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Innseilingen til Göteborg med Älvsborgshamnen til venstre og Göta-elven under Älvsborgsbroen til høyre.

Årsmøtet
I år blir møtestedet Göteborg.

For de av oss som har vært med en stund blir dette stort. På
den tid vi etablerte NSS - i 1973 - var Sverige et foregangsland,
med en driftig Klubb Maritim og medlemsbladet Båtologen av
høy standard og dessuten kunnskapsrike lokalforeninger.

Også på dette området lå svenskene mange år foran Norge,
seiv om vi var en større sjøfartsnasjon. Med tiden kom Klubb
Maritim til å få gode 4000 medlemmer og NSS 1700, før vi begge
opplever stagnasjon og tilbakegang i medlemstallet.

Felles for foreningene er at de først og fremst er drevet av
«båt-nerder», eller «båtologer» som er ordet svenskene har
funnet opp. Det er denne gruppen, hvor mange hver på sin
kant har ført lister, samlet informasjon og bilder innen sine
interesseområder, som har vært kjernen i begge foreninger. Og
rundt dem er en ytre gruppe av dedikerte skipsfartsinteresserte,
i men mest utenfor næringen, med interesse for skip og rederi.
Mange er tidligere seilende. Og utenfor dem de maritimt «kultur
interesserte» som ser kulturhistorie, nostalgi, som grenser inn
mot kystlag og fartøyvern.

Både Båtologen, Skipet og Länspumpen begynte som publika
sjoner med lister og oversikter, men har i varierende grad blitt
redaksjonelt utvidet med sjømannsminner og mer generelle
artikler. Ambisjonen er å gi små glimt av vår maritime historie
i hvert nummer.

Med denne forhistorie er det derfor stort å kunne samle Klubb
Maritim og NSS til en felles samling rundt deres respektive
årsmøter i mai 2014. Som det er bredt redegjort for andre steder
i bladet, så er det Västra Kretsen av Klubb Maritim som står for
selve opplegget, som dels foregår i deres imponerende lokale
Kajutan, dels på Novotel og ombord i dampskipet «Bohuslän».

Så får det vise seg om vi kan finne emner for felles prosjekter
i fremtiden. Det er jo mye svensk-norsk samarbeid, spesielt
innen skipsbygging og linjefart, og dessuten mye av den samme
struktur av lokale sjøfartsmiljøer både i Sverige og Norge. Klubb
Maritim har dessuten samlinger av stor interesse også for oss,
f.eks. tegningsarkivet som også omfatter norske leveranser fra
svenske verft.

Våre foreninger står også overfor felles utfordringer. Det går
spesielt på fortsatt rekruttering av medlemmer etter hvert som
vi opplever økende frafall på grunn av alder. De seneste årene
opplever vi sterk konkurranse fra internett, fra nettsteder for
maritime tema med posting avbilder og diskusjoner og kanskje
særlig fra Facebook-grupper av type «Sjøfolk i utenriksfart».
Ffvordan kan våre foreninger leve sammen med disse? Er de
konkurrenter eller alliansepartnere? Hvordan forholder vi oss
til dem? Og hva betyr det for våre egne nettsteder? Dette er også
en interessant diskusjon vi bør få tid til i Göteborg.

Styret håper at så mange som mulig vil ha anledning til å ta
turen til Göteborg i helgen 23.-25. mai. Det skulle være mye av
interesse. Og det burde bli en «höjdare» for oss alle.
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HORISONT
De seks siste missiltorpedobåtene av Hauk

klassen som i flere år har ligget ved Horten

Industripark på Karljohansvern, ble i slutten

av november bentet av det tyske tungløftskipet

HR Constitution.

Disse var de siste gjenværende av de

klassiske torpedo/kanonbåtene utviklet fra

Storm-klassen på 60-tallet som i rundt 40 år

utgjorde bredden i Sjøforsvaret. Det dreier seg

om KNM Terne P9BB, Tjeld P989, Jo P992,

Stegg P994, Falk P995 og KNM Geir P998

som på forhånd var blitt demilitarisert før

salget til CAS Global i England. I løpet av

fjoråret ble båtene dokksatt og malt om med

blå skrog og hvit overbygning.

HR Constitution (12767 tdw) avgikk

Horten 25. november med kurs for Newcastle.

Tidligere KNM Horten, omtalt i nr 4.13 og

av flere påpekt som bygget på Horten Verft i

1976, ligger i skrivende stund fortsatt ved kai

på Karljohansvern.

A KNM Tjeld (nærmest) og dens søstre opp

lagt på Karljohansvern, fotografert 18. oktober

2012 av Ragnar Andersen.

 To fartøyer under dokksetting i mai 2013,

foto Frode Adolfsen.

Med Sandpiper (20365 tdw) som 13

september i fjor kom til Aliaga i Tyrkia for

opphugging er det en virkelig veteran i norsk

offshorehistorie som har kommet til veis ende.

Det begynte i januar 1978 da Stolt-Nielsens

KS Seaway Sandpiper AS i Haugesund kjøpte

bulkskipet Temple Hall, bygget 1971 på

Upper Clyde Shipbuilding. Skipet ble omdøpt

Seaway Sandpiper og sendt til Rosenberg

Verft og der bygget om for tildekking av

rørledninger på havbunnen, «pipe-burying
vessel».

Gjennom 35 år har Sandpiper, som

den har hett siden 1990, vært med på en

rekke rørleggingsprosjekter og utbygginger i

Nordsjøen; i de senere år også i Sør-Amerika.

I 1990 ble skipet solgt til Sandpiper AS i

Stavanger og derfrå til det hollandskeide

Boskalis Westminster Offshore, fortsatt under

norsk flagg til 2005.

Etter anløp av Moerdijk, som fotografert av

Pilot Frans 27. august i fjor, gikk ferden videre

til Aliaga til skraping. Sandpiper og dens

menn har gjort sitt til oljeeventyret.
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Det tynnes ut i rekkene av tidligere norske

cruiseskip. Nylig er både gamle Song of

Norway fra 1970 og Southward fra 1971 gått

til hugging.

Song of Norway, levert fra Wärtsilä i 1970,

var starten på Royal Caribbean Cruise Line eiet

av I M Skaugen, Anders Wilhelmsen & Co og

Gotaas-Larsen Inc; det som med tiden skulle

utvikle seg til verdens nest største cruiserederi.

Den hadde søstrene Nordic Prince og Sun

Viking og seilte under norsk flagg til høsten

1996 da den ble solgt til britiske Airtours Sun

Cruise og fikk navnet Sundream. Deretter ble

det en mer omskiftende tilværelse som Dream

Princess, Dream, Clipper Pearl, Clipper

Pacific, Festival, Ocean Pearl og Formosa

Queen. I oktober 2013 ble den rapport solgt

til hugging i China. Fotografert av Antonio

Alcaraz Albelo i Valencia i mai 2011.

Kaptein Geir-Håvard Larsen, som i sin tid

var kaptein på Sundream, har også funnet

bilder av Southward i sin siste fase. Også

Southward bie solgt til Airtours Sun Cruises i

1995 og fikk ti år før salg videre som Perla,

The Aegean Pearl, Rio og Venus. Karrieren

stanset i Ashdod i august 2012 da skipet ble

tatt i arrest. En hadde gjerne trodd at de tyr

kiske kjøpere på auksjonen i Haifa i november

hadde tanke på renovering, men slik gikk det

ikke. Den 28. mars i fjor kom Venus til Aliaga

i Tyrkia, det det vakre skipet endte sine dager

på standen.

Foto fra Ashdod i mars 2013 av GWR52

og fra Aliaga av Selim Sam, www.maritime

matters.com

** Lb***1
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HORISONT

 I november ble klenodiet Brandbu fra

1907 - den restaurerte lastebåten på Rands

fjorden - løftet på land i Røykenvika og dekket

til for vinteren. Eieren, Roar Sundt, har fått en

håndsrekning fra Mjøssamlingene med sikte

på å oppnå vernestatus for fartøyet. Båten

er bygget i 1907 på Drammen Jernstøberi,

er på 65 fot og utstyrt med en Avance-motor

fra 1920. Det er godt å se at dette spesielle

fartøyet kommer inn under kulturminnevernet.

Foto av Åge Bjørnstad, Mjøssamlingene, som

viser Brandbu og litt av Mjøsfærgen 1923.

Den fordums rutebåt Hvaler, bygget 1892

på FMV for Fredrikstad-Hvaler Dampskibs

selskab, har de siste 18 år stått trygt på

land på Seutelvens Verksted for restaure

ring. I denne perioden er det under ledelse

av Ottar Hval Brekke lagt ned 100.000

dugnadstimer i utskiftning av plater, nytt

dekk, montering av ny Nohab maskin

og bygget nytt overbygg som kopi av det

gamle fra 1948.

Den 28. november ble Hvaler atter

satt på sjøen: Den vil få plass på Isegran i

selskap med blant andre slepebåten Fix.

Det er innført status for fredning av kystrute

skipet Rogaland fra 1929 og sjøbussen

Vestgar fra 1957. Fredningen er besluttet i

henhold til lov om kulturminner av 1978 i

samarbeid med eierne. Det ligger i premis

sene at begge fartøy vil bli ført tilbake til den

tilstand de hadde som rutegående.

Rogaland (850 brt), bygget 1929 på

Stavanger Støberi & Dok for Det Stavan

gerske Dampskibsselskab. Den seilte både i

godshurtigruten Sandnes-Stavanger-Oslo og

senere i kystruten Oslo-Bergen inntil 1964.

Vestgar (220 bt) skriver seg fra 1957, bygget

på R Høivolds Mek Verksted i Kristiansand for

Øygardsbåtane LL, Bergen, og var i rutefart

inntil 1979. Begge fartøyer eies av stiftelser/

veteranbåtlag.

Foto Rogaland av Dag Bakka jr og Vestgar
av Alf J. Kristiansen.
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Slutt for Flaggruten
Ettermiddagen torsdag 30. desember 2013 la

katamaranen Tyrving med kaptein Nils Borge

ut på den siste nordgående seiling i Flagg

ruten fra Stavanger via Føresvik, Kopervik,

Haugesund, Mosterhamn, Leirvik til Bergen.

Ved ankomst til Strandkaiterminalen i Vågen

var 150 års regulær rutefart mellom Stavanger

og Bergen slutt. Aldri mer skulle det bli mulig

for passasjerer å ta seg fram sjøveien mellom

vestlandsbyene, og derved bukket enda et

sjøgående kommunikasjonsmiddel under for

veitransport. Dessverre.

Flaggruten rakk nesten å bli 40 år før

den forsvant. Og da var den fortsettelsen av

Hydrofoilruten Stavanger-Bergen som startet

opp i 1960 av Det Stavangerske Dampskibs

selskab og Sandnes Dampskibs-Aktieselskab,

først i sommersesongen, men etter hvert på

helårsbasis. Da den gamle hovedlinjen Natt

ruten ble nedlagt i 1974, ble Flaggruten satt i

drift fra 1. juni, nå også med Hardanger Sunn

hordlandske som medeier. Hydrofoilbåtene

ble avløst av Westamaran 95 og fra 1989

av Fjellstrand-katamaraner med 34 knops

marsjfart, noe som ga 4 timers reise mellom

endepunktene.

11991 overtok HSD ruten som dette år

fraktet 314.000 passasjerer. Den storstilte

satsning på store og komfortable båterfra

Australia i 1999 endte i tragedie da nye

Sleipner kjørte på Bloksen og forliste med tap

av 16 liv.

Etter dette, og med Stavangerske som

hovedeier, var det egentlig bare et tids

spørsmål hvor lenge ruten ville holde, I 2007

gikk eierselskapene sammen i Tide ASA med

Tide Sjø som operatør. Dårligere komfort,

opphør av servering osv, samtidig med sats

ning på Kystbussen på samme distanse, førte

til den uunngåelige konklusjon: Å legge ned

Flaggruten ved slutten av 2013.

Harald Sætre var med på siste avgang og

har tatt bildene.

Bergen-storri u

-* .o *U®eSUnd~Stavangei
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Nostalgibiide fra Göteborg, trolig i mai 1965, med Stenpiren og dampskipet «Göteborg» (1891), vakre npe «Poseidon» fra Ulsteinvik og
Öekeröbolagets «Regent» (1889), med Götaverken i bakgrunnen og Frihamnen med en «Transare» til høpre.

Møtested Göteborg
Veldig mange av våre medlemmer vil ha et forhold til Göteborg. Det kan være som fordums skipsbyggerby,
livlig havneby, fergehavn, som midtpunkt i en maritim region son strekker seg nordover Bohuslän til
norskegrensen, sørover Kattegatkysten og langs Göta Älv opp til Vänern. Her er i sannhet mye historie,
men også mange andre gode grunner til å besøke byen i år.

I for første gang utenfor landets foregå ved Klippan, som er området på shopping - for det tilfelle at noen skulle
grenser og for første gang sammen med vår sørsiden av elven like ute ved Älvsborgs- være henfallen til det. Shoppere skulle ha
svenske broderforening Klubb Maritim, bron som er den ytterste portal over Göta rike jaktmarker ! Faktum er nå at Göteborg
med Klubb Maritims Västra Kretsen som Älv. Her blir vi innkvartert på Novotel, er en by med rundt 500.000 innbyggere
arrangør. At vi kommer med iet arran- som er gjort om fra det historiske Carnegie som er sentrum ien stor region, men også
gement som er arrangert lokalt betyr også bryggeri, med grei adkomst og parkering. som «nummer 2»-by etter Stockholm,
at vi kan regne med å bli tatt med på det Det går også fergen Älvsnabben mellom Det blir litt som Bergen i forhold til Oslo.
som påkaller størst maritim interesse. Klippan og sentrum. Selve årsmøte-
Dette ser vifrem til!

er er det altså at Årsmøtet 2014 Som det også fremgår fra invitasjonen fra shopping til Liseberg. Byen har mye å
finner sted, i helgen 23.-25. mai, til årsmøtet, så vil det meste av det faglige by også våre ledsagere, både av kultur og

forhandlingene og de sosiale og faglige
samlinger blir i Västra Kretsens lokaler Byen og havnen
like ved siden av. Göteborg er tradisjonelt Sveriges åpning

For oss nordmenn er det mange sider mot Skagerrak og Nordsjøen og den store
ved Göteborg, enten det er maritim nos- verden. Byen er ikke spesielt gammel,
talgi med Götaverken og Eriksberg, eller grunnlagt av Gustaf II Adolf i 1621 som
som en spennende storby med det meste ga hollandske ingeniører oppgaven med

Foto: Giovanni Trimboli



å anlegge byen. Derfor er sentrum da før Første verdenskrig, med kaiplass for utenfor elvemunningen Nordens største
også bygget omtrent som Amsterdam, Amerikabåtene. Utenfor der igjen kom containerhavn. Siste er at også Stena
med kanaler og vollgraver. Fiskhamnen. Line har fått flytteordre og skal bort fra

Den gamle byhavnen lå på Skepps- Mer moderne havneanlegg ble senere Masthuggskajen i løpet av noen år.
bron og langs Stora Hamnkanalen. Ved bygget på Hisingensiden med Sanne- Göteborg er Sveriges maritime tyngde-
Stenpirenog Träpiren hadde lokalbåtene gårdshamnen mellom Lindholmen og punkt, selv om utviklingen de siste tiårene
sin plass, mens fiskehavnen kom ved den Götaverken, deretter Frihamnen som ble har gått hardt ut over både rederier og
ytterste vollgraven, Rosenlundkanalen ved åpnet i 1922 og senere Lundbyhamnen skipsbygging. De siste par år har landet
Pustervik, ved det gamle arbeiderstrøket like ved. Men som alle andre steder også opplevd at livskraftige rederier er
Haga og der «Feskekörka» på nordsiden har de tradisjonelle havneanleggene flyttet til Danmark, mye på grunn av
er eneste minne om dette.

På 1800-tallet spredte byen seg utover.
På nordsiden av elven, på Hisingen som
er en øy som strekker seg inn i Bohuslän,
kom industrialiseringen fra 1850-tallet,
med Lindholmen Motala tvers av det
gamle sentrum, deretter Keillers Göte
borgs Mek Verkstad som ble til Göta
verken og litt lenger ute Eriksberg.

Nedenfor den opprinnelige sentrum på
sørsiden strakte byen seg gradvis lenger
ut, med kaier og havnevirksomhet, etter
hvert også kulldepoter og industri. Her
kom Masthuggskajen på 1890-tallet og
Stigbergskaien under Stigberget like

De samme områdene i dag, sett fra Lilla
Bommen, med barken «Viking» ncermest,
Sankt Erik og operaen og med elven ned
over forbi Maritiman og Citivarvet.

dødd ut, og i dag er Älvsborgshamnen rammebetingelsene.

Göteborgs indre havneområder, slik de var i 1990.
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Skandiahamnen Skarvikshamnen Ryahamnen Frihamnen

Skatidiahamum är Nordms största con- Skcmdkshamnm är den största av olje- Ryabnmum är dm äldsta av Göteborgs Frihamnm byggdes under 1920-talet. 1
tainrrbamn. Med hjälp av starka kranar hamnarna. Här ligger mänga oljebolag tre oljebamnar. I Ryabamnen ser man Dm beter Fribamnm därför att man
och ett datorsystem lastas containrarna och raffinaderier. Pirarna används till mest mindre oljebasar, bland annat bun- kan lagra varor här, inom ett särskilt !

| snabbt ombord pa jnrtygm. Lossningen bäde import och export av oljor och olje- kerbätar. Bunkerbatar aker runt och inhägnat område, utan att betala tull.
gar lika snabbt. Det kan räcka med rret- produkter. tankar andra batar. De är m sorts fly- Till denna delen av hamnen kommer alla
tio minuterfrän det att en container står tande bmsinstationer. de banamr som äts i Sverige, Norge och
pa bätm tills dm är pä väg ut ur ham- delar ar Finland. Svenskarna ärfaktiskt
nm pä en lastbil. världsmästare i bananätning. Vi äter

19,3 kilo per person och är. Fribamnm

" Kn Llndholmshamnen

g sH • M i Här sker inte nagon daglig hantering
hamnm används som reservplatsjöt

Gamia Ähsbprj, Majnabbehamnen Fiskhamnen SttgbergskaJen Masthuggskajen
I Majnabbebamncn haller loisen till. biskbamnen var fram till 80-talet ham- Härifrån till New Tork gick Svenska Härifrån gar flera färjor dagligen till
Här bar också Stena l.inc sin nen ditfisketralama stävade igryningen Amerika Uniens fartyg ända fram till frederikshavn i Danmark. Varje ar aker
Tysklandsterminal, varifran färjor gar med lastrummen fulla av nyfangad fisk. 1975. 8 dygn tog den lyxiga resan över mer än 2 miljoner mämiiskor den här vapen,
till Kiel dagligen. Nu kommer fisken med lastbilar till Atlanten. Idag är det hemmahamn för

Fiskbamnen for art säljas och förpackas. Sea Cats snabba katamarancr.

< ; fege '' • 2 -



Enda ef storslått bilde fra Göteborg, tatt i mai 1946 med Svenska Lloyds nye London-båt «Saga» ved Stigbergskajen og med Lindholmen rett
over elven og Götaverken like ovenfor, hvor vi ser «Stella Polaris» i en av flytedokkene. Ute på elven ligger Transatlantics «Yarrawonga» og
norske mt «Polykarp» (1931) som den var innbraktfra Storebælt med krigsskade. Den skulle gjenoppstå som «Wilstar». Göteborgs Konstförlag

Varven rederikontorene for å seige sitt prosjekt de største skip, med Götaverkens Arendals-
Kontakten mellom svenske verft og nor- for en motortanker på 7900 tdw. De hadde varv utenfor byen som en moderne
ske rederier kom for alvor i stand midt vært innom flere rederier før de kom til skipsfabrikk, innviet i 1963 og senere med
på 1920-tallet. Selve gjennomslaget skal et av de mindre, Hagb Waage, hvor skips- Eriksbergs store byggedokk. Men med
ha vært i 1925 da direktør Hugo Ham- reder Hjelm Waage var interessert. De shipping-krisen på 70-tallet fait markedet
mar og salgsdirektør Ernst A Hedén på ble enige om en pris på SEK 2,1 million for store skip bort. Ut fra en forutsetning
Götaverken kom til Oslo iet salgsfremstøt. (den gang norske og svenske kroner var om at krisen ville gli over innen 3år gikk
De hadde med seg skipsmegler Hans H like mye verd). Kontrakten resulterte i staten inn for å sikre arbeidsplassene og
Blehr som døråpner da de dro rundt på Raila, levert i 1926. samlet verkstedene i 1977 i det statseide

Ved Maritiman ligger ms «Fryken»
(1200 tdw), bygget 1938 for Svenska Lloyd.
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Foto: Dag Bakka jr

De neste årene utviklet det seg mange Svenska Varv. Eriksberg og Lindholmen
og nære bånd mellom norske redere ble nedlagt rundt 1979, mens Götaverken
og svenske verft, spesielt Götaverken ble lagt om til offshore og lagt ned i 1989,
og Eriksberg, men også Lindholmen, mens Citivarvet inne i byen fortsatte som
Kockums i Malmö og Öresundsvarvet i reparasjonsverft. Bare i Göteborg forsvant
Landskrona. På 1930-tallet var 65 prosent 10.000 arbeidsplasser med nedleggelsen
av Götaverkens leveranser og 45 prosent av verftene.
av Eriksbergs for norsk regning (og 80
prosent av Kockums og 90 prosent av Men om verftene forsvant, så beholdtGöte-
Öresundsvarvets). borg sin posisjon som havneby. Fra slutten

Under 50-og 60-tallet var Göteborg viktig gradvis forskjøvet til Skandiahamnen
både som havneby, for dokksetting og ved Älvsborgsfjorden på Hisingen utenfor
reparasjoner og for nybygg, med betyde- selve byen. Her ligger Skandinavias største
lig norsk trafikk og norsk sjømannskirke. containerhavn som årlig omsetter 900.000
Svært mange norske sjøfolk må ha vært containere og Älvsborg Roro-hamn. Innen
innom byen og havnen, gått om bord her havneområdet går også 20 millioner
eller mønstret av. tonn olje og oljeprodukter, slik at samlet

De svenske verkstedene foretopk store godsomsetning i dag er på 43 millioner
investeringer for å følge med i kampen om tonn.

på 1960-tallet ble havnevirksomheten
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Byen har også maritime severdigheter
som Maritiman ved Lilla Bommen med
en samling av sivile og militære fartøyer,
fra SALs feeder-passasjerskip Marieholm
(1934) og lastebåten Frpken (1938) til jage
ren Småland (1952), ubåten Nordkaparen
(1962), slepebåten Herkules (1939) og en
del andre fartøyer. Se www.maritiman.
se for detaljen

Like i nærheten ved Lilla Bomman
ligger 4-mast-barken Viking, bygget 1907
i København som fraktførende skoleskip
for Østasiatiske Kompagni og fra 1929 til
1951 eiet av Gustaf Erikson i Mariehamn,
før den havnet i Göteborg.

Göteborgs Sjöfartsmuseum i sin stase
lige bygning fra 1935 lyder i dag navnet
Sjøfartsmuseet Akvariet og holder til i
Gamla Varvsparken ved Stigbergstorget,
altså mellom Novotel og sentrum. Åpent
1000 til 1700, unntatt mandager.

Bohuslän
Skjærgården nordover Bohuslän opp mot
Østfold opplever en selvfølgelig best fra
båt. Men med bil er det heller ikke så verst,
spesielt i slutten av mai før turistsesongen
setter inn.

Marstand lengst i sør skriver seg
tilbake til 1200-tallet og var inntil 1658
Norges sørligste by. Øyene Tjörn og Orust
har særlig på vestsiden hatt et maritimt
miljø som på norskekysten med fiskeri
og fraktfart.

Skärhamn på Tjörn utviklet seg til
tyngdepunktet for den svenske nærsjø
farten med en betydelig flåte og med
rederier som har vokst seg store. Seiv om
Transatlantic (tidligere B&N Nordsjöfrakt)
er flyttet bort under andre eiere (Christen
Sveaas), så holder tankrederiet Tarbit
Shipping AB og Charterfrakt fortsatt til
her. Her finner du også et velassortert
maritimt antikvariat, Antikvariatet i

Skärhamn, drevet av Peter Skanse, se slutten av mai bli en reise med mange
www.maritimebooks.se. Det ligger på vest- opplevelser av høyt forskjellig slag.
siden avhavnen, like før akvarellmuseet.
Sett av god tid. Dag Bakka jr

Skärhamn på Tjörn var tyngdepunktet for nærsjøfarten i Bohuslän; her slik havnenfortonet
seg rundt 1960.

Skärhamn i dag, hvor Ipsibåtene har overtatt, men hvor det fortsatt er shipping-virksomhet.
Antikvariatet ligger på vestsiden av havnen til høpre i biidet.

En gang Norges sørligste hp, sjarmerende
Marstrand.

bake til fastlandet, og lengst ute (via gratis
ferge over Gullmarsfjorden) ligger Lysekil
(ca 7500 inb) som er en trivelig vendt mot
havet og med sin havn. Kungshamn og
Smögen er kanskje lettere å nå med båt og
krever en viss deviasjon med bil, og videre
«sørlandssamfunn» som Hamburgsund,
Fjällbacka og Grebbestad (fortsatt med
eget rederi) før Strömstad med alle sine
norske shoppere.

Fortsetter du nordover kommer du til-

I det hele kan en tur til Göteborg i
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På 30-tallet stod Ditlev-Simonsen-rederiene frem blant landets ledende rederier med moderne tankskip og cargolinere som «Vito», levert fra
Götaverken i 1937.

Ditlev-Simonsen-rederiene I
Av Dag Bakka jr

Høsten 1902 flyttet rederiet John P Pedersen & Søn og de to rederne, Christian P Staubo og Olaf
Ditlev-Simonsen fra Staubø til Christiania. Derved kom de to rederfamiliene til hovedstaden hvor

de siden skulle sette spor etter seg i shipping, men også i samfunnsliv, idrett, politikk og kulturliv.

Det er ingen tvil om at særlig Olaf Gundersen (også svigersønn av John P. Et uttrykk for hans generelle anseelse var
Ditlev-Simonsen skulle komme til Pedersen og skipsreder) som snakket om utnevnelsen av regjeringen som meglings
å utfolde seg i hovedstadens større sjømannslivet, og.moren som også hadde mann ien fastlåst konflikt mellom norske

miljø. Han var ved flyttingen 37 år, partner seilt med til fremmede verdensdeler i sine og utenlandske ruterederier om fraktsatser
iet dampskipsrederi i rask ekspansjon, unge år. Dessuten ble det mye snakk om på Nordsjøen.
og slo seg først ned i Oscarsgate 78, like både Staubø og Hvaler.
bak Slottet. Familien talte hans hustru Olaf seiv hadde vært med ved stiftelsen V* ma se Pa °§ Magdalenas barn.
Magdalene, datter av John P. Pedersen, av Kristiania Dampskibsrederforening i Halfdan 1894
og fem barn med et sjette som meldte sin 1905 og Norges Rederforbund i 1909 og Olaf Christian (Tit) 1897
ankomst i april 1904. Deretter skulle det satt i styret begge steder. 11911 ble han John Peder 1898
komme ytterligere tre. Det var således et valgt inn i Kristiania bystyre og formanns- Aage Wilhelm 1900
aktivt familieliv. skap og var med her i åtte år. Han la ned Bergithe (Berit) 1902

Fra 1907 hadde familien standsmessig mye arbeid i Jubileumsutstillingen på Aasta 1904
bolig i Gyldenløves gate 51. Den eldste, Frogner 11914, som blant annet resulterte Sverre 1906
Halfdan, forteller i sin bok «En reder i opprettelsen av Norsk Sjøfartsmuseum. Ingerid (Dokka) 1908
ser tilbake», om barndommens maritime Dessuten medlem i Oslo Handelskammer Eva (Vav) 1910
påvirkning, med besøk av onkel H.M. og Oslo Havnestyre.

 j 0 SKIPET NR. 1 - 2014

Foto: Warwick Foote

// \!/ .* V £

~-V  •-    «&«* r " -- .-..i4Jn- r . ,i -  "•*.' .   '-• • - "• ..' * ~s- .. ij • - :

 



Av disse skulle tre gå inn i shipping
(Halfdan, Olaf og Sverre), en i sjøforsik
ring (Aage), mens flere av jentene med
tiden giftet seg i det samme miljøet. Men
det var også en kulturell åre, hvor John
studerte litteratur på Harvard og senere
ble forfatter og sceneinstruktør. Mer om
dem etter hvert.

Det må ha vært en aktiv søskenflokk
som kom til å hevde seg på flere områder,
spesielt i idrett. Olaf jr ble medlem av
Sportsklubben Ready som 11-åring og viste
først interesse for hoppsport og tennis, før
han og brødrene kastet seg over bandy.
Han ble norgesmester allerede i 1913 og
var med å vinne NM hele 11 ganger frem
til 1927. Også de fire brødrene var med på
flere av disse NM-lagene, og i NM-finalen
i 1925 bestod Readys seierlag av fem brødre
Ditlev-Simonsen (Halfdan, John, Olaf,
Sverre og Aage) og to andre. Til sammen
ble det 36 bandymesterskap, og den eldste,
Halfdan, toppet listen med 13 gull.

Men ikke bare bandy. Høsten 1915 ble
både Olaf og Halfdan tatt ut til landslaget
i fotball mot Danmark i København.
Halfdan kom til å spille syv landskamper i
fotball og Olaf fem. I tillegg drev Halfdan
med tennis og var president i Norges
Tennisforbund fra 1923 til 1926.

Av jentene forble Bergithe ugift, Aasta
giftet seg med grosserer Magnus Haakon
Blikstad, Ingerid med Ivar A. Gundersen
og Eva med assuransemegler Arvid Berg
vall. I det hele ble det spunnet litt av et nett
av förbindelser innen Oslos shippingmiljø.

I shipping ser vi at Olaf i 1909 gikk inn
som aksjonær og sikkert også støttende
kraft i rederiet AS Start, etablert av hans
bror Aksel Thomas Simonsen (1871-1957).

Gpldenløves gate 51, Olaf Ditlev-Simonsens hjemfra 1907.

Han hadde senest vært skipsfører i John
P. Pedersen & Søn og hadde bestilt et
dampskip fra Akers Mek Verksted som
ble levert i august 1909, ds Start (1000 tdw),
før interessen svingte mot secondhand
jern- og stålseilskip. I løpet av 1909-11
ble hele seks store skip innkjøp, slik også
John P. Pedersen & Søn gjorde. Olaf skriver
i sine erindringer at slike skip, drevet av
erfarne norske skipsførere og med rimelig
drift, kunne gi nesten like godt prosentvis
utbytte som dampskip, men av et vesentlig
lavere kapitalinnskudd.

Halfdan
Den eldste av sønnene, Halfdan, hadde
gått første klasse på skolen på Borøya før
han ble plassert hos tanten, Elisabeth gift
Borgen, en søster av moren, og begynte
i tredje klasse på Vestheim skole i Kris
tiania. Overgangen gikk greit, ikke minst
på grunn av god oppfølging fra tante

Elisabeth. Etter at faren var ferdig med å
organisere flyttingen til hovedstaden kom
han og resten av familien etter.

Etter middelskolen (trolig i 1909) fikk
Halfdan være med faren til England hvor
de i Newcastle overtok en stor jernseiler
for John P. Pedersen & Søn. Deretter ble
det to-årig artium på St Hanshaugen skole
fulgt av to år på Kristiania Handelsgym
nasium. Forsommeren 1913 var han ferdig
og klar for det virkelige livet.

Jeg har alltid ment at det eneste riktige av en far
er å slippe guttene til snarest mulig, så de kan
bli selvstendige mennesker, føle ansvar for sitt
fremtidige arbeide og få anledning til å høste
tidlig erfaring. For mitt vedkommende var jeg
nokså sikker på at min eldste sønn Halfdan
nettopp ville være av den støpning at han - med
noen støtte og hjelp fra begynnelsen av - ganske
snart ville klare seg seiv,

skriver Olaf Ditlev-Simonsen i «En sjøgutt
ser tilbake».

I samråd med faren var det lagt opp et
års intensiv praksis. Først i Hamburg, i
firma Loesner & Co, som var en betydelig
befrakter av seilskip. Praksisen her var
triviell, å skrive ut brev på maskin, men
inntrykkene fra sjøfartsbyen Hamburg
var sterke. Etter en tid kom han seg over
til Rob M. Sloman jr som var agenter for
Den Søndenfjelds-Norske Dampskibs
selskab, til en mer givende praksis. Julen
1913 var han hjemme i Kristiania, hvor
han diskuterte de videre planer med faren,
og deretter bar det til London for megler
praksis hos H. Clarkson & Co. Faren

Halfdan Ditlev-Simonsens første skip,
Vestheim, levert i juli 1914 fra Akers.

Bilde fra «En sjøgutt ser tilbake:

Foto fra «En reder ser tilbake»
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Fruktskipet «Vildfugl» (1906) hle overtatt i 1915 og seiltefor rederiet til 1933. ukjent fotograf

hadde da bestilt en lastebåt fra Aker og
et fruktskip fra Stavanger Støberi & Dok.

Mens unge Halfdan dro tilbake til
London ble AS Vestheim stiftet som
rederiselskap 17. januar 1914 med aksje
kapital på 115.000 kroner og med farens
venn grosserer Sigurd Astrup som styre
formann og brukseier Jacob Berg og A.T.
Simonsen som øvrige styremedlemmer.

Hos Clarkson, i Leadenhall Street i
City of London, var nordmannen Thode
Fagelund sjef for megleravdelingen, mens
Osborn Holmden og Karl Knudsen bar
hovedtyngden av det daglige arbeidet.
Halfdan skriver at han via faren hadde
fått ordnet med lov til å gå i arkivet for å
se på viktige befraktninger. Notater som
han skulle ha stor nytte av senere.

På forsommeren 1914 vendte Halfdan
tilbake til Oslo. Her ble Halfdan Ditlev-
Simonsen & Co (HDS) etablert 4. juni
1914 med far og sønn som innehavere.
Med 5000 kroner i arbeidskapital fikk
Halfdan kontor i en gammer trebygning
i Kongensgate med onkel A.T. Simonsen
og skipsmegler O.M. Milberg fra Borøya
som nærmere naboer på gangen. Det
første skipet, døpt Vestheim (1050 tdw) lå
klar ved Akers i juli 1914 og var allerede
sluttet på et time-charter gjennom Harald
Isachsen hos Clarkson.

Halfdan var alene på kontoret med
drift, operasjon og regnskap, og ble trukket
inn i den faste lunchpause med faren og
sine to naboer på gangen. JPP holdt fortsatt
til på Lysaker, inntil Sjøfartsbygningen
stod ferdig i 1915 og alle rederiene fikk
kontorplass her.

Rundt årsskiftet 1914/15 ble Halfdan
mnkalt til verneplikt i Garden. Det ble
da nødvendig å ansette en assistent, R.L.
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Henriksen, som på sin side drev med
spekulasjoner i tegningsretter, men han
fikk ordnet seg med fri relativt ofte for å
holde et øye med virksomheten. I Garden
møtte han en 23-årig bondegutt fra Toten
som hadd gos merkantil praksis, Christian
Fossen, og da de dimiterte ble han ansatt
hos Halfdan som kontorsjef.

Det må også nevnes at Olaf Ditlev-
Simonsens eksempel med rederietablering
ble fulgt av hans kompanjong i John P.
Pedersen & Søn (JPP), Christian P. Staubo.
Han fulgte samme oppskrift og startet et
nytt rederiselskap sammen med sin sønn
Helmer Staubo, registrert som AS Hav i
mars 1915, med Halmer Staubo & Co som
disponentselskap.

Verdenskrig
Imidlertid kom den spente politiske situa
sjon på Balkan til å utløse en storkrig i be
gynnelsen av august, noe som fullstendig
skulle forandre på rederiets driftsforhold.
Det førte i første omgang til usikkerhet
og opplag, men deretter til knapphet på
tonnasje og et stadig strammere marked
med høyere frakter og skipsverdier. 1 løpet
av 1916 slo konjunkturoppsvinget over i
inflasjon og jobbetid med sterk prisstig
ning, lønnspress og tiltakende knapphet
på importerte varer.

Halfdan opplevde krigens utvikling gjen
nom AS Vestheim. Sammen med faren
hadde han tatt en andel i ds Skarpsno
(2800 tdw) fra 1889 som i februar 1915 ble
kjøpt av onkel A.T. Simonsen. Ved salget
noen måneder senere satt han igjen med
en gevinst på 50.000 kroner - og hadde
aldri noen gang følt seg så rik.

Etter at han sommeren 1915 ble fri fra
Garden fikk han gjennomført en emisjon i

AS Vestheim som firedoblet aksjekapitalen
til 1,6 millioner kroner.

Sommeren/høsten slo han til i markedet
ved å kjøpe fire tidsmessige fruktskip i
løpet av noen måneder. Det var Belize
(1450 tdw), Tana (1454 tdw) og Sjoa (1500
tdw), bygget i 1902-06 og med certepartier
i fruktfarten mellom Mellom-Amerika og
USA. De endret navn til Vanja, Vildfugl
og Vika, henholdsvis, og bekreftet derved
rederiets navnevalg med navn på V.

D/S Vikable solgt til onkel A.T. Simonsen
utpå høsten 1915 og erstattet av en ny Vika
(1350 tdw), tidligere Tista fra 1902, samt
nybygget Vilja (1400 tdw) fra Stavanger
Støberi & Dok i desember 1915. Endelig
kom det kontraherte fruktskipet fra FMV,
Vav i juli 1916.1 tillegg ble det i desember
1915 kjøpt en 1000-tonner, Breim. Dette
var for øvrig i Halfdans mest aktive tid
som fotballspiller med deltakelse på
landslaget.

Sett utenfra må vi ha lov til å tro at stra
tegien i HDS ble lagt i samråd av far og
sønn, og den skiller seg noe fra de andre
norske rederiers. Dette fordi hovedvekten
fra 1915 ble lagt på fruktskip i amerikan
ske farvann og fordi rederiets oppkjøp
skjedde over en kortere periode i siste del
av 1915, på et tidspunkt da skipsverdiene
ganske visst hadde begynt å stige, men
ennå hadde en god vei igjen til toppen.

Det var samtidig en forsiktig ledelse
med vekt på sikker og langsiktig befrakt
ning langt borte fra krigssonen og som
holdt seg unna den mer spekulative
boomen i tonnasjekjøp. Befraktningen til
United Fruit Co og andre fruktbefraktere
gikk i stor grad gjennom Joachim Grieg
& Co's Oslo-kontor, ledet av skipsmegler
Hans H. Blehr. Det er åpenbart at Olaf
og hans svoger Christian R Staubo holdt
seg nært til Grieg, fra levering av Beacon
til JPP i 1901 like frem til 1940.

Men det skulle vise seg at de amerikanske
certepartiene ble mer problematiske etter
hvert som krigen utviklet seg. Det kom av
at tidscertepartiene kom i klemme i en
tid med økende hyrer og generell pris
stigning. Bare i liten grad fikk rederiene
kompensert utgiftsökningen som ble utløst
i det krigførende Europa, og samtidig fikk
en heller ikke del i et stadig strammer
fraktmarked.

Dette førte til at HDS sitt fokus på
fruktfarten ble tonet ned utover i 1916.
Nybygningen fra FMV i juli 1916, Vav, ble
eksempelvis sluttet i europeiske farvann
til vesentlig bedre frakter, men også større
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risiko. Virksomheten i rederiet ble etter
hvert mer lik norsk skipsfart forøvrig,

Dette betydde at også HDS kom til å
ta del i skipstransaksjoner til stigende
priser og også opplevde sine krigsforlis.

De to minste skipene, Vestheim og Breim,
ble solgt allerede vinteren 1916, fulgt av
fruktskipet Vanja utpå våren. I februar
1917 ble Dagfin (1950 tdw) kjøpt fra John
P. Pedersen & Søn, men solgt videre til
Bergen i august.

Den store transaksjonen dette året, i
et opphetet marked, var kjøpet av frukt
skipene Jose og Juan (1600 tdw, bygget
1908) fra AS Vestindien til en pris på
nærmere 1 million hver. I dette tilfelle
dreide det seg igjen om skip som skulle
fortsette i fruktfarten.

Rederiet mistet dette året to skip ved AS Vestheim ble i 1918 styrket ved emisjon Stolt-Nielsen, A.T. Simonsen og Wetlesen
krigshandlinger. Vilja ble torpedert 5. og dobling av kapitalen til 3.2 millioner & Co, foruten Vestheims tre.
april 1917 av tysk ubåten uten varsel i kroner, hvorav halvparten ble innbetalt
innseilingen til St. George kanalen (mel- i første omgang. Rundt 1916 ser vi at HDS også begynner å
lom Wales og Irland) på reise fra Gambia I løpet av 1917 tegnet selskapet kon- markedsføre seg som befraktningsmegler
til Liverpool med jordnøtter. Skipet fløt trakter på tre 3500-tonnere fra Osbourne, ved siden av rederivirksomheten. Halfdan
på lasten, men ble sendt til bunns med Graham Sn Co i Sunderland. Dette var store hadde jo seiv arbeidet hos Clarkson i
kanonild. En omkom. singledekkere av nokså konvensjonell London og hadde således både erfaring i

Samme skjebne fikk rederiets nyeste type, med riggarrangement av FMV- megling og dessuten sannsynligvis også
fruktskip, Vav, da den 4. desember 1917 type, altså bomposter plassert på bakk, en del gode kontakten Etter alt å dømme
lå ved Black Rock i Irskesjøen på vei fra midtskipshus og poop, med store åpne ble meglerforretningen drevet av ansatte
Glasgow til Rouen med stål. Her strøk dekksareal for dekkslast. Det var bestilt meglere.
19 menneskeliv med, mens bare to ble minst 11 slike for norsk regning, hvorav I krigsårene våknet det fra 1916 til
reddet. fem for Fearnley Eger og en hver for en stor norsk interesse for å skaffe seg

Npbpgningen «Vav» for utgående fra Fredriksstad Mek. Verksted sommeren 1916, foreløpig uten nasjonalitetsmerker.

Fruktskipet «Juan» (1908) ble kjøpt i 1916 sammen med søsteren «José». Foto via Per Msaker
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Fra sjøsetningen av «Vav» i 1916, fra venstre GustafAsplin, Mosse Broch (som Halfdan skulle
gifte seg med året etter) og Celina Mathiesen.

förbindelser i USA, både for skipsbygging Den nest eldste, Olav - omtalt som
og for import til landet. Vi ser at Halfdan «Tit» i familiekretser, gikk ut fra Kris
var involvert iAS Norwegian American tiania Handelsgymnasium og fikk et
Shipping Co, et selskap som ifølge hans kortere trainee-opphold ute før han i
egen bok ble stiftet for å kontrahere 1917 ble ansatt i JPP og året etter tatt
skip, men som ikke kom i aktivitet før opp som juniorpartner samtidig med
etter krigen. Helmer Staubo. Han giftet seg i 1920 med

Ved fredsslutningen i november 1918 Hieronymus Heyerdahl.
hadde AS Vestheim en gjenværende flåte I Kristiania adressebok for 1918 ser vi
på fire fruktskip, samt de tre kontraktene ellers at den nest eldste av brødrene, John
i Sunderland. Under mer normale forhold Ditlev-Simonsen, som da var 20, også drev
ble det dessuten bestilt et stortrampskip i shipping, som ansatt og kanskje påtenkt
på 8800 tdw fra Richardson, Duck &Co som arvtaker hos onkel A.T. Simonsen,
i Newcastle. Kort tid senere brøt han imidlertid av og

På privatfronten hadde Halfdan giftet Hjemme i Gyldenløves gate opplevde
seg 18. oktober 1917 med den 20 år gamle Olaf senior at hans hustru Magdalene
Grace Elizabeth Eleonore «Mosse» Broch. døde 1. mai 1920. Hun døde fra ni barn,
De slo seg ned i Neubergsgaten 6, hvor de hvorav de to yngste ennå ikke var kon
fikk sitt første barn i august året etter, døpt firmert. Det ble til at søsteren Dagny,
Olaf etter farfaren. Det er denne Olaf dy. John P. Pedersens yngste datter og som
som kom til å arve slektsgården Putten på allerede var enke, kom for åta seg av
Hvaler. Senere kom også datteren Grace barneflokken. Året etter giftet Olaf seg
i 1921 og Halfdan i februar 1924. med Dagny; de var da henholdsvis 56 og

AS Vestheims flåte 1920
SKIP

ds VILDFUGL 1454 06 FMV 4.33 oph Grimstad

dsVIKA 1350 02 B&W 8.34 oph New Orleans

ds JOSÉ 1650 08 Framnæs 11.33 oph Norge

dsJUAN 1600 08 Nyland 11.33 H Olsen, Flaugesund

ds 3500 21 Osbourne kansellert 1920

ds 3500 21 Osbourne kansellert 1920

ds 3500 21 Osbourne kansellert 1920

ds 8800 12.20 Richardson, Duck lev som Vestheim
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3500 21 Osbourne kansellert 1920

BYGGET

Else Heyerdahl (21 år), datter av hr.adv.

valgte å gå inn for litteratur og drama.

46 år gamle.

UTGANG

Fra «En reder ser tilbake»

Mellomspill i trampfart
De gode tider etter Første verdenskrig
raste rammen høsten 1920 og vek veien
for en smertefull etterkrigskrise med
depresjon, svikt i forbruk og etterspørsel
og påfølgende innskrenkinger, konkurs
og arbeidsledighet. Norge skulle bli sær
lig hardt rammet, dels på grunn av den
oppskrudde boom og inflasjon og dels
også fordi kroneverdien gjennom en stram
økonomisk politikk ble presset tilbake til
førkrigs paritet med Pund sterling. Det
førte blant annet til at norsk eksport og
dels også skipsfart ble lite konkurranse
dyktig.

For skipsfarten skulle det derfor bli
vanskelige år, og faktisk skulle hele
perioden fra 1920 til 1937 være preget
av grader av krise.

IHDS gikk rederidriften sin gang i 1920,
hvor de fire seilende skip alle seilte på
USA. Med konjunktursammenbruddet
ble det om å gjøre å redusere forpliktene
med nybyggene i England. Først av sted
til Osbourne, Graham & Co:

Jeg følte meg nokså liten den dagen i Sunder
land da jeg alene møtte verkstedets ledere og
representanter for de tre maskinbyggere pluss
advokater. Det var en stor sak for oss, for skulle

vi bli nødt til å bygge båtene, som heldigvis ikke
var påbegynt, måtte det gå galt. Det lykkedes til
slutt å overbevise herrene om at de var best tjent
med å annullere, og vi slapp fra det med å gi fra
oss den innbetalte depositum.

De 700.000 kroner innbetalt 700.000
kroner gikk derved tapt.

Det store skipet fra Richardsons, Duck
& Co i Newcastle var inngått til fast pris
GBP 226.000, hvilket kom rederiet på
3.611.000 kroner. Skipet ble levert som

Halfdan Ditlev-Simonsen
på 1930-tallet.



Vestheim i desember 1920 og var med sine
8800 tdw rederiets største og dyreste. Etter
en transatlantisk rundtur ble det opplagt
i Rotterdam for salg. Det ble her funnet
en løsning som involverte verkstedet og
også John P. Pedersen & Søn (JPP), som
hadde et søsterskip i ordre. Løsningenble
at JPP fikk kansellert skipet mot et større
gebyr, mot rederiet kjøpte ds Vestheim for
2,4 millioner. Skipet ble på nå satt i fart
for JPP som Dagfred. Til sammen førte
kontraheringene i England til et tap for
AS Vestheim på vel 1.9 millioner kroner.

Av denne grunn ble AS Vestheims aksje
kapital gradvis nedskrevet, i oktober 1921
til 2.560.000, i februar 1923 til 2.304.000 og
i november samme år til 2.048.000 uten
tilbakebetaling. Endelig ble den i oktober
1924 skrevet ned til 1.792.000, denne gang
fikk aksjonærene utbetalt beløpet.

Hva skulle rederiet satse på?
Det ser igjen ut til å ha blitt lagt en slags

felles linje i rederikontorene i Sjøfarts
bygningen, hvor både JPP, HSD og også
Helmer Staubo & Co og A.T. Simonsen
var i stand til å utnytte mulighetene på
det vanskelige markedet i 1921-24 med å
anskaffe moderne skip til rimelige priser.

Og hvilken tonnasje ble det satset på?
Jo, konvensjonelle småtrampskip i stør
relsen 1800-3500 tdw, stort sett overtatt
via banker eller fra verksteder som satt

med halvferdige byggeprosjekter. I alt
kjøpte de fire rederiene 13 slike skip for
drift på Europa, men også transatlantisk
og i amerikansk fart.

HDS overtok i 1921 Vanja (2230 tdw), hol
landskbygget fra 1918 fra det skadeskutte
Rederi AS Vestlandske Lloyd i Stavanger,
hvor også onkel A.T. Simonsen forsynte
seg med to søsterskip. Skipet ble kjøpt av
AS Norwegian American Shipping Co,

men etter kort tid overdratt til AS Vest- For å utvikle en lønnsom virksomhet
heim. Deretter ble Norwegian-American hadde John P. Pedersen & Søn i 1922
awiklet og kapitalen tilbakebetalt. anlagt en linje mellom Østersjøen og

Fra et Fredrikstad-rederi ble Capax vestkysten av Storbritannia, «Scandi
overtatt og omdøpt Vilja (1875 tdw) og navian Manchester Line», sammen med
endelig ble det i 1924 bestilt et nybygg Ditlev-Simonsen og Staubo. Linjen kom
på 1850 tdw av standardtypen fra Moss i konkurranse med Thor Thoresens linje
Værft, levert som Vav i 1925. Dette var skip og ble oppgitt etter et år.
som hadde vært omsatt til 2,5 millioner Al1 ,. ,, , , ... , rAlle disse skip ble kostbare og ikke noen god for
kroner under jobbetiden i 1916/17, men retntog men under de forhold som da hersket
som nå gikk for 7—800.000 kroner. med bankfallitter og annen uro her hjemme,

Beslutningen om å sikre seg gode Og faste verdier. Det som imidlertid hovedsakelig

konkurransedyktige skip til rimelige bidro sitt til at disse relativt kostbare skip ikke ble

priser var jo åpenbart riktig, men resul- den forretning som kalkulert med, var kronens

tåtene skulle bli forpurret av en annen hurtige stigning,

utviklingstrend, nemlig sentralbanksjef
Nikolai Ryghs hardhendte politikk for skrev Olaf senior i «En sjøgutt ser tilbake»,
å redusere pengemengden i landet og Av denne grunn ble dette «småtramp-
styrke kroneverdien. Dette slo dessverre eventyret» noe av et mellomspill hvor
sterkt negativt ut for denne type arbeids- skipene ble solgt fra 1926/27.

«Vilja» (1875 tdw) hørte til de moderne småtrapskip som ble kjøpt i 1922-25; hygget på Akers
i 1916 SOm «CapaX». Ukjent fotograf

Fra Bølingshavn på Hvaler på 1920-tallet,
med Høeghs butikk ved kaien. Fra venstre
Vera Ditlev-Simonsen (gift med John P) og
Ditlev-Simonsen-søstrene Aasta og Eva
(Vav).

krevende skip under norsk flagg, som
mistet konkurranseevne. De økonomiske
resultater ble derfor temmelig marginale;
om ikke tap, så i hvert fall en veldig kniv-
ing for å holde nede kostnadene for å
oppnå et marginalt resultat.

måtte man søke å plassere selskapets midler i

Foto: Olaf Gram og Per Ditlev-Simonsen
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Ekspansjon i tank
1 1923-24 ble de første kontraheringene
av tankskip arrangert etter krigen, anført
av rederier som Westfal-Larsen & Co,
A.F. Klaveness & Co, Knut Knutsen OAS,
Hagb Waage og andre. Dette resulterte
i leveringer fra 1925, som de første i en
bølge av norske tankskipsinvesteringer
som kulminerte i 1930/31. Sentralt stod
flere av Oslos meglerfirma, anført av
nye firma Blehr & Tenvig, Conrad Boe,
Hjalmar Bjørge, Lorentzen & Co, A.O.
Andersen m.fl., som etablerte kontaktene
mellom Londons tankmeglere som Davies
& Newman, Howard Houlder, John I.
Jacobs osv. og norske rederier.

AS Ocean, disponert av John P. Pedersen
& Søn, fremforhandlet i august/september
1926 sine to første tankskipskontrakter og
var således blant de første oslorederiene
som gikk inn for tank på bred front.

Fra Olaf seniors bok «En sjøgutt ser
tilbake» og fra Christian P. Staubos skriv
«Hvad jeg skylder min far» synes det å
fremgå nokså klart at de to eldre neppe
var pådriverne i tank. Det var trolig
juniorpartnerne Olaf Ditlev-Simonsen jr
og Heimar Staubo som stod for tanksats
ningen. Også Halfdan-Ditlev-Simonsen
fulgte denne linjen i enda sterkere grad.

Det spesielle med oljetransporten var at
den var det eneste segment av verdens
handelen som var i vekst gjennom mellom
krigstiden. Oljetransporten var imidlertid
kontrollert av et fåtall store oljeselskap og
en del mindre importører, mens storparten
av tankflåten var eiet av oljeselskapene.
De relativt få privateide tankskip som
fantes hadde jevnt over gjort det godt,
men var helt avhengig av et begrenset
antall tankbefraktere. Dertil var tankskip
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Sportklubben Readys NM-lag i bandy i 1925, fra venstre Aage, John P, Sam Knudtzen og Nils
Hertzberg, og Halfdan, Sverre og Olaf.

kostbare å bygge og var dessuten å regne
for spesialskip som ikke kunne brukes
til annet.

Samtidig åpnet det seg muligheter for
lengre befraktning på 2,3,5 og inntil 10 år,
noe som var uvanlig i tørrlast. Det kunne
gi sikkerhet for inntjening, samtidig som
verkstedene stod i kø for å levere tankskip
og kunne ordne med kreditt. Dette var et
handlingsrom som norske redere utnyttet
i sterk grad, og som gav Norge til en
ledende rolle når det gjaldt «uavhengige»
tankskip med over 18 prosent av verdens
tankflåte i 1939.

Vi ser at årene 1926-30 skulle bli den store
ekspansjonen for Ditlev-Simonsens rede
riforetak. Nye selskap ble etablert, skip
bestilt og befraktet. Det meste av dette

(

Vilja var ikke for vel kornmet i fart før
Halfdan var i Göteborg i april 1928 og
bestilte skip nummer 2: en 9800-tonner fra
AB Götaverken. Dette ble plassert i Skibs-
AS Sydheim som konstituert i oktober

kom til å skje i regi av Halfdans rederi,
mens AS Ocean ble ført videre med en ba
lanse mellom tank- og tørrlast. På mange
måter virker det som Ditlev-Simonsen
familien samlet sterkere rundt sine egne
rederiselskaper. For å kunne gjennomføre
en slik ekspansjon med ikke mindre enn
syv tankkontrakter var det nødvendig å
etablere nye selskaper og bringe inn ny
kapital.

Skibsaktieselskabet Nordheim ble
stiftet 30. november 1926 med 1 million
kroner i kapital. Styret var, som i Vest
heim, Sigurd Astrup, Gunnar Holst og
onkel A.T. Simonsen. AS Vestheim ble
største aksjonær med 60 prosent av kapi
talen, noe som gav familien kontroll med
selskapet. Nordheim bestilte et tankskip
på 9500 tdw fra Kockums Mek Verkstad
i Malmö for SEK 2.230.000.

Dette første tankskipet ble levert i
januar 1928 med navnet Vilja, et tidsmessig
tankskip med Kockum-MAN hoved
maskin. Det ble sluttet for 2 års reiser
(consecutive voyages) mellom Svartehavet
og London til god rate.

Med «Vilja» levert fra Kockum i januar
1928 la rederiene om til tank.

Fra «En reder ser tilbake»

Foto: John Clarkson
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samme år, med 1 million i aksjekapital og
styre bestående av Sigurd Astrup, William
Coward og A.T. Simonsen. Vestheim var
fortsatt hovedaksjonaer med 50 prosent.
Skipet ble levert som Vanja i november
1929, sluttet for 4 år til en befrakter som
imidlertid gikk konkurs.

Med Vilja i fart var optimismen så
stor at Nordheim tok sjansen på et nytt
skip, et søsterskip fra Götaverken bestilt
i mai 1929. Under forhandlingene om 10
års T/C til Anglo-Saxon ble kontrakten
endret til et skip på 13700 tdw, levert i
august 1930 som Velma.

I juni 1929 ble det bestilt enda en 9800-
tonner i Göteborg, men denne gang fra
Eriksberg Mek Verkstad, for Skibs-AS
Østheim som var under stiftelse. Kapitalen
ble satt til 850.000 kroner, og i styret satt
gamle kjenninger som Sigurd Astrup, Wil-
liam Coward og Gunnar Holst. Skipet ble senior. Han var blitt sittende med små- som innehaver sammen med faren. Sverre
levert i mai 1931 som Vav og gikk direkte trampskip på 20-tallet og disponerte tre hadde etter middelskole og Kristiania
i opplag i Göteborg. selskaper, AS Start fra 1909, Rederi-AS Handelsgymnasium vært i shipping-

Siste kontrahering for Halfdan på en Nina og AS Eidsvold som var startet i praksis i Cardiff. Han giftet seg i 1929 med
stund var i januar 1930 de et tilsvarende 1912 ved sammenslutning av flere seil- Lilly Kaurin, datter av lektor Christian
skip ble bestilt på Akers Mek Verksted skipsselskaper. Kaurin. Etter at Eidsvold og Speed var
for regning av AS Vestheim. I denne AS Eidsvold eide ved inngangen til solgt vinteren 1929, ble kapitalen skrevet
sammenheng ble aksjekapitalen styrket 1929 dampskipene Eidsvold og Speed ned til 600.000 kroner ved utbetaling
med 250.000 til 2.0 millioner kroner. (begge 2200 tdw, bygget 1917) og hadde til aksjonærene. Det var trolig på dette
Heller ikke dette skipet ble sluttet og gikk en aksjekapital på 800.000 kroner. Her stadium at Sverre Ditlev-Simonsen &
derfor i opplag ved levering i oktober satt familien Ditlev-Simonsen i represen- Co (SDS) ble valgt til nytt disponentsel-
1932 som Vivi.

Sverre Ditlev-Simonsen & Co

11929 kom det til endringer i rederiet A.T.
Simonsen, altså hos onkel Aksel Thomas ponentselskapet Sverre Ditlev-Simonsen med en viss formue. Selskapet overtok
Simonsen (1871-1957), yngre bror av Olaf &Co etablert i 1929, med Sverre på 23 år i juli 1929 dampskipet Dagfin (3500 tdw)

A

Stortankeren «Velma» levert fra Götaverken i 1930 ble rederiets heldigste tankinvestering,
med 10 års TC til Chile Steamship.

tantskapet. Trolig har det vært et ønske skap, mens A.T. Simonsen fant sin plass
hos disponent og aksjonærer å komme i representantskapet. Den første tiden
over i tank, noe som krevde tilførsel av ser det likevel ut for at Halfdan ivaretok
ny kapital. disponeringen av skipene.

Som ledd i denne operasjonen ble dis- AS Eidsvold var nå et tomt selskap

/

/
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«Vanja» var rederiets første leveranse fra
Götaverken, høsten 1929. Fotopim

Ukjent fotograf

Fotopumpen
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«Vau» kom fm Eriksberg i 1931.

fra 1921 fra AS Ocean for 235.000 kroner
og gav den navnet Putten, etter familie
gården på Hvaler. Men selskapet hadde
dessuten likvide midler som ble satt inn
i et nystiftet selskap som skulle överta et
tankskip på 9900 tdw som Sverre hadde
bestilt på Götaverken 28. september
1929. Eierselskapet ble formalisert som
AS Eidsiva 2. juni 1930 med kapital på
800.000 kroner, med professor Jon Skeie
som formann og direktør L. Grønvold
og trelasthandler Haakon Blikstad som
styremedlemmer. Av dette tegnet Eidsvold
35,6 prosent, i tillegg til nye aksjer tegnet
av Sverre og familien.

Skipet tok form som Eidsvold og lå klar
til levering våren 1932.

Krisetid
Til tross for børskrakket på Wall Street
i oktober 1929 holdt tankmarkedet seg
fortsatt oppe til ut på våren da det grad
vis raste i bunnen ved utgangen av 1930.
Derfra skulle det bli tre pinefull år med
et statisk marked på lavt nivå, rundt 9
shilling per tonn for enkle reiser med
raffinerte produkter.

At ikke Halfdan og Sverre i sterkere
grad stod på for å slutte de bestilte tankskip
på lengre certepartier kan ha berodd på en
mer optimistisk vurdering av markedet.
Den virkelig gode forretning var tids
certepartiet for 10 år for det største skipet,
Velma, som kom i fart for Chile Steamship
i august 1930. Også Vanja var sluttet for

«Vivi» ble levert fra Akers i 1932 og gikk
direkte i opplag.
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Ukjent fotograf

4 år fra november 1929, men havnet til
bake i løsmarkedet da befrakterne gikk
konkurs.

Halfdan legger ikke fingrene imellom
når han i «En reder ser tilbake» fortel
ler om særlig kriseåret 1932 da flere av
selskapene i realiteten var konkurs, men
overlevde med velvilje fra bankforbin
delsen Christiania Bank & Kreditkasse,
fra verkstedene og hypotekbankene. Det
dreide seg tross alt om et byggeprogram
for åtte tankskip på til sammen 19 mil
lioner kroner, den gang da kursen på SEK
var 100.49. Men i denne historien er det
også noen dristige grep og noen heldige
løsninger.

Det kom etter hvert i stand et nært per
sonlig forhold mellom Ditlev-Simonsen
rederne og direktørene Hugo Hammar og
deretter Ernst A. Hedén på Götaverken,

Foto: Warwick Foote

men også med styreformann Gustaf
Janson og direktør Gunnar Engberg på
Eriksberg.

På denne bakgrunn var det at rederne
våren 1931 ble tilbudt å overta kontrakt
på en 9800-tonner på Eriksberg som
kansellert av et annet rederi. Prisen som
var tilbudt var vel 1.8 millioner og den
nødvendige egenkapital var 350.000.
Resten ble ordnet med verftsfinansiering
og Skibshypothekbanken. Halfdan gjorde
det klart at de ikke var spesielt likvide,
men fikk en god ordning med verftet. For
å overta skipet ble Skibs-AS Vaarheim
stiftet i 1931 med kapital på 275.000 kroner.

Nordheim greide seg noenlunde med
sine to skip, hvor Velma seilte inn solide
inntekter på sitt 10-års T/C. For de andre
selskapene ble det kritisk med skip
som gikk i opplag og ble liggende uten
inntekter, men med forfall av renter og
avdrag. I Sydheim, som eide Vanja, måtte
kapitalen skrives ned med 25 og senere
ytterligere 50 prosent uten tilbakebeta
ling. Østheim med Vav ble nedskrevet
30 prosent. Lille Vaarheim med Vera var
fullstendig avhengig av verkstedet og
Skibshypothenbanken.

Et noenlunde tilsvarende opplegg ble
tilbudt fra Götaverken og overtatt av
Sverre Ditlev-Simonsen & Co, med leve
ring om to år. På dette tidspunkt var det
forventet at markedene ville stramme seg
innen den tid og at det ville bli etablert
et selskap for skipet.

Det som skjedde var at tankmarkedet
holdt seg deprimerende lavt gjennom
hele 1932 og 1933.

Verst ute var nok moderselskaper, AS
Vestheim, med store aksjeposter i selska
pene og eierskap av Vivi, hvor kapitalen
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ble skrevet ned med en million i 1932 for å
dekke tåpene, blant annet også fra salg av
fruktskipene. En regnskapsmessig verdi
på 430.000 ved inngangen til 1930 var
redusert til en udekket gjeld på 200.000 tre
år senere, med omtrent de samme aktiva
og passiva. Familiens aksjer i Vestheim
ble deponert i banken som sikkerhet
mot lån. Aksjene ble notert så lavt som
12.5 prosent i 1934. Halfdan skriver i sin
bok at rederiene hele tiden hadde støtte
fra ledelsen i Kreditkassen, noe som var
avgjørende viktig.

Også i Eidsiva ble situasjonen mer dyster
etter hvert, med to skip under bygging.
Det gikk tregt med å få innbetalt kapita
len. I Eidsvold, som var holdingselskap
for Eidsiva, ble kapitalen etter hvert
nedskrevet med 58,5 prosent. I mellom
tiden tok skipet form på beddingen med
navnet Eidsvold.

I denne situasjonen fant Olaf senior
i oktober 1931 en notis i Fairplay som
meldte om salg av britisk tanker Ger
manic til Arcos Ltd, et London-selskap
som eiet av den sovjetiske regjering. Det
ble tatt kontakt med Arthur Stott & Co i
Newcastle som representerte russerne, og
Olaf senior og Halfdan var over i London i
desember i förhandlingen Problemet med
handelen var at den skulle gjøres opp med
20 prosent kontant og resten i veksler
over 4 år. Også Götaverken ble trukket
inn i saken. Det ble funnet en løsning
hvor rederi og verft ble enige om å dele
risiko og fortjeneste, og på denne basis
ble salget inngått i London 10. mars 1932.
Salgsprisen ble GBP 153.000, og levering
fant sted 25. april 1932 da skipet hadde
skiftet navn til Varlaam Avanesov.

Både Eidsiva og Sverre Ditlev-Simonsen
hadde måtte stille garantier i tilfelle av
russisk mislighold, og dette ble akseptert
mot at også Eidsiva fikk overta bygge
nummer 465. Det ble avtalt utsettelse med
levering inntil januar 1933, med anledning
for verkstedet til å seige Eidsvold (2) til
annen reder, uten tap for Eidsiva. En
slik løsning ble funnet i oktober 1933, da
finansmannen Magnus Konow overtok
den. Skipet ble levert i mars 1934 under
navnet Abu av Oslo. Samtidig med salget
kontraherte Eidsiva sin tredje Eidsvold,
men denne gang et tørrlastskip.

Eidsivas første nybygg fra Götaverken fikk
navnet «Eidsvold», men ble solgt til Sovjet
unionen ved levering; her som russisk
Varlaam Avanesov. Foto: John Clarkson

Sverre Ditlev-Simonsen hadde siden
1929 også drevet familiens siste damp
skip, Futten (3500 tdw) for AS Eidsvold.
Her var det lange perioder med opplag,
og i 1933 overtok Eidsiva skipet. Høsten
1935 ble det solgt videre til Helmer Staubo
& Co. /

I denne vanskelige situasjonen søkte
rederne sammen for å finne tiltak som
kunne avhjelpe krisen. Allerede i mars
1930 var Tankskipsgruppen etablert i
Rederiforbundet. Ut av dette forum kom
ideen om et samvirke som kunne redusere

tilgangen på tonnasje. I Tankskibscen
tralen som ble konstituert 10. juni 1932
ble Halfdan nestformann under Dagfin
Paust (Fearnley & Eger) og med Tharald
Dannevig, Einar Engelsen (Mowinckel),
Jonas Høy (A.F. Klaveness), Alf Jakhelln
og Hjelm Waage som medlemmer.

Oversikter viste at norske redere dispo
nerte 47 prosent av den ledige tankflåten.
Tanken var altså at et samarbeid kunne
regulere tilgangen på tonnasje og presse
opp ratene. Dette skulle være en pool
av clean-tankere og hadde høsten 1932
omgang tilslutning av 28 skip, hvorav 13
lå opplagt.

Tankskibscentralen lyktes ikke etter
forutsetningene, men var med å bane
veien som en internasjonal tank-pool,
Schierwater-planen, som trådte i kraft
i 1934. Men på dette tidspunkt var mar
kedet allerede i ferd med å ta seg opp.

Sluttseilt for bananbåtene

Gjennom hele 20-tallet og kriseårene be
holdt AS Vestheim sine fire gjenværende
bananbåter. Disse seilte for United Fruit
Co og andre befraktere i certepartier
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som løp sesong for sesong. Halfdan var i
disse årene medlem av Rederforbundets
Frugtskibsgruppe, ledet av bergensrede
ren Adolph Halvorsen. Etter hvert ble nok
resultatene mer marginale, men det dreide
seg om eldre skip av lav verdi.

Vika gikk i opplag i New Orleans i 1931,
mens Vildfugl kom hjem til Oslo året etter
for opplag og José og Juan i oktober 1933.
Det var en æra som tok slutt, den første
norske spesialfart under fjerne himmel
strøk. Vildfugl gikk til hugging i Grimstad
i april 1933, fulgt av José i november,
mens Vika ble solgt til skraphandlere i
New Orleans høsten 1934. Bare Juan ble
solgt for videre drift, for 32.000 kroner
til Haugesund i desember 1933.

«Tit» og Gullklausulsaken
Den 21. september ga Storbritannia opp
gullstandarden, altså at pundet var knyttet
til en motverdi i gull. Dette var i realite
ten en devaluering og forårsaket mange

Sverre Ditlev-Simonsen
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tvister mellom kreditorer som krevde Skibsrederforening, som rederienes lertid ien kritisk situasjon, med et kom
oppgjør etter gullverdi og debitorer som juridiske rådgivere, rådet rederiene tiul plisert forhold til staten og stod foran en
holdt seg til papir-pund. å avvise kravet. Den juridiske ekspertise økonomisk rekonstruksjon. Olaf sluttet

Et slikt kompleks av tvister oppstod i Norge mente at rederiene stod sterkt. seg til forhandlingene oglyktes å komme
mellom Burmeister & Wain i København B&W gikk imidertid rettens vei. Til frem til et forslag i november 1934. Verk
og en gruppe på åtte norske rederier som allmenn overraskelse vant de i Sø- & stedet skulle bygge to motorskip på 8300
hadde byggelån til verftet. Ett av dem var Handelsretten i København i september tdw for GBP 94.800 per skip for levering
AS Ocean som 27. november 1931 mottok 1932 og likeledes i dansk Høiesterett. i 1936. Danskene krevde en aksjekapital
et krav på GBP 6057 som var det tillegg Nordisk anbefalte rederiene å nekte å på 1.2 millioner kroner i selskapet.
verkstedet krevde for de gjenværende betale, og B&W anla sak i Norge for å Hjemme fikk han støtte av represen-
GBP 30.000 av mt Daghilds lån. forfølge dem. I løpet av saken hadde det tantskapet i Ocean som tegnet 150.000

Rederiene bestred kravet, da det ikke oppstått en slags boycott av B&W i norske kroner i aksjer. Deretter dro Olaf til
var noen gullklausul angitt i byggekon- shipping-kretser, og verkstedet var i dype Bergen og fikk foretrede for Hans Westfal
trakten. På pantobligasjonene var dette vanskeligheter. Larsen. Bergensrederen så positivt på
imidlertid påført, enda det var klart I denne situasjonen var det Olaf Ditlev- forslaget, men ville tenke på det. Neste
forstått at disse skulle utferdiges i tråd Simonsen jr - «Tit» - som medinnehaver dag kvitterte han med å tegne 200.000 i
med innholdet i kontraktene. Nordisk iAS Ocean begynte å arbeide med et selskapet. Derved var det i gang.

Tørrlastskipet «Skagerak» ved levering fra Burmeister & Wain vinteren 1936.
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opplegg for en minnelig ordning med
verkstedet. Ideen var å få B&W til å frå
falle søksmålet mot at det ble kontrahert
ny tonnasje for et rederi med de involverte
rederiene som aksjonæren Hvert rederi
burde ta en aksjepost som tilsvarte kravet
fra verkstedet.

Olaf diskuterte idéen med faren og
Halfdan, som støttet den. På grunn av
den gående rettssak måtte han gå forsiktig
frem via en megler og trakk da inn Hans
B. Blehr, som JPP hadde arbeidet nært
med siden 1901.

Blehr la frem saken i full fortrolighet
med direktør Bondegaard i B&W som
stilte seg positivt. Verkstedet var imid-

Foto fra B&W

Ditlev-Simonsens nybygg 1928- 1934
‘

SKIP TDW KONTR LEV SELSKAP MILL SEK BEFRAKTNING

Vilja 9500 11.26 01.28 Nordheim 2.230.000 CV 4 yrs til 4.32

Vanja 9800 04.28 11.29 Syd heim 2.340.000 TC 4 år, kansellert

Velma 13780 05.29 08.30 Nordheim 3.300.000 TC 10 år Chile SS

Vav 9800 06.29 05.31 Østheim 2.338.000 usluttet, opplag

Eidsvold 9900 09.29 04.32 Eidsiva 2.400.000 solgt

Vivi 9815 01.30 05.32 Vestheim 2.600.000 usluttet, opplag

Vera 9800 05.31 01.34 Vaarheim 1.824.000 usluttet

Eidsvold 9960 06.31 03.34 Eidsiva 1.840.000 solgt

*
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Det skulle være atskillig verre å skaffe
de resterende 550.000, enda det her dreide
seg om rederier som Fearnley & Eger,
A.F. Klaveness, Odfjell og Hjalmar Røed.
legningen stanset på 755.000 - godt under
det danske krav.

I Stavanger stilte skipsreder Olaf Olsen i
Kornelius Olsen seg også velvillig, i Sande
fjord var Haldor Virik «rent overstrøm
mende begeistret». Derved var 650.000
sikret.

Rederiene ble informert. Ocean, Virik
og Westfal-Larsen spyttet i ytterligere
50.000 hver, og til slutt to Halfdan 9.000
og ham seiv resten - 286.000 for å få
kapitalen sikret. Olafs 286.000 skal ha
vært en historie for seg.

Kontraktene ble formelt brakt i orden
28. februar 1935, og 29. mars ble det nye
selskapet konstituert på Oslo Børs under
navnet AS Skagerak. Olaf ble valgt til
disponent, og dette ble begynnelsen til
rederiet Olaf Ditlev-Simonsen jr.

Oppsving
Seiv de lengste netter lysner til slutt, og
med 1934 begynte markedet å stramme
seg til. Med gradvis bedring fra 1934 og
en boom i 1937, ble tankmarkedet løftet
tilbake til gamle høyder, både i fraktinn
tekter og skipsverdien

Derved kom belønningen til Ditlev-
Simonsen-rederiene. Skip som hadde
ligget i opplag gjennom kriseårene var
frie til å trekke fordel av oppstramningen.
Netto driftsresultat for Vestheim tok seg
opp fra 127.000 kroner i 1934 til 1.076.000 i
toppåret 1937. Skipsverdiene for tankskip
rundt 9700 tdw fra 1927/28, som Vilja og
Vanja, tok seg opp til rundt 2,3 millioner
i 1937; det samme som nybygningsprisen.
Det ble mulig å betale ned på gjelden,
dele utbytte og legge opp fonds. Vest-

Olaf «Tit» Ditlev-Simonsen

«Vito» levert fra Götaverken i januar 1937 til laf Ditlev-Simonsen jr viste frem verkstedets
nye linjer.

heim kunne gi til sammen 45 prosent i
utbytte for årene 1936-39 og Nordheim
90 prosent. Happy days were back again.

Det var tankskipene som gav inntek
tene for Ditlev-Simonsen-rederiene, men
disse ble primært investert i tørrlastskip.
Det satt trolig en lærdom fra kriseårene
at det kunne være heldig å ha konkur
ransedyktige skip i flere markeder.

Rederiene var fortsatt i utvikling.
Kanskje var det utilsiktet at Olaf Ditlev-

Simonsen jr skulle bli sittende med sitt
eget rederi ved siden av John P. Pedersen
& Søn hvor han var partner. Men med
løsningen på gullstandardsaken med
Burmeister & Wain var altså AS Skagerak
blitt stiftet, og her ble Ditlev-Simonsen
sfæren sittende med gode 41 prosent av
aksjene. Det var all grunn for Olaf til å
bli disponent for selskapet og de to skip
som ble levert i 1936 som Skagerak og
Kattegat på 8370 tdw.

Skageraks skip var for øvrig av samme
størrelse og type som ms Eidsvold (8330
tdw) som var blitt levert fra Götaverken
til Eidsiva i september 1934.

Det virker som om neste skritt ble tatt av
brødrene i fellesskap da de i oktober 1935
bestilte to tørrlastskip av en ny type på
Götaverken. Dette var store tweendek
kere på 9250 tdw med fem lasterom og
meget moderne utforming. Prisen lå på
SEK 2.150.000.

Etter at kontraktene var plassert ble de
enige om eierskap. Det ble til at Olaf jr og
Halfdan tok initiativet til et nytt selskap,
Skibsaksjeselskapet Vito, som ble stiftet
13. februar 1936 med Olaf som disponent.

Kapitalen var fra starten 250.000 kroner,
utvidet til 750.000 året etter. Skipet ble
for øvrig finansiert med et 1. prioritets
pantelån fra Norges Skibshypotek på
1 million, samt en 2. prioritet til verftet på
250.000. Leveransen skjedde i januar 1937
som Vito - et vakkert og moderne skip
spom kom i fart nettopp som markedet
stod på topp.

Det andre skipet fulgte i juli 1937 som
Vinni, eiet av Nordheim og Eidsiva med
50 prosent hver, og disponert av Sverre
Ditlev-Simonsen & Co.

La oss i samme omgang ta med at enda
tre skip av typen ble bestilt. Det var to i
oktober 1938 og et tredje i februar 1940.
Det første av dem ble kontrahert av det
nystiftede Skibsaksjeselskapet Kirkøy,
med Olaf som disponent, det andre av
Nordheim og det tredje av selskapene
Sydheim og Østheim i felleskap.

Hvordan skal vi forholde oss til Ditlev-
Simonsen-rederiene? Er det tre forskjellige
rederier (egentlig disponentfirma), eller er
det å betrakte som ett stort rederiforetak?

Jeg velger å betrakte det som ett foretak,
i stor grad styrt av felles prosjekter og
strategien med utstrakt sameie mellom
selskapene, men hvor det også er egne
initiativ og knoppskytninger fra dispo
nentfirmaene. Denne oppfatningen
styrkes av etableringen av felles teknisk
og inspeksjonsavdeling, av tilstøtende
kontorer og en del felles funksjonen

Men fremfor alt ble det også en slags
kommersiell felles front mot skipsme
glerne og befrakterne. I styrer og repre
sentantskap var det også mange av de
samme gjengangere. Det reflekteres også

SKIPET NR. 1 - 2014
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Rederiene hadde fra starten ulike flagg og skorsteinsmerker.

av tonen i Olaf seniors bok om «våre» 70 271 brt, noe som rangerer Ditlev
rederier som også inkluderer - noe mer Simonsen som nummer 13 på rangeringen
forbeholdent - AS Ocean. I boken om over landets største rederier.
D-S-skipenes krigsinnsats er for øvrig Det var en ungdommelig ledergruppe
også Staubo-flåten velvilligst tatt med, som styrte rederiene sommeren 1939.
seiv om dette var en annen forretning. Faren, Olaf senior hadde med sine 74 år

I Oslos shippingmiljø var Ditlev-Simon- for lengst overlatt ledelsen til «guttene»,
sen-rederiene av de relativt få som ikke seiv om han fortsatt fulgte intenst med.
var knyttet eksklusivt opp mot ett av de Halfdan (45 år) var nok senior blant
store meglerfirmaene. Det ser ut til at dem. Han hadde vært formann i Oslo
rederiene, i likhet med John P. Pedersen Nye Rederiforening i 1927-31, etter en
&Co og Staubo, lenge holdt seg til flere opprivende strid mellom den etablerte og
meglerfirmaer, seiv om nok Blehr & de «nye» oslorederne, hvor de etablerte
Tenvig og gjerne Conrad Boe nok var kom i mindretall og etablerte sin «Nye»
mest brukt på tank og Arvid Bergvall på rederiforening. Han utviklet relativt tidlig
tørrlast. På forsikringssiden ser det ut en hørselshemning, noe som reduserte
til at broren Aages firma ble brukt som hans lyst og vel også evne til å delta ster
forsikringsmeglere. kere i föreningslivet.

Rederienes flåte talt ved inngangen til Olaf jr, «Tit» (42 år) var reder både i
1940 talte 11 seilende skip på til sammen John P. Pedersen & Søn og drev sitt eget

22 SKIPET NR. 1 - 2014

SVERQB DITLEV- SJMONSE HS.C°

HALFDAN O! TLEV-S!MONSEN& C S

rederi med selskapene Skagerak, Vito og
Kirkøy. Han var nok den mest utadvendte
og aktive i samfunns- og föreningsliv, og
skulle fortsatt gjøre seg sterkt gjeldende
på mange områder.

Sverre (33 år) med sitt selskap Eidsiva
kom også styrket gjennom kriseårene
og tok del i brødrenes investeringer. Det
ser imidlertid ut for at det ham som var
pådriveren for småtank-satsningen fra
1939. Han var den yngste av brødrene

La oss også nevne den fjerde broren, Aage
(39 år). Han hadde tatt examen artium i
1918, deretter handelsutdanning og for
sikringspraksis i London og Frankrike
før han etablerte egen assuranse- og
agenturforretning i Oslo i 1921, selve
kriseåret. I likhet med brødrene var han
aktiv i Ready, president i Norges Ishoc
keyförbund 1926-28, i Ready 1928-32,
Norgesmester i ishockey syv ganger,
dessuten ivrig regattaseiler. Ved siden
av dette opparbeidet han en betydelig
forretning på sitt felt.

Ellers var det nok en egen glorie rundt
«guttene» gjennom mellomkrigstiden og
senere, kanskje spesielt på grunn av deres
idrettsbragder i Sportsklubben Ready. De
hadde vært aktive både i fotball, bandy
og tennis, og fra rundt 1930 skulle «Tit»
også gjøre seg bemerket i seiling. 11930
vant han Kongepokalen med sin 8-meter
Silja og tok deretter Kattegat-pokalen fire
ganger, i 1930, 34-36. Under sommer-OL
i 1936 var han rormann på Silja som tok

Sjøfartsbggningen i Kongensgate var av Oslos
første moderne forretningsgårder.

Oslo Bymuseum
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Ditlev-Simonsensflåten 1940

SKIP

mt Vilja

mt Vanja

mt Velma

mt Vav

mt Vivi

mt Vera

ms Skagerak

ms Kattegat

ms Vito

ms Eidsvold

ms Vinni

ms tbn

ms tbn

ms tbn

mt tbn

sølvmedalje i klassen. Etter krigen var han
formann i Kongelig Norsk Seilforening i
1947-49 og ble fra 1948 norsk medlem i
IOC, den internasjonale olympiske komité.

Det kunne sikkert skrives mye om fami
liekulturen, om det fellesskap og identitet
som Olaf senior bygget opp rundt sin
store familie. Ganske sikkert har det vært
et sterkt konkurranseinstinkt, ref idret
ten, men også grundighet, seriøsitet og
familiesamhold. I «En sjøgutt ser tilbake»
har han uttrykt det slik: «Som gutt hørte
jeg engang historien om de seks stokker,
som hver for seg var lette å brekke, men
som samlet var ubrytelige. Den lærte meg
at samhold gir styrke. Mine ni barn har
ikke vært ni adskilte stokker. De har vært
ni ranke grener på en felles stamme.»

Krig
Da tyskerne inntok Oslo i formiddagsti
mene 9. april 1940 stanset senket förvir
ringen seg over hovedstaden, snart uten
kommunikasjon med flåten som seilte
ute i verden.

Fra kontoret i Sjøfartsbygningen kunne
brødrene Ditlev-Simonsen registrere at
deres 11 seilende skip alle befant seg ute
i verden, mens et var under bygging i Sve
rige med ytterligere to i bestilling, samt et
lite tankskip i ordre ved Glommens Mek
Verksted i Fredrikstad.

Alle de seilende skipene ble omfattet
av regjeringens rekvisisjon av handels
flåten og underlagt Nortraship som ble
etablert med kontorer i London og New
York. Ditlev-Simonsen-flåten med sine
erfarne offiserer og mannskaper kom til

9 698 1928 Kockums

9 580 1929 Götaverken

14 780 1930 Götaverken

9 835 1931 Eriksberg

9 815 1932 Akers

TDW BYGGET

600 1941 Glommen

ågi et meget viktig bidrag til den allierte Michel, under den beryktede kaptein Hel
krigsinnsatsen. Særlig kom rederienes muth von Ruckteschell som konsekvent
seks tankskip til åfå et hardt kjør i forsy- gikk inn for å angripe i mørke med artil
ningsfarten fra USA og Mellom-Amerika leri for å slå ut bro og radiostasjon før
til Storbritannia, mens tørrlastflåten fikk det kunne sendes melding. Den 20. mai
en mer variert beskjeftigelse. 1942 om kvelden lå Kattegat, kaptein

Skipenes krigsseilas med posisjoner og Karl Gjurød, ca 400 sjømil Nav Tristan
detaljer ligger tilgjengelig på nettstedet da Cunha i Søratlanteren da den ble an-
www.warsailors.com grepet. Ingen ble skadet og besetningen

Av de 11 skip ble fire senket, men samtlige Etter ildgivning kom de seg i båtene og
var ute for mange dramatiske situasjonen ble tatt opp av Michel. Mannskapet på 32

Første tap var det nyeste skipet, Vinni, ble overført til blokadebryter Speybank og
som 7. desember 1940 intetanende ble ført til Yokohama. Ti av besetningen med
oppbrakt av den tyske raider Orion ved kapteinen ble sendt med blokadebryter
Gilbert-øyene i Vestlige Stillehav, mens Rhakotis tilbake til Euopa. Denne lange og

Fra sjøsetningen av «Vera» i 1933. Fra venstre Olaf senior, hage, gudmor Mosse (Halfdans
hustru), Randi og Peder Johannessen.

Nordheim HDS

Sydheim HDS

SELSKAP

Sydheim HDS sammen med Komet, og etter hvert ble
Nordheim hds antallet fanger så stort at Komet valgte
østheim HDS å landsette sine fanger 21. desember på
Vestheim HDS Emirau i Bismarck-arkipelet. Blant disse
Vaarheim HDS var også Vinnis mannskap under kaptein
Skagerak ods Helmer Henriksen.

Skagerak 0DS Også det neste krigsforlis skjedde i
Vit0 0DS østlige farvann. Det rammet ms Eidsvold,
Eidsiva SDS kaptein Samuel Fridvold, som 20. januar
Eidsiva/Nordheim sds Jå til an]^ers vecj christmas Island sør for
Kirkøy 0DS Java. Her ble det angrepet av japansk
Nordheim hds ubåt 1-159 med en torpedo som traff i
Sydheim/Østheim HDS

Nordheim hds skrogdelene sank på grunt vann. Alle

DISPONENT

den lå utenfor Nauru i påvente av å få
laste fosfat. Skipet rakk ikke å sende radio
signaler, og hele mannskapet ble tatt om
bord i raideren, mens skipet ble senket ved
hjelp av sprengladningen Orion opererte

maskinrommet. Eidsvold brakk over og

mann kom velberget fra borde.

M/S Kattegat traff ut for den tyske raider

søkte dekning i le av midtskipshusene.
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Fra «En reder ser tilbake»
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9 800 1934 Götaverken

8 370 1936 B&W

8 370 1936 B&W

9 050 1937 Götaverken

8 330 1934 Götaverken

9 140 1937 Götaverken

9 350 1941 Götaverken

9 350 1941 Götaverken

9 350 1941 Götaverken
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Nye «Kattegat» fm Burmeister & Wain i 1936 skulle bli blant rederienes krigsforlis.

dramatiske reise endte i Biscaya 1. januar
1943 da blokadebryteren ble senket av
krysseren HMS Scylla, men alle om bord
kom seg i båtene. Kaptein Gjurød og tre
andre norske ble tatt opp av en spansk
tråler og satt i land i La Coruna. Derfrå
gikk veien tilbake til England.

Rederiene mistet bare ett tankskip, men
opplevde dessuten to dramatiske brann
situasjoner.

Den ene skjedde julaften 1941 i Haifa,
hvor Vilja lå for anker sammen med tank
skipene Athene og Thordis blant mange
andre skip. Om ettermiddagen ble tank
skipet Phenix rammet av en eksplosjon da
det var på vei ut fra fra kai. Brennende olje
rant ut og antente Vilja i midtskipshuset.
Heldigvis var vindretningen gunstig, og
mannskapet fikk ilden under kontroll.
Skipet gikk til Port Said og deretter til
New Orleans for reparasjon.

Vilja var i det hele et seigt skip. Under
kaptein Karl Andersen var den på vei
fra Trinidad til New Orleans da den ble
torpedert av U-558 13. september 1942.
Skipet holdt seg flytende og mannskapet

Aber-bygde «Vivi» var nær gått tapt ved
brann i New York i februar 1945.
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Foto: Alex Duncan

ble stående om bord. Under fremragende den kolliderte med tankskipet Clio for
sjømannskap ble det ført inn til Trinidad inngående i ballast. Kollisjonen utløste en
for egen maskin. Vilja kom senere til veldig eksplosjon med kaskader av bren-
New Orleans hvor skipet omsider ble nende flybensin som sprutet utover Vivi
kondemnert. Hovedmotoren, en 2200 bare 50 meter unna og i havnebassenget.
bhk Kockum-MAN ble solgt og senere De som hadde muligheter forsøkte å
satt inn ims Norseman (se rederihistorie komme seg unna med livbåtene, men
om Odd Godager). måtte stupe uti og ble plukket opp av

Det var ikke bare krigsforlis som kostet Alfred Toftevaag og hans folk i maskin
liv. Det var en ulykke som kostet ni mann rommet som startet hovedmotorene og
livet om bord imt Vivi på New York havn satte full kraft forover og lyktes å dregge
5. februar 1945. T-2-tankeren Springfield ankrene gjennom flammehavet og ut i
var på vei ut av havnen med flybensin da trygt farvann. Her kom slukningsfartøyer

andre fartøyer. Dagens helt var maskinsjef

Foto fra B&W
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til hjelp og fikk berget skipet. De ni som de øvrige kontrakter i Sverige ble det i seg over til Storbritannia og Canada hvor
omkom var hovedsakelig i midtskipshuset. august 1940 enighet med de svenske verft han ble utdannet til flyger, i likhet med
Det er ingen tvil om at Toftevaag berget at Nortraship skulle tre inn i rederienes sin to år eldre tremenning Jan Staubo.
skipet fra totalskade -og reddet livet til sted og sørge for at forpliktelsene ble Begge kom i tjeneste som jagerflygere og
dem som var i maskinrommet. overholdt. begge ble skutt ned; Jan overlevde mens

Lasten av dieselolje ble ikkeantent, og Hjemme i Norge strammet det seg John omkom i januar 1945.
Vivi var ferdig reparert i begynnelsen av gradvis til. Flere av familiens eiendommer
mai da Tyskland kapitulerte.

I april 1940 hadde rederiene tre tørrlast- måneder i fangenskap ble også John arres- Bakka, Dag jr; Hav i storm og stille. AS Hav
skip under bygging på Götaverken. Det tert og skulle sitte lenge. Den aldrende 1915-1990. Oslo 1990.
første av dem, byggenummer 547 for Olaf senior slo seg ned på Putten på Hvaler Basberg, Bjørn L: Handelsflåten i krig 1939-
Skips-AS Kirkøy, var kjølstrakt og skulle og opplevde her at tyskerne beslagla alle 1945: Bd II: NortraslliP Alliert og konkur
leveres i 1941. Med den tyske okkupa- båtene; til og med årene til robåtene. ient ' 0s|° 1993 ’ii i i i o T T . „„._i i r . „ Bryn, Randi Horn og Tom Bryn: Slekten
sionen ble det snart lagt sterkt press pa Vinteren 1943 lyktes Olaf ir a ta seg over ‘ m’ . _ _ ° 1 1 11111 Staubo. Trykt som manuskript Oslo 1978.
rederne med skip under bygging i Sverige til Sverige, hvor han i april overtok ledelsen Ditlev.simonsen, Halfdan: En reie[ ser tilbake,
om åfå disse ført hjem til Norge og tysk- av Norsk Skipsfartskontor der, en avdeling 0sj 0 1954
kontrollerte farvann. Som fremtredende av Nortraship. I denne egenskap kom Ditlev-Simonsen, Olaf: En sjøguttser tilbake,
redere med kontrakter i Sverige var Half- han til å ivareta de norske interesser bl a Oslo 1944.
dan og Olaf jr blant de første som ble satt overfor skip under bygging ved svenske Ditlev-Simonsen, Olaf jr: Skibsaksjeselskapet
under personlig press, noe som førte til verft. Vinteren 1943/44, da krigslykken Skageraks tilblivelse i forbindelse med
at de ble arrestert og satt en tid på Grini. tydelig var snudd. Her kom han til å spille Gullklausulsaken mellem AS Ocean og AS

For byggenummer 547 ble det funnet en viktig rolle i koordineringen av det som Burmeister & Wain. Oslo 1941.
en løsning i samarbeid med Götaverken skulle bli de norske «puljekontraktene» Hegland, Jon Rustiung: Nortraships flåte.
og Rederi-AB Transatlantic, hvor det ble ved svenske verft, vel 80 skip inngått fra 1976 ’ii j Tii-*n -i ,. *i i Carl Kierulf &Co AS: Regnskaper og årsberet
opprettet et selskap ved navn Rederi-AB april 1944 tilsommeren 1945. Mot slutten r , . ..

i i i r nmger for redenselskapene.
Trans-Ex som kjøpte skipet, men med av krigen bkk Olaf jr ogsa diplomatisk
forkjøpsrett for Kirkøy til å kjøpe det status som «skipsfartsråd».
tilbake. Det ble derfor sjøsatt som svensk Og som et etterskrift: Av tredje genera-
Mongabarra og levert i februar 1941. For sjon kom Tit»s sønn John Peder, født 1922,

Skipsliste for Ditlev-Simonsen-rederiene - I

1 ds VESTHEIM MKLF 7.1915 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co), 4 dsVIKA HKJF

720 g 377 n 1050 d 184.2/30.1/14.3 ft Oslo, od Vanja1570g1350d,250.0/34.7/22.7 ft
Id

T3 99 nhk Akers Verjø T3 272 nhk B&W

7.1914 Akers mekVerksted, Oslo-371 4.1917 Torpedert 27. april 1917 uten varsel av UC-36 5.1902 Burmeister & Wain, København-221

2.1916 Chr Castberg, Sandefjord 10 omkom. Kristiania

4.1916 DS AS Mefjord (Einar Noer), Sandefjord for

10.1916 disp Anton von der Lippe 3 dsVILDFUGL MDBN 8.1915 Kjøpt av AS Vestheim (Halfdan Ditlev

9.1917 DS AS Bois (Harald Hansen), Skien

5.1918 Senket 23. mai 1918 av mine eller torpedo nær Id Ba27 0m88 RA77 9,1915 AS Eidsvold (A. T. Simonsen), Kristiania,

2ds VANJA MBNW 11.1914 DS AS Hafa (Willy Gørrissen), Oslo, od Tana

1002g 221.6/32.1/12.1 11 7.1915 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),

Id Ba28 0m29 RQD105 Oslo, od Vildfugl

13 124 nhk 650 ihk SS&D 1932 Opplagt Oslo

1,1904 Stavanger Støberi & Dok, Stavanger-45 4.1933 Til Grimstads Skibs-Ophugnings Co, NOK

Levert til AS Vestheim (Halfdan Ditlev- 10 n mil off Ouessant, på reise Newport Mon- Levert som Frutera til A/S Frutera

Simonsen & Co), Oslo

NOK 640.000, od Mefjord 3.1915 omdøpt Sjoa

Newquay, Cornwalls NC, 13 288 nhk FMV od Eidsvold

på reise Newport Mon-Rouen med

942t kull. Levert som Harry T Inge til AS Harry T Inge 4. juni 1918 i pos. 37.12 N, 73.55 V (100 kvm.

Levert som Belize til C Mathiesen m.fl., 20.000 til opphugging

Bergen

ble rekvirert av tyske myndigheter, etter
at Halfdan og Olaf jr hadde sittet flere K ilder

5,1916 AS Jacob Rabes DS (Jacob Rabe), Tønsberg, od ld + spd

1404g 1454d, 256.5/35.1/15.4 ft Simonsen), Kristiania, od Vika

12.1906 Fredriksstad MekVerksted, Fredrikstad -106. 6,1918 Stanset og skutt i senk av tysk ubåt U 151

7.1912 disp Thor Thoresen jr New York NY med sukker.

Nantes med rujern, i konvoy. Sank på 30 sek, (Conrad Blumer Hofgaard),

(Rolf Seeberg), Oslo 0 av Cape Henry), på reise Guantanamo -

1914 DS AS Hata (Willy Gørrisen), Kristiania

Neste gang: Etterkrigstid



Fruktskipet «Vika» ved levering som Hippolyte Dumois i 1902.

5 ds VIKA HKJT

1163g 1350d, 228.3/31.8/15.1 ft
ld + std!53 RA73

T3 220 nhk 1100 ihk, B&W
7.1902 Burmeister & Wain, København-222

2.1914 DS AS Hafa (Willy Gørrissen), Oslo, for

3.1915 od Tista 4.1915 od Export 8 dsVAV MNKG
10.1915 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen), Oslo, 5.1915 AS Fragtefart (Jacob Kjøde), Bergen, od ; 1256g, 235.0/33.6/19.9 ft

for NOK 385.000, od Vika Breim 2d, fruktskip
1931 opplagt i New Orleans
8.1934 Til opphugging i USA, opphugget New Orleans

6 ds VILJA MLTG

1049g 1400d, 236.9/33.7/15.2 ft
Id Ba31 0m58 0S20
T3 160 nhk SS&D

12.1915 Stavanger Støberi & Dok, Stavanger -

4.1917 Torpedert 5 april 1917 uten varsel av tysk

Fruktskipet «José» (1908) i United Fruits
farger.

26

Levert som Hippolyte Dumois til AS
Hippolyte Dumois (Conrad Blumer Hofgaard),
Oslo

NOK 215.000

tidlig! 1935

Levert til AS Vestheim (Halfdan Ditlev-
Simonsen), Oslo

ubåt U 55 135 kvm. V av Fastnet, på reise
Bathurst, Gambia - Liverpool med jordnøtter.
Da fartøyet så ut til å holde seg flytende, ble
det skutt i senk. En mann omkom.
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Foto: via Per Alsaker

7 ds BREIM MFKQ ; 1.1916 AS' Framfart (Bryde & Andersen), Sandefjord
829g lOOOd, 207.5/30.1/13.6 ft i 5,1916 AS Framfart (Leif Bryde), Sandefjord
Id Ba50 0A77 MA : 2,1917 Sank 17. februar 1917 etter kollisjon med
T3118 nhk 600 ihk Nylands gresk ds Kassiani 3 n mil NW Biarritz på
11.1908 Nylands Verksted, Oslo-193 reise Castro Urdiales-Middlesbrough med

1.1912 disp Fred Olsen rommet, sank på 15 min. Besetn reddet.
4.1912 AS Ganger Rolf (do), Oslo
3.1915 AS Import (Ejnar Stensrud), Skien
4.1915 od Export

9.1915 AS DS Breim (Sverre Hansen), Bergen : T3 263 nhk 1446 ihk, Fredriksstad
12.1915 AS Breim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co), - 7.1916 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad-198

Levert som Holland til DS AS Norden jernmalm. Skipet gikk i konvoy nordover fra
(Olaf Rustad), Oslo St Juan de Luz og ble her truffet SB i maskin-

Oslo DS AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co), Oslo

Ukjent fotograf
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12.1917 Torpedert ulen varsel 4. des 1917 av UB-80

9 ds DAGFIN HFCQ

1442g 896n 1950d 230.8/35.2/20.611
2d T3 680 ihk FMV

12.1902 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad -80

1910 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo

2.1917 Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

4.1917 AS Vestheim (do)

8.1917 Bergen Lloyd AR (Bjørnstad & Brækhus),

5.1919 Drev på land 4. mai 1919 ved Winnebah,

10 ds JOSÉ MDVP

1512g 1650d, 243.6/33.7/20.5 ft

Id+spd Ba26 Om79 0A274ha 87gr

T3 260 nhk 1300 ihk, Fredriksstad

4.1908 Framnæs Mek Verksted, Sandefjord -70

3.1912 Kom i brann 13 mars 1912 under lasting av

6.1917 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.),

10.1933 Ankom Oslo 7 okt 1933 for opplag på

11.1933 Til opphugging I Norge, rap 20 nov 1933,

11 ds JUAN MDWP

1493g 1600d, 243.4/33.7/21.7 ft

ld+spd Ba28 Om79 OA25

T3 270 nhk 1300 ihk Nylands

4.1908 Nylands Verksted, Oslo -183

6,1917 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.),

10.1933 UtavTC, avg Sydney NS 31 okt 1933 for

11.1933 Harald Olsen, Haugesund, for NOK 32.000

5.1934 DS AS Bjørnøy (Olav B. Hess), Bergen,

9.1936 AS Trygg (Trygve Skogland), Haugesund,

for NOK 84.000, od Reina

1.1937 Scotia Corp., Panama (Frangois Léon,

utenfor Black Rock, på reise Glasgow-Rouen

med stål. 2 overlevende, 19 omkom

Levert til AS Dagfin (John P Pedersen & Søn),
Oslo

Bergen

Gullkysten under lasting av kakaobønnerfor

London. Lå for anker 2 n mil av land, hadde

fått ombord 4.000 sekker da ankerkjettingen

røk og drev på land, men kom av ved egen

hjelp. Brøt ut brann i kullbunkersen, satt

på stranden med 25 graders slagside.
Kondemnert.

Levert til DS AS Vestindien (Bernhard

Hanssen), Flekkefjord

petroleum og bensin i fat og kanner i New

York. Ble slept ut på elven og sank. Hevet,

kondemnert, kjøpt tilbake og reparert.

Oslo

Østre havn

NOK 28.800

Opphugget 1934

Levert til DS AS Vestindien (Bernhard

Hanssen), Flekkefjord

Oslo

Liverpool, deretter til Oslo for opplag på

Østre havn.

od Bjørnøy

Le Rainey, Seine et Oise/Spanish Republican

Gov’t.) (disp Johs Jensen)

«Vanja» (2230 tdw) kjøpt i 1921 var hollandskhpgd fra 1918 og ses her etter salg som «Skarp».

10.1937 Senket 19. okt 1937 av nasjonaliststyrker i

Gijon under lossing av ammunisjon fra Gdynia,

brakt flott av nasjonalistene 30 juni 1938,

1939 Spanish Government (Cia. Trasmediterrånea),

1942 Empresa Nacional «Elcano» de la Marina

44/46 Ombygd til kabelskip

6.1969 Opphugget i Barcelona, Juni 1969 av SA

12 ds VESTHEIM LBKD

5960 brt 8919 tdw, 400.6/52.9/32.2 ft

T3 420 nhk Blair & Co, Stockton

12.1920 Richardsons, Duck &Co Ltd, Stockton -665

12.1921 AS Ocean (John P Pedersen & Søn), Oslo,

7.1928 Louis Dreyfus & Cie, Paris, for GBP 45.000,

1934 E E Hadjilias, Syra, od Zeus

2.1943 Torpedert 19 feb 1943 av U-403 i pos

49.28N-44.50W, på reise Hull-Halifax i bal

last; försvunnet med alle om bord.

13 ds VANJA MTGK

1366g 2230d, 238.8/36.5/16.9 ft
Id Ba27 0m60 OA22 4ho

T3 171 nhk Penn & Bauduin, Dordrecht

7,1918 T van Duijvendijk, Lekkerkerk -216

Lloyd (Br Olsen, Stavanger

3.1919 DS AS Kleven (do)

1921 AS Norwegian American Shipping Co (Halfdan

Ditlev-Simonsen & Co), Oslo, for NOK

1922 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),

reparert

Cadiz, od Castillo Olmedo

Mercante, Cadiz

Calado

Levert som Vestheim til AS Vestheim

(Halfdan Ditlev-Simonsen & Co), Oslo

od Dagfred

od Emilie L D

Levert som Kleven til Rederi-AS Vestlandske

535.000, od Vanja

Oslo

3.1928 AS Skarp (Fred Th Bergh), Porsgrunn, for GBP

1937 Cie France Navigatio SA, Marseille,

12.1942 req Kriegsmarine 7. desember 1942 i

7.1943 Senket 13. juli 1943 ved flyangrep i konvoi

14 ds VILJA MNDQ

1115g 1875d, 226 .6/36 .4/15 .7 ft
Id Ba24 0m56 0A18 4ha

T3 156 nhk 780 ihk, Akers

2.1916 Akers mek Verksted, Oslo -382

3.1922 AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),

1926 Dampskibsselskabet Dannefelt AS (A M

Suenson), København/Århus, od Dannevirke

3.1931 Rederi-AB Hasting (Erik Håkansson),

8.1958 Rederi-AB Magnus Stenbock (L E Påhlsson),

8.1959 Strandet 25. august 1959 ved Sydhamnen,

bruk som kornlager. Flott 27.8 med bunnskader.

9.1959 Til Persson & Söner, Ystad til opphugging

15 ds VAV LDVB

1197gl850d, 226.6/36.5/15.7 ft
Id Ba27 0m56 OA23

T3128 nhk 9 kn Moss

7.1925 AS Moss Værft, Moss -42. Levert til AS

9.1930 Scotto, Ambrosini & Pugliese Fils & Co, Oran,

reg Le Havre for GBP 20.000, od Procido

193 reg Oran

11,1959 Til opphugging i Frankrike

17.000, od Skarp

od Ile Rousse

Marseille, utlevert til italienske regjering,

od Cosenza

Palermo-Napoli.

Levert som Capax til Fredrikstad Shipping Co

AS (Chr Homan-Murer), Fredrikstad

Oslo, od Vilja

Helsingborg for Dkr 210.000, od Hasting

Helsingborg, od Nauplia

Helsingborg under slep Helsingborg-Malmo for

Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),Oslo

SKIPET NR. 1 - 2014

Foto via Per Alsaker
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16 mt VILJA LDDO

6672 g 9680d, 411.2/56.2/32.411
Id Ba4l 0m40 OA101 trunk MA NV

M6 2200 bhk 10.5 kn Kockum-MAN

1.1928 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö

4,1940 Nortraships flåte

12.1941 Brannskadet 24. desember 1941 i Haifa,

9.1942 Torpedert 13. september 1942 i pos

17 ds FUTTEN LCNP

2184 brt 3500 tdw, 286,0/43.5/19.7 f t

Id

T3 250 nhk Cooper & Greig Ltd, Dundee

6.1921 Dundee Shipbuilding Co Ltd, Dundee 308

6.1921 Til AS Ocean (John P Pedersen & Søn),

7.1929 AS Eidsvold (Sverre Ditlev-Simonsen),

1933 AS Eidsiva (Sverre Ditlev-Simonsen & Co),

10.1935 AS Hav (Helmer Staubo & Co), Oslo, for

6.1938 DS Jutlandia AS (Jens Tott, København,

12.1939 Torpedert 3 des 1939 av tysk ubåt 30 n

28

Skibs-AS Nordheim (Halfdan Ditlev-Simonsen

& Co), Oslo

antent av brennende olje fra mt Phenix, gikk

til Port Said for egen maskin, derfrå til New

Orleans for rep

12.14N-63.52W på reise fra Trinidad til New

Orleans. Holdt seg flytende, inn til Trinidad

for egen maskin 15. sept. Deretter til New

Orleans, kondemnert, Hovedmotor satt inn i

ms Norseman. Opphugget.

kontr av AS Vestland, Tønsberg, solgt 1919

Bendix J Grefstad, Arendal, ssj Aarstad

Oslo, for GBP 51.500, levert som Dagfin

Oslo od Putten

Oslo, for NOK 235.000

NOK 250.000, odWav

for GBP 21.750, od Ove Toft

mil 0 av Longstone, på reise Immingham-

Göteborg med kull. 6 omkom.
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18 mt VANJA LDMR

6198g 9580d, 408.3/55.3/32.2,ft
Id Ba36 0m34 0A98 trunk MA NV

2M6 2125 bhk, B&W-GV-2prop

11.1929 AB Götaverken, Göteborg -424

Skibs-AS Sydheim (Halfdan Ditlev-Simonsen

4.1940 Nortraships flåte

4.1947 Skibs-AS Nordheim (do), Oslo

3.1949 AS Ranella (Jørgen P Jensen), Arendal, for

1952 Selskapet omdøpt AS Jensens Rederi V (do)

1.1956 AS Jensens Rederi I (do)

9.1957 opplagt Stavanger, flyttet til Arendal 11958

8.1961 til spanske huggere for GBP 57.000 (GBP

19 mtVELMA UDV LDPL

9720g 13780d, 475.6/64.2/37.8 ft
Id MA

2M8 4T enkv Götaverken-B&W, 2 prop

8.1930 AB Götaverken, Göteborg -432

1932 dypere nedlasting 14780d

4.1940 Nortraships flåte

8.1956 Chemical Transportation Corp,, Monrovia, for

1957 Hendon Transport Co SA [T. J. Stevenson & Co.,

Inc., New York], Monrovia

1958 N D Dao Division Occidental CA,

3.1961 Tatt under opphugging i Santander av Fernando

20 mt VAVLCGJ

6415g9835d, 408.6/55,3/32.4 ft
Id Ba53 0m33 0A98 trunk MA

2M6 2125 bhk 11 kn Eriksberg-B&W- 2 prop

5.1931 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg -

Levert til Skibs-AS Østheim (Halfdan Ditlev-

& Co), Oslo

GBP 237.000, od Kvint

15,4/ Idt), levert Arendal, slept til Spania

Skibs-AS Nordheim (Halfdan Ditlev-Simonsen

& Co), Oslo

GBP 535.000, od Valmar

Maracaibo

Ma. Pereda.

Simonsen & Co), Oslo

12.1932 Satt i fart

4.1940 Nortraships flåte

4.1947 Skibs-AS Nordheim (do), Oslo

1954 opplagt i Oslo til jan 1955

5.1956 Til Schrotthandel Dusseldorff til opphugging,

21 mt EIDSVOLD

6557g 9900d, 408.3/55.3/33.9 ft
Id Ba41 0A91 MA NV

2M6 2240 bhk, B&W-GV-2prop

4.1932 AB Götaverken, Göteborg -449

4.1932 AO Sovtorgflot (Arcos Ltd, London), Odessa,

1934 Sovtanker, Tuapse

12.1941 Torpedert 19 des 1941 av U-652 I pos

22 mtVIVI LCWN

6546g 9815d, 423.0oa/407 ,5/56.2/32.4 ft
Id Ba34 Om35 OA99 trunk MA NV

2M6 2400 bhk 11 kn Aker-B&W

5.1932 Akers Mek Verksted, Oslo-455

4.1940 Nortraships flåte

2.1945 Kom i brann i februar 1945 i New York, antent

ankrene gjennom flammehavet, 9 omkom.

3.1955 Til BISCO til opphugging, GBP 64,000

23 mt VERA LITS

6484g9800d, 408,6/55.3/32.4 ft
Id Ba38 Om33 0A91 trunk MA

2M6 2330 bhk 11 kn Eriksberg-B&W- 2 prop

1.1934 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg -244

4.1940 I Nortraships flåte

3,1947 Billners Rederi AB, Göteborg, for SEK 4.0 mill,

12.1949 od Kjell Billner
1.1956 Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund,

1.1958 Opplagt ved Kvarnholmen i Stockholms hamn

3.1962 AS Norske Oljekonsum, Fredrikstad, od

12,1964 Til Eckhardt &Co GmbH, Hamburg til

Motortanker «Vanja» (1929). Foto: Alex Duncan

ankom Emden 9. mai 1955.

Sjøsatt som Eidsvold for Skibs-AS Eidsiva

(Sverre Ditlev-Simonsen & Co), Oslo

for GBP 135,000, levert som Varlaam

Avanesov

39.72N-26-05E, ved Cape Baba, på reise

Istanbul-Egeerhavet.

AS Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co),
Oslo

ved kollisjon mellom Springhill (T-2) ogClio,

reddet seg ved å gi full fart forover og dregget

Levert til Skibs-AS Vaarheim (Halfdan Ditlev-

Simonsen & Co), Oslo

od Kjell

Stockholm, for SEK 2,0 m, od Oktania

16 jan 1958 som lagerskip liggende ved siden
av dt Liss.

OK Hauge, trolig slept til Fredrikstad

opphugging

f " 2



Tørrlastskipet «Eidsvold» fra Götaverken i 1934, her i Vancouver med Kawasakis merke i skorsteinen.

24 mtEIDSVOLD LITZ 8.1954 Paulins Rederi AB, Äbo for GBP 175.000, 1,1964 Skips-AS Tillhörn (1 Lind), Kjøpsvik/Narvik for

6578 g 9960d, 408.5/55.3/33.9 ft od J W Paulin GBP 175.000, od Stella Nova
Id Ba4l 0m33 OA9I MA NV

2M6 2300 bhk, B&W-GV - 2 prop od Sofia-T St Lawrence River på reise Dublin-Bombay,

3.1934 AB Götaverken, Göteborg -449 1966 Cretan Shipping Co, Tsourinakis Bros, Piraeus, flott 24 juni, stor bunnskade.

1934 Skibs-AS Abu (Magnus Konow & Co), Oslo, 3.4.70 for Whampoa. 1968 Naviera Grancebaco SA, Panama, od Maja

4,1937 Bruusgaard Kiøsteruds Skibs-AS, Drammen, od lolanda

4.1940 I Nortraships flåte 4245g 8370d, 387.4/55.3/22.9 ft 4.1978 Ankom Trapani 21. april 1978 for reparasjoner,

5.1942 Torpedert 27 mai 1942 av U-753 inne i 2dBa38 3 ho/ha 484/464 til Brodospas for opphugging for USD 197.000,

25 ms EIDSVOLD LIVR 400 n mil N av Tristan da Cunha av tysk 5181g 9140d, 442.8oa/425.6/56,8/21.6 ft

4184g 8330d, 382.3/55.2/22.9 ft raider Michel. Mannskapet på 32 tatt til 2d 5ho/ha 572/529 gb NV

Id Ba 38 30 ho/ha 491/470bg fange. Skipet senket av sprengladninger i M8 4200 bhk GV-B&W, 13.5 kn

M6 2625 bhk, Götaverken-B&W pos28.11S-11.30W. 7.1937 AB Götaverken, Göteborg -506

9.1934 AB Götaverken, Göteborg -480 AS Eidsiva & Skibs-AS Nordheim (Sverre

4.1940 I Nortraships flåte 5181 g 9140d 442.8oa/425.6/56,8/21.6ft 7.1940 Nordheims 50% solgt til Eidsiva

1.1942 Torpedert 20 januar 1942 av japansk ubåt sør 2d 5ho/ha 572/529 gb NV

26 msSKAGERAK UCR 4.1940 I Nortraships flåte til 9.45

4244g 8370d, 387.4/55.3/22.9 ft Fra 1947 Pacific Orient Express Line, Fortsettes

2d 3ha 484/464gb NV TC 12 mnd NAL/SEAL fra 5.49, TC 12 mnd

M5 2650 bhk 12 kn B&W British Phosphate Comm 5.52-55, TC 12 mnd

2.1936 Burmeister & Wain, København -616 States Marine 11,56.

4.1940 i Nortraship flåte

Sjøsatt som Eidsvold for Skibs-AS Eidsiva od Capetan Andreas T 4.1966 Pasalaric Investment Corp, Napoli/Panama for

(Sverre Ditlev-Simonsen & Co), Oslo 4.1970 Til opphugging i China, avgikk Singapore GBP 191.000, oAAlthea

od Abu 3.1974 Reina Sofia Cia de Naviera SA, Panama,

for GBP 105.000, od Hamlet 27 ms KATTEGAT UFF 1,1977 Orgonhin SA, Panama, od Coralba

Mexicogulfen i pos 28.25N-91.00W på reise M5 2650 bhk B&W 2T dbl ankom Split 19 sept 1978 fra Trapani.

fra Texas til Liverpool med olje, alle berget. 8.1936 Burmeister & Wain, København -617

AS Skagerak (Olaf Ditlev-Simonsen jr), Oslo

5.1942 Oppbrakt kvelden 20 mai 1942 i stiv kuling 29 msVINNI UMB

Levert til Skibs-AS Eidsiva (Sverre Ditlev- Ditlev-Simonsen & Co), Oslo

Simonsen & Co), Oslo 28 msVITO UIV 4,1940 I Nortraships flåte

for Java, i nærheten av Christmas Island med M8 4200 bhk GV-B&W, 13.5 kn Gilbert Island, på reise New Zealand-Nauru i

fosfat, drev i land og brakk i to. 1.1937 AB Götaverken, Göteborg -501 ballast. Senket med sprengladningen

AS Skagerak (Olaf Ditlev-Simonsen jr), Oslo 1.1959 Ny motor i Göteborg i tiden 3,58-1.59:

4.1965 Tsoukinakis Bros, Piraeus for GBP 97.500, 6.1964 Grunnstøtte 21 juni 1964 i Alexandria Bay,

4.1970 Til opphugging i China, avgikk Singapore GBP 191.000, odAlthea

Skibs-AS Vito (Olaf Ditlev-Simonsen jr), Oslo

M6 5450 bhk 14kn GV

12.1940 Oppbrakt 7 des 1940 av tysk raider Orion ved

Foto; Walter E. Frost via Terje Nilsen
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Førstereis som maskingutt
Av Ole Chr Eckholdt

11960 var det stort sett nødvendig å ta et skoleskipskurs før man mønstret ut. 1. september 1960 ble

jeg maskinelev på skoleskipet «Christian Radich» i en alder av 16 år. Vi skulle på tokt til København,

og dette var for de fleste av oss 90 elever første utenlandstur.

Verden var så stor, så stor, da vi i «Radich» og dermed fikk jeg servert øl «Norsk Skald», Mil Tankrederi, tidligere
vindstille brukte en uke til Dan- (en!) på en av kneipene. Gutta som stod «Castor» (BDS).
mark. Københavnbåten passerte oss utenfor var et syn! Skuta lå på Nyland Verksted, så det var

to ganger pr døgn med hilsninger. Men Fellestur til Sjømannskirken «Kong kort vei over med skipssekken.
endelig lå vi til kai på Langeline, og masse Haakons Kirke» ble en hyggelig opp- Den 22. oktober 1960 ble jeg påmønstret
opplevelser stod foran oss unge gutter. levelse. Noen måneder efter fikk jeg som maskingutt. Husker maskinen var av
Først kom Kong Fredrik (Margrethes far) virkelig oppleve hva Sjømannskirken sto typen Doxford.
om bord og håndhilste på samtlige gutter og står for. Dette blir fortalt på slutten av
som stod stilig oppmarsjert på dekket. Så artikkelen.
ble det fellestur til Carlsberg med smaks- Maskinhavariet
prøver. På seilturen hjem fikk vi høststorm og Det ble en minnerik førstereis med mas-

Nyhavn hadde vi hørt om, og besøk det ble logget over 13 knop med sjøen kinhavarij Middelhavet og hjemsendelse
der hørte med. Men vi var for unge til opp til mastene. fra Napoli. Dette er beskrevet hjem i mitt
åfå servering, bortsett fra meg som Den gang måtte vi skrive under på at brev til mor som jeg derfor sakser fra:
var meget høy og hadde fått en gammel Skoleskipet skulle mønstre oss på skip
marinejakke til bruk. I lommen lå et «Kgl i utenriksfart. Derfor ble jeg og fem til
Norske Marine» luebånd som ble satt over fra «Radich» påmønstret motortanker
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Middelhavet onsdag
14. desember 1960
Nå har dere sikkert ventet lenge på å få
høre fra meg. Jeg går ut fra at dere vet
hva som har hendt oss, for du har sikkert
ringt rederiet for å høre hvor det ble av oss.

Maskinen gikk i «lufta» natt til forrige
tirsdag. Det var tretthetsbrudd i «skinka»
på veivakselen så den sprakk tvert av. Alle
stempelstelstengene ble slått skjeve.

Stålbiterføk rundt der nede men ingen
ble skadet heldigvis. Jeg lå og sov da det
hendte, men jeg skal si dere at jeg kom
meg fort opp. Det smalt og hele skute
ristet som om vi hadde gått på grunn. Jeg
var inne i maskinen neste morgen for å se
på skadene. Der så det stygt ut. Spurte
chiefen hvor lang tid det vil ta å reparere
skaden. Hele Doxford maskinen måtasfra

hverandre, heises ut, nye deler tilpasses
for tilslutt settes sammen igjen. Han sa det
kunne ta fra noen måneder til et halvt år!

Det blir trist å være på verksted i Napoli
måneder fremover. Jeg har tatt 150,- i
sparetrekk, men må vel holde opp med
det nå som vi blir liggende ved iand. Det
er ganske dyrt i Italia. 1000 Lire er ca. 11
kr. Å sende dette brevet koster 70 Lire.

Når vi først skal på verksted er jeg glad
det ble Napoli og ikke Palermo eller Kreta
som det var snakk om.

Det er 50% sjangse for af vi blir mønstret
av når vi ankommer Napoli for det koster
jo å holde mannskapet om bord.

Så til avgangen fra Osio. Skuta la til på
Fagerstrand for bunkring. Vi 6 førstereis

Forfatterens postkort fra Napoli Bap.

gutter fra Radich tok en bil til Drøbak. jeg i det ene øyeblikket lå hulter til bulter
Nesten hele mannskapet var der i byen. Vi i enden av køya for så å bli klistret opp til
var på en restaurant «Sea Side», der koste skottet i motsatt side.
vi oss med Cola siste kvelden. Om kvelden så vi fyret ved Lands End,

Kl. 01.00 var vi om bord og skuta så bar det inn i Biskaia. Der hadde vi
gikk fra BP Fagerstrand 03.00 mot første ruskevær igjen, men denne gangen var
lastehavn som var Constansa i Romania. det heller moro. Etter utskei 16.30 sto jeg
Dagen etter (søndag) hadde vi høy sjø, lenge på brua og så på sjøene som slo
men flott klart vær. Utenfor Kragerø hadde innover forskipet. Jeg løper over storm
vi livbåtmanøver og vi rodde en tur. Senere brua i motvind en 20 ganger hver dag for
hadde vi brannmanøver. Ut på natten så å holde meg i form.
vi lysene fra Jylland før vi feide inn i en Vi brukte 40 timer over Biskaia, men
delikat høststorm i Nordsjøen. Vi så ikke etter åha passert fyret ved Kapp Finisterre
land igjen før vi var i den Engelske Kanal fikk vi stille, varmt og deilig vær. Vi gikk
tirsdag 29. november. ganske nærme land langs Portugals kyst og

Jeg var litt sjøsyk i Nordsjøen, men ikke jeg så mange festninger og badestrender,
verre enn at jeg holdt meg på jobben. Å Natt til søndag passerte vi Gibraltar og
skrape tanktoppen fri for gammel råtten olje søndag 4. desember hadde vi det fint kan
er jo ikke det beste middel mot kvalme. Vi du tro! Vi som er «dagmenner», smørerne
hadde stormen litt forfra og siden, så du kan og jeg har fri hver søndag og det er deilig
tro det var gøy. Vi gikk nesten på skottene å hvile ut den dagen. Vi har solnedgang
i gangene. Å sove var nesten umulig da klokken 18.00 her i Middelhavet. Såseilte

Philippeville i Algerie
heter i dag Skikda.
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vi med 15 knops fart helt til maskinen røk
natt til tirsdag 6. desember.

Da lå vi rett utenfor Philippeville (dagens
Skikda) i Alger. Da vi ikke har hovedmotor
kan vi heller ikke styre og derfor drev vi
hjelpeløst innover mot land. Onsdag lå
vi kloss oppunder byen og vi hadde en
skummel opplevelse med en fransk
u-båt som dukket opp ved siden. De ville
taue oss ut i sikrere farvann. Vi ventet

to taubåter tra Sardinia, så skipperen
sa nei takk. U-båten advarte oss mot å
komme for nærme land da vi kunne risikere

å bli skutt på. Er det ikke i Alger det er krig
nå? Vi fikk inn Norge på radioen i går og
opptattet noe sånt.

Det er mye fjell her og bare noen hundre
meter tra land er det 80 favner dypt. Derfor
kan vi ikke ankre opp. Om natten drev vi
lenger inn og torsdag morgen lå vi bare
500 meter tra land. Tenk om vi hadde fått

dårlig vær! Vi hadde stadig Franske jagerfly
og marineskip rundt oss, og vi så også
landgangsbåter som satte i land soldater
på badestranden der vi lå. Torsdag kveld
ankom taubåtene, en storog en liten. Men
så blåste det opp og fredagen lå vi Stand
Bye. Fredag kveld torde de ikke vente
lenger og i et fryktelig vær tauet de oss til
Bone. Det er 20-25 mil tra Philippeville.

Det gikk bra og lørdag morgen var vi
i Bone på grensen til Tunis. Ankeret ble
droppet i havnebassenget. Vi fikk ikke
komme i land for vi var ikke innklarert.

Et miljø fra havnen i Napoli i 1962 med
Libertp-skip og annet.
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Foto: D. Longly

Tirsdag kveld løyet vinden og slepingen båter. Så var jeg i land sammen med de
til Napoli kom i gang. Vi ankommer fredag andre fra «Radich». Det er mye fattigdom
kveld eller lørdag. Da har jeg ikke vært i her. Smågutterog piker henger på en som
land på 3 uker. Det skal bli deillg å kjenne klegg og vil ha «money». Jeg snakker en
grunn under labbene igjen. delikat blanding av tysk/engelsk men det

Torsdag 15. desember kvelden spilles julesanger. For 1000 Lire kjørte vi
Nå nærmer vi oss Napoli, men det har hestedrosje 1 time rundt i Napoli klokken
begynt å blåse, men vi holder 6-7 knop. 11 i går kveld. Ha det godtog god jul.
Jeg sender dette brevet med en gang vi
ankommer og håper du får det før jul.

Juiefeiring i Napoli Du kan tro det er rart a feire i ulen her  
. . Napoli. Nu sitter jeg sammen med pum

og reisen hjem , + . ~.3 J pemannen og messegutten pa en riktig
Postkort hjem 19. desember 1960 koselig klubb. Her er det juletre og andre
Ja, nu er jeg endelig i Napoli. Ankom i ting som hører julen til. Nå har dere sikkert
går etter 22 døgn i sjøen. Lørdag passerte surt og kalt vær, mens her er det godtog
vi Capri iet fryktelig tordenvær, Lynene slo varmt. Det er et flott orkester her og en
ned rundt skuta så spruten slo. Lørdag pike som synger julesanger på Italiensk,
kveld ankret vi opp utenfor en forstad. 8 Mange av mannskapet er her også. Harfått
taubåter manøvrerte oss inn i går, men enda beskjed om at vi blir liggende i 6 måneder,
kolliderte vi 2 gånger med oppankrede så nu kan du vente meg hjem over nyttår.

går fint. De har en flott julegate hvor det

Postkort hjem lille julaften
i «United Seamen’s klubb»

Fra sjømannsklubben i Napoli
lille julaften 1960, med pumpe
mannen til venstre, en ukjent,
forfatteren og messegutten, samt
en blid serveringsdame.
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Norske sjøgutter på land. På tur i Napoli
andre juledag. Fra venstre forfatteren, båts
mannen fra mt Slemdal og «Pinsa» til høpre.

Julekveld om bord
Jeg kommer ikke til å glemme den første
jul i et fremmed land. Det var jo ikke så
trist da vi visste at vi skulle hjem. Post
hjemmefra fikk vi ikke da gaver mm var
sendt til Constansa. Etter julematen fikk
vi hver vår gave fra Sjømannskirken eller
Velferden. Husker ikke hva jeg fikk, men
brevet som fulgte med glemmer jeg ikke.
Fra en dame et sted i Norge med teksten:
«Til en ukjent sjømann».

Hjemreisen
Den 30. desember ble vi satt på toget til
Roma for å begynne den lange slitsomme
togturen til Oslo. Mener å huske vi var 10
av de yngste fra båten.

Hyren var jo oppbrukt på gaver og
julefeiring i Napoli, så mye penger til mat
hadde vi ikke. Rederiet spanderte heller
ikke sovekupe på oss, så vi satt vondt i

2 døgn. I Roma skiftet vi over til toget Sjømannskirken rigget til madrasser
som skulle ta oss gjennom Italia - Sveits og vi sov for første gang på to døgn.
- Tyskland og til København. Frokost neste morgen før vi ble kjørt til

,, ,, - , gjestfriheten glemmer jeg ikke og har
Kong Haakons Kirke - A 11+ ., . .., . , ,  ö siden alltid passet pa a legge mn besøk i
i København sjømannskirkene rundt i verden.
Det var en flokk trette, sultne, frosne og
skitne sjøfolk som kom ut fra Hoved-

banegården i det det nye året ble ringt Tillegg:
inn. Der stod vi mens rakettene gikk til

værs og lurte på hva vi skulle gjøre om ; c OIT1
natten. Oslotoget gikk neste formiddag.

Vi seks fra «Radich» kom på det hyggelige et tankskipi InrVpn nnpn rrmnpHpr før Vi travptbesøk i kirken noen måneder før. Vi travet

i vei i kulda og ankom kirken idet folket Norsk Skald var en av mange 16 000-ton
strømmet ut etter nyttårsfeiringen. Der nere under norsk flagg på 50/60-tallet, av
stod vi og følte oss forlatte. det som den gang ble kalt «bandy size».

Da de så oss tror jeg ingen gikk hjem, Skipet var kontrahert i desember 1947
men snudde og tok oss inn i varmen. ved Charles Connell i Glasgow av Det Ber-
Vaffelpressa kom i gang igjen og vi ble genske Dampskibsselskab som selskapets
oppvartet på alle mulig måter. første tankskip og det tredje søsterskip for

tingen 15. oktober 1951 fikk det navnet

Postkort sendt hjemfxa Napoli 1960.

toget. Dette minnet om denne varme

norsk regning etter Wilhelmsens Tartar
og Jacob Kjødes Hornblower. Ved sjøset-

Castor og ble levert 21. desember samme
år, like etter Bergenskes 100-årsjubileum.
Det var av tradisjonell konstruksjon
med 9 senter- og 2 x 6-vingtanker og to
pumperom. Maskineriet var ev4-syl Dox-
ford bygget på Barclay, Curie i Glasgow.
Byggeprisen må ha ligger rundt NOK
13.6 mill.

Sjømannskirken i København, Kong Haakons
kirke, hvor forfatteren og hans venner ble tatt
godt imot selve npttårsnatten.
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Det kom ut under Korea-boomen og
ble sluttet på 12 mnd reise-certeparti
fra levering til MOT + 140%, hvilket var
sterkt. Deretter ble det mer ymse, 15 mnd
fra januar 1953 og et T/C til Shell for 12/24
mnd fra januar 1955. Fra desember 1956
(midt under Suez-boomen) 24 mnd reiser
til Shell til Scale + 50/150. Fra vinteren
1959 18 mnd mellom Persiske Gulf og
Østen til svak rate.

Under certepartiet til Shell fikk den et
langvarig off-fire som følge av kollisjon 31
august 1955 med Arendalstankeren Credo
i Arabian Sea på vei til Europa og måtte
tas på slep av slepebåt Bustler til Bombay.
Etter lossing ble den slept til Genoa, med
ankomst i desember 1955. Etter reparasjon
kom den igjen i fart fra mai 1956.

Høsten 1960 ble skipet solgt til MIL
Tankrederi AS, Oslo, for NOK 5 mill og
levert nyklasset ved Nyland 26. november
som Norsk Barde. At skipet skulle få
veivakselbrudd 6. desember på sin første
reise for rederiet må ha vært en alarme
rende melding.

I november 1964 ble den overtatt av AS
Selvaagbygg (Th Brøvig), Farsund, som
Gezina Brøvig. Den gikk nå mye i ame
rikansk fart, inntil et nytt veivakselbrudd
31 januar 1970 nord for Puerto Rico både
slo ut maskineriet og kjølevannsinntaket.
Også pumpene var delvis skadet, så
vannstanden steg og det var umulig å få
stanset innstrømningen. Da akterdekket
lå i vannskorpen gikk kapteinen og de
siste av mannskapet fra borde. 3 februar
gikk skipet til bunns.

Egentlig var vel Castor noe av et ulyk
kesskip med to veivakselbrudd, en stor
kollisjon og totalforlis.

PS: Takk til Arne Sognnes, Einar Onsøien
og Per Alsaker for hjelp med hilder

mt CASTOR LAKA

11144 brt 16350 tdw, 537,1/67.4/37.2 ft

Id, 9 senter- 2x6 vingtanker

M4 5500 bhk Barclay Curle-Doxford

12.1951 Charles Connell &Co Ltd, Glasgow -469

11.1960 MIL Tankrederi AS, Oslo, od Norsk Skald

11.1964 AS Selvaagbygg (Th Brøvig), Farsund, od

1.1970 Eksplosjon i maskinen 31. jan 1970 i pos
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Levert som Castor til Det Bergenske

Dampskibsselskab AS, Bergen

Gezina Brøvig

22.46N-68-48W, på reise Aruba-Bucksport

med fyringsolje, ett av stemplene slynget ut

og knuste hovedinntaket av kjølevann (8" rør)

som forårsaket en lekkasje som ikke kunne

la seg stoppe, Forlatt av mannskapet som så

skipet gå til bunns 3. februar.
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red.

MT Castor ved levering i 1951 som Bergenskes første tankskip.

Castor for inngående i kanalen, fotografert fra Skpfotosflp.

Gezina Brøvig av Farsund, ex Norsk Skald og Castor.

Foto via Arne Sognnes

Skyfotos
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Nye bøker

TERJE THORBJØRNSEN

Skipsbygger'11 på Horten:
Verven fra 1818 til 1945

242 sider, format 21 x 42 cm, rikt ill, farger

Utgiver: Lokalhistorisk senter, Karljohansvern, Horten

Pris: NOK 300 + porto

Bestilles på info@lhs.no, www.lhs.no

Med denne tredje boken har Lokalhistorisk Stiftelse fullført
beretningen om skipsbyggingen på marineverftet og det senere
sivile Horten Verft. Den omhandler den tidligste perioden, fra
«Marineetablissementet» ble besluttet anlagt i Horten i 1818
frem til 1945, med Terje Thorbjørnsen som utøvende forfatter.

Beretningen bringer oss fra arbeidet med å lokalisere en ny
hovedbase for den nye norske Marine fra 1814 til erstatning
for Fredriksvern ved Stavern. Først i 1820 kom anleggsarbei
dene i gang på Hortenstangen og høsten 1827 ble det første
nybygg kjølstrakt på den steinsatte beddingen; fregatten Freia
(36 kanoner) på 44 meters lengde.

Med Statens dampskipsfart ble Karljohansvern det første
verksted men kompetanse og utstyr for reparasjoner av
dampmaskiner og bygging av kjeler. Dampskonnert Gler
levert i 1849 var det første skip med maskin og kjele bygget i
Norge. Faktisk ble Karljohansvern verft også det første sted
for utdanning av skipsbyggere i landet og den første tekniske
skole ble anlagt i 1855.

Fremstillingen skrider frem kronologisk med de 132 første
byggenummer med en del generelle kapitler underveis. Den
går fra tre til jern og stål og ender med krigens ødeleggelser
av verkstedet.

Boken er pent produsert som de föregående i serien, med
omtale og illustrasjoner av de leverte skip. For de større skip
er livsløpene klarlagt, ikke minst takket være vårt avdøde
æresmedlem Stein Moen, mens skjebnen til de mindre far
tøyene fortsatt er ukjent.

Verkstedet på Karljohansvern har i høy grad en nasjonal
betydning både for oppbyggingen av Marinen og for den
teknologiske utvikling i landet.

Dag Bakka jr

NSS Nordmøre
Program 1. halvår 2014

Åpent møte torsdag 13. februar
Gaute Myhre: Seildampskipet «Hansteen» fra

forskningsskip til lokalbåt, kongeskip og losjiskip

Medlemsmøte torsdag 27. februar
De seilte på Flakke-skip. Tidligere offiserer og

mannskap på Flakke-skip forteller

Åpent møte torsdag 13. mars
Einar Frode Marthinussem Skipsbygging ved

Haugesund Mekaniske Verksted

Åpent møte torsdag 27. mars
Ole Tønder: Historien om Kvernes og Grip

Dampskibsselskab og den første d/s «Kværnæs»

Torsdag 10. april
Årsmøte

Åpent møte torsdag 24. april
Trudi Henrydotter Eikrem: Det var godt å være dansk

i Norge. Om Chr. Johnsen, klippfiskeksportør og

skipsreder i gamle Kristiansund.

Åpent møte torsdag 8. mai
Inger Helene Aasen: Fyrhistorier fra Stavneset og

andre fyr

Åpent møte torsdag 22. mai
Jørgen Strand: En reisebeskrivelse fra 1834. Om en

franskmanns besøk i Kristiansund og hans møte med

en skipper og hans skip.

Åpent møte torsdag 12. juni
Asbjørn Hansen: Berging av «Tigris» og sleping av

isfjell på Labradorkysten

Medlemsmøte torsdag 26. juni
QUIZ

Det vil bli arrangert rekeaften for våre medlemmer i

etterkant av møtet 22. mai eller 12. juni.
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M/S Bremnes
Tilbakespn på rutefarten i Austevoll, Fitjar og Bømlo

Anfinn Otterå

Fredag 4. mars 1949 gjekk M/S Bremnes den fyrste ruteturen sin frå Bergen sørover gjennom leia til

Rubbestadneset. Dermed var startskotet gått for ei rute og eit skip som skulle setja merke på ein heil

tidsalder i distriktet. No ja, rute var eigentleg ikkje ny; det var til dels same ruta Tedno (D/S Ternen)

hadde farta i før og under krigen, men med litt færre stoppeplassar og noko stramare rutetider. Etter

1945 var Tedno i stor mon forvist til HSD sin «sekundærrute» i Vestre lei, den såkalla Stolmen-ruta, og

der gjekk ho jamnt til HSD i 1952 tok M/S Skjærgaard til nåde og let den gå til dei plassane Bremnes

ikkje gjekk.

Namnet og ruta Fitjarruta. Dette namnet var ikkje nytt, det Det faste i tilværet
Namnet på skipet fortel at det var Rub- skreiv seg frå den tida Tedno si rute enda For oss som voks opp i 1950-åra, var
bestadneset og Bremnes kommune FFSD på Fitjar. Austevoll kommune lånte namn Bremnes noko av det faste i tilværet. Kvar
spesielt ville gjere ære på med det nye korkje til skip eller rute; det hadde no alltid kveld i åttetida var Bremnes i Vinnes
fartyet. Motorfabrikken på Rubbestad- vore ein kommune som låg i utkanten av vågen, og då var det kjekt ågå til kaien,
neset var i sterk vokster, og Haldorsen var HSD sitt farts- og interesseområde. Men som me sa. Der kunne med treffa andre
ein mektig mann. Derimot var det Fitjar etter kvart var det den kommunen som bygdafolk, der fekk me sjå kven som kom
kommune som gav ruta namn, nemleg gav Bremnes mest trafikk. frå «byd'n» og kva slags varer som kom

HSDs «Bremnes» for utgående i Vågen 19. september 1972.
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i land. Og så var det å venta ein halv til Livet om bord.
Klara sa versågod, no var posten klar. Ltd natt til morgon
Laurdagskveldane var han der i sekstida, Bremnes hadde eit stabilt og godt likt gansvær»,
og då var det gjerne ekstra mange folk mannskap i desse åra (det hadde han Elles låg stoppeplassane tett; det var
som kom i land, ofte det som då fanst av forresten seinare og). Folk i leia var godt å springa opp og ned i lasterommet eller
skuleungdom og vekependlarar. Sundag kjende med folk om bord og var gjerne kringom på dekk, hiva i land mjølkespann
ettermiddag laut desse reisa att; så tidleg på førenamn med dei. frå Fitjar, trelast frå Koløyholmen, ta om
som ti over lire i vinterhalvåret, medan Eg sjølv fekk den gleda å arbeida bord tomme brødkassar til Martens, tom
dei frå mai til september fekk vera heime om bord der nokre sommarmånader i gods frå Hansa, tomme bensinfat; i det
halvannan time lenger. Hadde folk i Vin- 1960-åra, og for meg står den tida som, heile, det var mest tomgods Austevoll
nesvågen ærend til Bergen midt i veka, eit kjært, men vemodig minne, vemodig sende nordetter til Bergen, bortsett frå
måtte dei vera på kaien seinast halv fem fordi det er minne om ei tid som aldri fisk frå Sandtorv dei gongene me hadde
på morgonkvisten. Dei som hadde lengst kjem att. Det vil ikkje seia at matros den stoppeplassen, og bortsett frå alle
veg ågå gjennom skog og myr, laut gjerne eller billettørlivet på Bremnes var noko krøtera om hausten som laut leiast om
setja vekkjarklokka på tre når det skulle slaraffenliv. Me laut sanneleg hanga i bord og inn i stutasalen, dersom det var
på bytur utanom sundagen. både dag og natt. Og nattarbeid var ikkje plass til dei der.

På liknande måtar hadde dei det på ukjent der. Hadde med to til åtte-vakta, Ein vanleg morgon pla som regel sa
dei andre plassane Bremnes gjekk til; høg- laut ein av matrosane opp klokka to og longen vera full med passasjerar når me
depunktet kvar dag når han kom innom. sitja vakt medan Bremnes låg roleg på hadde gått frå Storebø og Torangsvågen,
Og dette høgdepunktet var nokså fast i Fitjar. Så var det å purra maskinisten, og dei sat gjerne goddrøs og venta med
17 år. Blar ein gjennom rutene mellom styrmannen og den andre matrosen før lengsel på at serveringa skulle ta til. På
1949 og 1966, ser ein det var få og små me gjekk frå Fitjar 3.45. veg frå Kolbeinsvik måtte nemleg ein av
forandringar i rutetidene frå år til år, Medan eine matrosen kunne ta seg ein matrosane hugsa på å fyra opp i byssa
og praktisk tala ingen endringar når det pust, stod den andre til rors ut Fitjarvika slik at den store vassgryta var på kok når
gjaldt stoppeplassar. Kvar yrkedag minus og over Selbjørnsfjorden. Det kunne vera Berta var komen dit i seks - halv sju-tida.
laurdag bakka han ut frå Holbergskaien ei herleg stund å stå å likka på rattet og Så var det å purra billettør og resten av
(i Bergen) klokka 16.00, og kvar morgon i drøyma seg vekk medan himmelen vart 8-2-vakta, før me fekk oss ein velfortjent
halv ni tida var han tilbake. Einaste større gradvis ljosare i nordaust, men rortørnen frukost og prøvde å gjera ein freistnad
endringa i desse åra var då han rundt kunne og vera hard, dersom det bles på å sova medan Bremnes låg til kai
1960 byrja ågå ein hav time seinare frå vestleg kuling eller storm. Som han sa i Bergen.
Bergen om fredagane. ein matros som hadde stått til rors over

Frå Bergen
- Skogsvåg
- Klokkarvik
- Bakkasund
- Møkster
- L. Kalsøy
- Hevrøy

- Bekkjarvik
- Vinnesvag
- Fitjar
- Engesund
- Koløyholmen .

til Rubbestadnes .,

frå Rubbestadnes

- Engesund
- Osternes

til Fitjar .. .

frå Fitjar
- Vinnesvag
- Bekkjarvik
- Kolbeinsvik
- Dronen
- Rostøy
- Storebø
- Torangsvåg
- Sandtorv
- Klokkarvik
- Skogsvåg

til Bergen

1 Bil frå Bømlo.
2 Bil frå Sandvikvåg, samb. frå Bergen.
3 Korresp. med Motorbåtrute frå/til Brandasund,
4 Tek mot frå nordg. Stav.rute II

Stolmen
Salthella
Sandtorv
Torangsvåg
Austevollshella
Storebø
Rostøy
Dronen
Kolbeinsvik

Foldrøyhamn
Koløyholmen

Bergen

Frå og med 1. juni til og med 30. september 1968.

I II III IV V VI VII
Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag

15.55

16.00

16.45
17.10

17.35
18.00
18.20
18.40
19.15
19.40
21.00

Fitjarruter
M/S «Bremnes»

— — — — — 18.15
— — — — — 18.30

17.50 * 17.50 • 18.05 _
18.15 18.15 18.15 18.15 18.30
18.25 6 — — 18.25 6 18.40

5.40
6.00

6.35
7.05

8.40
10.00

7.25

Selbjørnsfjorden ei stormnatt: «Stundom
styrde me på Shetland, stundom på Fly-

5,30
5.50

7.05 5 7.05 7.05
6.35 — 6.35

10.00 10.00 10.00 10.00

8.20 8.20 slo
7.45 7.45 7.45
7.25 7.25 7.25

** Båtstopp.

5 Tek imoc frå lokalruta i Austevoll.
6 Lev. til lokalrute i Austevoll.
* Båten stoppar på signal.

5.40
6.00
6.40
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5.30
5.50

1.30

4.30
5.30
5.50
6.05

6.35
7.05
7.25
7,45
8.20 5

16.45
17.30
17.45
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14.50 t 23.45 1 23.45 1 23.45 1 23.45 1 23.45 1-4 21.50

14.30 i
Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag— — — 0.15 — 22.10— 0.15 — 0.15 — 0.15

15.35 — — —

15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 14.20
— 16.45 — 16.45 — 15.35

17.10 — 17.10 17.10 17.15 16.00

18.50 18.50 18.50 å is!so 6
19.10 19.10 19.10 19.40

— —- — 19.10
19.40 19.40 19.40 19.40 20.20 19.00
20.05 20.05 20.05 20.05 20.45 19.15
20.25 20.25 20.25 20.25 21.05 19.35
21.30 21.30 21.30 21.30 22.152-3 20.30
21.45 21.45 21.45 3 21.45 20.50

— 22.30 — 22.30
23.00 3 23.00 3 23.00 23.00 3 23.15 21.45
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«Bremnes» ved Holbergskaien.

Føre- Og ettermiddagen matros og vinsja medan lasterommet og hadde si rute utetter i Brandasundøyane.
Dei som kom på vakt klokka åtte, skifta dekket vart fylt av varer, og heile tida kom På styrbord side på Bremnes låg det ein
mellom å sitja i vinsjen i styrhuset eller passasjerar dragsande med pakkar og kuf- diger stabel av tomme mjølkespann som
spyla og gjera reint på dekk og i gangar fertar, la dei i bagasjehylla i gangen eller skulle i land i Fitjar, og ofte var det ei
og særleg i stutasalen dersom me hadde inne i salongen, før dei for i land att for å endelaus mengd tunge kraftförpaller som
hatt beist md. Så var det middag i messa, gjera endå eit ærend. Men så var klokka skulle heisast i land der. Deretter var det
der det ikkje var skilnad på offiserar eller 16, skipsklokka ringde for tredje gong, å kroka seg fram mellom skjer og fluer
mannskap; alle sat sessa ved same bord, og den karakteristiske durrande motorlyse utetter mot Engesund. I Rubbestadneset
mang ei munter soge kunne høyrast der. aukra i styrke medan Bremnes bakka laga det seg kø framfor billettluka, og bil-

Klokka to var det vaktskifte att, og i ut frå Holbergskaien og gav frå seg tre lettøren laut passa vel på at ikkje mannfolk
styrhuset sat det som regel heile tida ein kvasse støytar i fløyta. Dermed var det fekk lugar i lag med kvinnfolk, dersom dei

«Bremnes» for inngående i mai 1970. Legg merke til aluminiumsfargen på overbygningen.
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Foto: Harald Sætre no minka med passasjerar i salongen,

å smyga seg ut Vågen, runda Kvarven og
setja kursen sørover leia, setja i land pas
sasjerar og varer og ta imot passasjerar
som reiste mellom stoppeplassane - det
var ein heil del av dei og. Slik var det
dag etter dag med stopp i Klokkarvik,
Torangsvåg, Storebø, Kolbeinsvik, Bek
kjarvik, Vinnesvåg, og dersom Bremnes
heldt ruta, noko som ikkje alltid var lite
lett, var det vaktskifte i Vinnesvågen.

Frå kveld til natt

No overtok skippervakta igjen medan
styrmannsvakta fekk prøva å få seg litt
søvn på ei tid då det kunne vera vanske
leg, iallfall sommars dagen. Det hadde

og stemninga var litt rolegare. Men det
var nok å gjera. Kvar kveld var det kor
respondanse med skøyta Gundvor som

Foto: Dag Bakka jr
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ikkje var ektefolk då, sjølvsagt. Kvart på i trappa. Det kunne og vera freistande å av ferjeruta, og dels fordi mange folk,
elleve la Bremnes ut frå Rubbestadneset, nemna lystige austevollingar som hadde særleg eldre, likte lite å byta frå buss til
og fire av kveldane gjekk han endå lenger lugar på heimturen om ettermiddagen, båt når dei i staden kunne gå om bord i
mot sør, til Folderøyhamn (der han pla særleg fredagen og laurdagen, då mang Bremnes kva tid som helst på dagen og
liggja om helgane). Elles var han innom ein dram vart drukken og mykje vist og sitja iro og fred til dei var heime, men
Koløyholmen der ein stadig tok om bord gale vart sagt. men det er best å stoppa her, då Austevoll i 1973 fekk snøggbåtstopp,
svære hiv med plankar og bord og andre for di meir eg nemner, di meir kjem eg på. var det i praksis slutt på passasjerferdsla
byggjevarer, for austevollingane kjøpte med Bremnes.
mykje av byggjevarene sine der. Så var No vart Bremnes rein lastebåt å kalla.
Bremnes attende i Fitjar, og no var det stortid til attergløyme Men han var ein umoderne lastebåt, og
fulle mjølkespann som skulle heisast om I fyrstninga var Bremnes stort sett ei- åha salong og lugarar berre til stas var
bord, saman med større eller mindre naste reisealternativet mellom Bergen lite rasjonelt. Difor gjekk han dei siste
mengder av andre varer. Deretter kunne og dei mange stoppeplassane. Men dette åra på nåde, kan ein seia, og då lastebåten
ein roa seg ned, maskinen tagna, og endra seg etter kvart. Då Klokkarvik Bremnes kom i 1978, vart gamle Bremnes
mannskapet kunne gå til køys, bortsett fekk ferje til Hjellestad, hadde HSD den seld til England. Kva som har hendt med
frå ein som skulle sitja vakt til to, då ein stoppeplassen i første rekkje for folk sør han seinare, er det kanskje andre lesarar
annan matros laut stå opp. for Krossfjorden som skulle til eller frå som kan fortelja.

Tysnes-Os oppretta, og dermed forsvann Skrive for
Mykje å minnast ejn stor del av Bergen-passasjerane til lokalavisa Mursteinen i 1989
Dette var eit vanleg døger på Bremnes og frå Fitjar. Men i Austevoll auka det
i hans velmaktsdagar. Og når ein ser med passasjerar, og mange let ille over
tilbake, er det så mykje som burde vore at kommunen skulle vera så ringt stelt
omtala. Eg kunne ha nemnt postlugaren med kommunikasjonar. Det vart til sist ms BREMNES LGIX
der det på kvar tur var postmann med frå så mykje kritikk at HSD somrane 1964 238 brt, 107.7/22.4/10.6 ft
Bergen og der det alltid var freistande å og 1965 sette inn Midthordland i ruta ld 250 pass ’ 10 lugarar Wx2- manns. 6x4-manns)
sitja og drøsa eller bla i aviser og blad. laurdag og sundag, og då gjekk Bremnes 400 bhk Crossley
 ni v . i j i ij -hj..,. ji j 3.1949 Mjellem & Karlsen, Bergen-69Eg kunne ha nemnt laurdagskveldane i Midthordlandsruta.

, --nui bj  at o-.. rii a ii Bestilt 1943, byggesum NOK 1,3 millog sundagane i Foldrøyhamn, dei store Men sa, 1. mm 1966, fekk Austevoll , ...... „ ,
00 1 ; Levert til Hardanger Sunnhordlandske

straumane av passasjerar som kom om endeleg si etterlengta ferjerute, og dermed Dampskipsselskap Bergen
bord sundags ettermiddag på leia nordet- var det slutt på Bremnes si stortid. Pas- 3 1978 0mdøpt Bremnesing da den nye Bremnes
ter, særleg i Bekkjarvik og Storebø, eller sasjertalet minka drastisk, og Fitjarruta tile levert
om måten folk fann seg plass når salon- fekk fleire stoppeplassar og andre rute- 10.1978 Britannic Marine Salvage Co,
gen var full: dei sette seg på taburettar i tider. Men det var framleis mange som Gainsborough, UK, od Salvage Prince
hovudgangen, i lugargangen eller i dei reiste med Bremnes, dels fordi det ei tid Rigga om til bergingsfartøy
to gangane på båtdekk, eller dei laut stå framleis var plassar som ikkje naut godt vidare historie ukjent

søre Sotra. I 1957 vart ferjeruta Fitjar-

«Bremne»s i kjent stil sørover leia.
Klokkarvik neste. Juli 1975.
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Foto; Dag Bakka jr
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Trondheim-nord

på 1960-tallet

Kaare Hartmann, som i mange

år var direktør i Fraktefartøyenes

Rederiforening, tok på
1960-tallet en serie bilder fra

Trondheim havn som ledd i et

studium av utviklingsmulighetene

for fraktenæringen. I dag er dette

en samling som dokumenterer

de enkle forhold som den gang

hersket i kystfarten.
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Å Over ser vi Ilsvika rundt 1952/63 med

et utenriksskip på utsiden. På innsiden

Meisfjord (550 brt), ex Saltdal, Rhea og

Transit No 6, bygget 1884 i Motala, nå

skoleskip i voksenopplæring, og skole

skipet Trøndelag II (324 brt) ex Trøndelag,

Froan og Frøya, bygget 1912. Nærmest

ligger forskningsskipet Flarry Borthen fra

1961 med fiskerimerke på innsiden. Ellers

et aktivt hjørne av havnen.

 Veteranen Først (117 brt), bygget 1919

i Kolbjørnsvik, ved Jon Bergs pakkhus

i Nyhavna, nå eiet av Albert Nordheim,
Tovik.

 En vårdag med speilblank is på

kaien, der Kaulgaren (69 brt) fra 1915

trolig har levert ferskfisk i kasser, mens

bunkersbåten BP34 siger forbi. På andre

siden av bassenget ligger kabelskipet

Stanelco og TMVs flytedokk.
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 Den eneste jernbåten i flåten av tre

skuter var Nærøy (111 brt), veteranen

fra 1870, bygget som ds Trio på Nyland

og senere totalt renovert for Ivar Grøfting

i Åfjorden. Den fikk 109 år på kysten

under navn som Trafik 6, Graakallen,

Nærøy og Felles før forlis i 1979.

 En samling treskuter ved

Kanalen, Frøyland (49 brt) fra

1919 nærmest, hjemmehørende

på Frøya. Deretter noen ukjente,

men vi kjenner igjen Kanna-
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Lokalrutefart i Lofoten/Vesteralen
Fra Geir Svendsens rikholdige samling kommer noen bilder fra lokalruteskipet Risøsund på 1930-tallet. Risøsund var bygget for

Vesteraalens Dampskibsselskab for lokalrutefarten i Lofoten og Vesterålen og tilbrakte det meste av sitt liv i værharde strøk.

Risøsund var bygget i 1904 på Christianssands Mek. Verksted (216 brt) og tjente trofast gjennom gode 50 år. Solgt til

opphugging i Sandnessjøen høsten 1955.

ked kai i Svolvær, med flagget på halv stang.
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«Risøsund» i værhard rute.

«Risøsund» hviler ut ved kai.
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Siste kolfyrte i rutefart
Eg er ikkje heilt enig med synspunkta om
den siste kolfyrte rutebåten på Drivgods
sida i nr. 4/2013.

D/S Oster og Skjervøy var begge kan
didatar, men gjekk ut av rutefarten på
nyåret og på hausten -64.

Eg avtjente verneplikta og var ombord
på KNM Valkyrien i 1964/5 og frå november
-64 til i april -65 var fartøyet på teneste i
Nord Norge.

Valkyrien låg mykje i Harstad, og tirs
dagane, midt på dagen, hadde D/S Lyngen
avgang for Tromsø via Senja yttersida.
Når me låg i Tromsø så var Lyngen å sjå
der også, likeins i Skjervøy.

Det er etter mi meining ikkje tvil om
at Lyngen var det siste kolfyrte ruteskipet
her til lands.

Derved ser det ut for at Lyngen (489 brt,
bygget 1931) var det siste kullfyrte skipet
i rutefart. Jeg har notert at den gikk i
opplag i Tromsø i november 1965 og ble
solgt i januar 1966 for 150.000 kroner til
Alfred Jensen, Sifjord i Senja for ombyg
ging til snurpebåt Alfred Jensen. Er siste
ord nå sagt?

Tor Bjørgaas hevis på ds Lyngen som siste
kullfyrte ruteskip, Tromsø april 1965.

i

Tor J. Bjørgaas, Lindås

Red.

Fred Olsen-minner i Thor Heyerdahls pyramidesenter i Guimarpå Tenerijfe.

Fred Olsen på Kanariøyene
På øya Tenerife finner man i den lille byen Guimar som ligger syd for havnebyen
Santa Cruz det som blir kalt «Dr. Thor Heyerdahls project». Han er vel kjent for
de fleste, men hans innsats for historien om de tidlige bosettinger på Kanariøyene
er antagelig mindre kjent.

Senteret i Guimar er anlagt med fokus på pyramidene som Thor mener beviser
folkevandring i de tidligste tider. Hvor kommer så Fred Olsen inn i bildet?

Da Fred Olsen har interesser på øyene ble han som Thors venn med på etableringen
av pyramidesenteret og ved inngangspartiet her står de originale gallionsfigurene
som har tilhørt «bananbåtene» ms Bencomo og ms Bruno. Ved siden står store
bilder av skipene med förklaringen om hvor disse kjempestore figurene har vært
plassert (se bilde med pil).

Det var nok ikke tilfeldig å bruke nettopp Bencomo og Bruno som navn på de
nevnte fruktskip - de var konger/høvdinger på Kanariøyene på 1400 tallet. Skipene
er bygget på Öresundvarvet i henholdsvis 1948/50 og seilte mellom Kanariøyene
og London på det meste av 1950 og 60 tallet. 11961 ble begge skip bygget om til
kjøleskip for å bedre kvaliteten på transport avbananer. Begge skip gjorde 19 knop
- og de ble solgt i 1975/76.

Bananer var en meget viktig eksport for øysamfunnet, men mistet sin betydning
da bananer fra andre land ble billigere. I dag er ikke «Kanaribananer» godkjent
av EU på grunn av at de er for små.
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Henrik Eddie, Hvaler

Foto: Henrik Eddie
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Korreksjon til John R
Pedersen & Søn

Ad ds Dagny 1902 - JPP-fleet list skib nr.
7 - i Skipet 4/2013. Denne Dagny nævnt
ovenfor benævnes fra 1914 som Tong Kee
- og rederiet som Chin Kee & Co.

Til venlig orientering har jeg registret
damen således jvf. LR (www.plimsoll.org):
Dagny som Tong Lee - Ching-Kee S.N. Co.
Ld. I PLIMSOLL-basen følger navnet skibet
op til 1945 i LR og ligeledes rederiet.

Nogle kilder angiver navnet Dorigo i
tiden under japansk kontrol og til torpe
deringen i 1944. Jeg har som du todelt
navnet til Dori Go, hvilket forøvrigt også
«lyder mere japansk»

DS Skrim ex Dagali (John P. Pedersen no. hon vidare till Nigeria.
30) forsvant ikke. Den ble torpedert av Under namnet Aqua Protector och
U-43 (KL Wolfgang Liith) i pos. 53 N 21V. med Cook Island flagg gick hon, 7. juli
Var på reise Oban-Sydney NS. Falt trolig 2012, genom Kielkanalen ut i Nordsjön,
ut av konvoien, så andre i konvoien ikke I Engelska kanalen fick hon troligen
så det som skjedde. Alle omkom. motorproblem och gick in till Weymouth.

Angående patruljebåt knoP På P osition 36.55999 n / 9.6I61 w,
.... , alltså strax väster om Kap Sankt Vincent

i Portugal. De bifogade bilderna, av ex-
Patrullbåten i Weymouth är den svenska Tirfing, är tagna av mig i Friedrichsort,
Tirfing (P 166). Tirfing tillsammans med Kiel 6. juni 2011.
fyra andra patrullbåtar i Hugin-klassen De övriga fyra patrullbåtar som The
såldes i juni 2008 till The RCI Group Ltd. RCI Group Ltd köpte är Kaparen (P159),
Tirfing bogserades från Karlskrona till Spejaren (P 162), Styrbjörn (P 163) och
Kiel, avbogserbåten Pendennick i augusti Tordön (P 165). Efter att ha legat en tid i
2009. Hon låg sedan flera år vid varvet i Karlskronaområdet flyttades båtarna till
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Jack Moblak, Nykøbing F

Arne Tandberg, Bergen tector (MMSI: 518511000, Callsign E5U
2461), som jag funnit, är från den 25. juli
2012, då var hon på väg söderut i 10,3

Tidligere svensk patruljebåt HMS «Tirfing» i Friedrichsort ved Kiel i juni 2011

Friedrichsort och under den tiden såldes

Den senaste positionen för Aqua Pro-

Bergkvara. Under mars - april 2013 bog
serade bogserbåten Ronja (imo 5111696)
alla fyra, en och en, till Peenemimde. Nu
i januari 2014 är de till försäljning, för
€2O 000 får man alla fyra patrullbåtarna,
utan maskineri och i mycket dåligt skick.

Horten fra Horten

Jeg fant en feil på side 5 i teksten til biidet
om KNM Horten. Der hadde dere skre
vet at den ble bygget ved Ulstein verft.
Dette er feil.

KNM Horten ble bygget ved Horten
verft som bygg nr. 193 den 9. juni 1978.
Både skrog og ferdigstillelse ble utført her.
Den ligger fortsatt ved kai her i Horten,
men er så vidt jeg vet solgt til England.

Coliier Basalt
Collier Basalt (side 37 i nr 4.13) blev
bygget af Hall Russel i Aberdeen i 1948
som Murdoch og blev i 1966 til Horsham.
I midten af 1970'erne til Basalt (var også
Horsham under norsk flag). Gik en del på
Danmark kring 1975-1976. Har flere gode
billeder, som dette, da den 18. januar 1977
var i gennem Aggersundbroen.

Slepebåt «Black Bear» i sving med lekter
«Basalt» i januar 1977 i Aggersund.
Foto: Bent Mikkelsen

Per Körnefeldt, Helsingborg

Øivind S. Kjeldsen, Horten

Bent Mikkelsen, Ringkøbing

Foto: Per Körnefeldt



Passasjerbåter på slipp
I Skipet 2013 nr. 2 side 43 er det foto
av to skip på slipp i Kristiansand. Tror
ganske sikkert at det er to av skipene til
Nesodden BDS.

Det fremste kan være Spro 1890 og
det andre Vidar 1869. Se Skipet 1990 nr.
3 side 4 - 30. Vidar ble bygget på KMV.
Det er også muligheter for Frogn 1867,
Bundefjord 1875. Har sett mest på ven
tiler og den sammenhengende fenderlist.
Nesodden 1903 kunne ha vært kandidat,
men har tredelt fenderlist. De er jo alle
ombygget flere ganger, men de hadde hvit
skorstein med sort topp før blått bånd
med kors kom.

Første Hurtigruteanløp
Jeg får mange spørsmål om når de enkelte
steder som Hurtigruten anløper og om
når det skjedde.

For Finnsnes vet jeg ikke sikkert, men
det var anløp med hurtigrute fra ca 1900
og til kai fra juni 1922 og trolig første
var Haakon Jarl 1879. Anløpt av godsbåt
noen dager før. Båtanløp av TFDS lokalbåt
fra 1880.

Gibostad hadde anløp fra 1838 sammen
med Kløven. Kløven gikk ut da anløp av
Finnsnes begynte.

Gibostad ble trappet ned til en gang
i uken og siste anløp var i juni 1936. Da
ser jeg bort fra at Sigurd Jarl 1942 kjørte
langt inn i kaien og mellageret i 1946
juni 18. Foto fra Troms Folkeblad ved
Raymond Larsen

På forespørsel fra Kirkenes som vil
feire første anløp av hurtigruten på 100
årsdagen klarte jeg i Adresseavisen å finne
ut at det måtte være Sigurd Jarl 1894 som
ifølge ruten anløp i 1908 oktober 01. De
hadde hatt anløp tidligere av godsbåter
som tidvis også gikk som hurtigrute.

Ukjent fartøy
Fra Atle Wilmar kommer et bilde av en
farkost som kan minne om en torpedobåt
fra ca. 1900 som ligger som vrak ved en
elvebredd, med tyske soldater i forgrun
nen som trolig gir en datering. Det kan
ikke utelukkes at bildet er tatt i Norge,
og det kunne være interessant å høre
om noen av leserne kan ha en idé om hva
slags fartøy det dreier seg om.

Olav F. Westhy, Finnsnes

Olav Westhy, Finnsnes

Olav Westby har sine tanker om passasjerbåtene som var slippsatt i Kristiansand, avbildet i
nr 2.13. Her er den største av dem. Nye hypoteser?

* -f
 1

iØ{

Hardhendt anløp av «Sigurd Jarl» i Gibostad i juni 1946. Se Olav Westbys inserat.

Noen ideer om ukjent fartøy - kanskje torpedobåt - på Atle Wilmars bilde?
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NSS Hordaland møteplan 2014

16. januar Orientering av Egil Sunde om Sandviksboder Kystkultursenter

13. februar Filmkveld

13. mars Årsmøte i lokalföreningen

3. april Tur til Nordsjøfartsmuseet Telavåg, se under

10. april Marinen 200 år, presentert ved Arne Tandberg

21. august Tur med KNM Hitra

11. september Filmkveld

9. oktober Otto Ersland fortel ler om Kil-klassen

13. november Arne Tandberg om krigsforlis september 1939-april 1940

11. desember Julebord på Hurtigruten

Foreningslokalet i Sandviksboder 16 eråpent hvertirsdag kl. 10.00-13.00 i tiden

fram til 27. mai og fra 12. august til 10. desember.

Forslag til program og andre saker tar vi imot med stor takk.

Olav Rivelsrud, mob. 971 94 917

Tur til Nordsjøfartsmuseet i Telavåg
Vi vil arrangere tur til Nordsjøfartsmuseet i Telavåg 3 april, og satser på å legge

opp turen med privatbiler kl 0900 denne dagen.

Prisen blir kr 150 for blomkålsuppe med brød og kaffe. Omvisning med film kr 70

Reiseutgifter i tillegg.

Påmelding til undertegnede innen 20. mars

Olav Rivelsrud, mob. 971 94 917
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Dag Bakka jr kåserer om Statsraad Lehmkuhl

Sandviksboder Kystkultursenter, januar 2014.

Kaffe og prat en kveldsstund i NSS Hordaland.

Rapport fra
NSS Hordaland

Det er nå ett år siden vi flyttet inn i nytt

lokale i Sandviksboder Kystkultursenter i

Bergen.

Erfaringene fra dette året viser at vi har

muligheter for økt aktivitet i föreningen. Vi

vil etter hvert få mulighet til å være en aktiv

deltaker i Kystkultursenterets aktiviteter som

Sandviksdagene, familiedager mv. Her vil

vi sikkert også få muligheter til å profilere

föreningen og verve nye medlemmer.

Vi har også fått inn en del bøker og blader

av en viss historisk verdi, noe som kommer

hele föreningen til nytte.

Vi ønsker også å dokumentere föreningens

egen historie. Derfor ønsker vi å få overta

tidligere eksemplarer av «Skipet», særlig fra

tiden rundt 1973 og frem til ca 1980. Dette

er stoff vi mangler helt.

For NSS Hordaland

Foto: Rolf Clausen

Olav Rivelsrud

NSS Fotosamling

Fototilbud nr 1.2014 - et utvalg fortøyer fra Freiholtz-samlingen (bulkskip)

- alle i farger. Standardformat er 1 3 x 1 lem med hvit kant.

Frisene er; Format Pris medlem Pris ikke-medlem

lix 13 cm NOK 10 NOK 15

11 x16 cm NOK 13 NOK 18

13x18 cm NOK 15 NOK 20

AMICA 1965 BANI 1966 i BERTHA BRØVIG 1968

ANGORA 1959 BARBRO 1972 j BERTIL KARLBOM 1967

ANDREAS U 1966 BARDU 1979 i BESSEGGEN 1962

ANITA 1986 BARKALD 1984 ; BETH 1962

AXEL B.LORENTZEN 1963 i BELLAMi 1962 ; BL1DNES 1971

BAJKA 1972 BERGE MASTER 1982 ; BOLNES 1976

BAKAR 1972 : BERGEN BAY 1977 : BONITA 1968

BALTO 1961 : BERGEN QUEEN 1983 i EGDA 1974

BANDAK 1974 BERGLJOT 1971 i EL ANGORA 1973

BANDAK 1963 BERNHARD 1963 FONNES 1978

'kb JK
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Nye medlemmer 03.12.2013-08.02.2014

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif@nordeide.net)

Medlemsnytt
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2870 H Sindre Nilsen Gåsland 35 5427 URANGSVÄG
3058 Asbjørn Kvitberg Godthåpveien 22 9010 TROMSØ
3166 B Sverre M. Oddekalv Bjørndalsskogen 147 5170 BJØRNDALSTRÆ
3167 NV Terje Følsvik Røvsholen 3 6120 FOLKESTAD
3168 H Anker S. Strand Bømlahamn vegen 16 5443 BØMLO
3169 H Einar Vormedal Strandgata 52 5528 HAUGESUND
3170 0 Jan Erik Øverbye Åssiden Terrasse 20 1160 OSLO
3171 LM Per Farbrot Almeveien 26 Ime2 4515 MANDAL
3172 Johan G. Langfeldt Øygardsheia 25 4640 SØGNE
3173 S Christian Fr. Wyller Solbakken 4146 SKIFTUN
3174 B Norges Fiskerimuseum Sandviksboder 23 5035 BERGEN
3175 Per Sundfær Strandvegen 2 7670 INDERØY
3176 B Pål Selliken Breimyra 218 5134 FLAKTVEIT
3177 H Øystein Amundsen Sjuradalsvegen 2 4262 AVALDSNES
3178 0 Per Nylund Hofftunet 13 0379 OSLO
3179 LM Leif Berntsen Haugland Ytre 4480 KVINESDAL
3180 B Stiftelsen Museum Vest Museumsvegen 9 5337 RONG
3181 NM William W. Lossius Langveien 18 6509 KRISTIANSUND
3182 NM Jan L, Myklebost Horisonten 7 6511 KRISTIANSUND
3183 NM Egil B. Snekvik 7353 BØRSA
3184 NM Paul A. Bakkmyr Hegerberget 28 6511 KRISTIANSUND
3185 B Bjarte Sivertsen StraumsfjeIIvegen 56 A 5353 STRAUME
3186 0 Morten Hjelløy Lamgutua 17 2770 JAREN
3187 Søren J. Christensen Trollnes 66 4815 SALTRØD

Dødsfall

1742 P Chr. F. Berentzen 4801 ARENDAL
1572 B Bertin Nilsen 5695 TYSNES
3106 B Stian Jensen 5089 BERGEN
2542 0 Leif 0. Jørnsen 3142 VESTSKOGEN
1516 B Åge M. Oen 5063 BERGEN

Utmeldinger

2830 0 Stein Auno 2830 RAUFOSS
1337 S Ola Fuglestein 4180 KVITSØT
D 1616 Galerie Maritim DE 20459 HAMBURG Tyskland
3049 Odd Kristiansen 4020 STAVANGER
2936 B Kystmuseet Øygarden 5337 RONG
1913 H Rune Kårstø Larsen 5527 HAUGESUND
774 H Flenning Lund-Andersen 5523 HAUGESUND

2216 Snorre Ranheim 8640 HEMNESBERGET
2887 H Geir Skare 5547 UTSIRA

Adresse-endringer

21 B Hallvard Bakke Ny Paradis 26 A 5030 PARADIS
3060 LM Bjørn A. Bentsen Nordre Banegata 9 A 4515 MANDAL

899 H Egil-Henrik Bjørlo Villa Blåsenberg, Bjørnsvikleitet 7 5565 TYSVÆRVÅG
2752 0 Fredrikstad Sjømannsforening Ridehusgaten 26 1606 FREDRIKSTAD

735 B Egil Førdedal ukjent adresse
1297 H Reidar K. Gåsland Grindheimsvegen 139 5440 MOSTERHAMN
2286 H Audun Habbestad Gåslandsvegen 74 5427 URANGSVÄG
2083 B Amund Halvorsen Olsvikstallen 21 5184 OLSVIK

318 NV Roe Hauge Fløvegen 765 6065 ULSTEINVIK
703 H Sjur Lothe Horn Breidablikgata 201 5525 HAUGESUND

1271 B Agnar Hovde Kong Oscarsgate 2 B 5017 BERGEN
1120 0 Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Biblioteket Vestfold Postboks 4 3199 BORRE

196 0 Alf R. Jacobsen ukjent adresse
1536 0 Helge B. Johansen Bendikts vei 21 A 1362 HOSLE
2622 0 Jan F. Johansen ukjent adresse
2024 B Ulf Karlsen Rotevågsvegen 16 5336 TJELDSTØ

749 0 Øivind S. Kjeldsen Idrettsveien 20 3188 HORTEN
DK 1664 Harald Kjøde Skovrudvej 21 DK-6070 CHRISTIANSFELD Danmark
1092 NV Reidar Kvalsvik Val vegen 3 6092 FOSNAVÄG
1747 NM Kjell Laugtug Fosnagata 11 6509 KRISTIANSUND
688 B Per Lauvik Kårtveitgarden 15 5363 ÅGOTNES

2013 B Børge Misje Leitet 6 5366 MISJE
2792 B Kjell Nilsen Davangervegen 156 5310 HAUGLANDSHELLA
1680 0 Knut Erik Olsen Grimrudveien 3 3442 HYGGEN
1427 Arne S. Pedersen Kringla 3 6856 SOGNDAL
SE 2305 Ole-Jan Petersen Norra Långgatan 15 SE-662 30 ÄMÄL Sverige
2830 0 Nils E. Samsonsen Trschows gate 2 A 0477 OSLO
2097 H Svein Sandvold Rogalandsgata 120 A 5522 HAUGESUND
3050 B Sjøfartsfilm AS Straumeveien 166 5151STRAUMSGREND
3052 Harald Skaar ukjent adresse
1806 B Harald Sognnes Skiftesvikvegen 77 5302 STRUSSHAMN
1031 B Reidar Spjeld Spjeldsvegen 51 5363 ÅGOTNES
3016 Roar Stokdal Engelsåsveien 492 7057 JONSVATNET
1501 Sunde Maritime AS Østre Strandgate 84 H0203 4608 KRISTIANSAND
SE 1239 Viggo Sørensen Vikingagatan 7 A SE-533 31 GØTENE Sverige

543 B Steinar M. Vie Øyavegen 80 5357 FJELL
1373 B Jens-Tore Vik Larsevegen 6 5337 RONG



Hurtigruteskipet «Nordlys» (1994) ved kai i Sandnessjøen etter et branntilløp i maskinen 9. november 2013,

Finnmark, hurtigbåttjenester
Finnmark Fylkeskommune har lyst ut Denne pakken omfatter Larsnes -
fornyet anbud på hurtigbåttjenester i Åram- Voksa -Kvamsøya og Årvik- Hasvik - Øksfjord - Tverrfjord
Finnmark for perioden Koparnes i perioden 1. januar 2015 - 31. Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord

01.01.2016-31.12.2025. Den vesent- desember 2021 og Hareid-Sulesund i Boreal Transport Nord ble tildelt anbud på
lige forskjellen mellom nytt og gammelt perioden 1. januar 2015-31. desember disse to sambandene fra 01.01.2016. Nå har
anbud er at rutepakken i Øst-Finnmark, 2018.
Vadsø-Kirkenes er tatt ut i nytt anbud.
(Skipet 3/2013, gammelt anbud). I det nye , , ferjer. Planen var opprinnelig og bygge
anbudet er det lagt inn ny anbudspakke 4, er8erute 0 sta fV|ai'1^er mindre ferjer. Det er «Åfjord» og «Hasfjord», , , , n r, j Fosen Namsos S]ø er tildelt kontrakt for ,, , ., 'lokalrute/skolerutemellom Rognsundste- r . TT , , T . ., som blir byttet ut. BTN har bestilt 2 nye
, n , terjerute Hokstad-Levanger i tidsrom- r . , _ , 1TT L

dene og Storekorsnes samt sommerrute „ . i , 40-bilersgassferjerhosFiskerstrandVerft
, 1/c T°T c met 1. januar 2015-31. desember 2022. °til/fra Hammerfest. TT ,. . . ,

Her hgger mne opsjon for oppdrags- „ , ,
..?h. . , FJ .1no 5 Fornyet kontraktgiver til forlenging inntil 2 ar. .. „ t ,

5 at 6 r. i i i i til Boreal i Vest-FmnmarkFosen Namsos Sjø har bestilt nybygg _ 1rT1 XT , .
. n r . ' . ... Boreal Transport Nord er tildelt anbuds
hos Sehne Yard i Tyrkia til denne ruta.  , or . , XT „

kontrakt pa ferj erutene Korsfjord - Nyvoll
Hurtigbåter, Ryfylke
Hurtigbåtruter Ryfylke i tidsrommet 1. Fergerute Melbu - Fiskebøl
januar 2015-31. desember 2021 er tildelt Torghatten Nord er tildelt anbudet for perioden 01.01.2016-31.12.2025. Boreal
Norled sammen med underoperatørene Melbu-Fiskebøl i perioden 1. januar drifter disse rutene i dag med «Jøfjord»
Lars A. Rødne & Sønner og Helgøy Skyss AS. 2015 - 31. desember 2022. og «Akkarfjord».
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•ll[« Fergepakke «Nye ytre Sunnmøre» I dag drifter Boreal Transport Nord
Fergepakke «Nye ytre Sunnmøre» er ruta med ferja «Sigrid». THN planlegger
tildelt Norled. og bruke «Tysfjord» på denne ruta.

fylkesutvalget i Finnmark vedtatt at de to
nybyggene til rutene skal være 40-bilers

(Alta kommune) og Strømsnes - Kjer
ringholmen (Hammerfest kommune) i

Wm r®
mi

R

Foto: Trond Carlsen
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Alle hurtigruteskip kansellerer anløp av
Mehamn i perioden fom. 06.01.14 tom.
28.02.14.

«Trollfjord» gikk ut av rute i Bergen 4.
januar 2014 og seilte til Oslo 7. januar i
forbindelse med Reiselivsmessen. Hun

avgikk Oslo 12. januar og var tilbake i
rute igjen 15. januar 2014 fra Bergen. På
tur øst var det stopp i Stavanger og Tøns
berg. På tur vestover igjen var det stopp i
Kristiandsand og Haugesund.

Hurtigruteskipet «Nordlys» ble tatt ut av
rute i Tromsø 25.12.2013. Skipet låg til kai «Lofoten» ble tatt ut av rute i Bergen
i Tromsø inntil 30.12.2013 da hun satte 28.01, og gikk nord igjen til Fiskerstrand
kursen til verksted i Landskrona. Hun Verft hvor hun ankom på morgenkvisten
kom til verkstedet 03.01.2014 og tok opp 29.01. Her skal lugarer gjennoppbygges
igjen ruta si 30.01 fra Bergen. etter uhellet tidligere i vinter. Planen er

«Polarlys» kom tilbake i rute 9. desember at skipet er tilbake i rute 19.02 fra Bergen.
2013 fra Bergen. Hun ble tatt ut av rute 16. «Nordkapp» taes ut av rute 31. januar
november og ankom verkstedet i Lands- i Bergen for verksted. Hun er planlagt
krona 19. november 2013. tilbake i rute i Bergen 22. februar.

Torsdag 5.12.2013 avgikk «Trollfjord» «Nordnorge» og «Finnmarken» byttet
fra Tromsø kl. 18.30. På tur nord traff plass i ruteplanen. «Nordnorge» gikk ut
skipet ene brokaret på Tromsøbrua og av rute i Bergen 21.01 og låg ved kai inntil
snudde og kom tilbake til kai. Etter nær- hun gikk i rute igjen 25.01. «Finnmarken»
mere undersøkelse forlot skipet Tromsø gikk ut av rute i Bergen 25.01 og låg ved kai
sent på kvelden og nordover. her inntil opptak av rute 1. februar 2014.

tatt ut av rute og hun ble inndokket ved Tidligere hurtigruteskip
Bergen Group sitt verksted på Laksevåg Etter avgang Gdansk på kvelden lørdag
om kvelden. Skipet gjennomgikk div. 09.11 gikk «Nordstjernen» nordover med
arbeid, bl.a. bunnsmøring. Hun var i rute forventet ankomst til Bergen 12.11 på
igjen 12. januar. morgenen. Slik gikk det dessverre ikke.

Årsaken er kaireparasjon.

Onsdag 8. januar ble «Vesterålen»

«Bergensfjord» (1993), slik den skal bli som Oslofjord etter ombygging i Finland. Fjord Line ni

Mandag 11.11 gikk «Nordstjernen» på
grunn på ett skjær ved Tonjer fyr helt
nord i Karmsundet om kvelden like før

utseiling til Sletta. Skipet ble trekt av på
morgenen 12.11 og slept inn til Hauge
sund. Etter midl. reparasjon der gikk hun
for egen maskin fra Haugesund 13.11 på
ettermiddagen til Westcon i Ølensvåg fulgt
av «Mega Mammut». Skipet har fått en
del skade som følge av grunnstøtingen.
Tirsdag 28.01.2014 ble skipet sjøsatt og
lagt til kai ved verftet. Gammeldama lig
ger i skrivende stund fortsatt i Ølensvåg.

Fjord Line
Gamle «Bergensfjord» ble tatt ut av rute
i Hirtshals 23.12.2013. Skipet hadde et
opphold på verksted i Odense før kursen
ble satt for STX-verftet i Rauma, Finland.

Skipet skal bygges om for rutefart Strøm
stad-Sandefjord. Hun får nytt navn,
«Oslofjord»og skal etter planen settes i
rute i 20. juni 2014 fra Sandefjord.

Søsterskipet til «Stavangerfjord», nye
«Bergensfjord» ligger til utrustning ved
byggeverftet Bergen Group Fosen. «Ber
gensfjord» ble overlevert fra verftet man
dag 3. februar 2014. Skipet forlot verftet
onsdag 5. februar 2014 og seilte til Risavika
med ankomst torsdag 6. februar 2014 kl.
13.15. Her lå hun til utpå kvelden før turen
gikk videre til Hirtshals med ankomst dit
fredag 7. februar 2014. Planen er at skipet

Nye «Bergensfjord» under prøvekjør!ng på
Trondheimsfjorden før levering 3. februar.
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Foto: Fjord Line
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RØKESALONGEN

Norleds gassferge «Ryfylke» første dag på Stavanger-Tau, 30. desember 2013.

blir liggende minst 3 uker i Hirtshals for Flaggruten Bergen - Stavanger nedlagt
diverse utrustning av utstyr om bord. Mandag 30.12.2013 ble Flaggruten Ber-
Planen er at skipet skal være klar til rute gen - Stavanger lagt ned. «Tyrving» gikk
3. april fra Bergen. rute Bergen 08.00 - Stavanger - Bergen

Norled AS - Rogaland Båten ble lagt i ro i Haugesund. Etter
Den første gassferja, «Ryfylke» kom til nedlegging gikk «Tidebris» avløsning i
Stavanger 02.12.2013 fra byggeverftet Haugesundsruta samt Ryfylke-rutene.
Remontowa i Gdansk,Polen. Ferja ble satt Båten kom til Oma, Stord 27.01.2014. Etter
i rute Stavanger-Tau 30.12.2013. Dåpen kort opphold der ble båten igjen seilt til
fant sted 18.12.2013 i Stavanger. Stavanger for avløseroppdrag i Ryfylke.

Den andre gassferja, «Hardanger»
ankom Stavanger 09.01.2014 fra Gdansk.
Hun ble satt i rute i siste halvdel av januar.
Foruten disse to ferjene, seiler «Stord» i
rute Stavanger-Tau.

Pga. motorproblemer på ettermid
dagen tirsdag 4.2.2014 ble «Hardanger»
liggende og drive utenfor Tau.

Ferja «Stord» gikk til assistanse og fikk
sikra ferja inntil slepebåt kom på plass.
Slepebåten tok over og ferja «Hardanger»
ble slept til kai i Stavanger. Etter utber-   ” '
dringer ble ferja satt i drift igjen. I «WP mmmmmmwK^mmmm*

Ifbm. overføring av hurtigbåten «Fjord
katt» til arbeidsrute i Nordhordland ble
«Tidecruise» satt inn som avløser inntil
«Tidevind» kom fra Møre 17.01. Da ble
«Tidecruise» overført til Haugesunds-ruta.
«Tidebris» blir også benyttet som avløser
i Ryfylke-rutene. Slik ser de ut, Norleds gassferger; her «Hardanger» ved kai i Stavanger.
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«Tidebris» gikk rute Haugesund - Sta-

kombibåt, «Rose Expres
«S' vær - Eidesvik. Denne r

21.20. Etter ruteslutt ble båten forseilt til
Oma på Stord.

vanger - Bergen - Stavanger - Haugesund.

Foto: Harald Sætre

Gulen Skyssbåtservice har bestilt ny
kombibåt, «Rose Express» til ruta Espe
vær-Eidesvik. Denne ruta overtek dei
i frå 01.01.2014. Fram til nybygget kjem
frå Måløy Verft sommaren 2014 er «Vetle
fjord» innleigd til og gå ruta.

Gulen Skyssbåtservice har i oktober
kjøpt «Brottøy» fra Torghatten Nord og
gitt henne navnet «Øyrosa».

Båten gennomgikk div. arbeid ved
Måløy Verft før ho kom sør til Øygarden.
Ho seiler i ruta Hellesøy - Hernar - Nord
øysund.

«Vetleljord» i Espevær-ruta var ute av
rute lørdag 04.01.14. «Øyrosa» ble henta
fra Hernar -Hellesøy til Espevær-ruta. På
Hellesøy-ruta vart «Tornerose» sett inn.
Allerede lørdag kveld var «Vetleljord» fiksa
og «Øyrosa» tatt nord igjen til Hellesøy.
«Tornerose» gikk i retur til Eivindvik.

Lars A. Rødne & Sønner

Torsdag 2. januar hadde «Rygerøy» sin
første tur i ruta Våge - Os. Båten erstattar
«Tornerose» ifbm. at Rødne vann anbu
det fra årsskiftet. Om tre måneder skal
«Rygercruise» overta ruta. Sistnevnte har
i skrivende stund vært utleid en periode
til lokalruter i Flora-bassenget.

«Rygerkongen» har seilt som avløser
på Bergen -Rosendal-ruta siden desember
2013. «Rygerfonn» er i Eikefjord for
forlenging.

Norled AS - Hordaland
Torsdag 2. januar starta «Fjordkatt» opp i
ny arbeidsrute mellom Knarvik,Frekhaug
og Bergen.

Foto: Kjell B Sønstabø
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Ef vakkert bilde fra Stokmarknes med «Trollfjord» ved kal mens lokalrute «Brottøy» går til kai ved Rødbrygga. Sistnevnte er nylig solgt til Gulen Skyssbåt.

Båten går 3 turer morgen og etter- dag, 10.12.2013 då ho vart slept til Rub- dagen og ankom Kolvereid 06.02.2014 på
middag fra Bergen. bestadneset på verksted. sein kveldstid.

Etter ombygging ved Oma på Leirvik, Søndag 15.12.2013 ankom «Herlaug» «Tysfjord» er tatt sør fra Harstad som
Stord ble «Tideadmiral», nå omdøpt «Admi- til Austevollshella etter ein non-stop tur avløser-ferje for ENS. Ferja ankom Auste
ralen» satt i rute 1. januar 2014 mellom fra Kolvereid. Mandag 16.12.2013 var det vollshella 4. februar 2014 i middagstider.
Bergen og Sunnhordland. igjen vikarseilas Hufthamar-Krokeide. Hun ble satt inn som avløser på Huft-

Nybygget til Sunnhordlandsrutene, Onsdag 05.02.2014 utførte ferja B-ruta om hamar - Krokeide i B-ruta med oppstart
«Fjordbris» forventes levert fra Brødrene morgenen. Hun forlot så sambandet utpå onsdag 5. februar 2014
Aa, Hyen, 20. februar. Inntil nybygget
kommer seiler «Teisten» fortsatt.

Nye «Tjelden» ankom Bergen 18.12.2013
fra verftet Brødrene Aa, Hyen. Båten låg
i Bergen inntil rutestart i Austevollsruta
30.12.2013. Gamlebåten «Tedno» er no til

ombygging ved Oma på Stord. Gammel
dama skal til sommaren gå turistrute i
Hardanger.

I samband med ny operatør i Espevær
ruta vart «Espeværsekspressen» ledig.
Båten vart forseilt til Leirvik og ligg der
i skrivande stund.

Fosen Namsos Sjø, Hordaland
Mandag 09.12.2013 gikk ferja «Marstein»
avløsning på ruta Husavik - Sandvikvåg.
Utpå kvelden gjekk ferja på grunn under
utseiling fra Husavik. Etter opphold på
skjæret kom dei seg av sjølv og gikk til-
bake til Husavik. Her låg ferja til neste Norleds nye «Tjelden» fra Brødrene Aa i Bergen 20. desember.
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Foto: Kåre Haga mai 2009

Foto: Harald Sætre
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Kl. 13.25 fra Hufthamar. Fredag 7. Her låg båten inntil rutestart 01.01.2014
februar 2014 overtok ferja Våge-ruta på fra Skånevik.
Halhjem fom. kl. 19.40. Planen var og «Fjordprins» er fortsatt helgevikar
seile avløsning tom. tirsdag 11. februar søndag/mandag, innleid fra Fjordl. Ellers
2014. «Selbjørnsfjord» var på verksted på er båten tidvis i bruk for avløsning av de
Rubbestadneset. tre andre båtene.

Ferje II i Austevoll ble innstilt 10. -11.
februar 2014 siden «Tysfjord» ble dispo- Fjordl - Sogn og Fjordane
nert i annet samband. I heile desember 2013 og inntil tidlig i

Mandag 3. februar 2014 hadde ferja «Fo- hos Oma på Stord.
sen» tekniske problemer på Hatvik-Ven- «Sylvarnes» gikk avløning i ruta Nord
janeset og ble tatt ut av rute en del timer. eide - Ortnevik - Vik.

«Herlaug» ble sendt østover fra Auste- Formiddagen lørdag 14. desember 2013
voll for å seile Hatvik-Venjaneset midler- gikk ferja «Florøy» sin siste tur i ruta
tidig. Ferje II i Austevoll ble midlertidig Dale-Eikenes. Ferjeruta vart nedlagt
innstilt inntil «Herlaug» tok opp igjen ifbm. åpning av den nye Dalsfjordbrua.
rute II fra Hufthamar kl. 17.45. «Fosen» Ferja vart seilt til Måløy for opplag inntil
var tilbake i rute igjen på ettermiddagen videre. Ferja ble lagt i rasberedskap i
samme dag. Eidsdal, (fom. 16.01.14) Fra slutten av

Norled AS - hurtigbåt ruta Hundeidvik - Festøy.
Sogn og Fjordane Fredag 17.01.14 fekk «Sunnfjord»
«Njord» ble tatt ut av rute søndag 13. motorstogg kl.10.00 like før ankomst
oktober etter ankomst Bergen og gikk til Krakhella. Ambulansebåten «Solund»
Stord for ombygging. Båten har overtatt rykka ut frå Hardbakke og var framme
vannjett-systemet fra «Tideadmiral» som 10.30. Då hadde ferja fått motoren i gang,
fikk nytt. «Njord» var tilbake i Bergen men ambulansebåten assisterte inntil
20. desember 2013 og første tur etter ferjekaien i Rysjedalsvika.
ombygging gikk søndag 22. desember
til Nordfjord. Norled overtok eierskapet Norled AS - Møre
på fartøyet 31. januar 2014 fra Oma Ferja «Kvam» ankom Wartsila på Rub-
Båtbyggeri. bestadneset 23.10 for motorettersyn m.m.

«Admiralen» kom tilbake til Bergen Ho var tilbake i rute 13.12.2013.
fredag 20.12.2013. Båten gjorde ein For åha nok reservekapasitet på Møre,
rundtur frå Bergen søndag 22.12 til Sogn ankom «Fitjar» til Vegsund Slipp 27.
med retur mandag 23.12. Båten låg i oktober Etter nokre dagar der gikk ferja
Bergen i jula og 2. juledag, torsdag 26.12 31. oktober til Hareid og låg der i reserve
seilte båten sør igjen til Oma på Stord. så lenge «Kvam» var på verksted. Fredag
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januar 2014 var «Tansøy» på verksted

januar ble ferja satt inn som avløser på

13. desember 2013 gikk ferja så sørover
igjen til Sunnhordland.

Tirsdag 14. januar 2014 overtok ferja
«Høgsfjord» på Volda-Lauvstad utpå
kvelden og «Lauvstad» sigla til Vegsund
Slipp for klargjøring til fart i Sør-Troms.

Søndag 8. desember 2013 rente snøgg
båten «Tidevind» i kaien på Hareid på
formiddagen. Båten fikk en del skade
forut og ble tatt på verksted på Søviknes
for utbedring. Båten kom til Stavanger
17. januar for rutefart i Ryfylke.

Fjordl - Sunnmøre, Romsdal,
Nordmøre
Rødne Trafikk AS har kjøpt ferja «Halsa».
Ferja har fått nytt navn, «Rygerfjell» og
hun skal gå i rute på Byøyene i Stavanger.
Formell endring i skipsregisteret var 17.
januar 2014. Hun erstatter «Sølyst».

Ferja «Brandal» er solgt til TTS i Brøn
nøysund. I skrivende stund ligger ferja i
Kristiansund.

Fosen Namsos Sjø
Ifbm. nytt anbud i 2014 var «Trondheims
fjord I» til ombygging hos Brødrene Aa
i Eikefjord. Båten fikk nye motorer og
ble bygget om til vannjett-drift. Båten
var tilbake i rute fra Trondheim tirsdag
21.01.14 kl. 06.20 til Brekstad og retur.

Nybgget «Frovær» er i skrivende stund
ikke klar ved verftet Båtservice i Mandal.
Inntil nybåten er på plass fortsetter «Frøy
fart» i ruta si.

Boreal Transport Nord,
Helgelandske
BTN, Helgelanske har hatt 4 ferjer (50pbe)
under bygging hos Fiskerstrand Verft.
Disse er kommet i fart som følger:

Ferja «Herøysund» kom sørover igjen
til dåp og div. arbeid på Fiskerstrand Verft
14. november 2013. Ferja var tilbake igjen i
Sandnessjøen 23. november 2013. Ferja ble
fram mot årsskiftet brukt som avløser på
sambandet Sandnessjøen - Dønna - Løkta
inntil ho i 25. november 2013 overtok
ruta si Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy
Her seiler ferja sammen med «Alsten».

«Tideadmiral » har både fått ny vannjet og
nytt navn « Admiralen ». Her fotografert av Ole
Jakob Dingen 1 7. januar.
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Boreals nye «Herøysund», fotografert på

Søvik-Herøysambandet 8. januar 2014 av
Trond Carlsen.

«Husøy» ankom Sandnessjøen 19.
11.2013. Starta avløsning på ruta Stokk
vågen-Onøy-Sleneset-Lovund fom.
avgang Stokkvågen søndag 8. desember
2013 kl. 21.15. Da gikk «Lurøy» ut av rute
i Stokkvågen kl. 19.30. Etter overflytting

pa verksted i Sandnessjøen, ferja «Husøy»
gikk ruta inntil «Lurøy» var tilbake fra RHttt»
verksted 24.01.2014. Da overtok ho rute og

av utstyr til «Husøy» gikk «Lurøy» sørover
på verksted i Sandnessjøen. Ferja «Husøy»
gikk ruta inntil «Lurøy» var tilbake fra
verksted 24.01.2014. Da overtok ho rute og
«Husøy» ble forseilt til Sandnessjøen igjen.

desember 2013 og ankom Sandnessjøen 19. Torghatten Nord AS natta i Rørvik og Kristiansund på veg
desember 2013. Ferja ble satt inn på ruta Hurtigbåten «Øykongen» er solgt til sør og ankom verftet søndag 02.02.2014
Stokkvågen - Onøy - Sleneset- Lovund Lofoten Sea Service kom til Svolvær 16. på ettermiddagen. Ferja skal få salong
1. januar 2014 desember 2013. Planen er å bruke båten oppe og forventes tilbake i rute i slutten

til charter og fjorderuise. av mars. «Røtinn» seiler som avløser.
Ferja «Tenna» ankom Sandnessjøen 1. Ifbm. salget av «Øykongen» har
februar 2014. Hun ligger fortsatt der i «Visten» overtalt hurtigbåtruta i Tysfjord Norled AS - Sør-Troms
skrivende stund. fom. 17.12.2013 Norled övertar 1. februar rutene i Vågs-

«Haarek» fortsetter i ruta Stokk- «Reinøy» overnattet i Skutvik 29.-30. fjord-bassenget ved Harstad,
vågen - Træna inntil ferjekaien på Husøy, januar på vei sørover til Møre for ombyg- Fra 1. februar overtar «Strandebarm»
Træna er klar for nyferja. ging ved Fiskerstrand Verft. Ferja over- Bjarkøy-Sandsøy- Grytøy. Ferja kom til

Torghattenferga «Lysingen » (1992) og Boreals gamle «Rana» (1977) på Slipen i Sandnessjøen i november 2013.

«Lovund» avgikk Fiskerstrand Verft 18.
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Harstad 23. januar og ho erstatter THN si
ferje «Dyrøy». Senere i år overtar Norled
nybygget «Kvernsund» fra Tyrkia til denne
ruta. Norled har kjøpt «Dyrøy» fra THN
for og bruke henne som reserveferje i
Sør-Troms. Norled overtok eierskapet på
ferja 31.01.2014.

«Dyrøy» gikk avløsning for «Strande
barm» fra søndag 02.02.2014 tom. tirsdag
04.02.2014. Dette pga. sikkerhetsutsjekk
mannskap på «Strandebarm».

«Lauvstad» kom til Harstad 25.01
og startet 1. februar permanent i ruta
Stornes-Bjørnerå på Toppsundet. Her
erstatter ho THN si innleigde ferje til
hørende Bjørklids,«Vaggasvarre». Garn
meldama ble lagt i ro i Harstad, ankom
Tromsø 02.02.14 på kvelden og kom til
Lyngseidet 04.02.2014

«Ullensvang» kom til Harstad 22.01 og
overtar ruta Stangnes - Sørrollnes fom. 1.
februar. Hun erstatter THN si ferje «Tys
fjord». Senere i år overtar Norled nybygget
«Ibestad» til denne ruta fra verftet i Tyrkia.

Hurtigruten ASA
Etter lang tid i opplag i Eidskjosen på
Kvaløya ved Tromsø, har Hurtigruten ASA
fått solgt hurtigbåtene «Fjordkongen» og
«Fjorddronningen» til to ulike rederi i
Korea. Begge båtene ble forseilt mandag
13.01.2014 fra Eidskjosen via bunkring i
Tromsø og sørover til Svolvær. Verkstedet
Marhaug i Svolvær skal utføre klassing og
annet arbeid om bord. Planen er utskip
ning fra Bergen i mars.

Eimskips «lee Bird» fotografert 29.
september av Johannes H Hansen i
Rystraumen, med melding om at det nå bare
er tre moskuser igjen på Ryøya.
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Nor Lines (fryseskip) Junior» maskinhavari nord for Rørvik.
«Nordkyn» ble solgt til Libanon i august Hun ble liggende værfast i Rørvik ien
2013 og har fått navnet «Sarah». Ny reder uke før hun ble slept til Kristiansund.
er Spiridon S.A.R.L. Der ble hun liggende og vente på bedre

Hun ligger nå i Beirut for ombygging vær og først 8. desember 2013 ankom
til kvegfart. «With Junior» Fiskerstrand Verft slept av

Sea-Cargo halvdel av januar var skipet i fart igjen.
«SC Aberdeen» ligger fremdeles i opplag
hos Radøygruppen på Vetås, Radøy. Skipet Eidshaug Rederi
sirkulerer for salg. I tidsrommet februar - mars forlenges

«SC Ahtela» ble tatt ut av rute 16.12.2013 «Svealand» 7,2 meter på Vaagland Båtbyg
i Esbjerg og seilte til verftet Gryfia, Stettin geri, Halsa. Skipet får økt frysekapasitet
for verksted. Hun var tilbake i rute i ved montering av nytt fryserom på tank-
Haugesund 11.01.2014. topp. Fryseromskapasiteten økes fra

Onsdag 1. januar ankom «Sea Cargo 700 m3 til 2000 m3 . Skipet ankom Vaagland
Express» GMC i Stavanger for verksteds- 2. februar 2014 på ettermiddagen.

* Egil Ulvan Rederi

Boreal har bestilt to gassdrevne ferger fra

Fiskerstrand Verft av type MM55 som skal inn

på rutene fra Øksfjord fra 1. januar 2016.

vikar og starta fredag 3. januar i Bergen
og avslutta i Tananger onsdag 22. januar
2014. Skipet har lagt i Ålesund med
maskinhavari siden 31. januar, og i helga
8. februar 2014-10. februar 2014 ble
skipene «Nestor» og «Atlantic» innleid.
«SC Athela» har også hatt en ekstratur til
Ålesund fredag 31. januar på kveldstid.

«SC Astrea» har hatt motorhavari i
januar og ligger fortsatt i Esbjerg.

I slutten av november 2013 fikk «With

«Abramis». Verftet skiftet motor og i siste
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Tollpost-Globe, Bodø
Tirsdag 1. oktober hadde «Tege» sitt siste
anløp i Bodø etter 29 års fart i container
ruta Bodø-Tromsø-Alta. Trafikken ble
overført til bil. Etter avsluttet rute ligger
«Tege» i opplag i Bodø.

I desember ble «Tege» solgt. Hun fikk
nytt navn, «Just Mariiam» og fører Mold
ova-flagg. Skipet forlot Bodø 17.12.2013
på kvelden. Hun ankom Hornafjordur
27.12.2013 og seilte videre derfrå med
ankomst Hafnarfjordur 08.01.2014. Planen
var å frakte brukket jern til Tripoli i Libya.
Men på Island ble skipet holdt tilbake pga.
manglende tillåtelser mm.

Eimskip CTG
Islandske Eimskip CTG som står for en
betydelig linjefart i norske farvann har
endret navn på operasjonen i Norge til
Eimskip Norway AS. I denne sammen
heng vil de tre frysebåtene av Ice-klassen
endre navn:

De er på gode 3500 tdw, bygget i 1990/91
på Aarhus Flydedokk, i dag med drift
fra Kypros.

«Innvik» sank ved Svestad brygge
Natt til fredag 6.12.2013 teaterskipet
«Innvik» ved Svestad Brygge på Nesodden
og ble liggende med akterskipet på bun
nen. Ferja har ligget her uvirksom i 3 år.

På kvelden 6.02.2014 startet heving og
ferja var brakt flott dagen etter.

«Fusa» til Nigeria
Ferja «Fusa» er solgt til Nigeria og har fått
nytt navn «Sammah» og flagg Cook Islands.

Ferja avgikk Florø natt til lørdag 8.
februar 2014 og AIS-observasjon viste
at ferja passerte Utsira kl. 21.55 på veg
sørover i havet «on way» til Lagos.

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen.

Vi oppfordrer flere til å sende oss hilder
av rutegående skip, hurtigbåter og ferjer,
npe som eldre.

- «Ice Crystal» til «Langfoss»
- «Ice Bird» til «Vidfoss»

- «Ice Star» til «Stigfoss»

Redaksjonen avsluttet 09.02.2014
1325A FF

Eimskips «Ice Crystal» fotografert av Geir Svendsen.

Teaterbåten «Innvik» i neddykket tilstand ved Svestad brygge.

RØKESALONGEN
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Fra forskjellig hold kommer

det heldigvis stadig bilder til

redaksjonen, og seiv om vi gjerne

fortaper oss i historien, så må

også ha den spisse enden:

Dagens maritime virksomhet.

 Fabrikktråleren Gadus Njord (3443
bt) er den første av tre søstre til Havfisk

ASA (tidligere Aker Seafoods), drevet av

Nordland Havfiske AS i Stamsund, men

registrert i Ålesund. Det ble levert fra

Vard Brattvaag i november 2013 og er

på 70 meters lengde. Foto Geir Svendsen
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 Island Intervention (11572 bt) er et skip
for brønnintervensjon eiet av Island Ventures
4 LC ved Island Offshore i Fosnavåg av type
SX-121, bygget på Ulstein Verft 12011
med den berømmelige X-baugen. Det var
opprinnelig bygget som Karianne for Marine
Subsea ASA, Oslo, men ikke levert og
overtatt av Island.

 Seven Viking (11266 bt) er også et produkt

fra Ulstein Verft, i 2013 til Eidesvik Seven AS

ved Eidesvik ASA, Langevåg på Bømlo.

Det er av type SX-148, på 106 meters lengde,

utstyrt for brønnstimulering og vedlikehold.

Deta går på TC til SubseaSeven som også eier

halvparten i skipet.

Fotografert ved kai i Sandnessjøen i november 2013

av Trond Carlsen

Foto Rolf Carlsen
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A Mikal With (1862 tdw) er en gammel

kjenning, bygget i 2002 på Vaagland

Båtbyggeri i Halsa for Egil Ulvan Rederi

AS, Trondheim. Den går fast for Ewos

med fiskefor. Rederiet har dessuten skip

i godsrutefart, er medeier i Halten AS og

har to gassdrevne förskip under bygging
for kontrakt med Marine Harvest.

 Brage Supplier (4800 tdw) er noe så

sjeldent som et bergensk supplyskip, eiet

av Brage Supplier KS (Sigba AS), men
med drift hos Simon Møkster Shipping.

Den er bygget i 2011 på Cochin Shi

pyard i India, men til norsk design STX
PSV09CD.

 Olympic Energy (5066 tdw) er

en gassdrevet PSV05 bygget på STX

Aukra i 2012 for Olympic Green Energy

KS ved Island Offshore i Fosnavåg.

En imponerende rugg med sin Aker

Yards-baug (for å kalle den det).

Foto ved Alstahaug i august av Trond Carlsen

Foto i Langenuen 4 oktober av Ole Jakob Dingen
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Lastebåtene Kanutta (5VAP4/ 480 brt./
|958/ ex. Euro Bulk-07, Bulkmar-04, Stål
vard-03, Lise Maleen-02, Tres Uno-98,
Ann Elisabeth-96, Elisabeth-95, Vanko-94,
Ringhav-94, Stålvard-93 og Mariho (5VAP5/
682 brt./ 1965 ex. ex. Euro Sea-07, Del
mar-05, Anine Maleen-03, Østvang-99,
Mentor-92, Refjord-91, Liv Kristin-90,
Kaba-89, Kock Ster-88, Joett-86, Jøpe
land-82, Bleikvassli-80 og supplybåtene
NSO Champion (ZDNQ9/2501 brt./1979/
ex.Highland Champion-13, Balblair-93,
Tender Champion-85) og NSO Fortune
(ZDJR3/2526 brt./1983/ ex. Northern
Fortune-89, North Fortune-90, Skandi
Fortune-01, North Fortune-10) sett opp
lagt ved den gamle fergekaien i Valevåg
i Sveio 11. desember 2013.

Nso Champion og Nso Fortune forlot
Valevåg 29. januar med kurs for Vene
zuela.

Tungløftskipet Condockll (V2G17/5952
brt./1986) sett på vei sørover Karm
sundet7. desember 2013 etter å ha vært
innom Storesund på Karmøy for bunkring
Som dekkslast hadde Condock II en 71 m.
lang såkalt superyacht som var bygget i
Arkhangelsk og skulle fraktes til Ancona
i Italia.

Noen dager tidligere da skipet var
utenfor Trøndelags-kysten på vei sørover
fikk det i dårlig vær problemer og fikk en
lettere grunnstøting ved Ottersøya i Nord-
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Aldrende supplpskip og lastebåter i Valevåg i Sveio 11. desember, fotografert av AlfJ. Kristiansen
alle drevet av Continental Ship Management.

t

«Wani Will» hentes ut av opplag i Kopervik
30. januar av «Urter» ogforhales til
Stangelandsvågen i påvente av slep til
Danmark.

a

Foto: Alf]. Kristiansen
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Trøndelag Kom seg av for egen maskin
og gikk til Namsos for besiktigelse men
kunne snart etter fortsette turen sørover.

Wani Will (8PTK/ 2020 brt/1978/1983/
ex Gardwill-03, Lyswind-96, Gardwill-96,
Ullerø-92, Lys-Tind-88), som i ca. 3 år har
ligget i opplag ved den gamle kullkaien
i Kopervik ble 30. januar 2014 forhalt til
Stangelandsvågen i Kopervik av Urter.
Wani Will er nå solgt til opphogging i
Danmark men ligger fortsatt i Kopervik:
Skal slepes av taubåten Skilsø når været
blir bedre.

Ringnotsnurper/tråler Gardar (LKWZ/
2188 brt./1989/ex Beitir-13, Serene 11-10,
Serene -09) sett ved kai hos Vico i Bøvågen
på Karmøy 30. januar. Båten kom kvelden
før til Karmøy etter klassing på verksted
i Danmark.

I desember solgte Gardar A/S i Bek
kjarvik Gardar (LMOG bygget 2004) til
Island og kjøpte samme måned Beitir fra
Island og som nå er blitt Gardar.

Den 30. des. 2013 ble Norled sin første
gassferge mellom Stavanger og Tau,
M/F Ryfylke (LL/3999 brt) satt inn i
ordinær trafikk. Fergen som er bygget
hos Remontova Shipbuilding SA, Gdansk
har plass til 165 biler og 550 passasjeren
I januar ble søsterfergen Hardanger satt
i drift på samme strekning.

I motsetning til Fjordl sine gassferger,
så har ikke Ryfylke og Hardanger backup
av annet drivstoff.

Når Ryfast-forbindelsen står ferdig i
2018 blir fergesambandet Tau-Stavanger
lagt ned. Da vil Norleds splitter nye gass
ferger også bli arbeidsledige. Likevel tror
rederiet investeringen på 400 millioner
kroner og mener det er god økonomi i
å styrke ett av Norges mest trafikkerte
fergesamband.

Mandag 30. desember 2013 var det
slutt for Flaggruten mellom Bergen
og Stavanger. Det var hydrofoilbåtene
som startet ruten for 53 år siden. Nå var
det hurtigbåtene M/S Tyrving og M/S
Tidehris som fikk «æren» av å avslutte
ruten. Om bord i sørgående morgenrute
fra Bergen var det 3-4 medlemmer fra NSS
sin lokalavdeling i Bergen. Godt utstyrt
med fotoapparat spanderte vi hele dagen
på den siste rundturen til Tyrving. Og kl.
21.15, fem minutter før rutetid, klappet
Tyrving igjen til kai i Bergen for siste gang
i Flaggruten.

«North Sea Atlantic» ankommer Laksevåg Verft 23. januar fra Daewoo i Romania for utrust
ning, en ST-261 på 143 meterfor konstruksjonsoppgaver, eiet av North Sea Shipping, Austevoll.

Velholdte «Roslagen» (519 tdwjfra 1956, ex «Meilandsværing» og «Imperator», er i de senere
år rigget om med gravemaskin, fotografert av Ole Jacob Dingen 17. januar.

Og kollega «Cabela» (777 tdw), bygget 1961, ex «Cabal» og «Peter Sonne», på vei hjem til Oster-
forden etter mer grus.

SKIPET NR. 1 - 2014

Foto: Ole Jacob Dingen 17. januar

Foto: Rolf Clausen
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Supplyskibet Skandi Fjord har netop
sluttet en charter der har gået i mer end
25 år, at være acid-injectionvessel for
amerikanske Halliburton. Samtidig har
skibet rekord på den måte, at der er det
supplyskib der længst har seilet med
Esbjerg som basehavn, men nu er det
slut. I oktober og november blev tanke
og injektionsutstyr rigget af i Esbjerg og
nu er båden igjen en almindelig platform
supplyvessel. Efter avrigning (formentlig
for charters regning) gik skibet til Ørskov
Yard i Frederikshavn for dokning.

Skandi Fjord er nu afløst af det ameri
kanske supplyskib Blue Orca, der seiler
under US-flag. I øvrigt sejler acid-injek
tionsskibene Island Patriot og Normand
Skipper også fast på Esbjerg.

Lastebåten Kelvin (LAWY7575 brt./1968/
ex Havtind-75, Gulltind-75, Clio-72 ex
Vibran Elin-69) sett ved Kvernhusvik Mek.
Verksted på Hitra 22. september 2013.
Båten ble for over 8 år siden overtatt av
verkstedet og har siden lagt uvirksom
ved verkstedet.

Pallebåten Karl ex. Barøy b. 1974 ble
også sett ved Kvernhusvik samme dag. Den
har ligget der i over 3 år, mesteparten av
tiden med påmønstret besetning (russere?)
Var lenge å se på AIS men er nå borte.

På slippen sto Vågsfiell. Reddet fra
saksen i Stokksund?

Cruiseskipet Saga Ruby (24492 bt/1973,
ex. norsk Vistafjord), eiet av Acromas
Shipping Ltd, Folkestone, reg Valletta,
sett ved kai i Lisboa 13. oktober 2013,
noen timer senere hadde hun kastet loss
og seilt videre. Hun så ut til å være i god
stand og ship shape.
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Farsund Forstøyningsselskap har skaffet seg arbeidsbåten FFS Amon (213 bt), bygget 1980 i
Nederland, ex De Reiger; her ved kai i hjembyen i januar, fotografert av Håkon Larsson Fedde.

Nyer Gardar (2188 bt), bygget på Flekkefjord Slipp i 1989 som Serene; her ved kai i Bøvågen,
Karmøy, 30. januar, fotografert av Alf f. Kristiansen.

Skudenehavn 7. februar.

Søgne-rederiet Sille Marie AS eier Sørlandets to største fiskefartøy, «Svanavåg» og «Sille Marie».
Her er «Sille Marie» (484 bt), bygget 2001 på Tjörnvarvet som svensk «Lövön », på vei ut fra

Foto: Alf J. Kristiansen
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Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

2010
M/S HAVILA CRUSADER

2013
M/SBLUETHUNDER

M/S DOUBLE A

M/S RONJA POLARIS

M/SLYNGØY

M/S GALINA

M/SOLYMPICARES

M/S STIAN-ANDRE

M/S DEJAVU

M/S SNIPE IV

M/S HUSØY

M/S LEWEKINSPECTOR

M/S GADUS NJORD

Lekter BOABARGE 43

Lekter BOABARGE 44

M/SANDENESFISKI

M/F RYFYLKE

Lekter HAVBOSS

M/SSKYDANCER

M/SSTÅLEGG

M/S LOVUND

M/S ALMA AP KARMØY

M/S TJELDEN

M/S HARDANGER

06.12.

13.05.

10.10.

15.10.

16.10.

23,10.

28.10.

01.11.

07.11.

12.11.

13.11.

14.11.

15.11.

22.11.

22.11.

22,11.

25.11.

04.12.

09.12.

13.12.

16.12.

16.12.

17.12.

18.12.

LCAH
4366 brt.

3639 brt.

LKEZ
brt.

LDHS
3582 brt.

3YOU
22 brt.

LKGL
brt.

LDLH
7888 brt.

LEHO
104 brt.

25 brt.

2838 brt.

9783 brt.

3443 brt.

4479 brt.

4479 brt.

3549 brt.

3999 brt.

121 brt.

46 brt.

814 brt.

LDIF - Boreal Transport Nord AS, F
2838 brt. - Fiskerstrand Blrt AS, Fiskars

Ada Shipyard, Ttizla/Istanbu
LHTC - Karmøy Kommune Oppveks’

brt. - ex ? (B.2012)
LFNL - Norled AS, Stavanger

135 brt. - Brødrene AA AS, Hyen (270)
LDHE - Norled AS, Stavanger

3999 brt. - Remontowa Shipyard SA., Gi

brt.

LDJT

LHXB

LFUT

LDHU

LDFV

LDDF

LG7539

LG7540

LDGY

LJWI

LG8086

LKOS

LKUA

- Havila PSV AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Hellesøy Verft AS, Løfallstrand (146)

Istanbul Tersanceilik vc Denizelik, Istanbul (skrog)

- Blue Ship Invest AS, Ulsteinvik/Ålesund
(Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes)

- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (296)
JSC Shipyard Zaliv, Crimea (skrog)

- Arne Østbye, Hamar
-ex fransk reg. CAPERICII (B.2011)
- Sølvtrans Rederi AS (Sølvtrans Management AS), Ålesund
- Astilleros Zamakona SA., Santurce (714)
- Lyngvær Eiendom AS, Kristiansund
- ex ureg. norsk LOS95 (B.1978)
- Abraham Inge Troland, Torangsvåg/Bergen
-ex USA reg. GALINA (B.2009)
- Olympic Nor II AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (362)
- Partrederiet Stian Andre ANS (Per Lidvar Hansen), Nord-Lenangen/Tromsø (T-100-L)
- Skogsøy Båt AS, Mandal (87)
- Torleif Reintz Søreide, Notodden/Oslo
- ex nederlandsk reg. (B.2000)
- Geir Oskar Magnussen, Hundvåg/Stavanger
-eksikkereg. KLEM 111 (B.1952)
- Boreal Transport Nord AS, Hammerfest/Sandnessjøen
- Fiskerstrand Blrt AS, Fiskarstrand (114)
Ada Shipyard, Tuzla/Istanbul (105) (skrog)

- Forland Subsea AS (Forland Shipping AS), Paradis/Bergen
- Havyard Group AS, Leirvik (114)

Cemre Marin Éntistri A.S., Yalova (114) (skrog)
- Nordland Havfiske AS, Stamsund/Ålesund (N-125-W)
- Vard Group AS, Brattvåg (789)
Vard Braila SA., Braila (skrog)

- Boa Barges AS, Trondheim
- Jiangsu Yichun Group, Dingjiangcon (WJZ043)
- Boa Barges AS, Trondheim
- Jiangsu Yichun Group, Dingjiangcon (WJZ044)
- AS Åndenes Havfiskeselskap, Andenes/Sigerfjord
- Tersane Shipyard, Altinova/Yalova (1022)
- Norled AS, Stavanger
- Remontowa Shipyard SA, Gdansk (2709/1)
- Kragerø Sjøtjenester AS, Kragerø
-ex dansk reg. SB2510 (B.1990)
- Nicolai Weiss-Foch, Gressvik og Torill Estella Pfaff, Arendal/Longyearbyen
- ex dansk reg. SKYDANCER (B.1994)
- Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund
- ex britisk reg. UNITY (B.1989) ex NOR TORBAS
- Boreal Transport Nord AS, Hammerfest/Sandnessjøen
- Fiskerstrand Blrt AS, Fiskarstrand (13)
Ada Shipyard, Tuzla/Istanbul (105)(skrog)

- Karmøy Kommune Oppvekst-og Kulturetaten, Kopervik
-ex? (B.2012)

- Remontowa Shipyard SA„ Gdansk (2709/2)

(Leif K. Nordeide)



M/S GARDAR

M/S FLYING VIKING

M/SHERØYHAV

M/S MONA MARIA

Mudderap. SATURN

M/SBORGØY

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
M/S VIKING POSEIDON LACT7 - Eidesvik OCV AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

M/S STAR LUSTER LAQ07 - Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen

M/S BANIYAS LASX7 - T. Klaveness Shipping AS (Klaveness Ship Management AS), Oslo
22.10. 38 889 brt. - ex Marshalløyene reg. BANIYAS (B.2001) ex NIS

M/S ISLAND DUCHESS LAON7 - Island Offshore XKS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesimd

M/S SKANDIICEMAN LARJ7 - Iceman AS c/o Pareto Business Management AS(DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen

Vard Tulcea SA, Tulcea (799) (skrog)
M/S WORLD EMERALD LASJ7 - World Wide Supply 4 CV (World Wide Supply AS, Ulsteinvik

M/T TORILL KNUTSEN LAPR7 - Knutsen Shuttle Tankers 15 AS (Knot Management AS), Haugesund

M/S REM SUPPLIER LATD7 - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
11.11, 2175 brt. -ex NOR reg. REM SUPPLIER (B.2010)

M/S LEWEKINSPECTOR LDFV3 - Forland Subsea AS (Forland Shipping AS), Paradis/Bergen

M/T CHAMPION TERN LATB7 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/T WILPRIDE LARM7 - Wilpride L.L.C.(repr.: Teekay Shipping Norway AS, Stavanger
Drift: Awilco LNG Technical Management AS, Oslo), Majuro/Oslo

M/T INGRID KNUTSEN LAQA7 - Knutsen NYK Shuttle Tankers 16 AS (Knot Management AS), Haugesund

M/S WORLD OPAL LAST7 - World Wide Supply 5 CV (World Wide Supply AS, Ulsteinvik

M/S SIEM DAYA 2 LAR07 - Siem Offshore Rederi AS (ISM-ansv.: OSM Offshore AS), Kristiansand

M/S CLIPPER POSH LAPX7 - Partrederiet Clipper Posh DA (Solvang ASA), Stavanger

M/S STAR LYGRA LAQP7 - Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen
16.12. 37447 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8083)

M/S WORLD SAPPHIRE LASU7 - World Wide Supply 6 CV (World Wide Supply AS, Ulsteinvik

19.12.

19,12.

19.12.

27.12.

27,12,

27.12.

09.10. 11719 brt. -ex NOR reg. VIKING POSEIDON (B.2008)

21.10, 37 447 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8082)

22.10. 3315 brt. - Vard Brevik AS, Brevik (796)

23.10. 8269 brt. - Vard Søviknes AS, Søviknes (799)

28.10. 3832 brt. - Damen Shipyard Gorinchem, Gorinchem (552025)

04.11. 80 850 brt. - Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (2532)

14.11, 9783 brt. - ex NOR reg. LEWEK INSPECTOR (B.2013)

15.11. 27 526 brt. - ex Liberia reg. OKHOTSK SEA (B.1999)

28.11. 102 315 brt. - Daewoo Shipb.St Marine Eng. Co. Ltd., Geoje (2290)

02.12. 66 038 brt. - Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (2575)

05.12. 3832 brt. - S.N, Damen Shipyard Galati, (552026)

13.12. 8594 brt. - Vard Group AS, Brattvaag (794)
Vard Tulcea SA, Tulcea (794) (skrog)

16.12. 48051 brt. - Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (2517)

17.12. 3832 brt. - S.N. Damen Shipyard Galati, (55

2188 brt.

2293 brt.

46 brt.

201 brt.

765 brt.

brt.

LKWZ - Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen (H-34-AV)
- ex islandsk reg. BEITER (B.1998)

LKRK - Flying Viking AS, Bergen
- SPBI S.A., Les Herbiers (216)

LDFB - Herøyhav AS, Bølandet/Fosnavåg (M-250-HØ)
- Karstensens Skibsværft A/S, Skagen (423)

Baltijos Shipyard, Klaipeda (skrog)
LAYH - Jan Fredrik Molin, Bergen

- ex fransk reg, CARINGTON, OCEAN PRINCE (B.1984)
LK6277 - AF Gruppen Norge AS, Oslo

- ex ureg. SATURN (B.1997)
LDII - Bukser og Berging AS, Oslo/Haugesund

- Sanmar Denizcilik Mahina ve Ticaret AS,Istanbul(15)

Vard Braila SA., Braila (skrog)

Drift: Reinøy Management AS, Fosnavåg), Schiphol/Fosnavåg

Damen Shipyards Galati, Galati (skrog)

Drift: Reinøy Management AS, Fosnavåg), Schiphol/Fosnavåg

Drift: Remøy Management AS, Fosnavåg), Schiphol/Fosnavåg



NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2013:
M/S ANNA ROGDE (LFLM) (92/-/1868) ex ANNA - 91 - Stiftelsen Anna Rogde,

Harstad (endret drift fra: Sør-Troms Museum, Harstad til Stiftelsen Sør-Troms
Museum, Harstad).

M/S ARNØYSTEIN (LHLX) (201/-/1978/85/02) ex SULEBAS -12 ex VESTBRIS -09
ex TINE KRISTIN - 07 ex TORSVÆR - 93 ex VÅGAR - 89 ex VANNØYVÆRING
- 81 - fra Sulugutt AS, Lurøy/Rørvik til Partrederiet Karoløs ANS (Odd Karsten
Østervold), Bekkjarvik/Rørvik og slettet i merkeregisteret.

M/S AUDHILD (LMDT) (24/-/1934) - fra Øivind Eie, Hafrsfjord/Stavanger til Sonja
Christiane Louise-Juliana Bertig, Oslo/Stavanger.

M/F BASTØ V (EGSA) (3.997/788/1990/92) ex TRANØY -13 ex RENNESØY -11
ex NORDKAPPHORN - 92 - fra Torghatten Nord AS, Tromsø til T-Finans AS
C70 Andenæs eiendom, Sandvika/Tromsø (uforandret ISM-ans.: Bastø Fosen,
Horten) I november endret hjemsted til Horten.

M/S BIOTRANS (JWPN) (748/681/1978) ex HEGUR -11 ex MAAN VIKING -09
ex BEINUR1 -06 ex BEINUR -06 ex LAFJELL -01 ex MØGSTERHAV -00 ex
SMARAGD - 96 - Arctic Shipping AS (Geir Hokland AS), Harstad, ommålt
til 797 brt.

Lekter BIVALVIA (LM4996) (166/-/1945) - fra DNB NOR Finans AS, Bergen/
Sandnessjøen til Steinar Kvalvik c/o Steinar Benjamin Kvalvik, Jektvik/
Sandnessjøen.

M/S BORG VIKING (LFCJ) (84/71892/61/72) ex LARS -10 ex D/S -61 ex NES
FOSS - 60 ex MATRE - 60 ex TORDENSKJOLD - 52 - fra Borg Maritime AS,
Tromsdalen til Hardsjø Marine AS v/Magnus Stangeland, Storebø, omdøpt
til LARS og hjemsted endret fra Tromsø til Bergen.

M/S BROTTSJØ (LNIQ) (-/-/1936) - fra Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Stiftelse, Gratangen/Harstad til Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og
Båtmuseum (NNFA), Gratangen/Harstad.

M/S BROTTØY (LHLP) (60/-/1994) - fra Torghatten Nord AS, Tromsø til Gulen
Shipping AS, Eivindvik, omdøpt til ØYROSA og hjemsted endret fra Narvik
til Florø.

M/S BØLNES (LKSK) (57/-/1941) - fra Vidar Veland, Stavanger/Oslo til Vidar Sæbø
Veland, Jørpeland/Oslo,

M/S BÅTSERVICE I (LCZL) (27/71952) - fra Båtservice Sighseeing AS, Oslo til
Herman Valsø, Trondheim/Oslo.

M/S DANIEL (LCQK) (34/-/1949) ex SJONAGUTT - 01 ex AULA - 83 ex NYLON -
53 - fra Svein Bjarne Winterthun, Stavanger til André Trollsås, Sandefjord og
hjemsted endret fra Bergen til Sandefjord..

M/S FAKTOR (LFZI) (793/1.250/1971) ex RYTIND - 87 ex SCANBLUE - 77 - ex
BENTE STEEN - 77 - fra Sandfrakt Rederi AS, Ølen/Kopervik til Arriva
Shipowning AS, Ølensvåg/Kopervik (uforandret ISM-ansv.: Karmøy Skips
consult Management AS, Skudeneshavn).

M/S FJORDSLEPII (LM5286) (23/-/1925) - fra Anlegg-og Industriservice AS, Os/
Bergen til Alka AS, Laksevåg/Bergen.

M/S FLID I (LKNG) (87/-/1940) - fra Stiftelsen Nord-Norsk Fartøyvernsenter og
Båtmuseum, Gratangen/Tromsø til Stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter
og Båtmuseum (NNFA), Gratangen/Tromsø.

M/S FUGLØ (LGBK) (41/71988) ex ANNA MARIE - fra Nordnorsk Fartøyvern
senter og Båtmuseum Stiftelse, Gratangen/Harstad til Stiftelsen Nordnorsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum (NNFÄ), Gratangen/Harstad.

M/S GAMLE KVALSTEIN (LHVE) (130/-/1969) ex KRUSING -12 ex KRUSNING -
94 ex KVALSTEIN - 74 - fra Torstein Strandly Kvalsvik, Nerlandsøy/Fosnavåg
til AS Kvalskjær, Fosnavåg,

Mudderapp. GRABB I (LK5921) (78/-/1963) - fra Scan Mudring AS, Mandal til
Reef Subsea Dredging & Excavation Norway AS, Mandal.

M/S GURLI (LATJ) (40/-/2007) - fra DTB Utleie AS, Stord/Bergen til Jan Kåre
Pedersen, Stord/Bergen.

Lekter HAMMEREN (LM3404) (79/-/1971) - fra Trondheimsfjorden Interkom
munale Havn KS, Tron/Trondheim til Trondheim Havn IKS, Trondheim.

M/S HAVNEBUNKER SERVICE (LNCW) (38/-/1964) - fra Kvalheim & Gom AS
c/o Harald Kvalheim Blålid, Deknepollen/Måløy til Marine Harvest Norway
AS, Bergen/Måløy.

M/S HAVSERVICE I (LAEM) (493/71971) ex MALANGEN II - 02 ex MALANGEN
- 01 - fra Sparebanken Finans Nord Norge AS, Tromsø til Oslo Offshore AS,
Oslo/Tromsø.

M/S HOLIDAY (3YON) (21/-/2010)- Kristin Ellingsen og Per Erik Berg, Drammen
omdøpt til THE PEARL.

M/S HOVEDØYA (LAID) (37/-/1965) - fra Oslo Kommune Friluftsetaten, Oslo til
Oslo Kommune Bymiljøetaten, Oslo.

M/T HØYBAKKEN (LHMO) (614/1.108/1968) ex VIVIAN THERESA - 95 ex LI
BELLE - 74 - fra Scanbio AS, Trondheim til Velben AS, Trondheim.

M/S J.M.JOHANSEN (LIBH) (92/-/1949) ex ISKONGEN - 92 ex MESSALINA - 80
ex J.M.JOHANSEN - 79 - fra J.M.Johansens Venner, Fauske/Bodø til Skanse
AS, Nygårdsjøen/Bodø.

M/S KARL ANDERS (LCXH) (25/-/1950) ex STRAUMBAS - 84 - fra Stiftelsen
Norsk Fiskeri-Museum, Norsk Fiskeindustrimuseum, Melbu/Sortland til
Norsk Fiskeindustrimuseum, Melbu/Sortland.

M/S LEIGASTIND (LKLU) (24/-/1939) ex NORDKAP III - 95 - fra Ingeborg
Skretting Schumacher, Kristiansand/Harstad til Ingeborg Skretting Hasli,
Kristiansand/Harstad.

M/S MORE CHAOS (LANY) (20/-/2003) ex FALCON - 07 - fra Audar Sundvall,
Oslo til Rune Sundvall, Oslo.

M/T POLARSERVICE (LKSD) (49/-/1969) ex POLARSHELL - 97 - fra Trond
Helgesen Oljeprodukter AS, Søreidgrend/Bergen til Bunker Oil Bergen AS,
Søreidgrend/Bergen.

M/S RYGERSKYSS (JXAP) (38/-/1986) ex MØRESKYSS - 93 - Partrederiet Mjånes
ANS, Kvalfjord, omdøpt til ROGERSKYSS og hjemsted endret fra Haugesund
til Hammerfest.

M/S SANDFLU (LM3475) (24/-/1965/93) - fra Sørvågen Fisk AS, Sørvågen til
Nordskot Gammelbåtforening v/Stein Grenersen, Leinesfjord og hjemsted
endret fra Svolvær til Bodø og slettet i merkeregisteret.

M/S SEA EXPLORER (LEFB) (96/-/1943) ex KNM SEL - fra Raymond Riise, Ytre
Arna/Fredrikstad til Kai-Arne Andersen, Laksevåg/Fredrikstad.

M/S SILJE MALIN (LJOL) (33/-/1998) ex SEA PRINCESS - 01 ex CITRIN - 99 - fra
Ove Ellingsen, Mathopen/Bergen til Jon-Erik Moldestad, Lysekloster/Bergen,
omdøpt til P CRU.

M/S SKÅRVIK (LJDW) (291/-/1962/83/98) ex DØNNALAKS -10 ex SVENNINGEN
-07 ex VEIDNESII -06 ex VEIDNES -02 ex VESTURTUGVA -98 ex KELDAN
- 91 ex SUNDABUGVIN - 81 - fra Skårvik AS, Fosnavåg til Herøy Fraktservice
AS c/o Havglytt Eiendom, Fosnavåg, omdøpt til MOGENES,

M/S SOGNADYKK (LM3161) (24/-/1963) ex TRON-GUNNAR - 06 ex ANDERSON
- 00 ex GÅSUNGEN - 85 - fra Sogndal Dykkerklubb, Sogndal/ Svolvær til
Kaupanger Båt og Fjordklubb c/o Helge Øy, Sogndal/Svolvær.

M/S SOMMARØY (LITE) (33/-/1979) - fra Tone Anny Nytrøen Pedersen, Oslo til
Thone Anny Nytrøen Pedersen og Tor Åge Pedersen, Oslo.

M/S THE DON V (LLJO) (66/71980) ex BLUE C STAR -12 ex THE DON V-01 -
fra Svein Helge Kristoffersen, Åkrehamn/Haugesund til Kai Inge Miljeteig,
Kongsvinger/Haugesund.

M/S TOY 4OZ (JWPI) (29/71998) ex EYE 2 EYE -11 ex CARINE BELLA -08 ex
PHANTOM - 06 - fra Robert Johansen, Vinterbro til Jacob Rasmus Lid,
Stavanger, omdøpt til JUST BEFORE DAWN og hjemsted endret fra Oslo
til Stavanger.

November 2013:

Følgende skip tilhørende Hurtigruten AS, Tromsø har endret hjemsted fra Narvik
til Tromsø:
M/S FINNMARKEN (LDBE) (15.690/945/2002)
M/S LOFOTEN (LIXN) (2.621/700/1964)
M/S NORDKAPP (LASQ) (11.386/850/1996)
M/S NORDNORGE (3YGW) (11.384/840/1997)
M/S VESTERÅLEN (LLZY) (6.261/727/1983/88/95)
M/S ARTIG LADY (LIRT) (1.884/1.350/2006/09) - fra Artic Shipping AS, Førde/

Florø til Artic Lady AS, Oslo/Florø. I desember (ISM-ansv.: Maritime Mana
gement AS, Leikanger).

M/T BERGEN VIKING (3YLF) (3.859/4.426/2007) ex SUPREMETY - 10 - fra
Haugland Tankers AS (Bergen Tankers AS), Loddefjord/Bergen til Bergen
Tankers AS, Kleppestø/Bergen.

M/S BOURBONBORGSTEIN (LMCM) (3.905/3.851/2003) ex HAVILA BORGSTEIN
- 03 - fra Bourbon Ships AS, Fosnavåg til 2B Offshore AS c/o Pareto Business
Management AS (Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Oslo/Fosnavåg.

M/S BOURBON SURF (LMCP) (3.905/2.350/2003) ex HAVILA SURF - 03 - samme
som BOURBON BORGSTEN.



Lekter CUBIKI (LK4645) (74/-/1964) - fra Stensen Havneservice AS, Leknes/
Bergen til Gerd Stensen AS, Leknes/Bergen.

M/S GAMLE HAVSTEIN (3YNR) (77/-/1959) ex HAVSTEIN - 04 - fra Tore Næss,
Tau/Stavanger til Rune Kornelius Ottosen, Torp/Stavanger.

M/S HAVILA MARS (LNVE) (4.727/3.600/2007) - fra Havila Mars AS, Fosnavåg
til Havila Ships AS, Fosnavåg.

M/S HAVILA MERCURY (JWNC) (4.727/3.577/2007) - fra Havila Mercury KS,
Fosnavåg til Havila Ships AS, Fosnavåg.

M/S HOPSFJORD (LCPG) (1.023/1.330/1984) ex VESTLAND -11 ex SEVALD -95
ex BARBANZA - 94 - fra Hope Frakt AS, Steinsdalen/Trondheim til Hanset
Sand AS (Møre Logistic AS), Vistdal/Trondheim.

M/F HVALER-FERGENII (LAWE) (97/-/1963) - Hvalersambandet AS, Skjærhal
den/ Fredrikstad (ny ISM-ansv.: Hollungen AS, Skjærhalden).

M/S HØLLEFJORD (LJRK) (40/-/1981) ex SUNDGAR - 93 - fra Høllen Båtruter
ANS, Søgne til Mandal Dykker Klubb, Mandal, omdøpt til MANNEFJORD
og hjemsted endret fra Kristiansand til Mandal.

M/S KOBBEN (LEGJ) (48/-/1901/65) - fra Fila Marie Solesvik, Nordstrøno/ Halden
til Vegard Lunde, Os/Halden. I desember til Ronny Stabben, Nordstrøno/
Halden.

M/F KRAGERØ (LMVH) (995/-/2005) - fra Kragerø Fjordbåtselskap AS, Kragerø
til Kragerø Fjordbåtselskap IKS (Iver Albert Juel), Kragerø.

M/S LAIKA LDWY) (92/-1973) ex DOUBLE UP -11 - fra Sagavik AS, Bergen/
Stavanger til Laika Tours AS, Storebø/Bergen.

M/S MUNKHOLM (LIRQ) (18/-/1997) - Øyna Sjøtransport AS, Andabeløy, omdøpt
til FRANCO og hjemsted endret fra Oslo til Flekkefjord.

M/S NEVLUNG (LEHZ) (52/-/1949) ex G.M.DANNEVIG - 88 - fra Rite Helen Im-
merstein og John Ole Jørgensen, Porsgrunn/Langesund til John Ole Jørgensen,
Porsgrunn/Langesund.

M/S NORDSUND (LNDZ) (51/-/1965) - fra Sundbåten Nordsund AS, Kristiansund
til Jamero AS, Oslo/Kristiansund.

M/S OLEANA (LLSH) (41/-/2002) - fra Vikholmen AS, Oslo til Magne Idar Ulstein,
Oslo.

M/F OSA (LKKA) (411/-/1967) ex MELØYFERGEN - 77 - fra SG Finans AS, Lysaker/
Bodø til Gildeskål Forskningsstasjon AS, Inndyr/Bodø.

M/S RASVÅG (LHWE) (34/-/1968) ex ØSD16 -96 - fra Farsund Fortøyningsselskap
AS, Farsund til Yggdrasil AS, Ornes/Farsund. I desember ble hjemsted endret
fra Farsund til Florø.

M/S RICHARD WITH (LGWH) (11.205/930/1993) - Kystruten KS (ISM-ansv.:
Hurtigruten AS, Tromsø), Oslo endret hjemsted fra Narvik til Tromsø.

M/S RO FJELL (LCTO) (3.893/5.500/2013) - Rostein AS, Harøy, hjemsted endret
fra Ålesund til Molde.

M/S SAGAFJORD (LMQV) (35/-/1955) ex PROUD SEAHORSE - 06 ex RISØBANK
- 85 ex HELGIN - 82 ex MJØSBUSSEN HELGIN - 76 ex WHITE PRINCE - 71
ex VESTFJORDBUSSEN - 67 - fra Tom Egil Vernang, Langhus/Oslo til Michi
Skorstad Murakami, Trondheim/Oslo.

M/S SHEIK (LDEV) (24/-/1949) - fra Toralv Fangenes, Søgne/Kristiansand til
Bastian Reimers, Vikedal/Kristiansand.

M/T SOTRAOIL (LAYN) (479/510/1968/90) ex O.V.K.IV - 90 - fra Haugland Tankers
AS, Kleppestø/Bergen (ISM-ansv.: Bergen Tankers AS, Kleppestø) til Bergen
Tankers AS, Kleppestø/Bergen.

M/S SVEABULK (LJBL) (1.016/1.465/1979) ex EURO BULK - 99 ex QUIESCENCE
- 98 - fra All-Sea AS (Geir Hokland AS), Harstad til Seaworks AS (Geir Hok
land AS), Harstad.

M/S TEMERITY (LGAF) (20/-/1981) ex TEMERITY II - 95 - fra Bjørn Frode
Ramfjord, Oslo til Berit Ingeborg Ramfjord og Bjørn Frode Ramfjord (repr.:
Sigmund Sandall, Oslo), Tavira/Oslo.

M/S TIDEADMIRAL (LFJJ) (398/-/2010) - Norled AS, Stavanger/Bergen, omdøpt
til ADMIRALEN.

Desember 2013:

M/S AUDAX (LAMP) (429/400/1988) - fra Bugsertjenste II AS KS, Haugesund til
Boa Shipping AS, Trondheim, omdøpt til BOA FRIGG og hjemsted endret
fra Haugesund til Trondheim.

M/S BJORØY (LNOJ) (302/-/1970) - Hvalersambandet AS, Skjærhalden, omdøpt til
GRAVNINGEN og hjemsted endre fra Bergen til Fredrikstad.

M/S BLUE GUARDIAN (LDJV) (3.636/4.200/2013) - fra Blue Ship Invest AS (Reinøy
Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund til Nordic American Offshore
Ltd.(repr.: Langangen & Helset Advokatfirma AS, Langangen, drift: Reinøy
Shipping AS, Fosnavåg), Majuro/Ålesund.

M/S BLUE PROTECTOR (LDIQ) (3.636/4.200/2013) - fra Blue Ship Invest AS
(Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes), Ulsteinvik/Ålesund til Nordic
American Offshore Ltd.fforr.adr.: Scandic American Shipping Ltd. (European
Branch), Sandefjord, repr.: Langangen & Helset Advokatfirma, Langangen,
ISM-ansv.; Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes), Majuro/Ålesund.

M/S BLUE THUNDER (LDJT) (3.639/4.200/2013) fra Blue Ship Invest AS, Ulstein
vik/Ålesund (Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes) til Nordic American
Offshore Ltd.frepr.: Langangen & Helset Advokatfirma, Langangen, ISM-ansv.:
Atlantic Offshore Management AS, Ågotnes), Majuro/Ålesund.

M/S BOURBON FRONT (LCUC) (4.071/4.450/2011) - fra Bourbon Offshore Norway
AS, Fosnavåg til Mars Offshore Pte. Limited, (repr.: Bourbon Ships AS, drift:
Bourbon Offshore Norway AS), Singapore/Fosnavåg

M/S EIKERN (LATM) (48/-/1971) ex NORCRUISE - ex SANDHORN - fra Eiker
Turisttrafikk BA, Vestfossen/Oslo til Eiker Turisttrafikk SA, Vestfossen/Oslo.

Lekter EKKILSØY (LCDP) (137/-/1988) - fra Hydrotech-Gruppen AS, Kristiansund
til Lerøy Midt AS, Hestvika/Kristiansund.

M/S ESPEVÆREKSPRESSEN (LDTE) (46/-/1991) - fra Tide Sjø AS, Bergen til Nils
Agasøster Båtservice, Rubbestadneset/Bergen.

M/S FJORD VISJON (LCIB) (208/56/1958) ex FRANZ HÖIJER - 08 ex AQUARIUS -
94 ex VAAGSØYSUND - 89 ex VAAGSØY - 88 - fra Lusterrutene AS c/o Adv.
firma Lagem, Oslo/Bergen til Hotell, Hybel og Studentskip AS, Paradis/Bergen.

M/S HAVILA CRUSADER (LACH) (4.366/4.900/2010) - fra Havila PSV AS (Havila
Shipping ASA), Fosnavåg til Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg.

M/S HVITE ØRN (LNJS) (164/-/1948/71) ex SJØVERN - 89 - fra Christiania
Fjordcharter Sommercruise Einar H. Sætre, Oppegård/Oslo til Christiania
Fjordcharter Einar H. Sætre c/o Einar Harald Sætre, Oppegård/Oslo.

M/S KINGEN (LCKZ) (46/-/-/1990) - fra Tore Hanssen, Vega/Bergen til Kingen
AS, Vega/Bergen.

M/S MAGNE (LDIX) (14/-/1914) - fra Knut Andreas Høvring, Haugesund til Vegard
Bringsvor Sandvik, Erdal og hjemsted endret fra Stokmarknes til Bergen.

M/S OLE WILLASSEN (LNLR) (122/-/1948) ex EIDSFJORD - 72 ex SØRTRÅL - 64 -
fra Til Havs AS, Billingstad/ Grimstad til Knut Erik Eggen, Hagan og Harald
Bell Solaas, Svelvik og Trond Birger Nyberg, Kjeller og Jan Rune Thomassen,
Hvam, Grimstad.

M/S PHILOSOPHY (LESV) (302/-/1991) - fra Philosophy Yachting Ltd., Middlesex,
c/o Einar von Hirsch Eiendom AS, Flekkefjord/Stavanger, (ny repr./drift:
Rosenholmveien 22 AS, Flekkefjord).

M/S SEA SURFER (LMMQ) (31/-/1988) ex SILJE - 06 ex WENCHE - 05 ex
1'ESCARGOT - 04 - fra Olav Feidje, Sola til Geir Åge Wickmann, Skien og
hjemsted endret fra Sandnes til Skien.

M/S SEVEN SEAS (LMAW) (34/-/1991) ex LADY RACINE - 03 - fra JM Invest AS,
Bødalen/Oslo til Jan Meltzer, Sandvika/Oslo.

Lekter TRANSPORT 053 (LK8624) (1.413/-/1992/12) ex RIELLE - 04 - fra Secora
Maskin AS, Svolvær til Seløy Kystberedskap AS, Herøy, omdøpt til NAUTILUS
RIELLE og hjemsted endret fra Svolvær til Sandnessjøen,

M/S TROMS SIRIUS.(LDGG) (4.201/5000/2012) - fra Clean Design Sirius AS
(Troms Offshore Management AS), Tromsø til Clean Design Pollux AS c/o
Troms Offshore Management AS, Tromsø,

M/S ØYGRUNN (JXHD) (72/-/1986) ex BLUEFIN -97 - fra Polärtor AS, Ørnes/ Sand-
nessjøen til Polarhav AS, Neverdal/Sandnessjøen og slettet i merkeregisteret.

M/S ØYTIND (LMTV) (657/900/2004) - fra Bømlo Brønnbåter AS, Stord til Naviera
Orca Chile SA Condominino Camino De Agua (repr.: Kjell Audun Aasen,
Nesøya, IMS-ansv.. Rostein AS, Harøy), Puerto Montt, omdøpt til ORCA
YAGAN og hjemsted endret fra Haugesund til Ålesund.

Fiskebåter, kjøp & salg
Oktober 2013:

M/S ALF SENIOR (LMM1) (43/-/1973/81) - fra Alf Senior AS, Molde til Vågøy AS,
Aureosen/Molde (M-35-F).

M/S BRANDØYTRÅL (LCVL) (104/30/|989/97/98) ex KVITSØYBUEN - 04 ex SKU-
DEFJORD - 99 - 97 ex IGOR GRUSOMER -90 - fra AS Roaldnes, Valderøya/
Åkrehamn til Nybo Holding AS, Midsund/Åkrehamn (M-416-MD).

M/S BUEFJORD (LJMF) (234/-/1998/07) - Buefjord AS, Bulandet/Florø, omdøpt til
BUEFJORDI (SF-147-A).

M/S BUKSNESFJORD (LKEA) (81/-/1964/03) ex VÅGAVÆRING - 95 - fra Kyto Fisk
DA (Kyrre Larsen), Gravdal/Svolvær til Kyto AS, Gravdal/Svolvær (N-29-W).



M/S CATOR (LM8740) (24/-/1982) - fra Akvanaut Undervannsklubb, Hjørungavåg/
Ålesund til Vrakjegerne c/o Alf Markanes, Åfjord/Trondheim (T-67-BG).

M/S GEIR ROGER (LGOD) (212/-/1969/81/97/98) ex STENBAKKEN - 98 ex
HAVFANGST II - 89 ex HAVFANGST - 87 ex LEIKANGER - 82 - Mafjord
Kystfiske AS, endret adresse fra Alta til Bleik, hjemsted fortsatt Tromsø, nytt
fiskerimerke (N-104-A),

M/S HARVEST (FLAS) (1.190/-/2000) - fra Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen til
Pelagic AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV). I desember omdøpt til VIKING
BANK (H-3-AV).

M/S HAVBRÅTT (LIOC) (45/-/1979/93) - fra Tindboen AS, Andenes/Harstad til
Seiland Kystfiske AS, Nordre Seiland/Harstad (F-77-H).

M/S HAVFLUNA (JWPD) (72/-/1983/91) ex GANTHI -12 ex VISHOLM -08 ex SU
LEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN
- 91 - fra Onsøyværing AS, Engelsviken/Molde til So Fisk AS, Deknepollen/
Molde (SF-177-V).

M/S HAVRAND (LLWF) (177/-/2002/03) ex FUGLØYFJORD -12 ex HENNINGSVÆR
- 05 - fra Frøybas AS, Kalvåg til Rowenta AS, Reine, omdøpt til ROWENTA
og hjemsted endret fra Tromsø til Svolvær (N-50-MS).

M/S HAVSTEIN (JWRL) (69/-/1985) ex SMÅVIK - 03 - fra Willassen Senior AS,
Digermulen/Hammerfest til Mirsel AS, Sørvågen/Hammerfest (N-241-MS).

M/S INGER VICTORIA (JXAC) (123/-/1986/89) ex FJELLSEGGA -10 - fra Mikal
Solhaug, Båtsfjord/Vadsø til Inger Victoria AS, Båtsfjord/Vadsø (F-78-BD). I
november til Mikal Solhaug AS, Båtsfjord/Vadsø (F-78-BD).

M/S JARSTEIN (3YZD) (-/-1960) - fra Trønderhav AS, Husbysjøen/Skudeneshavn til
Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Skudeneshavn (M-36-MD). I desember
til Espen Nilsen AS, Dyrvik/Skudeneshavn (ST-104-F).

M/S KARMA (LNUD) (98/71985/87/90/95) ex BOVIKFISK -12 ex BJØRN-HARRY -
09 ex REDFISH - 90 ex MEHAMNFISK - 87 - fra Inger Victoria AS, Båtsfjord/
Vardø til Mikal Solhaug AS, Båtsfjord/Vardø (F-39-BD).

M/S KJØLVA (LM6836) (24/71979) ex NY-MÅTIND -10 - fra Kjølva AS, Fjordgard/
Svolvær til Segla Fiskebåtrederi AS, Fjordgard/Svolvær (T-159-LK)

M/S KORSNESFISK (LJLF) (230/71999/02) - Alta Fiskeriselskap AS, endret adresse
fra Alta til Bleik, hjemsted fortsatt Vardø og nytt (N-101-A).

M/S FANGENES (JXJU) (1.345/-/1986/01) ex GRANIT - 05 - AS Roaldnes, Valder
øya/Ålesund, fått nytt merkenr. (M-95-G).

M/S MYREFISK (LIKY) (116/71979/88/95/01) ex LYSVOLL SENIOR - 05 ex H.
SVENDSEN - 98 - T. Hansen Kystfiske AS, Hammerfest/Svolvær, nytt mer
kenr. (M-164-H).

M/S M.SOLHAUG (LNFC) (149/-1984/99/00) ex SKLINNAGUTT - 09 ex SKLIN
NABANKEN - 05 ex LANGØY VIKING - 93 ex VÅGE VIKING - 91 ex ATLØY
VIKING - 89 - fra Mikal Solhaug, Båtsfjord/Vadsø til Inger Victoria AS, Båts
fjord/Vadsø, omdøpt til NORBANKEN (F-17-BD). I desember til Steinsund
ANS, Berlevåg/ Vardø (F-2-B).

M/S NORMANN (LHML) (23/71943) - fra Sandøy AS, Averøy/Trondheim til
Frøybas AS, Kalvåg/Trondheim (SF-89-B).

M/S ROWENTA (LM4884) (24/-/1973) ex NORDBØEN - 96 ex BUEFJORD - 95 ex
GRIPAR - 90 - fra Partrederiet Rowenta DA (Alvin Ove Ernstsen), Reine/
Svolvær, omdøpt til ROWENTA II (N-133-MS).

M/S SILDASKJÆR (EMME) (456/-/2004/08) - fra Sildaskjær AS, Deknepollen/
Måløy til So Fisk AS, Deknepollen/Måløy (SF-l-V).

M/S SILLE MARIE (LCPE) (484/-2001) ex LÖVÖN -11 - fra Eigenes AS, Mandal/
Kristiansand til Svanavåg AS, Egersund/Kristiansand (R-110-ES).

M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1985/88) ex MIDVINGUR - 04 ex VESTSTEINEN
-o 04 ex LEINEBRIS -97 - fra Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy til K2 Fisk AS,
Ålesund/Måløy (M-555-A).

M/S STAVIKING (LHBY) (24/71943) ex LYNGVÆR -13 ex LAILA -78 - fra Stavi-
king AS c/o Bernt Morgan Hjønnevåg, Trondheim til Rune Morten Bakke,
Rørvik/Trondheim (NT-40-V).

M/S STÅLHOLM (LAHQ) (339/330/1978/86/93/10) ex SILDEY - 06 ex SILDØY - 01
ex BØMMELFISK - 96 - fra Stålholm AS, Husøy i Senja/Tromsø til Nordkapp
jenta Fiskeriselskap AS c/o Willy Nyvoll, Honningsvåg/Tromsø (F-44-NK).

M/S SVANAVÅG (FAEN) (688/858/1979/84/00) ex DICADA - 07 ex GRENEN - 06 ex
ACCORD - 04 ex SERENE - 95 ex ALTAIRE - 87 - fra Svanavåg AS, Egersund
til Eigenes AS, Søgne/Egersund (VA-78-S). I november tilbake til Svanavåg
AS, Egersund (R-78-ES).

M/S TORITA (LHAH) (377/244/1978/83) ex TORITAI -01 ex SÆTRINGI -01 ex
SÆTRING - 00 ex GEIR HANS - 92 ex GEIR : 89 - fra KS Torita, Ellingsøy/
Ålesund til Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/Ålesund (M-123-SØ).

M/S TROMSØY (3YHZ) (466/244/1988) ex STAPIN -10 ex GANDI -02 ex LORAN
I - 99 ex LORAN - 99 - fra Hansen Rederi AS c/o Båragutt AS, Tromsø til
Østbas AS, Båtsfjord/Tromsø (F-115-BD).

M/S URVAAG (LAPR) (726/71989/97) ex FRØYLINER - 04 - fra Langøy Kyst og
Havfiske AS, Averøy/Kristiansund til Leinebris AS, Fosnavåg/Kristiansund
(M-85-HØ).

M/S VESTERVON (LLWG) (424/-/2002/05/10) ex BØEN JUNIOR - 06 - fra Vestøy
AS, Bulandet/Florø til Vesterhav AS, Bulandet/Florø (SF-ll-A).

M/S VOLLERT (LKAE) (49/71938) - fra Sildaskjær AS, Deknepollen/Trondheim
til So Fisk AS, Dekenpollen/Trondheim (SF-117-V).

M/S ØSTANGER (3YDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG -10 ex HØGABERG
- 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELDJARN - 93 ex M.YTTERSTAD - 93 ex GULL
FINNUR - 90 ex SILLJO - 81 - fra Partrederiet Hopmark ANS (Torkil Ingvar
Hopmark), Smøla/Bergen til Østanger AS, Torangsvåg/Bergen (H-140-AV).

M/S ÅRØYFISK (LLYH) (207/72002/06) ex NEVERFJORD -11 - Årøyfisk AS, endret
adresse fra Alta til Bleik, hjemsted fortsatt Hammerfest, nytt fiskermerke
(N-102-A).

November 2013:
M/S ARNØYTIND /LJZH) (454/-/2000/08) - fra Skartind AS, Skjervøy/Tromsø til

Arnøytind AS, Skjervøy/Tromsø (T-8-S).
M/S BRØDRENE (LM7075) (22/-/1980) ex BRØDRENE REITAN - 09 - fra Brødrene

Næss ANS (Arnstein Næss), Smøla til Partrederiet Ringskjær Nord ANS (Geir
Jarle Nygård), Fredvang, omdøpt til STRANDVÆRING og hjemsted endret
fra Kristiansund til Svolvær (N-299-F),

M/S EINAR ERLEND (LEND) (432/72001/04) - fra Einar Erlend AS, Engavågen/
Bodø til Buefjord AS, Bulandet/Bodø, omdøpt til BUEFJORD (SF-45-A).

M/S FRED-HUGO (LGBJ) (89/-/1977/88) ex ALF-BJØRNAR - 07 - fra Nordmelavæ-
ring AS, Nordmela/Tromsø til Fjordbakk AS, Henningsvær/Tromsø (N-181-V).

M/S HARDHAUS (LNQO) (22/71941) - fra Thor Møller, Reine/Svolvær til Inger
Møller, Reine/Svolvær (N-19-MS).

M/S HELLODDEN (LKZO) (399/71977/85/87/98) ex HAUG SENIOR -12 ex MINGE
- 09 ex TOFTØYSUND - 04 - fra Haug Fiskeri AS, Gravdal/Svolvær til Hellod
den AS, Sørvågen/Svolvær, ommålt til 388 brt. (N-173-MS).

M/S JAN OSKAR (JWPP) (97/-/1974/84/95/09) ex BREIVIK SENIOR - 01 ex GEIR
ROGER - 98 ex LYSNING - 95 ex ASPERONI - 86 ex ALF SIGMUND - 77 - fra
Myre Kystdrift AS c/o Michael Lockert, Myre/Hammerfest til Tindboen AS,
Andenes/ Hammerfest, omdøpt til HAVBRÅTT I (N-44-A).

M/S JENNEGGA (LLGU) (96/71982) ex ANKER - 98 ex LAURITS OLSEN - 97
ex LUNDBØEN - 94 - fra Berner Nygård (Berner Matheus Nygård), Napp/
Harstad til Berner Nygård AS, Napp/Harstad (N-89-F).

M/S KLOGRUNN (LM6578) (23/71978) ex HELLSEGGA - 11 ex BALLSTAD-
VÆRING -10 - fra Klotind AS„ Myre/Svolvær til Laukvikfisk AS, Laukvik/
Svolvær (N-149-V).! desember tilbake til Klotind AS, Myre/Svolvær (N-153-0).

M/S KYSTFISK JR. (LDYW) (127/71991) ex KYSTFISK - 04 ex EVA LOVISE - 00 -
fra Seiland Kystfiske AS, Nordre Seiland/Myre til Myre Kystdrift AS, Myre
(N-53-0).

M/S LYSNES (LHOZ) (300/-/1984/87) ex GEIRIPETURS - 97 ex ROSVIK - 87 - fra
Hermes ÅS, Sør-Tverrljord til Arctic Swan AS c/o Økonor Alta AS, Alta og
hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund (F-41-A).

M/S NORDEGG (JXGN) (49/71986) ex BUEFJORD - 97 ex NORDBØEN - 95 -
fra Berner Matheus Nygård, Napp/Sortland til Berner Nygård AS, Napp/
Sortland (N-240-F).

M/S NORDØRN (LLIG) (681/72001) ex DISKO -11 ex BROEGG -05 - fra Torg
Invest AS, Valderøya/Ålesund Nordnes AS, Valderøya/Ålesund (M-185-G).

M/S ROLLEIVSON (LLMX) (94/-/1982/96) ex SKARSJØI -11 ex SKARSJØ -08 ex
SKÄRHOLMEN - 98 ex MYKENFISK - 87 - Rero Kystfiske AS, Hasvik/Bodø,
fått nytt fiskerimerke (R-40-S),

M/S RUTLAND (LK5538) ex STEINSTIND -10 (41/71995/98) ex LOVUNDVÆRING
I - 05 ex LOVUNDVÆRING - 04 - fra Rutland Senior AS, Henningsvær til
Brødrene Næss ANS (Arnstein Næss), Smøla, omdøpt til BJØRNSTEIN og
hjemsted endret fra Svolvær til Kristiansund (M-308-SM),

M/S SANDØY JUNIOR (LJSU) (126/67/1981/98/01) ex ENGDAL JUNIOR -11 ex
GANGSTAD - 05 ex KRYSTAD - 01 ex SKJOLDEVÆRING - 95 ex MOLLA-
VÆRING - 91 ex LIND JUNIOR - 88 ex SIVERTSEN JUNIOR - 85 - fra Sandøy
AS, Averøy/Molde til Idar Gustad og Sønner AS, Averøy/Molde (M-18-AV).

M/S SELFJORDBUEN (JXII) (115/71987/95) - fra Juda Ben Hur AS, Senjahopen/
Harstad til Segla Fiskebåtrederi AS, Fjordgard/Harstad (T-97-LK),



M/S STRAUMBERG (LIOD) (423/-/1979/02/08) - Straumberg AS, Leirfjord/ Mo
sjøen, omdøpt til STRAUMBERG I (N-2-LF)

M/S SVENØR (LLNC) (104/-/1982/92/93/01) ex NESEJENTA - 98 ex EGIL JUNIOR -
95 ex RITA RENATE - 90 ex ARTHUR BERGE - 87 - fra Fruholmen Seafood AS,
Tufjord/Hammerfest til Brandsholmbøen AS, Leknes/Hammerfest (N-88-W).

Desember 2013:
M/S ABELONE MØGSTER (3YMI) (906/1.000/2011) - fra Partrederiet Kolbjørn

ANS (Harald Knut Møgster), Kolbeinsvik/Bergen til Fruholmen AS, Bek
kjarvik/Bergen, omdøpt til KREMMERVIK (H-15-AV)

M/S CARMONA (LIOZ) (192/180/1982/97/00) ex FJÖLNIR - 94 ex GARDEY - 91 ex
LASIRY - 87 - fra Brochmann AS, Ålesund/Kristiansund til Fræna Kystfiske
AS, Elnesvågen/Kristiansund (M-172-F).

M/S FLAKSTADTIND (LDFC) (24/-/1950/98) - fra Fruholmen Seafood AS, Tromsø/
Svolvær til Förening for bevaring av Flakstadtind MK, Meråker/Svolvær
(T-81-T).

M/S FRAM II (3YJZ) (24/-/1959) - fra Alf Johan Tønnesen, Flekkefjord til Harengus
Fiskeri DA, Bremnes, omdøpt til HARENGUS og hjemsted endret fra Flek
kefjord til Bergen (H-82-B).

M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra
Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/Sortland til Hellodden AS, Sørvågen/
Sortland (N-25-MS).

M/S HARGO (LKTM) (229/-/1982/96) ex GANGSTAD -13 ex OMSUND -12 ex
SKULBAREN - 07 - fra Partrederiet Oma ANS (Arild Sekkingstad), Bek
kjarvik/ Kristiansund til Oma Kyst AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/
Kristiansund (H-109-AV).

H/S HELLVÆRING (LNAK) (45/-/1984) ex RAGNAR SENIOR - 06 - fra Arthur
AS, Kongsfjord/Hammerfest til Nils H. Johansen c/o Nils Henry Johansen,
Alta/ Hammerfest (F-81-A).

M/S JULSUND SENIOR (LGFC) (156/-/1998/96) ex HARTO - 08 ex BØRGESON -
01 ex SÄRÖ - 93 - fra Julsund AS, Aureosen til Hauge Kystfiske AS, Ålesund,
omdøpt til STORMEN SENIOR og hjemsted endret fra Molde til Ålesund
(M-30-A)

M/S KABA (3YBZ) (24/-/1957) - fra John og Egil Hansen Partrederi AS, Svolvær/
Stavanger til Jarle Bergs Sønner AS, Værøy/Stavanger (N-303-VR)

M/S KARM VIKING (LIRC) (383/750/1979/87) ex STATTHAV -13 ex STATTHAV
JUNIOR - 00 ex FRØYANES JUNIOR - 97 ex VÅGSTEIN - 92 - fra Proa Fis
keriselskap AS, Hetlevik/Åkrehamn til Leinebris AS. Fosnavåg/Åkrehamn
(M-86-HØ). Deretter tilbake til Proa Fiskeriselskap AS, Hetlevik/Åkrehamn
(H-86-A).

M/S KATHRIN G (LCHJ) (485/547/1984/08) ex VITORIA G -11 ex NORDICIV -08 ex
VIKINGBANK - 06 ex UNITY - 06 ex UNITY B - 95 ex PATHWAY - 95 - Midsund
Fiskebåtrederi AS, Ålesund, fått nytt merkenr. (M-40-MD).

M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) ex CONSOL - 08 - fra Tus-Mir AS
c/o Rune Sand, Husøy i Senja/ Haugesund til Båragutt Havfiske AS, Tromsø/
Haugesund (T-141-T).

M/S KLØVER (LM3636) (20/-/1966) - Skartind AS, Skjervæy/Trondheim, fått nytt
merkenr. (T-35-S).

M/S LISE-BEATE (LLYL) (436/-/2002/09) - fra Oddvar Nes AS, Botnhamn/Tromsø
til Oddvar Nes 2 AS, Botnhamn/Tromsø (T-100-LK).

M/S MARTIN-MARIE (LLJD) (79/-/2000) ex EDNA SYNNØVE -12 ex INGO -11 -
Røstad & Sønn AS, Myre, omdøpt til RØSTAD SENIOR og hjemsted endret
fra Bodø til Myre (N-180-0).

M/S PIA MARIE (LM8780) (24/-/1982/91) ex JAN-STEINAR - 09 ex HEIDI-VIBEKE
- 87 - fra Nils H. Johansen c/o Nils Henry Johansen, Alta/Tromsø til Arthur
AS, Kongsfjord/Tromsø (F-155-B)

M/S VESTVIKING (JXAM) (1.492/-/1986/87) ex SLAATTERØY - 03 - fra P/R
Johrema ANS (Hans Reidar Njåstad), Stolmen/Bergen til Partrederiet Johrema
DA, Stolmen/Bergen (H-12-AV).

M/S VÆRØYBUEN (LK3887) (44/71989/91) ex RISØYFJORD -10 - fra Kent-Arne
Bensvik, Værøy/Sandnessjøen til Værøybuen AS, Værøy/Sandnessjøen (N-
121-VR)

M/S ØYBUEN I (LMCU) (310/-/2003/06) ex BERNT OSKAR -10 - fra Øybuen 1 AS,
Elnesvågen til-Skartind AS, Skjervøy, omdøpt til SKARBERG og hjemsted
endret fra Molde til Tromsø (T-75-S).

M/S ØYVÆR (3YJP) (-/-/1952) ex SIGRID ex STOG ROAR ex ØYVÆR SENIOR -
fra Rogers Eventyrlige Verden AS, Dyrvik/Trondheim til Klotind AS, Myre/
Trondheim (N-82-0).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Oktober 2013:
M/T BW GDF SUEZ BOSTON (LAVI5) (93.844/77.410/2003) ex BERGE BOSTON

- 07 - fra Partrederiet BW Gas Fluxys DA til Partrederiet BW Gas Gdf Suez
Emt DA (fortsatt best. reder: BW Gas AS, drift: Bergesen Norway AS og ISM
ansv.: BW Fleet Management AS), Lysaker/Stavanger.

M/T BW HERMES (LAWE4) (18.152/26.970/1983) ex OSCAR VIKING - 06 ex
OSCAR GAS -96 ex TIELRODE -90 sjøs. PETROGASII - fra BW Gas LPG
Holding Limited til BW LPG Limited (fortsatt repr.; Bergesen Norway AS,
Lysaker og drift: BW Fleet Management AS, Lysaker), Hamilton/Oslo.

M/T NORTHERN WOLVERINE (LAIQ6) (11.360/16.000/2006) ex VAAGEN -10
- fra Atlantic Chemical Two Inc., Monrovia til Bomar Four LLC c/o Borealis
Maritime, London (fortsatt repr.: Atlantica Shipping AS, Oslo og drift: Odfjell
Tankers AS, Bergen), Majuro/Bergen.

November 2013:
M/S FRAM (LADA7) (11.647/984/2007) - Hurtigruten ASA, endret adresse og

hjemsted fra Narvik til Tromsø.

Desember 2013:
M/S ARTEMIS ATHENE (LDIA3) (6.262/2.219/1991/00) ex SEISQUEST -13 - fra

West Contracting AS, Ølensvåg/Bergen til Artemis Athene AS, Ålesund/
Bergen (ISM-ansv.fortsatt (Maritim Management AS, Ålesund).

M/S BERGEN SURVEYOR (LACS5) (1.705/959/1972/82/97) ex SUB SURVEYOR - 84
ex KELT - 82 ex RANGER CALLIOPE - 73 - fra Norfield Shipping AS (ISM
ansv.: Norfield Offshore AS), Torangsvåg/Bergen til Østervold Seismikk AS
(ISM-ansv.: Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen.

M/T BOW SANTOS (LAHJ7) (11.986/19.997/2004) - fra Star Tankers AS, Hau-
gesund/Bergen til Odfjell Chemical Tankers AS, Bergen (ISM-ansv.fortsatt
Odfjell Management AS, Bergen). .

M/S GEO ATLANTIC (LAOI5) (13.339/7.500/2000) ex POLAR KING - 06 ex OCEA-
NIC KING - 83 sjøs. POLAR KING - fra Polar Ship Invest II AS til Polar Ship
Invest IV AS, Bergen (ISM-ansv.fortsatt GC Rieber Shipping AS, Bergen).

M/T STAVANGER BLISS (LAGE7) (55.898/105.400/2008) - Stavanger BB KS (Det
Stavangerske Dampskibsselskab AS), Stavanger til DSD Skips 1 AS (Det
Stavangerske Dampskibsselskab AS), Stavanger.

M/T STAVANGER PRINCE (61.764/109.390/2002) ex STAVANGER NAVION - 04 -
fra Stavanger Navion AS (Det Stavangerske Dampskibsselskab AS), Stavanger
til DSD Skips 2 AS (Det Stavangerske Dampskibsselskab AS), Stavanger.

M/S VENTURER (LAZD5) (3.935/2.000/1986/92) ex CGG VENTURER - 09 ex PO
LAR VENTURER - 06 ex THALES VENTURER - 03 ex SEISVENTURER - 01
- fra fra Norfield Shipping AS (ISM-ansv.: Norfield Offshore AS), Torangsvåg/
Bergen til Østervold Seismikk AS (ISM-ansv.: GC Rieber Shipping AS, Bergen).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2013:
M/S AURORA (LLZO) (12/-/1934) - Helge Emil Pedersen, Frei/Kristiansund -

slettet 28.10.2013.
M/S DRELNES (LIRU) (351/-/1961) ex JONRIT ex AKRABORG - Partrederiet

Gayser Senior ANS c/o Ståle Otto Dyb, Godøya/Ålesund (M-71-G) - slettet
07.10.2013 som opphugget.

M/S JOHN IVAR (3YJC) (23/-/1927) - Ole L. AS, Fjordgard/Bodø (T-22-K) - slettet
18.10.2013 som opphugget.

M/S MARMORHOLM (LKOG) (130/-/1967/69) - Omya Hustamarmor AS, Enes
vågen/ Bergen - slettet 21.10.2013 - solgt til Nederland

M/S NODENES (3YTV) (191/-/1968) ex MONSUN -10 ex PELAGO -09 ex BASS
ROCK - 98 ex VEGÄS - 98 ex BASS ROCK - 97 ex PERNILLE SMED - 89 ex
AMOTIN - 83 - Racon AS, Søgne/Kristiansand (VA-18-S) - slettet 03.10.2013.

M/S NORAFJELLII (LLCX) (531/887/1967/70/86/97) exNORAFJELL-12 ex SIGLAR
II -10 ex SIGLAR -10 - Fosen Gjennvinning AS, Revsnes/Harstad - slettet
28.10.2013 som opphugget.

M/S OCEAN TAY (LEOA) (1.673/2.100/1992) ex BOURBON EKO -13 EX HAVILA
EKO - 03 ex RESCUE EKO - 98 - Atlantic Offshore Beta AS (Atlantic Offshore
Management AS), Ågotnes/Bergen - slettet 31.10.2013 - solgt til Atlantic
Offshore Rescue Ltd., Storbritannia, samme navn med signal 2HAV7.



M/S OLYMPIC ARES (LDLH) (7.888/7.350/2013) - Olympic Nor II KS (Olympic M/S VEST FREEZER (LCVO) (580/283/1989/05) ex WEST FREEZER -11 ex FRØYA-
Shipping AS), Fosnavåg - slettet 28.10.2013 - overført til Olympic Nor IIKS
(Olympic Shipping AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6AW7.

M/S RENNEBÅEN (LNTT) (23/-/1948) - Hans Jacobsen, Tromsø (T-294-L) - slet-
tet 01.10.2013.

M/S RUNDFJELL (LJQH) (32/-/1937) - Rundfjell AS, Kvalsund/Hammerfest (F-25-
KD) - slettet 30.10.2013 som forlist (våren 1992)

M/T STENA SIRITA (LJZL) (77.410/126.873/1999) - Partrederiet Stena Ugland
Shuttle Tankers II DA (Ugland Nordic Shipping AS), Stavanger/Sandefjord -
slettet 02.10.2013 - overført til P/R Stena Ugland Shuttle Tankers II DA (Stan
dard Marine Tønsberg AS), Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6AG7

Lekter SØRLEK (LM6437) (116/-/1900) - Bukser og Berging AS, Oslo/Stavanger -
slettet 02.10.2013 som opphugget.

M/S VIKING POSEIDON (LFKP) (11.719/8.700/2009) - Eidesvik OCV AS (Eidesvik
AS), Bømlo/Haugesund - slettet 09.10.2013 - overført til NIS, samme navn
med signal LACT7.

November 2013:
M/S BJERKA (LNCK) (LNCK) (45/-/1974) ex SJØTUN - 02 ex NYSTART - 01 ex

SKARSJØ - 98 ex ROY HALLVARD - 90 ex SOLHAUG JUNIOR - 76 - Harald
Hansen. Andenes/Vardø (N-217-A) - slettet 14.11.2013 som kondemnert.

M/S FINNØYEJORD (LESA) (338/371/1955/98) ex STEINFALK - 00 ex FREITIND -
99 ex VESTODD - 96 ex LOTUS - 84 ex KINGS STAR - 64 ex STEINFALK - 63
- Ryfylke Rederi AS, Finnøy/Stavanger - slettet 28.11.2013 - solgt til Litauen

M/S FJORDTROLL (LLRJ) (310/30/2002) - Fjordl AS, Florø - slettet 11.11.2013
- solgt til Caribe Transport Ltd. (Tortola Barge Services Ltd., Saint Kitts og
Nevis, omdøpt til CARIBE SUN med signal V4WY2.

M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/-/1970) - Utflesa Kystfiske AS, Leines/Stokmarknes
(N-60-SG) - slettet 05.11.2013 som forlist.

M/F FUSA (LNHK) (675/-/1970/95) ex FUSA I - 87 ex STORD - 86 - Havskyss AS,
Florø/Bergen - slettet 29.11.2013 - solgt til Nigeria

M/S GECO (LDKP) (147/80/1984) - Co. Rim, A - Compania Rimorchiatori Ancona
- S.p.A. (Stadt Sjøtransport AS, Florø), Ravenna/Florø - slettet 06.11.2013 -
solgt til White Gate Shipping SA (World Carrier Corp. SA), Panama. Omdøpt
til BUSY SNAIL med signal 3FBK9.

Flytedokk GROVFJORDDOKKEN (LM(8070) (935-/-/1945) - Grovfjorddokk AS c/o
Grovfjord mek. Verksted AS, Grovfjord/Harstad - slettet 26.11.2013

M/S HERFØL (LAXX) (150/-/1976) ex HERMES -10 ex GÄVEN -03 ex HERMES
AV UDDEVALLA - 03 ex GÄVEN - 02 - Skip og Service AS, Sponvika/Halden
- slettet 11.11.2013 - solgt til Avto Transportnoe Predpriyatie No 1, Russland,
omdøpt til HERFØL signal UBRK2,

M/S LEGA NORD.(LDNE) (640/508/1976) - Safe Harbour Navigation Ltd. (repr.:
Steinar Lundeby, Ski), Marsa/Kristiansund - slettet 11.11.2013 - overført til
Safe Harbour Navigation Ltd. (Logserv Co, Ltd,), Belize City, Belize, samme
navn med signal V3RM4.

M/S LEWEKINSPECTOR (LDFV) (9.783/4.705/2013) - Forland Subsea AS (Forland
Shipping AS), Paradis/Bergen - slettet 14.11.2013 - overført til NIS, samme
navn med signal LDFV3.

M/S NORDSYSSEL (LMBI) (1.859/653/1983/02) ex FREGAT - 02 ex AKADEMIK
GAMBURTSYEV - 97 - Nordsyssel AS, Mo i Rana/Longyearbyen - slettet
14.11.2013 - solgt til Storbritannia

M/S POLARBRIS (LJVQ) (775/-/1999) ex SKARHAUG - 06 - Polarbris AS, Måløy
(SF-5-V) - slettet 13.11.2013 - solgt til Hradfrystihus Hellissands hf, Rif, Island,
omdøpt til RIFSNES med signal TFGR.

M/S REM SUPPLIER (3YMT) (2.175/3.240/2010) - Rem Ship AS (Rem Maritime
AS), Fosnavåg - slettet 11.11.2013 - overført til NIS, samme navn med signal
LATD7.

M/S SJØBLOMSTEN (LFHR) (9/-/1929) - Fritjof Odd Strandheim, Hammerfest
(F-199-S)-slettet 25.11.2013.

M/S SKARTIND (JWUD) (45/-/1974) ex SKARSOL - 98 ex BENGT-HUGO - 80 ex
MYREVÆRING - 78 - Nordnorsk Båtforening, Tromsø - slettet 25.11.2013
som kondemnert.

M/S STEFFMARI (LIPY) (28/-/2005) ex MY FANTAZY - 06 ex FANTAZY - 06 -
Hallvard Fosnavåg, Fosnavåg - slettet 27.11.2013 som kondemnert.

M/S TEGE (LNIZ) (1.560/1.278/1971/85/95/98) ex NORTH ARMAC - 84 ex AT
LANTIC SPRINTER - 82 ex ATLAS SCAN - 78 - Skipsaksjeselskapet Taurus
(Criship AS), Sortland - slettet 25.11.2013 - solgt til Just Mariiam Shipping
Inc. (Faros Shipping Co. Sri.), Giurgiulesti, Moldova, omdøpt til JUST MA-
RIIAM med signal ERVI.

NES - 99 ex MAKKOVIK BANKER - 95 - Stadt Havfiske AS, Stadlandet/
Måløy (SF-60-S) - slettet 04,11,2013 - solgt til Proa Offshore SA, Montevideo,
Uruguay, omdøpt til PROA PIONEER smed signal CXCV

Desember 2013:
Flytedokk AAS DOKKEN (LM2355) (1.243/-/1941) ex HERØYDOKK - Nautic AS,

Vestnes/Ålesund - slettet 02.12.2013 som opphugget.
M/S ARNØYSTEIN (LHLX) (201/-/1978/85/02) ex SULEBAS -12 ex VESTBRIS -09

ex TINE KRISTIN - 07 ex TORSVÆR - 93 ex VÅGAR - 88 ex VANNØYVÆ-
RING - 81 - Partrederiet Karoløs ANS (Odd Karsten Østervold), Bekkjarvik/
Rørvik - slettet 20.12.2013 - solgt til Mauretania

M/S AURSØYBUEN (LLUP) (13/-/1938) ex SOLTID - Kåre Oddvar Øyen og
Sigmund Olaf Øyen (Sigmund Olaf Øyen), Mausund/Trondheim (ST-23-F)
-slettet 02.12.2013.

Rig DEEPSEA ATLANTIC (LAOS) (42.766/-/2008) - Odfjell Invest I Ltd. (repr.:
Marinelaw AS, drift: Odfjell Drilling AS), Hamilton/Bergen - slettet 12.12.2013
- solgt til Singapore

M/S GANGSTAD (LIZV) (399//-/1987/97) ex HARGO -13 ex HEGGØY JUNIOR
-12 ex TRÆNABANKEN -12 ex MEILANDSTIND -08 ex MAGNARSON
JR. - 08 ex MAGNARSON - 07 ex KARU - 07 ex INGUNN - 03 ex SANTOS
- 01 - Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Bergen (M-71-MD) - slettet
16.12.2013 - solgt til Finland

M/S GARDAR (LMOG) (3.047/2.677/2004/06) - Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen
(H-ll-AV) - slettet 19.12.2013 - solgt til Polar Pelagic A/S, Tasiilaq, Grønland,
omdøpt til POLAR AMAROQ med signal OWPN.

M/S IVY (LKZW) (39/-/1943) ex VIKANES - 08 - Alf-Inge Moseid, Kristiansand -
slettet 19.12.2013 som forlist.

M/S JULIANNEIII (LCGQ) (850/-/2005) - Asbjørn Selsbane AS, Tromsø/Harstad
(N-21-LN) - slettet 19.12.2013 - solgt til Skottland

M/S LIV (LMDR) (-/-/1936) - Rolf Kjetil Johansen, Holmestrand/Tønsberg - slet-
tet 11.12.2013.

M/S NORDLYS IV (LIJH) (46/-/??) ex KRISTENSE - 39 - Johan Arthur Sande,
Bergen - slettet 19.12.2013 - solgt til Nederland

M/S STAVIKING (LHBY) (-/-/1943) ex LYNGVÆR -13 ex LAILA 78 - Rune Morten
Bakke, Rørvik/Trondheim (NT-40-V) - slettet 30.12.2013 som opphugget.

M/S STEINAR (LDGR) (15/-/1935) - Sigurd Aslund Knutsen, Olderdalen/Tromsø
(T-130-KD)-slettet 17.12.2103.

M/S STRILSTAD (LLYK) (227/-/1967) ex SKJÆRSTAD - Marine Harvest Norway
AS, Bergen/Stavanger - slettet 18,12.2013 som opphugget.

M/S URVAAG (LAPR) (726/-/|989/97) ex FRØYLINER - 04 Leinebris AS. Fosnavåg/
Kristiansund (M-85-HØ) - slettet 23.12.2013 - solgt til Færøyane.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Oktober 2013:
M/S ISLAND DUCHESS (LAON7) (3.315/3.750/2013) - Island Offshore X KS (Island

Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund - slettet 22.10.2013 - overført
til Island Offshore X KS (Island Offshore Management AS), Nassau, Bahamas,
samme navn med signal C6AT8.

M/S LINGEN (LAIC3) (228/-/1968) ex LYNGEN - 92) - Lyngen AS, Sandefjord -
slettet 15.10.2013 (selskapet er slettet i foretaksreg.)

M/S NORMAN LADY (LAGX5) (71.469/50.922/1973) - Methane Carriers Ltd.frepr.:
Høegh Autoliners Management AS, drift: Høegh LNG Fleet Management ÄS),
Nassau/Oslo - slettet 29.10.2013 - solgt til opphugging.

M/S SKANDIICEMAN (LARJ7) (8.269/4.000/2013 - Iceman AS c/o Pareto Busi
ness Management AS (DOF Management AS, Storebø), Oslo/Bergen - slettet
23.10.2013 - overført til NOR, samme navn med signal LFMY.

M/T STAVANGER BELL (LAJG7) (55.898/105.309/2010) - Stavanger Viking KS (Det
Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS), Stavanger - slettet 21.10.2013
- solgt til Vari Shipping Ltd. (Eastern Mediterranean Maritime Ltd.), Valletta,
Malta, omdøpt til SYRA med signal 9HA3455.

M/S SUPER MEXICO (LAQY2) (551/110/1989) ex SUPER SWEDE - 93 - Avoncroft
Corporation (Super Swede & Super Dane AS, Oslo), Road Town/Arendal - slet
tet 15.10.2013 (sank 31.02.2009., fortøyd i Long Beach, opplag)

M/S SUPER USA (LAQZ2) (551/110/1989) ex SUPER DANE - 93 - Bainbrook
Corporation (Super Swede & Super Dane AS, Oslo), Road Town/Arendal -
slettet 15.10.2013.



M/S TERRIER (LAKA4) (47.947/17.863/1982) ex NOSAC ROVER - 96 ex NOSAC
BARBRO - 89 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg - slettet
09.10.2013 for opph.(ank. Xinhui 03.10.2013 for opph.)

November 2013:
M/T BOW EAGLE (LAPI2) (15.829/24.728/1988) ex NORTHERN EAGLE - 89 ex

MANGUEIRA - 88 - Odfjell Asia II Pte, Ltd.(Odf]ell SE), Singapore/Bergen -
slettet 07.11.2013 - solgt til Star Tankers Ltd.(Salhus Shipping AS), Panama,
samme navn med signal 3FCJ5.

M/S LEWEKINSPECTOR (LDFV3) (9.783/4,705/2013) - Forland Subsea AS (Bor-
land Shipping AS), Paradis/Bergen - slettet 28.11.2013 - overført til Forland
Subsea AS (Forland Shipping AS), Valletta, Malta, samme navn med signal

M/T NORDIC GRACE (LAIH7) (84.598/149.921/2002) ex SEAGRACE - 09 -

M/T NORDIC VOYAGER (LAZZ4) (79.494/149.591/1997) ex WILMA YANGTZE - 05
sjøs. WILOMI YANGTZE - Nordic American Tankers Ltd.(repr.: Langangen
& Helset Advokatfirma AS, Langangen, drift: V Ships Norway AS, Oslo),
Hamilton/Sandefjord - slettet 05.11.2013 - overført til Nordic American
Tankers Ltd.(Orion Tanker Ltd.), George Town, Caymanøyene, samme navn
med signal ZGDM9.

M/S NORMAND CLOUGH (LASC3) (8.337/7.345/2008) ex REM CLOUGH - 09 -
Normand Drift AS (Normand Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 01.11.2013
- solgt til Sapuraclough Java Offshore Pte. Ltd.(Australian Offshore Solutions
Pty. Ltd.), Panama, omdøpt til SAPURAKENCANA CONSTRUCTOR med
signal H9YT.

M/T STAVANGER BAY (LADG6) (56.172/105.744/2004) - Stavanger Bay KS (Det
Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS), Stavanger - slettet 15.11.2013
- solgt til San Giorgio Shipping Ltd.(Eastern Mediterranean Maritime Ltd.),
Valletta, Malta, omdøpt til HYDRA med signal 9HA3454.

Nordic American Tankers Ltd.(repr.: Langangen 8t Helset Advokatfirma AS,
Langangen, drift: V Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Sandefjord - slettet
25.11.2013 - overført til Nordic American Tankers Ltd.(Orion Tanker Ltd.),
George Town, Caymanøyene, samme navn med signal ZGDM8.

Desember 2013:
M/T BWDANUTA (LAQA5) (49.288/56.824/2000) ex BERGE DANUTA -10 -BW

Danuta Limited (repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Fleet Management
AS, Lysaker), Hamilton/Stavanger - slettet 10.12.2013 - solgt til Silvana Ltd.
(Sinogas Management Pte. Ltd.), Hong Kong, omdøpt til SEA DANUTA med
signal VRMS6.

M/S HÖEGH TROPICANA (LAXK2) (33,359/12.003/1980) ex HUAL TROPICANA
- 05 ex HUAL LISITA - 00 ex LISITA - 82 - Høegh Autoliners Shipping AS
(Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet 27.12.2013 til opphugging.

M/S NORTH CHALLENGER (LISD3) (1.968/3.115/1997) - Gulfmark Rederi AS
(Gulf Offshore Norge AS), Sandnes - slettet 18.12.2013 til Gulfmark Rederi
AS (Gulf Offshore Norge AS), London, Storbritannia, omdøpt til HIGHLAND
CHALLENGER med signal 2HDE3.

M/S NORTH VANGUARD (LCNL3) (2.637/3.118/1990) ex SKANDIHAWK - 01 -
Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes - slettet 18.12.2013
til Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), London, Storbritannia,
omdøpt til HIGHLAND VANGUARD med signal 2HDE4.

M/S SIEM DAYA 2 (LAR07) (8.594/5.000/2013) - Siem Offshore Rederi AS (ISM-
ansv.: SOM Offshore AS), Kristiansand - slettet 13.12.2013 - overført til Siem
Offshore Rederi AS (ISM-ansv.: SOM Offshore AS), Limassol, Kypros, samme
navn med signal 5BZQ3.

M/T TURID KNUTSEN (LAQH4) (15.687/22.000/1993) - Knutsen Produkt Tanker
IV KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - slettet 12.12.2013 - solgt til
Nigeria, reg. på Gobel Marine Services Ltd. (Rainoil Ltd.), Monrovia, Liberia,
omdøpt til PRINCESS OGE med signal D5FP9.

a,., jf

v  K ÉÉ.' ... Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært

\xX mt en del av Bergens bybilde i over 90 år og

|fIr mi iir - ' " m passerte seiv sin lOO-årsdag i januar 2014.
'f iHKk \ t 1 den anledning har Stiftelsen Statsraad

7 Lehmkuhl, i samarbeid med Bodoni Forlag,
-i utgitt en jubileumsbok ført i pennen av

Dag Bakka jr.

FORLAG
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Slik finner du veien:

Med tog til jernbanestasjonen i

Göteborg. Ta veien gjennom Nordstan

kjøpesenter til Lilla Bommen og ta

fergen til Klippan.

For dem som kommer med bil fra

Norge er hovedveien E6 langs Göta

elven. Det er to greie veier til hotellet,

enten å ta av like nord for byen og følge

RV155 på nordsiden og deretter E45

sørover over Älvsborgsbroen og ta av
til venstre straks en er kommet over.

Følg skiltene til Klippan og Novotel.

Den andre hovedveien er å følge E6

i tunnelen under Göta elv og ta av

ti høyre på E45 som følger sørsiden
vestover i tunnel under sentrum. Her

er det også å følge skiltene videre til

avkjøring Klippan på høyre side.

Gå inn på www.googlemaps.com for å

rekognosere fremrykningsveien.

Fra Vestlandet

Om du ikke ønsker å kjøre den lange .

veien til Göteborg, så går det an å ta

Fjord Line fra Bergen eller Stavanger

til Hirtshals, derfrå ta deg over til
Frederikshavn hvor Stena Line har fire

daglige avgangertil Göteborg (2 timers
overfart).

Göteborg
Göteborg kan by på de meste, både for årsmøtedeltakere og for

ledsagere. Det kan bli både shipping og shopping, sjøfart og

nostalgi, kultur og adspredelser i en by som både har et livlig

sentrumsstrøk og sjarmerende idyller. Trikk, kanalturer og

havneferge.

 gm

KLIPPAN-NORRA ÄLVSTRANDEN-LILLA BOMMEN

3 " ' ;  Linje med hållplats j

Torget Hållplats, avgångstid enligt tidtabell

Skolan Hållplats, ungefärlig avgångstid
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og seilte her til 1953.1 1965 ble den reddet fra opphugging av
ildsjeler i Sällskapet Ångbåten som har sikret den i nær origin

=======*__ stand.
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Fredag 23. mai
De fleste ankommer Novotel ved Klippan på ettermiddagen
fredag 23. mai. Her vil du få nærmere informasjon om
programmet.

På kvelden blir det invitert til samling i Klubb Maritime
lokale Kajutan, hvor Lennart Bornmalm vil holde foredrag om
skipsverftene i Göteborg.

Kvelden ellers til egen disposisjon. Det er muligheter for
middag på hoteller og ellers nærliggende restauranten

Lørdag 24. mai
Samling og registrering ved Klippans ångbåtsbrygga.

Dampskipet Bohuslän tar oss med på en fire timers utflukt
forbi Göteborgs moderne havneanlegg og gjennom skjærgården
til Donsö/Styrsö.

Etter båtturen vil Kajutan være åpen for de interesserte, med
foredrag, boksalg mv.

Søndag 25. mai
Årsmøter for NSS og Klubb Maritim, begge på Hotel Novotel.

Ca. kl. 12.00 avreise fra hotellet.

Hotel Novotel ligger på søndre bredd av Göta elv ved Klippan
like innenfor Ålsborgsbroen og er innredet i det som engang var
Carnegies Porter-bryggeri anlagt på slutten av 1800-tallet.

Merk at deltakerne seiv må foreta bestilling:
Novotel Göteborg • Klippan 1
S-414 51 Göteborg
Tel 031-720 22 00

E-post: info@novotel.se

Ålvsnabben er forbindelsen mellom Göteborg sentrum og
Klippan. Den anløper også flere steder underveis på sin
27-minutters turen fra Lilla Bommen, like ved kjøpesenteret
Nordstan og jernbanestasjonen i sentrum. Avgang hver halvtime
fra hver ende.

Hovedattraksjonen lørdag blir en 4-timers utflukt med
dampskipet Bohuslän fra Klippan til Donsö. «Ångaren» kan
i år markere sitt 100-årsjubileum, siden levering i 1914 fra
Eriksbergs Mek Verkstad. Den er på 329 brt, utstyrt med sin
triple-ekspansjonsmaskin og oljefyring. Den ble bygget for
ekspresslinjen Göteborg - Marstrand - Lysekil - Kungshamn

ildsjeler i Sällskapet Ångbåten som har sikret den i nær original
stand.

Øysamfunnet Donsö ligger i Göteborgs søndre skjærgård
sammen med øyene Brännö, Styrsö og Vrångö. Fra bunkersbåter
og oljetransport har det vokst frem et rikt rederimiljø som i
dag omfatter syv rederier med rundt 45 tankskip i et idyllisk
skjærgårdssamfunn.

Middag på hotell Novotel.

http://www.novotel.se



Generalforsamling
NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Göteborg søndag 25. mai 2014 kl. 10.30

Sted: Hotel Novotel

Saksliste:

1. Konstituering

2. Valg av møteleder

3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra generalförsamlingen
sammen med møteleder.

5. Behandling av årsregnskapet for 2013, bestående av styrets beretning,
resulta tregnskap, balanse, noter og revisjonsberetning.

6. Årsberetninger fra lokalforeningene legges fram til orientering.

7. Valg

8. Valg av valgkomité

9. Fastsettelse av kontingent for 2015

10. Budsjett for 2015

11. 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
Prestegardsvegen 13,
4480 Kvinesdal
Tel: 3835 1616

E-post: svein.bogwaId@erametgroup.com

Årsmøtet i Göteborg helgen fredag 23 mai til søndag

25 mai vil bli avholdt sammen med vår søsterforening

i Sverige, Klubb Maritim. Dette i seg seiv er en

begivenhet verdt å feire. Forhåpentligvis vil dette være

starten på et nærmere samarbeid med våre venner i

Sverige.

interesserte, og byen mye å vise fram både i form av

kultur, shopping og andre fornøyelser. Velkommen til

alle til en inspirerende og interessant helg i Göteborg.

Påmelding innen 20. april 2014

Et slik arrangement krever mye förberedelse, og vi

er derfor avhengig av bindende påmelding innen

20. april. Vi trenger påmelding fra alle som tenker å

delta på arrangementene lørdag 24. mai, på båtturen

og på middagen. Det legges opp til at også ledsagerne

kan delta på arrangementene.

Deltakeravgift per person: NOK 900

Påmelding til:

Svein Bøgwald

Markvegen 15, 4480 Kvinesdal

Tel 3835 1616

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com

Ved påmelding ønsker vi følgende opplysningen

• Navn, også for ledsager

• Adresse

• Telefon fasVmobil

• E-post

• Beregnet ankomst Göteborg

Følgende er inkludert i deltakeravgiften:

• Alle arrangement

• Båttur lørdag

• Middag lørdag kveld

Hotell

Overnatting betales av den enkelte

og dekkes ikke av deltakeravgiften.

Deltakerne må seiv bestille hotellrom.

Det er reservert et antall rom på hotel Novotel,

Klippan, fra fredag til søndag til følgende priser

per natt:

Enkeltrom: SEK 890

Dobbeltrom: SEK 990

Oppgi ved bestilling at det er til

Klubb Maritims årsmøte.

Novotel Göteborg

Klippan 1, S-414 51 Göteborg

Tel: 0046 31 720 22 00

E-post: info@novotel.se

http ;//www. n ovote I. se

Göteborg tør være kjent for alle sjøfarts-

Terje Nilsen
formann NSS
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ÅRSBERETNING

FOR

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Generalforsamling

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

Göteborg søndag 25. mai 2014 kl. 10.30

Sted: Hotel Novotel

Saksliste:

1. Konstituering

2. Valg av møteleder

3. Valg av en person til å føre protokoll over generalförsamlingen

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen fra generalförsamlingen
sammen med møteleder.

5. Behandling av årsregnskapet for 2013, bestående av styrets beretning,

resultatregnskap, balanse, noter og revisjonsberetning.

6. Årsberetninger fra lokalforeningene legges fram til orientering.

7. Valg

8. Valg av valgkomité

9. Fastsettelse av kontingent for 2015

10. Budsjett for 2015

11. 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

Prestegardsvegen 13, 4480 Kvinesdal
Tel: 38 35 16 16

E-post: svein.bogwald@erametgroup.com
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1. Innledning

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

2. Medlemmer

Föreningen har hatt en netto avgang på 18 medlemmer til totalt 1553 medlemmer inklusivt
4 æresmedlemmer. Reduksjonen de to siste årene har vært på 43 totalt. Styret er innforstått at vi må
gjøre en kontinuerlig innsats for å snu denne trenden.

3. Årsmøtet 2013

Årsmøtet 2013 ble avholdt i Bergen i forbindelse med 40 årsjubileet siden stiftelsen i helgen 24 til
26. mai med 60 deltakere. Første dag (lørdag) startet vi med båttur rundt havnebassenget i Bergen
med sjøbussen Midthordland. Bergen er en flott by også sett fra sjøsiden, med mye interessant å se
på. I tillegg har den i motsetning til de de fleste andre byer i Norge en aktiv havn med både gamle og
topp moderne skip å se på.

Deretter var det besøk på Grieg Star Shipping, med et engasjerende foredrag av adm dir Flenry
Svendsen og Ulf Karlsen i rederiet. For dem som enda hadde overskudd og interesse kunne vi besøke
NSS Bergen/Hordalands lokale i Sandviksboder Kystkultursenter.

Dagen ble avsluttet med festmiddag under munter og kyndig ledelse av toastmaster Per Alsaker.
Årsmøtet i Bergen ble en verdig 40 årsmarkering med mange gode minner.

Søndag var det selve årsmøtet under ledelse av ordstyrer Arne Tandberg. Dette ble holdt på
Sjøfartsmuseet. Viktigst her var vesentlige endringer i vedtektene som blant annet medfører at styret nå
har en annen sammensetning, med færre medlemmer.

Vi må berømme NSS -Hordaland for et interessant program og et meget godt arrangement.

ÅRSBERETNING 2013 - HOVEDSTYRET

SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP

Jr
NORSK 1973



4. Styret

Etter valget i Generalförsamlingen 2013, etter nye vedtekter vedtatt på årsmøtet, har styret og
tillitsvalgte følgende sammensetning::

Terje Nilsen, formann (1 år)

Dag Bakka jr., redaktør SKIPET (1 år)

Leif K. Nordeide, økonomiansvarlig (2 år)

Svein Bøgwald, nestformann/sekretær (2 år)

Erik Bergman representant /NSS Østlandet

Per Albert Lund, varamedlem NSSB

Dag Bakka jr er redaktør også for nettstedet vårt www.skipet.no

5. Valgkomiteen

På Generalförsamlingen 2013 ble følgende valgkomite valgt:

• Dag Bakka jr., formann

• Ragnar Iversen, medlem

• Alf Johan Kristiansen, medlem

• Jørgen Strand, medlem

6. Revisor

Bjørgvin Revisjon AS er valgt som revisor for 2013.
Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen
om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfirma Forretnings Regnskap AS.

Föreningens arbeidsmiljø er godt og i samsvar med gjeldende normer i samfunnet. Föreningens arbeid
er basert på frivillighet og er organisert med et styre med 5 personer. Vervene er besatt av 5 menn,
ingen kvinner. Videre er föreningen organisert i 7 lokallag med eget styre.

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,
sekretær og ett styremedlem. Disse personene utgjør föreningens styre.

Norsk Skipsfartshistorisk selskap forurenser ikke til det ytre miljø i sin virksomhet
Regnskapet gav et overskudd på kr 2013,- kr 163.551,- minus trykking og porto for Skipet 4-2013

kr 122.980,- betales i 2014, netto overskudd kr 40.571,-. Hva gjelder de øvrige regnskapstall viser vi til
vedlagte regnskap.

SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP

NORSK 1973



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.

9. Tidsskrift

Föreningens tidsskrift SKIPET framstår som vårt viktigste kommunikasjonsforum i organisasjonen.
Utkommer med fire (4) nummer i året.

Vår redaktør Dag Bakka jr. har utrettet en betydelig innsats med å lage og sy sammen diverse
innsendte artikler og bildemateriale. En stor takk til redaktør, faste medarbeidere og andre som har
bidratt til å lage SKIPET i 2013

10. Nettstedet

Vårt nettsted www.skipet.no har blitt betydelig oppgradert i 2013. Det har vært en prioritert oppgave å
få til et interessant nettsted, og vi takker igjen Dag Bakka jr som redaktør og Espen Moe-Nilssen som
teknisk webmaster.

11. Fotosamiinger

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, Flaugesund, som tar den siste digitaliseringen av samlingen. Opedalsamlingen er der
fortsatt en del arbeid på og Tom Bjørge Jensen fortsetter med det.

I året 2013 har vi hatt 66 bestillinger av bilder fra samlingene mot 67 bestillinger i 2012.
Det innbrakte kr 20.000,- 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.

SKIPSFARTSHISTORISK
SELSKAP
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12. Gjennomførte vedtak

Det er i året 2013 planlagt og iverksatt følgende:

Årsmøtet i Bergen 25.-27. mai.

Aktiv deltakelse i Norsk Kulturvernforbund.

Det er besluttet at årsmøtet i 2014 skal avvikles i Gøteborg i samarbeid med vår svenske
søsterorganisasjon Klubb Maritim.

Endring av opplegg og drift av nettsiden www.skipet.no
Egne lokaler etablert i Sandviksboder Kystkultursenter i Bergen

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.

Dag Bakka jr.

Terje Nilsen
formann

redaktør

Bergen, 26. januar 2014

Erik Bergman
styremedlem

-5-

Leif K. Nordeide

Svein Bøgwaid,

kasserer

sekretær

br
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RESULTAT

Salgsinntekt

3210 - Medlemskontigent

3220 - Div. salg
3230 - Årsmøte

Sum salgsinntekt

Annen driftsinntekt

3910 - Gaver fra medlemmer

3920 - Ref.momstilskudd

Sum annen driftsinntekt

Sum driftsinntekter

Varekostnad

4510 - Trykking skipet

Sum varekostnad

Annen driftskostnad

6510 - Rekvisita

6520 - Driftskostnader

6610 - Rep. og vedlikeh. lokaler
6625 - Småanskaffelser

6710 - Revisjons-honorar

6720 - Regnskaps-honorar
6950 - Porto

7110 - Reisekostnad

7170 - Møteutgifter
7310 - Reklame

7415 - Kontigent

Sum annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Sum driftsresultat

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

2013

-618 240

-25 462

31 453

-612 250

-20 046

-31 431

-51 477

-663 726

427 106

427 106

78 988

14 063

10 279

69 584

60

0

0

2012

-627 040

-34 837

-661 877

-27 472

-27 472

-689 349

441 540

441 540

484

60 845

5 470

9 105

15313

15 688

74 341

0

0

1 707 28

12 040 5 242

2 500 12 875

1 571 1 589

190 792 200 979

617 898 642 519

-45 828 -46 830



RESULTAT

Annen renteinntekt

8070 - Andre renteinntekter

Sum annen renteinntekt

Nedskriving andre finansielle omløpsmidler

8115 - Gebyrer

Sum nedskriving andre finansielle omløpsmidl

Sum ordinært resultat før skattekostnad

Sum ordinært resultat

Sum årsresultat

Overført annen egenkapital

8960 - Overf. annen egenkapital

Sum overført annen egenkapital

Sum resultat

Følgende regnskap er urevidert. Revidert regnskap og balanse vil forelegges generalförsamlingens
deltakere.

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP
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2013 2012

-17 991 -17 375

-17 991 -17 375

208 103

208 103

-63 612 -64 102

-63 612 -64 102

-63 612 -64 102

0 64 102

0 64 102

-63 612 0



Justert budsjett NSS 2014
Kontingent
Salg/gave
Renter

Inntekter:

Trykking Skipet
Porto

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Årsmøte/styremøter/til disp.

Utgifter:

1550 medl. 400-

Kontingent
Salg/gave
Renter

Trykking Skipet
Porto

Årsmøte/styremøter/til disp.

Budsjett NSS 2015

Inntekter:

Drift/regnskapsf./revisjon
Bibliotek

Utgifter:

1575 medl. 400-

620 000
50 000
12 000

682 000

500 000
85 000
65 000

2 000
30 000

682 000

630 000
50 000
15 000

695 000

500 000
95 000
65 000

2 000
33 000

695 000



NØKKELOPPLYSNINGER

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre hadde pr. 31. desember 2013 til sammen 161 medlemmer
som har betalt lokal kontingent for 2013, inkludert i disse 8 ektefelle/samboermedlemmer.

Pr. 31. desember 2012 var det 131 medlemmer som hadde betalt lokal kontingent.

I skrivende stund er det innmeldt 10 nye medlemmer som tiltrer föreningen med virkning fra 1. januar
2014.

I året 2013 er det avholdt elleve åpne møter med foredrag. Disse har vært behørig annonsert og omtalt
i Tidens Krav, på Brunsvika-Nytt og på egne nettsider.

For medlemmene har det vært medlemsmøter fem ganger. Under tre av disse var det foredrag,
mens et fjerde møte var oppsatt med Quiz.

Det har vært omvisning for medlemmene på Vestbase.
Ut over dette er så vel ekstraordinært årsmøte som ordinært årsmøte gjennomført og det er

arrangert julemøte for medlemmer med ledsagere.

Vararepresentantene har vært innkalt til alle styremøtene i hele 2013.

Föreningen har fått presentere seg i egne møter for så vel ansatte i Kristiansund og Nordmøre Flavn
som for vår nabo Bedriftstjenester. Ut over dette har en skoleklasse fra den videregående skole fått
omvisning i lokalene våre.

Regnskapet gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2013.

ÅRSBERETNING
FOR

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP

NORDMØRE
2013

-9-
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TILLITSVALGTE

Tillitsvalgte ihh. til valg på årsmøtet 11. april 2013:

Styret
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:

Styremedlem:

Vararepresentant:
Vararepresentant:

Møtekomite:

Revisor:
Vararevisor:

Valgkomite:

Oppnevnt av styret:
Prosjektgruppe for Temahefte 2014:
Leder:

Medlem: Ole Sager

Det skyldes å gjøres oppmerksom på at både Svein Ludvigsen og John Kleivset har vært förhindret til
å delta i styrearbeidet siden årsmøtet.

Thor Olav Olsen fungerte som medlem av hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
(hovedforeningen) med Jørgen Strand som personlig vararepresentant fram til årsmøtet der 26. mai
2013. Etter den tid har ikke lokalforeningene egne representanter i styret i hovedforeningen.
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.

Jørgen Strand, valgt for to år
Åge Pedersen, valgt for to år
Svein Ludvigsen, valgt i 2012 for to år
Per Nesje, valgt for to år
John Kleivset, valgt i 2012 for to år

Hans Jarle Larsen
Gunnar Gundersen

Asbjørn Hansen
Arnfinn Herkedal
Håkon Arnold Pettersen

Magne Grav
Kjell Laugtug

Arnfinn Herkedal (leder)
Asbjørn Hansen
Håkon Arnold Pettersen

Ole Sager, vararepresentant

Jørgen Strand
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MØTER / ARRANGEMENTER

Gjennom året har vi hatt følgende møter/arrangementer:

Torsdag 10. januar Åpent møte:
Per Arne Westavik: «Kristiansunderen Moses»

Torsdag 31. januar Åpent møte:
Johan Ottesen: «Ishavsskuter fra Kristiansund og Nordmøre»

Torsdag 14. februar Åpent møte:
Bjørn Ringstad: «Kvalvik i Frei - et forsøk på etablering av kvalstasjon»

Torsdag 28. februar Åpent møte - i anledning jubileene for Innlandet:
Tone Rokstad: «En vandring ‘sørom’ og ‘nordom’»

Torsdag 14. mars Åpen møte: Johan Chr. Loennechen:
«I. C. Loennechen - Bergensgutten som ble storkjøpmann i Kristiansund»

Torsdag 21. mars Ekstraordinært årsmøte.

QUIZ eller lign.

Torsdag 11. april Ordinært årsmøte.

Torsdag 25. april Medlemsmøte:

Thor Olav Olsen og Jørgen Strand: «Ole T. Flakke og hans skip, del 1.»

Torsdag 2. mai Medlemsmøte:

Thor Olav Olsen og Jørgen Strand: «Ole T. Flakke og hans skip, del 2.»

Torsdag 30. mai Åpent møte:
Dag Bakka jr.:
«Hilmar Reksten - outsider med ambisjoner - og hvorfor det gikk galt»

Torsdag 13. juni Åpent møte:
Johannes Ersnes; «Jemar Norpower AS - en suksesshistorie»

Torsdag 27. juni Medlemstreff.

Torsdag 29. august Medlemsarrangement.
Besøk / omvisning på Vestbase.

Torsdag 12. september Medlemstreff.

Det oppsatte foredraget v/Geir Gjengstø
om Troppetransportskipet Svalbard måtte utgå.

v )
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Torsdag 26. september Åpent møte:
Egil Snekvik: «Drama fra krigen.
Bombinga av hurtigruta Sanct Svithun ved Stad, 30. sept. 1943.»

Torsdag 10. oktober Åpent møte:
Jostein Iversen: «Ludvig Williamsen - siste væreier av Grip.»

Torsdag 31. oktober Åpent møte:
Per Eilert Orten: «Kristiansund og Nordmøre under Napoleons-krigene.
Forholdet mellom forsvarsevne, forsvarsvilje og sosiale forhold.»

Torsdag 14. november Medlemsmøte:

Oddbjørn Gundersen: «Tau og rigg.»

Torsdag 28. november Åpent møte:
Nils Aukan: «Barkskipet Stella og forliset ved Lyngværet i 1920.»

Fredag 6. desember Julemøte for medlemmer med ledsagere.
Etter foredraget med Dag Bakka jr. 30. mai 2013 arrangerte föreningen
rekeaften i den store bakgården til lokalene våre. Her var tilrettelagt med
langbord til de omtrent 40 personene som deltok.

Foredragene / kåseriene under møtene vært tatt opp på film.

TEMAHEFTE 2014

Som tema for årets temahefte ble valgt «Ole T. Flakke og hans skip».
Jørgen Strand har vært prosjektleder med Ole Sager med i prosjektgruppa.
Temaheftet 2014 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.

MEDLEMSLOKALET

Vi har gjennomført det første hele driftsåret med base i lokalene i Loennechengården.
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.
Er det lys på i lokalene får vi ofte uventet besøk av de som spasserer langs kaien. Vi tar for gitt at

det er nyfikenhet knyttet til utstillingsvinduene som gjør at vi ofte får publikum innom dørene.

v J



NETTSTED

Vi har ikke klart å følge opp intensjonene med et aktivt nettsted hva gjelder å legge ut artikler, bilder og
stoff knyttet til skip og sjøfart.

Vi har likevel klart å få inn møteprogram, forhåndsomtaler og til dels også referater fra møtene og
aktivitetene våre.

HISTORISK ARKIV NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP NORDMØRE

Bibliotekdelen av «Historisk arkiv» har også i 2013 hatt en sterk vekst.
Det har vært tilvekst via gaver fra medlemmer og andre.
Noen bytteforbindelser er etablert, hvor vår förening bidrar med våre temahefter.
Gjennom året har det vært minimalt med innkjøp av nye og eldre bøker.
Det nye medlemslokalet og den store aktiviteten har medført tilgang av bilder, målerier og

gjenstander. Disse kommer så vel fra medlemmer som fra ikke-medlemmer.

Föreningen har som mål at det historiske arkivet skal utvides kontinuerlig. I så måte tar vi fortsatt villig
imot gaver i form av lokalhistorisk og maritim litteratur - bøker, hefter og magasinen

BOKMERKER

Sammen med Surnadal Sparebank har föreningen fått laget til egne bokmerker. Opplaget er på 5.000
eksemplarer og er myntet som strøartikler for bibliotekene på Nordmøre. Vår förening har valgt å
profilere omtale av vårt «historiske arkiv» og ønske om å motta skips- og lokalhistoriske bøker fra en
større krets av mennesker.

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» har vi, fram til Nordmørsavisa midlertidig innstilte, presentert ved hver
utgivelse historier 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.
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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.

MEDIA

Föreningen har fått relativt sett god omtale i media. I 2013 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 har vært presentert på brunsvika.net. Det har vært
annonse i «Skipet» og på egne nettsider.

MØTER / ARRANGEMENTER I 2014

På tampen av 2013 har det vært kontakt med foredragsholdere og i lys av dette er klarlagt
møteprogram for 1. halvår 2014.

DEN DAGLIGE DRIFT

Den administrative drift av föreningen har i utgangspunktet vært ivaretatt av formannen, mens Per
Nesje har driftet og videreutviklet vår egen nettside. Scanning av bilder og dokumenter er også
ivaretatt av Per Nesje på en utmerket måte.

Salg av møteannonser («møtets sponsor») og sponsorkonseptet «Vær vår gjest» har vært ivaretatt av
Thor Olav Olsen, Åge Pedersen og Jørgen Strand.

Den faste artikkelserien «Vår skip» som gikk i Nordmørsavisa, inntil avisa midlertidig opphørte, har vært
produsert av Ole Sager med Jørgen Strand som hjelpesmann.

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.

Det vil bli arrangert rekeaften for våre medlemmer i etterkant av møtet 22. mai eller 12. juni.
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Vi har i 2013 hatt to store medlemsarrangementer: rekeaften i mai og julemøte i desember. Seiv om
de som nevnes i denne sammenheng har tilknytting til styret: Til Per (Nesje) og Hans Jarle (Larsen)
med sine respektive damer: Tusen takk for at dere tok ansvaret med de to arrangementene - og fulgte
opp fra begynnende planlegging til et ryddet og ferdigklarert lokale etter at arrangementene var vel
overstått.

Styret retter en hjertelig takk til prosjektgruppa for temaheftet: Jørgen Strand og Ole Sager.

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 Ole Sager fortjener ekstra omtale for sin innsats.

Noen få av medlemmene har bidratt med salg av temaheftet «Ole T. Flakke og hans skip». Vi nevner
spesielt Åge Pedersen.

Kåsører og foredragsholdere som har stilt opp på våre arrangementer fortjener stor ære. Likeledes stor
takk til Vestbase AS som tok i mot oss under omvisningen der 29. august.

En naturlig del av møtene er vafler og loddsalg. Takk til «kaffekomiteen» ved Asbjørn, Arnfinn og
Håkon, ofte med hjelp av Ivar.

Anita Strøm har tatt ansvar for vask av lokalet gjennom året - og vi skal heller ikke glemme
loddselgerne med Åge i spissen.

Kjell Herkedal har høsten 2013 gjort en stor innsats for föreningen. For noen år siden fikk föreningen
en 375 siders håndskrevet protokoll; «Kristiansunds skipsfart og handel i eldre og nyere tid». Kjell
Herkedal har nå skrevet av denne protokollen.

I tilknytting til våre medlemslokaler i Loennechengården har flere av medlemmene som har egen nøkkel
gjort seg en tur innom lokalene. Her er det utført oppdrag for at lokalet til enhver tid skal framstå så
positivt som mulig, det gjelder alle forhold fra rydding, bytte av utstillinger, opphenging av bilder og
målerier, skifte av lyspærer og lysrør etc.

En rekke engasjerte mennesker utenom föreningen har gjennom året bistått oss med bilder og
opplysningen Vi takker for engasjement og bistand fra disse.

Takk til medlemmer og andre for et stort antall bøker, bilder, dokumenter etc. som er gitt til vårt
«historisk arkiv».
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Vi ønsker likevel å nevne spesielt bok-, bilde- og gjenstandsgaver fra Svein Weie, Anders Jan Kjønnø,
Morten Rødahl og Svein Sivertsen.

En spesiell takk til familien etter gallerieier Bodil Øverland, som lot föreningen overta
«Øverlandsamlingen», en dokumentasjon over seilskipsflåten i Kristiansund fra sist på 1700-tallet og
fram til 1930-tallet.

Også en takk til Kjell Laugtug, som helt på tampen av 2013 lot oss få overta arkivmaterialet etter
Stiftelsen Borgenes.

Under julemøtet fikk Asbjørn Hansen utdelt föreningens oppmerksomhetsgave, «Kiippfiskkjerringa»
med inskripsjonsplate. Asbjørn var den femte som ble hedret med denne erkjennelighetsgaven.

Jørgen Strand
formann

Kristiansund N., 31. desember 2013/4. februar 2014

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Per Nesje
kasserer

Åge Pedersen
nestformann
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John Kleivse

styremedlem
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Himmelen over og
havet hinsides

En ramsalt roman fra
sjømannslivetpå 1960-
og 1970- tallet.

Maritime bøker på tilbud!
Linjefartens
minnealbum
Før kr. 399,-

Vbrmeda11 Forlag
»mV

Gratis frakt ved besti

50 konvoier - minner
fra en krigsseiler

Dette er historien om den
virkelige “Skogsmatrosen”

For bestilling:
E-post: vormedal@vormedalforlag.no
Mobil: 95 94 94 96
www.vormedalforlag.no

av varer for over 250 kroner.

VonucJal^orlflg

Historien om
Haugalandet 1940-tallet

l^pyl
Årets bestselgerpå Haugalandet.
Boken inneholder mye skips
litteratur.

Norsk skipskalender 2014
12 flotte bilder av gamle handelsskip.
Spiralisert kalender (32x40 cm.)

Du kan bla i kalenderen ved å gå
inn på forlagets hjemmeside
www.vormedalforlag.no
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