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Stiftet 1973

For en gang skyld et moderne norsk NIS-skip, ro/ro

skipet Höegh New York levert i mai 2005fra Daewoo,

under ny styling. Fotofra rederiet.

Tel 51 56 22 56 tnil4@broadpark.no

Tel 55 10 04 18 oijo@c2i.net

Lokalavdelinger

Formann Harald Bjørkli
tlf 69 83 79 79/913 44 739

email: hbjork@online.no
Avdelingen arrangerer to møter hverr halvår.
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Under årsmøtet i Brevik 21. mai bleTerje Nilsen valgt til ny formann i
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Med dette valget står vi overfor et ge
nerasjonsskifte. Inntil nå har det på mange
måter vært föreningens stiftere som har
stått i spissen; nå får vi en formann av
yngre årgang - seiv om han har fartstid
siden 80-tallet.

Dernest er Terje fra Stavanger, noe
som betyr at den sterke dominans fra
Bergen blir avløst av en en mer desen
tralisert ledelse.

Formannsskiftet er nok på mange
måter betimelig. Vår förening, som alle
andre organisasjoner av denne type, står
overfor mange utfordringer. Vi har helt
sikkert et betydelig potensiale for nye
medlemmer, fra tidligere seilende opptatt
av sin egen tid til sjøs til ungdommer
interessert i ferger og supply-skip. For
håpentlig har vi også en rolle å spille i en
større sammenheng, ved at föreningens
samlinger og medlemmenes kunnskaper
er en ressurs av verdi i det brede kultur
historiske arbeid.

Men siden föreningen består av per
soner, må vi bli flinkere til å bringe
dem sammen. Det betyr øket vekt på
lokalavdelingene, og det betyr trolig også
øket vekt på lokalt samarbeid, med sjø
mannsforeninger, lokalhistoriske grupper,
museer, osv, slikavdelingen i Kristiansund
har fått til.

Internett og etableringen av disku
sjonsfora og hjemmesider åpner en
helt ny problemstilling - hvordan bør
funksjonsdelingen være mellom internett
og «Skipet»?

Alt dette vil den nye formann og det
nye styre måtte gripe fatt i. Vi ønsker
Terje velkommen på broen og lykke til
med seilasen videre.

Årsmøtet i Brevik 21. mai ble en stor

opplevelse for deltakerne. Det skyldtes
først og fremst det gode forarbeid som
var lagt ned av Arne Gundersen og Øst
landsavdelingen. Takk for innsatsen og vel
blåst, gutter!

Do Per Alsaker overlot formannsklubben 40 som allerede hadde sluttet seg til førstetil Terje Nilsen 21. mai hadde han vært generasjon «båtologer» i Klubb Maritim og
föreningens formann i 25 av dens 32 år. hadde store kunnskaper, spesielt om pas-

Gjennom de meste av dens historie har sasjerskip og rutefart. Som reisekonsulent i
Per vært noe nær den selvskrevne formann. SAS og dessuten ungkar hadde han sett mer
Han har stått frem som den representative av verden enn de fleste -og han hadde brukt
og samlende formann, med bred erfaring fra kameraet flittig. Per imponerte oss alle.
föreningsliv, utadvendt og kontaktskapende,
ualminnelig språkmektig og med et utømme- Per Alsaker ble den naturlige formann ien
lig lager av gode historier. gruppe førstegenerasjons skipsfarts-ama-

I mange situasjoner og sammenhenger har og putlet med for skip og sjøfarts-historie,
han markert föreningen utad, i reportasjer, og som med ett fant ut at det fantes flere.
intervjuer, og i de senere år i KORG. Fra en håndfull entusiaster dengang har vi

Per har likt å kalle seg «båtolog» etter svensk formannstid,
forbilde, og gjennom et langt liv har han
bygget opp en meget stor samling, primært Det var høyst fortjent at Per Alsaker ble
av skipsbilder og data om de enkelte skip. utnevnt som æresmedlem på årsmøtet.
Her har han vist sin grundighet og evne som
systematiker. Og mange er dem som har fått Takk for innsatsen, Per! Måtte du ennå i
høste fordel av samlingene. mange år være aktiv i föreningen og ha glede

Seiv traffjeg Per første gang høsten 1973;
dengang en fremdeles ung SAS-ansatt rundt Dag Bakka Jr

Formannsskiftet, Terje Nilsen overtar etter Per Alsaker i Brevik 21. mai.

Foto Kjell Birger Sønstabø

tører, folk som hadde sittet hver for seg

vokset til 1500, og dette har skjedd i Pers

av den maritime fascinasjon.
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O) egntung maidag i Stavanger, hurtigrute-
rV skipet Lofoten ute pa Kystopplevelser
mens Gamle Rogaland hviler ut ved Bjergsted,
fanget inn av Svein Torske.

 fe P* -IT

5$ Si,f. ':. D ergen fikk ikke Stella Polaris som veteran-
D skip, men har i stedet fått HSD-fergen

iflii*** g yiK Skånevik fra 1967; en representant for 60-
tallets ferjer - bygget syv år etter at salget av

'• I privatbiler bli frigitt i Norge.
Skånevik ble bygget på Ulstein Mek Verk-

sted, mens søstrene Sveio og Odda kom fra
Ankerløkken i Florø. De var for sin tid svære

ferger med plass til hele 30 biler.
Foto Ole Jakob Dingen

Olav K Westby har vært påreise i Sør-Amerika og sen-

ål der bildet av Presidente Sarmiento,

jByfT**8 slik den ligger i den gamle stykk-

godshavnen i Buenos Aires - i dag

'TTyf n : museumshavn hvor lagerhusene

’ var meget godt vedlikeholdt og

rf#-NO , -:Hrhadde fortsatt endel mannskap
HRHHHR M IHHI om bord fra marinen.
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I shavsskuta Polar Star fra 1948 har denne

I våren vært tilbake i Vestisen etter sel,

noen år etter at den ble utrangert og stod
i fare for å bli hogd opp.

Nå eies den av Starl Maritime AS i

Gursken på Sunnmøre som sendte den
på selfangst igjen i vår, sammen med fire
andre norske selfangere. Første tur gav
2000 dyr.

Polar Star er i høy grad et verneverdig
fartøy, bygget i 1948 avj Lamont & Co Ltd
i Port Glasgow som den første selfanger
i stål for norsk regning.

Et annet historisk fartøy i daglig bruker brønnbåten Arnøytrans, som ble
observert av Leif A Olsen i Bodø 13. mars.

Bak dette skipet med ny maskin fra 1999
og omfattende ombygging i 1996 skjuler
seg den gamle hvalbåten Pol III, bygget i
1926 på Akers mek Verksted. Den gikk på
fangst for Hvalfangerselskapet Polaris AS,
Larvik med kokeriet N A Nielsen-Alonso.

Båten ble evig kjent som vaktbåt i
Oslofjorden da den natten til 9. april
1940 var den første som kom i kamp
med tyske angripere, og hvor kaptein
Welding-Olsen omkom.

Etter tysk krigstjeneste ble den byg
get om til snurpebåt Johan £ i 1949 og
har senete hengt med som Odd Oskar og
brønnbåt Fisktrans.

Johannes Østvold fotograferte denne fordums
galeas i Molde 11. august 1990. Den bar da
navnet Norden, - men hvilken Norden?

POLAR STAR
tilbake i fangst

www.skipsfarts-forum.net
Foto Oddgeir Refvik
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Dekkssalongen fra Capeila som hytte i Sunnhordland, ca 1 995. Foto AlfJ Kristiansen

De siste årene er det kommet fordagen to forholdsvis komplette
dekkssalonger fra Bergenskes damp
skip Sirius og Capeila, bygget i 1885 for
Hamburg-ruten. Capeila ble bygget om
til lastebåt i 1915/16, mens Sirius mistet

passasjer-sertifikatet i 1927. I begge til
feller ble dekksalongene på akterdekket
demontert og trolig tatt i land på Bergen
skes verksted på Laksevågneset.

Der ble de solgt til privatpersoner til
bruk som hytter; salongen fra Capeila ble
flyttet til et sted i Sunnhordland, mens
den fra Sirius havnet nærmere byen. I
begge tilfeller ble salongene flyttet hele,
slik de stod; i det ene tilfellet også med
noe løsøre.

Vi kjenner ikke til om salongene er
originale fra 1885, eller om de er montert
senere undre ombygging. Ihvertfall i Sirius’
tilfelle fremstår salongen overraskende
intakt, med paneler, slepne glassruter og
opprinnelige detaljer. I dette tilfellet ble
salongen bygget inn med tak over.

Capeilas salong har stått mer utsatt for
vær og vind, men har derfor skylight’et
intakt.

Det er gjennom årene solgt adskillige
skylight, dekkshus, styrehus og andre
større gjenstander fra båter under om
bygging eller opphugging. De aller fleste
av disse er nok forlengst borte, men om
du kjenner til slike ting, send gjerne en
liten rapport.

Et interessant lite tidsbilde fra en annen
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Sirius. slik den står

et sted i dag, ikke

så veldig langt fra

Bergen; et inntrykk

av den komfort

som reisende på

I. plass kunne

vente seg. Foto
via Nordhordland

Veteranbåtlag.

Salongen fra
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Føste observasjon denne gang kommer fra Farsund, igjen slept av Bamse Tug. RS Fra Svein Thore Sønstabø,
Bjørn Tandberg , 4550 Farsund.

slept til Fredericia i Danmark for nødven- BELOMORSK (Russisk hekktråler/
Kjemikalietankeren LISTRAUM / LDRY dige reperasjoner der.
3/3998 brt/1991 på reise i ballast fra
Szcecin i Polen til Elnesvågen i Møre og
Romsdal fikk maskinstopp på formiddagen
den 16. mars. Posisjonen var da 2. n.mil av
land utenfor Borshavn på Lista.

RS lOOÆgir med base i Farsund rykket
straks ut og var fremme i løpet av 30 min.
Man fikk satt sleper om bord og havaristen
kom under kontroll. Fra Egersund kom
den helt nye skøyta RS 132 til assistanse
og satt om bord sleper nummer to. Kursen
ble satt mot Farsund med havaristen på
slep. På vei inn kom den danske slepebåten
Bamse Tug (ex. norsk Bamse / LNTR /
370 brt. / 1985 ) også til havaristen og fikk
gjort fast sleper forut. Hele operasjonen
ble over-våket av K/V Eigunn. Listraum
fortøyde så ved Bredero Shaws dypvannskai
i Lundevågen. Om lag tre døgn senere, på
ettermiddagen 19. mars avgikk havaristen

Hanøytangen 10 mai 2005. Tidewater Impacable, Strilmai og Fjord Champion er kommet til siste havn. Foto AlfJ Kristiansen

us

Ægir assisterte ut fjorden. Listraum ble 5430 Bremnes.

Listraum avgår Farsund under slep av Bamse Tug 19. marsfor reperasjon i Fredericia,

RS 132 bistår. Foto Bjørn Tandberg

1

UEIM /312 brt/1975 Ankom Eldøyane

I
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Gamle Norjerv og Laksefjord ved veis ende på Eldøyane, fotografert 7- mars av Svein Thore

Sønstabø og en uke senere av Kjell Birger Sønstabø

Gammel ubåtfra krigen i Valletta 15.

november 2004, og Framnas gamle

flytedokk til høyre, observert av

Edvin Vangsnes

27. januar 2005 under slep fra Møre der
båten var nedrigget. Dagen etter ble båten
dratt opp i stranden. Hoggingen tok til
31. januar og 23. februar var båten ferdig
hogget.
NORJERV (Tidligere ringnotsnurper/
LMAO/218 brt/1955/1963/1973/ex Seve

rin Roald - 65) Ankom Eldøyane 3. mars
2005 under slep av Anders. Var låstet med
skrapjern som var hentet på Osterøy. Ble
dratt på land 7. mars og var ferdig hogget en
uke senere. Utgikk som fiskefartøy i 1980 ,
ble nedrigget og i flere år brukt som flytende
høylåve i Sollund.
LAKSEFJORD (Tråler/LHJO/196 brt.
/1978) Ankom Eldøyane 19. mars 2005
under slep av Jølle under slep fra Møre
der båten var nedrigget. 22. mars ble båten
dratt opp i stranden og 4. april var den
ferdig hogget.
GJØKEN (Fraktefartøy/LJWV/124 brt.
/1913/1954 ex John, Hove, Mephisto,
Maria Cornelia, Anna Sophia) Ankom
Eldøyane 4. april 2005 under slep av An
ders. Dratt på land samme dag og var ferdig
hogget dagen etter.

Fra Per Rydheim
KETLIN (Ringnotsnurper/LMRJ/N-119-
SO) Ligger pr. 10. april 2004 opp-lagt i
Eidsfjorden i Vesterålen. Har lagt der ca.
2 uker.

IMPERATOR (Lastebåt/J8B2377 ) Sett
og fotografert på veg nordover Sortland
sundet etter navnebytte fra Fonntind i
januar 2005.

SKIPETNR. 2 - 2005
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Fra Edvin Vangsnes , 5542 Karmsund.
Følgende observasjoner ble gjort under en
tur til Valetta på Malta i november 2004.
CARONIA (ex norsk Vistafjord) Sett i
dokk 15. november. Samme dag ble en
flytedokk som tidligere tilhørte Framnes
mek. Verksted i Sandefjord og en tidligere
tysk ubåt fra krigens dager sett i Valettas
havn.

Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik
AASHEIM (Bulkcarrier/LA£N6/4l 12 brt
/2001 / ex Montana — 05) Sett i Moster
hamn 10. mai 2005. Båten er tidligere i vår
innkjøpt av Aasen Shipping og den er nå
under ombygging til selvlosser.

Under en rundtur på Askøy og i Øy
garden i mai 2005 med Lars Helge Isdahl
som sjåfør ble det gjort følgende observa
sjoner:

I dokken på Hanøytangen på Askøy lå
10. mai følgende båter klar til hogging:
EIDE IMPLACABLE (Standbybåt/
LJMC/1535 brt/196 /ex Seaway Implaca
ble, Tidewater Implacable —99, Hornbeck
Implacable - 98, Seaboard Implacable - 95,
ex. Kirkella — 94 )
FJORD CHAMPION (Tankskip/
LNEY3/17966 brt/1974 / ex Fjordshell
— 03) Som de fleste kjenner til kom båten
i brann utenfor Sørlandskysten i vår og
fikk så store skader at den ble kondemnert.

Etter å ha lagt en tid i Kristiansand ble den
senere slept til Hanøytangen. Når den blir
hogget blir det vel den største båten som er
hogget i Norge ?
STRILMAI og tidligere russisk tråler
POSEYDON (For flere detaljer om disse

På Skjerkøy industriområde, Rosemersholm

over oy Lofotfjord 1 under.

Foto 22. mai av AlfJ Kristiansen

Fjord Champion på Flanøytangen 10. mai, foto AlfJ Kristiansen

ARENA (Sandsuger / LLQA / 280 brt. /
1972 / ex. Arena Portland, Lida Nielsen) Sett
ved kai i Stegevika på østsiden av Tofføy i

se observasjoner i Skipet nr. 2/03 s. 10 og
i Skipet nr. 3/03 s. 9 )

Dokkporten som sist jeg var der lå in
nerst i dokken var nå kommet på plass men
det var vann i dokken og det var ikke tegn til
at hoggingen av de 4 båtene var startet.
STÅLGUTT (Tidligere fiskefartøy/
LEPK/49 brt/1953 /1984) Sett ved kai på
Våge på Lide Sotra 12. mai. Gilde ut av fiske
i 2004 og skal nå tilhøre en lokal

På innsiden av Stålgutt lå et trefartøy på
ca. 60 - 70 fot. Bortsett fra toppen av
styrehuset var det meste av båten innpak
ket i presenning så det var ikke mulig å
se verken navn eller andre kjennetegn.
Vet noen av leserne hvilken båt dette kan
være ?

dykkerklubb.

7 —
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Bangsund og Vrangsund hviler ut ved Brevik Construction 21. mai 2005 - under årsmøtets
ekskursjon. Foto Alf] Kristiansen

Øygarden 12. mai. Båten er for noen år og var innom Egersund for klargjøring til
siden innkjøpt fra Danmark. den lange turen mot sitt nye hjemland.
ONGHOLM (Fraktefartøy/LDMW/49 KRAGERØ (Ferge/LMVH/995 brt/
brt./1950) Sett ved den nedlagde ferge- 2005) Sett ved Tangen Verft i Kragerø 21.
kaien i Rongesundet i Øygarden i dårlig mai. Ble levert til eierne Kragerø Fjorbåtsel
forfatning. skap i april men var ikke satt i fart da en
JÆGGEVARRE I (Ferge /FASU/518 brt holdt på med opplæring av besetningen og
1960/ex Jæggevarre — 02) Sett i Egersund utprøving av fergeleiene.
20. mai 2005 da Kjell B. Sønstabø, Sigvald STERKE CHRISTIAN (Slepebåt/ FMIO/
Monsen, Kjell Fjermestad og spalteredaktø- ••• brt/1905/1910/1955/1971/ ex Stærk-03,
ren var på vei til årsmøtet i NSS. Bergen er Sjef — 96, Isegran —88, Stegla - 71, Stærk)
solgt til øygruppen Comorene som ligger i Sett på land ved Tangen Verft i Kragerø 21.
det indiske hav i nærheten av Madagaskar mab En var da i gang med å skifte plater i

GamleYigra II fra 1917, nå som Sønnavind, er blitt et krevendeprosjekt; foto ved Vindholmen
22. mai av Alf] Kristiansen

skroget på den 100 år gamle båten så den
har gjerne enda mange år igjen ?
TRULS (Slepebåt) Sto også på land ved
siden av Sterke Christian, så ut til å være

i heller dårlig forfatning.

Ved Skjerkøya industriområde som ligger
i nærheten av Rafnes i Frierfjorden ble det
gjort flere interessante observa-sjoner 22.
mai på vei hjem fra årsmøtet;
SOLA ( Tidligere fiske / fraktefartøy /
FHJA/79 brt/1917/1951/R-62-S). Båten
som fra den var ny og fram til 1973 tilhørte
Chr. Bjelland i Stavanger har senere hatt
flere eiere som har begynt å bygge om båten
til seilfartøy men dette er aldri blitt ferdig.
Nå sto skroget på land godt innpakket i
presenning og det skal bli interessant å se
hva som skjer videre med den.
HAVLYS II (Tidligere fiskefartøy/
FGHA/48 brt/1918/1948) Sett på land ved
siden av Sola. Båten var uten styrehus som
sto et annet sted på område. Gikk ut som
fiskefartøy i slutten av 1980-årene og har
senere hatt forskjellige eiere på Østlandet.
RAYMOND (Passasjerbåt/LERWV 109
brt/1951/1955/ ex Rødøy - 82). Sto på
land , så ut til å være nymalt og i god
stand.

LOFOTFJORD I (Passasjerbåt/FJRO /36
brt/1981 /ex Nordspeed—95, Norskyss — 94
) Sett på land med store bunnskader etter
grunnstøtting utenfor Sørvågen i Lofoten
17. desember 2004. Når og hvordan er den
kommet til Skjerkøya ?
LINDA (Fiskefartøy/3YOL/24 brt/ 1960
/2003/ ex Feiegutt -02, Feieøy-00, Linda
— 96) Sett ved Vindholmen i Arendal 22.

mai på vei hjem fra årsmøtet. Fartøyet som
for noen år siden ble solgt fra Karmøy har
senere hatt flere eiere. Det er nå hjemme
hørende i Arendal og var under omfattende
ombygging med nytt overbygg , ny motor
og ny innredning.
SØNNAVIND (Passasjerbåt/LHVL/63
brt. / 1917 / ex Vigra II). Sett ved Vind
holmen i Arendal 22. mai. Så ut til å være

i heller dårlig forfatning.

SKIPETNR. 2 - 2005

”1



SKIPETNR. 2 - 2005

1991 Slettet av Norges Skipsliste.

9 —

AV JIM MYRSTAD

En kjent og kjær sliter langs norskc-kysten på 60-70-taller varslepebåten Cappy, tilhørende Høvding Skipsopphugging i

Cappy var bygd i tre med rekker av stål, Styrhus i tre (som på
bildet) ble senere skiftet ut me aluminium. Motoren var rundt C

Mangeårig skipper ombord på Cappy var Roald Myrstad, som
lorøvrig også var siste skipper på Vegafjord (ex Hestmanden) på
dens siste oppdrag.

Han var også ombord da Cappy forliste utenfor Rørvik i uvær ,,^|||||||||

1 5. januaH uiulcr seg. ('appyh^c satrpå * |

V tyske Kriegsfischkutter som skisserte typens bruk i m’n
Norge etter krigen. Tilsammen ble det bygget 612 slike *—® £ ~-•.dvii-fj&fc
fartøyer på 24 meters lengde, konstruert med stålspant Cappy i Høvdings tjeneste, foto via Jim Mystad
og ellers treskrog.

Vi kjenner numrene til 8 KFK er som havnet i norsk Bygget av tre i Sverige 1942 som “Kriegsfischkutter” for Die Deutsche
eie etter krigen og til 8 som kom i sivil bruk - men uten Kriegsmarine.
noen kobling mellom dem. in/c ~ i c i c c j,•ö 1945 Uvertatt av Den norske Stat, Direktoratet ror hendtlig eten

Heller ikke en ny og utførlig bok om KFK’ene (Herwig dom qsjd

Danner: Kriegsfischkutter, Verlag E S Mittler & Sohn, i 948 Solgt til Erling Ellingsen, Drammen som Elling
2001) er til særlig hjelp. Her blir omtrent samtlige enheter kallesignal LMKC
tilbake i Norge i 1945 angitt som utlevert til USSR eller 83 brt 27 nrt fraktefartøy
Utleid/solgt til tyske fiskete. 1952 Kristian Rue (partr.), Solum/Drammen

Den eneste kobling synes å være KFK 468 som ble 1954 Th. Barr, Oslo, omdøpt Cappy
etterlatt i Horten som skadet etter minesprengning 1954 °mmalt81brt 29 nrt

.... , c i i o 1957 Ole Bjerklund, Stavanger, reg Osloog som som sannsynligvis gienoppstod som fraktebat b ?
Brukt bl a til huggmg av vrak

ran en I . 3.1960 Eier/føter Ole Bjerklund omkom ved eksplosjon 24. mars
Derimot synes det nå å være tilstrekkelig bevis for 1960 da en sprengiadning gikk av for tidi ig under

at Truls, senere Lindy Lu, ikke var noen KFK - se f eks opphugging av krigsvrak Bra/ima ved Revtangen, Jæren.
Observasjoner inr 3.04. 1961 Høvding Skipsopphugging, Oslo, reg Sandnessjøen

Fortsatt bruk til opphugging av vrak, transportoppdrag
Listen blir da følgende: 1974 Fikk store skader under en storm 15. januar 1974, mens

skipet deltok i arbeidet med heving av et sunket skip i
LMCU AO 79/ fraktebåt Rørvik

LLYU Bergalf 76/25 fraktebåt I974 Qttersøy, reg Sandnessjøen
LMKC Elling 81/29 frakt, senere Cappy 5/1976 Brødrene Pærsen (partr.) (Oddvar Pettersen), Ekne. reg
LNGL Havbell 80/29 fiskefartøy ca-' Sandnessjøen
LCFQ Franken 90/ fraktebåt mv-r -m jl •19//: reg. i Irondheim
LIEO Ibestad 91/31 ex transportbåt Marinen 1001 • • cvtdct t - i -ar 1991 Observasjon i SKIPE 1: La opplagt i Levanger i nere ar,
LIFH Justøy 88/33 ex transportbåt Marinen c * c °  j m m uJ ' r men rorsvant ror noen ar siden, ble anvendr sammen med
JXFH Bibben 96/22 ex transport SKN 302 Marinen r , c xt i ci ci1 r linn og slepte tømmer lot JNorske Slcog, Skogn.

1991 Slettet av Norges Skipsliste.
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Når rederiet Westfal-Larsen & Co til høsten runder sitt 100-årsmerke er det en rik og spennede historie det kan se tilbake på. Gjennom det meste av denne tiden har rederiets stått i første rekke innen
næringen som et av landets ledende linje- og tankrederier.

Til tross for at han i sin tid var Bergens største shipping-entreprenør, står Hans Westfal-Larsen på mange
måter som en litt tilbaketrukket person. Han var gutten fra alminnelige kår som slo seg opp til reder 33
år gammel og som ien alder av 50 var byens ledende shipping-mann. Bortsett fra at han hadde en langt
mer beskjeden utgangsposisjon kan han gjerne settes i klasse med samtidige redere som Knut Knutsen
OAS og Anton Frederik Klaveness.

Ettertiden har kanskje aldri fått helt tak på rederiets første år, etableringen i 1905 fra en åpenbart
beskjeden kapitalbase. Det tre forhold som springer en i øyenene: Rederens arbeidsomhet og faglige
dyktighet, noe som resulterte i gode resultater som gav tillit blant investorene. Dessuten tok han seiv en
ganske betydelige risiko ved store låneopptak for å finansiere sine egne investeringer. Og seiv om rederiets
første år ble preget av sviktende konjunkturer i 1907108, så er det tydelig at Hans Westfal-Larsen i løpet av
få år bygget opp en respektert posisjon innen byens skipsfartsmiljø. Blant hans offentlige verv vårperioden
som president i Norges Rederforbund i 1925/27, hvor han med sin «urbane form og tålmodige sinn» (som
Egeland skriver) maktet å samle fraksjonene om Forbundets linje på denne tiden.

Gjennom en serie på tre artikler skal vi se nærmere på rederiets utvikling gjennom de 100 år, hvordan det
gjennom gode og vanskelige tider er tilpasset skiftende forhold og muligheter.

Bergen og havnen i 1895, slik byenfortonet segfor unge Hans Peter Larsen i Rasmus F Olsens tjeneste.

Foto KKnudsen, UBB-Billedsamlingen

Av Dag Bakka Jr
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Hans Peter Larsen var født i Bergen 30.
april 1872 som sønn av skipsfører Hans
Peter Larsen og hustru Hansine Benedikte.
Begge foreldrene var bergensere, faren født
i 1835 og altså 42 år, Hansine fem år yngre.
Ved folketellingen i 1875 bodde familien
under gården Midtun på Nygård i Bergen,
altså i bydelen som på denne tid ble kolo
nisert som Nygårdstangen.

Hans Peter var født i en barneflokk på
fem, med søstrene Petra Benedikte i 1864,

Kaisa Fredrikke to år senere og Antonia
Andrea i 1874 og broren Bernt Andreas
i 1 876. Siden vi ikke kjenner nærmere til
skipsføreren er det vanskelig helt å vite hvor
familien hørte hjemme rent sosiologisk,
men folketellingen i 1865 fant ham boende
i Nykirkens sogn, altså på Nordnes, som 35-
årig styrmann med sin hustru, losjerende
hos tømmermann Eilert J Kjælde.

Faren må ha fait fra tidlig, han skal ha
omkommet ved forlis, noe som må ha

hatt dramatiske konsekvenser for enke og
barneflokk. Ved folketellingen i 1885 fin
ner vi Hansine som enke, underholdt ved

legatmidler fra Skipperforeningen, med
bolig i Nøstegaten 49. Det tør uansett ha
vært trange forhold for familien.

Etter folkeskole og konfirmasjon, trolig
i Nykirken i 1886, kan Hans Peter ha hatt
et års arbeid før han ble opptatt på Hans
Tanks & Hustrus Skole, Kong Oscarsgate
21. Denne skolen, som var fundert på et le
gat fra kjøpmann Hans Tanks (1742-1804),
la særlig vekt på kroppsøving, levende
språk, naturfag og handelsfag.

Med opplæring i handelsfag fikk han i
1889 ansettelse hos skipsreder Rasmus F
Olsen, noe som må ha vært en velsignelse
for hele familien. Folketellingen i 1891
oppgir nå bolig i Skivebakken 12 og at
hans to eldste søstre var «syersker». Den
sosiologiske bakgrunn synes således å være
ganske beskjeden.

Rasmus F Olsen hadde startet rederi i 1876,

og drev i 1889 en flåte på seks skip fra Lille
Markevei 13, hvor han hadde både bolig
og kontor. Noe uvanlig for bergensrederne
som ellers var raskt ute i overgangen til
damp var han korresponderende reder
for fire store treseilere, fullrigger Fredrik
Stang og barkene Alert, Stanley og Union,
alle bygget i Bergen i 1875-1880, dessuten
jcrnbark Australia på 1290 brt bygget 1886
på Laksevåg, samt jerndamper CarlKonow

Ungdom og bakgrunn

Hos Rasmus F Olsen

på 540 brt fra 1883. Samme år som Hans
Peter Larsen tiltrådte ble også dampskipet
Tordenskjold levert fra Bergens Mek Verk
sted i Solheimsviken.

Her fikk 17-år gamle Hans Peter Larsen
den første innføring i shippingyrkets hånd
verk, fra å løpe på telegrafen, sette opp og
dechiffrere telegrammer mot kodebok,
føre regnskap, ta seg av mannskapssaker,
forsikring og skadekrav, holde kontakt med
skipene - da helst skipsføreren, agenter og
avskipere, ordne med klarering når egne
skip var i byen, mm. Med årene avanserte
unge Larsen til kontorsjef, som var selve
krumtappen i ethvert rederi - han som
sørget for at alt gilde som det skulle og at re
deren kunne konsentrere seg om de viktige
ting som befraktning, holde kontakten med
partrederne mm. I løpet av 90-tallet fikk
rederiet flere skip, tredamper Columbus og
ståldamperne Franklin og Washington, mens
seil-skipene ble avhendet. Etterhvert kom
han som «bogholder», eller kontorsjef, også
sterkt med i befraktningen som ble gjort
gjennom byens meglere som F J Ellertsen,
Alex Birger Grieg, Joachim Grieg, Johan
Martens og andre; de fleste med tilhold
rundt Tollbodalmenningen og i ytre del av
Strandgaten.

Egen inntekt satte unge Larsen i stand til
å etablere eget hjem, nå i Claus Frimansgate
8 på Nordnes, eller rettere Nøstet (gaten
der Hilmar Reksten vokste opp noen fa år
senere), noen hundre meter fra arbeidsste
det, hvor han bodde i 1895; en dengang ny
leiegård på tre etasjer og loff, med butikk i
første etasje. Byen vokste i rivende fart på
90-tallet; leiegårder reiste seg på Nordnes,
Møhlenpris, Nygårdstangen og Sandviken,
og vi finner at kontorist Larsen også flyttet
på seg.

Folketellingen i 1900 finner Hans Peter
M (kan M være feilskrivning av W for
Westfal?) Larsen boende i Skottegaten 13,
knappe hundre meter unna, trolig i en
større leilighet. Han forsørget sin gamle
mor Hansine Benedicte, «enke, forsørget av
kontorist», og ugifte søster Petra Benedicte
som bedrev «husgjerning». Hans Peter seiv
var «ugift, kontorist i skibsrederforretning»
og 28 år gammel dette året.

I 30-årsalderen hadde Hans Peter Larsen et

terhvert den erfaring og markeds-kunnskap,
for ikke å snakke om ambisjon, som skulle
til for å fa i stand rederi. Vi tør gå ut fra at

Shippingbyen Bergen

Hans Westfal-Larsen, fotografert ca 1920,

fra “Bergens Rederiforening i 25 aar”

han hadde lagt seg opp penger; han hadde
ihvertfall 1 /100 i dampskipet Tordenskjold,
men hadde neppe noen velstående familie
å trekke på. Og kanskje var dette også noe
av motivasjonen, ønsket om å arbeide seg
opp i et shipping-miljø som på denne tid
opplevde en rivende utvikling.

Bergens skipsfart var jo tradisjonelt byg
get på eksport av fiskevarer og import av
korn og kolonialvarer. Byen hadde tidlig
lyktes å organisere dampskipsfart, basert
på partrederier med kapital fra kjøpmanns
standen. Allerede på 1880-tallet gikk byens
dampskipsflåte forbi seilskipene, og mens
Sør- og Østlandets treseilere opplevde sin
siste krisetid på 1890-tallet med store forlis
tall, seilte bergensflåten i drivende fremgang
med nye dampskip. I 1899 gikk Bergen
også forbi Kristiania som landets ledende
sjøfartsby, seiv om hovedstaden skulle vinne
posisjonen tilbake ti år senere, primært som
følge av tilflytting av shippingtalent fra hele
regionen.

Basis for den bergenske skipsfart var det
store antall investorer i form av privatperso
ner og firma som deltakere i partrederiene.
Hvert skip var finansiert som partrederi,
hvor partrederne skjøt inn andeler som
tilsammen tilsvarte byggesummen. Inntil
loven om skipsregistrering trådte i kraft
i 1904 var det ikke mulig å få rettslig
beskyttelse for pant i skip, mens derimot
partrederne gjerne lånte til sine investerin
ger med pant i fast eiendom. Men denne
anledningen til å låne med sikkerhet i
skips-parter ble nå åpnet, noe vi skal se
betydningen av.

I 1905 var det i Bergen rundt 40 dispo
nentfirma, hvorav nesten alle hadde skip

11
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i europeisk fart. Endel av byens redere som «kontorist» Hans Peter Larsen, i 1903
hadde allerede rundt 1890 kommet med som «bogholder» Hans Westfal Larsen. Lør
i den første spesialfart, med bananer fra navneloven av 1911 stod en temmelig fritt
Vestindia til USA. Lor disponentene var det til å oppta gamle familienavn; i hans tilfelle
avgjørende å kunne vise til god drift og gode et navn fra morssiden. Det synes først å være
utbetalinger på partene, og det var sikkert under Lørste verdenskrig at han formali
ingen hemmelighet i byens forretningsmiljø serte navnet som Westfal-Larsen.
hvem som var dyktig og hvem som ikke var Økende velstand gjorde ham sosialt
fullt så dyktig. Men også vennskaps- og fa- mobil; Bergens Adressekalender 1903 har
miliebånd spilte inn, skipsførere tok gjerne oppført «bogholder» H Westfal Larsen bo
parter, og et studium av partrederiene viser ende i Strømgaten 35, ien leiegård som ble
et forbausende fragmentert eierskap. Det revet på 60-tallet for ågi plass til Grieghal
må ha vært kultur for slike pengeplas- len. Det var også på denne tid at han giftet
seringer som i gode år gav vesentlig større seg med Anna Hansen, en kvinne fra ganske
avkastning enn bankrenter, noe som i disse alminnelige kår.
årene varierte mellom 4.5 og 5.5 prosent p
a. Og ved å tegne seg for parter i flere skip Oppsvinget for skipsfarten rundt år-hun
og dessuten forsikre dem, kunne en bygge dreskiftet hadde ført til etablering av to nye
en ganske sammensatt portefølje. disponentfirma i byen. Vilhelm Torkildsen

Konjunkturene hadde tatt seg opp mot hadde overtatt bestyrelsen av et partrederi i
slutten av 1890-tallet til en topp rundt 1900, fulgt av S L Christie året etter.
1899/1900, med en reaksjon i 1901 før det Nettopp å overta bestyrelsen av eksis
igjen ble rimelig bra i 1905/06. Deretter terende partrederi ble også veien ågå for
fikk vi et konjunkturfall som gjorde 1908 Hans Westfal Larsen. I mai 1905 kjøpte
til et vanskelig år før det igjen lysnet. han for 500 kroner 1/100 i tre-damperen

Vi kjenner ikke enkelthetene rundt Hans 1905 at Hans Westfal Larsen fikle i stand
Peter Larsens etablering som reder, eller et partrederi for et dampskip på 1750 tdw
rettere som disponent for partrederier. som ble bestilt fra Bergens Mek Verksted

Det vi imidlertid vet, er at hans engang til 250.000 kroner. Om han fikk rederiet
rundt århundreskiffet tok navnet Westfal i stand seiv eller trådte inn iet partrederi
som mellomnavn, Hans Peter Westfal Lar- etablert under Rasmus F Olsen kjenner vi
sen. I adressekalenderen for 1900 står han ikke til.

firmaets bestyrelse.
H Westfal Larsen Dessuten må det ha vært tidligere på året

Tredamperen Venezia i Kingston Dock, Glasgow. Foto via Per Alsaker

Capri, 830 tdw bygget i 1900. Den var
disponert av P Hamre og fortsatte under

Men mens skipet ennå var under bygging i
Solheimsviken overtok han i månedsskiffet

august/september 1905 som disponent for
Venezia, en tredamper på 870 tdw, bygget i
1893 på Georgernes Verft i Bergen. Skipet
var bygget for et partrederi med skipsfører
Peter Hamre som disponent; faktisk det
første skip for rederiet P Hamre.

Overtagelsen av Venezia skal ha skjedd
3. september 1905, men vi finner intet
spor av dette i Bergens skipsregister, verken
Westfal Larsens inntreden som disponent
eller parthaver.

Det kan skyldes at Venezia forliste på sin
første reise. Med kull fra Blyth til Esbjerg
gikk skipet på land ved Tørre Bjælke uten
for Skallingen i nærheten av bestemmel
sesstedet 9. september og forliste med tap
av hele besetningen, 10 mann og kaptein
Hartvig Tostrup og hans hustru.
Reder var likefullt H Westfal Larsen, som

ordnet opp med Skibsassurance-foreningen
i Christiania som hoved-assurandør.

For den 33 år gamle nybakte reder var det
en begynnelse så dårlig som noen. Imidler
tid var skipet ved BMV nær leveranse, og
sammen med skipsfører Haldor Klausen
må rederen hatt hendene fulle med å gjøre
Idar til overtagelse.

Bilbrevet ble utstedt 3. oktober 1905 fra

BMV til disponent H Westfal Larsen, da
skipet hadde fatt navnet Hardanger. Dette
var en moderne lastebåt på 1750 tdw med
ett dekk, halvdekk akter og bygget for fø
ring av kull, trelast mm. Noen dager senere
la Hardanger ut fra Bergen for befraktning
i europeisk fart.

Samme måned, i oktober 1905, sluttet

han også kontrakt med Stavanger Støberi
& Dok om bygging av en 1500-tonns tre
lastbåt.

Ved å se på finansieringen av Hardanger
kan vi lære noe om hvordan Hans Westfal

Larsen kom i gang som reder.
Byggesummen på 250.000 kroner var

fullfinansiert ved 100 parter å 2.500 kro
ner fra 37 partredere. I dette tilfellet ble
det klausulert at «skibet holdes assurert i
henhold til Veritas-takst».

Hvor mye var 2.500 kroner? I 1905
var månedshyren for en 1. styrmann på
dampskip 109 kroner (iflg SSB), altså vel
1300 kroner året, mens en fører trolig ville
ha nær det dobbelte og dessuten kaplak -
kommisjon av fraktbeløpet - i tillegg.

SKIPETNR. 2 - 2005
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De størsteparthaverne var
Fridtjof Sundt 20/100 skipsmegler
H Westfal Larsen 11/100

Alex Birger Grieg 9/100 skipsmegler
Haldor Klausen 4/100 skipsfører
C N Fæster
Claus Hansen 4/100 bakermester
Claus P Falch 4/100

Joh Ameln
Thv Kjerland 3/100 kjøpmann
H Monrad Krohn 2/100 kjøpmann
Gerhard Sundt 2/100 kjøpmann
Joh Frøchen
Lars Sundt

Lauritz Meyer 2/100
Joh Larssen
Døscher & Co 2/100 fiskerifirma

Engelsen & Sars 2/100 kullkompani

Blant de øvrige 16 partredere med 1/100
hver var bl a rederiet Brummenæs & Tor

gersen, Haugesund.
Rederen seiv tok 11/100, altså en inves

tering på 27.500 kroner. Her gikk rederens
oppsparte midler til og vel så det. Bergens
Privatbank lånte ham 12.000 kroner med

sikkerhet i 6 parter.

Etter overtagelsen av Hardanger fortsatte
han en tid hos Rasmus F Olsen.

Men allerede en måned senere kunne

rederen legge enda et skip til sin flåte. Det
var dampskipet Garibaldi på 1006 tdw,
bygget i 1902 på Stavanger Støberi & Dok
for et partrederi med C Mathisen som
disponent. Her var eierforholdet adskillig
mer fragmentert, hvor dispo-nenten bare
hadde 3/100, hans familie ytterligere 4/100
og kapteinen, Gerhard Evje, 2/100. Største
partreder var bakermester Georg Bernhard
von Erpecom (1858-1912) med 12/100.

Disponentskiftet ble anmeldt i skriv av 7.
november 1905 fra C Mathisen til Bergen
skipsregister, hvorved Hans Westfal Larsen
nå var valgt til bestyrende reder. Samtidig
ble Mathisens og familiens 7/100 solgt til
Hans Westfal Larsen for 1.800 kroner styk
ket. Pengene ble reist ved et lån på 12.000
kroner i Bergens Privatbank med sikker-het
i partene; altså en reell egenkapital på bare
800 kroner.

Her innledes forbindelsen med familien

von Erpecom som skulle bli av stor betyd
ning. Vi kjenner ikke enkelthetene, men
bakermesterens nest eldste sønn, Georg von
Erpecom, født i 1889, valgte en utdanning
i shipping og skulle senere tre inn i Westfal
Larsens tjeneste.

Garibaldi fortsatte under kaptein Evje og
ses de neste årene å gå i amerikansk fart.

4/100

3/100 kjøpmann

2/100
2/100

2/100

Wesfal-Larsens egentlige start som reder kom i oktober 1905 med levering av Hardanger fra BMV;
herfor inngående til Bristol med trelast. York Collection via Arne Sognnes

Fra kopibøken skiP var tiisluttet. I tillegg var han agent
r . . . for Christiania Spigerverk, tydeligvis både

Pa Bergens S øfartsmuseum oppbevares bl a r , 0 . . .. . . r r
, r \ -r i  i r r for salg av stålnagler til skipsverft og for

rederens første kopibok, nktignok først fra , f .
27. desember 1905 til 16. juli 1907. befraktnmg

0 . , ... . Kontoret la i Olav Kyrresgate 4, i det som
Seiv om den ikk e dekker oppstarten av „ , , r . , „
. . »-r • ... , na var blitt byen nye forretnmgsstrøk. Byg

redenet, sa ar den et interessant bilde av . . ... , . , „.
.. , ° . , nmgen strøk medi bybrannen 1 1916, men

virksomheten. Det dreier seg om kopier , 0 , , „ , ...
„ r . la omtrent hvor det senere Posthuset skulle

av utgående brev og telegram, utført med , T T i i , ,
r . . . . .. komme. Her drev han med «Westlarsen»
fuktighet og brevpresse, og ut av disse trer . , ., , , ,

r r wr rit i r r som telegramadresse. Allerede Hardanger
personen Hans Westfal Larsen klarere frem. . 0 , n> i 0, .
{ ... 0 , i 1905 synes aha fatt det senere sa kjente
Med klart godt sprak, enten det er norsk el- , . , , , ,
, . .°r . , • r i i r  skorsteinsmerket med gul skorstein, svart
ler engelsk, formulerer han seg i forholdsvis

, D r topp og to svarte ringer,
moderne former, uten alle de smrkler som

tidens forretningskorrespondanse gjerne
hadde. Vi kan fornemme en vennlig un- Et brev til JTh Nilsen i Kristiania 15. januar
dertone, men ingen underdånighet når han Aere interessante opplysninger;
minner om innbetalingsfrister eller tilbyr «Herved tilladerjegmigatforespørge om De
skips-parter. Noen konkrete holdepunkter kan anbringe nogle Parter iet Dampskib,
far vi også. som jeS kar under Bygning hos Stavanger

Iet brev til skipsreder P A Musæus i Støberi & Dok.
Ålesund datert 11. januar 1906, tilstillet Det skal tage ca 1500 tons dw og 530
«Kjære ven», forteller han at «jeg slutet hos Stand. Træland og bliver specielt bereg-net
Olsen efter atjegfik «Garibaldi». Jeg har nu for Trælasttraden, i hvilken jeg har speciell
et hyggeligt Udet kontor i Dr. Kreybergs nye Erfaring. (...) Da Skibet blev kontraheret
eiendom vis a vis Skipperföreningen». z' Oktober netop før den egentlige Prisstig-

Det var altså i november 1905 at han ningpaa Materialer, er Prisen meget heldig,
formelt sluttet hos Rasmus F Olsen da han nemlig kr 249.000. Man maa nu betale kr

hadde fått bestyrelsen av to skip. Iet annet 15-000 mere for et saadant Skib. Det skal
brev samme måned fremgår at disponentsa- væreferdig iJuni, den bedste Tid afaaretfor
læret var 1.200 kroner per skip per år, samt denne Type Skib».
1.5 prosent av inntektene. Og her ser vi en
annen side - den arbeidssomme rederen: Samme dag skriver han til kaptein C P
Ved siden av båtene hadde han fra starten Falch, Aarhus, «Jeg har jo gjort en ganske
også agenturet for AgderAssuranceforening god begynnelse med disse billige Baade som
i Grimstad, hvor bl a Rasmus F Olsens «Hardanger» og den i Stavanger. Som De ved

13 —
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Det varførst etter kjøpet av Garibaldi på 1006 tdw i begynnelsen av november 1905 at
Hans Westfal Larsen etablerte eget kontor. Her er båten på vei inn i dokkene i Bristol. York

Collection via Arne Sognnes

er Skibspriserne steget betydelig, for et Skib Det forelå altså en kullkontrakt, ganske
som «Hardanger» er det betalt kr 270.000. sikkert fra britiske havner til Skandinavia
«Hard-anger» sluttedejegfor Vinterenf0r370 for å komme i posisjon til utgående trelast.
Pundper Std, hvilket er 50 Pund bedre enn For Capri, som fortsatte under kaptein
hvad«C. Sundt» skal have. Det ser ogsaano- H A Haldorsen, ble det foreløbig ikke så
get bedre udfor Sommeren, saa «Hardanger» mye kull, men tradisjonelt fisk fra Norge
skal blive bra, om ikke Uheld støder til». til Middelhavet, salt hjemgående, samt is

Og det ble nok bra, for i april forteller eller trelast fra Norge til Storbritannia og
han at Hardanger hver måned siden levering Kontinentet.
har gitt overskudd, tilsammen 16.000 kro- I mars 1906 ser vi også at han sluttet inn
ner. Dette ville tilsvare 14 prosent avkast- haugesundsbåten Hørda, en tredam-per
ning på årsbasis. av samme type som Capri, på T/C og

Mens det nye skipet tok form på bed- Ramton, Asker og Nicolai Wiborg og A O
dingen i Stavanger, overtok rederen tidlig Lindvig i Kragerø.
i februar 1906 også disponering av tre
damperen Capri.

Overtagelsen av Capri ble på en måte en „
gjentagelse av hans første skip Venezia - bare
at dette kom til åfå seile i mange år - ved at De to 1500-tonnerne fra Stavanger Støberi
det dreide seg om et skip av samme type og & Dok ble levert i juni 1906 som Mauran-
fra samme disponent. Hans Westfal Larsen
hadde som nevnt kjøpt seg inn med en part
i mai 1905. I februar året etter kjøpte han
ytterligere 8/100 fra familien Hamre for til
sammen 6.320 kroner. Igjen ble 5.000 lånt
i Privatbanken mot pant i partene. Senere
kom han til å kjøpe ytterligere 10/100 til
synkende priser.

Straks etter overtagelsen skriver han til me
glerfirmaet Borries Craig & Co i Newcastle
- først på norsk, siden på engelsk - «Dajeg
nu har övertaget Dampskibet “Capri”skulde
jeggjerne se, at dette Skib blev indarbeidet i
Kul-kontrakten».

sirkulerte den til iseksportører som Hans

ger til 260.000 kroner og i juni 1907 som
Geiranger til 270.000.

H Westfal Larsen satset altså på trelast
fart, hvor bergensrederne med sine damp
skip slo ut de gamle treseilerne. Det betød
utskipninger fra Østersjøen og Hvitehavet,
komplettert med kull tilbake. Ellers ser vi
at tredamperne også ble drevet med is og
fiskevarer utgående og gjerne salt fra Mid
delhavet eller kull tilbake.

Det mest imponerende er kanskje at den
unge rederen i så stor grad maktet å vinne
tillit hos byens velstående borgere, de som
gikk med i partrederiene.

Her er skipsmeglere, og ikke bare en,
men tre, Alex Birger Grieg, Fridtjof Sundt
og Joachim Grieg, skipshandler W Giert
sen, kullhandler Engelsen & Sars, foruten
kjøpmenn som Johan Ameln, Gerh Sundt,
Johan Frøchen, Georg B von Erpecom,
m fl.

Seiv tok rederen 11/100 i begge skip.
Det var trolig for å frigjøre kapital at han i
januar 1906 lånte 12.000 froner fra or sak
fører Chr Ameln mot pant ide frie 5/100 i
ds Hardanger. Dessuten ble investeringene
i begge skip belånt med 20.000 i Bergens
Privatbank med sikker-het i 10/100.

Det var altså ikke pengene, men evnen til
å vinne tillit og vise resultatet som var hans
viktigste ressurs. Dessuten villigheten til å
ta risiko ved store låneopptak.

Konjunkturene var det imidlertid lite
å gjøre med, men rederiet hadde fordelen
av å ha moderne skip av god standard og
dessuten erfarne og dyktige skips-førere og
mannskaper. Årene 1908/09 tør imidlertid
ha vært svake, men slike svingninger var
parthaverne innforstått med.

Privat bodde han nå i Hans Holmboes

gate 23, fremdeles med omsorg for sin
gamle mor Hansine som dette år fylte 68.
Hans Holmboesgate var parallell-gaten til
Strømgaten, men huset lå oppe i bakken
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Slik kan hansflåte og kapitalinnsats ha vært ved utgangen av 1907:

skip tdw verdi parter kjøpt for belånt EK

ds Hardanger 1750 250.000 11/100 27.000 24.000 3.000
ds Garibaldi 1006 7/100 12.600 12.000 600

ds Capri 830 147.000 13/100 8.840 5.000 3.840

ds Mauranger 1500 260.000 11/100 28.600 20.000 8.600

ds Geiranger 1550 270.000 11/100 29.700 20.000 9.700

Nettopp som markedet burtet imot i 1907 kan vi summere at han hadde bygget opp et
rederi med fem moderne skip i løpet av vel to år, med en samlet verdi rundt 1.1 million

kroner og hvor hans reelle egenkapital var 25.740 kroner i parter betalt med 106.740
kroner.

*
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mot Nygårdshøyden og følgelig iet noe Allerede året etter kom Rud Stoltz inn som 1036 tdw Fra 1892. Den var bygget for et
bedre strøk. medarbeider og ved århundreskiftet finner partrederi disponert av Adolph Halvorsen,

H Westfal Larsen var ellers sosialt mobil vi firmaet med kontor i Olav Kyrresgate 5. som var en av de store rederne i denne
og flyttet nå for sjette gang på 20 år. Rundt ToårsenerebleThorFrønsdaltattinnsom traden, men med et særdeles forgrenet
1909 flyttet han opp på Kalfaret, til Kalve- kompanjong. Sundt synes også åha drevet eierskap. Westfal Larsen gav 66.500 kroner
dalsveien 35 og 4-5 år senere til Kalfarlien oversjøisk befraktning og senere kontrahe- for skipet som nå ble overtatt av et nytt
15 som han seiv hadde fått oppført. ringer i utlandet. Ved folketellingen i 1900 partrederi hvor rederen hadde 15/100,

I byen beste strøk med utsikt over byen var han ugift med bolig i Lungegaardsbak- skipsfører IngolfEide, skipsmegler Fridtjof
og Bergensdalen fant familien seg godt til ken 1. Senere overtok han familiehjemmet Sundt og kjøpmann Thorvald Kjerland
rette. Dette ble rammen rundt hjemmet i Kalfarveien 43.
med fru Anna og tjenestepiker, og her ble
de to barna født, Rolf i 1909 og Hans i
1916.

Fra partrederiene synes det tydelig at Hans Fra 1909 pekte tendensene igjen opp-over, rederen nå kunne betale sine 15 parter med
Westfal Larsen etterhvert holdt seg til to og verdensøkonomien skulle få en sterk 9.975 kroner uten lån.
av byens skipsmeglere, Alexander Birger vekst de neste fire år.
Grieg og Fridtjof Sundt. Grieg var født i Hans Westfal Larsen viste her sin evne Det går på et vis et skille mellom Jamaica
1866 og etablerte seg som megler i 1891 dl å slå til på et tidlig stadium i oppsvinget og det neste skip Westfal Larsen anskaffet,
under navnet Alex Birger Grieg. Vi finner og lyktes å anskaffe fem større skip i årene faktisk samme år; en nybyg-ningskontrakt
ham etter århundre-skiftet med kontor 1909-12, hvor tendensen klart gikk i ret- ved Sunderland Shipbuilding Co Ltd. Det
i Walckendorffsgate 7og privatbolig i ning av større enheter. Det var her tale om dreide seg om et skip av større type enn de
Bellevueveien 9f, senere Kalfarveien 102 å utnytte et marked med svake skipsverdier tidligere, på 2350 tdw. Det som imidlertid
a. I særlig grad kom Grieg til åta del i både ved kjøp og ved kontrahering både i skulle peke fremover var to forhold:
utviklingen av trelastfarten fra Østersjøen England og i Norge,
og Hvitehavet til Vest-Europa.

Fridthjof Sundt, født i 1867 som sønn Det første av kjøpene ble gjort i april 1909 - finansieringen, hvor verkstedet ydet
av kjøpmann Christian Gerhard Ameln mens pessimismen ennå hersket, og det kreditt for en betydelig del av bygge-sum-
Sundt, etablerte sitt meglerfirma i 1898. var den gamle banandamperen Jamaica på men.

Nybygde Geirangerfra Stavanger Støberi & Dok, 1907. Ukjentfotograf, Bergens Sjøfartsmuseums samling

Oppsving

10/100 hver. På listen over parthavere fin
ner vi også fru Anna Westfal Larsen med
en part. Under kaptein Eide bleJamaica nå
satt inn i nordsjøfart hvor den var i klasse
med Garibaldi. Det er interessant åse at

Strukturen i det nye partrederiet med en
håndfull større partredere, og
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Byggesummen på 322.142 kroner ble som disponeringen i minnelighet fra 1. juli nasje. Dette siste peker ut Westfal Larsen
vanlig dekket med 100 parter, hvor 1350 1910, og ved samme anledning solgte han som en shipping-mann av et moderne og
kroner ble betalt inn kontant, mens resten, sine 5.5/100 til Westfal Larsen og hans ekspansivt format. Han hadde imidlertid
187.142 kroner, eller tilsvarende 10.260 nærmeste støttespillere. Westfal Larsen begrensede midler å investere, i motsetning
pund, ble finansiert ved en obligasjon betalte 3.300 kroner for hver av sine tre til sin velstående kollega Johan Ludwig
fra verkstedet. Vi står her foran gruppen hundredeler, altså en verdiansettelse på Mowinckel som i 1912 kontraherte to store
interessenter som skulle bli rederiets kjerne- skipet på 330.000 kroner. spesialbygde malmskip på 11.000 tdw for
investorer i den neste fasen, nemlig personer At det på denne måten kunne skje dis- malm-traden fra Narvik til Tyskland.
som Alex Birger Grieg, far og sønn Georg ponentskifte henger sammen med den ofte Tredamperen Capri ble avhendet i fe-
B von Erpecom og Georg von Erpecom, fragmenterte eierskruktur i skipene, i dette bruar 1914 da Hans Westfal Larsen solgte
FridtjofSundt, Thorvald Kjerland, Henrik tilfelle hvor Alex Birger Grieg med 8/100 sine 12/100 for 800 kroner stykket (han
Hafstad, Edv Riisøen og Johan Ameln. var den største og hvor C Mathisen seiv hadde betalt mellom 560 og 790 for dem)
Westfal Larsen tegnet seiv 25/100, mens ikke hadde mer enn 5.5 parter. Vi har sett og overlot disponeringen til sin tidligere
skipsfører Sigmund Sunde ble nest største at Hans Westfal Larsen var nøye med å kon- arbeidsgiver Rasmus F Olsen.
parthaver med 20/100, fulgt av de øvrige. trollere minimum 11/100 i nye prosjekter
For rederen seiv betød dette en kontant og at han som regel var største parthaver.
innbetaling på 33.750 kroner, men av dette Etterhvert fikk han også fortrolige vennskap Ved utbruddet av verdenskrigen i august
fikk han låne 30.000 i Bergens Privatbank med flere av de tunge investorene, folk 1914 hadde H Westfal-Larsen følgende
med sikkerhet etter verkstedets pant. Ski- som investerte nettopp hos ham fordi han skip i fart:

pet ble levert i slutten av april 1910 med oppnådde gode resultater. QarHyaui
navnet Malmanger og ble satt i fart under Kjøpet av dampskipet Loire på 3600 tdw cp jamaica
kaptein Sunde. fra Frankrike i desember 1912 var det siste ds Mauranger

Dette året ble det også bestilt et lignende som ble gjennomført i denne fasen. Skipet ds Geiranger
skip fra Bergens Mek Verksted, levert i var fire år gammelt, ble betalt med 425.000 Ås Hardanger
november 1911 som Hosanger, den første kroner og fikk navnet Evanger. Rederen seiv Ås Malmanger
av en lang serie søsterskip fra verkstedet. tok 20/100, noe som tilsvarte et beløp på H°sanger
Hervar finansieringen av byggesummen på 85.000 kroner som ble betalt utenat vi kan ,. 1 ds Evutipct
330.000 kroner ordnet på vanlig måte ved se noen form for panststillelse. Det avspeiler
partrederi hvor rederen seiv eide 20/100, vel på sin måte at Hans Westfal Larsen nå
kaptein Sigmund Sunde 15/100 og ellers var blitt en formuende mann.
den vanlige lerets av investorer

Men før denne kontrakten engang var sig- tekter fra flåten. Særlig ble det nok merkbart i tråd med de nokså nasjonale navnevalg
nert hadde rederiet fått enda et skip i flåten. at større skip gav forholdsvis bedre uttelling som norske rederier praktiserte på denne
Dennegang skjedde det ganske enkelt ved enn mindre. Rederiet hadde i disse årene tid. Forbindelsen til Hardanger tør ha
overtagelse av disponeringen av partrederiet blant annet kontraktet for malmskipninger vært på farens side og ble forsterket med
som eide Ole Bull, en 2700-tonner bygget fra Spania til Tyskland hvor disse større skip Mauranger og Malmanger, før det spredte
i Newcastle i 1901. C Mathisen overlot ble satt inn sammen med innbefraktet ton- seg ut geografisk til Hosanger og Evanger

De neste årene skulle rederiet få gode inn- det første skip i 1905 var et vellykket valg,

På denne tid var rederiets navnelinje vel
etablert. Navnet Hardanger som var gitt til
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Hosanger levert i
1911 fra BMV ble
verkstedetsførste av

serien på 2400-ton
nere. På bildet ligger
skipet i StJohn NB

i oktober 1937;
fremdeles med åpen

Foto via Bill Schell
bro.

1006 tdw 1902
1036 1892
1500 1906
1550 1907
1750 1905
2350 1910
2400 1911
2700 1901
3600 1908
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i Nordhordland og Geiranger på Sunn
møre. Angernavnene skulle bli en kjent og
respektert merkevare i shipping gjennom
mange år.

11913 flyttet rederiet inn i Kong Oscarsgate
62, i det såkalte «Rederhuset», en 4-etasjers
bygning i huggen granitt som stod ferdig
samme år med Arnesen & Kaarbø som
arkitekten Dette skulle bli rederiets kon

toradresse i18 år. Allerede i 1906 skal unge
Georg von Erpecom ha begynt il rederiet.
Hans far bakermesteren var død i 1912, så

han hadde seiv trolig adskillig midler som
han nå kunne sette inn i rederiet. Han

fikle snart tittel av kontorsjef, hvilket vil si
rederens nærmeste medarbeider.

At Kong Oscarsgate 62 ble kalt «Reder
huset» hadde sin naturlige for-klaring. Her
kom også J Ludwig Mowinckels Rederi
til å flytte inn, Vilhelm Torkildsen, Jacob
Christensen, meglere som Th Frønsdal &
Co, Erik Pettersen, Behrens & Co, med

flere. I det hele ble Kong Oscarsgate noe
av en shippinggate fra denne tid og godt
inn i mellomkrigstiden. Nede i nr 45 holdt
FridtjofSundt til og oppe i nr 66-68 Wiese
Hansen, Harald Grieg Martens og skips
megler Johan Bollmann, mens Rasmus F
Olsens rederi var i nabobygningen, nr 70.

Urolighetene på Balkan sommeren 1914
skulle utløse full krig i Europa i august. For
skipsfarten førte dette først til usikkerhet og
fraktfall hvor mange spørsmål skulle avkla
res, før markedet strammet seg opp utpå
høsten. Behovet for skipsrom steg sterkt
med innføringen av sperrer og kontroll
ordninger, samtidig som mange skip gikk
med til skipninger for krigsindustrien. For
importen til de nøytrale land i Europa kom
skipningene nå til å gå direkte fra Nord- og
Sør-Amerika, i stedet for tidligere med om
lastning i Antwerpen og Hamburg.

Norske småtrampskip, av den type West
fal-Larsen hadde flere av, fant et godt betalt
marked i kullfarten mellom britiske havner

og Frankrike. Inntektene fra skipsfarten slo
så sterkt ut at Norges Banks gullbeholdning
tok seg opp fra 82 millioner kroner i august
1914 til 130 millioner i juni 1915-

Økningen i fraktene var tydelig allerede
ved årsskiftet 1914/15, og en illustrasjon
på forholdene er en aksje-innbydelse fra
Christoffer Hannevig i januar 1915 som
forespeilte en inntekt på halvparten av
kjøpesummen på én transatlantisk reise.

Verdenskrig

Vinteren 1915 kom skipsverdiene således Igjen ser vi Westfal-Larsen slå til tidlig i
under press og gikk deretter inn ien vold- oppsvinget. Allerede i januar 1915 kjøpte
som oppgang som i 1916 utartet til jobbetid han ds FerdinandMelsom på 4750 tdw fra
og spekulasjon. Etter-spørselen etter norske et rederi Oslo og gav den navnet Kaupanger.
råstoffog varer førte til en særnorsk økono- Dennegang ble eier-selskapet organisert
misk boble, påskyndet av store inntekter fra som aksjeselskap, DS AS Kaupanger, hvor
skipsfarten. Pengeflommen førte etterhvert det trolig bare var et fåtall aksjonærer fra
til en inflasjon som skulle kreve en hard den indre krets.
økonomisk kur etter krigen. I løpet av året skulle rederiet gå til anskaf-

Evanger kjøptfra Frankrike i 1912 var rederiets største til da. Foto via PerAlsaker
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Tilgang/avgang 1915-1917

tilgang avgang

1915 Jan Kaupanger 4750 tdw Jamaica senket
Mar Davanger 3470 Malmanger solgt
Mai Samnanger 5600

Jun Davanger senket

Jul Falkanger 3450

Aug Geiranger senket
Okt Nordanger 5610
Des Glenesk 2200 (seil)

1916 Feb Prosper III 7300

April Samnanger solgt
Jun Prosper III senket

Aug Davanger 10000 Falkanger solgt
Des Leikanger 5000 Mauranger försvunnet
Des Løvli 11150 Kaupanger senket
- Evanger solgt

1917 Jan Malmanger 9000 Glenesk solgt
Løvli solgt

Mar Davanger senket

Malmanger senket
Mai Leikanger senket
Nov Ole Bull senket

I
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Falkanger ble kjøptfra Porsgrunn i 1915 og solgt videre aret etter. På vei opp til Bristol,
York Collection via Per Alsaker

felse av ytterligere fem skip, fulgt av fire i via London og Hamburg, byer som nå var Det er grunn til å tro at kontraktene ble
1916. Samtidig kom rederiet til åfa ikke fullt opptatt med andre gjøremål. Derved inngått med Frithjof Sundt som megler
mindre enn ti ulykkesbud at skip var senket, kom norske shipping- og handelsinteresser i Bergen; Her hadde Thor Frønsdal vært
mens seks skip ble avhendet. I alle tilfellet til å etablere seg direkte i NewYork, Buenos leder og kompanjong fra 1902 inntil han
ble det utbetalt betydelige assuranse- og Aires og andre viktige handelsbyer. Norske sluttet og etablerte eget firma, Th Frønsdal
salgsgevinster. rederes appetitt for nybygningen måtte nå & Co. I hans sted kom Hans Stoermann

Det er tydelig hvordan rederiet satset på dekkes i nøytrale land, men både norske, Næss inn og senere også broker Ingolf. Den
kjøp av større enheter. Kjøpet av hvalkoke- danske, svenske og nederlandske verft ble tredje megler i firmaet, Rud Stolt, sluttet i
riet Vasco da Gama på 5600 tdw i mai 1915 etterhvert hemmet av mangel på stålmate- 1917. Sundt etablertte også en avlegger i
gav rederiet det første Samnanger, men rialer. Mot slutten av 1915 hadde norske Oslo som var i virksomhet mellom 1919 og
allerede i februar 1916 ble Prosper III på skipsmeglere og redere knyttet kontakter i 1922. Fridtjof Sundt seiv døde i 1922.
7300 tdw kjøpt fra Drammen. Det største USA, hvor norske rederier i løpet av halv- Mest interessant er selvfølgelig kontrahe
skip som ble anskaffet i denne perioden ble tannet år sikret seg bestillinger for nær en ringen av et tankskip ved amerikansk verft
likevel dampskipet Løvli på 11.150 tdw, million tdw. Dette utgjorde ved utgangen i 1915; dette var imidlertid ett ien serie
et nytt skip fra japansk verksted som var av 1916 rundt 90 prosent av kapasiteten slike skip bestilt for bergenske regning, idet
overtatt av andre norske interesser og kjøpt ved amerikanske verft. De første ameri- også Wilhelm Jebsen, Henrik Østervold og
av Westfal-Larsen for 6.25 millioner kroner kanskbygde skip begynte å bli ferdige mot K S Nordgreen bestilte ligenende skip. Jeg
25. november 1916. Skipet ble solgt videre
til Italia i februar for 11 millioner kroner

- en eventyrlig gevinst. Gigantskipet Løvli pa 11.000 tdw ble kjøpt og solgt medgodfortjeneste vinteren 1916/17.
Seiv om Westfal-Larsen på ingen måte oto v*a rne Sogrines

var noen spekulant i skipsverdier, så vek
ikke rederen tilbake fra å sikre en gevinst
på et stigende marked, noe som handelen
med kjempeskipet Løvli viser. Også skips
partene viste en voldsom stigning; f eks
ble en 100-del i Hosanger omsatt i oktober
1917 for 19.000 kroner - mot opprinnelig
pålydende 3.300. **

På dette tidspunkt var hans oppmerk-som
het tydelig tettet mot mer langsiktige pro
sjektet, nemlig nybygninger fra skipsverft i
nøytrale land som Nederland og USA.

Krigsutbruddet i 1914 førte ganske
snart til en hittil ukjent internasjonalisering
av norsk skipsfart og handel. Det hang
sammen med at de gamle handels- og me
glerkanaler til andre verdensdeler hadde gått

slutten av 1916, men en stor del av kon

traktene, rundt 350.000 tdw, ble solgt til
Storbritannia og Frankrike våren 1917 på
gode vilkår.

Sommeren 1916 kom rederiet i posisjon
til å overta en nybygget 10.000-tonner fra
et amerikansk rederi, turbinskipet Annette
Rolph som nylig var levert fra verft i San
Francisco. Det fikk navnet Davanger.

Mot slutten av året fikk rederiet også
overta et skip fra britisk verft, Leikanger på
5000 tdw fra Robert Thompson & Sons
Ltd i Sunderland. At britiske myndigheter
på denne måten frigav verdifull tonnasje
skyldes den særbehandling som ble gitt
til kontrakter inngått tidlig i krigsårene,
fortrinnsvis til vel ansette rederier. Både

Davangerog Leikangerfait som offer for den
tyske ubåtkrigen allerede våren 1917.
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forstår det som om Westfal-Larsens skip ble
befraktet til det britiske oljeselskapet An
glo-Saxon Petroleum Co Ltd for 3 år (hvis
samme TC som for Østervolds skip).

Skipet ble sjøsatt ved Chester Shipbuild
ing Co i Chester, Pennsylvania, 26. august
1916 med navnet Malmanger og levert i
januar 1917 på sitt certeparti for oljeskip
ninger til Storbritannia. Imidlertid gikk det
tapt ved minesprenging i Bristolkanalen
allerede 23. mars.

På dette tidspunkt hadde Westfal-Larsen
halvannen uke tidligere kjøpt kontrakten
til et søsterskip, byggenummer 345 ved
Chester Shipbuilding, fra rederiet K S
Nordgreen, Bergen. Det ble i første omgang
betalt inn USD 230.000 av en kontrakts

verdi på 900.000, tilsvarende 3.24 millioner
kroner.

Så skjedde det 5. februar 1917 at USA kom
med i krigen på Storbritannia og Frankrikes
side mot Tyskland. Det ble etterhvert klart
at amerikanerne seiv vil trenge skipene, og
15. juni gav Kongressen fullmakt til presi
dent Wilson om å rekvirere byggekontrak
ter og skip mot «just compensation». Den
offisielle rekvirering ble satt i verk 3. august
1917 og omfattet 42 norske kontrakter på
tilsammen 264.000 tdw, altså knapt en
tredjedel av den opprinnelige kontrakts
mengde.

Blant disse kontraktene var også Westfal-
Larsens skip ved Chester, som var kjølstrakt
i februar 1917.

Norges Rederforbund sendte samme år
skipsreder Emil Stray i S O Stray & Co til
USA og han oppnådde i forhand-linger
med amerikanske myndigheter i juni 1919
en avtale om en netto utbetaling av USD 34
millioner for 27 av kontraktene. Dette til
svarte stort sett de innbetalte terminer, men

takket være inflasjonen hadde USD steget
40 prosent mot NOK i tidsrommet.

Westfal-Larsen kom derved ut av kon

traheringen med gevinst på 3.7 millioner

kroner, men det ville nok ha vært vesentlig nærmet seg levering våren 1920 og tegnet
bedre å fått skipet levert. t il å bli rneget kostbart.

Det kan være for å sikre seg levering av mo- ble sterkt forsinket på grunn av krigen og
derne skip etter krigen at Westfal-Larsen i først leverr i j Uni 1919 som Ravnanger, en
mai 1917 kjøpte to kontrakter på 7350 tdw singledecker på 5570 tdw.
ved Canadian Vickers Ltd i Vancouver, Ca- Det var trolig høsten 1919 at Westfal
nada. Dette var skip bestilt i 1915 av Pacific Larsen &Co overtok byggenummer 607
Ocean Co ved nord-mannen Lier, og som i vecJ Irvine Shipbuilding i Skotland, et skip
løpet av 1916/17 ble solgt to ganger, først på 7200 tdw. Trolig dreiet det seg om en
til Andreas Sæberhagen i Bergen og deret- kontrakt inngått i april 1919 av DS AS
ter til Johan Schei; begge navn som dukker Henrik Lund ved Willy Gilbert, Bergen,
opp i rederstanden under jobbetiden. Hans for GBP 180.000, som ble solgt på denne
Westfal-Larsen betalte 190 pund per tdw, tid. Westfal-Larsens skip ble levert i juli
tilsvarende vel 4.6 millioner kroner. 1920 med navnet Evanger, til en pris som

At skipene kunne leveres til de norske Ugget rundt GBP 200.000.
kontrahenter til tross for krigen skyldtes
en spesialordning som var kommet i stand Befraktningen og gevinster ved gunstige
med kanadiske myndigheter for fem skip salg eller assuranseoppgjør gav etter-hvert
fordi de norske bestillingene hadde vært betydelige pengestrømmer gjen-nom
viktige for etableringen av verftet. De ble rederiet.
da levert i juni og august 1918 som hen- I Lauritz Pettersens upubliserte manu
holdsvis Porsanger og Samnanger. skript til rederiets historie (som gjengitt i

Tankskipet Malmanger sjøsettespå Chester 26. august 1916. Foto via Arne Sognnes

Avtalen innebar at skipene måtte seile un
der britisk flagg til en rekvisisjonsrate som
lå lavere ennTonnasjeavtalen, men måtte til
gjengjeld seile under dette opplegget inntil
sommeren 1919.

Høsten 1917, i en tid med stor norsk på
gang mot britiske skipsverft sikret rederiet
seg en byggekontrakt for et tank-skip på
1 0.000 tdw ved James Laing & Sons i
Sunderland. Det dreide seg her om en
kontrakt inngått i juni 1916 avThv Berg i
Tønsberg og betalt med en høy pris, GBP
32 per tdw, altså GBP 349.600. Skipet

Kontrakten ved Giessen i Nederland

19 —

Vi kjenner ikke lenger i detalj hvilke kontrakter som Westfal-Larsen plasserte i

krigsårene, men vi kan rekonstruere følgende, uten garanti for at oversikten er

fullstendig:

1915 kontrakt Chester Shipbuilding-338 dt 9.000 tdw lev 1917

kontrakt Giessen, Nederland ds 5570 tdw lev 1918

3.1917 kjøpt kontrakt Chester Shipbuilding-345 dt 9.000 lev 1919

5.1917 kjøpt kontrakt Canadian Vickers-8 ds 7350 tdw lev 1918

5.1917 kjøpt kontrakt Canadian Vickers-9 ds 7350 tdw lev 1918

10.1917 kjøpt kontrakt Laing-666 dt 10.000 tdw lev 1920

1919 kjøpt kontrakt Irvine SB-607 ds 7200 tdw lev 1920

10.1919 kjøpt kontrakt] S White, Cowes ds 2500 tdw kansellert 1920
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Bergen og Sjøfarten bind IV, side 394) er Konsolidering Styret bestod av rederen, Georg von
det tatt inn en oppstilling som viser kapi- . Erpecom som i en alder av 28 år ble gjort

i , • n-i • iii • iendensen i norsk skipsfart rør børste , . , , .
taloppbyggmgen. Riktignok ble gevinsten 0 r ... til kompan ong og reder, samt k øpmann
i partrederiet eller enkelskipsselskapet for- V£r enS a e gatt mot eta enng j0^an Ameln. Sistnevnte var født i 1870,

, , o j i j c i o av større nerskips aksjeselskapet. Mens et , . , , .
delt pa de parthaverne, men det talt ogsa r / r k øpmann og reder og sammen med sm
, , o j , partreden eller et enkeltskips aks eselskap r  i , ,, r _ i
betydelige summer pa rederen seiv som r . „ . r , , , • rar mnehaver av handelsfirmaet Brødrene

ion  i • var organisert for a finansiere et enkelt skip . .
gjerne satt med 20-30 prosent i skipene. 0 5 Ameln.
r,,. • ini- j r i- a og hvor verdiene hele tiden ble fordelt på „, , r , . r . .
Rederiet mistet 10 skip ved forlis mens 6 0 . .. r . Selskapet hkk fra starten tre skip og tre
n , j. , . .. .i, , parteiere og aksionærer, var hensikten med , , , „ . , r , 0
ble solgt; disse skipene var ism eid betalt n , . , , 0 , .. byggekontrakter. Det var ingen heftelser pa

, n , o i i j nerskipsselskapene a bygge opp verdier i , . „ , , . ,
med 24 millioner kroner, na brakte de r r > > >  skipene, og pa byggekontraktene var det
i li- o /-, ai o selskapet, ved fonds og nedskrevne skip. . , . T
brutto utbetalmger pa 42 millioner. Altsa TT r. . , f 0. .. f. innbetalt over 6 millioner. I tillegg dispo

„1Q T Under krigen manglet det ikke pa nsikovil- _ .... . r Z
en netto gevinst pa 18 millioner, f tillegg ...... rö r nerte selskapet nær 5 millioner i forliserstat
, r i- -i r r at j hg kapital til skipsfarten, men med krav om . r , ,, ,
kom forliset til trunkdamperen Nordanger , * , , i r , , nmg for Leikanger og Malmanger.
• 1niri i stort utbytte. Det ble derfor etablert mange ° , , , r .. . .
i 1919 med assuransesummenpa 3.3 mil- 1 . . 0 Sammen med bokførte verdier i de
>. , nye redenselskaper med stor aks ekapital, , , . „_ 0 ...
lioner kroner. \  t> . t> 0 seilende skip pa 5.3 millioner og aksjekapi-

Hans Westfal-Larsen ca 1930,
fra «Norges Rederforbund i 25 år».

D/S Samnanger ble sammen med søsterskipet Porsanger kjøpt undre bygging ved Candian Vickers i Montreal. Foto via Per Alsaker

seiv i Bergen hvor AS P Kleppes Damp- , , c. T AC K... i. r • ni i-i or. r. talen, stod Westfal-Larsen &Go AS således
skibsselskab i 1918 fikk en kapital pa 8.8 i i  TT )0 , „

... TT .. „ ii An iii med aktiva pa 16-17 millioner. Her la altsa
mill, Henrik Østervolds DS AS med hele . ....

.jj mye av gevinsten som var opparbeidet i
krigsårene.

Hans Westfal-Larsen gikk en annen vei. _ , . , , , . ... , , , .
... . Rederiet hadde mistet praktisk talt hele sm

Han hadde en forholdsvis begrenset krets no , , . , r , ,
f . . flate under krigen og satt ved freds-slutnm

av tyngre mvestorer i partredenene, ogi . , ° _°n . . , r .,
1 ni-7/10 II i =ro 1 n , „ gen 1 november 1918 igjen med hre eldre1917/18 lyktes han afa de fleste med pa , . , , n , .
„ . , . r skip under norsk nagg, samt to nye skip
a sette mn salgs- og assuransegevmster „ , , . r . . .

, . . , ri r som seilte pa bare-boat-befraktnmg under
iet nytt stort aksjeselskap, Westfal-Lar- . .. , a
sen &Co AS, stiftet 18. oktober 1918. bm‘sk

Aksjekapitalen på 8 millioner kroner var Westfal-Larsen &Co AS
fordelt på 160 stamaksjer og 160 ordinære . Ar ,

i  ii o, , , . a As Nordanger 5610 1896
aks er, alle palydende 25.000 kroner. Av . n ir.io u•• i n

’ 1 7 as Porsanger 7265 1918 britisk nagg
de gamle investorene hadde 18 gått med i ds Samnanger 7265 1918 britisk flagg
aksjeselskapet, trolig den harde kjerne med dt 9000 Chester- rekv i 1917
von Erpecom-familien, Thorvald Kjerland, ds 5500 Giessen - lev 1919
Henrik Hafstad, Edvard Riisøen, Fridtjof dt 10000 Laing - lev 1930

Sundt, Alex Birger Grieg, Albert Martens, P Partrederier

Petersen og Johan Ameln i spissen. Rederen ds Hardanger 1750 1905
seiv hadde 62 stamaksjer og 62 ordinære, ds Garibaldi 1006 1902
altså 38.75 prosent av kapitalen. Ås Hosanger 2400 1911

SKIPETNR. 2 - 2005

11

— y

'I V '



SKIPETNR. 2 - 2005

Av de bestilte skip ble som nevnt den be
slaglagte kontrakt i USA erstattet med 3.7
millioner kroner. Skipet fra Giessen kom
først i fart i desember 1919 som Havanger,
mens tankskipet fra Laing nærmet seg
fullføring våren 1920. I tillegg overtok
selskapet to kontrakter høsten 1919, en
7000-tonner fra Irvines Shipbuilding levert
som Evanger \ ]vXi 1920, samt en en 2500-
tonner ved J S White i Cowes for levering i
oktober 1920, men som ble kansellert mot

en erstatning på 500.000 kroner.

Hans Westfal-Larsen var nå kommet med

i rederorganisasjonene hvor han etterhvert
ble en betrodd tillitsmann. I juni 1916
deltok han i en delegasjon fra Norges Re
derforbund sammen med Thomas Fcarnley
og direktør Wilhelm Klaveness som reiste til
London for å forhandle om maksimalfrak

tene som den britiske regjering hadde pålagt
kullfarten over Kanalen, og i 1918 ble han
formann i en komite som representerte nor
ske rederier med skipsbyggingskontrakter i
Nederland. I årene 1918-20 var han også
formann i Bergens Rederiforening.

Med den frihet som velstanden gav gikk
Hans Westfal-Larsen rundt 1917/181 gang
med å oppføre sitt nye hjem i Kalfarveien
47A (senere nummerert 48). Dette var det

herskapelige Lille Kalfaret, oppført som
lysthus rundt 1790 av stadshauptmann
Lauritz Holte Nicolaysen. Nå ble bygnin
gen revet og en stor og staselig murvilla
tegnet av arkitekt Landmark ble nå rederens
endelige bolig.

Hans gamle hus i Kalfarlien 15 ble overratt
av Georg von Erpecom som da kunne flytte
fra Professor Hansteensgate 55 på Møhlen
pris. Han hadde forøvrig giftet seg noen år
tidligere og fikk sønnen Georg i 1915. von
Erpecom var ellers en ivrig seiler og fikk i
1917 bygget 10-meteren Irina IIhos Anker
& Jensen i Asker.

I erkjennelse av sjøfolkenes store innsats
innstiftet rederen ved gavebrev av 18. april
1917 H Westfal-Larsens Fond til uddan

nelse fortrinsvis af fortilykkede sjøfolks
børn, med en grunnkapital på 250.000
kroner.

Den store krigen tok slutt i november 1918.
For nøytrale Norge åpnet det forventninger
om normale tider, og enda i halvtannet år
skulle etterspørselen holde seg godt oppe.
Skipsfarten hadde tjent eventyrlige sum
mer, seiv om mye var gått ut gjennom

krigskonjunkturskatt, skatter og utbytte, Norges Rederforbunds Sjømansfond av 1918

samtidig som infla-sjonen hadde gått ut Norske sjømannslegater og stif

over pengeverdien. telser. Oslo 1973
Pettersen, Lauritz Bergen og sjøfarten,

o i r,-,,-, , r, i , • . Bd III: Fra kjøpmannsrederi til
Sommeren 1920 skulle bh den siste med , ,

overflod og gode tider. Hans Westfal-Larsen 1860-1914.

kunne dette året takk av som formann i Scheil, Wm Aog Tony Starke
Rederiforeningen; han disponerte da byens Register of Merchant Ships com
fjerde største rederi og hadde bygget opp en pleted in 1916, 1917, 1919 etc.

solid posisjon på eiersiden. Han kunne se Utgitt av World Ship Society

tilbake på en eventyrlig utvikling. Og han Schreiner, Johan Norsk skipsfart under krig
var ennå ikke eldre enn 48 år. °§ høykonjunktur 1914-1920.

K' ,der A . ,, , r „
Adressebok ror Bergen, div arganger

Bakka, Dag Jr A Century ot Shipping. Wolffs Skibsliste, Bergens Handelsflaade
Oslo Shipbrokers Association 1917-1920

1899-1999. Oslo 1999 Erkebergenserne, artikkelserie i Bergens
Egeland, John O Kongeveien Tidende, 1984
Fasting, GWm fl Bergens nærings og

forretningsliv i tekst og billeder. Utrykket materiale:
Bergen 1917 John O Egelands korrespondanse med Norges

Fossen, Anders Bjarne og Tore Grønlie. Rederforbund som dets representant i USA
Bergen bys historie. Bd IV. Byen 1917-1919. Materiale i Norges Rederiforbund
sprenger grensene 1920-1972. Adskillige egne notater og kilder
Bergen 1982 Bergens skipsregister

Harris, Christopher Bergen i kart Folketellin^er
Hartvedt, Gunnar Hage

Bergen Byleksikon
Kloster, Knut Utstein Krigsår og gullflom. Rcdcriflsgg/skorstGin

Oslo 1935 samme: Gul skorstein med svart topp og to
Martens, Johan De Bergenske privligerede svarte ringer. Flagget var, etter 1918, mørke-

«Rederhuset» i Kong Oscarsgate 62 stodferdig i 1913 og var rederiets adresse i 18 ar. Her holdt også

rederier som Mowinckel, Vilh Torkildsen ogflere til. Bygningen brukes i dag av Kunsthøgskolen i

Bergen. Foto Dag BakkaJr

r . Thowsen, Atle Bergen og s øfarten,rortsettes t neste nummer .
Bd IV: Vekst og strukturendrmger

Skibsfarten under verdenskrigen. Skorsteinsmerket har siden starten vært det

Skibsmæglere og Deres Samtid. blått med hvitt horisontalt felt i midten med
Bergen 1924 W.L.& Co i rødt.

Oslo 1963

i krisetider 1914-1939. Bergen
1983
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Av Håkon Larsson-Fedde og Dag Bakka Jr

1. ds VENEZIA JVCG
577 brt 359 nrt 870 tdw, 164.6/27.2/16.0 ft

tredampskip
T 3 cyl. NHK 64 IHK 360 8, 5 knop
4.1893 Levert av Brunchorst & Dekke,

9.1905 disponering overratt av H Westfal

9.1905 Strandet 9. september 1905 på

2. ds HARDANGER MCLB LDXT
1170 brt 645 nt 1750 tdw, 228.6/35.2/15..9

T 3 cyl, Bergens MV, 126 nhk 600 ihk 9 kn
10.1905 Levert av Bergens Mek. Verksted,

1919 Westfal-Larsen & Co AS m.fl..

3.1922 Rasmus F. Olsen m.fl, Bergen,

7.1928 AS Fulton (Rasmus F. Olsen),

10.1939 Rasmus F Olsens Rederi AS (Ras

mus F. Olsen), Bergen
5.1960 Til Stavanger for opphugging.

3. ds GARIBALDI JPWS LDYJ
772 brt 431 nrt 1006 tdw, 195.0/30.2/11.2 ft

T 3 cyl. 95 nhk 515 ihk 8 knop
5.1902 Levert av Stavanger Støberi & Dok,

Tredamperen Capri ble overtatt i 1906. Bergens Sjøfartsmuseums samling

Skipsliste - del I

Georgernes Verft, Bergen, som
Venezia til Peter Hamre m.fl.,

Bergen

Larsen, Bergen

Tørre Bjælke ved Skallinge, Esbjerg
på reise Blyth til Esbjerg med kull.
Kapteinen med hustru og 10 av
besetningen omkom.

ft

Bergen (-135) som Hardanger til H
Westfal Larsen m.fl., Bergen

Bergen

omdøpt Fulton

Bergen

Opphugget 1961

Stavanger (- 40) som Garibaldi til
C Mathisen m.fl., Bergen

11.1905 Disponering av partrederiet over
tatt av H Westfal Larsen, Bergen

1917 Overlatt til britiske myndigheter
iht Tonnasjeavtalen, disponert av
The Shipping Controller (J. Currie
& Co) London

2.1919 Levert tilbake til partrederiet ved
Westfal-Larsen & Co AS1, Bergen

2.1922 Rasmus F. Olsen m.fl, Bergen
5.1930 AS D/S Garibaldi (Rasmus F

6.1934 Skibs AS Hardy (Osw. L. Mørch &
O. Holter), Sarpsborg

1939 M. Utow, Tallinn, od Liisa

7.1940 Tatt av U.S.S.R.s myndigheter
8.1941 Tapt den 18/8 i Finskebukta

4. ds CAPRI JRWP LEE]
570 brt 331 nrt 830 tdw, 165.4/27.2/15.2 ft

tredamper
T 3 cyl. 64 NHK 8 knop
1.1900 Levert av Brunchorst & Dekke,

2.1914 disponering overgått til Rasmus F.
Olsen, Bergen

2.1906 disponering av partrederiet overtatt
av H Westfal Larsen

3.1926 DS AS Mitkjel (M Clausen),
Haugesund, od Mitkjel

4. 1929 Stavanger Skibsophugnings Co AS,

Stavanger, od Ino
12.1931 Skibs AS Ino’s konkursbo, Sta

vanger
3.1933 Brødrene Anda, Stavanger
4.1935 Osmund Hamre & Co. AS (Os

mund Hamre) Haugesund

Stavanger
6.1929 Skibs AS Ino (Arnold Chr. Gausel)

8.1937 Skibs AS Bims (Realfsen & An
dersen) Oslo, od Bims

10.1938 Sprang lekk 20. oktober 1938 og

Olsen), Bergen

Bergen som Capri til Peter Hamre
m.fl., Bergen

ble forlatt synkende ca 45 n.m.
ENE av Gotlands odde på reise
Kristiansand til Wiborg med elek-
trodemasse.

5. ds MAURANGER MCSW
1024 brt 628 nrt 1500 tdw, 225.3/32.1/13.3

T 3 cyl. 124 nhk 650 ihk
7.1906 Levert av Stavanger Støberi & Dok

12.1916 Forlot Pomaron den 20. desember

6. ds GEIRANGER MDLC

1081 brt648 nrt 1550 tdw, 225.3/33.1/13.3 ft

T 3 cyl. 124 nhk 680 ihk
7.1907 Levert av Stavanger Støberi & Dok

8.1915 Senket 7. august 1915 av tysk ubåt

7. ds JAMAICA JVBW
721 brt 435 nrt 1036 tdw, 201.2/28.2/11.4 ft

T 3 cyl, Bergens MV, 100 nhk 550 ihk 9 kn
9.1892 Levert av Bergens Mek. Verksted,

4.1909 HWestfal Larsen m.fl, Bergen for

1.1915 Forliste 1. januar 1915 i pos. 8

8. ds MALMANGER MGBF
1442 brt 858 nrt 2350 tdw, 234.9/37.5/15.6 ft
T 3 cyl. 160 nhk 880 ihk
4.1910 Levert av Sunderland Shipbuilding

10.1915 AS Tiro (Johs Lindvig), Kragerø,

10.1915 DS AS Gonvik (Christensen &
Paulsen) Sandefjord

12.1917 Torpedert og senket 29. desember

9. ds OLE BULL JPRC
1835 brt 1147 nt 2700 tdw, 270.0/38.5/17.7 ft

T 3 cyl. 163 nhk 750 ihk
9.1901 Levert av Wood, Skinner & Co,

6.1911 Disponering av partrederiet over-

1.1917 Minesprengt 11. januar 1917 2
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ft

Stavanger (-51) som Mauranger til
H Westfal Larsen m.fl., Bergen.
Byggesum NOK 260.000

1916 for Goole med en last av kis

og forsvant med en besetning på
16 personer.

Stavanger (-54) som Geiranger til
H Westfal Larsen m.fl, Bergen.
Byggesum NOK 270.000

U 24 med kanonild i pos 59.33N
01.390 på reise Petchora til Sout-
hampton med trelast.

Bergen (-85) som Jamaica til
Adolph Halvorsen m.fl., Bergen.
Byggesum NOK 235.000

NOK 66.500

n.m. nord av Leixoes på reise New-
port Mon. til Oporto med kull.
Hele besetningen på 13 omkom.

Co, Sunderland. (-257) som

Malmanger til H Westfal Larsen
m fl, Bergen.
Byggesum NOK 322.142.

for NOK 700.000, od Tiro

1917 av tysk ubåt UB 57 i pos. 7
n.m. NW av Lizard på reise Barry
til Rouen med kull. 8 personer
omkom.

Newcastle (-102) som Ole Bull til

C Mathisen m.fl., Bergen.

tatt av H Westfal Larsen, Bergen

nm. av Haisboro, Norfolk på reise

* l
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10. ds HOSANGER MGWQ LEDJ
1591 brt 927 nrt 2400 tdw, 244.1/37.7/15.6 ft
T 3 cyl. Bergens MV, 160 nhk 9 laiop
11.1911 Levert av Bergens Mek. Verksted,

1917 Utleid til Storbritannia under

1919 Levert tilbake til Westfal Larsen &

5-1939 Skibs AS Hosanger (Westfal-Larsen
& Co AS), Bergen

1.1940 Torpedert 27. januar 1940 av

11. ds EVANGER MHTD LCLD
2229 brt 1321 nt 3600 tdw, 291.0/44.0/19.0 ft
T 3 cyl. 190 nhk 9 knop
10.1908 Levert av Lorges & Chantiers de la

10.1912 Innkjøpt av H Westfal Larsen

12. 1916 Solgt til Johs. Lindvig, Kragerø, for

8.1916 AS Braa (Nilssen & Sønner) Tøns-

1919 AS Braa (Nilssen & Sønner) Kris-

11.1939 AS Malmfart (Reinhard Mithassel),

3.1941 Sank 16. mars 1941 etter kollisjon

12. ds KAUPANGER MKWV
3354 brt 2104 nt 4750 tdw, 340.0/42.7/26.9 ft
T 3 cyl. 341 nhk 12 knop
12.1890 Levert av CJ. Bigger, Lonnderry

1.1897 Elder Dempster & Co., Liverpool
5.1898 Manchester Liners Ltd (Lurness,

1899 reg Manchester
1.1913 AS Lerdinand Melsom (J Johansen

1.1915 Innkjøpt av H. Westfal-Larsen,

Hartlepool til Rouen med kull.
Minen lagt 17. nov av UC 19.
Rammet av eksplosjon da det seilte
i anvist farled, sank på 3 minutter,
men besetningen reddet.

Bergen (-170) som Hosanger til H
Westfal Larsen m.fl, Bergen. Byg-
gesum NOK 330.000

onnasjeavtalen, disp The Ship-
ping Controller (Ridley & Tully),
London

Co AS, Bergen

tysk ubåt U 20 i Nordsjøen i pos
58.25N-01.53W på reise Göte
borg til Leith i ballast. 17 personer
omkom.

Mediterranee, Le Havre som Loiret
til Cie. de Navigation d’Orbigny,
La Rochelle, Lrankrike

m.fl, Bergen, for NOK 425.000,
omdøpt Evanger

NOK 1.650.000, od Tosca

berg, od Braa

tiama

Oslo, od Varangnes

med tysk eskortefartøy i konvoi
utenfor Esbjerg, på reise Linneid til
Hamburg med svovelkis.

(-17) som Parkmore til SS Park
more Lim (W Johnston & Co),
Liverpool

Withy & Co), West Hartlepool, od
Manchester Trader

& Co), Kristiania, for GBP
12.500, od FerdinandMelsom

3.1915 AS DS Kaupanger( H Westfal-
Larsen ) Bergen, od Kaupanger

12.1916 Torpedert 13. desember 1916 av

13. ds DAVANGERJVPH
2280 brt 1454 nt 3470 tdw, 289.3/38.0/19.6 ft
T 3 cyl. 215 nhk 980 ihk 9 knop
10.1888 Levert av John Blumer & Co.,

3.1893 Harloff & Bøe m.fl., Bergen
1906 Harloff & Rødseth m.fl., Bergen

6.1915 Oppbrakr og senket 14.6 1915
av tysk ubåt U 33 i pos 58.20N
08.10W på reise Liverpool ril
Arkangelsk med stykkgods.

14. ds SAMNANGER MGLP
3520 brt 2210 nt 5600 tdw, 344.0/44.5/25.8 ft
T 3 cyl. 361 nhk 1985 ihk
10.1895 Levert av C. Connell & Co., Glas

gow (-223) som Den ofAirlie til
Barrie Shipping Co. Ltd (C Barrie)

3.1911 AS Spermacet (Chr. Nielsen & Co)
Larvik, for GBP 16.400, od Vasco
da Gama. Utrustet som hvalkokeri

3.1915 Innkjøpt av DS AS Samnanger (H

5.1915 od Samnanger
4.1916 DSASBestum II (KTh Einersen)

Kristiania, od Bestum
8.1917 Senket av kanonild 12.august 1917

fra tysk ubåt U 93 i pos. N 48.33-
W 09.00’ på reise Baltimore til
London med kornlast.

Samnanger var det tidligere kvalkokeriet Vasco da Gama innkjøpt og bygget om i 1915-
Foto via Per Alsaker

Bergen, for NOK 320.000, reg
Kristiania

tysk ubåt U 38 i pos 37.23N
00.48W på reise Cardiff til La
Spezia med kull.

Sunderland (-90) som Ceylon til
Harloff & Bøe, Bergen

3.1915 Innkjøpt av AS Davanger
(H Westfal-Larsen) Bergen, om
døpt Davanger

Dundee

Westfal-Larsen), Bergen, for NOK
780.000,

15. ds FALKANGER HMNR
2242 brt 1278 nt 3450 tdw,290.1/42.2/19.0 ft
T 3 cyl. 216 nhk 904 ihk 9 knop
19.1899 Levert av Wood, Skinner & Co.

1911 AS Borgestad (Gunnar Knudsen),
Porsgrund, od Brynhild

7.1915 D/S Palkanger (H Westfal-Larsen)
Bergen, od Falkanger

7.1916 AS Rederiet Odfjell (Pr Odfjell),

10.1916 James R. Rød, Bergen, for NOK

11.1916 Transport AS Ferro (R Blakstad),

12.1916 Skibs-AS Astoria (J S Kallevig & L

1.1917 Skibs-AS Astoria (P A Jensen & K

12.1917 Skibs-AS Astoria (P Bøgh Henrik-

3.1918 Skibs-AS Astoria (Pehrson &
Wessel), Drammen

1921 Pehrson & Wessel DS AS (Pehrson
& Wessel) Drammen

8.1922 AS Astoria (Pehrson & Wessel),

6.1923 Pehrson & Wessel DS AS (Pehrson

1923 E.Haubuss Schififahrts Gmbh.,
Stettin, od Franz Haubuss

11.1925 Svenska London Linjen AB (J Käll-

1932 Källman & Co. Ltd. AB (J Käll-

2.1933 AB Britannia S.S.Co. (Nielsen &

7.1939 AB Calenia S.S.Co. O/Y (Carl
Olsen), Helsingfors

Ltd., Newcastle (-85) som Hinmdo
til AS DS Hirundo (Conrad
Blumer Hofsgaard), Kristiania

Bergen, for NOK 2.100.000, basis
ferdig reparert ved Burmeister &
Wain etter havari.

2.385.000, ved levering etter repara-
sjon.

Kristiania, od Ferro

Hannevig), Kristiania

Bøgh Henriksen), Kristiania

sen), Kristiania

Drammen

& Wessel), Drammen

man), Göteborg, od Oceanic

man), Göteborg

Thorden), Helsingfors, od Britan-
mc
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En stor singledeckerpå 5500 tdwfra nederlandsk verft ble først levert mot slutten av 1919 som
Ravnanger. Foto via Per Erik Johnsen

9.1942 Minesprengt 6. september 1942 4.1917 Senket 25. april 1917 av tysk ubåt

16. ds NORDANGER MNDT WKNP

3454 brt 2203nt 5610 tdw, 341.2/45.6/31.2ft 18. ds PROSPER 111 MHKQ
T 3 cyl. 310 nhk 1700 ihk, 10 knop
6.1896 Levert av Wm Doxford & Sons, T 3 cyl, North Eastern Maritime Eng Co

1909 Grunnstøtte på Cape Guardafui (Hans Kiær & Co. AS) Drammen
1909 Wiltons Enginering & Slipway 1.1916 Olaf Ørvig, Bergen for

1910 Stoomvaart Maats. Walcheren (W 2.1916 Innkjøpt av H Westfal Larsen m fl,

9.1915 Kjøpt av DS AS Nordanger (H genen 6. juni 1916, antagelig driv-

6.1919 DS AS Nordanger (Westfal-Larsen lice med jernbaneskinner. Gikk ned

9.1919 Avgikk Newport News 27. septem- på 30 trukket under av dragsuget,

19. ts DAVANGER WLKG

17. stålbark GLENESK WJLN 5876 brt 3716 nt 10000 tdw, 399.7/56.2/ ft
1369 brt 1267nt2200 tdw, 231.8/36.1/21.7 ft Dampturbin
1.1890 Levert av Russell & Co., Port Glas- 7.1916 Levert av Union Iron Works Co,

11.1911 J. Samuelsen &B. Olsen, Farsund fl, Bergen, for NOK 2.5 mill,

8.1915 AS Glenesk (Hagb. Torjusen), Franscico 3. august 1916, ført av

12.1915 H Westfal Larsen, Bergen, 3.1917 Oppbrakt og enket 14. mars 1917

1.1917 AS Glenesk (Einar Noer) , Sandef- WNW av Hook van Holland, på

i Aalborg bukt. Kondemnert. 1
person omkom. Eagle Island på reise Greenock til

Sunderland (-244) som Nor-

man Isles til DS AS Norman 5.1912 Levert av Sunderland Shipbuilding
Isles c/o A N Hansen (Wilh Ltd, Sunderland (-269) som

Wilhelmsen),Tønsberg Prosperlllul DS AS Produce

Corp., Rotterdam NOK 3.360.000

Ruys & Zonen) Rotterdam, od
Walcheren 6.1916 Sank etter eksplosjon om mor-

Westfal Larsen), Bergen, for ende mine utenfor Franskekysten,

& Co. AS), Bergen i løpet av 15 sekunder, besetningen

GBP 45.000, od Nordanger på reise Newport News til La Pal-

ber 1919 med kull for Antwerpen 1. styrmann ble reddet etter 60
og forsvant med hele besetningen timer på hvelvet av en livbåt.
på 34 personer.

gow (-222) som Glenesk til Dundee
Shipowner Co (W O Taylor & Rolph til J. Rolph jr, San Francisco
Co.) Dundee 7.1916 Kjøpt av H Westfal-Larsen m

Mandal for NOK 122.000 kaptein Einar Hille, od Davanger

for GBP 2.400 midlertidig nasjonalitetsbevis i San

for NOK 220.000 av tysk ubåt UB 27 i pos. 40 n.m.

jord reise New York til Rotterdam.

4297 brt 2689nt 7300 tdw, 364.0/50.7/26.1 ft

Ltd, 339 nhk

U 81 i pos. 75 kvm. WNW av

New York i ballast.

Bergen

San Francisco (-126) som Annette

3544 brt 2.226 nt, 350.0/50.2/22.6 ft

T 3 cyl
12.1916 Levert fra R. Thompson &C Sons

Ltd., Sunderland (-289) som Leik

anger t\\ H Westfal-Larsen m.fl.,
Bergen. Midlertidig nasjonalitetsbe
vis i Sunderland 8. desember 1914.

20. ds LEIKANGER WLRC

5.1917 Senket 7.mai 1917 av tysk ubåt
UG 69 i pos. 5 n.m. WNW av

21. tsLØYLI WLNK

11.1916 Levert fra Mitsubishi Dockyard,

7212 brt 5397 nrt 11150 tdw, 445.0/58.0/ ft

Dampturbin 14,5 knop

11.1916 Innkjøpt av AS Gilberts Rederi II

11.1916 Ellingsen & Johannessen, Bergen

2.1917 Soc.Nazionale di Navigazione.

10.1917 Torpedert/senket 11. oktober 1917

22. dt MALMANGER WLSG

5.671 brt 9000 tdw, 401.0/54.0/32.7 ft

C 2 cyl.
1.1917 Levert fra Chester Shipbuilding Co

3.1917 Senket ved minesprengning 23.

Søsterskipet, Chester Shipbuildings -345, var
bestilt i januar 1916 av K S Nordgreen, Bergen,
og kjøpt av H Westfal-Larsen 14. mars 1917.
Etter rekvirering av amerikanske myndigheter
ble det fullført for regning av US Shipping
Board som Burnwell l juli 1919. Det seilte
senere under navnene Alpha og Captain Theo
for amerikansk og gresk regning, inntil det ble
opphugd i Faslane, Skotland, i 1955.

23. ds RAVNANGER MTSW LDGJ

3371 brt 2004 nt 5570 tdw, 335.6/48.2/22.9
T 3 cyl. 280 nhk 9 knop
6.1919 Ferdigbygget fra NV C von der

SKIPETNR. 2 - 2005

Machichoco Lighthouse på reise
Baltimore til Nantes med hvete.

Nagasaki (-254) som Yone Maru til
Minami Manshu Busa KK, Dairen.

Var sjøsatt for Teikoku Kisen KK,

(Willy Gilbert), Bergen, omdøpt
Løvli. Midlerddig nasjonalitetsbevis
utstedt 23. november 1917 i Tokyo.

som ikke maktet finansiering, i
stedet solgt 25. november til H
Westfal Larsen, Bergen, for NOK
6.250.000

Genova, for NOK 11 mill, omdøpt
Lovli

av tysk ubåt UG 35 nær Savona på
reise Philadelphia til Genova.

Ltd, Chester (-338) som Malman

ger n\ H. Westfal-Larsen m.fl., Ber
gen. Midlertidig nasjonalitetsbevis
utstedt New York 14. januar 1917

mars 1917 i pos. 6 n.m. East av
Fastnet på reise New York til Avon-
mouth med olje.

Giessen & Zonen, Krimpen a/d
Ysel (-478) som Ravnanger, men
først levert 24. desember samme
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4.1940 I Nortraships flåte
11.1940 Senket ved tysk flyangrep 11.

24. ds PORSANGER LBSJ LCZA
4284 brt 2584 nt 7365 tdw, 380.7/49.2/26.8 fl

T 3 cyl. NHK 330 9, 5 knop
6.1918 Levert fra Canadian Vickers Ltd,

2.1920 Overført til Westfal Larsen & Co.

4.1940 I Norge, skadet ved tysk flyangrep
20-22. april 1940 i Ålesund, op-

11.1953 Flakkes Rederi AS (OleT Flakke);

1.1955 Flakkes Rederi AS (OleT Flakke),

1.1957 Grunnstøtte 27. januar 1957 på

25. ds SAMNANGER WNBJ LCYA LBSH
4.276 brt2.6l8 nrt 7365 tdw,
380.7/49.2/26.8 ft

T 3 cyl. NFFK 330 10 knop
8.1918 Levert fra Canadian Vickers Ltd.,

2.1920 Overført til Westfal Larsen & Co.

4.1940 I Nortraships flåte
12.1940 Torpedert/senket 19. desember

år til Westfal Larsen & Co. AS,
Bergen, midlertidig nasjonalitet
bevis utstedt i Rotterdam 5. januar
1920.

november 1940 i pos. 1nmNE av
Buoy 20, Middlesbrough på reise
Middlesbrough til Sydney NS i bal-
last. 1 person omkom.

Montreal (-8) som Porsanger til
The Shipping Controller (Furness,
Withy & Co Ltd), London.
Skipet var bestilt i 1915 sam-
men med nr 9 av Pacific Ocean

Shipping, men ble i 1917 solgt til
Bergen, først Andr Sæberhagen og
deretter Johan Schei. Kjøpt i mai
1917 av Hans Westfal-Larsen, men

underlagt britisk rekvirering.

AS, Bergen

plagt skader i krigsårene.

Kristiansund for GBP 40,000, men
straks videre til IS Oretrade (Tor-
vald Klaveness), Oslo, od Orkla

Kristiansund N

Kjerringstaven ved Buholmsråsa
på reise Narvik til Middlesbrough
med jernmalm. Brakk i to. Akter
slripet sank 29.juli 1957. Solgt til
opphugging.

Montreal (-9) som Samnanger ril
The Shipping Controller (Furness,
Withy & Co Ltd), London.
Skipet var bestilt i 1915 sam-
men med nr 8 av Pacific Ocean

Shipping, men ble i 1917 solgt til
Bergen, først Andr Sæberhagen og
deretter Johan Schei. Kjøpt i mai
1917 av Hans Westfal-Larsen, men

underlagt britisk rekvirering.

AS, Bergen

1940 av tysk ubåt U99 i Atlan-
terhavet i pos 53.00N-19.00W på
reise Hartlepool og Oban til Pepel,
Sierra Leone. 30 personer omkom.

Hvalstasjonene på Syd-Georgia
Bjørn L Basherg: anlegg i Husvik Harbour, Stromness, i

The Shore Whaling Stations Leith Harbour> Prince olav Harbour

at South Georgia og Ocean Harbour.
a r. j a • r j a.  i I boken skisserer Basberg en kortfat-

A Stndy in Antarctic InduatnaL . . &
aii tet bakgrunn for utviklingen fra bruk

ArcheoLogy 0 o 0
til forfall og går deretter over til å be

226 sider, rikt illustrert. Kr 298 < • r . i . > XT
skrive hvert enkelt anlegg. JNoen, som

Utgitt av Novus Forlag, Oslo Grytviken og Stromness, fremstår som
ISBN 82-7099-394-8 forholdsvis intakt hva bygningsmassen

På Syd-Georgia, på 55 grader sørlig Prince Olav Harbour, mens Ocean ble
bredde, ligger restene av seks hvalsta- revet på 20-tallet.
sjoner drevet av nordmenn fra 1907 I omtalen av hver stasjon er produk
til ut på 60-tallet. I godt og vel 40 sjonsanlegg og -utstyr beskrevet, samt
år har vinden sunget i skorsteiner og alle de funksjoner som var nødvendig i
barduner, mens den antarktiske vinter et isolert industrisamfunn: verksteder,

har herjet med bygninger og anlegg. energiforsyning, boligkvarter, kjøkken,
På 90-tallet fikk historikeren Bjørn messer, kirke og bibliotek. Også meto-
Basberg anledning til å lede tre viten- dikken ved registreringen og aspekter
skapelige ekspedisjoner for å registrere ved bevaring er diskutert.
de kulturhistoriske miljøene på «Øya». Dette er en rik og spennende bok.
Denne boken -på engelsk -er en Den knytter historien til nåtiden; også
popularisert sammenfatning av denne ved hjelp av kart og fotografier fra
kartleggingen. dengang de var i bruk. Mesteparten av

Under oppblomstringen av den illustrasjonene - i farger -er imidlertid
antarktiske kvalfangsten fra 1904 til fra registreringen og viser den varier
1914 ble det anlagt seks stasjoner på ende grad av forfall.
øya, alle under lisens fra britiske myn- Slik de var da fangsten tok slutt, ble
digheter. Kaptein C A Larsen var den stasjonene på Syd-Georgia liggende
første, som etablerte seg i Grytviken i intakt ien tornerosesøvn. Det gjør dem
1904/05 med Compania Argentina de til spennende objekter for studier, og
Pesca, og denne stasjonen var også den samtidig et etterkrift for en viktig fase
siste som stengte, i 1965. Ellers var det av hvalfangstens historie.

Porsanger var denførste av to skip på 7300 tdw levertfa Canadian Vickers.
Foto World Ship Photo Library

angår, mens andre er mer medtatt, som

Dag Bakka Jr
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Hvavar mer spennende for en unggutt for 40 år siden bare noen timer nedenfor skrifter ble klargjort. Møt opp på Rethei femtiåra enn å sykle langs bryg- Fredrikshavn. Ströh, med ferje fra Baumwall kl 18.20
gene i Sandefjord de dagene på høsten da Papirer leveres telegrafisten ombord,
fangstbåtene ble klargjorte? Lektere med På den tiden hadde alle de store havne-by- Idet M.S. Cresco seg inn Elben mot
allslags utstyr før sleping ut til koka, og ene sine faste uteseilere. Folk som mønstert kornsiloene i Hamburg, sto det flere enn
Star-hvalbåtene langs kaia rett før avgang. av og på de samme faste plassene. Ferske meg og ventet spent på kaia. Dekksgutten
Kjente gutter som Per Magne Fimland og førstereisgutten skulle altså havne her og 3. maskinisten hadde mønstret i Oslo
Torbjørn Olsrød i messe og maskin. Men blandt garvede uteseilere på tørnlista på og entret leideren sammen med meg.
slikt var jo ikke for oss andre som skulle mønstringskontoret i Hansa-byen. Det ante meg at sjøfolk var godt faglig
slite skolebenken. Og kvalfangsten ebbet Det som ble oppfattet som byråkratisk forberedt på den jobben de skulle gjøre
ut etterhvert. og vanskelig i Norge, var enkelt her. Jeg ombord. Maskinisten hadde fartstid nok,

Men det kom andre tider. Handels- rakk ikke engang første oppropet dagen og dekksgutten hadde gått sjøguttskolen.
flåten hadde et umettelig behov for etter før hyra var sikret. Seiv hadde jeg mest rodd gjeddefiske i
arbeidskraft.. Det var bare å melde fra så M.S. Cresco av Oslo var ventet inn Gogsjø. Jeg var ikke forberedt,
fikk du hyre. Men du måtte binde deg samme kveld med hvete i lasten fra Can- Ombord leverte vi våre papirer, ble
for 18 måneder. Da fikk du fri hjemreise. ada. Båten hadde behov for en maskingutt anvist lugar, mottok køyeklær og fikk
Jeg kunne ikke binde meg for så lenge. straks. Ville jeg ha jobben? Hyra var 495 arbeidstider. Jeg fikk enmannslugar ak-
Men gamle gutter hadde fortalt at det kroner i måneden plus overtid. Båten gikk temt. Den var stor men svært spartansk,
å mønstre på i utlandet ga anderledes i løsfart og jeg kunne havne hvorsomhelst Som maskingutt kunne jeg da heller ikke
kontrakter: 7 dagers gjensidig oppsigelse i i verden. ha de største kravene. Men jeg ble raskt
nord-Europeisk havn uansett tid ombord. Hva mer kunne jeg forlange? Jobb på godkjent av det øvrige mannskapet, som
Jeg hadde bare et halvt år til rådighet, og timen og hele verden som arbeidsplass! snarest forsvant iland da fortøyningene
mønstringskontoret i Hamburg lå jo også Jeg slo til. Papirer med stempel og under- var unnagjort. En kort tur bort på «første

Kapteinene O Thisland ogEJosefsen vekslet om åføre ms Cresco i E B Aabys Rederi, Oslo, i worldwide trampfart i midten av 60-årene.

Her er skuta fotografertpå havna i Cape Town, chartret av Rio Grande Line. Foto via Harald Fevang

*

Av Harald Fevang

A
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mnd

Mar

Apr

May

Jun Solvang 17,000c LPG/et Meyer Werft 3q07
Solvang 17,000c LPG/et Meyer Werft 4q07

Kontraheringer for norsk regning
rederi

Remøy Management
Remøy Shipping
Remøy Management
Remøy Shipping
Remøy Management
Bergesen dy
Bergesen dy
Seatankers Management
Seatankers Management
Seatankers Management
Seatankers Management
Klondyke Fishing (UK)
Bergshav
Bergshav
Camillo Eitzen & Co
Island Offshore

SBS Shipping (UK)
Bourbon Offshore
Eidesvik Drift
Eidesvik Drift

Seatankers Mngm

Stolt-Nielsen (US)
Stolt-Nielsen (US)
Bourbon Offshore

Artic Shipping
I M Skaugen
I M Skaugen
Seatankers Mngm
Bukser & Berging
Farstad Shipping
DOF
Rem Offshore

Eastern Drilling
Petrojack
Westfal-Larsen & Co
Westfal-Larsen & Co

Olympic Shipping
Siem Offshore
Siem Offshore
Siem Offshore
Siem Offshore
Island Offshore
Island Offshore

Smedvig ASA
Augusta Offshore SpA (It)
Sea-Cargo
Sea-Cargo
Nor Lines
Nor Lines
Color Line

størrelse type

47m kystvakt
47m kystvakt
47m kystvakt
47m kystvakt
47m kystvakt
82,000c LPG
82,000c LPG

3.100 supply
3.100 supply
3.100 supply
3.100 supply
71m fishing
13.000 tanker
13.000 tanker
13.000 tanker

3.100 supply
3.500 supply
76m supply
3.500 supply
3.500 supply
jack-up borerigg

43.000 tanker
43.000 tanker

3.000 supply
1,150 lastebåt
3,200c LPG
3,200c LPG

jack-up borerigg
37m slepebåt
2,700 supply
2,800 supply
4,250 supply
semi-sub borerigg
jack-up borerigg
47.000 tanker
47.000 tanker

2,700 supply
3.500 supply
3.500 supply
3.500 supply
3.500 supply
85m supply
85m supply

3,100 supply
5.000 ro/ro
5.000 ro/ro
5.000 ro/ro
5.000 ro/ro

73,000* cruise/ferge

lekter-wrigg

verft

Gryfia SY
Gryfia SY
Gryfia SY
Gryfia SY
Gryfia SY
Hyundai
Hyundai
Cochin SY
Cochin SY
Cochin SY
Cochin SY
WestCon

2Ist Century SY
2Ist Century SY
2Ist Century SY
Aker Brevik
Karmsund Maritime
Ulstein Verft

Severnaya, Russia 12.05
Severnaya, Russia 3.06
Keppel Fels

Kleven Florø
Kleven Florø
Ulstein Verft

Myklebust Verft
Chinese yard
Chinese yard
PPL Shipyard
Moen Slip
Aker Brevik
Aker Promar
Kleven Verft
Samsund

Jurong SY
Chernomorsky
Chernomorsky

Aker Søviknes

Aker Brattvaag
Aker Aukra

Aker Brattvaag
Aker Aukra

Aker Brattvaag
Aker Langsten
Keppel Fels
Aker Promar
Bharati SY
Bharati SY
Bharati SY
Bharati SY

Aker Finnyards

lev type/pris

3.06 15 år tc Kystvakten
6.06 15 år tc Kystvakten
9.06 15 år tc Kystvakten
12.06 15årtc Kystvakten
2.07 15 år tc Kystvakten
1 q08 USD 87.5m
lq08 USD 87.5m
06 UT755L, USD15m
06 UT755L, USD15m
07 UT755L, USD15m
07 UT755L, USD15m
11.06 EUR 15m

2q06 resale USD 18.7m
lq08 resale USD 18.7m
2q07 resale USD 18.7m
12.05 UT755LN
2.06 VS470-2
7.06 Al04 ahts

VS470-2 (skrog)
VS470-2 (skrog)
3q07 USD 128.8m

12.07 USD 80m
3.08 USD 80m
5.06AX104
5.06 NOK 84m
2h06 USD 15m
2h06 USD 15m

4q07 USD 129m
9.06 azimuth stern drive
9.06 UT712L
6.09 UT728L

5.06 MT6016, NOK 230m
10.07 USD 550m
1.08 USD 127.lm
11.06 USD 40m
5.07 USD 40m

7.06 UT712L

2q06 VS470-2, NOK 125m
2q06 VS470-2, NOK 125m
3q06 VS470-2, NOK 125m
3q06 VS470-2, NOK 125m
12.06 UT787, NOK 400m
1.07UT787, NOK 400m
10.06 USD 105m
1.07 UT722L, NOK 130m
10.06
2.07
6.07

10.07 + 4 opt
4q07 EUR 300m



Mars

Berge Kobe 77,000c 1987 LPG Bergesen dy, Oslo USD 83m MC Shipping, UK
Berge Flanders 75,000c 1991 LPG Bergesen dy, Oslo en bloc MC Shipping, UK
Daghild 160,993 1984 bulk Knut E Staubo, Oslo USD 27m Arne Blystad, Oslo
Varg 68,157 1992 tanker Bergshav, Grimstad USD 19.75m Estoril. Greece
Ocean Safe 1,469

Inverclyde 4.688
Inverforth 4,600

Ingrid Maria 1,100
Primadonna 7.726
Prince 7,726

Sira Borg 5,380
William R Croyle 2,900
RayJ Hope 2,900
Billy Joe Ramey 2,900
McNeeTide 2,870
Amadon Tide 2,900

Howard Hogue 2,900
Silvia Ana
Mata Redondo
La Muralla

Zapotecha
HMS Navigatör 4,400
Bergina
Berthea

Fjord Champion 32,477 1974 tanker Champion Sh, Bergen USD 800,000 Norskrap, Bergen breaking
Tucana 4,000 1985 dry cargo Rohden Bereed, Elmshorn Fredocean AS, Bergen

Arklow Bridge 7,182 1995 dry cargo Arklow Shipping, Ireland USD 10.3m Jebsens, Bergen for conv
Iron Sturt 21,000 1979 comb BHP Billiton, Australia Jebsens, Bergen
CapAnamur 3,235 1983 dry cargo NSB Niederelbe, BuxtehudeNygård Shipping, Egersund
Bråholmen 600 1971 dry cargo Greif Shipping, Namsos Ocean Transport, Florø
Rem Supporter 1,050 1975 standby Rem Offshore, Fosnavåg NOK20m Thor Offshore, Faroes
Asterix 1,760 1984 dry cargo Hav Shipping, Bergen
Montana 5,750 2001 dry cargo Reederij Montalex, Rotterdam Aasen Chartering, Moster
Fensljord 2,100 1980 dry cargo Fensfjord Sh, Bergen EUR 1.Om Kopervik Sh, Kopervik
Randefoss 830 1967 cement Gangsø, Sarpsborg Lorentz Larsen Sh, Oslo

Multitank Bahia 5,870 1996 tanker Ahrenkiel, Hamburg USD 54m Odfjell, Bergen
Multitank Bracaria 5,870 1997 tanker Ahrenkiel, Hamburg en bloc Odfjell, Bergen
Multitank Brasilia 5,870 1998 tanker Ahrenkiel, Hamburg en bloc Odfjell, Bergen
Multitank Balearia 5,870 1998 tanker Ahrenkiel, Hamburg en bloc Odfjell, Bergen
Traquair 6,600c 1982 LPG C Eitzen & Co, Oslo USD 4.Om Naftomar, Greece
Atlantic Guardian 7,172* 2001 cable layer Royal Bank of Scotland USD 52m North Sea Shipping, Bergen
Bold Endeavour 9,388* 1999 cable layer Royal Bank of Scotland en bloc
Sir Eric Sharp 6,141* 1989 cable layer Royal Bank of Scotland en bloc
Sakai resale
Motormän
Merchantman
Northern Sea

Northern Seeker 2,200
Sunrana 5,482
Dorsch
Beffen
Bro Tina

Skagen
Aasland

Kjøp og salg av skip i det norske markedet

7,900* 1996 fast ferry Boeing Leasing, US USD11.75m Color Line, Oslo

134,094 1982 sh tanker Bergshav, Grimstad USD 17.5m undisclosed
61,436 1981 tanker Bergshav, Grimstad USD 7.0m Canada

4,000 1985 dry cargo Rohden Bereed, Elmshorn Fredocean AS, Bergen

6,141* 1989 cable layer Royal Bank of Scotland en bloc North Sea Shipping,
8.800 2006 tanker Schoeller Group, Cyprus USD 17.5m Seatrans, Bergen
1,389* 1977 tug Specialist Marine, Israel USD 2m Eide Marine, Bergen

8.800

1,389* 1977 tug
1,388* 1975 tug
1,971 1977 sup

23,400 1991 tanker Buttner, Bremen USD 20.8m Arne Blystad, Oslo
11,500 1980 tanker Bryggen Tankers, Bergen USD 2.85 m Nigerian
27,800 1987 tanker Broström, Göteborg
12,333* 1974ferry Color Line, Oslo USD 3.4m Egypt
2,180 1969 bulk West Trans, Haugesund Taylor & Taylor, Troon

1973 supply Sartor Shipping, Bergen NOK I6m Greeks
1996 supply Harrisens, Glasgow
1996 supply Harrisons, Glasgow USD 12m Havila Supply, Fosnavåg
1985 dry Norbroker, Flekkefjord Norbar Sh, Stavanger
1992reefer Thien & Heyenga, Hmb USD27.1m Green Reefers , Bergen
1992 reefer Thien & Fleyenga, Hmb en bloc Green Reefers , Bergen
1980 tanker Br Klovning, Haugesund EUR2.7m Turkey
1998 supply Tidewater Marine, US USD 202m Deep Sea Supply, Arendal
1998 supply Tidewater Marine, US en bloc
1998 supply Tidewater Marine, US en bloc Deep Sea Supply, Arendal
1999 supply Tidewater Marine, US en bloc Deep Sea Supply, Arendal
1999 supply Tidewater Marine, US en bloc Deep Sea Supply, Arendal
1999 supply Tidewater Marine, US en bloc Deep Sea Supply, Arendal

1974semisub IPC, Mexico USD l40m Arne Blystad, Oslo
1990 semisub IPC, Mexico en bloc Arne Blystad, Oslo
1982jack-up Mexico - Songa Drilling, Oslo
1985 container D Winter, Jork AJenset, Molde 2yrsTC

1975 standby Rem Offshore, Fosnavåg NOK 20m Thor Offshore, Faroes

1977 supply Trico Marine, Fosnavåg USD 4m Seaport Intl, Dubai
1975 supply Trico Marine, Fosnavåg en bloc
1976 bulk AS Sun rana, Kopervik USD 2.2m Baltic buyers

Specialist Marine, Israel en bloc Eide Marine, Bergen

USD 12m Rovde Sh, Ålesund

USD 1 8.3m Bryggen Sh, Bergen

Deep Sea Supply, Arendal

North Sea Shipping, Bergen
North Sea Shipping, Bergen

Seaport Intl, Dubai



Fiduda 3,168
Green Flake 1,840
DB Coral 10,400
Northern Ice 10,500c
Northern Snow 10,500c
Bow Princess 32,000
Northern Resolution

Arklow Fame 4,220
Finnreel 8,700
Finnmaster 8,700

Mal
Simunye 44,000
Sichem Padua 9,200
Sichem Pamdora 9,200
Selas 9,600
Frio Pusan

HSH Übin 34,380
HSH Kusu 34,380

Spring Bear
Consensus Reefer

Front Emperor 147,253
Front Lillo 147,253

Front Spirit 147,253
Whakaaropai
Stavanger Breeze 37,660
Normand Trym
Normand Titan

resale 12,000
Sanko Brave 104,000

Sanko Bright 104,000
Vliehors 1,800

Kommentar:

Bare et fåtall av de rapporterte forretninger gjelder skip under norsk flagg.
Rapportene er opplistet kronologisk.
F eks kjøpet av 6 ankerhåndteringsskip fra Tidewater til Deep Sea Supply ASA, Arendal, er avhengig av at prosjektet kan finan
sieres i det norske corporate-markedet. Dette ventes å gå i orden til høsten.

1992 dry cargo
1976 reefer
1985 tanker
1996 LPG/et
1996 LPG/et
1976 tanker
19 seismic

1992 dry cargo
2000 roro
2000 roro

1997 tanker
1993 tanker
1994 tanker
1985 bulk
1999 reefer
1989 container
1989 container
1984 reefer
1991 reefer
1991 tanker
1991 tanker
1993 tanker

1976 fpso
1985 tanker

1984 supply
1985 supply
2005 tanker
2003 tanker
2003 tanker

1991 dry cargo

Wijnne & Barends, Delfzijl
Green Reefers, Bergen USD 1.5 m
Dongbang Chem, Korea USD 6.2 m
John Fredriksen, Oslo USD 30.5m
John Fredriksen, Oslo USD 30.5m
Odfjell, Bergen
Shipman, Bergen NOK 26m
Arklow Shipping, Ireland USD 5m
Nordic Flolding, USD 50m
Nordic Holding, USD 50m

Unicom, Cape Town USD 25.5
Haren Schiffahrt, Haren USD 9.6 m
Haren Schiffahrt, haren USD 10.1m
Sea Observer, Greece USD 5.75m

Singapore Sh Corp, Sing USD 29.5 m
Singapore Sh Corp, Sing USD 29.5 m
Det Nordenfjeldske DS, Trh USD 10m
Det Nordenfjeldske DS, Trh USD 14.2m
Frontline, Oslo USD 92m
Frontline, Oslo en bloc
Frontline, Oslo en bloc

DSD Shipping, Stavanger USD 14m
Solstad Offshore, Sknh USD 25.1m
Solstad Offshore, Sknh en bloc
undisc USD 23.5m

DSD Shipping, Stavanger USD 52.5m
DSD Shipping, Stavanger USD 52.5m
E P Sh & Trd, Harlingen

USD 10.4m

USD 25m+

Berge Rederi, Trondheim
undiscl

Bryggen Sh, Bergen
Harpain, Germany
Harpain, Germany
breaking China
US intr

Misje Rederi, Bergen
KS (Pareto), Oslo, tc back
KS (Pareto), Oslo, tc back

Arne Blystad, Oslo (bb-hp)
Camillo Eitzen & Co, Oslo
Camillo Eitzen & Co, Oslo

Wilson, Bergen
Green Reefers, Bergen
Jahre Dahl Bergesen, Sfj
Jahre Dahl Bergesen, Sfj
Seatrade, Groningen
Star Reefers, London

Ocean Tankers, Singapore
Ocean Tankers, Singapore
Ocean Tankers, Singapore
Bassøe FPSO, Oslo
undisclosed
Norw KS
Norw KS

Viken Shipping, Bergen
Minerva, Greece
Minerva, Greece

Vestfrakt Sh, Måløy



2005
M/S FAR STRIDER LNEA

M/S FJORDDRONNINGEN LMZW

M/S SKÅRHOLM LNFD

M/S ISLAND SCOUT LMWM

M/S UTSIRA LNDY

M/S EDDA FRIGG LNGF

M/S FRAGANCIA LMWE

M/S EIDSVAAG ORION LND

M/S KVITBJØRN LMZR

Lekter AKER LANGSTEIN 191 LNCX

M/S VELOX LMQW

M/S BOURBON TOPAZ LMXS

M/F BASTØ III LMWY

M/S ALUTRANS LMUD

M/S FJORDKONGEN LNES

M/S M.M.DELTA QUEEN LMTX

M/S HAVØY LKDN

M/S SKANDI FOULA LNJF

M/S SKANDI RONA LNFK

Skrog BOA DEEP C II LK8 812

M/S CARISMA LMVD

M/S ANGVIK EMME

M/S COMABAR LNJR

M/S BRYTEREN LNIV

Lekter SIMEK II LK8802

11.01. 3009 brt.

21.01. 787 brt.

24.01. 235 brt.

27.01. 2151 brt.

31.01. 1513 brt.

31.01. 2898 brt.

01.02. 14 brt.

04.02. 1596 brt.

07.02. 801 brt.

08.02. Brt.

18.02. 3745 brt.

15.02. 643 brt.

23.02. 7310 brt.

24.02. 1555 brt.

25.02. 787 brt.

04.03. 62 brt.

07.03. 24 brt.

08.03. 3252 brt.

08.03. 3252 brt.

10.03. 14584 brt.

17.03. 23 brt.

17.03. 70 brt.

18.03. 1211 brt.

21.03. 453 brt.

22.03. 893 brt.

Norsk ordinært register (NOR)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- ex Isle of Man reg. FAR STRIDER (B.1999)
- Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
- Fjellstrand AS, Omastrand (1671)
- Skår AS, Åkrehamn (R-26-K)

- ex svensk reg. ATLANTIC (B.1980)
- Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/

Ålesund

- Brevik Construction AS, Brevik (33) Skrog v/Aker Braila S.A., Braila (66)
- Rutebåten Utsira AS, Utsira/Haugesund
- Blaalid AS, Raudeberg (32) Skrog v/ Riga Shipyard, Riga (069)
- West Supply IV AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
- ex NIS-reg. EDDA FRIGG (B.1997)
- Carsten Winger, Oslo
- ex Sveits reg. (B.1990)
- Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim
- ex nederlandsk reg. CITO (b. 1993)
- Kvitbjørn AS, Skjervøy/Tromsø (T-53-S)
- ex Grønland reg. ARCTIC STAR (B.1970)
- Alter Langstein AS, Tomrefjord/Ålesund
- Aker Langstein AS, Tomrefjord (191) Skrog v/ CelikTekue, Istanbul (45)
- Lico Leasing S.A.E.F.C.Qohannes Østensjø DY AS/Østensjø Rederi AS),

Madrid/Haugesund

- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (267)

- Astilleros Gondan, Asturias (428)

- Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS),Fosnavåg

- Bastø Fosen AS, Trondheim/Horten
- Remontowa Na Ostrowin, Gdansk (1141)

- Alutrans AS (Torhus Shipping AS), Molde
- ex NIS reg. ALUTRANS (B.1973)
- Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
- Fjellstrand AS, Omastrand (1672)
- Jonny Wiggo Olsen, Kristiansand
- ex. ikke reg. norsk fartøy (B.2002)
- Paal Arne Huse, Oslo

- ex. ikke reg. norsk fartøy (B.1945)
- Poula Maritime Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen
- ex NIS-reg. SKANDI FOULA (B.2002)
- Rona Maritime Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen

- Boa Deep C II AS, Trondheim
- ex NIS-reg. SKANDI RONA (B.2002)

- Jinling Shipyard, Nanjing, Jiangsu (JLZ010902)
- Arne Johan Dyrstad, Kongsvinger/Drøbak
- Jeanneau S.A., Les Herbiers (96) (B.2004)
- Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund

- Szczecin Ship Repair Yard Gryfia, Stettin (PN05)
- Norbar Minerals AS, Stavanger/Haugesund
- ex NIS-reg. INGRID MARIA (B.1985)
- AS Em.Z.Svitzer, København/Bergen (Bukser og Berging AS, Oslo)
- ex dansk reg. FRIGGA (B.1998)
- SIMEK AS, Flekkefjord
- ex nederlandsk (B.2004)

m a ».



Lekter S970

M/S OCEAN CARRIER

M/T AMONITH LADS6 - Delfa AS (Falck Management AS, Aksdal), Stavanger/Haugesund

M/S SPAR LYRA LAZP5 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen

M/S TOLEDO LADX6 - Lloyds TSB Maritime Leasing (No. 16) Limited (Wilhelmsen Lines AS/

M/S TAMARITA LADV6 - Ugland Shipping AS, Grimstad

M/T CHAMPION PACIFIC LAED6 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/T FLAMENCO LAEF6 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/S HUAL PARIS LAEE6 - Leif Høegh & Co. Limited (Leif Høegh & Co. AS/ Høegh Fleet Services

M/S POLAR QUEEN LAEH6 - Polar Queen AS (Rieber Shipping AS), Bergen

M/T RITA KNUTSEN JWXK3 - Knutsen Bøyelaster XI KS (IUM Shipmanagement AS, Grimstad), Haugesund

M/T JO LØNN LAEC6 - Winterport Investment I B.V.Qo Tankers AS), Kokstad/Bergen

M/T FANDANGO LAEG6 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen

M/T EMERALD STAR LADM6 - Emerald Star Shipping Ltd.(Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo

M/T BERGE HUGIN LAEK6 - Bergesen DY Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo

M/T BERGE MUNIN LAEL6 - Bergesen DY Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo

M/S SPAR LYNX LAZQ5 - Spar Shipholding AS, Kokstad/Bergen

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

Januar 2005:
M/S ANNA KRISTINA (LFUQ) (80/-/1890) ex DYRAFJELD - 78
- fra Oslo kommune Skoleetaten Skoleadm. C/o Sollerudstranda un

gdomsskole, Oslo til Undervisningsbygg Oslo KF c/o Sollerudstranda
skole v/rektor), Oslo og omdøpt til DYRAFJELD.
M/T BERGEN NORDIC (LMFQ) (2.490/3.535/2003) exTALIPLI
- 03 - fra Bergen Tankers AS, Straume/Bergen til Partrederiet Kysttanker
II DA (AS Nordprosjekt (ISM-ansv.: Bergen Tankers AS, Straume)),
Jar/Bergen.
M/S BRENTLAND (LJSE) (38 9/558/1963) ex ANDATUN -94

ex ÅSTUN - 86 ex TOVE - 71 ex GOTHA - 69 - fra Eva Margrethe
Andresen, Turøy/Ålesund til Novenbulk AS, Haugesund/Ålesund.
M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (21.699/2.880/1982) ex BAYARD - 90
ex OLAU BRITANNIA - 90 - M/V Color Christian AS, Oslo/Kris

tiansand (ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord) - ommålt
til 22.161 brt.

30.03. 81 brt.

31.03. 3017 brt.

06.01. 1843 brt. -ex polsk reg. AMONITH ex NIS reg. ASTRA (B. 1972)

14.01. 32474 brt. - Chengxi Shipyard, Jiangsu (CX4204)

28.01. 61321 brt. - Mitsubishi Heavy Ind. Ltd., Nagasaki (2197)

01.02. 30053 brt. -ex Panama reg. TAMARITA (B.2001)

02.02. 21777 brt.

14.02. 28256 brt. -ex Liberia reg. FLAMENCO (B.1991)

18.02. 57280 brt. - Daewoo Shipb.& Marine Eng., Okpo (4434)

23.02. 14149 brt. -ex nederlandsk reg. KNIGHT (B.2001)

09.03. 70434 brt. -ex NOR reg. NORDIC SARITA (B.1986)

09.03. 22772 brt. -ex nederlandsk reg. JO LØNN (B. 1982)

14.03. 28256 brt. -ex Liberia reg. FANDANGO (B.1991)

18.03. brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (0328)

21.03. 22902 brt. -ex Isle of Man reg. LANCASHIRE (B.2002)

29.03. 19719 brt. -ex Isle of Man reg. CHESHIRE (B.1989)

31.03. 32474 brt. - Chengxi Shipyard, Jiangyin (CX4205)

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

LK6418

LNJD

- Selmer Skanska AS, Oslo

- ex Thailand reg. THORBARGE II (B.1995)
- Ocean Carrier KS (Rovde Shipping AS), Rovde/Ålesund
- ex Bahamas reg. INVERCLYDE (B.1996)

Wallenius Wilhelmsen Lines AS, Lysaker), London/Tønsberg

- ex Malta reg. NICOLAS (B.1982) ex OSCO STREAM

AS), Hamilton/Oslo

M/S DOLPHIN (LMNH) (37/-/1942) exTRAUST/SKV 19 - 70 - fra

Frederic Gay, Oslo til Tony Barman, Oslo.
M/S ERLING HAGEN (JXVU) (32/-/1987) - fra Oslo kommune
Brann- og redningsetaten, Oslo til Mobico AS, Tønsberg/Oslo.
M/S FINNØYFJORD (LESA) (338/571/1955/98) ex STEINFALK- 00
ex FREITIND - 99 ex VESTODD - 96 ex LOTUS - 84 ex KINGS STAR

- 64 ex STEINFALK - 63 - fra Reilstad Rederi AS, Finnøy/Stavanger til
Ryfylke Shipping AS, Finnøy/ Stavanger.
M/S FJORDKONGEN (LHJQ) (517/30/1994) - Troms Fylkes Damp
skibsselskap ASA, Tromsø - omdøpt til TROMSPRINSEN.
M/F FLATØY (LMOC) (113/484/1970) ex LÆRDAL - 76 - Barmøy
ferja AS, Barmen/ Tromsø omdøpt til BARMØY.
M/S HEIMLY (LJYL) (1.693/2.650/1979/99) ex HAJO - 99 ex
NICHOLAS - 90 ex OSTERHEIDE - 87 - fra Sandfrakt Rederi AS,

Ølen/Bergen (Sandfrakt AS, Ølensvåg) til Soltin Marine AS, Vedavå
gen/Bergen.
M/S IMPERATOR (LNDX) (469/740/1967) ex ALRITA - 96 ex C

HERUP - 74 ex CHARLOTTE DREYER - 70 - Imperator Maritime
AS, Godvik/Bergen - omdøpt til LEMSI.



M/S KELVIN (LAWY) (575/755/1968) ex HAVTIND -02 ex GULL- M/S ELKON (LNIM) (437/714/1961/92) ex VESTODD -04 ex EL-
TIND - 75 ex CLIO - 72 ex VIBRAN ELIN - 69 - fra Joar Bekkavik

Shipping AS, Steinsdalen/Älesund til Averøy Skip AS, Kristiansund/
Ålesund. I mars til Kvernhusvik Skipsverft AS, Melandsjø/Ålesund.
M/S KJØLVA (LADN) (285/-/1975) - Maritim Mobil AS, Skjervøy/
Tromsø omdøpt til HAVSERVICE 11.
M/S LAILA BEATE (LENE) (189/264/1938/50/64) exHOLMVIKI
- 93 ex LUKKSUND - 87 exTORLAND - 67 ex KNM PINGVIN - 64

ex DRAUG - 56 ex POMMEREN - 48 - fra Partrederiet Fedøy og Alden
ANS (Harald Fedøy), Værlandet/Bergen til Eva Margrethe Andresen,
Nordstrøno/Bergen. I mars til Birger Iver Bergseth, Averøy/Bergen.
M/S LANGØY (LNSR) (90/-/1974/78/89) ex SENJAVÆRING - 01
ex SKAGØYSUND II - 93 ex SKAGØYSUND - 93 - fra Kristoffersen

Invest AS, Myre til Remøy Pelagisk AS, Fosnavåg, hjemsted endret fra
Myre til Fosnavåg og slettet i merkeregistret.
M/S LOFJORD (LJCW) (99/-/1952) ex TÖREFORS - 80 ex
WARGÖN - 70 - fra lan Foster, Våle til Einar Jan Olsen, Ottersøy og
hjemsted endret fra Oslo til Haugesund.
M/S LOUISE (LHJD) (-/-/1989) - fraArild Tolfsen, Gamle Fredrikstad/
Bergen til Benedicte Markveien og Bjørn Grafif, Slemmestad/Bergen.
M/S MEILANDSVÆRING (LLTG) (597/765/1962) ex FONNLAND
- 02 ex GARDEGG - 71 ex BONN - 68 - fra Tormod Alvin Henriksen,

Skjervøy til Chainco AS, Haugesund, omdøpt til LINN KRISTIN og
hjemsted endret fra Tromsø til Haugesund.
M/S MÖWI STAR (LHOI) (241/325/1996/98) - fra Partrederiet

Sælefisk ANS (Svein Martin Sæle), Torangsvåg/Bergen til Salmon Star
Holding AS, Torangsvåg/Bergen.
M/S NORLYSBAS (LEJK) (22/-/ 1951/60) ex NORLYS - fra Magne Sjo
Partrederi ANS (Johnny Magne Sjo, Halsnøy Kloster), Sæbøvik/Bergen
til Søndhordland Motormuseum, Valevåg/Bergen.
M/S SIMRAD ECHO (JXHE) (138/20/1970) ex SIMRAD - 99 ex
SIRAFJORD -91 ex KOBBOY -90 - fra Simrad AS, Horten til Kongs
berg Maritime AS, Horten.
M/S SKÅREN (3YKH) (20/-/1937) - fra Brødrene Sætre AS, Myre til
Arild Følvik, Bodø og Viggo Evjen, Nygårdsjøen, hjemsted uforandret
Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S STORTIND (LHWF) (43/-/1995) - fra Andenes Invest Group
Arnljot Haugen c/o Arnljot Haugen, Andenes/Harstad til Andenes Invest
Group ANS (Andreas Haugen), Andenes/Harstad.
M/S STÅLGUTT (LEPK) (49/-/1953/84) - fra Partrederiet Onar &

Odd Emil Sjo ANS (Onar Sjo), Sæbøvik/Kristiansand til Vatlestraumen
Sportsdykkerklubb, Bergen/Krsitiansand og slettet i merkeregisteret.
M/S TARE-MORTEN (LKGQ) (48/-/1982) - Drågen & Karlsnes ANS
(Håvard Karlsnes), Bud - omdøpt til RAMBO og hjemsted endret fra
Haugesund til Molde.
M/S TROMS SKARVEN (JWZR) (3.149/2.685/1986) - KS TFDS
Kombiskip AS (IMS-ansv.: TFDS Offshore AS), Tromsø, (ny IMS
ansv.: Solstad Shipping AS, Skudeneshavn), omdøpt til NORMAND
SKARVEN og hjemsted endret fra Tromsø til Skudeneshavn.
M/S TROMS STEGGEN (LMJE) ( 1 .972/-/2000) - Troms Brevik KS,
Tromsø (ISM-ansv.:TFDS Offshore AS, Tromsø), (ny ISM-ansv.: Solstad
Shipping AS, Skudeneshavn), omdøpt til NORMAND VIBRAN og
hjemsted endret fra Tromsø til Skudeneshavn.
M/S WENCHE (EMMQ) (31/-/1988) ex L=ESCARGOT - 04 - Kjetil
Riska, Hommersåk/ Haugesund, omdøpt til SILJE.
M/S ØYTIND (LMTV) (657/900/2004) - Bømlo Brønnbåtservice AS
(ny ISM-ansv.: Bømlo Holding AS), Bremnes/Haugesund.

Februar 2005:

M/S BRØDRENE V (LKGS) (38/-/1916/39) ex BRØDRENE - 39

- fra Tom Martin Sjuve, Kristiansand/ Ålesund til Per-Erik Ask, Blom
sterdalen/Ålesund.

M/S BOMLOTRÄL (LMPP) (248/-/1967/76/85/89/95) ex KARMØY
GUTT - 01 exTRYGVASON - 98 ex VIKØYSUND - 85 ex ROY-ARVE
- 82 ex HUSTABUEN - 78 ex NILS HARALDSON - 74 - Bømlotrål

AS c/o Erlend Lønning, Bømlo/Haugesund - slettet i merkeregisteret.

CON - 96 ex HADARØY - 96 ex KNUT AARSET - 92 ex ELKON - 80
ex ADI -74 ex STÖRTEBEKER -71 - fra Askvoll Sandfrakt ANS (Finn

Ulrik Waagene), Atløy/ Ålesund til Hage Sjøtransport AS, Kristiansund
og hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansund
M/S GLOBAL EXPRESS IV (LLKJ) (27/-/2000) - fra Geirfinn Førde,
Bjordal til Bjarne Østensen, Avaldsnes, omdøpt til VARUNA og hjem
sted endret fra Bergen til Kopervik.
M/S GRØNHOLM (LNAH) (38/-/19940) ex ULLAHOLM - 50 - fra

Stokke Båt AS, Larsnes/Ålesund til Protector AS, Ålesund og slettet i
merkeregister.
M/T HERØYBUNKERS (LAHC) (64/-/1965) ex TEXACO - 80 ex

GITSI-75 ex SHELL S-l - 74 - fra Mads Vidar Sævik, Leinøy til Asgeir
Solheim (Asgeir Olav Solheim), Deknepollen, omdøpt til MÅLØYBUN
KERS og hjemsted endret fra Ålesund til Måløy.
M/S KAMBOKRAFT (LMIM) (39/-/1954) ex TAFJORDKRAFT

- 84 - fra Åse Bu, Holmestrand ril Ulf Henrik Westgaard, Oslo/Hol
mestrand.

M/S LIASKJÆREN (LLRS) (43/-/1955) - fra Liaskjæren DA, Straume/
Bergen til Liaskjæren Allmennyttige Stiftelse, Straume/Bergen.
M/S LYSGLIMT (LHAW) (33/-/1946) - fra Torbjørn Owesen,
Ålesund til Støtteforeninga for M/Kr. Lysglimt v/Birger Honningsvåg,
Valderøy/Ålesund.
M/S MINGALI (LHMQ) (29/-/1990) ex MINGA - 95 - fra Norsk Info
Team AS, Oslo/Larvik til Inge Sørum, Krokstadelva/Larvik.
M/S NAPPEN (LEMS) (27/-/1895) - fra Stensen Havneservice AS, Le

knes til Unirrans Marine, Bergen, hjemsted endret fra Mo til Bergen.
M/F NORDFJORD (LLMY) (1.044/B/2001) - Fylkesbåtane i Sogn og
Fjordane AS, Florø, hjemsted endret fra Ålesund til Måløy.
M/T OLJE SERVICE (LDIM) (44/-/1965) ex HAVNE STRIL - 78
ex HAVNE SHELL - 78 - Johan Brigtsen, Omastrand/Måløy, omdøpt
til OLIVIA.

M/S OLYMPIC COMMANDER (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex
NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER

- 82 - fra Olympic Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg til Ocean
Mainport Limited (Sartor Shipping AS, Steinsland), Cork, omdøpt til
OCEAN MAINPORT og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen
M/S OLYMPIC HERCULES (LLLB) (4.477/3.750/2001) - fra Olym
pic Herkules KS (Olympic Shipping AS),Fosnavåg/Ålesund til Olympic
Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund.
M/S OLYMPIC PEGASUS (LLWK) (4.477/3.750/2002) - fra Olympic
Explorer KS, (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund til Olympic
Ship AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund.
M/S RENATE (LENA) (557/B/1965) ex SYLVIA - 92 ex EKSOR - 88
ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 84 ex POKAL - 80 ex SVENNØR

- 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - fra Nysand AS, Åkrehamn til Sve
holmen Shipping AS, Åkrehamn, omdøpt til NYFJORD og hjemsted
endret fra Svolvær til Kopervik.
M/S ROVER (LKAI) (47/-/1950) - fra Rover DA (Lars Olav Lie),

Straume/Bergen til Rover Allmennyttige Stiftelse c/o Terje Skei,
Straume/Bergen.
M/S SULINE (LFFD) (-/-1977) ex PROGRESS - 92 ex CELINE - 87

- fra Eos AS, Bergen til M.Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen,
deretter til Bjørn Vold AS, Eivindvik/Bergen.
M/S TJELDØY (JXGI) (250/-/1986) ex RYFYLKE - 02 ex FJORDSOL
-91 - fra Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik til
Bergen-Nordhordiand Rutelag AS, Bergen, omdøpt til KYST EXPRESS
og hjemsted endret fra Narvik til Bergen.
M/S TROMS FALKEN (LLLX) (2.165/3.350/2001) - Solstad Offshore

UK Ltd. (Solstad Shipping AS, Skudeneshavn), Aberdeen omdøpt til
NORMAND PRODUCE og hjemsted Endret fra Tromsø til Skude
neshavn.

M/S TROMS TITAN (LNMZ) (2.535/2.350/1985) ex VIKING
TITAN - 00 ex POLAR TITAN - 91 - Solstad Offshore UK Ltd. (Sol

stad Shipping AS, Skudeneshavn), Aberdeen omdøpt til NORMAND
TITAN og hjemsted Endret fra Tromsø til Skudeneshavn.



M/S ULVEN (LKDF) (48/-/1950) - fra Skipsaktieselskapet Mørejarl
AS, Molde/ Bergen til Atle Einar Dale, Rong/Bergen.
M/S VIKSFJORD (LAJF) (92/-/1968) ex NYE FOSEN-FJORD - 04
ex TUNSTAD - 95 ex PRESTØY - 84 - Borgen Prosjektarbeid, Lom
medalen, hjemsted endret fra Trondheim til Larvik.
M/S ØYFART (JXVX) (46/-/1988) - fra Bjarkøy kommune, Bjarkøy/
Harstad til Øyfart AS, Bjarkøy/Harstad.

Mars 2005:

M/S ANNE MARGRETHE (LHZU) (73/-/1881) - fra Jon Einar Bot
ten, Frei/ Kristiansund til Jon Einar Botten dødsbo c/o Codex Advokat
Oslo AS, Oslo/ Kristiansund.

M/S ARENA (LLQA) (280/-/1972) ex ARENA PORTLAND - 96 ex
LIDA NIELSEN - 90 - fra Sjøfrakt AS, Narvik til Hordaland Skjellsand
Holding AS, Rong/Narvik.
M/S BAROLO (LMGO) /26/-/2003) ex ARE - 04 - fra Svein Willadsen,

Moss/ Bergen til Kenneth Egeland, Stavanger/Bergen.
M/S BLUE C STAR (LLJO) (66/-/1980) ex THE DON V - 01 - Knut
Hermod Syvertsen, endret adresse fra Stavern til Vear, hjemsted uforan
dret Flekkefjord.
M/F DALSFJORD (JWZD) (638/B/1986) ex FRU INGER - 02 - fra
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø til Fjordl Fylkesbaatane AS,
Florø

M/S JOHN ANDREAS (LAIG) (24/-/1975) - fra Høyken AS, Bø i
Vesterålen/ Harstad til Andabeløy Kystlag (Haakon Hansen Fodnestøl),
Andabeløy/Harstad og slettet i merkeregister
M/S LØVENG (LIZP) (48/-/1935) - fra Tine Kristin AS, Steinsdalen/

Tromsø til Odd Ingvar Viken, Roan/Tromsø og slettet i merkeregis
teret.

M/S NYBORG (LIPJ) (395/500/1962/97) ex NYV1NG - 98 ex SAXO
- 97 ex JENBO - 78 ex CARL-FRIDOLF - 69 - fra Nyborg AS, Åkre
hamn/Kopervik til Økstrafjord Shipping AS, Jelsa/Kopervik.
M/S RIGNATOR (LNDW) (769/1.000/1968/93) ex ASKITA - 86 ex
BJERKØYSUND - 78 ex GRETE SLEIRE - 74 ex HAMLET - 74
- fra Eides Rederi AS, Gullesfjord/ Harstad til Bjarne Olav Eidnes,
Dalsøyra/Harstad, omdøpt til HEIKO.
M/S RINDASKJÆR (LDFQ) (49/-/1949) - fra Ståle Simonsen, Bønes/
Bergen til Bård Johannessen, Bergen.
M/S SKJERVØYFISK (LMNJ) (571/-/1973) ex VIKHEIM - 82 - fra
Skjervøyfisk AS, Skjervøy/tromsø til Skjervøyhav AS, Skjervøy/Tromsø
og slettet i merkeregisteret.
M/F SKÅNEVIK (LLVX) (566/B/1967) - fra Stiftinga Brørvikskuto c/o
Arne Laastad, Bergen til Ferjelaget Skånevik, Haus/Bergen.
M/S TEMERITY (LGAF) (20/-/1981) ex TEMERITY II - 95 - fra

Bjørn Frode Ramfjord, Oslo ril Berit Ramfjord og Bjørn Frode Ram
fjord, Oslo.

Januar 2005:
M/S HAVILA CHIEFTAIN (LJYY3) (2.028/2.209/1983) exREMBAS

- 98 ex STRILBORG - 93 ex SOLFONN - 93 - fra Borgstein Skipsinvest
AS (Bourbon Offshore Norway AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund til
Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg/Ålesund,
omdøpt til BOURBON CHIEFTAIN.
M/S NOR HAV (LAKC5) (5.846/4.469/1980) ex NORDHAV-02 ex

CRES - 98 - Cargo-Link AS (Falck Management AS, Aksdal), Brande/
Moss, omdøpt til VICTORIA.
M/T OLIVIA (LAUX5) (4.270/8.825/1974) ex RAMONA- 02 ex RA

MONA AF DONSÖ - 98 exTARNHAV- 96 - fra K/S Sundbyhage c/o
Alba Shipping A/S (Falck Management AS, Aksdal), Ålborg/Bergen til
Rederiet Olivia A/S (Falck Management AS, Aksdal), Ålborg/Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

Februar 2005:
M/SANTARES (LAPW5) (19.963/9.793/1988) ex FINNFOREST - 88

- fra Caiano RoRo AS, Bergen/Oslo til Caiano Shipping AS, Haugesund/
Oslo (ISM-ansv. ufotandert: Barber Ship Management AS, Lysaker).
M/S IVANVISIN (LACY6) (8.183/10.700/1984) ex RETSTIMBER
- 04 ex TIGER CAPE - 99 ex CAPE RAY - 97 ex MELFI MEXICO

- 97 ex CAPE RAY - 96 ex BRIDGEWATER - 92 - Ivan Vision Ship
ping Ltd. (Th.Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg, omdøpt
til ONEGO CHALLENGER.

M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (8.380/4.000/1995) - Oslo

Explorer Plc.(repr. Marinelaw AS, Bergen) (endret drift fra Rieber
Shipping As, Bergen til Barber Ship Management AS, Lysaker, Doug
las/Bergen.
M/S RAMFORM VIKING (LAGF5) (9.456/5.200/1998) - endret fra

National Australia Finance (Commercial Leasing) Limited til National
Australia Finance (Geo Leasing) Limited, London/Bergen (uforandret
repr.: Marinelaw AS, Oslo og drift: Rieber Shipping AS, Bergen).
M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) ex NOSAC TAKARA

- 96 - AUiance & Leicester Commercial Finance Plc, Manchester/Tønsberg
(endret adresse for repr.: Actinor Shipholding AS, fra Nesttun til Haug
esund, uforandret drift: Wilhelmsen Lines Shipowing AS, Lysaker).
M/S VÄSTERBOTTEN (LATP5) (4.069/5.500/1997) ex JACO
MERCHANT - 03 ex STELLA - 02 ex STELLA CARIBIC - 01 - fra

Pride KS (Th.Jacobsen Management AS), Oslo/Sarpsborg til Vilja AS
(Th.Jacobsen Management AS), Oslo/Sarpsborg.

Mars 2005:

M/T BERTHEA (LJUU3) (37.904/61.438/1981) ex POLYSUNRISE
- 90 - fra Berthea KS c/o Bergvang Shipping (Bergshav Management
AS), Grimstad til FB Shipping II Inc. (Bergshav Management AS),
St.Michael/Grimstad.

M/T CAMPOS TRANSPORTER (LALN5) (22.838/39.977/1988) ex
NORDHOLT - 99 exTORM HERDIS - 95 - fra Partrederiet Nordshut

tle IV DA (AS Nordprosjekt), Lysaker/Grimstad til Progress Ugland
Limited (Ugland Marine Services AS), Douglas/Grimstad.
M/S FIRDA (LGNY3) ( 1 .364/ 1 .425/ 1 978) ex FOLGEFONN - 93 ex

COAST NARVIK -85 ex COASTER BETTY -81 - fra Fylkesbaatane
i Sogn og Fjordane AS, Florø til Fjordl Fylkesbaatane As, Florø (ISM
ansv. uforandret: Fjord Shipping AS, Måløy).
M/S FRAMNES (LJLQ3) (2.380/1.778/1979) ex ORIGO REEFER
- 98 ex QUN YING - 97 ex SKAFTAFELL - 93 ex POLAR NANOQ
91 ex ICE STAR - 86 - samme som FIRDA, men hjemsted er Måløy.
M/T FRONT FIGHTER (LAOC5) (79.669/153.328/1998) - fra Rakis

Maritime S.A. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo), Monrovia/Oslo til
Nordic American Tanker Shipping Ltd. (repr.: Langangen & Helset
Advokatfirma ANS, Langangen, drift uforandret: V Ships Norway AS,
Oslo), Hamilton/Oslo, omdøpt til NORDIC FIGHTER.
M/S NORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) ex BRAVO - 95 - sjøs.
som CROWN LINK - fra FOTL Shipping Invest AS, Oslo til First Olsen
Shipping Invest AS, Oslo. (ISM-ansv.: V Ships Norway AS, Oslo),
M/S NORTRANS (LNBL3) (375/B/1967/92/01) ex LEISUND - 01 ex
HAVODD - 00 ex HAVFISK - 97 ex LANGSUND - 92 - fra Norminol

Transport AS, Tromsø til Kaarbøverkstedet AS, Harstad/Tromsø.
M/S POLAR DUKE (LACS4) (1.646/1.400/1983) - fra Polar Duke

AS (Rieber Shipping AS), Bergen til Exploration Vessel Resources AS
(Rieber Shipping AS), Bergen.
M/S POLAR PRINCESS (JXBV3) (2.508/1.200) - fra Polar Search

AS (Rieber Shipping AS), Bergen til Exploration Vessel Resources II AS
(Rieber Shipping AS), Bergen.
M/S POLAR SEARCH (LARE4) (4.084/1.442/1982) ex MOBIL

SEARCH - 93 - fra Polar Search AS (Rieber Shipping AS), Bergen til
Exploration Vessel Resources II AS (Rieber Shipping AS), Bergen.
M/S POLAR VENTURER (LAZD5) (3.935/2.000/1986/92) ex
THALES VENTURER - 03 ex SEISVENTURER - 01 - fra Polar Duke

AS (Rieber Shipping AS), Bergen til Exploration Vessel Resources AS
(Rieber Shipping AS), Bergen.



M/S RAMFORM VANGUARD (LAJE5) (10.297/5.200/1999) - en
dret fra National Australia Finance (Leasing) Limited til National Aus
tralia Finance (Geo Leasing) Limited, London/Bergen (uforandret repr.:
Marinelaw AS, Oslo og drift: Barber Ship Management AS, Lysaker).
M/S RAMFORM VICTORY (LAIG5) (10.297/3.800/1998) - samme
som RAMFORM VANGUARD.

NOR - Slettet (utgått av registeret)

Januar 2005:
M/S FARSUPPLIER (LLAK) (3.009/4.605/1999) - Farstad Supply AS
(Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til Farstad Shipping ASA,
Douglas, Isle of Man, samme navn, signal MYKS6.
M/S HYDRO (LIOJ) (14/-/1988) ex KIM - Halvard Arthur Brattli,
Kvaløysletta/Tromsø - solgt til Belize
M/S HÅKON (LJHN) (18/B/1903) - Øynes Fisk AS, Svolvær/Molde
(N-338-V) slettet 06.01.2005 som opphugget.
M/S MISS CHARLOTTE (LLCE) (73/-/2000) - Exclusive Charters

Sverre Frich Jr. (Sverre Frich Jr.), Oslo - solgt til Maka
M/S NORDLAND (LDYK) (2.655/1.700/1976/82) - Hordatrans AS

(Misje Rederi AS), Bergen - solgt til Norlink, Götu, Færøyane, omdøpt
til NORLAND, signal OW2050.
M/S VIKANTO (LNQW) (28/-/1929) ex VIKAN - 53 - Carl Henrik
Lampe, Oslo/Drammen - slettet 26.01.2005.

Februar 2005:
M/S BLÅSTHOLM (LMPD) (198/-/1961) ex HÅFLU - 03 ex
BLÅSTHOLM - 99 ex GOLLENES - 66 - AS Roaldnes, Valderøy/

Haugesund - slettet 03.02.2005 som opphugget.
M/F MANGER (LJAA) (782/287/1980) ex BRUVIK - 95 - HSD Sjø
AS, Bergen - solgt til Ornö Sjötrafikk AB, Ornö, Sverige, omdøpt til
EBBA med signal SKEG.
M/S METOLIUS (LELL) (-/-/1992) - Reidun Waagaard Lundgren (AS
Hønefoss Auto), Hønefoss/Oslo - solgt til Caymanøyene
M/S RYGERVAKT (LHET) (34/-/1978) - Rødne Trafikk AS, Sjer
narøy/Stavanger - solgt til Moilar AB, Ellös, Sverige, omdøpt til EL
LÖSFJORD, signal SGRF.
M/S VOLSTAD SENIOR (LALU) (3.186/B-/1988/93/95) ex TENOR
- 04 ex OTTAR BIRTING - 93 - Volstad AS, Ålesund (M-158-A)

- solgt til Canada
M/S ØYLINER (LETO) (39 1 /-/1977) - Øyborg Havfiske AS, Ålesund/
Kristiansund (M-61-AV) - solgt ril Færøyene

Mars 2005:

M/S AASLAND (LMHR) (1.246/2.180/1969) ex MINITRANS - 86
ex BELL CAVALIER - 78 ex VALDES - 75 ex BELL CAVALIER - 74

ex VALDES - 73 - sjøs. Som GEERTIEN BOS - West-Trans Bulk AS
c/o Storesund Marine Service (West-Trans Shipping AS), Torvastad/
Haugesund - solgt til Taylor & Taylor, Troon, Storbritannia, omdøpt
til RED DUCHESS, signal MHGB.
M/S ELSE KARINE (LNZW) (264/-/1975) ex MALEBUEN - 96 ex
BERGSØY - 93 ex SKOMSOY - 90 ex SCALLOPER - 87 ex SAARUL

LIK - 86 ex GERDHAMAR - 80 - Eldfisk I KS, Måløy/Haugesund
- slettet 08.03.2005 som opphugget.
M/S FJORDKONGEN II (LDKF) (410/100/1990= ex FJORD
KONGEN - 94 - Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø - solgt
til Saudi-Arabia, omdøpt til ALNAFATHA med hjemsted Jeddah og
signal
M/S HEIMLY (LJYL) (1.693/2.650/1979/99) ex HAJO - 99 ex NI
CHOLAS - 90 ex OSTERHEIDE - 87 - Solrin Marine AS, Vedavågen/
Bergen - overført til Soltin Marine A/S (Soltin Shipment A/S), Marstal,
Danmark (DIS), omdøpt til IRENE V med signal OYCW2
M/S GLIMTEN (LMZV) (29/-/1919) ex HAVGLIMT - 47 - Den
Kristelige Menighet i Bergen c/o Øyvind Skutle, Straume/Bergen,

slettet 15.03.2005 som opphugget. (Hugget av Norscap West AS,
Hanøytangen).
M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/-/1947/86) ex BODOFISK

- 95 ex JARSTEIN - 93 - Berg Fiskeriselskap AS c/o Aksel Hansen
AS, Senjahopen/Kopervik (T-11-BG) - slettet 10.03.2005 som kon
demnert.

M/S ORCAYAGAN (LIUW) (343/430/1998) ex ØYTIND - 04 - Aas

mek. Verksted AS, Vestnes/Haugesund - solgt til Chile, samme navn,
signal CBOY
M/S REM SUPPORTER (LJOO) (1.409/1.050/1975/98) ex SUP
PLIER II - 98 ex CANMAR SUPPLIER II - 97 - Remøy Standby AS
(Remøy Shipping AS), Fosnavåg/ Ålesund - solgt til P/fThor, Hosvik,
Færøyane, omdøpt til THOR SUPPLIER med signal 0Z2051.
M/S SNØFJELL (JWZI) (454/650/1958) ex AVA - Amulaks AS,
Nordfold/ Brønnøysund - solgt til Rwanda, til Emmanuel Mayaka
Owanga, reg.i Panama og omdøpt til RAFIKI 111 med signal H02620.
(Dette skjedde faktisk i 2001, men først nå slettes båten av Norsk
Skipsregister).
M/S STRILBRIS (LJLV) (430/-/1947/71/77/82/95/98) ex SAR
CASTOR - 02 ex CASTOR TIDE - 98 ex HORNBECK CASTOR
- 96 ex SEABOARD CASTOR - 95 ex SARTOR - 90 ex SUET - 67

ex MARGAT - 59 - Scandinavia Metall AS, Stord/Stavanger - slettet
09.03.2005 som opphugget.
M/S STRILFALK (LGOL) (482/200/1937/66/69/80/93) ex SAR
DELTA - 02 ex GRAMPIAN OSPREY - 93 ex BLUE SAFE - 88 ex LEM
SENIOR - 81 ex POLARBRIS I - 66 ex RAU VIII - 48 - Scandinavia

Metall AS, Stord/Stavanger - slettet 09.03.2005 som opphugget.
M/S STRILODD (LMTI) (487/500/1941/66/70/81) exTONJER- 87
ex BAKK -81 ex OLE BAKK -79 ex KOS 39 -62 ex POLARNACHT

- 47 - Scandinavia Metall AS, Stord/Stavanger - slettet 09.03.2005 som
opphugget.
M/S TYBRING (LHUX) (97/-/1979) ex KVARVEN - 03 ex OSCAR

TYBRING - 86 - Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø solgt til
Danmark

M/S VØLAREN (LIYE) (110/-/1952) ex BOLSOY - 73 - Statens

Vegvesen Rogaland, Stavanger - slettet 18.03.2005 som opphugget.

Januar 2005:
M/S AURORA (LAOC4) (20.381/13.090/1982) ex ARCTURUS - 91 -

Caiano Shipping AS (Eidesvik Invest AS, Bømlo, ISM-ansv.: Barber Ship
Management AS, Lysaker), Haugesund/Tønsberg - solgt til Scandlines
Deutschland GmbH., Rostock, Tyskland, samme navn, signal DBIA.
M/S BALBOA (LASZS) (28.718/50.900/2002) - T. Klaveness Ship
ping AS (Torvald Klaveness & Co. AS), Oslo - solgt tilTolani Shipping
Co. Ltd., Mumbai, India, omdøpt til PRABHU JIVESH med signal
VTYP.

M/T BRO SELMA (LATG4) (45.140/81.351/1987) ex UNITED
SELMA - 00 ex OT SELMA - 92 ex OSCO BELLONA - 89 - Broström

Tankers AB (repr.: Kinut Johan Steneng, Oslo, drift: Broström Ship
Management AS, Oslo), Gøteborg/Oslo - solgt til Lakemount Enter
prises Ltd. (Hanseatic Shipping Co.Ltd.), Monrovia, Liberia, omdøpt
til TAXIARCHIS med signal ABFQ6.
M/T BRO STELLA (LAQYS) (40.958/69.933/1995) ex UNITED
STELLA - 01 - Broström Tankers AB (repr.: Knut Johan Steneng, Oslo,
drift: Broström Ship Management AS, Oslo), Gøteborg/Oslo - overført
til Broström Tankers AB (Broström Ship Management AB), Gøteborg,
Sverige, samme navn, signal SGMP.
M/T CHAMPION EXPRESS (LAXDS) (18.033/29.988/1990) ex

HAWAIIAN EXPRESS - 03 - Champion Shipping AS, Paradis/Bergen
- solgt til Mount Bromo Shipping LLC (P.T Perusahaan Pelayaran
Samudera Khusus Arpeni Pratama Ocean Line), Panama, omdøpt til
ADITI med signal HBPQ.

NIS - Slettet (utgått av registeret)



M/S EDDA FRIGG (LIOM3) (2.898/3.974/1997) - West Supply IV
AS (Østensjø Rederi AS), Haugesund - overfør til NOR, samme navn,
signal LNGF.
M/SENCHANTMENTOFTHESEAS (LAXA4) (74.136/7.000/1997)
- Enchantment of the Seas Inc. (Wilhelmsen Marine Services AS), Mon
rovia/Oslo - overført til Enchantment of Seas Inc. (Royal Caribbean
Cruises Ltd. (RCCL)), Nassau/ Bahamas, samme navn, signal C6FZ7.
M/S GEO SCANNER (LDFZ3) (1.001/527/1965/81) ex ANKENES
- 81 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund - solgt
ril Storbritannia, til Scanner Maritime S.A. (Corinthian Maritime SA.),
Panama, omdøpt til SCANNER med signal H03879.
M/T GERD (LAKP3) (17.958/31.501/1975) ex BOW GERD - 95
ex BOW FLOWER - 89 - Venus KS c/o Fleisher & Co. AS (Acomarit
AS c/o VShips Norway AS), Oslo/ Bergen - slettet i NIS som solgt.
Opphugget ??
M/S HØEGH MIRANDA (LAGJ5) (30.995/44.016/1979) ex AU
GUST OLDENDORFF - 03 ex HØEGH MIRANDA - 01 ex STAR
MIRANDA - 89 ex HØEGH MIRANDA - 87 - Leif Høegh & Co.
Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo - solgt til Miranda Ship
ping Ltd. (SMT Shipmanagement & Transport Ltd.), Nassau, Bahamas,
omdøpt til SAGA MIRANDA med signal C6UH4.
M/S MAIN HIGHWAY (LACR6) (9.233/3.347/1999) ex FEEDER
MATE - 04 - Gram Feedermate AS, Oslo - overført til Stargate Shipman
agement GmbH., Limassol, Kypros, samme navn, signal P3ZV9.
M/S MAJESTY OF THE SEAS (LAOI4) (73.937/8.600/1992) - Maj
esty of the Seas Inc. (Wilhelmsen Marine Services AS), Monrovia/Oslo
- overført til Majesty ofSeas Inc.(Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCCL)),
Nassau/Bahamas, samme navn, signal C6FZ8.
M/S MONARCH OF THE SEAS (LAMU4) (73.937/8.600/1991)
- Monarch of the Seas Inc. (Wilhelmsen Marine Services AS), Monro
via/Oslo - overført til Monarch of Seas Inc. (Royal Caribbean Cruises
Ltd. (RCCL)), Nassau/Bahamas, samme navn, signal C6FZ9.
M/S NECKAR HIGHWAY (LACS6) (9.233/3.387/1999) exFEEDER
PILOT - 04 - Gram Feederpilot Ltd. (P.D.Gram & Co. AS), Majuro/Oslo
- overført til Gran Feederpilot Ltd. (Stargate Shipmanagement GmbH.),
Limassol, Kypros, samme navn, signal P3ZU9.
M/T PEBBLE BEACH (LASH5) (41.990/70.637/1981) ex PANOIL
-01 ex EQUATOR EXPRESS -00 ex SANKO CHERRY -91 - Pebble
Beach Shipping Co. Ltd. (repr.: Knut Hohan Steneng, Oslo, drift: ASP
Singa Ship Management AS,Oslo), Singapore/Oslo - overført til Hong
Kong, omdøpt til AUGUSTA med signal VRAP7.
M/S POLYSTAR (LATR4) (77.697/151.330/1994) - KS Rasmussen
Bilkcarriers (OSM Ship Management AS), Kristiansand - solgt til Neda
Maritime Agency Co. Ltd., Piraeus, Hellas, omdøpt til NYMPHE med
signal SYPL.
M/S RHAPSODY OF THE SEAS (LAZK4) (78.491/8.439/1997)
- Rhapsody of Seas Inc (Wilhelmsen Marine Services AS), Monrovia/
Oslo - overført til Rhapsody of Seas Inc. (Royal Caribbean Cruises Ltd.
(RCCL)), Nassau/Bahamas, samme navn, signal C6UA2.
M/S SENORITA (LADN4) (25.982/43.648/1985) ex SOLARETER
NA - 89 ex EASTERN GLORIA - 87 ex TSUKUBASAN MARU - 87
- Ugland Shipping AS (Ugland Maritime Services AS), Grimstad - solgt
til Birdie Shipping Ltd. (Eastern Mediterranean Maritime Ltd.), Valletta,
Malta, omdøpt til PRETTY LADY med signal 9HBD8.
M/S SOVEREIGN OF THE SEAS (LAEB2) (73.192/7.283/1987) -
Sovereign og the Seas Shipping Inc. (Wilhelmsen Marine Services AS),
Monrovia/Oslo - overført til Sovereign of Seas Inc.(Royal Caribbean
Cruises Ltd. (RCCL)), Nassau/Bahamas, samme navn, signal C6TZ8.
M/S STABBEN JUNIOR (LADH6) (1.939/2.888/1983) ex
TREUBURG - 04 ex SEA WESER - 99 - Stabben Junior AS (Stabben
Junior Drift AS), Kristiansund - overført til Stabben Junior AS, Kings
town, Sankt Vincent og Grenandinene, samme navn, signal J8B3154.
M/S TJORE FREMGANG (LAHH5) (57.082/96.027/1992) ex SKS
BANNER - 04 ex SCANOBO BANNER - 92 - J.B.U. OBO I KS (Tesma
Holding AS, Lysaker), Oslo - overført til JB Ugland OBO I AS (TESMA
Danmark A/S), Douglas, Isle of Man, samme navn, signal MGLJ6.

Februar 2005:
M/S ALOUETTE ARROW (LALK4) (12.688/14.602/1980) ex
CHIMO - 94 ex FINNARCTIS - 91 - Gearbulk Shipowning Limited
(repr.: Kriship Chatering AS, Fyllingsdalen, drift: Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi AS, Fyllingsdalen), Hamilton/Bergen - overført til
Gearbulk Shipowning Limited (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi
AS), Nassau, Bahamas, samme navn, signal C6UG4.
M/S ALUTRANS (LHQP3) (1.555/1.290/1973/87) ex NORIENT
-99 ex SEA ORIENT -90 ex ORIENT -87 ex PEP ORIENT -81 ex
MERC ORIENTALIS - 76 - Alutrans AS (Jenset Rederi AS), Molde
- overført til NOR, samme navn, signal LMUD.
M/S AUTOPRESTIGE (LAKI5) (11.596/4.431/1999) - United Eu
ropean Car Carriers, Unipessoal Lda. (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift:
European Car Carriers Norway AS), Douglas/Grimstad - overført til
United European Car Carriers (IOM) Ltd. (United European Car Car
riers Unipessoal Lda.), Madeira, samme navn, signal CQQG.
M/S AUTOPRIDE (LADZ5) (11.591/4.442/1997) - UECC (IOM)
Limited (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: European Car Carriers Norway
AS), Douglas/Grimstad - overført til United European Car Carriers
(IOM) Ltd.(United European Car Carriers Unipessoal Lda.), Madeira,
samme navn, signal CQQE.
M/S AUTOSKY (LAOR5) (21.010/6.670/200) - UECC (IOM) Limited
(repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: United European Car Carriers Norway
AS, Grimstad), Douglas/Grimstad - overført til United European Car
Carriers (IOM) Ltd.(United European Car Carriers Unipessoal Lda.),
Madeira, samme navn, signal CQQA.
M/S AUTOSTAR (LAOS5) (21.010/6.670/200) - UECC (IOM)
Limited (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: United European Car Carriers
Norway AS, Grimstad), Douglas/Grimstad - overført til United Euro
pean Car Carriers (IOM) Ltd. (United European Car Carriers Unipessoal
Lda.), Madeira, samme navn, signal CQQC.
M/S AUTOTRANSPORTER (LAPV4) (7.069/1.566/1983) - UECC
(IOM) Limited (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: United European Car
Carriers Norway AS, Grimstad), Douglas/Grimstad - overført til United
European Car Carriers (IOM) Ltd. (United European Car Carriers
Unipessoal Lda.), Madeira, samme navn, signal CQQH.
M/T CLIPPER SEA (LAKL4) (9.367/9.540/1978) ex LIELUPE - 90
sjøs. ROBIN TRANSOCEANIC VI - KS Clipper Sea (Solvang ASA),
Stavanger - solgt til PT Pelayaran Nusantara Parnaraya, Jakarta, Indo
nesia, omdøpt til PARNA BERLIAN, signal YHZH.
M/S CORMORANT (LAMW5) (69-/-/1999) - PGS Geophysical AS,
Lysaker/Oslo - overført til Bahamas
M/S DREGGEN (LAYI5) (11.153/15.456/1979) ex CAPORAIA
- 03 ex MAR SOFIA - 97 ex TALAVERA - 88 ex MARIA SOFIA - 83
- Bryggen Shipping & Trading AS, Bergen - solgt til opphugging, ank.
Alang 14.02.2005.
M/T EVANGELINAI (LAYB5) (44.775/49.880/1977) ex PETROLA
GAS 2 - 03 ex HØEGH SWIFT - 82 - Zeta Maritime S.A. c/o Texas
Gas and Oil Ltd. (Solvang ASA), Nassau/Stavanger - solgt til Saint
Christopher og Nevis for opphugging.
M/T KNOCK CLUNE (LAKY5) (78.843/147.048/1993) - Star Inter
national Shipping Limited (repr.: Per Oscar Lund, Oslo, drift: V Ships
Norway AS), Monrovia/ Oslo - solgt til Clune Pte. Ltd. (Red Band AS),
Singapore, samme navn, signal 9VBP4.
M/T PROGRESS (LAHC4) (58.078/111.777/1991) ex NYHVAL -
96 - White Carriers Pte. Ltd c/o Bent Steen-Hansen (repr.: Johan Dag
Steen, Sandefjord, drift: International Tanker Management Norway AS,
Sandefjord), Nesbru/Haugesund - solgt til Portugal, videre til Badraini
Maritime Pte.Ltd. (GBLT Shipmanagement Pte. Ltd.), Singapore,
omdøpt til BADRAINI signal 9VDT8.
M/S RAMFORM VIKING (LAGF5) (9.456/5.200/1998) - National
Australia Finance (Geo Leasing) Limited (repr.: Marinelaw AS, drift:
Rieber Shipping AS), London/Bergen - overført til National Australia
Finance (Commercial Leasing) Limited (Rieber Shipping AS), Bahamas,
samme navn, signal C6TV2.
M/S SIBONANCY (LAUI4) (45.593/83.155/1994) - K/S Danskib



16 c/o Investeringsgruppen Danmark A/S (Waterfront Shipping AS),
København/Oslo - solgt til Bhobo Two Ltd. (V Ships (UK) Ltd.), Nas
sau, Bahamas, omdøpt til RIP HUDNER, signal
M/S TERN (LAMV5) (69-/-/1999) - PGS Geophysical AS, Lysaker/
Oslo - overført til Bahamas
M/T TORM HILDE (LAZG4) (43.398/84040/1990) ex SITAMONA
- 03 ex BONA BRAVE - 96 ex GOLAR ABERDEEN - 93 - Aktiesel
skabet Dampskibsselskabet Torm (repr.: Montana Agencies AS, Oslo,
drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik), København/Oslo
- solgt til Frigate Shipping Inc. (A/S Damspskibsselskabet TORM
(TORM LINES)), Majuro, Marshall øyene, omdøpt til BELTAYLOR,
med signal V7HI6.

Mars 2005:
M/S AUTOPROGRESS (LAEA5) (11.591/4.442/1998) - UESS (IOM)
Limited (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: European Car Carriers Norway
AS), Douglas/Grimstad - overført til United European Car Carriers
(IOM) Ltd.(United European Car Carriers Unipessoal Lda.), Madeira,
samme navn, signal CQQE
M/S BALTIC STAR (LAVY5) (1.944/1.707/1970/95) ex TORELLO
- 04 ex PAPER EXPRESS - 95 ex NORNEWS EXPRESS - 86 ex
SIRIUS - 74 - Wisjø Shipping AS (Stjørdal Sjøtransport AS), Stjørdal/
Trondheim - solgt til Syria, Trans Mediterranean, reg. I Wonsan, Nord
Korea, omdøpt til RIAD STAR, signal HMWV5.
M/S CARTEN ELINA (LKEJ3) (2.876/3.319/1981/94) ex LYSHOL
MEN - 03 - Carten Shipping AS (K.T.Mesøy Shipping AS, Kopervik),
Avaldsnes/Kopervik - overført til Carten Shipping AS (KTM Shipping
AS),Panama, samme navn, signal H3NK.
M/T CIELO DEL BALTICO (LADF5) (16.282/27.350/1986) ex
MAERSK BALTIC - 01 ex MAGDALENA - 97 ex RITA MÆRSK
- 96 - Anitley Trading Limited (Intercon AS), Douglas/Oslo - solgt til
D=Amico Tankers Ltd.(d=Amico Societa di Navigazione SpA.), Mon
rovia, samme navn, signal A8GG7.
M/S INGRID MARIA (LAEY5) (1.211/1.117/1985) ex GESCHE
- 97 - KS Bines Shipping, Feda/Flekkefjord - overført til NOR, solgt til
Norbar Minerals AS, Stavanger/Haugesund og omdøpt til COMABAR,
med signal LNJR.
M/T NCC ARAR (LAPA2) (14.627/23.016/1982) ex BOW CHASER
- 90 ex AUSTANGER - 90 - National Chemical Carriers Ltd. Co.
(repr.: Advokatfirmaet Wiig & Co. ANS, Bergen, drift: Odfjell ASA,
Bergen), Riyadh/Bergen - overført til National Chemical Carriers Ltd.
(Mideast Ship Management Limited, Nassau, Bahamas, samme navn,
signal C6TX5.
M/T NCC ASIR (LAPB2) (14.627/23.016/1982) ex BOWEXPLORER
- 90 ex GRENANGER - 90 - National Chemical Carriers Ltd. Co.
(repr.; Advokatfirmaet Wiig & Co. ANS, Bergen, drift: Odfjell ASA,
Bergen), Riyadh/Bergen - overført til National Chemical Carriers Ltd.
(Mideast Ship Management Limited, Nassau, Bahamas, samme navn,
signal C6TW9.
M/T NCC BAHA (LAPL2) (15.817/24.728/1988) ex BOW FALCON
- 90 ex FJELLANGER - 90 ex NORTHERN FALCON - 89 ex POR
TELA - 88 - National Chemical Carriers Ltd. Co. (repr.: Advokatfirmaet
Wiig & Co. ANS, Bergen, drift: Odfjell ASA, Bergen), Riyadh/Bergen
- overført til National Chemical Carriers Ltd. (Mideast Ship Management
Limited, Nassau, Bahamas, samme navn, signal C6TW8.
M/T NORTHSEA DOWEL (LAPS5) (43.398/83.040/1989) ex
BURWAIN TORM - 96 ex ZARIA - 94 - K/S Difko LXIII c/o Difko
Administration A/S (Repr.: Era AS, Lysaker), Holsterbro/Oslo - solgt
til Smooth Hound Shipping Inc. (Prime Marine Management Inc.),
Majuro, Marshalløyene, omdøpt til SMOOTH HOUND, signal
V7HS5.
M/T PROSPECT (LAOY4) (58.078/111.689/1992) ex NYHAAP - 96
- Green Navigation Pte.Ltd. (repr.: Johan Dag Steen, Sandefjord (drift:
International Tanker Management, Sandefjord), Singapore/Haugesund
- solgt ril Singapore, omdøpt til VIVA POLAND, derettet til Baruna

wati Maritime Pte.Ltd.(GBLT Shipmanagement Pte.Ltd.), Singapore,
omdøpt til BARUNAWATI, signal 9VDT9.
M/S RIDER (LAZI5) (20.077/9.887/1984) ex FINNRIDER - 04 ex
RAILSHIP II - 02 - Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS (Barber
Ship Managment AS, Lysaker), Oslo - overført til Finland RoRo KS
(Finnlines Plac), Helsinki, Finland, samme navn, signal OJLQ.
M/S RUNNER (LAZH5) (20.729/10.140/1990) ex FINNRUNNER
- 04 ex RAILSHIP III - 02 - Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS
(Barber Ship Managment AS, Lysaker), Oslo - overført ril Finland RoRo
KS (Finnlines Plac), Helsinki, Finland, samme navn, signal OJLR.
M/S SIBOEVA (LASS4) (45.593/81.785/1993) - K/S Burmeister &
Wain I v/Dai Adminsitration A/S (Waterfront Shipping AS), Horsens/
Oslo - solgt til Bhobo One Ltd.(V Ships (UK) Ltd.), Nassau, Bahamas,
omdøpt til BONNIE SMITHWICK, signal C6UB7.
M/S SIBONATA (LATM4) (45.593/83.156/1994) - K/S Obo (repr.;
Waterfront Shipping AS, Oslo, drift: Acomarit AS), København/Oslo
- solgt til Bhobo Three Ltd. (V Ships (UK) Ltd.), Nassau, Bahamas,
omdøpt til SEAROSE G, signal C6UC2.
M/T SIRA BORG (LARR2) (3.541/5.380/1980) ex TRANS BORG
- 02 ex KONGSTRAUM - 87 ex BRAGE BALTIC - 85 - Trans Borg
KS (Brødrene Klovnings Rederi AS), Haugesund - solgt til Beykim
Petrolculuk Gemi Isletmeciligi Sanayi veTicaret AS, Tyrkia, omdøpt til
ZOPPUN med signal TCOE9.
M/S SKANDI FOULA (LAUM5) (3.252/4.257/2002) - Foula
Maritime Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen
- overført til NOR, samme navn, signal LNJE
M/S SKANDI RONA (LAUL5) (3.253/4.257/2002) - Rona Maritime
Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen - overført
til NOR, samme navn, signal LNFK.
M/T TARNBRIS (LAVN5) (4.099/6.151/1980) exTÄRNBRIS - 03
- Tarnshipping AS (Th.Jacobsen Management AS), Sarpsborg/Oslo -
solgt til Timatone Ltd. (Fleet Management Ltd.), Hong Kong, omdøpt
tilTIMAT 1, signal VRAV8.
M/S TOLEDO (LADX6) (61.321/14.512/2005) - LloydsTSB Mari
time Leasing (No. 16) Limited (repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker,
drift; Wallenius Wilhelmsen Lines AS, Lysaker), London/Tønsberg
- overført til Storbritannia
M/S TORRENS (LADA6) (61.321/14.512/2004) - LloydsTSB Mari
time Leasing (No. 16) Limited (repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker,
drift; Wallenius Wilhelmsen Lines AS, Lysaker), London/Tønsberg
- overført til Storbritannia



Januar 2005:
M/S BERGITON BØRRESEN (LJND) (84/-/1980) ex NIKITA - 01
exARNØYTIND - 98 exJOSEFSEN SENIOR- 95 exLONGABUEN
- 87 - fra Trænabanken AS, Træna til Espen Jørgensen c/o Espen Ståle
Jørgensen, Selvær, omdøpt til HAVELORA og hjemsted endret fra Bodø
til Sandnessjøen (N-15-TN).
M/S BJØRN-MAGNE (LGUS) (23/-/1941) ex FRØYBANKEN

- 76 ex TOR - fra Partrederiet Bjørn-Magne ANS (Magne Ludvigsen),
Gravdal/Svolvær til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Svolvær
(N-37-BR).

M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Utsira Fiskeriselskap
AS, Utsira/Flaugesund til Geir Skare, Utsira/Haugesund (R-51-U).
M/S GJØMANN (3YXF) (25/-/1961) - fra Larsen & Briknes AS c/o
Ronny Larsen, Kalvåg/Ålesund til Klaring ANS, Bratrvåg/Älesund (M
225-H).

M/S HALLGEIRSON (LKXJ) (66/-/1967/87) ex VANNØY - 87 - fra
Halvar Larsen, Fjordgard/Tromsø til Oddvar Nes AS, Botnhamn/Tromsø
(T-19-LK).
M/S HAVELORA (LNGH) (47/-/1984) ex SØRØYTRÅL - 87 - fra

Espen Jørgesen, Selvær/Sandnessjøen til Trænabanken AS, Træna/Sand
nessjøen omdøpt til HUSØYSUND (N-5-TN)
M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00

- Troms Fiskebåtrederi AS, adresse og hjemsted endret fra Havøysund/
Hammerfest til Bekkjarvik/Bergen (H-275-AV).
M/S HØLINGEN (LJJG) (101/-/1966) ex NY EOS - 72 - Troms

Fiskebåtrederi AS, adresse og hjemsted endret fra Havøysund/Namsos
til Bekkjarvik/Bergen (H-301-AV).
M/S HØYKEN (LNRX) (49/-/1967/72) ex REMI KETIL - 76 - fra

Anstein Albrigtsen AS, Bø i Vesterålen/Bø til Edvardsens Fiskebåt AS,
Andenes/Bodø (N-24-A). I mars til Meløyfjord Fiskeriselskap AS,
Halsa/Bodø (N-99-ME).

M/S KLÆVTIND (LHGP) (33/-/1963) ex SILJE TERESE - 02 ex
HELGE SENIOR - 98 - fra Klævtind AS, Bleik/Sortland til G.T Madsen
AS, Bleik/Sortland (N-26-A).

M/S KRISTERSON (LMXF) (122/-/1970/76/94) ex SJØGLANS
- 98 ex OLE MARTIN - 97 ex GEIR BJØRNAR - 84 - M/S Solvik
AS, Åkrehamn (R-18-K). Omdøpt til SOLVIK og hjemsted endret fra
Tromsø til Åkrehamn. I mars ommålt til 129 brr.

M/S LURØYFISK (LKTW) (99/-/1961) ex OTTERBANK - 02 ex

KLONDYKE - 87 ex NOKKVE - 85 - fra Vidljord AS, Grimstad/Bergen
til Lending Rederi AS, Ytrøygrend/Bergen (SF-88-SU).
M/S MEHOLMEN (LMBD) (47/-/1946/80) ex BOHOLMEN - 01

- fra Giskefisk AS, Ellingsøy/Florø til Ospa Rederi KS c/o Svebas Rederi
AS, Hersvikbygda/Florø (SF-338-SU).
M/S NORDERVON (LJGD) (1.976/2.700/1998) ex TORSON - 02

- Steinviking AS, Havøysund/Hammerfest. I desember nytt fiskerimerke
(H-181-AV). I januar til Ryggefjord AS. Bekkjarvik og hjemsted endret
til Bergen.
M/S NYHEIMBUEN (LAER) (29/-/1963) - fra Nyheimbuen AS,
Svolvær til Øynes Fisk As, Svolvær (N-620-V). I mars til Partrederiet
M/K Eggumsværing DA (Morten Erik Kristiansen), Bøstad/Svolvær
(N-149-W).

M/S PEIK (LJHA) (48/-/1980) - fra Salgull AS, Langevåg/Ålesund til
Olagutt AS, Sortland/Ålesund (M-100-SA). I mars til Sørvågen Kystfiske
AS, Sørvågen/Ålesund (N-166-MS).
M/S REMØYFJORD (LLBR) (1.899/B/1988) ex KAASSASSUK - 99

ex ABEL EGEDE - 90 - Ole Mikal Sætremyr AS, Langevåg/Ålesund
(M-88-SA), omdøpt til TENOR.
M/S RISØY (3YKL) (23/-/1959) - fra Mikal AS, Tana/Vardø til Mikal

Solhaug, Tana/Vardø (F-51-TN).
M/S ROY-FRODE (LKXQ) (50/-/1969) - fra Dypingen AS, Klepps
tad/Bodø til Alfred Pedersen clo Alfred Lagård Pedersen, Svolvær/Bodø
(N-82-V).

Fiskebåtar, kjøp & salg
M/S SENJATIND (3YYP) (23/-/1961) ex LUDVIG HANSEN - 75 ex
BREITIND II - 73 ex LUDVIG HANSEN - 72 - fra Øynes Fisk AS,
Svolvær/Kristiansund til Storvik ANS (Nils Magne Storvik, Vestsmøla),
Smøla/Kristiansund (M-251-SM).

M/S SIVERTSEN JR. (LKVD) (44/-/1964) ex HEIMØYVÆRING - 02
ex STAALNES - 01 ex STÅNGSUND - 86 - fra Havblikk AS c/o Geir

sivertsen, Laukvik/Svolvær til Barren AS, Andenes/Svolvær (N-55-A).
M/S SJØBLOMSTEN (LNEW) (31/-/1915/44) - fra Geir Helland,
Svolvær til Barren AS, Andenes/Svolvær (N-76-A).

M/S SJÅVIKNES (LATQ) (49/-/1968) ex VÆRØYBUEN - 02 - fra
Sjåviknes AS, Jektvik/Svolvær til Barren AS, Andenes/Svolvær, omdøpt
til INA KARIN

(N-73-A).
M/S SKARHOLM (LEAX) (21/-/-1951) - fra Oskar Bietilæ, Vadsø til
Tommy Lennart AS, Vadsø (F-100-VS).
M/S SKIPSHOLMEN (LHUZ) (982/B/1979/84) ex MØGSTERBAS

- 01 ex VEABAS - 99 ex KINGS GROSS - 94 sjøs. som DISKO - Ry
ggefjord AS, endret adresse og hjemsted fra Havøysund/Hammerfest til
Bekkjarvik/Bergen (H-180-AV).
M/S SLAATTERØY (LMMS) (1.771/B/1997) ex RESEARCH W

- 04 - K. Halstensen AS, Bekkjarvik/Bergen (H-10-AV), ommålt til
1.821 brt.

M/S SVANFJELL (JXSD) (95/-/1987) ex SILEGGA - 01 ex BURØY

FISK - 91 - fra Johnny Dag Wessel Nilsen Kaldfarnes/Tromsø til Bjørn
Harry As, Gryllefjord/Tromsø (T-85-TK). I februar til Engenesfisk AS,
Engenes/Tromsø (T-85-T).
M/S TOKAI (LKWD) (34/-/1914) ex SØRBØEN - 76 ex VING

HOLM - 68 ex VESTØY - 58 ex FORSØK - fra Tor Fagervik, Hasvik/
Bodø til Karl Raymond Andersen, Hammerfest/Bodø (F-201-H).
M/S TRINTO (JXPQ) (252/-/1987/98) ex ANDENESFISK - 04
ex BLEIKSØY - 97 ex SIFJORDVÆRING - 93 - Åge Sivertsen AS,
Svolvær/Tromsø (N-210-V), ommålt til 231 brt.

M/S ØYBARD I (LLLI) (506/-/2001) - i november 2004 fra Øybard
AS, Ålesund til Beitveit Havfiske AS, Larsnes/Ålesund (M-33-S). I januar
2005 omdøpt til STÄLEGG.
M/S ÄRVIKSAND (LJNL) (124/-/1981/95/96/99) - fra Oddvar Nes

AS, Botnhamn/ Tromsø til Halvar Kristian Oddmar Larsen, Fjordgard/
Tromsø (T-220-LK).

Februar 2005:
M/S ALF-ARNE (LCPA) (79/-/1968/80) ex DOGGER - 73 - fra Alf-

Arne AS, Husøy i Senja/Tromsø til Berg Fiskeriselskap AS c/o Aksel
Hansen AS, Senjahopen/Tromsø (T-127-BG).
M/S ASMALØ (LHQN) (49/-/1978/01) - fra Arne Brattøy, Smøla/Fre
drikstad ril Hopmark AS, Smøla/Fredrikstad (M-57-SM).
M/S ATLANTIC (LIYX) (1.001/C/1997) ex FØRDE JUNIOR - 04
- fra Atlantic Longline AS, Måløy til Atlantic Seafish AS, Måløy (SF
9-B).

M/S GISKE (LLAQ) (75/-/1999) ex J.M.GISKE - 04 ex LAPO - 01
- fra Giskefisk AS, Ellingsøy/Ålesund til Havstar AS, Fiskåbygd/Ålesund
(M-21-VN).
M/S GUTTORMSEN SENIOR (LMKY) (29/-/1983) ex ROLF

MAGNE - 86 - fra Seiland Kystfiske AS, Hønseby til Fjelldur AS,
Sæbøvik, hjemsted endret fra Harstad til Haugesund (H-121-K). I mars
tilbake til Seiland Kystfiske AS, Hønseby/ Haugesund (F-122-H).
M/S H.MYHRE (LEDM) (36/-/1951/58) ex BØGUTTEN - 98

- fra Arnøytind AS, Skjervøy/Melbu til Skartind AS, Skjervøy/Melbu
(T-311-S).
M/S HAVBRÄTT (LIOC) (45/-/ 1 979/93) - fra Havbrått AS, Andenes/
Harstad til Tindboen AS, Andenes/Harstad (N-77-A).

M/S HELLSKJÆR JR. (LAQJ) (44/-/1963) ex HELLSKJÆR - 00 ex
SKULEGG - 93 - fra Hellskjær Junior AS, Elnesvågen/Molde til Fræna
Kystfiske AS, Elnesvågen/Molde (M-24-F).
M/S LIGA (LISK) (365/-/1986/98) ex ROBOFISK - 03 ex ELDBORG

- 97 ex SKOTTA - 95 ex IMAQ FISK - 91 - fra Liga Fish AS, Måløy til
Skjongholm AS, Barekstad/Måløy (SF-24-F). I mars til Kystfisk Nord



AS, Måløy (SF-241-V), deretter tilbake til Skjongholm AS, Barekstad/
Måløy (SF-26-F).
M/S LØNNINGEN (LALI) (428/453/1967/86/94/98) ex TRAAL
- 98 ex AJAX - 79 ex VINGABORG - 74 - fra Jara AS c/o Arne Kr.

Lønning, Bømlo/Haugesund til Bømlotrål AS c/o Erlend Lønning,
Bømlo/Haugesund (H-200-B).
M/S MELØYFJORD 1 (LFWF) (263/-/1977/87/97) ex MELØY
FJORD - 04 ex RØDØYVÆRING - 04 ex BOANESFISK - 97 ex
MAX-KÅRE - 84 - fra Meløyfjord Fiskeriselskap As, Halsa/Bodø til
Edvardsens Fiskebåt AS, Andenes/Bodø (N-85-A).
M/S NOTBAS (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex MOAN SENIOR
- 02 ex JANNE KRISTIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND
- 80 ex NOREGG - 77 - fra Øksnes Havfiske AS, Myre/Trondheim til
Mehamn Kystfiske AS, Mehamn/ Trondheim (F-80-G).
M/S ODD TORE (LLIH) (32/-/1963) - fra Peodd AS, Mehamn/Vardø

til Seiland Kystfiske AS, Hønseby/Vardø (F-124-H). I mars til Peod AS,
Mehamn/Vardø (F-25-G).
M/S ORONT (LJGW) (30/-/1936) ex ORIENT - 54 ex ORIENTE
- fra Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Svolvær til Haug
Fiskeri og Brønnbåtfrakt DA, Bodø/Svolvær (SF-8TB).
M/S POLARBRIS (LAQS) (538/B/1989) ex GEIR - 99 - fra Atlantic
Seafish AS, Måløy til Atlantic Longline AS, Måløy (SF-12-V).
M/S SPRING JUNIOR (3YYR) (21/-/1962) ex SPRING - 04 ex
BRØDRENE - 99 fra Condo AS, Midsund/Kristiansund til Kystfiske
fartøyeierens Allmennyttige Stiftelse c/o Økonor Bergen Wespost AS,
Bergen/Kristiansund (M-ll-MD).
M/S STATTEGG (JWNF) (492/-/1985/88)ex MIDVINGUR - 04 ex
VESTSTEINEN - 04 ex LEINEBRIS - 97 - fra Vestfisk AS, Stadlandet/

Måløy til Stattegg AS, Stadlandet/Måløy (SF-5-S).
M/S STORHOLMEN (LMVE) (40/-1938) ex BRUSØYNES - 99
ex STORHOLMEN - 75 ex NYBO - 53 ex NYBONIA - 48 - fra

Pater Noster AS, Tromsø/Oslo til Guldringnes AS, Tromsdalen/Oslo
(T-708-T).

M/S TEISTBØEN (JXGA) (30/-/1959/77/93) ex BLEIKSØY - 92 -
fra Teistbøen AS v/Jack Stensen, Ballstad/Sortland til Lofotværing AS,
Svolvær/Sortland (N-346-V).
M/S VARODDEN (LCJW) (34/-/1956) - fra Varodden AS, Stamsund/
Svolvær til Cato Andre AS, Kleppstad/Svolvær (N-238-V).
M/S ØKSNES (LHIW) (156/-/1978) ex BJØRNØYTRÅL - 04 ex
AAGE WILFREDSON - 00 ex EVEN ANDRÉ - 87 ex STURE

GØRAN - 85 - fra Predator AS, Myre/Vardø til Ferno ANS (Tor Harald
Berntsen), Stamsund/Vardø, omdøpt til SKARBAKK (N-15-W).

Mars 2005:

M/S BLEIKSVÆRING (LCUN) (83/-/1976/95/98) ex JON INGE - 98
- fra Vesterålen Kystfiske AS, Myre/Brønnøysund til Mehamn Kystfiske
AS, Mehamn/Brønnøysund (F-112-G).
M/S COMET (LILQ) (840/B/1996) - fra Mefjordbas AS, Senjahopen/
Tromsø til Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/Tromsø (N-15-TS.
M/S GJØMANN (3YXF) (25/-/1961) - fra Larsen & Birknes AS c/o
Ronny Larsen, Kalvåg/Ålesund til Beitveit Havfiske AS, Larsnes/Ålesund
(M-255-H).
M/S GRETA ELIN (LDCI) (34/-/1947) ex VÄGLY- 74 ex GARVINN
- 62 ex MONTY - 59 ex BUVIK - 48 - fra Norheim AS, Bulandet/Florø

til Skjongholm AS, Barekstad/Florø (SF-148-F).
M/S GULDRINGNES (LKZZ) (173/-/1967/80/86/97) - fra Gul

dringnes AS, Tromsdalen til Mats Mikal AS, Vigra, hjemsted endret fra
Tromsø til Ålesund (M-81-G).
M/S H.KIAUSSEN (LGIF) (202/-/1993/02) - fra H.Klaussen AS,

Myre til Ballstadøy AS, Ballstad, omdøpt til BALLSTADØY og hjemsted
endret fra Myre til Svolvær (N-125-W).
M/S HAAHEIM (3YXR) (24/-/1961/90) - fraMKHaaheimAS, Ram

berg/Svolvær til Sennholmen AS, Andenes/Svolvær (N-34-A).
M/S HAVFRUENI (LHOU) (119/-/1995) - Ecco Reker Havfruen AS,
Søgne/Arendal, nytt fiskerimerke VA-58-S).

M/S HAVFRUEN II (LHPA) (121 /-/1995) - Ecco Reker Havfruen AS,

Søgne/ Arendal, nytt fiskerimerke VA-59-S).
M/S HELLA (3YYL) (24/-/1961) ex RINGSKJÆR - 86 - fra Cato

Andre Vestgård, Tromsø/Hammerfest til Tonbuen AS, Havøysund/
Hammerfest (F-156-M).
M/S JOHN IVAR (3YJC) (23/-/1927) ex SINDY ex VON - 56 ex
VON 2 - 38 - fra Hugo Einar Pettersen, Gryllefjord/Bodø til Ole L. AS,
Senjahopen/Bodø (T-22-K).
M/S KÄGTIND (LIZY) (780/B/1980) ex ANNY KRÆMER - 03 - fra

Skjervøyfisk AS, Skjervøy/Tromsø til Skjervøyhav AS, Skjervøy/Tomsø
(T-37-S).
M/S LYSVOLL SENIOR (LIKY) (116/-/1979) - fra Line Helene

AS, Henningsvær/ Svolvær til Vesterålen Kystfiske AS, Myre/Svolvær
(N-164-0).
M/S OTTO WATHNE (LHBL) (567/325/1977) ex GULLBERG

- 84 - fra Otterlei Fiskeriselskap AS, Fjørtoft/Ålesund til Nordnes AS,
Ålesund (M-l 11-G).
M/S PERO (LJQU) (21/-/1951) ex HUTHOLM - 98 ex SMAUSVIK
- 83 ex LENDA - 71 - fra Alex Caspersen, Larvik/fredrikstad til Torstein
Vaag, Stathelle/Fredrikstad, omdøpt til BREIVANG (TK-12-BL).
M/S PRESTFJORD (JXNA) (1.659/B/1987) - fra Myre Havfiske AS,
Myre/Sortland til Prestfjord AS, Myre/Sortland (N-200-0).
M/S RADIO (LGHG) (85/-/1955/84/85/86/92) ex FISKHOLMEN
- 04 ex NYBRUSE - 92 - fra Partrederiet Radio DA (Steinar Nekkøy),
Florø til Stig Harry AS, Rørvik/Florø (NT-92-V).
M/S REKYL (JWSJ) (24/-/1957) - Tomstind II AS, adresse endret fra

Skjervøy til Senjahopen, hjemsted uforandret Stokmarknes (T-20-S).
M/S RINGSKJÆR-NORD (LGHT) (47/-/1978/86/92) ex LANDE
GOVÆRING - 85 - fra Partrederiet Ringskjær-Nord DA (Geir Nygård),
Fredvang/Bodø til Partrederiet Nordbris DA (Ole Jacob Kristiansen
Nygård), Fredvang/Bodø (N-203-F).
M/S SKLINNA II (LIAJ) (328/-/1979/85/96/01) ex STÅLFINN JR.
01 ex STÅLFINN -00 ex BASTESEN -89 - fra MS Stølfinn AS, Brøn

nøysund til Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Brønnøysund (N-l-LN).
M/S SOLØY-JUNIOR (LIVC) (70/-/1997) ex TØYA JR. - 02 - fra

Soløy AS, Remberg/Haugesund til Barren As, Andenes/Haugesund
(N-87-A).

M/S SØRFOLD (LCFQ) (657/B/1976) ex FISKEBAS - 04 ex ROALD
SEN SENIOR - 88 sjøsatt som MARIE POLARIS - fra Skår Senior AS,
Nerlandsøy/Hammerfest til MS Sørfold AS, Kvaløysletta/Hammerfest
(T-16-T).

M/S TØNSNES (LLAD) (1.194/B/2000) - fra Tromsø Fryseri og
Kjøleanlegg AS, Harstad/Tomsø til Ytre Rolløya AS, Harstad/Tomsø
(T-2-H).
M/S TØRNSKJÆR (LELS) (99/-/1977) ex SKARE - 04 ex TØRN
SKJÆR - 04 ex BRITT-ANITA - 88 - fra Partrederiet Bårdsen og Vea
DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Tromsø til Partrederiet Henry Håkonson
ANS, Sævelandsvik/Tromsø (R-l 11-K).

M/S VARNA (LDIC) (13/-/1950) - fra Eivind Fagerheim, Sørvær/Far
sund til Skarsvåg Kystfiske AS, Skarsvåg/Farsund, omdøpt til SONDRE
(F-469-NK).
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sjappa» bare. Det var nok noen som hadde
noen «gærninger» som skulle brukes opp.
Ellers tok de sikkert imot dollar også på
Imbissen. Sikre sjøfolk kunne også krite i
Hamburgs havnestrøk.

Vi nye hadde mer enn nok med å gjøre
oss kjent ombord. Vi skulle bare være

natta over for losssing i Hamburg. Resten
av kornet skulle til Wismar og Gdynia.
Vi måtte forberede første arbeidsdagen
ombord. Seiv måtte jeg ha klær både til
arbeid og fritid. En gammel kjeledress
lå igjen på lugaren. Resten var det verre
med. Stuerten måtte åpne den delen av
sin slappkiste som ikke var plombert
av tollerne. Vareutvalget var begrenset.
Arbeidssko, dongeribukse og skjorte. Alt
av en type kjøpt inn i Statene. Med disse
klærne var uniformen i orden. For alle

ombord handlet hos stuerten og alle hadde
nesten like klær!

Det var forsåvidt en svært grei forret
ning. Ingen betalte noe, men totalsummen
ble trukket på boka hver måned. Gnista
hadde orden på alle tall!

Chiefen fra Fredrikstad krevde fulle

arbeidsdager fikk jeg vite. Og i maskinen
skulle det være nok å gjøre.

En ny tid tok til.

/ 1964 hadde Cresco som defleste andre trampbåter et overveiende norsk mannskap. Igodt varpå Saragasso-havet var 3-kaflflen som alltid
etfint samlingspunkt. På bildet klapper båsen Finn Myrland til høyre i hendenefor å sifra atpausen er over; videre mot venstre «Hylene»,

tømmern «Bodø», «Andy», «Araberen» og « Tromsø». Foto Harald Fevang

480.0/61.7/36.7 ft 1.1975 Opplagt Mobile 13.1.75, liggende
9—syl MAN 6000 bhk 14.5 kn til opphugging

ms CRESCO LAVY 1974 Predominant Shipping SA,
6145/8792 brt 10500/12642 tdw Panama, od British Mariner

9.1956 Levert fra Deutsche Werft AG, Ham- 4.1977 od Bahamas Star

burg (-705) til E B Aabys Rederi AS, Oslo 6.1979 Til opphugging, ankom
10.1969 Solgt til Michail A Karageorgis

SA, Piraeus for USD 1.475.000,

lev 16.12.69 omdøpt Aristagelos

Kaohsiung 7. juni 1979.
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Messegutt på «Rask» av Haugesund

Den begynte en marsdag i 1956, min gjennom. Men som sagt, jeg var sjøsyk, og isen, og vi måtte ha hjelp av isbryter for åkorte karriere som sjømann i titen- alle som det har vært, vet hvordan en føler komme inn. Det var ett skip til som også
riksfart. Jeg var mønstret på som messegutt seg da. Rask var en baldader, og byssa og skulle inn samtidig, og det førte nesten
på m/s Rask av Haugesund. Egentlig var det messene var akterut, der sjøgangen merkes til kollisjon fordi begge skip ville følge
i maskinen jeg ville seile, men det var jeg for mest når det er stampesjø. Og det var der jeg nærmest isbryteren. Vi «vant»! På vei ut
ung til. Men jeg ville ut, både for å oppleve hadde min arbeidsplass. De første dagene fra Norrkøping brente ramme-lagrene på
sjømannslivet og for å tjene penger, så jeg i sjøen hadde jeg imidlertid noen roligere hovedmotoren, og vi måtte slepes tilbake
tenkte at en periode i messa ville gå bra minutter per dag. Det var når jeg var på til Norrköping. Der ble vi liggende ien
mens tida gikk, og jeg kunne bli gammel midtskipet og vasket i styrmannslugarene. uke for å reparere.
nok til å mønstre i maskinen. Jeg gikk om
bord i Haugesund

Første dagen husker jeg (nesten) som det smerke seiv om det var Sigvaid Risanger i Risanger kjøpte skipet i begynnelsen på
skulle vært i går, seiv om det snart er 30 år Haugesund som eide skipet. Vi skulle til 50 tallet, fikk han tatt ut dampmaski
siden. Liten til stiv kuling i baugen, snøby- flere lossehavner i Sverige og losse (jeg aner nen og satt inn en tysk übåtdieselmotor,
ger og et delvis snødekt Jærlandskap som ikke hva det var, messen ble ikke orientert Motoren var en seks-sylindret, firetakts
etter hvert forsvant i disen om babord. Jeg om det). Så skulle vi til Stettin i Polen (eller enkeltvirkende trunk-motor og etter den
var sjøsyk, og jeg var i ferd med å lære hva Szczezin som den heter på polsk) for å laste tids målestokk relativt hurtiggående. Den
det ville si å være førstereisgutt og absolutt sukker for Norge,
nederst på rangstigen. Om jeg hadde grå-
ten i halsen og lengtet hjem? Nei, egentlig Turen gikk ikke helt uten viderverdigheter. stått der før, og maskinfolkene sa at «Rask»
ikke, jeg var mentalt forberedt på at dette På vei inn til Norrköping, som var første hadde det romsligste maskinrommet de
var livets harde realitet og noe jeg måtte lossehavn på turen, ble vi liggende fast i hadde vært i.

Haugesundsbåten Rask etter ombygging til motorskip. Foto Olav Opedal

M/s Rask gikk i Stavangerskes rute på Raskvzx bygd i Stettin i 1923, og gitt Norge
Østersjøen og førte Stavangerskes skorstein- som krigserstatning etter krigen. Da Sigvaid

MITT SKIP

Av Johann Vannes

tok derfor liten plass i maskinrommet i
forhold til damp-maskinen som hadde

SKIPETNR. 2 - 2005
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Jeg, som var mest interessert i maskiner,
var nede i maskinrommet når jeg hadde
anledning til det (og sannsynligvis også
noen gånger når jeg egentlig burde ha vært
i messa.)

Jeg likte meg som sagt best i maskin
rommet, og jeg fikk lov å oppholde meg
der, seiv om jeg strengt tatt ikke hadde noe
der å gjøre. Kanskje det hjalp at jeg delte
lugar med en motormann.

Jeg lærte meg ikke å lage fotorammer av
sigarettpakker (som «alle» sjømenn kan),
men derimot esker av tobakks-bokser i

blikk. Det foregikk ved stikke-benken i
maskinrommet Så likte jeg å se virksomhe
ten som foregikk i maskinrommet og jeg var
helst like godt kjent i maskinrommet som
jeg var i byssa.

Etter Norrköping losset vi i Stockholm og
Västerås. Fra Västerås gilde vi til Stettin for
å laste sukker. Å komme bak jernteppet
var også en opplevelse. Første tegn var alle
krigsskipene som patruljerte utenfor kysten.
Jeg har senere funnet ut at innseilingen til
Stettin ligger like ved grensen til Tyskland,
og det var nok fienden fra vest som skulle
holdes under oppsikt. Med det samme vi
hadde lagt til kai og fått ut gangveien, gikk
1.styrmannen ned på kaien og akterover
for å se om vi hadde fått skade på roret eller
propellen etter å ha gått i is (eller kanskje
han bare hadde lyst å ta en tur i land, hva vet
jeg?) Plutselig, som troll av eske, dukket det
opp tre soldater med maskinpistoler som
fulgte tett rundt styrmannen. Han lot seg
ikke affisere av soldatene. Han bare gikk rett
fram, såg på det han ville se, og gikk tilbake.
Soldatene stoppet ham ikke, men de fulgte
han på sånn ca en meters avstand hele tiden
til han gikk opp gangveien igjen.

Så vidt jeg husker, sto det to soldater ved
gangveien hele tiden mens vi låstet og jeg
syntes det var litt skremmende. Men ikke
verre enn at jeg prøvde meg på en tur i land.
Turen ble kort, jeg ble stoppet av to vakter
og sendt om bord igjen fordi jeg hadde noen
få svenske kroner på meg. De med erfaring
tok vistnok med seg sigaretter eller klokker
som betalingsmiddel når de gikk i land.

Vi skulle laste 1400 tonn sukker, og det
tok sin tid da hver sekk skulle stues i rom

met. Turene på land tok snart slutt, tror
jeg. I offisersmessa, hvor jeg hadde mitt
arbeid, brukte offiserene fritida til å spille
brigde og fortelle historier. Særlig hadde 2.
styrmannen, egentlig pensjonist, men nå
vikar, mange og grove historier å fortelle.

Ikke alle var like gode, og ikke alle var like Tilbake i Haugesund ble alle avmønstret, og
sannsynlige (og ingen egner seg til å sette jeg var igjen landkrabbe. Jeg kan imidlertid
på trykk), men noe måtte en jo fordrive ikke ha gjort et helt håpløst inntrykk, for
tida med. da jeg et drygt års tid senere igjen meldte

På den korte turen jeg var til sjøs, syntes jeg som maskingutt i samme rederi. Men da
at jeg opplevde litt av hvert. Siste delen av hadde jeg nett fått arbeid som læregutt
rundturen fikk også en spesiell vri. I Norge på et verksted som gav full verkstedtid for
losset vi sukker i flere byer. Første byen var maskinistutdanningen. Og slik verksted-
Stavanger. Så var i innom nesten alle byene praksis var såpass vanskelig åfå at jeg valgte
nordover langs kysten til Trondheim. Der verkstedet først. Etter hvert ble planene
undersøkte maskinistene rammelagrene mine for-andret, og det ble mer teknisk
som var istøpt i Sverige, og istøpet viste utdan-ning, men den er blitt brukt «on
seg å være knust. Etter litt fram og tilbake shore», så dette er den komplette historien
om hva som skulle gjøres (det var i alle fall om min tid i utenriksfart.
mange byssetelegrammer), ble slepebåten
Braut sendt fra Haugesund for å slepe
Rask tilbake til hjembyen for reparasjon.
Så siste delen av rundturen gikk med ca 5 M/S RASK
knops fart sørover leia. Det var ingen lyd ms Rask var bygget i 1923 ved Stettiner Oder
eller vibrasjon fra hovedmotoren, og det werke AG, Stettin, som ds Paul L M Russ for
gir en spesiell stemning om bord. Rask var rederiet Ernst Russ ’ Hamburg. Den var som ny

ii i  jr 2065 tdw, med triple ekspansjon dampmaskin
nesten som et spøkelsesskip, med bare en . r ' r
. . akter og bro midtskips.
ysmotor i gang. j 1946 ble den overlatt Norge som krigs

erstatning og satt i fart som Hesnes for Statens
Ä seile til sjøs likte jeg iog for seg godt. Og regning. Jørgensens Rederi AS i Grimstad over
om jeg var yngst og førstereisgutt, ble jeg tok den i 1947. I november 1953 ble den solgt
behandlet skikkelig av mannskapet. Blant til AS Rask (Sigvald Risanger), Haugesund, ble
annet ble det fullt ut respektert at jeg var omdøpt Rask og bygget om til motorskip to
avholdsmann. Men messearbeid var defini- år senere (2165 tdw). Ved levering sommeren

tivt ikke noe for meg. Det tror jeg stuerten 1953 Sikk den inn På TC td Stavangerske og
også ville ha bekreftet. For eksempel var jeg seilte her ut 1958.
, i- , o,., rr on; De siste årene hørte den til byens aldrende

den direkte arsak til at omsersmessa na Rask no . , . r . . , . TT ,,
z . r nate av treiastskip, rør den ble solgt ul Hellas

på denne turen fikk suppeterriner, fiske-fat ht,sten , 967 . Under navnene Conmminos og
og potetskåler osv i rustfritt ståk Som kjent Alkmini fikk grekerne enda noen års tjeneste
er rustfritt stål uknuselig, det var ikke det ut av skipet, før det ble hugget i Piraeus våren
serviset som var der da jeg kom om bord! 1984.

Rask endte opp som en av Haugesunds siste trelastbåter. NSS-Opedalssamlingen

meg hyresøkende, fekk jeg tilbud om jobb
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Dette er utdrag av to artikler i NH&ST 17. april. Stoppet igjen i Port Said. Sendteframai 1947 av kaptein Ch. Enge- telegram til Hysing Olsen i London, og
brethsen. fikk svar tilbake sent 23.april «All in order

apply clearance. Hysing Olsen.»
«Nyco» ble levert fraNylands mek. Yerksted Avg. 24.4 og kom til Suez 25.4 kl.06,
i Oslo i august 1938. Skipet var på 2600 to timer før kanselleringstiden. Videre ferd
tdv, tilhørende rederiet Sverre Blix, Oslo, og gikk via Aden til Calcutta med saltlast,
ble ført av kaptein Ch. Engebrethsen. Anp Calcutta 17 540

I september 1939 var vi på reise fra Dakar Farten nå ble på Osten og Det indiske
(avg.23.8) til Bordeaux (ank.6.9), med hav. Høsten 1940 på reise fra Singapore
en ladning jordnøtter, losset, og dokket Qg Colombo med stykkgods og krigsma
iLa Pallice. Deretter rundtur til Brasil, teriell til Suez. Beordret innom Aden for

Vest-Indien og New York. Siden til Ven- konvoi. Fire dagers venting, konvoi på
ezuela og Texas, hvor vi tok inn last for 28 skip. Angrepet av italienske fly, men
Buenos Aires (ank. 11.1.40). Avg. Rio de alle sHp kom frem. Opphold i Suez i12
Janeiro sist i feb.1940 med full kaffelast dager for lossing og lasting. Gilde sørover
til Tanger, Tyrkia, Palestina og Egypt. Var via Colombo til Singapore. Julen 1940
innom St.Vincent for bunkring. Ank. hadde vi i Singapore.
Tanger 18.3.40 tidlig morgen, avg. samme
kveld til Istanbul. Oppbrakt av britisk Nyttårsdag 1941 kom «Nyco» til Rangoon
destroyer og beordret til Gibraltar, der vi med en last bensin i tønner, som skulle
ble liggende i 3 dager. fraktes videre inn i China over Burmave-

ien. Etter utlossing 11.1.41 ble båten over-
Den 9.4.40 i indre Middelhav på reise fra tatt på tc av Ministry of War Transport,
Jaffa til Alexandria med restlast av kaffe, som vi seilte for resten av krigen. Fra nå av
ank. Alexandria 9.april formiddag. ble det nesten rutefart mellom Rangoon,

Colombo og Calcutta.
Var sluttet på TC til en persisk ship-
pingmann i Hong Kong, og skulle leveres Våren 1942 var stillingen blitt så kritisk
på tc i Suez senest 25. april kl. 08. Ble der ute at det ble besluttet at de norske
tilbakeholdt i Alexandria, og fikk først avgå båtene som var igjen skulle trekkes bort.

Nyco som Einar Rasmussens Polykarp. Foto Alex Duncan

fraktes videre inn i China over Burmave-

Av Tor Leiv Tørvik

m

Noen gikk til Australia, andre til Amerika,
og til de siste hørte «Nyco». Vår siste last
i farten på Den bengalske bukt tok vi inn
i Calcutta 6-7 dager før påske 1942. Den
var bestemt til Cochin. Passerte under

Ceylons østkyst påskeaften. Flyangrep
sør for Ceylon, men kom vel frem til
Cochin.

Etter en tur til Bombay, og siden en til
Aden med bensin fra den Persiske Gulf

kom «Nyco» i sept.1942 til Cape Town.
Derfrå gikk vi til Port Elizabeth for 4 års
klassing, og for montering av en 3» kanon
og annet forsvarsutstyr.

Ferdig i siste halvdel av november, og klar
til avgang til USA, da måtte jeg dessverre
gå i land på grunn av et alvorlig tilbakefall
av dysenteri- og leverinfeksjon som jeg
hadde pådratt meg i India, en lang og
bedrøvelig historie. «Nyco» ble overratt
av kapt. Thv. Andreassen som førte den
til Amerika, og siden av kapt. H. Østerbø.
Under ham gjorde «Nyco» bl.a. to turer
til Grønland for den amerikanske arme

med soldater, materiell og utrustning til
de amerikanske baser der oppe. Siste tur
som strakk seg over 5 måneder, var visst
nok særlig slitsom. Skipet ble fanget av
drivisen, men kom heldig frem med sin
dyrebare last.

I desember 1943 kom «Nyco» tilbake til
New York via Reykjavik, og jeg overtok
igjen kommandoen. Fra nå av ble farten
New York - Cuba- CoLombia og Panama,
og alltid i amerikansk konvoi.
Den 7. mai 1945 lå «Nyco» i New York.

I januar 1946 var «Nyco» sluttet til United
Fruit Co. for en enkelt reise med kobber
fosfat fra Baltimore til Puerto Armuelles

i Panama og Golfito i Costa Rica. Etter
utlossing avgikk til Cuba via Cristobal for
lasting for New York. Den 29. mars 1946
overlot jeg i Savannah kommandoen av
«Nyco» til kapt. Johs. Zopfi.

«Nyco» kom til Fredrikstad i april/mai
1947, for forste gang siden den gikk ut fra
Nyland mek. Verksted i august 1938.

SKIPET NR. 2 - 2005
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Her ble skipet solgt og levert til Ei
nar Rasmussen, Kristiansand S, omdøpt
«Polykarp». Seilte fra mai 1947 til no
vember 1948 for Fred Olsen & Co og
deretter sluttet 12 måneder til Svenska

Orient Linien. Brant 30. september
1949 i Puerto Cabello i Venezuela, senert
kondemnert.

I februar 1951 fikk rederiet Sverre Blix lev

ert en ny ss «Nyco» på 3600 tdv fra Nyland
Verksted, og i januar 1962 enda en ny ms
«Nyco» på 5900 tdv fra Moss Verft.

ds NYCO
1345 brt 2605 tdw
258.0oa/250.9/41.3/14.8 ft
shelterdecker, 2 rom/4 luker

Compound+ekshausturbin Nyland, 189 nhk
30.8 1938 Levert fra Nylands Verksted

4.1940 I Nortraships flåte til 9.45
5.1947 Til Kristiansands Tankrederi AS

10.1949 Brannskader 1. oktober 1949 i

2.1950 av assurandørene til Deutsche

5.1951 Levert fra AG Weser. Bremen, som

8.1956 Omdøpt Imkenturm
1961 Raffaele Copano, Torre del Greco,

1970 Opphogd i Italia

(-339) som Nyco til AS Nyegaard
& Co (Sverre Blix), Oslo.

(Einar Rasmussen), Kristiansand
for NOK 3.6 mill,

omdøpt Polykarp

Puerto Cabello under lossing.
Kondemnert

Schiffahrtsges Hansa, Bremen «as
is, where is», slept til Bremen for
reparasjon.

Lahneck

od Anna Capano

Engebrethsen, Sandy Charly, Førte d.s. «Nyco» fra 1938—1946, kun avbrutt
Skien, f. 3. febr. 1898 i Skien. Til sjøs 1913 med aen kort tid pg a sykdom. 11946 ble jeg ansatt
s. «Queen of Scots. (ca. 2200) av Porsgrunn, som havnefogd, losform. og mønstringsmann
tilh. Martin Olsens Rederi. Styrm.eks. 1917 i Skien, en stilling jeg overtok 1. aug. 1946.
og skipsf.eks. 1919 i Porsgrunn. Styrm. med Fra 1. febr. 1951 til 1. mai 1952 hadde jeg
s.s. «Havlide», d.s. «Herdebred», d.s. «Hjørun- permisjon fra min stilling for å overta som
gavåg» og d.s. «Gerona». Ble i 1921 fører av d.s. fører mitt rederis nye d.s. «Nyco» som jeg førte
«Evens» (200) av Skien, tilh. D/S A/S Kysten. i nevnte tid. 1. mai 1952 overtok jeg igjen
Har senere ført d.s. «Høgøy» (800) av Bergen, stillingen som havnefogd etc. i Skien, hvilket
tilh. Johan Eliassen, d.s. «Nyco» (2600) og jeg har fremdeles.
d.s. «Nyco» (3600), begge av Oslo, tilh. Sverre
Blix.—Sluttet sjøen 1946. Har senere vært Fra Norges Skibsførere 1935-53,

havnefogd.—Krigsmedaljen. — Gift. 1 barn. Stavanger 1953

314 sider, rikt illustrert, EUR 29

Sperrbrecher - skip utstyrt for å rydde miner - fikk en forholdsvis bred plass i Kriegsmarines operasjoner under
Andre verdenskrig. Det dreier seg ikke om minesveipere, men om større skip som med forskjellige typer utstyr
som skulle uskadeliggjøre miner, udøst f eks ved ved akusdske eller elektromagnetiske sjokk, og som seiv skulle
kunne motstå minedetonasjoner. Skipene fikk etterhvert flere oppgåver som eskorte, flymeldetjeneste og forsvar
mot undervannsbåter. Særlig mot slutten av krigen kom de i stor grad til å fungere som eskorteskip, blant annet
ved å følge egne undervannsbåter ut og inn dl basene.
Denne boken er en ny og utvidet utgave av Peter Arndts bok fra 1979, med Dieter Jung som ansvarlig, og som

er blitt den fulle historie om sperrebryterne og deres operasjonen To tredjedeler av boken omhandler deres bruk
under Andre verdenskrig, men den begynner med tyske planer i 1903, første tenkt som en flåte av rekvisisjonerte
skip som skulle seile foran slagflåten i offensive operasjoner gjennom fienddige minesperringer. I praksis ble de
nesten utelukkende brukt defensivt.

Boken gir en grundig beskrivelse av de taktiske konsepter for sperrebryterne, deres bruk og operasjoner fra
franskekysten til Østersjøen og Norge, og av skipene seiv. Det dreide seg om sivile skip som ble tatt i bruk, fra
store linjeskip til motorlektere etterhvert som tonnasjenøden gjorde seg gjeldende.
Blant disse var også endel norske, således fire Wilhelmsen-skip, blant annet den flunkende nye Tulane som ved

krigsutbruddet ble liggende opplagt i Oslo og rekvirert sommeren 1940. Men også fruktskipet Mosstrand fra
Kaldnes, Tindejjell og Fred Olsens Baden, foruten flere som senere kom til å bli norske.

Boken bygger både på en mengde skriftige kilder og på samtaler med personell som tjenestegjorde ombord.
Derfor er også illustrasjonsmaterialet blitt svært utførlig, 250 fotos, 140 skisser og et større antall tegninger og
kart. Det er i det hele et solid, lesverdig og veldokumentert verk. Og om det primært er et sjømilitært emne, er
boken også av betydelig verdi som dokumentasjon av sivile skips krigsinnsats.

Bernard & Graefe Verlag i Bonn har spesialisert seg på sjømilitære bøker. Særlig kjent er vel Gröners serie om
tyske krigsskip, men det utgir også monografier om klasser av tyske undervannsbåter, kryssere og slagskip.

Etter brannhavariet i 1949 ble vraket solgt til tysk rederi og gjenoppbygd som Lahneck.
Foto via Arne Tandberg
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Søker du

et forum for skipsfarten
i Vestfold?

Dette fmner du på

www.lardex.net

Det meste om sperrebrytere

Peter Arndt: Deutsche Sperrbrecher 1914-1945.

Bernard & Graefe Verlag
ISBN 3-7637-6257-4
314 sider, rikt illustrert, EUR 29



— 32

Ved Dag Bakka Jr

*

SKIPETNR. 2 - 2005

Vår webmaster Terje Moenhar fått tilgang til bilder i
arkivet til Kværner Rosenberg
i Stavanger.

Dette bildet tatt 22. okto

ber 1955 fra Nyhavn viser en
nærmest overveldende mar

itim aktivitet, fra Rosenberg
nærmest til Stavanger Skibs-
Ophugnings Co og Fjeldberg
Brug bak til høyre.

Det store skipet under hug
ging på SSO er Grångesskipet
Torne på 6100 tdw fra 1912,
senket i Narvik i april 1940
og hevet i juni 1955. Det ble
slept til Stavanger utpå som
meren og er nå under hugging.
Langs siden ligger en LCT, og i
stranden til høyre et akterskip
og en flytrekran.

Lenger til høyre tigger SSOs
båter Buøy (ex Kranfartøy No 3,
1894) og Nyhavn (ex Skaare
holmen, Selene, yacht Frances,
1899).

Er det noen som kan fortelle
mer fra denne tiden?

Rosenberg våren 1 947, tattfra motsatt side. På Rosen

bergs slipp står Stavang-erskes
Kong Haakon, i dokken et NAL-
linjeskip og til utrustning inne i
bukten byggenummer 151 Kari.
Skrogene til sjøbussen Fjordsol
og Fjordbris ligger midt på bildet;
de skal videre til Klasaskjæret
for utrustning. Det ligger ellers
mye skrot og skipsdeler langs
stranden.

Opphuggingens arbeidsbåter
Buøy og Nyhavn nærmest til
venstre.

Flere kommentarer?

Takk til Terje Moen for bruk
av bildene.
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Ref. uidentifisert objekt side 7.
Lekteren på bildet er forskipet av

tanklekter Janus, som vi har notert følgede
historie på: Som tankskipet Makurdi ble
den rammet av en eksplosjon på Vestlandet
en gang på syttitallet. Den ble etterhvert
kjøpt av Arnulf LOrsa AS, som den gang
var store på oljetransport med lektere i
Oslofjorden, og ført til Mågerø Verft AS på
Tjøme. Her ble den reparert og ombygget
til not self propelled’ tanklekter. I august
1977 ble den døpt Janus, og gikk inn i
driften, med følgende data: Lasteevne ca
900 tonn/1.200 m3, og fartsområdet ble
clean products.

Slik seilte den frem til 24/2 1979 da en

ny eksplosjon inntraff under lasting ved
Essoraffineriet på Slagentangen, dessverre
med tap av ett menneskeliv. Lekteren ble
deretter kondemnert og lå på Mågerø
Verft. I 1982 ble den brukt som løfteenhet

under et bergingsoppdrag utført av LOrsa
Diving, og etterhvert ble akterskipet kuttet
av p.g.a skadene. At ting tar tid forstår vi
når det var først den 4/1 1984 at skroget
ble solgt til Bjørnulf Mikalsen i Båtsfjord.
Slepet oppover i tandem med en av OVKs
lektere ble visstnok fargerikt. Hva den siden
er brukt til vet ikke vi, men å sette en tier

på fiskeslo er vel ikke et dårlig bet.

Vi har også en annen morsom historie fra
den nære fortid, som kan være til generell
skjerping’:
Slepebåten Lojjord LJCW, bygget som is
bryter i 1950 ble kjøpt av ArnulfLOrsaAS
i 1980 og brukt som isbryter og lektertaubåt
i alle år i Oslofjorden. Dess-verre traff man
den ene grunnen som ligger nord for Nes
oddtangen, på en tur uten slep, og skadene
ble omfattende. Rederiet bestemte seg for å
ikke å reparere, og mottok et avkortet forsik
ringsoppgjør og la båten i opplag. Etter en
stund kom en engelskmann i Rolls Royce,
som kjøpte båten på forskjellige betingelser,
men med et sluttoppgjør på kr 200.000,-.
Av dette skulle kr 100.000,- betales cash og
resten når hovedmotoren ble solgt. Etter
en tid ble båten slept til Tønsberg for å ta
ut motoren, og siden man hadde med en

Uidentifisert
flytende objekt

Stridens eple, Lofjord, er nylig solgt til Haugesund; herfotografert under sitt nye navn Magnum
på slippen på Ytreland 25. mars av AlfJ Kristiansen

‘Gentleman’ å gjøre tok ikke selger pant i en fot bredere (på hver side) enn resten
båten. Gjett en gang på utfallet! The Rolls av skipet.
Royce Man solgte hovedmotoren og båten C-1 A-båten aktenfor er trolig et av
og forsvant. Politianmeldelsen resulterte Solstads skip, muligens Solsyn. Vente-bøy
som vanlig i ‘saken henlagt’, seiv om vi vet ene var i elven nedenfor «the bund»
hvor gentlemanstyven bor nå. Bjarne Kristiansen

Moralen er: Ikke stol på noen og ta alltid
pant, uavhengig av beløpets størrelse. Båten

seiler nå sikkert videre på Vestlandet, men £|* FiskøTØll?
kjære kjøper, leser du dette, skift navn på
i o i Kan noen av SKIPETs lesere hjelpe meg å
baten - please. ’ r b

Arnulf LOrsa identifisere dette skipet og stedet?

Refererer til bilde av to skip på side 3 i nr. Dampskibsselskabs. Høye, loggende mas
1 2005. ter, samt to sett daviter på hver side far meg
Jeg tror bildet er tatt i Shanghai i begyn- til å tro det kan være dampskipet Fiskeren
nelsen av 1970-årene. Skipet seilte i kystfart (484 brt).
på China under chinesisk flagg og var ofte
åse i Shanghai på den tiden. Man kunne Skipet ble bygget 1884 av jern ved Stavan
lese Fabian og Bergen i akterenden, for de ger Støberi & Dok som bygge-nummer 7
påsveisede bokstavene var ikke meislet bort, for Soggendals Dampskibs-selskab, Sogndal
bare overmalt. Et annet særsyn ved skipet i dalane. Etter rederiets konkurs kjøpte
(bortsett fra at det var meget gammelt) var VDS skipet i 1887 og satte det inn i kystru
at akterskipet med overbygningen var ca. ten frem til det forliste ved Stabben, Florø,

F3.bl3.ri Skorsteinsmerket likner på Vesteraalens

wn

Oslo

HI

Unionsflagget vaier på flaggstången, og
jeg tror stedet må være Svolvær med Hotel
Lofoten.

bjk0133 @msn. com
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Svein Nordbø på Finnøy har i sin samling et norsk rederiflagg med bokstaven N og lurer
på hvilket rederi den kan ha tilhørt. Det synes å være fra 1970-tallet og skal angivelig
være et østlandsrederi. Men, altså, hvilket?

Rederiflagg

28. september 1890. Bildet må altså være
tatt i dette tidsrummet 1887-1890.

Vraket ble hevet etter tre år og reparert.
I 1895 ble det satt i fart som HaraldHaar

fager for Christiania Kystsamskibsselskab.
1899 ble det solgt etter konkurs til Chris
tiansanssand Dampskibsselskab uten nav
neskilfe. For dette selskap seilte skipet helt
frem til det grunnstøtte 18. desember 1938
ved Grønningen fyr og ble kondemnert og
senere hugget.

Kan det være dette skipet som her har gått
til kai med styrbord anker ute? Håper noen
kan korrigere meg om jeg tar feil.

Ole Hajem Fiske
1357 BEKKESTUA

Ole Hajem Fiske har kommet over et bilde av
C-l A-skipet Bow Plate, eiet av AS Rederiet
Odfijell, Bergen fra 1947 til 1954. På dette
bildet bærer detgråttskrog og har tre vinduer
i styrehusfronten.

Noen år senere fikk Odjjells skip i IFC
Lines svartmalte skrog med hvite bokstäver,
og Bow Plate fikk satt inn to vinduer til i
styrehuset. Noen som har noen idé om når
dette skjeddei

Flere lesere har identifisert den ukjente
Bergenske-båten i forrige nummer som
Kora.

Denne oppstod i 1906 på Clyde Ship
building & Engineering Co Ltd, port
Glasgow, som Rosebank for britisk regning,
kjøpt til Stavanger i 1912 som Krosfiondog
av Bergenske i 1914 nog fikle navnet Kora.
På 1055 tdw var den blant selskapets min
dre skip. Den var i norske farvann under
krigen, men ble solgt til Hellas i 1946.
Fremdeles som Kora ble den opphugget
etter grunnstøtning i 1951.

SKIPETNR. 2 - 2005

Det var Kora

Kora
.
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Sommeren 1975 jobbet jeg noenmåneder som altmuligmann om
bord på Jøns Viking. Dette var et meget
spesielt fartøy, lengden var ca 55 fot. Det
var krvaellbygget under vannlinjen og
over vannlinjen var dte klinket. Spantene
var av profilbøyd vinkeljern. Kompositt
bygget med andre ord. Rederen var Svein
Erik Berner fra Asker. Motoren var en

eldgammel Deutz Diesel, visstnok ben
tet fra en lastebil en gang i tiden.
V var stasjonert i Puerto del Carmen på det ikke utbygget i Papagayoområdet, så moderne superfiskebåt, mend det tokk

Lanzarote. Derfrå seilte vi dagsturer ned veldig ofte hadde vi den faste badestranden så mange år å planlegge og bygge den
til Papagayo-strendene på sørenden av vi seilte til helt for oss seiv. Det hendte at at da den endelig kom på vannet var
øye med turister. Vi hadde sertifikat til å vi dro på kortere fisketurer hvis det var den allerede gammeldags. Motor ble
ta 40 passasjerer, men normalt lå antallet
på rundt 20 passasjerer hver tur.
Vi var tre mann ombord: rederen, un

dertegnede og en lokal spansk matros.

Lanzarotevin var inkludert i prisen. Mer- Det er blitt meg fortalt at Jøns Viking
kelig nok var det uvanlig at noen ramlet på ble bygget i Norge med statsstøtte. Det
fylla seiv om vinen var gratis. Det gang var var visst meningen at den skulle bli en

passasjerer nok til det. Det var en fin tid visst ikke montert før den hadde ligget
vi hadde om bord den sommeren, seiv om i opplag i mange år.

35

Vi var tre mann ombord: rederen, un-

dertegnede og en lokal spansk matros.
Når vi lå ankret utenfor Papagayo-

strendene kunne passasjerene ro eller
svømme i land, bade, fiske eller bare sole

og late seg om bord. De kunne fa kjøpt
øl og mat om bord, og lokalprodusert

den gamle dieselen satte mange grå hår i
hodet på oss.

Om vinteren 1975-76 ble Jøns Viking
hardt skadet i en storm mens den lå inne

i havna i Arrecife, og den ble derfor kon-
demnert. Restene av den ligger ennå un-
der moloen utenfor Port Nous i Arrecife.

Er det noen som har noen opplysnin-
ger om denne spesielle båten? Jeg tenker
da på slik som konstruktør, byggested,
byggeår, tidligere eiere, mm.

LeifHaugen
4563 BORHAUG

inen, fra fyrbøter til 2. maskinist. Plan
var ute under krigen og var ombord i
haugesundsbåten Sollund som maski-
nist undre invasjonen i Normandie i
juni 1944. Plans siste tørn til sjøs var
som maskinist ombord i hvalbåten

Thorbrann av Sandefjord i sesongene fra
1949/50 til 52/53.

Boken styrke ligger nok i det helhets-
bilde som forfatter forsøker å risse opp
rundt hovedpersonen. Det gjør at boken
får en langt større lokalhistorisk verdi.
Nettopp fordi den avtegner et hverd-
agsliv som fra en tid som er forlengst
er borte.

Dag BakkaJr

I Ny bok

Johannes Andersen (1891-1959) fra
Kråkerøy ved Fredrikstad opplevde adskil-
lig oppmerksomhet og kortvarig kjendis-
status da han sommeren 1926 seilte alene

hjemmefra til Lowestoft og deretter tilbake
i sin egen åpne seilsnekke.

Ut over dette levde denne Johannes An-
dersen et ganske alminnelig liv, og boken -
som er skrevet av en lokalhistorisk forfatter

(ingen slektning) har sin verdi nettopp av
den grunn. Forfatteren har tegnet et tids-
bilde av denne personen som vokste opp
på Kråkerøysiden av Fredrikstad, og ut fra
etterlatte papirer og andre kilder tegnet et
ganske så helhetlig bilde av ham.

Etter to års praksis på Glommens Mek
Verksted gikk Johannes Andersen til sjøs
i 1909, som kullemper ombord i ds San
Miguel. Plans senere karriere var i mask-

Rune Fredrik Andersen:

NORDSJØSEILEREN

JOHANNES ANDERSEN

196 sider, rikt illustrert.

Utgitt av Kråkerøy Idrettslag.
Kan kjøpes fra forfatteren,
Mettes vei 6, 1673 Kråkerøy,
tel 69 34 24 28

\Toen mennesket kan ha ført et helt

-L N ordinært og hverdagsliv liv, og
likevel med et personlig høydepunkt
- sine «15 minutes of farne».
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Årsmøtet i Brevik 21. mai 2005
Medlemmer av NSS - lesere av «Skipet»,

Årsmøtet NSS ble i år avholdt i Brevik i historiske omgivelser
i Sjømannsforeningens lokaler hvor NSS Østlandet med Arne
Gundersen i spissen, hadde lagt forholdene til rette på en ut
merket måte.

Dagen, lørdag 21.05, startet kl. 1200 med tur til Sjøfartsmuseet
i Porsgrunn. Her ble vi guidet gjennom museets samlinger som
i stor grad var samlet rundt sjøfarten i Porsgrunn. Rederiene
Borgestad og Reim var viet stor oppmerksomhet samt Porsgrunds
mek. Verksted. Deretter gikk turen til Brevik Construction hvor
vi fikk guidet tur om bord på nybygget «Olympic Progress» som
er beregnet levert om 62 dager. Etter interessant omvisning, gikk
turen til Brevik Sjømannsforenings flotte lokaler. Møtet startet
kl. 1700 hvor 24 medlemmer var til stede. Etter møtets slutt, ble

det servert middag med skikkelig skipskost, salt kjøtt, erter og flesk
med påfølgende dessert. Et meget velsmakende måltid! Senere på
kvelden samlet noen av medlemmene seg på Hotell Korvetten
hvor båter ble diskutert og bilder beskuet i en hyggelig atmosfære.
En fin dag ble brakt til ende rundt midnatt og vel så det.

Årsmøtet ble på mange måter et veiskille for NSS i og med at
vår mangeårige formann Per Alsaker takket for seg etter 25 års
tjeneste som formann for föreningen. Vi takker Per for vel utført
arbeid gjennom årene.

Ved en enkel markering, ble Per utnevnt til æresmedlem av
NSS samt overtakt blomster med lykkeønskninger.

Vil med dette få rette en stor takk Arne Gundersen, NSS Østlan

det og alle andre som har gjort en innsats for at årsmøtet skulle bli
vellykket både med hensyn til det sosiale og de praktiske ting.

Undertegnede ble valgt til formann i NSS for år 2005. Håper at
jeg kan gjøre en god jobb for föreningen og medlemmene i året
som kommer og ser fram til et godt samarbeid med föreningens
styre, lokalavdelinger og medlemmer.

Det jeg og föreningens styre vil jobbe med framover, er å videreu
tvikle forningen framover slik at NSS bli liv laga i framtiden.
Foreningsarbeid er ofte vanskelig både med hensyn til å få nye
medlemmer og å få økonomien til å gå rundt. Vi er derfor svært
avhengig av ildsjelene i de forskjellige funksjoner og at med
lemmene yter sin skjerv. Oppfordrer derfor alle medlemmer til
å tenke gjennom hva de kan gjøre for NSS - stort eller lite blir
tatt i mot med takk.

Videre vil vi videreutvikle vår webside HYPERLINK «http://
www.skipet.no»www.skipet.no hvor webmaster Terje Moen har
gjort et godt arbeid. Uten en levende og velregissert webside, vil
vi vanskelig få synlig gjort föreningen utad. I forbindelse med
websiden, må vi også få nevne to utmerkede forum som er knyt

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

tet til siden - STP Norway og Norsk Skipsfartsforum drevet av
henholdsvis Pål R. Skjold og Oddgeir Refvik.

Jeg er av den oppfatning at vår utmerkede blad «Skipet» og vår
webside vil være likestilt viktige i tiden som kommer. En stor
del av våre medlemmer er ivrige brukere av internett og av den
grunn er vår webside meget viktig samtidig som «Skipet» er det
håndfaste bevis på aktiviteten i NSS. Websiden har også bidratt
til at vi har fått mange nye medlemmer i året som har vært.

Vil også få nevne föreningens foto samlingen - Jenssen Sam
lingen — som er lagt ut på websiden vår. Her kan medlemmene
kjøpe interessante bilder, hovedsakelige fra midt på 50-tallet til
begynnelsen av 90-tallet. Et fototilbud vil også være utlagt i hvert
nummer av «Skipet» framover så sant spalteplassen tillåter det.
Hele samlingen er i ferd med å skannes inn på PC. Original
negativene vil deretter bli oppbevart på et sikkert sted for etter
tiden. Dette er en omfattende jobb som jeg regner med vil ta et
par år før alt er i boks.

En annen gledelig ting som har skjedd i år, er at ildsjeler i NSS
Haugalandet har overtatt loggeren «Ekar» fra en stiftelse i Trond
heim. Denne stiftelsen klarte dessverre ikke å holde på båten av
forskjellige grunner og måtte derfor overlate «Ekar» til andre for
å beholde båten i Norge. «Ekar» er registrert i en stiftelse utenom
NSS, men i og med at de som står bak, også er medlemmer i
NSS, må en vel få lov å si at «Ekar» hører til «oss».

Vår lokalavdeling NSS Nordmøre har også mange jern i ilden
for tiden og jobbet med to prosjektet som man har planlagt skal
komme ut i bokform om et par år. Gratulerer avdelingen med
de gode ideer.

Det er slike ting som nevnte lokallag har tatt tak i som setter
föreningen i fokus. Oppfordrer derfor de andre lokallagene å
sette eventuelle gode ideer ut i livet på samme måte.

Vil med dette få ønske alle medlemmene en riktig God Som
mer!

Med vennlig hilsen
Terje Nilsen

Formann NSS

SKIPETNR. 2 - 2005
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
avholdt i lokalene

til Brevik Sjømannsforenng
Lørdag21. mai 2005 kl. 17.00

Saksliste:

1. Konstituering.
a. Innkalling godkjent
b. Formann valgt til møte-

c. Harald Bjørkli valg til

2. Årsberetning for 2004.
a. Årsberetning godkjent

3. Årsberetninger for 2004 fra
lokalavdelingene
a. Årsberetningen med regnskap

4. Regnskap for 2004.
a. Regnskapet for 2004 godkjent

5. Styrets forslag til kontingent for 2006.
a. Styrets forslag på kr 300 for Norge, kr 325 for

6. Styrets forslag til budsjett for 2006.
a. Budsjett ble godkjent

7. Valgav Formann for 1år
a. Som nye formann ble Terje Nilsen fra Stavanger

Valgkomite for 1 år: Gjenvalg ble Dag Bakka jr og AlfJ.
Kristensen, og som nytt medlem ble valgt Einar Onsøien
fra NSSØ.

Per Albert Lund ble gjenvalgt som vara revisor

Styret består da foruten styreformann, kasserer,
redaktør og sekretær av følgende valgte represent
anter for lokal avdelingene; Arne Gundersen for
NSSØ, Einar Sæther for Nordmøre, Per Albert Lund

for Bergen, Sven Blindheim for Ålesund.

8. Eventuelt.

a. Avgående formann gjennom 25 år Per Alsaker ble
hedret for sin innsats i föreningen og utnevnt til
förenings fjerde Æresmedlem.

dirigent

referent

fra lokalavdelingene Nord
møre, Bergen og Østlandet
tatt til etterretning.

Skandinavia og kr 350 for øvrige land ble godkjent.

valgt.
Kasserer for 2 år Leif K Nordeide ble gjenvalgt.
Redaktør for 1 år Dag Bakka jr ble gjenvalgt.

Referat fra Årsmøte for

Fra årsmøtets forhandlinger i Brevik Sjømannsforenings lokaler, fra venstre Arne Gundersen,

formann i Østlandsavdelingen, sittende kasserer LeifNordeide og avtroppendeformann Per Alsaker,

Årsmøte ble avsluttet med en vellykket skipskost middag med
erter kjøtt og flesk.

som ble utnevnt til aresmedlem.

b. Innkommet forslag om navn endring av
föreningens engelske navn, hvor History skulle
byttes ut med Historie ble ikke vedtatt. Förenings
engelske navn vil da fortsatt være:
Norwegian Shipping History Society.

c. Årsmøte for 2005 avholdes hos NSS- Nordmøre

Før årsmøtet var den en ekskursjon, blant annet til Porsgrunds

Sjøfartsmuseum

Harald Bjørkli

37 —
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 15.02.2005 -31.05.2005

2382 NM Roald Ørn Knudsen Storgata 95 6508 KRISTIANSUND
2383 Per Hærum Spindsodden 19 4550 FARSUND
2384 Hilfred Farstad Brensholmveien 279 9118 BRENSHOLMEN
2385 Atle S. Johansen Jelsagate 60 4012 STAVANGER
2386 0 Terje Normann Johansen - 2849 KAPP
2387 Arne Kristian Thomassen Svartlia 51 8073 BODØ
2388 H Ingvald Tangen - 5585 SANDEID
2389 H Bernt Torvald Berntsen - 5582 ØLENSVÅG
ISL2390 Hilmar Snorrason Åsgardi 37 IS-108 REYKJAVIK ISLAND
2391 0 Sverre Andreas Rud Nygaardsgate 45 1607 FREDRIKSTAD
SE 2392 Patrik Nylun Bächvägen 102 S-129 33 HÄGERSTEN SVERIGE
2393 B Malvin Johan Nilsen Solheimsgaten 72 5054 BERGEN
2394 Aage Moen - 7190 BESSAKER
2395 Arnold Johansen Tennfjord Vest 6264 TENNFJORD
2396 0 Petter Ole Remmen Lied Nedre Åsen 56 3731 SKIEN
2397 B Wilson Eurocarriers AS clo Wilson Management AS Postboks 4145 Dreggen 5835 BERGEN
2398 H Tor Jørgen Jørgensen Jonsokberget 19 4230 SAND
2399 NM Trygve Bondhus Garnveien 12 D 6516 KRISTIANSUND
2400 B Per Helge Kaland Postboks 64 5953 FONNES
2401 Steinar Berge Vestregata 15 9008 TROMSØ
2402 0 Steinar Johannessen Kaares gate 10 2004 LILLESTRØM
2403 0 Bjarne Sildnes Nebbaveien 25 1634 GAMLE FREDRIKSTAD
2404 H Vest-Karmøy Sjømannsforening Postboks 85 4296 ÅKREHAMN
2405 B Erik Gjertsen Finnbergåsen 10 5063 BERGEN
2406 Sten Cato Nordsæther Øvre Flatåsvei 43 C 7079 FLATÅSEN
2407 NM Ove Andersen Storgata 84 6508 KRISTIANSUND
2408 0 Terje Gerhard Nilsen Amundsrødbakken 19 3295 HELGEROA
2409 NM Jostein Langnes Utsikten 21 6530 AVERØY
2410 B Morten Gunnar Telle Telle 5380 TÆLAVÅG
2411 0 Eivind Grønås Fjellbakkveien 13 1540 VESTBY
2412 Fjordservice AS Postboks 839 Sentrum 4004 STAVANGER
2413 Håkon Nilsen Myrasvingen 13 4330 ÅLGÅRD
2414 Eirik Elilland Hegglandsdalsvegen 756 5200 OS
2415 Helge Bertil Bie Vik 4885 GRIMSTAD
2416 NM Steinar Håkon Olsen - 6680 HALSANAUSTAN
2417 Helge Grobakk Grooseveien 29 4879 GRIMSTAD
2418 Hans Ole Nilsen Aspeveien 32 8450 STOKMARKNES

Utmeldinger:
746 H Brødrene Klovnings Rederi HAUGESUND
1033 B Egil Eide STORD
2169 B Hatlestad Eldresenter AS KALANDSEIDET
2325 Arnold Karlsen BARDU
2108 0 Yngve Roy Kleppang TJODALYNG
2119 Trond Larsen TRONDHEIM
AX1930 Ålands Sjøfartsmuseum MARIEHAMN ÅLAND

Melding om dødsfall:
867 0 Per Erik Scott Olsen HORTEN
1424 H Halvard Søllesvik ÅKREHAMN
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Avd. Bergen

Styret har bestått av:
Per Albert Lund - Bjørn Djupevåg - Svein Thorgersen

Aktiviteter:

Det har vært holdt 4 medlemsmøter i lokalföreningen i
2004.

- 11.mars:

Per Alsaker: «Kvart over 2 fra by’n». Glimt fra lørdags
trafikken på Vågen.

-15.april:
Yideokveld:

Div. filmer om norsk skipsfart.
- 28.oktober:

Bjørk Tvedt: Krigsforliste Bergensbåter (1939-45)
- 25.november:

Harald Sætre: Streiftog blant HSD sine fartøy. Veteran
skipslaget Fjordabåten gjennom 25 år.

Alle møtene har vært holdt i Norges Fiskerimuseum sine
lokaler på Bontelabo.
Frammøte har vært godt; dvs. ca. 25-30.

Økonomi:

Frivillige kaffepenger ved møtene har innbrakt kr. 2.158.-
Møteutgiftene har ut over dette vært dekket av hoved
foreningen. Lokalföreningen regner med lavere utgifter i
2005 ved å gå over til annonsering på hovedforeningen sin
nettside.

For NSS-lokalforening Bergen, 20.januar 2005.

Per Albert Lund

Torsdag 25. august

Torsdag 8. september

Oktober.

Torsdag 10. november

Torsdag 8. desember

Lokalavdeling Kristiansund

Møtekalender - høsten 2005

«Bilder fra en svunnen tid»

Mimre over gamle fartøyer.
I det vesentlig fra lokal - og kystfart.
Bildeftamvisning og bytting.
Markering av høstsesongens åpning.
Medlemsmøte kl. 19.00

«Fra Fjordabåt til Hurtigbåt»
Utvikling fra dampdrevet fjordabåt til dagens
moderne hurtigbåt.
Kåseri ved Einar Sæter
Medlemsmøte kl. 19.00

Åpent møte fra kl. 19.30

Besøk ved Vågland Båtbyggeri AS
Omvisning ombord i Bnr. 136 Den første av de to
2400 tdw. frysebåter - som nærmer seg
ferdigstillelse.
Nærmere opplysning om tidspunkt og transport.

Livet om bord i en moderne sidetråler på 50 —
tallet, under fiske i Barentshavet.

Fortalt ved en som var med som ung gutt -
John Oscar Hanson.
Medlemsmøte kl. 19.00

Åpent møte fra kl. 19.30

Avslutning av møteåret -
Julemat med tilbehør / sosialt samvær.
Tid og sted etter nærmere avtale.
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Adresse-endringer:
669 B Otto Jarl Framnes Gimleveien 40 5052 BERGEN

2079 H Karmøy Kurs og Opplæring Postboks 38 5544 VORMEDAL
1093 Bjørn Løvsletten Bekken 7260 SISTRANDA
1143 0 Knut M. Nygaard Syd-Fossum 61 1359 EIKSMARKA
2152 Brynjar V. Ottesen Planetveien 559 9024 TOMASJORD

2039 B Gunleik Sandland Grimstadvegen 112 B 5252 SØREIDGREND
1495 H Jan G. Seeberg Strandgaten 63 5528 HAUGESUND
1367 Geir Ove Sitter Utsikten 16 4330 ÅLGÅRD
1623 Bernt Sortland Svaberget 14 4029 STAVANGER
1903 H Jon Olav Sunde Brattenvegen 10 5450 SUNDE
2388 Ingvald Tangen Postboks 81 5589 SANDEID

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)
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Sea-Cargo
Sea-Cargo har fra januar 2005 leid inn et nytt roro-fartøy, tyske
«Norrland». Hun ble sart i rute mellom Vest-Norge og Konti
nentet 27.januar.

Nor Lines

Fom mandag 28. februar er Nor Lines sine båtanløp i Oslo flyttet
til Kneppeskjærutstikkeren like sør for Sjursøya. Dermed er det
slutt på Tjuvholmen ved Aker Brygge.

«Nor-Land» ex. «Nordland» som ble solgt til Færøyene ble
observert til kai i Hirtshals søndag 27.februar.

Nor Lines og Sea-Cargo har bestilt nye båter ved Bharati Ship
yard Ltd i India. Det dreier seg i første omgang om fire like
skip; de to første til Sea-Cargo og de siste til Nor Lines, foruten
8 opsjonskontrakter.

Skipene blir kombinerte ro/ro-sideport-containerskip på 5000
tdw, lengde 116.7 meter, bredde 18.0. Kapasitet 35 trailere, 200
teu + 1850 kvm på værdekk, 50-tonns kran. 16 knop.

Levering av første 31. oktober 2006, deretter ett hver fjerde
måned.

Baltic Line

Tidligere «Andra» er chartret av Baltic Line for fart i linjen Vest
landet/Danmark- Østersjøen til erstatning for «Baltic Star». Nytt

Gamle Trans Holm fra 1975 har kommet tilbake på kysten som Frohavet, eiet av Ulvan-Berge Rederi, Trondheim.
Fotografert 17. april i Bergensleden av OleJakob Dingen.

•n

ijg

i
navn blir «Baltic Betina». Skipet skal bygges om med sideport og
palleheiser. Brukt sideport-anlegg ble hentet på Ågotnes 30.04, og
skipet var også innom Bergen denne lørdagen og låstet. Ferden
gikk til Danmark for lossing og videre til Gdansk på verksted og
montering av sideport. Nygård Shipping as i Sirevåg er drifts
selskap for skipet.

Fredship AS
Fredship AS i Austrheim har overtatt «Tucana» og gitt henne
navnet «Heimglimt» av Kingstown. Hun samseiler med «Hanne
Christine» mellom Vest-Norge til Kontinentet i regi av Wilson.

Stjørdal Sjøtransport AS
«Baltic Star» er solgt til Syria og ble slettet i Skipsreg. 10.mars.

Nytt navn «Riad Star» av Wonsan (Nord-Korea). Eier er Trans
Mediterranean.

Green Reefers

har solgt «Green Flake» (ex «Atle Jarl») til Nesco Reefers i Riga,
levert i begynnelsen av mai etter 30-årsklasse ved verksted i Riga.
Nytt navn «Nesco Reefer». Iflg loslisten var den i Måløy, Selje
og Kalvåg 20.mai.

CTG

«Porsøy» har vært på verksted i Latvia siden slutten av februar.
Hun er fortsatt i Latvia pr. 18/5. «Gullholm» går som avløser.
I starten av mai hadde «Barøy» en grunnberøring iTjeldsundet.
Båten ble tatt på verksted i Kirkenes. Båten er nå i fart igjen og
var i Ålesund 19. mai.

SKIPETNR. 2 - 2005
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Ice Reefers
Etter konkursen i Ice Reefers har båtene vært observert:

Fra fredag 11.mars og i en kort periode lå «Ice Lady» (ex
«Haukeii») ved Spjelkavik kai. Hun ble deretter lagt på Valder
haugfjorden ved Ålesund. Fra starten av mai ble hun lagt til kai
ved Humla i Ålesund.

Søndag 10. april ble «Ice Wind» (ex »Faste Jarl») og ex. «Ice
Queen» (ex «Oskar Floa») observert i Klaipeda. «Ice Wind» lå
i arrest pga. utestående med verftet.

Lørdag 14.mai var det festdag med fjordabåter i Rosendal.
«Granvin» gikk fra Bergen 08.00 via Brattholmen, Kolbeinshavn,
Nymark, Årbakka til Rosendal.

«Bruvik» gikk fra Bergen 09.00 via Kleppestø, Klokkarvik;
Hufthamar til Rosendal.

«Midthordland» gikk fra Os 10..00 via Vinnes,Våge,Nordtveit
til Rosendal. Det var felles ankomst Id. 13.30 og felles retur kl.
18.00

«Bruvik» har ligget i Fotlandsvåg i vinter. Nå i april/rnai har båten
lagt ved sin vanlige plass på Dreggekaien. Hun har allerede rukket
og gå en del leieturer for div. formål.

Fom. 12. juni tom 11 .september og fremover blir det søndags
turer til Modalen.

Tirsdag 26. april var «Leonora» innom Bergen på formiddagen
og i Ålesund onsdag 27.april på morgenen. Båten har vært på
Shetland (skoletokt) med maritime elever fra Nordland Fiskeri
fagskole i Gravdal/Lofoten.

Ferja «Nesvang» (ex «Mauren», Vangsnes» - bygd 1958 på
Ankerløkken i Florø for FSF) ligg no i mai på Solund Verft på
Hardbakke. Ferja går trolig til hogging. Nåværende eiger er Mads
Hjorteseth (Hjorteseth Shipping i Bergen).

«Vangnes» vart seld frå Fylkesbaatane, først til Møre og seinare
til eit lokalt selskap som brukte henne som base for oppdrett i
Dalsfjorden under namnet «Mauren «.Nest siste eigar var Pan
Fish Norway AS (Vestkapp Havbruk AS) som «Nesvang». I
april/mai 2005 har Mads Hjorteseth overtatt ferja og tatt henne
til Solund Verft.

Westamaran 86 «Miljødronningen» ex. «Fjorddronningen II»,
«Fjorddronningen» (1976):
I 1996 vart «Fjorddronningen II» solgt til Norges Miljøvernfor
bund. Båten hadde fått prefix II etter at TFDS fekk seg ny båt
samme år med samme navn. Båten havnet på Laksevåg Verft og
låg der i lang tid. De siste årene har båten slitt fendere langs Leca
kaien på Laksevågneset. (Ligg rett over verftet). Utvendig er det
lite forandring, for ca. et år tilbake vart det montert et påbygg
aktover i forlengelse av styrehuset.

Båten fikk navnet «Miljødronningen» da hun ble overtatt,
men formell omreg. i Skipsreg. ble ikke gjort før 251104. Båten
har nå korrekt navn forut under styrehusvinduene. Det har vært
mange planer for båten, men hun ligger fortsatt i opplag på
Laksevågneset.

Gamle «Strønstad» til VDS seiler nå for Sjøheimevernet (SHV).
Hun har hjemmehavn på Stokmarknes. Båten kom til Bergen

am

mandag 16. mai kl. 17.00 og gikk til kai i Vågen. Samme dag
om morgenen ble båten observert i leia ved Florø i 08.00-
tiden. «Strønstad» avgikk Bergen onsdag 18. mai på tidlig et
termiddag.

Nesodden-Bundefjord D/S (NBDS)
«Prinsessen «har lagt i Horten på verksted. Båten har hatt et
lengre driftsavbrudd og vært ute av rute siden 13.desember.
Hun hadde fått ødelagt et gear. Hun var tilbake i rute onsdag 9.
mars. «Sagasund» gikk avløsning Lysaker-Nesoddtangen deler
av perioden.

Bilferjen Drøbak-Hurum-Svelvik AS
«Drøbaksund III» ligger i opplag i Holmestrand.

Bastø-Fosen AS

Leieferja «Sogn» fortsetter foreløpig mellom Moss-Horten.
Når «Bastø III» er satt i rute skal «Sogn» være vikar for «Bastø
I» og «Bastø II» som skal til årlig verkstedsopphold.

På grunn av uhellet med «Bastø III» ble leieavtalen for «Sogn»
forlenget til fredag 27. mai.

«Bastø III» avgikk Gdansk torsdag 24. februar. Natt til lørdag
26.2 kom hun til Horten. Lørdag 26. februar var det dåp på et
termiddagen i Horten, fjordtur med inviterte og åpent «skip «.
Rutestart var fredag 11. mars kl. 17.45 fra Horten.

«Bastø II» var på verksted i Drammen fra 1 l.mars - 4.april. Var
igjen på verksted i Drammen fra 13.4 — 10.5.

Tirsdag 10. mai på ettermiddagen var «Bastø I» på veg fra
verkstedsopphold ved Drammen Slipp da den fikk kjøle-proble
mer og måtte tilkalle slepebåten «Thor III». Ble liggende nord
for Svelvikstrømmen endel timer for utbedring.

Søndag 24. april på kvelden i 20.40-tiden rente «Bastø III»
i kaikanten i Horten. Ferja fikk en stygg smell i resessen, men
kunne fortsette i vanlig rute etter uhellet. Den nye ferjekaien i
Horten ble stengt og måtte repareres etter uhellet. Ferja lå ved
kai i Horten deler av tirsdag 26. april for midlertidig reparasjon.
Hun var i rute igjen denne tirsdagen ved 16.00-tiden.

Lørdag 30. april om lag 18.45 rente «Bastø III» i kaien igjen
i Horten. Den nye fergekaien ble skadet og ferja måtte gå til kai
ved gamle kaien i Horten.

Etter to uhell med «Bastø III» på en uke hadde ferja fått en del
stålskader. BF sendte derfor ferja tilbake til byggeverftet Remon
towa i Gdansk. «Bastø III» avgikk Horten mandag 2. mai om lag
kl. 18.00 og tok 34 timer til Gdansk. BF regnet med at «Bastø
III» var tilbake ca. 30.mai etter verkstedsoppholdet i Gdansk.

Pga. uhellet lørdag 30. april med «Bastø III» samt «Bastø I» på
verksted gikk det kun to ferjer mellom Moss-Horten i tidsrommet
1 .-9. mai, nemlig «Sogn» og «Bastø II «.

Kragerø Fjordbåtselskap
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek. Verksted på Vestnes. Ferja
blir 44 meter lang, har plass til 24 personbiler og 250 passasjerer
og skal være klar i april 2005.

Den nye ferja til KFBS får navnet «Kragerø». Skroget ble
bygget ved Riga Shipyards og ble fraktet til Vestnes tidligere
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i vinter. Ferja ble sjøsatt 28. februar og teknisk prøvetur ble
foretatt 15.mars.

Ferja kom til hjembyen Kragerø tirsdag 26. april kl. 09.00 etter
to dagers seilas fra Vestnes. Døpt 4. mai kl. 14.00.

Kr.Himmelfartsdag, torsdag 5.mai var det åpen ferje mellom
10 og 14 til kai i Kragerø. Lørdag 7. mai gikk ferja to turer fra
Kragerø til Jomfruland. Dette var åpne «visningsturer».

Rødne Trafikk AS / L. Rødne & Sønner, Stavanger
«Rygervakt» er solgt til et lite charterfirma i nærheten av Gøteborg.
Fredag 18. februar gikk båten fra Stavanger.

Etter 4 ukers prøvedrift ved Gøteborg, var «Rygerfjord» tilbake
i Stavanger 15.april. Etter hjemkomst var det klassing før det ble
rutefart igjen i hjemlige farvann.

Rødne sammen med Arctic Voyager AS i Tromsø og en part
til har dannet selskapet Arctic Sea Cruises AS. Formålet er å tilby
hvalsafari nordpå med hurtigbåt. «Clipperskyss» skal benyttes
til formålet.

Stavangerske AS avd. Fjordservice AS
I forbindelse med at Stavangeske AS vant anbudet om hurtig
båttrafikken på Byøyene og Hommersåk, har selskapet bestilt ny
hurtigbåt hos Brødrene AA. Den blir lik Rødne sin «Rygerkatt».
Levering er satt til mai 2005.

Stavangerske skal overta rutene 1. januar 2006.1 dag er det L.
Rødne & Sønner AS som utfører rutene. Selskapet har frist til 1.
juni 2005 mht. bygging av nye båter.

Stavangerske overtar trafikken på Byøyene. I tillegg til ny
katamaran har selskapet også bestilt en hurtigbåt av typen «Sci
rocco 50 Shuttle» hos GS Marine. Også denne skal ha plass til
50 passasjeren Nybåten får navnet «Fjordbuen». Hun kom til
Stavanger 23. april om kvelden.

Boknafjorden Ferjeselskap (BF)
«Masfjord», «Boknafjord» og «Rennesøy» seiler på Bokna-fjor
den. I perioden 28. februar — 11. mars var «Boknafjord» påverk
sted for klassing m.m. C-ruta på Boknafjorden var innstilt.

I perioden 30. mars — 12. april var «Masfjord» på verksted.
C-ruta innstilt.

HSD Sjø AS
HSD/Stavangerske har fått anbudet Volda — Folkestad i perioden
1. juli 2005 — 31. desember 2012. Selskapet Nor-Ferjer Volda A/S
har bestilt en 90-bilers ferje hos Gdansk Stocznia Remontowa for
levering i desember 2005.

Grunnet stengt vei over Stord like nord av Jektevik ble det satt
opp egen ferjerute Halhjem — Jektevik med tre ferger fra 14.april.
Lørdag 16. april var det kun vanlig rute Halhjem-Sandvikvåg.
Kvelden 22. april var siste dag med rute Halhjem-Jektevik da
vegen over Stord ble åpnet igjen etter utrasing.

«Skånevik» ble først overtatt av Stiftelsen Brørvikskuto, Stamnes.

Nå i 2005 er Ferjelaget Skånevik stiftet og har overtatt som formell
eier av ferja. Hun har «base» i Skånevik.

Fredag 13. mai em - Lørdag 14.mai em var «Skånevik» ved
kai på Blomstertorget i Bergen.

HSD / Snøggbåter
HSD har solgt «Baronessa» til Sør-Korea. Båten ble overtatt i
Bergen 2. mai. Samme dag ble «Baronessa» heist om bord i det
tyske tungløfteskipet «Regine» ved kai i Jekteviken. Hun forlot
Bergen kl. 22.00 på sin ferd til Sør-Korea. Ny eier er Song Wu
Lerry Company som vil bruke henne i trafikk i Seoul-området.

Søndag 3. april hadde «Draupner» problem med et dieselrør
og måtte legge til kai i Haugesund om ettermiddagen. Passas
jerene ble busset videre. Slippsatt på Oma/Stord dagen etter med
svinghjulshavari. Noe senere til Skjøndal i Bergen og var tilbake
i rute igjen først 29. april om morgenen fra Bergen.

«Tjelden» og «Tedno» har gått i Flaggruten og «Baronen»
og «Baronessa» har gått for «Tedno» siden både «Draupner»
og «Vingtor» var på verksted hos Skjøndal. «Vingtor» låg på
Skjøndal siste halvdel av april.

Da «Draupner» var tilbake hadde ho «Tjelden» med som
avløser for «Vingtor» i Flaggruten.

Torsdag 31. mars avsluttet «Beinveien» ruta si mellom Kleppestø
og Sukkerhusbryggen. Siste tur gikk fra Kleppestø kl. 17.30 til
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HSDs Baronessa er nå solgt til Korea.
Her er båten fotografert i Ranavik i
mars i år av Harald Sætre.

byen og tilbake. Etter ruteslutt 18.00 på Kleppestø forhalte båten
til Munkebryggen i Vågen i Bergen. Fra 1. april overtok BNR.

«Nye» Bergen-Nordhordland Rutelag AS
«Tjeldøy» kom til Bergen 21. januar. Hun lå ved Holbergskaien
ftem til 21. februar da hun gikk til Oma Slipp på Stord for div.
arbeid og ommaling. Båten var tilbake i Bergen 9. mars hos Skjøn
dals Slipp. Var der til 15. mars da hun gikk ned igjen til Stord for
siste finpuss. Tilbake igjen i Bergen om kvelden 17. mars. Så noen
dager utleid til FSF (18. og 20.3). Deretter klargjøring på Stord/
Haus. De siste dagene før rutestart 1. april var det testkjøring
mellom Kleppestø og Sukkerhusbryggen.

1. april startet «Kyst Express» i ruta mellom Kleppestø og
Sukkerhusbryggen. BNR har bestilt ny katamaran til Askøyruta
fra Oma Båtbyggeri på Stord. Hun skal leveres 1. juli og far navnet
«Snarveien». Båten skal ha plass til 180 passasjeren

Fjordl FSF
Fylkesbaatane har i vår hatt en vanskelig periode med adskillige
driftsavbrudd pga maskinproblemer med «Kommandøren». Da
også de andre båtene var ute for sine planlagte verkstedsopphold

Kyst Express, foto Frode Folkestad

for vårpuss ble det adskillig improvisasjon for å få passasjerene
fram.

Det begynte da «Kommandøren» avbrøt ruten i Florø lørdag
19. februar og gilde direkte til Laksevåg Verft. Fra da av ble «Sol
undir», «Fjordglytt», «Fjorprins» ogleiebåtene «Delfin Junior II»
og «Kyst Express» satt inn mer.

Søndag 6. mars var «Kommandøren» tilbake på Laksevåg Verft
om kvelden. I rute igjen søndag 13. mars, men måtte bryte ruten
allerede neste dag og gå tilbake. 12. april ble den seilt til Oma/
Stord for maling til sommersesongen. Båten var tilbake i Bergen
16. april og i rute igjen søndag 17. april etter langt fråvær.

«Fjordprins» var ute av rute og på verksted hos Oma/Stord
fra kvelden søndag 13. mars. Fredag 18. mars var «Fjordprins»
tilbake fra Oma på ettermiddagen. Oppmalt til sommeren. Hun
gikk 16.30 til Sogn.

«Solundir» gikk fra Bergen til Oma/Stord søndag 24. april et
ter ruteslutt for maling av skrog m.m. Båten var tilbake i Bergen
igjen fredag 29. april på ettermiddagen.

«Fjordtroll» var på Oma/Stord for oppmaling fra søndag kveld
17. april - fredag 22. april.

I tidsrommet 1.-15. mai var «Sylvarnes» på verksted. Gamle
«Jøa» gikk avløsning sammen med «Synnøve Finden «.

I tidsrommet 14. april — l.mai var «Svanøy» på Laksevåg
Verft for årlig ettersyn. Da gikk «Gulen» som avløser på Lavik-
Oppedal.

FSF - Turistfart

Sommarferjene «Gudvangen» og «Skagastøl» har lagt i vinter
opplag på Laksevåg Verft, Bergen. «Gudvangen» gikk fra Bergen
2. april på morgenen til Sogn for og starte opp i turistruta Flåm
— Gudvangen.

Lørdag 30. april var «Fanaraaken» på seiling fra Måløy til
Lærdal for rutestart 1. mai i turistruta på Gudvangen.

Ferja samseilte fra Florø og sørover med «Sunnmøre» og i
1015-tiden var «Fanaraaken» innom Askvoll et kort stopp på
veg til Indre Sogn.

15.mai startet «Sognefjord» i turistruta Lærdal-Gudvangen.
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1. mai var det oppstart for turistruta Leikanger — Fjærland med
«Fjærlandsfjord».

Fjordl MRF
MRF er tildelt ruteløyve for Hasvik-Øksfjord i perioden 1. januar
2006-31. desember 2013. MRF satser på og overta ferja «Åfjord»
fra FFR som utfører ruta i dag.

Fra 1 .mai seiler «Nørvøy» som ferje nr. 2 mellom Eiksund — Rjå
neset. Ordningen gjelder frem til 22.12 med unntak av juli da
sambandet har kun en ferje, «Solnør».

I tidsrommet 13. juni — 15. august seiler «Voksa» i turistrute
Valldal — Geiranger.

I tidsrommet l.mai — 30. september utfører MRF turistrute
mellom Hellesylt — Geiranger. Det går to ferjer deler av seson
gen, i perioden 10. juni - 28. august. Det er som vanleg ferjene
«Bolsøy» og «Veøy» som seiler i denne ruta.

Cruise Service, Langevåg
Cruise Service har bestilt ny charterbåt hos Brødrene Aa i Hyen.
Nybygget (delvis ferdig) ble slept fra Hyen fredag 17. februar
av R/S «Det Norske Veritas» rundt Stadt til et mindre verksted,

Westplast AS i Leinevika, Herøy som skulle ferdigstille båten.
Fredag 13. mai låg båten klar ved verkstedskaien. Lørdag 14.

mai var «Nordic Queen» på «bryllupscruise» fra Fosnavåg til
Finnøya.

Søndag 15. mai kl. 13.30 ble «Nordic Queen» offisielt døpt ved
kai i Brosundet i Ålesund. Rederiet holdt «åpen dag» i Brosundet
melom 1300 og 1600. Dei stilte med hele flåten sin.

I sommer blir det turer Ålesund 09.00 - Geiranger 12.00/14.00
— Ålesund 17.30 og turer Ålesund 18.00 — Molde 19.15 — Ona
20.00/22.00 - Ålesund 24.00 med «Nordic Queen «. Turene
går i tidsrommet 1. juli — 7.a ugust. Ellers vil båten bli benyttet
til «charter» m.m.

Til høsten skal HSD leie båten.

Kystekspressen Trondheim- Kristiansund
I tidsrommet 4.-21. april var «Ladejarl» på verksted. «Agdenes»
gikk avløsning. Sula-ruta torsdag-søndag ble utført av «Gripskyss»
som er tidligere «Høydalsfjord».

Fra torsdag 21. april kl. 11.50 var båtene på plass i egne
ruter.

Anbud i ferjefarten - Sør-Trøndelag
Statens vegvesen har lagt ut tre ferjesamband i Sør-Trøndelag på
anbud i starten av 2005. Dette gjeld:

Valset-Brekstad

Levanger-Hokstad
Flakk-Rørvik

Vegvesenet har lagt ut Valset-Brekstad og Levanger-Hokstad (Yt
terøya) som et samleanbud og Flakk-Rørvik som et anbud alene.
Flere selskap konkurerer om og få overta sambandene som i dag
utføres av Fosen Trafikklag og Innherredsferja (Ytterøya).

HSD/Stavangerske er tildelt konsesjon for Brekstad-Valset
og Levanger-Hokstad fra 1. januar 2007. Selskapene vil bygge
nye ferjer.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har kjøpt og overtatt M/F «Leka II» fra Lekaferja AS. FTL
har gitt henne navnet «Frøyaferja». Hun ligger nå ved Kvernhus
vika Verft på Hitra. Planen er at ferja skal benyttes i øyrekka på
Frøya. Formell omreg. skjedde 08.01.04

Søndag 20. mars ble det oppdaget feil på ror-systemet om bord
i «Fosen». Ferja ble tatt ut av rute og sendt til Fosen Mek. for
sjekk. Det ble oppdaget at noen bolter var knekt. Ferja var i drift
igjen onsdag 23.3 Mandag 21.3 og tirsdag 22.3 gikk «Ytterøy
II» og «Trondheim».

I perioden 4. april — 5. mai var det verkstedsopphold. «Trond
heim» var på Fosen Mek. og «Fosen» var på Trondheim Verft
for årlig ettersyn. «Fosen» var på verksted 4. april — 22. april og
«Trondheim» var inne 22.april - 5.mai. FTL leide inn «Røsund»
fra OVDS som avløser. I tillegg gikk «Ytterøy II» fredag og
søndag.

Lørdag 30. april ved 1415-tiden rente «Fosen» i kaien i Rørvik.
Ferja fikk mindre skader og ble tatt på verksted for midlertidig
reparasjon ved Fosen Mek. Ferja var tilbake i trafikk søndag
l.mai.

Lørdag 30. april gikk «Røsund» tidvis alene på Flakk-Rørvik
om ettermiddagen inntil «Ytterøy 2» var hentet ut fra Levanger
som avløserferje.

4. mai var «Trondheim» tilbake fra verksted. Da ble «Røsund»

seilt inn til Trondheim og hun lå til kai der til søndag 8.mai da
hun seilte tilbake til Nordland.

«Fosen» har fått midlertidig seilingstillatelse etter uhellet 30.
april. Planen er at ferja skal på Fosen Mek. i tre-fire dager i slut
ten av mai for permanent reparasjon. Da har FTL og Fjordl
Fylkesbaatane blitt enige om at «Svanøy» kan gå avløsning på
Flakk-Rørvik. «Svanøy» skal deretter til Bognes-Lødingen i
sommer for OVDS.

Tirsdag 10. mai ble «Trondheim» liggende ved Flakk fer
jeleie. En komponent måtte skiftes. Dermed var det kun en
ferjerute med «Fosen» fra formiddagen og resten av dagen. Utpå
ettermiddagen var «Trondheim» klar igjen og gikk «supplering»
sammen med «Fosen». Onsdag 11.5 var det vanlige ruter fra
morgenen.

«Fosningen» var på verksted i perioden 21. april — 28. april.
«Gripskyss» var avløser 21.-24.4 kveld og «Agdenes» var avløser
24.4 kveld - 28.4 em.

Namsos Trafikkselskap (NTS)
Mandag 14. februar i 07-tiden seilte «Namdalingen» rett over
et flere hundre meter langt slep på Lekafjorden. Det var frak
tebåten «Stor-Fosna» som var på veg sørover med et langt slep
med plastrør. Hurtigbåten fikk mye skade, begge propellene og
roret ble ødelagt. «Namdalingen» tilkalte redningsskøyta som tok
henne på slep først til Rørvik og deretter til verksted hos Moen
Slip., Kolvereid.

NTS leide inn «Bærøycruise» fra tirsdag 15.2 til avløsning på
ruta. «Namdalingen» var i rute igjen lørdag 19. mars.

Helgelandske AS
I tidsrommet 27.02-15.03 var «Lurøy» på verksted i Sandness
jøen. «Bognes» til OVDS ble leid inn til ruta Stokkvågen-Onøy-
Sleneset-Lovund.

Se www.fosen.no for detaljen
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Nordic Queen ved

levering i Ålesund

15. mai, påpasselig

fotografert av Oddgeir

Refvik

Fra fredag 18. mars og i 3 uker var «Haarek» på verksted i
Sandnessjøen for sertifisering. «Bognes» gikk avløsning mellom
Sandnessjøen —Stokkvågen —Træna. «Bognes» kunne ikke anløpe
Selvær slik at de var uten ferje disse ukene.

Fra 10.04 og i ca. 14 dager var «Petter Dass» på verksted i
Sandnessjøen. «Løkta» var avløser på Nesna-Levang.

I slutten av februar leide Flelgelandske «Skogøy» hos OVDS
til ruta Sandnessjøen - Vega en kort periode mens den vanlige
båten var på verksted. «Skogøy» gikk i retur lørdag 26.februar fra
Sandnessjøen til Svolvær.

Nordtrafikk AS

14. februar kom «Møysalen» til Kaarbø-verkstedet i Flarstad for
diverse arbeid. Tirsdag 15.2 ble observert i dokken på verkstedet.
OVDS-ferga «Rødøy» ble innleid som avløser.

Ytterøy II fotografert ved Levanger

19- april 2005 av Arne Sognnes

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Ferja «Ørnes» var på verksted ved Ramsund Orlogsstasjon i be
gynnelsen av mai. Verkstedet der hadde ledig kapasitet.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
Nye «Fjordkongen» og «Fjorddronningen» avgikk Omastrand
lørdag 26.februar kl. 10.00. Om lag Id. 11.55 fosset begge nor
dover leia ved Sotrabrua på veg til Kristiansund som var første
stopp. Båtene passerte Måløy 15.00.

Båtene hadde et kort stopp i 17.15-tiden ved Skansekaia (hurti
grutekaien) i Ålesund. De var fremme i Kr.Sund i ca. 19.00-tiden
på kvelden Søndag 27.februar fortsatte seilasen fra Kristiansund
til Harstad. Båtene ble observert da de passerte Rørvik kl. 12.30
denne søndagen.
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Mandag 28. februar var det seiling fra Harstad til Tromsø.
Torsdag 3. mars var «Fjorddronningen» i Harstad på formidda

gen og kjørte flere testturer i havnebassenget utenfor Harstad.
Begge nybyggene ble døpt ved kai på Prostneset i Tromsø lørdag

5. mars kl. 12.00. Lørdag 12.mars var nybåtan på visningstur på
stoppestedene i ruta Harstad-Finnsnes-Tromsø.

Rutestart 17. mars for «Fjordkongen» og 18. mars for «Fjord
dronningen».

TFDS hadde bestilt ny samfunnsbåt til Kvænangen for levering i
mai 2005. Brødrene AA i Hyen har bygd båten, en karbonkata
maran som skal fungere som ambulanse/passasjerbåt.

Båten har plass til 50 passasjerar og kan ta med 15 europaller
i lasterommet. Båten skal kunne ta med en sykebil på akterdekk.
Rutefart er 25 knop.

Båten ble sjøsatt i Hyen i slutten av april og får navnet
«Kvænangen». Båten gjelde nordover frå Hyen onsdag 11. mai.
Dåp var planlagt 20. mai på Skjervøy.
Reiseruta nordover:

Avgang Hyen 11. mai til Måløy. Sjøtester 12. mai på Stadt og til
Fosnavåg på ettermiddagen. Låg i Fosnavåg 12. mai i 16.00-tida.
Seilte fra Fosnavåg 12. mai på ettermiddagen via Kristiansund
for bunkring og videre til Rørvik om kvelden.

13. mai seilas Rørvik —Tromsø.

«Fjordkongen II» ble solgt til Saudi Arabia 2. februar. Båten lå en
periode i Tromsø før de nye eierne tok båten sørover.

«Fjordkongen II» avgikk Tromsø 23.februar om kvelden.
Båten ble observert sørgående ved Sandnessjøen 24.februar i
03.30-tiden. Hun var innom Ålesund 24.2 på ettermiddagen og
19 timer etter avgang passerte båten Bergen (i leia ved Sotrabrua)
på veg sør til Høylandsbygd. Hos Eide ble båten låstet om bord
i «Eide Transporter» som fraktet henne til Malta. Derfrå gikk
turen videre til Egypt på egen kjøl. Båten har nå fått navnet
«Alnafatha» av Jeddah.

Nye «Fjorddronningen» innført 21.01.05 i NOR.
Nye «Fjordkongen» innført 25.02.05 i NOR.

Gamle «Fjorddronningen» innført i NOR 15.10.04 som
«Fjorddronningen II».

Gamle «Fjordkongen» omdøpt «Tromsprinsen» og omreg.
I NOR 05.01.05

Gamle «Fjordkongen II» slettet i NOR 25.02.02 som solgt
til Saudi-Arabia.

«Tromsprinsen» ligger i opplag i Tromsø og «Fjorddronningen
II» lå opplagt i Harstad inntil hun kom til Tromsø 25- april.

Bjørklids Ferjerederi (BF)
Gode gamle «Jæggevarre I» har lagt lenge i opplag på Lyngseidet.
Nå er hun solgt til Komorene som er ei lita øygruppe utenfor
Afrikas østkyst. Kjøperen er en pensjonert yrkesmilitær på Ko
morene. De nye eierene har tenkt og benytte ferja som fraktebåt
mellom øyene i Komorene, naboøya Madagaskar og evt. det
afrikanske kontinentet.

Ferja gilde fra Lyngseidet 13. april til Skjervøy for et kortere
verkstedsopphold. Ferden videre gikk til Egersund hvor forventet
ankomst var ca. 10. mai og derfrå via Marseilles til Komorene.
I Marseilles lastes gamle biler og utstyr om bord. Dette bidrar
til finansiering av turen. Fra Egersund via Marseilles går turen
rundt Gibraltar, gjennom Middelhavet, Suez-kanalen og sørover
langs østkysten av Afrika til Komorene. Fra Egersund og frem er
seilingstiden beregnet til 47 døgn.

Avgang Skjervøy 30. april. Passerte Tromsø 30. april 24.00
Passerte Tjeldsundet nord av Lødingen 2. mai i 10.30-tiden
Passerte Brønnøysund 3.mai ca. i 16.00-tiden. Ferja ble observert
av «Nordkyn» ved 1800-tiden da dei var to timer sør av Brøn
nøysund i rute nordover. Ankom Skipshuggeriet i Stoksund 5.
mai i 15.15-tiden Passerte Sognoksen lykt (sør på Sognesjøen)
lørdag 7. mai kl. 19.25 på veg syd. Til Rubbestad-neset 8. mai
på morgenen og låg der til 10. mai em. Til Egersund 10. mai
kl. 24.00.

m.m.

Vi tar med siste oppdatering fra skipsmegler Magne Risa:
Nytt navn er «Shissiwani-2» av Mutsamudu på øya Anjouan av
republikken Comorene i det Indiske Hav. Eier en nylig pens
jonert kokk, Sourette Misbahou.

Nytt navn på ferja blir «Shissiwani-2».

Ferja blir liggende i Egersund noen uker for klargjøring
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20. mai, på vei mot varmnere
farvann. Foto AlfJ Kristiansen
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Han har arbeidet hele livet og spart og spart. Nå i pensjons
alderen har han endelig litt penger til å kjøpe en båt.

Men han har ikke penger ennå til bunkers. Vi ligger her og
venter på at han skal få lån eller framskaffe på annen måte ca
160.000 NOK slik at vi kan fylle litt diesel på tankene og betale
regningene før vi drar fra Egersund. For tiden installerer vi en
ny platekjøler for de store temperaturene i Rødehavet og langs
Afrikas kyster. Installering av sikkerhetsutstyr og ny SSB radio,
ny GMDSS VHF, mm.

4 comorianere jobber på spreng og kjemper med det kalde
klimaet vårt. Men det går bedre her i sør enn der nord..

Connex FFR

«Hasfjord» var på verksted ved Tromsø Skipsverft i tiden 18.
april kl. 17.50 - 4. mai. Hun ble slippsatt 19. april. Ferja forlot
Tromsø 4. mai.

FFR leide inn «Røtinn» fra OVDS fra 17.4 som avløser. Hun

passerte Tromsø 17.4 kl. 18.25 på nordg. til Finnmarka. «Rø
tinn» gikk sørover forbi Tromsø 4. mai til Svolvær på verksted i
starten av mai.

Gamle hurtigruteskip
«Kong Olav» ble 2. mai observert ved Son Island, Myanmar i
Thailand. Under tsunamien lå skipet i Ranong i Thailand. Ski
pets hjemmehavn er fortsatt Bangkok. Eier er Andaman Club
Co Ftd.

«Polarlys» eies i dag av Mercy Ships i USA. Hele dørken på
salongdekket må skiftes. Skipet sliter også med mye rust. Disse
to tingene har medført at skipet nå ligger i opplag i Mobile,
Alabama. Her har det ligget siden 15. feb. i år iflg. Mercy Ships
sine hjemmesider.

Ny Hurtigruteterminal i Bergen
Tirsdag l.mars åpnet den nye Hurtigruteterminalen i Bergen.
«Nordkapp» var første «offisielle» hurtigrute som tok i bruk
den nye terminalen som ligger på Nøstet. Mandag 28. februar

OVFD har i vår innle

det kystcruise i regi av

Kystopplevelser og vil i

så måte åpne opp et nytt
marked. Vakre Lofoten

for inngående til Bergen

6. mai, tatt av OleJakob

Dingen.

hadde «Nordlys» anløp av Frieleneskaien som siste hurtigrute
før flytting til ny kai.

Grunnet begrenset kapasitet ved flyplassen i Kirkenes, blir anløp i
Båtsfjord sløyfet tirsdager på nordgående i perioden 03.05-30.08.
Dette medfører tidligere ankomst til Vardø,Vadsø og Kirkenes
på nordg.

Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
«Nordnorge «, Vårcruise Oslo-Stavanger-Bergen

Søndag 17. april kl. 1300 var det avgang fra Oslo. Mandag 18.
april var det stopp i Fysefjorden og Stavanger før skipet kom til
Bergen tirsdag 19. april kl. 07.30

Etter nesten to dager i Bergen var «Nordnorge» tilbake i hurti
grutefart onsdag 20. april kl. 20.00.

Utpå dagen tirsdag 19. april forhalte «Nordnorge» fra Hur
tigrutekaien til Laksevåg Verft og tilbake derfrå ved 1700-tiden
onsdag 20. april og gikk i rute nordover om kvelden.

Siden onsdag 22. september 2004 har «Lofoten» vært avløser for
«Nordnorge». Onsdag 20. april fikk den avløsning i Bergen da
«Nordnorge» var tilbake.

Kong Olav som thailandsk, via Frode Folkestad
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Ved 16.30-tiden onsdag 22. april forhalte «Lofoten» til Bryggen
i Bergen. Der lå hun frem til avgang fredag 22. april kl. 18.00 da
hun startet «Vestlandscruisene».

Hver fredag i tidsrommet 22. april - 27. mai og 2. september
skal «Lofoten» seiler cruise i Vestlandsfjordene. Det blir besøk i
Lysefjorden, Hardangerfjorden og Sognefjorden m.m.

Sørgående seilas går fra Bergen hver fredag og nordg. seilas går
fra Bergen hver mandag.

I tidsrommet 3.-9- juni seiler «Lofoten» tur Bergen - Bodø
via Sognefjorden. I tidsrommet 26. aug. — 1. sept. går turen i
motsatt rekkefølge.

Hver fredag i perioden 10. juni - 19. august er det avgang fra
Bodø for cruise på Helgeland og i Lofoten.

Se www.kystopplevelser.no for flere detaljen

OVDS har besluttet at «Nordkapp» skal til Chile/Antarktis
høsten 2005 / vinteren 2006 og høsten 2006 / vinteren 2007.
OVDS har inngått avtale medTFDS om leie av «Nordstjernen»
to «sesonger» til bruk som avløser.

«Nordkapp» avslutter seilasen i Hurtigruten i Bergen 26. sep
tember. I tidsrommet 30. sept. - 12. oktober seiler «Nordkapp»
på Østersjøcruise fra/til Oslo. Skipet seiler fra Oslo 30. sept. og
skal innom Rønne, Stockholm, Tallin, St. Petersburg, Helsinki,
Riga, Gdansk og er tilbake i Oslo 12. oktober. Fra Oslo seiler
skipet til Ushuaia, hvor første tur går 11.november.

Også «Nordnorge» skal til Antarktis og gjør som vanlig et
cruise fra Bergen til Las Palmas. Turen starter fra Bergen 30. sept.
og skipet er innom Oslo, Sandefjord, Ostende, Cherbourg, La
Rochelle, Santander, La Coruna, Lisboa, Funchal, Arrecife, Sta.

Cruz før turen avsluttes på Las Palmas 1. oktober. Fra Las Palmas
seiler skipet til Buenos Aires.

Første cruise går fra Buenos Aires 17. oktober via Falklandsøy
ene, Sør-Georgia, Antarktis og avsluttes i Ushuaia 5. november.
Deretter starter «Nordnorge» på de vanlige cruisene Ushuaia
— Antarktis — Chile og motsatt.

Søndag 27. februar på morgenen sør av Ørnes, skjedde det en
arbeidsulykke om bord i «Nordkapp» i forbindelse med testing
av mob-båter. Hurtigruta snudde og gikk tilbake til Ørnes. Kl.

22.00 samme kveld seilte «Nordkapp» sørover fra Ørnes forsinket
til Rørvik mandag 28.02 kl. 0913-1000, Ålesund 01.03 kl. 0000-
0015 til Bergen 01.03 Id. 14.30. Alle andre anløp ble innstilt.

«Narvik» gikk ut av rute i Harstad 23.04 og var tilbake i rute
fra Tromsø 27.04 på sør. Hun var på Kaarbøverkstedet for div.
arbeid.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
«Nordstjernen» lå i vinteropplag ved Fiskerstrand Verft i Ålesund
fra 23.09.04

Det blir sommercruise på Svalbard også i år. TFDS har nå
inngått avtale med OVDS at gammeldama skal gå avløsning i
Hurtigruten fra høsten 2005 og høsten 2006 når «Nordkapp»
skal til Chile / Antarktis.

Før sommercruisene på Svalbard starter 16. juni fra Longyear
byen, skal «Nordstjernen» i perioden mandag 13. juni — torsdag
16. juni på spesialcruise for lokalbefolkningen på Svalbard. Pro
grammet 13.-16. juni er slik for «Nordstjernen»:

Mandag 13. juni avg. Longyearbyen. Skipet seiler først til
Forlandsundet, en tur innom St.Johnsfjorden og så sørover mot
Hornsund. Ferden går videre innom Calypsobyen, Bellsund/Van
Keulenfjorden før skipet går i retur mot Isfjorden og Longyear
byen. Torsdag l6.juni ank. Longyearbyen.

«Midnatsol II» ligger fortsatt i opplag ved Fiskerstrand Verft.
Hun oppgraderes til erstatningsskip i vintersesongen. TFDS er
også i arbeid med alternativ anvendelse av sine hurtigruter om
vinteren.

Mandag 14. mars gikk «Midnatsol» ut av rute på sydg. i Trond
heim. Hun var tilbake i rute på nordg. fra Trondheim torsdag
17. mars. De dagene hun var ute av rute ble tilbrakt ved Fosen
Mek. for div. maskinarbeid samt montering av badestamper ute
på toppdekket.

«Polarlys» gikk i vanlig rute fra Bergen mandag 18. april. På
reise nordover oppstod det maskintrøbbel og skipet sløyfet anløp
på strekningen Rørvik-Bodø torsdag 21.april. Skipet gikk til kai
i Bodø 21.04 og alle anløp på nordg./sydg. Nord for Bodø ble
kansellert. Skipet var i rute igjen 27.04 fra Bodø på sørg.

SKIPETNR. 2 - 2005

Det ble ingenting av North
Atlantic Lines, detpåtenkte
samarbeidet mellom Smyril
Line og Fjord Line. Smyrils
Norröna kom tilbake med

anløp av bergenfra april.
Her er skipetfotografert av

OLeJakob Dingen 6. mai
for utgåendefra Bergen.
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Color Line

På formiddagen søndag 8. mai etter «utlossing», forhalte «Kron
prins Harald» til Sørenga for vedlikeholdsarbeider. I rute igjen
14. mai fra Oslo.

28. februar ble «Prinsesse Ragnhild» tatt ut av rute i Kristiansand.
Hun avgikk Kristiansand 1. mars til Fredricia Skipsverft i Dan
mark for diverse oppgradering. Skipet skulle ha et verkstedsop
phold på 6 uker. Etter verkstedsoppholdet skulle skipet vises fram
i Danmark, Stavanger og Bergen før rutestart.

20. april kom «PR» til Kristiansand fra verft i Danmark. 22.
april kl. 19.30 seilte skipet fra Kr.Sand til Stavanger hvor hun
ankom på morgenkvisten lørdag 23. april. Her ble det arr. Åpent
skip ved kai. Lørdag kveld kl. 22.00 kastet hun så loss og gikk
nordover til Bergen.

Color Line har annonsert oppstart av ny rute Bergen — Stavanger
- Hirtshals 27.april fra Bergen. Lørdag 23. april var skipet i
Stavanger og det ble arrangert åpent skip.

Søndag 24. april ankom «Prinsesse Ragnhild» til Bergen i
06.20-tiden. Hun gikk til kai på Bontelabo. Det ble arrangert
åpent skip ved kai mellom 12-17.

Om kvelden 24. april forhalte «PR» fra Bontelabo via Vågen
til Dokken. Mandag 27. april var det så forhaling i 09.00-tiden
fra Dokken til Hurtigrutekaien og «Jomfrutur» kl. 13.00 fra
Bergen til Hirtshals.

«Skagen» har ligget i ro ved Framnes Verft i Sandefjord. Nå er
hun solgt til egyptiske interesser. Skipet er omdøpt til «Fedra»,

Color Line åpnet sin nye Danmarksrutefira Vestlandet 27. april; her er Prinsesse Ragnhild på vei utfra Bergen på sin første regulere tur.

1 «

Foto Helge Sunde.

c/s 3EBG2, Flagg: Panama. Avgikk Sandefjord 19/5 kl. 0700
iflg. losbestilling til Marokko. Skal visstnok inn i ruter i Mid
delhavet, både med passasjerer og roro-laster. Samme rederi
kjøpte også hurtigbåten som lå i Frederikshavn og var planlagt
innsatt mellom Moss og Danmark. Egypterne har også inspisert
«SAGALJORD» i Horten.

Fjord-Line
«Fjord Norway» var i Fredrikshavn i vår for ettersyn. Da var ruta
innstilt en ukes tid.

«Jupiter» var på verksted i Fredrikshavn i perioden 13.-18.
mars.

Smyril Line
«Norrøna» tok opp igjen seilingene sine på Bergen søndag 24.
april på morgenkvisten.

«Logos Hope» ex. «Norrøna I, Norrøna»
Misjonskipet «Logos Hope» lå fortsatt i København 9.oktober
2004 i påvente av verksted / ombygging.

1. februar 2005 kl. 08.30 forlot skipet København for en 12-
dagers tur til Montenegro, hvor hun skal bygges om for sin nye
rolle som misjonskip. «Logos Hope» har lagt i København i 10
måneder nå før hun seilte avgårde.

Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfor
drer flere til å sende oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter og
ferjer, nye som eldre.

Seiler for DLDS mellom Harwich-Cuxhaven.

Redaksjonen avsluttet 21.05.05, EF
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Fonntind ble i januar solgt til BalestrandMarine AS, Stamnes i Osterfjorden,
Hordaland, og skiftet navn til Imperator.
Båten er nå på I 150 tdw, bygget i 1965 på

X Båtservice Verft i Mandal som Lutro.
<fv  -j Den er her tatt i Sortlandssundet 10. april
 j av Per Rydheim.

www.mamut.com/skipsfotonord

\ /år danske korrespondent Bent Mik-
* , V kelsen har fanget opp Euro Fjord av

1 , Tønsberg i dansk havn, en av flåtens
veteraner som skriver eg tilbake til 1962,
da den ble levert fra Westermoen i Man-

dal som Hippo. Skipet het sist Trolltind og
, ble overtatt i fjor av Euro Ship AS ved

meglerfirmaet driver i dag I I skip.
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Det tyske containerskipet Tucana ble i
april overtatt av Fredo
cean AS (Asmund Fred
heim), Austrheim, og re
gistrert på St Vincent som
Heimglimt. Skipet er på
4000 tdw, bygget i 1985
av Schiffswerft Heinrich

Brand, Oldenburg, som
Lisa Heeren.

Det fortsetter på TC
til CoNor Line mellom

Vestlandet og Hamburg/
Bremen. Fotografert i
Bergen av Arne Egge

Misje Bulk AS ved Nisje Rederi AS,Bergen, har det siste året kjøpt til
sammen fem søsterskip fra irske Arklow
Shipping Ltd. Det dreier seg om skip på
4245 tdw, bygget i 1992 av Ferus Smit i
Foxhol, som skal inn i befraktning hos
Strand Shipping i Mo i Rana.

Her ligger Strami i Sharpness 12. mai
2005. Foto Peter Tarski
www.riversea.freeuk.co

Wilsons gamle Kambo fra Ørens Mek Verksted i 1 971 som Narvik liggende i Douala, Vest-Afrika, i april 2004 har en norskHadrian av Nampo, liggende i Zadar 19. april i år. fortid som Fanafreeze av Bergen, bygget på Ørskov i 1969 som
Foto Milko Kronja, www.riversea.freeuk.co Icecap og innkjøpt i 1981. www.riversea.freeuk.co
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I august 1 965 kom Disa avPorsgrunn til Glomfjord
fra Barcelona og låstet
deretter dolomitt i Ham

marfall i Sørfjorden, nord

for Bodø, for hjembyen.
Harald Fevang fra Sande
fjord var med ombord tok
dette bildet i Hammarfall.

Disa hørte til rederiet Chr

J Reim i Porsgrunn, som
frem til 1970-tallet drev

en betydelig flåte vesentlig
i europeisk og transatlan
tisk fart.

Familien eide også Pors
grunds mek Verksted, og
samtlige av rederiets skip

var også bygget hjemme på
PMV. Blant disse var Disa,

levert i juni 1959, som en shelter-decker
på 4688 tdw, men vel egentlig beregnet

på bulklaster.
I 1970 haddI 1970 hadde Reim hele ti skip, alle med

navn som begynte på D, og var en relativt
betydelig arbeidsgiver, spesielt for sjøfolk
i Grenlandsområdet. Disa ble

av kapteinene F Waage og Edvard Wedøy,
men i hjemmefart kom

terhvert til å gå på omgang i flåten
Ser en på fartsmønsteret, så var det en

awekslende fart; gjerne mellom Skandi
navia og Middelhavet, med en og annen
transatlatisk reise, gjerne på

sommersesongen. Naturlig nok var det
hyppige anløp på Herøya. Mannskapet på
et skip som Disa talte rundt 20 mann.

Disa ble solgt i august 1972 til Erika
Shipping Co i Panama, med Alvar Olsson
i Varberg som reder og endret navn til
Edisa. Den må ha vært rederens største

skip. To år senere ble den solgt i Mel
lom-Amerika og seilte under navnene
Calypso Trader, Spirit of 77 og igjen Calypso
Trader.

Den 21. juli 1978 sprang den lekk og
gikk til bunns i det østlige Middelhav på
reise fra Crotone til Basrah med sodium

tripolyfosfat i sekker. Arsaken var lek

kasje i rom 2 som deretter sprengte
maskinromsskottet. Mannskapet på 19
kom seg vel i båtene og ble reddet.

Reims «småskip» ble solgt på 70-tallet,
og rederiet fikk i 1978 levert Panamax-
skipet Dixie.
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