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De som tok turen til Haugesund ogNSS årsmøte lørdag 8. mai fikk en
opplevelse som omfattet det meste: Hyg
gelig selskap, en båttur på Karmsundet i
fint vær, iland-stigning og omvisning på
Vibransøy, gjensyn med gamle kjente og
møte med mange nye, årsmøte og hoved
styremøte, reker og hvitvin - og sosialise
ring til langt på natt.

Jeg har samtlige med meg i takksigel
sene til lokalavdeling Haugaland som med
koner og partnere la opp det perfekte
landsmøte. Det var, ihvertfall for meg,
noe jeg sent vil glemme, både sted og
evenement.

Johnny Jøssang og sønneneArve.Onar og
Øystein spanderte både en hel arbeidsdag
og adskillige hundre liter bunkersolje på
oss med turen med Urter fra Smedasun

det nord om Tonjer, sør til Kopervik og
tilbake til Vibransøy. Urter er en tidligere
supply-båt, som etter mellomspill som
standby-båt nå brukes til tungløft, pros
jektlaster og andre oppdrag.

Johnny og sønnene fikk ellers demon
strert manøvreringsevnen i trange far
vann, blant annet da de la til ved en liten

trebrygge ved vikingsenteret på Avalds
nes.

Urter klapper til Indre kai i Haugesund 8. mai for å plukke opp JK
deltakerne på turen - for anledningen
utstyrt med ekstra redningsmateriell. $ ,J- ,

Båten er på 7638 brt, 48 meter lang, r df
bygget i 1966 av Brooke Marine Ltd  . • '
i Lowestoft som Lady Claudine - en

av de første supplybåtene bygget i ®® j‘ *
Europa. Den kom til Norge etter en 4 ;

ÅRSMØTET 2004

Vibransøy i Karmsundet - en historisk idyll midt mellom Haugesund og Torvestad.
Årsmøtet ble holdt i det hvite huset bak livbåten.

Kjente fjes på dekket. Begge foto AlfJ Kristiansen
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Reker og hvitvin i sommerkvelden; i bakgrunnen livbåt fra ms Carrier - Haugesunds «skoleskip».

Etter landstigning ved Avcaldsnes. Alle bilder AlfJ Kristiansen
Under: De sprekeste fikk en ekskursjon nordover øya.

Etter båtturen steg vi i land på historiske
Vibransøy - øya hvor Knut Knutsen OAS
vokste opp og som fremdeles er i familiens
eie. Her stod Odd Magne Dalsvåg - stuert
i DOF - og hans hjelpere klar med varm
mat, før selve årsmøtet gikk av stabelen.

Ingen store overraskelser; alle gjenvalgt.
Men valgkomiteen har fått hete kandidater
til neste valg... Se referat på side 39.

De spreke fikk anledning til en omvisning
på øya ved Erik H Kongshavn, like nord til
sundet vedTonjer.

Båtpreik, javel, men også en hyggelig
utflukt med koner og barn, gjensyn med
gamle kjente, et overveldende inntrykk av
Haugesunds maritime kultur.

Takk til arrangørene - til Alf og Astrid,
Stein-Erik,Trygve, til Johnny og sønnene,til
Odd Magne, Marit og de andre som sørget
for en uforglemmelig weekend.

Per Albert Lund som sekretær og redaktøren
over årsmøtepapirene, med de gode

arrangements-krefter bakom.

Det yngste medlem, interessert i fiskebåter.
Ikke påstå at föreningen bare er for
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50-åringer...

Dag B
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Oldingene i flåten försvinner, ref side 54, men
Bør er still going strong. I februar lå den i Hors
ens og losset japansk stål fra Stavanger og ble
fotografert av Bent
Mikkelsen. Gikk

derfrå til Mariager
for å laste salt for
København, hvor
den ble kontrollert
av Havnestatskon
trollen.

Bygget 1953 i
Brake som Stein

mann, ombygd
med shelterdeck i

1987. «En gam
mel båd, og den
er ved at være lidt
træt at se til», som
Bent skriver.
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Stokmarknes i april med tre hurtigruteskip, —
Kong Harald i sørgående rute, Lofoten ved kai
og Finnmarken ved Hurtigrutens Hus.

Foto Helge Sunde

Supply-skip er vel ikke det rette uttrykket lenger vM-l P .

på nye Boa Deep C, levert i vinter fra utrustning - '\

vann, tegnet av Vik-Sandvik på Fitjar. Rederi er Å 1 i* K

seiv om registreringshavnen er mer eksotisk.
Foto Terje Nilsen i Jåttåvågen24. april. :j|^R
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Oldingene i flåten försvinner, ref side 54, men IgrLJÉi "
Bor er still gomg strong. I februar lå den i Hors- W - - -—
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En annen veteran er Svendborgsund, somher er fotografert i Fredrikstad 26.
mars i år av Tom Bjørge Jensen. Båten vil
være bedre kjent påVestlandet som frak
tebåt SKS, men begynte sitt liv som rutebåt
Svendborgsund for Det Sydfyenske Damp
skibsselskab, Svendborg i 1907 ved Werf
Hubertina i Haarlem. Båten kom til Norge
i 1918 som Angelo og havnet med tiden i
AS Bundefjord Dampskibsselskab og
deretter i Nesodden Bundefjord Damp.
Kjøpt til Vestlandet i 1950 og bygget om
til fraktebåt Koløyholm ved Thaules Mek
Verksted på Karmøy.

Den ble overtatt av nåværende eier på
Torp ved Fredrikstad i 2001 og fremstår
som nymalt ovenvanns.

SKIPET NR. 2 - 2004
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selskab. Om-bygget til motordrift i 1955

ti 1 fraktebåt Koløyholm ved Thaules Mek
Verksted på Karmøy.

Den ble overtatt av nåværende eier på
Torp ved Fredrikstad i 2001 og fremstår
som nymalt ovenvanns.
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Denne gang har vi en ganske velfylt Ob
servasjonsspalte takket våre faste obser
vatører som stadig er på farten og bidrar
med interessante bidrag. Fortsatt har vi
plass til mer, så ser du noe som du synes
andre skal få vite så send det inn. Av spesiell
interesse er observasjoner fra våre nordligste
landsdeler der det nok skjer en del som vi
ikke far kjennskap til.

Først ut denne gang er i all ubeskjedenhet
spalteredaktørens egne observasjoner som
på grunn av tekniske problemet måtte stå
over fra forrige nr.

Fra AlfJ. Kristiansen, 4275 Sævelandsvik.
BØLGEN (Fiskefartøy/LK6708 /34 fot 1
1962/2003 ex. Astrid- 03 / H-61-B) ble i

løpet av oktober - november 2003 ombygd
ved Sevlandsvik Slipp og Mek. Verksted,
Mannes på Vest- Karmøy. Under ombyg
gingen ble blant annet båtens opprinnlige
hekk kuttet av og erstattet av en ny tverr
akterende.

GUNNAR LANGVA (Ringnotsnurper/
tråler/LMMC/2223 brt./2003/M-139-A)
ble 6. desember 2003 levert fra West Con

tractors A/S, Ølensvåg som verkstedets
bygg. nr. 24.
MAYAN EMPRESS (Passasjerskip/
HMYN9/10513 brt./1967/ tx.Winston

Churchill - 96) sett vest av Karmøy 19.
desember 2003. Skipet var da underveis fra
Ølensvåg til Pakistan etter å ha ligget i Ølen
siden juli 1996. I følge mine opplysninger
skulle den settes i fart etter ankomst til Pa

kistan, men senere har det gått rykter om
den på vei sørover ble videresolgt til indiske
opphoggere. Har noen av leserne flere op
plysninger om dette ?

RØTTINGØY SENIOR (Ringnot
snurper/LLYS/378 brt./1967 /1970/1972
/1 977lex Røttingøy-0 1, Artus -91, Osvald
son-83, Rt/ot2-81/F-111-H) (Yar aldri i
fiske med dette nr.) Ble 30. desember 2003

slept fra Åkrehamn på Karmøy til Leirvik
på Stord av Manon (LJOD Se også Ob
servasjoner i Skipet nr.3 /2002 s. 10.
LIBAS (Ringnotsnurper/tråler / ? / ? bit./
2004/H -? - F) sett under slept vest av Karmøy
3. januar 2004 underveis fra Vyborg til Fitjar
Mek. Verksted for utrust-ning. Sleping ble
utført av finsk taubåt Henric /OJHA/347 brt
/Nordvest kuling og sluddbyger gjorde det
dessverre umulig å fotografere slepet.

sn

Recife, tidligere Nordhavn, på Storesund 2. februar i år, på vei tilAustralia. Foto Alff Kristiansen

SLAATTERØY (Ringnotsnurper/tråler/ Maritime for å bygges om fra tråler til
LMMS/1774 brt/1997/H-10-AV/ex Re- kombinert ringnotsnurper/tråler. Slaatterøy
search- 04) Sett i Damsgårdsundet i Bergen ble liggende ved verkstedet til 1. juni da
23. januar 2004 da den ble satt på sjøen den igjen ble satt inn i fiske. Det meste av
etter åha vært på slipp ved Bergens Mek. ombyggingen var da ferdig men resten vil
Verksted (tidligere Mjellem & Karlsen). bli gjort når kolmulesesongen er over.
Båten var da nettopp innkjøpt til Austevoll Tidligere norsk bilferge FISKEBØL
fra Shetland og hadde vært på land for (LHTX / 409 brt./1966) Sett ved kai
besiktigelse i forbindelse med overtagelsen. på Leirvik, Stord 22. og 24. januar 2004
I begynnelsen av februar lå båten noen under sitt nye navn Nadine Corlett. Var
dager ved Karmsund Maritime Service på på vei til sitt nye hjemland Sao Tome and
Kolstøneset for klargjøring før den ble satt Principe som ligger i Guinea-bukten vest
inn i kolmulefiske. Etter en stopp i fiske for Gabon i Vest-Afrika.
kom båten 26. april tilbake til Karmsund RADØY (Bilferge/LFCC /l 10 brt./1965 /

Størrelsen på nye Libas synes tydelig i sammenligning med den gamlefra 2000.
Fotografertpå Fitjar 4. januar i år av Einar Vik.
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ex Ottersøy 4-9\) Sett på vei sørover Karm- Deretter skulle båten via Forskjellige stop- fra Killingøy i Haugesund der den hadde
sundet 14. januar 2004 under sitt nye navn pesteder gå gjennom Panama-kanalen til ligget i opplag i flere år. 11. desember ble
Amalie på vei til Tallin i Estland dit den ble sitt nye hjemland. båten slept til Grenaa for nedrigging og
solgt i november 2003. GARDAR (Ringnotsnurper/tråler/ ?/ ? kom tilbake til Leirvik Sveis 25. januar
VEA (Ringnotsnurper/tråler/LLMJ/1475 brt. /2004/H-l 1-AV) Sett under slep vest 2004. Ble liggende der til slutten av mars
brt./2004/R-7-K) Sett på vei nordover Karmøy om morgenen 23. februar 2004 da da den ble slept til Eldøyane. I midten
Karmsundet 26. januar 2004 på vei fra by- og ved innløpet til Bømlafjorden et par av april startet hoggingen mens båten lå
ggeverftet i Gdansk til Bøvågen på Karmøy timer senere. Den var da på vei til Hellesøy ved kai.
for montering av div. instru-menter. Dåp Verft AS, Løfallstrand for utrustning. Den STM ATRIA (Moderskip for under-vanns
og overlevering fant sted ved Vico's anlegg ca 5 uker lange og begivenhetsrike slepe- farkoster/ ZCAR8/1774 brt/1965/1977/
i Bøvågen 31. januar. turen fra Bralia ved Svartehavet ble utført ex British Enterprise Three - 92, Intersub

Rederiets «gamle» Vea fra 1993 ble av taubåten Boa Master. Gardar skulle Three - 81, Othmarschen - 76) Ankom
før dåpen av nybygget omdøpt til Vea egentlig vært levert høsten 2002 men store Leirvik Sveis 10. desember 2003 under slep
Junior. Den er nå solgt til Irland men lig- forsinkelser ved byggeverftet Naval Ship- fra Grenaa der båten var ned-rigget. Ble i
ger når dette skrives fortsatt i Vedavågen på yard, Oltentia i Romania og lav vannstand november 2003 slept fra Killingøy til Dan-
Karmøy. Flere detaljer vil komme i neste i Donau har hele tiden ført til utsettelse av mark etter flere års opplag i Haugesund,
nr. av Skipet. leveringstid. Ligger i slutten av april fortsatt ved Leirvik
HÅFLU (Tråler/LMPD/198 brt./l96l/ TOREGUTT (Fiskefartøy/LCTH/18 brt. Sveis i påvente av opphogging.
1964/1972/1982/1983/1986/ex Blåstholm

-99, Gollenes -66/R-64-B) Sett under ned- Klarfor hogging, tanklekter Rebus oggamle Nautik Star. Foto Svein Thore Sønstabø, 28. november.
rigging ved Paulsen Verksted, Ytreland på
Karmøy flere ganger i løpet av vinteren
2004. Er senete forhait til verkstedets avde

ling innerst i Vedavågen der den fortsatt I. ijJ .
ligger, trolig i påvente av opp-hogging. I
RECIFE av Sydney, tidligere norsk Nord- |,

ham / LCTM/155 brt./1965/HV 10) Sett ' P £
ved Lorentz Storesund & Sønners bunkers- |

anlegg, Storesund på Karmøy 2. februar
2004. Båten ble solgt til Australia i 2003
og var også innom Storesund 23. oktober
på vei til Ipswich etter et lengre verksteds
opphold hos Halleraker & Sønner i Mæ
landsvågen. På vei til eller etter ankomst til
England ble det problemet med propell
hylsen og båten måtte retunere til Norge,
denne gang til Rubbestadneset for et nytt
verkstedsopphold. Om morgenen 3. febru
ar forlot båten Karmøy for å gå til Tilbury.

Nye Gardar ved Hellesøy Verft på Løfallstrand, fotografert 31. mars av AlfJ Kristiansen

/1950/19? /R-133-K ex Karita - 98, Else

Marie -93, Hundvåktrål -85, Fanøy - 83)
ble opphogget på slippen ved Sevlandsvik
Slipp og Mek. Verksted mellom 10 og 19
mars 2004 etter at båten tidligere på vinter
en var innvilget kondemnerings-tilskudd.
Tidligere norsk CORVUS (Pallebåt/LHEP
/427 brt./1969/1984 ex Lenaline -00, Leca

line -84) sett på vei sørover Karmsundet 25.
mars 2004 under sitt nye navn D. Simona
etter at båten noen dager tidligere var over
ratt nye eiere som trolig er de samme som
har kjøpt Fiskebøl. (Se ovenfor)

Fra Svein Thore Sønstabø, 5430Bremnes.

STM HELDER (Moderskip For under-
vannsfarkoster/ ZCAR9/1774 brt./ 1965/

1977/ ex British Enterprise Four -92, Inter-
sub Four -81, Altona -76) Ankom Eldøyane
på Stord 7. november 2003 under slep

SKIPETNR. 2 - 2004
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NAUTIK STAR. (Lagerskip, tidligere ring
notsnurper og kvalfanger/ JXMB /409 brt.
/1932/1936 /19.. ex Steinevik -87, Arne
Kalve -36, Finnhval I 36, Femem - 49)

Ankom Eldøyane 29. oktober 2003 under
slep etter flere år i opplag i Sydnes-sundet,
Fjeldberg. 1. desember ble båten heist på
land, hogging tok til noen dager senere og
5. februar 2004 var båten ferdig hogget.
REBUS (Tanklekter/LM7571/150 brt.

1955) Ankom Eldøyane under slep 17.
november 2003. Ble heist på land 1.
desember og hoggingen tok til samme dag.
Ferdig hogget 5. februar 2004. Båten har i
flere år ligget på Fonnes, eiet av Myklebust
haug Rederi.
RINDENES (Ringnotsnurper/LDDW/
347 brt/1956/1958/1997/1998/SF-10-F)

Ankom Eldøyane 24. november 2003 un
der slep fra Havyard Eid der motor og mye
utstyr var demontert for å brukes på ny
bygget Sildaskjær SF-l-V. På grunn av dår
lig vær ble båten den 28. november slept til
fergekaien på Sagvåg der den ble liggende
til 1. desember da båten ble slept tilbake
til Eldøyane og heist på land. Hoggingen
tok til dagen etter, og 5. januar 2004 var
Rindenes ferdig hogget.
SKARSTEIN JUNIOR (Tråler/JXKF/248
brt./1964/1975/1985/1993/ H-190-B)
(var aldri i fiske med dette nummer) ex.
Bergs-trål- 99, Vea Junior- 93, Aphrodite
75) Ankom Eldøyane 1. desember 2003
under slep fra Westcon i Ølensvåg der den
var nedrigget i løpet av høsten. Satt på land
rett etter ankomst. Hoggingen tok til noen
dager senere og i slutten av januar 2004 var
båten ferdig hogget.
ØYBUEN (Fiskefartøy/LM7379/15 brt./
1975/H-109-B) Ankom Eldøyane, Stord
3. februar 2004 under slep av Jette Birte
etter at båten var nedrigget i Espevær. To
dager senere ble den heist på land og ble
hogget i løpet av en time. Trevirket både
fra denne og de andre trefartøyene som
blir hogget på Eldøyane blir plassert i con
tainere og kjørt til SIMs fyllplass i Fitjar.
JETTE BIRTE (Fiskefartøy/LK5090/20
brt./1958/H-5-B) Etter å ha slept Øybuen
til Eldøyane gikk båten noen dager senere
for egen maskin til Grenaa i Danmark der
den ble nedrigget og hogget av Fornæs
Aps.

Fra Einar Vik,5411 Stord.

LIBAS (For flere detaljer se Alf J. Kris
tiansen s observasjoner ovenfor) sett ved
Fitjar Mek. Verksted 4. januar 2004.
RØTTINGØY SENIOR (For flere detal

jer se AJK s observasjoner) Ble 16. februar

Røttingøy Senior ble 16. februar løftetpå landpå Eldøyane industriområdepå Stordfor å klippes

opp til skrap Den ble bygd i 1967som Perlon og er senere forlenget, modernisert med shelterdekk

og ny maskin. Etter at eierne kjøpte ny båt i 2001 har den gamle blitt liggende uten åfinne kjøper.

Høye skrappriser gjør det etterhvert lønnsomt med hogging. Foto av Einar Vik
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Øverst STM Helder ved Eldøyane 11. november.
Under: Nautik Star, fordums hvalbåt Femern fra 1932, klar til hoggingpå Eldøyane 2. desember,

beggefoto Svein Thore Sønstabø.

2004 slept fra Leirvik Sveis til Scandinavia
Metall AS anlegg på Eldøyane på Stord og
heist på land av kranfartøyet Eide Barge 5.
Hoggingen av båten startet 25. februar, og
17. april var båten ferdig opphogget.
GARDAR (For flere detaljer se AJK s ob
servasjoner) Sett under slep innover Bøm
lafjorden 28. februar.
TERN ( Nedsenkbart dekkslastfartøy/
PJXY/22788 brt/1982/ex Sea Tern-%,
Tem HL - 89, Dyvi Tern - 88) Ankom
Stord 29. februar 2004 med lekter UR -161
som dekkslast. På dekket av lekteren sto en

modul til Kristin plattformen som er under
bygging ved Aker Stord. Modulen kom fra
Dragadosverftet i Cadiz i Spania.
TRÆNAFJELL (Fiskefartøy/LLPO/42
brt/1970/N-99-TN/ex Sjåviknes -0 1 , Hit
tervaring-97, Skåkbøen - 92, Øyaskjær- 83,
Mefjordbuen -75) Ankom Eldøyane fra

Egersund for egen maskin 1. april 2004. På
slep hadde den Seidon. Allerede samme dag
ble båten dratt på land, og 6.april var båten
ferdig hogget.
SEIDON (Fiskefartøy/LLEX/49 brt/1964
/M-7-MO, fisket aldri med dette nr.) Var

nedrigget i Egersund før den ble slept til
Stord. Ble dratt på land 6. april og allerede
dagen etter var båten hogget. Motor, pro
pell og ror er solgt til Solvik ( R-60-K)

Fra Aksel Jøsang, 4250 Kopervik.
FRISNES (Lasteskip/C6QG7/906 brt/
19721985/ex Line-95, Ringen-84, Rokur
80, Okla - 80, Jojf- 73) sett i Kopervik
23. april 2004 under sitt nye navn Youssef
Mar etter at båten tidligere samme dag var
overtatt av libanesiske kjøpere. Båten som
er registrert i Wosan i Nord-Korea forlot
Kopervik i 22 tiden om kvelden for Im
mingham der den skulle laste petrolkoks
for Odessa. Skal settes i fart i indre Mid

delhavet og Svartehavet.
GULLHOLM (Lasteskip/H3SN/1954
brt./1975/ex Lynx -99, Askja- 92, Lynx -
82) Ble 16. april 2004 slept fra Karmsund
Maritime Service, Kolstøneset til Westcon i

Ølensvåg for dokksetting og reparasjon et
ter at den hadde mistet roret. Baten hadde

da lagt ved verstedet på Karmøy i ca. to
uker, trolig i påvente av ledig dokkplass.
Slepingen ble utført av taubåten Huth
(LDXF/98 brt/1904/1968/1969).

Fra Peter Lyse, Menominee, Michigan,
USA.

MARITOL (Tidligere ferge, ex Fagranes,

Trebåtene Trænafjell og Seidon under hogging,
samme sted, foto Kjell B Sønstabø mai i år.
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Tufjord (FFR) b. 1975 i Harstad) Befinner
seg, for det aller meste stasjonært men seil
ingsklar ved Pier 34, San Francisco. Brukes
som konsulentkontor og delvis som pri
vatbolig. Levert hit av islandsk mann-skap
etter en 6 ukers tur via Grønland, Nova

Scotia, Bahamas, Panama og Mexico i april
- mai 2002. (Bilder av båten finner man på
internett ved å søke på Maritol)

Fra Arild Engelsen,
AUKUREN (Last /J8B2288 / 1133 brt./
1966) Ligger i arrest i Glomma, manglende
mannskapsutbetalinger. (Se tidligere ob
servasjoner) Reder sier i intervju at han
opererer med to sett kontrakter, en som
skal tilfredstille sjømannsorganisasjonene
og en reell.
BØR (Last/LAOO/394 brt./1966) Avgikk
Drammen 24. februar 2004 til Frederiks
værk. Returnerte til Horten 27. februar.

Avgikk Tønsberg til Lorient, Frankrike for
lokal fraktfart der i ca. 6 uker. Har frem

deles ikke returnert til Oslofjorden pr. 22.
mai.

COLOR TRAVELLER (Bilferge/
LMMW/17098 brt/1981) Ankom Sande

fjord 4. mars 2004 for div. klargjørings
arbeider. Gikk fra Larvik første reise til

Hirtshals og har overtatt ruten etter Skagen
som har gått i opplag i Sandefjord. Skagen
er senere blitt innsatt i ren lasterute på Lar
vik - Hirtshals.

DRAGOS 2 (Svensk slepebåt/SFC6580
25 brt) Slepte en 100 m lang og 225 tonns
flytebrygge fra fra Lysekil - Son og ankom
23. mars 2004. Returnerte til Göteborg
samme dag. Flytebrygga skal benyttes til
utvidelse av gjestehavnen i Son.
GECO TOPAZ (Seismikk/3FYH3/4126
brt./1993) Ankom Drammen 15. mars

2004 for verkstedsopphold. Avgikk 29.
mars.

HURUMFERJA (Bilferge/LMDY/310
brt/1973) Fergeruten Drøbak-Storsand ble
innstilt 2. Februar 2004 kl. 19.30

KAR Slepebåt/LKYS/14,9 m/1890) Oper
erte som dykkerfartøy i Svelvik-strømmen
i.f.m. fjerning av miner fra ca. 9 til 25.
februar 2004.

KG 1 1 lekter/LK 5279/519 brt./1963)
Slettet sammen med de andre KG-le

kterne Som ble solgt til UK i oktober
2003, benyttes fremdeles i Oslofjorden og
avgikk Holmen i Asker til Storsand 4.mai
2004 under slep av Isegran (LNSS/78 brt./
1939)
KG 18 (Lekter / LK5293/348 brt /1959)
+ KG 13 ?) oppgitt til dette navn, ikke i

SKIPETNR. 2 - 2004

Stakkars Ingvill vansmekter i hovedstaden, slik den blefotografert av Tom BjørgeJensen 23. juli i
for. Tidligerefaktebåt, bygget 1949på Kirkeholmen i Kragerø. Nåværende eier er Viking Cruise AS,

Oslo, men en smule arbeid synes å gjenståfør den kan ta passasjerer ombord.

Svelviksand s Fleetlist, iflg. Dim på losbe- for forengelse. Ankom Oslo 4. april og i
stillingen er dette KG 4 eller KG 6. Lekterne rute fra 6. april.
avgikk Sande under slep av dansk slepebåt NORDEP I/HP 7 (Passasjer/LALF/91
Thor (OZPS2/ 84 brt./1998) til Sheerness brt/1987) Fartøyet har fra det ble bygget
(UK) 4. mai 2004. Det ble opplyst at det ved Lindstøl i Risør blitt benyttet til militær
ligger 3 lektere til i Sande som skal til UK. passasjerfart i Oslofjorden, hovedsakelig fra
LOFJORD (Slepebåt/LJCW/99 brt/1952) Bolærne Fort, men også Rauer Fort. Den
er kjøpt til Tønsberg av en engelskmann har for det meste ligget opplagt i Horten
Som skal benytte den til bobåt. Fartøyet fra den militære aktiviteten ved fortene
har visstnok fatt en del skader etter grunn- ble nedtrappet for et par år siden. Avgikk
støtting. Blir strippet for maskin og utstyr. Horten til Bergen 28. april 2004 med et
Flyttet til Fyllinga, Horten i uke 17. Aver- kort mimreanløp på Vestre Bolærne.
tert til salgs i Båtbørsen mai 2004. NORDVÅG (Last/8PQF/2065 brt/1979)
LYSBRIS (Last / LJLN3 17409 brt./1999) Avgikk Moss 23. mars 2004 til Larvik. Ved
Ankom Oslo fra Gdynia TI. februar 2004 utseiling av Oslofjorden ble det opplyst
etter forlengelse. Avgikk Oslo via Halvors- at dette var siste anløp av Oslofjorden
havn for bunkers til Moss 24. februar. for fartøyet. Avgikk Tananger 27. mars
LYSVIK (Last /LAYV5/7409 brt./1998) til Danmark under nytt navn Jaxlinn og
Avgikk Oslo 24. februar 2004 til Gdynia overført til NIS.

Vesterveg hugges i Danmark, høsten 2003. Foto Atle Krohn Johansen
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PELAREN (Anleggsfartøy/LFZY/ 103 3. mai. Avgikk første offisielle tur til Skagen
brt. /1968) Engasjert i dykkerarbeid i 15. mai. 04
Svelvik-strømmen pr. 22. mai 2004 i.f.m. SEIDON (Ifåler/LLEX/49 brt/1964/R
ut-dypingsarbeidene som pågår der med 41 -KV) Rappotert under nedrigging av
Kystverkets mudringsfartøy Transport 052 Sjuve Ship i februar 2004. (Se også Svein
(LK6890/1998/888 t.depl) og m/lekter Thore Sønstabø s observasjoner ovenfor )
Mudder 079 (LK6074/1977/1070 brt). SKY (Cruiseskip/ELYH5/4200 brt./1991
Transport 052 var for øvrig noen uker i /ex. Renai II, Renaissance VIII) Ankom
Bergen for verkstedsopphold i våres. Drammen fra Barcelona 15. mars 2004
PORS (Slep/LMFU/63 brt/1941) Opp- for verkstedopphold til medio mai + Sun
lagt på Tomb i Råde pr. 20. februar 2004. (Cruiseskip/ELYF14 ex Renai I, Renaissance
Har ligget mye iro i snart 1 år. Bl.a. p.g.a. VII) ankom Drammen 13. april. Planlagt
klassing. Er nå utlyst for salg. avgang i juni.
SAGAFJORD (Bilferge/LMEK/5762 brt. SPICA (Last/OZFJ2/l 185 brt./1988)
/1965) Ankom Moss fra Polen 28. mars Dansk lasteskip som har traffikert nor
2004. (Begynner å bli dårlig med penger ske-kysten i en årrekke ankom Norge
i selskapet og ryktene sier at mannskapet (Langøya) for siste gang 29. februar 2004
måtte betale maten seiv under verksteds- under navnet Southern Tiare av Auckland,

oppholdet). Avgikk Moss til Skagen 6. New Zealand. Vil om kort tid avgå til var
april. På prøvetur i Oslofjorden til Færder mere farvann.

Eierne av Urter har også den større supplyhåten Mir, fotografert under rundtur på Karmsundet

8. mai av Terje Nilsen

VDSs gamle Strønstad var medpå Sjø-HV-øvelse i Rogaland i april. Foto Terje Nilsen

STAPIN 2 (Ex. færøysk linebåt/( FD 32 )
XPRW/132 brt/1969) Slettet i færøysk reg
ister 11. november 2002. Ankom Bærum

13. mars 2004 og skal trolig bli lystbåt ?
SDK HAVDYKK (Lystbåt/LGIA 127
brt. /1942) Opprinnelig tysk «Fjordbåt».
Grunnstøtte i våres ved Hankø, gikk
deretter til Fredrikstad. Ankom Horten i

slutten av april.
TROLLTIND (Last/LEDK/634 brt/

1962) Var nær ved å forlise ved Tananger
23. februar 2004 etter at lasten forskjøv
seg. 1 mai er den i fart i Oslofjorden og lå i
Slemmestad helgen 22.- 23. mai 2004.
TUNGENES (Last/LIQH/3382 brt/
1974) Avgikk Tønsberg 1. april 2004
for Haiti etter å ha låstet ex.- militære

lastebiler. Var nå reg. i Panama med c/s
H03441. Endelig destinasjon er visstnok
Filippinene.
VESTVIK (Tank/LFIO/82 brt 11966/ ex.
Vesttank) Ankom Krossnes ved Fredrikstad
15. februar 2004 direkte fra Karmøy. Far
tøyet skal visstnok være solgt til Fredrikstad
etter et kort mellomspill som Vestvik på
Karmøy. Har siden lagt stille der.

Fra Terje Nilsen, 4007 Stavanger.
Den 25. april 2004 hadde Sjøheimevernet
øvelser i farvannet rundt Stavanger. På
bildene ser vi båtene som var med, på vei ut
mot Kvitsøy for å delta i en såkalt «Search
& rescue» øvelse. To av fartøyene bør være
kjente for leserne, nemlig: STRØMSTAD
(SHV-201 )/LGCV/164 brt./1955. Ble

i sin tid bygget for Vesteraalens Damp
skibsselskab, Stokmarknes. Skipet gikk i
rederiets ruter mellom Stokmarknes og
Innlandet/Raftsundet og Svolvær. Har
siden 1986 vært tilknyttet Sjøheimevernet.
Skipet bærer fremdeles VDS skorsteins
merke.

Neste mann er også en tidligere rutebåt,
TANSØY, 147 brt./JXGP/1959. Bygget
for Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og
gikk i FSF's ruter på Nordfjord og Sunn
fjord. Også to av Forsvarets fartøyer deltok,
Brimse 28 dpl/HP 16 og Welding, 28 dpi/
SHV-205. Begget fartøyene ble bygget ved
Fjellstrand, Omastrand i 1974. Noen som
vet hva benevnelsen HP står for?

Den 8. mai 2004 ble föreningens års
møte avholdt i Haugesund. Som vanlig
ble det en havnetur og «sightseeingbåten»
denne gang var intet mindre enn en sup
ply-båt, URTER 623 brt./LHLE/1966,
velvilligst stilt til disposisjon av eierne,
Haugaland Shipping. Denne er av første
generasjons supplybåter som ble bygget for
fart på Nordsjøen. Adskillig mindre enn
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dagens kjemper. Bygget som engelsk Lady
Claudine. Rederiet har en supplybåt til av
samme generasjon, MIR 976 brt. / LLZR3
bygget 1966 som hollandsk Smit-Lloyd 9.
Man kan vel si at denne generasjon supply
båter etter hvert begynner å få «historiens
sus» over seg.

En supplybåt av et ganske annet ka
liber er nybygget BOA DEEP C / EGDE I
12741 brt./2004. Bygget i Kina ved Jinling
Shipyard, Nanjing, utrustet ved Factorias
Vulcano S.A., Vigo og spansk registert i
Santa Cruz de Tenerife. Har vært i Sta

vangerområde i snaut en måned for diverse
tester. Skipet er registrert på Boa Offshore
AIS (Taubåtkompaniet), Trondheim.

FraTom Bjørge Jensen, 1673 Kråkerøy.
FUGLEVIK (Tidligere fiskefartøy Fugløy
r£/ier/N-58-G/ flere detaljer mangler). Etter
å ha stått på land i flere år ved det tidligere
Sarpsborg Mek. Verksted ble båten som da
tilhørte Ronny Hladik, Sarpsborg avetert
til salgs for kr. 20.000 våren 2003. En
mann med navn Gjermund Pedersen,
ukjent adresse, var interessert i å kjøpe
båten og lovet stadig å betale den, men det
kom aldri inn penger til eieren. På tross av
dette begynte Pedersen å pusse på båten og
en dag i juli 2003 ble båten med hjelp av
en mobilkran satt på sjøen til tross fra pro
tester fra Hladik. Pedersen «kjøpte» også en
dorry i Fredrikstad og en sen kveld tok han
Fuglevik på slep mot ukjent destinason.
Dorryen ble senete funnet igjen i Kragerø
men Fuglevik er det ingen bortsett fra Ped
ersen som vet hvor er blitt av.

STEIN ARVID (Tidligere fraktebåt/
LGZN 184 brt/1949) som tilhørte Arne

Tjølsen, Fagerstrand lå også i Sarpsborg
da Pedersen holdt på pusse opp Fuglevik.
Pedersen var også interessert i å kjøpe Stein
Arvid og ble enig med Tjølsen om en pris
på kr. 75.000 Til tross for stadige lovnader
fikk Tjølsen bortsett fra et mindre beløp i
håndpenger ikke betaling for båten. Den
ble senere slep til Risør, og Pedersen lovet
da helt sikkert å betale men heller ikke da

kom der inn penger til eieren. Fjordslep som
slepte Stein Arvid fra Sarpsborg til Risør
fikk heller aldri betaling for jobben. I be
gynnelsen av desember 2003 sank båten i
Nordfjorden ved Risør (Se Arild Engelsens
observasjoner i Skipet nr. 1/2004 s. 8) Det
har senere ikke vært mulig å oppspore eier,
den omtalte Pedersen, og båten skal senere
være hevet av kommunen og skal dumpes.

Stein Arvid, ex Knappholm fra 1949, må være av de siste noenlunde autentiskefraktefartøyer i tre,
fotografert 1. oktober 2000 ved Sarpsborg Mek Verksted av Tom Bjørge Jensen

Industritråler Anne Kristin (N-2-HR) ved Fosen Gjenvinning, august 2003. BåtFoto

Fraktebåten Sol Kari (520 tdw/1955) ble i fjor høst omsider hogget hos
Fosen Gjenvinning, Stoksund, etter to års venting. BåtFoto sept 2003

11

"'~ f ,

rjnfi

I IMm 1BB



12

Dette ble brukt som en overskrift i en San Fransisco avis da noen av Westfal-Larsens linjeskip lå i havnsamlidig en gang i 1950 årene. Dette ga meg inspirasjon til å skrive noen ord om de vakre skipene.
Rederiet Westfal-Larsen & Co AIS var i en årrekke sterkt engasjert i linjefart på vestkysten av Canada og
USA. Interocean Line til Europa og Westfal-Larsen Line til Syd Amerika.

Interocean Line ble etablert i 1930 for post,
passasjer og frakttrafikk mellom havner på
vestkysten av Canada og USA gjennom Pan
amakanalen til Frankrike, Belgia og Holland
og vice versa. Efter krigen ble Tyskland og
Storbritannia inkludert i linjen, fra midten
av 1960 årene også Skandinavia i samarbeid
med Fred Olsen.

Rederiet satte inn fem nybygde motor
lasteskip pa ca. 8300 dwt. og 12-13 knops
fart. Dette var Brimanger, Hindanger og
Villanger fra Armstrong Whitworth & Co
i Newcastle, og søstrene Heranger og Tar
anger fra Burmeister & Wain i København.
Skipene var utstyrt med kjølerom for frukt
i tillegg til stykkgods. Et par år senere fikk
linjen tilført ytterligere tre skip, Berganger,
Moldanger og Trondanger fra Nederland
sche Scheepsbouw i Amsterdam, hver på ca.
8700 dwt. og gode for 15-16 knops fart. De
hadde gode passasjerbekvemmeligheter.

Interocean Line

Berganger på vei opp Kanalen i Interocean Line. Skipet gjorde 20.2 knop ved leveringfra Kockums i mars 1950. Skyfotos

m

Linjen viste en positiv utvikling, og ble i Kun fire av skipene overlever krigen, deri
løpet av 1930 årene den mest lønnsomme blant hollandskbyggede Trondanger.
av de norske oversjøiske linjene. Den første tilveksten efter krigen var m/s

Av sjøkaptein Rolf Larsen

«The Norwegian Yachts»

Moldanger /ra Nederlandsche Scheepsbouw i 1932 var blant verdens raskeste linjeskip

med sine 16 knop. Foto via Arne Sognnes

m,

SKIPETNR. 2 - 2004

m

',,, - - • B
. 1 «m i —WmPI

- " & MKå



SKIPETNR. 2 - 2004

Taranger på 9777 dwt. og 15 knops fart.
Skipet var bygget i Vegesack for Deutsche
Afrika Linie og levert i 1940 som Ulanga.
Det ble overtatt fra Skipsfartsdirektoratet i
1947 og bar da navnet Stornes.

M/S Brandanger på 9225 dwt. 15 knops
fart, ble levert fra J.L.Thompson i Sun
derland i 1949. I mars måned la det ut på
jomfruturen til Pacific-kysten som rederiets
første nybygning efter krigen.

Skipet ble prototypen på linjeskipene
rederiet fikk bygget i årene fremover. Endel
justeringer bygget på erfaringer som man
høstet underveis med skipstypen og tek
niske nyvinninger som efterhvert ble til
gjengelige, ble tilpasset i den utstrekning
det ble funnet å være formålstjenlig.

Samtlige nybygninger fikk installert dyp
tanker for transport av marine- og vegeta
bilske oljer i tillegg til kjølerom.

Med seks skip i linjen fikk den en frekvens
på 1 - 2 seilinger pr. mnd. mellom Pacific
kysten og Europa. I en periode efter krigen
hendte det at enkelte skip låstet for West
fal-Larsen Line i syd-amerikanske østkyst
havner før de fortsatte nordover på sin
returreise fra Europa, Bl a låstet Heranger

kaffe i Santos i mai/juni 1946 for vest-kys- I slutten av 1950 årene fikk linjen tilført
ten. (Egen observasjon) ytterligere to nybygg. M/S Villanger fra

Kockum i Malmö bygget tre søsterskip: Sunderland og m/s Høyanger fra Holland
Berganger i 1950, Moldanger og Risanger i på henholdsvis 10590 dwt. og 10290 dwt.
1951. Skipene var på ca: 9800 dwt. og en begge med 17 knops fart.
motor på 8000 BHK ga «speed on trial ful- Etter hvert som nybyggene ble levert ble
ly loaded 18 knots». På overleveringsturen eldre tonnasje overført til annen beskjef
i august oppnådde Risanger 20.56 knop. På tigelse og senere solgt.
en av sine reiser mellom Europa og Panama
registrerte Moldanger en gjennomsnitts-fart Engelske biler en suksess. Interocean Line
på 19.9 knop. hadde i disse årene en fin utvikling, sterk
Skipene ble av fagfolk karakterisert som de konkurranse til tross. Noe av årsaken kan

vakreste som noensinde har krysset verdens- være frakten av biler fra England til vest-kys
havene under det norske flagg. ten. Fra 1949 til 1955 fraktet linjen 50.000

M/S Sandanger ble levert fra Akers i 1951. don i 1957. For 1960 lå driftsinntektene

Det var på 8100 dwt. og hadde en fart på over gjennomsnittet for norske linjeskip
15 knop. Skipet var bestilt 11 år tidligere. generelt iflg Rederforbundets statistikk.

Sandanger ble levertfra Akers i 1951, 11 år etter at det var kontrahert. Foto via Per ErikJohnsen

Westfal-Larsen & Co fikk overta det tyske linjeskipet Ulanga somfikk navnet Taranger.
NSS-Opedalssamlingen

biler. Toppåret var 17.000 biler ut fra Lon-

13 —

JSI

* 1- I :—- :—_—2 Sl' '• ~ ~ ~ ~



— 14

-f I I 4-D'—^äi—{ ~ M--h £lll^,
[É| *** KJ | s»a t—»uiia <i« -iu«> o0" \B Bt*'r?i 'a.»*r- -  ..  .. k ™" fiU . iT-i a^l I r"\\

1 — "‘-i.

»y _ P  T |
l , |= oj

V'  •

", . ID O!  *- T—' lo a'r

Å

Brandangen'passasjerdekk, fra redaktörens samling

Imidlertid, utover i 1960-årene begynte
det å butte imot. I 1964 ble Sandanger
kondemnert efter brann. Brandanger ble
solgt i 1965.

I 1966 ble der innledet et samarbeid med
Fred. Olsen som siden 1913 hadde drevet

linjefart mellom Padfic-kysten og Skandi
navia. Rederiene satte inn fire skip hver. Fra
Westfal-Larsen Berganger, Moldanger, Vil
langer og Høyanger som alle ble bygget om
med sideporter og «flush» mellomdekksluk
er. Linjen ble presentert som Fred. Olsen
Interocean Line og fikk Fred. Olsens red
eriflagg på Westfal-Larsens skorstenmerke.
Taranger ble solgt, og Risanger ble overført
til Westfal-Larsen Line. Nå fikk også Bergen
anløp av Westfal-Larsens linjeskip.

Bulkskipene gjorde efterhvert sitt inntog i
linjefarten. Containere, dør til dør og kon
traktsfart som noen stikkord ble introdusert.

SKIPETNR. 2 - 2004

(ukjentfotograf, Rolv Lansens samling),ogtilhøyre i dokk i Btremerhaven,
april 1952, fotografert av Rolv Larssen. ~J--' -^  • " " ! ; — a— ;—
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Westfal-Larsen Line
Westfal-Larsen line ble etablert i 1926 for

Frakttrafikk mellom havner i Canada og
USA og vest-og østkysten av Syd Amerika.
Sydgående gikk reisen gjennom Magellan
stredet og nordgående gjennom Panama
kanalen.

I tillegg til d/s Evanger på 7280 dwt. by
gget 1920, d/s Hardanger., 7337 dwt. og d/s
Leikanger satte rederiet inn to nybyg-ninger,
m/s Brandanger og m/s Høyanger begge på
8600 dwt. og 10 knops fart.

Med seks måneders rundreise fikk linjen en
treg start. I årene som fulgte økte imid-lertid
handelen og dermed også tilgangen på last.
I slutten av 1930 årene ble til eksempel 2/3
av Brasils kaffeekeport til vestkysten fraktet
med linjens skip.

Rederiet bestilte tre søsterskip. To av
skipene ble levert i 1939 fra italiensk verk
sted, m/s Grenanger og m/s Siranger på 8600
tdw, og 14 knops fart. Begge ble senket un
der krigen. Det tredje, m/s Falkanger ble lev
ert fra Nakskov i 1943. Det ble beslaglagt av
tyskerne og seilte som troppetransportskipet
Wartheland, dispo-nentrederi Andersen &
Co i Hamburg.

Linjen startet opp igjen høsten 1943 med
Høyanger og Hardanger. En tid ble den ved

endel anledninger supplert av Interocean slakteriene i Bocca (BA) for vestkysten.
Line skip ved at de låstet på østkysten av Reisen gikk gjennom Magel-lan og ankom
Syd Amerika på returreisen til Pacific-kys- Long Beach den 4. juli.
ten. Bl a Heranger som låstet kaffe i Santos
i mai/juni 1946. Egen observasjon. I årene 1934 - 1955 fikk linjen 3 nybygg

Høsten 1946 overtok rederiet fem krigs- ger hver på 8700 dwt. og 15 knops fart.
bygde amerikanske motorlasteskip av CI-A På prøveturen i Bjørnefjorden oppnådde
typen. Tre av dem ble satt inn i Westfal- Hardanger 18.13 knop. M/S Porsanger
Larsen Line som Ravnanger, Hindanger 8600 dwt. og 15.5 knops fart ble levert fra
og Siranger på ca: 8000 dwn. og 14 knops hollandek verksted i 1958. BMV, leverte
fart. i 1960 to skip til linjen: m/s «Siranger"

I april 1946 ble Falkanger levert ferdig- på 8640 dwt. og 15-5 knops fart, senere
reparert fra B& W i København. Skipet ble forlenget sNik at tonnasjen øket til 11050
først satt inn i Southern Cross Line mellom dwt. og m/s Brimanger på 6990 dwt. og
østkysten av Nord-og Syd Amerika. Efter 16 knops fart. Dette skipet var bygget for
ferdig utlosset i Buenos Aires i juni 1947 Southern Cross Line men denne ble lagt
ble der låstet ben løst og knust i sekker fra ned i 1960.

Brandanger innledet serien av nye skip til Westfal-Larsens linjer i 1949 Real Photographs

Westfal-Larsen & Co var det norske rederi som skaffet segflest Cl-A-skip;
her laster Eidanger i Seattle. NSS-Freiholz-samlingen

fra BMV; Hardanger, Evanger og Nordan-
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Westfal-Larsen Line ble etablert i 1926 for Westfal-Larsen Line som Ravnanger, Hin-
frakttrafikk mellom havner i Canada og danger og Siranger på ca. 8000 dwt. og 14 Konkurr<inS6

USA og vest-og østkysten av Syd Amerika. knops fart. 02 reOr*2anisenri2
Sydgående gikk reisen gjennom Magellan ö 0 6
stredet og nordgående gjennom Panama- 1 aP ril ] 946 ble Falkanger levert ferdig- Utover i 1960 årene ble det registrert
kanalen. " reparert fra B& W i Kjøbenhavn. Skipet økende nasjonale preferansetiltak. Kaffe-

I tillegg til dampskipene Evanger på ble saft inn i Southern Gross Line mel- transporten som var en viktig del ay nord
7280 dwt. bygget 1920, Hardanger, 7337 lom østkysten av Nord-og Syd- Amerika. gående last ble gradvis redusert for så å falle
dwt. og Leikanger satte rederiet inn to Eber krdig utlosset i Buenos Aires i juni kelt bort ved slutten av tiåret,
nybygn-inger, motorskipene Brandanger 1947 ble der låstet ben løst og knust i ed omorganisering av Interocean
og Høyanger begge på 8600 dwt. og 10 sekker fra slakteriene i Bocca (BA) for Line i 1963 og nedlegging i 1971 ble
knops fart. vestkysten. Reisen gikk gjennom Magellan børst Risanger, senere Høyanger og 147-

Med seks måneders rundreise fikk linjen °g ankom Long Beach den fjerde juli. langer ovesht til Westfal-Larsen Line for
en treg start. I årene som fiulgte økte imid- en Pebode
lertid handelen og dermed også tilgangen 1 årene 1954 ' 1955 fikk linlen 3 n7b7g§ Ved reduksjon; og senere bortfall av
på last I slutten av 1930-årene ble til Ea bcrgens mek Verksteder: Hardanger, kaffe-transporten skjedde en delvis foran-
eksempel 2/3 av Brasils kaffeekeport til

vestkysten fraktet med linjens skip. Red- Siranger ble levertfra BMVi 1960 og senere forlengetfra 8640 til 11050 tdw. WaterwegPhotos
eriet bestilte tre søsterskip. to av skipene
ble levert i 1939 fra italiensk verksted,

m/s Grenanger og Siranger på 8600 tdw.
og 14 knops fart. Begge ble senket under
krigen. Det tredje, Falkanger, ble levert fra
Nakskov i 1943. Det ble beslaglagt av tysk
erne og seilte som troppetransport-skipet
Warthe-land, disponentrederi Andersen &
Co i Hamburg.

Linjen startet opp igjen høsten 1945 .
med Høyanger og Hardanger. En tid ble
linjen ved endel anledninger supplert av
Interocean Line skip ved at de lästet på
østkysten av Syd Amerika på returreisen * ‘w” |
til Pasific-kysten. Bl.a. Heranger som lästet
kaffe i Santos i mai/juni 1946. Egen ob
servasjon.

Høsten 1946 overtok rederiet fem

krigs-bygde amerikanske motorlasteskip
av CI-A typen. Tre av dem ble satt inn i

Evanger hørte til de tre søsterskip byggetpå BMVi 1954/55for Westfal-Larsen Line.

NSS-Freiholz-samlingen

Evanger og Nordanger, hver på 8700 dwt
og 15 knops fart. På prøveturen i Bjørne
fjorden oppnådde Hardanger 18.3 knop.
M/S Porsanger 8600 dwt. og 13.5 knops
fart ble levert fra hollandsk verksted i

1958. BMV leverte i 1960 to skip til lin
jen: Siranger på 8640 dwt. og 15.5 knops
fart, senere forlenget slik at tonnasjen øket
til 11050 dwt, og Brimanger på 6990 dwt.
og 16 knope fart. Brimanger var bygget for
Southern Cross Line, men denne ble lagt
ned i 1960.

Med moderne tormasje var rundreisen
efterhvert blitt redusert til ca fire måneder.

Mer enn førti anløp med lasting og lossing
stilte store krav til skipsledelsen. Linjen var
godt innarbeider og kjent som en pålitelig
transportør. Økende lasttilgang medførte
at rederiet satte inn ett syvende skip, CI-A
skipet Eidanger.

SKIPETNR. 2 - 2004
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dring i lastgrunnlaget. Varesorter som
bl.a. parti-laster med stål, aluminium og
malm var lite egnet for de tradisjonelle
linjeskipene som gradvis ble skiftet ut. Disse
ble erstattet med de store shelterdekkerne,

Ravnanger på 12700 tdw. bygget 1963 og
Fauskanger 12550 tdw. bygget 1965, begge
med 15 knops fart. Efter ombygging med
dyp-tanker ble også Hosanger på 14060 dwt,
14 knops fart og bygget i 1958, satt inn i
linjen. I 1971 kom Siranger tilbake cfter å
ha blitt forlenget i Sandefjord. Linjen ble i
disse årene snudd, sydgående gikk gjennom
Panamakanalen og nordgående gjennom
Magellan.
Ved midten av 1970-årene ble linjen betjent

av de tre shelterdekkerne og to innbefraktete
13000 dwt. Singapore-eide shclterdekkere
under navn Villanger og Eidanger.

UNCTAD koden som førte til at tredje
lands linjer kun fikk 20 prosent av lasten
førte til at linjen ble omorganisert. Den ble
registrert som kanadisk, Canadian Westfal-
Larsen Line med hovedkontor i Vancouver plass til inntil 40 gjester. I innredningen de velkjente sorte ringene er en viktig del
BC. Linjen ble lagt ned i 1985.

Reisen rundt Syd Amerika var populær,
særlig blant amerikanske pensjonisten Det
var inntil to års ventetid.

CI-A skipene hadde lugarer til åtte pas
sasjeren De efterkrigsbygde linjeskipene
hadde bekvemmeligheter for inntil 12 i
komfortable, lyse og luftige lugarer med
tilhørende dusj og toiletter. På fordekket de besøkende tollerne som lasteskip med
var det montert svømmebasseng.

Den smakfullt innredete røkesalonen var

i forkant av passasjerdekket med vinduer

Westfal-Larsens ultimate linjeskip, Villanger levert i 1958fra J L Thompson dr Sons i Sunderland, spesieltfor Interocean Line. Skyfotos

forover. Spisesalongen var i akterkant med vannlinjen, lyse grå skrog, hvite over-byg
panoramavinduer mot akterdekk. Her var ninger, gule master og gul skorsten med

var det lagt vekt på at passasjerene skulle av norsk sjøfartskultur og maritim histo
trives, hvilket gikk frem av panel, møbler, rie. Bergensk «style and service second to
tekstiler i fint avstemte farver. Lor å sikre none».

en behagelig temperatur i varmere strøk var
der installert air condition. Kilder:

, r , n . , . . . «Maritime Bergen», ved Dag Bakka Inn
Ved Risangen anløp av Kristiansand pa „. . . ., r ... .. r

r r ., , /T _ , _ .2 8 økaptem Alrred Kaldetoss, pens.
pmlruturen fra Malmö/Kotka til Pacific- T T _ w, r .
\ i i • i • i Hans Peter Westlal-Larsen.
kysten ble inredningen kommentert av

«cruise-komfort».

Westfal-Larsens engasjement i linjefar
ten og de vakre skipene med grønt belte i

Større shelterdeckere som Fauskanger ble satt inn i Westfal-Larsen Line mot slutten av 60-tallet.
Waterweg Photos
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Litt om C I -A og C I -B skipene

Alle de norske Cl-A-skipene var bygget ved samme verft, Pennsylvania Shipyards Inc i Beaumont,

Texas. I norsk tjeneste ble de mer eller mindre endret i detaljer. Fred Olsens Bra-Kar,

ex Cape Blanco, beholdt sitt opprinnelige styrehus med runde ventiler. Foto i Oslo av Per Erik Johnsen

Etter åha lest diverse artikler om disse på dem og det var enkelt å skille dem fra mere forseggjorte detaljer.to skipstypene (SKIPET 2.02) synes hverandre. Cl-A og Cl-B ble bygget på De øvrige verkstedene brukte en mer
jeg det er riktig med en liten oppklaring 10 forskjellige verft, 4på østkysten, 5på kompakt overbygning (se Trinidad og
vedrørende forskjellen mellom A typen og vestkysten og ett verft i Texas. Høegh Merchant) hvor livbåtene var plas-
B typen. De «norske» Cl-A skipene kom alle, så sert på samme dekk som styrehuset. Disse

Først av alt: De amerikanske C-typene var nær som ett, fra Pennsylvania Shipyards i skipene hadde også en annen rigg, blant
ikke alle ett produkt av krigen. Cl-A og Cl- Beaumont. Det ene utenom ble bygget av annet med samsonposter i forkant av broen
B for eksempel ble planlagt lenge før USA Pusey & Jones i Wilmington, Delaware. og noen også med poster i akterkant av over-
kom med i krigen og var fullverdige skip
som var ment å skulle erstatte den aldrende
amerikanske handels-flåten som for en stor

del besto av sakte-gående standardskip fra
tiden rundt første verdenskrig.

Cl-A ble konstruert som shelterdekker

og ble bygget både med dieselmotorer
og turbindrift. Det interessante her er at
samtlige Cl-A motorskip kom fra samme
verft, nemlig Pennsylvania Shipyard Inc. i
Beaumont, Texas, - 46 i alt. 29 av disse kom
efterhvert i norsk eie.

Cl-B typen ble konstruert som ftdlsty
rke-skip med samme bredde som Cl-A,
men var 5 fot og 3 tommer lengre midtskips
og låstet 4 fot dypere som utgjorde ca. 1500
tonn større dødvekt enn Cl-A.

I motsetning til de standardskip som
ble utviklet etter at USA kom med i krigen
- Liberty - Victory - Cl-MAV-1 - og flere,
var ikke Cl-A og Cl-B skipene identiske
fra verft til verft seiv om skrogene var like.
De forskjellige verft satte sine spesielle preg

Chr Haalands Concordia Capo, ex Cape San Antonio, gikk det meste av tidne i linjefart. Denfikk

i likhet med de andre norske endret styrehusfronten med større vinduer. Airfoto ofPenang

Av Raiph Wilson
Dette var ett turbindrevet Cl-A skip som
etter ombygging til gasstanker ble innkjøpt
av Øyvind Lorentzen så sent som i 1961 og
fikk navnet Mundogas West.

Det ble til sammen bygget 173 Cl-A/B
skip, 117 med turbindrift og 36 med mo
torer. Den første ble levert i April -41 av
Federal SB & DD, New Jersey som s/sJoseph
Lykes og var en Cl-B. Første Cl-A ble levert
i Mai samme år som m/v Fomalhaut levert

av Pennsylvanya Shipyards.
De første Cl-A/B skip var bestilt av

private firmaer og ble ofte utstyrt etter deres
spesifikasjoner med hensyn til rigg etc.

De «norske» Cl-A skipene var alle identiske
unntatt nevnte Mundogas West. Det som
særpreget Beaumont-skipene var den enkle
pene riggen og plasseringen av livbåtene
i falldaviter montert på første dekk over
shelterdekk (dette gjaldt også de 19 skip lev
ert fra Pusey & Jones). Beaumont-skipene
hadde også det peneste overbygget med

SKIPETNR. 2 - 2004
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bygningen. På skip med dette over-bygget
var turbinskipene lett gjenkjennelige med
skorstenen plassert veldig langt fremme
mens motorskipene hadde den lenger akter.

Som en kuriositet kan nevnes at ett Cl-

A skip ble bygget med styrehuset ett dekk
høyere en de øvrige. Dette gav skipet en helt
annen profil. Dette var s/s Marina levert
som første Cl-A skip fra Pusey & Jones i
Januar -42 etter privat eiers spesifikasjonen

Cl-A og Cl-B skipene ble som tidligere
nevnt konstruert for å modernisere den

amerikanske handelsflåten og må ha vært
av god kvalitet. I 1965 - tyve år etter krigen
- var det fremdeles 23 Cl-A/B skip under
norsk flagg. Av de 45 Cl-A skip som over
levde krigen bygget av Pennsylvania Ship
yard ble gjennomsnittsalderen 29 år, noe
som skulle dokumentere kvaliteten.

Siste Cl-A/B skip ble levert i Mai 1945 av
Pusey & Jones

L A Sawyer & W M Mitchell:
From America to United States

Dag Bakka Jr: Tramp
Norske Veritas Register 1965
Tegninger fra

Pennsylvania Shipyards Inc
- Pusey & Jones Corp

Cl-B-typen var litt lenger og med mer kompakt

overbygning. Høegh Merchant var opprinnelig

byggetfor et amerikansk rederi med amerikansk

bygde Sulzer-motorer som skapte myefrustrasjon

for maskinistene. Skyfotos

Cape Sebastian ble i

1947 kjøpt av West

fal-Larsen & Co som

Eidanger og etterhvert

bygget omfor rederiets

linjer. Skipetfikk et

langt liv under norsk

flagg og ble i 1965

solgt tilJohs Solstad
i Skudeneshavn. På

bildet har den net

topp skiftet navn til

Solsyn. Foto via Per
Erik Johnsen

Kilder:
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Til gjenreisningen av Norge ble det 25. juni 1 945 inngått en kredittavtale mellom Canada og Den norskeregjering, og ganske snart kom norske rederier til å anskaffe skip under denne avtalen. Valutakontorets
arkiver; siom förefinnes på Riksarkivet, er det en egen saksmappe for avtalens skipstransaksjoner. Blant de
tidligste var en søknad fra Bruun & von der Lippe i Tønsberg som i oktober 1945 søkte om tildeling av 300.000
kanadiske dollar (=CAD) for kjøp av ti korvetter, hvor meningen var å bruke maskinene til ny hvalbåter og seige
skrogene som lektere. Søknaden ble imidlertid avslått.

I løpet av 1946 skulle imidlertid kreditt- skip på 10.000 tdw som allerede var bygget skotske kjeler, kullfyrte. Litt ut i krigsårene
avtalen bli benyttet til kjøp av ni damp- på hans eget verft J L Thompson & Sons ble typen forbedret til oljefyring med ti
tankere av Park-typen på ca 10.000 tdw, i Sunderland, og den første ordren på 60 vannrørskjeler, benevnt Victory (ikke å
bygget i Canada i krigsårene. Dette var skip skip av Ocean-typen ble plassert ved to forveksle med den amerikanske Victory
i klasse med de mange Liberty- og Empire- verft i USA. Det ble kort etter bestilt 26 typen), før pendelen slo tilbake med skip
skip som ble innkjøpt like etter krigen, men skip av samme type fra tre verft: i Canada, utstyrt for både kull- og oljebrenning,
skilte seg ved å være fullført som tankskip hvor de ble benevnt «North Sands»-typen Canadian-typen.
- noe uvanlige med dampmaskineri midt- etter Thompsons North Sands-verft i Av ulike årsaken kom den kanadiske
skips. For rederiene som tok sjansen på å Sunderland. Det er også vel kjent hvordan regjeringen til å stå som ansvarlig for by
kjøpe så pass spesielle skip skulle invest- skips-konsulentfirmaet Gibbs & Cox i ggeprogrammet og som eiere av skipene,
eringene vise seg jevntover meget gunstige New York for regning av US Maritime mens en stor del av dem ved levering ble
og føre videre til større skip. Commission bearbeidet Thomsons Ocean- overlatt til Storbritannia på bare-boat-basis

Det er vel kjent (se SKIPET nr 1.2000) ble det også i Canada satt i gang et stort kanadiere og under Canadas flagg, med
hvordan Robert C Thompson i september bygge-program for handelsskip, basert på navn på Park. I tillegg ble det bygget skip
1940 reiste som utsending for den britiske North Sands-typen. Dette var skip på for lageroppgaver og for Royal Navy som
regjering til USA for åfå i gang skipsbyg- 440 fots lengde og 57.2 fots bredde, med vedlikeholdsskip.
ging for britisk regning ved amerikanske dødvekts-tonnasje på 10.500 tonn, utstyrt Tilsammen ble det således bygget 353
verft. Til grunn lå Thompsons standard- med triple expansion dampmaskin og tre skip av denne typen i Canada i krigsårene.

tegninger til Liberty-skipet. - med navn på Fort. De øvrige ble satt i
r cirK-KIclSSGn Som i USA, men i mindre målestokk, fart for kanadisk regning, bemannet med

Park-tankerne så tilforveksling ut som tørrlastskip. Brentwood Bay Park like etter salg til Odd Godager og navneendring

til Norse King, trolig i 1946/47. Foto via Per Alsaker

m

Av Dag Bakka Jr
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Fasit for byggeprogrammet:

Forts Parks lager Royal Navy
NS Vic NS Vic Can Vic Can Vic

Vestkysten 108 32 7 60 16 9 - 21

Østkysten 48 37 2 12 - 3 -
Sum 136 32 44 60 28 9 3 21

NS = North Sands type (kullfyrte)
Vic = Victory-typen (oljefyrte)

Can = Canadian-type (kull og oljefyrte)

o Skipene var formelt eiet av Canadian Gov-
For å bøte på den akutte mangel pa tank- av det kanadiske statsredenet som PointPe- ir. i cc r j •

• iii- / i i =. • . emment ved Fark SS Co Ltd, men med
tonnasje ble det i 1942 besluttet a giøre lee Park. Skipet fikk en kapasitet pa 62.000 , . . T

’ . ... . . „ management hos private rederier som Im
enkelte skip ferdige som tankskip. Det fat, med en angivelig pumpe-kapasitet pa q.j q Shell Canadian Trans
første var et skip av North Sands-typen 10.000 fat per time. I dette tilfellet stod en Tj o i C, ' ,. , no

\ fi- r nr port Ltd. Seiv om den kanadiske haten ogsa
under bygging på Canadian Vickers Ltd i overfor et kullfyrt tankskip! , , , ... , , . „ ,

ii i , , ' £ opplevde betydehge tap, kom de 13 tank-
Montreal, kjølstrakt som Fort Chrmo, aksa Etter at Pomt Pelee Park var kommet , . , . , . . , . „

. /  r ii i- ,-.i ... skipene helskinnet gjennom krigsårene,
for britisk bare-boat leie, som ble overtatt i tart ble ytterhgere 12 skrog av Victory-

Hansen-Tangens rederi i Kristiansand kjøpte to Park-tankere, Adna og Agerøen - på bildet.
Foto Alex Duncan
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serien øremerket for utrustning som tank
skip, åtte fra West Coast Shipbuilders Co i
Vancouver og fire fra Victoria Machinery
Depot Co Ltd, Victoria BC. Disse skilte
seg således ved å ha oljefyring, men til
pasningen synes å ha vært temmelig pro
visorisk, blant annet ble luker, winch-hus,

rigg og bomposter beholdt. Det var selve
lasterommene under hoveddekk som ble

gjort om til tanker, mens rørledningene ble
montert under shelterdekket.

Like før jul 1943 ble det kjent av de kana
diske myndigheter ville legge ut Park
tankerne for salg. Prisen var satt til CAD
600.000 for Canadian-skipene, hvorav
10 prosent skulle erlegges ved kontrakts
inngåelse og resten forfalle ved overtagelse
senere på våren, trolig stipulert til å skje
etter utløpet av UMA-perioden 1. april
1946.

Den første fristen for tilbud ble satt til

15- januar, levert i Montreal, og i jule- og
nyttårshelgen 1945/46 var flere rederier og
meglerfirma i full sving med å organisere
sine tilbud. Dette ses tydelig ved hen
vendelsene som ble mottatt ved Valuta

kontoret i Handelsdepartementet, hvor
søknadsene om tildeling av nødvendig
valuta som regel ble imøtekommet og
trukket på kredittavtalen med Canada.

Den første søknaden ble registrert 17-
desember 1945, fremsendt fra Odd God

ager via Fearnley & Egers Befragt-ningsfor
retning, og de første dagene av det nye året
ble mottatt flere. Interessant er det å se at

Fearnley & Eger Befragmings-forretning
formidlet søknader fra rederier som Peder

Smedvig og Yngvar Hvistendahl, mens
Harald M Aagaard søkte om to på vegne av
AI Langfeldt & Co. Ellers var det Johan G
Olsen som nok var involvert i anskaffelsene
til de andre sørlandsrederiene.

Per 14. januar 1946, altså dagen før fris
ten løp ut, var det innvilget valutalisens til
ti skip på sammen CAD 6 millioner, noe
som utgjorde nesten halvdelen av kreditt-
rammen på 13 millioner.

Norsk interesse
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Park-type tankskip

Verft Navn Lev. Senere norsk

Canadian Vickers Ltd Point Pelee Park 8.42 Ranella

West Coast Shipbuilders Arlington Beach Park 2.44 Agerøen
Moose Mountain Park 2.44 Benoil
Mount Bruce Park 12.43 Mosna
Mount Maxwll Park 4.44

Quentico Park 3.44
Silver Star Park 12.43
Wildewood Park 1.44
Willowdale Park 3.44 Georgia

Victoria Machinery Depot Brentwood Bay Park 7.45 Norse King
Clearwater Park 1.44 Norse Mountain

Cypress Hills Park 2.44 Gundine

Mount Royal Park 9.43 Adna

Hb-
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OddGodager, Oslo 2 315.000 for åha tilstrekkelig til kjøp av
A I LangFeldt & Co, Kristiansand 2 stores og bunkers. Da skipet ble overtatt
Peder Smedvig, Stavanger 1 utpå sommeren og fikk navnet Ranella
Yngvar Hvistendahl, Tønsberg 1 søkte rederen om ytterligere CAD 100.000
H E Hansen-Tangen, Kristiansand 2 for ombygging til oljefyring, med endring
Johan Gerrard, Kristiansand 1 av bunntankene for åta bunkersolje. Også
Simonsen & Astrup, Oslo 1 dette gikk i orden, hvoretter skipet repre
„ , . , . c, , senterte den samme verdi som de øvrige.

Allerede før anbudsfnsten trakk Langfeldt j . ay forsommeren ble skipene
sin søknad, og ved inspeksjoner i februar/ yi kan se { kanadisk
mars besluttet Smedvig Hvistendahl og God fikk sine

Simonsen & Astrup å refusere sme skip. Hansen.Tangen Adm
Til gjengjeld opplyste Erling Hansen, . „ , .

b} i . rr • i og A nrøen og Gerrard sin Georgia.
Kristiansand, i brev av 30. januar at han
hadde kjøpt Point Pelee Park for CAD , ,, ,
500.000. Denne var jo kullbrenner av Flere anskaffelser
North Sands-typen, men ellers et søster- Etter åha refusert sitt skip vendte Smedvig
skip. Han fikk innvilget søknaden om seg til Öresundsvarvet og bestilte en mo-

Jørgen PJensen i Arendalfikk overta Gundine. Foto via Per Alsaker

tor-tanker på 15000 tdw. I mellomtiden
må en ha kommet på andre tanker, for 15.
april mottok Valutakontoret søknad om
CAD 618.000 for kjøp av Quentico Park.
Dette ble innvilget, men det oppstod straks
problemer da det viste seg at skipet allerede
var solgt til Den franske stat og følgelig ikke
ville kunne dekkes inn ved kredittavtalen.

Mens myndighetene arbeidet med saken
frafalt rederiet for andre gang i juli.

I juni kom imidlertid Martin Mosvold og
Einar Rasmussen på banen. Mosvold fikk
innvilget valuta til to skip og Rasmussen
til ett. Nå ble kravene skjerpet; rederiene
måtte seiv finansiere skipene til 50 prosent
i hard valuta.

Einar Rasmussens skip ble overtatt av
et sameie med broren Bendt og ble således
det første skip i Bendt Rasmussens rederi,
omdøpt Benoil. Av de to skipene som Mos
vold fikk lisens til ble det ene overtatt av

Mosvold Shipping Co som Mosna, mens
det andre ble overlatt til Jørgen P Jensen

og overtatt som Gundine. Fra korrespon
dansen mellom rederiene og Valuta
kontoret virker det som om ovennevnte

Quentico Park var det av Mosvolds skip
som ble overdratt til Jørgen P Jensen, men
det var Cypress Hills Park som til syvende og
sist ble Gundine.

Fasit ble at ni av de 13 Park-type tankskip

(egentlig det ene North Sands og 8 av 12
Victory-type) havnet i norsk eie.

Av de fire gjenværende ble den mye
omtalte Quentico Park solgt til Frankrike
og fikk navnet Donges, mens Silver Star
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Park allerede var gått til Brasil som Santa
Cecilia, mens Wildewood Park ble solgt til
Irving Oil i Canada som Irvingdale. Det
siste skipet, Mount Maxwell Park, forble
usolgt og ble allerede i 1949 gjort om til
tørrlastskip.

I løpet av sommeren/høsten kom de ni
norske Park-tankerne i fart. De kan knapt
ha vært blant de mest konkurransedyktige,
men var av enkel og solid konstruksjon,
med et rasjonelt maskineri og på størrelse
med mange førkrigs tankskip. Og de var
rimelige. Kjøpesummen på CAD 600.000
tilsvarte rundt 3 millioner kroner, noe som

var halvparten av de krigsbygde Ocean-type
damptankere på 12000 tdw fra britiske
verft. Foreløbig var det stor etterspørsel
etter tonnasje, og med norske mannskaper
ble det snart oppnådd en god standard.

Det synes som om de fleste av skipene
fortsatte i løsfart etter overtagelsen. Ger
rard valgte å slutte Georgia på et 3-års TC
til Stanvac våren 1947 til USD 2.60 per
tdw per måned, og et år senere ble også
Mosna befraktet for 5 år til hele USD 3.80,

mens Norse King ble sluttet samtidig og for
samme periode til SEK 14,00. For Mosna
må dette ha gitt brutto fraktinntekter på
rundt 2.75 millioner kroner i året etter at
kronen ble devaluert mot USD i 1947.

Bendt Rasmussen, som jo var et nystar tet
rederi med sitt første skip - etablert ved
at broren Einar Rasmussen benyttet sin
valutalisens og deretter overdro skipet til
det nye Skibs-AS Excelsior - måtte gå for
siktig frem. Betingelsen for lisensen var et
at 50 prosent ble finansiert ute, og dette ble
ordnet i Chemocal Bank & Trust Inc i New
York for USD 300.000 over 3 år til 3.5%

rente. Men her var betingelsen at skipet ble
sikret tilfredsstillende befraktning for 3 år.
Så i august 1947, da låneavtalen ble sign
ert, ble også Benoil sluttet på 3 års reiser til
Esso til en rate på USMC-5%. Levering på
certepartiet skulle først skje i januar 1948
etter at tre reiser for samme befrakter var
utført.

Ranella ses å være sluttet på reise-certe
parti våren 1948, mens Hansen-Tangens
Adna og Agerøen gikk både i løsfart og på
reise-CP.

Markedet fait av i 1949, men tok seg opp
året etter og kulminerte i Korea-boomen
våren 1951. Dette gav rederne muligheter
til å slutte skipene på bedre certepartier el
ler trekke fordel av verdistigningen. Bendt
Rasmussen solgte Benoil i april 1951 for
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I fart

Ranella av Kristiansand var opprinnelig kullfyrt tankskip, men ble bygget om til oljefyringfør det ble
satt ifart under norskflagg. Skyfotos

USD 910.000, tilsvarende 6.5 millioner

kroner. Dessuten hadde skipet seilt inn
5.064.000 kroner, mot kjøpesummen på
3.077.000. Godager valgte å seige sine to
skip senere på året og oppnådde hele GBP
460.000 (nær 9.2 mill kroner) for Norse

Mountain-, tre ganger kjøpesummen pluss
solide fraktinntekter i mellomtiden.

Park-tankerne seilte godt gjennom Korea
boomen, men ble sterkt rammet på marke
det som svekket seg fra 1952. Mosna kom
hjem til Arendal for opplag i mai 1953, og
etterhvert kom de fleste - Gundine til Aren

dal i november 1953, Adna og Agerøen til
Vige ved Kristiansand i mars 1954, mens
Ranella og Georgia ble dirigert til Stavanger
for ombygging til tørrlastskip samme år.

Dette var også slutten for Park-tankerne.
Under et «normalt» tankmarked ville de

falle ut i konkurranse med mer rasjonelle
skip, og deres tid i tankfart var derfor ute.

Den 2. juni 1952 ble Gundine rammet av
eksplosjon under bunkring fra lekter i Port
of Spain, mens det var på reise fra Vene
zuela til Santos med olje. Fem mennesket
omkom i ekslosjonen, og årsaken ble fun
net å være en følge av statisk elektrisitet.
Ekspertene mente at eksplosjonen sky-
Idtes tekniske detaljer ved ombyggingen
av skipet og forlangte at de gjenværende
båtene av samme type måtte trekkes ut av
tankfart, skriver Bendt Rasmussen i sine
memorarer.

I løpet av 1954 ble fem av dem solgt til
priser rundt GBP 100.000, altså 2 mil
lioner kroner. Den siste under norsk flagg
ble Georgia som ble bygget om for Ger

rards regning og kom i fart som tørrlastskip
i februar 1955. Rederiet holdt på skipet
til neste oppsving og solgte det sommeren
1956 for 8.3 mill kroner.

Og så en tørrlast Park
I tillegg til de ni Park-tankerne kom det
også et «ekte» Park tørrlastskip til Norge.
Det var Mohawk Park som i 1946 var blitt

solgt til kanadisk rederi og som ble kjøpt
derfrå i november 1948 av AS Malm-trans

port, disponert av Den Norske Amerika
linje AS) for USD 625.000. Skipet ble
overtatt i Swansea 20. desember samme år

og fikk navnet Vistafjord.
Skipet var anskaffet spesielt for farten med

manganmalm fra Takoradi i Ghana til EFP
i Sauda. Det kom nærmest i klasse med

Liberty- og Empire-skip. Det ble solgt til
Italia høsten 1955 og erstattet av et malm
tankskip som også førte vann tilbake til
Kanariøyene på tilbakereisen.

Park-skipene kom således sammen med
sine nære slektninger Empire- og Liberty
skipene til å stå for et kortvarig, men vel
lykket innslag i etterkrigsflåten.

S C Heal: A great fleet of ships.

Bendt Rasmussen: Gjennom bølger på sjø og

Arkivalia fra Handelsdepartementet,

skip fra Canada, i Riksakivet
Egne notater og samlingen

The Canadian Forts and Parks.
Ontario 1999

land. Minner fra seilskutetid,
linjefart, tankfart og offshore.
Bergen 1996

Valutakontoret ved kjøp og salg av

Kilder:
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Alle hadde samme skrogdimensjoner på 441.5
oa/424.6 pp, bredde 57.2, dybde i riss 34.9 ft

dtADNA LLPA

7246 brt 9764 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion Dominion Engine Works Ltd,
Montreal, 10.5 kn

9.1943 Victoria Machinery Depot Co Ltd,

3.1947 Innkjøpt av Hansen-Tangen Rederi

3.1954.

5.1954 Solgt Sterling Shipping Corp,

1954 Ombygd tørrlast: 7145 brt 9867 tdw
1956 Alcyone Shipping Co Ltd (Adelphi

1957 Jugoslavenska Oceanska Plovidba,

1968 Embajada Cia Naviera SA,

5.1968 Til opphogging i Kaohsiung, Taiwan.

dt AGERØEN ELTE

7242 brt 10050 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion Canadian Allis-Chalmers Ltd,
Montreal, 10.5 kn

2.1944 West Coast Shipbuilders Ltd,

1.1946 Innkjøpt av AS Sagona (EI E Hansen-

Kristiansand 3.54.

3.1954 Ut av tankfart og opplagt ved

7.1954 Solgt til Franco Maresca, Genoa, for

1954 Ombygd tørrlast 6970 brt 10767 tdw
1959 Slobodna Plovidba, Sibenik, od

1966 Aries Shipping Co Ltd, Elong Kong,

1966 Industrial Leasing & Finance Ltd,

1967 Marmando Cia Naviera SA, Panama

2q 1968 Opphogd Taiwan.

Bygget som Mount Royal Park for

Victoria BC -29

Park SS Co Ltd, Montreal, manage
ment hos Imperia! Oil Ltd, Toronto.

AS, Kristiansand for CAD 600.000,

overratt i april 1946 og omdøpt Adna
Løsfart fra begynnelsen, fra 1.51 TC
til Anglo-Saxon, opplagt Vige

London, for GBP 100.000, levert

29.5 1954 od Sterling Viking

Vergottis Ltd), London
od Alcyone Might

Split, od Orjen

Mogadiscio, od Beryl

Vancouver BC -135

Bygget som Arlington Beach Park for
Park SS Co Ltd, Montreal, manage
ment hos Imperial Oil Ltd, Toronto.

Tangen), Kristiansand for CAD
600.000, overratt i april 1946 og gitt
navnet Agerøen.
Løsfart fra begynnelsen, i 1951/52
TC til Anglo-Saxon. Opplagt

Kristiansand

GBP 97.500, levert 1. august 1954
od Mar Carrusco

Subicevac

od Millstrader

Hong Kong

dt NORSE KING

7246 brt 10000 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion Dominion Engine Works Ltd,
Montreal, 10.5 kn

11.1943 Victoria Machinery Depot Co Ltd,
Victoria BC -30

Bygget som Brentwood Bay Park for
Park SS Co Ltd, Montreal, manage
ment hos Imperial Oil Ltd, Toronto.

1.1946 Innkjøpt av Rederi-AS Norse King
(Odd Godager & Co), Oslo, for
CAD 600.000, od Norse King
Sluttet TC 5 år til SEK 14 fra 3.48

3.1951 Solgt til Rio Verde Cia Naviera SA
(Goulandris Bros, London), Panama,
for GBP 425.000, levert i Rotterdam

1953 Panamerica Transshipping Co SA,
Panama, od Arosa

7131 brt 10750 tdw

1956 Eastern Seafaring & Trading Co SA,
Panama, od Antonis D S

1959 Surrendra (Overseas) Pty Ltd,

1953 Bygget om til tørrlastskip i Greenock:

Bombay, od Apj Ambar
1961 Opphogd i India

dt NORSE MOUNTAIN

7246 brt 10000 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion Canadian Allis-Chalmers Ltd,
Montreal, 10.5 kn

1.1944 Victoria Machinery Depot Co Ltd,
Victoria BC -31

1.1946 Innkjøpt av Rederi-AS Norse King
(Odd Godager & Co), Oslo, for
CAD 600.000, overratt ca april 1946,
od Norse Mountain

9.1951 Solgt til Hemisphere Development
Corp, Monrovia for GBP 460.000,
levert i København 28. okt 1951, od

Tioga Star.
1955 Mariblanca Navegacion SA,

Monrovia, od Marinegra
1955 Ombygd tørrlast: 7242 brt 9800 tdw
1963 Maristrella Navegacion SA, Monrovia
1966 Achille Halcoussis, Piraeus, for

GBP 77.000, od Lorenzo

3ql968 Opphogd i China

dt RANELLA LDQV
7199 brt 10050 tdw, 424.7/57.2/34.9 ft

Triple expansion, Canadian Vickers Ltd, Mon
treal, 10 knop
8.1942 Canadian Vickers Ltd, Montreal -147

Påbegynt som Fort Chimo for Fort

16. mai 1951, od Dodger

Bygget som Clearwater Park for Park
SS Co Ltd, Montreal, management
hos Shell Canadian Tankers Ltd,
Toronto.

Steamship Co Ltd (Canadian
Government), Montreal, men fullført

som tankskip Point Pelee Park,
disponert av Imperial Oil Ltd,
Montreal.

1.1946 Innkjøpt av Erling Hansens Rederi

1946 Oljefyring installert før skipet ble satt

4.1954 Ankom Rosenberg mek Verksted,

River, 7325 brt 10630 tdw.

1960 Union Navigation Corp SA, Panama,

1061 Taiwan Maritime Transportation Co
Ltd, Keelung, od Tai Shan

1 q1964 Opphogd på Taiwan

dt BENOIL LLXY

7238 brt 9800 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion John Inglis Co Ltd, Toronto,
10.5 kn

2.1944 West Coast Shipbuilders Ltd,

7.1946 Innkjøpt av Skibs-AS Excelsior

4.1951 Solgt til Balearica Cia Naviera SA,

7. juli 1951, od Conqueror
1953 Ombygd i Rotterdam til tørrlastskip:

6.1954 Grunnstøtte 20. juni 1954 ved East

1954 St Augustine SA, Panama, od

1955 Cia de Nav Patria SA, Panama, od

1956 San Augustine SA, Panama, od

1960 Cia de Naviera San Augustin SA, Pan
4.1963 Til opphogging i Japan, avgikk

dt GEORGIA LLSK

7243 brt 10000 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft

Triple expansion, Dominion Engine Works,
Montreal 10.5 kn

3.1944 West Coast Shipbuilders Ltd,

SKIPET NR. 2 - 2004

AS & Skibs-AS Linea (Erling
Hansen), Kristiansand, for CAD

500.000, levert april 1946 som Ranella

i fart.

Stavanger 8. april 1954 for
ombygging til tørrlastskip.
Herunder solgt i juni 1954 til Inter
national Navigation Corp, Monrovia
for GBP 175.000 og levert i sepr
1954 etter ombygging som Hudson

od Formosan Star

Vancouver BC -134

Bygget som Moose Mountain Park
for Park SS Co Ltd, Montreal,

management hos Shell Canandian
Tankers Ltd, Toronto.

(Bendt Rasmussen), Kristiansand, for

CAD 600.000 og overratt 20. sept
1946 iSt John, New Brunswick.
Nytt navn Benoil.
Først CV til Esso, fra 1.48 CV 3år til

Esso, USMC-5%, nytt TC 2 år fra
3.51 til gresk Orion Shipping

Panama, for USD 910.000 og levert

7217 brt

Point, Santa Rosa Island, California.
Omfattende skadet, kondemnert

RunningEagle

Patria

Patapsco River

Tokoyama 27. april for Hirao, hogget
der.

Vancouver BC -136

Bygget som Willowdale Park for Park
SS Co Ltd, Montreal
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Et «ekte» Park-type tørrlastskip kom også i norsk eie, Vistafjord kjøpt av Amerikalinjen i 1948 ogsatt inn i malmfarten fra Takoradi til Sanda. Skyfotos

1. 1946 Innkjøpt av Skibs-AS Songdal &

11.1954 Ankom til Rosenberg MV, Stavanger

6.1956 Solgt til Lloyd Veneziano SpA, 1958 Nolido Cia de Naviera SA, Panama, tweendecker 5ha 544/485 gb LR

1959 Jadranska Slobodna Plovidba Betaluna 9.1944 Burrard Dry Dock Co Ltd, Vancouver

Iql967 Til Mitsui Zosen KK til opphogging 5.1971 Ankom Bombay 15. mai 1971 for Levert som Mohawk Park til Park SS

dt GUNDINE LMDN 7236 brt 10300 tdw, 424.6/57.1/34.9 ft 1946 Kerr-Silver Lines (Canada) Ltd,

7262 brt 10270 tdw, 424.6/57.2/34.9 ft Triple expansion Canadian Allis-Chalmers Ltd, Vancouver BC, od Manx Sailor
Triple expansion Canadian Allis-Chalmers Ltd, Montreal, 10.5 kn 11.1948 AS Malmtransport (Den Norske
Montreal, 10.5 kn 12.1943 West Coast Shipbuilders Ltd, Amerikalinje AS), Oslo for USD
2.1944 Victoria Machinery Depot Co Ltd,

9.1946 Innkjøpt av AS Jensens Rederi II 1945 omdøpt Portjerome 1963 Fort SS Co SA, Panama, od Daring

6.1952 Eksplosjon midtskips 2. juni 1952

Skibs-AS Germa (Johan Gerrard),
Kristiansand, for CAD 600.000

(NOK 2.7 mill), overratt i april, od
Georgia
Først løsfart, TG 3 år Standard
Vacuum Oil Co USD 2.60 fra 5.47,
deretter TG 5 år 18/- fra 1.50.

for ombygging til tørrlastskip. Levert 1956 AJcyone Shipping Co Ltd, London dsVISTAFJORD LNTM
10. feb 1955: 7189 brt 10700 tdw. od Alcyone Angel 7168 g 103 1 Od 442.0oa/424.6/57.2/34.9 ft

Venezia for GBP 415.000, levert od Fidelity T3 10 kn Canadian Allis-Chalmers Ltd,
8.3.1957 i Venezia, od San Polo. 1960 Cia Beta de Vapores SA, Piraeus, od Montreal

(Adriatic Tramp Shipping), Split, od 1968 Thakur Shipping Co Ltd, Bombay, BC-218
Matija Guber od Varuna Duti Sjøsatt som Kootenay Park

for USD 138.000. opphugging. Co Ltd, Montreal, med management

Victoria BC -32 Bygget som Mount Bruce Park for Vistafjord
Bygget som Cypress Hills Park for Park Park SS Co Ltd, Montreal, manage- I malmfart Takoradi-Sauda
SS Co Ltd, Montreal, management ment hos Shell Canadian Tankers 9.1955 Franco Maresca, Genoa, for
hos Imperia! Oil Ltd, Toronto. Ltd, Toronto. GBP 314.285, od Mar Cheto

(Jørgen P Jensen), Arendal for CAD 9.1946 Innkjøp av AS Mosvold Shipping Co 8.1966 Til italienske huggere, ankom La
700.000, od Gundine

under bunkring fra lekter for anker i

11.1954 Solgt til Sterling Shipping Co Ltd, som Arlesiana

opplag Arendal, od Sterling Venture. 1963 Opphogd La Spezia
1954 Bygget om til tørrlastskip:

dt MOSNA LLQQ Vancouver

Ankom Arendal for opplag 11.11.53 Genoa, for GBP 105.000, lev 9.54

Santos med olje. Fem omkom, slept 3.80, opplagt i Arendal 6.5.53
til Baltimore for rep. 8.1954 Til INSA Societa di Navigazione,

London, for GBP 147.500 etter 1954 Ombygd tørrlast:

7140 brt 10832 tdw

Vancouver BC -131 625.000, lev 20.12.48 i Swansea, od

(Martin Mosvold), Farsund for CAD

600.000, overtatt i Marseille, omdøpt
Mosna

Port of Spain, på reise Venezuela- Løsfart, TC 5 år fra 4.1948, USD

hos Canadian-Australasian Line,

Spezia 7.8.66
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Historien om d/s Framheim

I 931 , et år preget av sterk sosial uro, en langvarig depresjonsperiode var i sin begynnelse. Historien forteUer
om streiker, lockouts og rekordhøy arbeidsløshet. Det var dessverre langt mellom de ledige arbeidsplassene og
Helgelandsområdet var intet unntak i så måte. Kåre Seljelid, den gang 23 årgammel, fra tettstedet Hemnesber
get i Rana, var derfor svært fornøyd over å ha fått hyre som kokk og altmuligmann på dampskipet Framheim.
Fartøyets eier, Julius Axelsen, hadde nylig inngått avtale med en forretningsmann i Hammerfest som ønsket å
befrakte den lille damperen i noen måneder. La oss ta en titt på Framheims lange forhistorie før vi blir med
Kåre Seljelid og resten av mannskapet nordover på forsommeren 1931.

Fyrvesenets allerførste inspeksjonsskip, Blink (fra 1913 Framheim), levert 1875. Etter akvarell, malt
avfyrdirektør Carl Frederik Diriks (1814-1895) sist i 1870-årene. Reproduksjon via Nasjonal

bibliotekets avdeling Oslo, Billedsamlingen

BMnk — Fyrvesenets sommer inspeksjonsreiser av tre til fire

første inspeksjonsfartøy mi“de" varighe' langa kgsten ' Fyrdirf'‘ * ' tør Diriks var en habil kunstner, og under
I 1874 bevilget staten 8.800 specidaler ett av sine mange sommertokt malte han
(- NOK 35.200) til bygging av et inspeks- det akvarell av Blink som illustrerer denne
jons-fartøy for Fyrvesenet. Før denne tid artikkelen. Videre fortelles at damperen
hadde fyrdirektøren måtte benytte seg av under vår- og høstmånedene assisterte ved
innleid, og delvis mindre egnet tonnasje, merketilsynet på Sørlandskysten.
når han skulle ut på sine årlige inspeksjon-
sreiser langs kysten. Daværende fyrdirektør, Etter hvert som kravene om nye fyr vokste
Carl Frederik Diriks (1814-1895), fant blant de sjøfarende, og nye fyr ble anlagt
dette lite tilfredstillende, og søkte derfor på stadig mer værharde steder, ble Blink,
om midler til å bygge et dampdrevet jern- med sine 62 fot, for liten og svak. Dette
fartøy, skreddersydd for denne tjenesten. til tross for at man en tid etter levering

Fyrdirektøren fikk det som han ville hadde fornyet fremdriftsmaskineriet. Den
og kontrakt ble inngått med Akers Mek. opp-rinnelige maskin på 10 FIK ble byttet
Verksted, Kristiania. Her tok byggingen ut med en på 75 HK. Man innså at nytt far
av spesialfartøyet til samme år, og allerede i tøy måtte bygges og i 1902 søkte man om
juli måned neste år ble damperen overlevert midler hertil. Penger ble bevilget og i 1903
til sine eiere. Nybygget fikk navnet Blink, kunne Fyrvesenet så overta d/s Trænen i
et ganske betegnende navn for et fyrfartøy! Horten. Nybygget, 92 fot langt, var forsynt
Hun ble straks satt i fart og foretok senere med en trippel dampmaskin på 200 HK.

og et tilbakeblikk på seilasen sommeren 1931

Av Bjørn Tandberg

Etter at Trænen kom i fart, ble Blink i noen

år benyttet som reisefartøy for ingeniørene
og til transport av alskens materiell.

1907, D/S Blink i
Sjøkartverkets tjeneste

I 1907 var damperens dager i Fyrvesenets
tjeneste talte. 32 år gamle Blink ble, uten
navneskifte, solgt til en annen statsinsti
tusjon, nemlig Norges Geografiske Opp
måling, hydrografisk seksjon (Sjøkartver
ket). Her ble hun part av en flåte bestå
ende av 11 større og 14 mindre fartøy, alle
benyttet til kystnær hydrografering. Med
sine 62 fot fikk Blink nå betegnelsen «stor
dampslupp». Denne epoken, i årene rundt
forrige århundreskifte, beskrives som et ka
pittel i Sjøkartverkets historie preget av stor
aktivitet og sterk fremdrift i sjømålingen.

Innsatsen lå på strekningen Langesund
- Stavanger, som ble omhydrografert for
tredje gang. Også Kristianiafjorden og
de eldste deler av Vestlandskartene ble

revidert på denne tiden. Samtidig ble det
drevet travel virksomhet i Nord-Norge,
fra 1904 hadde man nemlig sjømålt på
utsiden av Kvaløy, Senja og Ringvassøy.
Dette med henblikk på utplassering av nye
fyrlykter. Fyrdirektøren støttet dette arbei
det øko-nomisk, den ikke ubetydelige sum
av 9.000 kroner kom fra hans kontor. Som

man forstår var det ikke noe problem å sys
sel-sette Blink og de andre dampsluppene,
oppdragene var mange og operasjons-om
rådene vidstrakte.

Kapteinen på dampsluppene var hydro
graf i tillegg til å være skipssjef, og hadde
alltid med et såkalt Sjømålingslag på tokt.
Et slikt lag besto gjerne av fem personer,
maskinist, en båtsmann, en par matroser
og en kokk. Blinks rolle var å transportere
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ekspedisjonene trygt til og fra de aktuelle
sjø-målingsområdene. Ved ankomst til det
utpekte området ankret dampsluppen og
fungerte deretter som base- og losjiskip.
Sjømålingslaget utførte så sitt tidkrevende
arbeid ved hjelp av robåter, eller små mo
torbåten

1912, solgt til Stavanger
Etter fem års tjeneste var Blinks karriere i
Sjøkartverket over. Den 1. oktober 1912 lå
skipet i Harstad og ble der og da solgt til
fabrikkeier Johan Tjaaland (1873-1924)
fra Stavanger. Salget av dampsluppen
inn-brakete Sjøkartverket den nette sum
av NOK 7.000. Sju måneder senere var
damperen kommet sørover til Stavanger,
og den 7. mai 1913 ble så d/s Framheim, ex
Blink, behørig innført i byens skipsregister.

Johan Tjaaland, en av pionerene innen
hermetikkindustrien, kjøpte i 1904 Preser
veringsfabrikken Fram i Stavanger. Skole
gang hadde han fatt lite av da han allerede
som tolvåring begynte i blikkenslagerlære
og kjente denne bransjen fra grunnplanet
av. Noen år tidligere, i 1907, hadde den
samme Johan Tjaaland forøvrig konstruert
den første brukbare hodeklippermaskin for
røkte sardinen

I 1914 startet første verdenskrig, og dette
medførte blant annet at det etter kort tid

ble stor mangel på bunkerskull til damp
skipsflåten. Kullprisen ble raskt mange
doblet, også forsikringspremiene økte grun
net krigsfare. Prisene på skip steg kraftig,

Preservingfabrikken Fram, oppkalt etter
polarskipet Fram. I1913fikk den nyinnkjøpte
damperen navn etter RoaldAmundsens base i
Antarktis, Framheim. Illustrasjon fira Norsk

Hermetikkmuseum

likeså fraktene, og mange øynet muligheten
til rask profitt i dette markedet. Det gjorde
antagelig også den gode Johan Tjaaland da
han sommeren 1916 solgte sin Framheim
med god fortjeneste.

I juli måned 1916 registreres neste eier
skiftet. Kjøper var en S. Danielsen fra
Kobbeltvedt på Sartorøy (Sotra) i Fjell
kommune. Han lar Framheim registrere
i Bergen og setter den i fart med de opp
drag som måtte by seg. S. Danielsen måtte
punge ut med 21.000 kroner for den
aldrende damper, altså en tredobling siden
forrige salg fire år tidligere. Som nevnt
hadde bunkersproblemene stadig forverret
seg, rutebåtene måtte gå med redusert fart,
og anløp ble sløyfet for å spare kull. Ved
årsskiftet 1916-1917 ble situasjonen helt
prekær etter at Storbritannia hadde stanset
kulleksporten til Norge. Det ble nå så ille
at noen av hurtigrutene måtte gå i midler
tidig opplag.

Vel to år senere, høsten 1918, skifter

Framheim igjen eier, og nå har prisen vir
kelig akselerert. Den gode herr Danielsen
kan innkassere den nesten utrolige sum
av kroner 63.500 for den nå 43 år gamle
jerndamperen! Dette er et typisk eksempel
fra de såkalte jobbetider som preget mangt
og meget den gang. Noen tjente seg hur
tig styrtrike for så å bli ruinert i løpet av
forholdsvis kort tid - velkjente Bør Børson
Jr. er et godt eksempel på dette!

Skjøte utstedt den 23. oktober 1918
bekrefter at Framheim er solgt til rederiet
AIS Helgelands Lækterkompani i Sandnes
sjøen, et selskap stiftet to måneder tidligere
med en aksjekapital på kroner 35.000. Her
tildeles damperen også fiskerinummer,
nemlig N-8-SS, så det er tydelig at fiske var
et av kompaniets satsingsområder, for-uten
sleping og frakting, som er nevnt i selska
pets statutten Rederiet disponerte på denne
tiden også to lektere, nemlig Ingeborg
(N-9-SS), lengde 63 fot og Lægter No. 3
(N-10-SS), 59 fot. I aksjonærfortegnelsen
finner vi sju personer, tre av disse tituleres
som dampskipsfører og en som havne
betjent. En særdeles kompetent forsamling,
hva angår maritime saker, skulle en tro!

Det store problemet var fortsatt kullene,
og som en konsekvens av dette hadde

1916, til Hordaland

1918, til Helgelands
Lækterkompani

Julius Axelsen (1873-1936), Hemnesberget.
Rederfior d!s Framheim fira 1926 til 1933.

Foto via Turid Lysøy

noen foretaksomme helgelendinger startet
en torvfabrikk på Neppelberg i Rana. I
1916 skjerpet man rasjoneringen og nedla
forbud mot å fyre med ved på dampskip.
Dette selvsagt til torvfabrikkens fordel, der
økte etterspørselen kraftig. Det fortelles at
dette selskapet var en meget pålitelig lev
erandør av brensel, og at det dessuten var
billigere å seile på torv enn på kull. Dette
ble en ikke helt ubetydelig industri som
først ble nedlagt da kulltilførselen normali
serte seg etter krigen.

1926, J.Axelsen, Hemnes
berget overtar Framheim
Den 29. november 1926 finner man denne

notisen i «Nordlands Avis»: «Dampbåten
Framheim er av Hemnes og Korgen Privat
bank solgt til hr. Julius Axelsen, Hemnesber
get. Kjøpesummen ukjent. Dampbåten har i
sommer vært fiorankret på Juviken. Den nye
eier skal fiå båten ombygget og reparert på
Hemnesbergets Mek. Verksted.» Det faktum
at Axelsen kjøpte damperen direkte fra
banken, kan tyde på at de hadde pantekrav
i skipet og at eierne manglet likvide midler.
Som vi skal se, Framheim var belånt til langt
over skorsteinen.

Nevnte bank var en filial av Helgelands
Privatbank AIS, Mo i Rana og begge disse
bankene ble satt under offentlig admini
strasjon i mai 1926. Noen måneder senere
måtte så vel hovedbank på Mo, som filial
på Hemnesberget innstille all virksomhet.
Helgelands Privatbank hadde tidligere
gitt rederiet to lån, begge med sikkerhet i

27 —

Ibbs# /å SPT/&6

,v I



— 28

Framheim. Det første i desember 1918, stort nordover langs kysten med 7-8 knops fiskerne, der de var å finne. Av lossesteder
kr. 60.000 og det andre i november 1920, fart, og et mannskap på to om bord. nevnes i fleng Harstad, Tromsø, Skjervøy
stort kr. 23.000. Lånene ble gitt ien tid hvor Tredje-mann, skipperen, skulle de plukke og flere steder i Vesterålen. Skipperen var
bankene struttet av sedler som de mer enn opp ved passering Bodø. Med som maski- stadig i land på de lokale telegrafstasjoner
gjerne ville lånte ut til beskjeden rente. På nist var en av eierens sønner, Egil Axelsen og ringte rundt i distriktene for å orientere
vårparten i 1923 kom så den alvorlige krisen (1910-1998), som uten formell utdannelse seg om feitsild til salgs. Silda måtte leveres
hvor flere banker etter hvert gikk overende. hadde ansvaret for maskineriet. Disse to fast og fin. Blaut sild ble ikke godtatt av
Resten av 1920-årene ble for bankene preget karene var for øvrig svogere. Kåre hadde kjøperne, den var ubrukelig som agn. Min
av kampen for å reparere skadene etter ver- året før giftet seg med Egils søster Jenny dre mengder sild, av ypperste kvalitet, ble
denskrigens høykon-junktur. (1907-1997). av mannskapet saltet i tønner og solgt til

Julius Axelsen var en allsidig herremann, skipper på brua, minnes Kåre. Seiv hadde
idérik og med mange talenter og han drev han tidligere vært mannskap på reisende- Videre fraktet Framheim stålis til et kjøle
med litt av hvert opp gjennom årene. båten Rana (bl927), eid av Anton Chr. lager Hammerfest fra Jøkelfjord, en side-
Nevnes kan sagbruk, trelasthandel, me- Grønbech, Hemnesberget. Egil hadde seilt fjord til Kvænangen. Denne isen stammet
kanisk verksted med elektrisk patentslipp, en tid med Framheim, så sammen tok de ra Øksfjordjøkelen, av noen kalt Jøkel
motoragentur og båtbyggeri. Hva gjelder seg greit frem langs kysten. I Bodø tiltrådte fjordbreen, en såkalt platåbre, beliggende
båtbygging var han faktisk mester for den som avtalt skipperen, en mann i35 års Pa L°PPa"halvøya- h som raser fra jøkelen
aller første motorbåt levert fra Rana. I au- alderen fra Hammerfest, og reisen nord- dannei i havnivå, nede ved Jøkelfjord, en
gust 1905 solgte han nemlig en nybygget, over fortsatte. Som nevnt innledningsvis selvstendig bre. Dette er den eneste breen
27 fots dekket lystbåt, Unn med Alpha var Framheim befraktet av en forretnings- 1 Norge som kalver direkte i sjøen, og
petroleumsmotor på 3HK til lensmann mann fra Hammerfest og vilkårene var kalvingen er hyppigst i perioden mars til
Motzfeldt på Nesna. Det fortelles at Julius nærmest det man kaller bare boat charter. juni. Ved ankomst ankret damperen på
Axelsen, foruten sleping, frakting og passas- Dette innebæret at befrakteren dekker alle fjorden, forholdsvis langt ute for å være
jerbefordring, også ett år deltok i Lofotfisket driftsutgifter, så som hyre til mannskapet, tr7gg or stoie dønningene som gjerne
med damperen. Han var seiv skipper om bunkers og proviant. Han driver skipet som oppsto når breen kalvet. En av folkene
bord og fisket med jukse ut fra Kabelvåg. om det skulle være hans eget og beholder rodde lettbåten innover til isblokkene som
Framheim, med sin omkastbare maskin, ble alle inn-tekter. Rederen mottar en avtalt iev runcft inne i fjordbunnen. Med seg i

for tungvint å manøvrere og var lite egnet til leie for fartøyet under kontraktperioden. båten hadde han spisse jernbolter, ca. 25
dette. Maskineriet fordret en mann på plass cm lange > hammer °g smekkert tauverk,
i maskinrommet under manøvrering, som Hovedbeskjeftigelsen for Framheim denne Passende blokker ble valgt ut, jernbolter
betydde en mann mindre på dekk.

Kåre Seljelid (96) forteller at en dag på i landsteng. Kassene med sild ble låstet i skulle stue bedre, ble den bearbeidet
forsommeren dampet de ut Rana og videre rom og på dekk og transportert til bank- med tunge jernspett. Luftlommer måtte

Sommeren 1931

sommeren for 73 år siden var frakting av drevet inn i dem, tauverk festet og enden
agnsild, forteller Kåre Seljelid. Den ferske rodd ut til Framheim. Nå kunne blokkene
silda ble kjøpt fra notfiskere i Troms og hales utover med skipets dampvinsj og
nordre Nordland som hadde den stående dumpes ned i lasterommet. For at isen

Navigeringen til Bodø gikk fint uten konsum i Tromsø, minnes Kåre.

SKIPETNR. 2 - 2004

Stamsund, her mønstret
Kåre Seljelid av Framheim
på høstparten i 1931, bildet
er antagelig tatt noen år
tidligere.
Lengst til høyre m/s Bos av
Ålesund, etfartøy medfortid
bl a som bottlenosefanger.
Bygd Tvedestrand 1874 som
skonnertskip Bos, senere d/s
(1909) og m/s (1918).
Foto Normann
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2004

M/S ISLAND PATRIOT LMKU

05.01. 2087 brt.
M/S WAI KING III

M/S LADYMELINDA

12.01. 2078 brt.
M/SVEA

20.01. 1475 brt.
M/S SLAATTERØY

M/S SIDDIS SKIPPER
23.01. 2604 brt.

M/S WENCHE

M/S BOURBON JADE

M/S COLOR TRAVELLER LMMW

M/S IF 3 LDFM

M/S MAGNARSON LMMY

M/S BOURBON REEL LMMT

M/S OLE BULL LMNU

M/SARWEN LMMH

M/S STRILHAV LMNS

M/S KVALSKJÆR LMNF

M/S CFiARMY LMNG

M/S SILDASKJÆR LMMF

M/S GARDAR LMOG

M/S OLYMPIC PRINCESS LMOH
17.03. 3424 brt.

M/T PIONEER KNUTSEN LMIK
19.03. 1687 brt.

M/S FREEDOM VII LMOU

M/S TORBAS LMPU

M/SAMBU LMIJ

09.01. 33 brt.

20.01. 1774 brt.

27.01. 31 brt.

05.02. 3963 brt.

10.02. 17046 brt.

20.02. 10 brt.

03.03. 2270 brt.

04.03. 3186 brt.

10.03. 505 brt.

11.03. 106 brt.

11.03. 750 brt.

12.03. 1152 brt.

13.03. 57 brt.

15.03. 303 brt.

17.03. 2677 brt.

22.03. 33 brt.

22.03. 1448 brt.

29.03. 32 brt.

Norsk ordinært skipsregister

LMLN

LMMP

LMMJ

LMMS

LMLU

LMMQ

LMKV

Island Offshore VI KS (Island Offshore Shipping AS), Ulsteinvik/Ålesund
(slettet samme dato, Frankrike)
Brevik Construction AS, Brevik (28)

Egil Smith Jonassen, Asker/Oslo
Saxe Norway AS, Arendal/Selvbygg, Oslo (17)
Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS/

Farstad Shipping ASA), Ålesund
ex NIS-reg. LADY MELINDA (B.2003)
Vea AS, Vedavågen/Kopervik (R-7-K)
Northern Shipyard, Gdansk (B309/1)
Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen (H-10-AV)
ex britisk reg. RESEARCH W (B.1997)
Siddis Skipper KS, Stavanger
Kleven Verft AS, Ulsteinvik (297)

Geir Petter Søvik, Haugesund
ex nederlandsk reg. LESCARGOT (B.1988)
Island Offshore VII KS (Bourbon Offshore Shipping AS/ Bourbon Offshore
Norway AS), Ulsteinvik/Fosnavåg
Aker Langstein AS, Tomrefjord (193)
Rederieaktiebolaget Godand (repr.: Bjørn Hannestad, Oslo, drift: Thjelvar AS
Oslo), Visby/Larvik
ex svensk reg. THJELVAR (B. 1981)
Tone Krohg og Georg Fredrik Denneche (Kaj Denneche, Lierskogen), Oslo
ex ikke reg. norsk INA 2 (B. 1938)
Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-90-AV)
ex britisk reg. ALTA1RE (B. 1994)
Boubon Ships AS(Bourboun Offshore Norway AS),Fosnavåg
ex NIS-reg. BOURBON REEL (B.1976)
Osterøy Ferjeselskap AS, Valestrandsfossen/Bergen
ex fransk reg. TRANSPOLI (B.1993)

Trond Alexander Solberg, Kongsberg/Drammen
ex utenlandsk reg. TURIST (B. 1972)
Team Møkster AS, Stavanger
ex Færøyene reg.STRILIiAV ex NOR-reg.STRILHAV (B.1963)
AS Kvalskjær, Fosnavåg (M-9-HØ)
Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (081)
Inge Sørum, Krokstadelva/Oslo
ex britisk reg. MIMI LA SARDINE (B.2000)
Sildaskjær AS, Deknepollen/Måløy (SF-l-V)
Havyard Eid AS, Nordfjordeid (062)
Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen
Hellesøy Verft AS, Løfallstrand (142) Novol Shipyard, Oltenita (400) (skrog)
Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
ex Bahamas reg. OLYMPIC PRINCESS (B.1999)
Knutsen Kyst LNG KS, Haugesund
Bijlsma Prosjects B.V., Lemmer (705)
Erik Rødser, Kristiansand

Windy Scandinavia AB, Vestervik (B.2003)
Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund/Måløy (F-4-M)
ex britisk reg. CHRIS ANDRA (B. 1996)
Sande Båtudeige AS, Kvamsøy/Ålesund
Gunnar Skorpen Marine AS, Gursken (16) (B.2003)

Ha ar*



M/S SEAWAY PETREL LMPL - Uksnøy Petrel AS (Uksnøy & Co.AS), Brattvåg/Ålesund

M/S NORMAND IVAN LMQY - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn

M/S SKANDI CAPTAIN LMHJ - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen

Desember 2003:

M/S MAKKAUR (LMSR) 489/-/1973/87/88) ex NORDFJORD
TRÅL - 97 ex SARNES - 91 - Berlevågtrål III AS, Berlevåg/Vardø
- slettet i merkeregisteret.

Januar 2004:

M/S BALTIC FJORD (LLSR) (2.062/1.286/1976/89) ex FJORD - 01
ex SFINX - 97 ex IGF BIRD - 95 ex STUDFAFOSS - 92 ex ISBERG

- 90 ex FJORD - 86 - Baltic Fjord As, Flarstad/Bergen (ny ISM-ansv.:
Bergen Shipping AS, Bergen).
M/S BFUE C STAR (FFJO) (66/-/1980) ex THE DON V - Knut
Syvertsen: Adressen endret fra Farvik til Stavern, hjemsted uforandret
Flekkefjord.
M/S BFÄMANN JUNIOR (FMLA) (27/-/2002) - Maritime Drømmer
Kari Moe Sundli (ny c/o Kari Moe Sundli), Averøy/Kristiansund.
Fekter BOA BARGE 16 (FK3198) (10.620/-/1977) ex GOFIAT 10
- 98 - samme som BOA FØFT.

30.03. 3371 brt. -ex NIS-reg. SEAWAY PETREL (B.2003)

31.03. 4604 brt. -ex NIS-reg. NORMAND IVAN (B.2002)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m. Lekter BOA LØFT (LK3309) (1.538/-/1978) ex MAMMUT MJØ
6 ex A.B.B.G. 3301 - 88 - fra Taubåtkompaniet AS, Trondheim til Boa
Offshore AS, Trondheim.
M/S BOA MASTER (LJAZ) (359/285/1994) ex CINHCO - 97 - samme
som BOA LØFT.

M/S BOA SIW (LIIO) (286/261/1976) ex CHEUNG CHAU - 96 ex
TIGER ORCHID - 82 - samme som BOA LØFT.

Lekter BOABARGE 7 (LK3226) (6.933/-/1977) ex BOA 7 - 88 ex GEN
MAJRK 106-87 ex GENMAR 106 -80 - samme som BOA LØFT.

Lekter BOABARGE 11 (LK4692) (863/-/1992) - samme som BOA
LØFT.

Lekter BOABARGE 12 (LK4693) (863/-/1992) - samme som BOA
LØFT.

Lekter BOABARGE 13 (LK5186) (863/-/1994) - samme som BOA
LØFT.

Lekter BOABARGE 15 (LK5188) (371/-/1994) - samme som BOA
LØFT.

Lekter BOABARGE 23 (LK6933) (343/-/2001) - samme som BOA
LØFT.

31.03. 2392 brt.

2004

M/S SC BALTIC

- Myklebust Verft AS, Gursken (37) Shipyard Severenav S.A. Romania (skrog)

Norsk internasjonal skipsregister

LAZM5 - Skips AS Nordnes (Bergen Shipping AS), Bergen
16.01. 3382 brt.

M/S EDMY LAZJ5
- ex Bahamas reg. S.C.BALTIC (B.1975) ex NIS-reg. TRANS BALTIC
- Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen

20.01. 2768 brt.
M/T BEFFEN LAZK5

- ex Kypros reg. AUSTVIK (B.1980)
- Bryggen Shipping & Trading AS, Bergen

27.01. 7001 brt.
M/S STAR ATLANTIC LAYG5

- ex Barbados reg. WELLINGTON KENT (B.1980)
- Grieg Maritime AS (Grieg Billabong AS), Bergen

30.01. 20125 brt.
M/T BOW STAR LAWL5

- ex Bahamas reg. HØEGH MISTRAL (B.1986)
- Nordic Leasing Limited (Repr.: Marinelaw AS, drift: Odfjell AS,), London/

20.02. 29971 brt.

M/SJACO CARRIER LAZT5

Bergen
- Stocznia Szczecinska Nowa Spolka,Stettin(B588-III/2)
- Jaco Carrier Shipping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg

25.02. 5924 brt.
M/T AMARANTH LAZY5

- ex nederlandsk reg. PIJLGRACHT (B.1985)
- Amarant Shipping Corporation Ltd. (Falck Management AS, Aksdal), Douglas/

12.03. 1726 brt.
M/S VIKING NEREUS LAYW5

Haugesund
- ex Isle of Man reg. AMARANTH (B.1969)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

16.03. 2602 brt.
ATLAS STAR LAZX5

- West Contractors AS, Ølensvåg (21)- Western Shipreapair Yard, Klapeida (15) M/S
-Atlas Star A/S v/Atlas Shipping A/S (Tesma Holding ANS, Lysaker),

17.03. 17.977 brt.
M/T CLIPPER SKY LAZ05

København/Oslo

- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. TENKA (B. 1982)
- Partrederiet Clipper Sky DA (Solvang ASA), Stavanger

18.03. 35158 brt.
M/S RIDER LAZI5

- Kawasaki Shipbuilding Corp., Sakaide (1543)
- Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo

24.03. 20077 brt.
M/S RUNNER LAZH5

- ex tysk reg. FINNRIDER (B.1984)
- Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo

25.03. 20729 brt.

M/S JAXLINN LAZZ5
- ex tysk reg. FINNRUNNER (B.1990)
- Sæskip EHF (repr.: Kluge Advokatfirma ANS, Oslo, drift: IUM Ship-

26.03. 2065 brt.
management AS), Reykjavik/Grimstad

- ex Barbados reg. NORDVÅG ex NIS-reg. NORDVÅG(B.1979)



Fl.kran BOALIFT (LKAO) (574/-/1910) ex BÅSEN -89 ex OLE 175 ex
OLE - 61 ex MARINENS FLYTEKRAN - samme som BOA LØFT.

M/S BOURBON TRADER (KMGD) (2.478/4.114/1978) ex HAVILA
TRADER - 03 ex BOA TRADER - 98 ex STRATHFARRAR - 96 ex

STAD TROLL - 88 - Bourbon Ships As, Fosnavåg (ny ISM-ansv.: Bour
bon OfFshore Norway AS, Fosnavåg).
M/S BRENTLAND (LJSE) (389/558/1963) ex ANDATUN - 93 ex
ÅSTUN - 86 ex TOVE - 71 ex GOTFiA - 69 - fra Storfjord Bulk AS,
Oteren/Ålesund til Eva Margrethe Andresen, Turøy/Ålesund.
M/S BUSTER (LNGG) (133/-/1956) ex JUIST - 73 - samme som
BOA LØFT.

M/S CHIEF (LIMG) (98/-/1979) - fra Taubåtkompaniet Management
AS, Trondheim til Taubåtkompaniet AS, Trondheim.
M/S CLOUSEAU (LJZC) (25/-/1995) - fra Asbjørn Abrahamsen,

Tønsberg til Jan Kåre Wickstrøm, Brevik, omdøpt til GOLDEN EYE
og hjemsted endret fra Oslo til Brevik.
M/S EKAR (LMFN) (108/150/1915) ex ALWINE - 54 ex PAULINE

- fra Røyksund AS, Haugesund/ Stavanger til Veteranbåtlaget Ekar,
Trondheim/Stavanger.
M/S FIRDA I (LFYV) (47/-/1916/51) - fra Blaalid AS, Raudeberg/Måløy
til Finn Myhre, Raudeberg/Måløy.
M/S FLINK (LLST) (31/-/2002) ex LILLSKÄR - 02 - fra Lyngør Båt
selskap AS, Lyngør/Tvedestrand til Sørlandets Maritime AS, Gjeving/
Tvedestrand.

M/S GEO ANGLER (LMML) (3.080/-/1998) ex GECO ANGLER

-03 - Rem Offshore AS, Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Rem Maritime
AS, Fosnavåg).
M/S GRIDOS (LHLM) (48/-71994/99) - Stavanger kommune (Sta
vanger Brannvesen), Stavanger, omdøpt til VEKTEREN.
M/S HAAKON VII (JWXB) (122/-/1958) - fra Redningsselskapet
- Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Høvik til Mørland & Karlsen
AS, Arendal, omdøpt til TORUNGEN og hjemsted endret fra Oslo ril
Arendal.

M/S HAUKA (LIUY) (30/-/1934) - fra MB Hauka BA c/o Per Olav Moe,
Namsos til Stiftelsen Spillum Dampsag og Høvleri, Spillum/Namsos.
M/F LEKA II (LDAO) (312/-/1976/84) ex LOFOTFERJE VIII - 83

- fra Lekaferga AS, Leka til Fosen Trafikklag ASA, Trondheim, omdøpt til
FRØYAFERJA og hjemsted endret fra Namsos til Trondheim.
M/S NERA ATLANTIC (LEDG) (720/-/1949/65/72/76) ex IN
GER HILDUR 1 - 99 ex INGER HILDUR - 99 ex EIGUN - 88 ex

GLOBE XII - 66 - fra Nerafish Ltd. AS, Molde til Svega Sea Products
AS, Midsund/Molde.

M/S NIRVANA (LACL) (27/-/1929) - fra Peter Ennals, Oslo til Europe
Week 2000 AS, Oslo.
M/S OLYMPIC SUPPLIER (LMHN) (1.987/2.250/1984) ex BARRA

SUPPLIER - 95 - Olympic Ships AS, Fosnavåg (ny ISM-ansv.: Olympic
Shipping As, Fosnavåg).
M/S OSCARSBORG (LEPB) (63/-/1876) - samme som CHIEF.

M/S ROTVIK (LKTS) (30/-/1942) - fra Partr. Tirak International Ship
ping Co., Kråkerøy/Fredrikstad til IvarJon Arntzen, Kråkerøy/Fredrikstad,
omdøpt til ANNA MINDE.
M/S SHOWBOAT (JXFI) (197/-/1959/76) ex LAUVSNES - 87 ex
OSAFJORD - 76 - Vidar Gjervik, Erdal, hjemsted endret fra Oslo til
Bergen.
M/S SKANDI BETA (1.751/1.217/1982) - Austevoll Supply Shipping
AS, Storebø/ Bergen (ny ISM-ansv.: DOF Management AS, Storebø).
M/S TAMBUR (JXBO) (134/-/1958/87/88) ex TRAUST -75 - samme
som BOA LØFT.

Februar 2003:

M/S AMIGO II (LIGK) (33/-/1987) ex CHARTER QUEEN - 02 ex
QUO VADIS - 96 - fra MS Amigo AS, Tovik/Harstad til Terje Magnar
Eilertsen, Gryllefjord/Harstad.
M/S FIRKLØVEREN (LJUV) (48/-/1937) ex TITTELSNES - 85 ex
FIRKLØVEREN - 71 - fra Arne KåreTjølsen, Fagerstrand/Oslo til Lillian
Tjølsen og Lise-Linn Tjølsen, Fagerstrand/Oslo.
M/S FRØYTRANS (LLKL) (231/-/1963/86/97) ex HAMRAVIK- 90

- fra EHK Brønnbåtrederi AS, Berlevåg/Vardø til Frøytrans Erlend Kris
tiansen (Erlend Kristiansen), Ånstad/Vardø.

M/F GOALSEVARRE (LGXC) (652/-/1972) - fra Bjørldids Ferjerederi
AS, Lyngseidet/Tromsø til Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
og omdøpt til SALANGEN.
M/S ISEGRAN (LNSS) (78/-/1939/61) ex SVELVIKSAND - 90 ex AN
GER- 49 ex SCHEIBENHOF - 48 - fra Veidekke ASA, Oslo/Fredrikstad

til Havnetjeneste DA (Knut Birger Nilsen), Fredrikstad.
M/S JORUNN (LLHZ) (58/-/1945) - fra Hanne Jorun Lunde Hansen,

Nordstrøno/ Haugesund til Egil Sletengen, Oslo/Haugesund.
M/S LOFOTCRUISE (LKPJ) (57/-/1982) - fra Lofotcruise AS, Svolvær

til Lofoten Charterbåt AS, Kabelvåg/Svolvær.
M/S LYSGLIMT (LHAW) (33/-/1946) - fra Kristerson AS, Rørvik/

Ålesund til Torbjørn Owesen, Ålesund og slettet i merkeregisteret.
M/F NORDDALSFJORD (LIZC) (159/-/1961) - fra Balder Sjøfarm
AS, Nordfold/ Ålesund til Kirsti Kvide Winther, Bodø/Ålesund.

M/S OLJEVERN 01 (LGDB) (233/-/1977/80) - fra Statens Foruren
sningstilsyn, Oslo til Kystverket Rederi, Ålesund og hjemsted endret fra
Horten til Ålesund

M/S OLJEVERN 02 (LGEK) (231/-/1978/79) - fra Statens Foruren

sningstilsyn (Kystverket 5. Distrikt, Honningsvåg), Oslo til Kystverket
Rederi, Ålesund, hjemsted endret fra Stavanger til Ålesund.
M/S OLJEVERN 03 (LGVG) (223/-/1978/80) - fra Statens Foruren
sningstilsyn (Kystverket Sørøst, Arendal), Oslo til Kystverket Rederi,
Ålesund, hjemsted endret fra Horten til Ålesund.
M/S OLJEVERN 04 (LGVL) (238/-/1978/80) - fra Statens Forurein

ingstilsyn (Kystverket Nordland, Kabelvåg), Oslo til Kystverket Rederi,
Ålesund og hjemsted endret fra Stavanger til Ålesund.
M/S OSLO IX (LJEM) (49/-/1936) - fra Thor Bøe, Oslo til Marine-
Service AS, Oslo.

M/S POLAR LADY (JWUR) (150/-/1958/03) ex POLARVAKT 1 - 98
ex POLARVAKT - 97 ex QUEEN BANK - 84 ex RENØY - 76 - Polar
Lady AS, Neverdal/Vardø - slettet i merkeregisteret.
M/F RØSUND (LEIH) (1.010/-/1977/88) ex TAU - 82 - Ofotens

og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik (ny ISM-ansv.: Fosen
Trafikklag ASA, Trondheim).
M/S SOLITAIRE (LJZD) (21/-/1995) - fra Bernt Jacob Pettersen, Bergen
til Bernt Jacob Schwings Pettersen, Bergen.
M/S SUBSEAVIKING (LJUL) (7.401/6.874/1999) -Eidesvik Shipping
As, Bømlo/ Haugesund (ny ISM-ansv.: Eidesvik AS, Bømlo).
M/S STOREGUTII (LEYW) (48/-/1923) - fra Maarten Randbøl, Nesod

dtangen/ Drammen til Knut Røthing Golten, Skogsvåg/Drammen.
M/S TARE-MORTEN (LKGQ) (48/-/1982) - fra FMC Biopolymer
As, Haugesund til Drågen & Karlsnes ANS (Håvard Karlsnes), Bud/
Haugesund.
M/S URSUS (JXBP) (148/-/1958) ex TITAN - 89 - fra Buner Bukser og
Båttransport AS, Namsos til Mørland & Karlsen AS, Arendal, omdøpt
til SKILSØ og hjemsted endret fra Namsos til Arendal.
M/S VESTSTEINEN (JWNF) (492/-/1985/88) ex LEINEBRIS - 97
- fra Veststeinen AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Måløy til Frøyanes AS,
Stadlandet/Måløy, omdøpt til MIDVINGUR og slettet i merkeregisteret.
M/S VIKING ENERGY (LLVY) (5.073/6.500/2003) - samme som
SUBSEA VIKING.

M/S VIKING POSEIDON (LIUG) (4.752/6.000/1998) - Eidesvik

MPSV AS, Bømlo/ Haugesund (ny ISM-ansv.: Eidesvik AS, Bømlo).
M/S VIKING QUEEN (LNAB) (2.295/3.200/1984) - same som
SUBSEA VIKING.

M/S VIKING TROLL (LNBZ) (2.516/2.350/1984/91/95) ex KONG
STEIN - 87 - samme som SUBSEA VIKING.

Lekter BOABARGE 24 (LK6934) (343/--/2001) - samme
LØFT.

som BOA

Lekter BOABARGE 25 (LK6935) (343/-/2001) - samme
LØFT.

som BOA

Lekter BOABARGE 26 (LK6936) (343/-/2001) - samme
LØFT.

som BOA

Lekter BOABARGE 27 (LK6937) (93/-/2001) - samme
LØFT.

som BOA



M/F YTTERØYII (JXSG) (675/-/1987/92) exTORGHATTEN II -02 M/S HØLINGEN (LJJG) (101 /-/1966) ex NY-EOS -72 - fra Emilsen
ex TORGFIATTEN - 02 - Innherredsferja AS, Levanger (ny ISM-ansv.:
Fosen Trafikklag ASA, Trondheim).

Mars 2003:

M/S AJAX (LLEO) (1.032/—/2000) - Bugsertjeneste II AS KS, Haug
esund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS, Haugesund).
M/S ALDOR INGEBRIGTSEN (LAYF) (1.218/710/1989/95) - MS

Aldor Ingebrigtsen AS, Tromsø (ny ISM-ansv.: SL Fiskernes Agnforsyn
ing, Tromsø).
M/S BERGHOLM (LMBT) (373/-/1969/81/96) ex JUHANNA - 02
ex BERGHOLM - 01 ex SANDEVÆRING - 97 ex NORLINER - 92

ex VESTERVON -81 - fra Finnøy Havfiske AS, Harøy/Måløy til Arctic
Linefish AS, Stadlandet/Måløy og slettet i merkeregisteret.
M/T BERGSKALD (LIHR) (1.400/1.870/1997) ex SENJA -01 - KGJS

KysttankAS, Fyllingsdalen/Bergen (ny ISM-ansv.: Krisdan GerhardJebsen
Skipsrederi AS, Fyllingsdalen).
M/S BIOSTAR (LAPY) (639/780/1968/84) ex LEIKING - 94 ex

KVARTEN - 86 - fra S.G.Hansen AS, Henningsvær/Svolvær til Biostar
AS, Henningsvær/Svolvær.
M/F BYFJORDEN (LMMM) (96/-/1973) ex BJARTING - 00 ex
ALDRA - 86 - fra M.Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen ril
Arvid Andreas Bertelsen, Haugesund/Bergen.
M/S EDDA FJORD (LDCS) (5.886/—/2002) - West Supply VI KS
(Johannes Østensjø DYAS), Haugesund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi
AS, Haugesund).
M/S EDDA FONN (LMER) (4.505/2.200/2003) - West Supply II KS,
Haugesund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS, Haugesund).
M/S EDDA FRAM (JXOV) (2.348/3.170/1987) - KS West Supply AS,
Haugesund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS, Haugesund).
M/S EDDA FRENDE (LDOF) (2.775/3.800/1991) - West Supply III
KS, Haugesund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS, Haugesund).
M/S EDDA FREYA (LDOC) (3.000/3.476/1991) -samme som EDDA
FONN.

M/S EDDA FRIGG (LIOM) (2.898/4.200/1997) - West Supply IV AS,
Haugesund (ny ISM-ansv.: Østensjø Rederi AS, Haugesund).
M/S FAR FOSNA (LGSI) (2.766/2.300/1993) - Farstad Supply AS,
Ålesund (ny ISM-ansv.: Farstad Shipping ASA, Ålesund).
M/S FAR GRIP (LGRO) (2.766/2.300/1993) - samme som FAR
FOSNA.

M/S FAR SAGA (LLJS) (3.993/4.670/2001) - samme som FAR FO
SNA,

M/S FAR SCOUT (LLPX) (3.170/2.500/2001) - samme som FAR
FOSNA.

M/S FAR SOVEREIGN (LMJI) (4.418/4.400/1999) - samme som
FAR FOSNA.

M/S FAR STAR (LJPR) (3.104/4.399/1999) - samme som FAR FO
SNA.

M/S FAR SUPPLIER (LLAK) (3.009/4.605/1999) - samme som FAR
FOSNA.

M/S FAR SYMPHONY (LMIS) (3.743/—/2003) - samme som FAR
FOSNA.

M/S FJORD NORWAY (LMDV) (31.356/4.110/1985) ex SPIR - 03

ex SPIRIT OF TASMANIA - 02 ex PETER PAN - 93 - Nordsjøferger
KS, Bergen (ny ISM-ansv.; Fjord Line AS, Bergen).
M/F FLOTTRA (LNMK) (140/-/1962) ex H.NYMO - 95 ex VESTVEG

EN - 94 - fra Buner Bukser og Båttransport AS, Namsos til Aljos Marine
& Industri AS, Namdalseid/Namsos.

M/SHAKO (LHBN) (1.493/2.226/1971) exSEAGIRL-94-Halvorsen

AS, Vedavågen/Kopervik (ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Manage
ment AS, Skudeneshavn).

M/S HELT (LGHZ) (71/-/1932) - fra Per Olav Baarli, Bergen til Arne
T. Holkestad c/o Arne Thorstein Holkestad, Bjugn og hjensted endrer
fra Bergen til Trondheim.
M/S HOLMTUN (LEDW) (94/145/1913/29/50) ex FJELLTUN - 72
ex HØLEFJORD I - 50 ex ENGENE - 29 ex SUNDAL - 28 - Fredship
AS, Austrheim, omdøpt til FJELLTUN og hjemsted endret fra Brøn-
nøysund til Bergen.

Slakteri AS, Rørvik/Namsos til Veidnes AS, Dønna/Namsos.

M/S KARMSUND (LHUH) (2.728/2.000/1979/87) - KS AS Tananger,
Bergen (ny ISM-ansv.: Rederiet Harald Sætre AS, Bergen).
M/S KORNI (LLME) (1.515/2.270/1970) ex ARGUS - 89 ex TOR

HUMBER - 73 ex RONAN - 73 - Korni ShippingAS, Vedavågen/Kopervik
(ny ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn).
M/S LA ZOE (LJFN) (39/-/1998) - fra Tanjoca Invest AS c/o Astrid
Holwech, Tjøme/Tønsberg til Astrid Holwech, Tjøme/Tønsberg.
M/S LANGØYSUND (LHFJ) (135/-/1954) ex SKJERVØY - 89 ex
FLAKSTAD - 66 - fra Langøysund AS, Longyearbyen til Stig Henningsen
Transport & Guiding (Stig Henningsen), Longyearbyen.
M/S LOFJORD (LJCW) (24/-/1952) exTÖREFORS - 80 exWARGÖN
- 70 - fra Jonatham Barret, Tjøme/Oslo til lan Foster, Våle/Oslo.
M/T MOBILBUNKER 9 (LGCF) (31/-/1954) - fra Anne Markussen,

Rena/Bergen til Nils Husebæk, Vinterbo/Bergen.
M/T NAVION EUROPA (LHFD) (73.637/130.596/1995) ex JO

RUNN KNUTSEN - 98 - Navion Offshore Loading AS, Stavanger (ny
ISM-ansv.: Knutsen OAS Shipping AS, Haugesund).
M/T NAVION NORVEGIA (LHFB) (73.637/130.596/1995) ex
HANNE KNUTSEN - 98 - samme som NAVION EUROPA.

M/SNORDJARL(LHOS) (3.968/2.600/1985/95) exICEPEARL-95
- samme som KARMSUND.

M/S NORDKYN (LGWR) (2.503/1.600/1979) - samme som KARM
SUND.

M/S NORTH CHALLENGER (LISD) (1.968/2.700/1997) - Gulfmark

Rederi AS, Sandnes (korrigert fra c/o Sea Truck Shipping AS, Sandnes,
ny ISM-ansv.; Gulf Offshore Norge AS, Sandnes).
M/S NORTH FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex SKANDI
FORTUNE -01 ex NORTH FORTUNE -90 ex NORTHERN FOR
TUNE - 89 - samme som NORTH CHALLENGER.

M/S NORTH MARINER (LLSX) (3.078/4.400/2002) - samme som
NORTH CHALLENGER.

M/S NORTH STREAM (LJMR) (3.106/4.320/1998) ex STREAM
TRUCK - 02 - samme som NORTH CHALLENGER.

M/S NORTH TRAVELLER (LJCG) (1.971/3.115/1998) ex STOUT
TRUCK - 02 - samme som NORTH CHALLENGER.

M/S NORTH TRUCK (JXWT) (2.597/3.370/1983) ex SOUND
TRUCK - 02 - samme som NORTH CHALLENGER.

M/S NORTH VANGUARD (LCNL) (2.637/3.100/1990) ex SKANDI
HAWK - 01 - samme som NORTH CHALLENGER.

M/S NORTHERN CHALLENGER (LDYA) (2.3452.751/1993) ex
BRENDA VIKING - 97 - samme som NORTHERN CLIPPER.
M/S NORTHERN CLIPPER (LHHT) (3.001/4.569/1994) -

Trico Shipping AS, Fosnavåg/ Ålesund (ny ISM-ansv.: Trico Supply
ASA,Fosnavåg)
M/S NORTHERN COMMANDER (JWZH) (3.149/2.690/1986) ex
GULLBAS - 97 - samme som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN COMRADE (LLHJ) (1.413/1.839/1985) ex ARILD

VIKING - 97 ex KING SUPPLIER - 89 ex SCHELDE - 88 sjøs. Som
BALDER SCHELDE - samme som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN CORONA (LLJK) (2.335/2.845/1992) ex BEN
VIKING - 97 - samme som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN GAMBLER (LICE) (3.041/4.580/1995) - samme
som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN GENESIS (LLQD) (1.899/3.060/1983) ex MAG
NUS VIKING - 97 ex NORTHERN CLIPPER - 89 - samme som
NORTHERN CLIPPER

M/S NORTHERN SEEKER (LLKO) (1.378/2.200/1975/98/03) ex
JANE VIKING - 97 ex SEA GARNET - 90 ex SEA PIPER - 82 - samme
som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN VIKING (LLFP) (2.019/2.215/1976) ex VE
RONICA VIKING - 97 ex SEALION COLUMBIA - 90 ex ACTIVE
DUKE - 84 - samme som NORTHERN CLIPPER.

M/S NORTHERN WAVE (LLXK) (3.709/4.000/2002) - samme som
NORTHERN CLIPPER.

M/S OCEAN COMMANDER (LMCI) (3.465/4.550/1999) - samme
som OCEAN KNARR.



M/S OCEAN FLÖWERQWVF) (1.274/550/1974/85) ex NORMAND
FLOWER - 85 - samme som OCEAN KNARR.

M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.780/1.370/1985/92) ex SUN SUP
PORTER - 92 ex BRODOSPAS 42-91 - Rovde Supply AS, Rovde/
Ålesund (ny ISM-ansv.: Rovde Shipping AS, Rovde).
M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/876/1975/86) ex NORINDO
SUN - 85 - samme som OCEAN KNARR.

M/S REM STADT (LHOQ) (3.603/4.000/1995) - Rem Stadt KS,
Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Remøy Shipping AS, Fosnavåg).
M/S REM SUPPORTER (LJOO) (1.409/1.050/1975/98) exCANMAR
SUPPLIERII -98 ex SUPPLIERII -97 - Remøy Standby AS, Fosnavåg/
Ålesund (ny ISM-ansv.: Remøy Shipping As, Fosnavåg).
M/S RØGVÆR I (LAXF) 30/-/1883) ex RØGVÆR - 88 ex SNAR

- 56 ex VULCAN - 39 - fra Neil Thomas Collier, Nesttun/Haugesund
til Øystein Storesund, Torvastad/Haugesund.
M/S RØYKSUND (LINB) (2.028/1.250/1979) - samme som KARM
SUND.

M/S SEIFJORD (LHWJ) (317/-/1979/94/01) ex VASSØYFISK - 94

ex UTSIRA - 94 - fra Averøy Skip AS, Kristiansund til Seifjord Skip AS,
Averøy/Kristiansund.
M/S SERESA (LGEN) (1.127/8.18/1969/73/00) ex BRØNNØY - 98

ex BARØY - 86 - fra Ice Reefers AS, Florø/Sandnessjøen til Solund Verft
AS,Hardbakke/Sandnessjøen
M/S ST.MARGARETHA (LLPU) (47/-/1979) - fra Christian Magnus
Rossow, Nesøya/ Oslo til Allan From Kock, Oslo.
M/S STRANDHEIM (LMTN) (38/-/1914) ex ØRNEN - 47 - fraArvid

Ingar Dalen, Fjellstrand/Stavanger til Espen Myhre, Svelvik/Stavanger.
M/S SUNNMØRE (LNQC) (2.706/2.067/1984) - samme som
KARMSUND.

M/S SØLVBAS (JWLO) (1.310/1.050/1974/85) ex NORMAND
PRODUCE - 85 - samme som OCEAN KNARR.

M/S TANANGER (LHTH) (4.636/4.380/1980) ex FOREST SWAN
- 95 ex JEROME B - 93 ex CANIS - 91 - samme som KARMSUND.
M/S THORAX (LMHU) (1.229/733/1993/99) - samme som AJAX.
M/T TROLLSKALD (LCYU) (1.280/1.885/1990) exTROLLSHELL
- 92 - samme som BERGSKALD.

M/T VESTVIK (LFIO) (82/-/1966) ex VESTTANK - 03 ex HAVNE
SERVICEI -97 ex SOTRABUNKER -91 ex NOROL 29 -91 ex BP 29

- 77 - fra Partrederiet Vestvik DAQohnny Vestvik), Vedavågen/Kopervik
til Scanoil AS, Moss/Kopervik og omdøpt til SCANOILI.

M/S ÅLESUND (LHXC) (1.357/-/1996) - Remvakt KS, Fosnavåg/
Ålesund (ny ISM-ansv.: Remøy Shipping AS, Fosnavåg).
M/S ÅLFJORD (LNBI) (688/920/1970/85) ex LIV KRISTIN - 01 ex
NORDKYST - 99 - fra Ålfjord Frakt AS, Vikebygd til Hånes & Co. AS,
Rovde, hjemsted endret fra Haugesund til Ålesund.

Januar 2004:

M/S AUTOPRESTIGE (LAKIS) (11.596/4.443/1999) - fra United

European Car Carriers Norway AS, Grimstad til United European Car
Carriers (repr.: Nils-Henrik Jaeger, Nesøya, drift: United European Car
Carriers AS), Funchal/ Grimstad
M/S AUTOSUN (LAOTS) (21.094/6.670/2000) - samme som AU
TOPRESTIGE.

M/S BALTIC SEA (LAVY2) (2.282/2.497/1977) ex CARINA - 89 -

Sealord Lines AS, Oslo/Bergen (endret fra Boreal Shipping & Industriers
AS, Bergen til ISM-ansv.: Bergen ShippingAS, Bergen). I februar til Baltic
Line AS (ISM-ansv.: Bergen Shipping AS), Bergen.
M/S DEA BRØVIG (LADDS) (5.998/7.835/1984) ex P & O NEDL
LOYD PEMBA - 02 ex DEA BRØVIG - 99 ex EMIRATE STAR - 98
ex DEA BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97 ex EAGLE STAR - 95
ex VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA - 88 ex VANELLUS - 87 ex EA
CHALLENGE - 87 ex VANELLUS - 85 - Gerina AS, endret adresse fra

Oslo til Farsund, hjemsted uforandret Farsund.
M/S HARMAC DAWN (LAMK4) 21.139/31.247/1980) - fra Lon

gitude Transport Inc. (repr.: Jan-ErikWahl, Jar, drift: Northern Navigation
Technical Services AS, Oslo), Monrovia/Oslo til Norsul Navegacäo Inc.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

(repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Northern Navigation Norway AS,
Oslo), Panama/Oslo.
M/S HAVBLIK (LEVM3) (840/1.400/1969/95) ex LINITO - 00 ex
AASTUN -95 exTROMSBULK -91 exAASLAND -85 ex VENLO -81

- Helco IIAS, Bergen (endret fra forr.: Bergen Shipping AS, Bergen, drift:
Nygård Shipping AS, Sirevåg/Boreal Shipping & IndustrierAS, Bergen til
c/o Eliana AS, Bergen, ISM-ansv.: Bergen Shipping AS, Bergen).
M/S LYSFOSS (LALX3) (4.471/4.500/1989/99) - fra Lys-Line Rederi
As, Oslo til Ross Liner KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo. (ISM-ansv.:
Lys-Line AS, Oslo).
M/S LYSHAV (JWKL3) (3.176/3.040/1985) - samme som LYSFOSS.
M/S LYS-SKOG (LHAE3) (4.471/4.665/1991/99) - samme som
LYSFOSS.

M/S LYSTIND (LCGF3) (4.471/5.529/1990/00) - samme som LYS
FOSS.

M/S NORDIC FROST (LAIYS) (2.317/1.458/1973) ex SUURLAID

- 98 ex DONAR - 75 - fra Skips A/S Eigerøy, Egersund til Ocean Trans
port AS, Florø, omdøpt til OCEAN CAROLINE og hjemsted endret fra
Egersund til Florø (ISM-ans.uforandret Karmøy Skipsconsult Manage
ment AS, Skudeneshavn).
M/S SATURN (JXJX3) (782/950/1970/87) ex FJORDHAV - 88 ex
ANDERS KJØNNØ - 84 ex GRETHE STEEN - 75 ex GULF NAVI
GATÖR - 72 ex GRETHE STEEN - 71- fra F & R Shipping Roald Jo
hansen (Strand Shipping AS, Mo i Rana), Holmedal/Oslo til Kvernhusvik
Skipsverft AS, Melandsjø/Oslo.
M/S SKUDE PIONEER (LAXH4) (362/282/1980/84) ex LEIFUR
EIRIKSSON - 95 ex BRITANNIA CHAMPION - 94 ex SUFFOLK

CHAMPION - 89 - Skude Pioneer AS, endret adresse fra Kopervik til
Haugesund, hjemsted uforandret Skudeneshavn.
M/S SUSAN HILL (LAVP5) (3.160/2.775/1974) ex OMAN PRIDE -
97 ex GULF PRIDE - 96 ex SAN RAFAEL - 95 ex MANUEL DE FALLA

- 88 - Hill ShippingAS, Nesttun/ Bergen (endret forr.adresse fra Maritime
Group International AS, Ulsteinvik til Hill Shiiping AS, Nesttun).
M/TTORM HILDE (LAZG4) (43.398/84.040/1990) ex SITAMONA
- 03 ex BONA BRAVE - 96 ex GOLAR ABERDEEN - 93 - fra K/S

UL Sita c/o Nordea Finans Danmark A/S, Taastrup/Oslo til Aktiesel
skabet Dampskibsselskabet Torm, København/Oslo (Uforandret repr.:
Montana Agencies AS, Oslo og drift: Thome Ship Management Norway
AS, Oslo).
M/S WESTWOOD BRIDGE (LAJY4) (29.369/46.956/1992) ex SAGA

RIVER -03 sjøs. SEA RIVER - fra Borgestad Forest IIIKS (Aktieselskabet
Borgestad ASA), Porsgrunn til AS Borgestad Shipping (Aktieselskabet
Borgestad ASA), Skien/Porsgrunn.
M/S ZACHARIAS (LAOJ5) (2.652/2.477/1979) ex SEA TRUCK - 00
ex NOR TRUCK - 88 ex EDDA SEA - 87 ex FLEXISERVICE 2 - 86

- Sea Truck (UK) Limited (Gulf Offshore Norge AS), Sutton/Sandnes,
omdøpt til SENTINEL.

Februar 2004:

M/T BERGE ARROW (LNMU3) (44.502/48.821/1978) ex NORTH

ERN ARROW - 84 - Bergesen DY ShippingAS, Oslo/Stavanger (ny drift:
Bergesen D.Y ASA, Oslo).
M/T BERGE CAPTAIN (LALH4) (45.032/56.945/1991) - samme
som BERGE ARROW.

M/T BERGE CHALLENGER (LAOS4) (45.032/56.882/1992) - samme
som BERGE ARROW.

M/T BERGE CLIPPER (LANE4) (45.032/56.864/1992) -sammesom
BERGE ARROW.

M/T BERGE DANUTA (LAQA5) (49.288/49.700) -The Green Tankers
AS, Oslo/Stavanger (ny drift: Bergesen D.Y. ASA, Oslo).
M/T BERGE EAGLE (LNNR3) (44.502/48.987/1978) ex NORTH
ERN EAGLE - 84 - samme som BERGE ARROW.

M/S BERGE FJORD (LAQX5) (159.534/310.698/1986) ex DOCEF
JORD - 00 - samme som BERGE ARROW.
M/T BERGE RACHEL (LNCA3) (49.130/63.296/1984) - sammesom
BERGE ARROW.

M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) - samme som
BERGE ARROW.



M/T BERGE RAGNHILD (JWVQ3) (49.130/63.258/1986) -samme M/S BALDER (LASX5) (30.739/48.184/2002) - samme som
som BERGE ARROW.

M/T BERGE SAGA (LIR03) (44.151/55.173/1979) - samme som
BERGE ARROW.

M/T BERGE SISAR (LHVU3) (44.076/55.172/1979) - samme som
BERGE ARROW.

M/T BERGE SISU (LHOR3) (44.076/55.172/1978) - samme som
BERGE ARROW.

M/T BERGE STRAND (LKTP3) (43.849/55.173/1982) -samme som
BERGE ARROW.

M/T BERGE SUND (LKBJ3) (43.849/55.300/1981) - samme som
BERGE ARROW.

M/S BERGE VIK (LAUT5) (159.534/310.686/1987) exTIJUCA- 02

- Iglo Shipping AS, Oslo/Stavanger (Drift endret fra Bergesen DY Ship
ping AS, Oslo til Bergesen D.Y. ASA, Oslo).
M/T BOW CHAIN (LASW5) (23.190/37.518/2002) - Nordic Leas

ing Limited, London/ Bergen, (ny repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift
uforandret; Odfjell ASA, Bergen).
M/T BOW FIRDA (LAVQ5) (23.190/35.500/2004) - samme som
BOW CHAIN.

M/S BREEZE ARROW (LAOT4) (29.369/46.908/1992) ex WEST
WOOD BREEZE - 03 ez SAGA BREEZE - 98 - fra KS Clover Breeze,

Oslo/Porsgrunn til AS Borgestad Shipping (Aktieselskabet Borgestad
ASA), Skien/Porsgrunn.
M/S GEO EXPLORER (LDOJ3) (2.762/530/1988/91/94) ex FAME

- 90 - fra Geo Explorer AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund ril Polar
Duke AS, Bergen/ Haugesund. I mars (IMS-ansv.: Rieber Shipping AS,
Bergen).
M/T HEDDA (LAPU4) (22.521 /30.761 /1993) - Bergesen DY Shipping
AS, Oslo (ny drift: Bergesen D.Y. ASA, Oslo).
M/T HELGA (LASL4) (22.521/30.837) - samme som HEDDA.
M/T HELIOS (LAOM4) (34.974/49.513/1992) - samme som
HEDDA.

M/THERAKLES (LARM4) (20.531/31.485/1982) ex BERGE FISTER
- 88 - samme som HEDDA.

M/T IGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13.200/1985) -Igloo Shipping
AS, Oslo, (ny drift: Bergesen D.Y. ASA, Oslo).
M/T IGLOO FINN (LALC2) (8.630/11.665/1981) - samme som
IGLOO ESPOO.

M/T IGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.250/1989) - ex GUDRUN
MÆRSK - 95 - samme som IGLOO ESPOO.

M/T IGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985) - samme som
IGLOO ESPOO

M/T IGLOO NORSE (LAXI4) (8.661/11.665/1982) - samme som
IGLOO ESPOO.

M/T IGLOO POLAR (LLQP3) (8.878/12.426/1982) - samme som
IGLOO ESPOO

M/T IGLOO TOR (LAXU4) (11.191/12.794/1989) ex GJERTRUD
MÆRSK - 95 - samme som IGLOO ESPOO.

M/S PROBO GULL (LACH5) (31.255/47.980/1989) - Probo Gull Inc.,

Monrovia/Oslo (endret fraTorvald Klaveness & Co. A/S, Oslo til repr.:
Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift: International Tanker Management
Norway AS, Sandefjord), omdøpt til ESHIPS GULL.
M/S SKS BANNER (LAHH5) (57.082/96.027/1992) sjøs. SCANOBO
BANNER - fra SKS Obo Holding Limited (repr.: Kriship Chartering
AS, Fyllingsdalen, drift: V.Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen til
J.B.Ugland Obo I AS, Oslo (c/o Tesma Holding AS, Lysaker), omdøpt til
TJORE FREMGANG og hjemsted endret fra Bergen til Oslo.
M/S TORELLO (LAVY5) (1.944/1.707/1970/74/95) ex PAPER EX

PRESS - 95 ex NORNEWS EXPRESS - 86 ex SIRIUS - 74 - Wisjø AS
(Stjørdal Sjøtransport og SkipsmeklingAS), Stjørdal/Trondheim, omdøpt
til BALTIC STAR.

Mars 2003:

M/S BALAO (LATB5) (28.718/50.969/2002) - TKlaveness Shipping
AS, Oslo (ny ISM-ansv.: Torvald Klaveness & Co.AS, Oslo).
M/S BALBOA (LASZ5) (28.718/50.900/2002) - samme som
BALAO.

BALAO.

M/S BALLANGEN (LAP04) (24.615/41.630/1987) ex YAMBURG
- 92 ex OINOUSSIAN FIGHTER - 89 - Klaveness Beltships Partner AS,
Oslo (ny ISM-ansv.: Torvald Klaveness & Co.AS, Oslo).
M/S BARKALD (LASY5) (28.192/49.463/2002) - samme som
BALAO.

M/T BREGEN (LATO4) (10.012/14.200/1994) - fra K/S Ul Fram

c/o Unileasing A/S, København/Grimstad til Fram Tankers DC Limited,
Road Town/Grimstad (Drift uforandret: Bergshav Management AS,
Grimstad).
M/T CATHERINE KNUTSEN (LJPU3) (77.389/141.071/1991/99) ex
TANANA - 99 ex WILOMITANANA - 97 - Knutsen Bøyelaster IX KS,
Haugesund (ny ISM-ansv.: Knutsen OAS Shipping AS, Haugesund).
M/S FAR CRUSADER (LEEH3) (1.989/2.056/1983) ex SEAFORTH
CRUSADER - samme som FAR SENIOR.

M/S FAR GRIMSHADER (LLYG3) (2.528/3.330/1983) ex LOCH
GRIMSHADER - 90 ex FAR SCANDIA - 89 ex STAD SCANDIA
- 86 - samme som FAR SENIOR.

M/S FAR SAILOR (LINH3) (3.057/2.630/1997) - samme som FAR
SENIOR.

M/S FAR SANTANA (LAKF5) (3.485/2.964/2000) - samme som FAR
SENIOR.

M/S FAR SENIOR (LLFH3) (3.125/2.900/1998) - Farstad Supply As,
Ålesund (ny ISM-ansv.: Farstad Shipping ASA, Ålesund).
M/S FAR SLEIPNER (LHDC3) (1.910/3.063/1984) ex STAD SLEIP
NER - 89 - samme som FAR SENIOR.

M/S FAR SPLENDOUR (LAYL5) (2.542/3.500/2003) - samme som
FAR SENIOR.

M/S GRINNA (LADR5) (1.545/2.647/1972) ex FRIEDA - 95 ex
DILSHAN -91 ex MARIEM -89 ex ECO SADO -81 ex MERC ASIA

- 73 - Mikkal Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen (Ny ISM-ansv.:
Myklebusthaug Mangement AS, Fonnes)
M/S LANGELAND (LDJB3) (1.181/3.690/1971) ex JANNELAND
- 78 ex LANGELAND - 74 - samme som GRINNA.

M/S LANGENES (LAOG5) (4.043/6.230/1983) exTIMBUS - 99 ex
HANS-GUNTHER BULOW - 83 - samme som GRINNA.

M/S LYSBLINK (LJZG3) (7.409/5.175/2000) - samme som LYS
BRIS.

M/S LYSBRIS (LJNL3) (7.409/-/1999/04) - DFDS Lys-Line Rederi
AS, Oslo (ny ISM-ansv.: Lys-Line AS, Oslo)
M/S LYSVIK (LAYV5) (7.409/-/1998/04) - samme som LYSBRIS.

M/S MARBLE SEA (LIKJ3) (3.092/4.250) sjøs. MARBLE - Multi Bulk
As, Bergen (ny ISM-ansv.: Wilson Ship Management AS, Bergen).
M/S NORMANNES (LAJS5) (4.793/7.020/1977) ex LA BRIANTAIS
- 98 ex SOPHIE B - 89 ex HAVSTRIL - 83 ex KINGS RIVER - 79

- Normannes AS, Omastrand/Bergen (ny ISM-ansv.: Wilson Ship Man
agement AS, Bergen).
M/S POLYSTAR (LATR4) (77.697/151.300/1994) - KS Rasmussen

Bulkcarriers, Kristiansand (endret drift fra: Rasmussen Management AS
til OSM Ship Management AS, Kristiansand).
M/S SANCO SEA (LAMD5) (1.129/1.110/1999) - Sanco HoldingAS,
Gjerdsvika/ Ålesund (ny drift: Sanco Shipping AS, Gjerdsvika).
M/S SEAWAY PETREL (LAWY5) (3.371/—/2003) - Uksnøy Petrel AS,
Brattvåg/ Ålesund (Ny ISM-ansv.: (Uksnøy & Co. AS, Brattvåg).
M/T STEN TOR (LALJ5) (8.594/13.780/1999) - Stentank AS, Bergen
(ny ISM-ansv.: Rederiet Stenersen AS, Bergen).
M/S VIKINGFJORD (LARX5) (3.136&4.240/1977) ex FETISH - 01
- Romy Shipping As, Fonnes/Bergen (ny ISM-ansv.: Myklebusthaug
Management AS, Fonnes).

Januar 2004:

M/S BAMSE (LNTR) (370/305/1985) - Neptun Rederi AS, Oslo/
Stavanger - solgt til Danmark
Lekter BOABARGE 14 (LK5187) (863/-/1994) - Boa Offshore AS,

Trondheim - solgt til Irland

NOR - Slettet (utgått av registeret)



M/S GRINNØY (LIPP) (732/-/1988/99) ex ROSSVIK -98 ex SALLEQ M/S VESTERN (LADE) (852/-/1950/75/92) ex VESTERVEG -03 ex

- 97 - Grinnøyfisk AS, Tromsø (T-9-T) - solgt til Grønland.
M/S ISLAND PATRIOT (LMKU) (2.087/-/2003) - Island Offshore

VI KS (Island Offshore Shipping AS), Ulsteinvik/Ålesund - solgt til
Frankrike

M/S RENGA (LKLW) (514/132/1973) ex TOMMA - 97 - Norsk

Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Narvik - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene

M/S SEIVÄG (LDXD) (650/-/1976/00) ex PROSJEKT KOPERVIK
- 00 ex BÅTSFJORD - 94 - Seivåg AS, Bekkjarvik/ Bergen - solgt til Chile,
til CPT Empress Maritimas SA., registret i Kingstown, St. Vincent og
Grenadine flagg, omdøpt til SEIVAG, signal J8B2916.
M/S SILVER (LLTJ) (291/-/1982) - Haugaland Fiskeriselskap AS,
Vedavågen/ Haugesund (R-l 18-K) - slettet 09.01.2004 som opphugget
(Hugget av Fornes AS 03.01.2003).
M/S STRIL HERKULES (JXIA) (773/500/1960/91) exJØRPELAND
HERKULES - 89 ex HERKULES - 76 - Team Møksrer AS, Stavanger
- solgt til Howaldtswerke-Deutsche Werft A.G., Kiel, Tyskland omdøpt
til HDW HERKULES, signal DKGN.
M/S TUG FRISØY (LMDW) (256/-/1964) ex BRYTEREN - 00 ex

LØVE - 93 ex SJOLLEN - 83 - Mørland & Karlsen AS, Arendal - solgt
til KJousmaa Ky, Tammisaari, Finland omdøpt til POLARIS, signal
OJLC.
M/S WENCHE (LJFW) (27/-/1980) - Peder Arnold Finstad, Stamsund/
Hammerfest - solgt til Danmark

Februar 2004:

M/S ACTIVE PRINCE (LMLW) (2.128/—/2003) - Active Venture

III KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo/Ålesund solgt til Frankrike, til
Compagnie des Moyens de Surface adeptes a l=Exploritation des Oceans
(SURF), Port-aux-Francais, Kerguelen Islands, omdøpt til BOURBON
ATLANTIDE, signal FMAE
M/S HAVDRØN QWZU) (964/—/1968/70/76/86/88) ex STRAND

SENIOR - 99 ex NORDERVON - 85 - Havdrøn AS, Hjellestad/Bergen
(H-25-BN) - solgt til Iran
M/S JOTUNHEIM (LIAW) (1.962/1.700/1983) ex VIKING - 96 ex
STARVIKING - 92 - Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde/Ålesund
- overført til Malta, til Derri Shipping Inc (Lumar (Odessa) S.A.), og
registrert i Kingstown, St. Vincent og Grenadine flagg, omdøpt til VI
KING, signal
M/S LANGENES (LGWZ) (379/-/1978/85/93) ex BOLLAFISK- 92

ex STIG-THORBJØRN - 87 - AS Stig Magne, Torsken/Harstad (T-55-
TK) - solgt til Argentina
M/S LEIV EIRIKSSON (LEIR) (888/-/1985) ex LONGYEAR- 02 ex
GEIRI PETURS -01 ex LUUTIVIK -00 - Troms Fiskebåtrederi AS c/o

Mackzymal AS, Tromsø (T-656-T) - solgt til Esdand.
Lekter MIRJAM (LM4798) (699/—/xxxx) ex INGEBORG C - 68 ex
HANS OTTO - 66 ex WESER - Taubåtkompaniet AS, Trondheim -
slettet 05.02.2004 som opphugget.
M/S NORTHERN PRINCESS (LFIXF) (1.242/1.700/1983) ex SIRA

ODIN - 97 ex SIRA GIRL - 83 - Trico Shipping AS, Fosnavåg/ÅIesund
- overført til Vanuatu

M/S SOL KARI (LLHD) (349/-/1955) ex FLØYEN - 79 ex SKUDE
HOLM - 72 ex FJÆRHOLMEN - 68 ex MIMI HANSEN - 64 ex HIN
RICH KOPPELMANN - 63 - Fosenfrakt AS, Trondheim/Kristiansund

- slettet 09.02.2004 som opphugget.
M/S SVARTSKJÆR (LGQU) (242/-/1956) ex SOLØYBUEN - 01 ex
NORDHEIMTRÅL - 00 ex HAASTEIN - 98 ex SKÄRHOLM - 86

ex SENJABUEN - 74 - AS Kvalskjær, Fosnavåg/ Ålesund (M-381-HØ
-slettet 27.02.2004 som opphugget.
M/S TUNGENES (LIQH) (3.382/3.931/1974/79) exTRANS SEA- 01

- Nor-Cargo Shipping AS, Stavanger - solgt til Fil Cargo Shipping Corp.
(Norion AS), Panama, samme navn, signal H03441.
M/S VALANES (LIPS) (436/-/1987) ex GEIRI PETURS - 97 ex

SKUMUR - 95 - Aid II AS, Krokelvdalen/Tromsø (T-285-T) - solgt
til Argentina
Lekter VEST BARGE I (LM8269) (433/—/1974) - Emblem Kranutleie
AS, Ågotnes/Bergen - solgt til Danmark

THORGARD - 65 - Hufthammer AS, Torangsvåg/Bergen (H-169-AV)
- slettet 13.02.2004 som opphugget.
M/S VIKNAFISK (LKRP) (332/-/1960) ex BERGHOLM - 92 ex OLA

HORN - 67 - Finnøy Havfiske AS, Harøy/Namsos (M-45-SØ) - slettet
20.02.2004 som opphugget. (Er hugget ved Fosen Gjenvinning AS og
sendt til gjenvinning ved Fundia Norsk Jernverk, Mo i Rana).

Mars 2004:

M/S BIRKELAND (LAQU) (1.590/—/1975/87/96) ex ATLANTIC
VIKING - 98 ex MØGSTERFJORD - 88 - Br. Birkeland Fiskebåtrederi
AS, Storebø/Bergen (H-8-AV) - solgt til Island
M/S BRAND (JXEP) (067/-/1959) ex FIRDA - 89 ex HARDANGER
FJORD I - 82 ex HARDANGERFJORD - 82 - Compass Shipping AS,
Nyborg/Bergen - solgt til ADami Boats@, Rijeka, Kroatia og omdøpt til
DARLI, signal 9A9574. (Avg. Bergen 02.04.04.etter en tid opplag)
M/S BULKO (LKPK) (685/1.000/1967) - Viks Partrederi ANS (Severin

Johan Vik), Helgøysund/Stavanger -solgt til Korea, omdøpt til NOURA,
signal HMXS8.
M/S IFJORD (LHNR) (564/303/1979) ex BÅTSFJORD - 98 ex SIN
DRI - 95 ex TALKNFIRDINGUR - 94 - Kjøllefjord Havfiskeselskap
AS, Ålesund (F-61-LB) - solgt til Kypros.
M/S IVAR SENIOR (LMNN) (339/-/1983/01) ex GUNNARJUNIOR
- 98 - Averøy Skip AS, Kristiansund - solgt til Chile
M/S MARIE II (LKPC) (34/-/1881) - Karsten J. Ellingsen A/S, Skrova/
Svolvær - slettet 11.03.2004 som forlist.

M/S NAUTIK STAR (JXMB) (409/—-/1931) ex STEINEVIK - 87 ex

ARNE KALVE -57 ex FINNHVALI -56 ex FEMERN -49 - Fjelberg
Fjordbulk AS, Fjelberg/ Bergen - slettet 22.03.2004 som opphugget
(Hugget ved Scandinavia Metall, 20.12.2003).
M/S NORE (LMBB) (33/-/1907) - Lars Berg Larsen, Henningsvær/
Svolvær - slettet 10.03.2004 som kondemnert (Ble senket i Astafjorden
10.07.2002).
M/S SKARODD (JXBW) (415/198/1985) ex BARENTSTRÅL - 00 ex

MIKAL BERNTSEN - 90 - Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesund (M-206-H)
- solgt til Argentina.
M/S STEINFALK (LMZC) (212/-/1948) ex FINNØYFJORD - 00 ex
TURIANNE - 96 ex WIRO - 92 ex TIPPETUE - 90 - alverstraum AS,

Bergen/Stavanger - slettet 11.03.2004 som forlist (Forlist i des. 2000,
men er ikke funnet).
M/S SØLVSKJER (LMWW) (356/-/1967/71/82/87) ex SOLVÅR VI
KING - 97 ex LIASJÆREN - 90 ex STORHAV - 89 ex GLOMFJORD
- 86 - Sølvskjær AS, Fosnavåg/ÅIesund (M-18-HØ) - solgt til Sverige
M/S ÅKRABUEN (LFGT) (82/-/1972) - Kristerson AS, Rørvik/

Stokmarknes (NT-196-V) - slettet 08.03.2004 som opphugget (ved
Fosen Gjennvinning AS).

Januar 2004:

M/T BERGE PIONEER (LJBL3) (188.728/360.700/1980) - Bergesen
DY Shipping AS, Oslo/Stavanger - solgt til Bahamas, men reg.på Bella
Store AS (Bergesen d.y. ASA), Murmansk, Russland, omdøpt til BE
LOKAMENKA, signal UEUI.
M/T BERGE STAVANGER (LASC4) (160.299/306.474/1993) -

Bergesen DY Shipping AS, Oslo/Stavanger solgt til Shinyo Loyalty Ltd.
(Univan Ship Management Ltd), Hong Kong, omdøpt til SHINYO
LANDES med signal VRZP7.
M/S BLUESUN (LASG4) (5.186/3.525/1975/83) ex KALMARSUND
- 93 ex MARZARIO OLIMPIA - 81 ex KALMARSUND - 77 - Kos

Maritime Ltd. (Th. Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Nassau/Bergen
- solgt til Melinda Shipholding Inc. (Astoria Maritime S.A.), Panama,
omdøpt til BLUE MOON I, signal H3AE.
M/TBOWLION (LATA2) (22.637/40.272/1987) ex FORT LION - 89

ex NORTHERN LION - 88 - Oddfjell Asia II Pte.Ltd.(Ceres Hellenic
Shipping Enterprises Ltd.), Singapore/Bergen - overført til Singapore,
samme navn, signal 9VMU4.
M/S FOUNTAIN SPIRIT (LAZD4) (45.777/78.532/1982) ex

NIS - Slettet (utgått av registeret)



TEEKAY FOUNTAIN - 03 ex BONA FOUNTAIN - 00 ex HØEGH

FOUNTAIN - 92 - Petronella Trading Co. (repr.: Tschudi & Eitzen Ship
Management AS, Lysaker, drift: Teekay Shipping Norway AS, Oslo),
Monrovia/Oslo solgt til Petronella Trading Ltd. (TESMA Singapore Pte.
Ltd.), Nassau, omdøpt til NOBEL FOUNTAIN, signal C6TL3.
M/T FRONT LILLO (LASB5) (77.725/147.143/1991) exLILLO - 01

- Puerto Reinosa Shipping Co. SA. (repr.: Bent Steen-Hansen, Nesbru,
drift: International Tanker Mangement NorwayAS, Sandefjord), Panama
City/Oslo overført til Marshall øyene, samme eier, samme navn, signal
V7FP9, (International Tanker Management Holding Ltd.), Majuro.
M/T FRONT MAPLE (LANX5) (78.443/149.999/1991) ex MAPLE

- 99 - Sibu Shipping Ltd. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift;
Acomarit AS c/o V Ships Norway AS, Osol), Monrovia/Oslo - overført
til Sibu Shipping Ltd. (V.Ships (U.K.) Ltd.), Majuro, Marshalløyene,
samme navn, signal V7FQ2.
M/S HARMAC DAWN (LAMK4) (21.139/31.247/1980) - Norsul

Navegacäo Inc. (repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Northern Navigation
Norway AS, Oslo), Panama/ Oslo - solgt til Gearbulk Shipowing Ltd.
(SMT Shipmanagement & Transport Ltd.), Nassau, omdøpt til TOKI
ARROW med signal C6TK7.
M/S LADY MELINDA (LAXW5) (2.078/ /2003) - Partrederiet In
ternational Offshore Services ANS (Farstad International AS), Ålesund

- overført til NOR, samme navn, signal LMMP
M/T LISTER (LAYR4) (51.057/92.787/1981) ex BILLYJEANNE - 96
ex BILLYJEANNE A - 93 ex BILLYJEANNE A - 86 - Lista Shipping
Company Limited (Bergshav Management AS), Road Town/Grimstad
- solgt til Jomfruøyene for opph.
M/T STAVANGER OAK (LAEI4) (22.943/37.350/ 1 98 1 ) ex SEKIOAK

- 90 ex CROWN SEKI OAK - 86 ex SEKI OAK - 82 - KS Stavanger Oak
(Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS), Stavanger - solgt til
Oro Shipmanagement Ltd. (Capital Ship Management Corp.), Panama,
omdøpt til AIAS, signal HPYL.
M/T TRADER (LGST3) (63.248/125.690/1978) ex POLYTRADER

- 03 - Dukkar Engineering Limitd c/o Quijano & Associates (BYI) Ltd
(OSM Ship Management AS), Road Town/Kristiansand - overført ril
Sank Vincent og Grenadinene, men registrert under Jomfruøyenes flagg,
samme navn, signal ?

Februar 2004:

M/T BELGRACE (LAFZ4) (25.457/40.890/1984/87) ex NORTANK
BALTIC - 93 ex BALTIC CURRENT - 90 ex M/S TENRYO MARU

- 87 - Belgrace KS c/o Pareto Management AS, Oslo solgt til Yasmine
Investment Corp. (Trustoil Tankers S.A.), Panama og omdøpt til AQUA
MARINEI, signal H3KL.
M/S FORTUNA SPIRIT (LAEF4) (45.777/78.532/1982) ex TEEKAY
FORTUNA - 03 ex BONA FORTUNA - 00 ex HØEGH FORTUNA
- 92 exAMBIA FORTUNA - 89 ex HØEGH FORTUNA - 86 - Centaur

Trading Inc. (repr.: TESMA Holding AS, Lysaker, drift: Teekay Ship
ping NorwayAS, Oslo), Monrovia/Oslo overført til Centaur Trading Inc.
(TESMA Singapore Pte. Ltd.), Nassau, Bahamas, omdøpt til NOBEL
FORTUNA med signal C6TL4.

M/S FREIGHTER SPIRIT (LAX02) (45.067/75.395/1982) ex
TEEKAY FREIGHTER - 03 ex BONA FREIGHTER - 00 ex HØEGH

FREIGHTER - 92 ex SIBOSEVEN - 89 - Scotts Gove Shipping LLC
(repr.: Eigill Krogh Grimstevedt, Oslo, drift: Teekay Shipping Norway
AS, Oslo), Majuro/Oslo - overført til Scotts Gove Shipping LLC (V.
Ships Norway AS), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til SEAHAWK
FREIGHTER, signal V7FT7.
M/T HAVMANN (LAJR2) (33.288/40.625/1973) ex CENSOR - 87 ex
ANTILLA BAY - 87 - Partrederiet Gasstransport (Bergesen D.Y ASA),
Oslo - solgt til Jomfruøyene for opph.
M/TKRONVIKEN (LADC5) (79.544/139.764/1988) exEURUS-97

ex GOLARJANE - 91 - Viken Cruide AS (Viken Ship Management AS,
Bergen), Øvre Ervik/Bergen solgt til Onex Maritime Inc. (Tanker Pacific
Management (Singapore) Pte.Ltd.), Singapore, omdøpt til GATEWAY
med signal S6AF4.

Mars 2004:

M/S BOURBON REEL (LIHV3) (3.186/3.083/1976) ex HAVILA
REEL - 03 ex BOA REEL - 98 ex HIGHLAND REEL - 95 exTENDER

CONTEST - 85 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS),
Fosnavåg - overført til NOR, samme navn, signal LMMT
M/T HERMION (LNHB3) (15.399/20.567/1984) - Hektorgas AS KS
(Bergesen D.Y. ASA), Oslo - solgt til Varun Shipping Co. Ltd., Mumbai,
Inda, omdøpt til MAHARSHI SHIVATREYA, signal AUFM.
M/S MARINETTE (LADP5) (9.261/12.497/1967) exABITIBIJOHN
CABOT - 98 exTUNADAL - 97 - Great Lakes European Shipping AS
c/o New Partnes AS (Wilson Ship Management AS), Oslo/Bergen - solgt
til opph., ank. Alang 03.03.2004.
M/S NORMAND IVAN (LLPT3) (4.604/3.700/2002) - Solstad Rederi

AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - overført til NOR, samme
navn, signal LMQY
M/S SEAWAY PETREL (LAWY5) (3.371/—/2003) - Uksnøy Petrel
AS (Uksnøy & Co. AS), Fosnavåg/Ålesund - overført til NOR, samme
navn, signal LMPL.
M/S TAMPERE (LAOP2) (55.696/33.300/1979) ex BARBER NARA

- 89 - Mark I KS, Lysaker/Tønsberg - solgt ril Wilhelmsen Lines Ship
owningAS (Wallenius Wilhelmsen Lines AS), Lysaker/Singapore, samme
navn, signal 9V6484.
M/S TOBA (LHOE3) (54.680/34.310/1979) ex BARBERTOBA - 89

- Mark I KS, Lysaker/Tønsberg - solgt til Wilhelmsen Lines Shipowning
AS (Wallenius Wilhelmsen Lines AS), Lysaker/Singapore, samme navn,
signal 9V6485.
M/TVENTURA (LAFI2) (15.380/25.300/1973) exSANTANA- 93 ex
SANGSTAD - 93 exTAMAR SONG - 92 ex IVER CHAMPION - 91
ex ANCO CHAMPION - 83 ex POST CHAMPION - 79 - Hammer

Shipping Inc. (Halfdan Ditiev-Simonsen & Co. AS), Monrovia/Oslo
- solgt til Jomfruøyene (GB) for opph.
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unngåes i lasten, da de førte til at isen
smeltet hurtigere under transporten. Breen
kalvet hver andre eller tredje time, så lastin
gen gikk uten opphold. Tre mann brukte
rundt ett døgn på å laste Framheim med is,
forteller Kåre Seljelid.

På ettersommeren var Framheim innom

Hammerfest og hentet en stor lekter, som
i første omgang skulle slepes til Vardø for
lasting der. Dette var en gammel nedrigget
seilskute, om lag 150 fot lang, og bygd av
tre en gang på 1800 tallet og nå bemannet
med to unge gutter fra Hammerfest. Deres
hovedoppgave var å styre lekteren, samt å
justere lengden på slepetrossen når nød
vendig. I Vardø skulle man laste tørrede
fiskehoder (guano), bestemt for Svolvær.
En ekstra fyrbøter ble forhyrt for denne
turen, minnes Kåre, som i tillegg til kok

ingen, nå delte brovaktene med skipperen.
Egil og den nyansatte fra Hammerfest delte
arbeidet i maskinrom og på fyrdørk. Videre
forteller han om nattevakter i midnattssol,

fint vær og godt seifiske på turen østover
langs kysten. Framheim hadde åpen bro
og rormannen styrte fra noe som Kåre be
skriver som en styrebås, nærmest et slags
brystvern uten tak.

Vel fremme i Vardø kom sjauere om bord

og fylte rommene på lekteren med guano.
En velvoksen dekkslast ble også tatt om

bord og försvarlig sikret. Med låstet lekter
på slep gikk ferden over Austhavet og videre
nedover kysten ganske sakte. Farten var
rundt fire knop. Etter om lag fire døgns sei
las var slepet kommet inn i Vestfjorden, og
befant seg rett sør av Lødingen, bare noen
timer fra bestemmelsesstedet. Da oppdager
maskinisten at man er ved å slippe opp
for kull. Den nye fyrbøteren hadde totalt
misforstått Egil Axelsens instruksjonen I
lengre tid hadde han fyrt med kull fra re
servebaksen som ikkc skulle røres! Trykket

fait på kjelen og farten avtok, nå var gode
råd dyre. Egil foreslo da at man skulle
hente fiskehoder fra lekteren til brensel,

og som sagt så gjort. Heldigvis glødet ennå
kullslagget inne i fyrgangen og guanoen
fattet fyr straks den ble lempet inn. Damp
trykket økte og på denne måten kom man
seg inn til en kai i nærheten hvor man fikk
bunkret kull.

Fremme i Svolvær ble guanolasten los
set ved en av de lokale formelfabrikkene.

Dette var en industri med lange tradisjoner
i byen. Landets første fiskeguanoselskap ble
startet her allerede i 1856.

Før ankomst hadde Kåre bestemt seg for å
mønstre av. Han hadde nemlig fatt nyss i at
befrakteren i Hammerfest skyldte penger for
bunkers flere steder langs kysten, og at eieren
Julius Axelsen måtte forskuttere for å holde
båten i gang. På den tiden hørte konkurser
nærmest til dagens orden, Kåre var derfor
begynt å bli redd for å tape sitt tilgodehav
ende om han ventet for lenge. Etter at Kåre

Seljelid var reist hjemover med hurtigruten,
kom en annen ungdom fra Hemnesberget
om bord, nemlig Einar Gullesen (1910-
1998). Det fortelles at da seilasen for be
frakteren i Hammerfest var over, mønstret

skipperen av i Tromsø. De to unge menn ble
betrodd å føre Framheim sørover. En seilas

med mange viderverdigheter, sies det.

Kåre Seljelid (f26.02.1908), kokk og altmulig-
Forlis og berging mann på dh Framheim i 1931. Fotografert

r . . . . ...i,, n »i . sommeren 2003. Foto Kåre Seljelid
I julehelga 1931 ble Rana-omradet rammet
av det verste uvær i manns minne. «En jul

i storm, snøkov og mørke», skriver «Nord- pa heving ble gjort, men alle mislykkedes.
lands Avis» og dette forteller nok det meste. Først i september ble det fart i sakene,
Uværet førte til store materielle skader, hel- da ankom nemlig bergnings-damper

ler ikke Framheim gikk fri. Damperen la Fromsøgutt, tilhørende Tromsø Vann- og
til ankers på Juvika, nær Hemnesberget Slepebatkompani. Sjef for denne oper
da uværet satte inn. Avisen forteller om asjonen var Greger Olsen (1875-1957),

ankerkjetting som brakk og om anker som opprinnelig fra Hemnesberget. En sentral
gikk tapt. Man greide imidlertid åfå satt ut rolle i hevingen spilte også dykker Alfred
anker nummer to og faren var midlertidig Johansen fra Tromsø. Han eide 50 /o i
over. Annen juledag ble Fram-heim slept bergningsbåten og var ansvarlig for alt
over fjorden til Straumen og fortøyd der. undervannsarbeid. Arbeidet gikk greit og
Her sank imidlertid damperen før julehelga den 23. september meddeler «Nordlands

qyyjy skxives det. Avis» at den forliste dampei na er hevet
fra sjøbunnen og slipsatt ved Nils Roghell

Framheim ble liggende nedsunket i Strau- Båtbyggeri og Slipp, Hemnesberget, for
men utover sommeren 1932. Flere forsøk ettersyn, puss og reparasjon.

D/YAdonis bygd Greenock 1896, 88 brt, innkjøpt til Norge (Stavanger) i 1914. 1929, sank i

Mehamn, hevet og ombygd til bergingsdamper i Salten. Nytt navn Tromsøgurt, ny eier Tromsø Vann

og Slepebåtkompani. Forliste 7. juni 1933 ved Brønnøysund. Foto Stavanger Sjøfartsmuseum
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Etter den vellykkete bergingen høsten
1932, skyldte Julius Axelsen hettene Olsen
og Johansen i Tromsø 4.000 kroner. Dette
i henhold til panteobligasjon, utstedt med
sikkerhet i damperen. Noen måneder se
nere, en gang i løpet av 1933 overføres drif
ten av Framheim til Tromsø, hvor Greger
Olsen m. fl. står oppført som eiere. An
tagelig ønsket Axelsen å sanere gjeld, og ga
derfor avkall på sin Framheim. Hans helse
var også begynt å skrante, Julius Axelsen var
sengeliggende de siste to — tre år av sitt liv,
og døde i 1936, bare 63 år gammel.

Her er det interessant å merke seg at d/s
Tromsøgutt grunnstøtte og forliste nord for
Brønnøysund den 7. juni 1933. Damperen
var på reise fra Trondheim til Harstad med
passasjerer, da den havarerte på Helge
landskysten. Alle ble berget, men havariet
markerte slutten for dette smekre, kompo
sittbygde fartøyet, som i sin tid hadde vært
lystyacht for en russisk prinsesse. Greger
Olsen og hans kompanjonger hadde nå
behov for ny tonnasje til sin virksomhet og
overtok derfor Framheim.

Rundt 1937 ble Framheim overratt av
Zemack Resnick, en stasløs jøde fra Kaunas
i Litauen, som drev forretningsvirksomhet
i Tromsø.

Om damperens siste år vet man lite, men
etter 63 års seilas, forliste skipet i 1938 på
Karlsøyfjorden, låstet med brukte maskiner.
De to om bord, skipper Hjalmar Johansen
og en mann ved navn Luneborg, begge fra
Tromsø, slapp uskadde fra forliset.

Verre skulle det dessverre senere gå med
Framheims daværende eier. I juni måned

 Etter samme konsept som forfatterens bok om

tyske marinefartøyer under Andre verdenskrig,
har Dieter Jung nå utgitt en tilsvarende bok for

ry t . Første verdenskrigs marinefartøyer.
1 rr j • *. * Det dreier seg om en handbok i «lommeformat»

.Die Scnitie der Jvsiscrliciicil mecl kompakte og rimelig detaljerte informas-
Marine 1914-1918 und ihr joner, arrangert etter skipenes type og klasse.
Verbleib Boken er lagt opp i to deler; første halvdel

er tekst og lister, mens andre halvdel består av
145 sider, format 13x19 cm, 285 i samme målestokk (noen blir temmelig
illustrert tegn/foto. mikroskopiske) og fotografier.

Bernard & Graefe Verlag ransekilde for den som trenger en lett tilgjengelig

Dag Bakka Jr
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Siste kapittel, solgt til
Tromsø

1941 ble han arrestert av tyskerne og, via
forskjellige leirer i Norge, sendt til utryd
delsesleiren Auschwitz den 26. november
1942. Her ble Zemack Resnick fra Tromsø
myrdet den 14. januar 1943, 49 år og 11
måneder gammel.

D/S FRAMHEIM MLJB LDWW

Bygd 1874-75 av jern ved Akers Mek. Verk

sted, Kristiania. Byggenummer 76.

Tonnasje: 36 BT 16 NT.

Dimensjonen L 62,0 fot B 12,7 fot D 7,7 fot.

Maskin, 10 HK høytrykksdampmaskin med

en kjele.

Senere, fortsatt i Fyrvesenets eie, skiftet man til

en tosylindret dampmaskin på 75 NHK.

07/1875 Levert til Den Norske Stat,

Fyrdirektionen, Kristiania som

BLINK MLJB.

1907 Norges Geografiske Oppmåling,

pris NOK 7.000.

07.05.1913 Od FRAMHEIM, reg Stavanger
28.07.1916 til S. Danielsen, Kobbeltvedt,

hydrografisk seksjon (Sjøkartverket).

01.10.1912 til Johan Tjaaland, Stavanger,

Sartorøy, Fjell, pris NOK 21.000.

31.08.1916 Reg Bergen

23.10.1918 til A/S Helgelands Lækter

kompani (JohnTønnesen),

01.07.1920 Reg Mosjøen

08.07.1920 Reg Sandnessjøen

ca 1926 Helgelands Privatbank A/S,

Privatbank, Hemnesberget.

11/1926 Julius Axelsen, Hemnesberget.

Ob Hemnesbergets Mek. Verksted,

Hemnesberget.
12/1931 Sank under storm, Straumen,

Sør-Rana.

Reg Kristiania. Pris specidaler 8.800
(= NOK 35.200).

Sandnessjøen,

pris NOK 63.500. Tildelt fiskeri-
nummer N-8-SS.

Mo i Rana og Hemnes og Korgen

09/1932 Hevet og reparert ved Nils Roghell

Båtbyggeri og Slipp, Hemnesberget

ca 1933 Greger Olsen m. fl., Tromsø.

ca 1937 Zemack Resnick, Tromsø.

/1938 Forliste på Karlsøyfjorden,

12/1973 Slettet 05.12.1973 i Skipsregisteret

Danielsen & Vedeld: «Det Nordenfjeldske

Per Eliassen, 9001 Tromsø

Harald Gullesen, 8640 Hemnesberget
Håkon Larsson-Fedde, 4550 Farsund

Leif B. Lillegaard: «De hundre år»,

Turid Lysøy, 8640 Hemnesberget

Atle Midthassel, 4046 Hafrsfjord

C. F. Rode: «Norges Fyrvesen», Oslo 1941

Terje Roghell, 8200 Fauske

Kåre Seljelid, 8640 Hemnesberget

Reidar Stavseth: «På nordnorsk kjøl»,

Kjell B. Sønstabø, 4070 Randaberg
Eivind Thorsvik: «Ut mot hav», Bodø 1977

«Nordlands Avis», Hemnesberget, flere

«Nordmenn i fangenskap 1940-1945»,

Norsk Hermetikkmuseum, 4010 Stavanger
Statsarkivet i Tromsø, 9293 Tromsø

Statsarkivet i Trondheim, 7432 Trondheim

Stavanger Sjøfartsmuseum,

4010 Stavanger

/1934 Tildelt fiskerinummer T-54-T og
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nytt kjenningssignal: LDWW.

Nordland, låstet med brukte
maskiner.

hos Sorenskriveren i Alstahaug,

Sandnessjøen.
Antatt forlist i 1938.

Dampskibsselskab 1857-1957»,
Trondheim 1957

Sandnessjøen 1967

Stokmarknes 1956

årganger

Oslo 1995

Kilder:

ge
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Minner fra Breviksstrømmen

I Skien, Telemarks hovedstad, hvor Skiens- Trond driver i dag taubåtrederiet Trond A.
elva starter sin ferd ut mot Frierfjorden Kittilsen med flere taubåter og lektere. Han

ved Porsgrunn, ligger Union Bruks papir- er også medeier i m/s Boa Vista, som frak-
fabrikk.

På 50-tallet og fram til 1972 ble de store sund, Telemarksbyen ute i havgapet mot
papirrullene låstet i lektere og tauet ut til Skagerak, og Hirtshals i Danmark.
Trosvikbukta ved Brevik. Her lå det en stor

bøye hvor skip fortøyde og låstet papir for et an<^re bildet,
det store utland.

Inne i Trosvikbukta lå Trosvik Verksted,

kjent for bygging av lokalrutebåter til
Nord-Norge, kjemikalietankere, ro-ro skip
og boreplattformer. I dag er dette området
overtatt av Brevik Construction, kjent for
bygging av offshorefartøyer.

Det ene bildet viser m/s Belgrano, til
hørende Fred. Olsen & Co. Skipet seilte for
S.A.L. (Den Norske Syd Amerika Linje).
S.A.L. ble betjent av skip fra Fred. Olsen &
Co, Det Bergenske Dampskibs-selskab og
Ludw. Mowinckels Rederi.

Bildet har jeg fotografert i 1971. Flagget
i förmasten viser at den laster papir for
Brasil. Været er utrygt. Telter er strukket
over lastelukene. Langs siden ligger lektere
tilhørende Union. Taubåten heter Fram og
eides av Georg Busk, som hadde jobben
med å assistere båtene på Trosvikbukta.
Fram var bygget i tre. Georg hadde en ung
dekksgutt om bord, Trond Kittilsen.

Mowinckels Sunda lasterpapir i Syd-Amerikalinjen. Foto Gunder Tande Sandersen.

ter tmilere og passasjerer mellom Lange- ril H^ros salpeterfabrikk på Herøya ga

viser m/s Sunda.

Fred Olsens Belgrano under lasting i Trosvikbukta for Sør-Amerika. Foto Gunder Tande Sandersen

Av Gunder Tande Sandersen

fotografert samme år, bare å løpe ned på brygga vår og studere

Sunda seilte også for S.A.L. Den tilhørte
Ludw. Mowinckels Rederi. Skipet er et av
de fineste fartøyer jeg har sett. Med sine
flotte linjer, bygd på en tid hvor skipets
utseende også betydde en del under kon
struksjonen. Også Fred. Olsen hadde flere
skip av samme type og utseende. Kan
her nevne m/s Borgland som også gj estet
Trosvikbukta med jevne mellomrom.

Union Bruk hadde seiv tre taubåter
som tauet lekterne fra Skien til Brevik,

nemlig Falken, Torsberg og Victor. Falken
ble seinere overtatt av nettopp Trond A.
Kittilsen.

I 1972 var det slutt på utskipningen av
papir fra Trosvikbukta. Da startet Trosvik
Verksted byggingen av sin første borerigg,
Norskald. Da var det ikke lenger plass til
både skip og rigger i bukta.

Jeg vokste opp tvers over fjorden for Troe
vik, helt nede ved vannkanten. Her er det
bare noen fa hundre meter over. Sammen

med skipene som gikk ut og inn jorden

papirbåtene meg uttallige fine opplevelser.
Når man så røyken fra de gamle damp
skipene eller hørte skipsfløyta, var det

skipene.
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“SUNDA” Norge (Bergen)
0000.201.29
Foto: GunderTandeSanders<
Copyright

“BELGRANO" Norgo (Oslo
1971.202.26A
Foto: CundorTandeSandor
Copyright
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H M Wrangell var ved levering i 1950 blant Norges største tankskip med sine 24.750 tdw.
Fotografert i Newcastle av Turners (Photography) Ltd

Jeg kom ombord i motortanker H M det var fredag l.mars. Søndag var vi utlosset i Brooklyn, og arbeidet med å demontere

Wrangell i London/Thameshaven 9. og det ble gjort klart til avgang. Mask- akslingen påbegynt. Den ble så sendt med

november 1962 og vi gikk mellom inen startet opp og taubåtene trakk oss fra trailer til Philadelphia for oppretting.

Persiske Gulf og Nord-Europa via kaien, men da det ble slått sakte akterover Det ble en langvarig operasjon.

Suez før vi i februar-63 gikk over til i maskinen ville den ikke mer. Vi ble slept

Caribbean og shuttlefart der med los

sing i Curacao, hele tiden på charter for
Shelltankers, London.

Den 22. februar 1963 avgikk vi Punta oppvarmet gikk det greit. Etter to dagers perioder med mye tanksjau nesten like mye
Cardon i Venezuela for New York. Utenfor

Cape Hatteras møtte vi en n.ø. sterk storm
med svært høye bølger. Om ettermiddagen
neste dag forsvant strømmen midtskips og
det begynte å brenne i kabelgaten som gikk
på siden av stormbroen, rett akter for midt
skipet. Antagelig har skipet blitt hengende
mellom to store bølger og fatt en knekk slik
at kablene har blitt strekt og kortsluttet.
Brannen var ellers ubetydelig og ble raskt
slukket, men strømtilførselen til midtskipet
var brutt.

Maskinfolkene fikk raskt på plass en
nødkabel slik at det ble strøm til det mest

nødvendige. På grunn av begrenset kapa
sitet på kabelen var det ikke mulig å fa
varme eller vanlig belysning. Ute var det
minusgrader og snø i luften, så det ble fort
ganske kaldt. Da vi neste morgen seilte inn
til New York hadde været stilnet av, men
det var isende kaldt.

På dekket var det 4-3 cm nysnø. Vi los
set på New Jersey-siden av Hudson River,

ut og ankret opp. Det viste seg å være kast Den norske hyren ble liten nå den skulle
på akslingen slik at den ikke ville gå rundt. omgjøres til dollar. Siden vi lå under land
Det hadde antagelig skjedd på samme tid var det bare vanlig dagtid og slutt på all
som kablene langs stormbroen fikk seg en overtid. Övertiden utgjorde vanligvis opp
knekk. Så lenge maskinen var i gang og til halvparten av hyren for mange. Ja, i

Smører og motormann klar til landlov etter uført arbeid. Foto Bjørn Hansen

Vi inviterer leserne medpå en ny spalte
som vi forløbig kan kalle «Mitt skip».
Det er tenktå være korte og upretensiøse
artikler hvor leseme inviteres tilå skrive

for eksempel om sittførste skip, eller om
et skip, en tid eller en hendelse som sitter
igjen i hukommelsen.

Egne hilder ville være fantastisk bra,
men er i ogfor seg ikke nødvendig.

Frste mann ut er Bjørn Hansen fra
Haugesund som i 1962/63 seilte med
motortanker HM Wrangell.

Altså - det er ingen literære mesterverk vi
er ute etter, men inntrykk og tidsbilder
fra hverdag og havneopphold i handels
flåtens store tid.
Kan du ha noe å bidra med?

stopp i kuldegrader var det ikke mulig å fa
den til å gå rundt igjen.

Det ble Golten Marine som fikk opp
draget med demontere akslingen og tors
dag 7. mars ble vi slept til kai i Erie Basin

SKIPETNR. 2 - 2004
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som grunnhyren. Det gikk ikke lenge før
de fleste ikke hadde mer penger på boka, og
gleden over å være under land gikk over til
kjedsommelighet grunnet pengemangel.

For rederiet ble det også enda et problem
idet elektrikeren var kineser og ikke fikk in
nvilget landgangspass i USA. For å påse at
han forble ombord måtte rederiet betale for

vaktmann 24 timer i døgnet.
Både mars og april forsvant og alle var for

lenge siden lei New York. Endelig 6. mai
var alt klart for prøvetur og den gikk greit.

Tirsdag 7.mai kunne vi etter mer enn to
måneder i New York atter stikke til sjø. Det
ble tilbake til shuttlefarten på Curacao og
så deretter PG-Europa med unntak av en
lasting i Bonny i Nigeria.

Torsdag 22/2-64 var vi utlosset i Heys
ham nord for Liverpool og certepartiet
med Shelltankers ble ikke fornyet. Kursen
ble lagt mot Pentlandsundet og til Bøvågen
i Ffaugesund for opplag 3. mars 1964.

For min del var det andre gang på rad at
jeg tok turen gjennom Pentland for opp
lag i Norge. H.M. Wrangell ble liggende i
opplag til juli måned og ble deretter solgt
til grekere. Rederiet fikk i 1967 en ny
H.M.Wrangell på 87.000 tdw.

m/t HM WRANGELL

Levert 27/6-50 fra Furness Shipbuilding Co
Ltd, Haverton Hills on Tees (-428) til Skibs-AS

Corona (H M Wrangell & Co AS), Haugesund.
16027 brt 24.750 tdw, 588.8/80.2/42.2 ft

6-syl 6800 bhk Doxford, 13 knop

Timecharter ril et fransk selskap, opplagt Bø

vågen sommeren 1960 og høsten 1961. Igjen

opplagt 4.3-64 til salg
7.1964 til Armadores Petrolieros SA, Liberia od

Mariperla. Fra 1974 Egyptian General Petro

leum org, Alexandria som Badr. Til Barcelona

for hogging i april 1980.

The Bergesen Heet
1935-2003
295 sider, srivbild, format 18x25 cm,
rikt illustrert, farger. Pris kr 295 + porto
Utgitt av Bergesen dy ASA,
selges av Stavanger Sjøfartsmuseum,
Muségt 16, 4010 Stavanger

Mange vil mene at 7. april 2003 vil stå som en

svart dag i vår skipsfarthistorie. Det var dagen da

Bergesen-familien solgte sine aksjer i rederiet til

Sohmen/Pao i Hong Kong, og Norges - og ett av
verdens - største rederi forsvant fra norsk eie.

Ill

Maskingjengen etter demontert aksling i mars 1963. 1. maskinist var Brian Immerstein, Sandnes.

Er det noen som kjenner de andre? Foto Bjørn Hansen

drevet så lenge det var i familiens eie. llkevel ha ønsket noe om bacle lor-historien til
Boken er delt ito deler: Etter en kort innledn- skipene (konverteringer på kontraktstadeiet) og

ing om dagens virksomhet er det ca 35 sider med om de lange certe-partier, men vi far være godt

generell hisrorie og deretter detaljert og vel illustrert lornøyd som det er.

presentasjon av de 189 skip som rederiet har eiet. Dag BakkaJr

Arabiske hav ijanuar 1963, telegrafist Bjørn Hansen med to matroser.

Saløget førte imidlerdd Teksten er naturlig nok på engelsk, som er ar

til at et lenge pågående beids-språket i bransjen,

bokprosjekt om Berge- Dette er en solid og fargerik bok som fokuserer
sens flåte ble realisert, på flåten, med tekniske detaljer og levnetsløp for

med nettopp denne hvert skip. Det er mye bilder, også miljøbilder

datoen som skjærings- ba dagens flåte.
Jato Selve historien er temmelig kortfattet, men gir

Her er altså historien ihvenfall kronologien i utvik-lingen. Boken har

om rederiet som Sig også slike ting som omtale av skip som ble solgt

Bergesen dy bygde opp under bygging ogprosjekter som aldri ble fullført,
fra 1935, med hoved- en liste over gudmødrene og gode indexer.

vekt på skipene som ble Selv om det altså er en skipsliste, så kunne jeg
miliprn; p\p likevel ha ønsket noe om både for-historien til
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Zøfyr Og DOG m©r Hvalbåten ved siden med 7 er ikke Gos 7

Fikk interesse av hvilken Jahrebåt som som ble solgt til Callao 1955, ifølge Dags
kunne være på bildet og fikk låne mikro- bok om kvalfangst. Den er heller ikke
film av NH&ST fra oktober til desember nevnt i skip ved verksted i Oslo. Jeg tror
1962. den har slept Pontos fra Melsomvik til Aker

I dette tidsrommet var ingen Jahrebåt og har kommet inn etter 0800 og gått før
nevnt ved verkstedet så derfor måtte fotoet neste dag 0800. Ser at mindre norske fartøy
være feil datert med 17 november 1962. i kystfart ikke er inn og utklarert.

Nu var jeg i Oslo ca 16 juni 1962 på Tror det kan være en av KOS båtene, men
hjemreise og innom rederikontoret som da ikke nr 37 for den ble solgt i april 1962
lå i Haakon 7 gate. Var med inspektøren for ombygging ifølge Dag's bok. Det kan
til Aker for åse på Norbega som var under muligens være Kos 47, men har ikke foto av
utrustning og husket at det var ett annet den. Bildet kan være tatt på ankomst-dagen
nybygg ved kaien, men ingen seilskute. for Pontos, altså 13 august 1962.

Fikk ny mikrofilm fra april til september Pontos 1949 var jo med Pelagos-kokeriet
og følgende fantes: på feltet siste sesong 1960-61, men kanskje
Norbega sjøsatt ved Stord 2. juni 1962. An- ble den klargjort for 1962-63 med annet
kom Aker 6 juni og ble overlevert rederiet kokeri? Pontos ble solgt og omdøpt Siponto
Sigurd B Sverdrup 28. september 1962. 1966 og sterkt brannskadet i Chittagong
Landvard sjøsatt 14. juni 1962 og levert 1966. Ble opphugget i Taiwan.
rederiet 29. november 1962. Foto i SKIPET nr 4 side 69 årgang 13
Zephyr 1902 Dansk kom til Oslo 31 juli er det litt forskjell da det er soldekk over
1962 ifølge intervju og foto, den lå da til båtdekket i foto fra Aker og som i Dags
ankers mellom Kongen og Dronningen. bok side 58.
Den var ikke blant inn- utklarerte skip og Rederiflagg og skorsteinmerke for Jahre
heller ikke nevnt i «Skip i havn 0800» fra og Svend Foyn Bruun er jo kanske like den
juli - desember 1962. første har ei stor stjerne i midtre del mens

Det som kan datere bildet ganske bra er Bruun har 3 små. (Eller for åsi det idag «De
«Jahreskipet» som ikke er det, men Svend hadde det».)
Foyn Bruun's Pontos. Kom til Aker 13.

august fra opplag i Melsomvik fra i juli og Zephyr, også skrevet Sefyr i NH&ST, var
utklarert 1. september til fart igjen. Søkte bygget i Sjötorp i Sverige i 1902 og kom
mannskap fra før ankomst. til Oslo for å sette inn motor og diverse

vedlikehold og ombygginger. De seilte fra
Danmark, men hadde brukt over en uke på
turen da de ikke kunne seile i motvind.

Mannskapet hadde lite seilerfaring og det
var meningen at de skulle til Caribbean å
seile i turistfart. De hadde ingen lønn om
bord og skulle fa dele eventuelt overskudd
av turistfarten.

Så langt kom de ikke og en kan lese hvor
for i NH&ST 2 april 1963:

«Våre lesere vil huske dette bildet (Zephyr)
fra det besøk eventyrskonnertbriggen Zephyr i
sommer avla Oslofor reparasjon og utrustning
til langfart. Planen var å seile til Vest-India
for å frakte dollar-turister i sjørøvermessige
omgivelser mellom de vest-indiske øyer. Fra
Danmark er det nå meldt at Zephyr etter en
serie uhell med sitt lite seilkyndige mannskap
er gått på grunn for godt ved «Brændevin
shagen» sør for Læsø, og at det er forlatt av
skipperen PaulBækmark og hans besetning av
skandinaviske eventyrere.

Delvis tok disse seg til lands over gyngende
isflak, delvis ble de hentet med helikopter.
Zephyr ble bygget i 1902 og ble innkjøpt
som vrak av Paul Bækmark i Karlshamn for
1000 kr. Han satte skonnertbriggen i midler
tidig stand, men hadde havari med den ifor
utenfor Fakse Bugt, og nå harfartøyetfått så
store lekasjer at dets skjebnefor alltid er beseg
let opplyser BT»

PS: Fant en liten rettelse i anledning
Pontos. Den lå ikke i opplag i Melsomvik,
men var innom for overhaling. Den kom
fra Syd Afrika og var sluttet for Esso for 1
år fra september 1962 ifølge NH&ST for
16/7-62.

Redaktörens kommentar:

Jo, jeg fastholder at Pontos lå i opplag i
Melsomvik sommeren 1962, etter at skipet
hadde vært i Antarktis tidligere på vinteren.
Det ankom Liverpool 23. april og gilde et
ter utlossing hjem til Melsomvik. I slutten
av juli ble det sluttet 1 + 1 år til Esso i clean
trade fra september.
Teorien om at hvalbåten slepte skipet inn

fjorden er altså vel holdbar.

SKIPETNR. 2 - 2004

Olav K Westby
Finnsnes

o 1'öII
'' 1 *



SKIPET NR. 2 - 2004 35 —

Skonnerten Ingrid
Den här skutan såldes senare till några nor-

Hird-ekspedisjonen - og litt til rmän, som skulle rigga upp den. Hon kom
läckande in till Skärhamn, men fort-satte

Av Magnus Sefland senare mot Norge. Om hon bogse-rades eller
gick för egen maskin, vet jag inte. Vet Du

I Skipet nr 1/2004 har Svein Torske ein interessant artikkel om forliset til motorskøyta något om henne?
Hirdav Mauseidvåg på Nordaust-Grøniand i 1927. Særleg biletet av fem av Hird-karane Torsten Hagnéus
på side 28 i bladet freista meg til å kome med nokre tilleggs-merknader.

Leiar av Hird-ekspedisjonen var Jonas Karlsbakk, morfar til artikkelforfattar Torske. Detaljene er:
På biletet sit Karlsbakk framme til høgre. Framme til venstre sit Jørgen Furnes. Bak til Ingrid
venstre står Peder Sulebakk, vidare mot høgre Hermann Andresen og Peder Røbekk. 3Slet Skonnert
Biletteksten kan gje inntrykk av at karane er fotograferte om bord i Hird, men det kan bygget 1920 af Brdr. Rohde, Grenå
knapt vere tilfelle. Biletet er mest truleg teke om bord i ishavsskuta Veslekari i 1929, då
dei fem karane kom heim igjen med nettopp den skuta. På biletet manglar ein av dei Jagtbygget/eg på eg, 100 brt. 70 nrt.
seks som drog ut med Hird i 1927, nemleg August Hansen frå Troms. Hansen fann bygget som Ingrid til skibsreder A E Sø-
seg høveleg skyss og reiste heim etter berre eitt år. rensen, Svendborg.

Hermann Andresen var med i den norske overvintringsfangsten på Nordaust-Grøn- 1921 solgt til Claus Rasmussen, Ommel.
land - anten som aktiv fangstmann eller som heimeverande organisator - frå 1927 til 1924 solgt til P. Saxberg, Skagen, motor
radiostasjonen i Myggbukta vart nedlagd i 1959. Eit unntak var krigsåra, som han indstalleret og omdøbt til Lilli.
tilbrakte i Amerika. Dei fleste av karane på biletet var tilbake til Nordaust-Grønland Året efter atter gendøbt Ingrid. Sejlet paket-
og overvintra ein eller fleire sesongar på 1930-talet. fart København-Skagen til 1961

11964 heldt dei norske fangstrettane på Nordaust-Grønland på å gå tapt fordi rettane 1965 januar solgt til skibsfører Holger G. E.
ikkje hadde vore brukte på nærare fem år. Hermann Andresen var då med på å ruste Jensen, København og omdøbt til Asse
ut ein ekspedisjon like før femårsfristen gjekk ut. Ishavsreiar Peter Karlsen i Brandal 1969 august solgt til lærer Kaj Kirkeby
stilte ishavsskuta Polaric til rådvelde for ekspedisjonen. Om lag på same tid skal Jonas Hansen, Lyngby, omdøbt Ingrid.
Karlsbakk ha tilbode seg å overvintre på Nordaust-Grønland for å bevare dei norske
rettane i området. Karlsbakk var då meir enn 60 år gammal. Er det noen som vet hva som skjedde i
Polaricyar ein tur til Nordaust-Grønland sommaren 1964. Ekspedisjonen møtte van- Norge?

skelege isforhold, men besøkte likevel fleire norske fangststasjonar. For å dokumentere r-——j--.
norsk aktivitet vart det sett opp oppslag på dei besøkte stasjonane med opplysningar 1 /I \
om dato for besøk og orientering om vedlikehaldsarbeid utført av ekspedisjonen. Men i ® / i \
initiativa frå Hird-ve.teranane vart ikkje følgde opp av norske styresmakter. Derfor fall V1 \ i
dei norske rettane i området bort. ,/ ' Ml' fl 1J

Familien Karlsen i Brandal hadde i mange år ei ishavsskute som bar namnet Polarstar. sfåSBk nu" A'
Denne skuta er no overteken av eit frittståande aksjeselskap som tek sikte på å verne
henne. Cruiseskipet Polar Star tilhøyrer Karlsen Shipping i Halifax. Karlsen Shipping 3sS!j
er ei forgreining og eit framhald av familiereiarlaget i Brandal. Cruiseskipet har fatt eit ' i&LzliWrfiir , —
namn som skal bere tradisjonen vidare, om enn med ein litt annan stavemåte.

Overveier salg av ett sett med Rederiblader fra 1960-70-80-årene

DNV-registre fra 1914 til og med 1936, ønskes kjøpt,

komplett. Bøkene er i bra stand. Betaler kr 50 per blad.

GunderTande Sandersen Steinar Martinsen

Barnålveien 10 Råkollveien 20A

3960 STATHELLE 1663 ROLVSØY

Tel 35 96 14 36/932 06 4 91 Tel 69 39 07 18/951 79 435

gtsandersen@hotmail.com
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Nye medlemmer

23.02.2004 - 24.05.2004

707 B Viggo Nonås Åsheim 5286 HAUS
2241 0 Freddy Oustorp Kirkengsletta 15 1892 DEGERNES
2242 Kjell Løvås Øvre Stokkavei 42 B Leil. 203 4023 STAVANGER
2243 0 Eldar Simonsen Markeveien 16 1391 VOLLEN
2244 B Bjarte Trondsen Brakeveien 22 F 5141 FYLLINGSDALEN
2245 Stavanger Søemandsforening Nedre Strandgate 17/19 4005 STAVANGER
2246 H Terje Nes Falkehaugveien 53 4270 ÅKREHAMN
2247 B Øystein Berntsen Forskjønnelsen 7 F 5018 BERGEN
2248 NV Ishavsmuseet Aarvak v/Webjørn Landmark 6062 BRANDAL
2249 NM Geir Gjengstø Wilhelm Dalls vei 24 6514 KRISTIANSUND
2250 B Torbjørn Øksnes Rostøy 5394 KOLBEINSVIK
2251 Maritimt Magasin AS - 6274 HILDRE
2252 NM Jon Storløkken Surnadalsøra 65 6652 SURNA
2253 Roy Dimmen Smievegen 130 4352 KLEPPE
2254 H Martin Westvik Valbergåsen 15 4250 KOPERVIK
2255 Fredrik Strøm - 7250 MELANDSJØ
2256 0 Henrik Andreas Eddie Berganveien 233 3138 SKALLESTAD
2257 Jan Håkon Heggås Planetvegen 435 4260 TORVASTAD
2258 Jan Magnar Sollid - 6795 BLAKSÆTER
2259NM GeirTøvik Kårvåg 6530 AVERØY
2260NM Terje Holma Lyngrabben 3 6511 KRISTIANSUND
2261 0 Harald Chr. Lystad Ormekollen 5 1354 BÆRUMS VERK
2262 Bjørn Klokkerhaug Starrmyra 8 7091 TILLER
2263 B Per Jonny Vik Storesåta 25 5258 BLOMSTERDALEN
S-2264 Rolf Per Amundsen Kvärnvägen 2 SE - 610 72 VAGNHARAD, SVERIGE
2265 Arve Lindeland Fløyen Terrasse 35 4400 FLEKKEFJORD
2266 0 Trond Gjersøe Breidabillveien 17 3133 DUKEN
2267 Ole Kristian Knutsen Postboks 69 6741 SELJE
2268 H Kjell Eie Rogalandsgate 51 C 5531 HAUGESUND
2269 Thorleif Foldøy Nedre Vågen 49 4085 HUNDVÅG
2270 0 Helge Haakonsen Dalsnaret 9 1168 OSLO
2271 Stavanger Aftenblad ASA Postboks 229 4001 STAVANGER
2272 B Knut Vognstølen Nordnesgaten 35 5005 BERGEN
2273 Trøndelag Folkemuseum Stiftelse Riiser Larsens vei 16 7020 TRONDHEIM
2274 B Walter Schille Langarinden 205 5132 NYBORG
2275 0 Jean P. Sissener clo International Tanker Management Norway AS

Framnesveien 3 A 3222 SANDEFJORD
2276 H Lorentz Østensen Oddemyrvegrn 15 B 4270 ÅKREHAMN
2277 Olav Arthur Sagmyr - 7114 RÅKVÅG
2278 B Atle Langøy - 5943 AUSTRHEIM
2279 0 Kjell Lekve Oppenåsen 63 3518 HØNEFOSS

Utmeldinger:
2044 Karstein Johansen 9100 KVALØYSLETTA
2171 Kjell Kristiansen 4056 TANANGER

Dødsfall:
2081 Asbjørn Nilsen 8651 MOSJØEN

Adresseendringer:
1788B Asgeir Andersen Løvåsbakken 11 5145 FYLLINGSDALEN
2190 Bjørn Hansen Berggyltstien 11 4085 HUNDVÅG
389 H Frank Holten Vikra 4272 SANDVE
1362 LeifArne Hope Einbæråsen 13 6429 MOLDE
363 0 Steinar Knoll Heerveien 11 L 1445 HEER
1930 Tore Kristoffersen Sankt Olavs gate 184 9407 HARSTAD
469 B Leif Litland Ortustranden 39 5143 FYLLINGSDALEN



Årsmøtet 2004 ble avholdt i historiske omgivelser på Vibrandsøy i Haugesund lørdag 8.mai kl. 1700.
Før årsmøtet var deltakerne med følge invitert til båttur. M/S Urter gikk fra Indre kai kl. 1200 og vi fikk en fin sjøtur i varmt
vårvær rundt Risøya og sørover Karmsundet til Kopervik og retur. Lokalavdelingen sørget også for servering av lapskaus m.m.

Årsmøtet hadde følgende sakliste:

1. Konstituering.

2. Årsberetning for 2003.
Årsberetningen for 2003 ble gjennomgått.

3. Årsbereminger fra lokalavdelingene for 2003.
Årsmeldinger fra lokalforeningene Østlandet,
Haugalandet, Bergen, Nordvest (Ålesund) og
Nordmøre ble gjennomgått.
Årsmøtet hadde ingen merknader.

4. Regnskap for 2003.

5. Styrets forslag til kontingent for 2005.

6. Styrets forslag til budsjett for 2005.

SKIPETNR. 2 - 2004

Referat fra årsmøtet i Haugesund 8. mai 2004

Per Alsaker ble valgt til dirigent.

Församlingen hadde ingen merknader.

Kasserer Leif Nordeide gjennomgikk regnskapet og
leste revisjonsberetningen.Regnskapet ble godkjent og
revisors beretning tatt til følge.

Styret fremmet forslag til uendret kontingent for 2005.
Forslaget ble godkjent av årsmøtet.

Styrets forslag til budsjett for 2005 ble gjennomgått
og godkjent.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap takker lokalföreningen Haugalandet for et særdeles flott og vellykket arrangement.

42 medlemmer deltok på årsmøtet som ble avsluttet kl. 1800.
Deretter var det hyggelig samvær med reker m.m. ut i de små timer.

etter sjøturen.

Per Albert Lund
referent

7. Valg.

8. Eventuelt.

Det forelå innstiling fra valgkomiteen om gjenvalg
av formann, sekretær, redaktør, valgkomite og revisor.

Disse ble valgt:
Formann:
Sekretær:
Redaktør:

Valgkomite:

Revisor:

Årsberetningen for biblioteket ble lest opp av formannen.

Hjemmeside.
Formannen orientert om NSS sin hjemmeside som nå
er kommet på nettet og rettet en takk til Terje Moen
for arbeidet så langt.
Formannen opplyste at hans og Arne Tandbergs
oversikt over skipsforlis vil bli lagt ut på nettet.
Årsmøtet drøftet deretter nettsidenes innhold og
framtid og ga sin tilslutning til oppretting av en
arbeidsgruppe bestående av følgende medlemmer
som skal jobbe med dette:

Trygve Eriksen
Terje Nilsen
Einar Sæter

Per Alsaker 1 år
Frode Folkestad 2år

Dag Bakka jr. 1 år
Dag Bakka jr 1 år
Terje Nilsen 1 år
AlfJ. Kristiansen 1 år
Harald Bjørkli 2år
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1572B Bertin Nilsen Postboks 44 5696 TYSNES
1666NM Nordmøre Museum Postboks 291 Kongens Plass (Storkaia 9) 6501 KRISTIANSUND
2152 Brynjar Ottesen Vesterlivegen 14 9013 TROMSØ
390 NM Dan Rodlie v/Ove Reiten Kvennberggate 16 6516 KRISTIANSUND
DK2037 Lars Skipevåg Herman Bangsvej 9 DK - 9300 SÆBY DANMARK
1627 Trygve Syvertsen Gamle Songevei 78 4842 ARENDAL
1302NM Roald Tangen Amundbergan 14 6518 KRISTIANSUND
1505 Kjell Birger Tjønnbekk Forsølveien 22 B 9600 HAMMERFEST
1868 Veteranskibet Rogaland Børehaugen 5 4006 STAVANGER
1488 B Brynjulf Østerbø Kirkegaten 6 5035 BERGEN
AX1923 Ålands Sjøfartsmuseum P.O.Box 98 AX-22101 MARIEHAMN ÅLAND

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)
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Selskap avd Bergen
Styret:
Per Albert Lund

Bjørn Djupevåg
Svein Thorgersen

Styret ble valgt på møte i lokalföreningen 14.februar
2002

Aktiviteter:

Det har vært holdt 4 møter i föreningen i 2003:

6. mars. lysbildekveld med bilder fra Bergen havn og
andre farvann.

24. april: Marius Thomassen besøkte oss med foredraget:
Utviklingen av Den norske Marine 1814-2000.

6. november: Glimt fra Freiholtz-samlingen (slides)

4. desember: Fjordabåter i krigstjeneste ved Halvor
Sperbund

Alle møtene ble holdt i Norges Fiskerimuseum sine
lokaler på Bontelabo. Frammøtet har vært ca. 20
personer hver gang

Økonomi:

Lokalföreningen har ikke hatt egne midler i året, men
møteutgiftene ha vært dekket av hovedforeningen.
Medlemstall: Lokalföreningen omfatter medlemmer av
NSS bosatt i Bergen og omegnskommunene, tilsammen
200 personer.

Møteplan NSS-Østlandet
Østlandsavdelingens møter 2004/05:
Lørdag 11. september kl 1100:

Lørdag20. november kl 1100

Hotell Maritim Galleriet

Lørdag 19. februar kl 1100

Årsmelding 2003
Norsk Skipsfartshistorisk

For NSS-lokatforening Bergen, 25.Januar 2004

Moss Sjømannforening

Tønsberg sjømanns förening,

Trolig Horten Sjømannsforening

Per Albert Lund

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP
NORDMØRE

NSS - Nordmøre / Aktivitet
En liten informasjon om aktiviteten her i Nordmørs

avdelingen kunne sikkert være på sin plass.

1. Referat fra konstituerende styremøte etter årsmøte/valg.
2. Program for høsten 2003.
3. Samarbeide med Nordmøre Museum.

Privatpersonen Alfred Beck og NSS - Nordmøre har
inngått en samarbeidsavtale med Nordmøre Museum
som inneholder to elementer.

a) Arbeide med å kartlegge trålerhistorien i
Kristiansund og Nordmøre i perioden 1930 -1963.
Det var da sidetrålere utelukkende.

Registering av mannskaper, intervjue de som i
dag lever og er i tilstand til å huske tilbake. Bilde
og data om hvert enkelt fartøy. Få dette samlet i
bokform. Dette er en viktig del av Kristiansunds
næringshistorie.

b) Delta i å systematisere arkivet til Storvik Mek.
Verksted som Nordmøre Museum har fatt hånd

om. Her ligger det i kortene at Museet også får
hånd om Sterkodder Mek. Verksted's arkiver, idet

dette verkstedet også er lagt ned.
Arbeidet er påbegynt med begge prosjektene.
For NSS - Nordmøre er dette viktig å være
deltaker i, her er vi på skipsfartshistorisk grunn.

4. Föreningen forsøker nå å utgi en Fjordabåtkalender
for 2004.

Vi presenterer her gamle fjordabåter på Nordmørs
fjordene. Vi har basert oss på annonseinntekter for å
få det til, men vi forsøker.

5. Vi er også enige med Nordmøre Museum om å
forhandle oss fram til en avtale hvor NSS - N skal
bidra til å utvikle Handelshuset Patrick Volckmar til å

få et maritimt preg/miljø i tilegg til det gamle
handelshusmiljø.
Föreningen har møtelokale der, og det er vårt ønske
om å utforme miljøet rundt oss som er bakgrunnen.
Over sommeren starter vi på denne prosessen, så får vi
se hva vi far til.

6. Ellers synes jeg at aktiviteten i föreningen har utviklet
seg veldig bra. Antall medlemmer som naturlig
tilhører denne lokalavdeling har vokst fra 15 da vi
startet, og til i dag 40 medlemmer.
Oppmøte på møtene har vært bra særlig det siste
halvår. Gjennomgående opp i 20 - 21 medlemmer.

SKIPETNR. 2 - 2004

Einar Sæter
formann
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August:

September; Backers Rederi.

Oktober:

November;

Desember.

Møtelokale:

Fra og med august-møtet er møtelokale: Nordmøre Museum,
Adr.: Storkaia 9, 3. etg, tlf. 71587000

Formann:

Sekretær:

Kasserer:

Temakalender fra , Ä

NSS - Nordmøre f flfi

Bilder og tekster om fjordabåtene \ .

som trafikkerte Nordmøre p  T j-jp^ipriir

Møter - Høsten 2004

Nordmøre Museum, Maritim avdeling.
- Verftshistorie.
- Trålhistorie.

v/ Dan Backer

«Titran - ulykken» 105 årig historie,
v/ Jørgen Strand.

Fregatt - prosjektet.
«De norske fregatter»

v/ Eivind Rodlie.

Julemøte.
Sosialt møte med julemat.

TiUitsvalgte for 2004:

Einar Sæter

Chr. Bræinsgt. 3
6508 Kristiansund
tlf. 71674887 / 40845855

E - post: e.saeter@c2i.net
Geir Kjønnøy
Thomas Aasgaardsgt.25
6507 Kristiansund
tlf. 71677267 / 71586180 / 93011013

E - post:
geir.kjonnoy@kristiansund.kommune.no
Eyvind Nisja
Storgt. 2
6509 Kristiansund
tlf. 71566740/71528080

nonm Styremedl.:

E - post: e-masage@frisurf.no
Styremedl.: Eivind Rodlie

Revisor: MagneJohan Grav

E — post: magne.grav@nktv.no
Valgkomite: Kjell Laugtug

Kalendergruppe for 2005 — kalender:

Ole Sager
Lars Guttormsensgt. 41,
6511 Kristiansund
tlf. 71676293/90672419

Garnvn. 14B
6515 Kristiansund
tlf 90548037

Tussebakken 3,
6511 Kristiansund
tlf 71673724

Fiauggt.43,
6509 Kristiansund
tlf. 71677616/99229614

E - post: laugtug@c2i.net
John Oscar Hanson
Aukrasanden
6480 Aukra.
tlf. 71174695/91384242

E - post: jhanson@online.no

Jørgen Strand
Rødsaneidet - Bremsnes

6530 Averøy
tlf.71512402/ 90737412

E - post: teddyeiendomas@runbox.no

Ole Sager
Lars Guttormsensgt. 41,
6511 Kristiansund
tlf 71676293 / 90672419

E - post: e-masage@frisurf.no
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Januar 2004;
M/S ARCTIC SWAN I (JXOK) (999/-/1987) ex ARCTIC SWAN - 02
ex REMØYTRÅL - 99 ex RINGVASSØY - 93 - fra Volstad Viking AS,
Ålesund til Arctic Eagle AS, Ålesund, omdøpt til ARCTIC EAGLE og
hjemsted endret fra Tromsø til Ålesund (M-10-A).
M/S BRAMO 2 (LKRZ) (113/132/1899/2003) ex VICTOR - 41 ex
PORS -43 ex FRAKTEMANN 3- 51 ex VERPEN -69 ex PROGAS 3
- 96 - fra Torgeirson AS, Kvaløysletta/Oslo ril Troms Fiskebåtrederi AS
c/o Maczymal AS, Tromsø/Oslo (T-262-T).
M/S BROTTSJØ (LNVI) (33/-/1968) ex SKARVHOLMEN - 96
ex SKUVINGEN - 91 ex SCANMAR II - 88 ex SKUVINGEN 87
ex H.SVENDSEN - 79 ex BRØDRENE - 39 - fra Multifisk AS,
Hammerfest/Melbu til Lenangen Fiskeriselskap AS, Nord-Lenangen/
Melbu (T-234-L).
M/S BRØDRENEV (LKGS) (38/-/1916/39) - fra Ørnar Sørvik, Sagvåg/
Ålesund til Segla AS, Fjordgard/Ålesund (T-86-LK).
M/S BØRVÅG (JXHW) (169/-/1968) ex VIKHEIM - 71 - fraArticus AS,
Senjahopen/Vardø til AS Øksnesfisk, Myre/Vardø (N-131-0). I februar
til Myre Havfiske AS, Myre/Vardø.
M/S GRETA ELIN (LDCI) (34/-/1947) exVÅGLY- 74 ex GARVINN
- 62 ex MONTU - 59 ex BUVIK - 48 - fra Partrederiet Norheim ANS
(Erling Norheim), Bulandet/Florø til Norheim AS, Bulandet/Florø
(SF-148-A).
M/S HAAKON ADELSTEN (LHXY) (112/-/1996) - Sørvågen Kys
tfisk AS, Havøysund/ Hammerfest, omdøpt til KRANSVIK JUNIOR
(F-486-M).
M/S HAVLINER (LHBU) (241/-/1978/88) - fra Oso-Ryba AS
Andenes/Harstad til Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Harstad
(F-ll-M).
M/S HELLSEGGA (LKIB) (72/-/1981) ex MOGUTT - 97 ex MYRE
BUEN - 94 - fra Ballstad Fiskeriselskap AS, Ballstad til Arilds Fiskebåtred
eri AS, Alta, hjemsted endret fra Florø til Hammerfest (F-66-A).
M/S HOPEN (LLRU) (2.652/1.200/2001) - fra Remøy Fiskeriselskap
AS, Fosnavåg/ Ålesund til Polhavet AS, Ålesund (M-l-HØ). I mars
slettet i merkeregisteret.

Omsetninger av fiskefartøyer M/S MAGNARSON (LEBS) (1.318/-/1971/73/76/82/84/85/95) ex
ELDJARN - 00 ex BØMMELØY - 94 - Magnarson AS, Torangsvåg/
Bergen, omdøpt til MAGNARSON II (H-28-AV).
M/S MARIANN (LDHD) (90/-/1969) ex SAILOR SENIOR - 03 ex
SAILOR - 03 ex GJØSUND - 89 ex SKJONGNES - 74 - fra Ann-
Mari AS, Tananger/Farsund til KjeøyAS, Røyksund/Farsund (0-14-F).
I februar omdøpt til KJEØY.
M/S NÅLSUND (LAME) (39/-/1963) - fra Jan Olav Jensen, Ramberg/
Svolvær ril Partrederiet Brødrene Arntsen ANS (Tommy Eivind
Arntsen),Napp/Svolvær (N-23-F
M/S RYSTADBUEN (EKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85
- fra Partrederi Grande & Karlsen DA (Tom Grande), Myre/Svolvær til
Rystadfisk AS, Bøstad/Svolvær (N-129-W).
M/S SEIDON (LLEX) (49/-/1964) - fra Grøningen Trål AS,
Kristiansund/Kopervik til Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Kopervik
(M-7-MD).
M/S SLAATTERØY (LIAB) (969/-/1952/67/70/72/97) ex VEST
VIKING - 03 ex ASTRID BAKK - 81 ex NEBB - 67 - Gardar AS,
Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til SLAATTERØY SENIOR (H-190-AV).
M/S STRAUMINGEN (LDNX) (40/-/1955) ex ARNE LONGVA
- 67 - fra Partrederiet Straumingen DA (Torstein Hansen, Hammer
fest), Ramberg/Svolvær ril Hansen Kystfiske AS, Hammerfest/Svolvær
(F-31-H).
M/S SULEBAS (JWPD) (72/-/1985/91) ex STAVE SENIOR - 01 ex
HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Lending Rederi KS,
Ytrøygrend/Florø ril Havstjerna AS v/Birger Grotle, Bremanger/Florø
(SF-7-B). I februar omdøpt til VISHOLM.
M/S T. HANSEN (LNWH) (81/122/1985) ex KIIL SENIOR - 03
ex JAMO JUNIOR - 98 - fra Partrederiet Straumingen DA (Torstein
Hansen, Hammerfest), Ramberg/ Hammerfest til Hansen Kystfiske AS,
Hammerfest (F-106-H).
M/S TRONDSKJÆR (LHHB) (82/-/1978) ex H.FAGERHAUG - 98
ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex SKAR
BAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81 - Partrederiet Tor Jørgen
DA (Torleif Herland), Kolgrov/Bergen, omdøpt til VIBEKE HELENE
(SF-19-SU).
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Nye Vea.fra polsk verft ved kai i
Vedavågen 5 mars iår sammen
med «gamle» Vea fra 1991,
fotografert av AlfJ Kristiansen
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M/S VONAR SENIOR (LJNQ) (306/255/1980/84/87/91/93) ex VO
NAR I - 02 ex VONAR - 02 - fra P/R MS Vonar Sigmund Finnøy ANS
(Sigmund Finnøy), Fiarøy/Molde til Finnøy Havfiske AS, Harøy/Molde
(M-88-SØ).

M/S ÅKRABUEN (LFGT) (82/-/1972) - fra Øyvind Valø, Rørvik/
Stokmarknes til Kristerson AS, Rørvik/Stokmarknes.

M/S ÅRVIKFISK (LEAR) (124/-/1971/84/85) ex ALFREDSON - 99

- Årvikfisk AS, Årviksand/Tromsø, omdøpt til SKJERVØY-VÆRING
(T-149-S). I februar ble adressen endret til Skjervøy, hjemsted fortsatt
Tromsø.

Februar 2004:

M/S BØGUTTEN (JWVU) (75/-/1958/91/95/01) ex GANGSTAD
JUNIOR - 02 ex GANGSTAD - 01 ex UTVIK SENIOR - 00 ex CER
TINA - 95 ex DANIEL JOHAN - 89 ex ASBJØRNSON - 87 ex NOT
BAS - 77 ex STROMOYVÄG - 69 - fra Bøgurten AS, Bø i Vesterålen/
Sortland til Max-Viking AS, Hauglandshella/Sortland (H-68-A). I mars
til Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke, omdøpt til SJANSE og
hjemsted endret fra Sortland til Florø (SF-47-SU).

M/S DENALI (LFBA) (41/-/1956) - MS Solvik Skjalg Frode Andre
Grindhaug, Åkrehamn/Egersund, omdøpt til SOLVIK (R-60-K).
M/S FAGERVOLL (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/96/99) ex

ÅKERØY - 02 ex MALMEN - 00 - fra Fagerøy AS c/o Ingrids Reg
nskapskontor, Skodje/Sandnessjøen til Fagervoll Havfiskeselskap AS,
Skodje/Sandnessjøen (M-75-SJ).
M/S FRØYANES JUNIOR (LJCM) (897/-/1998) - fra Frøyanes AS,
Stadlandet/Måløy til Veststeinen AS c/o Per Ivar Sundsøy, Kalvåg/Måløy,
omdøpt til VESTSTEINEN (SF-22-B).
M/S GAMBLER (JWUJ) (57/-/1982) - fra Kystfisk AS, Måløy til Kystfisk
Nordvest AS, Måløy (SF-42-V).
M/S GRØNHOLM SENIOR (LMBV) (161/-/1961/02) ex VIKINGEN
- 02 ex VEGAS - 01 ex SVANVIK - 01 ex STÅNGSKÄR - 97 ex CAR
IBBEAN - 79 ex BANDIT - 77 ex KAKIANN - 74 ex GULLBORG

- 74 ex JANE BRUUN - 72 ex VIKINGEN - 70 - fra Grønholm MS
Fiskebåtrederi c/o Inge Jonny Solesvik, Nordstrøno/Haugesund til Grøn
holmfisk AS, Vesterøy/ Haugesund (0-52-H).
M/S HADSELVÆRING (LFVN) (99/-/1966/83/92) ex SKJONG
HOLM - 95 ex SKAREGG - 76 - fra Partrederiet Leif og Rainer Jo
hansen DA (Leif Johansen), Melbu/Florø til Meløyfjord Fiskeriselskap
AS, Halsa/Florø (N-128-ME).

M/S HAVBJØRN (LHEO) (479/554/1966/71/76/90/02) exSONTOR
- 03 ex KROSSFJORD II - 01 ex KROSSFJORD - 00 ex GULLSTEIN

89 ex ELGO - 85 ex KARL ANDREAS - 81 - Havbjørn AS, Skodje

Skarstein Junior og Nautik Star
under hoggingpå Eldøyane,
Stord, fotografert 8. desember
2003 av Svein Thore Sønstabø.

Se også under Observasjoner

c/o Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy/Ålesund, omdøpt til HAVB
JØRN I (M-201-SJ). I mars til Partrederiet Solvår (Ivar Martin Alvsvåg),
Bremnes, hjemsted endret fra Ålesund til Haugesund (H-201-B). Deretter
til Partrederiet Toftøysund II ANS (Ivar Martin Alvsvåg), Bremnes. Senere
slettet i merkeregisteret.
M/S HAVBLIKK (3YRS) (24/-/1960) - fra Samuel Kelt Sellevold, Dver

berg/ Sortland til Øksnes Kystfiske AS, Myre/Sortland (N-74-0).
M/S KVALSKJÆR (JWTN) (423/-/1958/86/87/89) ex GOLLENES
- 98 ex DROTLAND - 89 ex VESLEGUT - 81 ex VÅRØY - 69 ex

VARDØTRÅL - 60 - AS Kvalskjær, Fosnavåg/ Ålesund, omdøpt til
KVALSKJÆR I (M-l 12-SJ) deretter til Havbjørn AS, Skodje c/o Ingrids
Regnskapskontor AS, Ellingsøy/Ålesund, omdøpt til HAVBJØRN.
M/S KVITINGEN (LLBF) (42/-/1943) - fra Strandby Havfiske AS,
Senjahopen/ Kristiansund til Sænes AS (Senja Maritime Kompetanse
AS), Senjahopen/ Kristiansund (F-13-BD).
M/SODDHOLM (LKPS) (27/-/1906) ex FORSØK-fraNorvald Arne

Glesnes, Glesvær/ Kristiansund til Lurøyfisk AS c/o Økonor Bergen West
port AS, Bergen/ Kristiansund (N-l 1-L).
M/S OLE-GUNNAR (LHSS) (120/-/1995) ex BJØRN ROALD - 02 ex
BRATTSKJÆRI - 01 ex BRATTSKJÆR- 01 - fra Lofoten Fiskerier AS,
Rørvik/Namsos til Lovundværing AS, Lovund/Namsos (N-3-L).
M/S RAVNFJORD (LJSY) (398/-/1999/02) ex SKJONGHOLM - 02

- fra Ellingvåg & Langvik AS, Averøy/Kristiansund til Knut Ellingvåg og
Sønner AS, Averøy/ Kristiansund (M-86-AV).

M/S RISØY (3YKL) (23/-/1959) - fra Mikal Solhaug, Tana/Vardø til
Røstad og Sønn ANS (Daniel Bertinussen), Mehamn/Vardø (F-39-G).
I mars til Mikal AS, Tana/Vardø (F-51-TN).
M/S RØDØYVÆRING (LFWF) (263/-/1977/87/97) ex BOANESFISK

- 97 ex MAX-KÅRE - 84 - fra Rødøy Fiskebåtrederi AS, Rødøy/Bodø til
Meløyfjord Fiskeriselskap As, Halsa/Bodø, omdøpt til MELØYFJORD
(N-300-ME).
M/S SINGELTIND (LAGO) (69/-/1959/80/95) exNORDBØEN - 01

ex JAN-YNGVE - 96 - Skartind AS, Skjervøy/Tromsø, nytt fiskerinr.
(T-214-S).
M/S TOFTØYSUND (LENP) (399/--/1977/85/87/98) - fra Partrederiet

Toftøysund ANS (Harald Natterøy), Urangsvåg/Haugesund til Partred
eriet Solvår (Ivar Martin Alvsvåg), Bremnes/Haugesund (H-202-B).
M/S TOR KRISTIAN (LNMC) (49/-1955) ex PER ROALD - 73 ex

JARO - 68 - fra Brødrene Hansen AS, Nordvågen/ Hammerfest til Nor
dkapp Fiskebåt Rederi AS, Honningsvåg/Hammerfest (F-86-NK).
M/S TÆLAVÅG (LFNB) (344/-/1977/83/88/00) ex HONEY DEW

- 77 - fra Svanodd Rederi AS, Tjørvåg/Bergen til Øyliner AS, Averøy/
Bergen (M-59-AV).
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M/S VASSTIND (LDTA) (33/-/1964) - fraTorg Invest AS c/o Kristian
Gundersen, Ålesund/Tromsø til Partrederi Sveøy Jr. DA (Karl Inge Vold
sund), Bølandet/Tromsø (M-164-HØ). Videre tilbake til Torg Invest AS,
Valderøy/Tromsø (M-109-G).
M/S ØKSNESFISK 1 (LMZS) (563/325/1974) - fra AS Øksnesfisk,

Myre/Sortland til Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-448-0).

Mars 2004:
M/S AMOR (3YRI) (43/-/1960) ex KLAUSSEN SEN. - 80 ex KARL

ERLING - 73 - fra Arnt Roald Seljevoll, Øksfjord/Hammerfest til Skrov
nesfiskAS, Båtsfjord/Hammerfest (F-31-BD).
M/S BØRGESON (LEIZ) (60/-/1969) ex ALAKSANDER VIKING - 03
ex NORDSANDVÆRING - 00 ex AUD JOHANNE - 86 ex MONA
HELENE - 82 - fra Børgeson Kystfiske AS, Husbysjøen/Melbu til Terje
Viken, Roan/Melbu, omdøpt til WIW1 (ST-5-R).
M/S CARMONA (LIOZ) (192/180/1982/97) ex FJÖLNIR - 94 ex
GARDEY - 91 ex LASIRY - 87 - fra Storvik ANS (Jan Inge Storvik),
Smøla/Kristiansund til Storvik Shipping ANS (Jan Inge Storvik),
Smøla(Kristiasund (M-333-SM).
M/S FISKHOLMEN (LGHG) (85/-/1955/84/85/86/92) ex NYBRUSE

- 92 - fra Vikafisk AS, Florø til Partrederi Radio DA (Steinar Nekkøy),
Florø, omdøpt til RADIO (SF-9-F).
M/S GIMSØYTRÅL (LMFG) (138/-/1983/92) ex KNAUSEN - 99 ex

SULEJENTA - 92 - fra Gimsøytrål AS,Gimsøystmd/Svolvær til Broch
mann AS, Havøysund/Svolvær (F-42-M)

M/S GULAFJORD (LJNR) (32/-/1916) - fra Arild Sekkingstad, ?/
Kristiansund til Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/Kristiansund
(SF-330-SU).

M/S GULARØY (LLIL) (91/-/1982/89) - Gularøy AS, Averøy/
Kristiansund, omdøpt til GULARØY I (M-22-AV).
M/S KENTY (LIRP) (199/-/1959/88/90) ex MERETE LAU - 79 - Havb

jørn AS c/o Ingrids Regnskapskontor, Ellingsøy ril Frank Nesvåg, Hauge
i Dalane, hjemsted endret fra Ålesund til Egersund (R-34-SK).
M/S KROSSFJORD (LNXT) (644/-/1968/82) ex HAVGLANS II - 00

ex HAVGLANS - 99 - Knut Gunnar Hamre, Steinsland/Bergen, omdøpt
til KROSSFJORD I (H-20-S)

M/S KYSTFISK (LDYW) (127/-/1991 /91) ex EVA LOVISE -00 - Kyst
bas AS, Havøysund/Vardø, omdøpt til KYSTFISK JR. (F-63-M).
M/S LANGVA (LIYY) (1.428/-/1995) ex GUNNAR LANGVA - 03

ex SERENE - 97 - fra Gunnar Langva AS, Ålesund til P/R Solvår (Ivar
Martin Alvsvåg), Bremnes, omdøpt til SOLVÅR VIKING og hjemsted
endret fra Ålesund til Haugesund (H-489-B).
M/S LEINEBRIS (LIWR) (935/—/1997) - fra Partrederiet Leinebris

(Paul Harald Leinebø, Leinøy), Moldtustranda/Ålesund til Leinebris
AS, Fosnavåg/Ålesund (M-505-H0).

M/S LIAFJELL (LIRW) (1.102/-/1997) ex LIGRUNN - 00 - fra Libas
AS, Straume/ Bergen til Havdrøn AS, Hjellestad/Bergen, omdøpt til
HAVDRØN (H-81-BN).

M/S LIBAS (LLBT) (2.190/—/2000) - Libas AS, Straume/Bergen, omdøpt
til LIGRUNN (H-75-F).

M/S MOT JUNIOR (JXGR) (47/-/1959) - fra Terje Viken, Roan/
Trondheim til Børgeson Kystfiske AS, Husbysjøen/Trondheim (STY
RS)

M/S NORDKYNFISK (LJYT) (387/-/2001) - fra Nordkynfisk AS c/o
Senja Kompetanse AS, Båtsfjord/Vardø til Vidjenes AS, Båtsfjord/Vardø,
omdøpt til KILDIN (F-66-BD).
M/S RADEK(JWLD) (108/-/1985/87/94/97/01) ex VESTREFISK - 02
ex SJØGLANS -97 ex TOM IVAR -94 ex MARØY -91 ex CAMPELLA
- 88 - fra Radek AS, Bekkjarvik til Gularøy AS, Averøy, omdøpt til GU
LARØY og hjemsted endret fra Bergen til Kristiansund (M-124-AV).
M/S ROBIN HOOD (LEOP) (98/-/1966) ex P.J.SENIOR - 01 - fra
Ryvoll Jr. ASSommarøy til Barsund AS, Hammerfest, hjemsted endret
fra Tromsø til Hammerfest (F-153-H).
M/S SOLVÅR VIKING (LIVI) (508/171/1988/89/97/98) ex ASTRID

- 97 - Part-rederiet Solvår (Magne Alvsvåg), Bremnes/Haugesund, omdøpt
til SOLVÅR JR. (H-81-B).
M/S SØRBAS (LFWV) (44/-/1956) ex FJORDBAS - 99 ex LIA

SKJÆREN - 68 - fra Sørbas AS, Ellingsøy/Bergen til Nordnes Kystfiske
AS, Valderøy/Bergen (M-184-G).
M/S TEMPO (3YJZ) (24/-/1959) - fra Frode Jensen, Søgne/Egersund
til AlfJohan Tønnesen, Flekkefjord/Egersund (VA-34-S).
M/S TORBAS (LAXZ) (918/-/1941/68/83/97) ex HUNDVÅKØY I
- 02 ex HUNDVÅKØY - 01 ex FLØMANN - 99 ex HAREIDINGEN
- 71 ex R.7 - 68 ex BUSEN 6 - 60 ex STAR I - 55 ex KOS 25 - 47 ex

TIROL - 45 - Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund/Hammerfest,
omdøpt til TORBAS JR. (F-12-M).
M/S TORE JUNIOR (LFWS) (214/-/1966/83/88/97) ex UTVIKJUN

IOR - 70 - fra PartrederietTore Junior DA (Svein Molnes), Vigra/Ålesund
til Øybuen AS, Elnesvågen/Ålesund (M-9-F).
M/S TORJO (LNYW) (90/-/1970/99) ex VIKEN SENIOR - 96
ex FRØYBAS - 94 ex KNAUSEN - 92 ex NORDGRUNN - 90 ex

TVERRBERG - 86 ex BJØRN TORE - 85 - fra Torjo AS, Havøysund/
Hammerfest til Sørvågen Kystfiske AS (Knut Kransvik, Sørvågen),
Havøysund/Hammerfest (N-186-MS).
M/S TRÆNAFJELL (LLPO) (42/-/1970) ex HITTERVÆRING - 97
ex SKÅKBØEN - 92 ex ØYASKJÆR - 83 ex MEFJORDBUEN - 74
- Trænafjell AS, Træna/Sandnessjøen, nytt fiskerimerke (N-99-TN).
M/S TØRNSKJÆR (LELS) (99/-/1977) ex BRITT-ANITA - 88 - fra
Oddvar Nes AS, Botnhamn/Tromsø til Geir Skare, Utsira/Tromsø
(R-l-U).

Skotske Research ble i januar innkjøpt til
Austevoll som nye Slaatterøy, her
fotografert etter slippsettingpå Mjellem &
Karlsen 23. januar 2004.
Foto AlfJ Kristiansen
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Nor-Cargo
Fredag 11. juni kl. 10.25 ankom «Sunnmøre» som første skip til
den nye Nor-Cargo terminalen i Jekteviken. Hun avgikk sørover
utpå ettermiddagen. Vel en time senere kom «Nordfjell» som skip
nummer to, og hun forhalte til gamlekaien, Frieleneskaien noen
timer senere for lasting og videre ferd nordover.

«Karmsund» var på verksted hos Wärtsilä på Rubbestadneset
fra kvelden 11. april - 20. april for diverse maskinarbeid. Vanlig
rutetur på N.Norge ble innstilt. I stedet gikk båten spesialtur til
Brevik / Vollsfjorden og låstet for Molde / Ålesund. Båten var i rute
igjen 27.4 i Tananger.

«Tungenes» ble doksatt ved GMC/Skjeret i Stavanger 27. februar.
Båten er som tidligere meldt solgt til Filippinene uten navneendring.
Fredag 5.mars ble hun utdokket ved 16.30-tiden og forhalt vha.
«Belos» og «Haandy» til Bekhuskaien i Stavanger. 29. mars kl. 20.00
forlot skipet Stavanger og seilte til Tønsberg for å laste nødhjelp
sutstyr for Karibien. 31. mars lå hun i Tønsberg og avgikk 1. april.
Observert i Esbjerg S.juni. Etterpå skulle hun tilbake til Europa og
laste for Singapore. På Filippinene skal båten gå i gjødselfart med
paller mellom Thailand, Vietnam og Fillippinene.

«Nordvåg» er solgt til Sæskip EHS i Reykjavik. Hun har endret
navn til «Jaxlinn». Er NIS-registert med Grimstad som hjemme
havn. Skal seile i kystrute på Vest-Island. Båten ble tatt ut av rute i

Tananger 25. mars. Lørdag 27. mars i 13.30-tiden var det avgang til
Aalborg for og laste full båt med sement. Mandag 29. mars lå hun
til ankers i Aalborg og ventet på kaiplass. «Jaxlinn» forlot Aalborg 1.

m

Søstrene Nordvær og Sunnmøre i Bergen, 28. mai 2004, foto Frode Folkestad

m

i

april for seilas direkte til Island. Hun ankom Reykjavik 6. april

kundenes AS (Ervik Shipping AS m.fl.), Egersund, har kjøpt side
portskipet «Stenfjell» og gitt henne navnet «Nordvik».

Skipet tilhørte rederiet Tordenskjold i Bergen og ankom verkst
edet på Rubbestadneset 26. august 2002 for motor-reparasjon. Hun
var ferdig reparert og var på prøvetur i slutten av oktober 2002, men
ble deretter liggende på utsiden av flytedokken hos Wartsila.

Som «Nordvik» skal seile hun nå mellom Vestlandet og Polen i regi
av Nor-Cargo. Hun erstatter «Nordvåg» som ble solgt til Island.
Hun ble formelt overtatt 3. mars kl. 14.30. 10. mars kl. 07.20

ankom hun Egersund fra Rubbestadneset. Egersund-firmaet MSI
- Marine Services International skal stå for teknisk drift.

Mandag 29. mars kl. 1800 avgikk «Nordvik» fra Egersund. Hun
gikk til Parnu i Esdand hvor hun ankom 1.april for å laste torv til
Køge i Danmark. Hun avgikk 2. april om ettermiddagen og seilte til
Danmark. Avgikk Køge 6. april. Var i Swinoujscie 7. april og startet
da Polen-ruta. Anløp Moss og Drammen 10. april.

Sea-Cargo
«SC Nordic» seiler i Østersjø-fart mellom St.Petersburg og Ård
alstangen / Sunndalsøra. Sea-Cargo har en ett-årig avtale med
Hydro. Hun ble observert på Hustadvika nordgående lørdag 1. rnai.

8. april losset «Cometa» ut i Bergen om kvelden og gikk direkte
til verksted i Gdynia. Hun ankom Nauta Shiprepair Yard 11.april
om kvelden. Skipet var inne for rutinemessig vedlikehold. Onsdag
21. april på morgenkvisten var det avgang direkte til Odda. Fredag
23. april på formiddagen var skipet tilbake i Odda og låstet. Bergen
ble sløyfet på denne rundturen og skipet seilte Odda — Tananger
— Immingham osv.
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Kyst-Linjen
6.mai fikle «Baltic Fjord» motorhavari ved Florø. Først ble båten
slept til Kleven i Ulsteinvik, deretter slept til Fosen Mek. og var
forventet ferdig omlag 19. juni. «Terningen 2» og «Baltic Star» har
vært avløsere på ruta.

Stjørdal Sjøtransport
Gamle «Torello» har skiftet navn til «Baltic Star». Det skjedde
17.02.04. Hun seiler nå for Baltic Line hovedsaklig mellom Dan
mark og Vest-Norge.

Zahl Transport/Green Reefers
ZT og GR har startet ny fraktrute Bodø -Tromsø - Svalbard. Første
tur gikk 1. mai fra Bodø med «Green Atlantic» til Svea og Longyear
byen. I Svea låstet skipet tunnellutstyr for Hafnafjordur på Island.
Etter retur til Bodø gikk skipet til Island og losset tunnellutstyret.

Tur to gikk fra Bodø 2. juni og natt til 4.6 fra Tromsø med
«Green Ice». Hun var tilbake i Tromsø 11.6 på morgenen. Det
er hovedsaklig «Green Atlantic» som vil bli benyttet, men «Green
Ice» og «Green Flake» vil gå noen av turene. Det blir avgang Bodø/
Tromsø hver tredje uke og siste båt er satt opp til 25.11 fra Bodø.

Det gods hovedsaklig for Entrepenør Leonard Nilsen, Store
Norske og Skanska Norge ruten er basert på.

Arktisk Marin/Nor-Cargo Tromsø
«Norbjørn» avgikkTromsø om kvelden 29.februar i rute til Svalbard.
Dette var årets første tur. Båten seiler avgang hver 14. dag fraTromsø
med første tur 29.04 og siste tur er oppsatt fra Tromsø 25.11.

Hammerfest Kysttransport
CTG-båten «Barøy» har lagt på verksted i hele mai hos Båtbygg på
Raudeberg for vårpuss m.m. Lå der fremdeles 11.6.

Jotunheim solgt to ganger
Etter lang tid ved kai i Molde ble «Jotunheim» solgt til Almena
Corp. i Istanbul på «hire-ourchase»-basis, hvor MRF skulle stå som
eiere av båten inntil kjøperne hadde betalt. Meningen var at den
skulle gå under Malta-flagg mellom Svartehavet og Middelhavet.

Båten var hos Langsten AS i Tomrefjord for klassing mm. Seilte
fra Tomrefjorden 13. februar til Harwich i England, ankom 16.
februar. Der ble båten tatt i arrest, og salget strandet.

«Jotunheim» ble så solgt til nye eiere. Hun har fått nytt navn,
«Viking» av Kingstown og seiler under St.Vincent flagg. Ny eier
er Derri Shipping Inc. Driftsselskap er Lumar (Odessa) S.A. iflg.
Lloyds register. Hun ble observert i Istanbul i uke 20.

Onsdag 19. mai ankom «Gamle Salten» på kvelden til Festnings
kaien i Bergen. Torsdag 20. mai kl. 11.15 ca. kastet hun loss og gikk
nordover til Sognefjorden på medlemstur. Lørdag 22. på ettermidda
gen var hun tilbake i Bergen. Søndag 23. mai om morgenen var det
avgang fra Festningskaien med retur til Stavanger samme kveld.

Mandag 31.mai Id. 09.00 var det felles avgang fra Strandkaien i
Bergen kl. 09.00 for «Granvin», «Bruvik» og «Midthordland». Alle
tre seilte på fjordabåtutflukt til Bekkjarvik kl. 12.45 med diverse
anløp undervegs. Returen gjekk frå Bekkjarvik kl. 15.30 med
diverse anløp på retur til Bergen.

«Oster», «Granvin» og «Atløy» tok del i Torgdagen i Bergen
lørdag 12. juni.

«Bruvik» starter sesongen med søndagsturer til Modalen, 6.juni.
Båten går turen i juni, juli og august. Ellers har båten hatt mange
oppdrag i juni måned, og vært i aktivitet hver dag.

«Oster» har en del oppdrag i vår og sommer. Se lagets hjemme
side.

«Byfjorden» ex. «Bjarting» ex. «Aldra» (1973) er solgt fra Hjorte
seth Shipping i Bergen til Arvid Bertelsen i Haugesund, formelt
omreg. 13. april.

«Lady Anne» er innkjøpt i slutten av april av Hjortseth Shipping,
Bergen. Båten har de siste årene gått i turistfart i Sogn for Robinson
Cruise. Hun vil bli benyttet til charteroppdrag.

16. april ble «Ringnes» reg. solgt til Viking Cruise Sognefjord
AS i Vik.

GPH Båtturer AS på Nordnes i Bergen har i starten av mai
overtatt «Eitrheim». Denne båten har de siste årene gått i turistfart
i Oslofjorden.
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Fra Trondheim har det

tradisjonelt vart drevet
regulære seilinger nordover,
ogfremdeles harJon Berg
sin linje mellom Trondheim
og Hammerfest. Sideport
båtene Sveafjell, Sveaf
jord og Svealand vedJon
Berg-terminalen i Nyhavna,
Trondheim
5. mars kl 1105.
Foto Vegar A Hansen
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Säförsvinner også gamle

Hardangerfjord fra norske

farvann.

Frode Folkestad har passet

pä mens Darli av Rijeka

förlåter Bergen lørdag 3.

april kl 1615 pä vei mot

varmerefarvann.

«Brand» kom til kai hos Mjellem & Karlsen Verft på Marinehol
men i slutten av mars 2003. Båten kom då frå Westcon i Ølen der

båten hadde lagt siden omlag 1 .januar 2003. 4-5. februar var båten
på slipp på Marineholmen for inspeksjon i forbindelse med salg til
Dami Boat i Rijeka, Kroatia. Nytt navn er «Darli» av Rijeka.

Om ettermiddagen 1. april var «Darli» ved Esso Skålevik for
bunkring. Lørdag 3. april kl. 15.32 avgikk «Darli» fra Marine
holmen, seilte sørover vanlig led og passerte Sotrabrua kl. 16.15.
Ferden gikk sør Kobbeleia og ut Korsfjorden der skipet kvittet los
ved Viksøy. Derfra seilte båten videte mot sitt nye hjemland.

«Viking Polaris» ex. «Brand Polaris» kom tilbake til Vegsund slipp
22.9 fra Grønland. Her låg båten uvirksom en tid mens eierene job
bet med å skaffe nye oppdrag. Noe senere ble båten flyttet til Larsnes
Mek. Verksted hvor hun fortsatt ligger uvirksom. 31. mai ble hun
observert til kai i Hasund som ligger like i nærheten av Ulsteinvik.

Selskapet Sjøbussen SUS har kjøpt gamle «Helgeland» hjem til
Sandnessjøen. Hun ble overtatt 5. april av de nye eierselskapet.
Nytt navn blir «Gamle Helgeland». Båten ble bygget på A/S Stord
i 1954 og seilte som passasjerbåt på Helgeland fram til 1977.1 kys
tvaktarbeid frem til 2003. Båten kom tilbake til Sandnessjøen 13.
mai. 8. juli er det på dagen 50 år siden ex. M/S «Helgeland» kom
til Sandnessjøen for første gang.

Lørdag 8. mai ble «Gorine» ex. «Pibervigen» ex. «Hamarøy» slept
fra Kristiansand til Danmark for opphugging.

Denne båten var bygget ved Trosvik Verksted i Brevik og levert
i 1951 til Saltens Damp. Opprinnelig var den 399 brt, men ble i
1961 forlenget til 457 brt. Båten ble solgt til Oslo i 1982 og mistet
etterhvert sertifikatet og ble stasjonært restaurantskip. Fra ca 1996
liggende i Kristiansand, hvor dte ikke ble noen suksess.

«Langøysund» gikk på grunn mandag 31. mai kl. 15.30 i Ymer
bukta ytterst i Isfjorden på Svalbard. Alle passasjerne ble evakuert
og ftaktet til Longyearbyen med to helikopter. «Nordsyssel» var
fremme ved havaristen ved 19-tiden. Første helikopteret hadde
med ekstra pumpeutstyr. Båten hadde bare mindre skade og vha.
pumper holdt den seg stabil. «Langøysund» ble assistert tilbake til
Longyearbyen av «Nordsyssel».
Etter midlertidig tetting avgikk den 2. juni Longyearbyen for
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retning fastlandet. Her skal båten slippsettes og repareres før hun
vender tilbake til Svalbard.

«Leonora» av Sortland, ex. «Norvakt» ex. «Mårøy» (1959) ble i
april 2003 overtatt av Vestfjord Cruise AS i Tysfjord. Dette er en
gammel rutebåt fra Finnmark som senere ble bruksvaktfartøy for så
og havne som ekspedisjonsbåt med base i Svolvær / Henningsvær.
I fjor ble båten benyttet til fisketurer og hvalsafari i Tysfjord for
turister. Hun var også en tur innom Bergen i fjor på tur nordover.

12. april var båten innom Ålesund på tur til Shetland. 27. april
om ettermiddagen var «Leonora» innom Bergen for et kort stopp
på veg nordover igjen.

11. april ble gamle «Tamsøy» observert i Santa Cruz på Tenerife.

«Polargirl» ex. «Tanahorn» (1962) er en gammel FFR-båt som nå
benyttes til turist-trafikk. Skuta avgikk Tromsø 4. juni til Svalbard
hvor hun skal være i to måneder. «Hjemmet» ex. «Sjona» (Helge
landske) ex. «Årøy» (FFR) förlåter Sandnessjøen onsdag 16.juni på
sin ferd til Karibien. Gunnar Sanden fra Alversund overtok båten

i august 2003. Han vil bruke båten som bosted i St Croix i US
Virgin islands. Hun vil fortsatt være reg. i Sandnessjøen.

«Glommen» ex. «Østfold» ex. «Skule» ex. «Sørøy» (1948) er solgt
til Zanzibar. Etter mange år som skoleskip ble hun i juni/juli 2003
overtatt av Karen Øye på Jørpeland og lagt til kai på Botne ved
Jørpeland. Båten ble slettet i skipsreg. 28. mai og ventes å avgå in
nen kort tid. Megler for salget var Morten Schei i Svelvik og Magne
Risa på Sandnes.

Hurtigbåten «Aurlandsfjord II» skal seile på hvalsafari utfra
Sommerøy i perioden 15. juni -31. juli. Seilasen blir ut til Malangs
djupet, en tur på 30 minutt fra Sommerøy.

«Aurlandsfjord II» har vært brukt til ulike oppdrag siste årer. Ho
har bl.a. gått på Melkøya ved Hammerfest i personelltransport,
vært avløser for OVDS i Tysfjorden, vært på Stord i personelltrans
port mellom verftet og ein plattform som låg utpå.
Nylig har båten vært i Kabelvåg og skiftet maskin.

Båten var i Tromsø torsdag 3. juni og fredag 4. juni var det hval
safari med et spansk reiseselskap. Hun ble observert 10/6 ved
Tromsø Skipsverft. Oppstart av turer blir 15. juni.
«Aurlandsfjord II» er eiet av Svein Rune Vindedal i Aurland.
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I slutten av februar 2003 ble den gamle TFDS-ferja «Kågen» solgt
til Norsk Boawikling og Auksjon AS i Bodø. Ferja var planlagt vi
deresolgt til Karibien. Fl un ligger nå i Nygårdssjøen sør for Bodø
I skrivende stund har vi fatt opplyst at hun mest sannsynlig blir
solgt innenlands i Norge.

Maritime Mobil Havervice AS, tidl. Skjervøy Skipsservice avd.
Flavservice eier «Havservice I» ex. «Malangen» (TFDS).

Hun er fortsatt i drift med bl.a. oppdrag på Snøhvit-anlegget
ved Hammerfest. Torsdag 5.februar var hun innom Tromsø et kort
stopp i 10.00-tiden på veg nordover. I vår er hun også observert
innom Bergen.

«Havservice II» ex. «Kifjord» (FFR) solgt til samme eier i Kari
bien som har ferja «Bø», nå «Bo I». Den har fatt navnet «Bo II» av
Portsmouth. (J7AG7), observert i Tromsø id.november. Ankom

Egersund 23.11 kl. 10.55 og gikk videre 30.11 Id. 08.00 og sørover
til sitt nye hjemland. Hun skal ha base i St.Kitts og seile derfrå til
Nevis.

I mappen i skipsreg. fant rutebåtredaktøren en seilingstillatelse
fra skipsreg. i Dominica. Den gjaldt for overfart mellom Egersund
og St.Kitts i tiden 14.-28.11.03

26.11.03 ble ferja overført fra Sparebanken Finans N.Norge til
Norsk Boaavikling & Auksjon AS i Bodø. Slettet 03.12.03 kl.
09.00 i norsk skipsregister.

Iflg. Skipsreg. er ny eier Sakara Shipping Company Ltd., St. Kitts,
West Indies, Basseterre. Ny «manager» er Saga Shipping & Trading
Nevis Ltd. «Bo II» skal erstatte «Bo I».

Helgelandskes «Renga» ex. «Tomma» (1973) er solgt til Galadriel
S.A. i Rotterdam. Hun har beholdt navnet, men skiftet flagg til
St.Vincent.

Hun var sist eiet av Mathisen Fiskebåtrederi AS i Havøysund.
02.12.03 ble hun overført til Norsk Boavikling & Auksjon i
Bodø.

12.01.04 ble hun slettet i Skipsreg. som solgt til Galadriel S.A.
Ferja lå en stund i Tananger. 10. januar gikk den fra Tananger

ankom Egersund samme ettermiddag. Hun forlot Egersund
søndag 1.februar ved 08.00-tiden, og la ut på sin lange reise til
Karibien.Hun skulle til Curacao og skal gå i daglig rute mellom
Curacao og Bonaire (Nederlandske Antiller).

Ferja «Fiskebøl», ex Nordtrafikk, er seld til Vest-Afrika. Siste nor
ske eier var Artic Blue AS på Stokmarknes. (Chriship, Sortland
kjøpte henne fra Nordtrafikk for omlag to år siden). Slettet i norsk
register 21.11.03

Nytt navn «Nadine Corlett», eiet av Martin Frank Corlett fra
Isle of Man med base i Portugal, reg Sao Tome & Principe.

Ferja kom til Bergen lørdag 20.desember 2003, avgikk 22.
januar ca.kl. 07.15 og gikk til kai ved Nattrutekaien på Leirvik,
Stord samme ettermiddag i 14.30-tiden.

Ferja gikk videre fra Leirvik lørdag 24.januar om kvelden til
Falmouth i England for bunkring. I Portugal skal den 38 år gamle
ferja pusses opp og males lyseblå før hun går videre til Sao Tome via
Kanariøyene og Kapp Verde-øyene. Ferja skal inn i trafikk mellom
øyene Sao Tome og Principe i Guineabukten.

Nesodden - Bundefjord D/S (NBDS)
I forbindelse med at hurtigbåten «Prinsen» var på verksted gikk
gamle «Sagasund» ex. «Tyrihans» avløsning i slutten av mars / beg.
av april på ruta Lysaker — Nesoddtangen.

Oslofjord-Tunnelen stengt
Fra mandag 19. januar ble det satt opp passasjerferge for arbeids
reisende mellom Drøbak og Storesand på Hurum. Det er Skifte
Eiendom, som driver fergeforbindelse mellom Drøbak og fors
vars-anlegget på Oscarsborg, og som skal sørge for 8 daglige turer
mandag - fredag så lenge Oslofjordtunellen er stengt.

Fra 17/2 ble MF «Hurumferja» satt i fart mellom Storsand og
Drøbak mellom 06 - 19. Passasjerferje gikk mellom Drøbak og
Storsand 06-0830 og 1530-1730 tirsdag 17.2. Ellers er planen at
passasjerferga går i helgene og bilferja hverdagene så lenge Oslof
jord-tunellen er stengt.
I starten av mars var Oslofjordtunnellen åpnet igjen.

Bastø - Fosen AS

Bastø-Fosen har nå fått forlenget konsesjonen på Moss-Horten for ti
år. BF har inngått avtale med verkstedet Remontowa i Gdansk om
bygging av ny ferje med plass til 215 biler og 550 passasjeren Lengde
blir 117m og bredde 20m. Levering var avtalt til 1. desember 2004,
men «Bastø III» blir forsinket. Hun blir ikke klar før i månedsskiftet

februar-mars 2005. Det første stålet til fergen ble skåret 15.desember
2003. Avtalt leveringsdato i Polen er satt til 15.februar 2005.

Kragerø Fjordbåtselskap
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek. Verksted på Vestnes. Ferja
blir 44 meter og skal være klar i april 2005.

Rødne Trafikk AS

Rødne Trafikk AS har inngått kontrakt om bygging av en ny kata
maran hos Brødrene Aa AS. Kontraktsverdien er på 20 millioner
kroner. Dette er en videreføring av konseptet «Rygerkatt» med pas
sasjer-kapasitet på 96 og en marsjfart på 30 knop.

«Rygerfjord» avgikk fra Hyen natt til 16. mai og direkte til Sta
vanger. Båten ble satt i rute fra 24. mai på Lysefjorden. Hun skal
seile såvel sightseeing som rutefart.
L Rødne & Sønner overtok fra 1. januar 2004 ambulansebåt-tjenesten

i Austvoll kommune i Hordaland. I første omgang er «Rygervakt» satt
inn. Ny ambulansebåt er kontrahert fra Brødrene Aa i Hyen. Båten,
som skal være 18,5 meter lang skal kunne ta 25 passasjerer, og skal ha
vann-jet som framdrift. Levering 30. september 2004.

Stavangerske AS
«Hidle» er solgt til Tomicivan, Puljovica Cesta Krilo, Hrvatska -
Croatia. Nytt navn er UTO M/B «Capitan Ruko». Hun avgikk fra
Stavanger fredag 28. mai omlag kl. 09.00 til Eldøyane på Stord.
Båten låg fredag kveld på Eldøyane uten tegn til aktivitet. På Stord
ble hun løftet ombord i Wilson-skipet «Gerarda» lørdag 29. mai
Id. 13.30. «Gerarda» har vi fatt opplyst at skulle til Spania. Muligens
seiler ex. «Hidle» seiv derfrå og til Kroatia.

Torghatten Trafikkselskap - Hurtigbåtruter i Ryfylke
12/2 ankom «Vindafjord» til Oma Slipp på Stord for skifte av
manøver-system samt klassing. Hun var klar igjen 23. februar.

SKIPETNR. 2 - 2004



SKIPETNR. 2 - 2004

Torghattens hurtigbäter
Strandafjord og Vindafjord
under overhaling ved Oma
Slipp på Leirvik, Stord. Foto
Frode Folkestad, mars 2004.

Samme dag hun var tilbake i rute fikk hun totalt motorhavari på
ene motoren. Hun fikk ny maskin montert på Oma og var tilbake
i rute i uke 14. «Hidle» gikk som avløser.

23. februar ble «Strandafjord» sendt til Oma for samme utskift
ing som søsterskipet. «Clipper» og «Rygeraa» ble innleid som følge
av motorhavari på «Vindafjord». 17. mars gikk «Strandafjord» i
retur fra Oma.

HSDSjøAS
Tirsdag 24. februar omlag 12.00 fikk «Vikingen» motortrøbbel like
etter avgang fra Hufthamar. Hun droppet ankeret og drev mot land
i dårlig vær. To MTB-er fikk sleper ombord og assisterte ferja til kai
igjen. Ferja ble tatt ut av drift noen dager.

Fra søndag 7.3 og ei god veke gikk «Os» som avløser på Osterøy.
«Manger» var på Rubbestadneset på verksted.

Fredag 30. april kl. 22.30 avslutta «Manger» fergefarten på Os
terøy i regi av HSD i Valestrandsfossen og ferja forlet Osterøy.
«Manger» går nå i Austevollsruta som ferje to.

«Fjordgar» var på verksted hos Skjøndal Slipp fra mandag 7. juni til
fredag 11. juni om ettermiddagen. Skyssbåten «Marine Express» gikk
avløsning mellom Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad. Øyfolket
måtte ha bilene på fastlandet disse dagene da de var uten ferje.

Mandag 19. april i 22.30-tiden gikk «Baronessa» på grunn ved
Ranavik. Natt til tirsdag ble båten kl. 03.10 løftet av grunnen vha.
«Eide Lift». Tirsdag 20.4 litt etter kl. 05.00 ankom båten Oma
Båtbyggeri på Leirvik. Etter en periode der ble båten satt på vannet
igjen og tatt over til Oma Slipp hvor båten fortsatt ligger i begyn
nelsen av juni. «Fjordbris» gikk avløsning først og så har «Tedno»
og «Tjelden» vekslet som avløsningsbåt for «Baronessa».
”Nordic II» har også vært benyttet.

Bergen Nordhordland Rutelag
Trygve Tønnesen, eier av Fjordcharter/TSF på Osterøy har startet
opp rederiet Bergen Nordhordland Rutelag AS fra 1. mars 2004.
Gamle BNR ble som kjent nedlagt av Fjord-Line. Med seg på la
get har Tønnesen, Frode Johnsen (Bergen Automatutleie) og Einar

Nistad. Planen er å levere anbud til fylket ettersom hurtigbåtrutene
i Hordaland og Rogaland legges på anbud.

Osterøy Ferjeselskap AS (OFS)
Onsdag 3. mars overtok OFS ferga «Transpol 1» i Frankrike. Dette
er ei av GBC’ane som R/L Askøy-Bergen fekk bygd i samband med
arbeid under bygginga av Storebeltbrua i Danmark.

Osterøy Ferjeselskap overtok ruten Breistein-Valestrandsfossen 1. mai med
leiefergen Sand, underpomp ogprakt. Foto Flelge Sunde
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11.mars starta taubåten «Thor» av Hanstholm slepinga av ferja
frå Saint Nazaire til Raudeberg ved Måløy. Ho far navnet «Ole
Bull». 22. mars starta Blaalid Verft; arbeidet med å bygge forlen
gelsesseksjonen.

Lørdag l.mai kl. 11.45 seilte M/F «Sand» første tur fra Vale
strandsfossen til Breistein. TFDS skal drive ferja og OFS startet
opp med innleid ferje fram til «Ole Bull» er klar 12. juni.

Lørdag 12. juni kom M/F «Ole Bull» til Valestrandsfossen. Om
kvelden var det åpningsfest og dåpssermoni.

FJORD 1 FSF
No er alle dei 4 store ekspressbåatane malt om i nye Fjord 1 fargar.

Fredag 20. februar kom «Fjordprins» tilbake til Bergen om etter
middagen malt opp i nye farger ved Oma Slipp på Stord. Hun var
første båt som ble om-malt. Gikk til Oma 15.2 om kvelden.

Søndag 7. mars om kvelden gikk «Kommandøren» til Oma for
om-mailing. Var tilbake fredag 12. mars. Fredag 12. mars gikk
«Fjordtroll» til Oma for ombygging av salong og om-maling.

Hun var tilbake i Bergen onsdag 7. april om ettermiddagen
nymalt og med om-bygget salong oppe. Søndag 18. april etter
ruteslutt gikk «Solundir» til Oma Slipp på Stord. Hun kom tilbake
til Bergen 23. april om ettermiddagen i nye farger.

Tirsdag 8. juni om kvelden kom «Fjordtroll» i retur til Bergen.
Først fredag 11. juni på morgenen var båten klar igjen. Båten har
hatt et mindre teknisk problem, varmgang var det snakk om.
Onsdag 9. juni gikk det det båt Sogndal — Selje — Sogndal og kun

Fjord1 har begynt å samordne logo og styling, som vist ved
FSFs Fjordtroll over (foto Frode Folkestad i mai) ogMRFs Hjørungavåg

(foto Oddgeir Refvik i mars) under.

en båt, «Kommandøren» i byen. Torsdag 10.6 lånte FSF M/S
«Tjelden» til dagruta på Nordfjord.

Leigebåten «Hvitskjell» i lasteruta Bergen-Gulen-Solund-Bulandet/
Værlandet var på verksted på Atløy 16.-2.3. Fylkesbaatane leigde
inn «Libra» som avløysar.

Fredag 2. april avgikk «Sognefjord» fra Molde etter rutefart på
Moldefjorden siden 6. januar. Ferja seilte rett fra Molde og til
Måløy. I Måløy låg ho noen dager før avløsning på Stårheim
- Isane fra 13.4. I mai var ho på plass i Indre Sogn mellom Lærdal
- Kaupanger — Gudvangen.

Fylkesbaatane har solgt «Westcruise» til DSD/Fjordservice. Hun
ankom Stavanger lørdag 3. april. Fjordservice vil bruke henne til
blåturer og ruten Stavanger — Flo og Fjære på Sør-Hidle i som
mer.

«Høydalsfjord» er solgt til Gripskyss AS i Kristiansund. Båten
har endret hjemsted til Kr.Sund og går i rute mellom Grip og Kris
tiansund. Hun kom til Nordmøre i uke 22. Gamle «Gripskyss» er
solgt til Oslofjorden.

Sommarferjene «Gudvangen» og «Skagastøl» har lagt i vinteropplag
på BMV/Laksevåg i Bergen. Lørdag 3. april kl. 11.00 avgikk «Gud
vangen» fra BMV til Sogn for rutestart søndag 4.4 mellom Flåm og
Gudvangen. Lørdag 5. juni Id. 09.15 avgikk «Skagastøl» fra BMV til
Sogn for rutestart 6. juni mellom Flåm og Gudvangen.

I april var «Fjærlandsfjord» på Solund Verft for skifte av to hoved
motorer. Da gikk «Jøa» mellom Kaupanger og Frønningen.

FJORD 1 MRF
MRF har bestilt ny 80 pbe ferje hos Aker Aukra for levering 10.
desember 2004. Ferja skal gå på sambandet Aukra - Hollingsholm.
Nyferja år navnet «Julsund». I dag går «Sykkylvsfjord» i ruta.

I forbindelse med Ormen Lange utbyggingen på Aukra ble «Aure»
fra 13.april satt inn som ferje nr. 2 mandag — fredag mellom Aukra
- Hollingsholm. «Aure» går fram til 8. juni da «Hidrasund» fra
Flekkefjord D/S overtar og går inntil utgangen av august.

Kystekspressen Trondheim-Kristiansund
I perioden 08.03 Id. 11.50 fra Trondheim og frem til 10.03 kl.
20.00 gikk «Agdenes» avløsning i Kystekspressen mens «Mørejarl»
var til teknisk ettersyn.

I perioden 14.-25.03. var «Ladejarl» på verksted hos Skjøndal
i Bergen. «Agdenes» var avløser. Hun ankom Bergen søndag 14.3
sent på kvelden. Torsdag 25.3 kl. 15.00 avgikk «Ladejarl» fra skjøn
dal og nordover igjen.

I perioden 18.-21.03 gikk «Fosningen» i ruta Trondheim - Sula
og «Råsa» var innleid til ruta Trondheim - Vanvikan.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har kjøpt og overtatt M/F «Leka II» fra Lekaferja AS. Nytt
navn er «Frøyaferja». Hun ligger nå ved Kvernhusvika Verft på
Hitra. Planen er at ferja skal benyttes i øyrekka på Frøya. Formell
omreg. skjedde 08.01.04

«Fosen» var på verksted 01.03-12.03 og «Trondheim» var inne
på verksted 15.03-26.03. FTL leide inn «Røsund» fra OVDS som
avløser. Begge Fosen-ferjene var på Trondheim Verft for ettersyn.
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Hylselekkasje for «Hertug Skule» medførte verkstedsopphold
på Kvernhusvika Veft / Hitra fra mandag 26. april og noen dager.
Tilbake i rute 28.4 om kvelden. «Ytterøy II» gikk avløsning.

Innherredsferja
«Ytterøy» var på verksted hos Trondheim verft i tiden 15.-24.03.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
«Namdalingen» måtte bruke Jøa som endestopp for 5 anløp i
Namsos pga. is i fjorden.. Først 25. februar kunne båten igjen an
løpe Namsos etter noen dagers fråvær.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Helgelandske AS
Selskapene startet 1. juni samarbeid om ny hurtigbåtrute Brønnøy
sund-Sandnessjøen. i første omngang to dager i uken.

Det er hurtigbåtene «Vegtind» og «Thorolf Kveldulfsøn» som
skal trafikkere ruten. Der «Vegtind» starter i Brønnøysund klokken
08.30 på morgenen og går direkte til Sandnessjøen. Utpå formidd
agen går den tilbake til Brønnøysund fra Sandnessjøen og tar med
seg anløp av Herøy/Austbø/Vega. På ettermiddagen går «Thorolv
Kveldulfsøn» fra Sandnessjøen via Tennvalen/Brasøy/Vega og til
Brønnøysund. Her returnerer den umiddelbart tilbake til Sand
nessjøen igjen. De øvrige dagene i uka går de to båtene i vanlig
rute som i dag.

Bærøyfart AS
Fredag 20.februar i 19.00-tiden om kvelden gikk hurtigbåten
«Bærøycruise» på grunn ved Vandve (Dønna). Det var ruskevær
da uhellet skjedde. Båten fikk ødelagt propellene og ble senere
på kvelden slept av R/S «Ruth Opsahl» til Herøy Slip og Plas
tservice AS. Båten var innleid av Helgelandske til ruta Solfjell
sjøen-Vandve som vanligvis blir utført av «Dønna». Hun ble tatt
ut av rute denne fredagen ved 15.00-tiden pga. problemer med
styringssystemet. Etter korttids reparasjon var «Bærøycruise» i
fart igjen.
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Rypøy og Renøy ved kai i Hammerfest 15. februar. Foto Vegar A Hansen

Nordtrafikk AS

«Møysalen» var på verksted hos Skarvik i Osan/Svolvær siden midt
i mars. Da gikk «Rødøy» fra OVDS avløsning fra 16. mars på
Melbu - Fiskebøl. «Møysalen» var tilbake i rute 18. april.

Ofotens og Vesteraalens D/S
I perioden 28. mai - 30. september går «Tjeldøy» daglig rute mel
lom Narvik og Svolvær. Avgang Narvik er skutt frem til 14.30 for
å fa tid til anløp av Trollfjorden på veg til Svolvær.

«Røst» gikk siste tur onsdag 31. desember. Lørdag 3. januar for
lot ferja Bodø og gikk til Søviknes Verft for å fa ny innredning
og generell oppussing. Sovelugarer for passasjerer blir tatt vekk.
Dessuten montert stabilisatorar. Tilbake i rute 7. mai.

«Bognes» måtte taes ut av ruta Svolvær — Skutvik 8. juni grun
net tekniske problemer. Ferja var på verksted i Svolvær en liten
uke før ho var tilbake. «Lødingen» ble satt inn som avløser fra 9.
juni. Dette medførte at suppleringsturene Lødingen - Bognes ble
innstilt og «Tysfjord» gikk alene på dette sambandet.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
Rundt 20.desember gikk «Goalsevarre» på sambandet Hansnes-
Stakkvika-Vannøya. 26.februar skiftet ferja navn til «Salangen» og
ble formelt overført til TFDS. Hun erstatter «Fløytind» som er flyt
tet til Rotsundet. Ferja er kjøpt fra Bjørklids Ferjerederi AS. Hun
seiler nå i juni fortsatt med gamlenavnet «Goalsevarre» påmalt.

Pga. ombygging var Bjørnerå fergeleie stengt fra 1. juni og omlag
3 uker. I denne perioden gikk ferja «Vaggasvarre» mellom Stornes
og Fenes.

Bjørklids Ferjerederi (BF)
«Røtinn» var innleid til sambandet Lyngseidet — Olderdalen i
tidsrommet 15.01 - 06.04. Ferja passerte Tromsø på sørgående
onsdag 7.april i 11.00-tiden.

Ferga «Stallovarre» har vært hos Kaarbøverkstedet i Harstad for
og skifte motor. Hun gikk på verksted i Harstad 15. januar og var
i rute igjen 7. april.
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Mandag 22. mars i 16.00-tiden fikk «Rognsund» motorstopp /
gearhavari i Straumen sørvest av Hammerfest. Ferja går i Akkar
fjordsambandet mellom Hammerfest og Seiland. Det var dårlig
vær da uhellet var ute, og RS «Ada Waage» fikk sleper ombord og
slepte ferja tilbake til Hammerfest. Her ble hun tatt på verksted.
Hurtigbåten «Rypøy» ble satt inn som avløser.

I perioden 28.04 — 04.05 var «Hasfjord» inne til årlig verksteds
opphold. Pga. vansker med reserveferje ble «Sørøy» satt inn som
avløser på sambandet Øksfjord — Bergsfjord - Sør Tverrfjord i
nevnte tidsrom.

«Hasfjord» kom til Tromsø Skipsverft om kvelden søndag 6. juni.
Hun var der fortsatt lørdag 12. juni. «Røtinn» fra OVDS går som
avløser.

«Varangerfjord» hadde motorhavari omlag midt i mars og båten
ble seilt til Marhaug i Svolvær for utbedring. Tirsdag 13. april
hadde «Varangerfjord» lagt hos Marhaug i en måned. Hun forlot
Svolvær 14. april og var tilbake i Hammerfest igjen midt i april.

Mandag 19.april i 14.30-tiden ble «Renøy» observert ved Mobil/
Kullkranen tankanlegg i Tromsø på veg sørover til Svolvær. Båten
stoppet en halv time på tankanlegget. 22. mai var båten i Tromsø
på nord igjen.

Tirsdag 18. mai var «Varangerfjord» ute av drift og ble liggende
til kai i Alta. Maskinisten fikk ikke start på motoren. Reservedeler
og reparatør var klar i løpet av 18. og neste dag var det vanlig rute
mellom Alta og Hammerfest. «Varangerfjord» gikk avløsning for
«Renøy» som var på verksted.

«Vargøy» har ligget i opplag på Oma Slipp på Stord siden novem
ber 2002. Den ble solgt til Uri Ekspress Ferry Co. Ltd. i Korea, og
seilte fra Oma 11. mars og ankom Hamburg 13. mars, der båten
ble løftet ombord 17.3 i et tungløfteskip og skipet til Sør-Korea.

11.mars i 09.30-tiden passerte hun Feistein Fyr på veg sydover.
Hadde stopp i Skagen. Gikk Kiel-kanalen pga. været.

1 .april 2004 hadde det tyske tungløffeskipet «Gloria» anløp i Ud
devalla. Da hadde skipet med seg «Vargøy» som dekkslast.

I år anløp første hurtigruteskip Trollfjorden onsdag 21. april. Det
var «Midnatsol» som åpnet «sesongen».

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)

Hurtigruteskipet «Nordnorge» ble tatt ut av rute 24. september 2003 i
Bergen. 26. september forlot hun Bergen og kom tilbake 9. april 2004.
Hun ble satt i rute igjen 10. april fra Bergen.

«Nordnorge» hadde et kort verkstedsopphold i Lisboa før hun
startet hjemturen mot Norge.

3. februar lyktes «Nordnorge» å krysse den sydlige polarsirkelen på
sitt sydpolcruise. To ganger tidligere har hun forsøkt uten å lykkes,
men tredje forsøk lyktes grunnet gunstige isforhold.

Onsdag 24. september kl.20.00 kastet «Lofoten» loss fra Bergen for å
seile som avløser i Hurtigruten frem til 10. april da «Nordnorge» var
tilbake.

«Lofoten» har fylte 40 år fredag 5. mars. Lørdag 8. mars ble dette
feiret ved Bryggen i Bergen. Skipet ble for anledningen forhalt fra van
lig kaiplass ved Frieleneskaien kl. 16.30 og ankom Bryggen kl. 17.00.
Gikk derffa i rute kl. 22.30 samme kveld.

Troms Fylkes D/S (TFDS)

«Nordstjernen» har ligget i vinteropplag siden 20.09.03 kl. 12.00 hos
Fiskerstrand Verft.

I anledning 60- års markeringen av D-dagen i Normandie 6.juni
arrangerte TFDS tur med «Nordstjernen» til Caen. Turen gikk fra
Bergen l.juni Id. 22.00 med retur til Bergen 9.juni kl. 21.00.
«Nordstjernen» ankom Bryggen i Bergen fredag 28. mai kl. 08.00
direkte fra Fiskerstrand Verft og lå til kai i Vågen hele pinsehelgen før
avgang sørover.

Torsdag 26. februar forlot nordg. «Polarlys» Trondheim kl. 10.00
og anløp Levanger ekstra kl. 12.15. Etter et lite stopp her fortsette ruta
nordover litt etter ruta. Først fra Bodø 27.2 var skipet i rute igjen.

«Trollfjord» avsluttet ruta si i Trondheim 16. januar. Gikk derfrå kl.
10.00 direkte til Fosen Mek Verksted. Hurtigruta forlot FMV 27.02.
kl. 12.00 og seilte til Molde og tok opp sørg. rute derffa om kvelden.
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Nye Color Traveller, tidligere

Thjelvar, bygget 1981 på
Wärtsilä som Travemiinde.

En rommelig båtpå 17098

brt og med lugarerfor 359

passasjeren som seiler i motfase

med Peter Wessel på Larvik-

Frederikshavn. Fotografertpå

Larviksforden av Atle Krohn
Johansen

Kyst-Link
Tirsdag 9. mars hadde «Boa Vista» på ruta mellom Langesund og
Hirtshals motorhavari og ble liggende i Hirtshals For reparasjon
inntil 12.3

Kystlink har kjøpt trailerferja «Stena Envoy». Hun ankom fredag
14.mai til Langesund. Nå er navnet «Envoy». Hun er NOR-registert.
Etter kort opphold i Langesund fortsatte hun til Herøya med retur
søndag 16. mai om kvelden. Hun er satt i rute. «Boa Vista» ligger
opplagt i Sandefjord.

Saga-Line
Saga-Line er et nystartet selskap i Moss. Dette selskapet har overtatt
«Sandefjord» fra Color Line og gitt henne navnet «Sagafjord». Første Redaksjonen avsluttet 12.06.04
tur fra Moss til Skagen gikk 13. mai, kl. 08.00 fra Moss med retur
fra Skagen kl. 16.43

Stokmarknes i april, Lofoten og Finnmarken fotografert av Helge Sunde
Color Line

Color Line har bestilt ny
cruiseferge hos Kværner Masa
Yards Inc. i Finland for ruten

Oslo — Kiel. Det nye skipet blir på
73.300 brt. og skal i rute i desem-
ber 2004. «Prinsesse Ragnhild» vil
bli tatt ut av ruta når nybygget
kommer.

Color Line har leid inn «Thjel-
var» for fart mellom Larvik og
Hirtshals fra mars 2004. Før rut-

estart ble skipet pusset opp. Hun
forlot Visby omlag 13.12.03 og
gikk på verksted ved verftet Fre-
dricia i Danmark.

Fergen har tidligere gått i rute
mellom Oskarshamn og Visby.
Hun gikk sin siste tur søndag
30.november på denne ruten.
«Thjelvar» far nytt navn «Color
Traveller». Hun ble satt i rute
lO.mars om kvelden fra Hirtshals.
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Da «Color Traveller» ble satt i rute i mars ble «Skagen» lagt stille

som reserveskip i Sandefjord.

Smyril Line
«Norrøna I» solgt til Operasjon Mobilisering og skiftet navn til
«Logos Hope». Hun vil heretter seile på ulike misjonsoppdrag rundt
i verden. Før hun er klar skal båten bygges om, noe som regnes og
vare omlag et år. I dag ligger skipet i København. Når hun kommer i
fart, vil hun seile mest i området rundt Sør-Amerika og Vest-Afrika.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for verdi
fulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfordrer flere
til å sende oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer, nye
som eldre.
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pVet kan nesten virke som opp- Oldingene forSVmner i Trondheim ved to av våre medlemmer.
L-/hørssalg ' 1 l0Pet av et Par ar De siste 2-3 år har de små fraktefartøyene Derved er det vel omtrent bare Vestfrakt
praktisk talt alle fraktefartøyene iøs art . praj<tis p talt forsvunnet. I fjor (1916) tilbake i daglig bruk av fraktebåter i
på kysten for-svunnet, solgt bort til ek
sotiske farvann hvor nye eiere håper å få
etpar år ut av dem. Tilbake er en håndfull
lastebåter som seiler i faste opplegg, med
fiskefor eller som selvlossere i lokal fart. Og
mens politikerne snakker om å legge om
godsstrømmene fra land til sjø fortsetter
utbyggingen av kyststamveien, samtidig
som nye og utvidete krav til opplæring
og sertifikater gjør det vanskelig å få tak i
mannskap.

Det er også en sørgelig sak at det er en
alvorlig hemsko for norske fartøyer i kom
binert kyst/nordsjøfart å seile under norsk
flagg, fordi NIS er utestengt fra å ta kystlast,
mens konkurransesituasjonen gjør det om
trent umulig med flere norske enn i beste
fall skipsfører i denne traden.

Vi ser derfor at de fleste norske lasteskip i
nærsjøfart (ca 1000-6000 tdw) i dag seiler
under utenlandske flagg, bemannet med
sjøfolk fra Øst-Europa og Filippinene.
Dette er en trist tilstand, fordi nærsjøfarten
tradisjonelt har betydd mye for nyskapning
og nystarting innen næringen.

m

ble oldingene Bakkenæss (1894) og Hans denne størrelse.
(1916) solgt til utlandet, fulgt av de nyere Også flåten av veteraner som har ligger
Isvik (1955) ogHesa (1956). Loggeren Ekar stasjonære ved oppdrettsanlegg er sterkt
fra 1915 ble reddet med Riks-antikvarens redusrert ved opphogging; sist er Vaarvind

hjelp og er nå sikret i Veteran-båtlaget Ekar gått il skrap i Stokksundet.

Siste logger ifraktfart, Vestfrakt fotografert i Bergensleden 5. mars av Ole Jakob Dingen
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Noe så uvanlig som to

norskregistrerte lastebåter,

fanget inn på Storesund i

Karmsundet25. juli 2003

av AlkfJ Kristiansen

- selvlosserne Aasland og

Heimly i sommeropplag.
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Ras av I OOO-tonnere
Av litt større båter har det fortonet seg som
det rene opphørssalg. Saturn (1970) ble
nærmest overlatt av rederen til Kvernhusvik

Slipp, sandbåten Lill-Mari (1967) er nylig
solgt til greske eiere, Starvik (1972) er solgt
til Østre Middelhav, i likhet med Frisnes

(1972), Bulko (1967) og Halsvik 7/(1991).
Neva-G (1965) ble solgt og avrigget i fjor
høst, likeledes ble Lolita (1967) rigget ned
til lekter for sandføring. Argonaut (1967)
ble i mai solgt etter flere års opplag, og den
gamle hvalbåten Sand Castor (1929) har
også gått ut av fart og er solgt innenlands.

Av litt større tonnasje ble Heimbulk
(1970) i fjor solgt til Østre Middelhav
med bunnskade; deretter fulgte Vistafjord
(1966), og i år har Heimglimt (ex Berghav,
1970) og Natacha (1982) fulgt etter.
Flere av kjøperne som tar slike skip til lave

priser, måleter å tjene penger på dem ved
å «kjøpe» nye klassepapirer og ISM-serti
fikater uten besiktelse, utbedringer eller
reell sertifisering. Og det er mulig å drive
så lenge en holder seg i områder hvor hav
nestatskontrollen ikke fungerer, som f eks i
Østre Middelhav.

Av den betydelige flåten av bulk-, sement
og sideportskip som ble kontrollert av
Tordenskjold ASA har bulkskipene stort
sett funnet utenlandske eiere, mens de

fleste av sideportskipene ligger usolgt. De
23 sementskipene, derimot, er kjøpt av
Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi og av
T Klaveness Shipping.

Til tross for avgangen av mindre skip, så
har småskipsmarkedet det siste året hatt et
relativt godt marked. Dette har i størst grad
kommet de noe større skipene til glede,
mest rundt 4000 tdw og oppover. Et mer
dynamisk marked med bedre betalt last har
gitt ny flere redere lyst til å anskaffe nyere
og større tonnasje, men nye prosjektet har
ofte støtt på vanskeligheter med finans-ier
ing; småskipsnæringen møter liten velvilje
fra bankene.

Både Kopervik Shipping ved Arne Skeie
og Hav Shipping i Bergen har hatt en klar
ekspansjon de siste årene, og nylig har også
Knut Sætre & Sønner i Mastrevik, Nord

hordland, kjøpt en moderne 2000-tonner
Arklow Bay (1988) og gitt den navnet
Frakt. Dette rederiet har derved tre slike

«low-air-draft» småskip med nedsenkbare
styrehus, samt en større selvlosser.

Förnyelse tross alt

Etter noen år som oppdrettsbåt vedJøa ble Vaarvind hogget ved Fosen Gjenvinning ifebruar. BåtFoto

Over: Optimar ble ifor satt under Panama-flagg av sine norske eiere som Dananor og seilerfast med
fiskefor. Foto 19. mars av OleJakob Dingen

Under: Paragrafbåtenes tidgår mot slutten; her ligger Frisnes i Kopervik 23. april etter salg til Liba
non som Joussef Mar. Foto AlfJ Kristiansen
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Storesunds Austvik yra 1980 ble etter konkursen i Tordenskjold kjøpt av Mikkal Myklebusthaug. her
ligger den ved KarmsundMaritime 2. februar som NIS-registrert Edmy. Foto AlfJ Kristiansen

Navn

Aasen Shipping Mosterhamn rederi/megling 11 2000-4700
AJl-Transport Sarpsborg megling 5 100-1500
Arnesen Shipping Farsund rederi/megling 5 1200-5000
ATP/Vestfold Sh Åsgårdstrand rederi/megling 4 600-1000
Bergen Sh Chrt Bergen megling 15 1000-4000
Brøvigs Rederi Farsund rederi 3 3300-6000
CSM Haugesund rederi 13 2300-6600
Jacob Einarsen Åkrehamn rederi 4 500-3000
Hagland Shipping Haugesund megling/rederi 5 2200-8100
Harald Halvorsen Haugesund megling 5 2000-5000
Sigmund Haugnes Averøy rederi 4 2200-5200
Hav Shipping Bergen rederi/megling 8 1800-2500
Interchart Bergen megler 4 600-1300
Th Jacobsen Sarpsborg megler/mngm 6 1500-6000
Jebsen Beltships Bergen rederi/megler 10 8600-27000
KGJebsen Bergen megler/rederi 24 1000-10000
T Klaveness Oslo megler/rederi 12 3000-15000
Kopervik Shipping Kopervik rederi 10 1200-5600
Marcussen-Fjeld Asker megler 5 4000-5500
Misje Rederi Bergen rederi 7 1200-4200
Myklebusthaug Fonnes rederi/megler 9 2500-6000
Norbroker Flekkefjord rederi/megler 10 1000-5000
Nygård Shipping Sirevåg rederi/mngm 4 2000-5000
Osterfjorden fartøylag Bergen megler 6 500-1000
PHS Shipping Kolvereid rederi/mngm 4 1000-1600
Rimship Trondheim megler 9 800-2800
Sandfrakt Ølen rederi 6 1200-4000
Seaworks Harstad rederi 10 600-1300
Seines Rederi Bodø rederi 3 800-1700
Storesletten Rederi Kopervik rederi 5 1800-8000
Strand Shipping Mo i Rana megler/mngm 25 1000-4500
Knut Sætre & Snr Mastrevik rederi 4 1300-4400

Vang Shipmngm Greåker rederi/mngm 5 900-3000
RolfWagle Oslo megler/rederi 15 1200-4400
Wani Shipping Oslo rederi/megler 6 2500-4000
Wilson EuroCarriers Bergen megling/rederi 100 1500-8000

De fleste kommersielle aktører er meglerfirma som driver et større antall skip, often en kombinas
jon av egne med eksterne fartøyer. F eks vil Misje Rederis skipvære befraktet gjennom RolfWagle
og Strand Shipping og inngår også i deres tall.
Linjerederier og fryseskipsoperatører er ikke tatt med.

Norske rederigrupper i nærsjøfart
Sted

Ølen rederi 6 1200-4000

Virksomhet Antall skip!størrelse

selvlossere
selvlossere

selvlossere
bulk
selvlossere

containerskip
bulk, sideport
bulk, selvlosser
selvlossere
selvlossere
bulk

inkl TC-skip
sideport
bulk, sideport
selvlossere

cementskip
cementskip
bulk
bulk

bulk og sideport
bulk, container
bulk

bulk, sideport
sandfart

sideport, bulk

selvlossere

bulk, sideport
bulk
selvlossere
bulk
bulk
bulk
bulk, selvlossere
trelast, linje
bulk (inkl 30 eide)

Også Wilson EuroCarriers har fornyet
flåten ved kjøp av moderne skip, blant an
net en serie på .3700-tonnere fra russiske
eiere. Samtidig har salget av eldre og min
dre skip fortsatt; nylig er Bongo og Trobo fra
1976 solgt til Tyrkia. De gamle 6000-ton
nerne av Rossnes-typen som opprin-nelig
ble bygget for Jebsen i 1975/77 fort-setter,
nå omdøpt med Wilson som prefix.

Et rederi som har trukket fordel av

markedsforbedringen er Myklebusthaug
Rederi på Fonnes i Nordhordland. Her
ble 7900-tonneren Langesund (1979) solgt
i november, og i stedet ble Austvik på 4770
tdw (1980) kjøpt fra Storesund/Torden
skjold ved nyttårstid og omdøpt Edmy.

Vi har altså vært vitne til siste ledd i en

strukturendring de senere år, hvor de min
dre fraktefartøyer i løsfart praktisk talt er
blitt utryddet. Fremdeles holder nok laste
båter i stand i nisjer som sand og grustrans
port, i seilinger med fiskefor og enkelte
andre spesialprodukter. Men sjøveien som
den naturgitte infrastruktur for innenlands
godstransport kan snart erklæres død.

I nordeuropeisk fart har vi nordmenn
lenge skilt oss ut med en jevntover gam
mel flåte, om enn oppgradert. Det siste
årets bedre markedet har igjen gitt penger
i kassen i flere rederier og dermed en viss
fremtidstro.

Mer bekymringsfullt er det at problemene
for denne flåten i liten grad er blitt løst med
den nye skipsfartsmeldingen.

Lindstøl Libris i Risør
har kanskje det største utvalg i

maritim litteratur i Norge-

Lindstøl Libris
Kragsgt 10
4950 Risør

Tel 37 15 07 55
lind-lib @ online.no

www.perleporten.com/lindstol/
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Fartøyvern:

D/S Styrbjørn

Norsk-svensk skipsfartshistorie 1910-1963

Dampskipet Styrbjørn gikk under  svensk flagg, i norsk havn i 33 år.
Dette i seg seiv er spesiellt og var ikke jHfe;

alltid populært, vi snakker om slepe-assist- IflHv t„
anse/ buksering på Narvik havn. )
Svenskene og LKAB var den dominerende IBM .
faktor og la grunnlaget for utskipingen av IN
malm over Narvik havn. Derfor ble vel det l|
svenske flagget mer eller mindre aksep-tert
på Styrbjørn. Protester og avisinnlegg var 1 , T1 •
det i lokalavisen «Framover», særlig på 30 ‘ * *""‘rfr
tallct. Med blanding av svenske og norske,
matros og fyrbotere, roet det seg vel etter JH

Situasjonen med titenlandske tattbåter 'V' —-

i norske havner ser vi nå en loruroligende - _
utvikling, med utflagging til Sverige og
Danmark, for Bukser og Bergings del med S *Tm

Bruse og Bumse. Styrbjørn forlater Drammen Skipsreparasjon etterfire års restaurering. Siste skip med det tradisjon-
Derved gar gode norske arbeidsplasser srike svenske Grängesbolagets skorsteinsmerke.... Foto Olav Indsetviken

tapt og ikke minst, kunnskap om vår lange
kyst! har kontrollert og godkjent propellaksel Unionsoppløsningen 1905 skal markeres i

og rörsystem med lagringer. Hoved og 2005. Styrbjørn er i denne forbindelse leid
Styrbjørn er etter mange års restaurering og hjelpemaskineri er blitt åpnet, kontrollert av selskapet Norge 2005 AS for å gjennom
reparasjon nå i sluttfasen og i ferd med å og eventuelt reparert av egen besetning. Alt føre en reise Oslo-Narvik-Oslo med mange
oppnå endelig resertifisering og godkjen- som er utført er registrert skriftlig og i stor mellomsteder,dette for å markere 100 gode
neise av Sjøfartsdirektoratet. I sam-arbeid grad også dokumentert med bilder. samarbeidsår mellom Norge og Sverige,
med Riksantikvaren har deler av skroget Nye skrog-, plate-, rør- og elektriske Her trengs mannskap av alle kategorier,
blitt utskiftet og lugarer oppbygget. Veritas tegninger er utført av egne folk. Dette er navigatører som liker praktisk arbeid er vi

tidkrevende, men nødvendig og viktig som særlig i manko på. Vi må prøveseile skipet i
“ underlag for godkjennelse. Etter ca 4,5 år år og ønsker trivelige folk som vil bli med i

Styrbjørn veci Drammen Skipsreparasjon, skal Styr- et rniljø med mening.
Bygget 1910 av Göteborgs Mek Verk- bjørn nå tilbake til fast plass ved Akershus
stad, Göteborg for Trafik-AB Gränges- kaia i Oslo, sammen med Sørøysund. Erik Steen
berg-Oxelösund, Stockholm. Stasjon-ert
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Aker Langsten iTomrefjord til Island Off
shore VII KS for drift i Bourbon Offshore

Norway AS, Fosnavåg. Skipet er utstyrt
for konstruk-sjonsoppgaver, fotografert
ved ankomst Las Palmas fra Brest på vei
fra Norge til Angola for oppdrag for Elf.
Fotografert av Oddgeir Refvik.

Sjøforsvarets transportbåt Vernøy er ivår solgt til Nordlandske AS i Bodø.
Her er båten fotografert av BåtFoto et
ter avgang fra Fosen Gjenvinning hvor
den tok ombord endel maskindeler,

foreløbig uten navn. Den er bygget i 1978
på Fjellstrand av alumnium og er på 31.1
meters lengde. Opprinnelig oppgave var
å fiske opp utskutte torpedoer, «torpedo
recovery ship».

SKIPET NR. 2 - 2004

Royal CaribbeanCruises nye Jewel
of the Seas ankom
mer Oslo 30. april på
vei fra Jos L Meyer i
Papenburg til Miami,
påpasselig fotografert
av R Kristoffersen.

Skipet er på 90090
brt og seiler under
Bahamas flagg.
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j',.,, -“V^l1 (Sjøforsvarets transportbåt Vernøy er i
 Bivra fni si J vår solgt til Nordlandske AS i Bodø.

Her er båten fotografert av BåtFoto et-

håfSSjk * ' • ter avgang fra Fosen Gjenvinning hvor
«—... sas rjaa ss; =. ". sa. r ' den tok ombord endel maskindeler,

— - __ foreløbig uten navn. Den er bygget i 1978
på Fjellstrand av alumnium og er pa 3 I. I
meters lengde. Opprinnelig oppgave var
a fiske opp utskutte torpedoen «torpedo
recovery ship».
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H.M. WRANGEftLbofc
Fremst blant likemenn

Et eventyr fra norsk skipsfartshistorie

H.M. Wrangell: kr. 349,-
Knut Knutsen OAS: kr. 349,
B. Stolt-Nielsen:

Bøkene om kjente
rederskikkelser
bestilles hos:
Vormedal Forlag
Tlf. 52 73 77 30,
mob. 95 94 94 96,
vormedal@eunet.no
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THE BERGESEN FLEET
1935-2003

Historien om Bergesen-
flåtens 189 skip
og et av verdens
største rederier.

Engelsk tekst -295 sider -
300 illustrasjoner
ISBN 82-993384-2-5.
Utgitt av Bergesen d.y. ASA

Kr. 295,- + porto

Stavanger Sjøfartsmuseum,
Muségt. 16, 4010 Stavanger

e-post: firmapost@stavanaer.museum.no

Tlf. 51 84 27 00
Fax. 51 84 27 01
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8606 MO

Trykk: Bodoni Hus, Bergen
ISSN 0333-2683
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Den nye dokumentaren følgjer hurtigruteskipet "Midnatsol 2" på den siste rundreisa Bergen-
Kirkenes-Bergen. Gjennom glimt frå hamnene med kvardagslege hendingar så vel som mange
fine avskjeder, skildring av miljøet om bord og intervju tek filmen pulsen på skipet. I tillegg blir
det vist glimt frå jomfruturen til nye "Midnatsol" og historisk samsegling mellom skipa.

Sjå også "Farvel, Harald Jarl", filmen frå avskjedsturen til legendariske "Harald Jarl" i 2001.

Velg mellom VHS- og DVD-versjon og språka norsk, tysk og engelsk.

«FARVEL, MIDNATSOL»

Pakketilbod: Begge filmar samla kr 499,-

BestiIling:

Holmeskjærvegen 21, 6016 ÅLESUND

Pris/stk kr 299,- inkl. porto/eksp.

www.samferdselsfoto.no

BDepotbiblioteket
-Wad 111111

h040 26 001

Ny dokumentarfilm

tlf 95 18 85 66
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