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Årsmøtet
Xrsmøtet i Norsk Skipsfarts
historisk Selskap ble awiklet i Lar
vik lørdag 12. mai, med godt fremmøte
og under perfekte værforhold. Selve ar
rangementet var iscenesatt med stø
hånd av Arne Gundersen og hans hjel
pere i Østlandsavdelingen, både den
forret-ningsmessige del og de faglige og
sosiale aspekter.
Det var et 40-talls medlemmer som
møttes på plenen foran Larvik Sjøfarts
museum i 1030-tiden, i strålende vår
vær. De fleste var nok lokale medlem
mer fra Vestfold og Oslo-området, men
det var som vanlig en mannsterk gjeng
fra Rogaland og flere fra Bergen. Den
mest langveisfarende var kommet like
fra Michigan.
NSS-Østlandsavdelingen avholdt sitt
årsmøte fra 1045, hvor Harald Bjørkli
ble gjenvalgt som formann og ellers med
Arne Gundersen og Arne Harsund som
styremedlemmer.
På overtid kom årsmøtet i gang klokken 1115, men viste seg snart å sprenge
den noe snevert oppsatte tidsramme.
Harald Bjørkli ble valgt til dirigent,
mens formann Per Alsaker og kasserer
Leif Nordeide tok seg greit gjennom
dagsordenen. Den viktigste saken var
omorganiseringen av styret, til et arbeidsutvalg på tre medlemmer samt re-

Årsmøtedeltakerne samlet under Oskar Wistings buskete bryn på plenen foran Larvik
Sjøfartsmuseum. Foto Dag Bakka Jr

daktør, mens de øvrige medlem-mer utpekes av lokavdelingene. Det var også
bred enighet om å heve kontingenten for
neste år. Valgkomiteen hadde innstilt på
gjenvalg over hele linjen, noe som fikk
årsmøtets tilslutning,
Etter forhandlingene trakk styrer ved Larvik Sjøfartsmuseum, James Ronald
Archer, en raskt og humørfylt linje gjennorn byens maritime historie, sjøfart,
skipsbygging og hvalfangst. Takk til James Archer for fin mottagelse i museet
og for en glitrende formidling!

Med motorbåten Molly gikk neste
etappe utover fjorden til Citadelløya og
Stavern. På Fiskeloftet på dampskipskaien i Stavern inntok församlingen sin
lunch, naturlig nok fiskesuppe, og ble
skolert i Staverns og Frederiksværns
omskiftelige historie, fra Tordenskjold
til Wildenvey.
Årsmøtet ebbet ut med båtprat, gode
historier, faglige diskusjoner og generell sosialisering, før vi skiltes på ple
nen foran Sjøfartsmuseet
Talde for et flott og minneverdig ar
rangement, Arne!

Båten og bygda... Rogaland Traftkkselskaps Fjordtind på vei inn til Søre Bokn en sommerdag, fanget inn av Kåre Haga. Båten ble kjøpt
fra Sverige tre år gammel i 1992, men ble aldri særligpopulær og ble solgt tilbake etter sommersesongen i 1997.
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Nordenfjeldskes flaggskip tilbake til Trondheim!
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Harald Jarl vciv Novdcyijjeldskes stolthet i Tticiyige ut og scilte blunt unnet i Ekspvess~tuten
som også anløp Svalbard. Aune Kunstforlag

"F? N gruppe i Trondheim har tatt opp ar
' beidet for å få HaraldJarl tilbake til
byen når det neste år blir pensjonert fra
Hurtigruten.
Hlirtigruten. Initiativtakerne ved vårt med
lem
* em Sven
VCn Chr
ir Birkelund, samt
samt advokat
advokat
Roald Engeness og tidl direktør i NorCargo Ingar Misvær m fl, har fått støtte fra
Kulturkomiteen i Irondheim kommune og
dessuten søkt støtte fra organisasjoner og
næringsliv.
Harald Jarl ble bygget i 1960 på
Trondhjems Mek Verksted for Det Nord
enfjeldske Dampskibsselskab og represen
terte det siste utviklingstrinn for de “klas
siske”
siske hurtigruteskip.
huragruteskip.
Arbeidsgruppen for
For Harald Jarl trenger
all mulig støtte. Ta kontakt med Sven Chr
Birkeland, Utleirtunet 5d, 7036 Trond
heim, tel 73 96 69 91, eller sekretariatet
ved
rune-havard.kjenstad@trondheim.kommune.no

Gamle Finnmarken

åi m
Hli
iuLJiif iMIl
IMMillMl
Mi3.
iiwMBi i
Ætmmijl
I
*må
-:
-.;Ij ;

f

I
i

..: |i| ai r*^S

-T: 1;,

Kaptein
Sten
Engen og hans
med
arbeidere
på Magne
Hurtigrutemuseet
holder
på
med tilbakekjøp av store deler av innrednin
gen fra dampskipet Finmarken fra 1912. Etter
lang tjeneste i Hurtigruten ble skipet bugget i
Nederland i 1960 og flere seksjoner fra skipet
med salonger, trappeganger og lugarer ble kjøpt
til en privatperson som fikk dem bygget opp
som “Villa Finmarken”. I de senere år har an
legget vært i bruk som ridesenter, og Engen har
arbeidet for å sikre inventar og seksjoner til
Hurtigrutemuseet i Stokmarknes.
Bildet fra 1998 viser noe av trappegangen
pä 1. plass
Foto J van Vliet

Hurtigruteskipet
Finnmarken, som i
1999 ble satt på
land på Stokmark
nes som del av
Hurtigrutens Hus,
har fått visse vann
skader i løpet av
vinteren. Det har
oppstått lekkasjer i
dekk og styrehus
tak, og Stiftelsen
Hurtigrute-skipet
Gamle Finnmarken
har lagt planer for
reparasjoner i løpet
av sommeren.
Foto Dag Bakka Jr
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Skånevik som
veteranferje?

i

Hordaland
ei tid
. jobba for Fylkeskommune
at M/F Skånevik har
skal i takast
vare på som veteranferje. Fleire gode krefter
jobbar saman i dette arbeidet, og dei er nett
opp tildelt ca. 150.000 frå Riksantikvaren
for 2001 til dette prosjektet. Skånevik er
bygd i 1967 ved Ulstein M/V, og er på 372
brt. Den var nr. 5 i ein serie på 6 båtar. (Vi
kingen 1957, Bjørnejjord 1962, Kinsarvik
(1963), Sveio (1967), Skånevik (1967) og
Odda i 1968.) Skånevik var den siste med
overbygg i stål, Odda hadde aluminiums
overbygg.
Skånevik er særs interessant sidan ho er
tilnærma i original stand. Ho er utstyrt med
2 stk. Wichmann på tilsaman 900 BHK.
Ferja har sidan starten trafikkert dei fleste

Jjjjtt
; flHESo r~' *1’
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Klassisk HSD-syn, Skånevik i Sandvikvåg november 1975, foto Dag Bakka ]r
Kjøpesum vil liggje på ca. 2 millionar kro-

Å kjøpe eit fartøy rett ut frå kommersiell

av HSD sine samband og var blant dei siste
som ferjerederia teikna sjølv. Båten er særs
godt vedlikehalden, og tilfredstiller alle krav
i dag til ei bilferje. HSD har tatt godt vare

net. Hordaland Fylkeskommune satsar på at
Skånevik skal overtakast av ei sjølvstendig stifting, med representantar frå fartøyvernet og
andre gode krefter.

fart er ein ny tanke innan fartøyvernet. Tid
legare har ein kjøpt attende nærast ugjen
kjennelege båtar, no tar ein eit fartøy rett ut

på denne veteranen, og har ikkje øydelagt
ho med moderne salongutstyr og anna modernisme. Ho har no på slutten trafikkert
Fjeldbergsambandet i Sunnhordland.

Kva ferja skal nyttast til er enno litt tisikkert, men at ho vert åfa sjå på veteranbåtstemner, kulturdagar o.l. er vel ein sjølvsagt
ting dersom ho far kome i veteranbåthender.

frå rutefart, og tar vare på henne slik ho er.
På denne måten far ein ufatteleg mykje båt
att for kvar krone.
Viggo Nonås

Nordfjord I, bygget på Aukra
Bruk i 1963 for Fylkes-baatane
i Sogn og Fjordane, ble i no
vember 1991 solgt til Wind
ward Lines Ltd i St Phillip,
Barbados, og satt i rutefart i
Antillene under navnet Wind
ward.
Bortsett fra rødt skrog er det
få forandringer som er gjort
siden Fylkesbaatanes tid. Bil
det er tatt av Yvon Perchoc 14.
februar 1999 i Port of Spain.
Foto via Arne Sognnes.

Bilfergen Bø seiler i fergerute
mellom Basseterre (St. Kitts)
og Charlestown (Nevis) i
Caribbean. Bygget i 1974 for
Vesteraalens Dampskibs
selskab og har beholdt døpe
navnet.
Tilhører i dag Saga Shipping
&Trading Nevis Ltd, et selskap
som eies av den utflyttede
nordmannen kaptein Nils
Høgseth fra Mosjøen. Han dri
ver også med taubåter og er
bosatt på Nevis.
Foto og informasjon
fra Lars Helge Isdahl.
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Stella S 2
fotografert
fotografert i Port of
of
Spain 13Spnin
13. oktober
1992 av Yvon
Perchoc, foto via
bildetfemstår
skipetpraktisk talt
som i sin HSD-tid.
.f

"'* ? '
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Hardanger
Sunnhordlandskes
ruteskip
Ullensvanghai
veis ende,i
slik fotograflene
fra Lars Helge
Isdahl
viser. Levertkommet
fra BMVtilLaksevåg
1952 sammen med søsteren Ulvik gikk den i Bergen-Stavanger-Hardangerruten til 1969 og ble solgt til Vestindia i 1980. I mange år seilte den som Stella
S 2 av Georgetown, Cayman Islands, som vist på de to øverste bildene.
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Oom Anestine Mac ble skipet observert 10. desember 200C
Som
Anestine
ble skipet
observert 10.pådesember
2000i
w
som
vrak påMac
stranden
i Charlestown
øyen Nevis
Caribbean av Lars Helge Isdahl. Den ligger på babord side med
mec
hull i skroget på styrbord side. Skipet kom til øya Monserrat
for lossing for vel to år siden, da den fikk maskinhavari og måtte
måtte
slepes til nevis og ankret der. Under uvær drev skipet opp på
pt
stranden, og eierne hadde ikke økonomi til å berge det. Senete
orkaner har herjet med skipet som nå er totalvrak.
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/vår
lille spalte
harvår
vi egen
denne
gang
interessante eksotiske
observasjoner,
fleste
naturlig
nokfra
hyst
menmange
også noenframer
steder.deObser.
. r
rr i r i 111
i
r
-i i
.
vasioner som de Lars Helge Isdahl bar sendt oss fra Lanbbean er av stor interesse
J
,
.w
r i/o/o
./ /
ti
i
i
for leseme og jeg vil oppfordre bade vare seilende medlemmer og andre som komJ
&j &
rrj
'
a
mer til steder der defleste av oss ikkeferdes om å holde god utkikk. Ser du en båt
som du tror kan ha en norskfortid ta gjerne et bilde eller to og send noen ord.
Så vil spalteredaktørenfå ønske våre lesere en riktig God Sommer og ønske våre
observatører tilbake med mange observasjoner i neste nummer etter sommerens
utflukter.

Foto overst.
Fra hoggerikaien i Stokksund i januar, foto
r
,, 0r,
_t _. <> r , „ ,
grajert av Batboto, 7170 Aj]ord. bra hørye
au*
/•
c cir
mnerst ved kaien og utover tigger oxrarisk 158-T, utenpå den Willasen Senior, Stålholm,
Steinsund ogytterst Trøndertrål. Til venstre
ved kaien ser vi baugene til Masi innerst,
Anita Merete og Sol Kari. Ved opptrekks
plassen ligger Andavåg.

Fra Kjell Birger Sønstabø ,
4070 Randaberg:
FJÆRLANDSFJORD (Bilferge / LADZ
/ 372 brt. / 1968 / ex. Odda - 01) Observert i Mælandsvågen på Bømlo våren
2001. Ferja ankom i slutten av januar og
ble liggende til begynnelsen av mai for å
få montert et glasstak over akterdekket.
Det er verkstedet Båtutrustning ved Rub
bestadneset som hadde oppdraget, men
da det ikke var mulig å legge fergen ved
verkstedets kai ble den lagt ved ringnot
snurperen SOLYÅR VIKING ‘s ligge
kai.
Den nye brønnbåten TAURANGA an
kom i desember for utrustning ved
Bømmeløy Mek. Verksted, Langevåg på
Bømlo som bygg no. 1. Dette er første
båten som blir helt utrustet ved dette verk
stedet.
BØRINGEN (Arbeidsfartøy ex bilferge
/ LNNZ / 68 brt. / 1948 / ex Bø) Sett
flere ganger i Langevåg på Bømlo der den

Hansa -62, Braken -62) Grunnstøtte 5.
april 2001 kl. 0035 sør-vest av Totland
ved Mosterhavn på Bømlo. Nico var på
reise Karmøy - Stord låstet med asfalt da
grunnstøtningen skjedde. Samme natt

er blitt brukt til kaibygging i forbindelse
med bygging av et nytt laksepakkeri.
NICO (Lasteskip/LDZV/516 brt/ 1956
/ex Bulkmann -98, Osterbulk -87, BulkTrans - 87, Ringve - 84, Sunnmøre -70,

Nico løftes av Eidelift ved Moster 7. april klokken 2100, fotografert av Kjell B Sønstabø
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Palleskipet Fykan, nä i
dansk eie, gikk på grunn
I
'}
1

12. januar i Lysøysundet
og ble liggende delvis
under vann.
Taubåtkompaniet kom
til ogfikk hevet
havaristen ogført den til
sin base pä Barøya i
Åford kommune.
BåtFoto

forsøkte to taubåter å dra båten av grunn,
men stabiliteten var ikke god nok og
NICO sank og ble liggende på 3- 6 meters dybde.
Eide Marine Services fikk i oppdrag å heve
båten og allerede om kvelden 5. april var
arbeidet igang. Ut på kvelden dagen etter
var båten hevet og ble slept til Høylandsbygd på Halsnøy.
SJØSAND (Fraktefartøy / LJTK / 32
brt. / 1966 ) Sett våren 2001 i Tananger
i “ribbet” stand. All overbygning er fjernet, det samme er dekk, maskin og innredning.
Fra Ole Jakob Dingen, 5227 Nesttun
PELAREN sett og fotografert 15. februar
2001 da fartøyet holdt på med en jobb
ved gjennvinnings-anlegget på Sotra (under Sotrabroen) En dykker var nede for
montering av nye påler (bære-konstruksjon) ved bygging av en ny kai.
I dag er det Sjøentreprenøren som driver

denne påle -og arbeisbåten, men det var
opprinnelig Vegvesenet i Møre og Romsdal som eide fergen - som bar navnet
GRØNSUND. Fergen ble ombygget til
sin nåværende virksomhet i forbindelse
med utbyggingen av alle ferjekaiene i fyl
ket i 1968. Båten ble også mye brukt i
arbeidet med byggingen av fastlands-sam
bandet til Kristiansund (Krifast)
Fra Bernt Enes, 5170 Loddefjord
VIKHAVN, inspeksjons og arbeidsbåt,
har tidligere tilhørt Statens Havnevesen.
Sett ved Skjøndals Slipp og Mek. Verksted i Bergen 30. august 2000. Så ut til å
være ganske forfallen
SØRHAVN som tidligere har hatt samme
oppgave og eier sett på slipp i Fagernes
ved Narvik i juli 1998. Også den var pre
get av forfall.
ÅDROTT (Fraktefartøy / LAEC / 49
brt. / 1950 ) Sett opplagt i Mælandsvågen
på Bømlo 13. april. 2001. Preges av stort

Kronprinsesse Märtha ved Södra Mälarstrand, fotografert 2. april av Olle Renck

forfall, det er ikke utført vedlike-holds
arbeid på båten de siste 5 årene. Er fort
satt uten motor. Ble også sett i Forlands
vågen på Sotra 5. mars 2000.
HODDØYVÅG (Dykkerbåt / LFFV / ?
brt / 1965 ) Sett i Tananger 14. april
2001, var da brukt som dykkerbåt. Båten
var opprinnelig bygget som bygderutebåt
for Ole Hoddøy og var utleiet til Namsos
Trafikkselskap. I 1982 solgt til Odd Vi
ken, Roan og ombygget til fiskebåt med
reg.nr. ST - 36 - R. (Båten ble sett og fo
tografert av Alf Terje Sande ved Strand
kaien i Stavanger 2. april 2001 og hadde
da fortsatt fiskerinr. påmalt)
STEINBJØRN (Lasteskip / LMEG3 /
1047 brt. / 1973 / 1980 / 1995 / ex Jyl
land- 89) Gikk i opplag i Spildepollen på
Sotra 19. juni 2000. Ligger der fortsatt
17. april 2001.
RØTTINGØY (Ringnotsnurper/ LIRV/
900 brt./ 1978 reg. nr. H-25-O / ex
Rogne-01, Christina-S -97, Ny-Dolsøy -88)
Sett ved kai på Røitinga i Os 14. april
2001.
Fra Olle Renck, S - 181 60 Lidingö:
Stockholm bør i sommar vara et sjölvklart
resmål for alla norska "båtologer" ! Her
finns mycket for dem att se, och de flesta
fartygen tycks vara ganska stationara.
Några av dem år nu hotell och/eller
restaurangar, så det bør vara möjligt att
gå ombord och inspektera dem.
Vid Riddarholmen ligger sedan många år
MALARDROTTNINGEN, som offcielt
heter LADY HUTTON med ex- namnen
Vikingfjord, Gann, Marina, Brand VI, Cort
Adeler, King, Troubadour, Vanadis, Warrior,
Vanadis, byggd 1924 i Kiel.
Vid Söder Mälarstrand ligger
RYGERFJORD ex Brand VII, Tranøy,
Kvinnherad, byggd i Bergen 1950, och

7 —
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strax inntil ligger KRONPRINSESSE
MARTHA ex Emerald Sea, Crown Prin
cess Martha, Sport Rover, Koster, Kronprin
sesse Martha, byggd 1929 i Danzig.
Der ligger även RYGERFJORD 11, men
hon är ex. polak, bygget 1986 i Gdansk,
vars enda norska anknyting år att hon nu
inköpts av Rygerftords svenska rederi.
Bland de många "fritidsskeppen" vid
denna långa kaj finns sedan någon månad
UNNI MARIE av Skudeneshavn ex.
Mons O, Nils Lysø,eu fd fiskefartyg med
jarnskrov byggd 1961.
Skeppsholmen år ett annat centrum i
Stockholm før fartyg som i stort sett seg
lat fårdig. Vid våstra sidan ligger endast
den ofta avbildade fullriggaren af
CHAPMAN (även den ex-norsk), men
vid öns övriga stränder vimlar det av min
dre fartyg. Der hittar man t ex ex. norska
JENS KIIL ex. Storebukt byggd 1951 i
Rognan, vars träskrov nu tyks vara
färdigrestaurerat och vänta på rigg och
segl.
Där finns vidare REX ex. Greta af
Skeppsholmen, Aisling, Rex, Berga, Skaftet,
Skaftet 11, Viken, Pluggen, byggd redan
anno 1865 vid Akers och svensk sedan
förra sekelskiftet.
I höst utökades samlingen med ex- nor
ska BLOMÅS ex Høievarde, Friland,
Trafik 5, byggd 1907 i Fredrikstad. Så nog
kan väl Stockholm vara värt en resa!
Fra Geir Ole Søreng, 6690 Aure.
Vedr. ukjent fiskefartøy i Bergen fotogra
fert av Terje Nilsen, mener jeg bestemt at
dette må være tidligere ST-9-R, GREN
DASUND.
Ellers vil jeg nevne mht til innlegg i

Arbeidfartøyet Pelaren i sving i Knarrevik 15. februar, fotografert av OleJakob Dingen

Skipet 1/00 og 3/00 vedr. "mystisk stål
skrog på Karmøy" Båten er som antydet
riktignok tidligere brannsprøyte i Kristi
ansund SLUKK I, og ble etter utrange
ring som brannsprøyte overtatt av en
Hoem i Kristiansund som drev sement

3/00 ), bare rekkverk, og på full last var
det nesten bare styrehuset som synest litt
på avstand. Hun låstet 250 hl. og moto
ren var en 35 BHK Heimdal. Flere opp
lysninger om den har jeg ikke, og jeg vet
heller ikke hvor den siden tok veien før

støperi i Vågen i Kristiansund. Den ble
da ombygd til lastebåt og gikk sammen
med BOY i mange år med sjøsand til byen
fra Surnadalsmelen. Jeg vet ikke om
Hoem drev båten i egen regi, men den
var ihvertfall i mange år utleiet til Ole
Staknes og Anders Bøe i Bøfjorden i denne
farten, og gikk vel fra noen år ut i midten
på 50-tallet til omkring midten av 60-tal
let. Beholdt sitt gamle navn og gikk på
folkemunnet under navnet "Sprøytå".
Hun var gråmalt, men hadde ikke skanse
kledning (med unntak av litt helt i bau
gen som også fremgår av bildet i Skipet

den havnet på Karmøy.
FRIØY (Se Observasjoner i Skipet 2/00)
ble kjøpt for kr. 1,- av en svenske bosatt i
Ålesund for planlagt ombygging til verk
sted og bobåt og slept til Ålesund i juni i
fjor. Jeg overtok den derfrå i september
med tanke på å ta av kranen for bruk som
kaikran og div. annet utstyr. Ser fæl ut
utvendig, men er stålmessig stort sett i god
forfatning og maskineriet er inntakt og i
god stand. Ligger nå ved vår kai på Ruøya
i Aure og fungerer som lager og kai. Jeg
synest den er i for god stand til å kon
demneres, seiv om mye arbeid må gjøres.
Et godt emne for ombygging til seilbåt
(evt. bobåt) ,men det er for galt at alle
disse gamle loggerne skal bli seilbåter, så
skjebne er ikke bestemt.

Fine gamle Blomås er nå kommet vel til Stockholm, hvor hunforhåpentlig er havnet hos eiere som
vet å ta vare på veteranen fra 1907. Slik lå hun i Norra Hammarbyhamnen 17. september ifor,
fotografert av Olle Renck.

Fra Lars Helge Isdahl, 5136 Mjølkeråen:
OSKAR FLOA (Fryseskip, hjemme-hø
rende i Santo Domingo, Caribbean , ex
norsk Oskar Floa- 85, LAGT/289 brt./
1951/1963) Sett 1. desember 2000 i
Portsmouth på øyen Dominica i
Caribbean som totalvrak. Den ligger helt
over på styrbord side på stranden inne i
byen.
(Den 17. september 1989 ble skipet blåst
på land av orkanen Hugo. I 1993 skal det
ha blitt solgt til Kingstown, St. Vincent
og senere ble det rappotert at Oskar Floa
den 13. januar 1994 var trukket av grunn
av slepebåten Seawolfe og at den skulle
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Angforsyningens Oskar
Floa seiler ikke lenger;
slik ligger den i
stranden i Ports-mouth
på Dominica,
fotografert 1. desember
2000 av Lars Helge
Isdahl

repareres og settes i fart igjen. Dette kan
det i følge Lars Helge's observasjon
tydligvis ikke blitt noe av. Red anm.)
Andre av Lars Helges observasjoner fra
Vestindia er tatt inn på side 5 og 6.
„ TT ,
r i a
Fra Harald Sætre, 5260 Indre Arna;
_ „ .
,
.
.
.
Da Irekantsambandet Sveio - Stord _
.
. ,
rr. . . „
Bømlo som ble offisielt apnet av Kong
tt i,
.. _ , . . r
TT „_ °
Harald 30. april fylgde kongen HSD s
Terror,
„ ,, °
.
0
OLEN fra Sagvag kl. 11.50 til Sigg arvag.
°
,
Pa turen blei Ølen eskortert av KNM
.
Hitra, RK Bergen Kreds, samt veteran, .
.
.
skipene Midthordland og Granvin.
r
°
Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik:
Skrog til ny ringnotsnurper/tråler ENDRE DYRØY sett under slep nordover
Karmsundet om kvelden 16. april 2001.

Slepet utført av dansk slepebåt Thor. Skro
get er bygget i Yyborg i Russland og var
på vei til Fitjar Mek. Veksted for utrustning.
NYSAND (Lasteskip / LJIE / 469 brt. /
1965/1992 11998/exPortvik- 92, Peggy 85, Elkon - 81, Ditte Holmø -80). Baten
.,
,. r .
.
,
som til vanlig frakter sand og grus rundt
._
, ,
_
om i Rogaland var/. april 2001 ute pa et
..
,
„ . .. .
r
noe uvanlig oppdrag. Lt bolighus fra
.
°
Xi l
ca. 1880 som sto i sentrum av Akrenamn
0
„ , „
pa Karmøy og na skulle nves ble overtatt
r
,,
,
, ,
av var medlem og kystkultur-entusiast
„ . .
. ,
r , ,
0,.
Svem Arve Mannes fra Mannes pa Vest
r , , . ,
,
Karmøy. Ved hjelp av en mobilkran og
en stor trekkvogn med henger ble det ca.
15 tonn tunge huset fraktet til kaien i
Åkrehamn der det ble låstet over på Nysand. Vel framme på Mannes ble huset
plassert på en nygrunnmur og Svein Arve
er nå i full gang med å innrede huset til

Frænka klar til hogging ved Fosen Gjenvinning, fortøyd utenpå Sjø-HVs Runi. BåtFoto

i

en gammel skipshandel. Han har for noen
år siden revet et stort sjøhus i Kopervik
og satt det opp igjen på Mannes og vil
etterhvert bygge opp igjen flere gamle hus
her og forsøke å bygge opp et kystkulturs
enter. Nysand er forøvrig den største bå
ten som har lagt ved kaien på Mannes.
TORNFJORD (Lasteskip / C60K3 /
1136 brt./1966/ex Sarunto -00, Arunto 99, Brunto - 70). Grunnstøtte natt til
13. april 2001 litt nord for innløpet til
Langevåg på Bømlo på reise Halsvik København med grus. Etter at noe av las
ten var dumpet på sjøen og noe var trim
met akterover ble båten ut på ettermid
dagen trukket av grunnen av slepebåten
Thorax (LGGT/1229 brt./1985). Torn
ford gikk deretter til Haugesund for egen
maskin og ble der sett dagen etter da ca.
1700 tonn av lasten ble låstet over i Aas
tind (lasteskip /LANM /998 brt./1968/
1985/ex Vestbulk- 91, Aasvær- 85, Torpo
- 83) som gikk videre til København for
lossing. Etter at resten av Tornjjords last
var losset på Storesund på Karmøy gikk
båten i dokk i Haugesund for inspeksjon
av skadene som viste seg å være ganske
store. Etter at lekkasjene var tettet ble ski
pet den 3. mai slept til Stettin for repara
sjon av slepebåten Bamse (LNTR/370
brt./1985). Tornjjordcr den siste i norsk
eie av i alt 16 singeldekkere som i siste
halvdel av 60-tallet ble bygget ved VEB
Schiffswerft Neptun i Rostock for nor
ske redere. De første 6 båtene i serien var
på ca. 2200 tdw. mens de 10 neste ble
forlenget med 10 fot og fik en tonnasje
på ca. 2400 tdw.
Styrehus med kjenningsbokstavene
LEME sett på Garpeskjærskaien i Hau
gesund 21. april 2001 og på moloen i

9 —

SKIPET NR. 2 - 2001
Vedavågen på Karmøy tre dager senere.
Styrehuset kommer fra fiskefartøyet
WILLASEN SENIOR av Svolvær (303
brt /1967/1990/1998/ex Alftafell - 77,
Gideon-70 / reg.nr. N-41-Y) som er kon
demnert og ligger ved Fosen Gjen-vinning
i Stoksund for opphogging. Styrehuset
som er bygget så sent som i 1998 skal nå
settes på Karmøy-tråleren LEANJA
(JXTB /305 brt./1964 /1987 /1989/
1997/ex. Boknatrål - 84, Lestholm -82,
Halkion -75 reg.nr. R-39-K).
Willassen Senior og Leanja er forøvrig
søsterskip, bygget ved Elbewerften
Boizenburg i Rosslau for islandske eiere.
MOKSHEIM (Lasteskip/LANF5/ 5659
brt./2000). Sett på vei sørover Karm
sundet 9. april 2001 etter å ha losset ca.
7000 tonn barytt ved Norbar Minerals
anlegg påTorvastad. Dette var skipets før
ste anløp både av hjembyen Fiaugesund
og Norge.
MINTROP (Se Observasjoner i Skipet
1 /01 )er nå solgt etter åha ligget i opplag
i Kopervik siden 20. desember 2000. Den
5. mai 2001 ble navnet malt over og et
par dager senere hadde skipet fått sitt
opprinnlige navn BREMEN tilbake. Av
gikk Kopervik 10. mai og er nå registrert
i Kingstown, Saint Vincent.

Jeg har til salgs datalister
med alle norske skip over 1000
tonn bygget i årene 1952- 19531954-1955.
Komplett historie for alle
fartøyene.

"r'''-'

Fiskefartøyet Bjørnøybuen trukket opp hos Fosen Gjenvinnings anlegg i Stopkksundet.
BåtFoto 17. mars i år.

Sandbåten Nysand på uvanlig oppdrag, føring av hus fra Åkrehamn til Mannes 7. april.
Foto AlfJ Kristiansen

Selvlosseren Tornfjord ved ABBs dokk i Haugesund, klar slep til Polen for reparasjon.
Foto AlfJ Kristiansen

Kr 40.pr. årgang inkl. porto.
Dataliste over alle skip hygget
ved Bergens Mek.Verksteder
med fartøyenes videre historie er
til salgs for kr. 100.- inkl. porto
(mer enn 50 sider).

Arne Sognnes
Våkleivåsen 88
5155 Bønes
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A Torsk linjefart hadde sin glanstid på 1950- og 60-tallet da norske linjeskip utgjorde en vesentlig del av
JL Y verdenstonnasjen innen oversjøisk linjefart. Dette bildet endret seg radikaltfra slutten av 1960-årene og
gjennom 1970-årene. Store deler av norsk oversjøisk linjefart ble da lagt ned.
Årsakene til dette var m ange og sammensatte. Utviklingen av containerlaster
krevde nye skipstyper og norske redere var
ikke i tilstrekkelig grad villige til å satse
på det nye. En annen årsak til nedgangen
var økende bruk av preferanseavtaler for
nasjonale transportører både i industriland og u-land. Vi har også sett utviklingen av en ny type spesialisert “linjefart”
basert på kontrakter med hovedvekt på
produktlaster feks. trelast, biler m.v. Nedlegging av norske linjer fortsatte også i
1980-årene, men et mindretall av de
større linjerederiene klarte likevel å konsolidere stillingen iet stadig tøffere
marked.
Gjennom 1990-tallet har derfor fire
norske rederier fremdeles vært altive i tradisjonell linjefart. Ien særstilling står
Wilh.Wilhelmsen Lines med et omfattende “Jorden-rundt”-linjenett basert på
ro-ro tonnasje.
Rederiet Leif Høegh &Co har operert
6 multi-purpose linjeskip i Høegh Lines,
en linje med opprinnelse på 1930-tallet
med seilinger mellom Nord-Amerika og
India/Fjerne Østen.

Ivarans Rederi har opprettholdt sin
tradisjonsrike linjefart mellom USA/
Mexicogulfen og Sør-Amerika med røtter tilbake til 1925. Denne linjen var den
eneste som fremdeles tok passasjerer og
linje-konseptet ble i 1988 videreutviklet
ved leveringen av det kombinerte linjeog cruiseskipet Americana som var sertifisert for hele 88 passasjerer.
Endelig har Thor Dahl Shipping operert to linjer. Christensen s Canadian
African Line mellom Canada og Sør-Afrika og en linje mellom USAs vestkyst,
Stillehavsøyene og New Zealand dels med
innchartret tonnasje. Men året 1998 ble
dramatisk for det som var tilbake av norsk
linjefart. I april måtte Ivarans Rederi
kunngjøre sin sorti i linjefarten. Linjen
ble solgt til Canadian Pacific Ltd. Senere
samme året inugikk Leif Høegh &Co
en aviale med det tyske rederiet
Oldendorff om overtakelse av Høegh
Line og de fire linjeskipene Høegh Dene,
Høegh Drake, Høegh Duke og Høegh Dyke
innen en to-årsperiode. Thor Dahls linje
på Stillehavet fikk også nye eiere. Med
dette står Wilh.Wilhelmsen Lines tilbake

som eneste norske operatør innen över
sjøisk linjefart, i tillegg til Thor Dahl
Shipping sin linje med skipene Thor Iog
Thorscape mellom Canada og Sør-Afrika.
Grunnene til at norsk linjefart har tapt
i konkurransen er vel flere, men den knall
harde konkurransen har ført til mange
sammenslutninger og rederier som ikke
har funnet samarbeidspartnere, har hatt
vanskelig for å hevde seg alene iet mar
ked der det mer og mer etterspørres
helhetsløsninger for varetransporten både
til lands og til vanns.
De klassiske linjeskipene kunne i tillegg
til lasten føre inntil 12 passasjerer. Dette
var i sin tid en populær reisemåte både
for ferie og andre reiseformål, særlig før
den internasjonale luftfarten var godt utbygd.
Lor meg har det i mange år stått som
en drøm åfå seile med et norsk linjeskip
på en lengre reise. Men skipene som førte
passasjerer forsvant ut det ene etter det
andre og da Ivarans Rederi i 1999 også la
inn årene, trodde jeg at det ville forbli
med drømmen. Men så åpnet det seg en
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Siste rest av norsk
linjefart; Liberia
registrerte Höegh
Dyke i Höegh Lines
som forlengst er solgt
til tyske Oldendorff.
Allefotos Per Albert
Lund

**" . . vjjra
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ny mulighet i fjor idet det tyske rederiet
Oldendorff, som hadde overtatt driften
av de 4 linjeskipene i Høegh Line, igjen
tilbød lugarkapasitet for inntil 6 passa
sjeren Og dermed kunne jeg i oktober if
jor entre M/S Høegh Dyke i Red Hook
Terminalen i Brooklyn, New York for om
trent en måneds rundtur til havner på
USAs Østkyst og i Mexico-gulfen. Her
følger en liten reisebeskrivelse til SKIPETs
lesere fra en landkrabbe som nå er blitt
en “freighter travel enthusiast” som ame
rikanerne sier:
Den tidligere så travle havnen i Brooklyn,
som kunne ha anløp av flerfoldige nor
ske skip samtidig, har forlengst tapt det
meste av sin funksjon i verdens
metropolen til de nye container- og ro
ro-terminalene i New Jersey, men ennå
anløpes havnen i Brooklyn av en del skip,
deriblant linjeskipene i Høegh Line. Den
sentrale beliggenheten her med utsikt til
landemerkene Brooklyn Bridge og Man
hattan Skyline er et ganske spektakulært
skne, særlig etter mørkets frembrudd.
Etter et døgns lossing blir vi trukket
ut fra kai av tre kraftige slepebåter og i
strålende høstsol legger vi New York bak
oss idet vi seiler under den kjente
Verranzano-Narrows Bridge. Stå på bro
dekket og følge med når kaptein og los
manøvrerer det 42.000 tonn store
lastekipet sikkert ut av New Yorks hav
nebasseng er en opplevelse som ingen
cruisebåt etter min mening kan tilby
maken til.
Ferden går nå sørover langs kysten med
anløp av Norfolk og Savannah. I Norfolk
ligger U.S. Marine sin store flåtehavn. I
Norfolk får vi kaiplass aktenfor Wilhelm-

;^JpP^-' •: 'M|fe£jj.., f jffe BTK 51 IifSMS- i

sen Lines Toga i selskapets Jorden Rundtservice. Savannah er også en sentral havneby som ligger vakkert til ved Savannah
River, Georgia. Aktenfor oss ligger Star
Hosanger, et bergensk bulkllinjeskip som
seiler i Star Shipping sitt verdensomspennende linjenett for kombinasjonslast av
containere og skogprodukter, en ny og
vellykket nisje innen norsk linjefart. Lasten vår på vestgående består foruten containere i den vesentlige av sekker med
kakaobønner, kaffe, naturgummi og
trelastprodukter. På østgående er basislasten ris og ulike treforedlingsprodukter
i tillegg til containerlast av varierende
mengder. Høegh Dyke kan laste 1660
TEU (containere) på dekk i tillegg til
lastekapasiteten under dekk.
Vi er bare to passasjerer ombord så her
er ingen trengsel verken på dekk eller i
offisersmessen, der vi blir traktert på førsteklasses måte av stuerten fra Sri Lanka.

i~pi
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Kapteinen er inder og mannskapet på 26
består ellers av en nordmann, en finne,
en tysker, en polakk og ellers sjøfolk fra
Ukraina, Sri Lanka, Maldivene og ikke
minst filippinere.
Etter Savannah kommer en flere dagers
etappe i sjøen der vil seiler gjennom
Floridastredet og inn i Den Meksikanske
Gulfen. Nå legger vi kursen mot utløpet
av Mississippi-elven, en av verdens mest
trafikkerte vannveier som går hele 6000
km inn i landet. Vi skal til New Orleans,
en flerkulturell storby med en spennende
historie som fremdeles preger byen på
mange måter. Byen ligger på en sandbanke ved elven og vi passerer sentrum
av byen der kopier av de gamle hjuldamperne nå tilbyr elveturer for turistene.
Noen cruisebåter ligger også til kai her,
bl.a den norske Seaborn Pride.Vra. vår kai
plass i containerhavuen lenger oppe i byen

Forfatteren foran Höegh Dyke, fremdeles under “the Blue H”.
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kommer vi inn søndag kveld og straks er
stevedoors (losse/lastearbeidere) i gang på
dekk, i rommet og med trucker på kaien.
Slik tråkler vi oss videre gjennom seilings
planen til Freeport, til oljebyen Houston
og tilbake til Savannah og Norfolk før vi
ankommer New York på østgående etter
en 27dagers rundtur i vest. Høegh Dyke
og de andre skipene i linjen gjør ca. 3
rundturer hver i året.
\
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Som sagt ble linjen og de 4 D-skipene
solgt til det tyske rederiet Oldendorff i
1998 og i løpet av våren 2001 er altså
Leif Høegh & Co helt ute av denne tra
disjonsrike linjen, og norsk skipsfart er
en tradisjon fattigere. Men i moderne
shipping lever man som kjent ikke av tra
disjoner alene. “Mitt” skip Høegh Dyke
ble forøvrig omdøpt i Tampico 1.april i år
og fikk navnet Albert Oldendorff.
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Høegh Dyke legger Manhattans skyline bak seg. Foto Per Albert Lund

er det god utsikt til den travle elvefarten
med føringsbåter og lektere som utfører
et omfattende transportarbeid på denne
USAs travle vannvei.
I New Orleans blir vi liggende i 3 døgn
og laster bl.a. ris for Østen og jeg får derfor god tid til åta byen i nærmere
øyesyn.For meg som i tillegg til båter også

har sansen for sporvogner, er det interes
sant å oppdage at byen også har verdens
eldste trikkelinje (St. Charles Avenue
Street Car) som har vært i kontinuerlig
drift siden 1884 og som nå er trafikkert
av sporvogner fra 1922. Neste anløp for
Høegh Dyke er havnebyen Tampico i Me
xico, linjens vestligste anløpshavn. Her

En rundreise med et lasteskip, allerhelst i
linjefart, kan anbefales på det sterkeste.
Men du må ha god tid, like å ta livet med
ro for en stund og være innstilt på å klare
deg på egen hånd. Ingen reiseleder legger
til rette for deg. Men det er kanskje da du
får de overraskende opplevelsene og får
tid til å fordøye inntrykkene skikkelig.
Livet ombord er preget av en fast døgn
rytme med gode måltider og rikelig med
tid på dekk. Personlig satte jeg stor pris
på å følge med på arbeidet ombord og på
kaiene. Jeg fikk fri tilgang til det meste av
skipet og kunne være på broen når jeg
ønsket det. Som at apropos kan nevnes
at to tidligere Høegh-skip som gikk ut av
linjen i 1996/97, M/S Høegh Cairn og
Hoegh Clipper nå er solgt til det tyske
Rickmers Reederei og seiler i en “Around
The World”- Service der de tilbyr en 1920 ukers jordomseiling for inntil 6 passa
sjeren Så har du tid og reiselyst er det bare
å starte planleggingen.

Følgende fotos i sort/hvitt i størrelse 10 x 15 er til salgs for kr. 10.- pr. stk. Til hver bestilling kommer et tillegg på kr. 10.i forsendelsesutgifter. Betaling v/bestilling til bankkonto nr. 9521.11.63365.
ANNA BAKKE
BENCOMO
ELINK.
FORRA
GASLION
GOLARTRYG
HURRICANE
HØRDA
NORBU
NORSE DUKE

-

1950
1950
1937
1957
1968
1965
1959
1944
1963
1974

RYTTERDAL
TEAM GERWI
TEXACO PEMBROKE
UTVIK
VIKFROST
HERBEVERETT
LUCIDITY
LU CHIANG
MANILA BAY
RECONQUISTA
Arne Sognnes
Våkleivåsen 88 - 5155 BØNES

-

-1949
-1975
-1965
- 1957
-1964
Lib 56 (ex: BJØRGSTEIN)
Lib 57 (ex; TRAJAN)
Pan 55 (ex: THOR ODLAND)
Phil 43 (ex: SYGNA)
Urug 56 (ex: NOPAL PROGRESS)
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KOLLTVEIT -l».
Dampskipene Ipu og Rio, tegning av Bård Kolltveit

Av Dag Bakka Jr

/norsk
skipsfart er det to
Lorentzen-familier;
den enefra
Holmestrand.
seg kanfamilieneføre
sine
spor i skipsfartenflere
hundre Drammen
år tilbake, og
og den
hverandrefra
av dem har
satt rike sporHverfor
etter seg
i vår sjøfartshistorie.
Vi skalfølge Lorentzen fra Holmestrandfra kaptein Hans Ludvig Lorentzen i 1891 fikk levert dampskipet
Norte og gikk i gang med å opparbeide kystfart på Sør-Amerika til hans sønner Ludvig og Øivind som begge
startetfor seg seiv, den ene i nordsjøfart og den andre med linjefart, fremdelespå Sør-Amerika. Ludvig Lorentzen
kom senere til å satse på kjøleskip og på skipsbygging, mens brorens rederi etterhvert kom inn i gasstransport,
bilskipninger, cruise og engasjement i Brasil. Øivind Lorentzen kom til å spille en fremtredende rolle både som
reder og som sjøfartsdirtektør og leder av Nortraship i krigsårene. Om begge disse Lorentzen-rederiene i dag er
borte, er Ludvig Lorentzen-familien engasjert i eiendomsutviklingpå Lysaker, mens den brasilianske virksomhet
erført videre i treforedling og i to rederier, Navegacao Norsul og Northern Navigation.
Lorentzen-familien kan spore sin tilknytning til Holmestrand tilbake til
1600-tallet, da denne havnen på vest-siden av Oslofjorden slo seg opp som
utskipningssted for trelast. Holmestrand
har navnet etter tre holmer og var ladested under Tønsberg inntil stedet ble
kjøpstad i 1732.
Familien kom fra Skelskør i Danmark
i 1659, da Hans Hanssøn (1636-1700)
ble tollskriver i Holmestrand. Han hadde

Etter flere generasjoner av skipsførere
og kjøpmenn stod Hans Ludvig Lorentzen (1800-1893) som fører og eier av briggen Jonas Anton Hjelm som seilte fast
mellom Oslofjorden og Hamburg. Han
fikk i 1840 en sønn som arvet navnet og
som fulgte i farens fotspor som sjømann
og skipsfører.
Her begynner vår historie om Lorentzen-rederiene.

fikk han derfor bestilt et lite dampskip
ved Akers mek Verksted for fart på Rio
de la Plata.
Med navnet Norte ble skipet levert fra
Akers senhøstes 1891, et gruntgående skip
med lavt fribord på ... fots lengde. Da
det forlot Kristiania i desember hadde
kaptein Lorentzen også sin familie med,
og via Cherbourg og Cardiff kom Norte
til Buenos Aires etter 36 døgns reise,

syv barn, og en av sønnesønnene drev
handel med salt og korn, men mistet det
meste av sin eiendom ved bybrannen i
1716. Av hans fem barn slo Jørgen Lorentzen (1709-1752) seg opp som skipsfører og senere kjøpmann. I tilknytning
til trelasthandel med sagbruk i Hvittingfoss hadde han også et par skuter.

Hans Ludvig Lorentzen hadde siden 1881
ført dampskip for rederiet Winge &Co
som drev linjefart mellom Oslo-fjorden
og Antwerpen. Han var en belest og foretaksom mann som mot slutten av 1880årene festet seg ved mulighetene i det
fjerne Argentina som på den tid opplevde
sterk økonomisk oppblomstring. I 1889

Vel fremme i Buenos Aires viste det seg
nok at det gode tider hadde ebbet ut.
Konjunkturene var slått om, og mindre
tilgang på last hadde gitt overkapasitet og
lav lønnsomhet. Etter fire reiser med
stykkgods oppover elven besluttet Lorent
zen å forsøke seg i annen fart. En tur
sørover til Magellanstrendet ble heller ikke
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bake til Brasil med Rio og hadde derved
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Imidlertid kom det allerede i desember
1896 en ny lov som utelukket uten
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mens Lorentzen med sin spesialtonnasje
valgte å overføre skipene til brasiliansk
flagg. Kaptein Lorentzen tok seiv brasili
ansk statborgerskap.

D/S
DIS Norte, tegning Bård Kolltveit
I 1897 kom H L Lorentzen inn i traden
særlig heldig, mens neste reise, til sørlige
Brasil i august 1892 viste nye muligheter.
Skipet fant et godt market i fartsområdet
mellom Rio de Janeiro, Santos og byer
lenger sør der havneforholdene förhindret
anløp av havgående skip. Værholdene
langs Atlanterhavkysten var relativt gunstige, slik at at et lite skip som Norte kunne
anløpe utsatte havner uten fare.

H L Lorentzen & Filho
Brasil hadde vært en del av det portugisiske kongedømmet inntil 1822, da regenten Pedro lot seg utrope til keiser.
Under sønnen Dom Pedro IIs regjeringsdd 1831-1889 gikk landet inn ien stabil
vekstfase, hvor Brasil ble en viktig eksportør av sukker og senere kaffe. Riktignok ble keiseren tvunget til å abdisere, og
den nye forfatningen av 1891 gjorde Brasil til en føderativ republikk. De følgende
tiår ble mer av en rivalisering og strid
mellom ambisiøse politikere og militære.
I siste del av århundret fikk landet praktisk talt monopol på kautsjuk, naturgummi, et produkt som fant stadig større
anvendelse. Regnskogene i Amazonas var
rike på viltvoksende gummitrær, og i
tapperisesongen flokket skarer av sesongarbeidere til området. Midt inne i
jungelen, ved Amazonas 1000 km fra kysten utviklet byen Manaos seg til et senter
for gummiproduksjonen, med stor interT'"3

cot

o

m e

nasjonal deltakelse. Det sier sitt om utviklingen at Manaos fikk bygget et storslagent operahus i beste europeiske tradi
sjon.
Brasil ble etterhvert et viktig land for
skipsfarten, med en betydelig andel nor
ske seilskip, mens kystfarten lenge var for
beholdt skip under brasilansk flagg. Som
mange andre land gav Brasil tilskudd til
kystfarten, men måtte likevel åpne kys
ten for utenlandske skip fra 1873. Allerede da Lorentzen begynte å seile på Brasil i 1892 var det klare signaler omen mer
proteksjonistisk holdning, med et dekret
av 11. november 1892 som utelukket
utenlandske skip fra kystfarten for å
skjerme Lloyd Brasileiro. Men denne re
gelen fikk foreløbig bare delvis gjennom
slag.
Dampskipet Norte fant midt på 90-tallet
god beskjefdgelse i farten mellom Rio de
Janeiro og havner noroetter kysten, i sel
skap med flere andre norske dampere.
Kaptein Lorentzen så nå større mulig-heter og reiste høsten 1895 tilbake til Norge
for å reise penger til et nytt og større skip.
Dette ble bestilt fra Bergens Mek
Værksted og levert våren 1896 med nav
net Rio. I forhold til Norte var ny
bygningen vesentlig større, på 200 fots
lengde, og bygget for grunne og smule
farvann. Skipet hadde to maskiner og
propeller for å lette manøvreringen i
strømfylte farvann. Lorentzen drog tilL

på Amazonas som skulle bli rederiets farts
område de neste 14 år.
Rio ble befraktet for en lengre periode
med kveg mellom Camocim og Para. En
stor del av dette kveget ble slaktet som
føde for flokkene av gummitappere som
reiste oppover Amazonas. Det viste seg
også å være stort behov for skipsrom
oppover elven til byene og gummiplan
tasjene, og Rios seilinger ble derfor utvi
det til Manaos. Samtidig opplevde rede
riet stor pågang av reisende fra kysten inn
til plantasjeområdene.
Det eldste skipet, Norte, ble solgt til kjø
pere i Parå i 1898, og Rio ble således alene
om farten for en tid. Det viste seg imid
lertid grunnlag for ny tonnasje, og denne
gang gikk bestillingen til Fredriksstad
Mek Verksted som leverte Ipu i 1905.
Med Rio og Ipu kunne Lorentzen tilby
forholdvis regelmessige seilinger med kveg
og passasjerer på strekningen Pernambuco
(Recife) - Cearå (Fortalezo) - Camocim Para - Manaos. Rederiet, som i 1903 fikk
navnet H L Lorentzen & Filho, holdt til
i Camocim, mens båtene var registrert i
Para.
Hans Fudvig Lorentzen døde i 1905, og
virksomheten ble da overtatt av hans søn
ner.
Øivind Lorentzen var født i 1881 og
broren Ludvig to år senere. Ludvig fulgte
i farens fotspor og ble kaptein. Han ble i
1903 tatt inn i firmaet som da skiftet
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Arrangement av DIS Sobral, tegnet av Bård Kolltveit

navn, og ved overtagelsen a\ Ipu i 1905
tok han ut dette skipet.
Øivind Lorentzen ble student i 1901
og kom deretter inn på Königliche Technisches Hochschule i Berlin, på skips- og
maskinlinjen. Her tok han eksamen og
diplom i 1906 og arbeidet deretter etpar
år i et teknisk konsulentfirma i Norge. I
denne befatning kom han til å prosjektere og før byggetilsyn med rederiets neste
nybygning, før han i 1908 gikk inn i rederiet. 27 år gammel.

Empresa Navegacao
de L Lorentzen
Under ledelse av Ludvig Lorentzen ble
rederiets navn endret til Empresa Navegacao de L Lorentzen i 1907. Året etter
sluttet broren Øivind seg til og senere også
fetteren Gregers Lorentzen, født i 1882.
Det synes som om Øivind Lorentzen for
en stor del holdt til hjemme i Kristiania,
hvor han ordnet med nybygninger og
byggetilsyn, mens Ludvig forestod selve
rederidriften fra Para.

Bård Kolltveit har i Norsk Sjøfartsmuseums årbok for 1970 gitt et levende bilde
av rederiets virksomhet, først og fremst
basert på samtaler med Øivind Lorentzen og på skriftlig materiale fra Ludvig
Lorentzen. Vi gjengir noen av høydepunktene:

sjerene var i midtskipshuset, mens det
store antall passasjerer ordnet seg med
hengekøyer under poopen.
Offiserene på Lorentzen-båtene var fra
begynnelsen nordmenn, hvorav endel tok
brasiliansk statsborgerskap, men også en
økende andel innfødte. Dekks-mann
skap og fyrbøtere var rekruttert lokalt.

Flåten ble utvidet med nybygningen
Sobral fra Nylands Verksted i 1908, fulgt
i 1910 og 1911 av Camocim og Cratheus.
Noe større enn forgjengerne, på 10001400 brt, var de bygget spesielt for rutefarten med høyere fart, større kapasitet
og bedre bekvemmeligheter.
Sobral var utviklet fra Ipu, og i likhet
med de to etterølgerne hadde skipet lavt
fribord og shade-dekk over store deler av
skroget. Lasterommene og hoved-dekket var primært innrettet for kveg, ca
1000-1200 dyr. Dørken var dekket med
sand, ca en fot dyp. Underordnet betsetning var innkvartert under bakken,
mens offiserene bodde akterut og kapteinens lugar lå i tilknytning til broen.
Lugarer og salong for 1. klasse-passa-

Kvegfarten hadde sin hovedsesong i ti
den mai til desember. Utenom sesongen
ble enkelte skip sluttet i annen fart, dels i
Vestindia.
De faste seilingene hadde sitt utgangs
punkt i Recife, lengst øst på kysten. Her
lå båtene gjerne fire dager og tok inn
kolonialvarer, hvoretter reisen først gikk
langs kysten nordvestover til Cearå hvor
de tok kyspassasjerer for Camocin.
Denne byen var noe av et knutpunkt med
sin jernbane innover i landet. Her ble
storparten av kveget tatt ombord, foru
ten endel stykkgods.
«Ved avgangen fra Camocim kunne det
foruten et tusentall okser og hester medfølge
etpar hundre griser, sauer oggeiter; dessu-
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Cratheus var spesialbyggetforflodfarten, med shade-dekk over hoveddekket.
Foto Norsk Sjøfartsmuseum
ten et halvt hundre bur med høns og en
uendelighet avfargerike og snakkesaligepa
pegøyen På grunn av den korte liggetiden
måtte lastingen frøres mest mulig «effektiv».
Den delen av kveget som skulle i rommene,
ble således heist ombord etter hornene - nor
malt to eller tre dyr i hvert hiv, men hvis
tiden var knapp kunne antalletga opp i både
fire og fem. Denne tilsynelatende bestialske
behandlingen førte likevel ikke til beskadi
gelse av dyrene, men særlig behagelig kan det
ikke ha vært. Dyrene som skulle værepå dekk,
ble drevet direkte ombordfa bryggen.
På shade-dekket over denne Noahs ark
var så passasjerene innkvartert. Som nevnt
lå de fleste i sine medbrakte hengekøyer på
poopen. Køyene ble anbrakt i to etasjer, hen
holdsvis lang- og tverrskips. Det kunne være
både to og tre hundre dekkspassasjerer, og
hverpassasjer hadde knapt nok merplass å
røre segpå enn den køyen han satt eller lå i.
Det varforøvrig ingen ubehagelig reisemåte
i det varme klimaet. Hvis det oppstod dår
lig vær under kystseilasen, ble poopen inn
kledd medpresenninger.
Dekkspassasjerene stelte sin egen mat,
men tilpassasjerenepå 1. klasse og til mann
skapet ble det gjerne proviantert med 4-6
okser, like mange griser og småfe, foruten et
hundretall hønspå hver tur. Dyrene ble slak
tet umiddebartfør de skulle tilberedes.
Fra Camocim ble kursen sattfor Para,
og reisen dit langs kysten tok 2-21/2 døgn.
På denne strekningen ble kveget hverken
vannet ellerforet. Det var befakterne som
forlangte dette, fordi dyrene ville bli mer
plaget av varmen dersom de fikk spise og
drikke, og således ikke kunne stå så tett på
hverandre. Dyrene var ellers vant til å klare
seg med lite vann, siden klimaet i staten
Ceara består av langvarige tørke- og
nedbørsperioder.
Para ligger et stykke innenfor selve kys
ten, og den 120 kvartmil lange inn-seilin

gen kan være temmelig vanskelig for ikke
lokalkjente. Defleste skip som skidle inn til
byen tok derfor los, men det hendte ofte at
ingen los var a opp-drive. For Lorentzen
båtene, som hadde hundrevis av dyr som
ikke hadde fatt vatt eller tørt på to døgn,
var det ikke tale om å vente på kjentmann
- kapteinen loset seiv. Det oppsto aldri uhell
av den grunn.
I Para ble halvparten av kveget losset, og
de dyrene som var igjen ombord, fikk langt
bedre kår, både med plass og ernæring. På
reisen oppover Amazonasfikk de tilstrekke
lig både av vann og høy.
Strekningenfra Para til Manaos ble nor
malt tilbakelagtpåfire døgn. Hvor det var
tilstrekkelig dypt, holdt båtene seg nærmest
mulig elvebredden, for å dra nytte av strøm
evjen. De gikk både dag og natt. og seiv om
tropenettene er mørke, var det likevel til
strekkelig kon-trast mellom silhouettene av
urskogen og nattehimmelen til å kunne ori
entere seg.
Verre var det med røyken fra de mange
nybrottene langs elven. Myndighetene sti
mulerte immigrasjonen ved å dele ut store
landområder langs Ama-zonas til innflyt
tere. Den eneste effektive måten åfa ryddet
bort skogen, var å settefyrpå den, ved hjelp
av petroleum. Den tette og sure røyken
kunne være minst likeplagsom ogfarlig som
tåke, og den stille, fuktige tropelufren førte
til at røyken oppløste seg svært langsomt.
Denne «smogen» kunne forårsake grunn
støtinger og forsinkelser på opptilflere da
ger. Rett som det var, kunne strømmen fa
takpå skipet og sette det rett inn i urskogen,
så greiner og løvverk føk om ørene på de
surøyde offiserene på broen. Ved slike sam
menstøt var det imidlertid bare å bakke ut
fra bredden og komme på rett kurs ifren.»
Tilbake fra Manaos var det lite frakt å
finne, idet utskipningen av kautsjuk gikk

direkte med havgående skip til USA og
Europa. Det var derfor mest passasjerer
tilbake til kysten, for en stor del hjem
vendende plantasjearbeidere.
Redernes fetter, Gregers Lorentzen, var
født i Sarpsborg i 1882 og kom ned til
Brasil i 1905 med nytt skipsfører-sertifi
kat i lommen. Han seilte først som styr
mann med Ipu og Rio, inntil han i 1907
tok over føreposten på sistnevnte. I «Nor
ges Skibsførere 1933-35» har han gitt føl
gende beretning fra sin tid:
«Det meste av min fartstid seilte jeg som
brasiliansk borger med brasilianske båter
efter å ha tatt brasiliansk naviga
sjonseksamen i Para i 1906. Det var særlig
okse-, stykkgods og passasjerfart på Brasils
nordkyst og opoverAmazon-floden (900 kv.
mil opfloden); leilig-hetsvis avstikkere med
kreaturlast op lite kjente bifloder til Ama
zonas. I vinter-månedene var det sedvanlig
vis sukker-fart fra Pernambuco til Rio,
Santos og Rio Grande do Sul».
Til seilas på Amazonas og sideelvene
hadde rederiet interesser i dampskipet
Antonico, bygget på BMV i 1910 for en
reder i Para, Antonio d’Albuquerque.
Kontrakten ble besørget av Øivind Lo
rentzen, og rederiet deltok også i finansi
eringen og var en tid reell eier av skipet
da dAibuquerque hadde pro-blemer med
å innløse obligasjonene.
Brasils monopol på rågummi og stadig
høyere priser førte til at gummipro
duksjon også ble forsøkt andre steder på
kloden. Så mens prisene steg ble det lagt
stor innsats i å få produksjonene i gang i
Øst-Asia, samtidig som den intense rov
driften på gummitrærne i Brasil hadde
utarmet store skogområder. Kautsjuken
måtte tappes stadig lengre inne i ursko
gen, og arbeidsforholdene ble vanskeli
gere. Resultatet ble en total kollaps for
Brasil som gummiprodsent, hvor nye land
i Asia tok over markedet til lavere priser i
1910-12.
Gummiproduksjonen hadde lagt
grunnlaget for Lorentzen-rederiets virk
somhet i Brasil. Etter krakket i gummi
produksjonen fant Lorentzen-brødrene
det nødvendig å trekke seg ut. Lloyd
Brasileiro og andre nasjonale rederier
trakk fordel av stadige subidier, og Lo
rentzen ikke kunne hevde seg i konkur
ransen på slike vilkår.
Lra 1912 ble flere av skipene trukket
ut av farten og sluttet i annen fart. De to
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nyeste forsvant fra Brasil i 1913; Camocim
solgt til norske kjøpete og Cratheus over
ført til norsk flagg, med Lorentzen & Co
i Oslo som disponenter. De to eldste, Ipu
og Sobral, fortsatte en tid, og Lorentzen
anskaffet i 1914 et lite motorskip på 300
tdw som fikk navnet Norte og ble regis
trert i Pernambuco.
Lorentzen & Cias operasjoner i Brasil
ble trolig endelig awiklet i 1915, da Sobral
og Norte ble flagget hjem og Ipu solgt.

Lorentzen & Co
Lorentzen & Cia hadde i 1913 overført
flaggskipet Cratheus til norsk flagg, regis
trert på DS AS Cratheus. Rederiet i Oslo
fikk navnet Lorentzen & Co, med Øivind
og Ludvig Lorentzen som redere. I fe
bruar 1915 ble også Sobral flagget hjem,
og ved salget av de siste skipene i Brasil
ble også redernes fokus rettet mot hjem
lige farvann.
Hjemme i Oslo hadde Øivind Lorentzen
i noen år arbeidet med et større anlagt
prosjekt om en regelmessig linje mellom
Norge og Sør-Amerika. Han var imid-ler
tid ikke alene om å ha slike planer; både
Fred Olsen og Otto Thoresen arbeidet
med lignende prosjektet; sistnevnte i sam
arbeid med interesser på Vestlandet.
Lorentzen-brødrene hadde sikret seg
støtte fra trelastfirmaet H Kiær & Co i
Drammen, samtidig som de selv hadde
gode förbindelser i Brasil. Det ville bli et
kappløp om å sikre seg hegemoniet i tra
den, og høsten 1912 gikk Lorentzen til
det store skritt å kontrahere et 4800- tonns
motordrevet linjeskip fra Akers mek Verk
sted - det første motorskip bestilt for norsk
regning og fra norsk verft. Skibs-AS Brazil
ble stiftet 20. november 1912 med Kiær

fra Oslo på sin første reise til Sør-Ame
rika 10. desember.
Mens Lorentzen ventet på levering, kom
konkurrentene i gang. I mai 1914 lästet
Otto Thoresens San José for utgående på
Vestlandet for Brasil, og markerte derved
at Den Norske Syd-Amerikalinje (SAL)
var kommet i gang, med Det Bergenske
Dampskibsselskab og Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab som deltakere. Samti
dig brygget det opp til større konkurranse,
idet den svenske Johnson-linjen hadde
interesser i Norge, mens Fred Olsen alle
rede hadde seilinger på La Plata. Rede
riet hadde i 1911 begynt regelmessig fart
basert på gatestein fra Østfold og
Bohuslän til Argentina og korn og
forstoffer i retur. Seilingene ble imidler
tid ikke annonsert som egen linje, men
Fred Olsen hadde klare interesser å iva
reta på Sør-Amerika.
Elias C Kiær i H Kiær & Co var styre
medlem både i Skibs-AS Brazil og i Fred
Olsen-selskapet Bonheur, dessuten en nær
venn av Fred Olsen, og det var trolig gjen
nom ham at det kom til forhandlinger
mellom Lorentzen og Fred Olsen i no
vember/desember 1914.

1914/15, slik at kapteinen på Brazil ved
ankomst til Rio de Janeiro fikk telegram
om at skipet var overdratt til nye eiere.
Byggenummer 366 fra Akers, som skulle
fått navnet Penedo, ble i stedet levert som
Bayard i januar 1916.
Øivind Lorentzen overtok nå Lorentzen
&Co alene, da broren trådte ut. Sam
tidig beholdt Lorentzen & Co dispo
neringen av dampskipene Sobral og
Cratheus inntil 1917, da førstnevnte ble
senket og Cratheus ble solgt til Olsen &
Ugelstad.
Mens Ludvig Lorentzen trådte ut og
startet opp sin egen virksomhet, ble Ja
cob Natvig i 1915 tatt opp som ny med
innehaver i firmaet, som nå skiftet navn
til Lorentzen, Natvig & Co. Samtidig
overtok firmaet agenturet for Det Fore
nede Dampskibsselskap (DFDS) i Køben
havn, et rederi som hadde lange og rike
tradisjoner i farten på Norge, med ruter
både på København og Stettin.

Disse forhandlingene kom snart også
til å omfatte Otto Thoresen og SAL og
munnet ut i en trekantavtale, formelt god
kjent på SALs styremøte 18. desember.
Hovedpunktene i avtalen var at Fred Ol
sen skulle overta Skibs-AS Brazil med dets

til å bli overtatt av brødrene Jørgen J og
Axel B Lorentzen fra Drammen som i

to motorskip og tre inn i SAL som den
fjerde partner. Dette ville styrke SAL både
i tonnasje og ressurser, foruten at linjen

Neste gang:
Rederiet Øivind Lorentzen

Firmanavnet Lorentzen & Co kom snart

1919 startet et skipsmeglerfirma ved
samme navn.

Brazil byggetfor Lorentzen &Co i 1914 var Norgesførste motorskip, levertfa Akers Mek
Verksted. Ukjentfotograf

blant de viktigste aksjonærene, og dette
selskapet tok over kontrakten, byggenum
mer 362. For egen regning bestilte H
Kiær & Co våren 1913 ytterligere et
motorskip, Akers byggenummer 366.
Den ble året etter overført til Skibs-AS
Brazil.

*

**

Leveranse av det første motorskipet var
satt til våren 1914, men Lorentzen måtte
med frustrasjon se at byggingen ble for
sinket. Først i juni gikk skipet av stabe
len og fikk da navnet Brazil. Det neste
skipet skulle få navnet Penedo, og med to
skip ville linjen kunne under-holde må
nedlige seilinger. Brazil ble omsider le
vert 28. november 1914 og ble utklarert

naturlig ville få et fotffeste i Oslofjorden.
Lorentzen & Co skulle til gjengjeld overta
som SALs agent i Oslo og ble samtidig
oppnevnt til generalagent i Norge.
Avtalen trådte i kraft ved årsskiftet

>—

•——~. ****
i<---

:"***"

cij,

~~

—

SKIPET NR. 2 - 2001 —

18

22.11 35 n mil off Azorene,
besetningen reddet.
4 ds ANTONICO

deretter utelatt.
6 ds CAMOCIM
" "" "
———^1398 brt, 765 nrt 251.0/37.0/15.7 ft
Floddamperen Crathetis ble tatt hjem i 1913 ogsenere solgt og bygget om tilgodsruteskip Kong
2xT3 217 nhk, Akers MV - 2 prop
Magnus for Det Nordenfjeldske. NSS-Opedalssamlingen
9.1910 Levert fra Akers Mek Verksted,
Oslo (-295) til Empreza de
Navagacao L Lorentzen (Øivind
Kilder:
6.1896 Levert fra Bergens mek Værksted,
Lorentzen, Oslo), Para
Da„ Bakka. Jr
A Century of Shipping.
Oslo Shipbrokers Association
1899-1999
Bård Kolltveit«Norske interesser i Brasils

1908

innenriks dampskipsfart»
Norsk Sjøfartsmuseums årsberetning og regnskap 1970.
«
Over linjen. Den Norske SydAmerikalinje 1913-1973
Gunnar H Aadne:

3 & IPU
712 brt, 417 nrt 191.1/33.1/1 LO ft
2xT3 81 nhp 450 ihk, FMV - 2 prop
6.1905 Levert fra Fredriksstad Mek
Verksted, Fredrikstad (-99) til
Empreza de Navegacao L

Sjøfartsbyen Holmestrand,
Skien 1987
Norges Skibsførere 1933-35,
Stavanger 1935
Norske
rederier viennom
50 år.
Norske rederier
gjennom 50
år, Oslo
Oslo 1956
1956
Hvem er bvem i næringslivet, Oslo 1938
Hvem er hvem i næringslivet, Oslo 1951
Lloyds War Losses (WW1), London 1990

1 dsNORTE
290 brt, 207 nrt 135.6/24.0/8.5 ft
C2 33 nhk, 190 ihk, Akers MV
12.1891 Levert fra Akers mek Verksted,
Oslo (-136) til DS AS Norte (H
L Lorentzen), Holmestrand.
1898 Solgt Almeida Sobato & Co, Para
Oppført i Lloyds tom 22/23, men
var trolig solgt tidligere. Står i LR
23/24 som Norte ex Juracy,
tilhørende J Marques, Para
1926 A Pinto d’Almeida, Para
Siste gang i LR 31/32
2 ds RIO
691 brt, 420 nrt 190.8/33.1/10.9 ft
2xT3 400 ihk, BMV - 2 prop

1911
1915

Bergen (- 95) til H L Lorentzen &
filhos, Rio de Janeiro
solgt Para, men står fortsatt pä
Lorentzen i Lloyds til og med 1911,
deretter utelatt

1911
1913

Lorentzen & Cia, Oslo/Para
DS AS Produce (Hans Kiæc &Co
AS), Drammen, omdopt
(MJQT)
9.1916 Stanset/sprengr 9. september 1916
av UB '39 13 n mil NW Ushant
på reise Malaga-Liverpool med
2100 tonn stykkgods. Besetningen
reddet.
7 ds CRATHEUS
1467 brt, 799 nrt, 2120 tdw

Lorentzen (Øivind Lorentzen),
Oslo/Para

251.6/38.2/15.8 ft
2xT3 217 nhk, Akers - 2 prop

Lorentzen & Cia, Oslo/Para
The Union-Castle Mail SS Co
Ltd, Beita/London

9.1911 Levert fra Akers Mek Verksted,
Oslo (-311) til Lorentzen & Cia,
Oslo/Para
1913 DS AS Crathetis (Lorentzen &
Co), Oslo (LDLA)
9.1917 AS Egerø (Olsen & Ugelstad),
Oslo for NOK 1.725.000

sart i kystfart på Øst-Afrika
Clendenning Steamship Co Ltd
(Rosehaugh Co Ltd), London,
omdøpt Chyko
5-1925 Grunnstøtte på rev 2.5.25 ved
Fungu Miza, satt på grunn ved
Kutami, 20 mil S for Dar-esSalaam
1924

4 dsSOBRAL
1075 brt, 576 nrt 241.8/35.2/12.9 ft
2xT3 157 nhk 846 ihk, Nylands
6.1908 Levert fra Nylands Verksted,
Oslo (-185) til Empreza
Navegacao L Lorentzen (Øivind
Lorentzen, Oslo), Para Brasil
1911: Lorentzen & Cia, Oslo/Para
1.1915 DS AS Crathetis (Lorentzen &
Co), Oslo (MLNJ)
11.1915AS Sobral (Lorentzen & Co), Oslo
9.1916 AS Sobral (Lorentzen, Natvig &
Co), Oslo
11.1917 Oppbrakt 21. november 1917 av
U-151 i pos 36.10N-21W på reise
Dakar-Bordeaux med gummi og
jordnøtter. Hadde fått havari på
ene maskinen 14.11 og hadde
derfor fait ut av konvoyen.
Prisemannskap ombord. Sprengt

1919 Omdøpt Luksefjell
1.1920 Levert 22.1.1920 etter ombygging
ved Pusnæs MV & Støberi,
Arendal - shelterdecket plater
igjen, forsterket for dypere
nedlasting: 1407 brt, 2300 tdw
10.1924 Det No rden fjeldske Dampskibs
selskab, Trondheim for
NOK 590.000, omd Kong Magnus
4.1940 opplagt Sämstad, Gullmarsfj orden
10.1940 Rekv av Den svenske regjeringen
Satt i fart under svensk kontroll
10.1944 Levert tilbake
1.1957 Solgt til opphugging i Belgia for
GBP 33.570
8 ms NORTE
216 brt, 149 nrt 100.5/23.0/10.5 ft
M3 råoljemotor, Svensson
8.1913 Levert fra Gefle Varf & Verkstäder,

1914

Gävle som Fjellvik til H Larsen
m fl, Sandefjord.
Innkjøpt av Lorentzen & Cia,
Oslo, reg Pernambuco, omdøpt
Norte.
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4.1915 Overført til AS Norte (Lorentzen
& Co), Oslo (MLJK)
9.1915 Oppbrakt og senket av tysk under
vannsbåt 13.september 1915 7 n
mil ØNØ av Lindesnes, på reise
Drammen-London med tønnestav.
Besetningen reddet.
MR#.
M

1 dsSOBRAL
2 ds CRATHEUS

Éf
\

i

1914-1917
1914-1917

3 msBRAZIL
MKQW
2368 brt 4800 tdw 308.3/48.1/18.2 ft
2M6 1060 bhk 9 kn Akers-B&W
12.1914 Levert fra Akers Mek Værksted,
Oslo (-362) til Skibs-AS Brazil
(Lorentzen & Co), Oslo
1.1915 AS Ganger Rolf (Fred Olsen),
Oslo
1918 Disp Fred Olsen &Co
2.1929 Kjøpt av AS Sobral (Øivind
Lorentzen), Oslo. omdøpt Rio
1931 Disp Boe & Pedersen
1932 Disp Den Norske Amerikalinje AS
9.1933 Solgt til Cia Argentina de
Navigation Mihanovich Ltda,
Buenos Aires, omdøpt Brazil
4.1942: Sank 9. april 1942 etter kollisjon
med ss Middlesex 3,5 n mil off
Smith Point Light i Chesapeake
Bay på reise New York/Baltimore Buenos Aires.
4
kontr
2900 brt, 5300 tdw, 335.2/48.2/20.5 ft
2M6 1060 bhk Akers-B&W - 2 prop
Bestilt i 1913 av H Kiær & Co, Drammen,
overdratt 1914 til Skibs-AS Brazil (Lorent
zen & Co), Oslo. Skulle få navnet Penedo.
Solgt desember 1914 til Fred Olsen, Oslo
1.1916 Levert fra Akers Mek Verksted,
Oslo (-366) som Bayard til AS
Bonheur (Fred Olsen), Oslo
1918 Disp Fred Olsen &Co
11.1918 Ommålt til hikket shelterdecker:
4111 brt, 6090 tdw, 29.5 ft
10.1933 Solgt til SA Impostadora y
Exportadora de la Patagonia,
Buenos Aires, omdøpt Argentina
1962 Botachelli SA de Navegacion,
Buenos Aires
4.1962 Strandet 11.april 1962 off Parana
gua, Brasil på reise ArgentinaParanagua med hvete. Brakt flott
2. mai 1962, men gikk på grunn på
ny, brakk i to 8. mai, totalforlis.

Fortsettelsefølger....

Museumsstyrer Henrik Karlssonforteller interesserte østlendinger om Ålands maritime tradisjoner.

m
Reiserapport og foto ved Harald Bjørkli
Entur”
tur trenger
til det store
utlandet For
for vår
”Gutta
på
planlegging.
del ble
årets tur planlagt 30.april 2000 da vi satt på
brygga i Stockholm og så Vikingline båtene
gå til Åland. Dit drar vi neste gang, var det en
som foreslo. Og slik ble det. Via Internett fikk
jeg kontakt med Flenrik Karlsson, direktøren
for Åland sjøfartsmuseum. Han fikk ordnet
en del praktisk ting til oss, slikt som overnatting og åpning av Pommern.
Følgende stilte opp: Arne Fiarsund, Per Erik
Johnsen, Asbjørn Karlsberg, Johan Remen
samt undertegnede som var reiseleder.
Ruteplanen så slik ut: Avgang Oslo 27. april
Id 0909, tog bytter i Kongsvinger og Karlstad
ank. Stockholm kl 1529. Takket være
skinnearbeid mellom Sørumsand og Årnes ble
det isteden fire tog og to busser. Ankomst ca
3 timer senere enn planlagt. Men pytt, vi
skulle overnatte på m/s Rygerfjord (ex
Kvinnherad) og den stikker ikke av.
(http://www.rygerfjord.se). Dessverre fikk vi
ikke Rygerfjord, men derimot Rygerfjord 2, et
tidligere polsk Flotell.
Neste etappe var avgang med m/s Isabella
kl 0750 til Mariehamn. Og en tur i strålende
solskinn til Mariehamn gjennom Stockholm
skjærgård etc, Kr 99.- tur/ retur. Båten har
taxftee, og det er ingen ulempe. Ankomst
Mariehamn kl 1410, lokal tid (1 time frem).
Vi skulle bo ombord i Skonnerten Linden som
lå i Sjøkvarteret. Og dit kom vi etter en
spasertur på knappe to km. Linden er en
tremastet skonnert bygd i 1996 basert på en
original fra 1920, lengde 48 meter. Vi fikk to
flotte 4 mann lugarer utstyrt med dusj/wc og
i tillegg var det naturligvis badstue om bord.
Sjøkvarteret var verftsområde i Mariehamn.
Vedlikehold av tradisjonelle fartøy, og noen lå
inne for klargjøring til seilas fra 1. mai. Rett
over for oss, 50 meter unna, lå et vidunder i
flytedokk; Barken Sigyn bygd i Göteborg
1887 av tre, 45 m lang og 550 tdw.

Kondemnert
i 1913,
til skonnert
og
solgt
til Åland.
Siste ombygd
seilas i 1937,
museums
fartøy i Åbo siden 1939.
Det å kunne gå rundt i et nesten intakt
seilskip fra 1800 tallet, å kunne besøke ruff
og kahytt slik det opprinnelig var, var i alle
fall for meg en stor opplevelse. Det spørs om
dette ikke er det eldste bevarte handelsfartøy
i Norden, et godt eksempel på norske seilskip
fra samme tid.
Søndag morgen opprant nesten like nydelig
som de andre dagene. Etter en utmerket
frokost ble kursen satt for Sjøfartsmuseet og
vår guide Henrik Karlsson.
La det bare være sagt med en gang, et utrolig
museum! Er du interessert i seilskute historie
og litt dampskips historie, dra til Mariehamn,
du kan jo begynne her:
http://www.maritime-museum.aiand.fi/
Du blir helt overveldet, og Henrik Karlsson
kunne sine saker. Jeg tror nesten han kjenner
historiene om alle Mariehamns seilskip.
Skutemodeller, målerier og Gallionsfigurer
over alt. Men først og fremst museets stolthelt:
Kahytten til den 4 mastede stålbarken
Herzogin Cecilie fullt inntakt i original stand
med mahogni og plysj,
Neste besøk, stålbarken Pommern. Også
den i original stand, og jeg tror fullt seilbar.
Men hvem kan hanskes med et seilskip på
4000 tdw, 94 m lang i dag, titen hjelpe-motor? Båten er bygd i 1905 og er verdens eneste
intakte i sitt slag. Ett seilskip på 94 meter er
stort. Spesielt i lasterommet,
Mandag var avreise dag. Første en liten tur
om bord på Sigyn igjen. Deretter til Sjøfarts
museet igjen for få med alt innen ferga Isabella
gikk kl 1450. Tilbake til Stockholm, etterfyll
av taxftee kvoten etc. Overnatting ombord i
Rygerfjord 2og hjem neste dag kl 1442.
Se Arne Harsunds video fra turen på NSS
0 møtet 24. november! Neste år er det
Helsingborg/Helsingør/Ebeltoft.
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Søstrene Vela og Lynx introduserte nye former i godsrutefarte. Her er Lynx for inngående til Rotterdam, med oransje skrog og
Bergenskes tre ringer i skorsteinen. Waterweg Fotos
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TTtter mange år i godsrutefartpå kysten harflere sideportskip i det sisteförsvunnet til nyejaktmarker. Det var
L -> Fosen Mek Verksteder som i 1974 innledet serien av nokså like godsruteskip med innredningforut, maski
neri akter, med sideport midtskips og tungløft for containere. Denne skipstypen har kommet til å dominere
rutefarten på kysten og de nærefarvann.
Fosen kom først til å levere to søsterskip
til Det Bergenske Dampskibsselskab i
0
r
sameie med andre (Vela-typen) og deretter fem noe kortere men drektigere skip,
°
r
Fjell-typen, til Bergenske/Nordenfieldske,
; , r ,
0
;
Nord-Poolen og Stavangerske.
ö
°
Men også flere verft kom til å bygge slike
0
r
0 r
skip for Nord-Poolen-rederiene, for
r
.
Stavangerske, Veritas-ruten og Møre0
b
rutene. Fra Vela ble levert i november
1974 kom det ialt 12 slike karakteristiske
norske godsruteskip, med Victyoriahamn
som , det, siste. i 1986.
fikk
„, . , Dessuten
,
, , Bergenske/Nordenfjeldske bygget to adskillig
større eksemplarer som også hadde ro/ro
fasiliteter, Canis og Cometa. Vi skal i denne
artikkelen se på de to fotløperne og de
em søstrene fra Fosen.

levert
skip
1974/75
Vela-typen
NordPool-typen 1976/78

SøStfC til Bergenske
TZ/
T
> , ,
, c
A/f >
Vela og Lynx ble bygget ved Fosen Mek.
yerksted { 1974 og 1975 Begge båtene
L,
•
•b
0 .
n
bie satt mn i Bergenske sme ruter mellom
, r KT
clVest-Norge og Kontinentet og StorbntanT,
irn
tt>
i
j
ma. 1 begge tilreller stod Bergenske med
•
i-r
l
40 prosent i skipene, mens dnlt og be• li •
• •
mannmg ble ivaretatt av majontetseierne,
L lij • Aimi-i
cjc
henholdsvis Alt Utkilen og Sigmund Steli r imo
°
nersen. Begge ble tra 1979 tatt pa 1 0 av
.
l-j i i
det nye samarbeidsselskapet Nor-Oargo,
•
r,
i
-k T . cu i -ri
eiet av Bergenske og Nordentjeldske i tellesskap men ble tidlig på 80 tallet utleid
• . > , rederier.
.
til•, islandske

1 trafikk i Middelhavet/Svartehavet. Høs
ten 1995 ble hun kjøpt tilbake til Norge
’ r
°
igjen og fikk navnet Lena . Båten gikk i
rute for DK-NOR, noe som også omfat
0
tet turer med saltfisk til Portugal. De siste
o
7
årene seilte båten en del i løsfart og gikk
.
.
. 0
bl.a. avløsning for Stream-Line i 1999.
0
Også for Sea-Trans var båten vikar i ruta
0
for Trans Fjell en kort periode. Båten har
o
J .
r
nå fått ny eier etter konkursen i august
'
o
0
2000. Nå er planen å isolere båten for
r
frysefart/stykkgods og containerfart mel
1
7 r
,
om Murmansk, Norskekysten og Eng
land/Kontinentet
,
.
., for CTG rpå Sortland.
I skrivende stund ligger båten ved Vaagen
Verft på Kyrksæterøra for div. arbeid.

Vela.
£tter endt mtrfart for BDS og Nor. Cargo
havnet båten på Island vinteren 1983.
Omlag ti år senere, i 1993 er hun havnet

brt/tdw
492/1118
494/1240

Tekniske detaljer
skrog dimensjoner
76.01/13.53/7.22
69.61/14.53/7.19

Lynx
Som sin søster Vela havnet også Lynx på
Island i 1980 etter endt rutefart for BDS/

lasterom
3700 kbm
4150 kbm

maskineri
2250 bhk Wichmann
3000 bhk Wichmann
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Nor-Cargo. Etter vel 12 år, i februar 1992
ble båten kjøpt tilbake til Norge. Siden
hun kom tilbake har båten seilt med salt
fisk sørover til Portugal og stykkgods/con
tainere for DK-NOR ruta på nordgående
mellom Spania,Danmark og Norge.
På senhösten i 2000 var båten på verk
sted hos Kvernhusvik Verft på Hitra. Da
ble tungløft-riggen fjernet helt. Båten skal
få en kran på dekk til erstatning.
VELA
Levert fra Fosen Mek. Verksteder, Rissa som
bygg nr. 12 til K/S A/S Star Straum (Alf
Utkilen 60% og BDS 40%). Utleid til BDS
på t/c for 10 år.
1979
Overtført til t/c med Nor-Cargo
11.1983Utleid ril Skipautgerd Rikisins,
Reykjavik og omdøpt til Hekla
7.1984 Solgt til samme rederi.
1992
Omdøpt Biirfell.
1993
Overført Skipautgerd Rikisins RIKISSKIP, Akureyri, Island og
omdøpt til Katla.
1993
Solgt til Samico Navigation
Co.,Ltd. (c/o Neveen, Kypros)
reg. San Lorenzo, Honduras og
omdøpt til Nour Han. I rutetrafikk
Svartehavet - Østre Middelhav.

Gullholm, ex Lynx, på vei under Sotrcibroen 24. april 1999, kort etter omdøpning.
Foto OleJakob Dingen
Murmansk-Grimsby-Rotterdam.
Avgikk Vaagen Verft på Kyrksæterøra 27. april som Barøy
til Murmansk og låstet. Skipet har
fått ny kran på akterdekk ,18m
lengde og løfter 15 tonn -enav de
gamle kranene som ble tatt i land
fra hurtigruteskipet "Midnatsol"
for noen år tilbake.
LYNX

24.8.1995 Innkjøpt av Lena AS (Roald
Hamnes, Trondheim) og gitt
navnet Lena.
Innsatt i DK-NOR sine ruter.

23.03.1999 Nytt nasjonalitetsbevis og

Bygget ved Fosen Mek, Fevåg som bygg nr.
14. Overtalt som Lynx av K/S AIS Star-Sig.
(60% Stenersen og 40% BDS),drift av Rede
riet
riet Stenersen
Stenersen AS.
AS.

8.2000 Rederiet konkurs og båten lagt i ro
på Kyrksæterøra.
29.11.2000 Innkjøpt av Kystfrakt AS (Arnt
Wæraas) i Hammerfest.
Planlagt å bygges om til frysebåt
og settes i fart for CTG i rute

NordPool-Serieil
.
,
Etter Veta og Lynx hkk Bergenske og
J
&
&
Nordenfjeldske sammen med den tyske
partner Ernst Russ om etablering av et
felles selskap for rutefarten mellom Vest-

r

n
1'

hjemsted endret til Namsos.

Seilte på t/c i Bergenskes ruter i 5 år. Innsatt i
r n
a
i
XT
i t
ruterart Bergen - Amsterdam - Newcastle. 1
1979 overført til rute mellom Hamburg og
Vest-Norge. Fra mai 1979 overført til t/c med
Nor-Cargo. Fra 1980 utleid til Island.

NORD-POOL-Type

l

4.1982 Solgt dl Skipautgerd Rikisins,
Reykjavik og omdøpt Askja.
2.1992 Kjøpt tilbake dl Norge av Scandic
Marine AS, Tromsø (Lars Holm
Shipping) og fikk tilbake navnet
Lynx. Satt i fart mellom Nord-Norge
og Portugal med saltfisk.
17.12.1998 Overtatt av Gravik Sjøtransport
A/S, Kolvereid.
13.03.1999 Nytt navn Gullholm.
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Fjord skullefar et
omflakkende liv under navn
som Isberg, Studlafoss, Ice
Bird og Sfinxfør den fikk
tilbake døpenavnet. Foto
Dag Bakka Jr

Norge og Hamburg. Den Norsk-Tyske
Hamburg Linje ble etablert i 1975 og
kontraherte to skip fra Fosen. Det dreide
seg om en investering på 25 millioner kro
ner per skip, og rederiene gikk sammen
om eierskap med 1/3 på hver. Det ble
besluttet at det ene skipet skulle føre tysk
og det andre norsk flagg.
Fjell, levert i juli 1976 fikk tysk flagg
og besetning, mens driften av Fjord le
vert i oktober 1976 ble ivaretatt av Nord
enfjeldske. I forhold til Vela-klassen var
de nye noe kortere og bredere og hadde
større kapasitet og bedre fart.
På de samme tegninger fikk rederier i
Nord-Poolen, samarbeidsselskapet for
kystrutefarten, bygget to skip i 1977,
Porsøy til Ofotens Dampskibsselskap og
NordværtA Det Nordlandske Dampskibs
selskap, mens konkurrenten Det Stavang
erske Dampskibsselskab året etter fikk
levert Rogaland. Porsøy og Nordvær skilte
seg fra de tre ved å ha Normo-maskin i
stedet for Wichmann.

Fjords omflakkende liv
Fjord er den båten som har hatt den mest
omflakkende tilværelsen. I august 1986
ble hun tatt ut av ruta mellom Trond
heim/Ålesund/Bergen - Hamburg og
solgt til Island. Båten ble omdøpt til Is
berg.
Første islandske eier, OK H/f, Kopa
vagur var et saltfisk-kompani. De isolerte
båten for fisketransport. Skipet gikk i fart
mellom Island - Danmark med avstikkere
til Hamburg. Båten fraktet hovedsaklig
fryselast og fiskeavfall på tur fra Island.
På retur bestod lasten av stykkgods, biler,

Ice Bird, ex Fjords omflakkende liv
I 1992 var hun bl.a. i fart mellom Barbados,St. Vincent,Trinidad,Tobago og Jamaica.
April 1993 var skipet innom Port Royal, Coana, Miami, Georgetown og New Jersey.
For året 1994 har vi følgende bruddstykker;:
18.09.94 lå hun til reparasjon på Jamaica.
I oktober var skipet innom Baramos, Trinidad, Puerto Rico, St.Kitts,
Kuraso, Port Royal m.fl.
11.12.94 var skipet på tur fra Savannah til Georgetown.
For perioden 7.januar - 6.mars 1995 gjengir vi utdrag fra maskindagboken.
070195:
På reise Savannah - Georgetown
080195:
Ankom Georgetown kl. 11.50
090195:
Kai Georgetown
100195:
Byttet lastekai kl. 12.50 fra G.N.E.C til Baramas
110195:
Ank.kl. 13.00 til G.N.E.C
Avg.kl. 15.45 fra Georgetown
120195-140195: På reise Georgetown-Puerto Rico
150195:
Anløp Puerto Rico fra kl. 13.00-20.12
160195-190195: På reise Puerto Rico-Savannah
200195:
Ankom Savannah kl. 1900 (Los ombord kl. 14.31)
210195-220195: Savannah, langs kai
230195:
Avg. 00.30 fra Savannah
240195-290195: På reise Savannah-Georgetown
300195:
Ank. 09.30 til Georgetown (Los ombord kl.09.15)
(Hovedmaskin stoppet kl. 10.00)
310195-010295: Georgetown, langs kai
020295:
Sveiset crack på sideporten (side door ramp)
030295:
kl.04.20 start hovedmaskin kl.06.52 bro informert om maskintrøbbel, kl.06.55 nødstopp hovedmaskin. Avgang utsatt. Maskinrep.
040295:
langs kai i Georgetown, maskinrep.
050295:
Avg. Georgetown kl. 14.48
060295-120295: På reise Georgetown-Savannah
130295:
Savannah, ankomst ettermiddag
140295-160295: Savannah, langs kai
170295:
Hydrolikksylinder sideport reparert av servicefolk fra land.
180295:
Avgikk Savannah kl. 21.00
190295-210295: På reise Savannah-Georgetown
220295:
Undervegs, stopp hovedmaskin fra kl.21.50-22.38
230295-270295: På reise Savannah-Georgetown
280295:
Ank. Georgetown kl. 00.40
010395:
Langs kai, Georgetown
020395:
Avg. kl. 15.15 fra Georgetown
030395-060395; På reise Georgetown-Savannah
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tidvis gravemaskiner og post. I 1989 ble
frysekapasiteten tredoblet. Skipet gikk
dette året bl.a. i fart mellom Island Grimsby - Rotterdam - Cuxhafen.
I 1990 ble skipet solgt til H/f
Eimskipafelag Islands (Eimskip) i Reykja
vik og omdøpt til Studlafoss. Hun gikk i
fart på selskapets rute Island - Færøyene
- Immingham - Rotterdam. Skipet anløp
også tidvis Hamburg på denne ruta. Ski
pet gikk i denne farten i 2 år inntil hun i
1992 havnet i Mellom-Amerika.
I 1992 ble skipet kjøpt av et kyprio
tisk selskap, Vespucci Marine Co. Ltd.
Båten skiftet navn til Ice Bird og gikk i
fart mellom USA-østkyst og øyene i Ka
ribien. Lasten var hovedsaklig frossen
kylling, containere, KLB and skogs
produkter.
I juni 1995 ble skipet kjøpt tilbake til
Norge. Ny eier var Nordic Marine As v/
Lars Holm Shipping As, Tromsø. Skipet
skiftet navn til Sfinx. Hun ble hentet i
Trinidad av kapt. Harald Heitmann og
o.stm. Bernt Kibsgård. Sammen med øv
rig mannskap seilte de henne hjemover. I
den engelske kanal hadde de problem
med ene kjøleren på maskina. De var nødt
til å anløpe havn og få assistanse fra land.
Etter at kjøleren var reparert fortsatte bå
ten til Norge.
Sfitnx seilte omlag et år i DK-NOR
ruta. Hun gikk bl.a. i sukker-fart og med
klippfisk til Portugal. I 1997 begynte bå
ten å seile for Vesterålen Shipping.
I februar 1997 trakk Lars Holm Ship
ping As seg ut på eiersiden og båten ble
overført til nytt eierselskap i Trondheim,
Frostfjord KS v/Stig Johannesen og faren.
Samtidig ble båten overført fra NOR til
NIS.
I periodene 13.05.-20.07.96 og 15.05.25.06.1997 var skipet på t/c til Nor Cargo
og seilte i ruta Ålesund - Hamburg.
Den vanlige Hamburg-båten, Stenfiell
var på verksted hos Western Shiprepair i
Klaipeda. 1 1996 utførte Stenfiell dokking/
klassing i Klaipeda. I 1997 var Stenfiell i
Klaipeda for installering av ny frys samt
dokking før båten ble solgt tilTordenskjold.
I 1997 da Sfinx seilte på Hamburg opp
stod det hylselekkasje på første turen ned
over fra Bergen. I Cuxhafen ble det opp
daget oljefilm på vannet og skipet fikk
seile til Hamburg og tilbake til Norge for
å reparere lekkasjen. Av ulike årsaker ble
feilen ikke rettet, og skipet selte ny tur til
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Hamburg. Da ble båten stoppet i
Cuxhafen nok en gang pga. oljefilm på
vannet. Båten ble beordret på verksted hos
Blom & Voss i Hamburg. Her ble lekka
sjen reparert samt at det ble foretatt klas
sing av båten. Båten fortsatte nordover
igjen og seilte ferdig perioden for NorCargo.
Vel tilbake i Norge mot slutten av juni
1997 låstet Sfinx frossen fisk på norske
kysten for Klaipeda i regi av Vesterålen
Shipping. Vel utlosset i Klaipeda seilte
båten nedover til Hamburg for garanti
reparasjon. I Hamburg ble båten tatt i
arrest pga. utestående krav bl.a. hos Blom
& Voss samt skipshandleren i Hamburg.
Båten låg 3 uker i arrest i Hamburg på
sensommeren. (juli/august). Eierselskapet
Frostfjord KS ble slått konkurs i forbin
delse med denne arresten. Kort tid etter
ble det en avklaring. Frostfjord KS
(samme eier som før konkursen) fikk
overta skipet igjen. Noe senere, i desem
ber 1997 ble skipet overført til Frostfjord
KS v/Polar Shipping As i Trondheim
(samme eiere som for Sfinx) og flagget ut
til Panama. Skipet skiftet nå navn til Fjord.
Fra høsten 1997 til nyttår 1998 gikk
båten for Eimskip i fart mellom USA/
Canada - Norge. Våren 1998 - våren 1999
var skipet på t/c til Eimskip og fra våren
1999 har skipet gått på t/c med Faroe
Ship.
Fjord begynte å seile for AS Faroe Ship i
mars 1999. Fartøyet anløper vanligvis
Hirtshals, Fredericia, København, Lyse
kil, havner i sør- og midt-Norge før over
fart til Færøyene. Båten er innom Sverige
ca. annenhver uke for å hente trelast. På
veg utover fra Danmark har båten med
stykkgods av alle slag. Tilbake fra Færøy-

ene til Danmark seiler båten hovedsaklig
med fisk og fiskefor m.m. På Færøyene
anløpes som oftest Torshavn, Fuglafjord,
Runarvik, Koldafjord, Trangisvåg. Noen
ganger går fartøyet fra Færøyene via Ler
wick (Shetland) eller Scrabster (Skott
land) før retur til Danmark. Ved behov
anløper en havner i Storbritannia, Tysk
land, Nederland og i Østersjøen.
På reise nordover i slutten av januar 2000
kom Fjord ut for uvær. Båten ble utsatt
for stormskader og etterfølgende maskin
skade 30.01.2000. Fartøyet var 1.februar
2000 slept inn til Lerwick, og lossing av
lasten begynte.
Fjord ble liggende til kai i Lerwick i lang
tid for reparasjon av stormskade og mas
kinskade. Motoren var ikke ferdigreparert
før 17.06.2000. Båten var ferdig reparert
29.07.2000.
31.07.2000 begynte Fjord å seile igjen.
En låstet 650 tonn frossen sild i Lerwick,
rett ved kaien der båten hadde lagt til re
parasjon. Lasten ble fraktet til kontinen
tet. I august 2000 ble t/c med Faroe Ship
As fornyet. I begynnelsen av november
låstet båten en tur for Faroe Ship på Is
land for Stettin og Kaliningrad. Båten
losset i Stettin 13.11.2000 og gikk derfrå
om kvelden videre til Kaliningrad for å
losse resten av lasten. Etter ferdig utlossing
gikk hun videre til Klaipeda for div. små
arbeid.
T/C med Faroe Ship ble avsluttet
27.november 2000. Da befant båten seg
i Klaipeda. Etter et kort opphold i
Klaipeda gikk båten til Hirtshals og los
set utstyret til Faroe Ship i begynnelsen
av desember. Så gikk hun to turer med
frossen fisk mellom Shetland og Holland.

Flytende varehus - Sfinx med god dekkslast av containere. Foto via Waterweg Fotos
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i månedsskiftet januar/februar 2001.
Overfarten er ventet å ta 20 dager. Båten
skal gjennom Panamakanalen og til om
bygging på verksted på den siden av SørAmerika. Hun skal brukes i palle-/
containerfart for sine nye eiere.

" '«il

Stenfjell etterforlengelse og med ny kran, i Bekkjarviksundetjuli 1997.
Foto Dag Bakka Jr

På tur nordover fra Holland til Tromsø
gikk Fjord på grunn ved Fiskøya i Tjeld
sundet torsdag 28.12.2000 i 23.30-tiden.
Slepebåten Nordbever seilte fra Lødingen
for å assistere havaristen. Ved 1600-tiden
fredag 29.12.00 ble Fjord trukket av
grunn av slepebåten Nordbever etter at
dykker fra redningsskøyta Dagfinn Paust
hadde sjekket skadene. Det ble oppdaget
hull i noen tørrtanker og båten seilte nord
over til Harstad for verkstedsopphold.
Da hun gikk på grunn var båten på veg
til Tromsø for å laste frossen fisk for CTG.
Fjord gikk til kai ved gamle dampskips
kaien i Harstad etter verkstedsoppholdet
og vår utsendte observerte henne her godt
fortøyd tirsdag 30.januar. Vi vil prøve å
komme tilbake i neste Skipet med mer
om hva som skjer med Fjord.
Hårtværsskade for Stenfjell
Stenfiell ex Fjell ble utsatt for hardt vær
utenfor Esbjerg søndag 25. oktober 1998
på kvelden da skipet var i rute fra Ham
burg til Vestlandet. I styrehuset ble to
vindu slått inn og en rekke av ventilene i
lugarene i forkant av overbygningen ble
også slått inn. Det ble gjort en god del
skade i styrehus og overbygning. Mast
forut i baugen ble bøyd i uværet.
Skipet ble dagen etter tatt inn til Esbjerg
for midlertidig reparasjon. Stenfiell kom
til Bergen 1 .november 1998 og skipet los
set ut ved Dokken 02.11.98. Skipet ble
forhalt til N.Tollbukai på ettermiddagen
02.11.98 og 06.11.98 ble skipet seilt til
verksted hos Kopervik Slipp, Karmøy.
Skipet har bl.a. skiftet hele frontplaten
under styrehuset og det er bygget nytt
styrehus med lukkede brovinger. Innred
ning i styrehus, på lugarer og i bysse /

messe er fornyet etter at mesteparten ble
ødelagt. Skipet ble prøvekjørt en del da
ger i området Karmsundet / Kvitsøy i uke
5/99. Første prøvetur var 31.01.99. Un
der prøvekjøring fredag 05.02.99 fikk ski
pet stopp på hovedmotoren og GreenArc
tic slepte båten tilbake til verkstedet. Lør
dag 06.02.99 var det ny prøvetur og alt
fungerte fint. Skipet forlot Kopervik Slipp
på ettermiddag, var innom Bergen på
kvelden for bunkring før ferden fortsatte
til Ålesund søndag 07.02.99
Hun gikk inn igjen i rute 09.02.99 fra
Ålesund. I den perioden Stenfiell var på
verksted var Green Atlantic innleid til
Hamburg-ruta.

Rogaland til Tahiti
Rogaland er solgt til samme rederi på Ta
hiti som eier søstra Nordvær. Planen var
at skipet skulle ut av rute og gå fra Norge

M/S FJELL
1.7.1976: Levert som Fjell fra Fosen Mek.
Verksted, Rissa som bygg nr. 17
til K/S Hamburglinjen A/S &
Co., Trondheim. Skipet ble
registrert i Hamburg.
Inn i rute mellom Hamburg Bergen/Trondheim
7.1981: Rederiet oppløst. Inn i Nor
Cargos rutenett på t/c for en
periode på 6 år
31.1.1986 Solgt til Rederiet Stenersen AS,
Bergen med 3 års t/c tilbake.
Omdøpt ril Stenfiell
30.12.1987 Overført fra K/S A/S Stenfjell
(Rederiet Stenersen A/S) til KS
AS Stenship (Rederiet Stenersen
AS), Bergen
1989:
Forlenger ved polsk verft. Ny
loa: 87,oo m. Dwt endret til
2360. Ny 40 tonns kran.
17.04.1990 Innført i NIS.
11.09.1990 Ommålt til 2818 brt.
4.1997

2000:

Solgt til Tordenskjold Liners AS,
Bergen med fortsatt t/c til NorCargo for ca. 3 år.
T/C med Nor-Cargo forlenger for
1 år. Skipet seiler fortsatt i rute
Hamburg - Bergen/Ålesund.

M/S FJORD
23.10.1976 Levert som Fjord fra Fosen
Mek. Verksted, Rissa / Fevåg
som bnr. 18 til K/S
Hamburglinjen AS & Co
(NFDS), Trondheim.
Skroget ble bygget ved
Myklebust Mek. Verksted,

Nord-Poolens Nordvær ble i 1988 solgt til Egersund ogftkk navnet Nordic. Senerefant den
veten til Polynesia. Waterweg Fotos
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Gurskebotn som bnr.2 Båten
registrert i Trondheim.
Inn i rute mellom Hamburg Bergen/Trondheim
7.1981 Utleid til K/S Nordpoolen A/S
med BDS som disponent.
Erstattet Leo i kystrutene.
9.1985 Disponentansvaret overført
NFDS.
28.08.1986 Solgt til OKH/f, Isafjord,
Island og omdøpt til Isberg.
Lasterom isolert for fisketransport.
1988:
Ny 12 syl. 4-takts MAN dieselmotor installert, 2940 bhk ved
1000 o/min. Fart 14 knop.
19.06.1990 Solgt til Eimskipafelag Islands
Hf, Reykjavik og omdøpt
Studlafoss. Ommålt: 1560 dwt.
9.1992 Solgt til Vespucci Marine Co.
Ltd., Limassol,Kypros. Omdøpt
til Ice Bird.
I fart på Mellom-Amerika med
Bergen Ship Management,
Savannah som driftsansvarlig.
30.6.1995 Solgt til Nordic Marine v/Lars
Holm Shipping AS,Tromsø
Omdøpt Sfinx.
Ommålt: 2062 brt, 1154 nrt.
Satt inn i DK-Nor ruta.
2.1997 Solgt Frostfjord KS, Trondheim
Overført til NIS.
12.1997: Endret navn til Fjord. Utflagget
til Panama. Eier fortsatt
Frostfjord KS (Polar Shipping
AS), Trondheim.

M/S PORSØY
30.6.1977 Levert som Porsøy fra Fosen
Mek Verksteder som bygg nr. 19
til Ofotens D/S, Narvik
Satt inn i kystsamseilingen NordPoolen, i rute Oslo-Kirkenes.
6.6.1981 Solgt/overført til K/S NordPoolen A/S. Samme rute.
31.7.1990 Solgt/overført til K/S Nor-Cargo
A/S, Trondheim
31.12.1991 Solgt til Simon Møkster,
Stavanger og utleid til Nor-Cargo
1.1992 Endret hjemsted fra Trondheim
til Stavanger
17.8.1992 Kantret i flytedokken ved Aas
Mek.Verksted A/S, Vestnes
Brakt flott umiddelbart.
17.9.1993 Overført til Simon Møkster
Shipping A/S, Stavanger. Fortsatt
utleid til Nor-Cargo.
1997:
Fortsatt i rute for Nor-Cargo. Nå
Stavanger/Sandnes - Tromsø
5-1998 Solgt til Porsøy AS, Hammerfest
(AS Hammefest Kysttransport)
Endret hjemsted til Hammerfest.
Ut av Nor-Cargo. Satt i fart for
CTG/Sortland mellom
Murmansk- England-Rotterdam.
3.1999 Utflagget til St. Vincent and the
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2000:

Grenadines, hjemsted Kingstown.
Eier: Porsøy AS, Hammerfest
Fortsatt i fart for CTG, Sortland i
rute Murmansk-EnglandRotterdam

M/S NORDVÆR
1.10.1977 Levert av som Nordvar fra
Fosen Mek Verksteder, Rissa
bygg nr. 20 til Det Nordlandske
Dampskibsselskab A/S, Bodø
Satt inn i rute Oslo - Kirkenes i
kystsamseilingen Nord-Poolen.
1.1.1981 Overtatt/overført til A/S Saltens
D.S, Bodø ved fusjon
6.1981 Solgt/overført til K/S NordPoolen A/S, Trondheim
Samme ruteopplegg.
9.1982 Ferdig forlenger ved Tyne ShipShip
repair Ltd., Newcastle
Ny tonnasje: 688 brt, 373 nrt,
1570 dwt. Ny loa: 86,9 meter
2.6.1988 Solgt til Skips A/S Eigerøy (Odd
H. Torjusen A/S),Egersund
Omdøpt til Nordic. Endret
hjemsted fra Bodø til Egersund.
På 5 års t/c til P/F Star Shipping,
Færøyene.
6.1988 Overført til NIS.
29.8.19890mmålr. Ny tonnasje.: 1165 brt,
762 nrt, 2025 dwt.
12.1992 Solgt til Cie. Francaise Maritime
de Tahiti, Papeete - Tahiti
(Fransk Polynesia). Omdøpt til
Tapore VI.
Hjemsted endret til Papeete
2000:
Fortsatt i tjeneste for samme eier.
Lokalfart.
M/S ROGALAND
21.7.1978 Levert som Rogaland fra Fosen
Mek. Verksteder, Rissa som bygg
nr. 21 til Det Stavangerske

Det VcLT RoSS^
1 Dmgods i SKIPET 4.2000 på side 31
var det et bilde av en eldre stålbåt på ca
100 fot, trolig fotografert i Stavanger.
Ingvar Alvestad kjenner båten igjen og
mener uten snev av tvil at det må være
Ross.
Båten var b>Tget På Fredriksstad mek
Verksted i 1896 som Onsø og gikk senere
som Tmflk 4°g Standard /, før den i
1950/51 ble forlenger og motorisert. Eier
På 5 °'tallet var Sven Bnms0’ Stavanger.
Båten står fremdeles i Norges Skips
liste’ eiet av Vikna Siøfart ' Rørvik med
kallesignal LEXX, men er i våre dagers
register blitt 100 år Fngre enn den er‘

Dampskibsselskab, Stavanger
Inn i godsrute mellom
Trondheim og Göteborg.
10.1981: Ferdig forlenget i Danmark. Ny
loa: 80,4 m. Ny tonnasje: 635
brt,332 nrt, 1244 dwt.
19.8.1986 Grunnstøtte på Galten varde
(ved Stokksund) på tur til
Tromsø. Til Trønderverftet,
Hommelvik for reparasjon
23.12.1991 Solgt til K/S A/S Tananger,
Bergen (Rederiet Harald Sætre
A/S,Bergen og DSD,Stavanger)
3.1.1992 Hjemsted endret til Bergen
1994
På t/c til K/S Nor-Cargo A/S,
Trondheim for ruten Hirtshals Trondheim.
Ommålt: 2420 brt, 726 nrt.
2000:
Fortsatt i samme eie i ruten
Hirtshals - Tromsø.
1.2001 Solgt til Thaiti.

Stavangerskes Rogaland over Sletta 14. mars 2000, fotografert av Alf] Kristiansen.
Fra våre kalde kysterfrister skipet nå en varmere tilværelse i Polynesia.
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Befraktningsavtaler inngått under Suez-bommen i 1956/57 kom til åfa langvarig effekt. P Meyers turbintanker Havkong på 41.750 tdw ble levert
fra Götaverken i oktober 1959 og gikk innpå et gullkantet 5-års certeparti til Caltex. Skyfotos

Av Dag Bakka Jr
* M Ire ganger i vår nyere sjøfartshistorie har gode tider resultert i rekordstore kontraheringer som medfallende
Å. marked har utløst avbestilling og omlegging av kontrakter. Første gang var etter Første verdenskrig, andre
gang under tilbakefallet etter Suez-boomen sistpå 50-tallet og sist under shipping-krisen på 70-tallet.
Som regel vil gode tider stimulere til nye investeringer, og i ogfor segfornuftige nyhygningsprosjekter kan vise
seg å bli risikable når mange følger etter. Ved økonomiske tilbakeslag og enda verre ved strukturendringer i
verdensøkonomien, kan hele grunnlagetfor moderne skip bli kullkastet. Rederier som ikke har sikret beskjefti
gelsefor nye skip vil i slike situasjoner måtte revurdere prosjektene på ny, hvor valget gjerne vil stå mellom åfå
levert et nytt og kostbart skip på et dårlig marked, ellerfinne på noe annet.
Dette «noe annet» vilgjerne vare å gå den tunge vei tilbake til verftet ogforhandle om utsettelse av byggingen,
omlegging av kontrakten til å gjelde en annen størrelse eller skipstype, eller ganske enkelt avbestilling. Slike
nødløsninger kan koste rederiet dyrt, og spørsmålet vil gjerne vare hva som blir det rimeligste - åta levering av
skipet med muligheter for fremtidige inntekter, eller å ta et økonomisk tap ved å avbestille. Historien viser
mange slike «cash drains», hvor verdier og opparbeidet egenkapital har gått tapt underforsøkene på å rette opp
uheldige kontraheringer.
Denne artikkelen bygget på en om-fattende registrering av norske kontraheringer i etterkrigstiden, hvor jeg har
forsøkt å bygge opp en tidsserie for skipskontrakter. Tidspunktet for kontra-hering setter skipet inn i sin rette sam-menheng, forteller om rederienes valg av skipstype, størrelse og økonomiske forpliktelser, og må ses i relasjon til befraktningsopplegg. Jeg har her bygget på åpne kilder, rapporteringer i sam-tidens aviser og

fagtidsskrifter, supplert av nærmere detaljer fra rederienes årsberetninger,
jubileumsbøker og en lang rekke andre
kilder. En gjennom-gang av Handelsdepartementets lisens-tildeling ville ha
vært interessant, men ville trolig ikke ha
forandret vesentlig på konklusjonene.
Det er imidlertid endel usikkerhetsmomenter, spesielt knyttet til opsjonskontrakter inngått vinteren 1956/57, hvor
det kan være vanskelig å skjeldne mellom

virkelige kontrakter og inten-sjonsavtaler.
Som hovedregel har jeg bare holdt meg
til kontrakter som er tildelt byggenum
mer.
Suez-boomen
Suez-boomen høsten 1956 er den enkle
benevnelse på en syklisk markedsopp
gang som kulminerte med en politisk krise
og krig i Midt-Østen, noe som igjen
avfødte en overkontrahering som kom til

— SKIPET NR. 2 - 2001
å legge en demper på tank-markedet for
mange år fremover.
Krigen i Korea i 1950/52 hadde skapt
en lignende boom for skipsfarten, da nor
ske rederier fikk igjen bestille skip etter
noen års kontraheringsstopp. Mar-kedet
fait deretter i 1953, og året etter kunne
en på ny se skip i opplag i kystbyene.
Veksten i verdenshandelen, samtidig med
at eldre skip gikk ut, førte til våknende
kontraheringsinteresse fra 1954. Skips
typene som norske rederier nå interesserte
seg for var gjerne tørrlastskip rundt
12.500 tdw, beregnet på avløsning av de
aldrende Liberty-skip, og tankskip rundt
19.000 tdw, alternativt på 33.000 tdw
som ble ansett som tidens supertankere.
Markeds-nivået tok seg opp ut gjennom
1955 og inn i 1956, og de store oljesel
skapene kom igjen i markedet for å sikre
seg skip på lange certepartier.
Politisk spenning rundt kontrollen av
Suezkanalen sommeren 1956 førte til at
det allerede sterke markedet toppet seg i
«all-time high» fraktnivå. Bakgrunnen var
Egypts beslutning 26. juli om å nasjona
lisere Suezkanalselskapet som var på bri
tiske og franske hender. Etter en intens
diplomatisk virksomhet hvor også FN ble
trukket inn og hvor det en tid ble for
handlet om internasjonal kontroll over
kanalen, slo Israel til mot Egypt 29. ok
tober. Storbritannia og Frankrike la ned
ultimatum om våpen-tilstand, noe Israel
aksepterte etter å ha trengt egypterne til
bake på Sinai, og Egypt svarte med å blok
kere kanalen og å bryte den diplomatiske
forbindelse med vestmarktene. Dagen et
ter gikk britiske og franske fly til angrep
mot egyptiske mål, og 5. november be
satte fallskjermsoldater deler av kanal
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Shelterdeckeren Elin Hope tilhørende Jacob Kjøde AS, Bergen, var egentlig kontrahert som et
19500-tonns tankskip ved De Hoop-verfietpå ettersommeren 1956. I mangel av
bejraktningskontrakt ble skipet gjort om til tørrlastskip på 13.000 tdw og levert i desember 1961.
Skipet seilte under norskflagg til 1970, da det ble solgt til China.
Foto A Duncan

sonen. Etter amerikansk press og etter at
FN hadde vedtatt resolusjoner mot den
britisk-franske aksjonen ble den avblåst
7. november.
Tretten skip var på vei gjennom kana
len da den ble stengt, deriblant to nor
ske, tankskipene Hektoria og Eli Knutsen.
De slapp unna krigshandlinger men ble
liggende innestengt i etpar måneder. Ka
nalen ble gjenåpnet for trafikk 7. mars
1957.
Suez-krisen og stengningen av kanalen
hadde satt et sterkt press på tank-marke
det, hvor oljeselskapene nærmest hand
let i panikk for å sikre seg tonnasje. Høs
ten 1956 og vinteren 1956/57 opplevde
derfor en voldsom kontra-heringsbølge på
toppen av et allerede betydelig kontra
heringsvolum, hvor oljeselskapene med
Shell i spissen sluttet inn tankskip på 5/

AS Thor Dahl bestilte høsten 1956et 40.600-tonns tankskip på Framnæs mek Verksted i
Sandefjord. I lys av markedsutviklingen ble det i stedet besluttet å bygge skipet som linjeskip på
8700 tdw, levert ijuni 1960 som Thorstream. Foto via John Clarkson

7-års certe-partier for levering flere år
fremover. Og det dreide seg om store skip
opptil 50.000 tdw, med en håndfull gi
ganter på 65.000 tdw for norsk regning.
Verkstedene benyttet anledningen til å
belegge kapasiteten for mange år frem
over og satset på store investeringer i ut
videlser. Akergruppen, Fredriksstad Mek
Verksted, Marinens Hovedverft, Kaldnes,
Framnæs, Kristiansand, Rosenberg og
Bergens Mek Yerksteder var særlige ak
tive med tankbestillinger.
Våren 1957 var det tydelig at festen var
over. Suezkanalen ble gjenåpnet, olje-sel
skapene hadde forlengst satt stopp for
flere tidscertepartier, og da skips-meglerne
ved utgangen av året kunne telle opp
kontraktmassen i verden kom de til 34.5
millioner brt, tilsvarende 29 prosent av
den seilende verdensflåte.
For norsk regning var det bestilt nesten
500 skip siden oppsvinget tok til i 1955.
Nedbrutt i kvartalsvise kontraheringer av
skip over 1000 tdw får vi følgende bilde:
Tank Tørr-

Tørr-

Sum

>4000
1. kvartal 1955 7
16
3
2.
«
20
10
6
3.
«
20 26
5
4.
«
22 25
9
1. kvartal 1956 10
19
1
2.
«
26 40
4
3.
«
28 26
10
4.
«
31
39
1
1. kvartal 1957 33 26
6
2.
«
4
9
3
3.
«
2
4.
«
...

26
36
51
56
30
70
64
71
65
16
2
o
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Tank Rex pi 49.500 tdw levertfira Fredriksstad Mek Verksted i oktober 1963 til Sigurd Herlofson & Co kom til å bli det enestefullførte av fire
søsterskip bestilt vinteren 1956/57. Også Jacob Kjøde, Olsen dr Ugelstad og Hjalmar Bjørge - gamle kunder ved FMV - hadde tegnet kontrakter
(byggenummer 377-379), men hadde ikke sikret beskjefiigelsefør markedet raste. Bjørges kontrakt ble levert som produkt-tanker Granheim i 1964,
mens de to andre ble kansellert. Leveransefoto fra verftet.

Tilsammen dreide det seg om 487 kontrakter. En god del kontrakter ble lagt om
i løpet av 1956, vesentlig i retning av
større tankskip, men disse vil vi se bort
fra her.
Ifølge Handelsdepartements tall per
1.10 1957 var det utestående kontrakter
for 5.583.000 brt for norsk regning, altså
tilsvarende 59,5 prosent av den seilende
flåte. Den norske andel utgjorde 16,85
prosent av alle tank-kontrakter og 14,9
prosent av tørrlast-kontrakter. Dette var
vesentlig høyere enn Norges andel av
verdensflåten som lå på 7,95 prosent.
Konklusjon: Norske rederier hadde satset vesentlig friskere enn konkur-rentene.
Målt i tdw utgjorde de norske kon-traktene per 1. januar 1958 hele 8.330.700
tdw, hvorav 5,68 millioner tdw tankskip.
I 1957 opplevde verden et økonomisk
tilbakeslag, hvor veksten i handelen stagnerte samtidig som ordrebestanden var
rekordstor. Seiv om veksten kom tilbake
i sitt gamle spor etter etpar år, kom skipsfarten til å gjennomgå en krise som ledet
opp til en dyptgripende strukturendring
hvor større skip og mer rasjonelle
skipningsformer overtok på 60-tallet.

Krise og nødstiltak
I september 1957 kom Knutsen-rederi
ets nye Inger Knutsen på 30.020 tdw direkte fra Götaverken hjem til Bøvågen ved
Haugesund for ågå i opplag. Så slett var
markedet at ikke engang den mest moderne supertanker kunne fa endene til å

møtes. Dette bildet illustrerer situasjonen som mange norske rederier befant seg
i etter at markedet hadde fait sammen.
Det positive var at svært mange
nybygninger var sluttet på glimrende certepartier og var sikret gode inntekter
mange år fremover, tankskip sluttet til
oljeselskapet på TC og mange tørr-lastskip befraktet i malmfart og kullskipninger. Men det var også mange skip
som ikke var sikret beskjefiigelse, og hvor
rederiene etterhvert så med bekymring på
mulighetene for lønnsom drift etterhvert
som markedsnivået forble temmelig svakt
godt inn på 60-tallet.
Rederier med ubefraktede ny-bygninger, enten tank eller tørrlast, måtte dessuten innse at nybygnings-prisene sank betraktelig ut gjennom 1958/60 og at ski-

penes markedsverdi sank enda mer. Dette
kunne skape problemer for finansiering
av skipene og derved for rederienes finan
sielle handle-frihet.
Av de svært mange skip som var kontra
bert var det en god del som ble
reforhandlet, konvertert eller kansellert,
tilsammen 73 skip. I tillegg ble 24 tank
kontrakter gjort om til å gjelde større en
heter i förståelse med befrakterne, og 23
tørrlastskip ble endret til til bulkskip av
større tonnasje. Tilsammen ble det gjort
endringer for 135 skip, altså nær 1/4 av
kontraktmassen.
I tall slo dette ganske drastisk ut, da
kontraktsendringene kom til å involvere
rundt 2.5 million tdw og kansellerte kon
trakter alene 776.400 tdw.

fra
Reforhandlete
Konvertert tank > tørrlast

10 skip
23

Tank - øket tonnasje
Konvertert tørrlast
Tørrlast - øket tonnasje
Utsatt levering
Sum
Solgt utlandet
Kansellert

24
6
23
6
89
9
34

til
412.000 tdw
541.600 “
770.700
47.100
315.000
75.000
2.161.400
155.400
762.800

Kildene synes å indikere at de fleste
reforhandlinger fant sted fra slutten av
1958 og i 1959. I flere tilfeller ble inngått enighet mellom rederi og verft om å

“
“
“
“
tdw

447.300 tdw
387.400 “
1.165.700
44.100
370.200
84.700
2.499.400

“
“+ 1 ferge
“
“
tdw

utsette byggingen, gjerne i forbindelse
med endringer i spesifikasjonen Flere
kontrakter ble endret to og tre ganger før
byggingen tok til.

29 —

— SKIPET NR. 2 - 2001
Et eksempel her er byggenummer 141 ved
Moss Værft & Dokk, bestilt i januar 1957
av Odd Berg, Tromsø, som shelterdecker
på 5.800 tdw av verk-stedets standards
type for levering i 1960. Kontrakten ble
først lagt om til et bulkskip på 14.750
tdw, og i mars 1964 reforhandlet til gass
tanker på 3.000 tdw og levert som Arctic
Prophane i mars 1966 - altså en modnings
tid på ni år fra kontrahering til levering.
Anders Jahre bestilte i april 1956 en
serie på fire 13.000-tonns shelterdeckere
fra Kieler Howaldtswerke, hvorav alle ble
endret underveis: byggenummer 1093
ganske snart til 40.000-tonns tur
bintanker Jabetta (1959), nr 1094 til
22.000-tonns bulkskip Jarilla (1959), nr
1095 til 15.000-tonns bulkskip Jagona
(1960) og nr 1096 til passasjerskipet
Kronprins Harald (1961).
Knut Knutsen OAS, som en tradi
sjonell Götaverken-kunde, hadde booket
seg inn med åtte kontrakter da markedet
vendte i 1957, hvorav seks linjeskip, et
40.000-tonns tankskip og en åpen kon
trakt. Dessuten hadde Christian Haaland
et linjeskip og en 40.000-tonns tanker i
bestilling ved samme verft. Knutsen fikk
sine linjeskip, Gudrun Bakke, Lloyd, Mar
tha, Ragna og Emma Bakke, mens tank
skipet ble reforhandlet til 70.000-tonner
og endelig levert som Anna Knutsen i ja
nuar 1966. De to siste kontraktene (byg
genummer 763 og 767) ble i 19621 gjort
om til kjøleskip og levert som Bakke
Cooler og Bakke Reefer (sistnevnte trolig
overført til søsterverftet Oresundsvarvet
som nr 175). Det samme skjedde med
Haalands to kontrakter, som endte som
kjøleskip Northland og North Isle i 1962/
64.

Noen rederier med bygge
kontrakter sikretpå tidscerteparti benyttet anledningen til
å innkassere pene gevinster.
Rederiet N R Bugge i Tønsberg
hadde en 20.000-tonner i ordre
på Lithgows Ltd i Port Glasgow,
sjøsatt som Annika. Ijuni 1960
ble skipet solgt til britiske kjøpere
for 1.5 millioner pund inkludert
5 års TC til BP til raten 30/9.
Skipet ble levert som Orlando i
november 1960, men kjøpt av
Jacob Stolt-Nielsen AS,
Haugesund ijanuar 1966som
Stolt Falcon, slik den vises her.
Ukjentfotograf.

Wilh Wilhelmsen hadde et tilsvarende
forhold til Eriksbergs Mek Verkstad hvor
det i 1957 var inngått 13 nybyg-nings
og opsjonskontrakter: fem 25.000-tonns
tankskip, en 36.000-tonner, to linjeskip
og fem åpne. Ut av dette kom 25.000tonnerne Teheran, Titus og Toluma,
36.000Toscana, linjeskipene
Toledo, Tricolor, Trianon, Tarn og Toulouse,
tre store tankskip Tarim, Torino og Tigre i
40.000klassen og endelig bulk-ski
pet Troja i 1963.

Dystre utsikter i tank
Endrete markedsforhold førte i mange til
fellet til revurdering av kontraktene.
Dette kom særlig til å slå ut for tank
skip som ikke var sikret beskjef-tigelse, og
vi ser 26 eksemplet på konvertering fra
tank til tørrlast, foruten seks tilfellet av
omfattende reforhand-ling/utsettelse og
18 direkte kansel-leringer.
Det var spesielt de største tankskipene
bestilt vinteren 1956/57 som ble gjen
stand for reforhandlinger.
Hilmar Reksten noterte seg for tre av
dem: en 40. 000-tonner på Kockums, en
47.000på AG Weser og en
65.000fra Aker. Det lyktes å skyte
ut byggingen inntil de i 1963 gikk inn i
en for sin tid kjempekontrakt til 450 mil
lioner kroner, for to 65.000-tonnere fra
Kockums, to 90.000-tonnere fra AG
Weser, en fra Aker og dessuten to fra Swan
Hunter. Verkstedene fikk igjen for tål
modigheten.
Th Brøvig i Farsund hadde også satset
sterkt og bestilt to gigantskip på 65.000

tdw, ett fra Aker og ett fra Öresunds-var
vet. Skipet fra Aker ble kansellert i 1961,
mens kontrakten ved Öresunds-varvet ble
gjort om til en 40.000-tonner og levert
som Anne Mildred Brøvig i 1962.
Fredriksstad Mek Verksted, som var
nært knyttet til Lorentzen-familien og
meglerfirmaene Lorentzen & Co og Hjal
mar Bjørge, hadde vinteren 1956/57 sik
ret seg bestilling på fire tankskip på
47.000 tdw fra nære klienter som Sigurd
Herlofson & Co, Jacob Kjøde, Olsen &
Ugelstad og Hjalmar Bjørge (byggenum
mer 372, 377-379). Bare ett av dem ble
levert, Tank Rex til Herlofson i oktober
1963, mens Kjødes og Olsen & Ugelstads
skip ble kansellert og Bjørges konvertert
til product-tanker på 20.000 tdw og le
vert som Granheim i juni 1964.
Den mest uttrukne av alle Suez-kon
traktene var forøvrig Jacob Kjødes
15.200-tonns tankskip bestilt fra FMV
sommeren 1956 (byggenummer 367) for
levering i 1960. Sammen med nummer
377 ble kontrakten stående i mange år,
før alt endelig ble reforhandlet som bulk
skip på 53.000 tdw og levert som Elin
Horn i januar 1968 - nesten 12 år etter
bestilling.
Ofte ble konvertering og kansellering
knyttet sammen i større avtaler, hvor verf
tet fikk noe igjen for å stryke bygge-opp
drag.
Westfal-Larsen & Co hadde i 1956/57
bestilt to 34.000-tonns tankskip ved Bur
meister & Wain, byggenummer 764 og
778 for levering i august 1960 og desem
ber 1962. Førstnevnte ble trolig først ut
satt og kontraktene deretter gjort om til
ett skip på 47.000 tdw, som offentliggjort
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i mai 1961. Senere på året ble ton
nasjen øket til 57.000 tdw og ski
pet oppstod omsider som Samnan
ger i desember 1963 (nummer
778) - byens største skip

v

M/S Løvland på 6100 tdw ble det endelige utfall av Samuelsens Rederis andre tankkontrakt ved
Marinens Hovedverft. Leveransefoto fra verftet.

Det kan ofte være vanskelig å skille
mellom mer og mindre omfat
tende kontraktsendringer. Mitt
kriterium for “reforhandling” vil
være en kom-binasjon av utsettelse
med omfattende endringer av
skipstype og størrelse. Listen over
reforhandlingede kontrakter blir
derved slik:

Reforhandlete kontrakter:
levert som

kontr

rederi

type/tdw verft- nr

lev

konv til

6.56
3.57
3.57
3.57
3.57
1.57
1.57
1.57
1.57
3.57

Jacob Kjøde
Hjalmar Bjørge
Samuelsens Rederi
Knut Knutsen OAS
Chr Haaland
Th Brøvig
Hilmar Reksten
Hilmar Reksten
Hilmar Reksten
Knut Knutsen OAS

mt 15.200 FMV-367
rt 47.000 FMV-379
mt 19.300 MHV-148
mt 34.000 Götaverken-767
mt 39.500 Götaverken-777
tt 65.000 Öresunds-173
tt 65.000 Stord-49/Akers-535
tt 47.000 AG Weser-1331
tt 40.000 Kockumsmt 40.000 Götaverken-766

61 conv ms 53.000
65 conv mt 20.000
63 canx/reneg-152 ms 6.100
63 conv/reneg ÖV-175
end 63, conv ms 4.700
62 conv 40.000
65, conv 10.63 79.000, 90.000
end 61 - reneg -1351 tt 94.100
61 reforhandlet/utsatt. -492 tt 65.000
63 conv/reneg mt 74.300

Elin Horn 1.68
Granheim 7.64
Løvland 2.62
Bakke Reefer 5.63
North Isle 1.64
Anne Mildred Brøvig 2.62
Julian 4.66
Valentinian 1.65
Lucian 7.65
Anna Knudsen 1.66

De dårlige markedsutsiktene i tank fra 1938 fikk mange rederier til å vurdere tørrlastskip i steder. Vi ser at linjeskip, shelterdeckere
og bulkskip var de aktuelle valg. Vi kan registrere 23 kontrakter for tankskip på tilsammen 541.600 tdw som er endret til 24
tørrlasteskip på 387.400 tdw:
2.52
6.55
4.56
6.56
6.56
8.56
9.56
10.56
11.56
12.56
12.56
...56
...56
...56
...56
...56
...56
...56
...56

Th Brøvig
Yngvar Hvistendahl
Wilh Wilhelmsen

1.57
1.57
3.57
3.57

A O Andersen & Co

Rederiet Odfjell
Chr Haaland
Arth H Mathiesen
Jacob Kjøde
O B Sørensen & Co
AS Thor Dahl
AS Borgestad
Olav Ringdal
Westfal-Larsen & Co
H Kuhnle
Westfal-Larsen & Co
Det Bergenske DS
S Ugelstad
Hjalmar Bjørge
Georg Vefling
Thv Berg

Sigval Bergesen
Hagb Waage
Hagb Waage

mt 16.000 Wm Hamilton-506 54 conv 7.56 mt 19.000, conv ms 16.500 Bente Brøvig 1.63
mt 19.500 BMV-418
59 conv 2.58 ms 22.000
Milbank 10.59
Toledo 1.60
59 conv ms 12.600
mt 25.100 Eriksberg-523
mt 19.000 Uddevalla- 177
59/60 conv mt 34.000, convms 12.500 Older 11.59
tt 36.000 Deutsche Werft-756 conv 58 ms 11.000
Concordia Taleb 5.60
60 conv ms 20.000
mt 25.300 Kieler How-1106
Beatrice 7.61
60 conv ms 13.000
mt 19.500 De Hoop-235
Elin Hope 12.61
mt 19.600 Kockums-454
61 conv ms 26.300
Orion 6.63
mt 40.600 Framnæs-160
Thorsteam 6.60
60 conv 1.59 ms 8.600
Brevik 1.62
mt 19.500 Götaverken-762
61 conv ms 16.700
mt 27.000 H&W-1608
end 60 conv 60 -1649 ms 15.700
Ringwood 10.62
mt 19.500 BMV-421
60 conv ms 9.600
Brimanger 10.60
Nordvind 10.61
mt 19.500 BMV-423
61 conv ms 13.250
60 conv ms 8.600
mt 19.500 BMV-424
Siranger 3.60
mt 19.500 BMV-425
61 conv 59 ms 8.600
Cygnus 1.62
tt 25.000 FMV-366
beg 61 >Angell-01sen convms 18.000 Angeline 1.61
tt 28.000 Kaldnes-147
Trollheim 2.61
61 conv 10.59 ms 27.500
Beltana 4.62
mt 28.000 Kaldnes-151
conv 3.60 ms 15.000
mt 28.000 Kaldnes-150
conv 2.60 2 ms 15.000
Morgana 7.61
mt 13.500 HMV-22
tt 32.000 H&W-1619
mt 19.500 BMV-429
mt 19.500 BMV-430

61
61
62
62

conv
conv
conv
conv

3.60 ms 18.000
ms 19.000
11.59 ms 22.500
11.59 ms 22.500

og -154 Marita 9.62
Farsea 4.62
Krossfonn 4.61
Songa 8.61
Silja 4.62

I en helt annen kategori kom tankkontrakter som ble endret til større enheter. I disse tilfellene dreide det seg i de fleste tilfellet om
skip med gode certepartier og hvor befrakterne var interessert i å betale for den økede kapasitet. Her ble 24 tankskip på 770.700
tdw konvert til større enheter på 1.165.700 tdw:
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kontr

rederi

type/tdw verft- nr

lev

8.55
12.55
12.55
5.56
6.56
6.56
7.56
8.56
8.56
8.56
9.56
9.56
10.56
10.56
11.56

P Meyer
Sig Bergesen dy
Sig Bergesen dy
Thv Berg
Tønnevolds Rederi
Sigval Bergesen
A F Klaveness &Co
Sig Herlofson &Co
Sig Bergesen dy
Sig Bergesen dy
Biørn Biørnstad &Co
Biørn Biørnstad &Co
John P Pedersen & Søn
P Lodding
AS Thor Dahl

mt 19.500 Kaldnes-146
mt 19.000 Rosenberg-176
mt 33.000 Rosenberg-177
mt 18.000 Laing-822
mt 34.000 Götaverken-755
tt 41.000 H&W-1597
mt 25.100 Eriksberg-528
mt 34.250 Kockums-449
mt 33.000 Rosenberg-178
mt 33.000 Rosenberg-179
tt 40.500 Uddevalla- 195
mt 36.000 KMV-203
mt 34.000 B&W-775
mt 34.000 B&W-774
mt 34.000 Uddevalla- 188

59 conv tt 26.000
beg 61 conv 50.000
62 conv 50.000
60 conv 20.000
61 conv mt 42.000
60 conv 50.000
60 conv mt 36.700
60 conv 38.000
61 conv 90.000
62 conv 47.000
63 conv 49.000
opt 18.500, conv 41.000
62 conv 11.59 mt 41.000
3q6l conv 11.59 mt 41.000
61 conv 40.000

11.56
12.56
1.57
1.57
1.57
3.57
3.57
4.57

Sig Bergesen dy
Helmer Staubo & Co

mt 33.000 Rosenberg-180
tt 38.000 Swan Hunter-1891

Odd Berg
Det Bergenske DS
Anders Jahre
Ludv G Braathen

62 conv 50.000/90.000
BergechiefG.GA
63 conv 2.60 49.000
Staland 12.62
mt 19.300 MHV-150
opt 36.000 64 conv 12.60 mt 50.000
Harry Borthen 7.64
mt 34.000 B&W-778
end 62 conv 5.61 47.000, 10.61 57.000 Samnanger 12.63
tt 40.000 Kieler How-1123
62 conv 54.000
Kollskegg 8.63
62 conv 60 ms 34.000, 62 mt 45.000 Nova 8.64
mt 25.100 Eriksberg-551
tt 40.000 Kieler How-1125
mid 61, conv 51.000
Jagarda 5.62
mt 39.500 Götaverken-782
64 conv 55.000
Bralanta 12.63

4.57

RolfWigand

mt 33.000 Uddevalla- 197

Harry Borthen & Co
Westfal-Larsen & Co

konv til

conv 8.61 mt 53.000

levert som
Havbjørn 1.60
Bergebonde 5.61
Berge Edda 1.62
Montana 2.61
O T Tønnevold 6.61
Tindfonn5.G\
Siljestad 6.60
Tank Princess 2.63
Berge Bergesen 11.63
BergeJarl 0).Gl
Beau Geste 8.63
Beauval 10.64 >UK 9.64
Daghild 12.62
SydhavX.Gl
Thorshall 1.62
l.(

HarwiG.GA

Tiltak for tørrlast
Fraktmarkedet fra 1958 var heller ikke særlig lystelig for tørrlasteskip. Linjerederier fant det fornuftig å endre kontrakter til
linjeskip, mens det ellers var bulk carriers som kunne synes å ha fremtiden for seg.
Av de mer vidtrekkende konverteringer var 6 tørrlastskip på 47.100 tdw som ble gjort om til LPG-tanker, østenskip, kjøleskip og
bulkskip på 44.100 tdw, foruten en ferge:
4.56
12.56
12.56
12.56
12.56
1.57

Anders Jahre
H M Wrangell &Co
Knut Knutsen OAS
Chr Haaland
Odd Berg
Odd Berg, Tromsø

ms 13.000 Kieler How-1096
ms 5.800 Moss-143
ms 8.500 Götaverken-763
ms 10.000 Götaverken-764
ms 4.000 J L
LThompson-703
Thompson-703
ms 5.800 Moss-14l

59 conv ms 7.000*
end 60, conv 12.61 ms 6.000
62 conv ms 4.900
62 conv ms 4.700
61 conv 26.000
susp, conv 3.64 mt 3.000

Kronprins Harald A. Gl
Hoi Kung 7.GA
Bakke Cooler 9.63
Northland3.G2
Kollfinn 6.63
Arctic Prophane 3.66

Kontrakter for 23 tørrlastskip på 315.000 tdw ble lagt om til større tonnasje på 370.200 tdw:
12.55 Leif Høegh &Co
ms 4.400 Drammen-4l
vår 58 conv ms 7.100
Høegh Ailette 6.58
55
1.56
4.56
4.56
6.56
6.56
6.56
7.56
8.56
9.56
10.56
11.56
...56
...56
...56
1.57
1.57
2.57
3.57
3.57
6.57
6.57

GoldenWest
Simonsen & Astrup
Anders Jahre
Anders Jahre
Olsen & Ugelstad
Olsen & Ugelstad
P Meyer
P Meyer
Olav Ringdal
Ivarans Rederi
Sigval Bergesen
Uglands Rederi
SAS Golden West
Yngvar Hvistendahl
S Ditlev-Simonsen
Georg Velling
LeifHøegh&Co
Leif Høegh &Co
Melsom & Melsom
Olsen & Ugelstad
Uglands Rederi
Uglands Rederi

ms 15.300 Oskarshamn-343
ms 14.500 Biesbosch-364
ms 13.000 Kieler How-1094
ms 13.000 Kieler How-1095
ms 9.800 Kieler How-1088
ms 9.800 Kieler How-1089
ms 14.500 Rickmers-308
ms 14.750 Liibecker-503
ms 18.700 Kieler How-1105
ms 9.600 Nakskov-158
ms 15.000 H&W-1599
ms 14.000 Smiths Dock- 1267
ms 13.500 FMV-371
ms 22.500 KMV-199
ms 13.900 Short-535
ms 13.750 Kockums-458
ms 21.800 Kieler How-1117
ms 6.500 Drammen-48
ms 18.700 Kieler How-1126
ms 9.800 Kieler How-1127
ms 14.000 Smiths Dock-1276
ms
ms 14.300
14.300 Nakskov-162
Nakskov-162

12.61 conv 17.000
mid 58 conv 16.000
2q60 conv ms 18.700, 22.000
59 conv ms 15.000
conv 60 ms 5.600
conv 60 ms 5.600
59 conv 6.57 ms 11.000
59 conv 16.400, conv 12.000
59 conv 15.000
2q6l conv 10.800, ms 7.800
end 59 conv 19.000
61 conv 2.61 26.000
61 conv 18.000
6lconv31.000
62 conv 12.59 18.500
62 susp/conv-480 ms 15.900
61
convms 13.00
5.61 conv 8.100
62 conv 26.000
conv 60 5.600
63 conv 2.61 26.000
62
62 conv
conv 29.000
29.000

Sea Master 6.60
Mesna 9.58
Jarillall .59
Jagona\2.GZ
Jagona
12.60
Haukefjell G.G2
Sirefjelll.62
Havskår 11.60
Havsul!.
59
Havsul7.59
RingulvG.GX
NorholtG.GX
Tresfonn 6.60
Livanita 3.62
Grey Master 7.61
Norbulkl.G\
Virana9.Gl
Bellami5.G2
Høegh Dyke 7.62
Høegh Benin 5.61
Lancing 2.63
Svanefjell 5.62
Senorita 11.63
Vivita4.63
Vivita 4.63
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Arendalsrederiet OlafBoe & Co
kontraherte i slutten av 1956 et
bulkskip på 14.000 tdiu ved
Götaverkenfor regning av SkibsAS Truma. Levering skulle skje i
1960, men ble omforhandlet til
16.700 tdwfor senere levering.
Etter at aksjemajoriteten i Truma
var overtatt av Ole Schrøder & Co
ble skipet ved levering i oktober
1963 gitt navnet Farland og
overtatt av rederiet Sverre Farstad
& Co, Ålesund, som var knyttet til
Schrøder-familien.
Foto NSS-Freiholtz-samlingen
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Utsatt levering
Enkelte rederier makter å forhandle seg frem til utsettelse av byggingen. Dette var gjerne rederier med gode kundeforhold til verftet
som fikk utsette byggingen. I de fleste tilfellet ble det bygget skip av samme dimensjoner men av mer moderne type. Vi har
registrert 6 slike kontraktet på 75.000 tdw, omlagt til 84.700 tdw.
Tønsberg-rederiet Reidar Rød fikk utsatt to mindre bulkskip fra Flensburger og B&W, sistnevnte med seks års utsettelse. WestfalLarsen & Co hadde bestilt to 12.500-tonns shelterdeckere fra Eriksberg, beregnet for både tramp- og linjefart, som ble utsatt noen
år og den siste faktisk i stedet bygget ved Uddevallavarvet.
10.55

S M Kuhnle & Søn

ms 10.000 Short-531

2.56

Reidar Rød

ms 14.800 B&W-762

12.56

Olaf Boe & Co

ms 14.000 Götaverken-761

12.56

Reidar Rød

ms 15.200 Flensburger-584

60 conv 16.700
60 conv 16.000

12.56

Westfal-Larsen & Co
Westfal-Lars en & Co

ms 10.500 Eriksberg-542

4q6l

susp

Ravnanger 11.63

ms 10.500 Eriksberg-543

4q61

susp

Fauskanger 6.65 (bygget UV)

12.56

Arna 3.63

susp, conv ms 14.500
end 59 conv 16.500

Belita 2.65
Farland 10.63
Bernhard 4.63

Salg
De endrete markedsforhold førte også til at enkelte rederier valgte å seige skip. Det kunne være ymse grunner, som ønsket å tjene
på salg av nybygning med godt certeparti, som Amerikalinjen, Olsen & Ugelstad og N R Bugge gjorde med sine tankkontrakter,
eller for å redusere förpliktelser.
Enkelte rederier måtte ta betydelige tap ved salg av kontrakter uten beskjeftigelse, som W Holter-Sørensen med shelterdeckeren
Fair Lady, kontrahert for 15 millioner kroner og solgt til britiske kjøpere for 11.2 millioner ved levering i desember 1959. Medreg
net tt Beauval (se under konverterte tankskip) ble 9 kontrakter på 155.400 tdw solgt til utlandet:
9.56
4.56
6.56
6.56
7.56
12.56
12.55
11.56
12.56
3.57
56

Olsen & Ugelstad
Hjalmar Bjørge
Sig Bergesen dy
N R Bugge
A F KJaveness &Co
Den No Amerikalinje
V Skogland
Olaf Pedersen
W Holter-Sørensen
Ingv Bjørneboes
norsk

ms 13.000 J LThompson-697
mt 19.500 Eriksberg-524
tt 45.000 Deutsche Werft-763
mt 20.100 Lithgows-1129
mt 25.100 Eriksberg-527
mt 19.700 Barclay Curle-743
ms 5.650 O-K
ms 9.000 Oskarshamn-354
ms 12.500 Ekensberg-215
ms 3.400 TMV-242
ms 2.500 Drammen-49

8.57 conv mt 19000
60
>57 Texaco
60/61 >9.60 Høegh
8.60
60
6.60
58
58/59
59
59
58
> 4.57 Høegh

HaukefjelL 5.60
Texaco Bogota 1.60
Høegh Gallant2.G\
Annika
Snestad

3.60<UK

6.60 <UK Orlando
3.60 <UK
10.59 <UK Athelqueen
12.57 <H Dauelsberg
Sunny Queen 1.59
12.58 <UK
Fair Lady 12.59 12.59 <UK
Ravnedal 10.59 10..59<Ger Annie Hugo Stinnes
Høegh Ariane 9.58

Skipene som aldri ble bygget
Listen over direkte avbestillinger omfatter 17 tank- og 17 tørrlastskip på tilsammen henholdsvis 564.800 tdw og 198.000 tdw, altså
34 skip på 762.800 tdw som aldri ble bygget. I noen tilfellet henger avbestillingene åpenbart sammen med større avtaler hvor
enkelte kontrakter fait bort til fordel for andre som ble konvertert til andre skipstypen
Kansellerte kontrakter - tankskip:
kontr

rederi

type/tdw verft

lev

1.36

P Meyer

mt 19.500 Jan Smit

11.59

muligens bare opsjon

5.56
6.56

Sig Bergesen dy
Westfal-Larsen & Co

mt 36.000 Eriksberg-534
mt 34.000 B&W-764

8.60

kansellert 8.58 pga disputt
kansellert

SKIPET NR. 2 - 2001
9.56
...56
11.56
12.56
...56
...56
...56
1.57
1.57
1.57
1.57
3.57
3.57
3.57
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Ebbesens Rederi Co
mt 19.300 MHV-146
OddGodager
mt 19.300 MHV-145
Westfal-Larsen &Co mt 19.500 BMV-426
Fred Olsen &Co
tt 65.000 Aker-529
Jacob Kjøde
mt 19.500 BMV-422
Peder Smedvig
mt 33.000 KMV-200 opt 19.500
Iver Bugge
mt 24.700 Nederlandsche-490
Th Brøvig
tt 65.000 Aker-48/Stord-532
Lorentzens Rederi Co mt 34.300 Bremer Vulkan-905
Reidar Rød
mt 27.000 H&W-1618
RolfWigand
mt 19.700 Blythswood-128
Jacob Kjøde AS tt 47.000 FMV-377
63
Olsen & Ugelstad
tt 47.000 FMV-378
Henriksens Rederi
mt 35.000 KMV-204

beg 62
61
12.61
mid 63
60
62
5.62
64
mid 62
63
12.59
64
65

kansellert
kansellert
kansellert
kansellert (nr reallokert)
utsatt/kansellert
opsjon/kansellert
kansellert
kansellert 3.61
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert

Dessuten ble opsjonskontrakter for 19.500-tonns tankskip for Bechs Rederi ved Marinens Hovedverfc (nr 149) og et andre skip for
Smedvig med KMV (nr 201) avbestilt.

Kansellerte kontrakter - tørrlast
1.56
3.56
6.56
6.56
12.56
...56
1.57
1.57
1.57
1.57
1.57
2.57
2.57
3.57
4.57
4.57
6.57

Bj Ruud-Pedersen
S Ugelstad
Chr Haaland
Krogstad Shipping
Moltzau & Christensen
Lorentzen &Co
Chr Haaland
norsk
E Salvesen
Belships
Br Olsen
Ivarans
Tønsberg Hvalfangeri
Harald Stange &Co
H M Wrangell &Co
Lorentzen Rederi Co
Ivarans

ms 9.000 Short
58/59
ms 12.000 Eriksberg-519
12.59
ms 9.500 Deutsche Werft-757 60
ms 16.700 Nordseewerke-312 59
ms 14.400 Flensburger-582
3.60
ms 14.600 Loire-Normandie-656 4.60
ms 10.500 Oskarshamn-359
61
ms 4.000 Lindenau-11359
ms 3.000 Schlichting-1276
12.58
ms 15.500 H&W-1617
1.62
ms 6.500 Ekensberg
60
ms 12.800 Nakskov-160
61
ms 13.500 Wm Hamilton-531 62
ms 15.000 Oskarshamn-362
3.62
ms 18.700 Liibecker-520
3.61
ms 9.500 H&W-1627
59
ms 12.800 Nakskov-163
62

Hva var det med Bergen?
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Bergensrederne tegnet i 1956/57 24 nybygnmgskon trakter av talt 133 tankskip
r
\
a an/, kl u
tor norsk regnmg. Av disse 24 ble bare
0
.
• t .
.
iatte levert i hennold til de opprmnelige
spesinkasjoner.
* j i
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Andelen av omlagte tankkontrakter
1
j
j
•0 /o
kom derved opp 1 2/3, noe som er vesenti-i
r i i
i i,
hg høyere enn tor landet som helhet (3o
prosent) eller for Oslo-flåten (22 prosent).
Bergensernes avvik fra den øvrige reder
stand blir enda klarere når vi ser på hvor
dan de sikret seg beskjeftigelse for de nye
skip.
Ifølge kontraheringslisten per 1.1 1958
som gjengitt i “Norwegian Shipping
News” hadde norske rederier i ordre 207
tankskip over 10.000 tdw. Av disse var
120 sluttet på T/C eller C/V for 2år eller
mer; de fleste for 5-7 år. For 87 nybyg
ninger var det ikke inngått noen befrakt
ningskontrakt.
Fordelt på byer ser vi et bemerkelsesverdig trekk:

opsjon/kansellert + opsjon
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert
opsjon/kansellert
kansellert
kansellert
kansellert, reforh med -1616 til 1650G Belisland 1.63
canx 58
kansellert
opsjon mt 19.500, kansellert 60
kansellert
kansellert
kansellert
kansellert

by

befraktet
befraktet

ubefraktet
übefraktet

os|o
Remen
j i
andre byer

82
S
oo
33

30
29
_o
28

Bergenserne stod således adskillig verre

.
Bergensrederne hadde altså i svært liten
&
sikret seg før markedet kollapset, mens
&
n
•
oslorederne hadde sluttet de fleste av sine
.
skip pågode betingelser.
rrb
&

stilt da markedet sviktet.
Konsekvensene var ar 2/3 av ,ank-ko„traktene måtte legges om. Fem ble kan
,
sellert, rem ble utsatt og rerorhandlet til
.
b
annen tonnasje, mens seks ble lagt om til
....
7
°
linjeskip og shelterdeckere. Dette var ne'
r b
gativt av flere grunner, både ved de finan
ö
sielle tap og ved at det langt på vei ble

Tankkontrakter per 1.1.1958
antall skip
120

ubefraktede

100 -

TC-CV>2 år

80 MHH
60 40 -

Kilde:
Norwegian Shipping News
egne notater

20 - I
0 L"^Osl^—_'

Bergeli

anor^-1'

Det er tydelig hvordan bergensrederne unnlot å benytte anledningen til å sikre seg
certepartier før boornen kollapset.
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Bergensrederiet
Halfdan Kuhnle hadde
bestilt et tankskip på
19.500 tdw ved
Bergens Mek Verksteder
for levering i 1961.
Uten sikerhet i
certeparti ble
kontrakten lagt om til
shelterdecker på 13.250
tdw og levert i oktober
1961 som Nordvind,
Ukjentfotograf

bygget skip som i mindre grad hadde
fremtiden for seg enn moderne tankskip.
Særlig ble serien på syv 19.500-tonnere
bestilt av bergensrederier ved BMV i
1936/57 et lite lykkelig kapittel, hvor to
ble kansellert, fire lagt om til tørrlasteskip
og bare ett levert som tankskip,
Bergenskes Vega i 1962.
Finnes det noen årsak til at bergensrederne bommet på marked og timing under Suez-boomen? At de kollektivt avholdt seg fra å slutte sine skip til glimrende frakter vinteren 1956/57, mens
oslorederne sikret seg lønnsomme certepartier 5-7 år frem i tiden?
Det er nærliggende å peke på forskjellen i shipping-miljøene i Oslo og
Bergen. Oslos shipping ble dominert av
en håndfull sterke meglerhus med nære
bånd til reder-klienter. Platon, Fearnley,
Bjørge og Lorentzen hadde hver sine eksklusive klienten
I Bergen hadde rederiene derimot en
helt uavhengig stilling, hvor de ble betjent av byens (og Oslos og Londons)
meglere på kompetitiv basis. Oslo-re-

derne stod iet fortrolig forretnings-for
hold til sine meglere, i Bergen lot rederne
seg oppvarte av en rekke meglere som
konkurrerte om å være først med tilbu
dene. Dette førte til mer løping og min
dre butikk, og den kompetitive kultur
hindret nok mye av den fortrolige diskusjon og veiledning som oslorederne fikk
fra sine meglere.
Ligger årsaken her, at bergensrederne
ikke fikk gode nok informasjoner til å
treffe “bedre” beslutninger? Iså fall kan
det forklare noe av den svakere utvikling
av bergensflåten, hvor byens andel gikk
tilbake fra 17 prosent i 30-årene til 12
prosent på 50-tallet. Og dette til tross for
at Bergen hadde flere tunge og dyktige
tankmeglere, som Joachim Grieg & Co,
Berle & Petersen, Finn Engelsen, m fl.
Denne indre konstellasjon i Bergens
shippingmiljø er åpenbart blant de viktig
årsaker til byens klare tilbakegang som
sjøfartsby.
I historiens etterpåklokskap må Suez-boo
men ha vært bergensredernes store “lost
opportunity”. Ikke bare var de mer til-

bakeholdne med å kontrahere; de unnlot
dessuten å bruke mulighetene til å sikre
gode inntekter i 5-7 år fremover. På top
pen av det hele kostet kansel-leringene
sure kroner, og byens flåte fikk flere linje
og tørrlastskip som viste seg å gi svake
inntekter utover på 60-tallet. Moderne
19.000-tonnere eller bulkskip ville tross
alt ha vært en bedre investering.

Oppsummering
De veldige kontraheringer i 1955/57 viste
seg som helhet åha fremtiden for seg. De
fleste av tankskipene var sluttet på gode
betingelser og tjente gode penger til langt
ut på 60-tallet, mens mindre tørrlasteskip
og linjeskip fikk gjennomgående svakere
avkastning. Suez-certepartiene ble en
«stepping stone» som førte mange rede
rier velberget gjennom de vanskelige årene
fra 1957 til 1962. Og motsatt, rederiene
som satset på feil tonnasje eller ikke ut
nyttet mulighetene fikk en knekk som
mange av dem aldri kom over.
Kilder:
Bakka, Dag jr: Byen ved de syv hav.
Bergen 1998
A Century of Shipping
Oslo Skipsmeglerforening
1999

- Selskapet og dets fartøyet 148 sider - 112 bilder

Kontraheringsrapporter i Norges Handels &
Sjøfartstidende, Bergens Tidende, Norwe
gian Shipping News,

Pris: Kr 220 + porto.

Bestilling til:
Finn R. Hansen
Hallfred Høyems v. 49, 7047 TRONDHEIM
Tlf. 73 91 39 81

Statistikk fra Norges Rederforbund
Meglerrapporter fra R S Platon, Fearnley &
Egers Befragtningsforretning, mm.
Årsrapporter for rederier som gjengitt i Carl
Kierulf & Co Håndbok over norske aksjer
og obligasjoner, div årganger
Takk til John Gramstad for givende
diskusjonen
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Selvåg Senior losser ved Bodø Sildoljefabrikk.
Foto fra Bolsønes Verft

s

I

A JÖEN AV OSS har interessefor norskefiskefartøyer og samler på opplysJL
ninger om og hilder av disse. Det er en hobby hvor man tilegner seg
gode kunnskaper om geografi og meringsveier langs vår lange kyst. Idenne
gruppen fartøyer er der hyppige endringer og mye å passe på dersom man
skal holde seg å jour. Artig er det å følge med de store ombygninger som
n
io,
i
jr
• j j 11 i
, r
flere av batene har vart gjenstand for stden de ble bygget. En representant
r
....
for disse er tidhvere
J
0

ild og reker. Båten ble nå totalt renovert.
Overbygget ble fjernet, båten delt ito og
forlenget med om lag 10 meter. Et nytt
°g tidsmessig overbygg som var en etasje
høyere enn det opprinnelige kom på plass.
Nå var de vakre linjene borte - men ”Sel
„
.
’
vag Senior ble en moderne havfiskebat
som var tenkt a skulle holde i mange ar
fremover. Nå kunne man drive havet hele

”Selvåg Senior” N-310-ME
Båten ble levert som bygg nr 217 fra
Bolsønes Verft i Molde i februar 1968,
med merket N-510-ME og var den stør
ste ringnotsnurperen i landet. Dessuten
var den første nybygde ringnotsnurper
med RSW-tanker i alle lasterom. En rik

Etter hvert måtte man finne ytterligere
alternativet, og i 1988 ble båten gjenstand
for en total ombygning hvor den ble utstyrt for å kunne drive tråling etter vass-

tig staselig båt var det - og en av de få av
denne typen med brovinger! Hovedmo
toren var en Nydquist og Holm Diesel på
1800 BHP.
Reder Alfred Sørheim mfl, Halsa i

|

Helgeland høstet med rette høstet mangt
et lovord for nyebåten, som overtok etter
den forrige ”Selvåg Senior” fra 1939 som
samme år ble solgt til eiere i Fræna.
Nye ”Selvåg Senior” gikk rett på storsild
fisket på Møre-kysten. Båten ble en av de
fremste på fiskefeltene, og det ble snart
behov for større lastekapasitet. Derfor ble
båten i 1975 påbygd shelterdekk.

året seiv om ett fiske slo feil, og det ble
ikke mange dagene ved kai. Båten fisket
heldig for sine eiere i mange år og etter
hvert var grunnlaget lagt for at sønnene

Selvåg Senior tar inn tønner hos Olav Storheim. Foto Petter H Fosse

»f
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til Alfred Sørheim som nå drev
båten, kunne tenke på nybygg.
Således måtte den vike plassen i
rederiet da den nye ”Selvåg Se
nior” N-24-ME ble levert fra
Slipen mek verksted i 1999.
Gamlebåten ble imidlertid væ
rende i ringnotflåten og i Nord
land fylke og seiler nå som MS
”Rødholmen” N-17-LN for
* . -' '.

De vakre linjene er borte, men fortsatt en stor og rasjonell båt; Selvåg Senior på vei sørover
Ulvesundet 2. november 1990, fotografert av Petter H Fosse

1J3ÉWSØJA
Agdenes

Vestnes-kutter

Eksisterer Agdenes fremdeles?
Fosen-båten Agdenes ble levert fra TMV i 1953
og gikk i rute mellom Trondheim og Hitra/
Frøya frem til salget i 1970. Båten gikk da til
Malta som Jesmar, men dukket i 1986 opp
som kontorskip i København med navnet
Headline. I august 1989 ble den solgt til en
Steen Kreuger og slept til Helsingør For
overhaling. Hva skjedde videre med båten?

Har noen historisk materiale eller kjennskap
ril LKUE Rind ex Ragnvald I ex Trygg 25 brt,
tned Fiskerinummer SF-62-S, M-92-S, M-53V. Truleg bygd i Vestnes kommune omlag 1911
som Fiskekutter.
Egil Eide
Vinkelen 2
5416 Stord

Finn R. Hansen
HallFred Høyems v. 49
7047 TRONDHEIM
T1F 73 91 59 81

Dampskipet Senta
.
*
,
t
.
Min on^e gikk ned med D/S SENTA i
1942. Jeg prøver åfå tak i Foto av skipet, eller
henvisning til publikasjon med billede av

Hvem har sett noe til Fosen-båten Agdenes etter 19891
I Trondheim er detfortsatt stor interessefor båten, levertfra Trondhjems Mek Verksted i 1953.
Foto Schrøder

Ytterstad Fiskeriselskap AS i Lø
dingen.
Det skal bli spennende å følge
med hvor lenge den nå 33 år
gamle damen holder ut nå når
flåten fornyes i stadig økende
takt.

T

Senta. Båten har tidligere hatt navnene Regulus
(1917-1938) og Sirehav (1938-1939).
Kan noen hjelpe?
Gerhard Wold
Byggveien 7
0680 Oslo

Galeasen Herman
Vedrørende galeasen Herman, reF. SKIPET 1/
2001 side 34, er redaksjonen gjort
oppmerksom på en skriveFeil når det gjelder
adressen til Einar Christensen P/R, som kjøpte
båten i 1917. Korrekt adresse skal være Femris
i Gildeskål.

Innsjøbåt Bjørnen
På Selbusjøen gikk det en tid en liten båt som
het Bjørnen. Den tok mest last, men også trolig
passasjeren Uvisst om det var damp eller
motor. Det er en stålbåt på ca. 30 Fot det er
snakk om. Den ligger i dag som vrak ved
Vikvarvet i Selbusjøen.
Noen som vet noe om denne?
Viggo Nonås
5286 HAUS
56191991
vnonaas@online.no

i T* i

Torgeir Brandsnes er interessert i å kjøpe Mike
Bent s bok om Hurtigruten, samt Reidar
Stavseths bok om Vesteraalens Dampskibs
selskab Fra 1956. Er det noen som kan hjelpe?
Ta kontakt med Torgeir Brandsnes på
tigernor@hotmail.com
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1) Jakt ELIESER (JQSF)
Bygd i Ølve i Sunnhordland
62 brt, 51 nrt 70.4 x 20.8 x 7.8
1878:
1906:

Levert med ukjent navn for ukjent eier.
Registrert som ELIESER for S Ødegaard, Ålesund/
Kristiansund

1919:
1923:
1932:

Solgt til Edvm Dragsvik, Sandnessjøen
Solgt til Sigv. Sjølstad, Rogtvoll/Brønnøysund
18.01.: Drev i land i Bindalsfjorden under opplag ved
Fiskerosen i Bindal. Stormfullt vær

2) Tre-D/S JADAR I (JKLH)
Bygd i Dunston o/Tyne
65 brt, 23 nrt 63.5 x 19.6 x 8.2
2cyl.Comp., 73 iHK
1891: Levert med ukjent navn for ukjent eier
1906: Registrert som JADAR for A/S Jadar (E. Anda), Stavanger
1912: Brødrene Anda overtok som disponent.
1923: Solgt til Ole Næsheim, Stavanger. Omdøpt JADAR I.
1932: 24.01.: Sank utenfor Jæren i tung sjø på reise Sandnes Kristiansand med murstein. Føreren ble bøtlagt for åha
overlastet fartøyet og for å ha brukt usertifisert maskinist.
3) D/S TORHE1M (MBLR)
Bygd ved Drammen Jernstøberi & mek. Værksted, Drammen
72 brt, 25 nrt 88.3 x 15.6x7.9
2cyl.Comp., 80 iHK
1903: Levert som SLEIPNER, O. Bjerkestrand, Fredø/
Kristiansund
1908: Solgt til Asmus Jensen, Aistadhaug/Mosjøen
1909: Omdøpt CATO
1916: Solgt til Bernh. M. Thalberg, Ålesund. Omdøpt
TORHEIM (M-181-A)
1923: Solgt til Sigurd Blomsø, Sandnessjøen
1932: 25.01.: Sank på Torgfjorden i stormfullt vær på reise Kvaløy
- Kristiansund med fisk. Rederen ble bøtlagt for å ha seilt
med et annet fartøy på slep i uværet, og således ha dårlig
manøvreringsevne.
4) Tre-M/S GODILD (LKFM)
Bygd på ukjent sted i 1889, trolig som seilfartøy.
Fartøyet ble registrert med dette navn og kjenningssignal etter at
registeret for 1932 kom ut, så det er kun kjent at det var et fartøy på
96 brt, hjemmehørende i Son.
1932: 24.02.: Sank etter kollisjon utenfor Kullen på reise
Helsingborg - Norge med bensin. 3 mann omkom.

1917:

Levert som HJELMEN I for D/S Hjelmen Fs Rederi
(Svein Hamnes, Snekkvik), Kristiansund (M-9-AS)

1924: Solgt til Martinius Gjøvik (Kr. Hjelkrem), Kristiansund
1928: Solgt til Olaf Eriksen m.fl., Tromsø
1929: Solgt til Theodor Grødahl & Olaf Eriksen, Tromsø
1932: Solgt til ukjent eier i Ålesund. Omdøpt VESLEMØY
1932: 25.04.: Skrudd ned av isen i Østisen under selfangst.
7) Tre-M/S BRØDRENE
Bygd i Skaale i Kvinnherad som galeas
67 brt, 57 nrt 70.8x21.3x8.7
1872: 27.1 L: Levert som BRØDRENE for Mathias Knudsen
Vikingstad, Haugesund
02.09.: Solgt til Peter Larsen, Volden i Asker/Kristiania
02.03.: Solgt til Kristoffer Jensen, Volden i Asker/Kristiania
25.02.: Solgt til P. Andreassen, S.Sandø/Fredrikshald
16.05.: Solgt Erichsen & Co. A/S (Hauk Erichsen), Bergen
08.07.: Solgt A/S Brødrene (G. Morch Nikolaisen), Bergen
11.07.: Solgt tilAndersSolbergm.fi., Bergen
10.04.: Solgt til H. & P. Gillesvik, Moldøen/Bergen.
Ombygd til M/S: 67 brt, 36 nrt
1932: 25.06.: Grunnstøtte og sank v/Haugesund på reise Ålesund Øst-Norge med hermetikk. Føreren bøtlagt for slett
vakthold.
1905:
1909:
1910:
1916:
1917:
1918:
1920:

Motorskipet Johsa på 800 tdw hørte til de store treskip som ble bygget
under og like etter Første verdenskrig; i dette tilfelle på Sjøstrand
Motorskibsbyggeri i Asker. Etter kondemnering i 1932 var Johsa i mange
år i bruk som lekterfor O Paulsen, Greåker. Foto John Clarkson
;

i

li *

B I

5) Tre-M/S JOHSA (LCFN)
Bygd ved Sjøstrands Motorskibsbyggeri, Asker
584 brt, 320 nrt, 800 t.dw. 155.9 x 31.4 x 15.04
4cyl. 2T EV Råoljemotor (J. & C. G. Bolinders MV A/B, Stock
holm), 320 bHK
1921: Levert som JOHSA for A/S Fraternitas (Joh. S.
Andreassen), Arendal.

"'3 O H S" A /
v

1922: Overført på A/S Johsa (Joh. S. Andreassen), Arendal
1932: 02.03.: Brant i Sarpsborg p.g.a. feil med oljetilførselen til
donkeykjelen. Kondemnert, nedrigget til lekter.
6) Tre-D/S VESLEMØY (MRHC)
Bygd av Svein Hamnes, Snekkvik
163 brt, 160 nrt 101.3 x 22.6 x 10.1
2cyl.Comp.(Ørens MV, Trondhjem), 130 iHK

' ‘ r »*
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8) Tre-M/S MAGNUS (MTYK)

4061 brt, 3061 nrt, 6100 r.dw. 338.5 x 48.0 x 23.04 1/2

Bygd på ukjent sted i England som seilkutter
51 brt, 48 nrt 66.3 x 17.4 x 0.2

3Exp. (Neptun),
1911: Okt.: Levert som ANDROS for Deutsche Levante Linie,
Hamburg
1914: Aug.: Beslaglagt av britiske myndigheter i Alexandria
1915: Overratt som HUNSWORTH, The Shipping Controller
(John Herron), Liverpool, UK
1920: Solgt til A/S Det Selmerske Rederi, Trondhjem. Omdøpt
CEDERIC

1868:
1906:
1916:
1919:
1921:
1932:

Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
Registrert som MAGNUS for Jacob Halvorsen, Kopervik/
Haugesund
Solgt til Oscar Hansen, Bremnes/Kristiansund
Solgt til Rafael Bergset, Ersholmen/Kristiansund
Solgt til P/R Magnus (Eilif Hansen, Slotvik),
Brønnøysund (N-18-VS)
25.06.: Kantret og sank ved Stabben fyr ved Florø på reise
Lofoten - Bergen med tørrfisk. Fartøyet hadde høy
dekkslast.

9) Tre-M/S TORBJØRN II (MNBD)
Bygd i Lowestoft som seilkutter
39 brt, 36 nrt 59.3 x 16.0 x 7.8
1880:
1915:

Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
Motor innsatt: 2cyl. Grei PM, 59 bHK
Registrert som CYGNET for Hans Voldstad, Trondenes/
Harstad

1919:
1920:

Forlenget: 66 brt, 21 nrt 76.6 x 17.4 x 8.5
Solgt til P/R (Hans Voldstad, Fauskevåg), Harstad
(T-1I-TS) Omdøpt MARTIN VOLDSTAD
1931: Solgt til Helmer Pettersen, Sildpollen/Harstad
Omdøpt TORBJØRN II
1932: 30.06.: Kantret og sank på Vestfjorden på reise Lofoten Bergen med tørrfisk. Utilstrekkelig stabilitet.

10) Tre-D/S JO PETER (MHDV)
Bygd av Bolsønes Skibsbygger, Fuglestrand pr. Molde
98 brt, 51 nrt 76.8 x 20.9 x 9.6
2cyl.Comp. (Munkholmen MV), 50 iHK
1911: Levert som JOPETER for Peder S. Brandal, Brandal/
Ålesund (M-6-E1D)
1923: Solgt til A/S Søndmøre Selfangeri, Brandal/Alesund
1932: 05.07.: Sprang lekk og sank i Danskestredet under selfangst
etter å ha blitt rammet av et iskoss
11) Tre-D/S ELF (MDWC)
Bygd i Wivenhoe, England, som seilkutter
68 brt, 28 nrt 69.7x19.3x9.5
1884:
1906:

Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
Registrert som ELF for A/S Elf (S. Th. Sverre, Kristiania),
Ålesund

1913:

Dampmaskin innsatt: 2cyl.Comp. (Liaaens MV, Ålesund),
70 NHK

1916:

Solgt til A/S Ålesunds Fangst & Fiske Co. (S. Th. Sverre,
Kristiania), Ålesund (M.70-A)
1923: Solgt til P/R Elf (Gerh. Nerland, Kvalsvik), Ålesund.
1932: 30.07.: Sprang lekk og sank nær Svalbard på reise Ålesund Svalbard for å fiske.
12) Tre-M/S OCEAN (MPGW)
Bygd i Yarmouth, England, som seilkutter
55 brt, 42 nrt 66.7 x 19.0 x 7.9
1877:
1906:
1916:
1920:
1923:

Levert med ukjent navn for ukjent, trolig engelsk eier.
Registrert som OCEAN for Chr. M. Olsen, Arendal
Motor innsatt. 2cyl. Rap PM, 22 bHK
Ny motor innsatt: 2cyl. Rap PM, 36 bHK
Solgt til P/R (Thomas Olsen, Torjusholmen), Arendal
(AA-8-TØ)

1928:

Solgt til A/S Norasiatic Coal Transport Ltd. (C. L.
Halvorsen), Nidaros
1930: Disponering overtatt av S. M. Nilsen Moe, Trondheim
1932: 08.08. Grunnstøtte i disig vær og sterk strøm ved Sabang på
reise Saigon - Marseilles med ris og mais. Kondemnert
14) D/S STAT (JRGP)
Bygd av W. Harkess & Son, Middlesbrough
491 brt, 215 nrt, 600 t.dw. 159.9x25.0x 12.04
3Exp. (Sir Chr. Furness, Westgath & Co. Ltd., M boro), 87 NHK
1899: Mai: Levert som STAT for Carl E. Rønneberg & Sønner,
Ålesund
1924: Solgt ril D/S A/S Stat (Ragnv. Jacobsen), Oslo
1932: Solgt til C Clemetsen, Arendal.
1932: 31.08.: Grunnstøtte ved Akranes på Island der fartøyet lå
oppankret med kullast. Kondemnert.
15) D/S SANDRA (LCWV)
Bygd av P. Larsson, Torskog
282 brt, 147 nrt 116.9 x 21.9 x
2cyl.Comp. (P. Larsson), 190 iHK
1886: Mars: Levert som EOS for Helsingfors Nya Ångfartygs-AB,
Helsingfors, russisk flagg
1910: Solgt til W. Antofieff, Arkhangelsk, Russland
1911: Omdøpt ALEKSANDRA
1915: Aug.: Overtatt av Keiserlige Russiske Marine som
minesveiper NO. 20
1916: Mai: Brukt som transportfartøy
1918: Febr.: Tilbakelevert til tidligere eier.
1920: Febr.: Lagt opp i norsk havn.
1923: 13.10.: Solgt til Olaus Kvande, Kristiansund. Omdøpt
SANDRA
1924:
1924:
1928:
1930:
1932:

23.04.: Overtatt av Kristiansunds Sparebank, Kristiansund
26.11.: Solgt til G. &O. Evanger, Eggesbønes/Ålesund
27.07.: Overtatt av Bergens Privatbank, BergenlÅlesund
21.01.: Solgt til Olai Sletten, Bergen
02.09.: Grunnstøtte og sank nær Randøysund i Vest-Agder
på reise Langesund - Bergen i ballast. Fører ble bøtlagt for
å ha utvist grov uaktsomhet.

16) Tre-M/S FROGNER (LKNB)
Bygd på ukjent sted i 1891, trolig som seilfartøy.
Fartøyet fikk dette navn og kjenningssignal etter at registeret for
1932 kom ut, så det er bare kjent at det var på 101 brt og hørte
hjemme i Skien.
1932: 04.10.: Sank etter brann ved Borøya på reise Menstad Bergen med salpeter, llden oppstod sannsynligvis i et
klesskap bygd rundt ‘ motorens exhaustrør.

1932; 30.07.: Grunnstøtte og sank ved Håø utenfor Grimstad på
reise Mandal - Arendal. Føreren ble plutselig syk. Eieren
ble bøtlagt for å ha unnlatt å avgi sjøforklaring.

17) Tre-M/S SOLHOLM (LSNT)
Bygd på ukjent sted i 1877, trolig som seilfartøy
Fartøyet fikk dette navn og kjenningssignal etter at registeret for
1932 kom ut, så det er bare kjent at det var på 88 brt og hørte
hjemme i Molde.
1932: 06.10.: Grunnstøtte og sank v/Klauven i Troms i dårlig
siktbart vær på reise Alta - Møre med skifer.

13) D/S CEDERIC (MVQB)
Bygd av AG Neptun, Rostock (#317)

18) D/S THOR MAGNUS (JQTL)
Bygd av Bergens mek. Verksted, Bergen (#55)
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D/S Cederic var blant
Trondheims fa stortrampskip.
Dette tidligere tyske linjeskipet
forliste ved Sabang sommeren
1932.
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World Ship Photo Library
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60 brt, 34 nrt7 140 PC 74.8 x 14.9 x 8.6
2cyl.Comp. (BMV), 95 NHK
1880: Levert som OSTERØ for Osterøens Dampskibsselskab,
Bergen
1891: Solgt til Indre Nordhordland Dampskibsselskab, Bergen
1916: Solgt til Aron Jensen, Bareksten/Florø. Ombygd til
fiskefartøy: 58 brt, 19 nrt
1917: Solgt til AIS Fiskelageret, Trondhjem
1918: Solgt til M. Hjelde, Trondhjem. OmdøptTHOR
MAGNUS (ST-26-T)
1932: 07.10.: Grunnstøtte og ble vrak ved Uthaug på Ørlandet på
reise Kristiansund - Trondheim med stykkgods. Fører
bøtlagt for slett vakthold.
19) M/S CHARENTE (LFCP)
Bygd av Deutsche Werke AG, Kiel (#199)
327 brt, 657 nrt, 2025 t.dw. 242.7 x 37.2 x 15.1
6cyl. 2T EV DM (Deutsche Werke, Kiel), 1000 bHK
1925; Juli: Levert som CF1ARENTE for D/S I/S Garonne
(Fearnley & Eger), Oslo
1932: 09.10.: Sank etter kollisjon med AFRIC STAR 7 mil NØ av
Dungeness på reise Bordeaux - Oslo med stykkgods. Som
ulykkesårsak oppgis feilmanøver av møtende fartøy.

Plans of the 2,000-ton
M.S. “Charente.”
Length
.. 240 ft.
Beam
..
..
37 ft.

Depth

1

25 ft. 6 ins.
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20) Tre-M/S RØSFJORD (MQBP)
Bygd i Grimsby, England som seilslupp
70 brt, 58 nrt 73.3x20.1 x9.5
1881:
1907:
1913:
1916:

Levert med ukjent navn til ukjent, trolig engelsk eier.
Innkjøpt av Martin Kaarstad, Flore. Het JENNI
Solgt til Martin Baarstad, Indviken/Namsos
Solgt til Theodor K. Fjærli, Utvorden/Namsos
Omdøpt til RØSFJORD (NT-16-K)
Ombygd til M/S: 74 brt, 58 nrt
2cyl. Hein RM (De Forenede Motorfabr.), 87 bHK
1923: Solgt til Brødrene Brækkan AIS, Kolvereid/Namsos 1932:
25.10.: Forliste ved Buholmsråsa på Folla etter motorhavari i
pålandsvær på reise Kolvereid - Bergen med fisk.

21) Tre-M/S OFOTENFJORD (MRVT)
Bygd i Furunes i Vesterålen
85 brt, 52 nrt
2cyl. Populær RM, 50 bHK
1917: Levert som OFOTENFJORD til P/R (Gustav Karlsen,
Furu i Evenes), Narvik
1928: Overratt av Narvik Sparebank, Narvik
1932: Solgt til ukjent eier i Tromsø.
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Motorskipet Charente var bygget i 1925for rutefart mellom Øst-Norge ogfranske havner.

SKIPETNR. 2 - 2001

— 40
1932: 18.11.: Sprang lekk og sank vedTyfjord i Finnmark etter
kollisjon med vrakgods på reise Smalfjord i Tana - Jovik i
Lyngen med sild.
22) D/S HAVSULEN (JRBQ)
Bygd av Kristianssand mek. Verksted, Kristiansand
70brt, 26 nrt 80.4x16.2x8.3
2cyl.Comp. (KMV), 75 NHK
1901: Levert som HAVSULEN for A. Vassbotten jr., Florø
1908: Solgt til Simon Malkenes, Florø
1923: Solgt til P/R Havsulen (Nicolay Olsen), Florø
1932: 28.11.: Sank på Bjørnefjorden etter åha sprunget lekk i
uvær på reise Haugesund - Bergen med murstein.

1917:
1920:
1923:
1924;
1929:
1931:
1932:

1932: 09.12.: Sank vest av Holmengrå da bunnventilen røk under
sildefiske.
26) M/S NORDNÆS (LGDR)
Bygd av A/B Löfholmsvarfwet, Stockholm
183 brt, 96 nrt 99.7 x 23.2 x

23) Tre-M/S ØRNULF II (MSBQ)
Bygd i Hull som seilfartøy
76 brt, 62 nrt 73.8 x 20.4 x 9.9
1878:

25) D/S ULFSTEIN (MKBV)
Bygd av Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn
60 brt, 21 nrt 77.1 x 16.9x7.7
2cyl.Comp. (PMV), 80 iHK
1903: Levert som ARIEL for Jonas J. Fjørtoft, Ålesund
1906: Solgt til Joachim Brusdahl, Ålesund
1911: Solgt til Axel Hoff, Trondhjem
1913: Solgt til A. Johannesen, Ulfsteinvik/Ålesund.
Omdøpt ULFSTEIN.
1916: Solgt til D/S A/S Ægir (J. G. Fiskaa), Ålesund (M-63-A)
1923: Overtatt avÅlesunds Handelsbank

Levert med ukjent navn til ukjent, trolig engelsk eier
Har hatt navnene HILDA og senete HILDUR
Motor innsatt: 74 brt, 36 nrt 2cyl. Bolinder PM, 80 bHK
Innkjøpt av Alf Hofseth, Kårhamn/Hammerfest
Omdøpt ØRNULF II (F-65-S)
Motor tatt ut, registrert som galeas
Solgt til 0. Jacobsen, VinnalHammerfest
Motor av ukjent type satt inn.
Solgt til ukjent eier i Tromsø
29.1 L; Drev på land i Øksfjord da ankerkjettingen brast i
storm.

24) D/S SØRKYST (MGSV)
Bygd av Henry Scarr, Hull (#123)
121 brt, 153 nrt 96.5 x 17.6 x 7.5
2cyl.Comp.(Hedley & Boyd, N.Shields), 25 NHK
1901: Juni: Levert som PIONEER for Wetherall SS Co. Ltd. (J. H.
Wetherall), Goole, UK
1911: Solgt A/S Pioneer (Thomas Arboe Høegh & Co.), Larvik
1916: April: Solgt til Dampskibsselskabet Juno, Holmestrand.
Omdøpt BERGER
1930: Mars: Solgt til A/S D/S Det nye Løven (Haakon Rachlew),
Sandefjord. Omdøpt LØVEN III.
1932: Okt.: Solgt til B. Tønnesen, Asker/Oslo
1932: Nov.: Omdøpt SØRKYST, trolig for samme eier.
1932: 02.12.: Sank 3 mil av Homborsund på reise Oslo Stavanger med trelast. Som grunn angis dårlig vær og
manglende stabilitet.

mtui

4cyl. 2T EV DM (A/B Atlas Diesel, Stockholm), 100 bHK
1916: Levert som ALBERT for Rederi A/B Albert (T. W.
Jönsson), Stockholm, Sverige
1918: Solgt til A/B Stockholms Rederi & Skeppsvarv (Leopold
Olschanski), Stockholm, Sverige
1920: Solgt til Andreas Nilsson, Stockholm, Sverige
1921; Solgt til J. Skärlunds Rederi (J. Skärlund), Stockholm
1924: Solgt til Axel Lindblom m.fk, Halmstad, Sverige.
Omdøpt LARS ERNST
1927: 01.03.: Solgt Eilert Dingen, Bergen. Omdøpt NORDNÆS.
1928: 20.04.: Solgt til Olai Sletten, Bergen.
1932; 27.12.: Sank ved Fedje etter kollisjon med D/S
FINMARKEN på reise Bergen - Høyanger med
steinvarer.
27) D/S TRULS (JVTH)
Bygd av J. Priestman & Co., Sunderland (#7B)
3305 brt, 2205 nrt, 5550 t.dw. 325.0 x 47.0 x 22.04
3Exp. (Blair & Co. Ltd.-7 Stockton), 306 NHK
1899: Mai: Levert som OTTA for D/S A/S Otta (L. W. Hansen),
Bergen
1927: Solgt til D/S A/S Otta (Bruun & v.d. Lippe), Tønsberg
Omdøpt LABRADOR
1927: Omdøpt HERLOF
1928: Solgt til DS AS Truls (Thorvik & Gjerpen), Oslo.
Omdøpt TRULS
1932:
: Grunnstøtte ved Hilmen Gneten (?) pa reise Hallstanäs i
Ångermannålven - Rouen med papirmasse. Feil
avstandsbedømmelse fra losens side. Kondemnert.

#

Jag fortsätter här med mina norska svart/vita fotoerbjudande och offererar denna gång 20 mindre norska last- och passagerarfartyg.
Fotona kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 6,-), 13x18 cm (pris 10,-) och 18x24 cm (pris 25,-). Till varje beställning kommer
enhetsporto med 15,-. Sänt din beställning tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el SEK, ej check) til undertecknad så
skickas fotona som regel inom tre veckor. Offert no 11 är öppen fem månader efter tidningens utgivningsdag. Väl bekommet!
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms

Sirina
Solhav
Stavos
Stokkfrakt
Strilvang
Sundbuss Baronen
Sundbuss Erasmus
Sundbuss Henrik
Sundbuss Henrik II
Sundbuss Jeppe

494 brt-1956 Lubeck
200-1967 Leirvik
1087-1962 Aukra
499-1970 Foxhol
1391-1966 Hamburg
213-1969 Bremerhaven
191-1971 Risør
55-1957 Sønderborg
138-1964 Risør
191-1974 Risør

ms Sundbuss Magdelone
ms Sundbuss Pernille
iusSundfoilll
ms Sydvest
ms Sætre
ms Teano
ms Tjelden
ms Vidar
ms Vikedal
iusWärvik

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
e-post: batologen@swipnet.se

191-1972 Risør
299-1981 Risør
68-1963 Mandal
493-1938 Hamburg
295-1935 Elmshorn
299-1969 Trondheim
397-1986 Omastrand
132-1877 Jondal
496-1956 Uddevalla
476-1970 Fiskerstrand
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Fakta om fiskefartøyet Streif
I SKIPET nr. 1/2001 har Olav K. Westby en
del kritiske merknader til noen av opplysnin
gene i min artikkel om fiskefartøyet Streif,
publisert i nr. 2/2000. Han hevder, med bak
grunn i informasjoner funnet i eldre utgåver
av bladet, at det her må dreie seg om to for
skjellige fartøy med samme navn, det første
fra 1901 og nummer to fra 1949.
Jeg vil her opplyse at jeg var kjent med disse
påstandene da jeg i sin skrev artikkelen etter
grundig forskning av fartøyets historie. Svensk
medlem “Old Ship”, dvs. Gunnar Ståhl, som
Westby henviser til, var en av mine mange kil
der. Etter å ha förelagt Ståhl mine forsknings
resultater og kilder, aksepterte han min kon
klusjon, nemlig at det her er snakk om ett og
samme fartøy gjennom 78 år.
Av andre pålitelige kilder som alle støtter min
fremstilling vil jeg fremheve brødrene Helge
sen, sønner av skipper/reder Gunnar Helge
sen som i 1947 kjøpte fartøyet. Eldstemann,
Per (f. 1934) begynte om bord allerede høs
ten 1948 mens motorskonnerten var under
oppbygging på Hemnesberget og hadde kon
tinuerlig sin arbeidsplass på Streif frem til
1960. Han forteller om de gamle solide eike
spantene, antagelig fra 1901, som ble beholdt
i skroget. Per var videre med da Streiffait av
vognen under slippsetting på Hemnesberget
høsten 1949 og fikk store bunnskader. Far
tøyet ble deretter grundig reparert og forster
ket på Rognan gjennom ni måneder i 1950
og ikke hogd opp som indikert av Westby. I
så fall skulle jo byggeåret vært registret som
1950 og ikke 1949 som det faktisk var i alle
år! Yngste sønn, John (f. 1944) sto om bord
lengst av alle, i hele 21 år fra 1958 til 1979.
Også han bekrefter min historie. Ingen av brø
drene skjønner hvordan disse opplysningene,
tidligere publisert i SKIPET kan ha fremkom
met om fartøyet som var i familiens eie fra 1
947 til 1979.
Interessant og belysende er også korrespon
danse fra 1949 mellom Rana Kreditbank, Mo
i Rana og Kåre Hansen Sund Båtbyggeri,
Hemnesberget som finnes blant min doku
mentasjon. Den 1. april skriver banken bl.a.
“Ad. m/k Streif eier Gunnar Helgesen, Sand
nessjøen. I anledning av at herr Helgesen sø
ker lån hos oss til ombygging (alle uthevelser
gjort av meg) av overnevnte fartøy, oppgir han
at deres skips-byggeri skal foreta ombyggin
gen. I den anledning tør vi forespørre om De
vil være villig til å meddele oss hvor meget
ombyg-gingen beregnes å komme på
”
o.s.v.
Den 5. april svarer Hansen Sund banken:
“Ad. oppbygginga m/k Streif. I anledning de
res forespørsel av 1. ds, kan jeg meddele føl
gende, m/k Streifhle slippsatt ved mitt verk
sted i juli f.å. for reparasjon og oppbygging. Far-
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tøyet beregnes å bli seilklart i juni d.å. Verdien
av fartøyet i oppbygget stand anslår jeg til
325.000 kroner.”
Forannevnte viser helt tydelig at det ikke var
noe nybygg som ble levert i 1949, men et el
dre fartøy, oppbygd og reparert.
En annen viktig kilde til historien om Streif
er Atle Bjørnåli (f. 1919), medlem av NSS,
som i 1948 var med på å slepe den aldrende
motorskonnert inn til Hansen Sund Båt
byggeri og senere, som ansatt der, var med på
hele oppbyggingen. Enn videre var han med
Streifpå drivgarnsfiske ved Jan Mayen og Is
land i 1951 og bekrefter at det hele tiden dreier
seg om samme fartøy, nemlig den i 1949 le
verte oppbygde motorskonnert med finsk/
svensk fortid. Artikkelforfatteren er seiv født
og oppvokst på Hemnesberget og husker godt
nyleverte Streiffra sine guttedager der oppe.
Dette var jo det største fartøy (109,4 fot) no
ensinne levert fra et lokalt båtbyggeri og med
sine fine linjer ble hun ofte beundret av oss
sjøinteresserte guttunger. Hvis anledning bød
seg tok vi gjerne en tur om bord og saumfor
skuta når hun i blant var innom Hemnesber
get. Hennes forhistorie som finsk motorseiler
i norsk kystfart under krigen var velkjent og
ofte fortalt.
Bjørn Tandberg
Lauervik terrasse 17
4550 Farsund
bjotandberg@sensewave.com
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Streif rustes ut, Hemnesberget 1949.
Foto via Atle Bjørnåli

Kriegsfisch-kuttere

Merk at «Die Deutsche Kriegsschiffe 18151945» har foto side 32 KFK 132 som ND 37,
KFK 137 har NO 42.
I SKIPET årgang 21 nr 4 side 54 KNM
Tarva SKT1 og TRSD 1 1943 (LEYK) > Is
forden. Samme fartøy i SKIPET årgang 26 nr
1 side 61 som kondemnert og senket i 1996.
Kan dette være en KFKsiden KNM SKT 2
Bjørnen var?
Må si jeg er overrasket over at Marinen ikke
har oversikt over sine mindre fartøyer, men
register må finnes en eller annen plass. De kan
vel kanskje være stemplet hemmelige?

Jeg vet ikke så mye om disse, men har en over
sikt over hva som er skrevet om disse i skipet
og har satt det opp i en tabell under.

I SKIPET årgang 26 nr 2 side 6 under obser
vasjoner etterlyses noe om slepebåten Hugin

Navn

B.år

A O
SKN401

1942* 15 252
Bg i Sverige
1943 05 4 17, 14 3 87F, 15 3 65,

KNMJustøy
KNM Hellesøy
Bergalv
Elling
K.Art 302
Franken
Havbell
Truls
KNM Ramstad

1943*
1943
1944
1942*
1942
1945*
?
1941
1944

KFK338
KFK132
KFK 137
SKT2

1943
1943
1945

Årg!nr!side

Kommentar

Senere navn
fiskeri nr H-9-SD
Karlsøy 24 4 55 TRSD 1se (x)
Ibestad, Solek
Justøy se (x) + SKN 301
SK0124, KArt 161, Gleden

54 17, 123418, 153 65
15 3 65
19 347 ? muligens
05 4 47, 17 2 55, 18 321
Cappy KFK ant bg i Sverige
12 2 269, 12 2 272, 14 1 74, 14 4 90, 17 473 Bibben
22 4 39 reg 1955*
Sandgresftur
ingen omtale
12 4 542, ex UFO 16 1 58, 16 366
Lindy Lu
124 561, 18 1 69, 20 1 48
Svolværing
KFK bg i Göteborg, aktuelle nr 108,109,110
23 3 42
USSR bytte 1946
27 1 32F
=ND37
UK bytte 1947
=NO 42
ikke omtalt
Bjørnen

(x) også samme i tyske krigsfartøyer 1815-1945 Bd 8/2 s 279

SKIPET NR. 2 - 2001 —

— 42
111. Det er ikke mye jeg har funnet om disse i
SKIPET, men i årgang 15 nr 2 side 46 har AE
observert Hugin 2 og Hugin 3 før mai 1989.
Kan det også være en Hugin P. Hugin LM5387
er jo registrert som taubåt i Ulsteinvik, er
12,01 m og bygget 1975, men den har kan
skje ingen forbindelse med Selmers taubåter?
Olav K Westby
Boks 27
9305 Finnsnes

Vigrids krigsforlis
Den 24 juni 1941 ble motorskipet Vigrid av
Oslo torpedert ca 400 nautiske mil sør for
Cape Farewell. 23 av mannskapet og fire ame
rikanske rødekorssøstre mistet livet. Vigrid ble
bygget ved Deutsche Werft i 1923 som lita
nia for Wilhelm Wilhelmsen, Tønsberg. Hun
var et motorskip på 4765 brt, med 6-sylindret
dieselmaskin på 3100 ihk. Etter fjorten års tje
neste hos Wilhelmsen ble hun i 1937 solgt til
Bruun &C von der Lippe i Tønsberg, og samme
år videresolgt til Skips-AS Gdynia, Olav Ring
dal, i Oslo og flkk navnet Vigrid. Skipet ble
chartret til Gdynia Amerikalinien til bruk på
deres ruter til Mellom-Amerika.
Da krigen brør ut i 1939 ble hun satt inn i
fart for de allierte. Skipets siste reise begynte i
New Orleans den 5. juni 1941 da hun gikk til
Bermuda for å slutte seg til en konvoy. Lästet
med stykkgods for Belfast og Manchester av
gikk hun i konvoyen den 14 juni under kom
mando av kaptein Harald Holst. Om natten
den 24. juni flkk hun maskinproblemer og
sakket etter konvoyen. Klokka 0740 ble ski
pet truffet av en torpedo. Kapteinen befant
seg da i sin lugar, løp opp på broen og ga øy
eblikkelig passasjerer og mannskap ordre om
å gå i båtene. Maskinene var blitt stanser ved
torpederingen og alle fire livbåter ble satt på
vannet uten uhell av noe slag. Era sin livbåt
observerte kapteinen en svart übåt uten
kjennemerker. Det viste seg senete å ha vært
U.371.
Kapteinens livbåt drev omkring i 11 dager
til de ble taff opp av den amerikanske desrroy

eren 428 og ført inn til Reykjavik. Da var to
av mannskapet, Arne Waldemar Olsen og Ja
mes Shipley, omkommet av utmattelse. Sjø
forklaring ble holdt i Reykjavik 10. juli. Kap
teinen opplyste da at det ikke hadde lykkes å
holde livbåtene sammen og at han ikke visste
hva som hadde hendt med de øvrige tre bå
tene.
Imidlertid var det bare 14 overlevende i kap
teinens båt, men Nortrasbip registrerte 21 red
dede og 26 omkomne. Spørsmålet er altså:
Hvor kom de andre 7 reddede fra? Dersom
noen skulle ha informasjon om dette ville jeg
være takknemlig for svar. Om det skulle være
noen av mannskapet i live i dag vil jeg svært
gjerne ha kontakt
Geir Svendsen.
8324 Digermulen

Vedrørende C-1 -A skip
Takker for et meget interessant hovedtema om
det amerikanske skipsbyggings-programmet
under krigen.
Jeg var en av de mange som i 50/60- åra dro
til sjøs i 15-årsalderen. Jeg reiste “over dam
men” med gamle Stavangerfjord og mønstret
på en gasstanker, M/T GasbrasNorte, som jeg
går ut fra er den omtalte Bowmonte.
Vi hadde den gang 18 mnd. kontrakt, med
fri hjemreise fra europeisk havn. Jeg mønstret
på i februar 1956 og mønstret av i september
1957. Noen fri hjemreise ble det nok ikke. Vi
gikk mellom Texas og Brasil med butangass.
Losseplassene var Rio de Janeiro og Santos.
Vi lästet på et raffineri i nærheten av byen
Beaumonte i Texas.
Gassen kom om bord i veskeform, men var
da lukt- og smakløs. Under lastingen var det
“dødt skip” og hele mannskapet bodde på ho
tell. Under fart ble så lukten tilsatt ved å presse
et “luktkonsentrat” i tankene. Det luktet pyton
en stund, men det var en betryggelse å kunne
lukte gassen. Vi hadde ikke kjøleanlegg om
bord og overtrykket som oppsto etter hvert
som det ble varmere ble sluppet ut underveis.
Det var selvfølgelig ikke lov å røyke på dekk,

Gasbras Norte var C-l A Bowmonte bygget om til LPG-tanker i Kiel i 1953f0r Øivind
Lorentzen. Omdøpt Mundogas Norte i 1961 ble den opplagt i Santos som gassterminal i 1969 og
avrigget. Foto Lars Helge Lsdahl

men ellers kan jeg ikke huske noen særlige for
anstaltninger bortsett fra at vi ikke fikk drikke
alkohol under fart.
Vi hadde flere losseplasser, men det tok sin
tid. Gasbras Norte var den gang verdens stør
ste gasstanker, mens tankanleggene på land var
små. Forbruket var også varierende. Vi kunne
bli liggende på månedsvis med å losse i min
dre porsjoner. Dessuten ble lasten losset i gass
form ved hjelp av egne diesel-drevne pumper
av type roterende eksentriske med bakelitt
skovler. Kom det gass i væskeform ble det
“skovlesaus”.
Jeg mønstret på som messegutt, en jobb som
heldigvis ble kortvarig, siden ble jeg maskin
gutt og smører med tilføyelsen “for ung”. Det
er sikkert mange som kjenner seg igjen her! I
tillegg var jeg pumpemannens assistent og ble
etter hvert godt kjent med dette maskineriet.
Lossinga gikk tregt og det ble ofte lange øk
ter, lite automatikk og dermed mye å passe
på. Blant annet bruk av verktøy som ikke gnis
tret.
Det var en broget forsamling om bord, men
med overvekt av nordmenn. Det var på et tids
punkt folk fra 14 nasjoner om bord fra
skandinavere til folk fra Hawaii. Det å være
førstereis betydde stort sett at en måtte gjøre
de verste jobbene, det kunne være tøft iblant,
men vi ble ellers godt tatt vare på. Etter oss
kom andre førstereisgutter og da var det vår
tur til å sjefe.
Framdriftsmaskineriet var 2 stk. Nordberg
diesel med elektromagnetisk kobling. Et me
get renslig og driftssikkert maskineri. En stor
fordel var at en maskin kunne stoppes for nød
vendig reparasjon og stempelsjau. Det jeg hus
ker best var stempelsjau under fart. Det var
en het opplevelse, det var om å gjøre å få gjort
stempelsjauen ferdig så fort som mulig!
Båten var forsterket med kraftige “flattstål”
som var klinket til skrog og dekk. Dette var
nok tvingende nødvendig, for seiv med disse
forsterkninger var vi i fare for å bli brukket
ned da de fleste spantene i forskipet løsnet i
sammenføyningene, skutesiden ga etter og
begynte å gnisse mot gasstankene. Farten ble
halvert, alt tilgjengelig treverk ble tatt i bruk
for å beskytte tankene, livbåtene ble svingt ut
klare for låring og mannskapet beordret til å
ha pass og papirer klare i tilfelle hurtig evaku
ering. Turen ble lang og spennende, men vi
kom da fram til slutt, mener å huske vi brukte
43 døgn. Det ble litt for spennende for en
kelte, flere rett og slett forsvant fra båten da vi
kom til Rio.
Vel dette var noen fa av minnene som duk
ket opp på grunn av temaet, og som jeg vil
dele med lesere av SKIPET hvis redaksjonen
fnner det interessant. Er det noen av leserene
som kjenner seg igjen? Ta gjerne kontakt!
Kjell Laugtug
Hauggt 43
6509 Kristiansund
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Mer Drivgods på side 36....
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 10.02.2001 - 10.05.2001.
FIN384

Krzyztof Brzoza

1900

Terje Bodin Larsen

Mäenpääntie 4A3
Sandviksveien 195

1901

Roger Lyngholm
Oddleif Moen

Tittelsnesveien 207
-

1904

Jon Olav Sunde
Tore Grønnseth
Kjell G. Nilsen
Audun Øksnes

Storeggaten 24
Markveien 23
-

6512 KRISTIANSUND

1905 0
1906B
1907

Atle Moritsgard
S/K Christian Radich

Batteriveien 4
Postboks 666 Sentrum

6508 KRISTIANSUND
0108 OSLO

Yngve Fenes
Knut Håland

Sjoneidvegen 38
Hellåsveien 1

8725 UTSKARPEN

Trond Nordvik
Harald A. Karlsen

Postboks 86

5399 BEKKJARVIK
5039 BERGEN

1902
1903B

1908 0
1909
1910 0
191 IB
1912B
1913

Rune Kårstø Larsen

1914 0

Arne Johan Asmyhr

1915B
19160

Ingmar Eikeland

19170

Bjørn Erling Schrøder

Birger Fjeld Andersen

1918
Magne Hellan
FIN1919 Hannu Siikarla
Alfred Eide
1920

Lønberglien 288
Sundgaten 126
Østrevei 24
Ryggeveien 56 A
Sevikveien 10
Romaheim
Oltermannikuja 4
Postboks 18

1921

Tor Halvard Alvestad

1922

Ryfylke Dampskipsselskap AS v/Vista AS, Postboks 174

Dramsveien 107

FIN 1923 Henrik Karlsson, Åland Sjøfartsmuseum, Postboks 98
Geir Svendsen
1924
1925
1926 B

Stiftelsen Risøy Folkehøyskole Leif Gundersen

Utmeldinger:
1548
Torleiv Osnes
1515
Friborg Management AS
1879
Ingvar Alvestad
1791

Dahl Libris Gruppen AS

1871

Kirsten Hodnefjell

Damsgårdlunden 7

FIN- 21290 RUSKO
4816 KOLBJØRNSVIK
5514 HAUGESUND
9040 NORDKJOSBOTN
5450 SUNDE I SUNNHORDLAN
3221 SANDEFJORD
5943 AUSTRHEIM

3950 BREVIK

5527 FLAUGESUND
3152 TOLVSRØD
5440 MOSTERHAMN
1523 MOS
3143 KJØPMANNSKJÆR
5994 VIKANES
FIN - 20900 TURKU
5604 ØYSTESE
9010 TROMSØ
4097 SOLA
FIN - 22101 MARIEHAMN ÅLAND
8324 DIGERMULEN
4912 GJEVING
5162 LAKSEVÅG

4260 TORVASTAD
slettes, endret ril Kopervik Ship
slettes, feil
6400 MOLDE
endret til Johnny M. Roth

Dødsfall:
367 B
204 B

Ole Andreas Haaland

5300 KLEPPESTØ

Audun Hervig

5101 EIDSVÄGNESET

Adresse-endringer:
1074 0 Per Bjordal
Søren Jaabæks gate 4, oppg.5
1883 0 Det Norske Veritas, Historisk Arkiv v/Ingvard Unhjem. Postboks 300
Bureisarvei 40
1724
John Harald Johansen
Berner Larsen
691
Knuthaugen 7
1559
John Larsen
Skiparvik 10
1642B
Rune Larsen
Løbergsveien 110

0460 OSLO
1322 HØVIK
7900 RØRVIK
8027 BODØ
4250 KOPERVIK
5073 BERGEN

1871

Johnny Magne Roth

Fjellfaret 3

4025 STAVANGER

1691
228 0

Sailing Ships v/Magne Risa

Vagleskogveien 57
Moen

4322 SANDNES
1430 ÅS

1263

Svein Skogmo
Øystein Viland

Punktumveien 6

8900 BRØNNØYSUND

Rogalandsgate 207

5518 HAUGESUND

1838

Kjell T. Sandberg

Adresseendringer sendes LeifK Nordeide (e-mail leif.nordeide@enitel.no)
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Eidsvaag Junior levertfra Umoe Sterkoder i mars er noe så sjeldent som en ny lastebåtfor kystfart. Leveransefoto fra verftet
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Norsk Ordinært Register (NOR)
M/S SEA EXPLORER
LEFB
- Bjørn-Thore Alfheim, Fredrikstad
02.01.
96 brt.
-ex ikke reg. SEA EXPLORER ex KNM SEL (B. 1943)
M/S NORTHERN CORONA
LLJK
- Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
02.01.
2335 brt.
-ex Bahamas reg. NORTHERN CORONA ex NOR reg.
Lekter UR 93
LK7165- A/S Nymo, Grimstad
09.01.
4485 brt.
- Dalian Shipyard, Dalian (SB 94-1).
Lekter UR 94
LK7166- A/S Nymo, Grimstad
09.01.
4485 brt.
- Dalian Shipyard, Dalian (SB 94-2).
M/S MOSK II
LJKZ
- Ole Christian Gude, Slependen/Oslo
10.01.
7 brt.
- ex norsk ikke reg. (B. 1919).
M/S NORSELANDER
LJZD - Meridian AS, Oslo/Horten
18.01.
21 brt.
- Djupevåg Båtbyggeri AS, Norheimsund (85) (B. 1995)!
M/S IL MORO DI VENEZIA IX LJIM - Dico Marin AS, Oslo
22.01.
39 brt.
- ex britisk reg. IL MORO DI VENEZIA IX (B.1988)
M/S BLUE C STAR
LLJO
- Premiere Cruise AS, Birkeland/Flekkefjord
29.01.
72 brt.
-ex Monaco reg. THE DON V (B. 1980)
M/S STEIN FIGHTER
LLKE - Skipsaktieselskapet Fønix (Norwegian Holding AS), Paradis/Bergen
29.01.
2811 brt.
-ex NIS-reg. STEIN FIGHTER
M/S ARNE STENSEN
LLGB - Tore Stensen, Ballstad/Svolvoer (N-16-W)
31.01.
185 brt.
- Moen Slip AS, Kolvereid (45)
M/S INGO
LLJD
- Partrederiet Ingo ANS (Arne Erik Rystad), Laukvik/Svolvær (N-18-W)
01.02.
80 brt.
- Longva mek. Verksted AS, Gursken (27)
M/S NORTHERN SEEKER
LLKQ - Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
09.02.
1378 brt.
-ex britisk reg. NORTHERN SEEKER
M/S ANKENES II
3YPD - Jarle Nilsen, Ankenesstrand/Narvik
12.02.
22 brt.
- ex ikke reg. norsk losbåt LOS 096 ex ARENDAL
M/S FLAPPY FIESTA
LLGY - Wollert August Hvide, Paradis/Bergen
19.02.
14 brt.
- ex utenlandsk reg. FIESTA (B. 1981)
M/S NORDTIND
LLIT
-AS Havfisk, Melbu (N-60-H)
20.02.
699 brt.
- Astilleros Gondan S.A., Figueras (414)
M/S KONGSLLAVN
JXBE
- Namsos Mudderkompani ANS (Oddvar Sæther, Skage i Namdalen),
28.02.
brt.
- ex ikke reg. før norsk (B. 1974)
Spillum/Namsos
M/S KVALØYFJORD
LLJL
- Kvaløyfjord AS, Tromsø (T-17-T)
09.03.
854 brt.
- Scheepswerf Visser B.V., Den Helder (160)
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M/S TRØNDERHAV
14.03.
363 brt.
M/S ORDINAT
15.03.
1103 brt.
M/S FRØYFISK
16.03.
496 brt.
M/S FISKENES
16.03.
902 brt.
M/S M. YTTERSTAD
16.03.
3129 brt.
M/S FRØYVÆR
26.03.
94 brt. M/S TALAVERA
26.03.
31 brt.
M/S KORNI
26.03.
1515 brt.
M/T EIDE TANK 1
27.03.
439 brt.
M/S BLUE TIGER
29.03.
26 brt.
M/S NORTH STAR
29.03.
21 brt.
M/S ØYSTRAND
30.03.
499 brt.
M/S HAVILA CROWN
30.03.
3154 brt.
M/S BRUDANES I
30.03.
433 brt.
M/S EIDSVAAG JUNIORLLEP
30.03.
1163 brt

LLJN
- Arild Refsnes c/o Olav Arild Refsnes, Husbysjøen/Trondheim (ST-30-RS).
- Trondheim Verft AS/Norrøna Verft AS, Trondheim (6/78)
Skrog v/ Stocznia Ustka S.A., Polen (78) i 2000.
LLLK - K/S Økland Fiskebåtrederi, Kokstad/Bergen (H-100-AV)
-ex islandsk reg. OLII SANDGERDI, ex NOR-reg. INNOVATION LIE
LLHF - Frøyfisk AS, Kverva/Trondheim
- Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (93) krog v/ Riga Ship Yard, Latvia
LLKI
- Partrederiet Fiskenes ANS (Jan Kåre Fiskerstrand), Fiskarstrand/Ålesund
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (36) Skrog Cenal Shipyard Co.Ltd., Gdansk (129)
LLKD - Ytterstad Fiskeriselskap AS,Lødingen/Harstad(N-l 18-LN
- Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (28)
Skrog v/Santirul Naval Braila SA., Romania (38)
LLIQ - Partrederiet Frøyvåg ANS (Dagfinn Skarsvåg), Dyrvik/Trondheim (ST-46-F)
Promek Boats AS, Smøla (54)
LKAD - John Audun Hauge, Bergen
-ex ikke reg. Norsk TROMSØ (ukjent byggeår)
LLME - Halvorsen Shipping KS, Vedavågen/Kopervik
-ex Panama reg. KORNI ex NOR-reg. KORNI
LLLW - Eide Marine Services A/S, Høylandsbygd/Bergen
-ex britisk reg. SAINT KEARAN
LLGN - Hatra Trading & Finans AS, Oslo
- ex britisk reg. FIVE CEES (B. 1996)
LLKM - Steinar Laganger, Ålesund
- ex svensk reg. NORTH STAR (B. 2000)
LLFC - Bømlo Brønnbåtservice AS, Bremnes/Haugesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (158)
LLKY - Island Offshore II KS (Havila Supply ASA, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund
- Langstein Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (185)
Skrog v/Aker Finnyards Oy, Rauma (3213)
LEMA - Dolsøy Trans AS, Sandshamn/Ålesund
-ex britisk reg. KROSSFJORD ex norsk reg. NYBO
- Eidsvaag AS, Dyrvik/Kristiansund
- Umoe Sterkoder AS, Kristiansund (192)
Skrog v/Oao Psz (Baltic Shipyard) Yantar, Kaliningrad

Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS
M/T JO PALM
05.01.
4988 brt.
M/S ACHILLES
08.01. 28718 brt.
M/S ELENI M
08.01. 28718 brt.
M/T BANASOL
11.01. 38889 brt.
M/S OPHIR
12.01.
1616 brt.
M/T FRONT SKY
16.01. 81093 brt.
M/T BRO STELLA

LAPY5 - Winterport Investment II B.V. (Jo Tankers AS), Spijkenisse/Bergen
-ex nederlandsk reg. JO PALM
LAQG5 -T. Klaveness Shipping AS, Oslo
- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Nagasaki (10287)
LAQH3 - T. Klaveness Shipping AS, Oslo
- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Nagasaki (10288)
LAQM5 - Banasol Inc.(Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo
- Oshima Shipbuilding Co. Ltd., Nagasaki (10283)
LARB5 - Rasmus F. Shipholding AS, Bergen
-ex tysk reg. SEA WESER
LAQF5 - Quadrant Marine Inc. C/o Skaarungen AS (V Ships Norway AS), Monrovia/
-ex Bahamas reg. FRONT SKY
Oslo
LAQY2 - Broström Tankers AS, Gøteborg og Sunlight Shipping (Bahamas) Ltd.,
Nassau c/o Knut Johan Steneng, Singa Ship Management AS (Broström Ship
Management AS),Oslo
17.01. 40958 brt.
-ex Liberia reg. UNITED STELLA
M/T ERVIKEN
LAPQ5 - Viken Crude AS, Øvre Ervik/Bergen
19.01. 82650 brt.
- Samsung Heavy Ind.Co.Ltd., Koje (1305)
M/S VERITAS VIKING I LIYV3 - Eidesvik Survey AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
29.01.
7886 brt.
- ex NOR-reg. VERITAS VIKING
M/S VERITAS VIKING IILJQK3 - Eidesvik Survey AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
29.01.
7764 brt.
- ex NOR-reg. VERITAS VIKING II
M/S GEO SCANNER
LDFZ3 - Eidesvik Survey AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
29.01.
1001 brt.
-ex NOR-reg. GEO SCANNER
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M/T GERRITA
13.02. 60866 brt.
M/S BERGE SELAN
14.02. 100070 brt.
M/T NORDANGER
14.02. 43633 brt.
M/S TAMERLANE
15.02. 67140 brt.
M/S SEISVENTURER
20.02.
3935 brt.
M/T SALTSTRAUM
26.02.
1881 brt.
M/T SYDSTRAUM
26.02.
1881 brt.
M/T STORVIKEN
28.02. 82650 brt.
M/T BANIYAS
01.03. 38889 brt.
M/T FRONT GRANITE
05.03. 77931 brt.
M/T POLYTRADER
08.03. 63248 brt.
M/T HAPPY FELLOW
12.03.
3703 brt.
M/T HAPPY GIRE
13.03.
3643 brt.
M/T HAVKONG
15.03. 34577 brt.
M/S CANMO
15.03.
3416 brt.
M/S VIKINGFJORD
16.03.
3136 brt.
M/S LIV
19.03.
3694 brt.
M/S HAVI LA TIGRIS
22.03.
1855 brt.

LHCI3 - Partrederiet Nordshuttle II DA c/o AS Nordprosjekt AS (Ugland Shipping
AS), Lysaker/Grimstad
-ex NOR-reg. GERRITA
LARG5 - Partrederiet Bergesen Goic DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo/Stavanger
-ex Panama reg. BERGE SHAN
LARD5 - Westfal-Larsen & Co. iAS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen
-ex svensk reg. BALTIC FLAME
LAQU5 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg
- Daewoo Shipbuilding & Marine Eng., Koje (4430)
JXBU3 -Thales Survey Group Limited (Ellen Forlands Rederi, Paradis), Bracknell/
- ex NOR-reg. SEISVENTURER
Bergen
LDCP3 - K/S A/S Saltstraum, Bergen
- ex NOR-reg. SALTSTRAUM
LDCV3 - K/S A/S Sydstraum, Bergen
- ex NOR-reg. SYDSTRAUM
LAPR5 - Viken Crude AS, Bergen
- Samsung Heavy Ind. Co. Ltd., Koje (1306).
LAQL5 - Cabu II Investment Inc. (Torvald Klaveness & Co. AS) , Monrovia/Oslo
- Oshima Shipbuilding Co.Ltd., Oshima (10284)
LARL5 - Granite Shipping Company Limited (Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Nassau/
- ex Bahamas reg. GRANITE
Oslo
LGST3 - K/S Rasmussen Teamships A/S II (Rasmussen Maritime Services AS),
- ex NOR-reg. POLYTRADER
Kristiansand
LARF5 - Iguana Shipping and Finance Inc.(Intercon AS, Oslo), Panama/Stavanger
- ex Panama reg. HAPPY FELLOW
LARE5 - Lizard Shipping and Finance Inc.(Intercon AS, Oslo), Panama/Stavanger
- ex Panama reg. HAPPY GIRL
LARK5 - Partrederiet Hekabe DA (Bergesen D.Y. ASA), Oslo.
- ex Bahamas reg. HAVKONG
LARW5 - Canmo AS, Mo i Rana/Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. CANMO, ex norsk reg. GERMA FRAM
LARX5 - Romy Shipping AS, Fonnes/Bergen
- ex Cayman reg. FETISH
LARJ5 - Rederiet Liv AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger
- ex tysk reg. PETER KNUPPEL
IAQ05 - Havila Suply Ships AS
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (289) Severnav S.A., Romania (33000) skrog

NOR - endringer, kjøp og salg
August 1998:
M/S BROADWAY (LHNV) (56/-/1990) - Oslo Fjorden Charterservice
AS. Adresse endret fra Oslo til Dilling, hjemsted Oslo.
Januar 2001:
M/S ANDHOLMEN (LJSZ) (49/-/1937) - fra Rolf Pedersen, Svensby/
Tromsø til Stiftelsen M/K Andholmen, RSD, Hundvåg/Tromsø, slet
tet i merkeregisteret.
M/S ARNFINN (LCHY) (24/-/1945) - fra Porsgrunn Havfiskeklubb,
Porgrunn/Langesund til Ahre Hansen, Skien/Langesund.
M/S AVANTUS (LJFA) (152/—/1958) ex JÄVERÖN - 98 ex
ISBJÖRN - 87 - Rederiet Gundersen & Jacobsen AS, Oslo/Fredrik
stad, omdøpt til SJOAKRAFT.
M/S BARODD II (LFNZ) (60/-/1932) - fra Liv Åshild Falck, Oslo til
Partrederiet MK Barodd II DA (Per Falck), Oslo.
M/S BRANCH OFFICE II (LIJP) (21/-/1995) -fra Klingenberg Ei
endom AS, Oslo til Meridian AS, Oslo.
M/S DELPHIN (LHTW) (31/-/1990) ex TUVA INVICTUS - 00 fra Andreas Gudim, Nittedal/Fredrikstad til Hogne Hus, Jørpeland/
Fredrikstad.
M/S EKAR (LMFN) (108/150/1915) ex ALWINE - 54 ex PAULINE
- fra Partrederiet Røyksund DA (Magne Rossehaug), Haugesund/Sta
vanger til Røyksund AS, Haugesund/Stavanger.

M/S ELSE LILLIAN (LNUS) (29/-/1922/48) ex MOT -91 ex TRÅL
FISK - 91 exTRAWLFISK - 48 ex LEIF - 23 - fra Alf Helge Urangsæter,
Finnås/Ålesund til Arvid Sivertsen, Mosterhamn/Ålesund og slettet i
merkeregisteret.
M/S FEISTEIN (JWYI) (568/860/1957/85/89) ex MØREFJORD 95 ex MARY LOU - 93 ex OSHEIM - 72 - fra Norland Rederi AS,
Jørpeland til Falkeid & Sønner AS, Finnøy, omdøpt til FALKVÅG og
hjemsted endret fra Kristiansund til Stavanger.
M/F FISKEBØL (LHTX) (233/-/1966) - Eierselskapet Nordtrafikk
AS, Sortland, ommålt til 409 brt.
M/S FRAMSTIG (LGAG) (37/-/1914) - fra Partr. Framstig (Svein
Flem), Valderøy/Kårvåg/Ålesund til Svein Flem, Kårvåg/Ålesund.
M/S FRØYTRANS (LLKL) (231/—/1963/86/97) ex HAMRAVIK 90 - EHK Brønnbåtrederi AS, Engenes, hjemsted endret fra Florø til
Vardø. Deretter endret adresse til Berlevåg/Vardø.
M/S GANGEROLF II (LKFZ) (35/-/1914/38) - fra Partr. Berge og
Dønheim (Jan Berge), Gjemnes/Kristiansund til Børre Sæther, Drø
bak/Kristiansund - slettet i merkeregisteret.
M/S GRIDOS (LHLM) (48/-/1994) - fra Reidar Gripsgård AS, Frek
haug/Bergen til Fjordfrakt AS, Frekhaug/Bergen.
M/S HUGNAD SENIOR (LCCV) (24/-/1912) - Ulf Bergum, adresse
endret fra Hesseng til Namsos, hjemsted uforandret Brønnøysund
M/S HUTH (LDXF) (98/-/1904/68/69) ex FREDRIKSTAD - 67 fra A. Nilsen Slepebåter AS, Fredrikstad til Alf Johnsen Slipp & mek.
Verksted, Brandasund. Hjemsted endret fra Fredrikstad til Bergen.
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M/S KRABBEN (LNIH) (93/—/1948) ex SKJÆRHALDEN - 86 fra Sarpsborg kommune, Sarpsborg til Morten Vister, Greåker/Sarps
borg, omdøpt til SKJÆRHALDEN.
M/F MALANGEN (LAEM) (403/—/1971) - Troms Fylkes
Dampskibsselskap ASA, Tromsø, omdøpt til MALANGEN IL
M/S OVEREVNE (LMPH) (181/-/1970) ex LOFOTFERJE VI - 94 fra Flakstad Sjøfarm AS, Skrova/Svolvoer til Høllalaks AS, Skrova/
Svolvær.
FPSO PETROJARLI (JXCE) (30.742/31.473/1986) -KS Petrojarl 1
AS, Trondheim, endring av c/o adresse fra Golar-Nor Offshore AS til
PGS Production AS, Trondheim.
M/S POLAR STAR (LNKJ) (451/—/1948) ex POLARFART - 49 fra Atlantic Marine AS, Ålesund til Bjarne Brandal, Gursken/ Ålesund.
M/S RENATE (LFNA) (557/820/1965) ex SYLVIA - 92 ex EKSOR 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 85 ex POKAL - 80 ex
SVENNØR - 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - fra Odd M Stabben
(Odd Magne Stabben), Hagavik/Svolvær til Nysand AS, Åkrehamn/
Svolvær.
M/S RISØRJENTA (JWOR) (197/-/1985) ex SØRLANDSCRUISE
- 98 ex HELGELANDSEKSPRESSEN - 95 - fra Agder Cruise AS,
Risør til AS Stavangerske Westamarin, Stavanger/Risør. Deretter om
døpt til HIDLE og hjemsted endret til Stavanger.
M/S RØNNER (LAKM) (126/-/1948) ex PEDER RØNNESTAD 79 ex SPITZBERGEN - 52 - endret fra Ståle Gulbrandsen, Asker/
Oslo til Ståle Gundersen c/o GroTorid Barreng, Oslo.
M/S RØTTINGØY (LLYS) (578/—/1967/70/77) ex ARTUS - 91 ex
OSVALDSON - 83 ex PERLON - 81 - fra Partr. Dales Rederi ANS
(Einar Røttingen Dale), Lepsøy til Partrederiet Espevoer ANS (Bjarte
Arnold Rogne), Leinøy, omdøpt til RØTTINGØY SENIOR, hjem
sted endret fra Bergen til Ålesund og slettet i merkeregisteret
M/S SJØHOLM (LJHC) (47/-/1954) ex MAAGØY - 85 - Kristian
Erntsen, Kristiansund/Bergen, omdøpt til MARY.
M/S SKANDI FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex NORTH
FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - Gulfmark Norge
AS, Lysaker/ Farsund, omdøpt til NORTH FORTUNE.
M/S STRØMØ (3YRO) (20/-/1960) - fra Vikna Havnevesen, Rør
vik/Namsos til Folla Kystlag, Rørvik/Namsos
M/S SULANGER (LALT) (517/—/1965/69/84). ex HOLMSJØ - 96
ex VEAHAV - 94 ex BONDØ SENIOR - 90 ex K.S.K. -73 - fra KS
Hjønnevåg Rederi, Kolgrov/Florø til Partrederiet Storholmen ANS (Lars
Johan Mælingen, Torangsvåg), Storebø/Florø, omdøpt til SULANGER
SENIOR. Slettet i merkeregisteret.
M/S TANAHORN (JXFP) (131/-/1986) - fra Finnmark Fylkesrederi
og Ruteselskap AS, Hammerfest til Herlof Olsen, Sem, omdøpt til
KLIPPERFJORD og hjemsted endret fra
Hammerfest ril Tønsberg.
M/S THORSLAND (LCMV) (189/—/1963)
ex STAFNES - 90 ex ASTHOR - 81 Remøyværing AS c/o Hans Remøy, Leinøy Hjemsted endret fra Namsos til ÅJesund.
M/S TOFTE II (LJIV) (177/-/1980) - fra
Norske Skogindustrier AS, Tofte/Drammen til
Sødra Geil Tofte AS, Tofte/Drammen.
M/S TROLLFJORD (LCLJ) (48/-/1976) ex
SJØTROLL - 97 - Egil Edvard Nylund, Sand
nes/Stavanger, omdøpt til SJØTROLL.
Lekter US 102 (LM5747) (3.981/—/1976) ex
VFMITO - fra Ugland Shipping AS, Grimstad
til A/S Nymo, Grimstad.
M/S ØYABAS JUNIOR (LNRD) (71/-/1962)
ex SILDØY - 86 - fra Trygve Olsen Fiskebåt
rederi AS, Havøysund/Hammerfest til Olsen
Gruppen AS, Havøysund/Hammerfest.
M/S ÅHAV (LJXT) (145/—/1981) - Stord
Cruise Service AS, adresse endret fra c/o Kristi
Sæle Kvamme, Stord til Sagvåg, hjemsted uforandret Haugesund.

Februar 2001:
M/S ANTARES (LIZO) (29/-/1969) - fra Pål Espen Lindberg, Gamle
Fredrikstad til Espen Hennie Hafseng, Oslo, hjemsted endret fra Fred
rikstad til Oslo.
M/S BLIA (LELB) (12/-/1934) - fra Leif Larsen, Bremnes/Bergen til
Sund Kystlag, Klokkarvik/Bergen, slettet i merkeregisteret
M/S EMBLA AV BERGEN (LEDB) (41/-/1964) ex EMBLA AV
SOGN - 00 ex MARGRETHE - 97 ex JYLLAND II - 91 - fra Embla
Tur AS, Bergen til Jon Skjerdal, Arne Svare og Finn Johansen (Finn
Johansen), Bergen.
M/S FOSENBULK (LIQJ) (863/1.360/1973) ex INGRID MARIA 97 ex GRAVEL BULK - 91 ex LEGA BULK - 80 ex ULLGARD - 77
- fra Partrederiet Ivar Lothe (Ivar Lo the), Roan/Trondheim til Ivar Lothe
Rederi AS, Roan/Trondheim.
M/S GAMLE LOFOTFERGA (LDQT) (94/-/1956) ex LOFOTPEL
-94 ex LOFOTFERJE 11 -77 - fra Kalle AS, Kabelvåg/Svolvær til
Kystassistanse Johnny Storvik (Johnny Storvik), Kabelvåg/Svolvær.
M/S HAVSTÅL (LEGI) (945/—/1952/66/73/83) ex HAVSKJER 00 ex ELGO - 90 ex H ØSTERVOLD - 86 ex THORKILD - 66 - fra
Havskjer AS, Ålesund til Sjøstjerna AS, Tromsdalen/Ålesund og slettet
1 merkeregisteret. I mars omdøpt til NORTH OCEAN I.
M/S HELNESSUND (LMJW) (190/290/1967/88/96) ex HAV
TRANS 98 ex SVETROS - 92 ex FAGERFJORD - 79 ex FOLLA
FJORD - 74 - fra Hagull Brønnbåtrederi AS, Leines/Bodø til Vestfjord
Brønnbåtservice AS, Leines/Bodø.
M/S HENNINGSVÆR (LJUP) (136/—/1938/49) ex GLOMMEN
4 - 49 - fra Lofoten Trålerrederi AS, Stamsund/Svolvær til Ottar Olufsen,
Henningsvær/Svolvær.
M/S IDSAL (LGKH) (34/-/1874) ex CHRISTINE - 16 - fra Thor
vald Idsøe, Tau/Sandnes til Stiftelsen M/K Idsal, Tau/Sandnes.
M/S LEOPARD LADY (JXJC) (35/-/1972) - fra Asle Bøe, Sarpsborg
til Odd Strømnes, Hokksund/Sarpsborg.
M/S LUSTRAFJORD (LHDL) (72/-/1949/61) ex WASA LEJON 94 ex SAGANA - 83 ex SÆBØ - 80 sjøs. som FJORDBUSS TRE Norsk Fjordcruise AS, Jar/Florø, omdøpt til OSLOFJORD, hjemsted
endret til Oslo.
M/S LYNGØR (LKSK) (57/-/1941) ex BØLNES - 98 - fra Havbles
AS, Jar/Oslo til Mattis Lauritzen, Rasta/Oslo.
M/S MADELEN (LIBD) (70/-/1958) - fra Viking Cruise AS, Oslo til
Victoria Travel AS, Oslo.
M/S MYKENFJORD (LDWA) (40/-/1953) ex ULV-EIRIK - 70 - fra
Frode Larsen, Bergen/ Trondheim til Svein Festervoll, Risør/Trond
heim.

Petrojarl I er omregistrert innen Trondheim; Norges første FPSO (Floating Production,
Storage, Ojfloadingvessel). Foto Terje Nilsen 14. januar 2001 ved Kværner Rosenberg
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desember 1998 i
Svendborg av Bent
Mikkelsen

M/S NY-PAMONA (LNLV) (24/-/1966) - fra Gjensidige Nor Finans
AS, Lysaker/Stavanger til Bringsvor Laks AS, Sandhamn/ Stavanger.
M/S ODD SVERRE (LGOA) (173/200/1913/67//36) ex ESSO 33 64 ex KLAUS - 47 ex ALPHA - 16 - fra Fosnes Fisk AS, Jøa/Florø til
Marine Harvest Norway AS, Bergen/Florø.
M/S OPSANGER (JWRN) (296/500/1942) ex ARON - 98 ex LIV
MARIT - 86 ex SØNNODD - 85 ex SANDSUND - 76 ex SKUDE 70 ex JADAR - 66 ex SKØ 38 - 64 - fra Odd M. Stabben (Odd Magne
Stabben), Hagavik/Bergen til Brunschan Sjøtransport AS, Bergen.
M/S PETER JARL (LFDH) (421/133/1965/89) ex HAVKYST - 00
ex HÅEN -91 ex BR. SMÅVIK -79 - fra Nord Ship AS, Aukra/ Ham
merfest ril EHK Shipping AS, Berlevåg/Hammerfest.
M/S PETER WESSEL (LMYM) (29.706/3.630/1981/88) ex WASA
STAR - 84 - fra Scandi Line AS, Sandefjord/Larvik til Color Line AS,
Oslo/Larvik.
M/S PINGVIN (LJWP) (639/369/1967/79) ex ALBATROS - 99 ex
DAWN FLIGHT - 91 ex FALKIRK - 84 ex LINDINGER
SURVEYOR - 79 ex TUMLINGEN - 74 ex RAPALLO - 67 - fra
Neergaard AS, Oslo/Bergen til Glomma Bulk AS, Greåker/Bergen.
M/S RØGVÆRI (LAXF) (30/-/1883) ex RØGVÆR -88 ex SNAR 56 ex VULCAN - 39 - fra Arild Nilsen, Florvåg/ Haugesund til Neil
Thomas Collier, Nesttun/ Haugesund.
M/S SEA TRUCK (LADX) (39/-/1988) ex SHJANDUR - 96 - fra
Hydro Seafood Norway AS, Bergen/Haugesund til Marine Harvest
Norway AS, Bergen/ Haugesund.
M/S SKANDIHAWK (LCNL) (2.637/3.100/1990) - Gulfrnark Norge
AS, Lysaker/Farsund, omdøpt til NORTH VANGUARD.
M/F SOLBAKK (LHBG) (909/258/1978) - Bjørklids Ferjerederi A/
S, Lyngseidet/Tromsø omdøpt til STALLOVARRE.
M/S SOLHAV (LMBS) (462/540/1967) ex SYKLUS - 97 ex SOL
HAV - 95 - fra Kystrederiet AS, Førde/Florø til Partsrederiet Adaptor
ANS c/o Arctic Chartering AS (Ove Nikolai Vilnes, Førde), Bergen/
Florø.
M/S TARZAN 2 (LLCS) (37/-/1944) - fra Frode Høitomt, Moss/ Fred
rikstad til Kjell Erling Ingebrigtsen, Moss/Fredrikstad.
M/S VAARVIND (LMOD) (229/270/1950) ex GERLAUG - 85 ex
SUZANNE FAROULT - 67 ex GOTE DE GRACE - 59 - samme som
ODD SVERRE.
Mars 2001:
M/S ALEXIS (LELX) (39/-/1953) ex SJØSPRØYT II - 90 - fra Premi
ere Cruise AS, Birkeland til Johnny Dalve, Kragerø, hjemsted endret
fra Kopervik til Kragerø.

M/F BJØRNEFJORD (JWYV) (2.835/—/1986) ex AUSTRHEIM 95 - fra Hardanger Sunnhordlandske Damspskipsselskap ASA, Bergen
til Boknafjorden Ferjeselskap AS, (Rennesøy), Bergen, omdøpt til
BOKNAFJORD og hjemsted endret fra Bergen til Stavanger.
M/S DOMEN (LMLX) (71/-/1955) ex MÅLØYFERJA 1 - 64 - fra
Eno Kaibygg og Peleservice AS, Hammerfest/Vardø til Kaibygg og
Dykkerservice AS (Steinar Bach), Sørstraumen/Vardø.
M/S ELI STAR (LHEB) (159/180/1976) ex VEIDNES - 97 ex ELSE
SAFE - 78 - fra AS Trans Salmon, Averøy/Kristiansund til Eli Star AS,
Averøy/Kristiansund.
M/S FJELLGAR (LNYE) (25/-/1970) ex HØYDALSFJORD 72 - fra
Audun Hjartøy, Fjell til Martin Lunde, Sandnes, omdøpt til LUCIANO
og hjemsted endret fra Bergen til Sandnes.
M/S FRAMSTIG (LGAG) (37/-/1914) - endret fra Partr. Framstig
(Svein Flem) til Svein Flem, Averøy/Ålesund.
M/S FRØYHAV (LKXS) (160/244/1957) ex SØLV-TRANS - 95 ex
RIPNES - 86 ex IDA BAAGØ - 67 ex EBBA KLIT - 63 - fra Frøyfisk
AS, Sistranda til Varangerfrakt AS (Bengt Agnar Dørmoenen), Bugøy
nes, omdøpt til BUGØYNES og hjemsted endret fra Trondheim til
Vardø.
M/S FÆMUND II (LM9704) (108/-/1904/58/80) - fra Dampskibs
selskabet Fæmund, Røros/Tronsdheim til AS Foemund, Røros/Trond
heim.
M/S GLIMTEN (LMZV) (29/-/1919) - fra Thomas Somhovd, Troms
dalen/Bergen til Den Kristelige Menigheten i Bergen (Øyvind Skutle),
Straume/Bergen.
Lekter HAALAST (LM2220) (143/-/1984) ex MABAI -87 - Bukser
og Berging AS, Oslo, omdøpt til BB-1 og hjemsted endret fra Stavan
ger til Tønsberg.
M/S HARDSJØ (LDVN) (36/-/1952) ex KORSFJORD - 85 - fra
Fiskarfagskolen i Austevoll, Storebø/Bergen til Stiftelsen Krusing c/o
DOF Management AS, Storebø/Bergen.
M/S HAVØRN (LLWR) (24/-/1955) - Tom Johansen, adresse endret
fra Søgne til Mandal. Hjemsted uforandret Kopervik.
M/S HILVÅG (LHRN) (137/200/1917) ex LITA - 89 ex UNION VI
- 66 - fra Folla eiendom AS, Nordfold/Haugesund til Marine Consult
AS, Bergen/Haugesund. I april endret adr. til Bakkasund.
M/S JUVIKINGEN (LLBA) (76/-/1973) - fra Reidar Egil Svendsen,
Verdal/Namsos til Jan og Torleif Charter DA (Jan Kvaløsæter), Flatan
ger/Namsos.
M/S KILA (LDBI) (49/-/1990) - fra Gunnar Hjartholms Rederi c/o
Gunnar Hjartholm, Brekke/Sandnessjøen til Stord Cruise Service AS,
Sagvåg/Sandnessjøen.
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M/S KVIKNE (LNMV) (44/-/1942) ex HAVLYS SENIOR - 82 ex
RAH - 77 ex WALLENDAHL 2 - 70 ex ?? - fra Anne-Kristine Brette
ville, Oslo til Arne Sveen, Ski/Oslo.
M/S MARY-ANN (LCME) (36/-/1907) - fra Gunnar Hansken, Tor
vasrad/Haugesund ril Steinar Gundersen, Oslo/Haugesund.
Tanklekter NIMBUS (LM4581) (436/—/1964) - fra Arnulf LOrsa
AS, Oslo til Aquateck AS, Porsgrunn/Oslo.
M/S POLNES (LIYT) (293/-/1939) ex HOLMIA - 98 exTURSAS 86 ex BALTIC - 39 - fra Polnes AS, Tjørvåg/Ålesund til Arnfinn John
Klungsøyr Karlsen, Tjørvåg/ Ålesund - slettet i merkeregisteret.
M/S RIGFAR (LCPR) (43/-/1948 ex FLEKKERØY - 82 - Partrederiet
Service DA, Oslo. (Endret best. reder fra Olav Sigurd Håbu, Oslo til
Bjørn Salomonsen, Vettre).
M/S RINDENES (LDDW) (326/—/1956/56/97) - Partr. Rindenes
ANS (best.reder endret fra Olav Mortensen til Olav Roar Mortensen),
Florø.
M/S RØVÆRFJORD II (LGZD) (99/-/1978) ex RØVÆRFJORD 00 - fra Partrederiet Røvoerfjord ANS (John Idar Mikkelsen), Røvær/
Haugesund til Ole Bjarne Strønen, Lepsøy/Haugesund.
M/S SANTONJA (LJZI) (38/-/1972) ex SAND DOLLAR - fra Jan
Robertsen, Gressvik til Brynjulf Hovland, Stavanger, hjemsted endret
fra Fredrikstad til Stavanger.
M/F STAVANGER (LCKS) (2.871/—/1990) - fra Boknafjorden Ferje
selskap AS, Bergen til HSD Sjø, Bergen, omdøpt til BJØRNEFJORD,
hjemsted endret fra Stavanger til Bergen.
M/S STÅLBAS (LNXH) (854/—/1955/74) ex TRÅLBAS - 74 ex
COMMANDANT CHARCOT - 68 ex JEAN CHARCOT - 55 - fra
Rem Vessels AS, Fosnavåg/Ålesund til Rem Vessels II AS, Fosnavåg/
Ålesund - slettet i merkeregisteret.
M/S TAURANGA (LCRM) (158/—/1954/56/95) exKLORINA- 95
- Tauranga AS, Bømlo/Haugesund, omdøpt til TAUMA (Ble i januar
ommålt til 172 brt.)
M/S TERRY (LMHF) (58/-/1964) ex SØRNES - 84 ex STILU - 72
ex TERRY - 70 - fra Tokam Marine Consultant AS (Andreas
Løklingholm), Skudeneshavn ril Ice Lady AS, Båtsfjord, hjemsted en
dret fra Skudeneshavn til Vardø.
M/S THURSO (LHAU) (807/1.250/1972/97) - fra Lundina KS c/o
Gunnar Kjønnøy Rederi, Kristiansund til Thelita Shipping AS, Ber
gen/Kristiansund.
Rig WEST DELTA (LFFM) (23.535/—/1981/90) ex DYVI DELTA 88 - fra West Delta AS, Stavanger til Smedvig Rig AS, Stavanger.
Rig WEST VANGUARD (LFFX) (14.105/—/1982) - fra West
Vanguard, Stavanger til Smedvig Rig AS, Stavanger.
Rig WEST VENTURE (LFAA) (31.248/—/2000) - fra West Venture
AS, Stavanger til Smedvig Rig AS, Stavanger.
M/S ÅLFJORD (LLMB) (528/770/1963) ex CANARY - 87 ex
MOGARD - 82 ex LISBETH - 80 ex GARMO - 68 - fra Ålfjord Frakt
AS, Vikebygd/Haugesund til Odd Magne Stabben, Hagavik/Haugesund.
—

Ivarans containerskip
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NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2001:
M/S AKER AMADEUS (LAMF5) (6.122/1.700/1999) - Aker RGI
Forretningsutvikling AS, Oslo, omdøpt til CGG AMADEUS.
M/S HARMON (LAXQ4) (2.641/3.628/1991) ex BREMER EXPORT
- 97 ex NEDLLOYD CARIBBEAN - 94 ex BREMER EXPORT - 93
- fra Partrederiet Bremer Export ANS til Partrederiet Harmon ANS,
Sarpsborg. (Drift uforandret Th. Jacobsen & Co. AS).
M/S HØEGH MIRANDA (LAGJ5) (30.995/44.016/1979) ex STAR
MIRANDA - 89 ex HØEGH MIRANDA - 87 - Leif Høegh & Co.
Shipping AS, Oslo, omdøpt til AUGUST OLDENDORFF.
M/T PETROTROLL (LAOF2) (38.406/67.436/1981) ex
SKAUSTREAM - 93 ex JAGUAR - 91 - Petrotroll AS, Trondheim forr. overført fra Golar-Nor Offshore A/S til PGS Production AS, Trond
heim.
M/T PETROTRYM (LAYB4) (45.104/80.745/1987) ex PRIMO 95 ex OSCO BEDUIN - 89 - Petrotrym AS, Oslo/Trondheim - samme
som PETROTROLL.
M/T SITACAMILLA (LAXW4) (43.406/83.260/1988) ex BURWAIN
PACIFIC - 96 ex CHRISHOLM - 92 - Sitacamilla AS, Oslo - forr.
overført fraTschudi & Eitzen AS, Lysaker til Waterfront Shipping AS,
Oslo.
M/T SITAKATHRINE (LAEG5) (43.733/83.970/1986) ex
BURWAIN ATLANTIC - 96 ex NORDFLEX - 91 - Sitakathrine AS,
Oslo - samme som SITACAMILLA.
M/S SITAMARIE (LAXX4) (43.406/83.987/1988) ex BURWAIN
SCANDIC - 95 ex FREDHOLM - 91 - Sitamarie AS, Oslo - samme
som SITACAMILLA.
M/S SKUDE JURA (LAJ05) (402/350/1975) ex ONWARD
CHALLENGER - 98 ex ARCTIC CHALLENGER - 93 - fra
Skudefjord AS, Kopervik ril Skude Jura AS, Haugesund, Hjemsted ufor
andret Skudeneshavn.

Februar 2000:
M/S ATLANTIC CHALLENGER (LAHJ5) (7.320/3.373/1990/98)
ex ANNA - 97 ex EESTIRAND II - 96 ex EESTIRAND - 92 - endret
fra Atlantic Challenger AS (DSDN Offshore AS, Grimstad), Kokstad/
Bergen til Atlantic Challenger AS, Kokstad/Bergen.
M/S BALTIC SEA (LAVY2) (2.282/2.566/1977) ex CARINA - 89 fra Sea Truck (UK) Ltd. (Sea Truck Shipping A/S), London til Sealord
Lines AS, Oslo. Hjemsted endret fra Sandnes til Bergen
M/T EMMA (LAJL5) (2.621/4.168/1970) ex MALIKII -98 ex POM
BALTICA - 92 ex VINGA BALTICA - 89 ex TEBONIA - 87 - Meliana
Maritime Company Limited, Nicosia/Tromsø. Repr. Endret fra Nor
wegian Management AS, Kjøbmannskjær til Hav Ship Management
AS, Nesttun.
M/S GARDWIND (JXUU3) (1.900/1.522/1970) ex KIEFERNBERG
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- 87 - Sauda Bulk AS, adresse endret fra Saudasjøen til Avaldsnes, hjem
sted uforandret Haugesund.
M/T LISA (LALV5) (2.633/4.813/1965) ex KAPRIFOL - 99 ex
TÄRNFORS - 91 ex WINJONA - 75 ex RUBISTREAM - 68 - Riakia
Shipping Company Limited, Nicosia/Oslo. Repr.: samme som EMMA.
M/T NORTHSEA BELLOWS (LAON5) (43.398/84.050/1989) ex
BURWAIN ARCTIC -95 ex ZIDONA- 94 - K/S Difko LXVI (Repr.:
Tschudi & Eitzen AS, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS,
Lysaker), København/Oslo, omdøpt til DIFKO BELLOWS.
M/S P & O NEDLLOYD TEMA (LANM4) (21.053/30.078/1992)
ex SANTA ROSA - 99 ex PANATLANTIC - 97 ex SANTA ROSA 97 ex NEDLLOYD VAN REES - 96 ex SANTA ROSA - 95 - KS
Clover Container Ship I (Ivar Holding ASA/V Ships Norway AS), Oslo,
omdøpt til P & O NEDLLOYD PINTA.
M/S POLAR DUKE (LACS4) (1.946/1.400/1983) - Polar Duke AS,
Bergen. Repr. endret fra Rieber Shipping AS, Bergen til Polar Ship
Management AS, Bergen.
M/S POLAR PRINCESS (JXBV3) (2.508/1.200/1986) - Polar Search
AS, Bergen, repr. samme som POLAR DUKE.
M/S POLAR SEARCH (LARE4) (4.084/1.442/1982) ex MOBIL
SEARCH - 93 - samme som POLAR PRINCESS.
M/S RAMFORM CHALLENGER (LAYM4) (9.209/3.800/1996) Oslo Challenger PLC., Douglas/Bergen - Repr.: Marinelaw AS, Ber
gen. Drift endret fra Rieber Shipping AS, Bergen til Polar Ship Mana
gement AS, Bergen.
M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (8.380/4.000/1995) - Oslo
Explorer PLC., Douglas/Bergen - Repr.: Marinelaw AS, Bergen. Drift
endret fra Rieber Shipping AS, Bergen til Polar Ship Management AS,
Bergen.
M/S RAMFORM VALIANT (LAGG5) (9.456/3.800/1998) - Capital
Bank Leasing 1 Limited, City Road/Bergen. Repr. endret fra Rieber
Shipping AS, Bergen til Polar Ship Management AS, Bergen.
M/S RAMFORM VANGUARD (LAJE5) (10.297/5.200/1999) National Australia Finance (Commercial Leasing) Limited, London/
Bergen, repr. og drift samme som RAMFORM CHALLENGER
M/S RAMFORM VICTORY (LAIG5) (10.297/5.200/1999) samme
som RAMFORM VANGUARD.

- 87 - Leusdon Company Ltd., Monrovia/Larvik. Repr. Endret fra Iver
Ships AS, Larvik til Tschudi & Eitzen AS, Lysaker og omdøpt til RI
VER STREAM.
M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) exNOSACTAKARA
- 96 - fra Actinor Car Carrier Holding AS (Barber Ship Management
AS, Lysaker), Oslo/Tønsberg til Sovereign Finance Plc. (Repr: Actinor
Car Carrier Holding AS, Oslo, drift: Wilhelmsen Lines Shipowning
AS, Lysaker), Manchester/Tønsberg.
M/S TRICOLOR (LATT4) (49.792/15.543/1987) ex NOSAC SUN
- 96 - fra Actinor Car Carrier I AS (Barber Ship Management AS,
Lysaker), Oslo/Tønsberg til Capital Bank Public Limited Company,
Handbridge/Tønsberg (Repr.: Actinor Car Carrier I AS, Oslo, drift:
Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker).

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2001:
M/S ACTIVE DUKE (LNYS) (2.562/3.250/1985) - Skipsaksje
selskapet Sunnmøre Rederi, Ålesund - solgt til Skottland
M/S GEO SCANNER (LDFZ) (1.001/527/1965/81) ex ANKENES
- 81 - Eidesvik Survey AS, Bømlo/Haugesund - overført til NIS, med
samme navn, signal LDFZ3.
M/S MARY (LFJI) (77/-/1892) - Karl M. Johansen, Svolvær/ Ham
merfest - slettet 12.01.2001 som kondemnert.

Tangens Rederi AS (H.E.Hansen-Tangen) endret adresse fra Kristian
sand til Flekkerøy, hjemsted uforandret Kristiansand.

M/S ROLL (JWVW) (253/-/1967/94/98) ex ROLLON - 00 ex
SMØLAGUT - 74 exTINGANES - 72 - Veidar & Nesbakk AS (Vidar
Alnes), Godøy/Ålesund (F-124-H) -slettet 15.01.2001 som opphugget
(Ble hugget v/Grenå Havn, Damnark, 08.12.2000).
M/S SMELLINGEN (LDCQ) (379/—/1955/82) ex EIRA - 99 - San
tor Shipping AS, Vistdal/Molde - solgt ril Haiti
M/S SOLGLIMT (LMUU) (12/-/1920) - Roger Thesen, Ingøy/
Svolvær (F-81-M) - slettet 30.01.2001 som kondemnert (Er Senket på
godkjent dumpingsplass, Ersvika-Håja 24.10.2000).
M/S STRANNAGUTTEN (LJQD) (24/-/1950) - Arthur Sørensen,
Andabeløy/Flekkefjord (VA-30-F) - slettet 24.01.2001. (Eier døde i
1988).
M/S SVOLVÆRING (LEVR) (78/-/1944) ex RAMSTAD - 68 - Meløy
Kommune, Meløy Bygdemuseum c/o Kåre Berg, Leknes/Svolvær (N
648-V) - slettet 24.01.2001 (Er satt på land og skal bygges om til re
staurant) .
M/S SØRTRÅL (ELAN) (40/-/1967) ex FRIVÅG ex SVÆRHOLT Partrederiet Omland (Alf Ola Omland), Sirevåg/Kristiansand (R-2HA) - slettet 05.01.2001 som opphugget (Ble hugget v/Fornæs ApS.,
Grenå, Danmark 24.07.2000).
M/S VERITAS VIKING (LIYV) (7.886/6.000/1998) - Eidesvik Survey
AS c/o Eidesvik AS, Bømlo/Haugesund, overført til NIS, omdøpt til
VERITAS VIKING I, signal LIYV3.
M/S VERITAS VIKING II (LJQK) (7.764/6000/1999) - Eidesvik
Survey AS c/o Eidesvik AS, Bømlo/Haugesund - overført til NIS, samme
navn, signal LJQK3.

Mars 2001:

Februar 2001:

M/S EURO TRANS (LAKW5) (1.016/1.452/1979) ex PIQUENCE
- 98 - Trondheim Skipsinvest AS, Trondheim (forr.adr. endret fra Kjell
run Lovise Nøstan til eier).

M/S INGO (LKGX) (62/-/1939) - Partrederiet Ingo ANS (Arne Erik
Rystad), Laukvik/Svolvær - slettet 09.02.2001 som kondemnert (Ble
senket 27.11.2000).
Rig POLYCROWN (LFAQ) (21.601/—/1984) - Safe Rigs AS (Pro
safe ASA), Tananger/Kristiansand - overført til Isle of Man,
M/S ROGALAND (LHGK) (2.420/1.600/1978/81) - KS AS Tanan
ger, Bergen - solgt til Fransk Polynesia
M/T SALTSTRAUM (LDCP) (1.881/2.550/1980) - K/S A/S
Saltstraum, Bergen - overført til NIS,samme navn, signal LDCP3.
M/F SANDEFJORD (LERU) (5.762/1.199/1965) exFENNO STAR
- 92 ex SCANDINAVIA - 90 ex TERJE VIGEN - 86 ex VIKING III
- 82 - Color Line AS, Oslo/Sandefjord - solgt til Uruguay
M/S SVANAVÅG (JWSC) (330/-/1957/67/80/90) ex KVALSVIK 99 ex DØNNAVÆRING - 73 ex TERNINGEN - 65 - Thor-Erling

M/S RAMFORM VIKING (LAGF5) (9.456/3.800/1998) - samme
som RAMFORM VANGUARD.
M/T SITALENE (LANQ5) (43.733/83.970/1987) ex BURWAIN
NORDIC - 95 ex NORDKAP - 92 - K/S Difko 47 af 1987 (Repr.:
Tschudi & Eitzen Rederi AS, drift: Tschudi & Eitzen Ship Manage
ment AS, Lysaker), København/Oslo, omdøpt til DIFKO HANNE.
M/T SITALOUISE (LANV5) (43.733/83.970/1987) ex BURWAIN
BALTIC - 95 ex NORDFARER - 92 - K/S Difko XLVII (Repr.: Tschudi
& Eitzen AS, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysaker),
København/Oslo, omdøpt til DIFKO BIRTHA.
M/S SUNRANA (LAXR4) (3.663/5.482/1976) ex ARKLOW BEACH
- 95 ex ATLANTIC FISHER - 88 ex SANDGATE - 82 - Hansen-

M/T FRONT BREAKER (LAOK5) (89.004/169.146/1991)- Katong
Investments Limited, Monrovia/Oslo. (Repr. endret fra Tom Erikjebsen
c/o Frontline Management AS, Oslo til Bent Steen-Hansen, Nesbru,
drift uforandret International Tanker Management Norway AS, Øst
erås).
M/S ICE BEAR (LGXT3) (1.305/813/1969/72/85/87) ex MÅLØY
00 ex FRIGO - 94 ex ALIBAK JOSEFSEN - 93 ex GRIMSEY - 87 ex
COMBI ALFA - 87 ex NORDFJELL - 85 - Tradewind Ltd. S.A., Pa
nama/Måløy (Repr. Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø, nytt
diffselskap: Ice Reefers AS, Florø).
M/T IVER STREAM (LAFJ2) (17.863/29.999/1973) ex BRUSE JARL
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KS, Egersund (R-129-ES) - slettet 13.11.2000 som opphugget i Dan
mark
M/S SYDSTRAUM (LDCV) (1.881/2.553/1981) - KJSAJS Sydstraum
(Anders Utkilens Rederi AS), Bergen - overført til NIS, samme navn,
signal LDCV3.
Mai 2000:
M/S KORNI (LEIS) (1.395/2.109/1970/91) ex BREMER URANUS
- 91 ex ARGUS - 90 ex TOR HUMBER - 73 - ex RONAN - 73 Elalvorsen Shipping KS, Håvik/Kopervik - overført ril Panama, samme
navn, signal H02004, tonnasje 1.496/1.370
Mars 2001:
M/S CONCURRENT (LETE) (26/-/1910) - Nils Aasgård, Surna/
Kristiansund - slettet 20.03.2001
M/S EDØYVÆRING (LK2713) (45/-/1986) ex VERONICA - 90 Partrederiet Aksel DA (Erling Agnor Karlsen), Vannareid/Tromsø (T
8-K) - slettet 27.03.2001 som forlist (Forliste 16.10.1999).
M/S FJORDINGEN (LJGG) (181/50/1980) ex HYEN - 98 Rogalandscruise AS, Sandnes (konkurs) - solgt til Island
M/S HAUKØYSUND (LNBJ) (195/—/1967/71) ex OYVÄG - 90 ex
SOLØYVÅG - 81 ex FREKØY - 76 - Sjøbakk AS, Åkrehamn/Koper
vik- slettet 05.03.2001 som opphugget. (Opphugget ved Grenaa Havn
AS 21.12.2000).
M/S HORNELEN (LGZJ) (1.264/1.150/1978/79) ex BREMER
NORDEN - 90 ex COASTER EMMY - 82 - Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane AS, Florø/Måløy - solgt til Polynesia
M/S KRAKNESSON (LGOK) (293/—/1955) ex DROTHOLM 83 ex RYGRUNN - 63 - A/S Tråldrift, Tromsø - slettet 16.03.2001
som opphugget.
M/S MELVIK (LGUB) (25/-/1911) ex DAGNY -August Stenersen,
Tromsø - slettet 20.03.2001
M/S NORDSJØFISK (LJKG) (300/-/1956/57) ex KVALSKJÆR - 99
ex NORDSJØFISK - 89 ex MOFLAG - 71 - A/S Kvalskjær, Fosna
våg/ Ålesund - slettet 30.03.2001 som opphugget (Opphugget v/Fo
sen GjennvinningAS 31.08.2000 og sendt til gjennvinningved Fundia
Norsk Jernverk i Mo i Rana).
M/S ORDINAT (LGFN) (1.846/1.767/1977/86) ex SKARODD 91 ex PERLON - 84 ex MAY-TOVE - 81 ex POSEIDON - 79 - K/S
Økland Fiskebåtrederi, Sandsli/Bergen (F1-250-AV) - solgt til Kypros
M/T POLYTRADER (EGST) (63.248/127.545/1978) - K/S Rasmus
sen Teamships A/S II, Kristiansand - overført til NIS, samme navn,
signal LGST3.
M/S RYSTRAUM (JXAN) (191/-/1958) ex HANS HENRIK - 67 Partrederiet Nyvoll Senior ANS (Leif Arne Nyvoll, Ålesund), Godøy/
Tromsø (M-225-G) - slettet 21.03.2001 som opphugget.
M/S SANDSØY JUNIOR (LDHC) (191/—/1964/68) ex BJØRNØY
BUEN - 00 - ex SIRAFISK - 85 ex NY ARGO - 79 ex BARMNES JR.

.

;

'

- 71 ex VIKSTRØM - 68 - Partrederiet Leinebris ANS (Paul Harald
Leinebø, Leinebø), Moldtustranda/Tromsø (M-339-HØ) - slettet
21.03.2001 som opphugget.
M/S TONJO (LHCS) (1.850/1.500/1969/94) ex HAUKELI - 94 ex
CANIS - 79 - Skips Tonjo AS, Trondheim, solgt til Jomfruøyane

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2001:
M/S ACHILLEUS (LAQG5) (28.718/50.800/2001) - T. Klaveness
Shipping AS, Oslo - overført til Malta
M/S BLACK PRINCE (LATE2) (11.209/3.043/1966) ex VENUS/
BLACK PRINCE - 86 - Partrederiet Fred Olsen Shipping ANS (Anette
S. Olsen), Oslo/Hvitsten - overført til Bahamas, samme navn, signal
M/S BLACK WATCH (LAHI5) (28.670/5.656/1972/81) ex STAR
ODYSSEY - 96 ex WESTWARD - 94 ex ROYAL VIKING STAR - 90
- Partrederiet Fred Olsen Shipping ANS (Anette S. Olsen), Oslo/Hvit
sten - overført til Bahamas, samme navn, signal
M/S ELENI M (LAQH5) (28.718/50.800/2001) -T. Klaveness Ship
ping AS, Oslo - overført til Malta
M/T FREJA JUTLANDIC (LAZY2) (6.379/10.884/1982) ex
SEAHERON -93 ex TOMOE 117 -90 - K/S Chemical Transporter
(Orient Ship Management Norway AS, Arendal), København/Oslo solgt på tvangssalg i Danmark 20.11.2000, slettet 31.01.2001 som
overført til Singapore.
M/S LINITO (LLBW3) (4.200/6.250/2000) ex APATINES - 00 Boreal Shipping & Industrier AS (Bergen Shipping AS), Bergen - solgt
til Kypros
M/S ROSITA (LATL2) (25.777/42.972/1984) ex SUNNY
SUPERIOR - 89 ex NISSHU MARU - 86 - Ugland Bulk Partners II
K/S (Ugland Maritime Services AS, Grimstad), Oslo/Grimstad - solgt
til Malta
M/S SEA PREMIER (LASW4) (27.087/10.400/1981) ex NOSAC
PREMIER - 96 ex SEA PREMIER - 95 ex FERNPASSAT - 92 ex
OCEAN PASSAT - 84 - Pride II KS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo - solgt
til Maka
M/S SEA PRIDE (LASV4) (27.087/10.729/1980) ex FERNGOLF 92 ex OCEAN GOLF - 84 - Pride II KS (Eidsiva Rederi ASA). Oslo solgt til Maka
M/S SEATERN (LAKM5) (11.909/5.710/1973) ex RIJNHAVEN 98 ex WESTÖN - 95 ex ORION - 85 - Seatern KS c/o Christiania
Eiedomsselskap AS (Seatern AS), Oslo - overført til Sankt Vincent og
Grenadinene, samme navn, signal
M/S STENBERG (LAFP4) (14.367/23.903/1979) ex STEN EXCEL
-91 ex HANDY DANCER -90 ex IMA -89 ex NOSHIMA MARU
- 88 - KS Stenvest (Rederiet Stenersen A/S), Bergen - solgt til Panama
M/T TEAM VENUS (LAJB5) (21.796/33.730/1982) ex TEAM
ERVIKEN - 97 - Team Tankers Shipping AS, Bergen - solgt til Maka
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M/T TROMAAS (LAKF2) (52.247/96.551) -Tromaas KS c/o Pareto
AS (Bergshav Management AS, Grimstad), Oslo/Arendal - solgt til Maka
M/T UNITED SUNRISE (LAGZ2) (29.874/55.363/1982) ex OT
SUNRISE - 92 ex BARBARA BRØVIG - 88 - Trade Transporter Inc.
(repr.: Knut Johan Steneng v/Singa Ship Management AS, drift:
Broström Ship Management AS), Monrovia/Oslo - overført til Liberia
M/T UNITED TRITON (LAGY2) (29.874/55.406/1981) ex OT
DAYLIGHT - 91 ex RAGNHILD BRØVIG - 88 - Trade Lines Inc.
(repr.: Knut J. Steneng c/o Singa Ship Management AS, dirft: Ferm
International Ship Management AS, Oslo), Monrovia/Oslo - overført
til Liberia
Februar 2001:
M/T ANNAMARIA (LANK4) (4.280/6.599/1975) ex TOL SAILER
- 97 ex LUCOR W1CKLIFFE - 91 ex DELCHIM CEVENESS - 78 Anna Shipping AS (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. AS, Billingstad),
Oslo - solgt til Tyrkia, ank. Aliaga 15.02.2001 for opph.
M/S HANNA (LAIR5) (1.616/1.475/1971) ex JOHANNA
CATHARINA - 89 - Nordia Shipping AS (Sunbay Management AS),
Bergen - solgt til Syria for reg. i Georgia
M/T POLYSYMPHONY (LAQE4) (79.918/150.038/1993) - K/S
Rasmussen Tankers A/S III (Rasmussen Maritime Servcies AS), Kristi
ansand - solgt til Malta
M/S SEABOARD PANAMA II (LACZ5) (19.789/14.454/1983) ex
TANA - 99 sjøs. SEKI RODESSA - Wilhelmsen Lines Shipowning
AS, Lysaker/Tønsberg - solgt til Caymanøyene
Mars 2001:
M/S GUARD ATLANTIC (LALL5) (524/—/1962/98) ex KNM
FARM - 98 - Oddstein AS (Oddvar Vea), Haugesund - overført til
Sankt Vincent og Grenadinene
M/S SONIA MARIA (LAKX2) (100/-/1921) ex ROSETTA PRIMO
- 89 - Sverre Søiland (Peder Søiland, Høvik), Porto Ercole/Oslo - slet
tet 22.03.2001 (Mangler norsk repr., død)
M/S STAR TUVA (LAQT2) (19085/28.840/1975) ex TUVA - 89 ex
PACIFIC RAINBOW - 89 ex IRAN PAPS - 79 ex PACIFIC RAIN
BOW - 77 - Tuva Inc. (Billabong AS), Monrovia/Bergen - solgt til
opph.
M/T UNITED MOONLIGHT (LAID5) (29.649/55.272/1982) ex
OT MOONLIGHT - 93 ex AFFINITY - 89 ex RANDI BRØVIG 87 - Ocean Bulk Transport Inc. (Repr.; Knut Johan Steneng c/o Singa
Ship Management AS, dirft: Broström Ship Management AS),
Monrovia/ Oslo - overført til Liberia
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Januar 2001
M/S ARCTIC SWAN (JXOK) (999/525/1987) ex REMOYTRÄL 99 ex RINGVASSØY - 93 - fra Arctic Sea Product K/S, Båtsfjord/
Tromsø til Arctic Swan K/S c/o Økonor Alta AS, Alta/Tromsø (F-221A).
M/S BARSUND (LIVH) (245/—/1979/87/93) ex RANGØY - 93 fra Kåre Ludvigsen, Sommarøy/Tromsø til Barsund AS, Hammerfest/
Tromsø (F-10-H).
M/S BERGSTRØM (LEKC) (186/—/1962) ex VEAGUTT - 98 ex
RISTON - 87 ex HORISONT - 65 - fra K/S Odd Lundberg A/S,
Gratangen/ Harstad til Arvesen AS, Engenes/Harstad (T-50-I).
M/S BERGSTRÅL (LJQS) (343/—/1976) ex BERGSTRÅL SENIOR
- 99 ex THORUNN HAVSTEEN - 98 ex JULIUS HAVSTEEN - 95
- Solheimtrål AS, Hustad/Molde omdøpt til SOLHEIMFISK (M-31F).
M/S BREIVIK SENIOR (JWPP) (97/-/1974/84) ex GEIR ROGER
- 98 ex LYSNING - 95 ex ASPERONI - 86 ex ALF SIGMUND - 77
- fra Breivik Senior AS, Husøy i Senja/Hammerfest til Jacobsen Fiske
båt AS, Andenes/Hammerfest, omdøpt til JAN OSKAR (N-144-A).
M/S HELLSKJÆR (LAQJ) (44-/-/1963) ex SKULEGG - 93 Hellskjær AS, Elnesvågen/ Molde, omdøpt til HELLSKJÆR JR. (M
24-F).
M/S HERSLEB (LIBU) (49/-/1954) - fra Gudmund Rognan, Myre/
Kristiansund til Gudmund Sture Rognan, Myre/Kristiansund
(M-161-0).
M/S HÅFJELL (LDBS) (443/—/1966/72/86) ex MARON - 99 - fra
KS Hjønnevåg Rederi (Sonja Hjønnevåg), Kolgrov/Florø til Sulanger
AS, Kolgrov/Florø (SF-9-SU).
M/S JAN-SVERRE (3YYC) (24/-/1961) - fra Jan Olsen, Skjervøy/
Tromsø til Jan Sverre AS, Skjervøy/Tromsø (T-95-S).
M/S KARMØYGUTT (LMPP) (248/—/1967/79) exTRYGVASON
- 98 ex VIKØYSUND - 85 ex ROY-ARVE - 82 ex HUSTADBUEN 78 ex NILS HARALDSON - 74 - fra Naley AS, Åkrehamn/Hauge
sund til Bømlotrål AS (Erlend Lønning), Bømlo, omdøpt ril BØMLO
TRÅL (H-310-B).
M/S LEINEFISK (LIKG) (879/—/1996) - fra Partrederiet Leinefisk
ANS (Halvard Leine, Leinøy), Fosnavåg/Ålesund til Leinefisk AS, Fos
navåg/Älesund (M-6-HØ).
M/S M.ELLINGSEN (LCOP) (32/-/1955) ex OLE INGVALD - 96
ex LILL-HARRIETH - 94 - fra Myre Fartøydrift AS, Myre/Stokmark-

Møgsterbas/rø 1979 er
solgtfra Austevoll til
Havøysund i Finnmark
og harfatt navnet
Skipsholmen. Foto AlfJ
Kristiansen 8. april
2000.
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nes til Lofotfisk AS, Svolvær/Stokmarknes, omdøpt til LOFOTFISK
(N-28-V).
M/S M.YTTERSTAD (JXAY) (1.481/1.757/1986/88) ex HAVMANN
- 93 - fra Ytterstad Fiskeriselskap AS, Lødingen til Partrederiet Espevær
ANS (Bjarte Arnold Rogne), Leinøy, omdøpt til ROGNE, hjemsted
endret fra Harstad til Ålesund (M- 4-HØ).
M/S MYREFISKII (LGBZ) (843/589/1977/95) - fra AS Øksnesfisk,
Myre/Sortland til Syltefjord Havfiske AS, Båtsfjord/Sortland
(F-13-BD).
M/S NESAGUTT (LCXN) (24/-/1953) - fra Nesagutt AS, Brattvåg/
Ålesund til Titan Mathias AS, Nordnesøy/Ålesund, omdøpt til
NESØYGUTT (M-143-R).
M/S NORDAUSTLANDET (LAIH)(610/319/1975/81) ex
TØNSNES II - 00 exTØNSNES - 00 - fraTømmervik FiskAS, Stok
marknes/Tromsø til A/S Granit, Vartdal/Tromsø (M-9-VD).
M/S PEIK (LJHA) (48/-/1980) - fra Partrederiet Angelljnr. ANS (Arn
finn Solevåg), Ålesund til Salgull AS, Langevåg/Ålesund
(M-68-SA).
M/S RADEK (JWNT) (80/-/1957) ex ARNØYSTEIN - 97 exJARDLY
I - 67 ex RADEK - 65 - fra Arild Sekkingstad, Honningsvåg til Berg &
Olsen AS, Værøy. Hjemsted endret fra Ålesund til Bodø (N-126-VR).
M/S ROGNE (LIRV) (900/1.016/1978/97) ex CHRISTINA-S - 97
ex NY-DOLSØY - 88 - fra Partrederiet Espevær ANS (Bjarte Rogne),
Leinøy til Partrederiet Dales Rederi ANS (Einar Rottingen Dale),
Lepsøy, omdøpt til RØTTINGØY, hjemsted endret fra Ålesund til
Bergen (H-25-0).
M/S SKAGHOLM (LJLL) (75/-/1937/50/92) ex JOFFRE - 66 - fra
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim til Øynes AS, Kristiansund/
Trondheim (M-40-K).
M/S SKARHEIM SENIOR (JWYH) (70/-/1958/89/94) ex
BÅTSFJORDVÆRING - 97 ex SÆODD - 95 ex SKARHEIM SE
NIOR - 95 ex BÅRAGUTT - 78 - endret fra Marin Lofoten AS c/o
Centrum Regnskap, Kabelvåg/Svolvoer til Marin Lofoten AS, Botn
hamn/ Svolvær (T-100-LK).
M/S SÆNES JR. (LHQV) (172/—/1987) exÆGIR- 95 ex SÆNES 95 - Kvernsund AS c/o Finnmark Maritime Management AS, Båts
fjord/ Vardø omdøpt til KVERNSUND (F-38-BD).
M/S SÆTRING I (LHAH) (377/—/1978/83) ex SÆTRING - 00 ex
GEIR-HANS - 92 ex GEIR - 89 - fra Sætring AS, Langevåg/Ålesund
til Torita K/S, Valderøy/Ålesund, omdøpt til TORITA I (M-123-A).
Deretter ble adressen endret til Ellingsøy/Ålesund.
M/S TORITA (LDFK) (294/—/1971/80) ex SJØBAS - 91 - fra Torita
K/S, Ellingsøy/Ålesund til Sætring KS (Svein Ole Sæther), Valderøy/
Ålesund (M-89-SA).
M/S VERDI (LLVC) (644/558/1967/69) ex KNESTER - 00 - fra Part-
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rederiet Storholmen ANS (Lars Johan Melingen, Torangsvåg), Storebø
til Sulanger AS, Kolgrov, omdøpt til SULANGER og hjemsted endret
fra Bergen til Florø (SF-100- SU).
M/S YOTA (LFTH) (23/-/1956) ex TØYA - 74 - fra Havfisk AS c/o
Finn K. Egeli, Sirevåg/Stavanger til Bjørn Dale, Rong/Stavanger
(N-70-ØN).
M/S ØYBARD (LGNO) (177/-/1965/75) - fra Partrederiet Øybard
ANS (Hans Søbstad), Valderøy/Ålesund til Nesagutt AS, Brattvåg/Åle
sund (M-122-H). I februar tilbake til Partrederiet Øybard ANS (Hans
Magnar Søbstad), Valderøy/Ålesund (M-126-G).
M/S ÅRVIKSAND (LJNL) (99/-/1981/95/96) - Asbjørn J. Jensen,
Vengsøy/Tromsø (T-320-S) ommålt til 124 brt.
September 2000:
M/S SJØTUN (LCOL) (97/-/1955) ex STORSUND - 85 - fra Harry
Pedersen, Tromsø til Leisund AS, Bjarkøy/Tromsø, omdøpt til AND
HUE (T-120-BK).
Februar 2001:
M/S BROFJELL (LDWI) (49/-/1956) ex BORGUNDFJORD - 98
ex NARGTIND II - 94 ex NARGTIND - 94 - fra Brofjell Havfiske
AS, Fjørtoft/Sandnessjøen til Stokke Senior AS c/o Sande Rekneskaps
kontor AS, Larsnes/Sandnessjøen (M-3-S).
M/S BRURBØEN (3YYA) (24/-/1961) - fra Annar Johann Hansen,
Hamnvik/Stokmarknes til Roger Albertsen, Hennes/Stokmarknes (N
13-H).
M/S EINAR ERLEND (LNYZ) (278/-/1985/90) - fra Johan M. Meløy
sund, Engavågen til Hønseby Kystfiske AS, Hønseby. Hjemsted endret
fra Bodø til Hammerfest (F-250-H).
M/S HAAKON ADELSTEN (LHXY) (112/-/1996) - fra Trond Egil
AS, Havøysund/Hammerfest til Sørvågen Kystfiske AS (Knut Krans
vik), Sørvågen/Hammerfest (F-486-M).
M/S HAVØRN (LJQR) (20/-/1936) - fra Mary Johanne Olufsen,
Knarrlagsund/Trondheim til Frank Berge, Mausund/Trondheim
(ST-230-H).
M/S JANBU (3YMQ) (1 71-1 1959) - fra Harald Svoren, Måløy til Bjørn
Steinar Nordheim, Vardø, omdøpt til NORDHEIMSON (F-31-V)
M/S JUVIKING (LDQP) (-/-/1936) - fra Juviking AS, Ålesund til
Onafisk AS, Ona, hjemsted endret fra Fredrikstad til Ålesund (M-14SØ).
M/S KRYSTAD (LJSU) (111/67/1981/98) ex SKJOLDEVÆRING 95 ex MOLLAVÆRING - 91 ex LIND JUNIOR - 88 ex SIVERT
SEN JUNIOR - 85 - fra Krystad AS, Andenes/Svolvær til Koppang
Havfiske AS (Johannes Arne Arvesen, Engenes), Lyngseidet/Svolvær
(T-40-L).
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M/S KYSTFISK (LDYW) (127/—/ 1991) ex EVA LOVISE - 00 - fra
Kystfisk AS, Måløy/Vardø til Erling Skaatun, Andenes/Vardø
(N-6-A).
M/S LINGBANK (LNWW) (224/242/1974/95) - fra Partr. Fredrik
sen ANS (Eivind Fredriksen), Vedavågen/Kopervik til Pertrederiet
Veviks ANS (Alexander Vedø), Vedavågen/Kopervik, omdøpt til
VIKINGBANK (R-510-K).
M/S NORDBOEN (LAGO) (69/-/1959) ex JAN-YNGVE - 96 Holgeir Tobias Johan Nygård. Adresse endret fra Napp til Gibostad,
hjemsted uforandret Bodø (N-210-F).
M/S NORDHOLM (JXQT) (223/—/1968/75) ex ARNUNGEN 71 - fra Troms fiskebåtrederi AS, Tromsø til Partrederiet Gayser Senior
ANS (Magne Grytten), Vatne/Tromsø (M-71-H).
M/S NYSTART (LNCK) (45/-/1974) ex SKARSJØ - 98 ex ROY
HALVARD - 90 ex SOLHAUG JUNIOR - 76 - fra Fristi Havfiske AS
c/o Fritz O. Olsen, Værøy/ Vardø til Harry Arthur Pedersen, Rebbe
nes/Vardø, omdøpt til SJØTUN (T-l 17-K).
M/S PJ.SENIOR (LEOP) (98/-/1966) - fra Emil Johansen, Ham
merfest til Barsund AS, Hammerfest, omdøpt til ROBIN HOOD (F
56-Hj.
M/S PATCHBANK (LKAJ) (352/—/197589) ex HELENA BISSAU
- 81 ex FENJATROSCA - 80 sjøs. KENAN - fra Sigmund Stava, Stol
til Fagervoll Havfiskeselskap AS, Skodje, omdøpt til FAGERVOLL,
hjemsted endret fra Kopervik til Ålesund (M-3- SJ).
M/S RAMSØYSUND (LHTP) (275/—/1979/87) - fra Ramsøysund
AS, Steinsdalen/ Trondheim til Ramsøyfjell AS, Steinsdalen/ Trond
heim (ST-86-O).
M/S ROSUND (LNWV) (958/600/1985) - fra AS Rosund, Vigra/
Ålesund til Vest Tråldrift AS, Ålesund (M-l 17-HØ).
M/S RØTTINGØY SENIOR (LLYS) (578/—/1967/70/77) ex
RØTTINGØY - 01 ex ARTUS - 91 ex OSVALDSON - 83 ex PER
LON - 81 - fra Partrederiet Espevær ANS (Bjarte Arnold Rogne), Lei
nøy/Ålesund til Multinot AS, Hammerfest/Ålesund (F-lll-H).
M/S SELBJØRN (LJYK) (49/-/1956) - fra Partr. Selbjørn (Odd Wal
ter Vik), Egersund til Partrederiet Selbjørn ANS (Odd Walter Vik),
Egersund (R-8-ES).
M/S SKJERVØYFISK (LMNJ) (571/—/1973/79) ex VIKHEIM - 82
- fra Skjervøyfisk AS, Skjervøy/Tromsø til Troms Fiskebåtrederi AS,
Tromsø (T-607-T).
M/S SOLVÆRSKJÆR (LETN) (99/-/1977) - fra Seiland Fiskebåt
rederi AS (Arnt Harald Wang), Hønseby/Hammerfest til AS Havfisk,
Melbu/Hammerfest (N-62-H).
M/S SPJÆRINGEN SENIOR (LIWM) (127/-/1085/94) ex ONKEL
SAM - 99 ex LEB-64 - 85 - fra Partrederiet Iversen & Larsen DA
(Henning Olaf Iversen), Vesterøy/Fredrikstad ril Partrederiet
Spjoeringen Senior DA (Henning Olaf Iversen), Vesterøy/Fredrikstad
(0-20-H).
M/S STOKKE SENIOR (LADH) (121/-/1988) - fra Stokke Senior
AS, Ulsteinvik/Ålesund til Albacore AS, Florø/Ålesund, omdøpt til
ALBACORE (M-l 2- U).
M/S GANGSTAD (JWVU) (57/-/1958) ex UTVÆR SENIOR - 00
ex CERTINA - 95 ex DANIEL JOHAN - 89 ex ASBJØRNSSON 87 ex NOTBAS - 77 ex STRØMØYVÅG - 69 - fraT. Gangstad Invest
AS, Midsund/Molde til Gangstad Junior AS, Midsund/Molde, om
døpt til GANGSTAD JUNIOR (M-47-M).
M/S VARSUND SENIOR (LNBC) (24/-/1955) ex SPJÆRINGEN 99 ex GEIR SOLHEIM - 90 ex SOLHEIM - 71 - fra Partrederiet
Yngvar Nilsen ANS (Yngvar Nilsen), Kragerø til Vidar Skår, Åkre
hamn, hjemsted endret fra Flekkefjord til Kopervik
(R-48-K).
M/S VENØYSUND (LDHJ) (330/—/1967/76/81) ex SELJEVÆR
98 ex MÅLØYFISK - 95 ex KRISTBJØRG - 76 ex GUDRUN
JONSDOTTIR - 73 ex JULIUS GEIRMUNDSSON - 72 - fra Kvit
nes AS, Larsnes/Trondheim til Nobba Havfiske AS, Stadlandet/Trondheim (M-l91-A).
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M/S ANDHUE (LCOL) (97/-/1955) - fra Leisund AS, Andenes/
Tromsø ril Andenes Havfiskeselskap A/S, Andenes/Tfomsø (N-129A).
M/S ARILD JUNIOR (LM9547) (70/-/1983) - fra Arild Laurila, Bug
øynes/Kirkenes til Mikal Solhaug, Tana/Kirkenes omdøpt til SILJA
(F-24-TN).
M/S BARENTSFISK (LAQE) (347/—/1975/91) ex SJØBAS - 98 ex
SANDNES SENIOR - 98 ex HJELMSØY - 94 exTRØNDERTRÅL
- 85 ex SULAHOLM - 81 - BarentsfiskAS (Aaalesund Shipping Group
AS, Ålesund), Tromsø, hjemsted endret fra Åesund til Tromsø (T-425T).
M/S BERLEVÅGFISK III (LGHI) (129/—/1977) ex SANDNES
SENIOR - 98 ex SJØBAS - 98 ex HJELMSØY - 94 ex SULAHOLM
- 85 ex TRØNDERTRÅL - 81 - fra Berlevågtrål III AS, Berlevåg/
Vardø til Sula Kystfiske AS (Kr. Kleiven & Co. AS, Trondheim), Sula/
Vardø (ST-48-F).
M/S BRATTSKJÆR (LHSS) (120/-/1995) - Odd Nergård, Rørvik/
Namsos, omdøpt til BRATTSKJÆR I (NT-346-V).
M/S BREIV1KTRÅL (JWOP) (281/450/1978/88) ex ORION - 00
ex KABEK - 88 ex HELENE NGUAQ- 85 ex LUUTIVIK - 85 - fra
A/S Lidob, Tromsø til Ramsøysund AS, Steinsdalen/Tromsø (ST-106O)
M/S CATO ANDRE (LLER) (41/-/1982) - fra Sigurd Hansen, Klepp
stad/Svolvær til Cato Andre AS, Kleppstad/Svolvær (N-5-V)
M/S GEMA JUNIOR (LFEP) (41/-/1954) ex HARGO - 97 - Rune
Saltskår, Bergen endret til Rune Saltskår (Rune Saltskår Enkelt-manns
foretak, Hardbakke), Bergen, omdøpt til SJONGLØR (H-4-BN).
M/S HURLABAS (LJYF) (366/—/1979/99) ex BRIMIR - 99 ex
SLETTUNUPUR - 97 ex BRIMIR - 97 ex GUDMUNDUR GUD
JONSSON - 94 ex NIISA - 92 ex NATAARNAQ I - 88 ex
NATAARSNAQ- 88 - fra Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesund til Øystein
Hurlsen MS Hurlabas M-193-H (Øystein Hurlen), Brattvåg/Ålesund
(M-66-H).
M/S KRYSTAD (LJSU) (111/67/1981/98) ex SKJOLDEVÆRING 95 ex MOLLAVÆRING - 91 ex LIND JUNIOR - 88 ex SIVERT
SEN JUNIOR - 85 - fra Krystad AS, Andenes til T. Gangstad Invest
AS, Midsund, omdøpt til GANGSTAD, og hjemsted endret fra Svolvær
til Molde (M-22-MD).
M/S KVALØYVÆR (LIXE) (183/-/1980) ex NOTBAS - 95 ex SI
VERT SENIOR - 92 ex HANNE BIRGITHE - 86 - Rollon AS, Ham
merfest/ Vardø, omdøpt til ROLLON (F-20- H). (Adressen endret fra
Rypefjord til Hammerfest i oktober 2000).
M/S LEIF MAGNUS (JXGE) (49/-/1970) ex K.GE.FISK - 00 ex
TOR-ARNE - 96 ex BØVÆRING - 85 ex GISKE - 78 - Leimag AS,
adresse endret fra Nord-Lenangen til Båtsfjord, hjemsted uforandret
Åesund (T-200-L).
M/S MØGSTERBAS (LHUZ) (982/—/1979/84) ex VEABAS - 99
ex KINGS CROSS - 94 sjøs. DISKO - fra Møgsterbas AS, Storebø til
Ryggefjord A/S, Havøysund, omdøpt til SKIPSHOLMEN (F-180M), og hjemsted endret fra Bergen til Hammerfest.
M/S RAMSØYSUND (LHTP) (275/—/1979/87) - Ramsøysund AS,
adresse endret fra Vallersund til Steinsdalen, hjemsted uforandret Trond
heim (ST-86-O).
M/S ROSUND (LNWV) (958/600/1985) - AS Rosund, adr. endret
fra Åesund til Vigra, hjemsted uforandret Ålesund (M-l 17-G).
M/S STAR (LMUV) (23/-/1943) - fra Arvid Olsen, Rossfjord-strau
men/Tromsø til Bård Tollefsen, Mortenhals/Tromsø (T-44-B)
M/S VIKNAFISK (LKRP) (332/—/1960/67/83) ex BERGHOLM 92 ex OLA HORN - 67 - Firma Per Ola Valø, Rørvik/Namsos til
ViknafiskAS, Rørvik/Namsos (NT-40-V).
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Også Midnatsol ser nå slutten på sine dager i Hurtigruten, etter at TFDSfør årsskiftet bestilte sin andre nybygningfta Fosenfor levering i
2003-Fotografert i Rolvsøysundet 24. mars 1999 av AlfJ Kristiansen

m
Ofotens og Vesteraalens DS (OVDS)
OYDS har inngått kontrakt med Kleven
Verft as i Ulsteinvik om bygging av ny
hurtigrute for levering i mars 2002. Rederiet har bestemt at skipet skal få navnet
Finnmarken.
Sørgående hurtigrute Nordnorge gikk på
grunn ved Sauraholmen, to nautiske mil
nord av Nesna tirsdag 27.februar ved
1100-tiden. Ingen ble skadet og skipet
gikk for egen maskin til kai på Nesna.
Da skipet gikk på grunn ble det slått ett
stort hull samt flere småsprekker i skroget. Dette tok det tid å utbedre. Skipet
ble liggende til kai på Nesna fram til fredag 3.mars kl. 1815 da skipet gikk sørover
med taubåt-eskorte til Fiskerstrand Verft
i Ålesund for reparasjon. Nordnorge var
ferdig på verkstedet 30.mars og kom til
Bergen 31.mars kl. 10.15 hvor hun lå til
kai på Skoltegrunnskaien frem til tirsdag
3.april. Da var det forhaling til Dokken
og kl. 17.00 var det avgang på første tur
til utlandet.
På nordgående seiling fra Trondheim sondag 4.mars kl. 10.00 hadde Richard With
ekstra anløp av Levanger kl. 12.15. Hurtigruta låg til kai ien time, før ferden gikk
videre nordover til Rørvik Id.23.45. Det

var forsinkelser i ruten nordover, men skipet var i rute igjen fra Bodø mandag
5.mars kl. 15.00. Bakgrunnen for ekstraanløpet var at det ble arrangert Marsimartnan i Levanger denne helga. Opprinnelig skulle Nordnorge ha anløp lørdag
3.mars, men pga. grunnstøting var det
Richard With som måtte trå til.
I april 2001 var Nordnorge igjen på vårcruise til utlandet. Skipet kastet loss tirsdag 3. april kl. 17.00 fra Dokkeskjærskaien i Bergen for vårtur til Belgia og
Frankrike. Skipet hadde anløp i Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Zeebrugge,
Dieppe, Le Havre på veg sydover og ankom Caen søndag 8.april. Her låg skipet
til utpå senkvelden tirsdag 10.april og
kastet loss ved midnatt. Så gikk turen
nordover igjen innom de samme havner
før skipet var tilbake i Bergen søndag
15.april kl. 05.30
Andre vårcruiset gikk til Orknøyene,
Hebridene, Skottland, Isle of Man og Irland. Søndag 15.04.2001 kl. 17.00 kastet vi loss nok en gang. Skipet hadde anløp i Kirkwall, Stornoway, Greenock,
Douglas på veg sydover og ankom Dublin fredag 20.april tidlig på morgenen.
Samme kveld kl. 23.30 la skipet ut på returen nordover igjen med stopp i samme
havner som på syd. Onsdag 25.april kl.
13.30 var hurtigruta tilbake igjen i Bergen.
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Om kvelden 25.april kl. 20.00 kastet
skipet loss igjen på sin første sommerrute
nordover langs kysten i hurtigrutefart til
Kirkenes med bl.a. kort stopp i Geiranger torsdag 26.04 på tidlig etttermiddag.
Som nevnt i forrige røkesalong stoppet
Nordkapp i Tromsø på nordgående
09.11.2000 og tok opp igjen ruten på sør
12.11.2000 fra Tromsø. Vi har nå fått
opplyst at div. lekkasje i maskinen var år
saken til at skipet sløyfet Finnmark på
denne rundturen.
Nordkapp kom til Bergen 23.februar i
vanlig rute. Etter utlossing forlot skipet
byen og seilte til Ølen på verksted hos
Westcon as. Skipet var på verksted en
rundtur og var tilbake i rute fra Bergen
6.mars.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
TFDS har inngått kontrakt med Fosen
Mek. Verksted om bygging av ny hurtig
rute for levering april 2002. Skipet får
navnet Trollfjord.
28.12.2000 erklærte TFDS opsjon og
bestilte enda et nytt hurtigruteskip for levering 15.mars 2003. Dette blir et søsterskip av Trollfjord og skal også bygges ved
Fosen Mek.
I skipet 4/2000 hadde vi satt opp Harald
Jarl på verksted i november 2000. Kapt.
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Klodiussen på HaraldJarl hadde en kor
reksjon i Skipet 1/2001. Den gamle dama
fikk utsatt verkstedsoppholdet og hun var
på verksted hos Westcon i Ølen i tids
rommet 9.februar - 20.februar.
Vi takker kapt. Klodiussen for at han
oppdaterer oss mht. skipets seilas m.m. i
hurtigrutefarten.
Nordgående Harald Jarl hadde en min
dre grunnberøring like nord av kaien i
Rørvik da skipet forlot kaien torsdag
22.februar kl. 21.15. Skipet ble trukket
av grunn en time senere og tatt tilbake til
kai i Rørvik etter uhellet. Nærmere un
dersøkelser av skroget viste ingen skader
og noe forsinket fortsatte Harald Jarl
nordover.
Alle anløp nordover til Bodø ble sløy
fet pga. forsinkelsen og skipet var kun en
time forsinket til Bodø. Skipet var i rute
igjen fra Bodø fredag 23.02 kl. 15.00.
Hurtigruteskipet Kong Harald forlot
Trondheim til vanlig tid kl. 12.00 lørdag
17.februar. Denne dagen var det kraftig
uvær på Trøndelagskysten. På veg nord
over mot Rørvik løsnet noen deler i masta
forut og fait ned og knuste et av vindu
ene forut i toppsalongen. Skipet kom til
Rørvik først søndag 18.februar kl. 01.15
flere timer etter ruta. Her ble skaden i
toppsalongen midlertidig reparert. En del
forsinket fortsatte ferden nordover.
Kong Harald i nordgående hurtigrute kol
liderte med godsbåten Stein Fighter nord
i Raftsundet ved midnatt fredag 23.03.01.
For å unngå sammenstøt gjorde hurtig
ruta en unnamanøver og skadet babord
propell. Hurtigruta fortsatte nordover til
Stokmarknes natt til lørdag for
dykkerundesøkelse. Det ble forøvrig opp
daget bare mindre skade. Kl. 05.00 lør
dag morgen låg Kong Harald fortsatt ved
kai på Stokmarknes før hun noe senere
på morgenkvisten fortsatte turen nord
over 6 timer forsinket. Hun gikk lørdag
24.03 kl. 13.45 fra Harstad og kl. 21.30
fra Tromsø. Finnsnes og Øksfjord ble sløy
fer og skipet var i rute igjen fra Hammer
fest søndag 25.mars. Fastebåten Stein
Fighter gikk sørover til Svolvær etter uhel
let og fikk bare mindre skade i skanse
kledningen forut i baugen. Under sam
menstøtet seilte begge skipene med sakte
fart.
På sydgående tur avbrøt Kong Harald ruta
i Trondheim fredag 30.mars og gikk di

rekte derfrå til verksted på Fiskerstrand
Verft i Ålesund fredag 30. på kvelden.
Etter dokking der tok skipet opp igjen ruta
fra Ålesund søndag 1 .april kl. 15.00. Verk
stedet reparerte ene propelleren m.m.
Nordstjernen
TFDS og selskapet Norwegian Fjordstea
mers AS inngikk på sensommeren i fjor
en leieavtale for tre år for vinterleie av
M/S Nordstjernen.
TFDS skal seiv benytte skipet i sommer
fart på Svalbard. Norwegian Fjordstea
mers AS leier båten i den tiden hun ikke
seiler på Svalbard. Selskapet forsøkte i fjor
høst å seile melom Bergen og Flåm m.m.
med den gamle hurtigruta.
Foreløpig ble dette et kortvarig pro
sjekt. Skipet var i aktivitet en knapp må
ned fra 21.09.2000 til 09.10.2000
Etter ankomst Bergen 09.10.2000 kl.
0700 gikk skipet nordover igjen utpå for
middagen til Fiskerstrand Verft hvor hun
ankom ankom om kvelden. Nordstjernen
har siden lagt i opplag ved verftet.
Oppdraget i mars som nevnt i Skipet
1/2001 ble kansellert. I stedet ble en an
nen båt benyttet i forbindelse med film
ingen av Dinas bok ved Hamarøy. Der
med ble Nordstjernen liggende ved Fisker
strand Verft.
Første Svalbard-tur går fra Tromsø lør
dag 16.juni og hun avslutter årets som
mersesong i Tromsø lørdag 8.september.
Da har hun seilt i alt 12 ukesturer mel
lom Tromsø og Svalbard.
I juli og august har NF leid Salten til å gå
turer til Sogn og Hardanger. Seilingsplan,
se skipet 1/2001.

Hurtigferja Silvia Ana L har bgget i
vinteropplag i gamle KMV-dokken i Kris
tiansand siden hun avsluttet ruta si i ok
tober 2000. Etter verkstedsopphold inkl.
dokking i Fredrikshavn i slutten av fe
bruar samt klargjøring var hun 5.april Idar
for rutefart mellom Kristiansand og Hirts
hals igjen. Ruta går frem til 16.septem
ber.
Color Line seilte i tiden januar til 4.april
kun i helgene med Skagen mellom Kris
tiansand og Hirtshals.
Petter Wessel var på verksted ved Ørskov
i Fredrikshavn i tidsrommet 17.04-26.04.
Kronprins Harald var i dokk 23.0131.01 og Prinsesse Ragnhild var i dokk
13.03-21.03. Prinsesse Ragnhild ble
dokket ved gamle FMV, Fredrikstad.
I tidsrommet 02.01-09.02 seilte Color
Line kun med et skip mellom Sandefjord
og Strømstad pga. verkstedsopphold for
Bohus og Color Viking.
Kronprins Harald var på charter-oppdrag
til Sandefjord 22.02 og ruta Oslo-Kiel var
innstilt 22.02 og Kiel-Oslo var innstilt
23.02.
Fjord Line
Lygra var på verksted hos Wartsila Pro
pulsion på Rubbestadneset i februar/mars.
Skipet ankom Rubbestadneset 25.februar
og ble lagt i dokk. 11 dager senere var
skipet ferdig og gikk til Egersund 9.3 igjen
for å gjenoppta ruten. På Rubben ble bl.a.
noen av hjelpemotorene overhalt samt at
hun fikk utført nødvendig vedlikehold.
Nesodden- Bundefjord D/S
13.mai var Prinsessen ute av drift. Man
dag 14.mai var hun tilbake. I ruta Nes
oddtangen-Lysaker gikk Huldra reserve
rute i denne perioden.

Color Line

Bastø-Fosen AS

M/S Sandejjord er nå solgt etter opplag i
Drammen. Hun ble solgt 01.02.2001 til
Los Cipreses SA i Uruguay. Samme sel
skap har tidligere eid hurtigferja Silvia
Ana L.
Silvia Ana L skiftet 01.02.2001 eier til
MDFC Aircraft Ltd.,Irland. Dette er et
hundre prosent eid datterselskap av Boe
ing Capital Corp. i USA. Color Line har
inngått en ny charteravtale med MDFC
for fire ny år, med opsjon til et femte år.
Color Line får full disposisjonsrett for
båten 12 måneder i året og har også fått
kjøpsopsjon.

Problemer med den hydrauliske sylinde
ren til hovedporten på Bastø I førte til
driftsavbrudd en del timer mandag
5.mars. Mekanismen sluttet å fungere ved
avgang Horten kl. 08.15 og ferja ble tatt
ut av rute og lagt til kai ved dypvanns
kaien i Horten. Ferja var i drift igjen kl.
17.15 på ettermiddagen. Uhellet med
førte at Bastø //seilte i skytteltrafikk over
fjorden inntil søsterskipet var klar for ny
innsats.
Bastø-Fosen leier inn en tredje ferje fra
l.mai. Det blir Sogn som skal gå i rute
over fjorden frem til 1 .oktober. Hun skal
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Hurtigbåten
Sørlandscruise har
nå havnet hos
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Rogaland
Trafikkselskap som
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Hidle. Fotografert
ved Talgje ifebruar
av Dag Arne Søreide
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gå ekstra fra morgenen av frem til kl. 1718 mandag til torsdag. Fredag blir det sei
ling fra morgen til utover kvelden. Lør
dag er det kun to ferger og søndag etter
middag og kveld blir det tre ferjer i fart.
Sogn kastet loss fra Laksevåg Verft i Ber
gen lørdag 28.ap ril kl. 08.05 og beregnet
å være fremme i Moss søndag 29.april tid
lig på ettermiddagen.
Våre utsendte på Østlandet melder at
Sogn ble satt inn i rute på Moss-Horten
allerede fra tirsdag 1 .mai. Planen var opp
rinnelig oppstart 2.5.
Agder Cruise AS
M/S Risørjenta (ex. Sørlandscruise ex.
Helgelandsekspressen) er nå solgt til AS
Stavangerske Westamarin (RT) og har
skiftet navn til Hidle. Salget skjedde
25.01.01 kl. 0900. Båten skal benyttes
som avløser i RT sine ruter.
Flekkefjord D/S
FDS har bestilt ny ferge hos Flekkefjord
Slip & Maskinfabrikk for levering rundt
21.september 2001. Ferja får plass til 38
pbe. Det spesielle med denne ferja er at
den er banestyrt. FDS vil gjerne kalle
nyferja Hidraferja. Ho skal trafikkere
mellom Hidra og fastlandet. Også på sam
bandet til Andabeløy er det ønske om
nybygg. Her går ferja Hidrasund i dag.
Men det kan også være aktuelt å opp
gradere/ombygge Hidrasund II som blir
ledig når nyferja kjem.
Rogalandscruise AS
Fjordingen ex. Hyen har ligget stille ved
Buøy ved Stavanger i lang tid. Eier
selskapet kom i vansker og gikk konkurs
05.02.01. Nå er båten solgt til Island.

—

Formell sletting i skipsregisteret skjedde
07.03.01. Nytt navn er Hafsulan. Ny eier
er M-HUS EHF, Keflavik. Båten skal be

verksted. Da ble Frafjord benyttet som
avløser på Tau-sambandet.

nyttes til hvalsafari og vil ha base i
Keflavik.

Boknafjorden Ferjeselskap
Rennesøy var ute av trafikk søndag 4.fe
bruar pga. tekniske problemer.

Fjordingen forlot Sandnes fredag
30.mars om morgenen. Båten kom fram
til Keflavik søndag 1 .april på ettermidda
gen. Rederiet arbeider med klargjøring av
båten til sesongen starter.

Rogaland Trafikkselskap
Den nye Skudeferja som er under byg
ging ved Flekkefjord Slip & Maskin
fabrikk skal leveres i juni 2001. Det blir
ei lukka pendelferje med plass til 68 pbe.
Ferja får navnet Fjordveien.
Ferja ble sjøsatt søndag 8.april på for
middagen hos Kvina Verft og slept til
moderverftet i Flekkefjord for klar-gjør
ing. l.juli skal hun i rute mellom Mek
jarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn. Da får
Kvitsøy og Skudenes avløsning.
RT (Stawest) har kjøpt Risørjenta og gitt
henne navnet Hidle. Hun ble overtatt
25.01. Hun skal være avløserbåt sammen
med Ryfylke. I begynnelsen av februar gikk
Hidle avløsning i Hjelmelandsruta. Ho
har også avløyst på Sandeidruta og Sauda
ruta.
Fjordrott kom til Skjøndals Slip i Ber
gen tirsdag 06.02 ved 17.00-tiden. Hun
hadde trolig problemer med ene maski
nen og det ble benyttet taubåt for å få
henne til kai. Fredag 09.02 gikk båten
sørover igjen fra verkstedet på formidda
gen. Hun var tilbake ved Skjøndal 6.mai
på kvelden og låg ved verkstedet noen
dager.
I begynnelsen av februar var Utstein på

HSD og BF har vært i samtaler i vinter.
Bjørnefjord bygges om og settes i trafikk
på Boknafjorden under navnet Bokna
fjord. Etter en tid i opplag på Skjersholm
ane ble ferja sendt nordover derfrå 11.
februar til Båtbygg as i Måløy for ombyg
gingFormell omreg. skjedde 060301 i Skips
registeret. Da fikk ferja navnet Boknafjord
av Stavanger. Ny eier er Boknafjorden
Ferjeselskap as.
HSD har overtatt Stavanger til samban
det Halhjem-Sandvikvåg og gitt henne
navnet Bjørnefjord. Hun ble satt i fart på
Halhjem-Sandvikvåg søndag 11.februar
kl. 16.30 fra Halhjem.
Formell omreg. skjedde 060301. Ferja
fikk navnet Bjørnefjord av Bergen. Ny eier
er HSD Sjø as.
Frem til Boknafjord er ferdig ombygget
med lukka baugar og slingretankar, og
kommer i fart går HSD-ferja Melderskin
på Boknafjorden. Hun gikk sørover lør
dag 10.februar fra Halhjem-Sandvikvåg
til Boknafjord-sambandet.
Planen var at Boknafjord skulle i rute
fra 7.mai. I skrivende stund ser det ut til
at ferja blir litt forsinket fra verkstedet.
HSD Sjø AS
Trekantsambandet mellom Stord, Sveio
og Bømlo opna parsellen til Bømlo
måndag 30.april kl. 13.00. Dermed er
heile Trekantsambandet sett i trafikk. I
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samband med dette vart to HSD-sam
band lagt ned:
Ferjeruta Siggjarvåg-Sagvåg vart lagt ned
frå 30. april. Bilferja Ølen gjekk siste tur
frå Sagvåg kl. 15.23 til Siggjarvåg og siste
tur frå Siggjarvåg kl. 15.43 tilbake til Sag
våg. Dermed var det slutt.
Alt neste dag var Ølen på plass som ferje
2 mellom Krokeide-Hufthamar-Auste
vollshella.
Siste del av Trekantsambandet vart
opna 30.april og ferjeruta MosterhamnValevåg vart lagd ned. Ferja Tysnes gjekk
siste tur frå Valevåg kl. 12.15 til Moster
hamn og siste tur frå Mosterhamn kl.
13.50 til Valevåg. Dermed var ein årelang
ferjefart slutt.
Tysnes gjekk 2.5 frå Mosterhamn til
Rubbestadneset på verksted og ho skal til
hausten inn som ferje 2 på KinsarvikUtne-Kvanndal.
Frå l.mai set HSD inn Ølen som ferje
nummer to mellom Krokeide-Huft

1 .juni skal Melderskin inn som ferje to på
Bruarvik-Brimnes fram til 31.august
saman med Etne.
Frå 1 .mai starta Rosendal opp som ferje
to på Løfallstrand-Varaldsøy-Gjermunds
hamn.
Fusa tek over ruta på Fjellberg-SydnesUtbjoa frå 10.mai.
Frå l.mai er hurtigbåtruta på Odda
innkorta. No går båten berre mellom Loft
hus og Norheimsund. I slutten av april
vart båten Marine Express innleigd til ruta.
1 .mai låg Vøringen hos Oma Slipp på Leir
vik for div.arbeid og overtok lokalruta i
Austevoll etter Lyse Express 14. mai.
Vraket av Sleipner som gikk på grunn
26.november 1999 ligg no ved Eide Ma
rine Services i Høylandsbygd. Vraket vert
ikkje hogd før alle undersøkingane etter
forliset er avslutta.

Bilferja Bømlo har i vinter lege i opplag
ved gamlekaien på Kleppestø ein del ve
ker før ho vart sendt rundt som av

Flaggruten
Etter forliset til Sleipner 26. 11.99 har søs
tera Draupner stort sett lege ved kai hos
Oma Slipp på Leirvik,Stord. Båten har no
blitt ombygd og testa. Måndag 13. no
vember 2000 kom båten til Skjøndals Slip
i løpet av dagen frå Stord. Tysdag 14.no
vember vart båten testa ved Marsteinen.

løysarferje i mars / april. Frå ut i mai skal
ho etter planen overta ruta på Fensfj orden,
utleigd til BNR.
1 .mai gjekk ho avløysing Halhjem-Våge
for Hordaland som gjekk avløysing
Kvanndal-Utne. Hardingen var på verk
sted på Rubbestadneset.

Etter testen kom båten tilbake til Skjøndal
og låg der ei tid. Det vart utført nokre
testar enkelte dagar og siste hardtværte
sten vart gjennomført vest av Marsteinen
fyr 30.november. Etter nokre dagar til kai
ved Skjøndal vart båten sigla til Stord igjen
i begynnelsen av desember 2000. Onsdag

hamar-Austevollshella. Flo skal gå i rute
kvardagar mellom kl. 07.00 og 17.00 og
om kvelden fredag og sundag.

31.januar kom båten tilbake til Munke
bryggen i Bergen på ettermiddagen og
torsdag 1.februar hadde Sjøfartsdirekto
ratet revisjon ombord. Etter at dette var
over vart båten lagt til kai ved Skjøndal. I
skrivande stund ligg Draupner framleis
ved Skjøndal i Bergen.
Frå l.mai endrar HSD rutene i Flagg
ruten mellom Bergen og Stavanger. På
nokre turar vil båtane sigla om Rubbe
stadneset.

Bergen Nordhordland Rutelag
BNR har som nevnt sist fått tillåtelse til å
bygge ny Fedje-ferje. Det vil bli en luk
ket pendelferje med plass til 35 biler og
hun vil bli utstyrt med slingretank. Ferja
vil bli bygd i Spania, ved Zamakona i Bil
bao og skulle vera ferdig til 17.05.2001.
No er det klart at ferja vert nokre månadar
forseinka. Ferja får navnet Fedjefjord.
Manger var på verkstad i tida 19.03ca.28.03. M.a. vart løftebaugane teken av.
Eidfjord var innleigd frå HSD til å gå
mellom Breistein-Valestrandsfossen i den
tida BNR-ferja var på verkstad.
BNR leier Bømlo fra HSD fra ut i mai
til ruta på Fensfjorden. NordhordlandhYvr
lagt stille.
Nordvestlandske AS
FSF og MRF stiftar konsernselskapet
Nordvestlandske as fra l.mai. FSF og
MRF skal drivast vidare som dotterselskap
under det nye selskapet. Sogn og Fjor
dane Fylkeskommune skal ha 59% av

Stavangers nye hurtigbåtterminalfredag 11. april klokken 1635 med Fjordbris på vei til Haugesund, mens Ryfylke ytterst har kommetfa Jørpeland,
Fjorddrott fra Sauda og Fjordsol fra Nedstrand. Foto Kåre Haga
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aksjane og Møre og Romsdal Fylkeskom
mune 41% av aksjane i det nye selskapet.
Dette er første steget i samarbeidet som
MRF og FSF har innleia.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Fylkesbaatane har bestilt ny ferje til
Måløy-Oldeide hos Fiskerstrand Verft for
levering ved årsskiftet 2001/2002. Det
vert ei pendelferje som er 72.2 m lang og
har plass til 60 bilar og 200 passasjerar.
I samband med opninga av Lærdals
tunellen måndag 27.november 2000 vart
ferjeruta Lærdal-Kaupanger-Gudvangen
lagt ned som riksvegferje-samband.
FSF skal sigle med sommarferjer på
sambandet Gudvangen-Kaupanger-Lær
dal i år 2001 med ferjene Sognefjord og
Fanaraaken i tidsrommet 15.mai - 15.sep
tember.
I samband med nedlegginga av heilårs
ruta på Gudvangen vart det frå 28. no
vember oppretta ei lokal ferjerute mellom
Kaupanger og Frønningen. Denne ferje
ruta vil gå i den tida det ikkje er som
marferjer til Gudvangen.
Ferja Davik er sett inn i denne ruta.
Ruta går fire dagar for veka. Dessutan går
ferja lasterute ein dag for veka innover
Nærøyfjorden til dei små bygdene langs
fjorden.
Eid van oppgradert ved Mjellem & Karl
sen Verft i februar. Ferja kom til verkste
det søndag 04.02 om kvelden og forlot
M&K lørdag 24.3. Ferja fekk montert
tørrskodd evakueringssystem samt nytt
brannsløkkingssystem. Ferja fekk også
montert nytt septikanlegg ombord.
Eid kom tilbake til M&K søndag 6. mai
om kvelden. På morgenkvisten i 0900tiden mandag 7.mai ble ferga lagt i dokk.
Etter noen dagers opphold var ferja til
bake i rute på Stårheim-Isane.
Dermed er ferjene Selje (Blålid Mek),
Aurland (Solund Mek.), Sunnford (West
con) og Eid oppgraderte.
Gloppen var ved Laksevåg Verft: i tida
1 l.mars-24.mars for årleg ettersyn. Sogn
var då avløysarferje.
Kommandøren vart pussa opp med nye
stolar i begge salongane og ny røykesalong
akter på øvre dekk ved Laksevåg Verft i
vinter. Båten var lagt på verkstad 12. fe
bruar og var tilbake i Nordfjordruta tid
leg i mars.
Frå l.mai er Sogn utleigd til Bastø-Fo
sen og ruta Moss-Horten fram til 30.sep-

V
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Sogn er utleid til Bastø Fosen for Osloford-sambandet i sommer Her er den knipsetpå Sletta 28.
april av AlfJ Kristiansen underveis til sitt nye ruteområde.

tember. Ferja gjekk frå Laksevåg Verft i
Bergen lørdag 28.april.
Frå l.mai endrar FSF snøggbåtruta på
Sogn. Båten går no berre SogndalSoleibotn (v/Eivindvik) - Sogndal om
laurdagane. I Soleibotn er det korrespon
danse til/frå Bergen med Nordfjordbåten
om laurdagane. Laurdag 3.mai var første
dagen dette nye opplegget vart gjennom
ført.
FSF har i høst kjøpt inn to mindre brukte
ferjer. Odda til HSD er omdøpt til
Fjarlandsford. Ho skal inn i turistruta på
Fjærlandsfjorden til sommaren. Vinters
tid skal ho gå mellom Kaupanger og
Frønningen.
Ferja kom til Bergen i slutten av novem
ber og 30.11.2000 vart ho formelt over
tatt av FSF. I løpet av februar gjekk ferja
sørover til Alvsvåg på Bømlo. Båt
utrustning AS på Rubbestadneset fekk
delar av jobben med ombygging. Ferja
gjekk frå Alvsvåg 2.mai og nordover til
Florø.
Rinna til MRF er innkjøpt for sommarfart
mellom Gudvangen og Flåm. Ho har fått
navnet Gudvangen. Planen er å bygge om
ferja på same måte som søsterferja Skaga
støl.
Formell overføring for Gudvangen av
Florø skjedde hos Skipsregisteret 21.12.
2000 kl. 11.30.
I oktober 2000 kjøpte FSF den vesle hur
tigbåten Westcruise som sist sommar var
innleigd for turistruta mellom Flåm og
Gudvangen.

Teaterbåten Innvik
Fredag 6.april avslutta teaterferja Innvik
si teneste med stykket Gjest Baardsen i
Vik. Laurdag 7.april kom ferja attende til
Holbergskaien i Bergen. I skrivande stund
ligg ferja her fortsatt. Tida som teaterferje
er slutt for Innvik.

FSF - gods
Firda og Framnes går for tida i frysefart
mellom Noreg og Baltikum / Polen.
Hornelen gjekk i opplag i Florø i mai
og Sonja Helen vart leigd inn til å gå
Industriruta.
I heile november gjekk Hornelen av
løysing medan Sonja Helen var på verks
tad hos Mjellem & Karlsen Verft i Ber
gen. Etter endt oppdrag gjekk båten i
opplag igjen i Florø.
Sonja Helen gikk på verksted i Polen i
februar. FSF leigde inn Unika til å gå
mjølrute på Sogn i den tida båten var på
verksted. Den øvrige industriruta vart
innstilt. No i slutten av april kom Sonja
Helen tilbake frå verkstad og gjenopptok
industriruta.
Hornelen vart i januar seld til Thaiti. Ho
gjekk til Limfjords-værftet as i Ålborg,
Danmark for ombygging for å få større
bunkerskapasitet m.a. Planen er at båten
skal frakte m.a. gods og bunkers mellom
øyene på Thaiti.
Båten far namnet St. XavierMaris Stella
og vert det femte skipet med dette namnet
sidan ein katolsk misjon i 1920 bygde ein
forstørra kano til godstransport som den
første.
Hornelen er kjøpt av to brødre i fami-
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lien Salem. Victor Salem er maskinsjef og
2.generasjons innvandrer til Thaiti.

berre ei ferje mellom Ørsneset-Mager
holm onsdag 28.03. Men frå torsdag
29.03 var Solskjel på plass. Grunna langt
verkstadopphald for IvarAasen var det litt
rokkering av ferjer i sambandet.
Ivar Aasen var tilbake i trafikk fredag
27.4 seint om kvelden. Men det var ikkje
lenge ferja fekk gå i rute. Alt lørdag
morgon 28.4 på første tur frå Aursnes var
det stopp igjen. Ferja kom seg over til
Ørsneset. Det var ein hydraulikk-slange
til eine propellstyringa som sprang lekk.
Dette er samme årsak som til forrige verk
steds-opphold. Ferja var ute av drift ei kort
tid før ho var i rute igjen.
Det er no klart at MRF set inn Aure på
ruta Festøy-Hundeidvik frå l.mai. Med
eiga ferje på dette sambandet vert det betre
rutetilbod på dette sambandet og også
mellom Festøy-Solevågen.
Pga. vanskar med eine løftebaugen
ombord i Solnør 4.mai frå utpå formid
dagen til om kvelden vart det ein del
forseinkingar i ruta Eiksund-Rjånes. Bil
ane måtte rygge på land.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar
MRF har inngått kontrakt med verkste
det Remontova i Gdansk, Polen om byg
ging av ny 85-bilers pendelferge for sam
bandet Volda-Folkestad. Ferja skal over
leveres i juni 2002.
B-ferja Eira på sambandet BrattvågDryna-Fjørtoft-Myklebust er seld og er
statta av ei anna MRF-ferje. På den vann
styrte delen av solskinsøya Hispaniola i
det Karibiske hav skal Eira drive person
trafikk med folk og fe til og frå
hovudstaden Port au Prince. Namnet blir
behalde og ny heimehavn er Port au
Prince.
Torsdag 22. februar forlet ferja Liaaen
Verft i Ålesund og sigla sørover langs kys
ten før dei kursa for den engelske kanal
og vidare sørover via Kanariøyane. Der
frå gjekk ferda vidare vestover til Haiti.
Turen var omlag 6000 nautiske mil og
karane rekna med å bruke 25 dagar av
hengig av veret. Før dei forlot Ålesund
låg ferja nokre dagar hos Liaaen Verft for
vedlikehald og bunnsmøring.
Veøy har vært utleid som hotellskip til
Aukra Industrier i tidsrommet ca. 21.ja
nuar - ca. l.mars. Det har bodd verfts

MRF tok i bruk ny hurtigbåt-terminal i
Molde midt i februar. Nykaien har fått
hydraulisk ombordstignings-arrange
ment som er glassoverbygd. Dette gir tørr
skodd ombord- og ilandstigning.
Langevågsbåten fekk frå nyttår utvida
rutetilbudet med ein seinare sisteavgang
torsdag og fredag. Siste turen desse dag
ane går kl. 1900 fra Langevåg og kl. 1910
frå Ålesund.

arbeidere ombord i ferja i den tiden hun
lå ved verftet.
Ivar Aasen hadde på kvelden tirsdag
27.03 i 22-tida problem med styre-me
kanismen pga. brot i ein hydraulisk
slange. Mannskapet fekk kasta ut anke
ret, men det vart likevel ei lita grunn
berøring. Propell-anlegget vart skada og
ferja vart sendt på verkstad hos Liaaen
Verft i Ålesund.

Mørerutene
Sunnmøre er no seld til Nor-Cargo. Der
med er det slutt med sjøverts godstran
sport for Mørerutene. Selskapet beheld
inn til vidare fotunheim, men ho skal lei-

Pga. mange verkstadopphald gjekk det

HSD har solgt sin veteranferge Odda til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane oggitt den navnet
Fjærlandsfjord; herfotografert iAvsvåg 1. mai av Frode Folkestad.
£

gast ut til Nor-Cargo i perioden mai-au
gust for fart mellom Sandnes og Tromsø.
Fosen Trafikklag
FTL har lagt ut Lagatun, Austråt og Mun
ken for salg. Alle tre har ligget på Hitra.
Nå er Munken solgt til Statens Vegve
sen i Møre og Romsdal. Formelt eierskifte
fant sted 9.november kl. 13.40 hos Skips
registeret. Vegvesenet skal bygge henne
om til arbeidsbåt. Det skjer hos Blålid
Mek. på Raudeberg. Det blir en nokså
omfattende ombygging.
Reserveferja Fru Inger ligg vanligvis ved
Kvernhusvika Verft, Hitra.
Innherredsferja
Ferja Ytterøy har vært på verksted hos
Trondheim Verft i tiden 16.april-27.april
for bl.a. maskinarbeid samt bygging av
septikanlegg. I denne perioden har Fru
Ingersrs.it innleid fra FTL. Hun seilte til
bake til Hitra fredag kveld 27.april.
Namsos Trafiklag
Nye Namdalingen ble onsdag 17.januar
2001 satt inn i vanlig rute mellom LekaRørvik-Namsos.
Gamlebåten som er for salg har fått nav
net Namdalingen II. Hun har vært benyt
tet som avløser når nybåten har vært ute
av drift. 2.mai låg hun til kai i småbåt
havna i Rørvik.
I tidsrommet 2.-6.april var Olav Duun
på verksted hos Moen Slipp på Kolvereid
for div. ettersyn. Reserveferga Geisnes gikk
ruta mellom Hofles-Lund den uka.
NTS har fått seg ny båt til skyssbåtruta
i Osen. Rederiet har nå overtatt legeskyss
båten Strønøy fra Frøya. Båten ble bygd i
1985 i Hyen. Sitt nåværende navn fikk
hun i 2000 og var da eid av et mindre
firma på Strøno i Os v/Bergen. Hun har
hatt bl. a. navnene Frøyvakt (fra 1999),
Romsdalscruise (fra 1993) og Svein Magne
(fra 1987).
Båten var på plass i Sandviksberget siste
helga i april. Planen er at nybåten skal få
navnet Bjørnør den også. Gamlebåten blir
dermed omreg. til Bjørnør II. Hun er for
salg.
Skyssbåtruta i Osen går mellom Sand
viksberget, Skjervøya, Hepsøya, Sætervik
og Vingsand. NTS utreder nå mulighe
ten for også å ta med Bessaker i nabokom
munen Roan på ruteplanen.
Lekaferja
Lekaferja AS har fått tillåtelse til å bygge
ny lukket pendelferje til sambandet Skei
- Gutvik. Ferja er nå bestilt hos Cammell

— SKIPET NR. 2 - 2001

61 —

Laird (Tyneside Shipyard) i Newcastle.
Ferja skal ha plass til 38 pbe og 99 passa
sjerer. Nyferja skal ha en servicefart på 12
knop. Byggepris er 64 mill. kr. Ferja blir
55,8 m lang. Det skal monteres en
Mitsubishi fremdriftsmotor i hver ende.
Ferja skal ha et mannskap på 4 mann.
Etter planen skal ferja være ferdig fra verk
stedet i begynnelsen av mai 2001 og klar
for rutetrafikk på Lekasambandet i løpet
av mai måned 2001.
Gammel-ferja Leka har endret navn til
Leka LL. Dette ble reg. i Skipsreisteret
29.des.2000. Eier er Lekaferja as, Leka. I
tida rundt 20.mars var Leka II på verk
sted. Da var det TTS-ferja Ramtind som
gikk avløsning på Leka-sambandet.

Namsos Trafikklag har kjøpt skyssbåten Strønøyfra Vestlandet oggitt den navnet Bjørnør.
Fotografert ved avgang Sandviksberget 8. mai av Finn R Hansen

Torghatten Trafikkselskap
TTS har bestilt ny ferge for sambandet
Florn - Andalsvåg. Ferja skal bygges hos
Cammell Laird (Tyneside Shipyard) i
Newcastle for levering i august 2001. Lerja
er en SKS, 50-bilers ferje med plass til 150
passasjeren Lerja blir 70m lang.

Lofotferge I er fortsatt på verksted hos
Skarvik Mek. avd. Osan i Svolvær. 6.mai

Helgeland Trafikkselskap
HTS har bygd ny 50-bilers ferje til sam
bandet Stokkvågen - Lovund. Lurøy gikk
fra verftet i Gdansk fredag 6.april om kvel
den og kvitta losen kl. 19.40. Lerja pas
serte Øresund lørdag 7.4 i 1700-tida, pas
serte Lista søndag 8.4 på kvelden. Man
dag 9.4 på morgenen passerte ferja i ha
vet vest av Bergen. Opp til Rørvik seilte
ferja utaskjers. Rørvik ble passert tirsdag
10.4 ca.kl. 12.00.

Rederibiten av Nordtrafikk har endret
navn til Nordtrafikk Maritim as.

Fire mnd forsinket ankom Lurøy til
Sandnessjøen tirsdag 10.april omlag kl.
19.00. Ferja skal etter ankomst til Sand
nessjøen utføre opplæring av mannskap
og testing i omlag 14 dagen Først 3.mai
lykkes det å få awiklet en hårdtværstest.
Evakueringsøvelse ble holdt 7.mai.
Lerja skal døpes i Sandnessjøen lørdag
26.mai. Den er bygd i Gdansk ved
Northern Shipyard. Lurøy forventes satt
i rute kort tid etter dåpsdagen.
HTS har lagt ut bilferja Tenna for salg.
HTS har leigd inn OVDS-ferja MelJjord fra l.mai til ruta på Vefsnfjorden
(Mosjøen). Planen er å overføre Lurøy
ferja til Mosjøen-ruta når nyferja Lurøy
kommer i trafikk.
Nordtrafikk
Lofoten Trafikklag har, som leserene
gjerne er kjent med, vært et datterselskap
i Nordtrafikk-konsernet en tid.

hadde ferga ligget ved verkstedet i hele 7
uken Fiskebøl går avløsning både for
Lofotferge L samt i det nordlige sambandet i
Raftsundet. Hun dekker dermed to ferje
samband inntil videre. Rederiet jobber med
å få låne en ferge til.

Møysalen var på verksted hos Kaar
bøverkstedet i Harstad i tiden 26.0401.05. Nordtrafikk leide inn ferja Bognes
fra OVDS som avløser.
Myken ex. Fjordlast (DSD) gikk i opp
lag i Blokken i begynnelsen av juli 2000
etter at Nordtrafikk ikke fikk fornyet an
budet for kystgodsruta Bodø-Nesna. Bå
ten har lagt i Blokken siden hun ble tatt
ut av rute, men ble solgt til greske kjø
pere ved påsketid og overtatt på Sortland.
Finn Olsen Rederi AS
Finn Olsen Rederi As i Bodø har overtatt
anbudet for kystgodsruta Bodø - Nesna
fra l.juli 2000. Denne ruta går to dager i
uka fra Bodø og sørover og blir utført av
Fjordlast ex. Bindal.
Rederiet har gamle Osa innkjøpt fra
OVDS i juni 2000 som reservefartøy.
Ofotens og Vesteraalens D/S
OVDS har nå inngått avtale om kjøp av
enda en ferge fra det svenske firmaet
Sundlink Contractors HB i Malmø. Der
med har OVDS kjøpt inn tre ferger for
ombygging i Klaipeda, Litauen. Fergene
skal settes i fart i kommunene Rødøy,
Gildeskål og Meløy. Fergene får navnene
Gildeskål og Fykan og Ørnes. Planen er at
de to første skal være i rute i løpet av fe-

bruar 2001. Sistnevnte skal være klar til
sommeren.
Fykan og Gildeskål forlot verkstedet i
Klaipeda 17.februar Grunnet problem
med ene hovedmotoren til Fykan samt
dårlig vær snudde begge ferjene og gikk
tilbake til Klaipeda natt til 19.2 . Etter
noen dagers venting på bedre vær var det
klar for ny seilas.
22.februar kl. 0830 norsk tid forlot
begge ferjene verkstedet Western
Shiprepair Yard i Klaipeda. Grunnet dår
lig vær og trøbbel med ene shottelen på
Gildeskål seilte ferjene inn til Rønne på
Bornholm om ettermiddagen 23.februar.
Pga. uhellet med Gildeskål skilte ferjene
lag på Rønne.
Fykan forlot Rønne 24.2 om kvelden
og hadde bunkerstopp i Skagen 25.2 i
1800-tiden. Etter noen timers stopp seilte
ferja videre nordover. Fykan ankom Bodø
l.mars kl. 10.30 - 4 døgn og 10 timer
etter avgang fra Rønne. Ferja gikk til kai
hos Rapp Bomek i Bodø for div.arbeid.
Fredag 30.mars på ettermiddagen seilte
ferja til Rødøy for testing av kaier og opp
læring av mannskap. Tirsdag 3.april var
det visningstur for innbudte i Rødøy.
Onsdag 4.april ble Fykan satt i rute på
Rødøy-sambandet.
Fra 18.04 måtte gammelferga Renga trå
til igjen i ruta på Rødøyene. Pga. tekniske
problemet ble Fykan tatt ut av rute og
sendt til Sandnessjøen på verksted ved
Slipen Mek. 4.mai gikk fortsatt Renga
avløsning.
Gildeskål fikk seg noen dagers opphold
på Rønne, Bornholm mens ene shottelen
ble reparert. 28.februar kl. 21.30 kastet
ferja loss og ferden nordover kunne fort-
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sette. 1.3 var det bunkerstopp i Skagen
om kvelden. Rørvik ble anløpt for toll
klarering og bunkring på etter-middagen
søndag 4.mars.
Gildeskål ankom Bodø mandag 5.mars
kl. 13.00 - 4 døgn og 6 timer effektiv sei
las etter avgang Rønne. Hun hadde et
stopp i Gildeskål på veg nordover slik at
mannskapet på gammelferga Melfjord
skulle få se på nyferja.
Natt til 27.03 ankom Gildeskål til Stok
marknes. Om formiddagen 27.03 kl.
11.00 var det omvisning for fylkes-tinget
m/byråkrater samt for ordførere m/følge
fra tre Helgelandskommuner (der ferjene
skal gå) samt en del ansatte fra OVDS.
Onsdag 28.mars returnerte Gildeskål fra
Stokmarknes og seilte tilbake til Bodø.
Gildeskål ble satt i rute mandag 9.april
på sambandet Sund-Sørarnøy-Horsdal
hvor hun erstatter Melfjord.
OVDS har kjøpt den australske hurtig
ferja Tamarii Morea. Ferja er en roro
passasjerferge bygget i Australia i 1998.
Fergen har ikke vært i drift. Etter ombyg
ging kan ferja ta 399 pass. og 80 pbe. Far
ten er oppgitt til 18-22 knop. Overtakel
sen skjedde 17.november. Etter ombyg
ging er planen å ha ferja i drift fra l.juni
2001 på ruta Bodø - Moskenes. Hun får
navnet Bodø har OVDS bestemt og hun
ble registrert i NIS 28.november 2000 kl.
09.10. Hun forlot Fremantle, Australia
14.februar og seilte da for Europa. 24.2
var ferja innom Port Victoria for bunk
ring. Suez ble passert 5.mars og på veg ut
Middelhavet var ferja innom Malta for
bunkring. Gibraltar ble passert 10.3 og
hun ankom Cadiz 11.03.

Ombyggingen skjer hos Izar (tidl.
Bazan-veftet) i Cadiz,Spania.

I begynnelsen av mai var Salten II inne
til rutinemessig ettersyn hos Marhaug
Mek. i Svolvær. OVDS foretok noen rok

Tysfjord hadde en grunnberøring søndag
11.mars på turen kl. 09.40 fra Bognes til
Lødingen. Straks etter grunnbe-røringen
tok ferja seg tilbake til Bognes. Ferja hadde
fått skade på skrog, propellere og det var
vanninntrengning i forre styremaskinrom.
Etter uhellet ble ferja sendt til verksted
hos Kaarbø i Harstad. OVDS regner med
å ha ferja klar igjen i begynnelsen av juni.
Inntil videre går derfor Hamarøy i ruta
Bognes-Lødingen.

keringer i rutene slik at hurtig-båtkabalen
gikk opp i verksteds-perioden.

Om kvelden mandag 12.februar ved
20.30-tiden valgte kapteinen å sette hur
tigbåten Salten på en sandbanke utenfor
kaien på Våg i Ytre Gildeskål, fremfor å
berøre kaien da reverseringssystemet ikke
virket. Legeskyssbåten fraktet de 4 passa
sjerene til Sør-Arnøy. Redningsskøyta
slepte båten til kai på Våg for nærmere
undersøkelser. Den fikk ikke synlige ska
der og ble noe senere sendt til Svolvær på
verksted for rep. Torsdag 15.02 låg Salten
fortsatt til service i Svolvær og Skogøy gikk
i ruta som avløserbåt.
Om ettermiddagen i 1700-tiden fredag
2.mars gikk Salten på grunn i nærheten
av havna på Fleinvær sørvest for Bodø. I
det båten skulle bakke sviktet manøver
systemet. Båten gikk for egen maskin inn
og grunnstøtte like ved kai. Først ca.kl.
18.40 kom båten til kai og passasjerene
ble overført til skyssbåten Elias Blix som
overtok ruta tilbake til Bodø. Salten ble
liggende til kai ved Fleinvær for nærmere
inspeksjon. Båten fikk mindre skade på
skroget og propellen.

OVDS har nåfutt ifart den ombygde Gildeskål ogsøsteren Fykan. Foto Frank Iversen
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Malangenforbindelsen
Den nye ferjeruta mellom Brensholmen
på Kvaløya og Botnhamn på Nord-Senja
som startet 1.7.2000 vil bli videreført som
sommerferge også dette året.

Øylandsruta
Til sommeren blir det igjen oppstart av
Øylandsruta mellom Skrolsvik og Har
stad. Selskapet har fått leie bilferja Karlsøy
hosTFDS. Sommeren 1999 ble ruta star
tet opp, men sommeren 2000 var det in
gen rutefart.

Troms Fylkes D/S
TFDS har skrevet byggekontrakt hos
Fiskerstrand Verft AS for bygging av en
lukket 62 PBE pendelferge. Fergen skal
leveres i mai 2001. Den nye ferja skal set
tes inn på sambandet Hansnes - Vannøy.
Ferja får navnet Malangen. Verftet mel
der om noen endringer mht. ferdig
stillelse. Planen nå er å starte prøvekjø
ring av ferja i slutten av mai og overlevere
ferja i juni.
Vi korrigerer fra sist: Andfjordferga avløste
Reinøy i sambandet Vannøy-HansnesKarlsøy i begynnelsen av september 2000.
Reinøy ble samtidig overført til StorsteinNikkeby-Lauksundskaret. Andfjordferga
skal gå i Vannøy-sambandet frem til ny
60-bilers ferge kommer i mai.
TFDS har leigd Goalsevarre hos
Bjørklids Ferjerederi fra 8.desember 2000
og fram til mai 2001. Ferja går på sam
bandet Stornes-Bjørnerå og erstatter
Dyrøy.
Dyrøy er overført til ruta GrytøyBjarkøy-Sandsøy. Malangen II tv dermed
gått i opplag.
Ferja Lavangen har TFDS lagt i opplag
etter nedlegging av ferjeruta HamnvikSørvik 2.desember 2000.
Lavangen blir fra midten av mai satt
inn som hovedferge på sambandet Stor
nes-Bjørnerå. I tillegg vil ferja Vengsøy gå
ekstra fredager og søndager fra St. Hans
for å avhjelpe helgetrafikken.
I begynnelsen av mai var Fjordprinsessen
på verksted i Svolvær hos Marhaug Mek.
Fjorddronningen //var avløser i ruta.
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Bjørklids Ferjerederi
Solbakk som BF overtok 18.05.2000 var
i fart mellom Lyngseidet og Olderdalen
helt frem til hun kom til Kaarbø-verkste
det i Harstad 3. januar 2001. Her ble
ferja ombygd. Gammel innredning ble
revet, salongen oppe ble utvidet / opp
pusset og ferja fikk ny kiosk. I tillegg fikk
ferja et ekstra vannrett skott. Rednings
utstyret er oppgradert og motoren total
renovert. Salongen under dekk er stengt.
Hengedekket er fjernet. Mannskapet dis
ponerer nå ei stor messe. Ombyggingen
var ferdig i slutten av april og da var hun
igjen klar for ferjefart som Stallovarre.
Den var tilbake i rute 30.april på Ulls
fjorden som avløser for Vaggasvarre som
gikk på verksted i Tromsø. Fra 18.mai er
Vaggasvarre tilbake i ruta på Ullsfjorden
og Stallovarre overtar samme dag mellom
Olderdalen og Lyngseidet.
I den tiden Solbakk var på verksted /
gikk avløsning på Ullsfjorden gikk gamle
ferja Jæggevarre i ferjeruta på Lyngen
fjorden.

Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap
FFR fikk ny ferge fra Trondheim Verft as
for ruta Øksfjord - Hasvik i januar.
Onsdag 31.januar ble Åfjord satt inn i
ordinær rute mellom Hasvik og Øksfjord.
Ferja seiler tre daglige turer hver vei mel
lom Sørøya og fastlandet. I tillegg seiler
ferja også to turer for dagen hver vei mel
lom Øksfjord og Tverrfjord.
FFR har kjøpt Valldal fra MRF i mars
2000. Hun har fått navnet Akkarfjord og
skal kommende vinter i rute mellom Ny
voll og Korsfjord i Altafjorden. Ferja skal
gjennomgå en omfattende ombygging og
være klar for rutefart i slutten av april
2001. Ferga er nå ferdig ombygd ved
Nymo Mek. Verksted i Grimstad og for
lot verkstedet 20.april. På siden ferd nord
over var det bunkerstopp i Bodø. Hun
ankom Hammerfest 24.april kl. 17.00 rett
fra verkstedet. Om kvelden onsdag 25.4
seilte ferja fra Hammerfest til Øksfjord
for reintransport.
Torsdag 26.4 var det reintransport med
lastebiler ombord fra Øksfjord til øya
Silda (Loppa). Fredag 27.4 var det to tu
rer fra Øksfjord til Sør-Stjernvåg (Stjern
øya). Dette er en tur som tar ca. en time å
gå hver vei fra Øksfjord. Lørdag 28.4 gikk
ferja en tur på morgenen mellom Øks
fjord og Tverrfjord med lastebiler med
rein. Etter at dette oppdraget returnerte
ferja til Hammerfest. Mandag 30.april ble
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ferja satt inn i vanlig rute mellom NyvollKorsfjord.

Gorthon, Trans Carrier, Trans Nordica og
Trans Baltic.

Etter at hurtigbåten Tanahorn ble solgt
overtok Ingøy ruta i Tanafjorden. Til Mås
øyruta med base i Havøysund ble Kobbøy
satt inn.

I forbindelse med etableringen av SeaCargo as overtar Nor-Cargo Shipping as,
skipene Trans Våg, Trans Nes og Trans Sea.
Administrasjon og ruteledelse i NorCargo Shipping as vil bli samlet i Stavan
ger.

I begynnelsen av mai var Renøy på verk
sted i Svolvær hos Marhaug Mek.
Varangerfjord ble benyttet som avløser.

FFR - hurtigbåtdrift i utlandet
Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i
2000. Ruta går daglig i tiden 1. april 31. oktober. Båten går daglig en tur/re
tur mellom hhv. Hamburg - Helgoland
og Helgoland - Cuxhafen. Etter ruteslutt
ble båten lagt i ro i Hamburg.
Varangerfjord har ligget i opplag ved
Oma Båtbyggeri på Stord etter rutefart i
engelske kanal sommeren 1999. I begyn
nelsen av uke 50/2000 ble båten seilt til
Fjellstrand as på Omastrand for oppgra
dering av redningsutstyret. Det er mon
tert tørskodd evakueringssystem fra Vi
king ombord. I tillegg ble det bygd syke
lugar ombord.
Etter oppholdet i Hardanger kom båten
til Skjøndals i Bergen omlag 20.3. Etter
div. arbeid seilte båten nordover lørdag
24.mars ca.kl. 11.45. Den var innom
Stokmarknes på turen nordover. Her var
folk fra OVDS ombord og kikket på bå
ten. Planen er at båten skal være reserve
båt for FFR. Båten ble observert på nord
gående ved Rødøy i 20.00-tiden torsdag
5.4. Båten har således lagt i ro et par ste
der på veg nordover. Fredag 6.4 kom bå
ten til Hammerfest. Onsdag 18.4 gikk
båten i rute på Øksfjord. I tillegg til å være
reservebåt er planen å bruke henne til
charterturer på Finnmarkskysten i som
mer.

Sea-Cargo
Sea-Trans (60%) og Nor-Cargo (40%)
inngår samarbeid og har etablert selska
pet Sea-Cargo as med kontor på Hop ved
Bergen. Det nye selskapet overtar 3 skip
fra Nor-Cargo og 5 skip fra Sea-Trans, og
vil starte opp seilingene i sitt omfattende
rutesystem i juni. Stream-Line følger med
over i Sea-Cargo og blir en del av linjen.
Samseilingen med Stein-Line vil fortsette
som før.
Skipene som inngår er: Cometa, Tunge
nes og Stenjjell, samt Lovisa Gorthon, Stig

Nor-Cargo
Nordkyn var tilbake fra verksted i Ølen
tirsdag 3.april. Ho var inne til klassing
m.m. hos Westcon og var på verkstedet
omlag 3 uker.
Rogaland er som nevnt solgt til Thaiti.
Til å begynne med ble Stein Fighter satt
inn som avløser i Rogaland sin rute Hirts
hals-Tromsø fra begynnelsen av februar.
I april overtok Røyksund denne ruta og
Jotunheim overtok ruta Sandnes-Tromsø
etter Røyksund. Stein Fighter ble fra samme
tid tatt ut og har siden gått i løsfart.
20.april skiftet Nordjarl og Sunnmøre for
melt eier til KS AS Tananger v/Rederiet
Harald Sætre AS, Bergen. Sætre overtar
samtidig driften av begge båtene. Begge
skipene har fått endret hjemsted til Ber
gen. Begge båtene fortsetter i samme ru
ter som før.

I forrige røkesalong var noen båtnavn fait
ut. Vi tar derfor med de vesentlige end
ringene slik at det gir mening:
Cometa ble fra slutten av januar utleid
til Sea-Trans for fart mellom Vest-Norge
og Grimsby. Hun seiler Bergen - Odda Grimsby m.m. og retur.
Nordjarl ble ikke solgt til Færøyene som
nevnt i Skipet 1/2001. Kjøperene trakk
seg fra handelen. Hun seiler som vanlig i
Grimsby-ruten. (Kirkenes - Tananger Grimsby t/r)
Etter omlegging av ruta fra 19.01 seilte
Tungenes en tid lørdager i rute fra Ber
gen-Aberdeen-Amsterdam- Grims
by-Aberdeen-Bergen. I løpet av mars byt
tet skipet rute med Nordhav og seiler nå
tirsdager fra Bergen i rute til AberdeenAmsterdam-Aberdeen-Bergen. I april byt
tet hun tilbake til lørdagsrute fra Bergen.
Etter lang tid i opplag og verksteds
opphold i Ølen var Nordhav klar for inn
sats igjen I6.januar i tirsdagsrute BergenAberdeen-Amsterdam-Aberdeen-Bergen.
Båten hadde litt maskinproblemer etter
opplasting i Bergen mandag 15.01. Hun
måtte losse igjen 16.01 på Dokken og
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hadde en kort motorrep. før hun var klar
til ny innsats. I uken etter, fira 23.01 var
hun i vanlig gjenge. I løpet av mars byt
tet hun rute med Tungenes og seiler nå
lørdager mellom Bergen-Aberdeen-Am
sterdam-Grimsby-Aberdeen-Bergen. I
løpet av april byttet hun tilbake til
tirsdagsrute fira Bergen. Nor-Cargo har
planer om å legge Nordhav i bøya igjen,
uvisst fira hvilken dato.
På tur sørover Langenuen om kvelden
lørdag 4.november ble det oppdaget
brann i spylebeltet ombord i Stenjjell, den
fortsatte til Leirvik på Stord kl. 23.30 og
låg der om natta og reparerte. Søndag
5.november seilte båten om morgenen til
Rubbestadneset for service. Noen skadede
deler ble satt i land for overhaling og utpå
søndagen fortsatte turen videre sørover i
ruta til Cuxhafen og Hamburg.
Seatrans
Seatrans har leid inn Cometa fra NorCargo til ruta si mellom Vestlandet og
Grimsby. Stein Fighter er utleid til NorCargo og Trans Fjell er lagt i opplag på
Florvåg. Alle disse skiftene fant sted i slut
ten av januar.
Tello og Tinto gikk i opplag på
Florvågøy,Askøy i slutten av november. Tello
gikk i bøya i starten av uke 48/2000 og
Tinto fulgte etter mot slutten av samme uka.
Kyst-Link
Belard ha.r avsluttet sine seilinger mellom
Egersund - Sola - Bergen. Ruta ble ned
lagt fra slutten av september 2000. Ski
pet lå en tid i Egersund etter ruteslutt. I
begynnelsen av oktober 2000 ble Belard
seilt til Haugesund hvor hun nå ligger i
opplag like nord for Karmsundbrua ved
Karmøy Aluminium.

I

Høsten 2000 ble ruta utskilt fraTaubåt
kompaniet i Trondheim og selskapet Kyst
link AS ble etablert.
Kystlink AS seiler nå med Boa Transpor
ter mellom Brevik og Hirtshals fem ganger
pr.uke. I tillegg seiler skipet lokalt BrevikPorsgrunn/Herøya-Holmestrand 2 ganger
pr.uke for bl.a. Norsk Hydro.
Per Vold
Lørdag 5. mai ankom Askepott Brad
benken i Bergen ca.kl. 16.30. Samme
kveld ca.kl. 18.05 ankom Tornerose. Begge
båtane kom direkte frå Eivindvik og over
natta til søndag.
Søndag 6.mai kl. 10.00 gikk begge bå
tene nordover non-stop til Loen med an
komst dit utpå ettermiddagen. Dei var på
leigeoppdrag og skulle frakte ei turist
gruppe frå Bergen til Loen.
Tornerose går vanligvis i lokalrute mel
lom Gulen og Ytre Solund for FSF, samt i
skulerute i Gulen. Askepotter for tida ikkje
utleigd på noko fast oppdrag. Ho er difor
tilgjengeleg for ulike oppdrag på kort var
sel frå basen sin i Eivindvik.

Lykkeper ligger fortsatt i Oslo nå i mai.
Båten er solgt til Tunis.
Hurtigbåten Veslestril er nå solgt til Sve
rige. 04.10.2000 ble båten overført til sin
nye eier, Seayou Rederiet AB, Saltsjöbaden,
som vi benytte båten i turfart sommerstid i
området ved Stockholm og øyene, bl.a.
Gotland.
Brand har no vore i Bergen siden midten
av september i fjor. Mot slutten av no
vember og fram til jul var det jule-salgs-

Nor-Cargos Norjarl ble
20. april formelt overtatt
av KS AS Tananger
(Rederiet Flarald Sætre
AS) Bergen.
Foto AlfJ Kristiansen 27.
juni 2000.

messe ombord. Då låg båten ved Bloms
tertorget. I romjula flytta båten til N.
Nykirkekai.Frå torsdag 5.april til 26.april
var båten borte og var truleg til vårpuss i
denne tida. Til sommaren skal båten igjen
til Svalbard. Årets sesong starter mandag
11. juni fra Longyearbyen og avsluttes
samme sted torsdag 30.august.
Brand-Båtane og God Invest i Ulstein
vik har kjøpt passasjerbåten Shearwater.
Dette er gamle Disko fra 1968 som OVDS
hadde gåande på Grønland for nokre få
år sidan.
Mandag 12.mars var båten innom Ber
gen et kort stopp. På veg nordover Lepsøy
revet tirsdag 13.mars om morgenen gikk
skipet på grunn. Samme dag ved 1300tiden ble skipet trukket av grunn av sle
pebåten Multi Mammut og seilt inn til
Brattvåg for rep. Ved ankomst Brattvåg
var dei uheldige igjen og rende i kaien.
Etter rep. ved kai i Brattvåg seilte båten
nordover til første oppdrag som losjiskip
for skuespillere på Hamarøy i forbindelse
med innspilling av filmen Dinas Bok.
Etter at dette oppdraget var ferdig seilte
båten sør igjen og var innom Ulsteinvik
fredag 23.mars på formiddagen. Etter
opphaldet i Ulsteinvik sigla båten til Fit
jar Mek. for div. arbeid. Like over påske
var skipet igjen nokre dagar på Hamarøy
for ny runde med filminn-spilling.
Båten som får navnet Brand Polaris an
kom Bergen 24.4 på kvelden og avgikk
Bryggen i Bergen om kvelden 7.mai.
Fra juni og til utpå høsten skal skipet
gå i cruise-fart på Vest-Grønland. Båten
er utleigd til eit tysk turistselskap.
Det Midthordlandske D/S har no opp
gradert Midthordand ved Stord Verft. Pla
nen er no å gå div. turar / utleige fram-
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over med base i Bergen. Tirsdag 1. mai i
10.30-tiden kom båten sigande inn på
Leirvik hamn og la til ved nattrutekaien.
På veg inn kunne me høyra at det vart
spela jazz-musikk ombord. Om kvelden
1. mai kom båten til Bergen igjen og la
seg til på fast kaiplass ved Holbergskaien.
No er båten klar til ein ny sesong.

Gamle ferja Hinnavågtx. Hessa ex. Bjørg
vin (1962) er solgt til Torkel Engelsgjerd
i Halden. Omreg. fant sted 28.12.00.
Forrige eier var Agasøster Båtservice i Sag
våg, Stord og hun ble tatt ut av trafikk i
fjor pga. konkurs. Den nye eieren har ikke
planer om ferjefart, men kanskje vil han
ha ferja som sin private leilighet. Dessu
ten er han åpen for evt. fraktoppdrag.

Bruvik (INDL) har i vinter lagt til kai i
Fotlandsvågen saman med Tansøy. Planen
for Bruvik er turfart Bergen - Mo også
denne våren/sommaren. Første tur gjekk
frå Bergen sundag 29.april kl. 09.00.1 til
legg er båten ledig for utleige til forskjel
lige formål. Tidligare i vår har båten vore
ute på ein del blåturar m.m.
Tansøy har nylig vært på leigeoppdrag
for Fylkesbaatane. Måndag 16.april på
ettermiddagen fossa ho nord til Ortne
vik. Frå tysdag 17.4 og tom fredag 27.4
gjekk Tansøy som avløysar på ruta Ortne
vik-Måren-Nordeide - (Høyanger) og
Ortnevik - Vik. Etter overnatting i Høy
anger kom båten 28.4 omlag kl. 16.15 til
Statoil tankanlegg på Florvågøy direkte frå
Høyanger og sigla etter ein time attende
til Fotlandsvåg.
Tidleg i april var Tansøy på oppdrag i
Hjeltefjorden. Då var dei med på å slepe
ein seismikk-kabel att og fram i fjorden
for testing. Kabelen vart lasta opp samt
lossa ved den gamle ferjekaien i Knarvik.
Frå 10.mai og ein del dagar utover vart
det arrangert fagprøve for matroslærlingar
ombord i Tansøy.
Lustrafjord ex. Sæbø (1949) er solgt til
Norsk Fjordcruise AS, Jar/Oslo for 450.000
kr. Formell omreg. skjedde 29.12.2000.
Den nye eieren vil bruke båten i turfart i
Oslofjorden.
Lustra-Cruise kjøpte båten hjem fra
Sverige i april 1994. I Sverige hadde bå
ten navnet Wasa Lejon.
På sin ferd fra Sogn til Oslofjorden
hadde Lustrajjord en overnatting i Bergen
ved Brdr.Larsen sin kai på Damsgård fra
tirsdag 9.januar på kvelden til neste for-
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Vesteraalskes gamle lokalruteskip Flakstad fra 1954 harfatt et omskiftende liv både til Bruksvakt
og hvalsafari, nå som Langøysund. Fotografert i Gisundet 8. april av Frank Iversen

middag. Båten har no fått navnet OsloJjord.

Trond Wassbakk i Tromsø kjøpte M/S
Polargirl (ex Tanahorn) høsten 2000. Planen er å bruke henne i turfart i Tromsø-

Oppdrettsferga Svela ex. Grip (1968)
(MRF) ligg no ved Meisal i Sunndals-fjorden. Ho vart seld frå MRF i juni 1996 til
Sunndal Seadeli, Kristiansund. I juni
1998 vart ho seld vidare til Hydroteck as
i Kristiansund. I august 1998 vart ferja
omdøpt til Svela. Ho har lagt på Meisal
sidan.

området. I begynnelsen av april, 8.4 ble
båten observert på tur i Nord-Lenangen
(Lyngen). I påskehelgen var båten på
ukestur i Lyngen med 28 italienere på
skiferie i Lyngsalpene.

Gamleferja Jøa som i sin tid ble solgt til
Bergen har skifta navn til Røar. Dette
skjedde 30.juni 2000. Ferja fikk rødt skrog
i fjor høst og hun ligger nå ved kai i
Knarvik.
Gamle hurtigbåten Juvikingen har skiftet
eier. Denne endringen ble registert 26.
mars. Hjemsted er fortsatt Namsos med
eiere Jan og Torleif Charter da, Flatanger.
Båten ligger til kai på Flatanger og er tenkt
benyttet til turfart i området.
Hurtigbåten Kila som ble solgt sørover til
Måløy for noen år tilbake har skiftet eier.
Båten ble omreg. 15.mars kl. 14.10 i skipsregisteret. Ny eier er Stord Cruise Service
as i Sagvåg.
Strønstad og Langøysund hadde kaiplass i
Svolvær igjen siste helg i mars. Båtene
deltok i VM i skreifiske som samlet nes
ten 500 deltakere fra mange nasjonen
Båtene ble brukt på Lofothavet fredag og
lørdag og gikk tilbake til sine faste havner
i løpet av søndag 1.april.

Exit Stream-Line
Torello ex. Paper Express går nå i løsfart
for Stjørdal Sjøtransport.
Tonjo ex. Haukeli ble tatt i arrest i fjor.
Rederiet gikk konkurs. Hun ankom
Kvernhusvika Verft på Hitra 22.august
2000. Nå er båten solgt til Ice Reefers i
Florø. Formell omreg. skjedde
20.04.2001. Båten er utflagget til St Vin
cent. De nye eierene har gitt henne nav
net Ice Lady. Planen er å bygge skipet om
til frysebåt. Båten kom til Florø i slutten
av april.
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for verdifulle bidrag til
denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder av rute
gående skip, hurtigbåter og ferjer, nye som
eldre.
Redaksjonen avsluttet 08.05.2001
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Välkommna till Skipets senaste info
spalt. Kryssningsnytt. Jag kommer för
söka att ge information om de kryss
ningsaktiviteter som häder i Världen,
med betoning på Skaninavien.
Just Skandinavien och inte minst
Norge var en gång kryssningssjöfartens
vagga. Ser man på utvecklingen de sista
åren har marknaden mer och mer flyt
tat ut till de platser där aktiviteterna
sker. Sist i raden är RCCLs nybyggnads
avdelning som flyttar till Miami, där
hela organisationen legat i flera år.
Hur framtiden ser ut för NCL år fort
farande oviss, men ryckten om flytt till
Stockholm och Star Cruises kontor flo
rerar.

Fotos:

Lars Helge Isdahl (over) og
Klas Brogren (under)

------

Ryckten har florerat det senaste året om Fred Olsen Cruise Lines och dess framtid.
Rederiet ha vid flera tillfällen varit och inspekterat fartyg som kan passa in i flottan
av Black-ship. I april gjorde Fred Olsen köp av Crown Dynasty (byggd 1993) som
låg i arrest i Aruba efter at Crown Cruise ännu en gång har gjort konkurs.
Fred Olsen Cruise Lines investerer USD 75 million i köp og uppgradering av
fartyget som tar 800 pax. Vid leverans i augusti far skipet namnet Braemar, enligt
Fred Olsen-tradisjon.

Så har äntligen The World gått av stapeln
i Landskrona. Många har varit skeptiska
till detta projektet och jag skall själv inröma
att jag aldrig trodde att hon skulle bli
realitet.
Efter sjösättningen den 28 februari i
Landskrona bogserades The World till
Fosen för utrustning och i skrivande stund
ligger hon där. The World//kommer även
hon att byggas i Landskrona och utrustas
vid Fosen.
Lite data på fartygen: 40.000 brt, 396
pax samt skrog på 196,3x29,8x6,7 meter.
Pris USD 262 millioner, systern blir på
50.000 brt, 664 pax og priset ligger på
USD 288 millioner (2.6 milliader kroner).

