. Det er jo gamle Black Prince fra 1966 som
ble solgt i 2009 til SAVECA i Venezuela for lokal cruisefart. Det ble i stedet losjiskipfor FNs hjelpearbeidere i Port-au-Prince etter jordskjelvet
i Haiti i 2010. Det blir neppe mer cruisefart...
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Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register

2012
M/STORVANG

M/FLANDEGODE

M/S FAR SOLITAIRE

M/S NAPPEN

M/S VILDROSA

M/F VÆRØY

M/S SKANDI NOVA

M/S VESTLAND MIRA

M/SFUGLØYFJORD

M/S FRIHETEN

M/S BOURBON CALM

M/S SKANDI MARØY

Mudderapp. MOLLY

M/S PACIFIQUE

M/S OLYMPIC TAURUS

M/S MARTIN H

M/S WHITE STAR

M/S EROS

M/SMALENES

M/S VICTORIA MAY

M/SBARØY

M/S HAVILA CHARISMA

M/F LØDINGEN

04.10.

04,10.

04.10.

08.10.

09.10.

11.10.

17.10.

18.10.

18.10.

25.10.

02.11.

07.11.

09.11.

12.11.

20.11.

20.11.

23.11.

23.11.

30.11.

05.12.

13.12.

13.12,

28.12.

998 brt.

5679 brt.

5346 brt.

27 brt.

5679 brt.

3788 brt.

3361 brt.

498 brt.

3955 brt

3788 brt.

196 brt.

4902 brt.

1550 brt.

4027 brt.

3588 brt.

228 brt.

5651 brt.

4327 brt.

5651 brt.

brt.

brt

brt.

brt.

LDYV

LCES

LDYF

LEMS

LGMT

LCHE

LDWL

LDDC

LCVG

LDYQ

LCTX

LDWW

LEOB

LDNU

LDXA

LCWK

LERX

LCNG

LCZQ

LEW

LCHG

LCWZ

LCLF

- Molde Sjøtransport AS (Torhus Shipping AS), Molde
- ex Saint Kitts og Nevis reg. AASTIND (B.1968) ex NIS
- Torghatten Nord AS, Tromsø
- Gdanska Stocznia Remontowa S.A., Gdansk (2410/1)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex NIS reg. FAR SOLITAIRE (B.2012)
- Akkar AS, Hundvåg/Stavanger
- ex norsk (B.1895)
- Åsmund Johansen, Hafrsfjord/Stavanger
- ex norsk (B.1939)
- Torghatten Nord AS, Tromsø
- Gdanska Stocznia Remontowa S.A., Gdansk (2410/2)
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NIS reg. SKANDI NOVA (B.2012)
- Vestland PSV AS (Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen
- Havyard Ship Technology AS, Leirvik i Sogn (110)

Cemre Miihendislik Gemi Insaat San, Pendik (skrog)
- Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Tromsø (T-2-L)
- Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland (144)

Pts Ltd., Szczecin (4) (skrog)
- Geir Otto Larsson (Egil Otto Larsson), Jakarta/Oslo
- ex Hong Kong reg. (B.2009)
- Bourbon Offshore IV KS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
- Zhejiang Shipbuilding Co. Ltd., Ningbo (DH1003)
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NIS reg. SKANDI MARØY (B.2012)
- Samba AS, Lepsøy/Bergen
- ex britisk reg. ELLY (B.1997)
- Geir Willy Nordahl, Halden
- ex Portugal reg. PEGASUS II (B.1993)
- Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NIS reg. OLYMPIC TAURUS (B.2012)
- Seaworks AS (Geir Hokland AS), Harstad
- Cemre Marin Endiistri A.S., Altinova (21)
- Nye Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen
- Princess Yachts International Pk., Plymouth (P60153)
- Eros AS, Fosnavåg
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (52) Crist Spolka z.o.o., Gdynia (77/1) (skrog)
- Skårungen AS, Torangsvåg/Bergen
- Celiktrans Deniz Insaat Ltd., Istanbul (CS43)
- Mats Mikal AS, Vigra/Måløy (M-67-G)
-ex britisk reg. (B.2010)
- Torghatten Nord AS, Tromsø
- Gdanska Stocznia Remontowa SA„ Gdansk (2410/3)
- Havila Charisma DA (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Havyard Ship Technology AS, Leirvik i Sogn (107) Cemre Marin Ediistri A.S., Altinova Yalova (skrog)
- Torghatten Nord AS, Tromsø
- Gdanska Stocznia Remontowa SA., Gdansk (2410/4)

(LeifK.Nordeide)



Norsk internasjonalt skipsregister NIS

2012

M/S VIKING VANQUISH

M/S FAR SOLITAIRE

M/S NORMAND CUTTER

M/S OCEAN SURF

M/S SKANDI NOVA

M/TJO PINARI

M/S NORMAND CARRIER

M/S SKANDI MARØY

M/S NORMAND ATLANTIC

M/S VEGA JUNIZ

M/S SKANDI ATLANTIC

WI CHAMPION EBONY

M/S OLYMPIC TAURUS

M/T MARIT

M/S VEGA CRUSADER

M/S VEGA CORONA

M/SMARITINA

M/S SIEM LOUISA

06.07.

04.10.

11.10.

12.10.

17.10.

18.10.

01.11.

07.11.

08.11.

12.11.

14.11.

16.11.

20.11.

26.11.

27.11.

29.11.

05.12.

12.12.

4752 brt.

5346 brt.

10979 brt.

1971 brt.

3788 brt.

42420 brt.

3051 brt.

3588 brt.

3690 brt.

1678 brt.

3181 brt.

27547 brt.

4902 brt.

15016 brt.

LIUG3

LAOD7

LAQH7

LJCG3

LANN7

LAOS7

LAQW7

LANR7

LMDK3

LAQX7

LAQT7

LAQZ7

LANW7

LAQV7

LAQF7

- Eidesvik MPSV AS (CGGVeritas Eidesvik Ship
Management AS, Laksevåg), Bømlo/Haugesund

- ex NOR reg, VIKING VANQUISH (B.1998) o
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- STX OSV AS Langstein, Tomrefjord (767)

STX Ro Offshore Tulcea S.A., Tulcea (767) (skrog)
- Trym Titan AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex Isle of Man reg. NORMAND CUTTER (2001) ex NIS
- Ocean Lanhoy KS c/o Fearnley Finans AS (ISM-ansv.:
Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes) Oslo/Bergen

- ex NOR reg. OCEAN SURF (B.1998)
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
-STX OSV AS, Aukra (778)

S.C.STX OSV Tulcea S.A., Tulcea (778) (skrog)
- Hassel Shipping 2 AS (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen
- STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd. (Jinhae

Shipyard), Changwon (S-1508)
- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex Isle of Man reg.NORMAND CARRIER (B.1996) ex NOR
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
-STX OSV AS, Brattvåg (779)

S.C.STX OSV Braila S.A., Braila (1779) (skrog)
- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS),

Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND ATLANTIC (B.1997)
- Vega Juniz AS c/o Vega Offshore Management AS,

Kristiansand
- ex Malaysia reg. SK LINE 67 (B.2012)
- Aker DOF Deepwater AS (DOF Management AS),

Storebø/Bergen
- ex Bahamas reg. SKANDI ATLANTIC (B.2012)
- United Shipping Services Six Inc. (Champion Tankers AS, Paradis),

Monrovia/Bergen
- ex Kroatia reg. EBONY (B.2004)
- Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (351)
- Marit Shipping Ltd, (Vika Shipping AS, Oslo),

Majuro/Sandnes
- ex Marshalløyene reg. MARIT (B.2001)
- Vega Crusader AS c/o Vega Offshore Management AS,

Kristiansand
- ex Malaysia reg, SK LINE 71 (B.2012)
- Vega Corona AS c/o Vega Offshore Management AS, Kristiansand
- ex Malaysia reg. SK LINE 72 (B.2012)
- ER Shipping Twelve Ltd. (repr.: Vika Shipping AS,

Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), Majuro/Bergen
- ex Marshalløyene reg. MARITINA (B.2006)
- Slem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS),

Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg. SIEM LOUISA (B.2006)

1678 brt.
LAQG7

1678 brt.
LAQU7

40803 brt.
LARA7

2465 brt.



NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

August
M/S GOGGEN (LMIF) (23/-/1908) - fra Moss Undervannsklubb, Moss/Horten

til Christian Tangen, Bergen/Horten til Bjarne Helge Johnsen, Porsgrunn/
Horten.

Oktober 2012:
Følgende skip tilhørende Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø er fusjonert til Fjordl
AS, Florø (ISM-ansv.: Fjordl AS, Florø):

Hjemsted Florø:
M/F AURLAND (LFFS) (836/-/1977/94
M/F DALSFJORD (JWZD) (638/-/1986) ex FRU INGER - 02
M/F DAVIK (LCFX) (777/-/2009)
M/F FANARAAKEN (LKWQ) (860/-/1973/88)
M/S FJORDGLYTT (LLFD) (111/-/2000)
M/S FJORDPRINS (LCTC) (486/-/2009)
M/S FJORDTROLL (LLRJ) (310/-/2002)
M/F FJÆRLANDSFJORD (LADZ) (506/-/1968) ex ODDA - 00
M/F FLORØY (LAJK) (615/-/1968/97)
M/F FØRDEFJORD (LLPR) (787/-/1970/96)
M/F GUDVANGEN (LFJU) (663/271/1969/94/97) ex RINNA - 00 ex MASFJORD - 86
M/F GULEN (LAWF) (1.587/-/-1989)
M/F LIFJORD (LEKU) (2.476/1.100/2010)
M/F LÆRDAL (LIUQ) (1.264/-/1997)
M/F NÅRASUND (LAHN) (159/-/1968) ex KVINAFJORD - 92 ex KVINA - 90

ex MØYSALEN - 78
M/F SKAGASTØL (LNKR) (683/-/1970/94/97)
M/F SOGNEFJORD (LNEG) (1.439/-/1984/03)
M/F STRYN (LIID) (996/71979/91/96) ex BJØRGVIN - 94 ex GLOPPEN - 91
M/F SUNNFJORD (LHCR) (855/250/1978)
M/F SVANØY (LEVE) (2.631/-/1992)
M/S SYLVARNES (LLDG) (100/-/2000)
M/S TANSØY (JWNJ) (181/-/2006)
M/S VETLEFJORD (LLVB) (142/-/2002) ex FJORDLYS - 07
M/F VÅGSØY (EGGE) (777/-/2008)
M/F ÅRDAL (LANU) (2.365/-/2008)

Hjemsted Måløy:
M/F EID (LGTM) (838/-/1978)
M/F GLOPPEN (LNEG) (1.984/-/1984) ex BERGEN - 92
M/F NORDFJORD (LLMY) (1.044/-/2001)
M/F SELJE (JXNC) (1.280/662/1986)
M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96
Følgende skip tilhørende Fjordl MRF AS, Molde er fusjonert ti Fjordl AS, Florø

(ISM-ansv. Fjordl AS, Florø):

Hjemsted Molde:
M/F AUKRA (LGPH) (813/-/1978)
M/F BJØRNSUND (LIAD) (1.105/-/1979/93) ex TRONDHEIM - 92
M/F BOLSØY (LAVT) (1.454/71971) ex HJØRUNGAVÅG - 83
M/F DRYNA (LNPQ) (1.351/72005)
M/F EDØYFJORD (3YWT) (1.632/72011)
M/F EIRA (LLUT) (1.986/640/2002/10)
M/F FANNEFJORD (LCBB) (2.971/350/2010)
M/F GLUTRA (LJZB) (2.268/72000/10)
M/F HARØY(LNNY) (1.351/72005)
M/F HJØRUNDFJORD (LDFQ) (2.967/72011)
M/F JULSUND (LMSC) (1.410/705/2004)
M/F KORSFJORD (LDTG) (2.971/350/2010)
M/F MOLDEFJORD (LCBA) (2.971/350/2009)
M/F RAUMA (JXVE) (1.393/71988)
M/F ROMSDAL (LAHS) (1.401/910/1988)
M/F ROMSDALSFJORD (LCBC) (2.971/350/2010)
M/F SEKKEN (LLQT) (313/71973) ex HAREID - 08
M/F STORFJORD (LDKO) (2.967/970/2011)
M/F TRESFJORD (LDSU) (3.423/71991)

M/S BØRINGEN (LIVS) (24/-/1930/52) - fra Brunstad Kristelige Menighet Oslo
og Folio, Oslo/Stokmarknes til Brunstad Kristelige Menighet Måløy, Måløy/
Stokmarknes.

M/S BÅTSERVICE IX (JWMI) (48/71957) - Skibsaksjeselskapet Bygdøfærgene,
Oslo (ny ISM-ansv.: Norway Yacht Scharter AS, Oslo).

M/S CHRISTIANIA (LHJZ) (123/71948/71/85) ex HELGA - 94 - Oslo Seilskuterederi
AS, Oslo (ny ISM-ansv: Norway Yacht Charter AS, Oslo).

M/F FJALIR (JWVB) (646/203/1974/96) - fra Fjordl Fylkesbaatane AS (ISM-ansv.:
Fjordl AS, Florø), Florø til Aga Gas AB (Aga AS, Oslo), Lidingo/Florø. I no
vember omdøpt til SEAGAS.

M/S FJORDDRONNINGEN (LMZW) (787/72005) - Hurtigruten ASA (drift: Torg
hatten Nord AS, Tromsø), Narvik/Tromsø (ISM-ansv.: Veolia Transport Nord
AS, Hammerfest), endret til Hurtigruten ASA, Narvik/Tromsø.

M/S FJORDKONGEN (LNES) (787/72005) - samme som FJORDDRONNINGEN.
M/S FRIDTJOFEN (LLBO) (49/71955) - fra Sverre Koxvold (Tore Koxvold, Oslo),

Forres til Egil Ovesen, Sandnes og hjemsted endret fra Oslo til Stavanger.
M/S HARMONI (LAIJ) (634/71960/02/08) - Harmoni AS c/o Økonor Tromsø,

Tromsø, omdøpt til GULLSTEIN.
M/S HAVSULA (JXVN) (99/71975) - fra Partrederiet Sjøcruise ANS (Ola Thomas-

sen), Gjæsvær/Harstad til Birdsafari AS, Gjesvær/Harstad.
M/S JOHANNA (LUS) (115/71892) - Oslo Seilskuterederi AS, Oslo/Ålesund (ny

ISM-ansv: Norway Yacht Charter AS, Oslo).
M/S KLIPPERFJORD (JXNU) (46/71987) exÆSKULAP -12 - Herlof Gunnar Kjell

Olsen, Sem, hjemsted endret fra Sandnessjøen til Tønsberg.
M/S LADY MARLEN (LG4373) (30/-/1990) ex RAJAIFIE -11 - ex VIPSEN - fra Ole

Jakob Vikse, Oslo til Arvid Nesheim, Egersund, omdøpt til IMPULSEN og
hjemsted endret fra Oslo til Egersund.

M/S MAUDESTYII (3YNZ) (7-2010) - fra Italmarin AS, Drammen til Dag Alexan
der Høili, Lier/Drammen.

M/S PATRICIA (LAPN) (37/71964) fra MS Patricia AS, Arendal til Thorleif Klever,
Oslo og hjemsted endret fra Arendal til Oslo.

M/F RØSUND (LEIH) (1.010/71977/88) ex TAU - 82 - Torghatten Nord AS, Tromsø/
Narvik (Endret ISM-ansv: fra Boreal Transport Nord AS, Hammerfest til
Torghatten Nord AS, Tromsø).

M/S SEA MISTRESS (LMUI) (40/72004) - fra Kello AS, Storebø/Bergen til Petter
Bull Øvrevik, Paradis/Bergen.

M/S SEAROCK (3YAR) (57/71964) ex SJØROKK - 08 - fra Morten Paus, Oslo til
Searock AS, Setskog/Oslo.

M/F VEØY (LNWN) (1.870/467/1974/95)

M/F VOLDA (LLPN) (1.986/640/2002)

M/F ÅFJORD (LLDF) (2.199/411/2000)

Hjemsted Kristiansund:
M/F DRIVA (LCIP) (499/-/1963/88)

M/F GOMA (LAIA) (346/71968)

M/F HALSA (LHEQ) (644/-/1978) ex TERNØY - 93 ex HØGSFJORD - 92

M/F KVERNES (LCOK) (698/183/1976)

M/F NORDMØRE (LHMJ) (1.105/70/1978) ex FOSEN - 89

M/F SOLSKJEL (LJVT) (844/250/1981)
M/F TINGVOLL (EGIL) (743/-/1972)

M/F TUSTNA (LFOE) (1.117/-/1977)

Hjemsted Ålesund:

M/F BRANDAL (LMGJ) (1.132/-/1983)

M/F EIKSUND (LMUS) (589/334/1970) ex RADØY - 86

M/F GEIRANGER (LIHP) (813/-/1979)

M/F IVAR AASEN (LIRB) (1,614/700/1997)

M/F SOLNØR (LEWE) (765/-/1977)

M/F STORDAL (LICB) (1.094/300/1979) ex SEIMSTRAND - 93

M/F SYKKYLVSFJORD (JXWG) (765/-/1975)

M/F ØRSTA (LMLK) (347/241/1964)

M/S BANGSUND (LCXV) (127/-/1960) - SR Service AS c/o Anne Grethe Bjørgan,
Trondheim/Fredrikstad, ommålt til 116 brt.

M/S BILFERGEN (LFOU) (34/-/1921/34/76) - fra Fjordl MRF AS, Molde til Fjordl
AS, Florø/Molde.



M/S STORM DANCERI (LHNU) (34/-/1989) ex BARCODE -01 ex AFGHAN
PLAINS -96 - fra Geir Atle Johansen, Stavanger/Haugesund til Geir Atle
Johansen, Stavanger og Ove Eikeskog, Sandnes, hjemsted fortsatt Haugesund.

M/S TAMARA (LM4070) (21/-/1964) - fra Yngve Bibow, Fjellstrand til Ronny Hagen,
Gan, omdøpt til BANDIT I og hjemsted endret fra Molde til Oslo.

Lekter TORLEIF (ÉK2827) (1.216/-/1987) - fra Aker Stord AS, Stord/Bergen til
Kværner Stord AS, Stord/Bergen.

M/S TRONDARNES (LDRV) (38/-/1976) ex ELIAS BLIX - 99 - fra Einar J. Olsen,
Harstad til Kystlaget M/K Ole Jonnys Venner v/Stein Grenersen, Leinesfjord/
Harstad.

M/S TRÅLFISK SENIOR (LNUS) (29/-/1922/48) ex ELSE LILLIAN -10 ex MOT -91
ex TRÅLFISK - 91 ex TRAWLFISK - 48 ex LEIF - 23 - fra Morten Børretzen
Tøsdal, Os/Ålesund til Heine Krydsby, Kleppestø/Ålesund.

M/S VESTVARDEN (LCEV) (61/-/1956) ex RELØY - 75 - fra Sven Melkersen,
Mausund til Rapido v/Vidar Ove Rosenvinge, Frekhaug og hjemsted endret
fra Sandnessjøen til Bergen,

M/S VOLSTAD PRINCESS (LADV) (4.277/5.000/2008) - fra Volstad Supply III AS
(Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Shipping AS (IMS
ansv.: Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund. I desember (ny IMS-asnv.:
Volstad Shipping AS, Ålesund).

M/S VOLSTAD SUPPLIER (LNZN) (4.201/5.150/2007) - fra Volstad Supply II AS
(Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Shipping AS (IMS
ansv: Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund. I desember (ny IMS-asnv:
Volstad Shipping AS, Ålesund),

M/S VOLSTAD VIKING (LNXU) (4.183/5.150/2007) - fra Volstad Supply I AS (Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund til Volstad Shipping AS (IMS-ansv: Gulf
Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund. I desember (ny IMS-asnv: Volstad
Shipping AS, Ålesund).

Rig WEST ELARA (LATI) (25.005/-/3011) - North Atlantic Elara Ltd, (North Atlantic
Management AS), Hamilton/Stavanger, (IMS-ansv: Seadrill Management
AS, Stavanger).

M/S WIXO (LGAP) (40/-/1955) ex FARØY - 05 ex FLYNKEN 2 - 92 ex IVAR ex
OAXEN VII ex GROGG - fra Dåfjorden Slipp AS, Sagvåg til Kjartan Blindheim,
Bjørøyhamn og hjemsted endret fra Farsund til Bergen.

November 2012:
M/S ACHILLES (3YAW) (285/145/1984) ex LADY STEPHANIE -10 ex SVITZER

STEPHANIE -10 - Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund, omdøpt til EPS
ACHILLES

Lekter ASWBARGE 32 (LM6355) (269/-/1977) ex HØGENES BARGE -11 ex EIDE
BARGE II - 85 - fra Arctic Seaworks AS, Hammerfest til Troms Fylkeskommu
ne, Troms, omdøpt til TFK BARGE og hjemsted endret fra Bergen til Harstad.

M/S BB SUPPORTER (LMKK) (484/-/2009) ex STADT VALIANT -12 ex SANMAR
ESKORT 804 - 09 - fra Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Stavanger til Euro To
wage AS c/o Steenstrup Stordrange DA, Bergen/Stavanger.

M/F BOGNES (LFIJ) (1.591/-/1977) - fra Torghatten Nord AS, Tromsø/Narvik til
Torghatten Trafikkselskap AS, Brønnøysund/Narvik.

Lekter BREISTEIN (LM5274) (1.944/-/1975) ex CONMIX II - 07 ex MØRLAND
BARGE No. 4 - 89 - fra Nordea Finans Norge AS, Oslo/Trondheim til Johs. J.
Syltern AS, Åfjord/Trondheim.

M/S CAMILLA (LMW) (27/-/1933) ex BERLAND - 07 - fra Arne Kristian Bye,
Drammen/Bergen til Willy Leversby, Geithus/Bergen.

M/S CHRISTIANSAND (LDAI) (99/-/1953) ex STOREBJØRN -12 ex FLAGAN -
99 - fra Jan-Kenneth Øksenvåg, Kristiansand til Agder Skuteopplevelser AS,
Kristiansand.

M/S DANIEL (LCQK) (34/-/1949) ex SJONAGUTT - 01 ex AULA - 83 ex NYLON
- 53 - fra Inga Elisabeth Waksvik, Vinterbro til Svein Bjarne Winterthun,
Stavanger og hjemsted endret fra Oslo til Bergen.

M/S DREAM ON II (LJLK) (34/-/1998) ex ALLEGRO II -12 ex TOVE ELISABETH
yi -08 ex SHANGRI-LA -06 ex SALACIA -06 ex MOAIII -02 - fra Svein
Åge Fredriksen, Drammen til Terje Brurberg, Drammen omdøpt til LA
CANDELOSA.

M/S GRIP TRANSPORTER (LAVG) (1.098/-/1993/08) ex MARC-ANDRE - 07 ex
MARS - 03 ex STEADY - 99 - Grip Shipholding AS, Kristiansund (ISM-ansv:
Gripfisk Service AS, Kristiansund). Ommålt til 1.105 brt.

M/S HAVELLATO (LDLV) (39/-/1952) - fra Skipsaksjeselsskapet Mørejarl AS, Molde
til GSO Invest AS, Stavanger og hjemsted endret fra Bergen til Stavanger.

M/F HÅLOGALAND (LLVZ) (2.055/511/2002) - fra Fjordl MRF AS, Molde (ISM-
ansv: Torghatten Nord AS, Tromsø) til Fjordl AS (ISM-ansv: Torghatten Nord
AS, Tromsø), Florø/Molde.

M/S KHAN (LGJD) (235/58/1967) ex ARGUS - 00 ex MOR - 97 ex COBURG - 93
ex ALFRED LAMEY - 70 - Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund, omdøpt
til FFS KHAN.

M/S LAUVANGER (LDKU) (28/-/1943) ex M.W.ASHEIM - 91 ex HÅLOGALAND -
66 ex KIRKESKØYTA - 55 - fra Askvoll Fjordhotell Anne Grete Tefre, Askvoll/
Hammerfest til Askvoll Fjordhotell AS, Askvoll/Hammerfest.

M/S MOONLIGHT PRINCESS (LLIW) (27/-/1997) - fra Jens Peder Brattgjerd,
Vikhammer til Asbjørn Vierdal, Sveio og hjemsted endret fra Bergen til
Haugesund.

M/S NORDSTJERNEN (LATU) (2.191/610/1956 - fra Hurtigruten ASA, Narvik
til MS Nordstjernen c/o RS Platou Finans AS, Oslo og hjemsted endret fra
Tromsø til Bergen.

M/S OHOI (LMRH) (19/-/2003) - fra Øystein Riisem, Lavik til Pål Hødal Johansen,
Stavern og hjemsted endret fra Florø til Larvik.

M/S OMVEGTRE (JWQF) (126/-/1957) ex KVERNSUND - 00 ex HARØYFJORD - 81
ex FURNES - 76 ex MORSUND - 72 ex RELIN - 66 - fra Svein Tore Wikene og
Frode Hovda, Stavanger/Haugesund til Hans Christian Jacobsen, Stavanger/
Haugesund

M/S RONJA HARVESTER (LAWU) (2.043/2.200/2007) - Sølvtrans Rederi AS
(Sølvtrans Management AS), Ålesund, ommålt til 2.057 brt,

M/S SVERRE IV (LHNB) (30/-/1915) - fra Quest Shipping AS, Bodø/Hamnvik til
Polar Quest AS, Nygårdsjøen/Hamnvik.

M/S TURØY (LJMV) (31/71980) - fra Lofottur AS, Laukvik til Hyseskjæret AS c/o
Torgeir Dahl, Molde og hjemsted endret fra Stavanger til Molde.

M/S ULSTIND (LNBS) (17/71917) - fra Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland til Jør
gen Johan Jenssen, Trondheim og hjemsted endret fra Arendal til Trondheim.

Desember 2012:
M/S ANDHOLM (LLNA) (36/71945) - fra André Møllerup Hammersland, Søreid

grend/Bergen til André Møllerup Milde Hammersland, Søreidgrend/Bergen
M/S BB HUNTER (3YKJ) (463/72010)-ex WATERCHIEF -11 ex BOGAZICI7 -10

- Kristiansund Taubåtservice AS, Kristiansund, omdøpt til WATERCHIEF.
M/S CHRISTIAN BUGGE (LLDQ) (34/-/1935) - fra André Møllerup Hammersland,

Søreidgrend/Bergen til André Møllerup Milde Hammersland, Søreidgrend/
Bergen

M/S FISKESTRILEN (LNJP) (49/71904) ex STRILEN - 89 - fra André Møllerup
Hammersland, Søreidgrend/Bergen til André Møllerup Milde Hammersland,
Søreidgrend/Bergen

M/S FLUSTEIN (JWRG) (58/71946)) ex VATTØY - 65 ex KATO - 57 ex ODD - fra
André Møllerup Hammersland, Søreidgrend/Bergen til André Møllerup Milde
Hammersland, Søreidgrend/Bergen

M/S FORTIUSIV (LCHN) (23/-/2002) ex FORTIUS -11 ex SEA MAC II -09 - fra
Petter Tangen, Sandefjord til Kristin Romsaas og Bent Haugan, Vestfossen
og hjemsted endret fra Sabndefjord til Drammen.

M/S GECO (LDKP) (160/71984) - Co.Rim.A-Compania Rimorchiatori Ancona-
S.P.A.(Stadt Sjøtransport), Ravenna/Florø, ommålt til 147 brt.

M/S GULASKJER (LM4261) (24/-/1957) ex BJØRG - Svein Olav Kvamme, Dalsøyra/
Florø, slettet i merkeregisteret.

M/S HAVILA BORG (3YJK) (2.933/3.700/2009 - fra P/R Havship III DA c/o Havila
AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg til Havila Ships AS (Havila Shipping
ASA), Fosnavåg.

M/S HECTOR (JWOY) (99/-/1957) ex SOLUND HAVBRUKSENTER - 07 ex NÅRA-
SUND - 92 ex VALSØY - 79 ex TORULF - 67 - fra Hallgeir Kristoffersen,
Vedavågen til Hansen Maskin & Transport AS, Glomfjord og hjemsted endret
fra Kopervik til Bodø.

Lekter MARS (LK7526) (299/71999) - fra SG Finans AS, Lysaker/Oslo til AF Grup
pen Norge AS, Oslo.

M/S OCEAN VIKING (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex VIKING FIGHTER - 05 ex
TENDER FIGHTER - 91 - Ocean Viking AS (ISM-ansv: Høyland Offshore AS,
endret adresse fra Bønes til Steinsland), Steinsland/Bergen.

M/S ODDHOLM (LKPS) (27/71906) ex FORSØK - fra André Møllerup Hammer
sland, Søreidgrend/Kristiansund til André Møllerup Milde Hammersland,
Søreidgrend/ Kristiansund.

M/S OLGRUNN (LM6795) (23/71979) - fra Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen til Feskarbåten,
Sandnessjøen, omdøpt til HAVJENTA og hjemsted endret fra Svolvær til
Sandnessjøen og slettet i merkeregisteret.

M/S ORONT (LJGW) (30/71936) ex ORIENT - 54 - fra Bud og Bergset Kystfore
ning c/o Arne Daniel Sunde, Bud til Fonnes Kystforening, Fonnes, omdøpt
til ORIENT og hjemsted endret fra Svolvær til Bergen.



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

M/S PRINSESSEN (LDJZ) (223/-1990) - fra Trygve Tønnessen, Haus/Oslo til Kai
kanten Kurs & Konferansesenter AS, Haus/Oslo (fortsatt ISM-ansv.: Bergen-
Nordhordland Rutelag AS, Haus).

M/S ROSSEN (LHKE) (-/-/1951) ex THEMIS - 95 - fra Goksøyr Eigedom DA (Arnulf
Goksøyr), Gurskøy/Ålesund til Christineborg Turistsenter og Runde Leirskole
AS, Runde/Ålesund.

M/S SALTSKAAREN (LJTQ) (49/-/1937) - fra André Møllerup Hammersland,
Søreidgrend/Bergen til André Møllerup Milde Hammersland, Søreidgrend/
Bergen

M/S STELLA POLARIS (LDGN) (15/-/1997) ex IRIS -12 - fra Ramsøy Holding AS,
Oksvoll til Taubåt ANS, Gressvik, omdøpt til MOONRAKER og hjemsted
endret fra Trondheim til Fredrikstad.

M/S STRANDLANDET (LKUE) (21/-/1911) ex RIND - 03 ex RAGNVALD I - 86 ex
TRYG -? - fra Opsangervågen Veteranbåtlag, Sunde i Sunnhordland/Bergen
til Hallvard Hammerø, Sunde i Sunnhordland/Bergen.

M/S SUPERSPEED1 (JWNH) (36.822/5.525/2008) - fra Color Line Transport AS
(Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand til Kristiansand Line
AS (ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand.

M/S TUG FRIER (LCNV) (102/-/1959) ex HEROS -11 ex LEAM -09 ex FRIER -05 - fra
Kragerø Sjøtjenester AS, Kragerø til Mørland & Karlsen AS, Arendal/ Kragerø.

Lekter VIKING BARGE 1 (LK5308) (4.066/-/1994) omdøpt til UR 1
Lekter VIKING BARGE 2 (LK5437) (4.066/-/1995) omdøpt til UR 2
Lekter VIKING BARGE 3 (LK5665) (4.066/-/1995) omdøpt til UR 3
Lekter VIKING BARGE 5 (LK5931) (4.066/-/1996) omdøpt til UR 5
Lekter VIKING BARGE 6 (LK6046) (4.066/-/1997) omdøpt til UR 6
Lekter VIKING BARGE 7 (LK6683) (4.066/-/1998) omdøpt til UR 7
Lekter VIKING BARGE 8 (LK6684) (4.067/-/1999) omdøpt til UR 8
Alle fra Viking Barge DA (Viking Barge AS), Kristiansand til Ugland Shipping AS,

Grimstad omdøpt og hjemsted endret til Grimstad.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2012:
M/S FIRDA (LGNY3) (1.364/1.150/1978) ex EOLGEEONN - 93 ex COAST NARVIK

- 85 ex COASTER BETTY - 81 - fra Fjordl Fylkesbaatane AS (Fjord Shipping
AS, Måløy), Florø til Fjordl AS (Fjord Shipping As, Måløy), Florø.

M/S FRAMNES (LJLQ3) (2.380/1.778/1979/01) ex ORIGO REEFER - 98 ex QUN
YING - 97 ex SKAFTAFELL - 93 ex POLAR NANUQ - 91 ex ICE STAR - 86 -
fra Fjordl Fylkesbaatane AS (Fjord Shipping AS, Måløy), Florø til Fjordl AS
(Fjord Shipping As, Måløy), Florø.

M/S OCEAN MAINPORT (LAWD3) (2.518/2.642/1976/78) ex OLYMPIC COMMAN
DER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER
- 82 - fra Ocean Mainport KS c/o Fearnley Finasn Management AS(ISM-ansv.:
Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen til Eagle
Shipping Ltd. (M. Hannestad AS, Berg i Østfold), Road Town/Bergen, omdøpt
til ATLANTIC EAGLE.

M/S STAR ALABAMA (LAVU4) (20.916/30.204/1985) ex HAWAIIAN RAINBOW
- 92 - samme som STAR DIEPPE.

M/S STAR AMERICA (LAW4) (20,929/30.168/1985) ex CANADIAN RAINBOW
- 91 ex STAR CANADIAN - 90 ex CANADIAN RAINBOW - 89 - samme som
STAR DIEPPE.

M/S STAR ATHENA (LAOZ7) (32.839/58.000/2012) - Grieg Star Bulk AS (endret
ISM-ansv.: fra Grieg Shipping AS, Bergen til Grieg Star AS, Bergen).

M/S STAR ATLANTIC (LAYG5) (20.125/30.402/1986) ex HØEGH MISTRAL - 04
ex STAR TEXAS - 90 ex TEXAS RAINBOW - 89 - samme som STAR GRAN.

M/S STAR DIEPPE (LEQZ3) (27.911/43.082/1977) ex STAR SHIRAZ - 79 ex STAR
DIEPPE - 77 - Grieg Shipping II AS, Bergen (endret ISM-ansv.: fra Grieg
Shipping AS, Bergen til Grieg Star AS, Bergen).

M/S STAR EAGLE (LAW02) (24.479/39.749/1981) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR ERACLE (LAPA7) (32.839/58.000/2012) - samme som STAR ATHENA.
M/S STAR EWIVA (LAHE2) (24.479/39.718/1982) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR FLORIDA (LAVW4) (25.345/40.790/1985) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR FRASER (LAVY4) (25.345/40.850/1985) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR FUJI (LAVX4) (25.345/40.850/1985) - samme som STAR GRAN.

M/S STAR GRAN (LADR4) (27.192/43759/1986) sjøs- TRITON - Grieg International
II AS, Oslo/Bergen (endret ISM-ansv.: fra Grieg Shipping AS, Bergen til Grieg
Star AS, Bergen).

M/S STAR GRIP (LADQ4) (27.192/43.712/1986) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR HANSA (LAXP4) (32.749/46.580/1995) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR HARMONIA (LAGB5) (32.749/46.604/1998) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR HERDLA (LAVD4) (32.744/46.580/1994) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR HIDRA (LAVN4) (32.744/46.547/1994) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR ISFJORD (LAOX5) (32.628/46.428/2000) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR ISMENE (LANT5) (32.628/46.628/2000) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR ISTIND (LAMP5) (32.628/46.428/1999) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR JAPAN (LAZV5) (32.844/44.807/2004) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR JAVA (LAJS6) (32.679/44.692/2006) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR JUVENTAS (LAZU5) (32.679/44.837/2004) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR KILIMANJARO (LAIG7) (37.158/49.862/2009) - samme som STAR

DIEPPE.
M/S STAR KINN (LAJF7) (37.158/49.850/2010) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR KIRKENES (LAHR7) (37.158/49.924/2009) - samme som STAR GRAN.
M/S STAR KVARVEN (LAJE7) (37.158/49.856/2010) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR LAGUNA (LAPD7) (37.190/50.827/2012) - samme som STAR DIEPPE.
M/S STAR LIMA (LAPE7) (37.190/50.761/2012) - samme som STAR DIEPPE.
M/T WISBY TEAK (LAHV7) (4.776/7-374/2011) - fra Rederiaktiebolaget Gotland

(M. Hannestad AS, Berg i Østfold), Visby/Oslo til Wisby Tankers AB (M.
Hannestad AS, Berg i Østfold), Lindköping/Oslo.

November 2012:
M/S BERGE ATLANTIC (LAIP5) (91.962/172.704/1998) - Partrederiet Bergesen

Goic DA (drift: Berge Bulk (Norway) AS), Oslo/Stavanger. (endret repr. fra:
Bergesen Norway AS, Oslo til Visma Advokater AS, Bergen).

M/S SEABED WORKER (LAGI7) (3.923/2.350/2009) - fra Seabed AS (ISM-ansv.:
Seabed Shipping AS), Øvre Ervik/Bergen til Swire Seabed AS (Swire Seabed
Shipping AS), Øvre Ervik/Bergen.

M/T TORM MARINA (LADY7) (61.724/109.672/2007) - fra Torm A/S (repr.: Vika
Shipping AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik),
Hellerup/Oslo til Vesselco 3 K/S (repr.: Vika Shipping AS, Oslo, drift: Thome
Ship Management Norway AS, Larvik), Hellerup/Oslo.

M/T TORM VENTURE (LADF7) (42.048/73.701/2007) - fra Torm A/S (repr.: Vika
Shipping AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik),
Hellerup/Oslo til Vesselco 1 K/S (repr.: Vika Shipping AS, Oslo, drift: Thome
Ship Management Norway AS, Larvik), Hellerup/Oslo.

Desember 2012:
M/S HÖEGH COPENHAGEN (LAIJ7) (68.392/27.351/2010) - fra Høegh Autoliners

Shipping AS (Høegh Fleet Management AS), Oslo til Copenhagen Corp. (Repr.:
Marinelaw AS, Bergen, drift: Høegh Fleet Services AS, Oslo), Majuro/Oslo.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2012:
M/S BRIMØY SENIOR (LIUL) (376/-/1979) ex BRIMØY - 09 ex STATTGUTT - 08

ex HORDAGUTT - 02 - fra Vestliner AS, Stadlandet/Måløy til Stadt Havfiske
AS, Stadlandet/Måløy (SF-222-S). I desember til H. P. Holmeset AS, Vatne/
Måløy (M-222-H).

M/S FISKEBAS (LHWW) (1.308/-/1996) ex NORDFISK - 04 - fra Fiskebas AS c/o
Kinn Regnskap AS, Florø til H. Østervold AS, Torangsvåg, omdøpt til K M
ØSTERVOLD og hjemsted endret fra Florø til Bergen (H-208-AV).

M/S GEIR ROGER (LGOD) (212/-/1969/81/97/98) ex STENBAKKEN - 98 ex HAV-
FANGST II - 89 ex HAVFANGST - 87 ex LEIRANGER - 82 - Sandøy Kystfiske AS,
endret adresse fra Ellingsøy til Sandøy, hjemsted fortsatt Tromsø (M-10-SØ).

M/S HARVEST (LLAS) (1.190/-/2000) - fra Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen til
Pelagic AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV). I november tilbake til Hardhaus
AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV).

M/S HEGGØY JUNIOR (LIZV) (399/-/1987/97) ex TRÆNABANKEN -12 ex MEI-
LANDSTIND - 08 ex MAGNARSON JR. - 08 ex MAGNARSON - 07 ex KARU
- 07 ex INGUNN - 03 ex SANTOS - 01 - Heggøy Fisk AS v/ fan Arve Heggøy,
Holmedal/ Florø, nytt fiskerimerke (SF-25-A). Deretter til Partrederiet Oma
ANS (Arild Sekkingstad), Bekkjarvik, omdøpt til HÄRGO og hjemsted endret
fra Florø til Bergen (H-71-AV).



M/S JAN ROALD (3YZW) (23/-/1962) - fra Bertinussen AS, Myre/Sortland til John-
Rune Martinsen, Brønnøysund/Sortland (N-39-BR).

M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) ex CONSOL - 08 - fra Einar Erlend
AS, Engavågen/Haugesund til Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Haugesund
(T-19-T) I november til Båragutt Havfiske AS, Tromsø/Haugesund (T-19-T).

M/S KLØVER (LM3636) (20/-/1966) - fra Forrøy AS, Bleik/Trondheim til Tus-Mir
AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/Trondheim (T-36-LK).

M/S LANGØY (LILQ) (840/-/1996) ex EILIFSON - 09 ex COMET - 05 - Prestfjord
Havfiske AS, endret adresse fra Myre til Sortland, hjemsted fortsatt Sortland
(N-5-SO).

M/S LORAN (LJWR) (1,292/400/1999/02) - fra Loran KS, Ålesund til Partrederiet
Gayser Senior ANS c/o Ståle Otto Dyb (Magne Grytten,o Vatne), Godøya/
Ålesund (M-19-G). I desember tilbake til KS Loran, Godøya/Ålesund (M-19-G).

M/S MAJALA JUNIOR (LAKE) (854/-/1998) ex INGRID MAJALA -12 ex GANTHI
- 06 - Harmoni AS c/o Økonor Tromsø, Tromsø/Hammerfest, omdøpt til
HARMONI. Deretter ble hjemsted endret fra Hammerfest til Tromsø. I
november fått fiskerimerke (T-79-T)

M/S MALENA (LK2276) (34/71986/98) - fra Aamodt Fiskeri AS, Søgne/ Kristiansand
til Gustav Reinhartsen, Flekkerøy/Kristiansand (VA-116-K).

M/S MONICA SENIOR (LAYX) (48/71956/87) ex MONICA - 02 - fra Najaden
Fiskeri AS, Skudeneshavn/Egersund til KMJ Senior AS, Skudeneshavn/
Egersund (R-188-K).

M/S MYNTEVIK (LHRI) (79/71986) ex VEAGUTT - 07 ex HEIDI III - 00 ex STAPI
- 95 ex ØRAGUTT - 91 - fra Myntevik AS, Egersund/Kopervik til Skärholmen
AS, Sævelandsvik/Kopervik (R-258-K).

M/S NORDSTAR (LHXV) (2.053/71969/86/96/97); fra Nordnes AS, Valderøya/
Ålesund til Nordfjord Havfiske AS, Båtsfjord/Ålesund (F-36-BD).

M/S NYSOL (LNGJ) (81/71984/91) ex SKARBERG -12 ex HELLODDEN -07 - Nysol
AS, Gravdal/Svolvær, fått fiskerimerke (N-6-W).

M/S ROGNE (JXAY) (1.481/1.757/1986/88) ex M. YTTERSTAD - 01 ex HAV
MANN - 93 - Norafjell AS, Lødingen/Ålesund, nytt fiskerimerke (N-40-LN).
I november til Rogne AS, Leinøy/Alesund (M-400-HØ). Deretter til Norafjell
AS, Lødingen, omdøpt til NORAFJELL og hjemsted endret fra Ålesund til
Harstad (N-134-LN).

M/S SATURN (LM3963) (24/-/1968) - fra Goksem AS, Spangereid/Hammerfest
til Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Hammerfest (F-81-M). I desember nytt
fiskerimerke (T-43-T).

M/S SELJEVÆR (LKYA) (897/450/1998) ex ANTARCTICI -09 ex SELJEVÆR -00 -
Stadt Havfiske AS, Stadlandet/Måløy, ommålt til 1.155 brt. (SF-35-S)

M/S SENJASUND (LNQI) (58/-/1967) - fra Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn/
Tromsø til Ida Therese AS, Sommarøy/Tromsø (T-62-T).

M/S SKÅRHOLM (LDYM) (96/-/1976/99) -ex PIRION -11 - fra Skår AS, Åkrehamn
til Flekkefjord Fiskeriselskap AS, Flekkefjord/Åkrehamn (VA-42-F). I desember
til Havskår AS, Ålesund/Åkrehamn (M-42-A).

M/S SOLNES (LEAR) (124/71971/84/85) ex CHRISTINA BLÅ -11 ex SKJERVØY-
VÆRING - 06 ex ARVIKFISK - 04 ex ALFREDSON - 99 - fra Senjen Sjø AS,
Husøy i Senja/Tromsø til Asbjørn Selsbane AS, Kvaløysletta/Tromsø (T-144-T).
I november til Vidar Barm, Vesterøy/Tromsø (0-4-H).

M/S STIAN ANDREAS (LGHI) (129/71977/06) ex SULØY-SENIOR - 06 ex BERLE-
VÅGFISKIII -02 ex SJØBAS -98 ex SANDNES SENIOR -98 ex HjELMSØY -94
ex TRØNDERTRÅL - 85 ex SULAHOLM - 81 - fra Hellodden AS, Sørvågen
til Mikal Steffensen, Myre, omdøpt til KLOTIND og hjemsted endret fra
Trondheim til Myre (N-58-0).

M/S SØRVIK (LCRI) (144/71990/94) ex TRIO -12 ex SJØDUR -09 ex STADT VI
KING - 08 ex TUESUND - 02 ex ANGELTVEIT - 97 - Espen Nilsen AS, Dyrvik/
Måløy, nytt fiskerimerke (ST-66-F).

M/S ØSTANGER (3YDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG -10 ex HØGA
BERG - 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELDJARN - 93 ex MYTTERSTAD - 93 ex
GULLFINNUR - 90 ex SILLJO - 81 - fra Østanger AS, Torangsvåg/Bergen til
Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV). I november tilbake til Øst
anger AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-ÄV). I desember tilbake til Magnarson
AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV). Deretter igjen tilbake til Østanger AS,
Torangsvåg/Bergen (H-148-AV).

November 2012:
M/S ANTARCTIC SEA (LAWR) (9.600/8.664/1999/2007) ex THORSHØVDI -11 ex

VLIEBORG - 07 - Aker Biomarine Antarctic AS, Stamsund/Svolvær, ommålt
til 9.623 brt. (N-75-W).

M/S BJØRNSON (LNRL) (162/101/1965/66/80/89/93) ex NESSJØEN - 09 ex HELG
ØYSUND - 08 ex BROEGG - 88 - M/K Bjørson AS, ny adresse fra Hammerfest
til Brønnøysund, og hjemsted endret fra Hammerfest til Brønnøysund
(N-144-BR).

M/S CARMONA (LIOZ) (192/180/1982/97/00) ex FJÖLNIR - 94 ex GARDEY - 91 ex
LASIRY - 87 - fra Brochmann AS, Havøysund/Kristiansund til Fræna Kystfiske
AS, Elnesvågen/Kristiansund (M-72-F). I desember tilbake til Brochmann AS,
Ålesund/Kristiansund (M-72-A).

M/S EROS (LIVA) (2.148/250/1997) - Eros AS, Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til EROS

M/S FUGLØYFJORD (LCVG) (498/72012)- fra Barents Sea AS, Nord-Lenangen/
Tromsø til Skarsjø AS, Nord-Lenangen/Tromsø (T-2-L).

M/S GOULD DOLLAR (LNHQ) (142/71984/96/05) ex BJØRNSTEIN - 86 ex
HUGNES - 85 - fra Vestøy AS, Bulandet/Harstad til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/
Harstad (M-300-A).

M/S GULDRINGNES (LKZZ) (173/71967/80/86/97) - Partrederiet Viking Utsira
DA (Geir Øyvind Skare), Utsira, hjemsted endret fra Ålesund til Haugesund
(R-9-U).

M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/71957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Onsøy
væring AS, Engelsviken/Sortland til Brønnøy Havfiske AS, Brønnøysund/ Sort
land (N-43-BR). Deretter til Jarle Berg=s Sønner AS, Værøy/Sortland (N-43-VR).

M/S HAVFLUNA (JWPD) (72/71985/91) ex GANTHI -12 ex VISHOLM -08 ex
SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex HOPLAND SENIOR - 00 ex BU
ESTEIN - 91 - fra Onsøyværing AS, Engelsviken/Molde til Sandøy Kystfiske
AS, Sandøy/Molde (M-70-SØ).

M/S HUSØY (3YAL) (24/71957) ex SKJELØYSUND -10 - fra John Arne Holm,

M/S NORAFJELL (LLCX) (531/887/1967/70/86/97) ex SIGLAR II -10 ex SIGLAR -
10 - Norafjell AS, Lødingen/Harstad, omdøpt til NORAFJELL II (N-34-LN).

M/S ORKAN (LLXC) (37/71967/92/95/96) - fra Lurøyveiding AS, Lurøy/ Sandnes
sjøen til Mirsel AS, Sørvågen/Sandnessjøen (N-72-MS).

M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.874/71995/11) ex STROMBOLI -11 ex TORBAS -10
ex CHRIS ANDRA - 04 - fra Kanstadfjord AS, Lødingen/Harstad til Rødholmen
AS, Lødingen/Harstad (N-118-LN).

M/S SAGA SEA (LNSK) (4.848/-/1974/90 ex KAMCHAKTA - 05 ex SAGA SEA - 03

M/S SEIR (LLFV) (850/440/2000) ex SÆTRING - 07 - fra Seir AS c/o Oddvar Urkedal,
Vatne/Ålesund til Bjørnhaug AS, Vatne/Ålesund (M-124-H). I desember tilbake
til Seir AS, Vatne/Ålesund (M-124-H).

M/S SJØGLANS (LIKQ) (495/72006/08) - fra Heggøy AS v/Jan Arve Heggøy, Hol
medal/Florø til Heggøy Fisk AS v/Jan Arve Heggøy, Holmedal/Florø (SF-2-A). I
desember tilbake til Heggøy AS v/Jan Arve Heggøy, Holmedal/ Florø (SF-2-A).

M/S SKARSJØ (LLKK) (210/71982/02) ex MYREBUEN - 08 ex SENJAVÆRING - 02 ex
MORTEN LARSEN - 01 ex SENJAFJORD - 88 - fra Skarsjø AS, Nord-Lenangen/
Myre til Dag Ivar Knutsen AS, Myre, omdøpt til MYREBAS (N-169-0).

M/S SKLINNABANKEN (LJQM) (317/360/1999) ex HEGE CATHTRINE - 06
- Brønnøy Havfiske AS, Brønnøysund/Hammerfest, ommålt til 326 brt.

M/S SKUDE SENIOR (LCGU) (405/71968/08) ex PERNILLE FROM - 08 ex STROM
BOLI II : 05 ex STROMBOLI -04 ex BENTE LØTH -79 ex STROMBOLI -75
ex FANÖ - 72 - fra Bømlotrål AS, Bømlo/Skudeneshavn til KMJ Senior AS,
Skudeneshavn (R-196-K).

M/S SOMMARØYVÆRING (JXWA) (192/71988/99) ex HEIDI ANITA - 96 - fra Jarle
Berg=s Sønner AS, Værøy/Tromsø til Kjølva AS, Fjordgard/Tromsø (T-67-LK).
I desember tilbake til Jarle Berg=s Sønner AS, Værøy/Tromsø (N-125-VR).

M/S SULEBAS (LHLX) (201/71978/85/02) ex VESTBRIS - 09 ex TINE KRISTIN - 07
ex TORSVÆR - 93 ex VÅGAR - 89 ex VANNØYVÆRING - 81 - fra Lending
Rederi AS, Kolgrov/Florø til Sulugutt AS, Lurøy/Florø (N-38-L). I desember
til Arnøyfjord AS, Kolvereid, omdøpt til ARNØYSTEIN og hjemsted endret
fra Florø til Rørvik (NT-40-NR).

M/S TOR KRISTIAN (LNMC) (49/71955) ex PER ROALD - 73 ex JARO - 68 - fra
Os Fjordlag, Os/Hammerfest til Haranes Havfiske Klubb (HHK), Melandsjø/
Hammerfest (N-126-W).

M/S VESTFISK (LJMS) (526/71980/91/97) ex VESTLINER - 99 ex NORDKYN PIO
NER -96 ex HOLMESET SENIOR : 91 - fra Vestfisk AS, Stadlandet/Ålesund
til Vestfisk Nor AS, Husøy i Senja/Ålesund (T-3-LK).

II (M-60-HØ).

Vormedal/Kopervik til Trygve Kristian Rosså, Stavanger/Kopervik (R-107-S).

ex ALEXANDRE - 90 ex BRUSE - 80 ex SEA BRUSE - 80 - Aker Biomarine
Antarctic AS, Stamsund/Svolvær, ommålt til 4.915 brt. (N-301-W).

(N-250-BR).



M/S VOLDNES (LKUB) (498/-/2011) - fra Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/
Hammerfest til Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysimd/Hammerfest
(F-80-M).

Desember 2012:
M/S BØVÆRING (LFWF) (263/-/1977/87/01) ex SOLVÆRGUTTI -08 ex MELØY

FJORDI -05 ex MELØYFJORD -04 ex RØDØYVÆRING -04 ex BOANESFISK
- 97 ex MAX-KÅRE - 84 - fra Mirsel AS, Sørvågen til Geir Roger Benonisen,
Sørvågen, omdøpt til KIM ROGER og hjemsted endret fra Sortland til Bodø
(N-130-MS).

M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø),
Brattvåg/Florø til Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Florø (M-133-MD).

M/S HAVNES (3YYC) (24/-/1961) - fra John-Arild Sørensen, Rebbenes/Tromsø
til Bjørnar Hansen, Tromsø (T-85-T). Deretter til Havnes Fiskebåtrederi AS,
Rebbenes/Tromsø (T-19-K).

M/S HAVSTEIN (JWRL) (69/-/1985) ex SMÅVIK - 03 - fra Havstein AS, Myre/ Ham
merfest til Øksnes Kystfiske AS, Myre/Hammerfest (N-244-0).

M/S INGO (LAMB) (141/-/1988) ex NYMODENA -11 - fra Sjøliv AS c/o Bjarne
Rystad, Laukvik/Hammerfest til Klotind AS, Myre/Hammerfest (N-99-0).

M/S KATHRING (LCHJ) (499/537/1984/08) ex VITORIAG -11 exNORDIC IV- 08 ex
VIKINGBANK - 06 ex UNITY - 06 ex UNITY B - 95 ex PATHWAY - 95 - Midsund
Fiskebåtrederi AS, Ålesund, ommålt til 485 brt. (M-20-MD).

M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND -10 - Kjølva AS, Fjordgard/
Svolvær, fått nytt fiskerimerke (T-159-LK).

M/S ROLLON (LIXE) (186/-/1980/01) ex KVALØYVÆR - 01 ex NOTBAS - 95 ex
SIVERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - fra Brødrene Bakken AS c/o
Meløy Økonomisenter AS, til Rollon I AS, Bodø/Vardø (N-3-B).

M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1985/88) ex MIDVINGUR - 04 ex VESTSTEINEN
- 04 ex LEINEBRIS - 97 - fra Vestliner AS, Stadlandet/Måløy til Frøyanes AS,
Stadlandet/Måløy (SF-5-S).

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/71978/92) - fra Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen/
Bodø til Knut Olav AS, Sørvågen/Bodø (N-29-MS).

M/S TJELDØY (LNYZ) (278/-/1985/90/94) ex SOLVÆRSSKJÆR 2 - 09 ex SOLVÆR
SKJÆR - 09 ex EINAR ERLEND - 01 - fra Båragutt Havfiske AS, Tromsø til
Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i Senja/Tromsø (T-251-LK).

M/S VONAR (EMC}) (1.319/72002) - Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/Ålesund
(M-188-SØ).(Båten ankora Grenå 16.06.2008 for opphugging, men ble ikke
opphugget).

M/S ØSTERBRIS (LJME) (1.772/850/1999) - fra Østerfjord AS, Torangsvåg/ Bergen
til Østerbris AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Juli 2012:
M/S VIKING VANQUISH (LIUG) (4.752/5.767/1998) ex VIKING POSEIDON - 07

- Eidesvik MPSV AS (CCGVeritas Eidesvik Skip Management AS, Laksevåg),
Bømlo/Haugesund - slettet 06.07.2012 - overført til NIS, samme navn med
signal LIUG3,

Oktober 2012:
M/S ANDUNGEN I (LMEE) (85/-/1953) - Øynes Fisk AS, Svolvær/Tromsø (N-401-V)

- slettet 17.10.2012 som opphugget.
M/T BERGEN FAITH (LIHR) 1.400/1.944/1997) ex BERGSKALD - 09 ex SENJA -

01 - Haugland Tankers AS (Bergen Tankers AS), Kleppestø/Bergen - slettet
09.10.2012 - solgt til Kord Co. Ltd., Russland, omdøpt til KORD

M/S OCEAN SURF (LJCG) (1.971/3.115/1998) ex NORTH TRAVELLER -10 ex
STOUT TRUCK - 02 - Ocean Lanhoy KS (Atlantic Offshore Management AS,
Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen - slettet 12.10.2012 - overført til NIS, samme
navn med signal LJCG3.

M/S PRIDE OF STAVANGER (LJTE) (55/-/2009) - Pride of Stavanger AS, Stavan
ger - slettet 04.10.2012 - slettet som kondemnert (Ble ødelagt av brann ved
kai i Antibes 10.05.2012).

M/S VIKINGBANK (LMDF) (972/1.000/1978/82/87) ex QUO VADIS -12 ex MOR
TEN EINAR - 06 ex ØSTANGER - 04 ex JON SIGURDSSON - 03 ex KINGS
GROSS - 96 ex TORBAS - 87 - Pelagic AS, Bekkjarvik/Kopervik (R-86-K) - slettet
23.10.2012 - solgt til Marokko

November 2012:
Lekter BOABARGE 41 (LG3024) (1.156/-/2008) - Boa Shipping AS (Boa Offshore

AS), Trondheim, slettet 27.11.2012 - solgt til Danmark
M/S HAVBRYN (LIHM) (1.921/1.255/1991) ex HAVBRIS - 09 ex OLE SÆTREMYR

-o 00 ex NESTOR -97 ex ROSIE -96 ex RYBAK -96 - Havbryn AS, Kjerstad/
Ålesund (M-25-H) - slettet 20.11.2012 - solgt til Russland

M/S HAVSNURPI (LLBM) (742/-/1999/02) ex HAVSNURP -12 - Havsnurp AS,
Midsund/Molde (M-95-MD) - slettet 09.11.2012 - solgt til P/R Beinur, Hirtshals,
Danmark, omdøpt til BRESTUR med signal OWLR.

M/S NORMAND ATLANTIC (LMDK) (3.690/3.958/1997) - Solstad Rederi AS
(Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 08.11.2012 - overført til NIS,
samme navn med signal LMDK3.

M/S RAMNFJORD (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/94/96/99) ex STÅLRINGEN -11
ex KONGSTEIN -08 ex SÆVIKSONI -06 ex SÆVIKSON -05 ex FAGERVOLL -
05 ex ÅKERØY - 02 ex MALMEN - 00 - Vingholmen AS, Averøy/Kristiansund
(M-100-AV) - slettet 29.11.2012 som opphugget.

M/S REMØY VIKING (LLDM) (2.350/1.070/2000) - Reinøy Sea Viking AS, Fos
navåg/ Ålesund (M-33-VN) - slettet 01.11.2012 - solgt til Ocean Prawns A/S,
Nexø, Danmark for registret på Reval Seafood DU, Tallin, Estland, omdøpt
til REVAL VIKING med signal ESJW.

M/S SALVØY SENIOR (LLIF) (39/-/1954/91/96) ex SALVØY -11 ex NIVEA -08
ex SIRTRÅL - 08 ex ELVIRA - 03 - Bømmelfisk AS, Vedavågen/Haugesund
(R-198-K)-slettet 02.11.2012.

M/S SKARSTEIN JUNIOR (JXKF) (248/-/1964) ex BERGSTÅL - 99 ex VEA JU
NIOR - 93 ex APHRODITE - 75 - Sjømann Havfiske AS c/o Harry Ytrøy v/
Solfrid Ytrøy, Urangsvåg/Farsund (FI-190-B) - slettet 02,11.2012. (Landsatt ved
Eldøyane, Stord 01.12.2003 for opphugging).

M/S SOLØY I (LCTK) (28/-/1969) ex SIGURVIN -12 - Stiftelsen La Skøyta Leve,
Sarpsborg - slettet 26.11.2012 - solgt til Danmark

M/S SOPORTE (LCLY) (388/-/1976) ex IRIS -11 -AS Roaldnes, Valderøya/ Ålesund
(M-13-G) - slettet 12,11.2012 som opphugget.

M/S ØYPRINSEN (LDPF) (18/-/1976) - Stiftelsen La Skøyta Leve, Sarpsborg - slet
tet 12.11.2012.

Desember 2012:
Lekter MARS (LK7526) (200/-/1999) ex SCANSPLIT 250 - 04 - AF Gruppen Norge

AS, Oslo - slettet 17.12.2012 - solgt til Sverige
Lekter MERKUR (LK6520) (216/-/1998) - AF Gruppen Norge AS, Oslo - slettet

17.12.2012 - solgt til Sverige
M/S MONICA (LMCV) (231/-/2003) - Monica AS, Hauge i Dalane/Egersund (R

55-SK) - slettet 12.12.2012 som forlist.
M/S NORDFJORDTRÅL (LJDU) (931/-/1998) - Hammerfest Industrifiske AS,

Rypefjord/Vardø (F-213-H) - slettet 06.12.2012 - solgt til Independent Seafood
Canada Corp., Vancouver, BC, Canada, omdøpt til RAW SPIRIT med signal

M/F SEAGAS (JWVB) (646/203/1974/96) ex FJALIR -12 - Aga Gas AB (Aga AS,
Oslo), Lidingo/Florø - slettet 03.12.2012 - overført til Sverige

M/S SIEM LOUISA (LAIY) (2.465/3.570/2006) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand/Ålesund - slettet 12.12.2012 - overført til NIS,
samme navn med signal LARA7.

M/S SULE VIKING (LAUN) (1.599/2.262/1987) ex GUDRUN II - 07 ex GUDRUN
- 90 - Nye Sulevær AS, Sjernarøy/Haugesund - slettet 21.12.2012 - overført til
Nye Sulevær AS, Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, samme navn
med signal J8B4775.

M/S SULEDROTT (LMYG) (1,525/1.837/1984/94) ex UTE - 04 - Nye Sulevær AS,
Sjernarøy/Haugesund - slettet 05.12.2012 - overført til Sankt Vincent og
Grenadinene

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2012:
M/T ANNA KNUTSEN (JX1R3) (69.303/129.154/1986) - Knutsen Bøyelaster VIII

KS (Knot Management AS), Haugesund - slettet 09.10.2012 - solgt til Saint
Kitts og Nevis

M/S FAR SOLITAIRE (LAOD7) (5.346/5.000/2012) - Farstad Supply AS (Farstad
Shipping ASA), Ålesund - slettet 04.10.2012 - overført til NOR, samme navn
med signal LDYF.



M/S OCEANIC CHALLENGER (LAPIS) (7.127/5.197/2000) ex GEO CHALLENGER M/S OLYMPIC TAURUS (LANW7) (4.902/4.902/2012) - Olympic Ship AS (Olympic
-10 ex OCEAN CHALLENGER - 05 - Exploration Investment Resources II AS,
Laksevåg/Bergen - slettet 26.10.2012 - overført til Exploration Investment
Resources II AS (Louis Dreyfus Armateurs SAS), Frankrike, samme navn
med signal FIEZ.

M/T SIGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13.524/1985) ex IGLOO ESPOO - 04 - Evergas
A/S (repr.; Sigloo Gas AS, Oslo, drift: Klingen Shipping AS, Oslo), København/
Oslo - slettet 08.10.2012 - solgt til Caspian Petroline JLT (Shipfin SA), Panama,
omdøpt til BLACK PEARL110 med signal 3FUW5.

M/S SKANDI NOVA (LANN7) (3.788/3.100/2012) - DOF Rederi AS (ISM-ansv.;
DOF Management AS), Storebø/Bergen - slettet 17.10.2012 - overført til NOR,
samme navn med signal LDWL.

November 2012:
M/S ANICIA (LAJY6) (4.426/6.021/1983) ex ICECRYSTAL - 07 ex SKAGERN - 85 -

Sustain Limited (M.Hannestad AS, Berg i Østfold), Gibraltar/ Halden - slettet
20.11.2012 - solgt til Farida Shipping Co., Moldova, omdøpt til LADY FARIDA
med signal ERSU.

M/S NORMAND CUTTER (LAQH7) (10.979/9.976/2001) - Trym Titan AS (ISM
ansv.: Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 02.11.2012 - overført til
Isle of Man
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Shipping AS), Fosnavåg - slettet 20.11.2012 - overført til NOR, samme navn
med signal LDXA.

M/S SKANDI MARØY (LANR7) (3.588/3.594/2012) - DOF Rederi AS (ISM-ansv,:

M/T TERNEN (LAEX7) (10.549/15.212/2007) ex MARIDA BOREAS -10 - Scandi
nor AS (ISM-ansv.: Nordic Maritime Services AS), Oslo/Porsgrunn - slettet
27.11.2012 - overført til Scandinor AS (Bryggen Shipping & Trading AS),
Panama, samme navn med signal 3FSK6.

Desember 2012:
M/S DEBORA (LAIB5) (2.331/3.889/1965) ex PORRINO - 90 ex LILL-NINA - 88

ex CONTILIBAN - 83 ex CREMON - 75 - KA Rederi AB (M.Hannestad AS,
Berg i Østfold), Kristianstad/Oslo - slettet 04.12.2012 - solgt til Marshalløy
ene for opph.

M/T SYNNØVE KNUTSEN (LA004) (11.433/17.071/1992) - Knutsen Kjemikalie
Tanker IIKS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - slettet 19.12.2012 - solgt
til Cradleoak Ltd. (Evangrove Shipping Ltd.), Belize City, Belize, omdøpt til
INDISUNI med signal V3NX8.

DOF Management AS), Storebø/Bergen - slettet 07.11.2012 - overført til NOR,
samme navn med signal LDWW.
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Velkommen til en hyggelig maritim weekend i Bergen

Årsmøte
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Bergen 25.-27. mai 2013

Landets
ledende sjøfartsby
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Jeg ønsker alle medlemmer i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap velkommet til sjøfartsbyen i Bergen
til årsmøtet 25.-26. mai.

Velkommen til sjøfartsbyen Bergen

FOTO; HANS JØRGEN BRUN

V”ed å legge årsmøtet til Bergen har föreningen valgt en by med lange og rike
maritime tradisjonen bygget på handel og sjøfart gjennom 900 vekslende år.
Gjennom sin historie var Bergen et politisk og kommersielt tyngdepunkt, med

Bergenhus festning som et kongelig nærvær ved Vågen og med kjøpmenn og han
delshus som levde i spenningsfeltet mellom Nordlandene og Europa.

Bergen har mer enn tradisjon og historie. Byen står i dag som tyngdepunktet i norsk
utenriks skipsfart, med vekt på industriell shipping, men også med virksomhet i nær
sjøfart og offshore. Det finnes fortsatt et skipsverft innen byen grenser, i det som er
landets rikeste maritime klynge. Her inngår en lang rekke bedrifter innen maritim
industri, teknologi, finans og forsikring, forskning og utdanning, havnevirksomhet
og skipsdrift, med rederiene som drivkraft.

En nylig utført undersøkelse viser at rederier i Bergen disponerer over 1000 skip
og at den maritim klynge står for 18 prosent av verdiskapningen i Bergensregionen.

Det var naturlig nok i Bergen at Norsk Skipsfartshistorisk Selskap ble stiftet for 40
år siden, i oktober 1973.1 dag har föreningen sitt møtelokale i Sandviksboder Kyst
kultursenter som eies av Bergen Kommune.

Byen vil på denne årstid vise seg fra sin vakreste side, og jeg ønsker alle medlemmer
og ledsagere velkommen til Bergen. Måtte dere oppleve noen fine dager i byen vår og
ta med dere gode minner hjem.

Trude Drevland

ordfører

Æmi
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Kl. 10.00 Fremmøte ved Holbergkaien, C Sundts gate

Registrering fra kl. 1800 på Hotell August, C Sundts gate 22.
Vi anbefaler at deltakerne tar en tur på byen og utforsker den på
egenhånd.

Lørdag 26. mai

Kl. 13.00 Samling i Grieggården, C Sundts gate 17

Kl. 16.30 Faglig samling i Sandviksboder

Kl. 19.30 Jubileumsmiddag på Hotell Augustin

Søndag 27. mai
Kl. 11.00 NSS Årsmøte på Bergens Sjøfartsmuseum

Hotell Augustin ligger i C Sundts gate 22, på Strandsiden av
Vågen. Det tradisjonsrike Augustin er sentralt plassert i et gammelt
maritimt strøk, tvers over gaten fra HSD gamle kaiområde. Det er
i et område med flere hoteller, noen minutter fra Fisketorget og
Vågsbunnen.

Veteranbåten Midthordland, bygget 1947, vil ta oss på en rund
tur i havneområdet. Den ble bygget på Stord Verft som en av tre
søstre og var i fart i 1970. Etter mange år borte ble den i 1994 kjøpt
hjem med status som veteranfartøy.

Grieg Star Shipping i C Sundts gate 17-19 er en del av Grieg
gruppen som omfatter skipsmegling, shipping, havbruk, transport,
vindkraft, mv. Vi vil få høre om Grieg Star Shipping som siden
60-tallet har bygget opp med verdensomspennede seilinger med
«åpne» skip. foruten konvensjonelle bulkskip, med egen driftsorga
nisasjon. I Gruppen inngår også meglerhrmaet Joachim Grieg & Co
med avdelinger i Oslo og London.

Bergen og havneområdet bærer mange spor av historiens utvik
ling. Noe kan du utforske seiv til fots; mye mer kan du se fra rund
turen med Midthordland. Byen burde ellers ha nok av attraksjoner
for ledsagerne.

Bergens Sjøfartsmuseum med sine unike samlinger vil kunne
sees søndag etter årsmøtet.

Avgang med veteranbåten Midthordland
for rundtur i havneområdet.

Lunch om bord.

Presentasjon av Grieg Star Shipping og Grieg-Gruppen

Til ca 1400, deretter tid til egen avbenyttelse

Kystkultursenter i Sandviken

Muligheter for felles avmarsj, ca. 20 min spasertur
gjennom Bryggen og Skuteviken til Sandviken.

Se saksliste neste side

Etter årsmøtet anledning til omvisning i samlingene

Selve arrangementet avsluttes på Sjøfartsmuseet.



Generalforsamling
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Søndag 27. mai 2013 kl. 10.00

Sted: Bergen Sjøfartsmuseum

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 generalforsamling

5. Behandling av årsrapport for 2012, bestående av styrets beretning,
resultatregnskap, balanse , noter og revisors beretning.

6. Orientering om virksomheten i lokalforeningene

7. Endring av vedtektene, se vedlagt forslag

8. Valg av styre i henhold til vedtektene

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

10. Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer

11. Valg av revisor

12. Fastsettelse av kontingent for 2014
13. Budsjett for 2014
14. Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter,

eller som styret ønsker at Generalförsamlingen skal behandle.

Forslag i tilknytning til pkt 14 sendes til:
Sekretær Svein Bøgwald
Prestegårdsvegen 13
4480 Kvinesdal
Tel: 38 35 16 16

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

sammen med møteleder

Til medlemmene

i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årets evenement vil både være jubileum og årsmøte. Vår

förening er i år hele 40 år og er naturlig nok lagt til Bergen

hvor det hele startet. Årsmøtet er lagt til helgen fredag 24. til

søndag 26. mai 2013. Noe tidligere i år på grunn av mange

arrangementer og festivaler i Bergen på denne tiden.

Vi ønsker medlemmene velkommen til Hansastaden

mellom de syv fjell velkommen til årsmøtet 2013 og håper

flest mulig kan ta seg tid til en hyggelig weekend i denne

også viktige shipping-by. Bergen burde være kjent for de

aller fleste og trenger ikke den store presentasjonen.

Det blir innkvartering i sentrale Bergen med kort vei til det

meste hva Bergen kan vise fram til våre gjester. Bergen er jo

viden kjent for sitt regnvær, men vi krysser fingrene for at vi

blir velsignet med opphold og pent vær den aktuelle helgen.

Terje Nilsen
formann

Påmelding innen 2. april 2013
Et arrangement som dette krever grundig planlegging, og vi

er derfor avhengig av bindende påmelding innen 2. april.

Egenandel per person: NOK 900

Dette dekker tur med Midthordland, lunch og festmiddag lørdag.

Deltakeravgiften vil bli fakturert direkte.

Påmelding til:

Dag Bakka jr, Haugeveien 31, 5005 BERGEN
Tel 5532 1747/414 56 807

dbakka@online.no

Ved påmelding trenger vi følgende opplysninger:

Navn - også forledsager
Adresse

Telefon fast/mobil

Epost-adresse

Antatt ankomst til Bergen

Overnatting

Overnatting betales av den enkelte (er ikke inkludert i egenandelen)

Det er reservert et antall hotell rom på Hotell Augustin til

følgende priser:

Dobbeltom per døgn; 1490 kr

Enkeltom per døgn: 1290 kr

Reise

Fly eller buss: Nærmeste stopp for flybuss og ekspressbuss er på

Torget, derfrå ca 400 meter til Hotell Augustin i C Sundts gt 22.

Egen bil: Vi anbefaler parkeringshus i sentrum:

Klostergarasjen med innkjørsel fra Jonsvollsgaten, eller

City Park P-hus med innkjørsel fra Markeveien 7.

Lokale medlemmer

Vi oppfordrer spesielt medlemmer i Bergensområdet til

å delta på opplegget lørdag og søndag. Du må imidlertid

betale egenandel per person på 900 kroner for å delta på

fjordtur med Midthordland, lunch og festmiddag.

Velkommen til et interessant opphold i Vestlandets hovedstad!
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Generalforsamling

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Generalforsamling Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Søndag 27. mai 2013 kl. 10.00

Sted: Bergens Sjøfartsmuseum

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 generalforsamling
sammen med møteleder

5 Behandling av årsrapport for 2012, bestående av styrets beretning,

resultatregnskap, balanse , noter og revisors beretning.

6 Orientering om virksomheten i lokalforeningene

7 Endring av vedtektene, se vedlagt forslag

8 Valg av styre i henhold til vedtektene

9 Godkjenning av styremedlemmer og personlige varamenn for

lokalforeningene i henhold til statuttenes §12

10 Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer

11 Valg av revisor

12 Fastsettelse av kontingent for 2014

13 Budsjett for 2014

14 Innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter, eller

som styret ønsker at Generalförsamlingen skal behandle.

Forslag i tilknytning til pkt 14 sendes til:

Sekretær Svein Bøgwald

Prestegårdsvegen 13

4480 Kvinesdal

Tel.:38 35 16 16

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

)



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 25 medlemmer til totalt 1571 medlemmer inklusivt 3
æresmedlemmer. Netto avgang i medlemstall framkommer slik - brutto tilgang er 60, utmeldt og frafalt
er 85. Styret er innforstått at vi må gjøre en kontinuerlig innsats for å øke medlemstallet i föreningen.

3. Årsmøtet 2012

Årsmøtet 2012 ble avholdt i Farsund i helgen 2. og 3. juni med god deltakelse. Første dag (lørdag)
startet vi med besøk på Skøytemuseet på Lista. Deretter var det omvisning i billedgalleriet på
sjømannshjemmet og omvisning og orientering i Brøvigs rederi. Et klassisk rederikontor med
flotte skipsmodeller i Brøvigs lyse grå, hvite og gule farger. Adm dir Farbrot orienterte om dagens
virksomhet. Deretter var det tur med Adella av Farsund (Mosvolds rederi) utover mot Loshavn og
krabbespising på «reia» i Eikvåg. Programmet ble avrundet med seminar om ombyggede eskortefartøy
mm. v/Dag Bakka jr.

Dagen ble avrundet med festmiddag med ordfører Richard Buch jr til stede. Ordføreren imponerte
forøvrig med sin gode historie og fyldige sang.

4. Styret

Etter valget i Generalförsamlingen 2012, har styret og tillitsvalgte følgende sammensetning:

• Terje Nilsen, formann (2 år)

• Dag Bakka Jr., redaktør SKIPET (2 år)

• Leif K. Nordeide, økonomiansvarlig (1 år)

• Svein Bøgwald, nestformann/sekretær (1 år)

• Ragnar Iversen, vararepresentant

• NSS Østlandet: Einar Onsøien

Søndag var det selve årsmøtet under ledelse av ordstyrer Svein Bøgwald.
Vi må berømme NSS -Lister og Mandal for et interessant program og godt arrangement.

NSS Lister og Mandal: Arnt Ivar Bjørneli

ÅRSBERETNING 2012 - HOVEDSTYRET
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NSS Sør Rogaland: Jan Wold

NSS Haugarland: Alf Johan Kristiansen

NSS Hordaland: Leif Jonsson

NSS Nordmøre: Thor Olav Olsen

Nordvest Skipshistorisk: Magne Hungnes

Arbeidsutvalget (AU) består av formann,redaktør, økonomiansvarlig og sekretær.
Espen Moe-Nilssen er webmaster for nettstedet vårt www.skipet.no Han deltar på styremøter /
arbeidsutvalg ved behov.

5. Valgkomiteen

I Generalförsamlingen 2012 ble følgende valgkomite valgt:

Dag Bakka Jr., formann
Ragnar Iversen, medlem
Alf Johan Kristiansen, medlem
Ett medlem fra Nordmøre

6. Revisor

På grunn av endringer av lovgivningen og ønske om momsrefusjon, må vi nå ha autorisert revisor.
Bjørgvin Revisjon AS er valgt som revisor for 2012.

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 HMS plan, men søker å tilrettelegge og ivareta all virksomhet i hht normer for god HMS.
Föreningen har ikke fast ansatte, og föreningens ledelse består av formann, redaktør, kasserer og
sekretær. Disse personene utgjør föreningens arbeidsutvalg.

Norsk Skipsfartshistorisk selskap forurenser ikke til det ytre miljø i sin virksomhet
Regnskapet gav et overskudd på kr 64.102,- Hva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til vedlagte
regnskap.

SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP
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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 flyttet til Kristiansund Kommunale Folkebibliotek Samlingen er registrert inn
i bibliotekets samling for utlån. Vår samling har en egen avdeling (reolsystem) og disponeres av
Kristiansund Kommunale Folkebibliotek gjennom skriftlig avtale. Våre medlemmer kan låne bøker
gjennom biblioteksystemet (bibsys) og sendes kostnadsfritt til ditt nærmeste bibliotek.

Einar Sæter har stått for kontakten og avtalen med Kristiansund Kommunale Folkebibliotek og Alf
Johan Kristiansen har pakket og avsendt samlingen til Kristiansund. Takk til alle innvolverte i denne
prosessen.

9. Tidsskrift

Föreningens tidsskrift SKIPET framstår som vårt viktigste kommunikasjonsforum i organisasjonen.
Utkommer med fire (4) nummer i året.

Vår redaktør Dag Bakka jr. Flar 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 2012.

10. Nettstedet

Vårt nettsted www.skipet.no har blitt betydelig oppgradert i 2012. Det har vært en prioritert oppgave
åfå til et interessant nettsted, og vi takker Dag Bakka jr og teknisk webmaster Espen Moe-Ni Issen.

11. Fotosamlinger

Föreningen eier fire (4) bildesamlinger - Jenssen samlingen / Opedalsamlingen / Freiholz samlingen
og Nyström samlingen. Samlingene er fremdeles under digitalisering og det meste er ferdig. Freiholz
samlingen er ferdig digitalisert. Det ståt fortsatt noe igjen av jenssen samlingen. Det er vårt medlem
Kari Piisila, Haugesund, som tar den siste digitaliseringen av samlingen. Opedalsamlingen er der
fortsatt en del arbeid på og Tom Bjørge ensen fortsetter med det.

I året 2012 har vi hatt 66 bestillinger av bilder fra samlingene mot 67 brestillinger i 2011. Det
innbrakte NOK 22 426 til NSS.

I tillegg har vi hatt 12 fotosirkler for interesserte medlemmer. Sirklene blir styrt av Stein-Erik
Dagsland som også har oppsyn med inntekter og utgifter i forbindelse med bildesalg. Vi har videre hatt
fire (4) bildeannonser i SKIPET.

Vi bruker for tiden Fuji Direkte som leverandør av papirbilder. Dette firma har pt det beste tilbud på
framkalling.

SKI PS FARTS HISTORISK
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12. Gjennomførte vedtak

Det er i året 2012 planlagt og iverksatt følgende:

Årsmøtet i Farsund 2. og 3. juni

Aktiv deltakelse i Norsk kulturvernforbund.

Det er besluttet at årsmøtet i 2013 skal avvikles i Bergen.

Endring av opplegg og drift av Web-siden

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 4. februar 2013.

Terje Nilsen, formann

Dag Bakka Jr., redaktør

Leif K. Nordeide, kasserer

Svein Bøgwald, sekretær

Einar Onsøien, styremedlem

Jan Olav Wold, styremedlem

Alf Johan kristiansen, styremedlem

Leif Robert Jønsson, styremedlem

Magne Hungnes, styremedlem

Thor Olav Olsen, styremedlem

Arnt Ivar Bjørneli, Styremedlem

SKI PS FARTS HISTORISK
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Sak 7: Forslag om endring av vedtektene

Generalförsamlingen i Farsund 8. juni 2012 gav styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny
styreorganisering og en vis forenkling av statuttene. Prosessen burde gjennomføres på en økonomisk
rimelig måte. Det utarbeidete forslag måtte sendes ut i god tid før generalförsamlingen 2013 slik at
lokalforeningene kunne behandle det.

Bakgrunn:

Det har siden siste revisjon av vedtektene i 2010 vist seg ønskelig med visse endringer i föreningens
styrende organer. Erfaringen viser at den nåværende struktur med Flovedstyre og Arbeidsutvalg er
både tungrodd og kostbar. Å sende dokumenter til 12 styremedlemmer for signering er upraktisk og
nesten ugjørlig; å arrangere samlinger for hovedstyret er tilsvarende kostbart med reiser og opphold.

Saken har vært behandlet i Arbeidsutvalget som foreslår følgende:
I stedet for et Hovedstyre på 12 medlemmer velges et Styre på 5 samt 1 vararepresentant, se §12.

Lokalforeningenes formenn blir tilsendt sakspapirer og møtereferater.
Det har ellers vært naturlig med en viss språklig forenkling av vedtektene, i tråd med general
församlingens ønske.

I vedstående statutter er endringsforslaget viser ved

• overstrykning

• rød skrift for ny tekst

• grønn skrift for eksisterende tekst som er flyttet

NSS årsmøte 2013

-6-
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§ 1 Föreningens navn

Föreningens navn er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Ovenfor utlandet benyttes navnet
Norwegian Shipping History Society.

§2

Föreningen skal registreres i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).

§3

Föreningen skal ha sitt sete i Bergen kommune.

§ 4 Föreningens formål

Föreningens formål er å stimulere interessen for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø, herunder også å
fremme interesse og förståelse for norsk sjøfarts betydning i fortid og nåtid.

§ 5 Föreningen oppgåver

Föreningen skal søke å oppfylle sin målsetting gjennom blant annet ved utgivelse av medlemsbladet
«Skipet», ved å videreutvikle web-portalen «skipet.no», ved bok- og fotosamlinger m.v. samt å arbeide
for etablering, drift og forvaltning av dokumentasjonssentra for skip, skipsfart og sjøfartsmiljø.

Föreningen ønsker å støtte så vel sjøfartsmuseer som større museer med maritime avdelinger i deres
arbeide, og föreningen ønsker å spille en rolle i det tradisjonelle kulturminnevernet.

§ 6 Medlemsskap og kontigent

Årskontingent fastsettes av generalforsamling og skal være lik for personlige medlemmer og for
foretak/organisasjoner hjemmehørende i Norge.

vedtatt på stiftelsesmøtet 10. oktober 1973,

med senere endringer av 18. februar 1981,7. mai 1983, 27. april 1996,

12. mai 2001,9. juni 2007, 7. juni 2009 og 7. februar 2010.

Statutter for
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

NORSK
SKIPSFARTSHISTORISK
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Alle som betaler årskontingent regnes som medlemmer.

Som medlemmer regnes også æresmedlemmer.

Ml

strykes som medlem-. Medlemsbladet «SKIPET» sendes først etter at medlemskontingent er innbetalt.

§ 7 Æresmedlemskap m.v.

Et enstemmig styre kan utnevne æresmedlemmer og gi ut plaketter eller andre æresbevilgninger til
medlemmer eller andre som har gjort
spesiell innsats for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

§ 8 Lokalforeninger

I tråd med föreningens målsetting og statutter kan det stiftes lokalforeninger innenfor nærmere angitt
geografiske områder.

Etablering av nye lokalforeninger og avvikling av tidligere lokalforeninger skal framlegges på
førstkornmende generalforsamling i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap under sak 14.

Lokalforeninger kan registreres i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har følgende lokalforeninger:

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Hordaland, stiftet 15. januar 1986 som Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap Bergen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Østlandet, stiftet 4. mai 1985

-8-
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Haugalandet, stiftet 1995

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund, stiftet 1995

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, stiftet 25. januar 2001

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Sør-Rogaland, stiftet 13. mars 2007

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Lister og Mandal, stiftet 13. november 2008

Dersom lokalförening drives i

form som skader NSS’s omdømme, kan styret ta opp forholdet.

Lokalföreningen må sende inn årsrapport og regnskap innen 1. mars hvert år.

§ 9 Regnskapsåret

Regnskapsåret for föreningen folger kalenderåret.

§lO Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
Generalförsamlingen avholdes på det sted som styret bestemmer.

Innkalling til generalforsamling med angivelse av dagsorden skjer i föreningens medlemsblad «Skipet»
minst 14 dager for generalförsamlingen.

Stemmeberett igede Medlemmer som onsker saker behandlet i generalförsamlingen må sende en
redegjørelse om dette til styret i föreningen innen 1. februar det angjeldende år.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

1) fortegnelse over frammøtte, registrering og godkjenning av fullmakter
2) valg av møteleder
3) valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen
4) valg av to personer til å undertegne protokollen over generalförsamlingen sammen med møteleder
5) årsregnskapet bestående av styrets årsberetning, resultatregnskap, balanse, noter og revisors

7) valg av styre bestående av formann, sekretær/nestformann, kasserer, redaktør av «Skipet» og
webmaster/IT-ansvarlig

8) godkjennelse av styremedlemmer og personlige vararepresentanter for lokalforeningene i henhold
til statuttenes § 12

9) valg av en vararepresentant i henhold til statuttenes §12

beretning
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10) valg av valgkomite bestående av leder samt to medlemmer
11) valg av revisor med vararepresentant
12) årskontingent
13) driftsbudsjett for kommende år
14) innkomne forslag som skal behandles i henhold til lov eller statutter eller som styret ønsker at

§ll Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når det forlanges av minst tre av styremedlemmene
i föreningen i fellesskap eller av minst 10 % av de stemmeberettigede medlemmer i föreningen
i fellesskap.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas av styret og skjer skriftlig til samtlige
medlemmer minst tre uker før den ekstraordinære generalforsamling skal avholdes. Den
ekstraordinære generalforsamling skal avholdes i Bergen by.

§12 Styre

Föreningen skal ha et Hovedstyre som
7 personlige vararepresentanter, er sammensatt som følger:

Formann
Sekretær/nestformann
Kasserer

Redaktør for «Skipet»
Styremedlem m/personlig vararepresentant

Samt: Wekmaster/IT-ansvarlig

Styremedlemmene velges for to år, dog slik at halve styret er på valg hvert år.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3-del av styret er til stede.
Lokalavdelingens formenn tilsendes innkalling til og referat fra styremøter.

generalförsamlingen skal behandle.

Den ekstraordinære generalforsamling behandler den eller de saker som framkommer i innkallingen.

SKI PSFARTSH ISTO RISK
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§-13—Arbeidsutvalg

§14 Endring av statuttene

Forslag om endring av statuttene må meddeles medlemmene som en del av innkalling til
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.

Eventuell beslutning om endring av statuttene fastsettes av generalförsamlingen eller
den ekstraordinære generalforsamling med minst 2/3-dels flertall. av de tilstedeværende
stemmeberettlgede medlemmerr

Endring av statuttenes §§ 14, 15 og 16 krever gyldig vedtak i totalt to påfølgende generalforsamling /
ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3-dels flertall.
medlemmer.

§15 Oppløsing

Forslag om oppløsning av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap behandles av generalforsamling eller
ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak om oppløsning må fattes av to påfølgende generalforsamlinger med 2/3 flertall. Deretter
velger generalförsamlingen et avviklingsstyre, bestående av leder og to medlemmer.

-11-
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Dersom det etter § 15 foran er gitt tilslutning til oppløsning

§16 Avvikling

oppløses skal det valgte avviklingsstyre sørge for å kreve inn föreningens tilgodehavende og betale
dens gjeld. I den grad det måtte være nødvendig for at all gjeld som föreningen måtte ha skal kunne
betales, skal avviklingsstyret også sørge for avhendelse av (deler av) bok- og fotosamlinger m.v., andre
samlinger, arkiv og andre eiendeler som föreningen rår over.

Föreningens gjenværende aktiva og samlinger gis til Bergen Sjøfartsmuseum.
Redning mens föreningens samlinger, arkiv og andre eiendeler gis til Norsk Sjøfartsmuseumr

-12-
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NØKKELOPPLYSNINGER

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde pr. 31. desember 2012 til sammen 131 medlemmer
som har betalt lokal kontingent for 2012. Pr. 31. desember 2011 var det 128 medlemmer som hadde
betalt lokal kontingent.

I skrivende stund er det innmeldt 11 nye medlemmer som tiltrer föreningen med virkning fra
1. januar 2013.

1 året 2012 er det avholdt ni åpne møter som har vært behørig annonsert og omtalt i Tidens Krav
og på Brunsvika-Nytt, siden sommeren av også på vårt eget nettsted skipshistorisk.no.

For medlemmene har det vært åpent lokale seks ganger. Under fire av disse var det minikåserier.
Det har vært treff for medlemmene på Mellemværftet med omvisning på flere fartøyer.
Ut over dette er årsmøtet gjennomført og det er arrangert julemøte for medlemmer med ledsagere.

Før årsmøtet 12. april 2012 var det avholdt fire styremøter, etter årsmøtet er det avholdt ti styremøter.
Vararepresentantene Åge Pedersen og Hans J. Larsen har vært innkalt til styremøtene.

Regnskapet gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2012.

TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte ihh. til valg på årsmøtet 12. april 2012:
Styret:
Formann: Thor Olav Olsen, valgt i 2011 for to år

Nestformann: Jørgen Strand, valgt i 2011 for to år

Sekretær: Svein Ludvigsen, valgt for to år

Kasserer: John Kleivset, valgt for to år

Styremedlem: Ole Sager, valgt i 2011 for to år

Vararepresentant: Åge Pedersen

Vararepresentant: Hans J. Larsen

Møtekomite;

Revisor:

Vararevisor;

ÅRSBERETNING FOR
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

NORDMORE2OI2

Asbjørn Hansen

Arnfinn Herkedal

Håkon Arnold Pettersen

Magne Grav

Kjell Laugtug
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Valgkomite:

Oppnevnt av styret:
Prosjektgruppe for Temahefte 2013:

Leder: Jørgen Strand

Medlemmer: Ole Sager

Thor Olav Olsen er medlem av hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (hovedforeningen) med
Jørgen Strand som personlig vararepresentant.
Jørgen Strand er medlem av valgkomiteen i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap (hovedforeningen).

FÖRENINGENS ØKONOMI

Det økonomiske fundamentet for föreningens økonomi er knyttet til det årlige Temahefte som
föreningen årvisst har utgitt siden 2004.
For økonomiske detaljer vises det til årsregnskapet.

MØTER / ARRANGEMENTER

Gjennom året har vi hatt følgende møter/arrangementer:

Torsdag 12. januar Åpent møte i Odd Fellows festsal.

Torsdag 26. januar Åpent medlemslokale.

Torsdag 9. februar Åpent møte i Odd Fellows festsal.

Torsdag 23. februar Åpent medlemslokale.

Torsdag 8. mars

Torsdag 29. mars

Torsdag 12. april

Asbjørn Hansen (leder)

Arnfinn Herkedal

Per Nesje, vararepresentant

Svein Ludvigsen

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

Minikåseri ved Randi ida Nordbotten Rønning: «I kaptein Bothners fotspor»

John Harry Kvalshaug: «Senkningen av IRMA og HENRY. Hendelsen og veien fram

til nasjonalt minnesmerke»

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.
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Torsdag 26. april

Torsdag 10. mai

Torsdag 31. mai

Torsdag 30. august

Torsdag 13. september

Torsdag 27. september

Torsdag 18. oktober

Torsdag 25. oktober

Torsdag 8. november

Torsdag 29. november

Torsdag 6. desember

NORSK 1973
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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

Medlemstreff i Mellemværftet.

I regi av Mellemværftet Fartøyvernforening ombordstigning i spennende fartøyer

som «Slukk II», «Frimann», RS «Christiansund» og «Erik Farup».

Åpent møte.

Konservator Odd W. Williamsen: «Verdens beste fisk. Nicolay H. Knudtzon og

merkevaren Bacalao Superior».

Åpent medlemslokale.

«Maritim utdanning i dag» ved Ørjan Haug, sjøkaptein og tidligere lærer ved

Teknisk Fagskole i Kristiansund.

Åpent møte.

Adm. dir. Alf Dahl: «Betraktninger omkring Vestbase».

Åpent møte.

Reidun Husby: «I bestefars kalde kjølvann».

Om Nordenskiøldekspedisjonen til Antarktis i 1901-1903 og Reidun Husbys besøk

på samme sted 100 år senere.

Åpent møte.

Cand. philol David Vogt: «Zoologen Nicolai Hanson fra Kristiansund - det første

menneske som ble begravet på Sydpollandet».

Åpnet møte.

Varaordfører Line Hoem: Offisiell åpning av föreningens nye lokaler.

Sissel Engvig: «Havet som reisevei - og menn med utforskertrang».

Julemøte for medlemmer med ledsagere.

Å

Foredragene / kåseriene under møtene blir tatt opp på film.

J



TEMAHEFTE 2013

Som tema for årets temahefte ble valgt «Hurtigruten - en havn - fjorten skip».
Jørgen Strand har vært prosjektleder og Ole Sager og Svein Ludvigsen har vært med

i prosjektgruppa. Thor Olav Olsen har bistått prosjektgruppa med tekstgjennomgang og
korrekturlesing. Samtlige bilder i temaheftet er tatt av Svein Ludvigsen.

Temaheftet 2013 hadde et opplag på 2.500 eksemplarer og har som vanlig vært lagt ut for salg hos
en rekke forretninger og kiosker i byen og på distriktet.

Det ble av samme prosjektgruppe lagt ned et betydelig stykke arbeide for å utgi et temahefte med
fargebilder, og tekster og kalendarium på engelsk og tysk. Målgruppen skulle være hurtigruteturister.

UTSTILLING «MED KLIPPFISK UNDER LUKENE»

Utstillingen «Med klippfisk under lukene» som var satt opp i Bystyresalen høsten 2011 ble gitt i gave til
Nordmøre Museum.

Under arrangementet «Klippfiskfestivalen» på Milnbrygga i juni 2012 føretok vår formann Thor
Olav Olsen en offisiell overlevering av utstillingen til museet som nå er satt opp som fastutstilling
i Milnbrygga. Jørgen Strand tok ved samme anledning de frammøtte med på en guidet gjennomgang
av utstillingen.

NYTT MEDLEMSLOKALE

Flere årsaker lå bak valget om å skaffe nye lokaler. Ca. 125 kvadratmeter på gateplan i ærverdige
Loennechengården ble leiet på langsiktige vilkår sommeren 2012. En omfattende ombygging og
tilpassing av lokalene til våre formål ble satt i gang og mange medlemmer deltok i arbeidene med
tilretteleggingen, I dag framstår lokalene helt i tråd med våre ønsker og her «oser» det maritimt, så vel
innvendig som utvendig via de to store utstillingsvinduene mot Vågekaia.
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NETTSTED

Med John Kleivset som nettredaktør, med Svein Ludvigsen som ansvarshavende for «Skipsloggen»
og med styret som redaksjonsutvalg hadde styret godt utarbeidede planer for en god aktivitet på
nettsiden, som ble lansert 10. mai 2012. Stor aktivitet knyttet til renovering av medlemslokalet får ta
noe av skylden for at den ønskede aktiviteten er uteblitt fra høsten 2012. Nettstedet er likevel en flott
måte å presentere föreningen på og det er styrets håp at föreningen i framtiden kan få den ønskede
aktiviteten på nettstedet skipshistorisk.no.

HISTORISK ARKIV NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Bibliotekdelen av «Historisk arkiv» har også i 2012 hatt en sterk vekst.
Det har vært tilvekst via gaver fra medlemmer og andre. Tilveksten har også i år skjedd ved innkjøp av
nye og eldre bøker.

Det nye medlemslokalet har medført tilgang av bilder, målerier og gjenstander. Disse kommer så vel fra
medlemmer som fra ikke-medlemmer. Vårt nye nettsted har også bidratt til tilvekst både av bilder og
historiske opplysningen

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 magasinen

OMDØMME

Trass 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, to ganger hver måned i vår- og høstsesjonen, et stort publikum.
Under vignetten «Våre skip» presenteres det ved hver utgivelse av Nordmørsavisa en historie med foto
knyttet til lokale skip.

Den stadig voksende aktiviteten har gitt föreningen vår et meget godt omdømme.

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.
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MEDIA

Föreningen har fått relativt sett god omtale i media. I 2012 har det vært omtale av alle møtene
(ex. julemøtet) i Tidens Krav og på nettstedet brunsvika.net.

Temaheftet vårt har vært omtalt i Tidens Krav og i Nordmørsavisa og har vært presentert på
brunsvika.net. Det har vært annonse i «Skipet».

MØTER / ARRANGEMENTER I 2013

For første halvår er det planlagt slike aktiviteter:

Torsdag 10. januar Åpent møte:

Torsdag 31. januar

Torsdag 14. februar

Torsdag 28. februar

Torsdag 14. mars

Torsdag 21. mars

Torsdag 11. april

Torsdag 25. april

Torsdag 2. mai

Torsdag 30. mai

Torsdag 13. juni

Torsdag 27. juni

Per Arne Westavik: «Kristiansunderen Moses»

Åpent møte:

Johan Ottesen: «Ishavsskuter fra Kristiansund og Nordmøre»

Åpent møte:

Bjørn Ringstad: «Kvalvik i Frei - et forsøk på etablering av kvalstasjon»

Åpent møte - i anledning jubileene for Innlandet;

Tone Rokstad: «En vandring sørom og nordom»

Åpen møte;

Johan Chr. Loennechen föredrar om I. C. Loennechen - bøkkeren, sild- og

klippfiskeksportøren, rederen og den britiske konsulen. Vi får også høre om

aktiviteter i Loennechengården, hvor det var drevet både importforretning for kull

m.v. og dampskipsekspedisjon.

Ekstraordinært årsmøte.

QUIZ eller lign.

Ordinært årsmøte.

Åpent møte:

Thor Olav Olsen og Jørgen Strand: «Ole T. Flakke og hans skip», del 1.

Åpent møte:

Thor Olav Olsen og Jørgen Strand: «Ole T. Flakke og hans skip», del 2.

Åpent møte:

Dag Bakka jr. föredrar om skipsreder Hilmar Reksten med spesiell vekt på

perioden fra 1940 og til rederienes avvikling.

Åpent møte:

Johannes Ersnes: «Jemar Norpower AS - en suksesshistorie».

Medlemstreff.

OUIZ eller lign.
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TAKK TIL

Til ære for en gruppe tillitsvalgte og medlemmer som har stått ekstra på for föreningen i 2012, ble det
fredag 18. januar 2013 arrangert sosialt treff i medlemslokalet. Her ble det servert bacalao. Styret retter en
hjertelig takk til de av våre tillitsvalgte og medlemmer som har stått på for föreningen i året som har gått.

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 noen fortjener å nevnes spesielt; Eyvind Nisja,
Jørgen Strand, Ole Sager og John Kleivset,

Noen få av medlemmene har bidratt med salg av temaheftet «Hurtigruten - en havn - fjorten skip».
Øyvind Arnøy, Åge Pedersen og Thor Olav Olsen nevnes spesielt.

I tilknytting til våre nye lokaler i Loennechengården har de aller fleste av föreningens tillitsvalgte sammen
med en del andre medlemmer deltatt. Vi må likevel ifå nevne John Kleivset både for hans prosjektledelse
og hans praktiske arbeide. Ellers tok flere ansvar for utøvelse av flere fagdisipliner knyttet til ombygging
av lokalene - vi nevner Hans Jarle Larsen, Arnfinn Herkedal og Magne Grav spesielt.

Seiv om prosjektgruppa for temaheftet også er medlemmer av styret - retter styret likevel en
hjertelig takk for innsatsen til Jørgen, Svein og Ole.

Kåsører og foredragsholdere som har stilt opp på våre arrangementer fortjener stor ære. Likeledes
stor takk til representanter fra Mellemværftet Fartøyvernforening som tok i mot oss under omvisningen
der 30. august.

En naturlig del av møtene er vafler og loddsalg. Takk til «kaffekomiteen» ved Asbjørn, Arnfinn og Håkon
- og til de alltid positive loddselgere Arild, Åge og Ole.

Föreningen har mottatt en større anonym pengegave. Styret takker for den tillitt som giver
nødvendigvis må ha til Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.

En rekke engasjerte mennesker utenom föreningen har gjennom året bistått oss med bilder og
opplysningen Vi takker for engasjement og bistand fra disse.

I tilknytting til etablering av nye lokaler i Loennechengården takker vi for en høy servicegrad fra
Stavanger Bryteklubb når det gjaldt flytting av stoler, vi takker Waage Transport AS for gratis transport
av stolene fra Stavanger og vi takker Brødrene Strand Stenhuggeri AS for tilnærmet gratis benkeplater
i granitt.

Takk til medlemmer og andre for et stort antall bøker, bilder, dokumenter etc. som er gitt til vårt
«historisk arkiv».

Thor Olav Olsen

formann

Kristiansund N., 31. desember 2012/7. februar 2013
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

John Kleivset

kasserer

Jørgen Strand
nestformann

Ole Sager

styremedlem

Svein Ludvlgsen
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Justert budsjett NSS 2013

Kontingent
Salg/gave
Renter
Inntekter:

Trykking Skipet
Porto

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Årsmøte/styremøter/til disp.
Utgifter:

1575 medl. 400-

Budsjett NSS 2014

Kontingent
Salg/gave
Renter
Inntekter:

Trykking Skipet
Porto

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Årsmøte/styremøter/til disp
Utgifter:

1600 medl. 400-

-20-

500 000
90 000
62 000
18 000
25 000

630 000
50 000
15 000

695 000

695 000

640 000
50 000
15 000

705 000

500 000
95 000
55 000
20 000
35 000

705 000
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Bøker på tilbud!

Vbrmedal I Forlag
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Gratis frakt ved bestilling av varer for over 250 kroner.

Boka (359 sider) er skrevet av tidligere sjømann Tor Sæther,
også kjent under pseudonymet Alexander Brenning.

Mobil: 95 94 94 96
E-post: vormedal@vormedalforlag.no
www.vormedalforlag.no

Norsk skipskalender 2013
12 flotte bilder av gamle handelsskip
Kalenderen måler 32x40 cm.

Du kan bla i kalenderen ved å gå inn
på forlagets hjemmeside
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