


Utgivelsesplan 2008:
Nr 3 utkommer 1. oktober - deadline 1. september

Nr 4 utkommer 15. desember - deadline 1. november

Redaktør Dag Bakka jr
Red adresse Haugeveien 31,5005 BERGEN

Faste medarbeidere:

Per Alsaker, Leif K Nordeide, Alf J Kristiansen,

Utgitt av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Årgang 34 - Nr 2 - Utgave 1 26

Utgitt juni 2008 - Opplag 1.700 ex

Shipet

E-mail: dbakka@online.no

ISSN 0333-2683

Frode Folkestad

Regelmessige møter hver
første tirsdag i måneden kl 1900,

unntatt i tiden juni-august
Sted: Stiftelsen Haugesjøen,

Kortanes i Haugesund.

Tel 55 95 10 02
Møtested:

Norges Fiskerimuseum, Bontelabo

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund

iren-hu@online.no
Møtested Ålesund Skipperforening

hvor ikke annet er nevnt

Møte 2. torsdag i hver måned kl 1 900
Møtested: Kristiansunds Skipperforening

Formann Alf Johan Kristiansen

Formann Per Albert Lund

Formann Magne Hungnes

Formann Eivind Rodlie

NSS-Haugaland

Tel 52 81 50 98
alf-kri@online.no

NSS-Bergen

tel 70 15 44 26

Nordmøre

tel 905 48 037

Se møteprogram
www.skipet.no

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme
interessen for skip, skipsfart, maritim historie og miljøer.

Medlemskap koster kr 300,- (+ tillegg kr 50,- for medlemmer bosatt utenfor Norge)
inklusiv fire numre av SKIPET.

NORSK 1973

SKIPSFARTSHISTORISK Formann:

SELSKAP Terje Nilsen Sverdrupsgt. 33 4007 STAVANGER
Tlf. 51 56 22 56 tnil4@broadpark.no

Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN „ , ,
„ , . _ Generalsekretær:
Bankgiro 5205.20.40930
n ____ no oo/ion Einar Sæter Chr. Bræins gate 3 6508 KRISTIANSUND NPostgiro 7878 06 36482
(IBAN) N077 0636 482 Tlf' 71 67 48 87 einars@adsLno
BIC (Swift-adr): DN BANK ra Kasserer:

Organisasjonsnr, 984 337 655 Leif K Nordeide Østre Hopsveg 46 5232 PARADIS
Tlf. 55 91 01 42 leif.nordeide@c2i.net

Innhold
Årsmøtet 1
Horisont 4

Observasjoner 6
Malmskipene 10

Forsidebildet:

Møte mellom dronninger; Queen of

Scandinavia og Queen Victoria.

Foto Helge Sunde

Dampskipet Bodø 18
Hurtigruten - OVDS 26
Angrepet på Kristiansund i 1 808 32
Galleri dampskip 38
Drivgods ,4. 40
Jeg fant, jeg fant 44
Organisatorisk 45
Røkesalongen 50
Nytt og gammelt på kysten 58
D/S Stord tilbake 60

Lokalavdelinger

NSS-Østlandet
Formann Einar Onsøien

tlf 33 05 80 58
email: soennon@online.no

Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.

Sør-Rogaland
Formann Jan Olav Wold

jan.wold@lyse.net
månedlige møter



Nok et årsmøte i NSS er tilbakelagt,denne gang i Trondheim. Byen
med omegn er i ferd med å få et eget
lokallag av NSS. I den anledning ble
det besluttet at vi skulle legge årsmøtet
til byen. Vi håper med dette at lokal
laget har fått et løft og en inspirasjon til
videre arbeid med sitt lokallag. Herved
oppfordres alle medlemmer og skips
fartsinteresserte i Trondheim og omegn
å støtte opp om sitt lokallag.

Arrangementet ble lagt over to dager
- lørdag 7 og søndag 8 juni - innlagt
med omvisninger og sosialt samvær.
Været var også denne gang på vår
side med flott sommervær. Rekordstort

oppmøte med 69 deltakere, noen med
følge. Opprinnelig var det 72 påmeldte
pluss to gjester, men noen meldte avbud.
NSS Nordmøre hadde desidert størst
andel medlemmer til stede. Ellers hadde

vi besøk av medlemmer fra det ganske
land fra Mandal i sør til Brønnøysund i
nord.

Vi hadde beregnet et oppmøte på
maksimum 70 deltakere. Trodde dette

var mer enn nok plasser. Dette viste seg
ikke å holde stikk og vi måtte dessverre
avvise noen interesserte.

Lørdag startetvi opp med omvisning
ved skipsmodelltanken ved Marintek/
NTNU. Avgang fra hotell Royal Garden
klokken 09 med buss. Vårt medlem Per

Hallvard Kjærvik var sjåfør og ansvarlig
for transport av medlemmene. Turen opp
til Marintek/NTNU gikk via ubåtbunkeren
Dora/Trondheim Verft og tilliggende
havneområder. Videre gikk turen opp til
Persaunet hvor tyske ubåt mannskaper
var innkvartert i krigsårene.

På Marintek/NTNU ble vi møtt av

senioringeniør Egil Jullumstrø, professor
Knut Minsås og Hans Jørgen Rambech.
Omvisningen startet med et foredrag
av Minsås om den første utforsning av
hydrodynamikk, samt et innklikk i his
torien til modellprøvetanken. Deretter
omvisning i anlegget med slepetanken,
havlaboratoriet, snekkervekstedet hvor
man lager modellene og kavitasjons
tunnelen. Seansen ble avsluttet med at

våre tre kyndige guider fikk overlevert
årsmøtets plakat i glass og ramme som
takk for interessant omvisning.

Utenfor anlegget stod bussene klar

®

Trondheim - teknologi og tradisjoner

for å ta oss ned til restaurant «Fru Inger»
for lunch. Restauranten ligger på Fosen
kaia i Kanalhavnen. Som navnet tilsier, er
restauranten oppkalt etter den tidligere
rutebåten av samme navn. Herlig fiske
suppe med tilbehør stod på menyen.

Langs med Fosenkaia lå flere vete
ranbåter av ymse slag og forfatning. Det
var ikke lenge før flere medlemmer var
ute med sine fotoapparat for å forevige
synet.

Planen var at vi etter lunch skulle se

Trondheim fra sjøsiden. Dessverre måtte
vi avlyse denne grunnet arbeid i kanale
ne. I stedet ble det en spasertur i samme
område ledet av byantikvar i Trondheim,
Gunnar Houen. Turen gikk langs den
historiske del av Nidelven, langs bryg
gene, opp til den gamle bybru, over til
Bakklandet, nedover til TMV-området,
over Blomsterbrua og endte til slutt opp
ved Trondheim Sjøfartsmuseum. Vi fikk
med dette en flott innføring i Trondheims
historie.

Vår dyktige guide Gunnar Houen fikk
ved turens slutt overrakt föreningens
plakat i glass og ramme av framtidig
formann i lokallaget i Trondheim, Gaute
Myhre.

Trøndelag Folkemuseum Sverres
borg åpnet Trondheim Sjøfartsmuseum
for oss. Her ble det sosialt samvær for

medlemmene med «båtpreik» og diverse.

Gaute Myhre takker byantikvar Gunnar Hauen etter lærerik byvandring.
Foto: Dag Bakka jr.

Pust i bakken ved bryggene
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Formann Terje Nilsen ønsker velkommen

Godt å få litt hvile etter lang spasertur i
sommervarmen!

Klokken 19:15 var vi samlet i Trond

heim Sjømannsforenings lokaler for
middag. Det ble servert skipskost med
gul ertersuppe som forrett og erter,kjøtt
og flesk som hovedrett. Det hele ble av
rundet med dessert og kaffe avec. Som
hør og bør en slik stund, taler ble holdt
og sanger framført med Per H. Kjærvik
som forsanger. Stemning var høy og vi
håper medlemmer og følge hadde en
trivelig kveld i et maritimt miljø.

Samme kveld fikk vi et nytt æremed
lem i NSS - Per-Erik Johnsen, Oslo.
Dette etter forslag og ønske fra NSS
Østlandet. Per-Erik Johnsen blirbeskre

vet som en meget raus og hjelpsom
person som har hjulpet mange medlem
mer gjennom mange år med bilder og
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Fløy stemning i Sjømannsforeningen

Ved hovedbordet skimtes blant andre Per Fl Kjærvik, Terje Nilsen og Leif Nordeide

annet. Per-Erik har vært medlem i NSS om en del saker som vi mente var viktige
i lang tid og er blant «den harde kjerne» for generalförsamlingen. Se forøvrig
i vår förening. Han vil bl.a være kjent referat. Generalförsamlingen ble erklært
for våre medlemmer gjennom boken hevet klokken 11:55.
«Skipsfarten på Oslo - bilder gjennom Det ble opplyst at årsmøtet 2009
50 år» som er forfattet sammen med vil være i Stavanger i begynnelsen av
Erik Jacobsen. juni måned. Merk av på kalenderen al-

Han var ikke seiv tilstede ved årsmøtet lerede nå!

og diplomet ble på vegne av ham over- Vi takker alle deltakerne for oppmøte
rakt til Ragnar Iversen, NSS Østlandet. ved årsmøtet i Trondheim 2008 og håper
Vi gratulerer Per-Erik Johnsen med dere hadde en hyggelig og interessant
hedersbevisningen. opplevelse. En stor takk til arrangements-

På søndagen stod kun en post på komitéen med Einar Sæter i spissen for
programmet: Generalförsamlingen. Mø- et flott gjennomført evenement.
tet startet klokken 10 med 41 medlem- Ønsker også Trondheim lykke til vi
mer tilstede. Etter innledende velkomst dere i arbeidet med lokallaget. Vel møtt
av formann, ble årets generalforsamling neste år i Stavanger!
gjennomført under kyndig ledelse av vårt Terje Nilsen
medlem Jørgen Strand som møteleder.
Hovedstyret ved Einar Sæter orienterte

Jørgen Strand/Dyre Halse takket for maten

n — r;

\[d T ijyl R. ftM- lk*T’'

 >Uy|; . j ij jH
LjB * j *** ' jftj

Is

gRaf 'W<,

—Æ’ _—;— 1



I løpet av sommeren vil Norsk Skipsfarts overlatt til Nettstudio i Kristiansund, etter lokalforeningene.historisk Selskap få sin nye nettside i virk- føringerfra Hovedstyret. Vi ønsket at den nye Nettstedet vil også få et eget forum, men
somhet. Dette skjer fire år etter at nettstedet nettsiden skulle fremstå som mer dynamisk om dette skal kunne hevde seg, så trengs en
kom i sving 1. februar 2004, med Terje Moen og innholdsrik, som et supplement til med- betydelig samordnet innsats,
som primus motor og webmaster. Hjemme- lemsbladet SKIPET. Vi har inngått avtale med Lardex i Sande
siden ble av stor verdi for rekruttering av nye Den oppdaterte siden vil få de samme res- fjord om å stå som webmaster for siden, dvs
medlemmer og fikk etter hvert en betydelig surser som før - skipslister, forlis, rederiflagg foreta jevnlige oppdatering, være behjelpelig
innhold, skipslister og forlis lagt ut av Per og billedgallerier. I tillegg vil siden kunne bru- med å legge inn nytt stoff, mm.
Alsaker og Arne Tandberg, og skorsteins- kes for publisering av fremtidige prosjekter,
merker og rederiflagg av Sverre Mo. som verftshistorie eller rutefart. For NSS er den oppdaterte hjemmesiden et

Med årene ble det behov for en oppdatert Lokalforeningene vil bli viktige for opp- stort løft. Vi mener likevel at det er nødvendig
nettside, og siden Terje Moen ikke lenger datering av hjemmesiden, med publisering for å kunne utvikle Selskapet videre og gi mer
hadde kapasitet til å delta, ble arbeidet av møteprogram, referat, bilder fra møter «value for money» for medlemmene.

KMM%©M/T)©&/æ)®

Generalsekretær Einar Sæter redegjør for generalförsamlingen

Den harde kjerne - også katt«hard core-båtologene».

og utflukter, dessuten kanskje også lokale
saker av interesse. Det kan være en god idé
å utpeke en egen webansvarlig i styrene i
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Ijuni kom meldingen om at vernepro- i fangst til rundt 1972. Etter langvarige er nærmest blitt en tradisjon åsjektet for damptråleren Borgenes opplag ble den ført til Trondheim i 1989, ImJ arrangere felles utflukt med ve
er gitt opp. Utfordringene ble større enn men ble oppgitt syv år senere. I siste teranbåter fra Bergen til øykommunen
den svinnende gruppen av entusiaster øyeblikk ble den reddet fra opphogging Austevoll 2. pinsedag, som iår fait 12.
kunne makte. i Stokksund og slept til Kristiansund, mai.

Borgenes ble bygd i Canada i 1942 men arbeid og kostnader med å får den
som eskortetråler HMS Cailiff, bygd shipshape har vært uoverstigelige.
om til tråler i Kristiansund i 1947 og var

SKIPET NR. 2 - 20084

Fjordabåttur til Møgster 2. pinsedag. Foto Ftaratd Sætre

Denne gang gikk turen til Møgster, et
lokalsamfunn lengst vest mot havet. Fire
båter deltok: dampskipet Oster, lokalbå
ten Granvin og sjøbussene Midthord
land og Bruvik. Det var så godt som full
på samtlige båter som hadde en rekke
stopp på turen fra Bergen. Møgster med
sine om lag 70 innbyggere ble nærmest
«overbefolket» denne dagen da rundt
600 passasjerer strømmet i land.

Og igjen har eierene av de ulike
veteranfartøyene vært med å formidle
kystkultur og samferdselshistorie i prak
sis. Dette er noe av gleden med å bruke
sin fritid på de gamle fjordabåtene. Så
får vi håpe at det offentlige og andre ser
verdien i dette arbeidet og bidrar på det
økonomiske plan.

Nå er det trolig ingen vei tilbake. Dess
verre. Foto Alf J Kristiansen, 9. juni 2008
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  et er rekordmessig aktivitet vedI norske skipsverft; de fleste med
fulle ordrebøker godt inn i 2010.Selv om
det ikke lenger bygges skrog i Norge,
synes ikke dette å ha gitt utslag i virk-
somheten, hvor store mengder norske
og utenlandske underleverandører gjør
sitt beste for å overholde produksjons-

februar, fotografert av Gunder lande
Sandersen, med tre skip under bygging
for Farstad Shipping ASA i Ålesund.
I midten ligger Far Searcher, en stor
supplybåt av typen UT751 E, til venstre
søsterskipet Far Seeker og til høyre et
ankerhåndteringsfartøy av typen UT71 2L
Far Sabre.

Ved Fjellstrand AS på Omastrandi Flardanger har utrutsning av
offshoreskip tatt over fra hurtigbåter i f
aluminium. På dette bildet fra 19 mars i

år, tatt av Ole Jakob Dingen, ser vi nye
Miljødronnlngen til Kurt Oddekalvs Nor-

|



6 SKIPET NR. 2 - 2008

Bilfergen Hidrasund ( Ferje/LHHI/113
brt./1972) sett i rute mellom Klokkarvik
°g

13.mars 2008. Coasteren er registrert i
Flekkefjord, men siden mars d.å. med *..*•
teknisk drift ved InterMarine, Farsund.

Navnet Ingeborg Pilot viser lil Inge- m . J
borg Ommundsdatter (18241904) som rf,
vinteren 1852 var tjenestepike på Varnes '
fyr. I full storm dro hun, mot alle gode

råd ut og loset britisk D/S Neptune inn _ ... / f ' f.. -r—,
til mente f = 1

Øverst:



Tråleren Kirkøy (hygd 1976 Eidsvik) under slep av Chanko i Tjeldsundet 28 april, fotogrtafert av Arne Sognnes. På vei til opphugging i Stokksund?

Nesebuen av Mandal ( Fiskefartøy/
LDUR/207 brt./1966/VA90LS/ex Egil
Junior02, Veidar 195) observert 1. påske
dag 2008, da beliggende ved kai i Båly,
Lindesnes.

Adella av Farsund (Galeas/LILS/67 brt./b.
1863 i Ålesund som seiljakt/1866 gale
asrigg/1949 første motor/ex Missionæx
Skrefsrudl951, Giske1891, Activl866)
fotografert 4. mai 2008 ved sin faste plass
på Gåseholmen i Farsund. Her tilbrakte
hun sitt vinteropplag, godt innpakket,
men er nå gjort sjøklar av besetningen
fra Mosvolds Rederi. La oss ønske denne
veteranen på 145 år god bør og frisk sei
las under enda en sommersesong.

Ingen vei tilbake for Arizona da saksen
settes i skutesiden, fotografert 11 mars
av Bent Mikkelsen.

Under da skipet løftes på land for
hugging, via Alf J Kristiansen

Over et litt eldre mysterium: Fergen Havsleipnerfotografert på Nærsnes 12 september 2004 av
Tom Bjørge Jensen. Hvem vet mer om denne?
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i- *1 j-' Skipsverft i april, fotografert av Bjørn

' * ' Hansen.

, ;., ,,'-  ’ ’|
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slippen hos Kristiansund Mek Verksted°,
J B£ ~~ fotografert 4. mars av Ole Sager.

Begge skip tilhører Hopmarkrederiet
'* • i si på Smøla. Fiskebank 1 er bygd 1965 på
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* Den gamle loggeren Skotningen har i vår
ligget ved Leirvåg ferjekai i Austrheim

\J kAÉkå f°r omt)Ygging fra brønnbåt til lystfar-
tøY- Herunder er styrehuset skåret av

I ‘/Æib kl. og vil bli erstatte tav en 50-tallsutseende
7 ~dekkshus/styrehus bygget i Baltikum.

redningskryssercn Haakon VII. Fotogra-
H fert i Farsund av Bjørn Tandberg

: —

w." 1J

ligget ved Bergen

ved Skärholmen.



Fra midten av 1950-tallet anskaffet norske rederier en serie av spesialbygde malmskip
som kom til utgjøre en spesielt og tidsbegrenset innslag i handelsflåten.

Grunnen til at skipene ble bygd varførst og fremst den sterke økningen i transporten av jernmalm,
men mye kan også tilskrives de svake utsikter i tankmarkedet i 1953/55.

Stålindustrien var drivkraften for økende interesse for malmtransport og brakte en lederartikkel om faren forveksten i produksjon av jernmalm malmskip. Drivkraften var særlig de «overekspansjon i ore carriers?» Det ble
etter krigen. Utvinningen av jernmalm amerikanske US Steel Corp og Bethle- påpekt at av de 3040 millioner tonn som
ble mer enn tredoblet fra 1938 til 1960, hem Steels behov for skipninger fra nye dengang ble fraktet i året gikk halvpar
til 515 millioner tonn, hvorav 70 prosent malmleier i Venezuela og Labrador. Slik ten med spesialbygde malmskip, mens
gikk til innenlands videreforedling. Re- kom både amerikansk og britisk stålin- resten gikk med vanlige trampskip. Det
sten gikk til eksport, og av dette rundt 2/3 dustri i markedet for tonnasje utover i var således et ganske betydelig marked,
sjøveien, altså rundt 100 millioner tonn. 1955. Det vakte stor oppmerksomhet da og lederartikkelen konkluderte med at
Av eksportlandene var Sverige viktig, amerikanske interesser kontraherte åtte det nok ikke var noen overhengende fare
vesentlig eksportert over Narvik, mens skip på 34.500 tdw i Tyskland i 1955 og foroverkontraheringpåkortsikt,menat
nye gruveanlegg kom i sving i Venezuela, at British Iron & Steel Corp forhandlet rederier som var interessert burde sikre
Peru, Chile, Brasil og Liberia. Importen om et storstilt byggeprogram. Gjennom seg befraktning så snart som praktisk
gikk til de tradisjonelle industriland sine meglere begynte også norske rede- mulig.
som USA, Storbritannia, Tyskland og på rier å reflektere over malmskip, i første I løpet av 1955/56 - med noen slengere
60-tallet også Japan. rekke ved å bygge om eldre tankskip for de følgende år - gikk norske rederier

Veksten i stålproduksjonen og be- oppgaven. inn i nær 40 spesialbygde malmskip,
hovet for sjøtransport over lengre av- Så sterk var interessen at Norwegian nærmere bestemt 11 skip som ble bygget
stander førte midt på 50-tallet til en Shipping News i august 1955 (nr 16.55) om fra tank og 18 nybygninger.

10

Favoritapå 16325 tdw, levert i 1959fra Öresundsvarvet, var det andre av fire søsterskip til Ugland. NSSOpedalssamlingen
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Koreaboomen i 1951/52 hadde gitt glim
rende forhold for tankflåten, men ble
fulgt av en reaksjon i 1952/54 med over
kapasitet og fraktrater som ikke levnet
overskudd. Fra sommeren 1953 kunne en
igjen se tankskip i opplag.

Riktignok tok markedet seg opp hos
ten 1954, men redere med eldre skip fryk
tet for kostnadene og konkurranseevnen
for eldre tankskip fremover. Ombygging
til malmskip kunne fortone seg som et
gunstig alternativ, under forutsetning
av lengre beskjeftigelse.

I seg seiv var ombygging fra tank til
malmskip en relativt begrenset opera
sjon, idet sentertankene ble forsterket

Ombygde tankskip

Asturia til K Solvesen & Sønner, Kragerø, var ombygget fra et britisk tankskip i 1956. Tom Rapner

malmskip

ms Adour 12.840

ms Dovrefjell 15.114
ms Lido 14.230
ms Ora 14.700

ms Ringfjell 14.400
ms Lisita 13.150

ms Myken 13.980
ms Iselin 14.640

ms Sirefjell 12.180
ms Jaspis 12.215
ms Asturia 15.100

og gjort om til lasterom for tung last, være en enkel fart med moderate krav til
med luker over. På grunn av malmens innretninger ombord - ingen tankren
høye egenvekt ville dette gi tilstrekkelig gjøring, lossepumper og rørledninger,
kubikk til full last. Vingtankene ble brukt annet enn for ballastvann.
til ballast. Det første skipet som ble kjøpt av

For å unngå at skipet skulle bli for stivt et norsk rederi i den bestemte hensikt
i sjøen med full last ble det bygget opp en å bygges om til malmskip, var Texacos
forsterket tanktopp, altså dobbeltbunn i mt Europe (12750 tdw), bygget i 19834 av
lasterommene. Odense Staalskibsværft, som i oktober

Kostnadene ved ombyggingen ville 1954 ble kjøpt av K Salvesen & Sønner
ligge rundt NOK 3.54 millioner, avhengig i Kragerø. Dette var et gammelt rederi
av skipets størrelse. Markedsverdien som hadde vært utentonnsje siden i noen
av et tankskip på 14.000/15.000 tdw fra år, men som nå fikk noe av en renessanse.
193638 ville vinteren 1954/55 ligge rundt Skipet ble ført til Kieler Howaldtswerke
£ 170200.000, altså NOK 3.44 millionen i Kiel og der bygd om til malmskip på
Totalprisen for kjøp og ombygging ville 12840 tdw med navnet Adour.
således ligge NOK på 78 millioner; noe Adour ble i løpet av et års tid fulgt av
lavere for en 12.000tonner. ti tankskip som fikk gjennomgå samme

shelterdecker koste rundt NOK 1314 mil- For Dovrefjell, Sirefjell, Ringfjell, Ora
lioner å bygge, et tankskip på 19.000 tdw og Iselin var det rederiene seiv som
rundt 25 millionen mens et Libertyskip besluttet å bygge skipene om fra tank
på 10.500 tdw hadde en markedspris til malmtransport. Ide øvrige tilfeller
på NOK 45 millionen Spørsmålet ville var det rederier som kjøpte secondhand
selvfølgelig være om malmskipet kunne tankskip med spesielt henblikk på om
sikret tilstrekkelig inntekter til nedbeta- bygging. To av dem, Jaspis og Asturia,
ling over 68 år. ble forøvrig kjøpt fra England.

For rederiene var en viktig del av reg- For Adour og Jaspis ble ombyggingen
nestykket at malmfarten var forventet å utført ved Kieler Howaldtswerke, mens

Til sammenligning ville en 12.500 tdw ombygging.

tdw

Tankskip ombygd til malmskip
lev hygd

2.55 1934 Odense Europe K Salvesen & Sønner, Kragerø
7.55 1945 Eriksberg Dovrefjell Olsen & Ugelstad, Oslo
8.55 1938 Odense Stiklestad C T Gogstad & Co, Oslo
9.55 1937 Kockums Ora 0 B Sørensen, Arendal

11.55 1935 Odense Krossfonn Olav Ringdal, Oslo > Ringsaker
11.55 1945 Kockums Lisita Uglands Rederi AS, Grimstad
12.55 1936 Kockums Basilea Simonsen & Astrup, Oslo
12.55 1939 Kockums Iselin Magnus Konow, Oslo

1.56 1936 Eriksberg Kollgrim Olsen & Ugelstad, Oslo
3.56 1946 Blythswood Neothauma Anders Jahre, Sandefjord
3.56 1938 Odense Lucellum K Salvesen & Sønner, Kragerø

ex tankskip rederi
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Magnus Konows Isdin (14640 tdw) hle hygget omfra tankskip i 1955. Ved ombyggingen ble at antall skip på T/C tok seg opp fra 19 i
midtskipshuset snudd 90 grader for å spare plass. NSSOpedalssamlingen

Dovrefjell, Lido, Lisita og helin, ihvertfall, måned), mens Dovrefjell ses sluttet til 23/6 behov gjennom meglerfiraet H Clarkson
ble bygd om i Italia. Asturia og Ringfjell og Sirefjell 5år til 23/. & Co, hvor ordrene også gikk ut i det
ved Chantiers & Ateliers de Normandie Flere av de øvrige skip ble sluttet til norske markedet gjennom de store
i Rouen. Arrangementet med bro midt- amerikanske befraktere, men stort sett meglerlirmaene, både Fearnley & Eger,
skips ble beholdt. på 3 år. Jahres Jaspis ble sluttet på reiseba- Platou, Hjalmar Bjørge, Blehr & Tenvig,

Det må også nevnes at flere andre nor- sis til Societe des Minerais, Luxembourg, Johan G Olsen og Joachim Grieg & Co.
ske tankskip ble bygd om til bulkskip -en for skipninger fra Brasil til Kontinentet De første kontraheringene ble inngått
helt annen skipstype med lasterom i ski
pets fulle bredde. Det første av disse var
Hilmar Rekstens Titanian ombygd ved kant av hva tankmarkedet kunne tilby Skipene skulle brukes til import til
Bergens Mek Verksteder på Laksevåg i på denne tid.
1955/56. Senere fulgte en rekke ombyg-
gingen i begynnelsen av 60-tallet, en
annen periode med svakt tankmarked.
Dette er imidlertid en annen historie.

Ombyggingen av Iselin ved Cantieri seg også utslag i tidscertepartier for noe som tilsa skip rundt 9000 tdw. Andre
Navali di Taranto, som omtalt i Norwe- nybygg, og i 1955/56 med noen få slen- havner, som Glasgow, Middlebrough,
gian Shipping News nr 4.1956, medførte gere utover til 1961 ble det kontrahert Birkenhead og Cardiff, kunne ta større
fjerning av 400 tonn stål. Dette var dekk,
tankutstyr som rørledninger, butter
worth, hetekveiler mm. I sentertankene
ble seks tverrskipsskott skåret bort, slik
at de 10 gamle sentertankene ble gjort
om til fem lasterom. Her ble det bygget
opp dobbeltbunn, montert lukekarmer
for MacGregorluker, samt foretatt di
verse forsterkninger. I alt ble det lagt
inn 800 tonn nytt stål. Sidetankene ble
forsterket som ballasttanker. Midtskips
huset ble snudd 90 grader for å gi bedre
plass til lukene. Antall lugarer midtskips
ble redusert, offisersmessen flyttet akter
og livbåtene tatt bort.

Så var det befraktningen.
I mai 1955 sluttet British Iron & Steel

Corp (BISCO) flere av skipene inn på
3 års certepartier, således bl a Lisita,
Dovrefjell og Sirefjell. Lisita fikk raten
23/3 (23 shilling og 3 pence per tonn per
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ut 1957. sommeren 1955, mot 10 års T/C til BISC

begrensninger i dybde, som Port Talbot,
Spesialbygde malmskip Barrow, Immingham og Workington,

Stålindustriens behov for malmskip gav hvor max dypgående var 24 fot 6 tommer,

Nordland (16400 tdw) ble levert fra Kaldnes Mek Verksted i 1958 til Vesterålens Tankrederi,
Stokmarknes. NSSJenssen samlingen

Betingelsene var gode, faktisk i over- (Ore), og fulgt opp utover i 1956,

16 malmskip for norsk regning. Siden
den overveiende del var for regning av
British Iron & Steel Corp (BISCO), må vi
si noe om denne befrakteren.

BISCO var en organisasjon for kjøp og
transport av malm og skrapjern til den
britiske stålindustrien. Den hadde sett
sitt opphav i 1935 og fortsatte gjennom
krigen og etterkrigstiden. Det britiske
arbeiderpartiet Labour nasjonaliserte
stålindustrien i 1951, men vedtaket ble
snart revert av den påtroppende konser
vative regjering.

BISC (Ore), avdelingen som stod
for importen av malm, hadde fulgt en
politikk med 50/50fordeling mellom
langtidsbefraktet tonnasje og skip sluttet
inn for enkle reiser. Rundt 1954 begynte
arbeidet med et stort tonnasjeprogram
for innbefraktet tonnasje, med resultatet

1955 til 72 to år senere.

smelteverkene rundt om i Storbritan-
nia. Noen av dem lå i havner med klare

BISC (Ore) kanaliserte sitt tonnasje-
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Gerland hørte til den minste typen malmskip bpggetfor T/C til BISCO, 10450 tdw, opprinnelig levert fra Farlandfra HMVi 1959. Skpfotos

skip rundt 15.000 tdw og et fåtall enda Vorma, disponert og drevet av Torvald veselskapetvar medeier sammen med bl
større. BISCOs byggeprogram kom der- Klaveness. a Fearnley & Eger. Denne kontrakten re
for til å omfatte 73 skip; hvorav 24 Port Av rederiene kom Uglands Rederi, sulterte i bygging av to malmtankskip på
Talbotmax på 9000 tdw, 44 middelsstore som på denne tiden ble drevet av Johan 7300 tdw ved Sarpsborg Mek Verksted,
på 15.000 tdw og fem større på 2532.000 Jørgen og Andreas K L Ugland, ien sær- levert som Vamngnes og Varangmalm i
tdw. Av disse var 11 norske. stilling hos BISCO, ved at rederiet holdt 1959/60 og et rent malmskip på 8250 tdw

De første kontraktene ble inngått seg til de originale certepartiene også da fra Fredsriksstad mek Verksted i 1961,
sommeren 1955 av Uglands Rederi og flere av de andre rederiene forsøkte åfå Varangberg.Malmtankernevarberegnet
Vesterålens Tankrederi for 16.000ton- jekket opp ratenivået. I erkjennelse ble på å bringe oljeprodukter tilbake fra
nere, fulgt opp av noen flere året etter. certepartiet for Carmencita forlenget til Kontinentet til NordNorge i stedet for å
Her lå ratenivået på 25 shillings (per 15 år med escalation clause, mens det gå i ballast. Dette seilingsopplegget varte
tdw per måned), og ihvertfall ett skip også fikk inn den store Livanita til den i vel ti år, til skipene ble solgt i 1971/72.
[Carmencita) hadde «escalation clause» - gode rate 28/ og med escalation. Dette
forbehold om økning i raten for å dekke skulle bli gode certepartier for Ugland.
økning i driftsutgiftene. Derimot lyktes det ikke åfå BISCO til Gjennom topper og krise

Rundt årsskiftet 1955/56 kom også åta fire andre av rederiets malmskip De spesialbygde malmskipene ble stort
kontraktene for fire skip av Port Tal- på T/C. sett levert i 1958/59 og kom inn i sine
botmax typen, men etter et norsk (eller Også AS Sydvaranger i Kirkenes certepartier på et tidspunkt da markedet
dansk?) design som gav bedre lasteevne sluttet inn tre mindre malmskip i 1956, hadde fait sammen. De seilte greit fra
enn de fleste britiske skipene, vel 10.000 i dette tilfelle fra AS Malmfart hvor gru- Narvik, Luleå, Seven Islands i Canada
tdw. Høsten 1956 og vinteren 1957 - da
markedet stod på toppen av Suezboomen
- ble det bestilt fire skip rundt 26.000 —
tdw. Som det fremgår av listen ble ikke —

Foruten BISCOskipene kom også to Favorita 16325
andre moderne malmskip under norsk Carmencita 16300
flagg. Det var Cerro Bolivar i 1955 og lta 26610
Cerro Altamira i 1958, bygget for regning Trollheim 28000

r t ni • -rr Senorita 26631 63 Uglands Rederi, Grimstad løsfart
farten mellom Puerto Ordaz i Venezu- Vivila 63 i^SaW,Grimad løsfart
ela Og Morrisville i Pennsylvania, USA. Angelita 29000 63 Uglands Rederi, Grimstad løsfart

Begge ble like etter levering fra Eriksberg Cerro Bolivar 18650 55 Torvald Klaveness, Oslo Hendy International Co
r . .-i in . . r o1 • no Cerro Altamira 18750 58 Torvald Klaveness, Oslo Hendy International Co

overført til norsk flagg i eie hos SkipsAS 1

av Joshua Hendy Corp i Los Angeles for Livamta

tdw lev rederi

26731

Spesialbygde malmskip

58 Bj RuudPedersen, Oslo TC10 yrs BISC(ore)
59 M Chr Stray, Kristiansand TC 10 yrs BlSC(ore)
59 Gerrards Rederi, Kristiansand TC 10 yrs BlSC(ore) 28/ esc
59 S Farstad & Co, Ålesund TC 10 yrs BlSC(ore) esc
58 Simonsen & Astrup, Oslo TC 10 yrs BISC(ore)
58 Vesterålens Tankrederi, Stokmarknes TC10 yts BISC(ore) 26/

58 Uglands Rederi, Grimstad

59 Uglands Rederi, Grimstad TC10 yrs BISC(ore) 25/

59 Uglands Rederi, Grimstad TC 15 yrs BISC(ore) 24/esc

61 Uglands Rederi, Grimstad løsfart

61 Olsen & Ugelstad, Oslo TC 5 yrs BISC(ore) 26/9

61 AS Tank, Oslo TC 12/14 mnd San Juan $2.15

52 Uglands Rederi, Grimstad TC 15 yrs BlSCfore) 28/ esc

63 Uglands Rederi, Grimstad løsfart

befruktning

TC 10 yrs BISC(ore) 25/

SKIPET NR. 2 - 2008

rate

13

alle befraktet. Essex 10510

Byggesummen for skipene lå rundt
Arabella
Gerore

10300
10650

NOK 14 mill for lO.OOOtonnerne, 22 mil- Farland 10450
lioner for 16.000tonnerne og 29 millioner Mesna

Nordland
16000
16400for de største. Evita 16230
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og fra NordAfrika til britiske havner.
Etterhvert begynte kostnadene å stige,
og devalueringen avbritiske pund høsten
1967 må ha vært sterkt negativt. Men
da var det heller ikke lang tid igjen av
certepartiene.

Noen av de ombygde tankskipene
skulle få en mer dramatisk løpebane.

Dovrefjell gikk på grunn i Pentlands
stredet i mai 1956, ble brakt flott, men
kondemnert og solgt til Italia. Det skulle
senere komme i norsk eie som Berge
Sigval Bergesens Sigbarge, brukt som om
lastningsskip ved Lourenzo Marques.

Siden de fleste av dem var sluttet for
3 år, havnet mange i opplag etterhvert
som certepartiene løp ut i 1958/59. Adour
ankret allerede i mars 1958 opp ved Kra
gerø og gikk i opplag og utpå sommeren
la Ringfell og Sirefjell seg til henholdsvis i
Vrengen og i Kongshavn i Oslo.

Sommeren 1959 lå hele åtte av de ni
gjenværende i opplag kysten rundt: Si
refjell i Oslo, Ringfell og Iselin i Vrengen,
Jaspis i Sandefjord, Asturia i Kragerø, Ora
i Arendal, Lisita i Vikkilen ved Grimstad
og Mpken i Kristiansand.

Markedet for slik slike skip tok seg
opp høsten 1959, drevet av øket utskip
ning fra Brasil, og de fleste kom atter i
fart.

Asturia av Kragerø ble kondemnert
etter grunnstøtning i St Lawrence i
oktober 1961 og gikk til opphugging.
De eldre begynte å bli solgt til skrap fra
1961, men de fleste fikk noen magre år
utover til midten av 60-tallet da de siste
ble solgt. Velkjente skip som Lisita, Ora
og Iselin var blant de siste i 6668.

Et generelt problem for alle malmskip
var at deres lave kubikk (lasteevne) gav
dem et handicap i løsmarkedet. Den
eneste last utenom malm de var konkur
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Turbinskipet Trollheim (28000 tdw) ble bpgget på Kaldnes Mek Verksted i 1961 for AS Tank, Oslo. Alex Duncan

ransedyktige på var korn, en last som
kunne lastes i rom og vingtanker og
losses med sugeapparater.

Denne begrensede kombinasjonsmu
lighet ble utnyttet til det ytterste, spesielt
for de nybygde malmskipene. Dette
gjaldt spesielt for Uglands fire nybygg
i løsfart, Margarita, Senorita, Vivita og
Angelita, men åpnet også for oppbyg
gingen av konseptet med fraktkontrak
ter og rundreiseopplegg basert på slike
kontrakter - Contracts ofAffreightment.
Her lå begynnelsen til Uglands omfat
tende bulkskipsfart. Ugland tok skipene
hjem til Nymo i Vikkilen hvpr det ble
montert luker i vingtankene.

De spesialbygde malmskipene fikk grei
historie under norsk flagg.

De fire 10.000-tonnerne gikk for
BISCO sine 10 år til 1968/69. Essex ble
da ombygd til tankskip, mens de øvrige
fortsatte noen år i bulkfart og ble solgt.

Ugland hadde fire av 16.000tonnerne
og kjøpte også Mesna etter avsluttet TC.
Skipene ble flagget ut i 1973/75 og fort
satte i flere år under Uglands kontroll.
Nordland gjorde også sine 10 år til BISCO
og seilte sin sist tid på T/C til Jebsens
inntil en brann i innredningen satte sin
stopper i 1972.

Av de store malmskipene på 2629.000
tdw hadde Ugland fire, hvoravbare Liva
nita var sluttet til BISCO. Rederiet kjøpte
også Filefiell i TCperioden. Disse fem ble
så solgt til utenlandske selskaper tilknyt
tet Ugland rundt 1977 og fikk i realiteten
hele sine liv i Uglandsystemet.

Turbinskipet Trollheim til AS Tank,
Oslo, var resultatet av en omlagt bestil
ling på tankskip, men kom til å sile på
korte certepartier. 11965 ble skipet gjort
om til malmtanker - ore/oil carrier - noe

som gavbedre inntjening. Torvald Klave
ness drev Cerro Bolivar og Cerro Altamira
for Hendy International fra levering
frem til 1968, da skipene ble tatt tilbake
av det amerikanske selskapet.

Sett i ettertid er det nok tvilsomt om
malmskipene innfridde forventningene
midt på 50-tallet. Skipene som var sluttet
til BISCO gav nok jevne og tilfredsstil
lende resultater, ihvertfall inntil deva
lueringen i 1967. For Ugland ble spesielt
Livanita og til en viss grad Carmencita
meget gode forretninger, sluttet med
«escalation clauses».

I løsmarket var malmskipene som
skipstype som sagt beheftet med be
grensninger i forhold til rene bulkskip.
Så for de ombygde malmskipene, som for
det meste var sluttet for 3 år, ble resulta
tene fra 1959 heller magre. Markedet tok
seg noe opp i begynnelsen av 60-tallet,
men det gjorde nok også driftsutgiftene
for aldrende skip.

Seiv om norske rederier deltok i malm
farten både før og etter denne perioden,
kom satningen på malmskip i siste del av
50-tallet til å utgjøre et eget lite kapittel i
norsk skipsfarts historie.

Kilder, spesielt:
Harrison, John: «The Iron Ladies», Ship in

Focus Record nr 23/24/25, Preston
2003

Nerhehn, Gunnar og Kristin Øye Gjerde: Ug
landrederiene. Verdens virksomhet
med lokale røtter. Grimstad 1996

Nossum, Birger: The evolution of dry bulk
shipping 19451990, Oslo 1996

Diverse nummer av Norwegian Shipping
News, spesielt årgangene 1955/56

Egne notater og samlinger.
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msADOUR LIWT

8378 brt 12840 tdw, 485.9oa/471.3/62.3/34.1 ft

Id ore carrier 4ho/7ha 330gr LR

12.1934 Odense Staalskibsværft, Odense 54 11961 Berniuda intr for £ 250.000 incl TC 1968 AstroAtla

Bygget som mt Europe for The Texas 91%1 Tii japanske huggere, ankom Hirao 2. 1.1969 Tilopphuj
Company (Norway) AS, Oslo oktober 1961.

4.1940 INortraships flåte ' ms JASPIS LATZ

M6 3150 bhk, B&W

10.1954 Sameiet Adour (K Salvesen & Sønner),

2.1955 levert fra Kleier Howaldtswerke AG, Kiel,

ombygget til malmskip Opplagt Kragerø

1.1959 Panmar Navigation Corp, Buenos Aires/

1968 Navemar de Navigation, Buenos Aires
4.1969 Til Eisen & Metall AG til opphugging,

ms RINGFJELL LIZL
9789 brt 14400 tdw, 496.6oa/480.5/65.0/32.6 ft

Id ore carrier 5ha/ho 340gr NV 11.55

2M7 4700 bhk, B&W - 2 prop

8.1935 Odense Staalskibsværft, Odense 56 Byg

get som mt Krossfonn til SkibsAS Dalfonn
(Sigval Bergesen), Stavanger Opr dim:
9323 brt 14225 tdw

6.1940 Oppbrakt 22 juni 1940 av tysk raider

9.1940 Deutsche Kriegsmarine, od Spichern
8.1944 Senket 31 aug 1944 av egen besetning i

1946 Kondemnert, overtatt av assuran
dørene

2.1948 Kjøpt av Ringdals Rederi AS (Olav Ring
dal), Oslo, hevert våren 1948, slept til Kiel

5.1949 Levert fra Howaldtswerke, Kiel, som mt

11.1955 Levert fra Chantier & Ateliers de Nor-

12.1960 Sameiet Ringsaker (Elisabeth Bruun),
Tønsberg, for £ 85.000, od Ringsaker

1.1964 Til opphugging i Tyskland for £ 60.000.

ms SIREFJELL LJDW
8589 brt 12180 tdw, 486.7oa/470.4/61.1/34.5 ft

Id ore carrier 6ha/3ho 290gr NV
M5 4000 bhk, MAN 12.5 kn (installert 1950)

6.1936 Eriksbergs mek Verkstad, Göteborg 262

10.1939 Soc Lrancaise des Transports Petroliers

2.1940 Støtte mot vrak 1.2.40 i Atlanterhavet,

storm, brakk i to - forskipet sank. Ak-

7.1948 ankom Sunderland 24. juli 1948 under

10.1947 AS Lalkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo for

Ombygde tankskip

Kragerø, for £ 75.000, od Adour

3.586.58

Panama, for £ 180.000, od Oremar

ankom Hamburg 15 april 1969.

Widder i pos 22N45W, på reise Casa blan-
caPanama, ført til Lorient, prisedømt

Brest, brakk i to

for rep

Ringfjell: 9640 brt 14375 tdw

mandiePenhöet, Grand Quevilly, som

malmskip. Opplagt Vrengen 7.589.59

Opplagt Melsomvik 1.617.62, deretter
i Lrierfjorden som lagerskip for Norsk
Hydro til 1.64

Bygget som mt Kollgrim for Odd Bergs
Tankrederi AS (Odd Berg), Oslo Opr dim:
8263 brt 12650 tdw, 469.2/61.1/34.5 ft

SA, Havre for $ 900.000, od Picardie

terskipet med 28 av 40 mann funnet 540
n mil NW av Azorene. Akterskipet slept

til Oran, opplagt til juli 1948.

slep fra Oran

Lrs 1.000.000 for akterskipet «as is»

15.8.1949 Lev rep med nytt forskip ved Howaldts
werke Kiel AG for NOK 6.926m, reg på
AS Lalkefjell og AS Luksefjell som Sirefjell
8477 brt 12600 tdw 486.7oa/470.4/61.1/
34.5 ft

1950 Innsatt ny hovedmotor: M5 MAN 4000
bhk 12.5 kn

12.1955 Lev ob La Spezia til malmskip, ankom

25.5.1955/lev 31.12.1955 Opplagt Kongs
havn, Oslo 22.7.58 til salg

ms MYKEN LJES
9821 brt 13980 tdw, 524.3oa/506.1/63.1/36.4 ft

Id ore carrier 5ho/ha 322gr NV
M7 4500 bhk, KockumMAN
7.1936 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö

189 Bygget som mt Basilea for SkibsAS
Navalis (Camillo Eitzen & Co), Oslo Opr
dim: 9612 brt 14930 tdw

1.1937 disp Tschudi & Eitzen
4.1940 I Nortraships flåte

5.1952 SkipsAS Myken, SkipsAS Mylla, SkipsAS

12.1955 Levert ombygget malmskip ved AB Göta

verken, Göteborg Opplagt Kristiansand
sommeren 1959

10.1962 Til opphugging i Spania for £ 58.500,
ankom Bilbao 16 januar 1963.

ms ORA LJSH
9654 brt 14700 tdw, 523.9oa/505.4/63.1/36.4 ft

Id ore carrier 3ho/ha 309gr NV
M7 4500 bhk, KockumMAN

12.1937 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö 197

Bygget som mt Ora for DS AS Ora (O B

4.1940 I Nortraships flåte

9.1955 lev ombygget malmskip (hvor?) Opplagt
Arendal sommeren 1959

12.1966 Til opphugging i Spania for £ 80.000,
avgikk Rostock 14 januar, ankom Bilbao

ms LIDO LJYO
9451 brt 14230 tdw, 501.1oa/485.8/65.7/35.8 ft

Id ore carrier 7ha 321gr NV
M7 3800 bhk, B&W
9.1938 Odense Staalskibsværft, Odense 72

Oslo Opr dim: 9349 brt 14580 tdw
4.1940 I Nortraships flåte

3.1948 SkibsAS Sangstad (do)
3.1955 DS AS Laly (C T Gogstad & Co), Oslo, for

8.1955 lev ombygget malmskip iLa Spezia La
gerskip i Lrierfjorden for Norsk Hydro

9.1964 Til Norsk Skibsopphugnings Co AS,
Grimstad, for NOK 1.617.500, levert 18.

ms ISELIN LKGW

10021 brt 14640 tdw, 523.3oa/505.4/63.1/36.6 ft

Id ore carrier 8ha/5ha 387gr LR
M8 5500 bhk, KockumMAN
9.1939 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö 211

Mesna & AS Lidelio (Simonsen &Astrup),
Oslo, for £ 620.000 inkl TC, od Mpken.

Byttet mot nybygningskontrakt ved Ud
devalla varvet (Simona)

Sørensen & Co), Arendal Opr dim: 9537
brt 14985 tdw

19 januar 1967.

Bygget som mt Stiklestad for Universal
Shipping Co AS (A L Klaveness & Co AS),

$ 170.000, od Lido

fra 10.62 til 3.63

sept 1964.

4.1940 I Nortraships flåte

12.1955 Ombygd malmskip ved Cantiri Na
vale di Taranto, Taranto Opplagt Vren

gen 7.588.59 og i Vikkilen Grimstad
12.614.63

8.1968 G Papadakis & NTziras, Piraeus/Panama,
od Geonick

1968 Astro Atlantico Armadora SA, Panama

1.1969 Til opphugging i Shanghai.

8503 brt 12215 tdw482.6oa/465.1/59.5/30.9 ft

Id ore carrier 4ho/6ha 262gr NV 3.56
M8 3600 bhk KincaidB&W

6.1946 Blythswood Shipbuilding Co Ltd, Scot
stoun 82 Bygget som mt Neothauma for

Anglo Saxon Petroleum Co Ltd, London
Opr dim: 8229g

5.1955 AS Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord,
for £ 155.000, lev Lalmouth 6. juni 1955,
od Jaspis

3.1956 lev ob Kieler Howaldtswerke AG til ore

carrier - kostet ferdig NOK 6.385.000
Opplagt Sandefjord 22.1.5811.59

1.1961 Til opphugging i Osaka for £ 88.000

ms ASTURIA LHNG
10000 brt 15100 tdw, 501.2oa/485.8/65.7/35.8 ft

Id trunk MA, 440 gr ore 7 ha LR3.56
M7 B&W

12.1938 Odense Staalskibsværft, Odense 77 Byg

get som mt Lucellum for Astrakhan SS
Co Ltd (H E Moss), Liverpool opr dim:
9425g

8.1955 Sameiet Adour (K Salvesen & Sønner),

Kragerø, for £ 220,000, od Asturia

3.1956 lev ob malmskip Opplagt Kragerø
8.589.59

10.1961 Grunnstøtte 5 okt 1961 ved Gap ala Roche
i St Lawrence, trukket flott, med store
bunnskader. Kondemnert, via nederland

ske kjøpere for £ 70.000 til opphugging i
Spania, ankom Barcelona 30 des 1961.

ms DOVREFJELL LLLE
10101 brt 15114 tdw, 518.3oa/65.3/36.4 ft
Id ore carrier NV

M8 4150 bhk, EriksbergsB&W

7.1945 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
293 Bygget som mt Dovrefjell for AS

11.1955 Levert ombygd malmskip iLa Spezia
2.1956 Grunnstøtte 3 februar 1956 på Pentland

4.1956 til Cosarma Cia Sicula, Palermo, for

£ 190.000 «as is», ankom Napoli under slep

8.1964 Bomvu Ore Shipping Co Ltd (Berge Sigval

1967 Bomvu Ore Shipping Co Ltd (Sig Bergesen

1.1981 Til opphugging i Pakistan, rapportert

Bygget som mt Iselin for SkibsAS Abu

(Magnus Konow & Co), Oslo Opr dim:
9493 brt 15075 tdw

Dovrefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo Opr
dim: 9862 brt 15430 tdw

Skerries, på reise North ShieldsWabana
i ballast. Brakt flott 28 februar, til Long
hope Bay, ankom Middlesbrough 9. mars
for dokking. Kondemnert pga bunn ska-
der. Assuransesum NOK 12.6 mill.

31 juli 1956, reparert som Pavoncella

Bergesen, Oslo), Hamilton Bermuda for £
103.571, od Sigbarge, bygget om til selv-

losser i la Spezia: 9511 brt 14713 tdw

dy & Co), Oslo/Hamilton

levert 3 des 1983 til Saeed Industries,
Karachi.
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ms LISITA LLIA 10.1985 Til Brodospas til opphugging, ankom
9189 brt 13150 tdw, 496.30a/476.5/62.2/34.8 ft Split 10 okt 1985.

Id ore carrier sho/ha 319gr LR
M 6 4000 bhk, KockumMAN ms GERORE JXGW
8.1945 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö 6665 brt 10650 tdw, 427.0/57.2/28.1 ft

11.1955 Ombygget til malmskip iLa Spezia Opp-

2.1966 Laurence Cia Naviera SA (Michail A 11.1971 Gino Gardella, Genoa, for $ 535.000, od 9.1958 Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg 144

1972 Astro Atlantico Armadora SA, Panama, 8.1988 Til opphugging i Bangla Desh, ankret 8.1972 Brannskadet i overbygningen 26 aug 1972

8.1972 Til opphugging i China, avgikk Singapore

Spesialbygde malmskip
ms ESSEX JXBJ
6451 brt 10510 tdw, 426.4/57.2/28.0 ft

Id ore carrier 2ho/4ha 258gr NV
M 9 3240 bhk, MAN

12.1958 Haugesunds Mek Verksted AS, Hau-

gesund 17 IS Essex (Bj RuudPedersen), 750.000 inkl TC, od Gerland ms EVITA JWYS
Oslo 1969 Ombygget Haugesunds mek 41970 Astramar Cia ArBentina de Navegacion, 10859 brt 16250 tdw, 515.7/65.6/35.5 ft
Verksted til tankskip for antibankesyre/ Buenos Aires' for $ 1125 '000 ' od Astra' ld ore ca™er 4ho/ha 7325 r LR
kaustik soda, lev 3.69 som Essi Anne: 6399 noxte M 6 4500 , Götaver en
brt 10510 tdw Opplagt Bromborough 91975 Grunnstotte 27 sePt l97s °g sank i Fui- 9-1958 Oresundsvarvet AB, Landskrona 160 AS
12 823 83 gian Pa re^se Punta Arenas. Uglands Rederi, Grimstad

9.1987 IncomLtd, Valetta, odE Anne 11973 Short Trade Bulk Carriers Corp, Monro
-10.1987 VideretilopphuggingiPakistan,ankom nas MESNA IWYP via' for $ 3 ' soaoo° enbl°c med Favorita

Karachi 30 november 1987. 11)489 brt 16000 tdw' 505 - 0/69 -2/35 -° °g Marganta, od Evmdale

ms ARABELLA JXDF M 7 4670 bhk, MAN od Davo Antiklia Opplagt Galaxidi 8.82
6854 brt 10300 tdw 427 0/57 2/28 4ft 9.1958 NV Scheepswerf & Maschinefabriek 1983 od Antiklia

Id ore carrier 2ho/4ha 280gr~NV de Biesbosch' Dordrecht 365 Bygget for 11.1983 Til opphugging i India, ankom Alang 17
M 5 3400 bhk Akerß&W Victor Jenssens Rederi AS (Simonsen & des 1983, hugging begynte 31 jan 1984.

3.1959 Moss Værft & Dokk, Moss 136 AS Ana- Astrup), Oslo

tina (M Chr Stray), Kristiansand 61968 U§land ShiPPin8 Co AS' Grimstad for $ ms FAV0RITA JXCK
12.1973 IS Sunore (Olaf Pedersens Rederi AS), 695- 000 ' lev Grimstad 968' od Bonita 10858 brt 16325 tdw' 515.7/65.6/35.5 ft

Oslo for $ 1208 000 2.1974 Short Trade Bulk Carriers Corp, Monro- Id ore carrier 4ho/ha 739gr LR

31974 od Sunmj Prime v^a' lor 4.575.000, od Bonnydale M6 4500 bhk, Götaverken
5 1977 Sea Channel SA Panama for $ 540 000 8.1976 Cia Alecos SA, Piraeues, od Dapo Alecos 2.1959 Öresundsvarvet AB, Landskrona 161 AS

od Sunnv ' ' ' U-1980 Grunnstøtte 7 november 1980 på reise Uglands Rederi, Grimstad
Port Cartierlmmingham, landsatt i Moo- 1.1973 Short Trade Bulk Carriers Corp, Monro-
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215 Kontrahert 12.37, sjøsatt 4.40, ferdig Id ore carrier 2ho/4ha 276gr NV

10.40, opplagt Levert som Lisita til AS 2M8 3248 bhk, Mirrlees -1 prop
Uglands Rederi, Grimstad Opr dim: 8484 9.1959 Kristiansands Mek Verksted, Kristi- ms NORDLAND JWYW
brt 13560 tdw

lagt Grimstad 15.8.585.11.59

Karageorgis), Piraeus, for £ 250.000, od
Aristokleidis 1988 St Vincentreg som Gard Stokmarknes

od Ari

24 august 1972 for Shanghai.

Cerro Altamira (18750 tdw) hle bygget på Eriksberg i 1958for Torvald Klaveness, Oslo. Foto via Donald MacFie

ms PARLAND JXHX magusta, for $ 325.000 «as is», od Good
6458 brt 10450 tdw, 426.4/57.2/28.0 ft Trader

Id ore carrier 2ho/4ha 258gr NV 2.1975 Bretha Segunda Shipping Co SA, Piraeus,
M5 3350 bhk, UddevallaGötaverken od Malessina

11.1959 Haugesunds Mek Verksted AS, Hauge- 1981 Loydias Cia Naviera SA, Piraeus, od Delta
sund 18 IS Farland (Sverre A Farstad), Flag

4.1963 AS Gerrards Rederi &AS Gerrards Rederi 8 feb 1992 under slep fra Piraeus.

Id ore carrier 3ho/5ha 461gr NV 9.1978 Cia Antiklia SA, Panama, for $ 1.100.000,

ansand 198 AS Gerrards Rederi & AS 10707 brt 16400 tdw, 505.0/64.0/35.0 ft

Gerrards Rederi II (Johan Gerrard), Id ore carrier 3ho/7ha 386 gb NV
Kristiansand M4 4600 bhk, MHVDoxford

Luigi Gardella Vesteraalens Dampskibsselskab AS,

Chittagong Roads 8 aug 1988. i Rotterdam

Ålesund 2.1992 Til opphugging i Tyrkia, ankom Aliaga

II (Johan Gerrard), Kristiansand, for £

1981 Omonia Inc, Piraeus, «as is where is», od

5.1983 Til opphugging, slept fra St Johns 22. juni,

9.1972 Good Trader Navigation Co Ltd, Pa-

ring Gove, Nfl, senere brakt til St Johns
Nfl

Maria S

til San Esteban de Pravia 14. juli 1983.

Flag



1976 Atlantic Minerals Transport Corp, Mon-

4.1980 Dimona Shipping Corp, Panama, odMar-

12.1983 Til opphugging, ankom Santander 30
desember 1983 under slep fra Bilbao

ms CARMENCITA JXGN
10858 brt 16300 tdw, 515.7/65.6/35.5 ft

Id ore carrier 4ho/ha 739gr LR
M6 4500 bhk, Götaverken

8.1959 Öresundsvarvet AB, Landskrona 166 AS

Uglands Rederi, Grimstad

5.1975 Short Trade Bulk Carriers Corp, Singa
pore, od Carmendale

8.1980 Galini Maritime Ltd, Piraeus, od Galini

1.1983 Kjeleksplosjon og brann i maskin rommet
i Rotterdam, opplagt. Til opphugging,
slept fra Rotterdam 6 juni, ankom San
Esteban de Pravia per 12 juni 1983.

ms MARGARITA JXQB
10867 brt 16250 tdw, 515.7/65.6/35.5 ft

Id ore carrier 4ho/ha 739gr LR
M 6 4500 bhk, Götaverken
11.1961 Öresundsvarvet AB, Landskrona 182 AS

1.1973 Short Trade Bulk Carriers Corp, Monro
via, for $ 3.500.000 en bloc med Evita og

6.1984 Til opphugging i China, ankom Shanghai
17 juni 1984.

ms FILEFJELL JXNZ
17622 brt 26610 tdw, 605.0/80.2/35.0 ft

Id ore carrier 3ho/6ha 634gr NV
M 6 6100 bhk, KielerMAN

5.1961 Kieler Howaldtswerke AG, Kiel 1107

AS Dovreljell & AS Falkefjell (Olsen &
Ugelstad), Oslo

9.1966 Ugland Shipping Co AS, Jørgensens
Rederi AS & SkibsAS Kysten, Grimstad,
for £ 810.000, od Norita

8.1977 Rodney Shipping Corp, Singapore, od

4.1986 Til opphugging på Taiwan, ankom Kaoh
siung 28 april 1986.

ms LFVANITA JXRN
18736 brt 26731 tdw, 604.2/79.2/40.1 ft

Id ore carrier sho/ha 1354gr LR
M 4 6640 bhk, HawthornDoxford

via, for $ 3.500.000 en bloc med Evita og
Margarita, od Falcondale

rovia, od Amax Miner

tha L Opplagt Bilbao 22.4.8229.12.83

Uglands Rederi, Grimstad

Favorita, od Maredale

Rospth

3.1962 Smiths Dock Co Ltd, Middlesbrough 1267

AS Uglands Rederi, Grimstad
4.1978 Cement Carriers Corp, Monrovia, od

Vida

4.1984 Algomar Shipping Services Ltd, London/
Panama, od Hoppet

8.1984 Til opphugging i China, ankom Ningbo
24 august 1984.

ms SENORITA LCOS

18556 brt 26631 tdw, 604.3/79.2/40.1 ft

Id ore carrier sho/ha 1354/573gr/ore LR

M 6 7300 bhk, North East Marine EngGötaverken
10.1963 Smiths Dock Co Ltd, Middlesbrough 1276

7.1977 Landmo Shipping Corp Ltd, Monrovia,
od Beatrice

198 Dale Shipping Co Ltd, Monrovia
1.1985 Til opphugging i Spania, ankom Barce

lona 21 jan 1985.

18763 brt 29510 tdw, 604.2/79.2/40.1 ft

Id ore carrier 3ho/sha 573gr LR
M 7 6750 bhk, B&W

ms VIVITA JXVG

4.1964 AS Nakskov Skibsværft, Nakskov 162 AS

Uglands Rederi, Grimstad
8.1977 Ore Carriers International Ltd, Monro

via, od Sirena

7.1985 Til opphugging i China, ankom Shanghai
4 juli 1985.

ms ANGELITA JXWZ
17927 brt 29000 tdw, 607.9/78.9/46.2 ft

M 6 7000 bhk, Götaverken
Id ore carrier sho/ha 591gr LR

9.1963 Örsundsvarvet AB, Landskrona 183 AS

Uglands Rederi, Grimstad
11.1967 Grunnstøtte 5 nov 1967 ved Fladen, Læsø,

på reise Oxelösundßotterdam med jern
malm, flott 17 okt med store bunnskader,

ankom København for rep 6 des 1967

3.1968 lev rep fra Burmeister & Wain, Køben
havn

5.1978 Hera Corp, Monrovia, od Hera

2.1986 Til opphugging i India, ankom Alang 18
februar 1986.

ts TROLLHEIM JXMN
18612 brt 28000 tdw, 651.6/80.2/41.2 ft

Id ore carrier 4ho/7ha 598gr NV
2 dampturbiner 13200 ahk, Parsons Marine
2.1961 Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg 147 AS

AS Uglands Rederi, Grimstad

Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo

1965 ombygget oil/ore

5.1972 Aenias Shipping Co Ltd (Joc Tankers Inc,
Piraeus), Famagusta, for $ 1.550.000, od
Annamaria

9.1975 Til opphugging i Spania, ankom Bilbao
2 sept, hugging begynte 10 okt 1975.

ms CERRO BOLIVAR LARH

12380 brt 18650 tdw, 582.8/70.0/39.7 ft

Id ore carrier 3ho/10ha 411gr LR
M 6 7500 bhk, Eriksbergß&W

1.1955 Eriksbergs Mek Verkstad AB, Göteborg
452 Bygget for Hendy International

Co, Los Angeles, registrert på SkipsAS
Vorma (Torvald Klaveness), Oslo.

11.1968 Transnorge Inc (Hendy International Co,
Los Angeles), Monrovia, od Bolivar

1969 Tropic Shipping Enterprises Ltd,
Monrovia, od Tainaron

1975 ombygget til boreskip i Hong Kong: 9877
brt 8329 tdw i LR 88/89

ms CERRO ALTAMIRA JWTJ
12380 brt 18750 tdw, 582.8/70.0/39.7 ft

Id ore carrier 3ho/10ha 402gr LR
6syl 7500 bhk, Eriksbergß&W, 14 knop

4.1958 Eriksbergs Mek Verkstad AB, Göteborg
513 Bygget for Hendy International

Co, Los Angeles, registrert på SkipsAS
Vorma (Torvald Klaveness), Oslo.

11.1968 Transnorge Inc (Hendy International Co,
Los Angeles), Panama, od Altamira

1969 African Shipping Enterprises Lyd (North
Atlantic Shipping Agency Ltd, London),
Monrovia, od Aktion

11.1972 Kjøpt av Rederiet Nordeggen AS (Nils
J Østberg), Larvik, for $ 1.425.000, od

Trolleggen. Bygget om til pulp carrier,
8946 brt

6.1977 Damon SA (C D& G Prokopiou, Athen),
Panama, for $ 1.050.000 incl 12 mnd TC,
od Elisa

12.1983 Brannskadet akter 8. des 1983 under

opplag i Eleusis, kondemnert, solgt opp
hugging. Ankom Aliaga under slep 4. okt
1984, hugget av Uguto dis Ticaret AS.
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Under tittelen «Bodøskipet «Bodø» på havnen» stofølgende artikkel å lese i Nordlandsposten 29. august 1936:

PÅ broen eralt tilbehør av nyeste slags og her sen, viste omkring i skibets bankende hjerte, i det gang hver måned og viser med streker, buer oger foruten bestikklugar kapteinens lugar, en svære maskinrum. Her nede i maskinrummet fikk cirkler vind, strøm -og isforhold i Atlanterhavet,
pen salon, lugarer til 6- 7 passasjerer, bad m. v. På man liksom først det rette inntrykk av skibets stør- Skibets mannskap, som er på 23 mann, vil nu
sidene under og bak broen var det øvrige befals lu- reise og rummelighet. Bernhardsen og Iste styr- komme til å bestå av omtrent 90 % her i byen og
garer og messe. Dessuten radio med 2nen styrmann mann Nielsen, som også er Bodømann, var begge våre distrikter hjemmehørende folk.
som radiotelegrafist. Akterut er mannskapsluga- meget vel fornøiet med skibet. Radiotelegrafisten Det er et stort tiltak som her er tatt ved åfå
rene og det blir her nu innredet tomannslugarer viste også sitt departement, det store radiorum denne store tilvekst til byens skibsflåte og det er
med to spiserum og et vaskerum. med sine for lægfolk så innviklede maskiner og morsomt å kunne notere, at det er det største skib

Kaptein Denstad viste rundt på skibet og uttalte instrumenter. nordenfor Bergen,
ikke bare sin tilfredshet med sitt gode skib, men var I bestikklugaren fikk vi se et greit, oversiktelig Vi håber rederiet og byen må få glede av ski
ogsåbegeistret for for første gang åha fått bragt det kart, utgitt av de amerikanske sjøfartsmyndig- bet.
hit til hjemstedt, til byen med skibets navn. heter.

Bodømannen, maskinmester Ludvig Bernhard- Dette utgis til efterretning for sjøfarende, en
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Som igår nevnt kom d/s «Bodø» hertil igårfra England med kullast.
I oktober i fjor blev som kjent skibet kjøpt av rederifirmaet Erling Sannes

her og det har hertil denne tur gått i utenriksfart.
En av bladets medarbeiderefikk igår anledning til å bes skibet

«Bodø» er bygget i 1918 i Detroit i Amerika, og er på henimot 3800 tonn.
Det er utstyrt med en Triple extensions maskin som indikerer 1400 hk.

Det gjør en fart av ca. 9 knob og er i det hele i tipp topp stand.

D/s Bodø ved havn i Bodø 1936
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Etter å ha losset 800 tonn kull ved Saltens

kullager i Bodø, gikk skipet videre til
Svolvær og Hammerfest for lossing av
resterende last. Deretter gikk d/s Bodø
til Arkhangelsk i Kvitesjøen, der ble det
låstet tømmer for Holland. I desember
1936 var d/s Bodø tilbake i trampfarten
på Mellom Amerika, Vestindia og Nord
Amerika, der skipet hadde gått siden
Erling Sannes kjøpte det i oktober 1935
og fram til overfarten til Europa sensom
meren 1936.

Ved overtakelsen høsten 1935 møn
stret Jan Normann Bodøgaard på d/s
Bodø som lettmatros. Han var da 18 år
og ivrig etter å skaffe seg den nødvendige
fartstid for å komme inn på styrmanns
skolen. Jan var en flittig brevskriver, og
han skaffet seg også et fotoapparat som
han ivrig brukte. Og med Jans etterlatte
brev ogbilder som grunnlag kan vi danne
oss et bilde av hvorledes livet om bord

i d/s Bodø artet seg for en unggutt fra
kystNorge.

Om «chart», «plata» og
«falsk fartstid»

D/s Bodø gikk, som tidligere nevnt, i
«trampfart» hovedsakelig på Mellom
Amerika, Vestindia og Nord Amerika;
dvs. uten fast rute, men dit hvor oppdra
gene bestemte. Og denne farten kunne
være uforutsigbar, noe Jan var inne på i
et brev av 17.03.1936:

Her i Laguna de Carmen laster vi mahogny og blev
ferdig i dag. I morgen 18. (mars) går vi til Obregon
og Puerto Mexico for å completere med mer tøm
mer. Vi regner med å forlate Mexico omkring 30.
og går da til Key West på Syd Florida, Jaksonville
(eller Savanna) og New York. Tømmeret skal losses
på disse plassene.

Når vi kommer til New York er charten ute. An

tagelig blir den forlenget, for charteren er fornøiet
med skuta, og så er det veldig trafikk på Westlndia
og i Gulfen...

Som vi forstår var det «charten» som

bestemte; dvs. skuta gikk dit det var gjort
avtale om frakt. Da var det bare å håpe
på at agent og kaptein sørget for at avta
leboka ikke ble tom. Og at ordrene kunne
vente på seg forstår vi av et brevJan skrev
vel et år senere; 14. februar 1937:

Fra New York gikk vi i ballast til en liten tjyvplass
på Cuba som hette Bahia Manati hvor vi skulle
laste sukker...Vi lå sammen med en annen norsk

båt, «Janna» av Drammen. I 4 døgn lå vi her og
låstet 21000 sekker. Så gikk vi til Puerto Tarafa for
å komplettere ned 18 000 sekker. Ja jeg er nu så lei
av denne Puerto Tarafa at jeg vil spy bare jeg hører
navnet. Jeg har nu vært der 4 ganger. Torsdag 42
avgikk vi fra Tarafa uten ordre, vi skulle bare gå
nordover. Søndag 72 fikk vi trådløs ordre; Boston,
Vi var selvfølgelig glade for å komme til en ny by;
men du store min her er kaldt, det vil si kaldt for oss
som har kommet fra 30 - 40 graders varme...

Går vi tilbake til brevet av 17.03.1936
skriver Jan at det ikke alltid var like lett å
få pengene til å strekke til; mens familien
hjemme sikkert var opptatt av «hvorledes
og hvorhen» påsken skulle tilbringes, så
hadde han andre bekymringer:

Jeg funderer på hvordan jeg skal få mig en ny dress;
den andre er altfor liten. Men med den store trek

ken er det smått med «plata» (slang for penger). Det
er leit mang en gang når de andre går i land og jeg
sitter om bord, jeg har selvfølgelig fått noe overtid
ca. 15 dollar. Jeg har kjøpt meg 2 nye dongerybuk
ser, en hvit og en kakibukse. Fotoapparat, slips,
skjorter og annet småtteri har jeg også fått...

«Trekken» var en ordning der rederen
gjorde en fast månedlig overføring til
mannskapets bank eller familie, slik at
mannskapet ikke fikk hele hyra utbetalt
ombord. Det kunne være flere årsaker til
dette: Å ha mye kontanter ombord var
sikkert noe verken reder eller kaptein
ønsket. Fristelsen til å stjele kunne bli
stor for noen og enhver. Og ved å holde
en del av hyra tilbake hadde rederen
en viss kontroll med mannskapet, en
slags garanti for at man ville stå om
bord og ikke forlate skuta til fordel for
bedre tilbud i land eller ombord i andre
skuter, eller rett og slett av eventyrlyst.
Imidlertid var det nok en viktigere årsak
som lå bak «trekkordningen»; mange av
mannskapene hadde familie hjemme i
Norge. Det kunne være kone og barn,
eller foreldre og søsken som slet økono
miske, og de faste månedlige trekkene
gikk til disse.

Jan Normann Bodøgaard ombord i d/s Bodø

Ja det var ikke bare moro. Isende N.V storm og
bitende kulde og sjøene frøs til is over hele fordek
ket...Sjøene rev vekk noen wiresneller på bakken
og en livbåtpressening ble flerret. Men humøret
lot seg ikke anfekte av stormen. Vi lo og spøkte
og plystret like godt som før. - Efter 22 døgns slit
og slep kom vi til Portland, Maine, 312, og da var
förtidens uhygge glemt. Det er noe vi sjøgutter
venner oss til; å glemme alt det onde og trasige
som förtiden gav oss, vi håper stadig på det gode,
lyse som fremtiden byr oss.

Jan var ugift og så heldig å komme fra
en familie som i utgangspunktet sto seg
godt økonomisk, så hans trekk til bank i
Bodø var ment å skulle gå til en framtidig
styrmannsutdannelse. Da Jans far, Oscar,
døde i 1936 mistet familien hans sikre
inntekt som kaptein på d/s Skjerstad, og
måtte klare seg med hva gardsdriften på
Bodøgård ga. Jan skriver til sin mor 8.
desember 1936

Mor, hvis det blir smått med kontanter så bare gå
i banken og ta ut, og vær ikke beskjeden; ta ut så
du får nok, jeg vil ikke at du skal snu og vende på
ørene for å få det til å strekke til. Efter siste brevet

ditt forstår jeg at du ikke har det bra, og så lenge
jeg har arbeide og tjener penger skal ikke du lide
nød. Penger til skolen ordner jeg nok. - Du skal
gå i banken!

Også i et tidligere brev, av 7. august 1936,
kom Jan inn på familiens økonomi etter
farens død, og antydet da at han kunne
begynne på styrmannsskolen samme
høst, for slik raskere å komme i bedre
betalt jobb. Imidlertid avviste han seiv
dette kontant:

For det første har jeg ikke nok penger! Å låne
penger har far frarådet mig til. «Jeg vet hvor tungt
det er å betale dem igjen», sa ham. Og så har jeg
ikke fartstid nok. Å seile med falsk fartstid gjør jeg
ikke! Det er så stor konkurranse mellom sjømenn
og især mellom styrmenn. Og får noen nyss om at
jeg har falske papirer melder de mig for å bakke
mig ut. Så mister jeg alle mine papirer og står igjen
på bar bakke med tap og skam. Nei kjære, ærlighet
varer lengst...Jeg har snakket med båsen, han er
den eneste jeg stoler på, og han sier: «Falske papirer
er synd å seile med; og en synd kommer altid op i
dagens lys, og da er du solgt».

Man trengte en viss fartstid, dvs. tjenes
tetid ombord på fartøy, for å kunne søke
styrmannsskolen, og Jan förkastet altså
tanken på å gå til anskaffelse av falske
papirer. Her kan man jo undres på i
hvilken grad det var vanlig å operere med
falsk fartstid, og likeledes om noen - og
hvem? - hadde foreslått dette for han.
Her er vanskelig å finne svar.

Høsten 1936 var Bodø over til NordEu
ropa, også til Norge og Bodø som vi viste
innledningsvis. På returen til USA var det
kraftig storm:

«Et sjeldent godt
kameratskap»

SKIPET NR. 2 - 2008 19

r y~jgI il l



Han var kanskje noe vag herJan, ibrevet Og fristelsene kunne være mange. 19. har ord for å være Norges største lasaron og det er
som han skrev 8. desember 1936, men vi mars skriver Jan om en tur fra Boston, 11“3
forstår at det var noe som ga han styrke * langs Floridakysten og Miami; hvor alle

og optimisme til å holde ut storm og rikgubbene opholder sig om vinteren, jan mønstret av j juni 1938/ og allerede i
uvær, isende kulde så vel som kvelende til Cuba. april begynte han åse fram til å komme
varme, slitsomme arbeidsoppgåver og ja så kom vi til Havana, denne vakre eventyrbyen. hjem. 11. april skriver han fra Newark
dårlig råd. Av senere brev forstår at Det beste av alt var at vi kom dit midt i carnevals- der Bodø losset sukker. Etter åha beskre
dette «noe» var at han trivdes ombord i j New o°rléans? vTskal vet byen og havna fortsetter han:

Bodø, at stemninga generelt var godblant jkke W i den veien. Menmed 2 dollars i bukse- Over all denne forserte travelheten blåser nordavin
mannskapet, at han opplevde a være del lomma kommer man Me langt. Selvfølgehg blev den ka]d h lende så man har i i å gjøre
av et fellesskap, Og at han fikk gode ven- det «^de fiesta>> °g V1 vlsste a h°lde humøret i land. Noen av gutta var i Brooklyn i går, søndag,i -i A • T r oppe. Vi kjøpte nemlig noe som kalles «cerveza» . ,,, T , j-V-i» . „ ?.
ner ombord. Dette gir Jan ofte uttrykk eJer .bacardi de oro. Det får man et strålende men jeg gadd ikke. Jegfar vel god tid til a rote rundtr vi -i in -tn~>n r ,, , T , . , „ , . der nar vi kommer pa neste tnp. For «nu siste reis
for, slik som 1 brev av 19. mars 1937: og frekkt humør av. -Ja dere rister vel pa hodet forestår!>> Ca . |0de mai er vi oppe i Statene
Jeg har det aldeles utmerket i alle henseende og er 0™ mig' n°6 131 i®en' og da skal i eg <<Säcken Packen' an Land 8e“
frisk og brun. Vaktkameraten min Bjarne Olsen og ’ dragen, und nicht mehr an Bord kommen»,
jeg kommer så fint overens, og et godt kameratskap
på en båt er hovedbetingelsen for god trivsel... Jan likte seg tydeligvis i Havanna. Aret imidlertid var Bodø raskere tilbake til

før, 12. juni 1936, sendte han et bilde av USA enn hva Jan hadde beregnet og 6 .
Og vel 3 uker senere, 9. april 1937: seg seiv og to andre av mannskapet: mai skriver han fra philadelphia;

,eg har det riktig fint, selvom vegglusa og kak- Nu er jeg ahsai Havana, den vakreste byen jeg hittil det er 6te mai jer ennu om bord , jekta .
ke akken ennu ikke fatt bordskikk, sa er her et har sett. Her spaserer vi pa marmorfortauL.Her blev sQm . £ vfkom for tidli jeg
sjeldent godt kameratskap... har vært presidentyalg med knall og fall, og overalt dø min før vi ]<om inn medhkk man rom og øl gratis. Men det ma iegsiat vi r i . „ C r j n  j*i r c , j £ ... en avmønstring pa ca. 55 dollars, og jeg synes det
Han er inne på det samme når han 6. rnai ar op ø oss or ausene n. er for lite... Ja det blir bare noen ord i alThast, vi
1938 skriver at avmonstrino nærmer sen ligger nemlig her og venter på ordre; vi vet ikke

.... . ?' Seiv om Jan flere ganger skriver at han ennu hvor vi sM gå.Han gjør da en liten oppsummering nar . , , , ,, f, .i. rr. . .i ° trivdes ombord, sa legger han heller ikke
det gleder sjøhvets mer lystige sider: på han hadde^ine tunge stunder Det skuUe vise seg at det nok en gang ble
i det siste har jeg levet et «rolig og stille liv». Ja jeg da [ian var jej og m e| pet er ogsd tydelig tur til Havana, og nok en gangble det vask

«selskapen^før i tiden" gn veifog feg at det ikke var aUe blant mannskapet han av rennesteinene i lasterommene, med
har ikke drukket sterkere fludium enn øl siden vi satte like stor pris på. Fra et brev av 8. møkk, lort og lukt. 14. mai fra Havanna:
varJ. ur d n . o november 1937: Men i dag er alt glemt og vi sitter på poopen ogWell, ei naske øl nu og da er io godt pa varmen, , j i-iZ u  v i, o i , . k b j j ni-, i ...... „ , r oj . koser oss under solseilet mens Havana, ia helemen «kors pa halsen» ieg har ikke overdrevet den 711 ankom vi til New York for 8de. gang, sa nu er „ , ,. 1T , c, . nlvi tv • , , r-j  j 4-oj Cuba dirrer av varme og sol. Jeg er vaktmann fragescheften heller. Det er liksom Biarne og ieg som det ikke noe stas iN. Y. mer. -Ja i dag er det 8de. a , u . j P , . j . . . ., iP,,, mi Tjj i si 6 . > , & jm 16 -24og er altsa derfor hindret aga i land, ogholder best i hop herombord og det kommer vel av november og ieg har nu vært 2ar om bord i kassen; , . . T i-jtatmjj. . . .ib , i ° , ,n . . . 6j.t» . i u ,,. ., . det er eg glad for. Jeg er lei av bade Westlndia ogdet at vi er sa hk hverandre at cubaneserne kaller men ieg trives godt. Det skyldes vel det at her er sa . . „ c 4 . , . . . e °i i. j , . i In A u * ttj, w lekta ogsa forresten, og venter bare pa at jeg far
oss «hermanos», brødre, -ogat vi har samme op- mange kjekke gutter akterut. - Undtagen XX, sønn n ' '
fattning angående mange greier, alkoholen også. av XX (kjent norsk kvinnesaksforkjemper). Han se orge lglen '
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Vi forstår at Jan, tross enkelte utbrudd av
hjemlengsel, stort sett trivdes om bord.
Vel kunne arbeidet være hardt og kan
skje noe ensformig, varmen uutholdelig
og kvelende, og hjemlengselen til tider
sterk, men stadig var det noe nytt å opp
leve og samværet med gode kamerater
gjorde «det gode, lyse somfremtidenbyr
oss» til noe konkret og oppnåelig.

Hva så med forholdet til befalet om
bord, offiserene, og til rederiet. Til nå
har vi ikke sett at Jan i særlig grad har
kommet inn på disse relasjonene.

«Men ikke skal jeg gå som
lettmatros»

Faktisk skriver Jan lite om forholdet til
offiserene ombord. Når han forteller om

hardt arbeid, om skitt og lort, om vas
king, skmbbing og maling, så kritiserer
han aldri befalet som satte mannskapet
til slike jobber. Jan forsto tydeligvis at
slike oppdrag måtte utføres, og han er
tydelig stolt når han 12. juni 1936 gir
følgende beskrivelse av Bodø:

Skuta blir nu penere og penere dag for dag. Alt
midtskips er hvitt. Mastene og bommene i lys gul
farve, brønnene er malt i pen gråfarve, skutesida
er også grå.

Og det samme i brev av 9. april 1937:

Vi forlot Philadelphia 203 og gikk sørover for full
damp i strålende sol og varme. Skuta blev da vasket
over alt, dekkene blev smurt og akterut hadde vi
storrengjøring før påskehelgen. Den var den fineste
av de seks båtene i Puerto Tarafa, hvor vi ankom
langfredag.

Bjarne og Jan

Imidlertid var det skår i gleden; Jan
mente seg forbigått da en matrosstil
ling ble ledig. En av matrosene, Manne,
mønstret av våren 1937; han tålte ikke
varmen og hadde dessuten kappet av en
finger og han som jeg, var vel luta lei av
båten. Jan fortsetter i dette brevet av 19.
mars 1937:

Da Manne mønstret av, så skulle jo jeg, efter gam
mel skikk på sjøen, rykke op til matros. Men nei!
Det blev en gutt fra Kråkøy ved Rørvik som blev
matros. Han blev hjulpet om bord av disp. Sannes
og han kjenner gutten godt. Hva fartstid angår så
har han kun vært på fiske og i kjøleanlegget på en
fangstekspedisjon. Efter mitt skjønn og de andre
guttenes også, så må han ikke komme og måle sig
med mig i arbeide heller. Men ikke skal jeg gå som
lettmatros her, og se at en blir sparket i baken av
en direktør og forbi mig.

Jans noe omvendte måte å anvende
uttrykket «å bli sparket i baken» var
kanskje et uttrykk for hvor opprørt
han var? Og i det samme brevet skriver
han forøvrig at han ikke bare var lei av
Bodø, men også tenkte på å mønstre av
og reise hjem:

Ja det er ikke rart at vi blir lei av den (ds Bodø), nu
har jeg vært om bord i 16 mndr. Og det blir vel til
det at jeg mønstrer av her (i Philadelphia) og prøver
å krype hjem - for s/s Bodø blir nok gående her i
sommer ser det ut til.

Noe avmønstring ble det ikke, senere i
1937 året ble Jan matros, og følte sikkert
da at mye av den uretten han mente seg
utsatt for, var rettet opp. Angående om
tale av offiserene ombord er det bare å
konstatere at dette så å si er fraværende
i Jans brev. Det kan tyde på at konflikt
nivået ombord var lavt, at mannskapet
akterut mente seg skikkelig behandlet
av offiserene forut, samt også at det
kanskje var lite sosial omgang mellom
menige og befal. Kun en gang kommer
Jan inn på noe som kan ligne en mulig
uoverensstemmelse mellom kapteinen
og noen av mannskapet. Fra brev av 14.
mai 1938:

Da vi var nede i Aruba kjøpte jeg en del silke, men
det tok tolderne i Philadelphia. Skipperen la ikke
ut noe custommanifest, så vi fikk ikke anledning
til å føre op våre tollpliktiktige varer. Så der står vi.
Det blir nu «Oluf» (kapteinen het Oluf Denstad) sin
sak å få silken tilbake, hvis ikke det så får han betale
oss erstatning, og det blir ikke så lite.

Hvorledes denne saken endte, vet vi
ikke. Noe stor sak var det neppe, det var
i alle fall ingen klassisk arbeidskonflikt.
Typiske faglige spørsmål knyttet til lønn,
arbeidstid, fartstid, organisering, etc. blir
i det hele ikke omtalt i Jans brev. På den
annen side kommer han ofte inn på sin
egen økonomiske situasjon.

Jan var bestemt på å bli sjømann, må-

Vi har flere ganger sett at Jan klagde over
dårlig råd; han hadde for lite penger til
å slå følge med de andre på land, og han
ikke hadde råd til å kjøpe seg dress. Jan
tenkte på framtida og styrmannskolen,
og det faste månedlige trekket gikk til
bank i Bodø med utdannelsen som mål.

Utenfor parlamentsbygningen i Havanna, Jan
til høyre, de to andre er ukjent.

let var styrmannsskolen, deretter skip
perskolen. Han var interessert i så mange
sider ved sjølivet. Dette gjaldt sikkert de
fleste av besetningen ombord i Bodø. De
betraktet andre skuter de møtte til havs
eller i havn, sammenlignet og vurderte.
I brev av 14. februar 1937 leser vi:

Capt'n og chiefen er nu i New York og ser på en
båt; noen sier at Nordlandske skal ha den, men
noen sier Sannes; det skulle ha vært moro å få vite
noe om dette.

Kanskje var det den skuta han skriver
om i et udatert brev:

Sannes har nu kjøpt ny båt i N. Y, samme type som
denne, og den laster skrapjern for Italia, og er den
ikke gått før vi kommer til Boston så tror jeg at jeg
tar den over til Europa. Men den er selvfølgelig
ruslet over.

Kanskje kan man si at Jan så framover
og oppover, mot det å bli skipper på
egen skute, og hadde liten interesse for
lønnskamp og fagforeningsarbeid. 1 alle
fall kommer han ikke inn på slike tema
i brevene sine.

«You get nothing
for something»
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Ved lasting Og lossing kunne mann- JegvilikkelånepengertilstYrmannsskolen,såder- «Eli SPaSGlStokk £IV

skapet bli sat, til overtidsarbeid. Dette hairygg»
ble betalt kontant og var ikke gjenstand et år. Dessuten er jeg nesten klæløs så trekken blir Bortsett fra et par korte bemerkninger
for trekk. For Jan var det kjærkomne nok stanse, en tid sa jeg kan fä rigget mig op. er det {oreløpig lite vi har sett av hva
penger. 14. februar 1937 skriver han fra Jan skrev om aktiviteter på frivakt, menBoston- Da han noe senere 1 1937 ble matros steg c srA_ £ , „
DUblU11- , , , j i, u .-urm noe forteller han da. Først fra brev av 8.
TT... j t~v r. o , t hyra med nesten det dobbelte, til 160 kr. , ,
Vi ligger nu ved Domino Sugar Co. og losser. Jeg 1 o i • i i = r u desember 1936:
fikk 6 dollars i overtid og kjøpte meg arbeidssko pr. maned, og det siste halvaret tør han
og skjorte, vaskesåpe og ansiktssåpe, barbersaker mønstret av i inni 1938 var hvra nå 170 le8 holder nu på å lære mig spansk ved hjelp av en
og mange andre ting. Hyra bruker jeg ikke for £ wtviLa koni nvtnns onnmor ordbok og et spansk Johannesevan
jeg skal spare til ny dress og andre klær slik at jeg <T' Dette Ve] V1. aV.en °pi aV JailS °PP§l0r gelium. Merkehge greier! Jeg slår på den måten to
klarer mig mens jeg går styrmannsskolen. Men for feriegodtgjøring. fluer iet smekk,
jaggu er det smått med penger og nu har jeg vært Som matros tjente altså Jan betrakte
sa uheldig aha nnstet rotfyllmgen ien tann og j- Bedre enn tidligere. I senere brevene Ja, han mente vel med denne siste komden ma jeg trekke, Har jeg nu bare vunnet i lot- 0 ° ’
teriet eller fått matroshyre så tror jeg at jeg skulde forekom det ikke klager over at han har mentaren at han lærte seg spansk og
slippe å låne penger til skolen. Men det ordner sig dårlig råd og han ga da uttrykk for at han samtidig fikk med seg noen bibelord.
nok skal dere se. trivdes ombord. I mai 1938 begynner han Jan var tydeligvis opptatt av å lære seg

åse fram mot avmønstring, og 6. mai språk, og i brev av 14. februar 1937
Han skriver videre i samme brevet til skriver han. skriver han .
familien:

...iallfall skal jeg ha 2 - 300 kr. i «lomma» når jeg Du mor, kan du ikke kjøpe en god ordbok i engelsk,
Ja har jeg bare hatt større hyre så skulle dere fått kommer hjem og så alt i banken da. Jeg har god helst norsk - engelsk og engelsk - norsk iei bok;
mye fint; men når jeg har 83 kr. i hyre og 65 kr. i råd til åla banken få trekken hver måned for jeg og så ei god lærebok i spansk. Når jeg var så dum
trekk og 5 kr. i kontingent (til Norsk Sjømannsfor- har penger nok. at jeg ikke fortsatte i gymnasium så må jeg lære
bund?) så blir det bare 13 kr. igjen pr. måned og så mig selv litt.
litt overtid. Og for lite får man intet sier yankien.
«Yougetnothingforsomething». Og optimistisk avslutter han brevet:

, , ,,, , , , , Vi vet også at Jan kjøpte en mandolin
Ja det skal bli moro å komme hjem og ta det med , , . „

Når han en drøy måned senere, 19. mars ro. Søndag 85 har jeg jubileum om bord, da har som han etter hvert lærte seg a mestre.
1937, skriver fra karnevalet i Havanna, £ .år 1 neste 7 elds“ Kanskje flere av mannskapet kunne trak

mj,0 j_ oi „ . ,9 , , lnrc akterut- Haper Sannes påskjønner mig nar jeg far tere instmment? Så satt de kanskje derder man ikke kom sa langt «med 2 dollars mine styrmannspapirer i orden. 0r . , , , .. 0 ,
i bukselomma», kom han også da inn på Pa fnvak*a- T flsellet pa ,p00pen'
penger og skolegang: ' °8 san8 datidens sla8ere °S shantles?
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Som matros kunne Jan spleise og flette hjem eller skifte skute. Dette siste vet vi frivakta og skuta rister noe forferdelig, vi er på vei
tauverk, og dette var teknikker som fordi Jan ofte kommer inn på det i bre- t:1 NewP 01t News i ballast.
kunnebrukes til så mangt. Han forteller vene sine, f. eks. i brev av 19. mars 1937: , in,,
• t -,. • ..mo li ujj Dette var i brev av 8. desember 1936,
] brey aV 14‘ mai 19.38at 1311 haddf gatt I dag snakket jeg med Georg Jakelln som er 3dje og lengselen etter brev hjemmefta ser
løS pa ryggen av en hai som mannskapet styrmann ombord i Fernhill; den ligger ved samme ,° ,,. „ , , .
hadde fanget: kaisomossogskallasteforJapanoiKimhvorden vi enda tydehgere nar han skriver til

har fast rute. Det er en knusende flott skute på 7700 familien 8. november 1937:
Jeg har i lengre tid arbeidet med en spaserstokk av tonn, og nu er jeg tilbudt jungmannsjobb der om . , . ,. • , .. •
hairygg og nu er den ferdigja jeg er ikke lite kry bord. Båten kommer opp til Europa i 1938 og jeg vil ~ Det erSjo mye lettere for dere å skrive tilav den, fin er den som bare det. Sa har jeg laget 10 sa gjerne prøve afa mig en tur «far east». & > i
beiter av cellofanpapir, de er så fine at det kan ikke Men nu tenker jeg på å mønstre av neste tripp „f , , ' , ,i , . , r° j . . , ,. .. ,/ 5 K rK sa fordømt ergerbg abh fri for brev mens de andre
beskrives, dere far se dem nar jeg kommer hjem. nar vi kommer til statene. Tar sa en annen bat pa trg q skriv!

Cuba for 45 dollar pr. mnd, så går jeg i land igjen c ' &   •
TT . , j, c . j og tar en «crossjob» til Skandinavia for 75 dollar
Vi kan godt oss a an re av for tUrensomtarca. 3 uker; dessuten får jeg da fri jan skrev ikke bare til familien samlet,
mannskapet holdt på med ignende reise helt hjem. men også søsknene sine hver for seg, til
Mtidssysler. På den annen side måikke onkler, tanter øg annen slekt samt til
dette forlede oss til å tro at mannskapet Det ble ingen tur «far east», heller ingen yenner ay begge kjønn , breyene yekslet
var i aktivitet hele tida. Når man ikke sov «crossjob» for Jan, men han skriver ofte han mp|1nm alyor og skjerat> og han kom
ble nok mye av frivakta tilbrakt med dag- om dette, så tydeligvis var mannskapet med små kommentarer som viser at han

lige gjøremål (spise, vaske klær, skrive opptatt av og snakket mye om disse mu- varopptatt både av familien der hjemme
brev, etc), eller man tok livet med ro, lighetene. Noe annet som Jan, og sikkert de større> politiske forholdene i
rett og slett, enten alene eller i småprat mange med han, brukte mye tid på var å yerden søm når han skriyer hjem 14
med andre. Overfor har vi vært inne på skrive brev hjem til familie og venner, og febmar 1937-
at som sjøfolk gikk nok praten mellom han satte tydelig pris på åfå brev:

Jan Og arbeidskameratene hans Sikkert Mange tøkk for breyet Qg juleheftene som jeg fikk er borte. Hvordan går det
ofte om skip de observerte, om rykter orn j Portland Maine. Jeg fil<k brevet så sent at jeg ikke med dere på middelskolen? Dere må bare klemme
nyinnkjøp til rederiet, om det å jobbe seg fikk tid å svare fra P. M. Nu sitter jeg og skriver på på, især du Thordis for du skal fortsette i gymna-

«Befal (Thorsø, Denstad og Utne) og dekksbesetningen d/s Bodø»
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sium, det skal jeg være mann for. - Det skulde ikke viste interesse for fagligpolitiske mannsforbundet var Sjømannsklubben
vært morsomt åse den boken som du snakket om, ørsmå] fø starten av en torn i Øyet. I StadigOscar, selvom )eg tror at jeg kan alle knoper og r 0 1 °
spleiser og platting, så er der alltid noe nytt å lære. . Arene Jan seilte på USA var preget av sterkere grad ble den en utfordring til
Du må sende den! Du Søssa må bare heng i å samle harde konflikter mellom den radikale og Sjømannsforbundets autoritet.
frimerker og kunnskap og så må du ikke skrike så uavhengige Scandinavian Seametfs Club ,p 0Istad 2006 . 231,høit nar Oscar og du sloss, for det gjør dere nok. ° 0 , U- uistaa, /uuo, s. /jjj
Det er dessverre ikke bare dere to som sloss, men (SSC) Og henholdsvis Norsk Sjømannsfor
snart kommer hele Europa til å tørne sammens, da bund og Rederforbundet: Mangelen på omtale i brevene av disse
bhr det nok hv! Huff! jo verc[ enes møttes: den norske forholdene er nesten oppsiktsvekkende.

fagbevegelsen med sine tariffavtaler og Förklaringen ligger trolig iat han god-
Vi har tidligere sett hvorledes Jan lot g - n mot en atlantisk sjøfa- tok de norske lønns og arbeidsavtalene,
norsk gli over i engelske ord og uttrykk rertradisjon, der det opposisjonelle og seiv om han hadde dårlig råd, samt det
og sjømannssjargong, og som en av- antiautoritære trådte sterkt fram... forhold at han var mer opptatt av sin

wlXuåtauføtuZruføiT (Finn Olstad: Vår skjebne i vår hånd. Norsk sjø- framtidige Utdanning til dekksoffiser.
brevene hans, kan følgende hilsen fra 17. mannsforbunds historie. 2006. s. 226) Jan var ingen fagforeningsmann, hans
mars 1936 passe. interesser gikk i andre retninger enn å
ja, lev nu vel may be i come home in the bright Konflikten dreide seg om flere forhold, engasjere seg i fagforeningsaktiviteter.
summertime; and then we will smg; Happy days men Spørsm^jet om hyresatser sto sen- Så tilbake til hva Jan skriver om. Hvilarehereagam. HamHeal! The gang ishere!Yours r 1
ever truly, jan. tralt. SSC forsøkte å presse rederne til ket inntrykk sitter Ah igjen med angående

å inngå amerikanske hyresatser med dagliglivet ombord i d/s Bodø?
norske mannskaper som mønstret på i Seiv om trampfarten i seg seiv kunne

Oppsummering amerikansk havn. Disse hyresatsene lå være variert og vekslende, var det ofte
Brevene viser at Jan var observant og over de norske, og SSC utfordret dermed de samme havnebyene som ble anløpt,
reflektert, han skrev godt og evnet å tariffsamarbeidet mellom Rederforbun- og Jan nevner ved et par anledninger at
sette ord på hva han opplevde, tenkte det og Sjømannsforbundet. han var lei av «traden».
og følte. Vi har sett at Jan var svært opptatt av På den annen side gir han tydelig ut

Vi forstår at Jans beveggrunner for ågå disse forholdene ville bli omtalt i brevene i land, -ogda i Havanna spesielt,
til sjøs var en genuin interesse for sjøfart hans. Og det var ikke mangel på krutt i Arbeidet kunne tidvis være hardt,
og sjøliv. Han formelig sugde inntryk- denne striden, så Jan kunne ikke ha unn- med steikende sol eller isende vind i
kene til seg, enten de var knyttet til livet gått å legge merke til den. Fra juli 1937 tillegg, men dette ble dempet ned og
ombord eller til opplevelser i land. Sam- til mai 1938 gjennomførte SSC 32 ulike gjort levelig av det gode miljøet og ka
tidig var han ærgjerrig, han ikke bare aksjoner angående lønn og arbeidstid. meratskapen om bord. På frivaktene
drømte om styrmanns og skipperskole, Dette ifølge Rederforbundet. slappet mannskapet av, leste, skrevbrev,
men han arbeidet bevisst mot målet, de Sjømannsforbundet aksepterte sam- puslet med sitt, og så fram til neste
månedlige trekkene var øremerket dette. funnets lover og regler. Sjømannsklub- landlov. Vestindia farten hadde hyppige
Trolig ligger förklaringen her til at han ben forkastet lovligheten... For Sjø- havnebesøk, det var livlige storbyer og
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«Her er haien spaserstokken er laget av»

sin økonomiske stilling, så vi skulle tro at trykk for at han trivdes, både ombord og
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idylliske småplasser som bød på avveks
ling og spennende opplevelser. Selvsagt
kunne man gå lei, synes «traden» var
ensformig, få hjemlengsel, bli irritert
over ett eller annet, men om «Westlndia
traden» var, som Jan skriver, «den mest
beryktede av alle farter», så er likevel
hovedinntrykket at den så absolutt var
til å overleve.

Jans brev forteller oss ikke bare hvor
ledes livet ombord i Bodø artet seg for
han, men de gir oss også en viss förståelse
av hva det innebar å seile i utenriksfart
i siste halvdel av 1930-tallet. Jan var en
av mange unge norske menn som gikk
til sjøs i denne perioden, og gjennom
brevene han skrevhjem, vet vi nå litt mer
om hva de gikk til.

skjebne... og Jans:
Erling Sannesrederiet solgte Bodø til et
japansk rederi i 1939, og nytt navn ble
Hozan Maru. I mars 1943 sank skipet
utenfor Koreas vestkyst etter å ha blitt
torpedert av en amerikansk ubåt.

Jan begynte på styrmannsskolen i Ber
gen høsten 1938 og avla eksamen våren
1939. Han tok skipsførereksamen våren
1940, og begynte på den høyere skipsfø
rerskolen i Bergen 1942. Imidlertid førte
krigen og et ufrivillig opphold i Vollan
fengsel våren 1943 til utsettelse av videre
utdannelse. Den høyere skipsførerskolen
ble således gjort ferdig 1947 - 1948, og
sommeren 1948 ble Jan endelig det han
hadde drømt om og arbeidet fram mot;
kaptein i Det Nordlandske Dampskips
selskap. Han ble senere kontorsjef og
deretter disponent i samme selskap.

D/s Bodøs videre

D/s Bodø på Landegodefjorden, maleri av Einar Sørensen

Fra sjøsettinga i 1918. Opprinnelig navn var s/s Goodspeed
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Hurtigruten ASA - del III

Den 1. mars 2006 fusjonerte Ofotens og nr. 22007. Ofotens Dampskibsselskab etablert 24. juli 1912. Formålet var åfå
Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS), SKIPET nr. 32007. styrket lokalfarten i Ofoten mot Lødin-
Narvik/Stokmarknes og Troms Fylkes Som det er fortalt ide föregående gen, Tysfjord og Hamarøy, i frustrasjon
Dampskibsselskap (TFDS), Tromsø. Det artikler, ble Vesteraalens Dampskibs- og misnøye over rutetilbudet hos Saltens
skjedde etter endelig godkjennelse fra selskab etablert 10. november 1881, først Dampskibsselskab. Ofotens startet ek-
Konkurransetilsynet 21. februar 2006. og fremst på grunnlag av transportsitua- spressrute på langdistanse før selskapet

Dermed gikk TFDS og OVDS inn sjonen mellom Lofoten/Vesterålen/Senja omsider trådde for fullt inn i lokalfarten,
i historien. I OVDS ligger også tidli- og Bergen med hensyn til fiskevarer. Videre kom selskapet med i hurtigrute
gere NordFerjer AS i Narvik og Saltens Etter hvert ble det utvidet transport, seilingene, i godsfart, ide senere årene
Dampskibsselskab i Bodø fusjonert. I hurtigrutefart med passasjerbefordring, med deltakelse innen oljetransport langs
denne forbindelse følges dette opp med turistseilinger, diverse godsruter, lokal- kysten.
en artikkelserie (som forhistorie til Hur- fart, -ja til og med utenriksfart beskjef
tigruten Group, Narvik/Tromsø), innen tiget selskapet seg med. Olje og diverse
kommunikasjonshistorien for ågi et lite bulklast førte selskapets skip. Selskapet Fusjoner
tilbakeblikk på selskapenes historie og hadde også i sin tid et cruiseskip, men I løpet av en fire års tid skulle landskapet
ruteseilinger. det ble ikke akkurat noe stort gullegg. over rederier i Nordre Nordland endres

Artikkelserien har vært gjengitt Vesteraalske utviklet seg med årene til å mye. I desember 1984 kjøpte Ofotens
ien nordnorsk avis, og gjengis også i bli den tredje store aktøren i kysttrafik- Dampskibsselskab 50,69% av aksjene i
SKIPET for interesserte. Tidligere trykt: ken i Norge. Vesteraalens Dampskibsselskap av J. M.
Vesteraalens Dampskibsselskab i SKIPET Ofotens Dampskibsselskab ble Johansen i Stamsund. Etter at Ofotens
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Ofotens Ovj Vestemalens
Dampsibsselskab

OVDS'flaggskip - nye Finnmarken fra 2003. Foto Geir Svendsen

Av Tore Kristoffersen
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kjøpte flere aksjer i Vesteraalske, satt rederi. Store aksjeposter i NordFerjer (lokaltrafikken) ført samlet fra Stok
plutselig selskapet med 68,56% av ak- skiftet eiere, der 71,6% av aksjene hav- marknes.
sjene i 1986. net hos Saltens Dampskibsselskab. Til

Dette førte til at aksjene i Ofotens alles overraskelse solgte Saltens hele Hurtigruten
steg i verdi. Et nystartet selskap, Ofoten aksjeposten i fergeselskapet i januar Både Ofotens og Vesteraalens var aktører
Invest AS, begynte å kjøpe seg inn i ODS 1989 til OVDS. OVDS løste inn resten innen hurtigruteseilingene. Vesteraalens
høsten 1984. Det nye selskapet ønsket av aksjekapitalen i NordFerjer, hvor det hadde skipene «Finnmarken» levert i
innflytelse i Ofotens, men det ble avvist ble fusjon med fergerederiet og OVDS 1956, «Lofoten» levert i 1964, «Vester
av styret i ODS. Dette skulle føre til mye den 31. oktober 1989, med virkning fra ålen» levert i 1983 og «Kong Olav» levert
uro, hvor rettssak ble reist av Ofoten januar 1990 formelt. NordFerjer var ei i 1964. Sistnevnte var opprinnelig levert
Invest A.S. Imidlertid endte denne saken stund datterselskap under OVDS. Driften til Stavangerske Dampskibsselskab, og
med tap for Ofoten Invest A.S. av fergene (tidligere NordFerjer) ble lagt ble solgt til Vesteraalens i 1978. Ofotens

Iog med at Ofotens hadde sikret til Stokmarknes. Hurtigrutene ble driftet hadde «Nordnorge» levert i 1964 og
seg en så stor aksjeblokk i Vesteraalens samlet fra Narvik fra nå av - til skuffelse «Narvik» levert i 1982.1 det nye selskapet
Dampskibsselskab, førte det til fusjons- på Stokmarknes. OVDS seilte disse seks skipene videre i
forhandlinger, der begge rederiets styrer Om mange var overrasket over aksje- hurtigruten. «Vesterålen» og «Narvik»
møttes i juni 1987. Den 24. og 25. august salget til Saltens, skulle overraskelsenbli ble senere ombygd og oppgradert.
samme året vedtok generalforsamlin- større da Saltens ble det neste byttet til Hurtigruten skulle etter hvert for
gene i begge rederiene å fusjonere til OVDS. I løpet avkort tid kjøpte OVDS opp nyes ganske kraftig, der nye og moderne
et nytt rederi. Rederifusjonen trådde aksjemajoriteten i Saltens Dampskibssel- skip kom i fart hos OVDS. 1 1993 feiret
endelig i kraft den 6. januar 1988, hvor skab. Det endte med fusjon høsten 1991 hurtigruten 100 år. Et nytt skip kom i
det nye navnet på selskapet ble Ofotens (visstnok i september). Nå ble et 100% drift hos OVDS dette året, og hva var vel
og Vesteraalens Dampskibsselskab AS nytt selskap etablert som datterselskap, bedre enn å hedre hurtigrutens far ved
(OVDS), Narvik. i Saltens Dampskibsselskab med sete i ågi nyskipet hans navn. Jo da, «Richard

I Vesterålen ble dette mottatt med Bodø. Avdelingskontoret i Bodø skulle With» ble malt på skroget. «Finnmarken»
skuffelse, ikke alle likte dette like godt. drive hurtigbåter og fergedrift i SDS sitt som hadde tjent i hurtigruten siden 1956
Mange følelser lå knyttet til Vesteraalske, tidligere ruteområde. I Bodø ble dette ble faset ut. Ikke nok med det. Skipet ble
der bortfallet av det blå bånd (rederimer- mottatt med sjokk og vantro. Selskapet gitt som gave til Hurtigrutemuseét på
ket) langs leia var vemodig. Dette blå var byens store stolthet, og mange har Stokmarknes og satt på land, og er blitt
båndet symboliserte på mange måter den siden vært skuffet og sint over det som Norges tyngste museumsgjenstand!!
spesielle historien Vesteraalske hadde skjedde med Saltens Dampskibsselskab. Noen år senere skulle to søsterskip set
innen norsk kysttrafikk. Rederimerket Aksjonærene fikk skyllebøtter for at de tes i hurtigruteseilingene. «Nordkapp» i
til Ofotens skulle nå videre symbolisere ikke stod i mot presset. Dermed stod 1996 og «Nordnorge» i 1997. Nyskipene
det nye selskapet. OVDS med en flåte på 36 fartøyer. Dat- avløste de gamle skipene «Nordnorge»

I Narvik driftet selskapet NordFerjer, terselskapet Saltens ble senere redusert og «Kong Olav». I 2002 ble det største
et selskap som ble stiftet 1. desember til et rent eiendomsselskap. Fra 1995 ble skipet i hurtigruteflåten satt i drift, som
1961, - tuftet på Kristian Ravns ferge- driften av OVDS ferger og hurtigbåter fikk navnet «Finnmarken».

Fergen Tysfjord, hygd på Myklebust Mek Verksted i 1993. Foto Tore Kristoffersen
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Hurtigruteskipet «Lofoten» er blitt
erklært verneverdig av Riksantikvaren.
Skipet har gjennomgått oppussing og sik
kerhetsoppgraderinger, og er fremdeles i
fart som avløsningsskip i hurtigrutesei
lingene i vintersesongene. I tillegg seiler
skipet på cruise om somrene på ulike
destinasjoner langs norskekysten. «Då
men» seiler fortsatt med eleganse og er
slitesterk. Seiv om skipet er gammelt, er
det mer populært en noensinne. Mange
sverger til den gamle sliteren som har så
mye mer sjel enn de nye luksuriøse hur
tigruteskipene etter manges mening. Ja,
skipet har sin faste tilhengerskare som
mer enn gjerne tar seg en tur med skipet
iblant. «Lofoten» var i eie hos Finnmark
Fylkesrederi i perioden oktober 1988 -
februar 1996.

Vintersesongene er blitt vanskelige
for de store hurtigruteskipene, og øko
nomien deretter. OVDS la hodene i bløt
for å finne en løsning på dette for å få
seilt inn mer penger. Ideen ble å starte
cruise på andre siden av kloden langs
kysten av Chile, dels Argentina og ned til
Antarktis i vintersesongen. Høsten 2002
ble hurtigruteskipet «Nordnorge» sendt
av gårde. Det skulle bli suksess!!

Så populært og stort marked oppar
beidet OVDS seg, at selskapet har fortsatt
med dette nye opplegget. Ikke nok med
det. For vintersesongen 2005/2006 fikk
«Nordnorge» også selskap av søsteren
«Nordkapp» på andre siden av kloden.
Skipene møttes den 5. desember 2005
ved Paradise Bay

«Nordnorge» krysset den sydlige
polarsirkelen den 3. februar 2004, og
gjentok denne bedriften på nytt den 22.
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Veteranen Lofoten i Svolvær, foto Geir Svendsen

februar 2006. Pr. mars 2006 er ble det
kjent at cruisene for sesongen 2005/2006
ikke har blitt riktig så lønnsomt som øn
skelig med noe færre passasjeren Dette
forklares med større konkurranse fra
andre aktører.

I avløsningsfarten seilte de eldre
skipene «Nordstjernen» og «Lofoten» i
mellomtiden til «Nordnorge» og «Nord
kapp» var på plass i hurtigruteseilingene
våren 2006.

OVDS bestilte et nytt mindre hurtig
ruteskip for levering i april 2007 med
navnet «Fram». Med dette navnet blir
polfarer Fritjof Nansen hedret, som var
på ferd ved Nordpolen og Grønland i sin
tid med skipet «Fram». Og nettopp ved
Grønland skal det nye hurtigruteskipet
«Fram» cruise om somrene med turister,
om vinteren ved Antarktis sammen med
«Nordnorge». «Fram» er det første nye
hurtigruteskipet som er blitt levert til
det nye fusjonerte selskapet Ffurtigruten
Group ASA.

Lofotekspressen
Det skulle bli endringer i lokalseilingene
innenhurtigbåttrafikken. Ofotens (ODS)
seilte fra før ruten Narvik - Lødingen -
Svolvær. Saltens seilte mellom Bodø og
Skutvik. Nå ble det arbeidet fra Bodø
for å knytte disse to rutene sammen.
Ofotens og Saltens var konkurrenter fra
før, og noen stridigheter forekom siden
Ofotens ble etablert i 1912. Da man fra
Bodø ønsket å opprette ei ny og utvidet
hurtigbåtrute, kom gamle stridigheter
mellom selskapene til syne igjen. Hvert
sine bud ble sendt inn. Men det skulle

være samarbeid om en seiling som var
målet.

Nå klarte samferdselsavdelingen i
Bodø å få til et samarbeid mellom OVDS
og Saltens til en ny samseiling kalt
«Lofotekspressen». To nye hurtigbåter i
«Ofoten» og «Salten» ble levert til hvert
sitt rederi, og satt inn i trafikk fra 5. juni
1988. Følgende steder var å finne i den
nye hurtigbåtruten:

Narvik - Kjeldebotn - Bogen - Myklebostad
- Lødingen - Øksneshamn (signalanløp) - Ho
landshamn (delvis signalanløp) - Risvær (delvis
signalanløp) - Brettesnes (delvis signalanløp) -
Skrova - Svolvær - Skutvik - Bogøy - Holkestad
(signalanløp) - Nordskot (signalanløp) - Helnes
sund - Brennsund - Kvig - Bodø.

Da vinterruten trådde i kraft fra desem
ber 1988, fait Bogen i Ofoten og Mykle
bostad på Tjeldøy ut av ruten.

Nordlandsekspressen
Denne nye ekspressruten skulle ikke
vare lenge. Fra Bodø ble det arbeidet vi
dere. Nye planer om ei lengre hurtigbåt
rute ble tenkt ut. Men dette møtte en del
protester, - ikke minst fra Helgeland som
fryktet at den gode forbindelsen Saltens
sine hurtigbåter hadde mellom Helge
land og Bodø ble tuklet med. Dessuten - i
disse tider gikk det en heftig debatt om
hurtigrutens fremtid. Nå mente noen at
denne nye ruten som var under planleg
ging i Bodø skulle erstatte hurtigruten.
Noen fryktet at hurtigruteseilingene ble
å falle bort.

Fra Nordlands fylkeshovedstad ble
det ufortrødent arbeidet videre med
dette nye rutekonseptet. Det var de to
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hurtigbåtene «Ofoten» og «Salten» som
skulle underholde ruten. Fra 7. mai 1990
ble den nye ruten satt i gang, som etter
hvert fikk navnet «Nordlandsekspres
sen» NEX1 og NEX 2.

Følgende anløpsteder var i denne
ruten fra starten:

Sandnessjøen - Bjørn - Nesna - Stokkvågen -
Indre Kvarøy (signalanløp) - Tonnes - Selsøyvik
(signal/kun ilandstigning) - Gjerøy (signal/kun
ilandstigning) - Rødøy (signal/kun ilandstigning)
- Nordværnes (signal/kun ilandstigning) - Vågahol
men - Bolga - Grønøy - Ørnes - Støtt - Sørfugløy
(bestillingsanløp) - Sørarnøy - Bodø - Kvig (signal)
- Brennsund (signal) - Helnessund - Nordskot (sig
nal) - Holkestad (signal) - Bogøy - Skutvik - Skrova
- Svolvær - Digermulen - Hanøy (signal) - Kaljord
(signal) - Stokmarknes - Sortland.

Sortland fait ut av ruten ca. 1995. Stok
marknes fra 2000.

Disse endringene gjorde at ruten
mellom Narvik og Svolvær ble opprettet
igjen som egen rute. Ruten skulle få nav
net «Nordlandsekspressen» NEX 3. Nå
ble hurtigbåten «Helgelandsekspressen»
til Saltens Dampskibsselskap leid inn,
inntil at OVDS fikk den nye hurtigbåten
«Skogøy» for sambandet. Fra 7. mai 1990
var ruten som følgende:
Narvik - Kjeldebotn (signal) - Lødingen - Øks
neshamn - Svartskard - Kvannkjosen - Storfjell -
Holandshamn - Pundslett - Risvær (også på signal)
- Brettesnes - Ulvåg (også på signal) - Digermulen
- Øyhellhamn - Skrova - Svolvær.

OVDS fikk overlevert hurtigbåten «Skog
øy» (IV) den 12. april 1991, som ble satt
inn i trafikk mellom Ofoten og Lofoten.

Fergefart
Da Ofotens og Vesteraalens hadde blitt
fusjonert til OVDS, - og videre der Nord-
Ferjer og Saltens Dampskibsselskab ble
fusjonert med OVDS, ble selskapet ope
ratør på mange fergesamband i Nordland
Fylke. 11992 driftet OVDS med følgende
fergesamband:

Drag - Kjøpsvik og Bognes - Skarberget i Tysljord,
samt Bognes - Lødingen over Vestfjorden.

Dette var samband som opprinnelig ble
drevet av NordFerjer.

Ytterligere to fergesamband over
Vestfjorden ble OVDS operatør i:
Skutvik - Skrova - Svolvær, ogytterst iVestfjorden:
Moskenes - Værøy - Røst - Bodø.

Disse to sambandene opererte Veste
raalens Dampskibsselskab fra tidligere,
startet henholdsvis i 1963 og 1975.

Da Saltens ble fusjonert med OVDS,
ble dette selskapet i en periode drevet
som datterselskap under OVDS inntil

fergedriften inngikk i OVDS, - der var
følgende fergesamband:

Festvåg - Misten like nord om Bodø, Sund - Hors
dal - Sørarnøy sør om Bodø, og noe lengre ned i
Salten; Forøy - Ågskardet, Jektvik - Kilboghamn,
Rødøybassenget (Nordnesøy, Storselsøy, Selsøyvik,
Gjerøy, Rødøy - og til/fra Jektvik og Kilboghamn),
og Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga -
Støtt.

Disse sambandene ble drevet av OVDS
inntil 1. mars 2006 da fusjonen fant sted
med TFDS til Hurtigruten Group ASA.

Av de store tunge fergesambandene
som drives i dag, er det bare sambandet
Skarberget - Bognes i Tysfjord som er
igjen som det eldste sambandet, hvor fer
gereder Kristian Annar Ravn fra Virak/
Narvik startet fergefarten den 13. mars
1941 på riksveien mellom nord og sør.
Det skjedde med den legendariske
fergen «Dagmar» som da seilte mellom
Skarberget og Korsnes!! I løpet av krigen
ble ny fergekai bygd på Bognes, da seilte
fergene dit i stedet for Korsnes.

Hurtigbåtfarten
OVDS skulle også bh operatør på flere
hurtigbåtsamband i Nordland Fylke. Som
Stokmarknes - Innlandet - Raftsundet
som Vesteraalens var operatør i fra
tidligere. I dag trafikkerer hurtigbåten
«Brottøy» sambandet, der en finner
følgende anløpsteder: Stokmarknes,
Kaljord, Lonkan, Helgenes, Sommerset,
Brottøy, Hanøy, Nordnes, Storå og In
gelsfjord. Flere av disse stedene skjer på
signal. OVDS seilte også på Straumsnes
- Guvåg.

Ruten Narvik - Lødingen - Svolvær
ble driftet av Ofotens Dampskibsselskab,
dette overtok OVDS. Sambandet fikk en

Hurtigbåten Ofoten, levert fra Fjellstrand i 1997. Foto Tore Kristoffersen

ny operatør fra 1. oktober 2005 ved Lø
dingen Skyssbåtservice, der driften skulle
vare til 31. august 2007 i følge kontrakten,
(PS! somble avsluttet 1. desember 2007 da
LOFAST åpnet). Da försvinner sannsyn
ligvis sambandet for godt når Lofotens
fastlandsforbindelse åpnes. Følgende
anløpsteder var på denne ruten da OVDS
sluttet å seile på strekningen:

Narvik, - Evenes/Liavika (signalanløp, bestilling)
- Kjeldebotn (signal) - Lødingen - Svartskard (et
signalanløp) - Øksneshamn (et signalanløp) - Ho
landshamn (signal) - Brettesnes (signal) - Skrova
(signal) - Svolvær.

I de siste årene utførte selskapet seilin
ger til Trollfjorden på vei fra Narvik om
somrene.

OVDS trafikkerte langruten Sand
nessjøen - Bodø - Svolvær, et samband
som har strekningen Sandnessjøen -
Bodø - Skutvik som Saltens opererte i
tidligere.

Hvis en sammenlikner strekningen
Sandnessjøen - Bodø i dag med da Nord
landsekspressen startet 7. mai 1990, er
Løkta, Handnesøya og Onøy nye steder
på ruteplanen. På strekningen Bodø -
Svolvær finnes de samme stedene sam
menliknet med 1990.

Flere saltenssamband skulle OVDS
bh operatør i;

Bodø - Væran, Bodø -Ytre Gildeskål, Forvik -Vist
ensteder, samt Tjøtta - Husvik, Kilboghamn - Mel
fjordbotn, Hurtigbåtrute i Meløy, og Lurøysteder,
videre Rødøyruten, På lysfjorden og over Ofoten.

Samtlige hurtigbåtstrekninger OVDS
var operatør i til 1. mars 2006, eksisterer
videre under Hurtigruten Group ASA.

La oss ta en liten titt på seilingen
i Meløyområdet vinteren 1992-93. På
ruteplanen seiler hurtigbåten til og fra
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Ørnes. De mellomliggende steder som
var satt opp i ruteplanen var da: Støtt,
Rendal, Mesøy, Teksmona, Grønøy,
Bolga, Sandvik og Meløysund.

Vi flytter oss litt frem i tid til perioden
2000-2001 og tar en titt på hurtigbåtru
ten i Lurøystedene. Anløpstedene på
ruteplanen er

Sørarnøy, Hestmona, Indre Kvarøy, Stuvland, Al
dra, Stokkvågen, Onøy, Tonnes, Sørnesøy, Lurøy,
Lovund, Sleneset og Sandnessjøen.

Vi kan også lese to andre gamle Salten
seilinger i Bodø - Ytre Gildeskål, der Sør-
Arnøy Våg og Fleinvær anløpes. Videre
ruten Bodø - Væran, der hurtigbåten
også stikker innom Helligvær, Vokkøy
og SørLandego.

Tysfjord var fra gammelt et seilings
område for Saltens Dampskibsselskab,
der det er mange små fjorder, med mange
gårder spredt rundt omkring. Det gjorde
at ruteoppsettet for Tysfjorden kunne
virke flokete når en leser rutetabellene
gjennom årene.

Vi ser for perioden 2000-2001 på sei
lingene til OVDS i Tysfjorden. Vi trekker
her frem seilingene om sommeren, da
finnes følgende steder i ruteplanen;
Kjøpsvik, Drag, Kjerrvika, Hulløyhamn, Storå, Hel
landsberg, Musken, Nordbukt og Nevervik.

Sammenliknet med i dag, er ikke anløp
stedene så mye forandret.

I løpet av 2002 og 2003 begynte tanke
gangen om fusjon å gjøre seg gjeldende
hos Ofotens og Vesteraalens Dampskibs-
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Fusjon

Fra Lødingen fergeleie, foto Tore Kristoffersen

selskab (OVDS) i Narvik/Stokmarknes og
deres kollega Troms Fylkes Dampskibs
selskab (TFDS) i Tromsø. Hurtigrutedrif
ten som var den viktigste delen i begge
rederiene krevde en bedre økonomisk
uttelling. Det var ønske om å redusere
kostnadene. Spesielt gjaldt det vinter
sesongene hvor trafikken er lavest. Løs
ningen var å fusjonere selskapene, og få
hurtigruten samlet under ett, og på sikt
utføre ytterligere grep som kunne føre
til økonomiske innsparinger. I tillegg
hadde begge selskapene lokaltrafik
ken å betjene, - ferge og hurtigbåtfart.
Begge rederiene var også tungt inne i
NordCargo - et selskap som slet tungt
økonomisk. Dette kvittet begge selska
pene seg med etter hvert.

Alt så ut får å gli smurt, NordNorges
største selskap var nær ved å fødes. Både
i Tromsø og Narvik steg optimismen
for det nye selskapet som ville bli meget
viktig innen reiselivsammenheng, samt
at det ville bli et lokomotiv for Nordnorsk
næringsliv. Men dessverre skulle det
etter hvert oppstå en bykamp mellom
Tromsø og Narvik, hvor det var mange
ulike interesser og ønsker. Makt og per
sonmotsetninger tøt til overflaten, der
det utviklet seg til mistillit begge veier.
Hele fusjonen var et stort skip som til
slutt led totalforlis i 2004 til stor skuffelse

for mange. Prosessen rundt fusjonen
som hadde mislyktes, var en ulykke for
NordNorge. Hos mange aksjonærer ble
dette ikke særlig godt mottatt. Derfrå
kom det signaler om at fusjon mellom
disse to selskapene ikke var til å unngå.
Aksjonærene var interessert i et selskap
som skulle være lønnsomt. Driften var

for dyr, og en del grep ble forlangt gjort
i så måte. Nå kom det uttalelser om at
det måtte bli ro, slik at det på et senere
tidspunkt kunne settes i gang en ny pro
sess for fusjon, da helst med «nye koster»
blant ledelsen.

En tung tid fulgte begge rederiene.
Hos TFDS ble det gjort en del grep for å
bedre økonomien. En del virksomheter
som selskapet hadde involvert seg i ble
solgt. Nå skulle TFDS konsentrere seg om
kjernevirksomheten, het det. Fjordline
i Bergen ble kjøpt opp - noe som etter
hvert skulle vise seg å bli en økonomisk
belastning da dette selskapet slet med
underskudd. Til slutt ble TFDS tvunget
til å kvitte seg med selskapet.

TFDS kom seg også på børsen, men
dessverre uten noe særlig stor suksess.
Underskuddene økte i selskapet og var
på den måten ikke direkte attraktivt
i så måte. I tillegg slet selskapet med
etterdønningene etter fusjonshavariet.
En del utskiftninger ble gjort i adminis
trasjonen/ledelse og i styret etter krav.
Etter hvert skulle roen omsider senke seg
i selskapet, men økonomien utviklet seg
i en negativ retning.

Hos kollega OVDS skulle det også
bli en tung tid etter fusjonshavariet.
En ny stor storm brygget seg opp like
før fusjonsbruddet. Sjokkmeldingen
om regnskapsjuks hos rederiet innen
fergedriften i Nordland fylke var ikke
akkurat det selskapet trengte. Nordland
fylkeskommune anmeldte saken til
økokrim, og etter en lang og dramatisk
prosess endte det med en del straffesaker
mot en del personer ansatt i selskapet,
hvor også OVDS ble idømt en bot og

i f I *J*



rederi

Januar 2008
Golden Ocean
Golden Ocean
Knutsen OAS
Knutsen OAS

Februar
Reinøy Management
Reinøy Shipping
Odijell
Odfjell
Odijell
Odijell
Odfjell
Odijell
Brøvig
Brøvig
Wilh Wilhelmsen
Wilh Wilhelmsen
Havila Shipping

Mars

Bryggen Tankers
Bryggen Tankers
DOF

Jebsens
Jebsens
Jebsens
Jebsens
K G Jebsen
K G Jebsen
K G Jebsen
K G Jebsen
Brøvig
Brøvig
Remøyværing

April
Golden Ocean
Golden Ocean
P D Gram
P D Gram
P D Gram
P D Gram
FIexLNG
Frontbne
Frontline
Frontbne
Frontbne
Veolia Nord

Neptune Offshore
Neptune Offshore
Østensjø
Rohav
Subsea7
Tide

FjordlFSF
FjordlFSF

Kontraheringer på det norske marked
nasj tdw/type verft lev type, pris

80.000 bulk
80.000 bulk
105.000 sh tanker
105.000 sh tanker

77m kystvakt
77m kystvakt
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
4.400 tanker
4.400 tanker
228 m bilskip
228 m bilskip
97m offshore

25.200 tanker
25.200 tanker
5,000 psv
25.000 bulk
25.000 bulk
25.000 bulk
25.000 bulk
16.600 cement
16.600 cement
16.600 cement
16.600 cement
4.400 tanker
4.400 tanker
I,oooc brønnbåt

80.000 bulk
80.000 bulk
bilskip
bilskip
bilskip
bilskip
170,000 c LNG
320.000 tanker
320.000 tanker
320.000 tanker
320.000 tanker
24m catamaran
offshore
offshore
1,500* aht
2,600 c brønnbåt
133 m rørlegger
ferge
33.5 m katamaran
38.2 m katamaran

Zhoushan Jinhaiwan 11
Zhoushanjinhaiwan 11
Cosco Nantong SY 9.10
Cosco Nantong SY 12.10

Gryiia
Gryfia
Chuan Dong SY
Chuan Dong SY
Chuan Dong SY
Chuan Dong SY
Chuan Dong SY
Chuan Dong SY
Shuang Dong
Shuang Dong
Daewoo
Daewoo

Havyard

Kitanihon SB
Kitanihon SB
Aker Yards
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin

Shuang Dong
Shuang Dong
AasMV

Zhousan Jinhaiwan 11
Zhousan Jinhaiwan 11
Nantong Mingde 11
Nantong Mingde 11
Nantong Mingde 11
Nantong Mingde 11
Samsung 3.12
Zhoushan Jinhaiwan 6.11
Zhoushan Jinhaiwan 11
Zhoushan Jinhaiwan 11
Zhoushan Jinhaiwan 12.11
Oma BB 7.09
Sinopacific SB IqlO
Sinopacific SB IqlO
Ast Gondan 2.10
Larsnes MV 10
Merwede 3qlo
Fiskerstrand 10.10
Br Aa 11.09
BrAa 4.10
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10
10
10
10
10
10
11
11
10
10
11
11
7.10

12
12
12.10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
10.09

USD 52m
USD 52m
USD 86m
USD 86m

15 yrs TC Navy
15 yrs TC Navy
stainless
stainless
stainless
stainless
stainless
stainless
USD 20m
USD 20m
8000 CEU, USD 98m
8000 CEU, USD 98m
Havyard 855, NOK 700m

USD 60m
USD 60m
Aker PSVO6 LNG

USD 20m
USD 20m
EUR 14.5m

USD 52m
USD 52m
4200 ceu, USD 58m
4200 ceu, USD 58m
4200 ceu, USD 58m
4200 ceu, USD 58m
regas, USD 454 m
USD 135 m
USD 135ra
USD 135 m
USD 135 m
NOK 30m
SX-130IMR
SX-130IMR
slepebåt
live fish carrier
USD 190ra
120 biler

190px
294px



rederi

Mai

SigbaAS
SigbaAS
DOFASA
Frontline
Frontline
SeaDrill

Remøy Shipping
Reinøy Shipping
Norwegian Shipping
Norwegian Shipping
Westfal-Larsen
Westfal-Larsen

Skipsnavn

Januar 2008
Sunnhordland

Jo Clipper
Jo Lind
Simek resale
Moksheim
Norheim
Takama

Normandy
Halsvik

Februar
Havila Fame 2,580
Eagle Boston 99,328
Eagle Baltimore 99,405
Eagle Birmingham 99,343
Eagle Beaumont 99,448
Lygra 2,719
Normand Titan 2,350
NormandTrym 2,250
Rem Supporter 3,200
Ranfoss 4,540
Triton af Göteborg 1,563
Atlantic Vigour 1,155
Sveafjord 914
Geofjord 1,978
Skandi Hercules 3,616
Sea Leopard 94,993
Sea Panther 97,112
Emmy 670
Mira Nor 3,240
BW Eagle 75,000c
TheofanaM 64,000
Beffen 19,700

Mars
Siteam Merkur
Finnhawk
Finnkraft
BW Strand
Sandviken
Daviken
Goviken
Lamia

Maxima32

tdw

3,780*
33,549
33,386
3,200
6,847
6,847
266,300
25,745
965

41,985
8,699
8,702
75,680c
34,750
34,750
34,750
2,709
8,500

nasj tdw/type

4.100 psv
4.100 psv
4.100 psv
320.000 tanker
320.000 tanker
semi-sub rigg
88.8mpsv
88.8m psv
2.500 ahts
2.500 ahts
46.000 tanker
46.000 tanker

bygget/type

1993 ferge
1981 tanker
1982 tanker

2008 psv
2000 bulk
2000 bulk
1987 tanker

1982 ferry
1979 bulk

1995 psv
1996 tanker
1996 tanker
1997 tanker
1996 tanker
1979 roro

1985 supply
1984 supply
2008 supply
1990 container
1979 tanker

1974 fishing
1974 sideport
1984 subsea

2002 supply
1990 tanker
1990 tanker
1956 bulk
1981 bulk
1978 LPG
1982 bulk
2007 tanker

1981 tanker
2001 roro
2001 roro
1982 LPG
1986 bulk
1987 bulk
1987 bulk

1980 bilskip
1978 roro

Kjøpogsalg

verft

Cochin Shipyard 12.10
Cochin Shipyard 1.11
Tebma Shipyard 10
Zhoushan jinhaiwan 12
Zhoushan Jinhaiwan 12
SembCorp 12.11
Ulstein Verft 2.11
Ulstein Verft 5.11
Bharati SY 2.10
Bharati SY 6.10

Hyundai Mipo 11
Hyundai Mipo 11

Selger

Tide Sjø, Bergen EUR 5.4m
Jo Tankers, Bergen USD 32m
Jo Tankers, Bergen en bloc
Rem Offshore, Fosnavåg NOK 195m
CSM, Haugesund EUR 9.5m
CSM, Haugesund EUR 9.5m
Dynacom, Piraeus
Irish Ferries, Dublin
Wergeland Halsvik, Florø

Havila Sh, Fosnavåg NOK 127m
American Eagle Tankers, US NOK 1.7bn
American Eagle Tankers, US en bloc
American Eagle Tankers, US en bloc
American Eagle Tankers, US en bloc
Goliat Shipping, Oslo USD 3.7m
Trym Titan KS, Skudeneshavn USD 20m
Trym Titan KS, Skudeneshavn USD 20m
Rem Offshore, Fosnavåg NOK 200m
Nordvest Sh, Mo i Rana USD 5.85m
BSR Olja, Göteborg
Clearwater Seafoods, Halifax
Eidshaug Rederi, Namsos NOK 12.5m
DOF Subsea, Bergen USD 49.75m
DOF ASA, Austevoll USDIOOm
Seatankers, Oslo USD 20m
Seatankers, Oslo USD 20m
Fosenfrakt, Trondheim
Hagland Sh, Haugesund
BW Gas, Oslo breaking
Rainbow Shipmngm, Greece USD 31m
Bryggen Tankers, Bergen USD 50m

Eitzen Chemical, Oslo USD 8.0m
Parlines Roro, Oslo en bloc
Parlines Roro II, Oslo en bloc
BW Gas, Oslo USD13.9m
Viken Shipping, Bergen USD 38.0m
Viken Shipping, Bergen en bloc
Viken Shipping, Bergen en bloc
P D Gram, Oslo
Goliat Shipping, Oslo

-1-

lev

Pris

type, pris

Aker PSV09CD
Aker PSV09CD
NOK 250ra
USD 135m
USD 135m
USD 640m
PX-105
PX-105
VS4612
VS4612

Kjøper

Turkey
Far East buyers
Far East buyers
BUE Marine, UK
Vyborg
Vyborg
Prosafe, Stavanger
Equinox Offsh Acc, Oslo
Fosenfrakt, Trondheim

Vestland Marine, Gdynia
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Global Shipholding 2, Oslo
Lithauen
undiscl
undiscl

Opielok, Hamburg
undisdosed

Jacob Einarsen, Karmøy
Haugaland Sh, Haugesund
Vaage Ship Mng, Bergen
Malaysia
undiscl
Chinese, for conv
Chinese, for conv
Molde Sjøtransport, Molde
Uruguay

Lorentzen Skibs, Oslo
Stealth Maritime, Greece

Italy
Finnlines, Helsinki
Finnlines, Helsinki
Benelux, Greece
Algoma Central, Canada
Algoma Central, Canada
Algoma Central, Canada
Greeks
P&O Ferries, London



Skipsnavn

Skolten 17,000
Skuten 17,000
Sea Tiger 94,000
Star Evanger 44,959
Bow Condor 27,950
Bow Lancer 35,100
BW Munin 27,980c
Alliance 2,440
PiaV 795

Magn 2,050
Captain Leon Lemos 82,000c
Fykan 1,016
Maple 3,005
Fjordbulk 2,165
Terningen 2 925
Sealink Vanessa 88 496

Angela 11,400
Andrea Ehler 11,400

April
Fantaasia 16,405*
Maersk Launcher 2,499
Sea Jaguar 89,000
Sibulk Quality 55,707
Sibulk Innovation 53,169
Kyokuyo resale 7,200c
Kyokuyo resale 7,200c
Kinna 4,012c
Beilflower 76,423

Jinse resale 13,000
Jinse resale 13,000
Jinse resale 13,000
Jinse resale 13,000
Siteam Leopard 46,100
Berge Sword 75,000c
Safmarine Douala 18,200
Sea Wolverine 2,500
Hornbill Arrow 31,247
Toki Arrow 31,247
Bow Maasstad 38,039
Acergy Petrel 3,371*
Statesman 1,791
Castle Peak 151,000
Jinse resale 32,000
Jinse resale 32,000
Vega 3 139,000
Favourite Arrow 4,950
Henriette 4,200
Ingrid Majala 1,032*
Jan-Fabian 11,400

Mai

Batamec resale 80m
Batamec resale 80m
Batamec resale 80m
Batamec resale 80m

Olympic Orion 4,800
Christian IV 21,699*
Skandi Navica 9,600
Puspawati 20,000
Pramoni 20,000
Ding Heng resale 12,000c
Ding Heng resale 12,000c

tdw bygget/type

2008 tanker
2008 tanker
1989 tanker
1980 bulk
1978 tanker
1980 tanker
1989 LPG

1980 dry cargo
1976 tanker
1983 tanker
2008 LPG

1970 sideport
1991 dry cargo
1990 bulk

1982 sideport
2008 offshore
2005 container
2005 container

1979 ferge
1988 ahts
1985 tanker
2005 bulk
2004 bulk
2010 LPG
2010 LPG
1989 LPG
2004 bulk

2008 tanker
2008 tanker
2008 tanker
2008 tanker
1985 tanker
1979 LPG

1986 mpp
2008 ahts

1980 openhatch
1980 openhatch
1983 tanker
2003 offshore
1976 ahts
1990 bulk

2009 bulk
2009 bulk
1983 bulk

1988 gen cargo
1971 bulk

1975 fishing
2007 container

2009 offshore
2009 offshore
2009 offshore
2009 offshore
2002 psv
1982 ferge
1999 kabelskip
2008 tanker
2008 tanker
2010 LPG
2010 LPG

Selger

Bryggen Tankers, Bergen 10 yrs bb back
Bryggen Tankers, Bergen 10 yrs bb back
John Fredriksen, Oslo USD 21m
Masterbulk,Singapore USD 25.2m
Odfjell Vapores, Chile breaking
Odfjell, Bergen undisdosed
BW Gas, Oslo USD32m
Lighthouse Sh, Flekkefjord
Soltin Marine, Karmøy
Foroya Shell, Torshavn
C M Lemos, Greece USD 88.0m
Taubåtkompaniet, Trondheim
VW Nyki Shipping, Rhoon
Fjordbulk, Bodø
H K Sæternes, Trondheim
Sealink, Malaysia
German
Ehler Reederei, Otterndorf

Tallink, Tallinn EUR17.2m
A P Møller Maersk, Cph
Sea Production, Oslo USD 15.6m
C Eitzen & Co, Oslo USD 146.5m
C Eitzen & Co, Oslo en bloc
Toda Kisen, Japan USD 27.5m
Toda Kisen, Japan USD 27.5m
Lauritzen Kosan, Kbh USD 7.0m
Orient Line YK, Japan
Golden Ocean, Oslo USD 76m
Eitzen Chemical, Oslo USD 28m
Eitzen Chemical, Oslo USD 28m
Eitzen Chemical, Oslo USD 28m
Eitzen Chemical, Oslo USD 28m
Eitzen Chemical, Oslo USD 12m
BW Gas, Oslo USD15m
Th Jacobsen, Sarpsborg USD 12m
Deep Sea Supply, Arendal USD 22m
Gearbulk, London/Bergen USD 17m
Gearbulk, London/Bergen USD 17m
Odfjell ASA, Bergen USD 5m
Uksnøy& Co, Ålesund
Oceanlink, Oslo
Toyo Sangyo KK, Imabari USD 81.5m
Arne Blystad, Oslo undisdosed
Arne Blystad, Oslo undisdosed
Arne Blystad, Oslo USD 40m
Fav Shipping, Bergen EUR 3.4m
Storesletten Rederi, Kopervik
Silfaks, Hammerfest
H G Voge, Drochtersen

Otto Marine, Singapore NOK 300m
Otto Marine, Singapore NOK 300m
Otto Marine, Singapore NOK 300m
Otto Marine, Singapore NOK 300m
Olympic Sh, Fosnavåg
Color Line, Oslo EUR 13m
Dof ASA, Austevoll NOK 320m
BLT, Indonesia bb back
BLT, Indonesia bb back
IM Skaugen, Oslo USD 47m
IM Skaugen, Oslo USD 47m

33

Pris Kjøper

Ship Finance Intl, US
Ship Finance Intl, US
Eternal Shipping, China
Bogazzi, Italy

MC Shipping, UK tc back
C J Helt & CoSvendborg
Cyprus
Soltin Marine, Karmøy
Solvang, Stavanger
Fykan Sh ApS, Århus
AS Frakt, Bergen
Bal Bulk, Torshavn
Artic Shipping, Førde
Tananger Offshore, Stavanger
Bergen Box Carriers, Bergen
Bergen Box Carriers, Bergen

Boa RoRo, Trondheim
ITC/Tschudi Shipping, Oslo
Chinese
Essar, India
Essar, India
J B Ugland Sh, Oslo
J B Ugland Sh, Oslo
Viken Marine, Bergen
Golden Ocean, Oslo
undiscl
German KG
German KG
German KG
German KG

Wilmar Intl, Singapore
breaking
undisdosed
TMM, Mexico
Italy
Italy
undisdosed

Acergy, Stavanger
Eide Marine, Høylandsbygd
Arne Blystad, Oslo

undisdosed
undisdosed

Minor, Karmøy
Hordafor, Austevoll conv tk
Myklebusthaug,
Fonnes/Bergen

G C Rieber, Bergen
G C Rieber, Bergen
G C Rieber, Bergen
G C Rieber, Bergen
Global Industries, US
Stella Group, St Petersburg
Subsea7, Grimstad
Atlantis Shipping, Oslo
Atlantis Shipping, Oslo
Teekay, Vancouver
Teekay, Vancouver



Skipsnavn

BW Helen 6,100c
Tairikudana 2,762*
Astor 2,542
Anglo 4,594
Avant 2,296
Normand Skarven 2,685
Nor Sea 2,000
Marmorbulk 5,210
Tristein 4,512
Isola Gialla 43,157
Isola Gialla 40,727
Clipper Victoria 12,000c

Juni
Bow Bahia 5,800
Multitank Bolognia 5,800
Deepsea Delta
Green Atlantic 3,073

NOR
2007
M/SACERGY VIKING

2008
M/SVENE-VITAII

04.01. 39 brt.
M/S ODD FELLOW

M/S HAVILAFORESIGHT
09.01. 4309 brt,

M/S HEPSØHAV
10.01. 391 brt.

Lekter OSIRIS
10.01. 134 brt.

M/SBAROLOIII
11.01. 69 brt.

M/SRAMSHOLM
15.01. 43 brt.

M/SVEDERØY

M/S SKANDI MONGSTAD
21.01. 4859 brt.

M/SKAHOLMEN
25.01. 25 brt.

M/SHALLI
25.01. 281 brt.

M/SFUGLEHUK

M/S VIKING QUEEN

M/SMILJØDRONNINGEN

M/SKABA
05.02. 24 brt.

M/SFARSEEKER
13.02. 4755 brt.

M/S JUVEL

22.12. 6472 brt.

08.01. 22 brt.

17.01. 95 brt.

29.01. brt.

01.02. 6111 brt.

01.02. 425 brt.

21.02. 3553 brt.

tdw

JWLL - Eidesvik Shipping AS, (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- Flekkefjord Slipp og mek.Verksted, Flekkefjord (187) Crist Sp.z.o.o., Gdansk (B495)

LAZS - Håland Eiendom AS, Fredrikstad
- ex britisk reg. TOO TRANQUILITY (B.1996)

LM4596 - Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- AS Fjellstrand Aluminium Yachts, Omastrand (1429)

JWQD - Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Eggesbønes/Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (091) Maritim Shipyard Sp.Z.o.o., Gdansk (skrog)

LARU - Tine Kristin AS, Steinsdalen/Trondheira (ST-l-O)
- Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (45) Safe Sp.Z.o.o., Gdynia (skrog)

LG2674 - DNB NOR Finans AS (Frode Martinsen, Råde), Bergen/Fredrikstad
- ex nederlandsk reg. (B.1994)

FAMK - Svein Rolf Willadssen, Moss
- Princess Yacht Int. Pk., Plymouth (21M064)

FCBR - Karmøy Sjøservice Feif Jostein Knutsen, Vormedal/Kopervik
-ex finsk reg. RAJU(B,1983)

LAWB - Bastøy Fengsel Kriminalomsorgen Region Sør, Tønsberg/Horten
- ex finsk reg. BERGÖ (B.1991)

LALP - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

LALJ - Befalsforeningen SHV121, Oslo
-ex norsk AMBUII (B.1988)

LCDN - Feinebris AS, Fosnavåg/Ålesund (M-250-HØ)
- ex Island reg. HAFFIEGGERTS (B.1966)

LCDY - Nøtterøy Motorsenter Petter Neuraann, Tønsberg
- ex ikke reg. Norsk KRØTTØY (B.1978)

LAWA - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- West Contractors AS, Ølensvåg (29) Crist Sp.z.o.o., Gdansk (493) (skrog)

LCBD - Miljødroriningen AS, Bergen

3YBZ - Thorleif Peder Ydstebø, Kvitsøy/Stavanger (R-4-KV)
- ex ikke reg.norsk (B.1957)

JWOW - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Brevik Construction AS, Brevik (47) S.C. Aker Braila S.A., Braila (102) (skrog)

LAZH - Emerald Fisheries AS, Ålesund

bygget/type

2000 FPG
1988 seismic
1981 tanker
1980 tanker
1975 tanker
1986 ahts
2005 ahts
1979 bulk

1993 dry cargo
1999 tanker
1997 tanker
1976 LPG

1996 tanker
1997 tanker
1981 semi-sub
1985 reefer

- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (317)

- Fjellstrand AS, Omastrand (1677)

- ex New Zealand reg. PAERANGI (B.2003)

Selger

BW Gas, Oslo USD25m
Sankyu, Moji
Storesund Tank, Skudeneshavn
Storesund Tank, Skudeneshavn
Storesund Tank, Skudeneshavn
KS Solstad Offshore, Sknh
Nor Offshore, Singapore USD 30m

Inter Carib, Oslo USD 7.0
Finaval, ftaly USD 69m
Finaval, Italy en bloc
Solvang ASA, Stavanger USD 3.5m

Odfjell ASA, Bergen USD 15m
Ahrenkiel, Hamburg USD 15m
Odfjell Drilling, Bergen USD 428.5m
Green Refers, Bergen USD 3.9m

34

Pris

USD 3.0

USD 3.9m

Kjøper

A Veder, Amsterdam
G C Rieber Sh, Bergen
Sandefjord
Onartank, Onarheim
Onartank, Onarheim
foreign
Neptun Marine, Singapore
Turkey
New Zealand

Champion Tankers, Bergen
Champion Tankers, Bergen
breaking

Utkilen, Bergen
Utkilen, Bergen
Songa Drilling, Oslo
undisclosed

Skipsmatrikkelen reJlei/K„



M/S ATLANTIC NAVIGATÖR
21.02. 6809 brt.

M/S EDDA FAUNA
22.02. 9464 brt.

M/S HAVILA SATURN
22.02. 2806 brt.

M/SSUPERSPEEDI
27.02. 34231 brt.

M/SSÆVIKSONI
28.02. 1211 brt.

M/SKATHRING
29.02. 418 brt.

M/S SJARMØR I
10,03. 415 brt.

M/SCHILLI
11.03. 36 brt.

M/S VESTAVIND
12.03. 235 brt.

M/S SARA MARIA
13.03. 193 brt.

M/S FANGST JUNIOR
13.03. 204 brt.

M/S BB SERVER
14.03. 763 brt.

M/S REM SPIRIT

M/S TRONDHEIMSFJORDI
17.03. 176 brt.

M/S SKUDE SENIOR
26.03. 398 brt.

M/S POLAR SIRKEL
28.03. 875 brt.

M/STAREMARE
28.03. 26 brt.

M/T NYTANK
31.03. 996 brt.

RigWESTPHOENIX
31.03. 35568 brt.

NIS
2008
M/S SILVER STOCKHOLM

10.01. 6419 brt.
M/S SILVER STATT

10.01. 6420 brt.
M/T MARI UGLAND

12.02. 42835 brt.
M/T MARIDA BOREAS

14.02. 10549 brt.
M/T CLIPPER SUND

14.02. 2613 brt.
M/SSERPENTINE

15.02. 30273 brt.
M/S VIKING II

21.02. 7764 brt.
M/TBWPRINCESS

22.02. 47194 brt.
M/S HEAVYLIFT EAGLE

28.02. 31021 brt.
M/S SIEM MARINER

10.03. 3949 brt.
M/S OLYMPIC CANYON

17.03. 2180 brt.

11.03. 4787 brt.

LAXU - Aker Biomarine Antarctic AS, Stamsimd/Svolvær (N-2-W]
- ex færøyisk reg. ATLANTIC NAVIGATÖR (8.1996)

JWMZ - West Supply II KS (Østensjø Rederi AS), Haugesund
- Aker Yards AS, Brattvåg (117) S.C. Aker Tulcea S.A., Tulcea (351) (skrog)

LACM - Havila Saturn KS c/o Fearnley Finans AS (Havila Shipping ASA, Eggesbønes), Oslo/Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (092) Cemre-Havyard, Cemre (skrog)

JWNH - Color Line Transport AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand
- Aker Finnyards Inc., Rauma (1359)

LCFI - Sævikson AS, Fosnavåg (M-72-HØ)
- ex dansk reg. STRØMNES (B.2000)

LCCX - Midsund Fiskebåtrederi AS, Skodje/Ålesund (M-l-SJ)
- ex svensk reg. ADENA, STELLA POLARIS AF FOTÖ (B.1966)

LCGM - Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen
- ex svensk reg. THEMIS (B.1993)

LAQO - Fairline Norge Sundal Marine AS, Tønsberg
- Fairline Boats Plc., Oundle (174) (B.2007)

LCCZ - Nesvåg Havfiske AS, Hauge i Dalane/Egersund (R-8-SK)
- ex dansk reg. ANDREA KLITBO (B.1984)

LCEF - Sævik Havfiske AS c/o Arne Sævik, Leinøy/Ålesund (M400-HØ)
- ex dansk reg. SARA MARIA (B.1960)

LCFK - Hareid Fiskeriselskap AS c/o Tore Giske, Hareid/Ålesund (M42-HD).
- ex svensk reg. WESTERÖ AV HÖNOÖ (B.1968)

LAJE - Bukser og Berging AS, Oslo/Stavanger
- Moen Slip AS, Kolvereid (63) Riga Ship Yard, Riga (L-15142) (skrog)

LCAS - Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Aker Yards AS, Brattvåg (127) S.C.Aker Braila S.A., Braila (L-15209) (skrog)

LAPA - Fosen Trafikklag ASA, Trondheim

LCGU - Partrederiet Najaden ANS (Jostein Knutsvik), Skudeneshavn (R-6-K)
- ex dansk reg. PERNILLE FROM (B.1968)

LCER - Krabbin AS, Tromsdalen/Tromsø
- ex Vanuatu reg. BLUE DUTCH (B.1981)

LCGX - Vidar Martin Klokk, Brattvåg/Ålesund
- ex Jersey C.I. reg. TIME OFF (B.2004)

LCGT - Sveholmen Shipping AS (Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn), Sævelandsvik/Åkrehamn
- ex svensk reg. TRITON AV GÖTEBORG (B.1979)

LAOZ - Seadrill XAS (Seadrill Offshore AS, Stavanger), Longyearbyen/Stavanger

LAEJ7 - Silver Stockholm AS, Måløy/Tromsø
- ex tysk reg. CAPE GOD (B.1990)

LAEI7 - Silver Statt As, Måløy
- ex Liberia reg. CAPE CAVO (B.1991)

LAGV6 -LR Ice Shipping Eight Ltd. (repr.: Montana Shipping As, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Larvik),
Majuro/Grimstad

- Brodosplit-Brodogradilista d.o.o., Split (450)
LAEX7 - Scandinor AS, Brevik/Porsgrunn

- ex tysk reg. MARIDA BOREAS (B.2007)
LAIR6 - BKR Carriers KS (Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund

- ex nederlandsk reg. CLIPPER SUND (B.2007)
LAED7 -S-BulkKS, Bergen

- ex Malta reg. SERPENTINE (B.2007)
LAWV3 - Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund

- ex NOR-reg. VIKING II (B.1999)
LADR7 - Bergesen Gas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo

- Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1849)
LAET7 - Awillift AS (Wilhelmsen Marine Services AS), Oslo

- ex Bahama reg. WILLIFT EAGLE (B.1981)
LNXS3 - Siem Offshore Inc. (repr.: Siem Offshore AS, Kristiansand, drift: Seabed Geophysical AS, Trondheim), Grand Cayman/

Ålesund

LISU3 - Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NOR-reg. OLYMPIC CANYON (B.2006)

- Brødrene AA AS, Hyen (251)

- Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Geoje (7045) Sjøs. WEST E-DRILL

- ex NOR-reg. SIEM MARINER (B.2006)
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M/SLANDY
11.03. 4090 brt.

M/SSCANSTIGANDI

M/T VADERO HIGHLANDER
19.03. 1300 brt.

M/SSENORITA

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Desember 2007:
M/S HARTO JUNIOR (LDQE) (51/-/1960) ex VIBEKE HELENE - 03 ex FÅRØYBUEN

I - 98 ex FÅRØYBUEN - 97 - fra Brødrene Aandahl AS, Averøy/Molde til Øystein
Meek, Kristiansund/Molde.

M/T TONNY (LLKH) (499/500/1942/60/62/68/83/99) ex ANDREA - 07 ex SENIOR -
00 ex ROALDSEN SENIOR - 99 ex OLE TORRISSEN - 90 ex SUDERØY X - 62
ex KREPS - 48 ex KREBS - 45 - Tonny AS, Sævelandsvik, hjemsted endret fra
Kopervik til Åkrehamn.

Januar 2008:
M/S ACTIVE GIRL (JWTQ) (2.562/3.230/1985) - Aries Offshore Services AS (Aries

Offshore Management AS, Ålesund), Ålesund/Oslo, omdøpt til ARIES GIRL og
hjemsted endret fra Oslo til Ålesund.

M/S ACTIVE LORD (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex GRO VIKING - 02 ex LORD
SUPPLIER - 90 - Aries Offshore Services AS (Aries Offshore Management AS,
Ålesund), Ålesund/Oslo, omdøpt til ARIES LORD og hjemsted endret fra Oslo
til Ålesund.

M/S ACTIVE SWAN (LMVJ) (4.200/5.000/2005) ex VIKING SWAN -07 ex ACTIVE
SWAN -05 - Aries Supply IKS (Aries Offshore Management AS, Ålesund), Oslo/
Ålesund, omdøpt til ARIES SWAN.

M/S AKSTHOLM (LHTB) (29/-/1949) - fra Turid Sofie Solum Eriksen og Rune Midtlien,
Halden/Stokmarknes til Rune Midtlien, Halden/Stokmarknes.

M/S ALDORINGEBRIGTSEN (LAYF) (1.218/1.062/1989/95/01) - fra MS Aldor Inge
brigtsen AS, Tromsø til Halten AS (Ulvan Personal AS), Trondheim/Tromsø og
omdøpt til FEED BALSFJORD.

M/T ALVHEIM (LNEJ) (69.306/91.676/2001/06) ex NAVION ODIN - 05 ex ODIN - 05 -
Alvheim AS (Maersk Contractors Norge AS), Stavanger, ommålt til 71,058 brt.

M/S BLUE C STAR (LLJO) (66/-/1980) - Knut Hermod Syvertsen, endret adresse fra
Vear til Tjøme, hjemsted uforandret Flekkefjord.

M/S BORATUG PTC) (103/-/1956/83/91) ex MAMMUT TUG - 05 ex OLSEN - 93 ex
TOFTE - 83 - fra Bora Sandfrakt AS, Hareid til Polaryngel AS, Dønna, omdøpt
til POLAR TUG og hjemsted endret fra Ålesund til Sandnessjøen.

M/S CLIPPERCRUISE (LKEW) (155/-/1981/95) ex VESLEØ - 97 ex TORGTIND - 95 -
Båtopplevelse AS, Fagerstrand/Stavanger, omdøpt til PRINS SVERRE.

M/S CONSTANCE (LKYF) (70/-/1932) ex AGDER - 03 ex FINNØYBU - 82 ex AGDER
II - 64 - fra Rune Isøy, Oslo til Geir Matz Rønning, Moss/Oslo.

M/F EDØY (LEWV) (168/-/1949/71) ex LOFOTFERJEII -81 ex GJEMNES -78 - fra
Fjordl MRF AS, Molde/Kristiansund til Leknes Sjøtransport Ole M. Leknes,
Haugesund/Kristiansund.

Lekter EIDE BARGE 38 (LK9426) (2.757./-/1980) ex PONTUS - 06 - fra Eide Marine
Services AS, Høylandsbygd/Bergen til Miljøstein ShippingAS, Vikersund/Bergen
og omdøpt til STONE BARGE I.

M/S FLÅVÆR (LM6176) (24/-/1977) ex EROLA - 89 ex FORSØLBUEN - 88 - fra Andreas
Bendal, Fosnavåg/Ålesund til Terje Mørkved Slip og mek. Verksted AS, Ramberg/
Ålesund og slettet i merekregister.

M/S FRØYFISK (LLHF) (496/-/2001) - Frøyfisk AS, Kverna, hjemsted endret fra
Trondheim til Ålesund.

M/S FRØYHAV (LLZD) (499/-/2003) - Frøyfisk AS, Kverna, hjemsted endret fra
Trondheim til Ålesund.

M/S GRIP SUPERIOR (LHKC) (288/-/1986/07) ex WESTERN THUNDERBIRD - 95
ex BØE JUNIOR - 89 - Grip Skipsinvest AS, Kristiansund, ommålt til 499 brt. I
mars til Grip Shipholding AS, Kristiansund.

M/S HAVBRUA (LM4076) (23/-/1969) ex SVENES - 00 ex REISAVÆTING - 99 ex HEGE
ANITA - 95 ex JIM IVAR - 76 - fra Partrederiet Vågar ANS, Smøla/ Kirkenes til
Vågarbryggå AS, Smøla/Kirkenes og slettet i merkeregister.

13.03. 1448 brt.

26.03. 32379 brt.

LAFA7 - Partrederiet M/S Landy DA (Th. Jacobsen Management AS), Sarpsborg/Oslo
- ex Estland reg. LANDY (B.1992)

LARE3 - Neptune Seismic AS (Neptune Offshore AS), Oslo/Fosnavåg
- ex NOR-reg. SCAN STIGANDI (B.2002)

LAEM7 - Rederi AB Väderö Tank (repr.: Tore Kandahl, Nesøya, drift: Linnea Shipping As, Lysaker),Grebbestad/Oslo
- ex britisk reg. CLIPPER HIGHLANDER (B.2003)

LAEG7 -Ugland Shipping AS, Grimstad
- Tsuneishi Heavy Industries Ltd., Cebu (SC-099)

M/S HAVFLORA(LJND) (84/-/1980) ex BERGITON BØRRESEN - 05 exNIKITA - 01 ex
ARNØYTIND - 98 ex JOSEFSEN SENIOR - 95 ex LONGABUEN - 87 - fra Espen
Ståle Jørgensen, Selvær/Sandnessjøen til Berg Senior AS c/o Roger Berg, Værøy/
Sandnessjøen og slettet i merkeregister.

M/S HAVILAMARS (LNVE) (4.727/3.600/2007) - fra Havila Ships AS (Havila Shipping
ASA), Fosnavåg til Havila Mars KS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg.

M/S HAVILAMERCURY (JWNC) (4.727/3.600/2007) - fra Havila Ships AS (Havila Ship-
ping ASA), Fosnavåg til Havila Mercury KS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg.

M/S HAVILA TROLL (LMKL) (4.537/2.335/2003) - fra Havila Offshore AS, Fosnavåg
til Havila Offshore AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg.

M/S HAVSTAR (LM6492) (24/-/1978) - fra Støtteforeningen for MS Havstar, Ålesund
til Roger Hofseth og Odd Arne Hofseth, Ellingsøy og hjemsted endret fra Ham
merfest til Ålesund.

M/S HAVSØY (LFBR) (49/-/1896) ex RISØYGUTT - 97 ex ROLF - 94 ex HINNA - 92
ex GRISSLY - 96 ex THORSBERG - 73 - fra Mørland & Karlsen AS, Arendal til
Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund, omdøpt til TOMMY og hjemsted
endret fra Arendal til Farsund.

M/S JEPPE (LDFO) (24/-/1878) ex DAMPSPRØITE 2 - fra Oddvar Helland, Onarheim/
Haugesund til Kjerstin Lekven og Henning Bruvik, Hjellestad/ Haugesund.

M/S LEISKJÆR (LM6644) (24/-/1978) - fra Wilfred Evjen, Røst/Svolvær til Frøya
Havfiskesenter AS, Norddyrøy/Svolvær og slettet i merkeregister.

M/S LIFESTYLE (LMUT) (23/-/1991) ex HELGA DREAM - 04 - fra Smart Farm AS,
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Hundvåg/Stavanger til Alise Karlsen Aspøy, Stavanger og Bjørn Roy Aspøy c/o
Smart Farm AS, Hundvåg/Stavanger.

M/S MAKØ (LHW) (75/-/1979) ex MALMØY - 06 ex MAKØ - 98 - fra BETE Eiendom
AS, Skjærhallen/Fredrikstad til Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad, Fredrikstad. I
februar omdøpt til NY-VIGRAIII.

M/S MASSKJÆR (3YTX) (31/-/1960) ex ØKSNESVÆRING - 04 ex JAN-ROBERT - 95 - fra
Andenesværing As, Andenes/Melbu til Kystens Perle, Kattem/Melbu, omdøpt
til KYSTENS PERLE og slettet i merkeregister.

M/S MOLO VIK (LHPT)J887/1.242/1973) ex MØREFJORD - 06 ex GRINNA - 95 - fra
Molo Shipping AS, Ålesund til Bora Sandfrakt AS, Hareid/ Ålesund og omdøpt
tilPANOMAR.

M/S OFSEN (JWOL) (84/-/1957) ex HEIMØYBAS - 02 ex LEIF JUNIOR - 99 ex BAST
VIK - 76 ex VIGA - 73 - fra Botnhamn Fisk AS, Botnhamn/Svolvær til Troms og
Nordland Badebåt Förening, Oslo/Svolvær og slettet i merkeregister.

M/S OLYMPIA (LCNU) (48/-/1961) ex MELØYCRUISE - 97 ex STJÄRN - 90 ex SANDØ -
77 - Pereus Inves AS, endret adresse fra Jar til Oslo, hjemsted uforandret Oslo.

FPSO PETROJARL1 (JXCE) (30.742/31.473/1986/01) -KS Petrojarl 1AS(+ ny ISM-ansv.:
Teekay Petrojarl Production AS), Trondheim.

M/S SEA RUNNER (JXEB) (39/-/1986) - fra Alf Arne Vestre, Øksfjord/ Hammerfest
til Brødrene Vestre AS, Øksfjord/Hammerfest.

M/S SEA PILOT (LAYD) (1.125/726/1976/89) ex SIDDIS PILOT - 06) - Sea Supply AS
(+ ny ISM-ansv.: Chriship As), Sortland og hjemsted endret fra Stavanger til
Sortland.

M/S SEA SAILOR (LAJP) (1.324/946/1975/78/89/95) ex SIDDIS SAILOR - 06 - Sea Sup
ply AS (+ ny ISM-ansv.: Chriship As), Sortland og hjemsted endret fra Stavanger
til Sortland.

M/S SEA STAR (LINI) (142/-/1965/85) ex SELØYVÆRING - 97 ex MARTIN JUNIOR
- 94 ex BRUDANES - 94 ex RANO - 85 - fra Sea Star AS, Averøy/Kristiansund til
Vestfrakt AS c/o Fritz Hugøy, Askvoll/Kristiansund, omdøpt til VESTFRAKT.

M/S SJØVEIEN (LIKA) (331/-/1964/00) ex OLAF SCHEEL - 79 - fra Tonny AS, Åkre
hamn/Oslo til Indre Nordhordland Dampbåtlag AS, Lonevåg/Oslo.

M/S SKANDI ADMIRAL (LJUX) (4.370/4.400/1999) ex NORTHERN ADMIRAL -
03 - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen (+ ny ISM-ansv: DOF Management AS,
Storebø).



M/S SKULEBAS (LFXK) (367/-/1974/94) ex RØYRBUEN - 04 ex KALLUR - 77 - ex
SANDVÆR SENIOR - 79 ex KALLUR - 77 - Opplæringsfartøy AS v/Jan Holvik,
Måløy, ommålt til 386 brt.

M/S SMOLTEN (LLDV) (110/-/1896/53/87/91) ex MIDNOR VIKING - 02 ex SVAN
HOLM - 97 ex SK}ELLSUND - 91 ex D/S TROSVIK - 54 - fra Frøy Sjøtransport AS,
Sistranda/Trondheim til Svein Malvin Melkersen, Mausund/Trondheim.

M/S TARA (LENS) (43/-/1973) ex KILA - 90 ex ONANATTA - 81 ex RUSSELE - 80
- Vidar Hopen, Nesoddtangen/Risør, omdøpt til CRUSI.

M/S VENE-VITA (LARK) (32/-/1089) ex LADY LIZ - 99 - fra Håland eiendora AS,
Fredrikstad til Sabilia AS, Kjeller/Fredrikstad.

M/F VIRAK (LIPA) (1.006/-/1979/88) - Hurtigmten ASA, Narvik, ommålt til 1.532
brt.

I januar har Helgelandske AS, Sandnessjøen skiftet navn (fusjoner med) til Veolia
Transport Nord As, Hammerfest. Det gjelder følgende skip som fortsatt har
Sandnessjøen som hjemsted:

M/F ALDM (JXGK) (370/-/1975) ex MJØSFERGEN V - 87
M/F ALSTEN (LNYO) (694/-/1985) ex MULTIND - 91
M/S DØNNA (LMDL) (145/-/2002)
M/F HAAREK (LNRI) (857/71974/93) ex MELBU - 93
M/S HELGELAND (LIWY) (401/-/1997)
M/F LURØY (LLGJ) (2.754/602/2001)
M/F LØKTA (LLVJ) (693/-/1973/88/94) ex RØFJELL - 89
M/F NESNA (LLNH) (618/-/1973) ex STEIGEN - 86
M/F PETTER DASS (LITP) (2.167/-/1997)
M/F RANA (LFGS)(798/-/1977)
M/S SANNA (LALZ)(46/-/1988)
M/F SIGRID (LEMT) (2.490/-/1992)
M/S THORULF KVELDULFSØN (LHNG) (207/100/1995)
M/F TJØTTA (LAUI) (717/100/1989)
M/F TOMMA (LNRA) (560/-/1974/99) ex HAUS - 99

Februar 2008:

M/S ALSVÅGFRAKT (LGVR) (148/240/1969/85/88) ex SKROVABULK - 99 ex TOM
MELITEN - 92 ex SYNØVE - 85 ex AUKASKJÆR - 82 ex LENA - 77 - MS Nordfold
AS, Tromsø/Namsos omdøpt til THALES og hjemsted endret fra Namsos til
Tromsø.

M/F BOKNAFJORD (JWYV) (3.692/-/1986/01) ex BJØRNEFJORD - 01 exAUSTRHEIM
- 95 - fra Boknafjord Ferjeselskap AS, Stavanger (ISM-ansv.; Tide Sjø AS, Bergen)
til Tide Sjø As, Bergen/Stavanger.

M/S CHADAFAN NEVLUNG (LGIA) (27/-/1942) ex SKD HAVDYKK - 04 ex FJÆRA -
95 ex NEVLUNG - 87 - fra Peter Alexander Hansen, Horten til Rune Isøy Oslo/
Horten og omdøpt til EÆRDER.

Lekter DINABARGE (LG2019) (8.191/72007) - Myklebusthaug Offshore AS, Fonnes/
Bergen omdøpt til AMT VENTURER.

M/S ELEKTRON (LFWW) (1.628/71969) - Statnett Transport AS, Drammen/Oslo,
omdøpt til ELEKTRON II.

M/S EMMY (LJDD) (573/670/1956/93) ex EDMY - 00 ex TARAJOQ - 84 ex EDMY - 80
ex OLTER - 67 - fra Fosenfrakt AS, Bjugn/Trondheim til Molde Sjøtransport AS,
Molde/Trondheim, omdøpt til EMILIE.

M/F FINNØY(LJTI) (1.935/820/1999) - fra Stavangerske Finnøysambandet AS, Stavan
ger (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø As, Bergen/ Stavanger.

M/S FISKØY (LAYI) (49/71956) ex VEIDING - 96 ex METRO - 85 - Arnøyhamn Fis
karlag, Arnøyhamn/Bergen, omdøpt til FISKAR.

M/S FJORDBRIS (LDNF) (236/71991/95/96) - fra Stavangerske AS, Stavanger (ISM
ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø As, Bergen/Stavanger.

M/S FJORDBUEN (LK8786) (772005) - fra Fjordservice AS, Stavanger til Tide Sjø
As, Bergen/Stavanger.

M/S FJORDCRUISEI (LNWE) (25/71970) ex TRUDE -89 - fra Per Arne Harangen,
Gressvik/Fredrikstad til Martin Villard, Slemmestad/Fredikstad.

M/S FJORDDROTT (JWMQ) (226/72007) - fra Stavangerske Lokal AS, Stavanger
(ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S FJORDFART (JWMN) (226/72007) - fra Stavangerske Lokal AS, Stavanger (ISM
ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø As, Bergen/Stavanger.

M/S FJORDKATT (JWLV) (226/72006) - fra Stavangerske Lokal As, Stavanger, (ISM
ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S FJORDSOL (LNPV) (90/72005) - Fjordservice AS, Stavanger til Tide Sjø As,
Bergen/Stavanger.

M/F FJORDVEIEN (LLLZ) (3.368/72001) - fra Stavangerske AS, Stavanger (ISM-ansv:
Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø As, Bergen/Stavanger.

M/F FOLDØY (LJTJ) (1.656/405/1999) - fra Stavangerske Finnøysambandet AS, Stavan-
ger (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/F FOLKESTAD (LNUJ) (1.910/72006) - fra Nor-Ferjer AS, Bergen/Ålesund til Tide
Sjø AS, Bergen/Ålesund.

M/S FORSAND (LGHL) (547/71966/95) ex FUGLØYSUND - 98 ex EIDSSUND - 91 - EX
STRAND - 82 - fra Fjordservice AS, Stavanger (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen)
til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/F FRAFJORD (LIIP) (739/362/1979/86) ex HVALERFERGENII -90 - fra Stavangerske

M/S G. UNGER VETLESEN (JXQR) (87/71968) ex SJØKRAFT - 97 ex G. UNGER
VETLESEN - 89 - fra Reidar Berge, Gjemnes/Kristiansund til Reidar Berge - RB
Shipping, Gjemnes/Kristiansund.

M/S GYDALIN (3YRD) (76/71969) ex KJØLVA - Nordenbåt AS, Kolbjørasvik/ Arendal,
ommålt til 65 brt.

M/S HALSVIK (LITN) (639/965/1979) ex HESTER - 97 ex GERSOM - 94 ex SPRINTER
- 93 ex GERSOM - 86 - fra Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Florø til Fosenfrakt
AS v/Kvestor AS, Bjugn/Florø og omdøpt til FOSENBULK. I mars ble hjemsted
endret fra Florø til Trondheim.

M/F HAREID (LLQT) (313/71973) - Fjordl MRF AS, Molde, omdøpt til SEKKEN og
hjemsted endret fra Ålesund til Molde.

M/F HIDRAFERJA (LLKV) (595/72001) - fra Flekkefjord Dampskipsselskap AS, Flek
kefjord (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/ Flekkefjord.

M/F HIDRASUNDII (LFZS) (307/71969) ex HALSA -90 - fra Flekkefjord Dampskips-

MIF HJELMELAND (LGCH) (1.183/1.000/1992) - fra Stavangerske AS, Stavanger
(ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/F HØGSFJORD (LGCO) (1.183/1.000/1992) - fra Stavangerske AS, Stavanger (ISM
ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S ISLAND PRINCESSII (EMIR) (46/72003) - fra Borgstein Sldpsinvest AS, Ulstein
vik/Ålesund til Borgstein AS, Ulsteinvik/Ålesund.

M/F LAUVSTAD (LATK) (884/72007) - fra Nor-Ferjer AS (Tide Sjø AS), Bergen/Ålesund
til Tide Sjø AS, Bergen/Ålesund.

M/S LYSE EKSPRESS (LAEV) (47/71986) ex TRANEN - 95 ex CONCORDE II - 91 - fra
Fjordservice AS, Stavanger til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S MAGIC DRAGON OF HERM (LNPO) (21/71994) - fra Arne Kåre Nore, Ålesund
til Are Hunskaar, Oslo/Ålesund.

M/F MASFJORD (LAQN) (3.667/840/1989/92) - fra Boknafjorden Ferjeselskap AS,
Rennesøy/Stavanger (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/
Stavanger.

M/S MOONDUSTER (LNGV) (14/71981) - fra Stimo Produktutvikling, Trondheim
til Moonduster AS c/o Olav Betten, Trondheim.

M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/876/1976/86) ex NORINDO SUN - 85 - Ocean
Rescue KS c/o Fearnley Finans AS, (+ ny ISM-ansv.: Sartor Shipping AS, Steins
land), Oslo/Bergen.

M/S RENNESØY (EGSA) (3.997/788/1989/92) ex NORDKAPPHORN - 92 - fra Bokna-

M/F ROPEID (LHGZ) (551/71969/94) ex SAND - 06 ex HJELMELAND - 92 ex FUSA
- 87 - fra Nor-Ferjer AS (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen), Bergen/Stavanger til
Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S ROY KRISTIAN (LEKA) (494/72001) ex RUNE VIKING - 06 - fra Laksetran
sport AS, Kråkvåg til Frøyfisk AS, Ålesund og hjemsted endret fra Trondheim
til Ålesund.

Lekter S.F.22 (LK4828) (26/-/-) - fra Ola Fridtjof Lillebo, Skien til Heidal Entreprenør
AS, Lillesand/Skien.

M/F SAND (JWOJ) (879/72007) - fra Nor-Ferjer AS, Bergen/Stavanger (ISM-ansv: Tide
Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S SIDDIS SKIPPER (LMLU) (2.604/3.500/2004) - Siem Meling Offshore DA
(O.H.Meling & Co. AS (+ ny ISM-ansv: Siem Offshore AS, Rovde), Stavanger.

M/F SJERNARØY (LJTM) (1.656/405/1999) - fra Stavangerske Finnøysambandet AS,
Stavanger (ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/ Stavanger.
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AS, Stavanger til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

selskap AS, Flekkefjord (ISM-ansv.: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/
Flekkefjord.

fjorden Ferjeselskap AS, Rennesøy/Stavanger (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen)
til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.



M/S SJØALG (LM5431) (81/71975) - fra Sjøalg AS, Bulandet/Florø til FMC Biopolymer
AS, Drammen/Florø.

M/S SJØTROLL (LCLJ) (48/-/1976) ex TROLLFJORD - 01 ex SJØTROLL - 97 - fra Egil
Edvard Nylund, Sandnes/Stavanger til Almo AS, Fiundvåg/Stavanger.

M/F STAVANGER (LMAR) (2.434/-/2003) - fra Stavangerske AS, Stavanger (ISM-ansv.:
Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/F STRAND (LKVZ) (1.479/446/1982/96)- fra Stavangerske AS, Stavanger (ISM-ansv.:
Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S SVEAFJORD (LMXY) (882/914/1974/79/97/98) ex RISVÆR - 03 ex HEGGHOL
MEN - 95 ex TRANS SUND - 93 - Eidshaug Rederi AS, Ottersøy/Namsos omdøpt
til SVEAFJORD I.

M/S ULVØY (3YLL) (24/-/1959) ex SOGNINGEN - 07 ex SKOGHOLM - 73 - fra Gry
Merethe Mellum, Skedsmokorset/Drøbak til Håkon Gjessing, Oslo/Drøbak.

M/F UTSTEIN (LAEL) (821/71975) ex EIDFJORD - 87 - fra Stavangerske AS, Stavanger
(ISM-ansv.: Tide Sjø AS, Bergen) til Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger.

M/S WESTCRUISE (JXPP) (85/-/1987/91) - fra Fjordservice AS, Bergen til Tide Sjø
AS, Bergen.

M/F YTTERØYNINGEN (LNXL) (632/343/2006) - fra Nor-Ferjer AS, Bergen/ Trond-
heim til Tide Sjø As, Bergen/Trondheim.

M/F ØRLAND (LNXI) (884/530/2006) - fra Nor-Ferjer AS, Bergen/ Trondheim til Tide
Sjø As, Bergen/Trondheim.

Mars 2008:
M/S ACERGY PETREL (LMPL) (3.371/-/2003) ex SEAWAY PETREL - 07 - fra Uksnøy

Petrel AS (Uksnøy & Co.AS), Brattvåg til Acergy Norway AS (Uksnøy & Co.AS,
Brattvåg), Randaberg og hjemsted endret fra Ålesund til Stavanger.

M/S ANN BRITA (LMMU) (78/-/1969) - fra Reinebuen AS, Sørvågen/Svolvær til Ann
Brita AS, Reine/Svolvær og slettet i merkeregister.

M/S ATHENE (JWOZ) (49/-/2006) - fra Nor Marine AS, Nordfjordeid/Bergen til
Dreamline Yachts AS, Nordfjordeid/Bergen.

M/S BØRINGEN (JWOI) (24/-/1957) - fra Paul Jonny Båkke, Porsgrunn til Willy
Leversby, Flå/Porsgrunn.

M/S FJORD AALESUND (LNYO) (111/-/2006) - fra Nord Shipping AS, Ålesund til 62
Nord Cruises AS, Ålesund.

M/S FJORD MOLDE (LNFF) (99/-/2005) ex NORDIC QUEEN - 07 - fra Nord Shipping
AS, Ålesund til 62 Nord Cruises AS, Ålesund.

M/S FRØYDIS MARIE (LM5627) (24/-/1975) ex HARALD ARNE - 95 ex SIV ANITA
- 85 ex NEIPA - 83 ex LEIRANGER-VÆRING- 80 ex VEVANG JUNIOR- 77 - fra
Skulbarden Rederi AS, Sommerøy/Tromsø til Ålesund kommune (Stafsethneset
Alternative Skole), Ålesund, omdøpt til URÆD hjemsted endret fra Tromsø til
Ålesund og slettet i merkeregister.

M/S GAMLE HENNINGSVÆR (LJUP) (136/-/1938) ex HENNINGSVÆR- 02 ex
GLOMMEN 4 - 49 - fra Kurt Vold, Nærbø/Sandnes til Kristine Ziemele, Sæve
landsvik/Sandnes.

M/S KEISER WILHELM (LLEB) (54/-/2000) ex VILHELM KRAG - 03 - fra Nord Ship
ping AS, Ålesund til 62 Nord Cruises AS, Ålesund.

M/S LEIRFJORD (LEYI) (49/-/1966) - fra Småviken AS, Borgheim/Narvik til Maling
fjerneren AS, Sandeljord/Narvik.

M/F LINGE (LKWJ) (287/-/1967) - fra Fjordl MRF AS, Molde til FlekkerøyAS, Bergen,
omdøpt til FLEKKO og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen.

M/S LUNDETANGEN (LDZZ) (75/-/1871) - fra Tom Svensson, Slden til Arnold Nomme,
Skien, omdøpt til DALEN.

M/S MAJESTIC QUEEN (LMUQ) (51/-/1993) ex LA DIX - 04 - fra Ulf Tudem, San
defjord til O.L.Tåløy AS, Sletta, omdøpt til GJØA OLINE og hjemsted endret fra
Sandefjord til Bergen.

Uti MEGUTT (LLHU) (49/-/1956/87) ex SIGTANK - 86 ex NOROL 21 - 78 ex BP 21 -
77 - fra Odd Ingvar Viken, Roan/Bergen til Viken Rederi AS c/o Odd Inge Viken,
Roan/Bergen, deretter til Nimrod Bodø AS, Bodø/Bergen.

M/S MELØYFISK (LGML) (303/-/1978) ex FERNANDO - 00 - fra Meløyfisk AS,
Neverdal/Bodø til Neverdal Eiendomsselskap AS, Neverdal/Bodø og slettet i
merkeregister.

M/S MOLO SUN (LJUT) (1.477/1.750/1985/93/99) ex MYRTUN - 07 ex ANJA - 99
ex ANNA - 90 ex BUTJADINGEN - 88 - fra Molo Sun AS, Ålesund til Knutsen
Management AS, Ålesund.

M/S NYVOLL JUNIOR (LM6693) (24/-/1979) - fra Sørflatanger Dykkerforening,
Flatanger/Bodø til Andabeløy Kystlag, Andabeløy/Bodø.

M/S RYGERØY(LAIB) (34/-/1988) ex SEA EXPRESS - 97 - Kaikanten Kurs & Konferan
sesenter AS, Haus/Haugesund omdøpt til SEA EXPRESS BERGEN.

M/S SEUT (JWTP) (133/-/1958) ex KATFLAND - 94 ex FRU OLSEN - 89 ex MICHAEL
I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra Verran Grus AS, Verrabotn/Fredrikstad til
Norwegian Aggregates AS, Verrabotn/Fredrikstad.

M/S SKÅREN (3YKH) (20/71937) - fra Arild Følvik, Bodø/Svolvær til TorleifSkotheims-

M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96 - Fjordl Fylkesbaatane
AS, Florø/Måløy (fra ISM-ansv.: Fjordl MRF AS, Molde, til ny ISM-ansv.: Fosen
Trafikklag ASA, Trondheim, deretter tilbake til ISM-ansv.: Fjordl MRF AS,
Molde).

M/S STADT (JXSV) (44/71987/88) ex SJØVAKT - 06 - fra Stadt Sjøtransport AS, Svelgen
til Røværfjord AS v/John I. Mikkelsen, Røvær, omdøpt til RØVÆRSKYSS og
hejmsted endret fra Florø til Haugesund.

M/S STEIGEN (LLQC) (498/72002/08) - fra Norsk Fisketransport AS, Kolvereid/Bodø
til Polarfjord AS, Kolvereid/Bodø.

M/S SVEALAND (LCNI) (971/1.066/1976) ex FRIGO - 93 ex TRANS VIK - 93 - Eidshaug
Rederi AS, Ottersøy/Namsos, omdøpt til SVEAFJORD.

M/S TSAR (LFDH) (421/133/1965/89/91/99/05) ex PETER JARL - 06 ex HAVKYST - 00 ex
HÅEN - 81 ex BR. SMÅVIK - 79 - fra Albatross NavyAS, Drammen/ Hammerfest
til Kim Gisle Silseth-Jacobsen, Slattum/Hammerfest, omdøpt til ICEBEAR.

M/S VESTERVEG (LEBS) (1.318/71971/73/76/82/84/85/95) ex HØSTSTJERNA - 07 ex
ØSTANGER -05 ex MAGNARSONII -04 ex MAGNARSON -04 ex ELDJARN -00
ex BØMMELØY - 93 - fra Hufthammer Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen til
Hufthammer Holding As, Torangsvåg/Bergen og slettet i merkeregister.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2008:
WT HEBRIS (LMKR3) (15.397/20.566/1983) - Hektorgas AS KS (BW Gas ASA), Oslo

-omdøpt til BWHEBRIS.
M/T JO CLIPPER (LAXY5) (19.754/33.549/1981) sjøs. POLLUX - fra Winterport In

vestment I B.V. (Jo Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen til Indian Chemical
Tanker II AS c/o Ness, Risan & Partners AS, Oslo/Bergen omdøpt til GEM OF
MANGALORE.

M/T JO HEGG (LAPK5) (5.357/7.870/1985) ex GOLDEN QUEEN - 89 - fra Zippora
Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen til Antisana Ship Fi
nance II ApS. (Falck Management AS, Aksdal), Nykøbing F/Bergen, omdøpt til
ANTISANA JORF.

M/S KIWIAUCKLAND (LAEV6) (37.841/13.295/1985) ex COSMO SPIRIT - 05 ex
EXCELSIOR - 99 ex YOUNG SKIPPER - 91 - fra Leif Høegh & Co. Shipping AS
(Høegh Fleet Services AS), Oslo til Høegh Autoliners Ltd. (repr.: Leif Høegh &
Co.AS, drift: Høegh Fleet Servcies AS), Hamilton/Oslo.

M/S LINDA (LAUW4) (2.586/3.263/1972/94) ex NORUNN - 02 ex MARINE TRADER -
94 ex GIMO TRADER - 92 ex GIMO CELTICA - 90 ex SANDNES - 90 ex RINGEN
-88 ex LAXFOSS -87 ex HOFSA -86 ex BONAVENTUREII -84 ex ATLANTIC
KING - 81 ex SHAIKAH AL QURAICHI - 79 ex ATLANTIC KING - 78 ex NAD
KING - 75 ex KORNEUBURG - 72 - fra Partrederiet Heidi AS c/o Rolf Wagle AS,
Oslo/ Levanger til Rederiet Heidi AS c/o Rolf Wagle AS, Oslo/ Levanger.

M/S LINE (LAVE5) (2.973/3.850/1976) ex SWIFT - 02 ex BELL SWIFT - 97 ex JAN - 91
ex ARFELL - 90 ex JAN - 87 - fra SG Finans AS (Rederiet Line AS, Oslo), Lysaker/
Levanger til Rederiet Line AS c/o Rolf Wagle AS), Oslo/ Levanger.

Februar 2008:
M/F BERGE RACHEL (LNCA3) (49.130/63.296/1984) - Bergesen Gas Shipping AS (BW

Gasa AS), Oslo/Stavanger - omdøpt til BW RACHEL.
M/T BERGE RAGNHILD (JWVQ3) (49.130/63.258/1986) - Bergesen Gas Shipping AS

(BW Gas AS), Oslo/Stavanger - omdøpt til BW RAGNHILD.
M/T JO LIND (LAXZ5) (19.711/33.512/1982) ex JOHNSON CHEMSPAN - 88 - fra

Zippora Re. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singapore/Bergen til Indian Chemical
Tanker II AS c/o Ness, Risan & Partners AS, Oslo/Bergen omdøpt til GEM OF
KAKINADA.

Mars 2008:
M/S ANETTE (LAGC5) (1.713/1.600/1979) ex ANTARES - 97 - Flekkefjord Shipping

AS, Flekkefjord (+ ISM-ansv: Inter-Marine As, Farsund).
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vik c/o Torleif Johan Skotheimsvik, Neverdal/Bodø.



m ANNELEEN KNUTSEN (LAUN5) (24.242/35.140/2002) - fra Chemical Tanker
Shipping Limited (Knutsen OAS Shipping AS), London/Haugesund til TS Ship
ping Invest AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.

M/S GEO CHALLENGER (LAPIS) (7.127/5.176/2000) ex OCEAN CHALLENGER - 05
- Geo Rederi AS, Øvre Ervik/Bergen (endret ISM-ansv.: fra DOF Management
AS (Bergen), Øvre Ervik til DOF Management AS, Storebø).

M/S GEOGRAPH (LADT7) (2.733/1.437/2007) ex GEOGRAPHII -07 - Geograph
Shipping AS Øvre Ervik/Bergen (endret ISM-ansv,: fra DOF Management AS
(Bergen), Øvre Ervik til DOF Management AS, Storebø).

M/S GEOWAVE COMMANDER (LAKY6) (5.631/3.628/1998) ex GEO MARU - 06
ex KOUSHIN MARU - 05 - Master and Commander as c/o Pareto Invest, Oslo/
Bergen (endret ISM-ansv.: fra DOF Management AS (Bergen), Øvre Ervik til
DOF Management AS, Storebø).

M/S GEOWAVE MASTER (LAKZ6) (11.368/7.034/2000) ex GEOMASTER - 07 ex
KOUKI MARU - 05 - Master and Commander as c/o Pareto Invest, Oslo/Bergen
(endret ISM-ansv.: fra DOF Management AS (Bergen), Øvre Ervik til DOF
Management AS, Storebø).

M/S HUAL SEOUL (LAD06) (57.280/21.500/2004) - fra Høegh Autoliners Ltd. (repr.:
Leif Høegh & Co.AS, drift: Høegh Fleet Servcies AS), Hamilton/Oslo til Leif
Høegh & Co. Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo.

M/S HØEGH MANILA (LAEC7) (51.964/17.252/2007) - samme som HUAL SEOUL.
M/S HØEGH TOKYO (LACZ6) (57.280/21.500/2004) - samme som HUAL SEOUL.
M/S HØEGH TRACER (LAXQ5) (33.236/12.961/1981) ex HUAL TRACER - 06 ex

TRACER - 95 ex HUAL TRACER - 94 - samme som HUAL SEOUL.
M/S HØEGH TRANSIT (LAXN5) (45.596/17.650/1981) ex HUAL TRANSIT - 05 ex

HUAL TRANSITA - 00 ex KYUSHU - 96 ex KYUSHU MARU - 88 - samme som
HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TRAPEZE (LAFH4) (41.871/16.694/1983) ex HUAL TRAPEZE - 06 ex
HUAL CARMENCITA - 00 - samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TRAPPER (LAXR5) (33.236/12.961/1981) ex HUAL TRAPPER - 06 -
samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TRAVELLER (LAXP5) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TRAVELLER - 05
- samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TREKKER (LAFB4) (33.374/11.977/1981) ex HUAL TREKKER - 06 ex
HUAL ANGELITA - 00 ex ANGELITA - 82 - samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TRINITY (LAXM5) (45.365/17.938/1981) ex HUAL TRINITY - 05 ex
HUAL TRINITA - 00 ex YOKOHAMA - 95 ex YOKOHAMA MARU - 88 - samme
som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TROPICANA (LAXK2) (33.359/12.169/1980) ex HUAL TROPICANA - 05
ex HUAL LISITA - 00 ex LISITA - 82 - samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TROTTER (LAX05) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TROTTER - 05 -
samme som HUAL SEOUL.

M/S HØEGH TRUBADOUR (LAUX2) (33.368/12.165/1980) ex HUAL TRUBADOUR -
05 ex HUAL INGRITA - 00 ex INGRITA - 82 - samme som HUAL SEOUL.

M/S INGEBORG PILOT (LACA5) (1.196/1.053/1981) ex TORA - 96 - Flekkefjord Ship
ping AS, Flekkefjord (+ ISM-ansv: Inter-Marine As, Farsund).

M/S MORNING ROSE (LAGK4) (45.007/13.502/1980) ex HUAL TRAILER - 04 ex HUAL
KARINITA - 00 ex KARINITA - 82 - samme som HUAL SEOUL.

M/S THOR SVENDBORG (LACP6) (6.031/9.650/1987) ex SCM TEPUYII -06 ex KOTOR
BAY - 04 ex NIKOLAY MALAKHOV - 04 ex TAURANGA CHIEF - 02 ex NIKOLAY
MALAKHOV - 01 ex NIUGINI CHIEF - 99 ex NIKOLAY MALAKHOV - 98 ex
CAPITAINE KERMADEC - 97 ex NICOLE GREEN - 96 ex NIKOLAY MALAKHOV

- 95 ex CARPULP - 87 - Kotor Bay Shipping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS),
Majuro/Sarpsborg omdøpt til JACO SPIRIT.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
September 2007:
M/S HENDAVIK (LMZJ) (48/-/1946) - Tor Løkeland, Fredrikstad/Måløy - slettet

20.09.2007 som forlist (Gikk på grunn på Jæren 31.03.2006, og ble senere knust
av vær og vind på strandingsplaasen).

Desember 2007:

M/S VARANGERFISK (LHYV) (189/-/1979/86/99) ex E-KIIL - 98 ex HÅJA - 92 ex
NYFANGST - 91 ex SANDETRÅL - 88 ex SVEN EGIL - 84 ex SØRØYFJORD - 82
- Barents Sea AS, Nord-Lenangen/Hammerfest (T-88-L) - slettet 17.12.2007 som
opphugget v/Fosen Gjenvinning AS.

Januar 2008
M/S BOURBON CHARMER (JWLB) (1.599/1.700/1993) ex HAVILA CHARMER - 03

ex TORBAS - 98 - Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS), Eggebønes/
Fosnavåg - solgt til Kina, omdøpt til DE JIE med signal BSHT.

M/S COLOR FESTIVAL (LHDM) (34.694/3.019/1985) ex SILJA KARNEVAL - 94 ex
SVEA - 92 - Color Line Craises AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo - solgt
til Medinvest SpA. (V.Ships Leisure SAM), Italia, omdøpt til MEGA SMERALDA
med signal ICIU.

M/S DOGGII (LLJJ) (560/-/1973) ex DOGGI -07 - Hammerfest Industrifiske AS,
Rypefjord/Hammerfest - slettet 29.01.2008 som opphugget.

M/S ENGENESFISK (LLGX) (48/-/1963) ex MOAN SENIOR - 96 ex EINAR HELGE -
92 ex VEATRÅL - 88 - Slefjordbuen AS, Stonglandseidet/Vardø (T-15-TN) - slettet
07.01.2008 som opphugget.

M/S HAVSERVICE III (LESZ) (292/144/1969) ex KÅGEN - 06 - Boreal Maritim AS
(Tschudi Shipping Co. AS), Skjervøy/Tromsø - solgt til Russland

M/S KORALEN (JXNV) (1.932/930/1987) - Hufthammer Holding AS, Torangsvåg/Åle
sund (M-106-H) - solgt til Danmark, reg. På Qaleralik AS, Maniitsoq, Grønland,
omdøpt til MANU med signal OUKW.

Lekter NJORD BRAVO (LK7565) (60.750/B/1997) - StatoilHydro Petroleum AS, Sta-
vanger/Bergen - slettet 14.01.2008.

M/S RØSSØY (LJDC) (1.473/1.770/1985/93) ex BORSFLETH - 98 - Seines AS, Bodø -

M/S STORNES (LGBZ) (843/589/1977/95) ex MYREFISK II -01 - Blomvik AS, Valderøya/
Ålesund (M-200-G) - slettet 22.01.2008 som opphugget.

M/S STRANDBY (LHTF) (203/-/1978/03) - Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/Tromsø (N
17-TS) - slettet 04.01.2008 som kondemnert.

M/S SUNNHORDLAND (LGPX) (3.780/797/1993) ex HONNINGSVÅG - 00 - Tide Sjø

M/S VERRAN I (JWZG) (674/-/1967) ex LOLITA - 06 ex MYSTER - 82 ex LOLITA - 80
ex MYSTER - 79 ex LOLITA - 76 ex RIKKE LØNBORG - 74 ex MARAG MOON
- 72 ex BIRGIT DANIA - 71 - Verran-Grus AS, Verrabotn/Trondheim - slettet
08.01.2008 som opphugget.

M/S VESTKAPPI (LJAE) (688/280/1992) ex VESTKAPP -07 ex KAMARO -05 ex
TJALDURII -97 - Kamaro AS, Raudeberg/Måløy (SF-8-S) - solgt til Island

Februar 2008:
M/S ARIZONA (LKSZ) (363/230/1949/75/80/84/86/87) ex GEIRODD - 75 ex EVERARD

CHRISTINA - 64 - Partrederiet Vea Troland DA (Kåre Vea), Vedavågen/Kopervik
(R-673-K) - slettet 07.02.2008 som opphugget ved Fornæs ApS., Grenaa.

M/S BROTTSJØ (LNVI) (33/-/1968) ex KARVHOLMEN - 96 ex SKUVINGEN 91
ex SCANMARII -88 ex SKUVINGEN -87ex H. SVENDSEN -79 - Lenangen
Fiskeriselskap AS, Nord-Lenangen/Melbu (T-234-L) - slettet 01.02.2008 som
opphugget.

Lekter EIDE BARGE 33 (LK6571) (4.166/-/1993) - Eide Marine Services AS, Høylands-
bygd/Bergen - overført til Panama

Lekter EIDE BARGE 43 (LG2818) (3.939/-/2007) - Eide Marine Services AS, Høylands-
bygd/Bergen - solgt til Spania

M/S ERNST-MAGNUS (LM4099) (25/-/1969) - Torsken Havfiske AS c/o Gryllefjord
Fryseri AS, Gryllefjord/Svolvær (T-116-TK) - slettet 13.02.2008 som opphugget.

M/S FAR SUPPORTER (LNMB) (2.998/4.494/1996) - Farstad Shipping Limited (Farstad
Shipping ASA), Aberdeen/Ålesund - overført til Farstad Shipping Ltd. (Farstad
Shipping ASA), Douglas, Isle of Man, samme navn, signal MVEU7

M/S FLØYBAS (LGON) (139/-/1985/90/95/98) ex BROTIND - 00 ex SOLTIND SENIOR
- 98 ex HELGANES - 95 ex SVANFORS - 93 - Storegg AS, Ellingsøy/Ålesund

(M-98-A) - slettet 13.02.2008 som opphugget.
M/S HEIDRUN (LGHJ) (48/71905) - Stiftelsen Nord-Norge Fartøyvernsenter og

Båtmuseum, Gratangen/Tromsø - slettet 04.02.2008 som opphugget.
M/S HUSBY (LIAQ) (374/250/1979/83/85) ex HUSBY SENIOR - 90 - Brødrene Husby

M/S LEJON (LKIX) (595/71967/69/73/80/84/96) exKANSTADFJORD - 06 exPOLARBAS
- 06 ex STORTIND - 95 ex VIKING II - 91 ex NYGÅRD VIKING - 89 ex VARTDAL

- 83 ex GERDA MARIE - 76 - Lejon AS, Lødingen/Harstad (N-41-LN) - slettet
21.02.2008 som opphugget.
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solgt til Ora Chelsea Shipping Inc.(Can Dis Ticaret ve Denizilik Ltd. Sti.), Panama,
omdøpt til ORA CHELSEA med signal 3EOZ6.

AS, Bergen - solgt til Unicom Petrol Ve Kimya Tic San AS, Tyrkia, omdøpt til
GOKGEADA1 med signal TCSZ8.

Fiskebåtrederi AS, Averøy/Kristiansund (M-140-AV) - slettet 07.02.2008 som
opphugget.



M/S RADEK 2 (LK4556) (184/-/1992/96) ex RADEK -05 ex RUNO -04 ex VILNES JU- M/T MARIELLA (LÅTM5) (41.766/77.769/1986) ex SEAFRIEND -01 ex SIENNA -97
NIOR - 02 ex MAX-VIKING - 01 - Korneliussen Fiskeriselskap AS, Sørstraumen/
Molde (T-203-S) - slettet 01.02.2008 som opphugget.

M/S STOKKØY (LM6035) (23/-/1976) ex KRÅKØYBUEN - 81 - StokkøyAS, Urangsvåg/
Bergen (H-186-B) - slettet 07.02.2008 som forlist.

M/S VIKING II (LAWV) (7.764/6.000/1999) ex VERITAS VIKING II - 07 - Eidesvik
Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund, overført til NIS, samme navn,
signal LAMV3.

M/S ÅSANØY (LGDA) (144/-/1969/91/99) ex RÆKA - 98 ex NORSK HAVKULTUR -
90 ex LØKTA - 88 ex MAURSUND - 79 - Utflesa Kystfiske AS, Leines/Sortland
(N-60-SG) - solgt til Russland

Mars 2008:
M/S ANDA (LNOX) (290/407/1965) ex POLARVAKT - 07 ex SJØDREV - 98 ex ANDA

-96 - Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Oslo - solgt til Cookøyene
M/S ELLA CAMILLA (LJLW) (16/-/1894) - Arne Kristian Bye, Drammen/ Kristiansund

- slettet 31.03.2008 som opphugget.
M/S FRU PETRELL (LDKW) (272/406/1929) ex SAND CASTOR - 04 ex LISUND - 84 ex

GURO - 82 ex BERGFJORD - 74 ex KOS 4 - 57 - Per Haakon Frostad Haakonsen,
Oslo - slettet 25.03.2008 for opphugging. (Opphugget i Grenaa).

M/S HEGGHOLM (LEYM) (48/-/1950) ex ALIS II - 71 - Ronny Korneliussen c/o Berit
Landro, Loddefjord/Kristiansand - slettet 26.03.2008 som forlist.

M/S KAPTEIN NEMO (LJFI) (15/-/1997) - Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø/
Svolvær-solgt til Hellas.

M/S KVALØYSKJÆR (3YWD) (10/-/1954) - Tom Selvåg, Rørvik/Brønnøysund (N-70-
BR) - slettet 27.03.2008 som kondemnert.

M/S MASTER CAT (LIUI) (5.619/500/1998) ex INCAT 049 - 06 ex MADS MOLS - 05
ex CAT-LINK V - 99 - Fjord Line AS (Master Ferries Holding AS, Kristiansand),
Bergen/Kristiansand - overført til Danmark (DIS), omdøpt til FJORD CAT

M/S OLYMPIC CANYON (LISU) (4.787/4.800/2006) ex OLYMPIC COMMANDER -
07 - Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg - overført til NIS, samme
navn, med signal LISU3.

M/S RAMSØGUTT (LLBS) (105/-/1988/97/00) ex RAMSÖ - 00 - Sailor AS c/o Tore Giske,
Hareid/Kopervik (M-3-HD) - slettet 3103.2008 som opphugget.

M/S ROMSDALSFJORD (JXNF) (64/-/1987) - Fjordl MRF AS, Molde - solgt til
Storbritannia.

M/S SCAN STIGANDI (LARE) (1.448/-/2002) ex STIGANDI - 07 - Neptune Seismic
AS c/o NRP Forretningsførsel AS, Oslo/Fosnavåg - overført il NIS, samme navn,
signal LARE3.

M/S SIEM MARINER (LNXS) (3.949/4.047/2006) - Siem Offshore Inc. (Siem Offshore
Rederi AS/Siem Offshore AS, Kristiansand), Grand Cayman/Ålesund - overført
til NIS, samme navn, med signal LNXS3.

M/S VESTERVEG II (LEHS) (897/982/1968/74/91/03) ex VESTERVEG - 06 ex DØN
NABUEN - 03 ex KRISTIAN RYGGEFJORD - 01 ex NORMØRSHAV - 88 ex
HAVSTÅL - 85 ex KARMØYBAS - 81 ex DEGGA SCANNER - 76 ex WARWICK

BAY - 73 - Midøy Fiskeriselskap AS c/o AS Westport, Bergen - slettet 26.03.2008
som opphugget. (Opphugget på Eldøyane, Stord, observert under slep 13.03.2008
rett sør for Stord)

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2008:
M/S ALLIANCE NORFOLK (LADH7) (57.280/21.500/2007) - Høegh Autoliners Ltd.

(repr.: Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo -
solgt til Wilmington Trust Co., as Trustee (Maersk Line Ltd.), Norfolk VA, USA,
omdøpt til ALLIANCE ST.LOUIS med signal WGAE.

M/S GEO BALTIC (LAIW5) (2.906/530/1980) ex JOHAN NORDENANKAR - 98 - Geo
Baltic AS (G.C.Rieber Shipping AS, Bergen), Oslo/Bergen - solgt til Fugro Geo
Baltic Inc. (G.C.Rieber Shipping AS), Majura/Marshalløyene, samme navn med
signal V70M7.

M/S ICE WIND (LMLD3) (1.800/1.245/1967) ex ICE PRINCESS - 02 ex FASTE JARL
- 02 - Christie Consultants Limited (Noreco AS, Godvik), Road Town/Florø -
overført til Panama

M/T JO EBONY (LAPC5) (7.915/12.152/1986) ex GOLDEN VENUS - 91 - K/S Trans
sea II (Jo Tankers AS, Kokstad), Horsens/Bergen - overført til K/S Transsea II
Aps (Univan Ship Management Ltd.), Valletta, Malta, omdøpt til EBONY med
signal 9HIM9,

Februar 2008:
M/T BERGE EAGLE (LNNR3) (44.502/48.986/1978) ex NORTHERN EAGLEI -84 -

Bergesen Gas Shipping AS (Bergesen Gas ASA), Oslo/Stavanger - solgt til Tuvalu
for opphugging, omdøpt til GOLD Tuvalu flagg.

M/T BORGA (LEYH3) (66.742/123.665/1992) - ex MARIE KNUTSEN - 94 - Borga
KS (AS J.Ludwig Mowinckels Rederi), Bergen - solgt til Heng Fu Shipping Ltd.
(Ningbo Beilen Yong Ship Management Co. Ltd.), Panama, omdøpt til HENG
YU med signal 3EQ03.

M/T CENTURY(LALH2) (26.097/22.040/1974) ex LUCIAN - 80 - Partrederiet Century
DA (Repr.: BW Gas ASA, drift: Bergesen Norway AS), Oslo - solgt til Autumngas
Enterprises Ltd. (Swiss Marine Inc.), Valletta, Malta, omdøpt til ENG CENTURY
med signal 9HKP9.

M/S GEOSEA (LAXI5) (3.206/1.850/2002) - DOF SubseaPte. Ltd. (DOF Management AS,
Storebø), Singapore/Bergen - overført til DOF Subsea Pte. Ltd. (DOF Management
AS), Singapore, samme navn med signal S6AN7.

M/S HØEGH PARIS (LAEE6) (57.280/15.880/2005) ex HUAL PARIS - 06 - Høegh Auto-

M/S VINETA (JXXG3) (916/1.300/1975) ex NORDFART - 94 - Flekkefjord Bulk AS,
Flekkefjord - solgt til Chile.

Mars 2008:

M/T SARAVIKING (LAZH4) (43.398/84.040/1990) ex TORM SITA - 02 ex BONA BAY -
96 ex GOLAR PERTH - 93 - Blackfin Shipping Inc. (repr.: Simonsen Advokatfirma
DA, Oslo, drift: EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Majuro/Oslo -
overført til Blackfin Shipping Inc. (Prime Marine Management Inc.), Majuro,
Marshalløyenen, omdøpt til BLACKFIN med signal V70T9.

M/S TOR MAXIMA (LATG5) (17.068/8.551/1978) ex DANA MAXIMA - 00 - Sea
Maxima KS c/o Goliat Shipping As, Oslo - solgt til P & O Ferries Ltd., Rotterdam,
Nederland, omdøpt til EUROPEAN TRADER med signal PBBU.

Fiskebåter, kjøp & salg
Desember 2007:
M/S LORAN (LJWR) (1.292/400/1999/02) - fra Måløysund AS c/o Gunnar Bortne, Dekne

pollen/Alesund til KS Loran, Godøy/Ålesund (M-19-G).
M/S SOTRAGUTT (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex SOTRABAS - 07 ex LANGENESV/E

RING - 05 ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST VENTURE - 83 - fra Hovden Senior
AS, Selje/Bergen til Condo AS, Bekkjarvik/Bergen (H-7-AV). I februar 2008 til Hargo
Fiskeriselskap AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik/ Bergen (H-7-AV).

Januar 2008:
M/SAPOLLO (LM4007) (24/-/1969) - fra Partrederiet Ventura DA (Gunnar Martin Leinebø),

Leinøy/Farsund til Nesagutt AS, Brattvåg/Farsund (M-43-H). I februar til Sigal DA
(Knut Jonny Nerland), Eggesbønes/Farsund (M-143-HØ).

M/S ARNØYFJORD (LLGQ) (90/-/2001) - fra Arnøyfjord AS, Kolvereid til BJ Senior AS,
Aure, omdøpt til BJØRNHOLM SENIOR og hjemsted endret fra Namsos til Kristi
ansund (M-55-AE).

M/S BALLSTAD (LJIF) (615/-/1969/94) - fra Nordland Havfiske AS, Stamsund/ Svolvær til
Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Svolvær (F-30-LB(.

M/S BERGVÅG (LHRG) (114/-/1963/68) ex GULVÅG - 80 exVIKAVÅG - 71 - fra Bergvåg Par-

M/S BORGHILD (LGXG) (24/-/1916/52) - fra Jarl Johnsen, Havøysund/ Sandnessjøen til
Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Sandnessjøen (F-36-M

M/S BRATTHOLMEN (LM6697) (24/-/1979) - fra Brødrene Sæthre AS, Reine/ Svolvær til
Ørjan Furøy Søvær/Svolvær (F-18-HV).
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ex DIDO - 89 ex STADIDO - 88 - LR Shipping Five Ltd. (repr.; Montana Agencies
AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Oslo), Majuro/Lillesand -
overført til LR Shipping Five Ltd. (Thome Ship Management Pte. Ltd,), Funafuti,
Tuvalu, omdøpt til THERESA BALTIC med signal T2WB2.

liners Ltd. (repr.: Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS), Hamilton/
Oslo - solgt til Wilmington Trust Co., as Trustee (Maersk Line Ltd.), Norfolk VA,
USA, omdøpt til ALLIANCE ST.LOUIS med signal WGAE.

M/S BREEZE ARROW (LAOT4) (29.369/46.908/1992) ex WESTWOOD BREEZE - 03
ex SAGA BREEZE - 98 - Gearbulk Shipping AS (Borgestad Shipmanagement AS,
Brevik), Skien/Porsgmnn - overført til Gearbulk Shipping AS (Kristian Gerhard
Jebsen Skipsrederi AS (KGJS)), Nassau, Bahamas, samme navn, signal C6XA7.

trederi ANS (Ola Skarseth), Hustad/Molde til Drågenfisk AS, Bud/Molde (M-2-F).



M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Partrederiet Viking Utsira DA (Geir Skare),
Utsira/Haugesimd til Westfisk AS, Åkrehamn/Haugesund (R-59-K)

M/S DISKO (LLIG) (681/-/2001) ex BROEGG - 05 - fra Disko Havfiske AS, Brattvåg/Ålesund
til Havskjer AS, Ålesund (M-185-A).

M/S FANØYVÅG (LK4154) (118/-/1990/00/03) ex OL MIKKELSA - 00 - fra Fanøyvåg AS,
Batalden/Florø til Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Florø (SF-25-SU).
Deretter til Fanøyvåg AS, Batalden/Florø (SF-28-F).

M/S FRIDA (LMQJ) (23/-/1954/83) - fra Lillehavn Kystfiske DA (Arnfinn Fjeldskår), Span
gereid/Mandal til Partrederiet Fjeldskår DA (Edvard August Fjeldskår), Spangereid/
Mandal (VA-22-LS).

M/S FRØYBAS (LLGB) (74/-/2001) ex ARNE STENSEN - 06 - fra Larsen & Birknes AS c/o
Ronny Larsen, Kalvåg til Arnøyijord AS, Kolvereid, omdøpt til ARNØYFJORD og
hjemsted endret fra Svolvær til Rørvik (NT-50-NR).

M/S FRØYDIS MARIE (LM5627) (24/-/1975) ex HARALD ARNE - 95 ex SIVANITA - 85 ex
NEIPA - 83 ex LEIRANGERVÆRING - 80 ex VEVANG JUNIOR- 77 - fra Børre Hansen,
Brensholmen/Tromsø til Skulbaren Rederi AS, Sommarøy/Tromsø (T-119-T).

M/S GENIUS (LFOT) (92/-/1969) ex VÆRHAVN - 86 - fra Vestervon AS c/o Atle Sverre
Fedøy, Bulandet/Bergen til Runing AS, Ålesund/Bergen (M-35-G).

M/S GULDRINGNES (LKZZ) (173/-/1967/80/86/97) - fra Mats Mikal AS, Vigra/ Ålesund
til Partrederiet Viking Utsira DA (Geir Skare), Utsira/Ålesund (R-8-U).

M/S HALDIS (LHYC) (23/-/1938/55) fra Ørjan Furøy, Sørvær/Hammerfest til Brødrene
Sæthre AS, Reine/Hammerfest (N-119-MS).

M/S HARTO (LGFC) (156/-/1998/96) ex BØRGESON - 01 ex SÄRÖ - 93 - Bergtun Fiskerisel
skap AS, Sandøy/Molde omdøpt til JULSUND SENIOR (M-l-SØ). I februar til Julsund
AS, Aureosen/Molde (M-150-F),

M/S HASTING (LLMP) (132/-/1962/83/92/93/97/98) ex VESTERVON - 06 ex SKOGHOLM
- 85 ex ALVSVÅG - 73 - fra Partrederiet Fyrholm ANS c/o Alf Helge Urangsæter,
Finnås/Florø til Fredrikson AS, Batalden/Florø (SF-94-F).

M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00 - fra Ervik AS, Stadlandet/
Bergen til Stattgutt AS, Ålesund/Bergen (M-275-A).

M/S HOLMVÅG (LNUE) (35/-/1965/95) - fra Roald Holmen, Træna/Sandnessjøen til Sten
Ragnar Granli, Nord-Lenangen/Sandnessjøen (T-37-L).

M/S JØRN HAUGE (LLTI) (151/-/1982/98/99) - Jørn Hauge AS, Henningsvær/ Svolvær,
fått nytt fiskerimerke (N-29-MS).

M/S KORALEN (JXNV) (1.932/930/1987) - fra Brødrene Davik AS, Brattvåg/ Ålesund til
Havbris DA (Solveig Strand, Ålesund), Kjerstad/Ålesund(M-106-H)

M/S LANGENES gXJU) (1.345/C/1986/01) ex GRANIT ;05 - fra Gjøsund Fiskebåtrederi
AS, Valderøya/Ålesund til Glomfjord 1 AS, Vevang/Ålesund (M-233-EE). I februar til
AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-25-G).

M/S LEIF ROALD (LMXX) (167/-1983/85) - fra Leif Roald AS, Vardø til Rune Blaschek,
Rypefjord/Vardø (F-114-H).

M/S LEINEBRIS (LIWR) (935/-/1997) - fra Leinebris AS, Fosnavåg/Ålesund til Havborg
AS, Valderøya/Ålesund (M-505-HØ), Deretter tilbake til Leinebris AS, Fosnavåg/
Ålesund (M-505-HØ).

M/S LIAFJORD (LAFL) (1.584/-/1997/06) ex LIAFJELD - 07 ex SOLVÅR VIKING - 07 ex
ANTARCTIC - 06 - fra Solvår AS, Straume/Bergen til Libas AS, Straume/ Bergen
(H-197-F).

M/S MEILANDSTIND (JWTU) (222/-/1985/88/92) ex KAMØYFISK - 00 ex LANDEGOVÆ-
RING - 91 - fra Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/Tromsø til Vibeke Helene AS
c/o Egil Uthaug, Byrknesøy/Tromsø (SF-33-G). I februar omdøpt til VIBEKE HELENE
og hjemsted endret fra Tromsø til Bergen (SF-33-G)

M/S MERSEY (LIW) (211/-/1966/89/97/03) ex LINEA - 99 ex CARMONA - 97 ex TEA - 87
ex AASE YVONNE - 80 ex ARIZONA - 76 ex PETER GLENNA - 74 ex ANNA BRUUN
- 69 - fra Partrederiet Mersey ANS (Hans Greger Vestberg), Flekkerøy/ Kristiansand
til Mersey AS, Flekkerøy/Kristiansand (VA-43-K).

M/S MOMK (LEBY) (28/-/1946/51/72/86) ex DYRNES - 57 ex INGER - 51 - fra Moivik
buen AS, Ramberg/Svolvær til Rovi AS c/o Trond Berntsen Regnskaps, Finnsnes/
Svolvær (T-57-SD).

M/S MYREBUEN (LLKK) (210/-/1982/02) ex SENJAVÆRING - 02 ex MORTEN LARSEN - 01
ex SENJAFJORD - 88 - Myrebuen AS, Myre fått nytt fiskerimerke (N-160-0).

M/S ONSØYVÆRING (LMZI) (106/94/1984/99) - fra Larsen & Birknes AS, Værøy/ Fred
rikstad til Heggøy AS, Holmedal/Fredrikstad (SF-22-A). I mars til Onsøyværing AS,
Engelsviken/Fredrikstad (0-23-F).

M/S RADEK (LDIW) (278/122/1976/83/04) ex GANGSTAD JUNIOR - 06 ex NORAGUTT - 03
ex ØVRABØEN - 02 ex LIAHOLM - 81 - fra Condo AS v/ Arild Sekkingstad, Bekkjarvik

M/S SCOMBRUS (LAPI) (49/-/1965/86/88) ex GARMY - 06 ex GAMLE TONNY - 76 ex
TONNY - 75 - fra Julsund AS, Aureosen/Kristiansund til Heggøy AS, Holmedal/
Kristiansund (SF-12-A). I februar til Tollevik AS, Karmsund/Kristiansund (SF-12-A).

M/S SEIBUEN (LM5019) (24/-/1974) - Havstål AS, Ålesund/Farsund, fått nytt fiskerimerke
(M-59-A).

M/S SIRTRÅL (LLIF) (39/-/1954/91/96) ex ELVIRA - 03 - fra Lyngfisk AS c/o Hilmar Karsten
Knutsen, Sirevåg/Kristiansand til Partrederiet Nivea DA (Svein Sjøen), Åkrehamn/

M/S SJØVIK (JWTN) (423/-/1958/86/89/05) ex HAVBJØRN -05 ex KVALSKJÆRI -04
ex KVALSKJÆR - 04 ex GOLLENES - 98 ex DROTLAND - 89 ex VESLEGUT - 81
ex VÅRØY - 69 ex VARDØTRÅL - 60 - fra Fagervoll Fiskeriselskap AS (c/o Ingrids
Regnskapskontor, Ellingsøy), Skodje/Kristiansand til Hardhaus AS, Bekkjarvik/
Kristiansand (H-69-AV).

M/S SKAGØY (LGYL) (212/-/1966/74/86/01) ex PETTER BERG - 07 ex PETTER PERSA - 98
ex SKAGSKJÆR - 97 ex VEAFISK - 84 ex VESTUNG - 83 ex ONNY HARDER - 72 -
fra Skagøysund AS, Sommarøy/Stokmarknes til Skulbaren Rederi AS, Sommarøy/
Stokmarknes (T-676-T).

M/S SKREDBAKK (LM2176) (30/-/1984) - fra Nord Sollund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/
Stavanger til Bøen Jr. AS, Egersund/Stavanger (R-12-ES). I mars til Urefangst AS,
Sennesvik/Stavanger (N-163-W).

M/S STADI VIKING (LCRI) (144/-/1990/94) ex TUESUND - 02 ex ANGELTVEIT - 97 - fra
Hovden Senior AS, Selje/Måløy til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Måløy (M-34-S).
Deretter til Botnhamn Fisk As, Botnhamn/Måløy (T-194-LK). I februar til Borchmann
AS, Havøysund/Måløy (F-193-M),

M/S STATTGUTT (LIUL) (376/-/1979) ex HORDAGUTT - 02 - fra Beitveit Havfiske AS,
Ålesund/Måløy til Signal AS, Stadlandet/Måløy (SF-200-S).

M/S SVANODD (LHWO) (652/-/1979/83/87/03) exVADHOLMEN- 03 ex FRUHOLMEN - 02
ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA JOHNSEN - 89 - fra Svanodd
Rederi AS v/Knut W, Hamre, Steinsland/Bergen til Krossfjord AS, Steinsland/ Bergen
(H-25-S). Deretter tilbake til Svanodd Rederi AS, Steinsland/Bergen (H-25-S). I februar
til Tigofisk AS v/Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy, Skodje/Bergen (M-15-SJ).

M/S SØRLYS (LMPI) (68/-/1954) ex BLANCO - 73 - fra Sørlys AS, Vedavågen/ Egersund til
Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/Egersund (M-2-HØ). I mars til Midsund Fiske
båtrederi AS, Skodj e/Egersund (M-22-MD).

M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad til Øynes Fisk
AS, Svolvær/Fredrikstad (N-67-V).

M/S TRAAL (JXML) (1.011/1.181/1987) ex RAV II - 03 ex RAV - 03 - fra Traal AS c/o Oskar
Eriksen, Skudeneshavn til Traal II AS c/o Oskar Eriksen, Skudeneshavn (R-15-K).

M/S VESTØY (LJTV) (259/-/2000/07) exBIRGERSON - 06 - NorheimAS, Bulandet. Hjemsted
endret fra Tromsø til Florø (SF-8-A).

M/S VIBEKE HELENE (LHHB) (82/-/1978) ex TRONDSKJÆR - 04 ex H.FAGERHAUG -
98 ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex SKARBAREN - 84 ex
NORDHEIM SENIOR - 81 - fra Vibeke Helene AS c/o Egil Uthaug, Byrknesøy/Bergen
til Sørvik Fisk AS c/o Frank Harald Bensvik, Værøy/Bergen (N-26-VR). I februar
omdøpt til TRIO (N-26-VR).

M/S VISHOLM (JWPD) (72/-/1985/91) ex SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex HOP
LAND SENIOR - 00 ex BUESTEN - 91 - fra Partrederiet Blikø ANS (Roy Ivar Blikø),
Kolvereid/Florø til Sulavåg AS, Rørvik/Florø (NT-66-V).

M/S VÅGAR (JXVM) (290/-/1988) ex ARGUS JUNIOR - 03 - fra Partrederiet Vågar ANS

M/S YOTA (LFTH) (23/-/1956/66/94) ex TOYA - 74 - Strand Rederi AS, Bømlo/ Stavanger
til M/S Storm Partrederi ANS (Karstein Rasmussen), Blomsterdalen/ Stavanger.
Fått nytt fiskerimerke (H-49-BN). Deretter til Midsund Fiskebåtrederi AS, Skodje/
Stavanger (M49-MD).

M/S ZETA (LIQW) (1.904/1.800/1997) - Zeta AS, Fosnavåg/Ålesund, ommålt til 1.914 brt.

M/S ÅSANØY (LGDA) (144/-/1969/91/99) ex RÆKA - 98 ex NORSK HAVKULTUR - 90 ex
LØKTA - 88 ex MAURSUND - 79 - fra Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Sortland til
Utflesa Kystfiske AS, Leines/Sortland (N-60-SG).

Februar 2008:

M/S ALSØYJENTA (LEVQ) (17-/-/1942) ex HAVDUR - 84 - fra Hans Christian Pareliussen,
Husby/ Sandnessjøen til Esben Sletten, Henningsvær/Sandnessjøen (N-lll-V).
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til Willassen Senior AS, Digermulen, omdøpt til WILLASSEN og hjemsted endret fra
Molde til Svolvær (N-95-V).

Egersund, omdøpt til NIVEA (R-46-K).

(Adolf Magne Strand), Smøla/Kristiansund til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/
Kristiansund, omdøpt til HARTO (M-171-SØ).

(M-620-HØ).



M/S ANN BRITA (LMMU) (78/71969) - fra Ann Brita AS, Reine/Svolvær til Reinebuen
AS, Sørvågen/Svolvær (N-298-MS).

M/S BIRGERSON (LCSR) (134/-/1957/79/81/92/96/02) ex VESTØY - 06 ex KAROLIUSSEN
- 58 - Julia AS, Skjervøy/Tromsø. Fått nytt fiskerimerke (T-92-T).

M/S BOY ANGEL (LM4068) (24/-/1969) ex NAPPSVÆRING - 76 - fra Partrederiet
Nappsværing DA (Edgar Angelsen), Napp/Svolvær til Bø Havfiske AS, Straumsjøen/
Svolvær (N-19-F).

M/S BREIVIK (JXGY) (73/-/1986) ex SJØVIK - 00 ex SØLVI KARIN - 97 - fra Hidrafisk AS,
Hidrasund til Stokkøy AS, Urangsvåg, omdøpt til STOKKØY og hjemsted endret fra
Flekkefjord til Haugesund (H-98-B).

M/S BRODD (JXOK) (999/525/1987/05) ex ARCTIC EAGLE -05 ex ARCTIC SWANI -04 ex
ARCTIC SWAN - 02 ex REMØYTRÅL - 99 ex RINGVASSØY - 93 - Brumark Havfiske
AS, Valderøya/ Ålesund omdøpt til STORNES (M-88-G).

M/S BØHOLMEN (LAHF) (135/-/1971/01) ex KÅRE JOHAN - 75 - fra Bøholmen AS, Bø i
Vesterålen/Sortland til Bø Havfiske AS, Straumsjøen/Sortland(N-172-BØ)

M/S CARMONA (LIOZ) (192/180/1982/97/00) ex FJÖLNIR - 94 ex GARDEY - 91 ex
LASIRY - 87 - fra Storvik Shipping ANS (Jan Inge Storvik), Smøla/ Kristiansund til
Fræna Kystfiske AS, Elnesvågen/Kristiansund (M-333-F). Deretter tilbake til Storvik
Shipping ANS (Nils Magne Storvik), Smøla/ Kristiansund (M-3-SM).

M/S E.O.SENIOR (LLLD) (267/-/2002) ex OLAV TRYGVASON - 07 - Julia AS, Krokelvdalen/
Tromsø fått nytt fiskerimerke (T-301-T). Deretter til Selfjordbuen AS, Stonglandseidet,
omdøpt til E.H.SENIOR og hjemsted endret fra Tromsø til Harstad (T-300-TK).

M/S GISLØYVÆRING (LM6574) (24/-/1978) ex BERTHINUSSEN SENIOR - 95 ex BENUM
SENIOR - 82 - fra Lofotværing AS, Svolvær/Sortland til Partrederiet Skånsvik ANS
(Karl Johan Johnsen, Leknes), Ramberg/Sortland (N-80-F).

M/S HARGO (ENAS) (49/-/1961/72/80/90) ex RUNING - 07 ex BUABAS - 99 ex RUNING - 95
ex GUTTORM - 88 - fra Lending Rederi AS, Kolgrov/Bergen til Larsen & Birknes AS
c/o Ronny Larsen, Kalvåg, Værøy/Bergen (N-34-VR).

M/S HERMANN (LLMK) (24/-/1964/86) ex LYNGSVO - 02 - fra Arne Øvretveit, Tælavåg/
Haugesund til Mjåbjørn DA c/o Økonomisenteret (Jon-Atle Bjørnø, Svelgen), Bre
manger/Haugesund (SF41-B).

M/S INAKARIN (LATQ) (49/-/1968) ex SJÅVIKNES - 05 ex VÆRØYBUEN - 02 - fra Andenes
Kystfiske AS, Andenes/Svolvær til Skånland Kystlag v/Gunnar Johnsen, Evenskjer/
Svolvær og omdøpt til NAVARN (N-73-A).

M/S KARPUR (LJDA) (30/-/1936/83/87) - fra Mats Mikal AS, Vigra/Kristiansand til Partre
deriet Hopmark ANS (Torkil Ingvar Hopmark), Smøla/Kristiansand (M-31-SM).

M/S LIAFJORD (LMNR) (17/-/1939) ex VENUS - 06 - fra Teineskjær AS, Skogsvåg/Bergen
til Benjaco AS, Halnsøy Kloster/Bergen (H-56-K). Deretter til Troms Fiskebåtrederi
AS, Bekkjarvik/Bergen (H-156-AV).

M/S MYNTEVIK SENIOR (LHZJ) (42/-/1963/82) ex MYNTEVIK - 07 ex JÆRTRÅL - 03 ex
DIANN - 97 - fra Myntevik AS, Egersund til Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen,
Kalvåg, Værøy/Egersund (N-64-VR),

M/S NY BARSUND (LM3539) (29/-/1966) - fra Bjørn Harry AS, Gryllefjord/ Sortland til
Lars Kristian Indahl, Kvaløysletta/Sortland (T-147-T).

M/S ORFJORD (LGLX) (151/-/1978/96/04/06/07) ex ØYASUND - 05 - fra Sandøy Kystfiske
AS, Averøy/Kristiansund til Sandøy AS, Averøy/Kristiansund (M-8-AV).

M/S QUO VADIS SENIOR (HAM) (489/-/1979) ex QUO VADIS - 06 ex QUO VADIS MC
- 96 - fra Fiskeriselskapet Norli AS, Vedavågen/Kopervik til Partrederiet Quo Vadis
Senior DA v/Harald Taranger, Torangsvåg/Kopervik (H-166-AV).

M/S ROSENBORG (LAHA) (383/-/2007) - fra M/S Hansson Fiskeriselskap AS, Åfjord til
Hargo Fiskeriselskap AS c/o Arild Sekkingstad, Bekkjarvik, omdøpt til RADEK og
hjemsted endret fra Trondheim til Bergen (ST-17-AA). Deretter fått nytt fiskerimerke
(H-8-AV).

M/S SALTNESVÅG (LM4321) (24/-/1971) ex SUNDBØEN - 88 ex TOVE LILL - 75 - fra
Sjøtun Kystfiske AS, Bremanger/Namsos til Askøy Kystlag, Strusshamn/ Namsos
(SF-153-B).

M/S SIGVART JOHNSEN (LGYU) (24/-/1948) ex BERGSENG - 57 - fra Julsund AS, Aureo
sen/Kristiansund til Storegg AS, Ellingsøy/Kristiansund (M-25-A).

M/S SKONSVIK (LM3420) (24/-/1965) - fra Partrederiet Skånsvik ANS (Karl Johan Johnsen,
Leknes), Ramberg/Vardø til Lofotværing AS, Svolvær/Vardø (N-134-V).

M/S SOLØY-JUNIOR (LIVC) (70/-/1997) exTOYA JR. - 02 - Andenes Kystfiske AS, Andenes/
Haugesund omdøpt til SVEBÅEN (N-87-A).
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M/S SOTRABAS (LLMQ) (200/-/2001) ex LIFISK - 07 - Partrederiet Sotrabas AS, Straumne/
Bergen (H-74-F). Ommålt til 288 bit.

Mars 2008:

M/S BERG SENIOR (LHFF) (134/-/1978/94/95) ex SVEIN FRODE - 06 - fra Berg Senior AS,
Værøy/Svolvær til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Svolvær (M-30-A).

M/S FRØYVÆR (LLIQ) (163/-/2001/07) - fra Partrederiet Frøyvåg ANS (Dagfinn Skarsvåg),
Dyrvik/Trondheim til Stig Harry ASv/Stig Myhre, Rørvik/Trondheim(NT-30-V). Der
etter til Partrederiet Frøyvåg ANS (Dagfin Skarsvåg), Dyrvik/Trondheim (ST-84-F),

M/S GEITUNG (JXOC) (408/-/1975/01) ex SVANAVÅG I - 07 ex SVANAVÅG 06 ex
SOLØYBAS - 00 ex SOLØYVÅG - 00 ex SENJABAS - 95 ex HEPSØ VIKING - 90 ex
THEVfKING - 85 ex SOLØYVÅG - 83 ex ROSUND - 82 - fra Sævik Havfiske AS c/o

Arne Sævik, Leinøy/Fosnavåg til Mats Mikal AS, Vigra/Fosnavåg og omdøpt til
MATS MIKAL (M-188-G).

M/S HAAKON (3YEH) (24/-/1957/97) - fra Frank Johannesen, Andenes/Sortland til Rei
nebuen AS, Sørvågen/Sortland (N-121-MS).

M/S HAVFLORA (LJND) (84/-/1980) ex BERGITON BØRRESEN - 05 ex NIKITA - 01 ex
ARNØYTIND - 98 ex JOSEFSEN SENIOR - 95 ex LONGABUEN - 87 - fra Berg Senior
AS c/o Roger Berg, Værøy/ZSandnessjøen til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/ Sandnessjøen
(M-44-A).

M/S HERØYFJORD (LMHM) (1.188/1.285/2004) - fra Sølvskjær AS, Fosnavåg til Herøyfjord
AS, Fosnavåg (M-10-HØ).

M/S HURLABAS (LLOL) (196/-/1967/82) ex BØMANN - 04 ex HURLABAS - 99 ex VEVANG
TRÅL - 97 ex SKARVØY JUNIOR - 92 ex SKAREGG JUNIOR - 89 ex SKAREGG - 88
ex PER ROALD - 76 ex KJELL SEVERIN - 75 - fra Hurlatrål AS, Brattvåg/ Ålesund til
Hermes AS, Sør-Tverrfjord/Ålesund (F-19-L).

M/S KABA (3YBZ) (24/-/1957) fra Thorleif Peder Ydstebø, Kvitsøy/Stavanger til Båragutt
AS, Hol i Tjeeldsund/Stavanger (N-3-TS).

M/S MAGNARSON JR. (LIZV) (399/-/1987/97) ex MAGNARSON - 07 ex KARU - 07 ex
INGUNN - 03 ex SANTOS - 01 - fra Magnarson AS, Torangsvåg til Meiland Fiskebåt
rederi AS, Skjervøy og omdøpt til MEILANDSTIND og hjemsted endret fra Bergen
til Tromsø (T-200-S).

M/S MODENA(LM3036) (34/-/1962/78) ex HAVSKALLEN - 87 ex JILL-HEGE - 81 ex ERNST
TORE - 77 ex HAVBØEN - 67 - fra Ivar Jonassen, Flekkefjord til Abelnes Fiskeriselskap
AS c/o Norproff Administrasjon, Moi, Flekkefjord (VA-17-F).

M/S NARGTIND (LIOL) (121/-/1997) - Vikafisk AS, Gravdal/Sandnessjøen omdøpt til
FISKØY og hjemsted endret fra Sandnessjøen til Svolvær (N-67-W).

M/S NORDØYTRÅL (LLKC) (1.476/-/2001) - fra Nordøytrål AS c/o Vidar Klokk, Brattvåg/
Ålesund til Stig Invest AS, Fosnavåg/Ålesund (M-259-HØ).

M/S NYSTEIN (JXPU) (151/-/1968/80/96) - fra Dag Robert Gamst, Vardø/Namsos til
Dypfjord AS, Berlevåg/Namsos (F-68-B).

M/S PEDER BREIVIK (LESP) (48/-/1972/01) ex HJALMARSON - 01 ex HORNVIK - 75 - fra
Breivik Senior AS, Husøy i Senja/Vardø til Reisafisk AS c/o Jan Ketil Karlsen, Husøy
i Senja/Vardø (T-188-H).

M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61/83/87/91) - fra Steinfjordfisk AS, Bøstad/ Sortland til
Skarsjø AS, BaBstad/Sortland (N-91-W).

M/S SANDFLU (LM3475) (24/-/1965/93) - fra Ida Beate AS, Kleppstad/Svolvær til Arnulvson
AS, Kabelvåg/Svolvær (N-56-V).

M/S SELFJORDBUEN (JXII) (115/-/1987/95) - fra Selfjordbuen AS, Silsand/Harstad til
Guldringnes AS c/o Rabben Regnskap AS, Stonglandseidet/ Harstad (T-10-TN).

M/S SKARBERG (LNGJ) (49/-/1984) ex HELLODDEN - 07 - fra Seira AS, Båtsfjord/Vardø
til Østbas AS, Båtsfjord/Vardø (F-l-BD).

M/S STAALNES (LKVD) (44/-/1964) ex SIVERTSEN JR. - 06 ex HEIMØYVÆRING - 02 ex
STAALNES - 01 ex STÅNGSUND - 86 - fra Over Stokk og Stein, Svelgen/Svolvær til
Kystfolk c/o Jan Ove Langeland, Svelgen/Svolvær(N-55-A)

M/S STÅLEGG (LLLI) (506/-/2001/05) ex ØYBARDI -05 - fra Beitveit Havfiske AS c/o
Sande Rekneskapskontor AS, Kvamsøytil Brattholm Invest AS, Eggesbønes, omdøpt
til HERØYFISK og hjemsted endret fra Ålesund til Fosnavåg (M-33-HØ).

M/S VIKASKJÆR (LCHZ) (24/-/1946/73/79/95) ex BUHOLMEN - 60 - fra Partrederiet
Vikasskjær ANS (John Arnet Johansen), Napp/Svolvær til Skottind AS, Napp/Svol
vær (N45-F).



saksomkostninger på 120 millioner kro
ner med renter. Noen nøkkelpersonell i
selskapet fait bort i denne prosessen som
ble betent innad i selskapet, samt en stor
belastning.

Etterdønningene etter fusjonsbrud
det skulle også gjøres seg gjeldende hos
OVDS. Her også ble en del utskiftninger
gjort i administrasjonen/ledelse og styre
etter krav. Etter hvert skulle også roen
falle hos OVDS. Til sammenlikning med
TFDS, skulle økonomien endelig bedre
seg hos OVDS etter en del grep og end
ringer i innad i selskapet.

Etter at roen hadde senket seg i begge
rederiene, der nye personer hadde kom
met på plass, oppstod den gode kontak
ten igjen mellom selskapene. I det stille
ble det satt i gang nye sonderinger for en
ny fusjon. På høsten 2005 kom det etter
hvert meldinger om at noe var i gjære:
En ny fusjon!! Denne gangen gikk det
atskillig bedre, samt også raskere en noen
hadde turt å tro på. Et nøyaktig og bedre
utført arbeid i det stille, uten bråk og ra
balder i mediene, sørget for at brikkene
endelig fait på plass. Selskapene hadde
lært av den forrige fusjonsprosessen
der det oppstod mye vondt blod. Begge
selskapers styre inngikk fusjonsavtale
den 14. november 2005. Det var gjen
nomgående positive toner fra ansatte i
begge selskapene.

Generalforsamlingene hos begge
selskapene den 19. desember 2005 gav
sin fulle tilslutning for å gjennomføre
fusjonen mellom rederiene, der det ble
gjort kjent at det nye selskapet skulle
hete Hurtigruten Group ASA, med
hovedkontor i Narvik, med underkontor
i Tromsø. Imidlertid stanset fusjonspro
sessen litt opp, i det Konkurransetilsynet
ville undersøke fusjonsplanene nærmere,
for å gardere seg at ikke denne fusjonen
kunne skape problemer på noe vis gene
relt i henhold til lovverket og med hensyn
til markedet og andre konkurrenter.

Den 21. februar 2006 melder Kon
kurransetilsynet at de ikke hadde noen
innvendinger mot fusjonen. Endelig den
28. februar meldes det nye selskapet inn
til Foretaksregistret. Da Oslo Børs åpnet
kl. 09.00 den 1. mars 2006, ble det skrevet
en stor nordnorsk historie: Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskab ASA
i Narvik og Troms Fylkes Dampskibs
selskab ASA i Tromsø var blitt historie.
Begge de tidligere selskapene ble nå fu
sjonert og seiler videre i det nye selskapet
Hurtigruten Group ASA. Selskapet ble
børsnotert.

Men det nye selskapet gikk inn i

fusjonen med en liten tilfredsstillende 14 hurtigruteskip - hvor et 15'tende var
økonomi - med et samlet underskudd under bestillingÆygging fra OVDS, 31
på 486 millioner kroner. Med fusjonen ferger - der to var leieferger hos TFDS,
ble det tent et håp om bedre tider, ikke og 18 hurtigbåter blant annet, der OVDS
minst for hurtigrutedriften. leide en i tillegg.

Selskapet ble det største i NordNorge Hurtigruten ledes i fra Narvik, lokal
med om lag 3400 ansatte, og med ei trafikken innen ferge, og hurtigbåtdrif
omsetning på rundt 4 milliarder kroner. ten styres fra Tromsø - med underkontor
Ved fusjonen hadde det nye selskapet på Stokmarknes inntil videre.

Bodø ble kjøptfra Stillehavet for fergeruten BodøRøst, foto Geir Svendsen
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Detgjøres oppmerksompå at maleriet inneholderfaktafeil hva angår kanonutrustningen - flåtebatteriet haddefem kanoner på hver side. Fra
museumshold er det gjort oppmerksompå at det er antatt at flåtebatteriet også hadde et gangspillfor forhaling og en mast for signalisering. Disse

detaljer framkommer ikke i maleriet. (Kopi av maleri, utlåntfra Nordmøre Museum)
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Etforsøk på visualisering av slaget på Kristiansunds red 8. juli 1808, malt i anledning 100-årsmarkeringen.

200 år siden «Cygnet» og «Tartar»
prøvde å erobre Kristiansund

8. juli 2008 -

Etablering av försvars- de var unødvendige. Like etter årsskiftet
anlegg i Kristiansund ble situasjonen mer spent idet norske og

Som et ledd i den spente situasjonen i Eu- danske skip som lå i engelske havner ble
ropa, fryktet man allerede i 1800 et freds- tatt *arrest
brudd med England og stiftsamtmannen en konsekvens av den spente
i Romsdal Amt anmodet i august 1800 de situasjonen ble nå Kristiansund opp
mest formuende innbyggerne av Kristi- vurdert fra å være et ubetydelig sted til
ansund på egen kostnad å anlegge fire a være nøkkelen til Trondhjems Stift,
batterier; to flytende og to landbatterier. bn besittelse av havnen i Kristiansund
Skjedde dette ville stiftsamtmannen kunne hindre a11 tilførsel til Trondheim
anmode «Trondhjems Arsenal» om nød- °§ «nordlandene». Handelen på «nord
vendig antall kanoner i tillegg til kuler landene» var i størrelsesorden 1 til 2
og krutt. Videre ville han arbeide for at millioner riksdaler årlig.
staten kostet en del artillerister samt en
garnison på 250 mann.

7. september 1800 vedtok en gruppe kris- drøyt 40 kanoner. En garnison på 270
tiansundere ågå for stiftsamtmannens mann med nødvendige antall ofiiserer
anmoding, men flåtebatteriene syntes var også på plass.

Av Jørgen Strand

Før våren kom var det etablert fem
landbatterier som var bestykket med
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I tillegg ble det likevel bygget et flå
tebatteri. Dette gikk av stabelen i januar
1801 under navnet «Neptunus» og var 52
fot langt og 32 fot bredt. «Neptunus» var
bygget av en ladning store østersjøiske
bjeiker og var godt bestykket med ka
noner.

På Sørheimen, som lå i Sørsundet,
ble Kronprinsens batteri etablert. For å
sikre tilgang til holmen samlet kristian
sunderne inn 510 riksdaler, som var det
beløp som skulle til for å framskaffe 1500
favner gråstein. Sørholmen ble således
med dette landfast med Kirkelandet.

Som et ledd i utbygging av kommuni
kasjonssignaler nordover ble det på det
høyeste punktet på Kirkelandet oppført
en varde av sperrer. Denne skulle anten
nes om fiendeskipble observert. Vakthus
for de vakthavende militære var også på
plass her oppe.

«Rørlig gods» og kvinner
flyttes midlertidig inn i nord

mørsfjordene
De mest velholdne av byens innbyggere
vurderte den nye situasjon som om fa
ren var nær. Det meste av sitt «rørlige
gods» sammen med forretningspapirer
flyttet de derfor inn i nordmørsfjordene.
De fleste kvinner og barn var med «på
samme lasset».

Etter en tid viser etterretning at hen
deligheter mellom Danmark/Norge og
England er opphørt, garnisonen oppløses
og «rørlig gods» sammen med kvinner og
barn kommer tilbake til byen.

Nå fulgte noen gode økonomiske år for
de største kjøpmenn og forretningsmenn
i Kristiansund. Utviklingen av handelen
ga store tollinntekter til byen og gode
penger til eksportører av spesielt trelast,
men også eksport av klippfisk, saltfisk,
tørrfisk, sild og tran ga store inntekter.
Inn fra utlandet kom det bl. a. kornvarer,
salt, hamp og brennevin. Byens egen flåte
fikk også god tilvekst.

Parallelt med dette økte den sosiale
selskapelighet - og et utall av mindre
teaterstykkerble satt opp. Byens innbyg
gere hadde det bra.

Det nøytrale Danmark-Norge
trekkes inn i Napoleonskrigen
På ettersommeren 1807 er Storbritan
nia bekymret for at Napoleon - med
eller uten makt - skal kunne sikre seg
den store og moderne dansknorske for
svarsflåten. Tidlig i august 1807 kommer

Gode år 1804-1806

en stor britisk flåtestyrke sydover Dan- engelske skip sperret hele norskekysten
marks vestkyst. Omtrent samtidig søker og regjeringen i København forbød all
britiske forhandlere åfå til avtaler med forbindelse med England og truet med
kronprins Fredrik, alternativt at flåten «livsstraff».
«deponeres» hos engelskmennene så General Georg Friderich von Krogh
lenge krigen varer. Storbritannia klarer i Trondheim utstedte et opprop til
ikke åfå til noe avtale og 16. august blir innbyggerne i Kristiansund hvor han
20.000 mann satt i land nord for Køben- innledningsvis sier:

havn Og den britiske flåten legger seg Med inderlig Glæde har jeg erfaret, at saamange i
Utenfor skuddhold fra byen. Drøyt en uke Danmark og Norge saa tydelig tilkjendegiver deres

senere blir opp mot 10.000 mann landsatt biIli8e Forbitrflse over de engelske lumske Volds
, i j r iT-1 i og Ransmænd, saa at betydelig er ydet ar en Del

1 Køge bukt syd for København. retsænkende Patrioter, for at bevirke Hevn over

2. september setter landgangsstyrkene disse barbariske Sørøvere af første Klasse,

i gang bombardementet av København.

De britiske krigsskipene ligger fortsatt Oppropet hadde som målsetting å skaffe
utenfor skuddhold. Etter et par dager frivillige bidrag til bygging av kanonbå
med kraftig skyting ber danskene om ter for Kystforsvaret og byens befolkning
våpenhvile og etter hvert blir det inngått tegnet seg rask for et beløp på 1.800
avtale om at hele den dansknorske flåten riksdaler.

som ligger i København skal overleveres
britene, inkludert flåtens nødvendige 1807 - ytterligere Opprustning
tilbehør og forråd. Verdien av flåten er i av forsvarsanleggene
ettertid beregnet til om lag 20 millioner Nå ble det bygget ytterligere et landan
riksdaler. Britene brukte hele 92 trans- legg og på et par av de eksisterende
portskip for åfå med seg flåtens tilbehør anlegg fra år 1800/1801 skjedde det en
og forråd over til England. utvidelse av antall kanoner.

Kronprins Fredrik (den senere kong Soldater i form av en landvernsdivi-
Fredrik VI) - som regjerte på vegne av sjon kom til byen. Byen seiv satte opp
den sinnsyke kong Christian VII - gikk både et eget jegerkorps under ledelse av
noen tid senere i forbund med Napoleon kjøpmann Jens Kaasbøl og et «Artillerie
og som et resultat av dette erklærte Corps» under ledelse av kjøpmann Claus
England krig mot DanmarkNorge 4. Marstrand. I tillegg var også Kystvernet
november 1807. representert. «Kristiansund Divisjon»

Krigsutbruddet sto i sterk strid med omfattet kystvernet for hele Nordmøre
Norges interesser som sjøfartsnasjon. fogderi. Divisjonen var inndelt i to sek-

Norge var fortsatt i noen år en del sjoner som totalt besto av 15 avdelinger.
av Danmark og krigserklæringen fikk Som leder for hele forsvaret kom major
umiddelbare følger også for Norge. Dette Niels Tønder von Bmun til byen.
var innledningen til krigen 1807 - 1814 Det var stor militær aktivitet i Kris
og samtidig begynnelsen til en rekke uår. tiansund og stadige øvelser rundt om på
All skipsfart stanset nesten øyeblikkelig, løkkene. Dette satte på ny skrekk i byens

Del av bpprospekt over Kristiansund fra omkring 1800 med befestningen på Kirkelandet.
(Kopi av tegningfra Kristiansunds historie)
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befolkning og pånytt reiste mange inn i Lændsmand i Fængsel paa Vand og Brød
fjordene- og nå ble de fleste her til freden .i 7 Dage». Den godeste Wigdahl anker
kom i 1814. Blant dem som forlot byen til høyesterett som forkaster saken 31.
var også nettopp kjøpmann Jens Kaasbøl, oktober 1810. Fengselsstraffen «paa Vand
lederenfordetnyejegerkorpset.Kaasbøl og Brød» blir imidlertid ettergitt ved
slo seg ned på den militære sjefsgården kongelig resolusjon av 18. juli 1818.
på Kvande i Surnadal.

Det var nå om lag 500 soldater i byen Forbud mot tradisjonell
og kornforsyninger var brakt inn. Avde- St. Hansfeiring
linger av «Kristiansund Divisjon» rundt i mai 1808 gjorde imidlertid «jegerkorps
om på Nordmøre hadde stående instruks sjef» Kaasbøl en administrativ jobb.
om omgående å komme seg inn til byen Fra sjefsgården på Kvande går følgen
hvis de militære myndigheter ga ordre de rundskriv ut til distriktets prester:

om e . Da der fra høye Vedkommende gjennom Øv-
General von Krogh 1 Trondheim righeden i Christianssund er gjordt Forbud, at der

Sørget også for å sikre nyhetstjenesten ingen Ild antændes af Baade og Tjæretønder som
mellom Kristiansund og Trondheim ved ølle5® 1 de f°rnge AarmSerhar Sted Faa, ° St. Hans Arten og den paafølgende Dag, i disse
at en egen ekspresstjeneste utrustet med krigerske Tider maa existere og da saadant Forbud,
bl.a. egne reservehester ble satt opp ved saavidt mig bekjendt ei er gjort paa Landet, hvor
alle skyssskifter mellom de to byer. be]T gTmle “ei mindrecb™8es' finder ie§j . . det rornødent fra Kystværnets Side at gjøre Deres

Fn av undertørerne 1 kystvernet, Høiærværdige opmærksom herpaa, med ærbødig
handelsborger Ole Wildberg Wigdahl, Begjær, at De paa Prækestolen eller ved Oplæsning
kommer i klammeri med sjefen sin -og Jf viJ adyare Alnmen at entholde sigj,, ... . ° fra denne ellers uskyldige Fornøielse i disse Tider,
Wigdahl er ikke snauere enn at han be- den kunde aarsage en almindelig Forstyrrelse over
skylder Jens Kaasbøl for «Feighed, PligtS hele Landet ved Andtændelse ad de Signalllde,
tilsidesættelse og at Kystværnet gikk somJeftf høier,e 0rdr,e Yfd miger foranstaltet i
j f 1 0 stand i Kystværkets hele Distnct fra SøeKanten af

Uaen Antører». og videre ind i Landet. Foruden at ingen saaledes
En kommisjon, ledet av amtsman- kan undskylde sig med Uvidenhed af denne saa

nen, dømmer i saken og på grunn av nødvendige Foranstaltninger jeg derhos forvissed, , . . ,.. 01 , . om enhver Husbonde eller Madmodervil entholde
manglende bevis bhr pastandene kjent sine Tjenere fra paa nogen Maade i Aar at udføre
«døde Og maktesløse». Wigdahl på sin denne før brugte gamle Skik.
side dømmes til bot til Aure fattigkasse,
til på dekke kommisjons saksomkost- Det første angrepet
ninger, til en ekstrabot til justiskassa og Klokken fem om morgenen søndag 19.
skal i tillegg «hændsættes hos nærmeste juni 1808 observerte vakten på Varden

46

Privatseddel (12 shilling) utgitt av John Moses 1810, gyldig til 31.mai 1811.
Foto fra Kristiansunds historie)
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Det viste seg senere at det var den en
gelske korvetten «Cygnet» som sto for
angrepet. Det er antatt at korvetten var
utrustet med 32 kanoner på batteridek
ket, dog viste det seg at angrepsforsø
ket i Kristiansund hadde ført til at to
kanoner ble sønderskutt. Skipet hadde
også mistet en av skipsbåtene. «Cygnet»
var ført av kaptein Edward Dix. Etter
angrepet styrte korvetten først sørover
norskekysten før den satte over til
Shetlandsøyene. I slutten av juni 1808
lå «Cygnet» i Lerwick på Shetland. Hit
kom også fregatten «Tartar» med sin
nye kaptein Joseph Baker (født i Bristol
i 1768). «Cygnet» vil igjen prøve seg på

i Kristiansund et orlogsfartøy som kom
mot byen. Fartøyet førte hollandsk
flagg.

Det observeres på seilføringen og
innordningen i forhold til vindretning
at fartøyet skal ha anledning til å sette
ut fjorden hvis det anses som nødvendig.
Observatørene på Varden konkluderer
med at det er en fiende på vei mot den
indre havn. Noe tid senere trommer
alarmtrommen og soldater og borgere
kalles ut med våpen i hånd. Hver mann
er på post i 12tiden da fregatten sto inn
Bremsnesfjorden. Når fartøyet kommer
nær nok fyres det fra kanonstillingene
ved Kronprinsens batteri. Nå heiser fien
den «røverflagg» (det engelske) og skyter
mot byen. Mens fartøyet vender kommer
det «to glatte lag» fra det nyopprettede
Prinds Carls Batteri.

I løpet av 16 minutter fyrer de norske
styrkene av 53 skudd mot det engelske
krigsskipet som nokså rask vender om
og setter kurs ut Bremsnesfjorden. I
rapporter om slaget som går til militære
myndigheter framkommer beskrivelser
av kampen. Her roser man også forsvars
styrkene;

Enhver var besjælet af Kamplyst og Harme over
Fienden, hvilken saaledes erfarede: at ikke en

Kaper, ja nu ikke engang en Fregat skal kunde
djerveligen tro at kunde inntage vor By, uagtet
den ligger saalangt ude i Havet, men er omgivet
af norske Klipper og har Nordmænd til Forsvar i
den retfærdige Sag.

I en rapport som gikk til Jens Kaasbøl
som var på Kvande konkluderte man at
fiendeskipet «er reist for at samle Kam
merater, og igjen besøge os.»

Styrkene i Kristiansund utvider nå
de militære øvelsene, og Kystvernet, nå
under ledelse avNicolay H. Knudtzon jr.
(II), fordeles på alle tre «land».

«Cygnet» og «Tartar»



Kristiansund og Joseph Baker på «Tar- «Cygnet» var bygget i Yarmouth i flaggkapteinen. Mannskapsstyrken om
tar» vil gjerne gjenopprette det nederlag 1804. Den ble vraket ved elven Couran- bord var 45 mann.
som skipet hans hadde ved siste møte tine i Guinea 7. mars 1815. Flåtebatteriet var innordnet slik at
med nordmennene. De to krigsskipene det via trosser kunne slepes inn og ut
forlater Shetland 1. juli 1808 - og de skal i av Marcussundet. Når flåtebatteriet var
fellesskap tvinge Kristiansund til å overgi 7• juli - engelskmennene slept inn fra sundet, lå det helt beskyttet
seg til engelskmennene. kommer tilbake bak Jonassenhaugen, og var ikke noe mål

«Tartar», bestykket med rundt 48 Den 7. juli 1808 om morgen går atter for de britiske orlogsskipene.
kanoner, hadde vært på norgesbesøk alarmtrommen i Kristiansund. To engel- De britiske skipene startet ildgivin
tidligere. ske orlogsskip ligger utenfor innseilingen gen rundt klokken ni om morgenen, og

Den 16. mai 1808 hadde «Tartar» - til Sørsundet. Det er vindstille. Etter noe ilden ble umiddelbart besvart fra så vel
med hollandsk flagg oppe - kommet tid dreier skipene ut Bremsnesfjorden flåtebatteriet som fra to av de stasjonære
seg inn til Alvøen, like utenfor Bergen. og drar nordover på utsiden av Kirke- anleggene på land.
Beskyttet av sterk tåke hadde engelske landet og går inn Årsundfjorden. Om Det at det var vindstille gjorde nok
barkasser vært helt inn på Bergen havn - bord hadde de med seg en lokal fisker situasjonen svært god for de norske for
på jakt etter det hollandske orlogsskipet som de hadde tatt om bord. Denne ble svarsstyrkene -og nok mindre gunstig
«Gelderland» som sjefen på «Tartar» tvunget til å være engelskmennenes for angriperne. Etter en og en halv times
mente lå på havnen. «los.» Neste morgen kommer de to ski- ildgiving fra begge sider heiste «Tartar»

Besetningen på Bergenhus observerte pene inn Omsundet - det trange sundet «stillstandsflagg» og sendte parlamen
imidlertid de engelske barkassene, alarm mellom Nordlandet og Freiøya. Skipene tærbåt over til flåtebatteriet. Joseph
ble slått i byen og det kom til kamp. bukseres gjennom det smale sundet og de Baker på «Tartar» er tøff til det siste.
Norske kanonbåter satte etter engelsk- norske styrkene har all verdens sjanse til Skriftlig krever han at byen må overgi
mennene og det kom til en times kamp å sette bukserbåtene ut av spill. En slik alle skip på havnen, hvis ikke vil byen
med «Tartar» før det kom så mye vind at situasjon kunne ha medført at orlogsfar- bli ødelagt. Til dette svarer den norske
skipet kunne stikke til sjøs. Før den tid tøyene, som var uten seilføring, kunne ledelsen at
«fik den engelske Chef sitt Hode revet af» ha drevet på land med referanse i denn rc . r i j 4. .i • j ni j saalenge Christianssund havde Nordmænd,
og flere offiserer og matroser ble drept sterke strømmen i sundet. Slike ordrer Kllgler80g Kr„dt tænkte man ikke paa nogen
eller såret. Nordmennene mistet fire kommer likevel ikke. Overgivelse.
mann under kampen. Noe senere legger skipene seg i

«Tartar» var bygget i Frindsbury i slagstilling ytterst i Marcussundet. Også De norske forsvarsstyrkene antok nå at
1801. Skipet fikk en levetid på 10 år, idet dette er en fin dag - det er helt vindstille. kampene ville starte på nytt, men et nytt
«Tartar» - fortsatt med Joseph Baker som I den andre enden av det samme sundet brev kommer fra kaptein Joseph Baker;
kaptein - den 18. august 1811 gikk på en lå flåtebatteriet Neptunus. Sjefen om skipene i havnen ikke er så viktige som
sandbank i Østersjøen og ble vrak. Alle bord var månedsløytnant Jacob Brechan han opprinnelig hadde tenkt og han vil
om bord ble reddet. mens det var skipper Kjæmpe som var forlate byen ved første føyelig vind. Han

«Tartar» i kamp med fire kanonjoller ved Alvøen 16. mai 1808.(Maleri, kopi utlåntfra Bergen Sjøfartsmuseum)

SKIPET NR. 2 - 2008 47



Skisse avfektningen i Kristiansund 8. juli 1808 med skuddretningerfor involverte batterier.
(Original hos Norges Geografiske Oppmåling, kopi fra Kristiansunds historie)

vil videre unngå å tilføye privat eiendom Månedsløytnant
noe mer skade og han vil ikke fyre av Jacob Brechan
sine kanoner med mindre nordmennene var uten tvil den lokale helten j Kristian-
skyter først. Sund etter kampen mot de to engelske

Allerede før kaptein Baker får svar orlogsfartøyene.
fra de norske styrkene settes seil, an- Jacob Brechan var født i Trøndelag og
kertrosser kuttes og skipene står ut dro ddlig hl sjØS- Etter åtte år på de sju
Bolgsvaet. hav hunne han smukke seg med at han

Ien av beretningene fra kampen he- var registrert som sjøkaptein i Trond
ter det om denne delen av historien at heim. Brechan var både en vitebegjærlig
Indlandets Smaagutter fulgte dem langs Stranden og etter hvert en meget kunnskapsrik
og kastede Sten efter dem. mann. I tillegg var han et prakteksem-

Månedsløptnant Jacob Brechan, øverstkom- skipsmannskap og berget Thomas An
mandexende på flåtebatteriet «Neptunus». gells hus. Som belønning for dette fikk
(Kopi av portrett fra Kristiansunds historie) Jacob Brechan og hans barn nyte godt

48

mpi \ og var i fangenskap i Tunis et års tid.

•v * i løytnant: militær stilling med en måneds
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plar på en djerv norsk sjømann og det
sies at han aldri var redd når farene kom.
11800 ble han tatt av tyrkiske sjørøvere

Da krigen brøt ut i 1807 meldte han
seg til tjeneste og ble ansatt som «må
nedsløytnant» i Kristiansund (måneds-

oppsigelse). Her ble han satt til sjef ved
byens flåtebatteri. Etter kampene ble han
i oktober 1808 tildelt Dannebrogmænde-
nes Hæderstegn.

Brechan dro igjen til sjøs og under
et besøk i Trondheim utmerket han
seg på nytt. Under en voldsom brann
i Trondheim tok Brechan med seg sitt

av bidrag fra Angells stiftelse på lik linje
med familien Angell.

I 1816 ga han opp sjølivet og tok
kjøpmannsborgerskap i Trondheim. Fra
1817 og fram til sin død i 1828 var Jacob
Brechan havnefogd i Trondheim.

Knapt 14 dager etter at engelskmennene
hadde seilt ut fra København med den
dansknorske flåten, hadde kronprins
Fredrik fått godkjent en endring av det
nær på 100 år gamle kaperreglementet
som ble gjort gjeldende under den store
nordiske krig. Det skulle kunne bygges
spesielle kaperskip som skulle utrustes
med kanoner. Skipene skulle utrustes
med kaperbrev som stiftsamtmen
nene utferdiget og innenfor de vedtatte
instrukser kunne skipene nyttes til å
oppbringe fiendlige skip. Her kunne det
ligge store inntekter i prisepenger for
den «fangst» som kaperen greide å få fatt
i. Det ble etter hvert bygd en rekke kaper
fartøyer. Den største aktiviteten skjedde
på Sørlandet hvor det jevnt over var små
fartøy som drevkapervirksomhet, fartøy
så små at de lett kunne stikke seg bort
innunder land på sørlandskysten.

Det var imidlertid en del kaperrede
rier, gjerne organisert som partsrederier,
også i de store byene som Oslo, Bergen og
Trondheim. Også kristiansunderne ble
engasjert. Konsul Nicolay H. Knudtzon
var delaktig i flere skip, et av dem også
sammen med den godeste løytnant Brec
han, sjefen på flåtebatteriet i 1807.

Etter hvert ble også handelssskip
utrustet med kanoner uten at de hadde
kaperbrev. P. Kaasbøl & Sønner i Kris
tiansund hadde både briggen «Mar
gretha. De tvende Søstre» på 43 kl. og
bomseilsjakta «Caperen» på 6 kl. Disse
ble definert som «lettermarkskip» og
lå i grenseområdet mellom kaperen,
som hadde de nødvendige dokumenter
for å drive sin virksomhet, på den ene
siden - og de rene sjørøverskip på den
annen side.

Som en del av det politiske spill
danskekongen utøvde, ble de utstedte
kaperbrev trukket tilbake sommeren
1809. Våren 1810 ble det igjen for et års
tid framover utstedt kaperbrev før de
igjen ble inndratt. En tredje periode med
gyldige kaperbrev løp fra ettersommeren
1813 til krigens slutt i 1814.

Kaperkrigen
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11807/1808 ble briggen inmettet til kaperfartøy med fire sekspundige kanoner og seks svingbarser. «Margarethe.
De tvende Søstre» har imidlertid ikkefått utstedt kaperbrev ogframsto som en «lettermark». Skipet var, mens det

hadde Kristiansund som hjemmehavn, eiet av E Kaasbøl & Sønner og var ført av kaptein Peder Hiorth Graae.
(Fotofra Kristiansunds Skipperforening 110 år)

Når det første kaperperiodenble awiklet i nye skip ble klart betraktet som sikre seg j0BBet mec[ pianer om åta skipene
sommeren 1809 åpnet det for —på tross investeringer i forhold til utvikling av m Norge midtvinters. Årsaken var at på
av krigssituasjonen -at det ble inngått pengeverdien. vinterstid var det minimalt med engel
noen helt spesielle avtaler sett i relasjon F°r øvrig ble mye av den benifiserte spe Blokadeskip og tilgangen til havna
til den pågående krig. Myndighetene i skogen i nordmørskommunene Aure og | Kristiansund var problemfri - den var
København hadde som nevnt foran inn- Stangvik skåret ned og tømmeret ble isfri. Han var han heller ikke fremmed
ført «livsstraff» for handel med fienden, benyttet til bygging av kanonbåter, land |a skipene sine seile både med falske
men så likevel mellom fingrene på de «li- og flåtebatterier. papirer og under falskt flagg,
senser «som England ga norske skip som Mye av skogen i Norge gikk også tapt Krigen 1807 -1814 gjorde det vanske
brakte trelast på norsk kjøl fra Norge til på andre måter under krigen 1807 -1814. pg med å skaffe metall til mynter. Dette
England. Bakgrunnen for at København Årsakene til dette var uår og lite tilgang førte til at en del kjøpmenn, gjestgivere
ikke reagerte, var at eksporten ble vur- til mat. Vi kjenner alle historiene om gSV_ j0 j- krykke sine egne pengesedler.
dert som større verdi for Norge enn hva «barkebrødene» - bark ble fjernet av Mellom Bergen og Trondheim kjenner
verdien av importen var for England. trærne — noe som i ettertid førte til at ril tre slike, hvorav to av dem er John

Et par års tid etter krigsutbruddet ga veksten ble hindret og trær døde som en Moses og hans prokurator, senere kjøp-
trelast utført på kristiansundsfartøyer følge av skadene.
meget gode priser til eksportørene. Et-
ter hvert som England fikk dekket sine
behov ble det imidlertid slutt på utferdi
gelsen av «lisensene».

De siste år av krigen benyttet for- Den dyktige forretningsmannen John innløses i løpet av mai 1811.
retningsmennene i Kristiansund sine Moses i Kristiansund må nok under j0hn Moses ble valgt som «Eidsvoll
oppsparte midler gjennom de tidligere krigen 1807 - 1814 ha følt seg som «fis- mann» i 1814. Sitt svenske borgerskap og
gode år til å bygge opp den lokale flåten. ken i vannet». Man skulle være mer enn borgerbrev fra 1810 lot han først avvikle
I perioden 1810 -1814 ble det i Kristian- «ganske smart» for å beherske og å finne en upe før Kan høytidig ble valgt til å re
sund tolldistrikt bygget 16 nye skip på kreative løsninger på Europas kompliser- presenterer Kristiansund under møtene
til sammen 460 kommerslester. En ve- te handels og sjøfartsliv. 11809 kommer pa Eidsvoll,
sentlig årsak til at kristiansundsrederne det fram at John Moses har en utstrakt
investerte i nye skip var den økonomiske korrespondanse med sine forretnings
situasjonen og den voldsomme pris- förbindelser på de britiske øyer. På tross

»Margaretha. De tvende Søstre» Briggen på 43 kl. ble bygget i Holmestrand i 1790.
Etter at fartøyet ble innkjøpt til Kristiansund ble det i 1802foretatt omfattende ombpgginger av skipet.

For ettertiden ble 1802 oppgitt som byggeår i tollbøkene.

også i den situasjon at flere av hans skip
Lisensfart stigningen i disse årene. Investeringer g|e Beslaglagt i utenlandske havner. Mo-

- som «fisken i vannet»
John Moses

mann Gunder G. Møchelbost. Dette ble
imidlertid et tiltak som pågikk kun et års
tid. I mars 1811 utstedte stattholderen,
prins Friederich av Hessen, et pålegg
om at alle utstedte privatsedler skulle

av krigssituasjonen
korresponderer han
flittig med förbindel
ser både i England,
Skottland og Irland.
I april 1810 blir han
registrert også med
svensk borgerskap og
borgerbrev - i tillegg
til at han er kjøp
mann og fastboende
i Kristiansund. I brev
fra engelske förbin
delser gis det gode
råd på hvorledes John
Moses skal få sendt
sine varer på svensk
kjøl til England. Det
synes også som om
John Moses har hatt
minst fem skip re
gistrert i andre land
under krigen 1807
-1814, skip som han
«hjemførte» først i
1814 og 1815. Men
John Moses - på hk
linje med flere av de
øvrige kjøpmennene
i Kristiansund - kom
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Trondheimsbåt i Thorskog på Göta Älv, Augusta L (1800 tdw) til Lykkes Rederi AS. Bygget i 1908 i Dundee, kjøpt til Norge i 1927
og solgt til Litauen i 1938. Foto av Gunnar Beijner via Torsten Hagneus.
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Fra Gunder Tande Sandersen kommer to
exnorske skip fotografert i Brevikstrømmen
på 60-tallet.

Mastrostamatis (8070 tdw) var opprinne
lig Nyhorn til Christian Flaaland, Flaugesund,
bygget 1929 på Burmeister & Wain i Køben
havn. Skipet var med å etablere Concordia
Line i 1948 og ble solgt ril Flellas i 1961.
Bildet er tatt I 1965, tre år før skipet gikk til
opphugging.

Samme greske reder, Michail A Karageorgis
I Piraeus, kjøpte også Wilh Wilhelmsens
Taurus og gav den navnet Roula, slik den
passerer Brevikstrømmen på slutten av
60-tallet.

Taurus (8300 tdw) var bygget på Akers
mek Verksted i 1948 og gikk videre til Ka
rageorgis i 1966. Opphugget I Kaohsiung,
Taiwan, i 1971.
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Ukjent dampskip klar til lasting på Finneide i Salten. Det eneste kjennetegn er K i skorsteinen.
Dette er et eldre skip, trolig bygget på 1880-tallet. Foto via Bjørn Tandberg.

Enda et ukjent dampskip, tydeligvis en
gammeI jerndamper fra før 1870. Redaktø
ren er takknemlig for spor til identifisering.

Bergenskes godsruteskip Neptun (1770
tdw), bygget 1930 på Laxevaag, ble solgt
til MellomAmerika i 1956 og skal ha endt
sine dager som filmrekvisitt. En posting
av Yvon Perchoc på shipnostalgia viser
skipets siste hvilested, som vrak på Gua
deloupe i 1975 med navnet Ismini.

SKIPET NR. 2 - 2008 51

*c  **•">. a.;,,.'. ' 3Bp^KS^^Sö^B^sBI^9^^8®^^^i3S

. «J '

 .<y/.t f

1

i

å i

 i ’ 



Flere lesere har kommentert bildet av
Kristiansunds sjøbrannsprøyte med
uniformerte menn ombord, tydelig
med Wehrmachthjelmer. Men var det
tyskere?

Ref bildet av «Slukk II», nr. 1/2008,
hvor det hevdes at det er tatt under 2.
verdenskrig, med tyskere ombord.

Jeg skal ete både mine hatter hvis dette
er riktig. Jeg tar en sjangs nå, men studer
bildet nøye, og du vil se at mannskapet
om bord er fra Sivilforsvaret. De er kledd
i Sivilforsvarets uniform (blågrå?) av
liknende snitt som Hærens etterkrigs
feltuniform.

Mannen til høyre på styrehustaket
bærer det typiske armbindet. I luene ser
man Sivilforsvarets merke av typen vå
penskjold. Min far hadde en slik uniform
og jeg ser den fremdeles for meg.

En må ikke la seg lure av tysker
hjelmene. Sivilforsvaret brukte disse
hjelmene etter krigen - ja, også britiske
hjelmer. Også i det frivillige brannvesen
var dette vanlig, helt opp til våre dager.

Har jeg rett, må nok Kristiansund
Brannmuseum revidere sin billedtekst.

I artikkelen om sjøbrannsprøyter i Kristi
ansund er det et bilde som angivelig viser
fem representanter fra «herrefolket»
ombord i «Slukk II».

Dette billedet må være tatt meget
senere, en gang på 50-tallet, vil jeg tro.
De fem personene på bildet er ikke iført
tyske uniformer, men det norske Sivil
förvarets uniform. To av personene har
riktignok tyske hjelmer, men slike ble
etter krigen benyttet både av militære
styrker fra hæren og luftforsvaret, samt
mannskaper fra Sivilforsvaret. Sivilfor
svarets hjelmer var gulmalte.

I tillegg ser vi at de tre karene som har
vanlige skyggeluer, har Sivilforsvarets
merke foran på disse. Mannen til høyre
oppe på styrehustaket har dessuten Sivil
forsvarets armbind på venstre arm.

I artikkelen om sjøbrannsprøytene i
Kristiansund i SKIPET nr. 1/2008 vises
det på side 37 et bilde fra «Slukk II» hvor
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rene som har Vil på vegne av Hurtigrutemuseet i Stokmarknes etterlyse eller ønske opplysninger om et
vilforsvarets piano som var om bord i gamle D/S «Finmarken» som gikk i hurtigruten fra 1912 frem til

nen til høyre 1 956 hvor den ble solgt til Rogaland Sjøguttskole.
essuten Sivil- Kapt. Engen arbeider med innsamling av deler av skipet. Han har damesalongen i pak

tre arm ket stanc*' cor|ta ' ner- Denne fikk han opp fra Nederland som overtok skipet fra Rogaland

Hilsen Frode Sjøguttskole. Kapt. Engen harforespurt flere steder uten respons.
Skulle det være noen som har opplysninger om pianoet kan sende opplysninger til

kapt. Engen, Hurtigrutemuseet, 8450 STOKMARKNES.
isprøytene i

1/2008 vises Sven Ebbe Hertzberg
lukk II» hvor Haugamyrvei 51 - 5600 NORHEIMSUND

det framkommer at bildet er tatt under 2.
verdenskrig og viser fem representanter
fra «herrefoldet» om bord i «Slukk II».

Bildet er tatt etter krigen og det er
enten lokale representanter fra Sivilt
Luftvern eller fra Silvilforsvaret som er
om bord. Begge disse brukte i mange år
de hjelmene vi ser på bildet. Bildet er nok
tatt før hjelmene ble malt gul.

Det kjennes ikke til at tyskerne var
om bord i «Slukk II» med mannskaper.
Hvis tyskerne hadde behov for hjelp, ble
slik hjelp i krigsårene rekvirert gjennom
Ortkommandanturet.

Det kjennes to tilfeller hvor «Slukk II»
var engasjert via slike rekvisisjonen

31. mars 1942 ble «Slukk II» sendt
utover mot Smøla, hvor det var meldt
brann i et skip. Ikke noe skip ble fun
net. Det viste seg senere at brannen var
oppstått i et engelsk 4motors fly som var
blitt skutt ned av en forpostbåt og havnet
på Remmingskjær.

Under en orkanaktig storm 27. no
vember 1942 dro «Slukk II» ut Marcus
sundet for å forsøke å slukke en brann
i Minenkutter M5611. Ved begge disse
anledningene framkommer intet om at
det var tyske soldater om bord i «Slukk
II».

det framkommer at bildet er tatt under 2.

verdenskrig og viser fem representanter i-. /JT |
fra «herrefoldet» om bord i «Slukk II».

Dette er ikke korrekt.
Bildet er tatt etter krigen og det er

enten lokale representanter fra Sivilt , 7 g

Luftvern eller fra Silvilforsvaret som er ‘p/
om bord. Begge disse brukte i mange år
de hjelmene vi ser på bildet. Bildet er nok
tatt før hjelmene ble malt gul.

Det kjennes ikke til at tyskerne var
om bord i «Slukk II» med mannskaper. %
Hvis tyskerne hadde behov for hjelp, ble  
slik hjelp i krigsårene rekvirert gjennom '
Ortkommandanturet.

Det kjennes to tilfellet hvor «Slukk II» :p  JÉÉjBjlH
var engasjert via slike rekvisisjonen   

31. mars 1942 ble «Slukk II» sendt /jf
utover mot Smøla, hvor det var meldt

brann iet skip. Ikke noe skip ble fun- ||Jfl
net. Det viste seg senere at brannen var
oppstått iet engelsk 4motors fly som var || |||
blitt skutt ned av en forpostbåt og havnet K

det var tyske soldater om bord i «Slukk

I tilknytning til omtalen av D/S Elfridas forlis b
i SKIPET 1.08 side 29, har Per Sundfær sendt 4 A
et hilde av minnestøtten over tre av de om-

Vil på vegne av Hurtigrutemuseet i Stokmarknes etterlyse eller ønske opplysninger om et
piano som var om bord i gamle D/S «Finmarken» som gikk i hurtigruten fra 1912 frem til
1956 hvor den ble solgt til Rogaland Sjøguttskole.

Kapt. Engen arbeider med innsamling av deler av skipet. Han har damesalongen i pak-
ket tilstand i container. Denne fikk han opp fra Nederland som overtok skipet fra Rogaland
Sjøguttskole. Kapt. Engen harforespurt flere steder uten respons.

Skulle det være noen som har opplysninger om pianoet kan sende opplysninger til
kapt. Engen, Hurtigrutemuseet, 8450 STOKMARKNES.

Sven Ebbe Hertzberg
Haugamyrvei 51 - 5600 NORHEIMSUND



Jeg viste artikkelen on Nordenfjeldske Også jeg har hørt at var det var tiltenkt 1902-1945?
inr 1.2008 til min svoger som har seilt navnet Eystein Jarl. Imidlertid ble skipet, Hvilket kallesignal hadde fergen i
skipper på Toste Jarl, Sigurd Jarl, samt samt Atle Jarl, omfattet av samarbeidet Danmark, både før og etter 1934?
Faste Jarl, og vi undrer oss på hvorfor med Bergenske om NorCargo i 1979. Derfor Fergens dimensjoner?
førstnevnte ikke nevnes i artikkelen. ble Eystein Jarl levert som Astrea. Ifelles- På forhånd takk for hjelpen!

Iflg. min svoger, som i møte med Dir. skap fikk rederiene senere levert Canis
Heilemann fikk følgende skryt, gjentatt og Cometa etter samme konsept, men
ordrett, « Toste har vært en solstråle siden annerledes arrangement.
hun ble satt i fart». I det utsagnet lå det Toste Jarl ble derfor solgt i februar 1980 37, levert i 1902 til Ministeriet for offent
at skipet tjente mye penger, sjelden eller til Miami ogfikk navnet Betty KV. Seiler i lige Arbejder (Post & Telegrafvæsenet),
aldri forsinkelser eller skader.

Tidlig på 70 tallet, i riktig stormfullt
vær, ble det sagt at «bare to skip satte kur
sen utaskjærs, nemlig Leda og Toste Jarl».

Med brukbart vær og riktig trim, I SKIPET 1/08 side 45 etterlyses identite- 4.1946 Marstal Kulimport, Marstal
hadde Toste Jarl ingen problemer med å ten til et ukjent norsk dampskip,
holde en fart på 14 knop på overfarten. Jeg har en dårlig fotokopi av en båt

Jeg hadde gleden av å være passasjer som er svært hk, men jeg kan ikke 100
på Toste noen ganger midt på syttitallet prosent si om det er den samme som i
og kan huske at loggen til tider være SKIPET.
oppe i15 knop. Min båt er Adine, ex Blus, ex Fama, Malvin Toft, 6918 SørSkorpa, er inter-

Iflg. min kilde, så skulle Toste Jarl ex Stalheim, bygget 12/1890 ved John essert i opplysninger om Høydalsford
erstattes av et nybygg, Eystein Jarl, nå SC Priestman & Co., Sunderland.
Aberdeen, på Grimsbyruten, og Toste Jarl Torpedert og senket 13/3-1918
skulle overføres til fart på Kontinentet. PerAlsaker Den hadde fiskerinummer SF102BU og
Som kjent så ble der endringer underveis, en 30 hk Union maskin.
Toste Jarl ble solgt og nåværende SC Dampfergen Aggersund Fartøyet var i fiske fram til 1956. Det
Aberdeen ble aldri Eystein Jarl. Dampfergen Aggersund ble levert fra var da på fiske etter håkjerring i Barents-

Ja, slik kan en glemme de lykkelige skipene. Fergen ble innført til Norge ca. 1945 Etter dette oppdraget ble fartøyet
Toste Jarl var hygget i 1970 på Vaagen av A/S Skilsø (S.H. Smith Sørensen), solgt og skiftet identitet. Det ble strøket
Verftpå KyrksceterøraforNordenfjeldskes Arendal. Hun beholdt sitt navn og fikk i skipsregisteret, men kom i fart under
Grimsbyrute. Den var en rommelig para- kallesignal LMSW. Hun ble opphugget nytt navn og kallesignal for nye eiere.
grafbåtpå 299 hrt og 789 tdw, hygget med i 1975.
sideport og ekstra kraftig maskineri -1500 Kan noen av våre danske lesere gi i Florvåg og Dåfjorden, muligens som
bhk MaK.

Erstatningen ble bestilt i 1978fra Fosen Hva var byggenummeret?
Savner Toste Jarl Mek som et kombinert ro/rosideportskip. Hvilket dansk rederi eiet fergen

Mvh RolfClausen Kjøbenhavns Flydedok & Skibsværft i havet, - angivelig en dekkoperasjon for

dag som Laila I i sammefarvann.

1902. etterretningsoppdrag.

svar på følgende spørsmål: lystfartøy i Sunnhordland.

Etterlyst dampskip

København, reg Løgstør. 11.1942 til C S
Red Jensen, Ålborg

Aggersund var verftets byggenummer

2.1943 Post & Telegrafvæsenet, Køben-

8.1946 AS Skilsø, Arendal

LIMQ en krysser på 23 brt og 48 fot, bygd
1944/45 i Høydalsfjorden i Sunnfjord.

Hvem vet
om Høydalsfjord?

Båten har vært sett de senere år både

havn

Toste Jarl for full fres.

Foto Dag Bakka jr
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Er det noen som kan ha opplysnin
ger om dette fartøyet, ta gjerne kontakt
med

Ser det er et par UFOer på side 58. Den
røde båten som er fotografert i Tønsberg,
tror jeg nokså sikkert må være den tid
ligere Essobunkersbåten med det flotte
navnet «Petter».

Har et utklipp fra Fiskaren for noen
år tilbake der den var linselus på et større
bilde. Den lå ved kai og deler av skanse
kledningen i baugen var skåret bort. På
bildet i Skipet ser det ut til at denne er
sveist på igjen, men ikke malt.

ESSO hadde en annonseserie i kysta
visene den gangen med bilde avbåten og
teksten «her kommer «Petter»

54

Her kommer Petter
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Taubåt i Bøkfjorden - er det Pasvik?

Malvin Toft

Petter Fosse

Bunkersbåten Petter ble levert fra Bolsø- kruttskole Hove på Tromøya. Hans siste
nes Verft, Molde, i 1964 til AS Petrolea, oppdrag var å seile båten fra Tromøya til
senere Norske Esso. Den var på 56 brt og Flyvåpenets stasjon i Bodø.
63 fots lengde; står fremdeles som Petter Men hva skjedde så? Noen som vet?
i registeret, eiet av Sten Harald Nilsen,
Tønsberg. Olav K Westby har sendt to bilder fra

Vierbedtomåbringevidereenetterlys- Det andre viser en større taubåt i
ning som stod i Fædrelandsvennen 14 Bøkfjorden. kan det være Sydvarangers
„mai, hvor Karsten Sommerseth fra Tveit Pasvik, bygd i 1908? Kan noen hjelpe å
bad om hjelp til å spore opp Fjordbåten identifisere bildet?
Talaveras videre skjebne.

Den hørte til de mange Fjordbåter Tom Bjørge Jensen har kommet over et
som ble bygget i Norge for tysk regning bilde av en liten passasjerbåt Malmøpa.
under krigen. Talavera skal ha vært brukt Den lar seg ikke finne i registrene, men
av Reichskommissar Terboven, men etter bærer skorsteinsmerket til F S Daae i
krigen tatt i bruk av Fuftforsvaret. Oslo. Bildet (under) er trolig fra rundt

Karsten Sommerseth var skipper 1930, tatt i Farvik.
ombord i 14 år, fra 1948 da den ble utlånt Er det noen som kjennes ved båten?
fra FKV Sola til luftvernartilleriets re-

pet Finmarken i Kirkenes, trolig på sin
Fjordbåten Talavera første tur i ruten i 1912.

Finmarken på sinførste tur til Kirkenes i 1912

NordNorge. Det ene viser hurtigruteski-

”PETTER" I

n. • Gaéolje — Diesel

;R" ér stasjonert ' • Alle typer manne smøreoljer
äkan • Ferskvann  :
i Oslofjorden. ,• Stor pumpekapasitet
or bestilling eltar ' Hurtig levering
ringer.’.  # Service dognot rundt

lUNKRINGSSERVICE (£sso)

,TOMTEKAIA, OSLO 1, TLF. KONTOR 422525 - PRIVAT 601664
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Jeg har en rettelse til SKIPET nr 4.07 på
side 6:

Det gjelder dansk tråler Isafold som
angivelig skulle ha vært ved kai i Stein
sjøen i Sømna i Nordland og ødelagt
slingrekjølen.

Angående kaia ved Steinsjøen, så
reiste den i sjøen for mer enn 50 år siden,
å der kan det ikke ha vært! Sørligste sted
med sildemottak i Nordland er Træna.

En annen Raftsund?
Jeg viser til artikkelen om «Raftsund» og
brannen 1912, i SKIPET nr 4/2007

I mitt barndomshjem hang et - en
må vel si - amatørmaleri av «Raftsund».
Skipet er påført nøytralitetsmerken
Skal en tro at dette bildet er «naturtro»,
må vel dette være et senere «Raftsund».
En eller annen gang mellom 1. og 2.
verdenskrig?

Jeg arvet dette bildet etter mine for
eldre, og kom vel aldri på å spørre dem
om dette skilderiet.

Nye forvann
for Hurtigruten

Hurtigruten satte en ny markering ved
anløpet av Corfu 10.april 2008. Ingen
hurtigrute har vært lengre øst i Middel
havet enn 39.38N19.580. Den tidligere
rekord hadde Fram, bygget i Trieste.

Nordnorge brøt tidligere tradisjo
ner denne våren. Cruiset startet i Las
Palmas, men lengre verkstedsopphold
og lei motvind mot Gibraltar gjorde det
nødvendig å avlyse anløp der. Videre til
Alicante, i Mahon var havnen stengt pga
sterk vind, og vi gjorde vendereise mot
Palma Mallorca for å tanke svovelfat

tig bunkers. Orkan med 10 meter høye
bølger påfølgende dag gav oss ytterligere
sen fremdrift, og la Goulette ble kansel
lert. Senere fikk skipet regulære anløp
av Cagliari, Valetta, Dubrovnik, Trieste
og Venezia. Der startet nytt cruise som
gikk via Dubrovnik, Corfu, Catania,
Napoli, Citavecchia, Livorno, Marseil
les, Barcelona, Malaga, Cadiz og Lisboa.
Her forlot mange fornøyde passasjerer
skipet, nye kom ombord og fikk oppleve
Bilbao, La Rochelle, Brest, Cherbourg,

Rettelse

Pensjonert maskinsjef

Stig Sømhovd

Willy Storvik

9426 Bjarkøy

Rotterdam, Kielkanalen, Rønne, Køben- Helsingfors. Skipet ble senere ombygd
havn og Bergen. til cruiseskip med dieselmotorer, men

Skipet aktenfor Nordnorge er Kris- har beholdt sin særegne profil med to
tina Regina under finsk flagg. Hun seiler skorsteinen
med finsk mannskap og passasjeren Helge Rutle
Min interesse ble vakt - hun var bygget
i Oskarshamn i 1960 som dampskip Bore
for fergefarten mellom Stockholm og

Primitive forhold på riksveiene i Nordland på 50-tallet; ferja Dagmar.
Foto Steinbjørn Mentzoni
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For å gjøre historien kort, så seilte jeg
som overstyrmann på denne danskeide
coasteren fra februar til desember 1969.

Hun var da omdøpt MON RO, men fort
satt disponert av H. Knop i København.
Da jeg forlot henne i Kielerkanalen den
21. desember 1969, var vi på reise fra
islagte Raahe i Finland med en stållast
til Savona og Genova. Deretter videre
til Izmir i Tyrkia for å laste malm for Bom-
bay. MON RO var da solgt til Dubai, og MS Nordland Saga seilte under dansk flagg fra 1961 til 1968. H. Knop flagget henne da
flaggskifte skulle finne sted i Genova. ut til Liberia, od Monro. Tidlig 1970, solgt til Dubai, od Adel. Totalforlls, 20. juli 1970, nær
Nytt navn var ADEL, oppkalt etter en av
Dubaiemirens sønner. Hun skulle føre

emiratet Dubais flagg - dette var før
UAE ble etablert i 1971. Dette flagget
ligner signalflagg H, som betyr «jeg har By9d 1961 ved Sölvesborg Varv AB, Söl
los om bord». Om flagget fortelles, at vesborg, Sverige (# 58).
det naturlig nok, vakte en viss oppsikt Pris SE^ 2 ' 75f'fl5 ° ~

, . . .. j Lukket shelterdekker med fryselasterom
under reisen utover mot India, denne , , ..., . ,

, , ’ . (20 C), 2.700 kubikkfot og plass til 10
rundt Afrika og via Dakar og Durban. n„„„„„iprpra a ' passasjerer
Kaptein H. Bork Jepsen fra Esbjerg og Tonnasje: 1 , 072 brt / 732 nrt /1.533 dvt
hans lille, flernasjonale delivery crew, Dimensjonen 69.30 x 10.00 x 6.20 meter
ankom Bombay den 26. mars 1970, 43 Maskin: MAK, 8 sylindere, 1.650 BHK.
døgn og ca. 12.000 nautiske mil etter Fart: 12.5-13.0 knop med et forbruk på 5,3
avgang Izmir. Etter avtale med kjøper tonn MDO per døgn
skulle samme mannskap ta skipet videre 05/1961: IS Nordatlanten (H. Knop), Kø
til Dubai, hvor emiren ventet. benhavn, Danmark. Nordland Saga

Den 20. juli 1970 var det slutt, da (OZAF)
forliste ADEL nær kysten av Oman, posi- 00/1968: South Atlantic Transport Company
sjon 22 10 N5B 47. Hun var da på reise °f Lib® ria’ ““""T Llbenat (H 'x rt . , | i i i x«i Knop i København disponertefrem
fra Bombay t,I Duba,Jästet med stålrør de|eb od Monro (ELXH)
og stykkgods. I tett take kom skipet ut 01 n 970 . Dubai Nationa| shipping Corpora.
av kurs, grunnstøtte og ble vrak. tion, Dubai. Od Adel

Hvordan kan så klokka, fremdeles 07/1970: Forlist 20. juli 1970 i posisjon
fastskrudd på styrbord broving, da jeg 22 10 N 58 47 O (Nær kysten av
mønstret av i Holtenau, tre dager før Oman),
jul 1969, dukke opp på en norsk net-
tauksjon trettiåtte år senere? Selger i Bjørn Tandberg
Tønsberg fortalte at han hadde hatt den bjotandberg@sensewave.com
ien fire - fem år, men var ukjent med Tel. 38 39 09 97, 4550 Farsund
forhistorien. Selv hadde han kjøpt den fra
en mann i Stavern, også, etter sigende, Skipsklokke fra Nordland Saga. över
helt ukjent med skipsklokkens bakgrunn. hen9er bilde av MS ex
r- , ~ , ,  . • Nordland Saga. Under ser man biide avFor meq er dette et mysterium - tips ~ , , ,r,

, , skipet under dansk flagg, tatt noen gang imOII3GS mCQ I3.KK. / j /-> j j
perioden 1961 - 1968
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MS Nordland Saga

kysten av Oman. Foto: Handels og Søfartsmuseet

EHn gang i løpet av desember 2007I var jeg innom QXLauksjonen for å
se etter saker av interesse for meg. Og
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Generalförsamlingen fant sted søndag
8. juni på Radisson SAS Royal Garden
Hotel, Trondheim. 41 stemmeberetti
gede medlemmer var til stede da møtet
begynte kl 1000.

Terje Nilsen, föreningens formann,
åpnet møtet. Etter at møtet var lovlig
satt, ble Jørgen Strand, Averøy, valgt som
generalförsamlingens møteleder. Thor
Olav Olsen, Kristiansund, ble valgt til å
føre protokoll over generalförsamlingen.
Til å undertegne protokollen ble Steffen
Onsøien, Ytteren, og Jan Arne Syvertsen,
Mandal, valgt.

Årsregnskap for 2007, bestående av
styrets årsberetning, resultatregnskap,
balanse, noter og revisors beretning, ble
godkjent av generalförsamlingen.

Lokalforeningenes regnskaper og
årsberetninger var utsendt med årsmøte
papirene, og generalförsamlingen tok de
mottatte rapporter til etterretning.

Generalförsamlingen anmodet også
alle lokalforeninger om å være presise i
bruk av sine foreningers navn i ettertid.

I henhold til statuttenes § 12 skal fören
ingen ha et Hovedstyre:

Hovedstyret er sammensatt av fire
medlemmer i Arbeidsutvalget:

Formann
Generalsekretær / nestformann
Kasserer

Redaktør for «Skipet»

I tillegg ett hovedstyremedlem utpekt av
den enkelte lokalförening.

Ut over dette webmaster/ITansvar
%

Alle styremedlemmer velges for to
år av gangen med unntak av hovedsty
remedlemmer oppnevnt av den enkelte
lokalförening, som oppnevner sine ho
vedstyremedlemmer hvert år.

På generalforsamling 9. juni 2007 ble
følgende valgt for to år:

Generalsekretær/nestformann: Einar
Sæter, Kristiansund

Kasserer Leif Nordeide, Bergen
webmaster/ITansvarlig Terje Moen.
Etter valgkomiteens innstilling ble

formann Terje Nilsen og redaktør for
«Skipet» Dag Bakka jr gjenvalgt.

Generalförsamlingen i
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Valg

sentant. Denne velges for et år av gangen. Hovedstyremedlem: Eivind Rodlie
Valgkomiteens innstilte på gjenvalg av Personlig vararepr: Arild Storvik
Ragnar Iversen som vararepresentant til

I henhold til statuttenes §12 skal det Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
til Arbeidsutvalget velges en vararepre- Nordmøre

Arbeidsutvalget, og han ble valgt. Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
De respektive lokalavdelinger har gitt SørRogaland

slike innstillinger på hovedstyremedlem- Hovedstyremedlem: Jan Olav Wold
mer og personlige vararepresentanter til Personlig vararepr: Ikke oppnevnt
Hovedstyret i Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap: Da de enkelte lokalavdelinger i hen-

hold til statuttenes § 12 seiv skal utpeke
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - hvert sitt styremedlem med personlig va-
Hordaland rarepresentant - og disse framkommer

Hovedstyremedlem: Per Alsaker foran, ble generalförsamlingen invitert
Personlig vararepr: PerAlbert Lund til å fatte følgende vedtak:

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - fartshistorisk Selskap tar de mottatte
Østlandet innstillinger til hovedstyremedlemmer

Hovedstyremedlem: Einar Onsøien med personlige vararepresentanter til
Personlig vararepr: Ragnar Iversen etterretning. De enkelte lokalforeningers

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - lingsprotokollen.
Haugalandet Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Hovedstyremedlem:
Alf J Kristiansen Som valgkomite ble gjenvalgt:
Personlig vararepr: Dag Bakka jr., Bergen, formann
Stein E. Dagsland Alf Johan Kristiansen, Haugaland

Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Hovedstyremedlem: I henhold til statuttens § 10 skal den
Magne Hungnes ordinære generalforsamling foreta valg
Personlig vararepr: Per Farstad av revisor med vararepresentant.

41 medlemmer var stede undergeneralförsamlingen 2008.

innstillinger vedlegges generalforsam-

Einar Onsøien, Østlandet

Generalförsamlingen i Norsk Skips-
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Statuttene er å forstå som om disse
velges for et år av gangen. Valgkomiteen
hadde innstilt på gjenvalg, og Harald
Bjørkli, Oslo, ble enstemmig gjenvalgt
som revisor.

Møteleder fremmet forslag på gjen
valg av Per Albert Lund som vara revisor,
og han ble enstemmig valgt.
Generalförsamlingen ba styret om å
vurdere ordlyden i vedtektene når det
gjelder revisor og vararevisors funksjons
tid.

Kontingenten for 2009 ble fastsatt
NOK 300.

Fra medlem Steinar Norheim er det
kommet forslag om kopiering/trykking
av gamle nummer av SKIPET. Saken
ble oversendt til Arbeidsutvalget for
vurdering.

Etter selve generalforsamlingsfor
handlingene gav Hovedstyret oriente
ring om diverse saker. Blant disse var den
nye organisasjonsplan (som gjengitt i nr
1.08 side 3), planene for videre utvikling
av SKIPET, utviklingen av Selskapets nye
nettsted, skipsdatabasen, samt utvikling
avlokalforeningene. Vi viser til presenta
sjon av nettstedet annetsteds i bladet.

Årsmøtet 2009 ble besluttet lagt til
Stavanger i begynnelsen av juni.

(Et sterkt forkortet utdrag av general
forsamlingsprotokollen)

Her er styresammensetningen for Nord
mørsavdelingen.
Formann; Eivind Rodlie
Nestformann; Arild Storvik

Kasserer: Martinus Strømsvåg
Sekretær: Ole Sager
Styremedlem: Jon Inge Hals
Varamedlemmer: Tor Olav Olsen
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Innkomne forslag

Møtet hevet klokken 1155.
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Kontingent

Jørgen Strand
Steffen Onsøien

Jan Arne Spvertsen

Fredrik Pfelferkorn

til

10. januar hadde vi invitert til åpent 2008. Det var også kommet inn to saker
møte med «D/S Lysland fra Kristiansund til årsmøtet. Det ene var å sette opp sta
havn 9.april 1940 fram til invasjonen i tutter for det historiske arkivmateriale
Normandie». Det var 33 fremmøtte som vi etter hvert blir eiere av. En komite
ville høre Jørgen Strand lede oss gjennom ble opnevnt til åse på dette. Sak nr.2 var
skipets spennende historie, fra den forlot innføring av støttemedlemskap, noe som
Kristiansund, via Storbritannia og fram styret skal ta stilling til angående kon
til skipets deltagelse under invasjonen i tingent etc. 18 medlemmer var tilstede
Normandie. ved årsmøtet. Kvelden ble avsluttet med

14.februar skulle vi ha åpent møte kaffe og snitter Styret består nå av for
med «Kystkvinner» som tema og kåsør mann Eivind Rodlie, nestformann Arild
skulle ha vært Leo Oterhals, forfatter Storvik, kasserer Martinus Strømsvåg,
av en rekke maritime bøker. Dessverre sekretær Ole Sager og styremedlem Jon
måtte han melde forfall på grunn av Inge Hals, varamedlemmer ble Fredrik
sykdom, så den åpne delen av møtet ble Pfelferkorn og Tor Olav Olsen.
avlyst, men vanlig medlemsmøte ble S.mai tok vårt medlem Henry Visnes
avholdt som planlagt. oss gjennom semi dieselens historie gjen-

Einar Sæter og Martinus Strømsvåg nom 75 år. Helt fra starten rundt 1902
orienterte oss 13 som var tilstede fra og fram til produksjonen tok slutt. På
hovedstyremøte i Bergen. Ellers gikk det meste var det over 180 produsenter
praten om løst og fast, og som vanlig var rundt om i landet. Tross i det flotte været
det kaffe og vafler. og at folk er opptatt med vårlige sysler

13.mars var 10 av medlemmene som hus og hage på denne tiden, var det
samlet til møte ved maskinlinjen ved 13 stykker tilstede denne kvelden, som
Kristiansund Videregående Skole. Her Henry gjorde interessant,
fortalte lærer HammondTingvoll oss hva 5.juni tar vi en besøkstur til Vestbase,
skolens elever må gjennom avpensum og dersom mange nok melder seg på. Her vil
hvilke maskiner som brukes til praktiske vi først få historien bak og fram til nå, og
oppgåver. Men det var en maskin som hvilke planer som ligger framover i tid.
fanget vår interesse, og det var en MaK Deretter vil det bli en guidet tur med buss
6MU, 6 syl 4 takt, 850 hk v/375 omdr. rundt om på dette enorme området. Da
fra 1967. Denne hadde stått om bord i gen etter reiser mange av oss til årsmøte
«Tromstrål I« . Alle som ville prøve fikk i Trondheim.
starte maskinen, vi var ikke så vanskelige
å be om det. Vedlagte bilde viser denne Kristiansund N 20. mai 2008.
maskinen.

MaK 6MU, opprinnligfra Tromstrål Ifra 1967, på Kristiansund Vg Skole. Foto Ole Sager

14.april avholdt vi årsmøte. Her var
Rapport fra vårens møter det de vanlige sakene som var opp. Nytt

i Nordmørsavdelingen av året var godkjenning av budsjett for

Terje Nilsen /Einar Sæter



Ble avholdt torsdag den 13. mars 2008
på Norges Fiskerimuseum sine lokaler
på Bontelabo i Bergen. Tilstede på møtet
var 11 medlemmer.

Møtet ble åpnet kl. 19.15 av styre
medlem Svein Thorgersen i leder Per
Albert Lunds fråvær. (Han har et ettårs
engasjement som ass. Rådmann i Ham
merfest)

Sakslisten for årsmøtet var følgende:
1. Valg av møteleder.
2. Valg av referent
3. Valg av tomedlemmer til å undertegne

protokollen
4. Årsmelding 2007
5. Regnskap 2007
6. Valg av leder
7. Valg av styremedlemmer og varamedlem

mer

8. Valg av valgkomite
9. Valg av revisor med vararepresentant
10. Ymse

1. Valg av møteleder:
Styret forslo Per Alsaker som møteleder.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Dirigenten
overtok ledelsen av årsmøtet.

2. Valg av referent
Styret foreslo Jan Erik Køhne som refe
rent. Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen. Her ba dirigenten om forslag
fra årsmøtet.
Følgende ble foreslått: Rolf Rasmussen
og Mads Monsen.

Vedtak: Forslagene ble vedtatt.

4. Årsmelding 2007
Dirigenten refererte styrets årsmelding
for 2007. Vedtak: Styrets årsmelding ble
godkjent.

5. Regnskap 2007
Kasserer la frem regnskapet for 2007
som var revidert av vararevisor Leif
Jønsson.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

6. Valg av leder.
Siden den valgte leder ikke kan fungere
det siste året av sin valgperiode skulle
det velges en leder for det andre året.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap - Hordaland
Årsmøte i

Valgnemnda hadde ikke noe forslag til Vedtak: Bjørn Djupevågble valgt som
årsmøtet. styremedlem for to år.

Per Alsaker var villig til å ta på seg Jan Erik Køhne ble valgt som kasserer
vervet som formann for avdelingen dette og årsmøtet vedtok at kasserer skal være
året men understreket at ved neste valg fullverdig styremedlem.
må det velges en annen leder. Olav Rivelsrud og Mads Monsen ble

Vedtak: Årsmøtet godkjente valget valgt som varamedlemmer for et år.
av Per Alsaker som leder for kommende
år. 8. Valg av valgkomite.

7. Valg av styremedlemmer og varamed- Hagbart Lunde og Harald Sætre.
lemmer. Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Valgnemnda orienterte om at Bjørn
Djupevåg fra Fiskerimuseet var villig til 9. Valg av revisor med vararepresentant
ågå inn i styret ien valgperiode på to år. Rolf Rasmussen ble foreslått som revisor
Som kasserer ble foreslått Jan Erik Køhne med Leif Jønssom som vararepresen
som har fungert dette året hvor han har tant.
vært varamedlem til styret. Vedtak; Forslaget ble vedtatt

Som vararepresentanter var Olav
Rivelsrud og Mads Monsen villig til å Med dette var årsmøtet avsluttet og den
fungere i kommende periode. nye leder takket for møtet.

Lokalföreningen i SørRogaland hadde i mai en meget vellykket utflukt med ms Hundvaag I
(med «historisk» motordur). Blant deltakerne ser vi Bjørn Hansen, Jan Wiig (som erformann),

Kjell Fjermestad, Terje Nilsen, Johannes Østvold og Olav Moen. Foto Kjell Birger Sønstabø

Som valgkomite ble foreslått gjenvalg av

Rolf Rasmussen, Mads Monsen
Jan Erik Køhne, referent,
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Medlemsnytt

Npe medlemmer 1, februar - 9. juni 2008

2124 Oddvar Mørland Karlsen Kystveien 116 4842 MANDAL
S 2455 Frank Sörgard Bergforsvågen 22 SE - 890 37 GIDEA, SVERIGE
2752 0 Fredrikstad Sjømandsforening Hovslagerveien 5 1715 GRÅLUM

2753 B
v/Inger Langsholt
Geir Asle Vindheim Kårkenesdalen 223 5152 BØNES

2754 H Oddvar M. Fikstveit Håvelivegen 1 4250 KOPERVIK
2755 Oddmar Cato Rekstad Nordvik 9419 SØRVIK
2756 0 Ulf Wiggo Gustavsen Nordbyen 29 3111 TØNSBERG
2757 NM Frode Aronsen Postboks 355 6501 KRISTIANSUND
2758 0 Thomas F. Fekete Postboks 250 3101 TØNSBERG
2759 Thom Olsen Vigeveien 24 D 4633 KRISTIANSAND
2760 B Magnus Buene Snekkevikvegen 137 5350 BRATTHOLMEN
2761H Arild Steinsland Solheim 5555 FØRDE I HORDALAND
2762 T Ingar Misvær Stallmesterveien 6 A 7046 TRONDHEIM
FIN 2763 Kurt Winqvist Åkenkuja 10 FIN - 04300 TUUSULA,

2764 NM Geir Gjengstø Nedre Enggate 9
FINNLAND
6509 KRISTIANSUND

2765 0 Helge Henriksen Larviksveien 109 3290 STAVERN
2766 B Trond Buene Skjoldberg 14 A 5238 RÅDAL
2767 Berit S.O. Torkelsen Skinnerheia 6 C 4634 KRISTIANSAND
2768 Oddvar Josephsen Strømsbuneset 29 B 4839 ARENDAL
2769 Torstein M. Hansen Kirkegata 10 4611 KRISTIANSAND
2770 S Alf M. Marthinsen Øvre Brauta 22 4100 JØRPELAND
27710 Tomas Pinås Nordahl Rolfsens vei 5 3080 HOLMESTRAND
2772 Tor Horverak Kuholmsveien 75 4632 KRISTIANSAND
2773 Roy Tore Coucheron Leknesveien 189 8370 LEKNES
2774 Cato Johan Normann Prestegårdsveien 6 4816 KOLBJØRNSVIK
2775 Raimon Henriksen Skippergata 9 9950 VARDØ
2776 Knut Westlund Mostua 6610 ØKSENDAL
2777 0 Kristine Ottesen Postboks 5158 Majorstua 0203 OSLO
2778 S Roar Seglem Lindøyveien 95 4370 EGERSUND
2779 S Lars Einar Østerbø Runeveien 10 4085 HUNDVÅG
2780 Leif Pedersen Postboks 35 4854 NEDENES
27810 Fred B. Nordenstam Erlendsvei 12 L.3137 0669 OSLO
2782 H Asbjørn Grevstad Strandveien 5 5542 KARMSUND
2783 T Oddvar Sørtømme Øvre Bakklandet 12 F 7013 TRONDHEIM
2784 NM Klevset Båt & Industriservice Halsanaustan 6680 HALSANAUSTAN
2785 0 Jan Tokerud Valkyrieveien 7 1349 RYKKINN
2786 T Jan Ludvig Bjerkan Vestre Rosten 35 7072 HEIMDAL
2787 0 Olav Jostein Garfors Bekkelagsveien 12 B 1177 OSLO
2788 T Odd Helge Sørgård Innstrand 7140 OPPHAUG
2789 0 Tor Dale Kunterudveien 8 D 3400 LIER
2790 NM Reidar Berge Bergsøy 6633 GJEMNES
279i t Per K. Moltudal Vestmarkbakken 6 7025 TRONDHEIM

Dødsfall:
158 0 Frank Abelsen 1718 GRÅLUM
2598 B Odd Liavik 5152 BØNES
848 0 Arne Nilsen 1605 FREDRIKSTAD
1334 Børge Skogmo 8900 BRØNNØYSUND
1827 0 Per Songstad 1339 VØYENENGA

Utmeldinger:
2679 B Anders Aarheim 5232 PARADIS
2461H Thor A. Bjørge 5554 VALEVÅG
1378 NM Odd Bjørnvik 6500 KRISTIANSUND
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Ädresseendringer:
2264 B Rolf Per Amundsen Kaien Torsvik 5337 RONG
UK 1518 Anthony Cook PO.Box 56435 LONDON SE3 OSZ

GREAT BRITAIN
2719 0 Egil Arne Halås utgår, feil
716 0 Egil Halås Shipping & Trading Postboks 186 Sentrum 0102 OSLO
URU39 Einar Hegland Hansen Rincon 487, Of.201 11000 MONTEVIDEO,

URUGUAY
1247 0 Frode Hanssen Bakkalykkje 3 B 2614 LILLEHAMMER
2547 B Per Anders Hove Lønborglien 286 5039 BERGEN
1862 Jon Olaf Klodiussen Postboks 5278 Tromsdalen 9285 TROMSØ
2292 Jan Petter Larsen Strømsbuveien 7 C 4836 ARENDAL
775 Lillesand Sjømandsforening Nygårdsgate 1 4790 LILLESAND
145 Per Albert Lund Fjellgata 46 9600 HAMMERFEST
1834 B Audun Lygre Ukjent adresse
SE 2305 Ole-Jan Petersen Sandtorpsvägen 3 A S69151 KARLSKOGA,

SVERIGE
2176 B Edvard Pettersen Solheimslien 68 5056 BERGEN
416 B Egil Røssland Sundsvegen 154 5450 SUNDE
425 0 Magnus Sefland Vikenvegen 10 2816 GJØVIK
1627 Trygve Syvertsen Ukjent adresse
1064 B Svein Thorgersen Helgeplasset 27 5148 FYLLINGSDALEN
2233 0 Bernt Arild Torstrup Høybråtenveien 25 G 1055 OSLO
1786 B Bjarte Trondsen Storhaugen 15 5009 BERGEN
819 Geir Leon Tveit Nordvågveien 43 C 9750 HONNINGSVÅG
1235 B Tor Leiv Tørvik Postboks 5 5630 STRANDEBARM
2723 H Erik Ådnanes Nedrebø 5437 FINNÅS
2739 NV NVSselskap utgår, feil
1761 VestAgderMuseet IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND

Ädresseendringer mm. sendes LeifK. Nordeide (email: leif.nordeide@c2i.net)



GODSRUTEFART

Nor Lines AS nordover nedklassifisert, og opererer na med et
Nor Lines har sammen med Nørresund- passasjersertifikat på 12 passasjerer.

by Rederi AS kjøpt «Lomur» og «Blikur» SeaCargo
fra Faroe Ship som har hatt dem i rute Fredag 2.mai ved 18-tiden fikk «SC Bastø Fosen AS (BF)
mellom Færøyene og Danmark. Baltic» motorproblemer. Redningsskøy- I forbindelse med vårpuss på ferjene

NR skal ha ansvaret for driften av ski- tene «K.G. Jebsen» og «Bjarne Kyrkjebø» var «Boknafjord» innleid en periode i
pene som skal seile i DIS (dansk flagg). bistod skipet. «K.G.Jebsen» slepte «SC mars/april.

«Nordvik» ex. «Lomur» startet opp Baltic» til kai i Bergen. Etter utbedring
med en «charter»tur Vestlandet - Cux- ger noen dager var skipet i rute igjen. Fergefart Rogaland
haven - Gdynia i slutten av januar/ Statens Vegvesen lyste ut tre riksveisam
begynne sen av februar Eidshaug Rederi band på anbud i Rogaland i februar.

«Nordvag» ex. «Blikur» forventes Eidshaug Redens sideportskip fra Moen Dette er Stavanger - Tau (3 ferjer på
oyertatt i starten av februar. «Nordvik» Slip på Kolvereid er endel forsinket. 110 biler) og Lauvvik - Oanes
ble overtatti januar. Begge batenegjen- Skroget kom til Kolvereid 28. oktober fra (uo-bilersferje). Anbudsperiodebårfra
nomgikk verkstedsopphold i Danmark Polen under slep av polsk «Avant». 0101 2qio
før de startet opp fot Nor Lines. «Svealand» døpes 7.juni på Kolvereid. Mekjarvik - Kvitsøy er lyst i6 år fra

Nar begge to skipene er klar vil det 01.04.2012 (åpning av T-sambandet).
bli opprettet en samseilmgsrute for Halfen AS Ferje med plass til 40 biler er kravet,disse to. Fryseskipet «Aldor Ingebrigtsen» ble i

Samme type skip som «Nordkyn», januar kjøpt av Halten AS i Trondheim.
men en del større. Bygd ved Fosen Mek. Dette er et samarbeid mellom Egil Ulvan hurtigbåtrute Rogaland

Rederi AS og Safir AS i Tromsø (har båten tter at vnistet konsesjonen på ru-
Søndag IB.april fikk «Norland» proble- «Safir»), tene 1 Rogaland ble de to hurtigbåtene
mer med hovedmaskinen. Skipet befant Båten har fått nytt navn «Feed Bals- overtallig.
seg da like sør for Bessaker. Skipet ankret fjord» og skal seile i forfart med Balsfjord d ' de dar kj0pt «Strandafjord» og
opp i påvente av assistanse fra rednings- som base. Hun har nå i startfasen også henne navnet «Tyrving». Båten er
skøyta. Lastebåten «Gullhav» oppholdt vært her sør på kysten / Baltic. \ Iade sa’ie ar§er °§ *um var ar
seg ved «Norland» inntil redningsskøyta tidlig i januar 2008.
kom. R/S «Harald V» kom fra Rørvik og Hammerfest Kysttransport «Vindafjord» er ferdig med leieperio
var ved havaristen om lag 04 00 natt til «Porsøy» seiler rute mellom Scrabster den til Tide og er seilt nordover i januar
søndag. Da startet hun slepet til Rørvik (Skottland) og Færøyene for Faroe Ship. foi midlertidig opplag i Bindal (sør av
og var fremme om lag 12.30 i Rørvik Hun har 8ått der noen måneder nå. Brønnøysund).
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Nordvik under fart i Tromsøysundet, mars 2008, fotografert av Vegar A Hansen
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MF «Aure» er utleid til Ferjeselskapet
Drøbak-Hurum-Svelvik i foreløpig 3
måneder. Ferja gikk fra Vegsund tors
dag 14. februar 2008 med skipper og
maskinpasser om bord, og var framme
i Horten fredag etter knappe to døgns
seilas. MF «Aure» skal gå i rute i Oslofjor-

Spalteredaktør:
-i- Frode Folkestad

Røkesalongen
Lars Helge Isdahl



Tide Sjø
(Stavangerske, avd Fjordservice)
Stavangerske kontraherte 8. mars 2007
en ny hurtigbåt fra Brdr. Aa. Denne
hurtigbåten skal benyttes til chartertra
fikk, som reservefartøy for selskapets
rutegående hurtigbåter og diverse andre
oppdrag. Båten skulle være levert i april
2008, men er forsinket.

Hurtigbåten bygges i carbonfiber. Den
vil ta 147 passasjerer og ha en servicefart
på ca. 30 knop.

Tide Sjø (Stavangerske)
Ferjene «Masfjord» og «Boknafjord»
har ligget i opplag i Stavanger. Benyttes
periodevis som avløsere.

Fra BO.april ble «Masfjord» satt inn
som helgeferge (fredag og søndag) på
Flakk - Rørvik.

Tide Sjø AS skal fra l.januar 2008 overta
driften av ferjesambanda Hjelmeland-
Nesvik-Ombo og Sand-Ropeid.

På Hjelmelandsambandet vil selska
pet bruke «Hjelmeland» som går der i
dag.

På Sand-Ropeid er «Strand» på plass,
ny 50-bilers ferje.

Tide Sjø har tidlig i mai bestilt ny
120-bilers ferje hos Fiskerstrand for le
vering desember 2010. Ferja er basert på
samme konsept som nyferjene Hareid-
Sulesund.

Lørdag S.mars åpnet Halsnøysambandet.
Siste ferje gikk fra Sunde kl. 13.30, og
ferjekaien er dermed nedlagt.

«Bjørnefjord» ligg i opplag på Lepsøya
(Os). Benyttes som avløserferje.

FjordlFSF
FSF har bestilt to nye hurtigbåtar fra
Brødrene Aa for levering hausten 2009

Fjordl FSFs nye karbonkatamaran fra Brødrene Aa

og våren 2010. Planen er bestilling av to
båtar til. Den minste båten får plass til
190 pass. og er 33,5 m lang og 10,2 m brei.
Den største båtenvert 38,2 m lang og 10,6
m brei og har plass til 294 pass.

Statens Vegvesen har tildelt Fjordl «Nord
fjordpakken». Det betyr at FSF skal
fortsette og drive Anda-Lote, Isane-
Stårheim og Måløy-Oldeide-Husevågøy.
Driftsperioden vert frå l.januar 2009 til
Bl.desember 2016. «Gulen» er sett inn på
AndaLote frå årsskiftet.

Til dei to andre sambanda har FSF bestilt
to 42 bilers pendelferjer hjå Fiskerstrand
Verft for levering våren 2009.

16. april inngikk FSF kontrakt med
Fiskerstrand Verft om levering av ny
96-bilers ferje til Anda-Lote. Ferja skal
leveres i februar 2010. Ho blir en forlen

get utgave av ferja som verftet bygger for
FSF med levering i høst. Denne ferja skal
inn på Manheller - Fodnes.

Etter lang tids opphald i Trondheim
gjekk «Sogn» avløysning på Moldefjor
den nokre veker i oktober.

3. november kom ferja til BMV i
Bergen for 25-års klasse. Ein rekna 3
vekers verkstadsopphald før ferja gikk
nord igjen til Moldefjorden. Tilbake på
Trondheimsfjorden i februar og etter
påske på Moldefjorden.

Fergeruter Møre og Romsdal
Tide Sjø AS er anbudsvinner for fem
fergeruter på Ytre Sunnmøre. Drifts
start var 1. januar 2008. Det er snakk
om fem ruter med behov for seks ferger.
Rutene er:

Volda-Lauvstad, (nybygget «Lauv
stad»),

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya
(«Kvam»),
Årvik-Koparnes, («Austevoll»), Fjordl MRF har no teikna kontrakt

med det polske verftet Remontowa for
bygging av 3 gassferjer.

Hareid - Sulesund (2 nybygg) og
Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya («Os»).

Dei gamle HSD-fergene blir litt om
bygd og pusset opp før dei blir sendt til
Møre. På «Os» er m.a. hengedekket tatt
bort. Kontrakten lyder på seks år med
muligheter for ytterligere to år.

Tide Sjø sendte «Austevoll», «Kvam»,
«Os» og «Ølen» nordover til Møre i de
sember for klargjøring og oppstart fra
1. januar 2008.

Etter at de tre nye ferjene er tatt i
bruk, ligg «Ølen» ved Fiskerstrand som
reserveferje.

l.januar 2008 starta Tide Sjø opp med
eget materiell på 4 av sambanda. På Har
eid - Sulesund er det inngått avtale med
Hurtigruten ASA om at «Vardehorn» og
«Melshorn» fortsetter inntil Tide sine
nybygg fra Fiskerstrand Verft er klare.

Statens Vegvesen har inngått avtale med
Tide Sjø om bruk av «Bjørnefjord» når
Ålesundstunnelene rehabliteres. Dette
skal starte i september/oktober 2008. Det
bli ferjedrift Flatholmen - Valderøya fra
18.00 - 06.30.

Fjordl MRF
Gjennom den såkalla «Romsdalspak
ken» anbodsutsette Statens Vegvesen i
vår ferjesambanda Sølsnes - Åfarnes,
Molde - Vestnes, Solholmen - Mor
dalsvågen og Aukra - Hollingsholmen.
Anbodsoppstart er 01.01.2010.1 anbodet
vart det kravd gassferjer i sambandet
Molde - Vestnes og elles ei større ferje i
sambandet Solholmen - Mordalsvågen
enn den som går der i dag.

Fjordl MRF hadde den klårt lågaste
anbodssummen og er tildelt løyve for
desse sambanda i 10 år frå 2010.
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Dei nye gassferjene vil gi ein reduk
sjon i utslepp av CO2 på ca 20% og ein
reduksjon Nox utslepp på ca 85% saman
likna med dagens ferjer. Ferjene vil også
vere fri for partikkelutslepp.

I sambandet Molde - Vestnes vil vi få
ein kapasitetsauke på ca 28 % samanlikna
med dagens kapasitet.

Lørdag 23. februar gikk «Solnør» siste
tur fra Rjånes kl. 14.00. Dermed var sam
bandet Eiksund-Rjånes historie. Både
«Solnør» og «Kvernes» låg noen dager i
Eiksund før ferjene gikk på verksted og
nye oppdrag.

Onsdag 27.februar overleverte Veg
sund Slip AS ferja «Sekken» til Fjordl
MRF etter oppgradering.

Fredag 29.februar gikk ferja frå
verkstedet kl. 18.00 og tok opp første
tur samme kveld fra Molde kl. 22.30.
Dermed var tida for «Linge» som bilpas
sasjerferje over.

«Linge» er solgt til FlekkerøyAS i Ber
gen og har fått navnet «Flekko». Omreg.
25.mars i Skipsregisteret. 19.mars kom
ferja til Bergen om kvelden. Ferja gikk
fra Molde IS.mars og sørover.

Chain Services AS i Haugesund har kjøpt
«Haram» frå Fjord 1 MRF. Ferja kom til
Haugesund 29.mai. Ferja skal brukes i
forbindelse med kjettinginspeksjoner.

«Bjørnsund» gikk på grunn b.desember i
20-tida ved innløpet til Sørsundet i Kris
tiansund. Ferja kom seg av sjølv og gjekk
til kai i Kristiansund. Ferja fekk ein del
skade og var på verkstad i lang tid. Ho
var tilbake om lag 8.mai

«Tingvoll» og «Solskjel» gjekk toferjes
rute frå 21.april inntil «Bjørnsund» var
tilbake.

«Voksa» er solgt til Karibien i desember.
Ho har fått nytt navn «Gem Star 2». Ferja
låg lenge i Hjørungavåg før ferda gjekk
sørover utpå vårparten i år.

«Edøy» er solgt til et entrepenørselskap
i Haugesund. Ho avslutta ruta si Molde
- Sekken i januar.

Då overtok «Eiksund» midlertidig
og 31.januar overtok «Linge» ruta på
Sekken. Ho skal gå inntil «Sekken» ex.
«Hareid» er klar og ombygd ved Vegsund
Slipp. «Edøy» låg i starten av februar på
Bolsønes Verft i Molde der ein m.a. har
montert baugpropell. I mars kom ho til
Haugesund.

«Nørvøy» er tatt ut av rute på Hjø
rundfjorden og lagt i opplag i Hjørunga-
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våg. «Eiksund» har overtatt på Hjørund-
Ijorden fra 31.januar.

Etter at Tide overtok fleire samband
på Søre Sunnmøre fra l.januar er MRF
sine ferjer omplassert til andre samband
i fylket.

Hurtigruten ferjefart
Hareid-Sulesund
«Melshorn» og «Vardehorn» seilte i
ruta HareidSulesund. «Vardehorn» ble
tatt ut 7. april og gikk til fiskerstrand
Veft. «Melshorn» fortsetter til juni. Når
Tide Sjø overtar, skal disse to ferjene til
Nordnorge.

Fredag 25. april ved 21.30-tiden rente
«Vardehorn» i moloen på Sulesund. Ferja
var i ferd med og avslutte prøvetur etter
verkstedsopphold hos Fiskerstrand da
uhellet skjedde. Ferja ble liggende ved
moloen i to timer inntil det flødde mer.
Da tok ferja seg over til Hareid.

Ferja fikk knekt ene thrusteren. Etter
noen dager på Hareid ble ferja tatt til
Myklebust Mek. for utbedring.

Tide Sjø - Hareid-Sulesund
Mandag 7. april kl. 11.30 ble «Tidefjord»
satt i rute mellom Hareid-Sulesund.

Fosen Trafikklag (FTL)
FTL har nå fått de to nye katamarene fra
Brødrene Aa i Hyen til ruten Trondheim
- Vanvikan og omvendt pendlerrute
Trondheim - Brekstad. De nye båtene
har fått navene «Trondheimsfjord 1» og
«Trondheimsfjord 2».

9. april ble «Trondheimsfjord I» døpt
på Vanvikan kl.15.45. Båten ble satt i
rute lO.april kl. 09.45 «Trondheimsfjord
II» ble døpt på Brekstad 5.mai kl. 16.15.
Neste dag, 6. mai ble båten satt i rute
kl. 14.45.

30. april var «Masfjord» på plass som
ferje nr. 3 i sambandet Flakk - Rørvik.
Ferja skal seile supplering fredag em/
kveld og søndag em/kveld. Blir også be
nyttet som avløser for de to andre ferjene
dersom nødvendig.

Helgelandske
Når Helgelandske-fartøy er på verksted
blir det ommalt til Veoliafarger. «Thor
olf» var første båt.

Onsdag 30.april ca.kl. 19.00 hadde
«Helgeland» grunnberøring i området
utenfor Sleneset. Båten fikk skadet ene
propellen. Båten ble tatt ut av rute og
gikk inn for egen maskin til Sandnes
sjøen på verksted.

Hurtigruten ASA (tidl OVDS)
Natt til fredag 9.mai i 04.00tiden fikk
«Røsund» maskinhavari. Skarberget-
Bognes ble innstilt. «Virak» ble satt inn
som ferje to mellom Drag-Kjøpsvik fra
14.00. «Røsund» sitt maskinhavari vil
medføre langvarig verkstedsopphold
for ferja.

Pga. bytte til større fergebro på Drag
var sambandet stengt fom 15.04 kl. 07.00
tom 25.04. kl. 16.30. I denne perioden
seilte «Vågan» mellom Kjøpsvik og
Bognes.

Andøyferge A.S
«Lødingen» seiler mellom Andenes -
Gryllefjord i sommer. Sambandet har fått
riksveistatus i år.

Malangenforbindelsen AS
Sommerfart mellom Brensholmen -
Botnhamn. «Helgøy» startet opp 27.
april.

Hurtigruten ASA (tidl TFDS)
Lørdag 12. april i 14.30-tiden rente «Sa
langen» på grunn i fjæra ved Hansnes.
Ferja ble tatt av grunn for egen maskin
om kvelden ved 1800-tiden og hadde
ikke skade. Ferja var tilbake i rute igjen
søndag 13.april.

«Øyskyss» ble satt inn som reserve
for personbefordring i sambandet mens
ferja var ute av drift.

Veolia Transport Nord (tidl FFR)
FFR har bestilt ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri. Levering er satt til juni 2009.
Nybåten blir 24 meter og skal ha plass til
126 passasjeren Båten er tiltenkt Snøhvit
ekspressen Alta-Hammerfest.

HURTIGRUTEN
På Leknes ble det foretatt «offisiell» åp
ning av nykaien.

«Trollfjord» anløp Leknes havn for
første gang 13.05. Anledningen var se
minaret «Framtidig sjøtransport i Vest-
Lofoten» som ble arrangert av Vestvågøy
kommune.

«Nordstjernen» avsluttet hurtigrute
farten 9. mai i Bergen. lO.mai avgikk
skipet på Hamburg-cruise og var tilbake
i Bergen 24.mai. Skipet blir liggende her
til 31. mai da hun seiler nordover på
Spitsbergen Coastal Cruise til Svalbard
og sommerfart der.



Hurtigrutens cruisefart
Også denne sommeren skal «Fram» seile
cruise på Grønland. Skipet ankom Rey
kjavik 21. mai 2008. Derfrå starter som
meroverfarten til Grønland, og cruise
der inntil september.

Rederiet har besluttet at «Nordnorge»
blir tatt ut av trafikk i Antarktis fra
høsten 2008. Skipet vil fortsette i Hur
tigruten.

INTERNASJONAL

Color Line
Color Line har i løpet av vinteren/våren
gjennomført store omorganiseringer i
seilingsopplegg og flåte. Dette skjedde
i forbindelse med innføring av de nye
Superfast I og II fra Aker Yards i Raumo
i Finnland.

5.mai avsluttet «Prinsesse Ragnhild»
ruta Oslo - Hirthals. Skipet ble forhalt til
Sandefjord og ligger der for salg.

«Superspeed 1», den første hurtigferja fra
Aker Yards, Finland ble sjøsatt 1. august
2007. Første prøvetur ble foretatt 12/13.
januar og siste Bl.januar. Hun skulle
leveres 7.februar fra verftet. Båten ble
noe forsinket.

l.mars kl. 10.00 ankom «Superspeed
1» til Kristiansand. 12. mars var det dåp,
og skipet var i rute 13. mars.

«Superspeed 2» ble sjøsatt 20. januar.
Planlagt levering er satt til 5. juni og dåp i
Larvik 19.juni. Hun skal i trafikk 20. juni
mellom Larvik - Hirtshals.

«Christian IV» avslutter ruta si i Larvik
14. juni. Det var ingen seilinger 15.09.06.
Nybåten tok over 20.06.

Rederiet inngikk avtale 20. mai om
salg av «Christian IV» til finske Stella
Naves Russia OY Ltd. Ny eier skal overta
skipet i begynnelsen av juli.

Nye KystLink
«Pride of Telemark» grunnstøtte i Hirts
hals natt til tirsdag 11. september 2007.
Ligger nå i Fredrikshavn / Danmark
for omfattende reparasjon. Wartsila/
Hirtshals har hovedkontrakten og er
prosjektansvarlig. Forventes ferdig i
starten av mai 2008.

Nye «KystLink» har leid inn den es
tiske ferjen «Fantaasia» til Langesund
- Hirtshals og Langesund - Strømstad
(dagseiling t/r). Den startet opp i rute fra
Langesund 11. desember kl. 19.00.

FERGEFART

kjøpe «Fantaasia» med overtagelse etter Englandsbåten «Queen of Scandinavia»
endt leieavtale 30. juni 2008. Formell som seiler Bergen - Newcastle. Det er nå
kjøper av skipet er Boa RoRo AS, som er bestemt at Englandsruten legges ned fra
100% eid av Taubåtkompaniet AS. Nye 1. september 2008.
Kystlink AS leier skipet av Boa RoRo
AS Dette betyr at Fantaasia er formelt
kjøpt, og vil bli overtatt fra Tallink den GAM Li E

3°. juni 20°8. RUTEBÅTER

Fjord Line Turbåten «Prins Sverre» ex. «Clipper-
Hurtigfergen «Master Gat» er kjøpt av cruise» ex. «Vesleø» ex. «Torgtind», ble
Fjord Line i desember og får navnet overtatt i november 2007 av Båtopp
«Fjord Gat». Skal fortsatt seile i sommer- levelse AS. Hun seiler i april daglige turer
rute Kristiansand - Hanstholm. mellom Rådhusbrygga i Oslo og Oscars-

23. januar 2008 kom «Atlantic Travel- borg festning. Ellers benyttes hun også i
ler» til Bergen i nye farger og med nytt chartertrafikk.
navn «Bergensfjord» etter verkstedsopp
hold i Danmark. Fjord Line har kjøpt Gamle «Vaagsøy» til Fylkesbaatane er
henne tilbake, men skipet fortsetter kjøpt hjem fra Finland av Lusterrutene
under dansk flagg. AS - Fjord Steamers (Mads Bækkelund).

Mr Shoppp One er en greskbpgd ferjefra 2000 som er satt i rute Strömstad- Fredrikstad
av Orveline AB i Strömstad. Den er bpgd som Agios Andreas IIpå Panagiotakis Bros Shippard.

Foto Tom Bjørge Jensen 18 mai.

Nye Kystlink AS avtalte senere å DFDS

Tide Sjø har kjøpt Strandafjord og gitt den navnet Tprving; her i Tidefarger.
Foto Ole Jakob Dingen 24 mars 2008.
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Vaagsøyfra 1958 er vel tilbake og er iferd med å bli Fjord Vision. Foto Mads Bcekkelund

Rennesøy er nå malt
om i Tidefarger,
fotografert 3 april 2008
av Kåre Haga

SKIPET NR. 2 - 200866

Bergensfjord i nye farger, foto Ole Jakob Dingen 24 mars

I Finland hadde båten navnet «Franz

Hojer». I Sogn skal hun seile under nytt
navn, «Fjord Visjon». Båten gjennomgår
oppussing ved Skjøndal i Bergen nå i
mai.

I sommer vil hun seile 3 dagers tur
mellom Flåm -Finnabotn - Gudvangen
og 5 dagers tur Flåm - Finnabotn - Må
ren - Fjærland - Frønningen - Ornes
- Skjolden - Styvi - Gudvangen.

Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bi
drag til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
av rutegående skip, hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 01.06.08
1620 FF

Se www.ljordsteames.no
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Fjordl MRFs Bolsøy i Hellesylt, fotografert 31
mai av Tore Kristoffersen

Her stevner Midnatsol utpå Hustadvika som et Soria Moria slott. Datoen er 20.mars i år. Foto Svein Torske

Full fart i innseilingen til Halhjem 1. påske
dag. Sambandet Sandvikvåg (Stord) - Hal
hjem (Bergenshalvøyen) er av de tunge på
E39 (kyststamveien) og drives av Fjordl FSF
med tre gassdrevne ferger.
Det er glimrende fanget inn av Kåre Haga
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Olav K Westby fant Amelia A1 i Granada
26. mars i år. Det er umiskjennelig norsk,
bygget 1971 som Melfjord for Saltens
Damp på Johan Drage i Rognan. Fergen
bærer fremdeles OVDS' skorsteinsmerke.
Solgt til St Vincent i 2002. Interessant nok
opererer Equasis med navnet «Alexia 1»,
med ukjent eier og flagg.

I bra stand bortsett fra midtfeltet på
akterlemmen som var noe skranglet.
Kunne vel også trenge noen maling til
å dekke noe rust på sidene. Lastebilene
rygget om bord og tok avvarene som var
mye bygningstrevirke og annet.

Seilcruiseren Sea Cloud er en tidligere
lystyacht, bygget 1931 som Hussar, foto
grafert av Olav K Westby i Kingstown, St
Vincent, 24 mars.

Navnet til tross er Nosac en umiskjen
nelig Askøyferge, bygget 1975 på Løland
Verft som Bjørgvin til Rutelaget Askøy-
Bergen. Etter et mellomspill i HSD som
Eidfjord havnet den i fjor hos Split Tours
i Kroatia. Foto Marijan Zuvic /Riversea i
Lopar, Rab Island, 21 januar 2008 på sin
første tur LoparValbiska.

Gamle Sun Viking fra 1972 har via om
veier havnet som bingobåt Long Jie i
Singapore, fotografert av Bård Kolltveit
i februar. Den ble solgt ut av RCCL i 1998
som Superstar Sagittarius, var norskeide
noen år som Hyundai Pongnae, deretter
Pongnae og Omar III før den fikk sitt
nåværende navn.
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Ikke et norsk skip, men likevel.
Et av de absolutt siste klassiske passa

sjerskip som ennå eksisterer, The Philip
pines, fotografert i Manila i desember.

Hun ble sjøsatt som Augustus for
Italia Line i 1952. Har i mange år ligget
som hotell og restaurantskip i Manila.
Da jeg fotograferte henne var hun stengt,
for oppussing som det het, noe som vel
i klartekst betyr klar for hugging, men
hvem vet. I alle fall en veteran.

Bharat Seema ble fotografert i vår av
Bård Kolltveit i Cochin i India, engang
AS Alphas vidfarne Bastø V, bygget på
Moss Rosenberg i 1973 og solgt til India
i 1981.

Shemhzade fotografert i Aqababukten
av Bård Kolltveit. Ingen annen enn
gamle Borgen fra 1975, senere kjent som
Color Lines Skagen fra Kristiansand-
Hirtshals.
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Gammelt og nytt på kysten
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Far Seeker ble levert i februar 2008 fra Aker Brevik til Farstad Shipping ASA, Ålesund.
Den er av typen UT751E, en PSV (platform supply vessel) på 5200 tdw. Foto Gunder Tande Sandersen

Kystvaktskipet Tor ble levert fra Gryfia
Shlpyard i Szczecln I desember 2007 til
Remøy Management, Fosnavåg. Den er
på 761 brt og av typen ST610, tegnet av
Skipsteknisk, for 15 års T/C til Kystvakten.
Foto 7 april I år av Ole Jakob Dingen.

Lastebåten Bona Sea er en nykommer i
flåten, kjøpt i november 2007 av Bontveit
Rederi på Atløy i Sunnfjord, for ombygging
til fiskeförfarten. Bygget 1986 på H Sur
ken i Rapenburg som Jan-Willem, ombygd
i Polen i vinter og fotografert kort etter av
Ole Jakob Dingen 28. mars.
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 Carsten Due fant en gammel nordmann

i Skopelos, Hellas, 6. juni, som Evage -
listrla Skopelou. Båten er bygget 1971
på Frengen Motorverksted som Frengen,
senere Wlth Junior, Eva Merethe, Optlmar
og Dananor.

Roslagen i Bergensleden, fotografert 3.
april 2008 av Petter Fosse; en veteran fra
1956, bygget av Stader Schiffswerft som
tysk Imperator, norsk Torkel fra 1965 og
senere Imperator, Nico og Mellandsvæ-
ring. Flører hjemme på Hjelmås i Nord-

teg n hordland.

flå ..«- -. »ag--

Kongsvik lå ved kai i Kristiansund 4. mars
da Ole Sager tok bildet. Den erjo en
gammel Husumerbåt fra 1960, opprinnelig
dansk Thurøsund, senere norsk Skudebu
og Fjelltun. Forlenget og pasatt shelter-
deck i 1988. Skipet sa flott og nymalt ut,
og er en fin representant for kystsliterne.
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pv /Q «Stord» ble bygget ved Laxevaag Maskin & Jern
JL// O skibsbyggeri for Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap i Bergen i 1913. Ombygget og forlenget i
1931. Ombygget til motorskip i 1949. Solgt til Oslo som losjiskip
i 1969. Via Norsk Veteranskibsklub i Oslo ble «Stord» overtatt

av Veteranskipslaget Fjordabåten i Bergen i 1981. Restaurert
tilbake som dampskip i 1987 men ble ødelagt avbrann samme
året. Under gjenoppbygging. Det regnes med at «Stord I» er
ferdige restaurert til lOOårs jubileumet i 2013.

Etter over 60 års fråvær er damprutebåten «Stord I» nå
tilbake ved Holbergskaien i Bergen hvor den erværdige fjorda
båten har fått fast plass sammen med bla. M/S «Granvin» og
M/S «Midthordland». Under den tekniske gjenoppbyggingen
har «Stord I» ligget ved Marineholmen. Nå er disse arbeidene
kommet så langt at det ikke er behov for teknisk verkstedshjelp
lenger.

Og det er ingen liten båt som ligger ved kaien. «Stord I»
med sine 465 brt og over 50 meter viser bra igjen på Vågen,
forhåpentlig til glede for de fleste.

Også denne vinteren har «Stord I» ligget ved Hardanger Far
tøyvernsenter i Norheimsund der oppbygging og innredning av
1. plass salong på hoveddekket har pågått etter de opprinnelige
spesifikasjonene fra 1913.1 tillegg har fartøyvernsenteret lagt
tredekk på det meste av shelter og hovuddekket der det før var
et midlertidig ståldekk. Det er også utført en del annet arbeid
om bord mens båten lå i Norheimsund, bla. er de siste restene
av det brannskadete stålskottet i midtskipshuset skiftet ut.

I slutten av mai gikk D/S «Stord I» fra Norheimsund til Ber-
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D/S Stord tilbake ved
Holbergskaien i Bergen

Tekst og foto: Harald Sætre

gen. Før avreisen var det en markering om bord for de tilsette
ved fartøyvernsenteret og mannskapet, der ledelsen ved fartøy
vernsenteret takket for oppdraget. Arne Sundal fra Stiftelsen
D/S Stord I takket for flott utført arbeid. Og salongen om bord
kalte Arne Sundal et smykke. Men innredningsarbeiden om
bord er ikke ferdige med dette. Allerede til høsten går «Stord I»
tilbake til Norheimsund for å fortsette innredningsarbeidene.
Da er det bl.a. lugarene i midtskipshuset som skal settes opp
og innredes. Men først må finansieringen på plass.

Og dersom Stiftelsen får et midlertidig passasjersertifikat
av Sjøfartsdirektoratet, vil nok «Stord I» bli å se på enkelte
turer i fjordene i sommer. Uansett så er arbeidene nå kommet
så langt at båten er operativ og har fasiliteter for et begrenset
antall passasjeren

I disse Tidetider er det fantastisk å se HSD-båter ved Holbexgkaien i
Bergen; Granvin fra 1931 og Stord fra 1913.

i Godt tildekket i Norheimsund ifebrmr^
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TOAVSMYKKESTENENEi norskfartøyvern runderbegge 10O-årsmerket i år. Det er Sør
øysund i juli, da den vil besøke sin barndoms
beddinger på TMV i Trondheim og hjemlige
farvann i Vesterålen.

Oster har geburstdag i november, men
jubileumsreisen til Kristiansand er fremskutt
til juni - beklagelig avbrutt av en grunnstøt
ning på vei sørover.

La ikke grunnstøtningen bli noen malurt i
gratulasjonsskålen (grunnstøtninger hørte
til hverdagslige ting i rutefarten i damp
skipstiden). Det er en utrolig innsats som
veteranskipslagene har lagt ned gjennom
årene, siden Sørøysund ble hentet sørover
sist på 60-tallet og Oster gjenoppbygget de
siste 8-10 år. Tro, håp og kjærlighet har gått
med i store mengder, sammen med store
pengesummer, for å få skipene fartsklare og
shipshape.

Vi slutter oss til gratulantene, med respekt
og beundring for innsatsen og resultatene.

Hundrearsfeiring
‘or Oster og Sørøysund
Gratulerer!

o

Stavenes er ikke glemt
Et verneprosjekt som har ligget i bakevjen de siste årer Stavenes, bygget 1904 på Bergens mek Verksted
for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe; senere Fylkes
baatane i Sogn og Fjordane. Den var bygget for lokal
rutefart, ble senere modernisert med dieselmotor og solgt
til England i 1972. En lokal aksjon maktet å føre skipet
tilbake i 1991, men oppgaven viste seg for tung for støt
tespillerne. Etter Nordsteam 2005 har den ligget i opplag
i Dåfjorden; overraskende god stålmessig, sies det. Den
31. mai i år ble den slippsatt, rengjort og bunnmalt, klar
for ny opplagsperiode. Men også i dette tilfellet synes
utholdenheten nå å ha visse muligheter for å lykkes.
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Postnr./-sted:

 Jeg har svart innen 10 dager og ønsker åfå microtoolmed 7 funksjonar gratis.

Tilbudet gjelder kun nye abonnenter l Norge. Hvis du bare vil bestille microtool kan du sende et brev vedlagt sjekk pä kr. 100,- for porto og ekstra administrasjon ti! Maritimt Magasin, P.B. 44,6282 Brattvåg.
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    H Hold deg oppdatert på alt innenfor
linL jf : den maritime sektor: båtomtaler,

1 i i kontrakter, forskning,

Ja takk! Jeg ønsker å abonnere på Maritimt Magasin
og betaler kr. 255 for 6 blad.

pliktig og betaler kr. 153 for 6 blad.

Få 6 blad til kun kr. 255,-
og spar 50% i forhold til
løssalgspris.

255,-

JF

historiske skip, cruise, ordrelister,

Bestill innen 10 dager og få et praktisk
microtool med 7 funksjoner GRATIS!

BJ|e Potbiblioteke
h08024190
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SKIPET 2/08

MARITIMT MAGASIN

Svarsending 8504
0097 Oslo
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Adressaten betaler
for sending I Norge


