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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)
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Et slikt syn har ingen sett siden 1 970;
Vutcanus i Bergenskes farger gir HSD-skipet Stord
hjelp til manøvrering på Vågen i Bergen, 12 juni 2010,
fotografert av Frode Folkestad.

For mange var omvisningen i Marinemuseet selve høgdepunktet.

Foto Dag Bakka jr

Årsmøtet i Horten

Sosialt og interessant
Årets sosiale treff og generalforsamling
ble awiklet i Horten dagene 5. og 6. juni,
et interessant og vel gjennomført program med NSS-Østlandet som arrangør.

Den npvalgte sekretær, Svein Bøgwald fra
NSS Lister og Mandal.

Det var kommet medlemmer fra Mo i
Rana i nord og ellers kysten rundt, men
kanskje ikke fullt så mange ledsagere
som de siste årene.
De tilreisende var innkvartert på
Best Western Horten hotell like ved
fergekaien i Horten, og middag og generalforsamling var lagt til samme sted.
Programmet lørdag 5. juni var lagt
opp på selve Karljohansvern, den tidligere marinebasen. En presentasjon av
lokal- og verftshistorie på Lokalhistorisk
Senter, lokalisert til Marinens gamle
sykestue, innledet programmet. Deretter vantret församlingen i fri gange det
korte stykket til Marinemuseet som
holder til i det store Magasin A. Vi fikk
omvisning i samlingene og ombord i
undervannsbåten KNM Utstein. Lunchen
ble inntatt i museets kantine. Marinemuseet er forøvrig en förunderlig mektig
kulturformidler i vårt lille land uten

de store marinetradisjoner. Takk til de
meget kompetente omviserne som alle
var pensjonerte offiserer.
Etter lunch var det lagt opp tur til
Borrehaugene (gravhauger mm) og
Edvard Munchs hus i Åsgårdstrand for
ledsagere, mens gutta hkk en omvisning
på det gamle verftsområdet med Terje
Thorbjørnsen som omviser. Han hadde
arbeidet som ingeniør på verftet og var
også ansvarlig for skipsbyggingsdelen i
Lokalhistorisk senter. To av tørrdokkene
på verftet var fortsatt i bruk, mens resten
av verftsområdet er gjort om til Hortens
Næringspark som sysselsetter nesten like
mange som Marinens Hovedverft gjorde
i sin tid. Ved kai lå fregatten KNM Narvik
som skal gjøres om til stasjonært muse
umsskip, foruten støttefartøyet KNM
Horten som ligger for salg.
Klokken 1630 var det samling på Tra
fikksentralen i Horten, et vakkert anlegg
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Einar Onsøien, formann i NSS-Ø, og hans hjelpere hadde lagt ned et stort arbeid i förbere
delse til årsmøtet. Her deles ut navneskilt til deltakerne; vi skimter prominente medlem
mer som Alf J Kristiansen, Stein Erik Dagsland, Lennart Bornmalm og Krister Bång fra
Göteborg, Geir Gullaksen, Sigvald Monsen, Geir Dahle, Alf Terje Sande, Erik Bergman og
Steffen Onsøien.

plassert mot fjorden like sør for Kanalen.
Her ble det gitt flere presentasjoner, samt
servering av kaffe og kringle, etterfulgt
av omvisning i selve trafikksentralen som
. ,, , , °
„ ,
0 ,
dekket hele Oslohordomradet. Takk til
,
Festmiddagen om kvelden fant sted på
hotellet, med påfølgende sosialisering
i baren.
,r
,.
,,
i
Generalförsamlingen ble satt søndag
formiddag kl 1032, ledet av den nyvalgte
sekretær. Svein Bøgwnld. 28 medlemmer
til stede, etter at enkelte hadde måttet

forlate samlingen tidligere på morgenen.
Forhandlingene tok 33 mimitter; vi viser
til referat lenger ute i bladet.
_ . r
.TT
Fasit for årsmøtet i Horten var et m
, .
r
teressant og vel gjennomført program,
med litt mer ro og tid til samtaler og
forflytning. Dessuten var det et sosialt
og trivelig evenement, hvor vi kunne bli
bedre kjent med medlemmer fra andre
deler av landet.

RolfK Kristensen holdt en kort markering
til minne om falne marinefolk under andre
verdenskrig.
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Generalförsamlingen søndag formiddag ble raskt avviklet.
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Av Marinemuseets gjenstander er verdens
første torpedobåt, Rap, fra 1873.

•lt
Vulcanus
Slepebåten Vulcanus fra 1959 har i
løpet av våren gjenoppstått i sine
opprinnelige farger. Her er den for
første gang i fart under Bergenskes
tradisjonsrike skorsteinsmerke ved
Nordnespynten 12. juni, fotografert
av Rolf Clausen.

«
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Bjarkå
Den 27. mai bie fergen Bjarkå sjøsatt under pomp
og prakt i Skien etter rehabilitering av Skien
Kommune. Den er bygget i 1963 på Elvestad Mek
Verksted, Gråten, for overfarten mellom Follestad
og Union-fabrikken på Klosterøya og gikk i rute
til 1971. Da ble båten solgt til private, men funnet
igjen i Fredrikstad i fjor og kjøpt tilbake. Ferjeleiet
på Follestad ble restaurert i 2006, og fergen vil
inngå i et maritimt kulturlandskap og brukes til
Foto:Vard en.
kulturarrangement.
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Farfar og Friøy
To veteraner liggende i Smalsundet på Aure, Far
far og Friøy, begge eiet av vårt medlem Geir Ole
Søreng. Farfar skriver seg fra 1916, bygd på Ørens
Mek Verksted i Trondheim som slepebåt Ladejar
len for Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab. I

I,

1954 solgt til Abelvaer og bygd om til motordrift
og føringsbåt Farfar. Friøy er vel den siste logger
tilbake i noenlunde «original» stand som fraktebåt;
bygd 1905 på Nordseewerke i Emden som tysk
Morian og kjøpt til Vedavågen i 1954 som Ospøy
og bygd om til fiske og frakting, senere Friøy. Den
ble kjøpt av Geir Ole etter flere års bruk ved
oppdrettsanlegg. Foto av Ole Sager i februar.
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ansvaret. Dette er vern gjennom bruk, både av fergen og

Den 15. mai ble fergen Folgefonn låstet ombord i tungløftskipet
Eide Trader for å føres hjem til Hardanger Fartøyvernsenter i
Norheimsund for restaurering. Dette er en virkelig veteran;
bygd i 1938 på BMV for fergefart over Hardangerfjorden med
økonomisk støtte fra veimyndighetene - noe som dannet modell
for fergedriften i Norge. Den var for sin tid en storferge med
plass til 20 biler, og ble utrangert først i 1979. Da havnet fergen
iThemsen som klubbhus for Erith Yacht Club. Motoren ble tatt
ut og bildekket lukket inne, men ellers med mindre forandringer.
Viggo Nonås, som også står sentralt i bevaringen av Skånevik,
tok initiativet til åfå Folgefonn hjem i 2005 og har fått støtte fra
Riksantikvaren og Fartøyvernsenteret.

4
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Bildet over viser fergen som den var ved overtagelsen, og til

venstre skimtes den ombord i Eide Trader under anløp av Bergen
2. juni, fotografert av Harald Sæthre.

bB^

HORISONT

Fjordstein
Enkelte fartøyer har ni liv, som Fjordstein
(570 tdw) fra 1966, bygd på Sønder
borg Skibsvaerft i Danmark som danske
Bente Scancoast. Den ble kjøpt til Flek
kefjord i 1975 og fikk navnet Fjordstein
og har siden hatt en omskiftende til
værelse, bl a med salg til Finland i 1994
og senere flere års opplag i Sagvåg på
Stord. Den ble solgt til Nederland i
2006 og derfrå til Kamerun. Tor Olav
Solli observerte båten i Duala 9. fe
bruar, sliten men fortsatt i fart.

y
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Lady Grace II
Men for noen tar reisen slutt. Her
ligger Lady Grace II i stranden i Fort
de-France, Martinique, fotografert 12.
mars i år av Captain Peter og postet på
www.shipspotting.net, tydeligvis opp
gitt. Dette er også en gammel dansk
299 brt singledekker, bygd 1964 på
Ørskov i Frederikshavn som Mogens
Græsborg og kjøpt til Mandal i 1974
som Sørvang. Etter mange år havnet
den hos Gangsø Shipping som fikk den
bygd om til shelterdekker, men i 1999
havnet den i arrest i Nederland. Der
frå til De Nederlandske Antiller som
Miss Tini og fra 2005 som Lady Grace
II av St Vincent. Nå er vel reisen slutt

Europafergen
Her hviler Europafergen som vrak
på stranden ved Jeddah, fotografert i
januar 2009 av Christophe Paumier
som postet på www.shipspotting.
net. Fergen ble jo levert fra Marinens
Hovedverft (se side 10) i 1960 til IS
Europafergen (Jan-Erik Dyvi), Oslo,for
overfarten Vardberg-Grenå. Etter en
tids bruk som losjiskip ved Aker Stord
ble den i 1978 solgt til Saudi-Arabia
som Saudi Golden Arrow for fart på
Rødehavet.

...

*
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ergenskes
hurtigruteskip
Maleren Roald Solberg i Sandefjord
gjennomførte i fjor sitt store prosjekt
å male samtlige hurtigruteskip til Det
Bergenske Dampskibsselskab. Samlin
gen på 20 målerier ble utstilt på Bergens
Sjøfartsmuseum i juni i fjor og vakte
stor oppmerksomhet. Solberg regner
med at han brukte over 2000 timer på
arbeidet.

l
WR

i i L

Flere av bildene er fortsatt til salgs, og
interesserte kan ta kontakt med:
Dampskipet Neptun (1113 hrt) ble levert fra Joh C Tecklenhorg i Geestemunde i 1890 og var
opprinnelig søsterskip av Nordenfjeldskes Kong Harald. Begge var bpgdfor Hamburgruten,
stamruten mellom Hamburg og Finnmark. Neptun kom først inn i Hurtigruten i 1919 og
seilte bare i to år før den gikk tilbake til Hamburgruten. Opphogd i Stavanger i 1928.

Roald Solberg
Båtstangveien 22
3230 Sandefjord
Tel 3345 8397.

4

Lpra (784 brt) ble bpgd på Bergens Mek
Verksted i 1905 spesielt for Hurtigruten.
Den viste seg snart å være i minste laget, og
Bergenske fikk større skip som Midnatsol i
1910,fulgt av Polarlps i 1912 og Hera året
etter. 11913 ble Lpra derfor solgt til Tprkia.

Nordstjernen (2194 brt) var Bergenskes
siste hurtigruteskip, levert i 1956 fra Blohm
& Voss AG i Hamburg. Den ble bpgd som
erstatning for Nordstjernen fra 1937 som
var forlist i 1954. Sammen med Nordlps
og Polarlps ble den solgt til Troms Fplkes
Dampskibsselskap i 1979. Nordstjernen ble
avløst i Hurtigruten av npe Polarlps i 1996,
men skulle senere komme tilbake.

6
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Terje Thorhjørnsenfm Lokalhistorisk Senter gir interesserte medlemmer et innblikk i skipsbpggingshistorien på Karljohansvern.

Glimt fra verftshistorien
på Horten
Da Sverige gikk i union med Norge i 1814 la marinens ledelse store planer om en framtidig orlogsflåte
for broderlandene. Daværende flåtebase i Norge lå i Stavern og den ble ansett for å være for liten for
de fartøyene man planla å bygge. En kommisjon reiste rundt i området rundt Oslofjorden og nedover
langs sørlandskysten og fant ved en tilfeldighet ut at Indre havn ved Hortenstangen hadde den riktige
størrrelse og beliggenhet for den storslåtte flåteplanen man utviklet.
Ved en kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble det bestemt at Marinens
Hovedetablissement skulle anlegges ved
Horten - uten at Stortinget var förelagt
saken.
Store grunnområder ble innkjøpt og
arbeidet med byggingen av et skipsverft
begynte, men området besto av noen få
store og en del mindre gårdsbruk med
tilsammen 110 innbyggere, så ressursene
måtte hentes utenfra.

lansvætf
En fregattbedding var sentralt i hele
den kompliserte utbyggingen og etter
mange viderverdigheter medbevilgende
myndigheter ble B/N 1 fregatten Freia
sjøsatt 25. august 1828. Anleggskostnadene for Marinens hovedbase ble høye og
den storslåtte flåteplanen ble etterhvert
stille og rolig lagt bort. Fram til 1839 ble
det bare bygget 3 seilfartøyer, men da
ny teknologi dukket opp var Marinen
raskt ute med å bygge landets første

orlogshjuldampskip Nordcap i 1840.
Dette ble verftets B/N 4 som måtte seile
til England for åfå montert ombord sin
dampmaskin.
Et mekanisk verksted tvang seg fram
for at Marinen skulle være i forkant av
den teknologiske utviklingen. I årene
1840-1860 ble Marinens hovedbase fer
digbygget med moderne mekaniske
verksteder, beddinger, magasinet og
Steindokka. Brakkene, kanalen og kirken
ble også bygget på den tiden. I sannhet
SKIPET NR. 1 - 2010
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et Klondyke for arbeidssøkende og de var
det mange av i landet vårt den gangen.
På en kort periode økte innbyggertallet
med flere tusen og byen ekspanderte,
men virksomheten var alltid avhengig
av Marinens budsjett.
Verftet kunne i 1849 sjøsette B/N 27
skruedampskonneren Gler, det første
helnorskbygde dampskipet hvor både
skrog og maskineri var bygget på samme
verft. Dette var en milepel i norsk skipsbyggings historie.
Faglige omstillinger innen skipsbygging er ikke noe nytt begrep, for 150 år
siden ble treskipsbyggingens høydepunkt
på verftet sjøsatt. Det var B/N 43 dampfregatten Kong Sverre (også kalt Europas
skrekk) som tok vannet i oktober 1860,
avløst av sjøsettingen av B/N 44 dampkanonbåten Rjukan i november samme
år. Dette fartøyet var bygget av tre på
jernspant. En måned senere sjøsatte man
B/N 45 dampkanonbåten Sarpen som
verftets første jernskip.
Verftet var nå etablert, men den teknologiske utvikling medførte også økte
krav til teknisk kunnskap utover det
dyktige fagfolk hadde forutsetninger for.
Nærmest som et benkeforslag i Stor
tinget ble en teknisk skole etablert på
verftet i 1854 og skolen hadde sitt tilhold
på området fram til 1939. «Hortens
teknikker'n» ble et begrep innen skipsog maskinkonstruksjon og utgjør i dag
en del av Høgskolen i Vestfold.
Basert på Stortingets skiftende bevilgninger til Marinen bygget man nå opp
den norske orlogsflåten med monitorer,

kanonbåter, torpedobåter, torpedojagere,
mineleggere, og undervannsbåter fram
til 1930 årene. Da var anlegget modent
for modernisering og opprustning. Die
selmotoren hadde dukket opp og verftet
var tidlig ute med vedlikehold og bygging
av disse.
B/N 118 oppsynsfartøyet Fridtjof
Nansen og B/N 119 mineleggeren Olav
Trpggvason fra begynnelsen av 1930
årene og de hurtige torpedojagerne kalt
«Sleipner-serien» dannet opptakten til
leveransene fra det moderniserte verftet
utover i 1930 årene.
Krigen kom og verftet ble underlagt
tysk kommando. Framdriften på repa
rasjonarbeid og nybygging av skip gikk
meget langsomt-på grensen til sabotasje
ble det hevdet fra tysk hold.
2 store torpedojagere og 2 hvalbåter
ble sjøsatt. Torpedojagerne kom aldri ut
av Indre havn under krigen.
Den 23. februar 1945 ble marineverftet
bombet sønder og sammen av allierte
flystyrker. Historien kunne ha sluttet der,
men noen måneder senere brøt freden løs
og på Horten var alle faglige ressurser
inntakt - gjennoppbyggingen startet.
Marinens Hovedverft AS
Verftet ble organisert som eget rettssub
jekt i 1948 og fikk anledning til å bygge
sivile fartøyer hvis det ikke gikk ut over
Marinens behov for reparasjoner og
nybygginger.
4 år etter bombingen ble det sjøsatt en
spesialtanker for frakting av ammoniakk
for Norsk Hydro - B/N 133 Herøya. 2

,9
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Sjøsetting på Marinens Hovedverft, oppsynsskipet Fridtjof Nansen går på sjøen i
5. november 1930.

8
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fartøyer av samme slag fulgte før man
tok steget opp mot større handelsfar
tøyer ved å sjøsette B/N 136 cargolineren
Concordia Star på 6600 tdw. for Haalands
rederi i Haugesund i 1952. Dette var den
siste sjøsettingen fra den gamle fregatt
beddingen.
Ny bedding og noen år senere en stor
tørrdokk til 60 000 tonnere, samt nytt pla
teverksted, motorfabrikk og administra
sjonsbygging dannet grunnlaget for de 75
byggenummerne og 123 hovedmotorene
som ble levert fram til nedleggelsen av
verftet i 1986.
Skipstypene varierte etter redernes
behov og teknologiens utvikling. Verftet
var nå inne på det samme markedet som
de andre skipsverftene.
Det ble bygget 3 cargolinere på 6 600
tdw. og 6 tankskip på 19 000 tdw. for nor
ske redere i 1950 årene.
Marinens flåteplan av 1960 fikk en
spesiell betydning for verftet da 5 fre
gatter ble besluttet bygget her. Disse
fregattene kalt "Oslo-klassen" ble levert
i løpet av 1960 årene sammen med 1 shel
terdekker på 6000 tdw., 2 shelterdekker
på 11 000 tdw.,1 tankskip på 19 000 tdw.,
1 tankskip på 52 000 tdw. og 1 tankskip
på 63 000 tdw. samt 2 ferger.
En annen fartøystype som ble utviklet
var et kjøle/fryseskip på 7 000 tdw. Skipet
ble levert i 1968 som B/N 164 Golar Freeze,
samme år som verftet feiret 150 år jubi
leum og ble registrert som A/S Horten
Verft med staten som eier.

Horten Verft
Verftet utviklet i disse årene 2 fartøy
som skulle få stor betydning for ordresi
tuasjonen videre framover. B/N 159 Saga
Sword var en 21000 tdw. bulkcarrier som
ble levert i 1967 og B/N 160 Anco Stream
var en 22000 tdw. parceltanker som ble
levert samme året. Disse skipstypene
passet verftets kapasitet bra. Man kunne
kombinere bygging på bedding og i dok
ken og således få til en god produktivitet
og skipstypene fallt i god smak også hos
utenlanske redere.
1970-årene ble verftets store tiår.
Bulkcarrierne ble kalt «Skottebåtene» og
det ble levert 8 fartøyer av denne typen.
Parceltankerne ble utviklet i forskjellige
størrelser og det ble levert i alt 19 slike
fartøyer.
En serie produktcarrier på 55000 tdw.
ble også utviklet og første skip var B/N 186
Viken Vest som ble levert i 1976 og gikk
rett i opplagsbøya i Drammensfjorden.
Skipsbygging og skipsfart har alltid
vært preget av de store svingningene i

väv wm

v

Intet annet verft i Norge hadde lengre kontinuitet og utvikling enn
Marinens Hovedverft, med leveranser som dampkorvett Nordstjer
nen i 1864.
verdenshandelen og dette fikk nå også
verftet merke. Et halvt år senere ble
skipet solgt til PEMEX og forlot Horten
med navnet Sebastian Lerdo De Tejada.
11 skip ble bygget i denne serien og det
dårlige kontraheringsmarkedet på den
tiden fikk verftet til å gå inn på en større
og større del av eiersiden. Dette viste seg
å være begynnelsen på slutten tross 100%
statlig eierskap.
For fagfolkene på verftet ble imidler
tid leveringen av B/N 193 Depotskipet
Horten til Marinen i 1978 og leveringen
av B/N 199 Kystvaktskipet Senja i 1981
faglige høydepunkter hvor teknologiske
utfordringer stod i kø.
Verftet tok også del i oljealderen
ved å kvalifisere seg til kontraktene
på leveranse av gassmodulen M14 til
Gullfaks A, leveranse av Cooper Rolls
gassturbin til Oseberg og lastebøye til
Gullfaksfeltet. Disse leveransene ble gjort
ide turbulente årene 1984-86 mens trusselen om nedleggelse hang over verftet
og Kongeskipet Norge brant i den gamle
Steindokka.

-

*

Livlig aktivitet ved verftet høsten 1959;fergen Peter Wessel ncermest,
tankskipet Løvdal under utrustning og mt America under ombyg
ging til bulkskip Mofjell.
I dag er det godt å kunne konstatere
at Kongeskipet ble gjennoppbygget på
det gamle verftsområdet og passerte 70
år i god stand og at industriparken som
ble etablert blomstrer med nesten 1000
ansatte fordelt på over 50 forskjellige
firmaer.

En vandring rundt på det gamle verftsområdet i dag er som ågå inn i historien,
Horten Industripark har flyttet inn i
bygningene, men utendørs er det meste
inntakt.
Kilder er bøker, bilder og dokumentet som Ver
vensgruppa på Lokalhistorisk Senter i Horten
jobber med.
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Produkttankeren Norsk Barde (31600 tdw) ble levert fra Horten Verft i 1976 til Norsk Olje AS, Oslo.

Waterweg Fotos
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Per Albert Lund

Hammerfest, som fotografert av Axel Lindahl i 1892, med sjøhus og seilfartøper og dampskipet Nor ved den gamle dampskipskaien.

Lokalrutefarten i Finnmark
Del 1: Tiden fram til 1950
.......
Den 5. mars 1838 gikk hjuldampskipet
?
r
Prins Gustav sm tørste tur i rute fra

alle passasjerer
måtte stå opp klokken 7
r
om morgenen. Fyrdirektør C.Diriks sier
0
1
,
etter en reise i Finnmark 1 1844 at etter
r
at Prins Gustav var satt i fart

Tron eim ti Nor -Norge. Sesongen
varte den gang fra mars t.1 september. I
mars og april gikk skipet bare til Tromsø,
men resten av sesongen helt til Ham,
„ „
°
merfest. 9ar etter at staten startet opp
jr
J
1 •
o xr
de første dampskipsrutene i Sør-Norge
Jf1 . 0°tl°e2!e1t T
og rms ar,
e
01
or^e
sm ørste amps
m e ® e- Pnns
ustai 'ostet
oS P ec10 a01
var et hjuldampskip pa 124 fot bygget
i London med ski og av tre. Seilingene
su e orega iver .u ei en ysearsti .
ipet su e igge iro ora natten og e
lers nar mørket hindret farten. Nord for
in,.
,
.
Tromsø hadde skipet anløp av Skjervøy,
,
..
5
TT
ergsfjor
avi
osse rop og ara
merfest. Det hersket militær disiplin
, , _
,
, , r
om oi
et var opps ag om or om at
ingen matte sna eme rormannen og

kunne fruentimmer og børn flakke ut.
Nu behøve de ikke av frykt for de stygge
bådreiser at holde sig hiemme, og ikke som
tidligere når de måtte ut, sitte i skotten
j oj ,,
,
., .
med vade klær - med angst i hjertet og
o0cTOp i Vnkpr.
W halsen.
Fra 1846 gikk Prins Gustav frem til
Hammerfest 5-6 ganger også i vinterens
|0p pra pg48 strakte seilingene seg fra
midten av februar til midten av oktober.
Fm lg50 We det 14. daglige seilinger
gergen-Hammerfest med Prins Gustav
prjm
og fra 4355 en ukentlig
helårlig rute fra Bergen til Hammerfest.
c °i
+
™ *-ci*j
Sa langt var Øst-Fmnmark uten damp, . r
, ,
r
-nor-, -n
skipsforbmdelse men fra april 1853 gikk
hjuldamperen GpIZer i rute Tromsø-Vadsø
,
... , .
r
hver 14.dag i tiden fra april til august.
p)et skup e imidlertid ennå gå nesten
en mannsa|der før Øst-Finnmark fikk
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,
,. r , . , ,
remilære
skipstorbmdelser
oesa omvm
.
A7. .
r 1-tvt 11
teren. Vmterseilmger torbi Nordkynn og
„
pa Østhavet var regnet som noe nær en
,. ,
„ ,
.,
umulighet pa denne tiden.
Statens dampskipsfart omfattet på
de( meste g skip Qg ,0 reserveskip Sta.
,en fant imi(Jlertid sin rutefart kostbar
,
og lite tidsmessig og ønsket a trekke
&
, & f .
.,
seg ut °g overlate rutefarten til private
interesser. På 1860- og 70-tallet ble det
stiftet lokale dampskipsselskaper både på
Vestlandet og i Nord-Norge både på Hel
geland og i Salten og i 1867 ble Tromsø
Amts Dampskibsselskap (TFDS) stiftet,
Private overtar kystrutene
Det Bergenske Dampskibsselskap (BDS)
var stiftet i 1851 og Det Nordenfjeldske
• ion
Dampskibsselskap (NFDS) i 1857. Etter
,
,
.
hvert tok disse to redenene over statens
ruter til Nord-Norge (kystrutene). Sta
,
, . „
, .
tens dampskip Ægir gikk sm siste tur
fra Trondheim til Hammerfest 31.mai
1865. BDS og NFDS tok fra juni til med

en 8-daglig rute Trondheim-Hammerfest
i tiden februar til august og 14-daglig rute
resten av året. Skipene som nå ble satt inn
var skruedampskip og hjuldampskipene
forsvant mer og mer fra rutefarten.
Fra 1868 utførte BDS og NFDS i
samseiling en 8-daglig rute HamburgBergen-Tromsø hele året. I 1869 måtte
lasten fremdeles omlastes i Hammer
fest, hvor Nordstjernen og Nidelven
gikk videre til Øst-Finnmark. Etter
anmodning fra Tromsø og Hammerfest
Handelsstandsforeninger ble fra 1870
også Øst-Finnmark med i hovedruten i 9
måneder av året uten omlasting. Denne
hovedruten ble gjennom årene mest
kjent som «1-ruten».
Fra 1875 satte selskapene også igang
en ny rute Kristiania-Hammerfest, kalt
«2-ruten», og i 1884 overtok de i felles
skap Krohn-linjens skip med en rute
Kristiania-Vardø, senere Vadsø. Denne
fikk betegnelsen «3-ruten».
Mens statens ruter i 1859 hadde anløp
av 7 steder i Finnmark fram til Hammer
fest og med korrespondanse til 11 steder
i Øst-Finnmark, hadde Nordenfjeldskes
og Bergenskes kystruteskip i 1882 anløp
av Loppa, Bergsfjord, Øksfjord, Hasvik,
Hammerfest, Rolfsøyhamn, Havøysund,
Måsøy, Gjesvær, Honningsvåg, Kjelvik,
Repvåg, Kistrand, Sværholt, Lebesby,
Kjøllefjord, Skjøtningberg, Sandfjord,
Mehamn, Gamvik, Finkongkjeila, Vagge,
Berlevåg, Båtsfjord, Makkaur, Syltefjord,
Havningberg, Vardø og Vadsø.

Lokale initiativ
til privat dampskipsfart
Også i Finnmark ble det av lokale interes
ser gjort forsøk på å etablere lokalrute
fart. Kjøpmann Herman R. Klæbo Dahl
i Vadsø satte i 1868 inn D/S Varangeren,
levert samme år fra Fabriken ved Nidel
ven, i rute på Varangerfjorden med en
ukentlig rute fra Vadsø til Syd-Varanger
og Nyborg. I Hammerfest arbeidet Inter
essentskapet Hammerfest Dampskibssel
skap for å kontrahere et dampskip for
rutefart på Altafjorden til avlasting for
kystskipene som dermed i hovedruten
kunne bli hurtigere og mer regelmes
sige. Skipet, som fikk navnet Nor, var
på 158 brt. og ble levert fra Trondhjems
mek.værksted og begynte sin fart på
Altafjorden 9.november 1870. Ruten
fikk et statstilskudd på 4 000 spesiedaler,
men driften gikk likevel dårlig og i juli

1872 måtte selskapet innstille driften og
overlate både skipet og ruten til NFDS.
Nor fortsatte nå sin rute med to turer
pr. uke fra Hammerfest til Alta samt til
fiskeværene i Vest-Finnmark under lod
desesongen. 11871 kjøpte handelshuset
H.8jN. Schanche i Tana D/S Fram og satte
det inn i rute på Tanafjorden med kor
respondanse i Gamvik og Berlevåg med
kystrutene. Fram trafikkerte denne ruten
i seks år før rederiet ga opp. Farten på
Tana ble i 1878 overlatt til D/S Sandefjord,
eiet av et rederi i byen med samme navn.
Men alt i oktober samme året havarerte
skipet i Vardø havn under uvær. Vraket
ble solgt på auksjon og overtatt av TFDS
som etter reparasjon ga skipet navnet
Malangen.
Postruten på Tanafjorden ble på ny
overtatt av NFDS og BDS, som ifølge
kontrakten var forpliktet til å anløpe
et sted i bunnen av fjorden. Derved ble
Stangenes et anløpssted for kystskipene.
Det mest langvarige lokale tiltaket sto
Laurits L. Brodtkorp, Vadsø for sammen
med A. Brodtkorp, Vardø. Etter at Va
rangeren hadde forlist året før ved Indre
Kiberg, anskaffet de i 1876 et nytt damp
skip som fikk navnet Varanger og som
ble satt i fart på Varangerfjorden. Skipet
utførte sine ruter på Varangerfjorden
helt til de ble overdradd til Finmarkens
Amtsrederi i 1916.
Bortsett fra disse spredte forsøkene
lyktes det ikke før godt inn i det 20.år
hundre å etablere noen varig rutefart i
Finnmark på lokale eierhender. Med de
stadig skiftende konjunkturene i fiskeri
næringen klarte fylkets eget næringsliv
ikke å reise nødvendig kapital som var
så stabil at den kunne utvikle et pålitelig
sjøveis lokalrutenett.

*

NFDS og BDS går inn i
lokalrutefarten i Finmarkens
amt
Det var på denne tiden betydelig mis
nøye med at kystrutene, som seilte fra
Hamburg og Kristiania, hadde så mange
anløp underveis at seilingene tok svært
lang tid og hadde vanskeligheter med å
holde ruten. I 1872 overtok NFDS som
nevnt dampskipet Nor på Altaruten og
oppfordret BDS til å sette inn et ligne
nede skip for fart på Porsangerfjorden og
Laksefjorden slik at kystskipene kunne
konsentrere seg om hovedrutene. I Finn
mark nyttet BDS den første tiden skipet
Thor (bygd i 1867) På denne måten ble
altså rederiene NFDS og BDS, som drev
kystrutene, også engasjert i lokalfarten
i Finnmark. Anløp av dampskipene ble
etter hvert en nødvendighet for opp
rettholdelse av fiskeværene i Finnmark
og i 1873 foreslo amtmannen at et eget
dampskip skulle settes inn i rute i tiden
mars til september fra Hammerfest til
Sørøy, Ingøy og Rolfsøy og videre østover
til Kistrand i Porsangerfjorden. Også
dette var begrunnet med at kystskipene
da kunne sløyfe de lange avstikkere til
øyene og inn Porsangerfjorden. Fra 1879
fikk BDS/NFDS foruten Altaruten også
konsesjon på Vest-Finnmarkruten hvor
først d/s Nordland (bygd i 1865), ble be
nyttet, men i 1894 erstattet av D/S Kong
Epstein. Dette skipet var bygget for NFDS
ved Trondhjems mek. Værksted i 1872
og var på 303 brt. Skipet ble først nyttet
i lokalfarten som selskapet sammen med
BDS drev i Lofoten fram til Vesterålske
overtok konsesjonen der i 1894.
Bergenskes og Nordenfjeldskes lokal
ruter i Finnmark hadde som nevnt liten
konkurranse fra lokale selskap. Imidler-
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Dampskipet Varanger hle bpgd 1876
ved Trondhjems mek Verksted
for lokalfart i Varanger.
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D/S Nor kom fra TMV i 1870 for lokalru
tefart på Vest-Finnmark.
tid var det flere andre rederier sørpå som
til tider utgjorde en følelig konkurranse.
11871 startet Krohn-linjen i Bergen fart
hver B.uke Bergen-Hammerfest og delvis
fram til Vadsø med skipet Michael Krohn.
I 1873 og 1876 utvidet de ruten med
President Christie og Jonas Lie. Selskapet
hadde samseiling med Nordlandskes John
Schøning. Fra 1878 ble Krohn-linjens skip
overtalt av Bergenske Nordlandske D/S
som i tillegg til disse skipene hadde Ole
Bull. Det ble utført seilinger HamburgFinnmark og Kristiania-Vardø.
I lokalfarten ble rederiet O.B. Søren
sen, Arendal i 1885 tildelt postkontrakten
for Altaruten. Den gamle dampbåten
Dannebrog, som selskapet hadde nyttet
som transportskip og hvalfanger, ble satt
inn i ruten og omdøpt Alten, men viste
seg snart å være helt uegnet til formålet
og fra november 1886 var Nor tilbake i
ruten igjen.
Lokalrutene som NFDS og BDS utførte
i Vest-Finnmark var ingen god forretning
og det var stadig kniving med departe
mentet om størrelsen på statstilskuddet
som ble ytet til disse rutene. Når kontrak
tene med staten likevel ble fornyet år for
år, kan nok en årsak være at rutene også
ga lastetilgang til selskapenes kystruter.
Fra statens side var de også viktige som
postruter. Etableringen av Hurtigruten
Trondheim-Hammerfest i 1893 på
skyndte også utvidelse av lokalrutene i
korrespondanse med denne. I 1894 ble
Vest-Finnmarkruten skilt ut som egen
lokalrute til fiskeværene øst og vest for
D/S Kong Epsteinfra 1871 ble i 1894 satt
inn i lokalrutefarten i Finnmark og skulle
her få et langt liv, senere under navnet Ingø.
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Hammerfest (Sørøya, Ingøy, Måsøy og
flere steder på Magerøya) og betjent av
Kong Epstein. Også rutene på Porsanger
og Laksefjord ble overdratt til NFDS og
BDS i fellesskap og betjent vekselvis av
selskapenes lokalskip.
Haalogalands Dampskibsselskap,
Harstad trafikkerte deler av Vest-Finn
mark og særlig Porsanger og Laksefjord
i årene 1892-94 med skipene Heimdal
og Viking, som egentlig var kombinerte
agn- og slepefartøyer med en proviso
risk passasjerinnredning. Heimdal gikk
deretter over i rutefart på Tanafjorden
hvor den fortsatte helt fram til 1910
da postruten på Tanafjorden på ny ble
overtatt av NFDS. Denne ruten gikk fra
Vardø til Mehamn.

Et nytt århundre. Optimisme
og ny tonnasje til lokalfarten
Ved inngangen til det 20.århundre var det
oppgang i fiskeriene. Etter 1905 ble også
de første fiskefartøyene utstyrt med mo
tor, noe som var et stort fremskritt. Den
positive utviklingen i næringslivet krevet
også ny tonnasje i lokalrutefarten, som
hadde en flåte av eldre skip, som trengte
opprusting/nybygging. Lokalfarten var
fremdeles vel forankret hos trøndere
og bergensere med unntak av Varanger
og Tanafjorden, seiv om Vesterålske var
kommet med i kyst- og hurtigruten.
I 1906 erstattet NFDS gamle Nor med
nybygget D/S Alten. Nor ble reserveskip
inntil den ble solgt i 1915. NFDS hadde
dermed startet et nybyggingsprogram

i|ft.g|fe-1ll&ffiffiro

.

som skulle skaffe ny og moderne tonnasje
i lokalrutene og i 1910 ble ytterligere to
nybygg levert; D/S Tanahorn på 326 brt.
til Tanaruten, som selskapet på nytt had
de overtatt samme år, og D/S Sørø på 492
brt. til Vest-Finnmarkruten. Sørø var ved
leveringen landets største lokalruteskip.
Alten og Sørø ble bygget ved Trondhjems
mek.værksted mens Tanahorn ble bygget
ved Nylands Verksted, Christiania. BDS
trakk seg endelig ut av lokalfarten i 1909.
Nordenfjeldskes 3 nybygg signali
serte klart at selskapet fortsatt satset på
lokalfarten i Finnmark. Men blant finn
markingene vokste det nå gradvis frem
et sterkere ønske om seiv å få hånd om
lokalfarten. På amtstinget i 1909 ble det
nedsatt en komite for å undersøke mu
ligheten for dannelse av et Øst-Finnmark
Dampskipsselskap. Omtrent samtidig
ble det gjort forsøk på å stifte et lokalt
dampskipsselskap i Vest-Finnmark, der
konsul C.Robertson i Hammerfest var
en av hovedaktørene. Det var særlig
på strekningen Hammerfest-Skjervøy
man var misfornøyd med rutefarten.
Amtmann Urbye støttet dette tiltaket
og uttalte at
kravet på eget lokalskip for Vest-Finn
marken kan efter min mening ikke lenger
awises og det gjelder at det kommer så fort
som mulig. At amtstinget bør yte den hjelp
som det kan til at denne rute overtaes av
et finnmarks selskap sier seg seiv. Det er
kanskje nu ennu sterkere oppfordring til
det enn ellers, dels fordi det har interesse at
nettopp den rute styres fra Finnmark, dels

i
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Tanahorn ble levert fra Nylands Verksted i 1910 til NFDSfor lokalrutefarten i Finnmark.
fordi det særlig nu vil være av betydning å
få dannet et finmarksk lokalselskab så man
kunne få erfaring om sammes virksomhet.
Jeg går nemlig ut fra at man bør ta under
’
5 . ,
.
alvorlig overveielse opprettelse av et
amtskommunalt selskap når kontraktene
med Nordenfjeldske om lokalfarten i Vestfinnmarken og Tanaruten løber ut.

selskapet D/S Brynilen på 316 brt. fra
Mjellem & Karlsen, Bergen. I juli 1915
kjøpte vestfinmarkens Dampskibsseli u
» , Trr.c .
, .
,,,
skab ogsa NFDS sitt skip D/S Alten og
, A,
,
.
.
owrtok Altaruten. Amtmannen foreslo
na opprettelse av en komite til utredning
av den fremtidige ordning av lokalfarten

i Finnmark. Forslaget ble vedtatt og komiteen nedsatt 1.3.1915. Nordenfjeldske
ønsket etter dette å trekke seg ut av lo
kalfarten i Finnmark etter mer enn 40 års
virke og det kom i gang forhandlinger om
overtakelse av selskapets lokalruteskip.

Dette vant gehør også i Stortinget som
28.11.1911 bevilget et statsbidrag på
kr.35.000 og samtykke til Vestfinmarkens Dampskibsselskab til bygging
av nytt skip og overtakelse av ruten
Hammerfest- Skjervøy fra 1.7.1912. I
august samme år overtok det nystiftede

I

ji j i

Nesten hele Finn
marksflåten til Norden
fjeldske og Bergenske
rundt 1915, liggende i
Hammerfest. Fra ven
stre ligger Nor (1870),
Alten (1906), Sørø
(1910) og Kong Eystein
(1871).
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Flaggskipet Sørø ved kai i Bosekop i Altafjorden med full flagging i anledning befaring av Stortingets Vei- og jernbanekomite.

Amtsrederi 1916
I arbeidet med forslag til nytt ruterederi
hadde komiteen særlig beskjeftiget seg
med spørsmålet om selskapet skulle
dannes som et aksjeselskap etter modell
av Troms Fylkes Dampskibsselskap eller
som et rent fylkeskommunalt selskap
etter modell av Nordre Bergenhus Amts
Dampskibe, og man ble stående ved det
siste alternativet. Det ble nå utarbeidet
forslag til budsjett og lover for det nye
selskapet. På ekstraoidinært amtsting
i Alta 14.7.1915 ble opprettelsen av
Finmarkens Amtsrederi vedtatt. Amt
Finmaikens Amtsrederi vedtatt. Amtstinget
stinget behandlet
behandlet også
også spørsmålet
spørsmålet om
om
plassering av rederiets hovedkontor og
Hammerfest ble vedtatt med 16 stemHammertest ble vedtatt med 16 stemmer mens 12 stemte loi Vardø. Man tok
sikte på å starte driften 1.7.1916. Under
lorhandlingene med NFDS om overtakelse av lokalskipene, ønsket man ikke
å ovei ta D/S Kong Epstein, som nå var
et nokså gammelt og uhensiktsmessig
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skip, men Nordenfjeldske satte som vilkår
for å seige de nye skipene til amtet at

Fra Brodtkorp, Vadsø:
D/S Varanger, byggeår 1876 113 brt.

°§så hun skulle overtas' °§ slik ble det

Jernskip Kjøpesum kr. 35.000.-.
Trondhjems Mek. Verksted.
Varanger og Tanahorn ble
registrert i Vardø, de andre i
Hammerfest.

SelskaPet overtok disse skipene:
kra NFDS.
D/S Sørø, byggeår 1910, 492 brt. Kjøpesum kr. 250.000.-. Trondhjems
Mek. Veiksted
D/S Tanahorn, byggeår 1910, 326 brt.
Kjøpesum kr. 180.000 Nylands
Verksted, Oslo
D/S Kong Epstein, Byggeår 1871, 303 brt.
jernskip Kjøpesum kr. 70.000.-.
Bygget ved Trondhjem Mek.
Værksted
tra vest-tinnmarK u/b\
D/S Alten, byggeår 1906, 259 brt. Kjøpesum kr. 125.000.-.Trondhjems
Mek, Verksted
D/S Brpnilen, byggeår 1912, 316 brt. Kjøpesum kr. 150.000. Mjellem &
Karlsen, Bergen.

pet var et langStrakt og værhardt rute
område som de 6 amtskipene betjente.
Finnmark fylke utgjør mer enn 48.000
kvadratkm og er på størrelse med Ro
galand, AgderfYikene, Telemark, Østfold
og Vestfolds samlede areal. Fra Brynilen
i Loppa i vest til Hornøya øst for Vardø
er
ca 37Q km 0g fra Kautokeino i sør
til Knivskjellodden på Magerøya (ved
Nordkapp) i nord er det ca. 330 km. Fylket
wmw
er tynt befolket med en gjennomsnittlig
befolkningstetthet på ca.1.5 innbyggere
pr kvadratkm. I 1935 hadde fylket 197
regulære ruteanløp, svært mange av dem
til bygder som manglet kai og der anløpet
måtte skje ved bording til ekspedisjons
båt enten det var en fin sommerdag eller

i kuling og snødrev i mørketiden. Så det
manglet knapt på utfordringer for det
nye selskapet og de mange på sjø og land
som hadde sitt arbeid i rederiet.
Kaptein Axel Aarøe ble ansatt som
administrerende direktør i rederiet. Han
var født i Grimstad i 1866 og var utdannet
fra sjøkrigsskolen i Horten. Han hadde
fartstid i NFDS som styrmann og kaptein
fra 1903 og hadde bla. seilt på selskapets
d/s Nor i lokalfart i Finnmark.
Selskapets administrasjon var fra star
ten av svært beskjeden med 5 personer
og holdt i de første år til på rom nr. 21 på
Tora Jansens hotell i Hammerfest.
29. juni 1916 tyvstartet D/S Kong
Epstein i rute fra Hammerfest for det
nye rederiet. Selskapet valgte skorsteinsmerket til Vest-Finnmark D/S med gul
skorstein og sort topp.
Ruteopplegget var stort sett som
tidligere: Skjervøyruta 1 tur pr uke (D/S
Brpnilen), Altaruta 2 turer pr.uke (D/S
Alten), Vest-Finnmarkruta 2 turer pr uke
(D/S Kong Epstein og D/S Sørø), Tanaruta
2 turer pr uke (D/S Tanahorn) og Varangerruta 3 turer pr uke (D/S Varanger).
Folk i Finnmark så naturligvis på det
nye rederiet som sitt selskap og det kom
mange søknader til direksjonen om nye
°§ hyppigere anløp, men tidene var
vanskelige også for det nye selskapet

i
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FFRs Alta ved kai i Vadsø på 30-tallet i selskap med et Nordenfjeldske-skip
og Trondheims-håten Sigrid. Postkort.
0g <<cje økonomiske forhold medfører at
yjses resignasjon» som det het i
mange av svarene fra selskapet, som
også stadig måtte søke om ekstraordinære statstilskudd p.g.a. de stigende
priser under 1. verdenskrig.

MellomkrigStiden (1918-40)
Begynnelsen av 20-årene var generelt
økonomisk vanskelige år, noe som også
rammet selskapet. Fraktsatsene ramlet
nedover, hyrene måtte settes ned og
Hgt var storstreik i kyst- og lokalfarten.
Selskapet måtte nøye seg med åha 5

.
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skip i drift. Samtidig var to av skipene
omkring 50 år gamle og det var et klart
behov for modernisering enten ved nybygg eller ombygging, uten at finansene
kunne gi rom for store investeringer.
I 1922 ble likevel Varanger ombygget,
men den forliste i sterk frostrøyk ved
innløpet til Bugøynes 28. november
samme året. Skipet Partagas (ex. Otto
Sverdrup) ble innkjøpt høsten 1922 og
fikk navnet Renø. 1 1923/24 ble Ingø (ex
Kong Epstein, omdøpt i 1922) ombygget
ved Baklandets verksted i Trondheim. I
mellomtiden ble Indtrønderen, Nauma
og Haalogaland innleid.
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Hammerfest i midnattssol engang mot slutten av 30-tallet. Til venstre ligger hospitalskipet Viking og ved dampskipskaien hurtigruteskipet
Finmarken (1912) sammen med Sørøp og trolig Brpnilen.
SKIPET NR. 2 - 2010

"|

5

yr
4
A

J
,/
*

*
f*//
jr *
•*&*
Sarnes» *
i

* .
JS'

.
SjS&*

MR .

**

Æ?

.... MX hl
## W.
uh0lrnen *
- • Bakfjord
.,*'n

—
.Porsangvik
frlnmll*

f'

*^9

x

• slotten ,
c, fy

V \ '°Sv
VvW

AcvO^

-Revn^hamn 0 "1

r/

«Koke'v

.Sltamsoy
«IndreSortvik * Ki®s
Jgj

Skjøtinberg •
</
-

o

«OksevAg T f d . •
"W,
» ,
*/\äfål !ort<
Ra)0rl1 *

'4%

$€

Mehamn *

*

‘Bertevåg
-Maklcaur
• Makkaursandfiord (Kälfjord)
t2B

Langfjordne*.

.Gulgofjord

flHp'
Vam esel*
e<#
W
• St.Torskefjord
SSp
JN
jr
»Bekkarfjord
v
• "- •
fe,
#
•Lebesby
T°rtiop«
%v
• Ifjordbotn

* HäVm"9to'9
Nordfjord* '• Hamna i Syltefjort

• Ytre Kibergi
# Indre Kiberg
• Komagvær
.

-fe

>Breme
,
. .
„
Leirpollen

«Kunes

X %

• VARDØ

av x,
\x x
Gomitak.»-'» %
Karleboln*
*

.
-v\
\
V*
‘fe,
*

«Skallel»

g

Hestnes (Børselv)

K

y
Q

%

°*

.Lilte-Lwresfjwd
• , »SUerresljord

A »^

''
JÉHkv
Sk.

W.Bugøyfir^"1

Omnb*l

Anløpsstedene til Finnmark Fplkesrederi på 1930-tallet.
1 1926 ble navnet på selskapet endret
til Finnmark Fylkesrederi. Samtidig fikk
noen av skipene sine navn fornorsket i
samme stil; Sørøp, Ingøp, Renøp og Alta.
Mellomkrigstiden var i det hele vanskelig for selskapet p.g.a. den alminnelige
økonomiske depresjon og de vanskelige
omsetningsforholdene for fiskeprodukter
fra Finnmark, særlig ved at salget til
russerne hadde stoppet opp etter omveltningene i øst. Selskapet slet også med
konkurranse fra kystruterederiene som
opptok mange nye anløp til lave rater. I
1927/29 måtte hyrene settes ned og det
var fortsatt bare 5 skip i drift. Selskapet
henstilte jevnlig til Stortinget om økt
statsbidrag.
Bygging av ny tonnasje hadde vært
tema i selskapet ien årrekke. I 1932
hadde man disponibelt kr.115.000 i bankinnskudd mens et nytt skip var kalkulert
til kr. 350.000.-. Rederiet tenkte seg et
motorskip på om lag 120 fot for dagfart.
Det ble bedt regjeringen om assistanse
til byggelån, men så langt uten resultat.
For å bedre ruteholdet i noen grad ble
det innleid flere motorkuttere for bygderuter i Tana, Porsanger/Laksefjord,
og på Altafjorden ble det i 1931 opprettet
en bygderute med korrespondanse på
Isnestoften med lokalskipet i Altaruta.
Ved begynnelsen av 30-tallet hadde
veibyggingen i Finnmark nådd så vidt
langt at det var satt igang rutebiltrafikk
både på strekningen Hammerfest-PorJ 6
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sanger-Alta og Vadsø-Tana. For rederiet
aktualiserte dette spørsmålet om man
skulle engasjere seg i denne delen av
samferdselen. I 1935 satte direksjonen
ned et 3-mannsutvalg for å utrede fylkesrederiets deltakelse i rutebiltrafikk
i korrespondanse med sine skipsruter.
Alt i 1934 hadde man investert kr. 2.000
i aksjekapital i A/S Kvalsundferjen, som
ga bilfergesamband mellom fastlandet og
Hammerfest på Kvaløya.
Turiststrømmen til landsdelen var
såvidt begynt og rederiet satte i 1935 inn
flaggskipet D/S Sørøp ien turistrute om
sommeren fra Honningsvåg til Hamnbukt i Porsanger med korrespondanse
videre med rutebil til Karasjok og Hammerfest. Ruten var særlig innrettet mot
turister som ankom Honningsvåg med
nordgående hurtigrute. Det var overnatting i Karasjok og på Skaidi og den tredje
dagen gikk turistene ombord i sørgående hurtigrute i Hammerfest. Denne
turistruten fortsatte hver sommer fram
til krigen i 1940.
Selskapets første direktør, Axel Aarøe,
hadde nådd aldersgrensen i 1935 og som
ny direktør ble ansatt Sverre Vernø. Ettersom konjunkturene bedret seg i siste
halvdel av 30-årene, fant selskapet endelig økonomisk anledning til å iverksette
flere av de tiltak som i lang tid hadde vært
ønskelige, men som så langt ble hindret
av den anstrengte økonomien. I 1936
dro direksjonens formann og adm.dir.

på studiereise til Sogn og Fjordane for å
orientere seg om Fylkesbaatane sine nye
motorskip. Rederiets første motorskip
og første nybygg ble tinget hos Trosvik
verksted, Brevik til en kostnad av kr.
250.000.- Skipet var på 95 fot, 178 brt. og
ble overtatt 1.april 1938 under navnet
M/S Hornøp. Rutene kunne nå for før
ste gang trafikkeres med 6 skip. Videre
kunne selskapet på nyåret 1938 overta
nytt administrasjonsbygg i Hammerfest
som også inneholdt ekspedisjonslokaler,
bilverksted og garasjer samt eget vaskeri.
Rederiet var nå også kommet så langt
at det ønsket å overta rutebiltrafikken
i fylket og Stortinget gjorde 9.april 1937
vedtak om at fylkesrederiet også etter
hvert skulle overta all bilrutetrafikk i
Finnmark. Alt fra l.juli samme år over
tok dermed rederiet materiell fra Brø
drene Isaksen i Karasjok og A/S Bilbuss,
Hammerfest med i alt 7 motorvogner for
bilrute Hammerfest-Porsanger-Karasjok.
Etter forslag fra fylkesmannen ble navnet
på selskapet dermed samme året endret
til Finnmark Fylkesrederi og Rutesel
skap (FFR)
Forbedring av mannskapsforholdene
ombord var et mye diskutert tema på
denne tiden og det ble iverksatt en
nyordning med at 2. styrmann, 2. maskinist og loser skulle spise i salongen
sammen med øvrig skipsbefal. Videre
ble det innredet messe for mannskapet,
Mannskapsbekvemmelighetene på de
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Stille morgen i Vardø, Tanahorn ved kai sammen med hurtigruteskipet Richard With (1909). Foto fra Norsk Folkemuseum
eldre lokalrutebåtene hadde så langt vært
svært kummerlige. Matrosene bodde i
ruff og fyrbøterne i tremannslugarer. De
spiste og sov i samme rom. Prinsippet
ved skipsinnredningen hadde vært at det
som ble til overs når alle andre formål var
ivaretatt, ble delt opp i mannskapsrom.
Forbedringene som nå etter hvert kom,
var nærmest som en overgang fra natt til
dag, som en fagforeningsmann i rederiet
uttalte. Finnmark Fylkesrederi var det
første lokalrederi som innførte opptje
ning av fritid og avspasering, en ordning
som senere ble innført i lov om arbeidstid
på skip fra l.juli 1939.
11939 drøftet direksjonen spørsmålet
om også å overta Kvalsundfergen, men
selskapet ønsket fremdeles ikke å enga
sjere seg i denne virksomheten.
I september 1939 startet 2.verdenskrig
og mørke skyer kom på nytt inn over
landet. Skipene måtte krigsforsikres, fikk
nasjonalitetsmerke på skipssiden og det
ble snart nødvendig med ruteinnskren
kinger p.g.a. drivstoffmangel. D/S Renøp
var første fartøy som ble lagt opp.

Hornøp var selskapets første motorskip,
levert i 1938 fra Trosvik Verksted i Brevik.

Krig og forlis (1940-45)
g.april 1940 kom krigen til Norge og dette
fififi raskt betydning også for FFR. Det
file fraktforhøyelser og lønnsendringer
som f0lge av krigsrisikotillegget. Om
sommeren deltok flere av rederiets skip
i transport sørover av awæpnede norske
styrker fra Garnisonen i Sør-Varanger.
p)et ble etter hvert også for FFR en seilas
i utrygt farvann med miner, krigsskip og
fiy som truet også lokalfarten. Flere av

skipene ble rekvirert av tyskerne. Sørør?
ble alt i januar 1941 rekvirert for et halvt
år. Renøp ble også overtatt og ikke frigitt
før krigens slutt. Nybygget Hornøp var
også i tysk tjeneste helt til det forliste i
november 1944 ved Omgang,
Palandsiden var veien Hammerfest Alteidet i Troms ferdig og etter forhand
linger med veisjefen i Finnmark overtok
fylkesrederiet 5.mars 1941 konsesjon og
materiell fra Aha Bilruter.
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Høsten 1941 kom krigen brått nærmere også i Finnmark. 12. september
kom hurtigruteskipet Lofoten under
angrep fra en ubåt på Øst-Finnmarka
men unnslapp så vidt å bli truffet. Samme
dag ble Tanahorn angrepet av en ubåt
ved Berlevåg, også den uten å bli truffet.
Verre gikk det med Vesterålskes Richard
With som 13.september ble torpedert og
senket ved Rolvsøy i Måsøy. 17.oktober
ble Vesterålen senket ved Nuvsvåg i Foppa
med store tap av liv. Etter dette fant
hurtigruteselskapene det ikke lenger
försvarlig å trafikkere Finnmark, Tromsø
ble snuhavn og den såkalte erstatningshurtigruten kom i stand mellom Tromsø
og Vardø/Vadsø. Dette var en rute som
utførte en livsviktig funksjon for Finnmark helt frem til tvangsevakueringen i
1944 og under svært vanskelige og farlige
forhold. FFR sine skip Alta og Tanahorn

K1

..

> rf
utførte fra januar 42 til februar 44 vekselvis sine lokalruter og en langrute
mellom Hammerfest og Kirkenes som en
videreføring av erstatningshurtigruten.
Men den 19. januar 1942 gikk det
galt med rederiets største skip, Sørøp,
som i Faksefjordruta avgikk fra Honningsvåg kl. 0830 mot Sværholtklubben
ytterst i Faksefjorden. Skipet ble ført av
Peder Bang, senere mangeårig direktør
i selskapet. Ved oppankring i Sværholt
for bording kl 1025 ble skipet angrepet
av en ubåt i overflatestilling som kom
rundt Sværholtklubben. Uten varsel
satte den på 6-700 meters avstand igang
beskytning av Sørøy hvis navn og nasjonalitetsmerke måtte være godt synlig fra
ubåten. Akterskipet på Sørøy ble straks
rammet av to skudd og kom i brann.
Noen klarte å komme seg i livbåtene på
styrbord side mens flere måtte hoppe

,, .i

. k

Brpnilen ved kai i Hammerfest under
krigen, gråmalt, men tilspnelatende uten
verken bevæpning eller nasjonalitetsmer
ker. Kan noen gi en forklaring pä dette?
Foto fra www.goggen.net
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i sjøen. Etter at alle var kommet i land
sto skipet i lys lue men sank først neste
morgen. Sørøp hadde en besetning på 21
mann, 2 postfunksjonærer samt 7 norske
og 9 tyske passasjeren Mange var hardt
såret og fikk førstehjelp av en tysk lege
som var med skipet. Om kvelden gikk
redningsskøyta fra Sværholt til Honningsvåg med de reddede om bord. To
hardt skadde døde likevel underveis til
sykehuset; postekspeditør Reidar Han
sen og passasjer Ivar Pedersen fra Godvik
i Faksefjord.
Bare få dager senere, 30.januar var
ulykken på nytt ute. Fylkesrederiets D/S
Ingøp avgikk fra Måsøy kl 1145 i Indre
Vestfinnmarkruta mot Ryggefjord. Det
var frisk sydostlig vind, kulingbyger
og 13-14 kuldegrader. Passasjerene var
beordret til åta på redningsvester. Det
lurte farer både fra drivende miner og fra
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Finnmark fikk føling med kamphandlinger for alvor fra høsten 1941. Her er Sørøp med nasjonalitetsmerking;
skipet hle senket i januar 1942.
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Brpnilenfra 1912 slik den ble modernisert like før krigen
u-båter. Like før kl 1200 kom to kraftige
støt mot skipet som la seg over til babord.
Deretter fulgte en kraftig eksplosjon.
Eksplosjonen fant trolig sted fremme
i skipet på styrbord side mellom tredjeplass og forrommet. Begge livbåtene
var försvunnet og i løpet av få minutter
var skipet sunket og bare vrakgods fløt i
sjøen. Skipet gikk ned med baugen først
og sank så fort at de som hadde kommet
seg opp på promenadedekket, rauset
nedover dekket og i sjøen i det samme
fartøyet sank. Det gikk 30-40 minutter
før to skøyter kom frem til stedet og
plukket opp de overlevende som hadde
klamret seg til vrakgods og flåter. 7 overlevde forliset mens 16 omkom.
Rederiet sto nå tilbake med bare 3
ruteskip og kuttere og ishavsfartøyer ble
nyttet for å opprettholde en viss rutedrift
for post, passasjerer og forsyninger til
distriktsbefolkningen i fylket. Fram til
tvangsevakueringen høsten 1944 var i
alt 25 skøyter og ishavskuttere av ulik
størrelse involvert i denne farten og
gjorde en uvurderlig innsats til beste for
lokalbefolkningen i Finnmark.
14. februar 1944 ble selskapet ram
met på nytt, denne gang under russisk
flybombing av Hammerfest. Brynilen ble
senket ved kai klar til avgang og Tana-

Foto via Alf J Kristiansen

horn, som lå for anker i havnen ca. 100 m
fra kai, fikk naglesvikt og sank, men ble
hevet en måned senere. Ingen menneskeliv gikk heldigvis tapt denne gangen.
Vraket av Brpnilen ble først fjernet i 1947
og slept til Saragammen på Kvaløya. Her
lå den til først på 50-tallet. Et forsøk på
ombygging til lastefartøy strandet p.g.a.
store kostnader og skipet ble hugget opp.
Høsten 1944 gjennomførte tyskerne
en tvungen evakuering av hele Finnmarks befolkning og i løpet av kort tid
ble hele Finnmark vest for Tana nedbrent og befolkningen evakuert samtidig
som byene i Øst-Finnmark ble bombet.
Krigsskadde Tanahorn og Alta lå nå ved
verksted og Renøy og Hornøy var rekvirert av tyskerne til evakueringen og all
—

—

ordinær rutefart var opphørt. Tanahorn
ble først slept til Tromsø i mars måned og
i oktober videre til Brevik for oppussing
og reparasjon.
Selskapet nyeste skip; M/S Hornøp
forliste i tysk tjeneste utenfor Omgang
3.november 1944. Skipet var på vei fra
Hammerfest til Berlevåg for å hente
tvangsevakuerte da hun med 10 knops
fart rente på et undervannsskjær øst for
Sletnes fyr. Skadene var store og skipet
ble forlatt og drev av og sank på dypt
vann neste dag.
Renøy forlot Hammerfest 10. februar
1945 med evakuerte og tre dager før var
fylkesrederiets bygninger av de siste som
ble brent og jevnet med jorden. Bare byens gravkapell sto tilbake.
—

—

“

—

~

—

Både Tanahorn og Brynilen ble senket under
russisk flyangrep 14. februar 1944; Tanahorn
låfor anker og sank på grunt vann, men ble
hevet utpå våren og slept til Tromsø.
Foto fra www.goggen.net
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Gamle Renøyfra 1899 var det eneste av skipene som kom noenlunde helskinnet gjennom krigshandlingene.
Her ses skipet i fart etter krigen.
Kriseløsninger
Og gjenreisning (1945-50)
Øst-Finnmark ble frigjort i november
1944 og i februar 45 sørget fylkesmann
Holt for at selskapet ble reorganisert i
den frie delen av Finnmark og fikk en
administrasjon i Vardø 13 april 1945
ble en midlertidig direksjon for selskapet
etablert
Ved frigjøringen i mai 1945 ble det
også etablert et kontor i Tromsø for
rutefarten på Vest-Finnmark Dit kom
også direktør Vernø fra sitt opphold som
krigsfange i Tyskland
Rederiet hadde lidd store tap under
krigen og sto igjen med bare to egne skip-
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Renøy og Alta, foruten Tanahorn, som lå
ved verksted i Brevik.
Under gjenreisningen av Finnmark
ønsket sentrale myndigheter å konsentrere bosettingen på færre og større
ste der i fylket, men befolkningen i nord
ot se§ ikke dirigere og flyttet for størstedelen tilbake til de små og større fiskevær og fjordbygder der de hadde sine
røtter. FFR måtte dermed på best mulig
måte betjene det sjøverts rutenettet slik
dette var etablert fra mellomkrigstiden.
Alt høsten 1945 §ikk rederiet i gang
med sk:t byggeprogram nr. 1: Bygging
av t0 skiP Pa 150 fot °§ te8net kontrakt
med Trosvik Verksted, Brevik. Det skulle

imidlertid gå 4år før programmet ble
materialisert. Byggeprogram nr.2 ble
vedtatt i 1947:4 skip på 130 fot. FraDram
men Slip og Verksted..
D/S Renøy ble overtatt fra tyskerne alt
8. mai 1945 og ble i desember 1945 satt i
rute etter et verkstedsopphold. Også Alta
kom i fart fra høsten 1945. Den gikk fra 1.
oktober 1945 ien hurtigrutens forlengede
arm Tromsø-Kirkenes fram til ut mars
1946, da hurtigruten kom i drift igjen,
Tanahorn, som lå på verksted i Brevik,
ble først ferdig i 1947 og rutene ble fra
sommeren 1945 opprettheldt med en
rekke innleide kuttere som gikk i rute
fra Tromsø til lokalrutestedene i VestFinnmark.
Om den vanskelige kommunikasjons
messige situasjon i Finnmark på denne
tiden taler denne anmodningen som
direksjonen sendte til Arbeidsdeparte
mentet 22.november 1945;

.»

Fylkesrederiet ber Departementet foran
ledige at kysthurtigruteselskapene som
tidligere har hatt monopol på hurtigru
tetrafikken langs kysten opptar en del av
sin virksomhet igjen også på strekningen
Tromsø-Kirkenes. De anker som hittil

Brynilen ble senket ved kai i Hammerfest,
men hevet og kondemnert. Vraket ble
senereført til Saragammen på Kvaløya med
tanke på reparasjon som lastebåt, men ble
opphogd.
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D/S Sørøpfra 1910 hadde vært selskapets flaggskip i alle år inntil det gikk tapt i januar 1942. Bildet viser skipet slik det var i sin siste fase
etter modernisering på 30-tallet.
har vært reist fra selskapets side skulle
nå overveiende være eliminert i og med
at de fleste minefeller i hurtigruteleden
er sveipet. Når det gjelder mangel på
dampskipskaie, som også har vært anført,
så kan det nevnes at sådanne kan legges
til av ikke altfor store hurtigruter i Øksfjord, Honningsvåg, Kjøllefjord, Båtsfjord,
Vardø, Vadsø og Kirkenes og muligens i
Mehamn. Det skal selvsagt medgis at den
gode fyrbelysningen en hadde i Finnmark,
er borte, men i stedet er satt opp en rekke
Agalykter på de viktigste stedene. Drivminer forekommer, men finnes også i leden
sør for Tromsø. Vi er oppmerksomme på
at selskapene har mistet en del av sine
prektige huirtigrutebäter, men pä den
annen side synes vi at vi har krav på en
mer rettferdig fordeling av de hurtigruter
som er tilbake
Alle som nå må reise med de små rutegående motorbåter har det meget vanskelig
.Dei har ikkei.liggeplass og knapt
* r noki psit-ti
tøplass, og døt som verre er: Mangelfull
rutefart sinker gjenreisingsarbeidet.
Seiv om dette rederi har stort behov for
gjenværende egen båter, har en siden D/S
Lyngen oppgas å skulle slutte, sett seg nødt
til inntil videre å sette rederiets eneste
brukbare båt D/S Alta inn på strekningen
Tromsø-Kirkenes. Den har på hver tur
vært overlastet med gods og passasjerer også hester, kyr og småfe- og i den grad
som grenser til mindre forsvarlighet. Båten
er også liten, bare 261 tonn.

Da vi har sterkt behov for den i trafikk på
våre lange fjorder, Tanefjord, Laksefjord,
Porsangerfjord og Altafjord, ser vi oss om
ikke lenge nødt til åta båten ut av trafikken
Tromsø-Kirkenes og sette den inn på de
mest trengende kyststrøk,
_, .
,. .
,
,
„
Selskapet ble bønnhørt og fra medio april
opptok hurtigrutene igjen sin fart til
Kirkenes og Alta ble frigjort og satt inn i
Tana- og Varangerrutene.
Men alt 30. september gikk D/S Alta
tapt ved totalforlis ved Makkaur i stiv kuj.
snøbYger. Årsaken til forliset var
*? j» v i n
j
j
r
tr0 >8 darl'Se ku, 1 °8 derav nedsa" fart Heldigvis kom alle ombord seg velberget
inn til Makkaur.
I boken «De grå skipene og de gule hussene» (skrevet til FFRs 75-års jubileum i
1991) skildrer Leif A. Friberg, som seiv
hadde sdh m
£år som s]dp
i pFR
. ,
,
, T13.H3.ru.x.3. « n/c
o2 ,101120 idøxi
r1x3.rdø
7
•
.
0
Altas siste reis pa denne maten.
Kl 1430 mandag BO.september 1946 avgikk
«Alta» fra Vardø og dampet ut havna uten
å vite at hun nå la ut på sin siste reise. Hun
Var på tur i Tanaruta, og hadde en god del
last inne uten å være tungt låstet. Etter å
fia ekspedert i Hamningberg , Hamna og
Syltefjord, gikk hun fra sistnevnt anløp kl
2100 med kurs for Båtsfjord. Vinden, som
i denne tid hadde vært moderat, øket etter
fivert til VNV, liten til stiv kuling med tette

snøbyger. Snøbygene og mørket gjorde det
vanskelig å skjelne konturene av land, og
som følge av økende setting og overvann
ble utkikken på bakken inndradd. Ved
Korsnes fikk man landkjenning, men
fortsatte samme kurs ennå i 5 minuttet,
før den ble skiftet til NV for å gå klar av
Lønfallet, ca. 2 n.milONO avMakkaur fyr.
fyret Var denne høst ikke tent, noe som
vanskeliggjorde forbiseilingen. På brua
var, foruten rormannen, kapteinen, en
kjentmann og en loslæring. Navigasjonen
foregikk som vanlig under slike forhold
ved hi el? av klokke °g komPass- Da Alta 1
lengre tid hadde fått om bord dårlige kull,
var det til sine tider vansker med i holde
høyt nok damptrykk . I tillegg var hun en
bel begrodd, så farten ble beregnet til 7.5
knop, og man plusset derfor litt på for hver
kurs. Etter å ha gått ut tiden for ordinær
tid for siste kurs, fortsatte man likevel
på samme kurs inntil det ble observert
iet blinkende
11
11lys forut
•if om
i babord.
•
i Blin
kene ble imidlertid fort borte 1 snøbygene
igjen, men det ble antat at blinkene kom
fra Kolneset lykt, ytterst på vestsiden av
Båtsfjorden.
Kursen ble nå skiftet til V.t.S, siste kurs før
skipet skulle dreies inn Båtsfjorden. Det
ble Altas siste kurs...» «Kl 2320 slo han
(kapteinen) stand by i maskintelegrafen
og kl 2330 jaget skipet på grunn,
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Skipet hadde støtt på et skjær halweis
mellom Lønfallet og Makkaur fyr. De 8
passasjerene og hele mannskapet klarte
tidlig på morgenen utrolig nok å redde
seg i land. Vinden økte etter hvert til
liten storm og kl 1000 brakk Alta ito og
forskipet gled av skjæret og forsvant og
noen timer senere forsvant også resten
av skipet.
13.mai 1946 kunne rederiet ta i bruk
en brakke i Hammerfest til sin adminis-

utføres av leieskip/kuttere. Dette var den
såkalte erstatningslokalen. Kutterne var
små og unnseelige men utførte i 1946
216.000 nautiske mil av totalt 259.000
utseilte mil og i 1947 246.000 av 276.000
utseilte mil i selskapets lokalfart.
Trefartøyet Bussesund ble
I 1946 leide selskapet vesle M/S Bus
bygd på Havstad Båtbygsesund fra Vegvesenets fergedrift. Bå
gen i Arendal i 1946 for
ten, som var en trebåt, var som navnet
jfeJ;S
fart over Bussesundet.
tilsier, planlagt brukt til å forbinde Vardø
Fartøyetble ut
til FFR leidmed fastlandeti men ble kort tid etter
åref etter og eiettei jøpt.
0Vertakelsen leid og i 1948 solgt til FFR.
Bussesund hadde lite elegante linjer og
«kunne i stampesjø neppe betegnes som et
trasjon. Det var et provisorium men det
overflatefartøp», som Leif A. Friberg sier i
skulle likevel gå 11 år før rederiet kunne
sin jubileumsbok. Men Bussesund var en
ta i bruk sitt eget nye administrasjonssliter som tjente selskapet i mange ruter
bygg på dampskipskaia i Hammerfest.
gjennom to ti-år. Høsten 1947 kjøpte
Direktør Vernø fratrådte ved utgangen
selskapet to tidligere såkalte rescuebåter
av 1947 og mangeårig kaptein i FFR,
somfikknavneneÅrøpogSvartnes.Årøp
Peder Bang ble ansatt som ny direktør gikk først ett år på Altafjorden og deret
i juni 1948.
ter på Vardø-Kiberg til den forliste i 1957.
I 1946 hadde selskapet bare to egne
Svartnes fikk ikke lang fartstid i FFR, den
fartøy i fart; D/S Renøy og inntil 30. sept. ble kondemnert alt i 1949
D/S Alta. Mye av rutefarten måtte derfor
Fortsettelse i neste nummer!

Skipsliste
Finnmarks Fylkesrederi & Ruteselskap

1906:

1 D/S INGØ (1916-42)
303 brt 130 0/21 6/10 2ft TMV 2syl
Compound dampmaskin 250 ihk
1872:
Levert som Kong Eystein fra
Trondhjems mek.Værksted til
Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem for lokalfart
i Finnmark

for rute Hammerfest-Alta
Solgt til Vest-Finmarkens Dampskibsselskap, Hammerfest
1916:
So]& ti! Finmarkens Amtsrederi
1926:
Omdøpt ALTA
1942-44: Fra jan. 42 til febr. 44 i rutefart
Hammerfest-Kirkenes som
videreføring av Erstatningshur-

1916:
1922:
19261928:

Solgt til Finmarkens Amtsrederi
Ombygget. Omdøpt INGØ
Omdøpt INGØY
Ny BMV 3 syl. Triple dampmas-

1942:

Sank etter eksplosjon utenfor
Måsøy 30. januar. 16 omkom
og 7 ble reddet

Levert av Trondhjems mek.
Værksted til Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskap, Trondhjem

4. D/S TANAHORN (1916-62)
326 brt. 136.3/21.9/15.7 ft.
3syl- triple exp. dampmaskin 350 ihk
1910:

Levert av Nylands Verksted,
Kristiania til Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskap, Trondhjem,
for trafikk i Tanaruten
1916:
Solgt til Finmarkens Amtsrederi
1928:
Ombygget og påbygget midtskips
1942-44: Fra januar 42 til febr. 44 i rute
fart Hammerfest-Kirkenes som

1915:

1945:

1946:
1949.
-1950:

Levert fra verksted i oktober og
satt nn * rutetrafikk TromsøKirkenes som forlengelse av
Hurtigruten

1944:

Grunnstøtte ved Makkaur og
sank 30' 09
Vraket hevet
Nedrigget til lekter

videreføring av Erstatningshur
tigruten
Sank på grunt vann utenfor
dampskipskaia i Hammerfest
p.g.a. skroglekkasjer etter
flybombing 14.2.1 mars hevet og
shVl ti} Tromso °g l okt- videre
til Brevik for oppussing og repa
rasjon

2. D/S VARANGER (1916-22)
113 brt. 102.0/17.0/8.7ft.
2syl. compound dampmaskin 100 ihk
1876:
Levert av Trondhjems mek.
Værksted til A.og L. Brodtkorp,
Vardø/Vadsø for lokalfart i Va
1916:
1922:

'
'

ranger.
Solgt til Finmarkens Amtsrederi
Forliste ved Bugøynes i
Sør-Varanger 28.11
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D/S Alta fra 1906
3. D/S ALTEN (1916-46)
259 brt. 127.0/19.9/9.0 ft.
Bsyl. triple exp. dampmaskin 289 ihk

22

SKIPET NR. 2 - 2010
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1947:

Inn i rutetrafikk etter verksteds-

1961:
1962:
1963:

opphold i april
Omdøpt JERNØY
Solgt til Nils Meland a/s, Tromsø
Solgt til Christiania Spigerverk
for hugging

5. D/S SØRØY (1916-42)
492 brt. 165.9/25.0/11.5 ft.
3syl. triple exp.dampmaskin 505 ihk
1910:
Levert av Trondhjems mek.
Verksted som Sørø til Det
Nordenfjeldske Dampskibssel
skab, Trondhjem for lokalfart i
Finnmark
1916;
1926:
1941:
1942:

Solgt til Finmarkens Amtsrederi
Omdøpt SØRØY
Rekvirert i januar av tyske myn
digheter for 6 måneder
Skutt i senk av ubåt ved Sværholtklubben i rute HonningsvågLaksefjord. 2 omkom

6. D/S BRYNILEN (1916-47)
316 brt. 128.4/21.5/15.6 ft.
3syl. triple exp.dampmaskin 379 ihk
1912:
Levert av Mjellem & Karlsen,
Bergen til Vestfinmarkens
Dampskibsselskap, Hammerfest
1916:
Solgt til Finmarkens Amtsrederi
1944:
Bombet og senket ved kai i Hammerfest 14.02
1947:

Hevet og solgt til et lokalt konsortium

1951;

Hugget opp ved Saragammen
utenfor Hammerfest

7. D/S RENØY (1922-56)
191 brt. 127.0/19.0/10.0 ft
3syl. triple exp dampmaskin 259 ihk
1899:
Levert av Trondhjems mek.
Verksted som Otto Sverdrup til
Indherreds Forenede Dampskibsselskap, Stenkjær
1900:
Overført til Indherreds Aktie1901:
1916:

1916:
1917:
1921:

1922;
1926;

Dampskibsselskap, Stenkjær
Bortleid til Norges Geografiske
Oppmåling.
Solgt til A/S Haaøen Fabriker,
Kristiania og omdøpt Partagas.
Ombygd til lastebåt; ny tonnasje
196 brt.
Solgt til D/S A/S Partagas (Max
Paaske) Kristiania
Solgt til A/S Arendal Smelteverk,
Eydehavn/Arendal
Solgt til Trosvik mek. Verksted,
Brevik og ombygd til laste-/pas
sasjerskip. Ny tonnasje 286 brt.
Solgt til Finmarkens Amtsrederi
og omdøpt RENØ
Omdøpt RENØY

7
M/ j
y Jl

Hammerfest ham
på 1930-tallet, med
Bergens hurtigruteskip, trolig Midnatsol
(1910). i selskap med
to FFR-skip. Fotofra
www.goggen.net
1941:

Rekvirert av tyske myndigheter
5.03 og deltok i flere fangetransporter
1944:
Deltok i tvangsevakueringen av
sivilbefolkningen
1945:
Tilbakelevert rederiet 8.mai
1953-56: Delvis i opplag, delvis i bruk som
reserveskip
1956:
Solgt til Grimstad Skipsopphugging
8. M/S HORNØY (1938-44)
178 brt. 102.9/19.3/11.0 ft.
1 stk. 4-syl Union 260 bhk

1957:

Forliste utenfor Kiberg etter åha
mistet begge rorene i dårlig vær

10. M/B SVARTNES (1947-49)
40brt. Lengde 60ft, 200 bhk diesel
1942;
Bygget av tre i England som red
ningsfartøy for Royal Air Force.
55 passasjerer
1947:
Kjøpt av FFR for bruk i samban
det Vardø-Svartnes
1949;
På slipp i Vardø da storm
forårsaket stor skade på båten.
Kondemnert

75 passasjerer
1938:
Levert 1.4 av Trosvik Verksted,

u. M/s BUSSESUND (1948-68)
F4g brl gø/24 8/7 5ft

Brevik til FFR
1940-44: Rekvirert til tysk tjeneste
1944:
Grunnstøtte 3.11 på Austerbøen
ved Omgang utenfor Tanafjorden
på tur fra Hammerfest til Berlevåg. Fløt av grunnen og sank på

i stk. 2-syl. Union 180 bhk
1946:
Levert av Havstad Båtbyggeri,
Arendal til Statens Veivesen,
Finnmark. 100 passasjerer
Ruteområde Bussesundet
ig47;
Utleid til FFR tii bruk som

dypt vann.
9. M/B ÅRØY (1947-1957)
40 brt. Lengde 60 fot 200 bhk. diesel
1942:
Bygget av tre i England som redningsfartøy for Royal Air Force.
55 passasjerer
194/:
Kjøpt av FFR og innsatt i Altaruten
1949:
Innsatt i ruten Vardø-Svartnes

1948:
1%7:
1968:

lokalskip i lukkede farvann;
bl.a.Hammerfest- Repparfjord,
Øksfjord-Langfjorden
Overtatt av FFR for rute på Alta
fjorden
Qmdøpt Lotre. I bruk som tre
ningsfartøy for rederiet
Solgt til dykkerfirma i Narvik.
Oppbrent og vraket i Kirkenes.

etter Svartnes. Senere også til
Kiberg

$

Årøp og søsteren
Svartnes var britiske
flpredningsbåter fra
1942 som ble bpgd
om for lokalfarten.
Fotofra FFR 75 år
1916-1991
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Skyfotos

Dette er historien om en ungdom som vokste opp i Skien i en periode hvor Norge var inne
i en rivende utvikling i Sjøfart og Industri. Jobb til alle som ville ha.
Telemark var et av fylkene hvor en greit kunne velge mellom mange bedrifter, eller gå på
hyrekontoret for å ta en tur til sjøs, arbeide var det til alle. Hvalfangst båtene i Vestfold var også et
valg for mange Telemarkingen Her hørte man om store fortjenester på en enkel sesong

Høsten 1963 etter noen måneder på
fabrikken reparerte vi en lossekran på
kaia. Samtidig lå det flere store båter der
med malmlaster. Ved slike anledninger
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Trikker'n på T/T Havkong

hendte det at vi gikk en tur ombord, slo
av en prat, kanskje ble det en omvisning.
Sjøfolk er stolte av båten sin, så ett besøk
slik var artig.
Ved en anledning kom det et sukk
fra den gamle elektrikeren jeg jobbet
sammen med. «Pokker at jeg ikke tok en
tur mens jeg var ung, tenk på alt de opplever!» Kunne ikke annet enn åsi meg
enig med det.
Tanken på dette satt i bodet mitt på
veien hjem. Da jeg nærmet meg Porsgrunn får jeg en innskytelse, bråsnur
sykkelen og sykler rett til Porsgrunn
Hyrekontor.
Mønstringskontoret tok meg høflig
imot, vurdert mine kvalifikasjonen fant
ut at min bedriftserfaring veide opp for

•* -
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Turhintanker Havkongfra 1959, et vakkert og velutstyrt skip.

Selvfølgelig lokket slike rykter mange
til å prøve en tur, men hval-fangsten var
på nedadgående i denne perioden og
fortjenesten deretter.
Med stolte tradisjoner fra skipsbygging og sjøfart, var det vanlig for
mange telemarkinger åta en tur ut for
å «se verden» Eller som jeg, skaffe meg
et yrke først og så en tur ut før en stiftet
familie. Læretiden var unnagjort som
elektriker på et smelteverk i Porsgrunn.

,.v _

manglende skipselektriker skole. Der
med var saken klar! Jeg kunne reise til
sjøs.
Så var det hyre da? Det var ingen ledige elektriker stillinger for øye-blikket,
kanskje jeg hørte fra dem i løpet av en
måneds tid. Vel fornøyd med dette fort
satte jeg hjem, litt spent på hva nærmeste
tid ville bringe. Nå var jeg i alle fall klar
til en tur og registrert som hyresøker.
Svingende inn porten hjemme kommer min kjære bestemor springende.
«Noen har ringtfra Porsgrunn hyrekontor!
Du må kontakte dem med en gang!»
På hyrekontoret har P. Meyers rederi
bedt om elektriker snarest, til turbin
tanker T/T Havkong, 45,000 tonns tank
skip. Deres elektriker har fait ned og

brukket beinet, ny elektriker trengtes
umiddelbart for påmønstring Rotterdam.
Kan du reise i morgen? spør hyre
sjefen. Temmelig paff fikk jeg fram et
langt tja, men dette må jeg snakke med
elektroingeniøren om, svarte jeg. «Høre
om det er mulig å slippe oppsigelsestiden.»
Heldigvis var elektroingeniøren, som
forøvrig var fra Bergen, en kjernekar
som ikke ville stå i veien for ungdom
som vil prøve seg. Han ordnet alt, øn
sket lykke til, og ba meg ta kontakt etter
avmønstring. Förmanet meg til å holde
hodet kaldt, ikke stresse unødvendig, det
går bare på nervene løs. Han hentydet,
skjønte jeg, til en elektriker som drog ut
året før meg og som kom hjem igjen 2
måneder senere med nerveproblemer.
Han hadde vist hatt båtens tegninger med
seg på køya til han kollapset.
Etter noen følelsesutbrudd hjemme,
var alt klart. Koffert pakket, formaninger
gitt, toget til Oslo, drosje til Fornebu,
påmønstring Rotterdam i Holland. På
flyet kom jeg i snakk med flere av det nye
mannskapet til Havkong, blant andre 1.
maskinisten, som ble min sjef.

Fremme ved kaien lå et flott nymalt skip.
Turbintanker TT Havkong. Imponerende
i sin størrelse for en mann som var vant
med malmbåter på 3-4000 tonn ved kai
ene i Porsgrunn. Et vakkert skue! Her
skal jeg være i 12 måneder. Fryden jeg
følte var nok noe skrekk-blandet, men
en var jo ung og klar til nye utfordringer.
Trodde jeg at livet ombord var rolig? Idet
jeg kommer opp landgangen med kof
ferten i handa dukker det opp en mann.
«Er det trikkepn?»
«fa», svarer jeg litt paff. Det var mas
kinsjefen.
«Heisen står! Du måfå'n i gang øpeblikke
lig, vi trenger' n til mengder av utstpr som
skal ned i maskinen.»
Kofferten min stod ved landgangen
i 3 timer før heisen var ferdig reparert.
Heisen ble reparert i dress og slips...
Endelig, etter dette fikk jeg anvist
lugar, mat osv.
Den første tiden var full av over
raskelser. Tankbåt!! Oljetanker, eksplo
sjonsfare!
Husker en ettermiddag ved rekka ak
ter. Jeg stod sammen med 1. maskinisten
og småpratet om løst og fast. Av gammel
vane tar jeg frem tobakken for å rulle
meg en røyk.
«Hva er dette?» sier maskinisten. Hol
der frem hånden for å se på min gamle
«Lassaronson» tenner. «Vet du ikke at
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Elektriker
Kjell S. Hansen
fotografert med enkelt
kamera i Suez
slike tennere slår gnist om du mister den
i dørken! Vi gjør heller slik», sier han og
hiver lighter nså langt han kan til havs.
Dette ble en brå oppvåkning om eksplosjonsfare på tankskip. Smelteverket jeg
kom fra med ildmørje og gnister over alt
var ikke der en fikk inn den slags lærdom.
Etter denne historia var jeg veldig
bevisst på hvilken farlig arbeidsplass vi
hadde. Fra denne dag var sikkerheten
alltid med i tankene mine.
Som sagt var det opplevelsen av åfå
se litt av verden, som var motivet for at
jeg mønstret på. Tenker mange kan si det
samme. For meg var Havkong et lykketreff, flott båt og mange trivelige mennesker. Spesielt minnes jeg kameratskapet
med 2. styrmann Bjørn Tandberg, Magne
Sandtorv med kona Molly og telegrafist
Roar Helge Tennås. Vi hadde mang en
hyggekveld med kortspill og prat. Noen
turer i land fikk vi når dette lot seg gjøre.
T/T Havkong gikk i fast charter mellom Rotterdam og den Persiske golf den
første tiden jeg var om bord. Mitt første
møte med den store verden ble som den
var for de fleste, Suez og Port Said.
Møte med handelsmannen «Moses»
og alle hans underdanige. Handelen gikk
livlig, særlig med oss «ferske» som ikke
kjente triksa. Det ble kjøpt mye juggel og
ekte lærvarer av pappmasjé.
Fotograf fikk vi om bord! Utstyret han
fotograferte med var fantastisk, stativ

med fuglekasse, påmontert en tablett
boks, lokket til boksen tok han av og på,
dette var lukkeren til kameraet. Med
fremkallingsutstyr under på stativet var
fotografen utstyrt for hurtig service. Dere
ser trikker,n på Havkong fotografert
med dette kamera i 1963.
Ved en senere passering av Suez
husker jeg at mannskapet forlangte at
kapteinen nektet araberne å komme om
bord. Det hele var jo en plage siden de
tok alt de kom over, i lugarer, over alt.
Husker godt et raskt «knakk» på døra
og den gikk opp før du rakk å svare,
Var lugaren tom, tok de med seg det
som var. Radioen husker jeg forvant for
telegrafisten.
Som sagt vi ville ikke ha dem. Men
om bord kom de ved å klatre i masta på
småbåtene sine og slingre båten til en
fikk tak i skutesiden og så var det gjort,
Varene ble raskt pakket ut over akter
dekk, mannskapet ble förbannet, ringte
ned til maskin og ba om «vann på dekk»,
Spylte så med brannslangene kofferter
og krims krams til sjøs. Jeg så det ikke
seiv, men hørte at frisøren med stor saks
veivet med den i fjeset på overstyrmann
med krav om enorme erstatninger. Det
hele endte opp med en del sigarettpakker,
I ettertid ser mann jo at slikt var ille,
vi snakker jo om levebrødet til mange fattige familier som var avhengig av denne
handelsvirksomheten.
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T/T Havkong var i perioden jeg var
om bord ferdig med 5år certeparti for
Caltex. Etter denne ble det langfart til
Australia, Sumatra, Frankrike, Sicilia,
Holland, Afrika, Tyrkia og Golf-statene.
Virkelig mange steder med historisk sus
for en førstereis. Husker godt at vi noen
ganger gikk i sakte fart fullastet med
olje ut Golfen og ventet på ordre om
leveringssted.
Av spesielle historier ombord, husker
jeg godt hvordan vi kjempet med store
maneter i Botany Bay Sydney, Australia.
Manetene stod i tette lag fra havflata
og ned til under kjølevannsinntak. Inntaksilene til generatorene tettet etter få
minutter. Mannskapet jobbet som heiter
i flere dager for å holde maskiner i gang.
Vi fikk til slutt et billass med maneter på
maskindørken. Med varmen vi hadde i
maskinen ble dette en heftig opplevelse.

En annen historie vi opplevde husker jeg
meget godt. Den beviser sjøfolks evne til
å løse alle problemer med de ofte små
ressurser som er ombord i båt. En søndag
tok jeg den rutinemessige inspeksjonen
av isolasjonstilstanden i det elektriske
anlegget ombord. Det var hvermorgen kl
08.00 7 dager i uka. Men denne søndagen
ble spesiell.

Under kontrollen av det elektriske
anlegget i pumperommet akter, var
sikringer til lyset røket. Nye sikringer
holdt heller ikke. Jeg tok derfor en tur
ned i pumperommet for åfå en oversikt
over hva som var feil.
Et stykke ned i leideren ble jeg våt
på beina. Tente raskt lommelykten, og
så at hele pumperommet var oversvømt
av vann til likt med vannlinja utenfor
skroget.
Jeg slo umiddelbart alarm til broa.
Dette ble jo full krise med en gang. Det
ble straks rigget opp det som skuta hadde
av transportable pumper. Som ikke var
mye. To små ejektorpumper det var alt.
Vi greide ikke å senke nivået i det hele
tatt. Lekkasjen var stor!
Nå var gode råd dyre! Hva gjør vi?
Mange mennesker, mange forslag. I
dag ville vi sikkert kalle dette «brainstorming». Fra Pumpemann kom det en
ide vi syntes var verdt å prøve. Vi har
den store «steam pumpa» nede i bunn
av pumperommet, om vi klarte å starte
den! (Det vil si åpne steam ventilen ved
pumpen 10-15 m nede i vannet.)
Om pumpemann også kom på ideen
om å prøve å dykke ned til pumpa med
et røykdykkeapparat husker jeg ikke.
Apparatet ble i alle fall hentet fram,
og pumpemann sa seg villig til å prøve

ett «dykk». «Vi kan se om det virker i
svømme bassenget på dekk først!» var
det en som sa. Pumpemann, en kraftig
kar, hoppet ned i bassenget, dykket til
bunns og ble under vannet en stund.
Boblene steg opp som fra en vanlig
froskemann. Altså ingen tvil, her skal
det dykkes!
I pumperommet rigget vi til lys og
jeg fikk ordnet en vanntett lampe som
ble senket ned. Det skal sies at dette
var en «møkkajobb». Mengder av olje
på overflaten var ikke akkurat det en
helst ville ha som badesåpe. Et tau ble
festet rundt den solide kroppen til Pum
pemann, og iført badebukse senket han
seg ned i vannet. Tenk at her skal han
dykke ned til 10-15 meter, for å komme
helt ned til pumpen og åpne steam
ventilen. Vi andre jobbet med å skyve
oljebelegget til side så vi kunne se.
Vannet var klart og det var lett å se
at Pumpemann åpnet ventilen, men fra
det øyeblikket startet dramaet,
Vi ser at Pumpemann river av seg
maska! Svømmer i full fart opp, men
velger en annen vei slik at tauet kom
mer rundt et rør nede i bunn. Omtrent
1 meter under vann setter tauet seg fast
et sted langt nede. Pumpemann når ikke
opp for å puste! Heldigvis klarer styr
mann og løsne knuten så kjapt at det
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Havkongs fotballag i Palermo i november 1963, der undertegnede tar bildet og var keeper.
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ikke ble noe stort problem av dette. Men
katastrofen var nær, uten tvil!
Langsomt siger erkjennelsen inn over
oss. Pumpen klarer ikke å holde unna
lekkasjen. Selvfølgelig! Det vi ikke hadde
tenkt på steamen til pumpen kondense
res før maskinen. Mange meter av røret
er i vann og isolasjonen er våt, det hele
er bortkastet. Alternativet nå er å klare
dette med eget mannskap eller gå til
nærmeste verft.
Ny ide klekkes ut. Vi kan borre hull i
skottet fra maskinrommet, slippe vannet
inn der og pumpe det ut med lensepum
pene i maskin. Pumpene her er mye
kraftigere, sier 1. maskinisten!
Den største luftdrevne bore- maskinen
ble hentet fram sammen med et stort bor.
Den jobben som reparatøren og
maskinguttene nå fikk, må sies å være
våt! Vannet fra alle hulla sprutet rundt
i mengder.
Heldigvis, dette arbeidet førte fram.
Etter et stort antall med hull i skottet
fait vannet i pumperommet til et nivå
tilstrekkelig til at en kom til skaden og
fikk denne reparert.
Feilen viste seg å være lekkasje i en
sluseventil i skroget.
Jeg mener at en slik opplevelse viser
hvilken allsidighet en sjømann må inneha
for å takle situasjonen der og da. Dristig
het, oppfinnsomhet ikke minst.

Propellhavari i Biscaya
En gang, jeg tror det var på vei fra Rot
terdam mot Golfen, vi var omtrent midt
veis i Biscaya stod jeg oppe på soldekket
akter og med blikket vendte fremover.
Kanskje jeg tenkte på de der hjemme?
Plutselig oppstår det meget kraftige vi
brasjoner/husking i båten. Jeg kan se at
midtskipet husker i utakt med akter og
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Dekksoffiserer Havkong: Foran, 2. styrmann Magne Sandtorv med kona Molly, fra venstre
overstyrmann Hans Maraas, Kaptein Ole Martin Tharaldsen, I.styrmann senior Bjørn
Tandberg, Telegrafist Roar H. Tennås, I.styrmann Bjarne Tetlie (ikke til stede).
baug. Kanskje så mye som en halv meter.
Hva har hendt? I neste øyeblikk stanser
maskinen, og alt blir stille.
Vi mistet et blad i propellen! Det var
årsaken. Det sees på stormbrua og alle
ekspansjonsbøyer at maling var sprekt
midtskips. Vi kunne ha brekt i to! Så
kraftig var bevegelsene.
Under stoppen ble Havkong ballastet
kraftig forut for å inspisere propell, samt
ferskvannstank som propell vingen hadde punktert. Etter inspeksjon viste det
seg at støpefeil var årsaken til bruddet.
Med baugen dypt i vannet og en livbåt
satt ut var det kanskje ikke så rart vi ble
sjekket av en tysk fruktbåt som passerte.
Kan hende håpet han å innkassere en fet
bergningslønn? sier Bjørn Tandberg som
var på broa og så det hele.
Aldri så galt så godt for noe, sies det!
Det ble et kjekt opphold i dokk Palermo.

' 'P

Rolige dager og litt fri venter. Velferden
får oss med i fotballkamper i Neptunia
den. Vi spilte minst tre kamper på en dag
i varmen. Husker ikke sikkert, men tror
vi tapte samtlige.
En skikkelig tur med Velferden ble det
også tid til, med besøk i imponerende
katedraler, samt en tur innom Coroleone,
Mafia-byen på Sicilia. Husker også om
visningen i kata-kombene i Palermo. Det
hender jeg drømmer om det ennå, så
heftig var opplevelsen. Ikke en gang «Pol
Pot» kunne klart det bedre, hodeskaller
og skjeletter over alt.
Mafia problemene fikk vi se på nært
hold. Et stort hull i gaten ved velferdsklubben, etter en eksplosjon noen dager
føre. Dette for å skremme Velferden til å
betale avgift ble det sagt.
I mai 1964 går Havkong til flytedokk i
Marseille for overhaling. På vei til dokka

x

Havkong foran Suez-kanalselskapets hovedkontor i Port Said.
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har vi los om bord og taubåt i begge ender. Det fatale skjer! Båten vrir seg ut av
kurs der den slepes akterover og propellen treffer brokaret til en liten vippebro
med smalt løp. Kapteinen ble askegrå i
ansiktet forteller Bjørn Tandberg. Etter
et langt liv uten uhell får han to havarier
på 6 måneder. Dette uten skyld, men
selvfølgelig føler en på slikt. Ny propell
sendes fra Sverige med skipsfrakt. Med
andre ord vi fikk noen dager i Marseille.

Nå når dette skrives er jeg fylt 67 år,
tiden har gått fort, men jeg husker godt
hvordan det var. Kameratskapet ombord,
sjøfolk som kunne sitt fag og ikke minst
alt det gode humøret.
Trist at så mye av norsk skipsfart er
ødelagt av utflagging og jobbene tatt av
underbetalt billig arbeidskraft. En må
bare innse, alt forandres, ingen ting er
som før.
Det var artig å mimre litt fra den tiden
og få det ned på papir.
Håper at andre som har hatt hyre på
Havkong tar kontakt for en prat i telefon
eller mail til kjellshansen@tele2.no
Vi er ikke ferdig med Havkongs historie
før vi har din også.
En stor takk til Bjørn Tandberg for detaljerte opplysninger fra episoder ombord,

Tiden gikk fort ombord, etter 13 måneder
var det avmønstring og hjem. Tanken
var å seile mer, for dette gav «mersmak».
Men som det ofte skjer, en kvinne kom
inn i mitt liv og prioriteringen endres.
Etter noen måneder er jeg tilbake i den
gamle jobben, med nye erfaringer som
bringer meg videre i livet.

T/T Havkong
26574 brt 41750 tdw
2 dampturbiner gearet til 1 propell, Bar
sons Marine
10.1959 AB Götaverken, Göteborg
-736
Sluttet 5 år til Caltex fra levering
Etter min avmønstring ble
Havkong sluttet for 5 års
timecharter til BP Tanker Co.
Ltd. London.
4.1968 Solgt til Astrovigia Compania
Naviera S.A (J.H. Winchester
& Co. New York. Managers),
Monrovia, Liberia.
Omdøpt til Michael.
1978
Ankom 13.februar 1978 til
Kaohsiung. Taiwan for hugging
som begynte 18.august.
TT Havkong ble bare 19 år
gammel

Havkong og dens søstre
Av Dag Bakka jr
Turbintankeren Havkong hørte til en
serie som av mange regnes blant de
vakrest tankskip som er bygget. De var
rundt 42000 tdw, bestilt i 1955/56 fra AB
Götaverken i Göteborg og søsterbedriften Öresundsvarvet AB i Landskrona.
Tilsammen ble det levert 12 skip, seks
hver for norsk og svensk regning.
Skipene ble kontrahert på det gode
marked fra 1955 og under Suez-boomen
det følgende år. Dette gav stigende
kontraheringspriser, men også gode

muligheter for lønnsomlangtidsbefraktning. Men det var også ien fase hvor
skipsstørrelsen var i rask utvikling, og
disse skipene som var kontrahert som
«stortankere» ble ganske snart akterutseilt i størrelse. På grunn av størrelsen
og kravet til fart ble de fra begynnelsen
tegnet med to hovedmotorer, to propeller og to ror. Andre - som P Meyer med
Havkong - valgte turbindrift. De siste i
serien fikk imidlertid en motor og vanlig
propellanlegg.

P Meyer bestilte det første av de
norske skipene i oktober 1955 og valgte
turbindrift, levert som Havkong i oktober
1959 til en pris på NOK 42.5 millioner
kroner etter glideskala. Rederiet fikk
også søsteren Havbør i april 1963; denne
til NOK 58.8 millioner, som altså ble et
kostbart skip.
Vi finner at fem av de norske skipene
ble sluttet på jevntover meget gode T/C
i 1956, 5-7 år til rater rundt 30 shilling
per tonn per måned til befraktere som

-

»

L

28

—

—

———I

I——JA./-.--.— -I:rr-: yr—-{.i..

SKIPET NR. 2 - 2010

»

:A--AA...-. .i-..

—~T7

w

y — v--.:

.

Havkong hørte til en serie
på 12 søstre, blant dem var
Anne Mildred Brøvig levert
fra Öresundsvarvet i 1962 til
Th Brøvig i Farsund.

Caltex, Shell og Socony Unntagelsen var
Anne Mildred Brøvig som var uslnttet og
måtte ta til takke med et svakt løsmarked.
Skipene var av vanlig tankarrange
ment, men litt varierende utformet.
Havkong hadde 3x11 tanker, altså 11
sentertanker og 2x11 vingtanker; andre
hadde 2x10 vingtanker. Det var ett pum
perom med kapasitet på 4000-4200 tonn
per time; turbinbåtene hele 4500 tonn.
Som nye kunne de lastes til 36 fot 1 K
tomme, noe som gav rundt 40600 tdw.
Nye fribordsregler gjorde det senere mu
lig med dypere nedlasting, og dødvekten
økte da med ca 1200 tonn.
Skipene var bygget for god fart, over
16 knop på last. Samtlige fikk Götaver
ken-maskiner, enten to 8-sylindrete på
9-10000 bhk, eller en stor 10-sylindret
på 18350 bhk.
Skrogdimensjonene var identiske:
700.0 fot oa, 96.2 ft bredde og 49.7 ft
dybde i riss. Dypgangen ble 36 fot 10
tommer.
De fleste ble solgt fra Norge i slutten
av 60-årene, mens Havbør holdt ut frem
til konkursen i P Meyer i 1977, da den
ble solgt til Argentina. Havkong ble som
nevnt solgt til hugging i 1978, mens re
derisøsteren Havbør først gikk til skrap
i 1986. Anne Mildred Brøvig ble ødelagt
etter kollisjon og brann i 1966. To av
serien endte opp i Rederi-AB Sally i Ma
riehamn, O T Tønnevold som ble Dagny
og Harry Trapp som ble Sanny. Disse en
tid opplagt i Bergen i 1982/83 før de ble
solgt til videre.
Serien var blant de siste med tradi
sjonell plassering av broen midtskips og
maskineri akter. Det var åpenbart lagt
stor vekt på estetisk utforming, med
svakt liggende eller avrundete former.
For kjennere lyste det Götaverken-design
lang vei.
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11963 fikk rederiet P Meyer et søsterskip til Havkong, men denne gang utstyrt med diesel
maskineri. Havbør ble levert fra Götaverken og skulle få et lengre liv.

Gerina var bygd på Öresundsvarvet i 1960 som Varenna til Sverre Ditlev-Simonsen & Co, og
ble solgt til Johan Gerrard, Kristiansand, i 1967 og solgt videre etter to år.

Navn

Brt

Tdw

Lev. verft

Maskineri

mt Sven Salén

25780

40460

9.58 GV-731

2x8 20000 bhk

Salenrederierna AB, Stockholm

tt Havkong

26574

41750

10.59 GV-736

2dt 19250 ahk

AS Havkong (P Meyer), Oslo

mt Sea Song

25811

40650

12.59 ÖV-168

2x8 20000 bhk

Salenrederierna AB, Stockholm

mt Varenna

25920

40600

9.60 ÖV-169

2x8 20000 bhk

Sverre Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

mt Harry Trapp

25998

40200

10.60 GV-751

2x8 19000 bhk

Rederi AB Bifrost, Stockholm

tt Soya-Maria

25902

40420

12.60 GV-748

2dt 19250 ahk

Rederi-AB Soya, Stockholm

tt Soya-Andrea

25911

40400

1.62 GV-753

2dt 19250 ahk

Rederi-AB Soya, Stockholm

mt Sea Serpent

25711

40200

5.61 ÖV-170

lOcy 18350 bhk

Salenrederierna AB, Stockholm

mt O T Tønnevold

26359

42000

6.61 GV-755

2x8 19000 bhk

Tønnevolds Rederi AS, Grimstad

mt Anne Mildred Brøvig

25454

40915

2.62 ÖV-173

lOcy 18350 bhk

PR Brøvigtank (Th Brøvig), Farsund

mt Havbør

26519

41800

4.63 GV-771

2x8 19000 bhk

AS Havbør (P Meyer), Oslo

mt Vilja

25768

41170

12.63 ÖV-181

lOcy 18350 bhk

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Rederi
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Risøy Ungdomsskole for Sjømenn

Snorre Ranheim (f. 16.09.24) drev
mange år med salg av båtutstyr. Før
den tid, fisker, sjømann, båtbygger
m.m. Her fotografert på Hemnesber
get i 1998 av Bjørn Tandberg.

Av Snorre Ranheim
Det er mange unge gutter fra kyststrøkene som gjennom årene har gått veien
om Risøy Sjøguttskole. Her kunne en
lære mye og forberede seg til et yrke på
sjøen. I tillegg til dette gav skolen ballast
til overgangen fra den trygge heim over
i den «harde ruff». Skolen var åpen i alle
krigsårene, og det var vanskelig åfå plass.
I krigsårene med mangel på mat
kom det vel med at skolen hadde eget
gårdsbruk med selvforsyning i det meste.
Eleven deltok også endel i innhøstingen.

Snorre Ranheim (født 1924) vokste
opp i Aldersundet i Lurøy kommune
på kysten av Helgeland. I Skipet num
mer 3 og 4 /2004 berettet han levende
om sin seilas i 1944 som jungmann
på m/aux jakt Ingrid av Mariehamn
(bygd Sunnhordland 1894 / ca 200 t
dv). Denne motorseileren fra Åland,
med norsk fortid som galeas Knut
av Bergen / Stavanger, var den gang
engasjert i fraktefart langs kysten av
Nordland.
Litt før dette, under skoleåret
1942/43 hadde Snorre Ranheim vært
elev ved Risøy Ungdomsskole for
Sjømenn i Gjeving (Tvedestrand
kommune), Aust-Agder og der blitt
undervist i sjømannskap og andre nyt
tige saker. Her følger hans beskrivelse
av dette året, nedtegnet i hans 86. år.

Senere har det alltid forundret meg hvor
dan husmor Helene Mørland greide, år
etter år, å mette 40-50 halwille, svoltne
gutter fra alle kanter av landet. Men
hun greide det, og greide det godt, for vi
hadde ingen nød.
Det var mest elever fra Rogaland
og sørover, mindre nordfrå da det ble
for lang reise. Jeg som kom fra «midt i
landet» brukte 5 hele døgn, en fra Hammerfest 8 døgn.
Skolen ble drevet av Broderkretsen på
Havet, en organisasjon av kristne sjøfolk,
med støtte fra endel norske rederier.

-r * v -r " t : x

Risøg Ungdomsskole for Sjømenn i Gjeving (Tvedestrand kommune), Aust-Agder hle grunn
Foto Dag Bakka jr
lagt i 1935.1 dag heter stedet Risøg Folkehøgskole.
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Undervisningsfagene var norsk, regning,
engelsk, tysk, navigasjon, sjømannskap,
livbåt, signal og styringsregler. Vi sprang
mye med sekstant og semaforflagg. Det
var også en bysselinje.
Den som var interessert kunne lære
alt i sjømannsarbeide. På kabelgattet
som det kaltes, ja der var guttene våkne.
Kaptein Guttormsen var læreren var i
alle maritime fag, og han var rundt 70 år.
Han hadde gått til sjøs som 13-åring på
seilskip og var ute mesteparten av livet.
Han hadde vært kaptein på tre seilskip
og to dampskip, var han i godt humør
kunne han fortelle om reiser og båter på
alle hav. Men han passet seg for ikke å
sette griller i hodet på oss. han visste så
vel at dette med sjømannslivet ikke alltid
ble slik som vi trodde. For mang ble det
vel senere en skuffelse.
Risøya hadde to store livbåter, kai,
kabelgatt, slipp og flisebu. Det var også
en motorbåt - Furuholmen - til disposi
sjon på lengre turer. Så vi var godt rustet
i det praktiske. Mye båtmanøver og roing
rundt øyene, med post og handleturer til
Lyngør. Vi rodde på orlogs vis med lang,
seige tak og vippet med årene.
Ja her undervistes i mye, alt fra å stop
pe hoser, stryke skjorter og bukser, gjøre
sko av gammelt tauverk i platting, til å
huske alle seil på en 4-masters fullrigger.
Vi nordfrå ble på skolen i julen, mens
de sørfrå dro hjem en tur. Utpå februar
fikk bestyreren klar beskjed om at etter
skoleslutt skulle alle elevene tvangsmøn
stres som mannskap i kystfarten. Dette
var virkelig dårlig nytt for oss.
Vi hadde valgt skolen for å utsette våre
sjøplaner. Nå risikerte vi å komme i kyst
fart det skip ble torpedert og senket. Nor
ske skip ble brukt til å «skjerme» tyske
konvoyer og gikk som regel i vei først.
Men bestyreren klarte å forhale saken.
Under uvær rak det drivminer inn til
øya, og når de eksploderte hørtes og kjen
tes det skikkelig. En gang kom en helt inn
under skolevinduene før den tørnet opp.
Risøya var en god skole med lærere og
bestyrelse som ville elevenes beste og som
gjorde alt for at de skulle trives.
Vi hadde vært i lag hver dag i et halvt
år og blitt en familie nærmest. Avskjeden
ble ikke så enkel, seiv om unge gutter ikke
skal vise seg så veike. Det ble mye tårer
og omfavnelser avlærerne og personalet
ellers. Først da forstod jeg hva elevene
betydde for skolen, ledelse og ansatte.

Skipstransaksjoner på det norske marked
Kontraheringer
Flagg

Tdw

Bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

Veolia Nord
Ervik & Sævik
KransvikAS
Siem Consub
Siem Consub
Siem Consub
Siem Consub
Island Offshore
Island Offshore

No
No
No
No/Bz
No/Bz
No/Bz
No/Bz
No
No

24m
80ra
499*
4,700
4,700
1,300
1,300
4,100
4,100

catam
fishing
fishing
psv
psv
oilrec
oilrec
psv
psv

Båtservice Verft-92
Karstensens Skibsverft
Larsnes MV
STX Europé Brazil
STX Europé Brazil
FTP Shipyard
FTP Shipyard
STX Europé Brevik
STX Europé Brevik

11
5.11
10
2ql2
2ql3
11
11
4qll
lq!2

carbon-fibre
NOK 250m
Naval Consult
PSV09CD, USD 80m
PSV09CD, USD 80m
Ulstein P801
Ulstein P801
UT776CD,NOK400m
UT776CD,NOK400m

Januar 2010
Stolt-Nielsen
Stolt-Nielsen
Stolt-Nielsen
Stolt-Nielsen
Spar Shipping

Int
Int
Int
Int
No

44.000
44.000
44.000
44.000
58.000

tanker
tanker
tanker
tanker
bulk

SLS Shipbuilding
SLS Shipbuilding
SLS Shipbuilding
SLS Shipbuilding
Yangzhou Dayang

2.10
2.10
7.10
7.10
4.10

ex-cancelled order
ex-cancelled order
ex-cancelled order
ex-cancelled order
USD 33m, resale

No
No
No
No
No

87.9m
51,000
4,500
130.8m
130.8m

psv
tanker
psv
JU-ship
}U-ship

STX Søviknes
SLS Shipyard
Keppel
Lamprell Energy, Dubai
Lamprell Energy, Dubai

4qll
10
10
5.12
9.12

PSV09CD, NOK 360m
USD 33.5m, resale
Greatship resale USD 45m
Gusto design, USD160m
Gusto design, USD160m

No
No
No
No
No
No
No
No

58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
58,000
170m
170m
86m
86m
86m

bulk
bulk
bulk
bulk
bulk
bulk
ferry
ferry
salvage
salvage
salvage

Yangzhou Dayang
Yangzhou Dayang
Yangzhou Dayang
Yangzhou Dayang
Yangzhou Dayang
Yangzhou Dayang
Bergen Yards Fosen
Bergen Yards Fosen
STX Offshore Norway
STX Offshore Norway
STX Offshore Norway

Iqll
10
10
10
10
10
3.12
10.12
4qll
4qll
4qll

resale, USD 32.5m
resale, USD 32.5m
resale, USD 32.5m
resale, USD 32.5m
resale, USD 32.5m
resale, USD 32.5m
EUR 103m
EUR 103m
multi-purpose
multi-purpose
multi-purpose

No
No

158.000 tanker
158.000 tanker

Samsung HI
Samsung HI

3qll
4qll

USD 65m
USD 64.5m

Nor
No
No

93.5
5,300
5,300

psv
psv
psv

STX Søviknes
STX Fangsten
STX Fangsten

lql2
4qll
lql2

Skipsnavn
Desember 2009

Februar

Simon Møkster
Odfjell
Rem Offshore
Fred Olsen Windcarrier
Fred Olsen Windcarrier
Mars

Western Bulk Carriers
Spar Shipping
Spar Shipping
Spar Shipping
Spar Shipping
Spar Shipping
Fjord Line
Fjord Line
foreign
foreign
foreign
April
Nordic American
Nordic American
Mai

Simon Møkster
Rem Offshore
Rem Offshore

PSV09LCD, NOK 360m
PSV09, NOK 375m
PSV09, NOK 375m

Skipssalg
Skipsnavn

Tdw

Bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

Siem Offshore, Krs S
Inter-Carib, Oslo
Nordenfjeldske DS, Trh
Fred Olsen Energy, Oslo
Chemikalien Seetrsp, Hmb

USD 61m

charterers
Berge Rederi, Trondheim
Croatia
breaking India
Fred Olsen Production, Oslo
Western Bulk, Oslo
Turkey
Acergy,
Utkilen, Bergen
Utkilen, Bergen
Torghatten Nord, Tromsø
Torghatten Nord, Tromsø
Greece

Desember 2009

Siem Swordfish
Leistein
Kongshavn
KnockNevis
Chemtrans Lyra
Gem of Madras
Fjordbris
Sembawang resale
De Poli resale
De Poli resale
Fjordprinsessen
Vågsfjord
Fjorddronningen II571*

5,372*
2007 mpsv
4,775
1996 dry cargo
16,405*
1979 ferry
564,763
1976 fso
97.097
1993 tanker
56,000
2008 bulk
236*
1991 catamaran
182m
2012 heavylift
9,500
2010 tanker
9,500
2010 tanker
340*
1999 catamaran
177*
1999 catamaran
1995 catamaran

Tide ASA, Bergen
Nordic HeavyLift, Oslo
yard liquidators
yard liquidators
Hurtigruten ASA, Tromsø
Hurtigruten ASA, Tromsø
Hurtigruten ASA, Tromsø
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EUR6.0m
USD 28.6m
USD 12,0m
USD 33m
USD 260m

NOK9.5m
NOK 7.5m

Januar 2010
Aasnes

Bow Maasslot
Vingtor
BW Clipper
BW Challenger
Mostraum
Alsen
Bow Maasstroom

4,750
38,039
478*
78,500c
78,500c
8,661
4,632
38,039

1981 bulk
1982 tanker
1990 catamaran
1991LPG
1992 LPG
1981 tanker
2002 dry cargo
1983 tanker

Aasen Sh, Mosterhamn
Odfjell SE, Bergen
Tide ASA, Bergen
BW Gas, Oslo
BW Gas, Oslo
Utkilen, Bergen
Belka Shipping, Cyprus
Odfjell SE, Bergen

45,655
2,845
2,497
1,465
1,350

1987 tanker
1992 ahts
1977 side-loader
1979 bulk
1966 bulk

Odfjell SE, Bergen
Trico Marine, Haugesund
Nygård Shipping, Egersund
JK Shipping, Ørsted
Tanto, Trondheim

765

1962 bulk
1991 tanker
1992 tanker
1885 tanker
1995 tanker
1986 tanker

Nordanlinjen, Haugesund
Frontline, Oslo
Frontline, Oslo
Eitzen Chemicals, Oslo
} L Mowinckel, Bergen
Sydpolen Invest AS, Oslo
Aries Sh Norway, Ålesund
C Eitzen & Co, Oslo
Scandinavian Bulkers, Oslo
Ewald Schiffahrts, Hamburg
Briese Schiffahrt, Hamburg
shipyard

USD 35m
USD 35m
USD 2.92m

Sarunto AS, Haugesund
beaking India
Greece
Pacific Carriers, Singapore
Pacific Carriers, Singapore
breaking
M Myklebusthaug, Bergen
India breaking

Februar

Bow Power
Northern Corona
Baltic Sea
Euro Trans
Storfosna

USD 16m

India breaking
China
France
Egil Skaten, Bergen
breaking Stokksund

Mars

Linn Kristin
Golden River
Front Voyager
Sichem Etilico
Lista
Sydpolen
Aries Warrior
Sigas Centurion
Allegro
Ewald
Polar Sun
Yangzijiang resale
April
Ocanlady
Norgas Traveller
Heros
Northern Corona
Andromeda Glory
Callisto Glory
Benarita
Tri-Frakt
Havila Troll
Labroy resale
Seacor Grant
Bogaziki resale
Bihby Sapphire
Troms Vision
Cemstar
Conberria
Sunnanvik
Östanvik
Vestanvik
Danavik
Envik
Pride of Telemark

284,000
155,000
7,578
27,800
29,992
3,600
1979c
5,916
2,262
3,740
8,000

2008 psv
1984 LPG
2002 bulk
2000 dry cargo
2000 dry cargo
2010 dry cargo

23,679
7,100c
12,000c

2004 container
1980 LPG
1978 LPG

2,845

1992 ahts
2009 tanker
2009 tanker
1984 bulk
1973 self-disch
2003 rescue

321,000
321,000
40,688
4,415
4,537*
3,200

2,603
6,064*
4,200
6,089
5,935
9,060
4,940
3,282
5,700
3,700

2010 psv

2008 ahts
2010 tug
2005 subsea
2010 psv
1989 cement
1981 cement
1978 cement
1974 cement
1966 cement
1983 cement
1983 cement

28,559*

1983 ferge

1,200
58,000
58,000
32,700

1882psv
2011 bulk
2011 bulk
2010 bulk
1995 tanker
1986 tanker
1986 tanker
2009 ahts

Dilos Maritime, Greece
IMSkaugenASA, Oslo
Solvang, Stavanger
Trico Marine, Haugesund
Gulf Marine, Piraeus
Gulf Marine, Piraeus
J J Ugland, Grimstad
Knut Sætre, Austrheim
Havila Shipping, Fosnavåg
Drydocks World, Indonesia
Seacor Offshore, US
Bogazici Shipyard, Turkey
Volstad Maritime, Ålesund
KS Troms Vision, Tromsø
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
T Klaveness, Oslo
Nye Kystlink, Brevik

USD 13.1
USD 8.6m
USD 7.6m
USD 27.3m

USD 16.6m
USD 2.6m
USD 16m
USD 105m
USD 105m
USD 8.75m
hb back
USD 20m
bb back
GBP34m
51%

breaking Esbjerg
breaking
breaking
breaking
Petropuma
breaking
Asian
Russia
Sandfrakt, Ølen/Haugesund
Hav Shipping, Bergen
Kopervik Shipping, Kopervik
Oslo Bulk Shipping, Oslo
T Klaveness, Oslo
breaking India
breaking India
Far East
Frontline, Oslo
Frontline, Oslo
China
Nygård Sh, Egersund
Norwegian KS
Rem Offshore, Fosnavåg
KS Fearnley Finans, Oslo
Kristiansund Taubåt, Kr.sund
Bibby Offshore, Liverpool
Rem Offshore, Fosnavåg
Eureka Cernent, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Eureka Cement, Cyprus
Middelhavet

Mai

FarViscount
Yangzhou resale
Yangzhou resale
Jiangsu resale
Trogir
Champion Arctic
Champion Polar
Jaya Alliance
Kongsvik

40,000
48,000
48,000
1,400
640

1960 dry cargo

Farstad Shipping, Ålesund
undisclosed
undisclosed
undisclosed
Novoship, Moscow
Champion Tankers, Bergen
Champion Tankers, Bergen
Jaya Offshore, Singapore
Arve Norstrand, Florø
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USD 32.5m
USD 32.5m
USD 24.5m
USD lim
USD 6.1m
USD 6.1m

Far East
Spar Shipping, Bergen
Spar Shipping, Bergen
Western Bulk, Oslo
Champion Tankers, Bergen
breaking
breaking
Myklebusthaug, Fonnes/Bergen
Caribbean

Skipsmatrikkelen

Ved LeifK. Nordeide

Norsk Ordinært Register
2009
M/SSILVERVÅG
02.10.
Lekter TRANSHIP
11.12.
2010
Lekter DUMPER
11.01.
M/SLUCKYLADY
14.01.
M/SRINGBAS
14.01.
M/S BIT LITI
18.01.
Lekter DINALAUNCHER
25.01.
M/S SOYA
25.01.
M/S FAR SHOGUN
28.01.
M/S POLAR SLEP
04.02.
M/S KV BERGEN
04.02.
M/S LADY M
11.02.
M/SSTADTWOLF
17.02.

LKZV
200 brt.
3YAM
4107 brt.

LG4883
285 brt.
LMBH
55 brt.
LHRX
499 brt.
LLFF
36 brt.
LG3774
4537 brt.
LFPW
204 brt.
LAOC
6107 brt.
3YCF
36 brt.
LAQM
4025 brt.
LJRT
49 brt.
3YDY
368 brt.
LDLR

M/SRS147
18.02.
M/SØSTANGER
19.02.
Lekter BRAKEN
22.02.
Lekter BJOGNA
22.02.
M/SPOKERFACE
22.02.
M/S NORTH PURPOSE
25.02.
M/S SEABED VIKING
26.02.
M/S TROMS VISION
02.03.
M/S HAVILA JUPITER
04.03.
M/SFRIENDS
05.03.
M/S BONA SAFIR
12.03.
M/SØYDROTT
17.03.

34 brt.
3YDD
2056 brt.
82 brt.
82 brt.
LGJA
33 brt.
LNHS
3639 brt.
3YEQ
2814 brt.
LARJ
5523 brt.
LAZA
6455 brt.
LKXW
77 brt.
3YGI
1576 brt.
LAUU
1226 brt.

- Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn (R-784-K).
- ex dansk reg. MEHE HELENE (B.2000)
- Barge Brothers AS, Stavanger/Farsund
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. TRANSHIP I (1976)
- Secora Maskin AS, Svolvær
- ex svensk reg. (B.2001)
- Båt og Motorservice AS, Harstad
-ex svensk reg. TRIAXIV (B.1998)
- Ringbas AS, Raudeberg/Måløy (SF-2-V)
- Lyng AS, Måløy (1)
- Yaroslavsky Shipbuilding Plant,Yaroslavl (403)(skrog)
- Bernt Endrerud, Finnsnes/Tønsberg
- ex ? (B.2005)
- Dina Shipping AS, Fonnes/Bergen
- Dalian Shipyard Ind.Dev.Co., Dalian (BG-91-02-08)
- Arthur AS, Kongsfjord/Vardø (F-100-B)
- Skogsøy Båt AS, Mandal (79)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- STX Norway Offshore AS (Langstein), Brattvåg (713)
- STX Ro Offshore Tulcea S.A., Tulcea (E713) (skrog)
- Polar Slep AS, Tromsø
- ex dansk reg. SKANSUND (B.1982)
- SEB Njord AS, Oslo/Fosnavåg
- Myklebust Veft AS, Gursken (49)
- Severnav S.A., Drobeta Turnu Severin (B49) (skrog)
- Jul Andrew Gundersen, Drammen
- Princess Yachts plc., Plymouth (V65576) (B.2009)
- Bugsier-Reederei- und Bergungs GmbH & Co. KG (Stadt
- Sjøtransport AS, Svelgen), Hamburg/Florø
- ex tysk reg. WOLF (B.1993)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes
- Redning, Høvik/Oslo
- Swede Ship Marine AB., Fagerjäll (N441)
- Østanger AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV)
- ex islandsk reg. HABERG ex norsk STOREKNUT (B.1979)
- LG4923- Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Kristiansund
- PTS Spolka.o.o., Stettin (NB-02)
- LG4924- Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Kristiansund
- PTS Spolka z.o.o., Stettin (NB-01)
- Kenneth Hermann Aase, Lillesand
- ex britisk reg. HONEY BEAR (B.1995)
- Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes
- ex britisk reg. NORTH PURPOSE (B.2010)
- Norside AS (Eidesvik AS, Bømlo), Øvre Ervik/Bergen
- Fjellstrand AS, Omastrand (1684), Cemre Miihendisilik Gemi, Istanbul (1295) (skrog)
- Troms Offshore MPSV AS c/o Pareto (Troms Offshore AS), Oslo/Tromsø
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (339)
- Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (100), Cemre Miihendisilik, Istanbul (skrog)
- Betine Yachting AS, Oslo
- ex britisk reg. 4 FRIENDS (B.2001)
- Bontveit Rederi AS (Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudeneshavn), Atløy/Florø
- ex Nederland reg. GELRE (B.1992)
- Bømlo Brønnbåtservice AS (Bømlo Holding AS), Stord/Haugesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (184),
- Riga Ship Yard, Riga (skrog)
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M/STIDEADMIRAL
18.03.
M/S SOLLIFJELL
22.03.

LFJJ
398 brt.
LNER
329 brt.

M/SLIFJORD
22,03.

2476 brt.

M/SFARSARACEN
24.03.

6107 brt.

M/S DEEP BLUE
25.03.
M/S SIEM SAPPHIRE
25.03.
M/FFANNEFJORD
25.03.
M/SNORDNORGE
29.03.
M/S REM FORTUNE
30.03.

LEKU

LAOQ

LFPJ
20 brt.
LARG
7473 brt.
LCBB
2971 brt.
3YGW
11384 brt.
3YFH
4765 brt.

-Tide Sjø AS, Bergen
- Oma Baatbyggeri AS, Stord (529)
- Veolia Transport Nord AS, Hammerfest
- Båtservice Mandal AS, Mandal (84)
- Tuco Composites ApS, Eaaborg (skrog)
- Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø
- Fiskerstrand BERT AS, Fiskarstrand (7)
- PC Western Shipbuilding Yard,Klaipeda(7/68-042)(skrog)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- STX Norway Offshore AS, Tomrefjord (714)
- S.C. Aker Tulcea S.A., Tulcea (E714) (skrog)
- Timeout-Adventure Stian Falch (Stian Fjøss Falch),Oslo
-ex britisk reg. (B.1979)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (328)
- OAO Khersonskiy Sudostroitelnyy Zavod, Kherson (skrog)
- Fjordl MRF AS, Molde
- Gdanska Stocznia Remontowa S.A., Gdansk (1994/2)
- Hurtigruten ASA, Narvik
- ex NIS reg. NORDNORGE (B.1997)
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- ex Singapore reg. REM FORTUNE (B.2010)

Norsk Internasjonalt Skipsregister
2010
M/T EK-RFVER
12.01.
M/S FAR SCOUT
13.01.
M/T FJELLANGER
14.01.
M/T STRAUM
18.01.
M/S SIEM LOUISA
20,01.
M/S SIEM DANIS
20,01.
M/S NORMAND FORTRESS
21.01.
M/T JO SELJE
25.01.
M/T SKS DELTA
27.01.
M/S SIEM HANNE
01.02.
M/S SIEM SASHA
01.02.
M/T STENA GEMINA
02.02.
M/S HÖEGH COPENHAGEN
05.02.
M/S STAR KINN
10.02.
M/S NORMAND TRYM
10.02.
M/SNORMANDVIBRAN
10.02.
M/S SKANDI STOLMEN
10.02.
M/T MARILINE
15.02.
M/T JO SPRUCE
15.02.
M/S NORMAND CLOUGH
19.02.

LAIN7
10802 brt.
LLPX3
3170 brt.
LAFN7
29644 brt.
LACE7
12862 brt.
LAIY3
2465 brt.
LAGM3
2465 brt.
LIKW3
4926 brt.
LAJC7
22415 brt.
LAIU7
65830 brt.
LASX3
2615 brt.
LFW3
2465 brt.
LAJI7
574 brt.
LAIJ7
68392 brt.
LAJF7
37158 brt.
LNXA3
2164 brt.
LACA3
2180 brt.
LIPM3
1968 brt.
LAIY7
20043 brt.
LAJD7
22412 brt.
LASC3
8337 brt.

- Ekinvest AB og Ekships AB (OSM Ship Management AS, Arendal), Donsö/Arendal
- ex svensk reg. EK-RIVER (B.1994)
-Farstad Supply AS (Farstad Shipping AS), Ålesund
-ex NOR reg. FAR SCOUT (B.2001)
- Westfal-Larsen & Co. AS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (2066)
-Utkilen Shipping AS (Utkilen AS), Bergen
- Qingshan Shipyard-Wuhan HB, Hubei (QS20060409)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg. SIEM LOUISA (B.2006)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg. SIEM DANIS (B.2006)
- Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND FORTRESS (B.2006)
- J. 0. Odljell Chemical Carriers 111 B.V(JO Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen
- ex Nederland reg. JO SELJE (B.1993)
- SKS Obo & Tankers AS (KJG Obo & Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen
- Hyundai Samho Heavy Ind. Co. Ltd., Samho (S380).
- Siem Offshore Rederi ÅS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg. SIEM HANNE (B.2007)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg. SIEM SASHA (B.2005)
- Tamina rederi AB (Falck Management AS, Aksdal), Stillingsön/Fredrikstad
- ex svensk reg. STENA GEMINA (B.2001)
- Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo
- Daewoo Shipb.& Marine Eng.Co.Ltd., Okpo (4454)
- Grieg International II AS (Grieg Shipping AS, Bergen), Oslo/Bergen
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8003)
-Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND TRYM (B.2006)
-Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND VIBRAN (B.2008)
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NOR reg. SKANDI STOLMEN (B.1997)
- Mariline Ltd. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, driftThome Ship Management Norway AS, Larvik),
Hamilton/Molde
- ex Panama reg. CISNE BLANCO (B.1996)
-J. O. Odljell Chemical Carriers 111 B.V.(JO Tankers, AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen
- ex Nederland reg. JO SPRUCE (B.1993)
- Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
- ex NOR reg. NORMAND CLOUGH (B.2008)
-4-

M/SGUARD ATLANTIC
26.02.
M/SSKANDIFOULA
03.03.
m LOUISE KNUTSEN
10.03.
M/TEKFJORD
10.03.
M/TOW ATLANTIC
15.03.
M/T JO CEDAR
23.03.
M/T STAVANGER BELL
25.03.
M/S SIEM SUPPLIER
29.03.
M/T SKS DRIVA
30.03.

825 brt.
3252 brt.
11889 brt.
12162 brt.
4341 brt.
22627 brt.
55898 brt.

LAJJ7
LNJF3
LAIQ7
LAJX7
LAKI7
LAJB7
LAJG7
LJKB3

3200 brt.
65830 brt.

LAFV7

- Vea Management AS (Oceangoing AS,Åkrehamn),Kopervik
- ex færøyisk GUARD ATLANTIC (B.1979)
- DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
- ex NOR reg. SKANDIFOULA (B.2002)
- Knutsen Produkt Tanker XIII AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund
- Jiangnam Shipyard (Group) Co.Ltd., Shanghai (2439)
- Ekships AB (OSM Ship Management AS, Arendal), Donsø/Arendal
-ex Malta reg. GAN-SKY(B. 2009)
- Rederiet O.W. Atlantic A/S (Falck Management AS, Aksdal), Nørresundby/Bergen
- ex dansk reg. OW ATLANTIC (B.2002)
- J.O.Odfjell Chemical Carriers II B.V. (JO Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen
- ex Nederland reg. JO CEDAR (B.1994).
- Stavanger Viking KS c/o Det Stavangerske Dampskibsselskab AS, Stavanger
-ex Panama reg. SUMITOMO 1357 (B.2010)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund
- ex NOR reg, SIEM SUPPLIER (B.1999)
- SKS Obo & Tankers AS (KGJ Obo & Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen
- Hyundai Sambo Heavy Ind.Co.Ltd., Sambo (S381)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
November 2009:
M/S BLUE WATER (LJJX) (49/-/2009) - fra Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/ Bergen
til Alunde Holding AS c/o Lunde Resirkulering, Sola/Bergen.
Januar 2010:
M/T AMUNDØY (JXKL) (37/-/1960) ex STÅLSKJÆR - 92 ex NOROL 34 - 86 ex BP 34 - 77
- fra Nordmørslaks AS, Frei/Kristiansund til Lerøy Hydrotech AS, Kristiansund
M/S BAS (JWMJ) (25/-/1985) ex RØDHETTE - 07 ex RUSSELE 1 - 86 - fra Bas Marine
AS, Svolvær/Molde til Partrederiet Brødrene Johansen ANS (Viggo Johansen),
Kjøpsvik/Molde.
M/S FJORDPRINSESSEN (LJVE) (340/20/1999) - fra Hurtigruten ASA, Narvik/
Tromsø (Torghatten Nord AS, Tromsø) til Torghatten Nord AS, Tromsø
M/S FOXEN 2 (LEYZ) (34/-/????) - fra Norske Skogindustrier ASA, Lysaker/Halden til
Asak Eiendom AS, Berg i Østfold/Halden.
M/S FREIFJORD (LUT) (731/1.150/1965/83/94) ex IMPERATOR - 06 ex FONNTIND
- 05 ex ØKSØY - 79 ex AUSTRI - 77 ex ALFSNES - 76 ex BERGO - 75 ex FRENDO
SIMBY - 75 ex BERGO - 75 ex LUTRO - 75 - Belden og Hage Sjøtransport AS (ny
ISM-ansv.: Rossø AS), Kristiansund.
M/S HAST (LM4008) (23/-/1908) ex RUGGEN III -91 ex LANGØ -50 ex KUL -14 - fra
A. Nilsen Slepebåter AS, Fredrikstad/ Moss til Bent Hansen, Skjeberg/Moss. I
februar til Gunnar Gordon, Hundvåg/Moss.
M/S HJEMMET (LNOS) (135/-/1970) ex SJONA - 03 ex ÅRØY - 78 - fra Gunnar H.
Sanden, Alversund til Nils Agasøster Båtservice (Nils Roald Agasøster), Fitjar
og hjemsted endret fra Sandnessjøen til Bergen.
M/S KRISTOFFER JR. (LGVR) (148/240/1969/85/88) ex THALES - 08 ex ALSVÅGFRAKT - 08 ex SKROVABULK - 99 ex TOMMELITEN - 92 ex SYNØVE - 85 ex
AUKASKJÆR - 82 ex LENA - 77 - fra Nærøysund AS, Florø til Termar Sea Farm
ASA c/o HL Økonomiservice AS, Herøy/Florø.
M/S LADY (LHVG) (25/-/1990) ex LADY BE GOOD OF FINNSNES - 01 ex LADY BE
GOOD - 99 - fra Baltizky DA (Peter Tidemand Mailing Brandt), Stabekk/Tromsø
til Peter Tidemand Mailing Brandt, Stabekk, Marius Aasland von Hanno, Oslo,
Ola Røthe, Oslo og Brian Erland Raastad, Røyken/Tromsø.
M/S LANGSUND (LLPM) (499/700/2001) - fra Rohav AS, Harøy/Tromsø til Rostein
AS, Harøy/TRomsø.
M/S LASOL (JWUE) (49/-/1954) ex VERDI - 86 - fra Leif Arne Solli, Fitjar/Bergen til
Leif Egil Barane, Bømlo/Bergen.
M/S MY TOY - HER WORRIES (LNRV) (37/-/2005) - fra Thor Nilsen, Drammen til
Geir Engebret Johansen, Kråkerøy/Drammen, omdøpt til VIKTOR. I februar
ble hjemsted endret fra Drammen til Fredrikstad.
M/S NORDKORAL (LHOH) (296/377/1995) ex FRØYVIKING - 08 ex CAROLINE - 06
- fra Frøyviking AS, Grovfjord/Harstad til Grov Brønnbåtrederi AS, Grovfjord/
Harstad.

M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1,200/1980/97) ex STIRLING TERN - 97 - Sartor
Offshore Alpha AS (endret ISM-ansv.: fra Sartor Shipping AS til Sartor Offshore
Management AS), Steinsland/Bergen
M/S OCEAN FLOWER (JWVF) (1.274/797/1974/85) ex NORMAND FLOWER - 85
- Ocean Rescue KS c/o Fearnley Finans AS (ny ISM-ansv.: Sartor Offshore Ma
nagement AS, Steinsland), Oslo/Bergen.
M/S OCEAN KING (LNAB) (2.295/3.200/1984/01) ex VIKING QUEEN - 06 - Ocean
Lanhoy KS c/o Fearnley Finans AS (ny ISM-ansv.: Sartor Offshore Management
AS, Steinsland), Oslo/Bergen.
M/S OCEAN MAINPORT (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex OLYMPIC GOMMAN
DER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER - 82
- Ocean Mainport KS c/o Fearnley Finans AS (ny ISM-ansv.: Sartor Offshore
Management AS, Steinsland), Oslo/Bergen,
M/S OCEAN PRINCE (LAZP) (1.322/1.120/1976) ex VIKING PRINCE - 05 ex STAD
SUPPLIER - 89 - Sartor Offshore Cork Limited (endret ISM-ansv.: fra Sartor
Shipping AS til Sartor Offshore Management AS, Steinsland), Cork/Bergen.
M/S OCEAN SKY (LHVF) (1.314/1.110/1975) ex PAN SKY - 95 ex FAR SKY - 90 ex
STAD SKY - 86 - samme som OCEAN PRINCE.
M/S OCEAN SPIRIT (JWOO) (2.173/2.512/1983) ex FAR SPIRIT - 05 ex LOCH SHUNA
- 89 ex FAR SPIRIT - 87 ex STAD SPIRIT - 86 - Nor Spirit AS (endret ISM-ansv.:
fra Sartor Shipping AS til Sartor Offshore Management AS, Steinsland), Bodø/
Bergen.
M/S OCEAN STAR (LAWW) (1.513/876/1975/86) ex NORINDO SUN - 85 - samme
som OCEAN FLOWER.
M/S OCEAN TROLL (LNBZ) (2.516/2.350/1984/91/95) ex VIKING TROLL - 06 ex
KONGSTEIN - 87 - samme som OCEAN KING.
M/S OCEANVIKING (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex VIKING FIGHTER-05 ex TENDER
FIGHTER - 91 - samme som OCEAN PRINCE.
M/S ORION EXPLORER (LNDT) (1.596/1.260/1993/05) ex EXPLORER - 09 ex EIDS
VAAG ORION - 08 ex CITO - 05 - fra Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta/
Tromsø til Larseng Sjøtransport AS, Kvaløysletta/Tromsø.
M/S RO CHIEF (LLVU) (1.066/-/2002) - fra Rohav AS, Harøy/Ålesund til Rostein AS,
Harøy/Ålesund.
M/S RO FJORD (LFEI) (2.310/3.100/200) - samme som RO CHIEF
M/S RO MASTER (LAKU) (2.241/3.089/2007) - fra Rostein AS, Harøy Ålesund til
Rohav AS, Harøy/Ålesund.
M/S ROBAS (LIQI) (668/-/1998/06) - samme som RO CHIEF.
M/S ROBRIS (LJXX) (674/-/199/06) ex CHRIS ERLING - 04 - samme som RO CHIEF.
M/S ROFISK (LLAT) (482/650/200) - samme som RO CHIEF.
M/S ROHAV (LLUZ) (499/-/2002) - samme som RO CHIEF.
M/S ROSSEN (LHKE) (-/-/1951) ex THEMIS - 95 - fra Runde Kystleirskole AS, Runde/
Ålesund til Goksøyr Eiendom AS, Runde/Ålesund.
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M/S DREAMCATCHER OF OSLO (LIFJ) ex DREAMCATCHER OF POOLE - 06
(27-/-/2002) - fra Per Braathen, Oslo til Jon Halbjørhus, Hemsedal/Oslo, omdøpt
til LARSEN.
M/S DØNNING (LCVQ) (23/-/1920) - fra Anders Maaseide, Ålesund til Rune Espelid,
Tysse/Ålesund og slettet i merkeregister.
M/S ELEKTRON (LADO) (3.438/3.514/2008) - fra Statnett Elektron AS (Simon Møkster
Shipping AS, Stavanger), Oslo/Drammen til Statnett Transport AS (ISM-ansv.:
Simon Møkster Shipping AS, Stavanger), Drammen
M/T FEIETANK (JXFG) (82/-/1965) ex FENSFJORD - 98 ex BØMLOBUNKER - 97 ex
MOBILBUNKER - 91 ex SJÖBJÖRN VI - 86 ex WESTA - 82 - Hege Aamot, Kvin
nesdal/Bergen., omdøpt til WESTA.
M/S HEIDI (LACJ) (33/72006) ex PRINCESS V53 - 09 ex MAICI - 09 ex KIRSTY - 07
- fra Gustav Eidsvåg, Valevåg/Haugesund til Johs. Lunde Shipping AS, Sola/
Haugesund.
M/S HENRIK IBSEN (LGBH) (186/134/1907) ex STYRSÖ - 92 - fra Skien Dalen Skipsselskap AS, Skien til Telemarkskanalen Skipsselskap AS, Dalen/Skien.
M/S ISLAND PATRIOT (LMWS) (3.747/4.843/1004) - Island Offshore VIII KS (Island
Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund, ommålt til 4.130 brt.
M/S JULIUS (JXSU) (45/71987) - fra Lerøy Vest AS, Bergen til Johannes Mikal Kvalvågnes, Sveio/Bergen.
M/S KARINE MOE (LJQN) (44/71960) ex ALICE OLSSON - 99 ex KARINE MOE.
88 - fra RS65 Karine Moe=s Venner, Mandal/Kristiansand til Tore Johan Floberg,
Nesøya/Kristiansand.
M/S KURSKEN (LHII) (49/71978) ex GEIR ARNE - 03 ex OSLOGUTT - 89 ex MAY
ODDNY - 83 ex FRITZ-JERJE - 80 - fra J. Garvik AS, Lepsøy til Midt Norsk
Kystservice AS, Flatanger, omdøpt til AMRON og hjemsted endret fra Bergen
til Brønnøysund.
M/S KVFARM (LNRF) (761/350/2007) - SEB Nord AS (ny ISM-ansv.: Remøy Shipping
AS, Fosnavåg), Oslo/Fosnavåg.
M/S KYSTFAREREN (LMXU) (46/71972) ex MRS.MATTHEWS - 07 - fra Christian
Magnus Rossow, Nesøya/Fredrikstad til Line Birgit Lima Johansen, Drøbak/
Fredrikstad.
M/S LADEJARL (LLVI) (491/-/2002) - Partrederiet Kystekspressen ANS, Trondheim
(best.reder Fosen ASA, Trondheim, ny ISM-ansv.: Torghatten ASA, Brønnøy
sund).
M/S MAAN DOLPHIN (JXGS) (397/400/1986/91) ex TJELDEN - 08 ex ANNE LINE
- 91 - Maan Sjøfart AS, Andenes/Tromsø (Ny ISM-ansv.: Tide Sjø AS, Bergen).
M/S MINGALI (LHMQ) (29/71990) ex MINGA - 95 - fra Inge Sørum, Krokstadelva/
Larvik til Thor Erik Klausen, Solbergelva/Larvik.
M/S MØREJARL (LLWD) (489/72002) - Partrederiet Kystekspressen ANS, Trondheim/
Kristiansund (endret ISM-ansv.fra Fosen ASA, Trondheim til Torghatten ASA,
Brønnøysund).
M/S OCEAN ODYSSEY (LNUT) (3.658/2.538/2005) - Remøy Stadby AS, Fosnavåg (ny
ISM-ansv.: Remøy Shipping AS, Fosnavåg).
M/S POLARTRANS (JWNZ) (677/840/1970/83) ex EWOS JUNIOR - 06 ex FEVÅG - 95
- fra Prepare AS, Leknes til Arctic Shipping AS (Geir Hokland AS), Harstad og
hjemsted endret fra Svolvær til Harstad.
M/T RANDGRID (LIJL) (75.273/124.502/1995) ex HEIDRUN - 96 - fra Conocophil
lips Shipping Norge nr. 2 AS (ISM-ansv.: OSM Ship Management AS, Arendal),
Tananger/Stavanger til Partrederiet Teekay Shipping Partners DA (Teekay Ship
ping Norway AS (ISM-ansv.: OSM Ship Management AS, Arendal), Stavanger.
M/S REM STADT (LHOQ) (3.603/5.416/1995) - Rem Stadt KS, Fosnavåg/Ålesund (ny
ISM-ansv.: Remøy Shipping AS, Fosnavåg).
M/S SEIGRUNN (LLUW) (993/72002) - fra Seivåg AS, Torangsvåg/Bergen til Seigrunn
AS, (Seistar Holding AS), Torangsvåg/Bergen.
M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96 - Fjordl Fylkesbaatane
AS, Florø/Måløy (ny ISM-ansv.: Fosen ASA, Trondheim).
M/F STOLMASUND (JCHO) (138/71959) - fra Kjell Jakobsen, Røyksund/Bergen til
Hardsjø Marine AS v/Magnus Stangeland, Storebø/Bergen.
M/S SULEVÆR (LHCG) (1.242/1.580/1977) ex NORDSTAR - 94 - fra Nye Sulevær AS,
Helgøysund/Haugesund til Arctic Shipping AS (ISM-ansv.: Nye Sulevær AS, Helg
øysund), Harstad/Haugesund. I mars (ny ISM-ansv.: Geir Hokland AS, Harstad).
M/F YTTERØY (LJOY) (506/71981) - Innherredsferja AS, Levanger (endre ISM-ansv,
fra Fosen ASA, Trondheim til Torghatten ASA, Brønnøysund).

M/S ROSTEIN (LLHI) (499/-/2001 - samme som RO CHIEF.
M/S SARTOR (LLFP) (2.019/2.215/1976/04) ex NORTHERN VIKING - 04 ex VERO
NICA VIKING - 97 ex SEALION COLUMBIA - 91 ex ACTEVE DUKE - 84 - Sartor
Offshore Aberdeen Limited (endret ISM-ansv.: fra Sartor Shipping AS til Sartor
Offshore Management AS, Steinsland), Banchory/Bergen.
M/S SEVEN SISTERS (LCAQ) (5.275/4.665/2008) - fra Siem Offshore Inc. (Siem
Offshore AS, Kristiansand/Rovde), Grand Cayman/Ålesund til Siem Offshore Rederi
AS (Siem Offshore AS), Kristiansand/Ålesund.
M/S SIEM SUPPLIER (3.200/4.200/1999) ex STRIL SUPPLIER - 07 - samme som
SEVEN SISTERS.
M/S SIGRUND (LMFL) (32/-/1910/45) - fra Trygve Vatland, Fogn/Stavanger til MS
Sigrund, Stavanger.
M/S SJØTOR (LHRQ) (33/-/1990) - fra Tor Halvorsen, Larvik til Peter Josef Lukas,
Grimstad og hjemsted endret fra Larvik til Grimstad.
M/S SKULEBAS (LFXK) (367/-/1974/94) ex RØYRBUEN - 04 ex SANDVÆR SENIOR
- 79 ex KALLUR - 77 - Opplæringsfartøy AS v/Jan Holvik Sætrengården, Måløy,
ommålt til 386 brt.
M/S TERRY (LMHF) (58/71964) ex SØRNES - 84 ex STILU - 72 ex TERRY - 70 - fra
Jostein Lundal, Tananger til Secora Maskin AS, Svolvær, omdøpt til SECORA
TERRY og hjemsted endret fra Vardø til Svolvær.
M/S THERESE KLAVENESS (LFAF) (75/-/1951) ex WIGGO WIKING - 98 ex THERESE
KLAVENESS - 78 - fra Færder Maritime AS, Hvasser/Tønsberg til Geir Øyen,
Hvasser/Tønsberg.
M/S VESTKAPP (LAGH) (566/-/1988) ex AARSHEIM SENIOR - 07 ex MERKUR - 97
ex LEINEFISK - 96 - fra Carisma Star AS, Raudeberg til Hansson Fishing AS,
Åfjord, omdøpt til ROSENBORG og hjemsted endret fra Måløy til Trondheim.
M/S VIKING FRIO (LAOY) (2.279/2.400/1979) ex GREEN FRIO - 07 ex NORCAN - 93
- Nye Viking Reefers AS (endret IMS-ansv.: fra Sølvtrans Management AS til
Knutsen Management AS), Ålesund.
M/S VÅGSFJORD (LJQB) (177/20/1999) - fra Hurtigruten ASA (Torghatten Nord AS,
Tromsø), Narvik Tromsø til Torghatten Nord AS, Tromsø.
M/S ØYSTRAND (LAST) (1.226/-/2009) - Bømlo Brønnbåtservice AS (Ny ISM-ansv.:
Bømlo Holding AS), Stord/Haugesund
Februar 2010:
Følgende skip tilhørende FosenNamsos Sjø AS, Trondheim har endret
ISM-ansv. fra Fosen ASA, Trondheim til Torghatten ASA, Brønnøysubnd.
M/S AGDENES (LEBE) (228/-/1991)
M/S BJØRNØR (LNYP) (37/-/1985) ex STRØNØY - 01 ex FRØYVAKT - 99 ex ROMS
DALSCRUISE - 93 ex SVEIN MAGNE - 88 - hjemsted Namsos
M/F FOSEN (LASY) (2.835/800/1989)
M/F FRØYAFERJA (LADAO) (312/-/1976/84/06) ex LEKA II - 04 ex LOFOTFERJE
VIII-83
M/S FRØYFART (LDZQ) (149/16/1991)
M/S GEISNES (LAME) (330/-/1988) ex SKARNSUND - 92 - hjemsted Namsos
M/S HARANES (LGSN) (174/-/1969) ex SKARNSUND - 87 - hjemsted Namsos
M/F HERLAUG (EKRE) (737/-/1973/94) ex ULVIK - 03 - hjemsted Namsos
M/S NAMDALINGEN (ELIN) (198/-/2000) - hjemsted Namsos
M/S OLAV DUUN (LJTN) (987/-/1999) - hjemsted Namsos
M/F STOKSUNDFERJA (LAHM) (171/-/1968) ex KVALSUNDFERJA - 90
M/F TRONDHEIM (LGEF) (3.418/870/1992)
M/S TRONDHEIMSFJORDI (LAPA) (176/-/2008)
M/S TRONDHEIMSFJORD II (LAPB) (176/-/2008)
M/S VIKNA (LEME) (111/-/1967) ex GEISNES - 92 - hjemsted Namsos
Følgende skip tilhørende Bastø Fosen AS Trondheim har endret ISM-ansv. Fra
Fosen ASA, Trondheim til Torghatten ASA, Brønnøysund:
M/F BASTØ I (LIPT) (5.505/1.364/1996) - hjemsted Moss
M/F BASTØ II (LIPU) (5.505/1.364/1996) - hjemsted Horten
M/F BASTØ III (LMWY) (7.310/-/2004) - hjemsted Horten
M/S BIRGITTE (3YLP) (21/-/1916/51) ex GUNDA - 85 ex SYD - 76 fra Elvegård
Camping ANS (Svein Arnulf Johnsen), Saltstraumen til Svein Arnulf Johnsen,
Saltstraumen og hjemsted endret fra Bergen til Bodø.
M/S BOLGA (LGIM) (22/-/1952) - fra Salten Veteranbåtlag v/Hans Skatvik, Fauske/
Svolvær til Salten Veteranbåtlag v/Per Reffhaug, Mørsvikbotn/Svolvær
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Mars 2010:
M/S ARTHUR OLSEN (JXHI) (71/-/-1959/83/95) ex V1DJENES - 99 LANGENESVÆRING - 80 - fra Bø Havfiske AS, Straumsjøen/Vadsø til Vedavågen FartøYvern/
Dykkerkhibb/Havfiskeklubb, Kopervik/Vadsø og slettet i merkeregister.
M/F AURE (LEQN) (338/-/1965/87) - fra Fjordl MRF AS, Molde til Båtpartner AS,
Åndalsnes og hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansund.
M/S DØNNALAKS (LJDW) (291/71962/83/98) ex SVENNINGEN - 07 ex VEIDNES
II - 06 ex VEIDNES - 02 ex VESTURTUGVA - 98 ex KELDAN - 91 ex SUNDA
BUGVIN - 81 - fra Polarfjord AS, Kolvereid til Skårvik AS, Fosnavåg, omdøpt til
SKÅRVIK og hjemsted endret fra Rørvik til Fosnavåg.
M/S GOLDEN EYE (LJZC) (25/-/1995) ex CLOUSEAU - 04 - fra Knut Holter Nilssen,
Solbergelva/Brevik til Gunnar Børsand, Oslo/Brevik.
M/S HAVFLORA (LJND) (84/-/1980) ex BERGITON BØRRESEN - 05 ex NIKITA - 01
ex ARNØYTIND - 98 ex JOSEFSEN SENIOR - 95 ex LONGABUEN - 87 - fra
Kristine Ziemele, Sævelandsvik/Sandnessjøen til Alf Reidar Sandstad, Arendal/
Sandnessjøen.
M/S LAKSFRAKT (LJJO) (224/412/1966/94) ex KNUT-IASSE - 94 ex TOR JAN - 92 ex
FEISTEIN - 90 ex FAGERSTRAND - 82 ex NORDFRAKT - 80 - fra Lerøy Hydrotech
AS, Kristiansund til Eli Star AS, Averøy/Kristiansund.
M/S MARINAKO (LLUI) (83/-/1969) ex MARINA - 02 - fra Robin Haugland, Kjerr
garden/Bergen til Nikken=s AS. Hetlevik/Bergen.
M/S MOMK (LEBY) (28/-/1946/51/72/86) ex DYRNES - 57 ex INGER - 51 - Senja Båt- og
Sjøsportsforening, Husøy i Senja/Svolvær, slettet i merkeregister.
Lekter MUDDER 073 (LK4839) (207-/1992) - fra Secora AS, Svolvær til Secora Maskin
AS, Svolvær.
Lekter MUDDER 074 (LK6214) (150/-/1992 - samme som MUDDER 073.
Lekter MUDDER 075 (LK6215) (150/-/1992) - samme som MUDDER 073.
Lekter MUDDER 076 (LK7335) (207/-/1992) - samme som MUDDER 073.
Lekter MUDDER 077 (LK6201) (150/-/1993) - samme som MUDDER 073.
Lekter MUDDER 078 (LK6257) (150/71993) - samme som MUDDER 073.
Lekter MUDDER 079 (LK6076) (1.070/-/1977) ex STREHAIA - 06 - samme som
MUDDER 073.
Lekter MUDDER 080 (LK8787) (479/-/2005) - samme som MUDDER 073.
M/S NEPTUN (LHIM) (42/-/1990) ex HELLU - 94) - fra Bolærnebåten AS, Tønsberg/
Haugesund til Tønsberg Taxibåt AS, Tønsberg/Haugesund.
M/S NYBARSUND (LM3539) (29/-/1966) - fra Partrederiet Arve EngdalANS (Tommy
Engdal, Sørbøvåg), Krakhella/Sortland til Marulken Havfiskeforening, Hareid/
Sortland og slettet i merkeregister,
M/S RAMBO (LICD) (55/71961) ex RAMSTAD - 91 ex TORGET - 82 - fra Marine
Harve Norway AS, Bergen til Nova Sea AS, Lovund/Bergen.
M/S S.ODIN (3YQD) (97/71960) ex SHV ODIN - 99 ex ONA - 85 - Morten Larsos,
Bodø/Svolvær, omdøpt til NORDLAND.
M/S SEA PILOT (LAYD) (1.125/726/1976/89) ex SIDDIS PILOT - 06 - Sea Supply AS
(Chriship AS), Sortland, ommålt til 1.171 brt.
M/S SIRIUS OF DART (LJBJ) (23/71977) - fra Sirius Utvikling og Opplevelsessenter
AS, Skjeberg/Oslo til Jorun Cathrine Riiser Schei, Gamle Fredrikstad/Oslo,
omdøpt til SIRIUS OF ART.
M/S SJANGSE (LLML) (158/71967/84/85) ex MARGUN MARIE - 07 ex RAMSØY
FJELL - 98 ex VEIDVÆRING - 98 - fra Vesterveg AS c/o Tor Hufthammer,
Torangsvåg/ Florø til Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Florø og
slettet i merkeregister.
M/S STØGUTTEN (LM3434) (24/71965) - fra Jan Torbjørnsen, Grimstad/Mandal til
Elisabeth Martinsen Tøllefsen, Husøy i Senja/Mandal.
M/S STÅLBAS (LNXH) (854/71955/74) ex TRÅLBAS - 74 ex COMMANDANT CHAR
COT - 68 ex JEAN CHARCOT - 55 - fra Rem Vessels II AS, Fosnavåg/Ålesund til
Barens Offshore AS c/o Bjørnar Kristiansen, Hansnes/ÅIesund.
M/S TOMMELINE (LASS) (53/71965) ex NYTANK - 89 ex ESSO 3 - 88 - fra HydrotechGruppen AS, Kristiansund/ Namsos til Eli Star AS, Averøy/ Kristiansund.
Lekter TRANSPORT 051 (LK3604) (125/71988) - samme som MUDDER 073.
Lekter TRANSPORT 053 (LK8624) (1.413/71992) ex RIELLE - 04 - samme som
MUDDER 073.
M/S TRINE CHARLOTTE (LMRY) (1.114/1.570/1977) ex STABBEN JUNIOR - 04 ex
MARGRIET - 97 ex ALECTO - 96 ex MARJAN - 86 - fra Moen og Stein Shipping
AS c/o Oros-Bjørnør Økonomi AS, Steinsdalen/Trondheim til Trine Charlotte
AS (ISM-ansv.: Geir Hokland AS, Harstad), Bessaker/Trondheim.

M/S VARANGERVEKTEREN (LNNP) (92/71984) - Whale Whatch AS, Alvsvåg/Oslo,
endret adresse til Myre, omdøpt til ARCTIC WHALE I og hjemsted endret fra
Oslo til Myre.
M/S VESTERØY (LCYB) (24/71955) - fra Gisle Einar Høie, Stavanger/Arendal til Thor
Inge Eie, Stavanger/Arendal.
M/S VIKTORIA LADY (LAFM) (1.186/72006) ex ASPØY - 09 - fra Remøyværing AS
c/o Hans Remøy, Leinøy/Fosnavåg til Remøyværing AS, Fosnavåg.
M/S VILDE (LMRV) (192/71969) ex STAPINII -04 ex STAPIN -04 - fra Johnny Dolve,
Kragerø/Oslo til Odd Rune Sølsnes, Skåla/Oslo.
M/S WINDBRIS (LJUA) (40/71981) ex SJØGAR - 00 - fra Bolærnebåten AS, Tønsberg/
Bergen til Tønsberg Taxibåt AS, Tønsberg/Bergen.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2010:
M/S LYSFOSS (LALX3) (4.471/4.500/1989/99) - Ross Liner KS c/o Fearnley Finans AS
(ISM-ansv.. DFDS Lys Line As, Lysaker), Oslo, omdøpt til FOSS.
Følgende skip eier av SKS Obo & Tankers AS, Fyllingsdalen/Bergen har endret
ISM-ansv.: fra (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS) til (KGJ Obo & Tankers
Fleet Management AS, Fyllingsdalen):
M/S SKS MERSEY (LAXA5) (70.933/120.499/2003)
M/S SKS MOSEL (LAXB5) (70.933/120.670/2003)
WI SKS SATILLA (LAIX6) (81.380/158.843/2006)
WI SKS SKEENA (LAIY6) (81.380/158.933/2006)
M/S SKS TAGUS (IADI5) (63.515/109.933/1997)
M/S SKS TANA (LAZI4) (63.515/109.891/1996)
M/S SKS TANARO (LAKV5) (63.515/109.787/1999)
M/S SKS HETE (LAKU5) (63.515/109.773/1999)
M/S SKS TORRENS (LAJM5) (63.515/109.846/1998)
M/S SKS TRENT (LACP5) (63.515/109.832/1997)
M/S SKS TRINITY (LAJN5) (63.515/109.798/1999)
M/S SKS TUGELA (LACN5) (63.515/109.747/1997)
M/S SKS TWEED (LAC05) (63.515/109.832/1996)
M/S SKS TYNE (IAZE4) (63.515/110.032/1996)
Februar 2010:
M/S BERGEN RESOLUTION (LAGA6) (3.244/917/1983/00) ex SCAN RESOLUTION 09 ex MAURICE EWING - 05 ex BERNIER - 90 - Norfield Shipping AS (ISM-ansv.:
Norfield Offshore AS), Torangsvåg/Bergen, omdøpt til REFLECT RESOLUTION.
M/S GEO CHALLENGER (LAPIS) (7.127/5.176/2000) ex OCEAN CHALLENGER 05 - fra Geo Rederi AS (ISM-ansv.: DOF Management AS, Storebø), Øvre Ervik/
Bergen til Exploration Investment Resources II AS (DOF Management AS,
Storebø), Laksevåg/Bergen.
M/S GECO SCORPIO (LAOP5) (1.429/1.300/200) - Remship As, Fosnavåg/Ålesund,
endret ISM-ansv.: fra (Remøy Shipping AS til Remship As, Fosnavåg).
m JO ASPEN (LAPJ5) (7.922/12.637/1991) - fra Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS,
Kokstad), Singapore, til Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS, Haugesund),
Douglas, omdøpt til CASPER og hjemsted endret fra Bergen til Haugesund.
M/S REM BALDER (LIMZ3) (3.107/3.060/2007) - Solship AS (ISM-ansv: Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn, omdøpt til NORMAND TITAN.
Følgende skip har endret fra Grieg Shipping AS (Grieg Shipping Group AS), Bergen
til Grieg Shipping II AS (Grieg Shipping AS), Bergen:
M/S STARALABAMA (LAVU4) (20.916/30.204/1985) ex HAWAIIAN RAINBOW - 92 M/S STAR AMERICA (LAW4) (20.929/30.168/1985) ex CANADIAN RAINBOW - 91
ex STAR CANADIAN - 90 ex CANADIAN RAINBOW - 89
M/S STAR DERBY (LAXS2) (27.104/43.700/1979) ex STAR CARRIER - 85
M/S STAR DIEPPE (LEQZ3) (27.911/43.082/1977)
M/S STAR EAGLE (LAW02) (24.479/39.749/1981)
M/S STAR GRIP (LADQ4) (27.192/43.712/1986)
M/S STAR HANSA (LAXP4) (32.749/46.580/1985)
M/S STAR HERDLA (LAVD4) (32.744/46.580/1994)
M/S STAR HIDRA (LAVN4) (32.744/46.546/1994)
M/S STAR ISFJORD (LAOX5) (32.628/46.428/2000)
M/S STAR ISTIND (LAMP5) (32.628/46.547/1999)
M/S STAR JAPAN (LAZV5) (32.844/44.807/2004)
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M/S NORMAND FORTRESS (LIKW) (4.926/4.170/2006) ex REM FORTRESS - 09 Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 21.01.2010, overført til
NIS, sammen navn med signal LIM3.
M/S NSO FORTUNE (LHIT) (2.526/3.366/1983) ex NORTH FORTUNE - 09 ex SKANDI
FORTUNE - 01 ex NORTH FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 Nor Supply Offshore AS (Oceangoing AS, Åkrehamn), Bodø/Sandnes - slettet
18.01.2010, overført til Nor Supply Offshore AS (Oceangoing AS), Gibraltar,
samme navn med signal ZDJR3.
M/S SIEM DANIS (LAGM) (2.465/3.555/2006) - Siem Offshore Inc. (Siem Offshore
AS, Kristiansand), George Town/Ålesund - slettet 20.01.2010, overført til NIS,
samme navn med signal LAGM3.
M/S SIEM LOUISA (LAIY) (2.465/3.555/2006) - Siem Offshore Inc. (Siem Offshore
AS, Kristiansand), George Town/Ålesund - slettet 20.01.2010, overført til NIS,
samme navn med signal LAIY3.
M/S TORBAS (LMPU) (1.448/750/1996) ex GRIS ANDRA - 04 - Torbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Måløy (SF-4-V) - slettet 08.01.2010, solgt til Frode Larsen, Hirtshals, Danmark, omdøpt til STROMBOLI med signal OXEZ.
M/S VONAR SENIOR (LJNQ) (306/255/1980/84/87/91/93) exVONARI -02 exVONAR
- 02 - Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/Molde (M-88-SØ) - slettet 15.01.2010 som
opphugget. (Hugget av Fornæs ApS, Grenaa, Danmark 17.11.2009).

M/S STAR JAVA (LAJS6) (32.679/44.692/2006)
M/S STAR KILIMANJARO (LAIG7) (37.158/49.862/2009)
Følgende skip eiet av Grieg International II AS - har endret fra (Grieg Shipping
Group AS) til (Grieg Shipping AS), Bergen:
M/S STAR ATLANTIC (LAYG5) (20.125/30.402/1986) ex HØEGH MISTRAL - 04 ex
STAR TEXAS - 90 ex TEXAS RAINBOW - 89
M/S STAR EWIVA (LAHE2) (24.479/39.718/1982)
M/S STAR FLORIDA (LAVW4) (25.345/40.790/1985)
M/S STAR FRASER (LAVY4) (25.345/40.840/1985)
M/S STAR FUJI (LAVX4) (25.345/40.850/1985)
M/S STAR GRAN (LADR4) (27.192/43.759/1986 sjøs. TRITON
M/S STAR HARMONIA (LAGB5) (32.749/46.604/1998)
M/S STAR ISMENE (LANT5) (32.628/46.428/2000)
M/S STAR JUVENTAS (32.679/44.837/2004)
M/S STAR KIRKENES (LAHR7) (37.158/49.924/2009)

M/T WILANA (LADL5) (79.494/199.999/1997) - fra Elea Maqritime Corp. (Wilhelm
sen Marine Services AS), Monrovia/Oslo til Wilana Shipping AS (Wilhelmsen
Marine Services AS), Oslo.
M/T WILMINA (LAFC5) (79.494/199.999/1997) - fra Wilhelmsen Oil & Gas Inc.
(Wilhelmsen Marine Services AS), Monrovia/Oslo til Wilmina Shipping AS
(Wilhelmsen Marine Services AS), Oslo.

Februar 2010:
M/S BULK STAR (JXWF) (539/768/1976) ex SAND BULK - 92 ex BULK STAR - 90
ex ELSIE M - 81 sjøs. FRENDO NORWAVE - Molde Sjøtransport AS, Molde/
Kristiansund - slettet 01.02.2010 som forlist. (Sprang lekk, kantret og sank
09.02.2009 utenfor Frøya).
M/S CANLILL (JWTI) (698/843/1966) ex COURIER - 86 ex BETA NORD - 81 ex
TRURO - 75 - Finn Olsen Rederi AS, Bodø - slettet 22.02.2010, solgt til Spania,
samme navn med signal
M/S COCO DE MER (LAUF) (24/71989) - Mats Bertil Ragnar Legert, Oslo - slettet
08.02,2010 som kondemnert (ble totalskadet etter brann).
M/S FRØYSPRINT (LAVI) (49/71989) ex MØRE CRUISE - 96 - Windcarrier Den
raark AS (Christopher Justnes Andersen, Oslo), Fredericia/Trondheim - slettet
26.02.2010, overført til Danmark
M/S HJELMSØYVÆRING (LHBR) (37/71948) - Magnussen og Strand ANS (Olav
Roar Magnussen), Havøysund/Hammerfest (F-121-M) - slettet 17.02.2010 som
kondemnert.
M/S LADY SALAR (LMHC) (164/71955/66/79) ex SEINGEN - 88 ex OLE GULLVIK 79 - Nordsjølaks AS, Fiskåbygd/Florø - slettet 03.02.2010 som opphugget.
Lekter FESTUS (LM4301) (394/71967) - SEB Finans Norsk Avdeling av Utenlandsk
Foretak, Oslo - slettet 24.02.2010 som opphugget.
M/T NAVION EUROPA (LHFD) (73.637/130.596/1995) ex JORUNN KNUTSEN - 98
- Navion Offshore Loading AS, Stavanger - slettet 04.02.2010, overført til Par
trederiet Teekay Shipping Partners DA (Navion Offshore Loading AS), Nassau,
Bahamas, samme navn med signal C6XS5.
M/T NAVION NORVEGIA (LHFB) (73.868/130.596/1995) ex HANNE KNUTSEN - 98
- Navion Offshore Loading AS, Stavanger - slettet 08.02.2010, overført til Par
trederiet Teekay Shipping Partners DA (Navion Offshore Loading AS), Nassau,
Bahamas, samme navn med signal C6XS6.
M/S NORMAND CLOUGH (LASC) (8.337/7.345/2008) ex REM CLOUGH - 09 - Solship
AS (Solstad Shipping ASA), Skudeneshavn - slettet 19.02.2010, overført til NIS,
samme navn med signal LASC3.
M/S NORMAND TRYM (LNXA) (2.164/3.326/2006) ex REM SUPPLIER -09 - Sols
hip
AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 10.02.2010 - overført til NIS, samme
navn med signal LNXA3.
M/S NORMAND VIBRAN (LCAS) 2.180/3.240/2008) ex REM SPIRIT - 09 - Solship
AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn - slettet 10.02.2010 - overført til NIS,
samme navn med signal LCAS3.
M/S RAVNFJORD (LEKC) (186/71962/84/90) ex BØEN - 07 ex ATLØYBUEN - 07 ex
BERGSTRØM - 05 ex VEAGUTT - 98 ex RISTON - 87 ex HORISONT - 65 - Heggøy
Fiskeriselskap AS, Holmedal/Bergen (SF-70-A) - slettet 09.02.2010 som opphugget.
M/S SIEM HANNE (LASX) (2.615/3.750/2007) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand - slettet 01.02.2010, overført til NIS, sammen navn
med signal LASX3.

Mars 2010:
M/S BALTIC SEA (LAVY2) (1.105/2.282/2.560/1977) ex CARINA - 89 - fra Nygård
Shipping IIA/S (Nygård Shipping AS, Sirevåg), Nyborg/Bergentil OEM (Karmøy
Skipsconsult AS, Skudeneshavn), Le Robert/Bergen.
M/S DYVIADRIATIC (LAIA7) (39.187/9.772/1988) ex WOLFSBURG - 03 - PCTC
Holding I AS c/o ABG Sundal Collier, Oslo, endret ISM-ansv.: fra (Dyvi AS, Oslo)
til (Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker).
M/S DYVI ATLANTIC (LAHZ7) (60.868/2009) - Dyvi PCTC I AS, Oslo, endret ISM-ansv.: fra (Dyvi AS, Oslo) til (Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker).
M/S DYVI BALTIC (LAIB7) (39.043/9.772/1989) ex HANNOVER - 02 - samme som
DYVI ADRIATIC.
M/S DYVI PAMPLONA (LALG5) (37.237/12.778/2000) - Dyviships IV AS c/o Dyvi AS,
Oslo, endret ISM-ansv.; fra (Dyvi AS, Oslo) til (Wilhelmsen Ship Management
(Norway) AS, Lysaker).
M/S OCEAN FRESH (LAEZ7) (7.568/7.398/1983/91) ex AMERICAN FREEDOM - 08
ex RED SEA - 06 ex ALASKAN PILOT - 05 ex RED SEA - 97 ex DONA KAREN
MARIE - 94 sjøs. APOLLO ONE - fra Ocean Fresh Foods Limited (Hordafor AS,
Bekkjarvik), Killybegs/Bergen til Ocean Fresh Food AS (IMS-ansv.: Hordafor
AS), Bekkjarvik/Bergen.
M/S SKANDIPATAGONIA (LLFR3) (1.392/4.641/4.700/200) - fra Geo Rederi AS, Øvre
Ervik/Bergen til Geograph Shipping II AS, Bergen (ISM-ansv.: DOF Management
AS, Storebø, fortsatt).
M/S SKANDI SANTOS (LAGX7) (2.723/9.074/6.200/2009) - fraDofcon AS (DOF Ma
nagement AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen til Dofcon AS, Bergen.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2010:
M/S BISON (LJOT) (300/71981) - Bukser og Berging AS, Oslo/Bergen - slettet
20.01.2010, solgt til Sinbad Marine Services Ltd., Sligo, Irland, omdøpt til SMS
BISON med signal EIJB9.
M/S DOLSTIND (LMYE) (28/71909) ex DOLSTEIN - 48 - Fartøyteknikk Jon Åge
Semenes (Jon Åge Smenes), Bergen/Ålesund - slettet 20.01.2010 som opphugget.
M/S FAR SCOUT (LLPX) (3.170/2.805/2001) - Farstad Supply AS (Farstad Shipping
ASA), Ålesund - slettet 13.01.2010, overført til NIS, sammen navn med signal
LLPX3.
M/S GADUSjJXQZ) (2.136/71987) ex ELDBORGTRÅL - 00 - Havbris DA (Solveig
Strand), Ålesund - slettet 20.01.2010, solgt til Strandtraal A/S, Klaksvik, Færøyane,
samme navn med signal XPXO.
M/S NORDKYN (LGWR) (2.503/1.600/1979) - Nor Lines Rederi AS (Rederiet Harald
Sætre AS, Bergen), Stavanger/Bergen - slettet 21.01.2010, solgt til Færøyane.
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M/S SIEM SASHA (LFW) (2.465/3.555/2005) - Siem Offshore Rederi AS (Siera
Offshore AS), Kristiansand - slettet 01.02.2010, overført til NIS, sammen navn
med signal LFW3.
M/S SKANDI BERGEN (LGEU) (6.596/4.000/2007) sjøsatt som GEO BERGEN - Geo
graph Shipping AS (DOF Management AS, Storebø), Bergen - slettet 03.02.2010,
overført th Geograph Shipping AS (DOF ManagementAS), Douglas, Isle of Man,
samme navn med signal 2CYV2.
M/S SKANDI STOLMEN (LIPM) (1,968/3.100/1997) - DOF Rederi AS (DOF Mana
gement AS), Storebø/Bergen - slettet 10.02.2010, overført til NIS, samme navn
med signal LIPM3.
M/S STRIL MARINER (LCJU) (3.142/4.000/2009) - Stril Power AS (Simon Møkster
Shipping AS), Stavanger - slettet 09.02.2010, overført til Marshalløyene, deretter
til Stril Power AS (Simon Møkster Shipping AS), Torshavn, Færøyane samme
navn med signal OZ2083.
M/S VINGTOR (LIBP) (478/100/1990) ex JET GAT - 96 ex PATTAYA EXPRESS - 91 Tide Sjø AS, Bergen - slettet 25.02.2010, solgt til Hellas
M/S ØSTANGER (LEJE) (1.198/1.700/1999) ex GITTE HENNING - 08 - Østanger AS,
Torangsvåg/Bergen - slettet 02.20.2010, solgt til Atlantic Dawn Ltd., Dublin,
Irland, omdøpt til VERONICA med signal EIJC3.

Januar 2010:
M/S KAPRIFOL (LAGY7) (1.845/2.802/2000) ex VEDREY KATTEGATT - 08 ex KA
PRIFOL - 07 ex CRESCENT CONNEMARA - 07 ex CRESCENT ORATUNA - 05
ex ORATUNA - 02 - Liljeholmens Mekaniska Verkstad AB og Rederi AB Väderö
Tank (repr.: Tore Kandahl, Nesøy, drift: Linnea Shipping AS, Lysaker), Greb
bestad/Oslo - slettet 22.01.2010, overført til Rederi AB Vaderotank (Sea Tank
Chartering AS), Limassol, Kypros, samme navn med signal 5BXX2.
Februar 2010:
M/S AASNES (LAUK5) (3.136/4.015/1981) ex MEDALLION - 02 Aasen Transport AS
(ISM-ansv.: Aasen Shipping AS), Mosterhamn/Haugesund - slettet 16.02.2010,
solgt til Sarunto AS (Toraborg Shipping AS), Gibraltar, omdøpt til VISNES
med signal ZDJS2.
M/T BW CHALLENGER (LAOS4) (45.032/56.885/1992) ex BERGE CHALLENGER - 07
- Bergesen Gas Shipping AS (BWFleet Management AS), Oslo/Stavanger - slettet
01.02.2010, solgt til PT Newship Nusa Bersama (BW Gas AS), Jakarta, Indonesia,
samme navn med signal PNHN.
M/T BW CLIPPER (LANE4) (45.032/56.864/1992) ex BERGE CLIPPER - 07 - Bergesen
Gas Shipping AS (BW Fleet Management AS), Oslo/Stavanger - slettet 01.02.2010,
solgt til PT Newship Nusa Bersama (BW Gas AS), Jakarta, Indonesia, samme
navn med signal PNHM.
M/T DIFKO CHASER (LAU05) (43.398/84.040/1990) ex NORTHSEA CHASER - 01 ex
BURWAIN ADRIATIC - 94 ex ZAFRA - 95 - K/S Difko LXIV c/o Difko Adminis
tration A/S (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management
Norway AS, Larvik), Holsterbro/Oslo - slettet 22.02.2010, solgt til Victory Sea
Shipping SA (Aegean Bunkering Services Inc.), Monrovia, Liberia, omdøpt til
AEOLOS med signal A8VA7.
M/S HÖEGH LONDON (LADG7) (68,871/27.100/2008) - Høegh Autoliners Shipping
AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Management AS), Oslo - slettet 20.02.2010, solgt til
Wilmington Trust Co. as Trustee, Norfolk, Va., USA, omdøpt til ALLIANCE
CHARLESTON med signal WRAH.
M/S HÖEGH TOKYO (LACZ6) (68.871/27.100/2004) - ex HUAL TOKYO - 07 - Høegh
Autoliners Shipping AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Management AS), Oslo - slettet
20.02.2010, solgt til Wilmington Trust Co. as Trustee (Maersk Line Ltd.), Norfolk,
Va., USA, omdøpt til ALLIANCE BEAUMONT med signal WKDY.
M/S JACO CARRIER (LAZT5) (5.974/9.650/1985) ex STINNES MONSUN - 09 ex THOR
SHANGHAI - 09 ex JACO CARRIER - 06 ex PIJLGRACHT - 04 - Jaco Carrier Ship
ping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg - slettet 12.02.2010,
solt til NNN Marine Ltd. (Brouns Maritime Ltd.), Kingstown, Sankt Vincent og
Grenadinene, omdøpt til SEA CARRIER med signal J8B4297.
M/S KIWIAUCKLAND (LAEV6) (37.841/13.295/1985) ex COSMO SPIRIT - 05 ex
EXCELSIOR - 99 ex YOUNG SKIPPER - 91 - Høegh Autoliners Shipping AS
(ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet 26.02.2010, solgt til opphug
ging, ank. Xinhui 26.02.2010.
M/S LANGELAND (LDJB3) (1.181/2.550/1971) ex LANGEFOSS - 90 ex LANGE
LAND - 90 ex JANNELAND - 78 ex LANGELAND - 74 - Mikkal Myklebusthaug
Rederi AS (ISM-ansv: Myklebusthaug Management AS), Fonnes/Bergen - slet
tet 12.02.2010 som forlist (Kantret og sank 31.07.2009 i Kosterfjorden sør for
Strømstad i dårlig vær).
m MOSTRAUM (LAUV4) (5.973/8.661/1991) ex ALPINE ROSE - 94 ex ALPINE
FINN - 90 ex ALEXANDER KAVERZNEV - 88 ex STENA PHOSPHORUS - 85 ex
OT-PHOSPHORUS - 83 - Mostraum KS pkilen AS), Bergen - slettet 15.02.2010
som opphugget. Ank. Alang 14.01.2010 og landsatt 20.01.2010.
M/T SIGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985) ex IGLOO MOSS - 04 - Sigloo
Gas KS c/o Eitzen Maritime Services ASA, Haslum/Oslo - slettet 17.02.2010 som
opphugget, ank. Alang 16.02.2010 og landsatt 17.02.2010.
m WINDSOR KNUTSEN (LADB7) (87.146/162.258/2007) - Knutsen Bøyelaster XI
KS, Haugesund - slettet 25.02.2010, overført til Knutsen Bøyelaster XI KS (Colum
bia Shipmanagement Ltd.), Valletta, Malta, samme navn med signal 9HA2342.
Mars 2010:

Mars 2010:
M/S BJØRGUNN (LMAE) (46/-/1946) ex TVEITHOLM-64 ex SEAGULL -54 - Partre
deriet Lars B. Og Kristoffer Larsen (Lars Larsen), Åkrehamn/Kopervik - slettet
18.03.2010 som opphugget.
M/S NONTIND (LFUK) (93/-/1966/86/94) ex VÆRØYVÆRING - 92 ex MELØYBUEN 73 ex NY ELIESER - 69 - Båragutt Pelagic AS, Tromsø (T-57-T) - slettet 16.03.2010
som opphugget.
M/S POLARFRONT (LDWR) (927/-/1976) - Ami AS (Misje Rederi AS), Bergen- slettet
18.03.2010, solgt til Færøyane
M/S SIEM SUPPLIER (LJKB) (3.200/4200/1999) ex STRIL SUPPLIER - 07 - Siem
Offshore Rederi AS, Kristiansand/Ålesund - slettet 29.03.2010, overført til NIS,
samme navn med signal LKJB3.
M/S SKANDI FOULA (LNJF) (3.252/4.200/2002) - DOF Rederi AS (DOF Management
AS), Storebø/Bergen - slettet 03.03.2010, overført til NIS, samme navn med
signal LNJF3.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
November 2009:
M/T IONIAN TRADER (LAYT5) (24.310/35.990/1984) ex EVROS - 03 ex EUROS - 88
- Grangehill Company S.A. (Champion Tankers AS, Paradis), Panama/Bergen
- slettet 17.11.2009, solgt til Platus Asia Pte. Ltd., Mumbai, India, omdøpt til
TRIUMPH med signal AVDX.
M/T JO LØNN (LAEC6) (22.772/38.317/1982) - Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kok
stad), Singapore/Bergen - slettet 06.11.2009 som solgt til India for opphugging.
Ank. Alang 07.11.2009 og landsatt 18.11.2009.
M/T RITA (JWXK3) (70.434/124.472/1986) ex RITA KNUTSEN - 08 ex NORDIC SA
RITA - 05 ex SARITA - 98 - Teekay Al Rayyan L.L.C. (Teekay Shipping Norway
AS), Majuro/Stavanger - slettet 02.11.2009, overført til Teekay Al Rayyan LLC
(Teekay Shipping (Australia) Re. Ltd.), Nassau, Bahamas, omdøpt til FALCON
SPIRIT med signal C6XZ9.
M/S SEA CORONA (LAHN2) (12.110/5.710/1972) ex DANA CORONA - 01 ex SEA
HORSE - 92 ex FINNROVER - 88 ex JALINA - 87 ex KOTKA LILY - 85 ex NEDL
LOYD ROCKANJE - 83 ex RHEINFELS - 77 ex ANTARES - 75 - RoRo I KIS (repr.:
Christopher Paus, Nesbru, drift: Goliat Shipping AS, Oslo), København/Oslo - slet
tet 13.11.2009, solgt til opphugging. Ank. Alang 07.11,2009 og landsatt 16.11.2009.
M/T STEN EMBLA (LALZ5) (8.594/13.754/1999) - Lowell Shipholding S.A. (repr.:
Marinelaw AS, drift: Stentank AS, ISM-ansv.: Rederiet Stenersen AS), Majuro/
Bergen - slettet 16.11.2009, overført til Lowell Shipholding SA (Elmira Tankers
Management SA), Monrovia, Liberia, omdøpt til LIQUID GOLD med signal
A8UF7.

M/S BOURBON JADE (LMKV3) (3.963/3.660/2004) - Bourbon Ships AS (Bourbon
Offshore Norway AS), Fosnavåg - slettet 31.03.2010 - overført til Bourbon Ships
AS (Bourbon Offshore Surf), Marseille, Frankrike, samme navn med signal
M/S BOW FIGHTER (LKTT3) (12.544/20.478/34.982/1982) - Odfjell Asia II Pte. Ltd.
(drift: Odfjell SE, ISM-ansv: Odfjell Management AS), Singapore/ Bergen - slettet
23.03.2010, solgt til opphugging, ank. Alang 23.03.2010.
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M/S JAN ROALD (3YZW) (23/-/1962) - fra Ivar Berthinussen, Myre/Sortland til
Bertinussen AS, Myre/Sortland (N-370-0).
M/S KAMØYFISK (LLDB) (376/-/2000) - Fruholmen AS, Bekkjarvik/Hammerfest,
forlenget, ommålt til 534 brt. (H-180-AV).
M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) ex CONSOL - 08 - fra Julia ANS, Krok
elvdalen/Haugesund til Hansen Rederi AS c/o Båragutt AS, Tromsø/ Haugesund
(T-326-T). I februar til Båragutt Havfiske AS, Tromsø/Haugesund (T-326-T). I
mars til Havblikk AS, Laukvik/Haugesund (N-5-V).
M/S LEIKVIN (LELC) (1.298/-/1969/75/88) ex SJØBRIS 2 - 07 ex SJØBRIS - 06 ex
GULLFINNUR - 77 - fra Teigebris I AS, Fosnavåg til Torbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg, omdøpt til TORBAS og hjemsted endret fra Ålesund
til Måløy (SF-46-V).
M/S LEINEFISK (LIKG) (879/416/1996) - fra Leinefisk AS, Fosnavåg/Ålesund til Veidar
AS, Godøya/Ålesund, omdøpt til VEIDAR I (M-76-G).
M/S LIAHOLM (LMDJ) (245/-/2003/04/08) - fra Partrederiet Frøyvåg ANS, Dyrvik/
Kristiansund til Idar Gustad og Sønner AS, Averøy/Kristiansund (M-71-AV).
M/S LOFOTVÆRING (LCHT) (49/-/1952) -fra Lofotværing AS, Svolværtil Rutledal AS,
Myre, omdøpt til RUTLEDAL og hjemsted endret fra Svolvær til Myre (N-366-0).
M/S MERKUR (LJDP) (16/-/1939) - fra Pettersen Fisk AS, Kjøllefjord/Tromsø til Ellfisk
AS, Kjøllefjord/Tromsø (F-187-LB).
M/S NINA MARI (LM6138) (44/-/1977/92) ex ROAR JUNIOR - 99 - fra Frank Henrik
sen, Hansnes/Sandnessjøen til Nina Mari AS, Hansnes/Sandnessjøen (T-520-K).
I mars til Siv Janne AS, Husøy i Senja/Sandnessjøen (T49-LK).
M/S NORAFJELL (LIZI) (630/-/1998/99) - fra Norafjell AS, Lødingen til Havdrøn AS,
Hjellestad, omdøpt til KROSSØY og hjemsted endret fra Harstad til Bergen
(H-34-BN).
M/S OLAV VIK (LM5219) (24/-/1974) - fra Gunnar Vik AS, Sørvågen/Svolvær til
Kystlaget Olav Viks Venner v/Petter Kristiansen, Rognan/Svolvær (N-153-MS),
M/S ORKAN (LLXC) (37/-/1967/92/95/96) - fra Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen c/o
Aksel Hansen AS, Senjahopen/Sandnessjøen til Hansen Rederi AS c/o Båragutt
AS, Tromsø/Sandnessjøen (T-104-S).
M/S RANGO (LIQS) (172/-/1984/97/01) ex VÄSTERLAND - 97 - fra Rango AS, Skrova/
Svolvær til Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N-211-MS).
M/S RUTLEDAL (LM3032) (21/-/1962) - fra Halvar Berthinussen, Myre til Rino
Mortensen AS, Myre, omdøpt til VÅRHEIM og hjemsted endret fra Sortland
til Myre (N-376-0).
M/S SANDER ANDRE (LHWI) (78/-/1972/85) ex OSHOLM - 06 ex HAGAN SENIOR
- 86 ex H.INGEBRIGTSEN - 83 - fra Kristian Pantaleon Benonisen, Sørvågen/
Ålesund til Nordkapp Fiskebåt Rederi AS, Honningsvåg/Ålesund, omdøpt til
KING NORDKAPP (F-7-NK).
M/S SILVERVÅG (LKZV) (200/-/2000) ex SILVERVÅG SENIOR - 09 ex METTE HELENE - 09 - Najaden Fiskeri AS, Skudneshavn, ommålt til 188 brt. (R-784-K).
M/S SJØBRIS (JWSG) (1.559/2.051/1985/89/94) ex TEIGENESI -06 ex TEIGENES -05
- fra Teigebris I AS, Fosnavåg til Teigebris AS, Fosnavåg (M-122-HØ).
M/S SKJELØYSUND (3YAL) (24/-/1957) - fra Jon-Edgar Gundersen, Saltnes til Arne
Kristian Holm, Vormedal, omdøpt til HUSØY og hjemsted endret fra Fredrikstad
til Kopervik (R-107-K).
M/S SKOGSØY (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex MEHAMNFJORD - 05 ex NOTBAS
- 05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRISTIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex
ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - Øksnes Kystfiske AS, Myre/Trondheim,
omdøpt til ØKSNESVÆRING (N-135-0).
M/S SOLBRIS (3YWW) (24/-/1961/78/85) - fra Harald Antonsen AS, Myre/ Sortland
til Vi-Tro AS, Myre/Sortland (N-64-0).
M/S SPRATTUS (LDFW) (49/-/1952) - fra Rune Waage, Rubbestadneset/Bergen til
Dagfin Liebe, Larvik/Bergen (V-78-L). I februar til Rune Waage, Rubbestadneset/
Bergen (H-79-B).
M/S STALHAV(LFFG) (688/B/1967/87/09) ex NEW BALTIC - 09 ex ELISABETH II 01 ex ELISABETH - 01 ex LAFJELL - 98 ex JØKUL - 94 ex STØBAKK - 71 - fra
Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund til Nybo Holding AS, Midsund, omdøpt
til NYSKJER og hjemsted endret fra Ålesund til Molde (M-72-MD).
M/S SÆVIKSONI (LCFI) (1.211/-/2Ö00) ex STRØMNES - 08 ex SENIOR - 05 - Sævikson
AS, Fosnavåg, omdøpt til SÆVIKSON (M-72-HØ).

m EMERALD STAR (LADM6) (23.298/37.270/2005) Emerald Star Shipping Ltd.
(Kjelraan Shipping AS), Road Town/Oslo - slettet 11.03.2010, overført til Emerald
Star Shipping Ltd. (International Andromeda Shipping SAM), Majuro, Mars
halløyene, omdøpt til EMERALD STARS med signal V7TV2.
M/T GEM OF KAKINADA (LAXZ5) (19.724/32.788/1982) ex JO LIND - 08 ex JOHN
SON CHEMSPAN - 88 - Indian Chemical Tanker IIAS c/o Ness, Risan & Partners
AS, Oslo/Bergen - slettet 05.03.2010, solgt til opphugging, ank. Alang 06.03.2010.
M/T GEM OF MANGALORE (LAXY5) (19.754/33.058/1981) ex JO CLIPPER - 08 sjøs.
POLLUX - Indian Chemical Tanker II AS c/o Ness, Risan & Partners AS, Oslo/
Bergen - slettet 05.03.2010, solgt til opphugging, ank. Alang 06.03.2010.
M/S GEOGRAPH (LADT7) (2.733/1.437/2007) ex GEOGRAPHII -07 - Geographic
Shipping AS (DOF Management AS, Storebø), Bergen - slettet 29.03.2010 - over
ført til Bahamas
M/S HÖEGH TRAPPER (LAXR5) (33.236/12.961/1981) ex HUAL TRAPPER - 06 Høegh Autoliners Shipping AS (ISM-ansv: Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet
11.03.2010, solgt til opphugging.
M/S KONGSHAVN (LCJV3) (16.405/3.100/1978) ex FANTAASIA - 08 ex LION KING
- 98 ex STENA NORDICA - 96 ex TURELLA - 88 - Boa Ro-Ro AS (ISM-ansv;
Taubåtkompaniet AS), Trondheim/Langesund - slettet 17.03.2010, solgt til Blue
Line International Inc. (Blue Line Europe ApS), Panama, omdøpt til REGINA
DELLA PACE med signal 3FDU4.
M/T MAGNITUDE (LANG5) (54.963/96.136/1992) ex SANKO PARAGON - 99 Magnitude Holding Corporation (OSM Ship Management AS), Monrovia/
Arendal - slettet 09.03.2010, solgt til Bangladesh for opphugging, ank. Chittagong
27.02.2010 og landsatt 03.03.2010.
M/S MORNING ROSE (LAGK4) (45.007/15.603/1980) ex HUAL TRAILER - 04 ex
HUAL KARINITA - 00 ex KARINITA - 82 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh
Fleet Services AS), Oslo - slettet 30.03.2010, solgt til opphugging,
M/S NORDNORGE (LCJI3) (11.384/840/1997) - Hurtigruten ASA, Narvik - slettet
29.03.2010 - overført til NOR, samme navn med signal 3YGW,
M/S NORTHERN OCEAN (LAJC5) (8.594/13.782/1998) ex STEN ODIN - 08 - EAAC
Shipping AB, Västra Frölunda, Vestfjord Shipping AB, Billdal, King Consulting
AB, Ljungskile, Tecnicore AB, Stenungsund og Donsö Bunkerservice Aktiebolag,
Donsö (Falk Management AS, Aksdal), Bergen - slettet 31.03.2010 - overført til
Sp/f Northern Shipping Tecnicore AB & King Consulting AB (Furenak Rederi
AB), Nolsoy Færøyane, samme navn med signal 0Z2091.

Fiskebåter, kjøp & salg.
Januar 2010:
M/S BALLSTADGUTT (LM6407) (24/-/1978/86) - fra Ballstadgutt AS, Ballstad/Svolvær
til Havstein AS, Myre/Svolvær (N-69-0). I mars til Föreningen Gamle Nonstind
c/o Økonor Vest-Lofoten, Leknes/Svolvær og slettet i merkeregister.
M/S BOHOLMEN (LAHF) (135/71971/01) ex KÅRE JOHAN - 75 - fra Bøholmen AS, Bø
i Vesterålen/Sortlandtil Partrederiet Mirsel ANS (Kristian Pantaleon Benonisen),
Sørvågen/Sortland, omdøpt til SANDER ANDRE (N-171-MS).
M/S CATO ANDRE (LLER) (41/-/1982/96) - fra Cato Andre AS, Kleppstad/Svolvær til
Indahl Star AS, Kvaløysletta/Svolvær (T-980-T).
M/S EINARSON (LDZL) (130/-/1991/95) - fra Lofotværing AS, Svolvær/Tromsø til
Øynes Fisk AS, Svolvær/Tromsø (N-22-V). I februar tilbake til Lofotværing AS,
Svolvær/Tromsø, omdøpt til LOFOTVÆRING (N-22-V).
M/S FLØGRUNN (LNHE) (42/-/1977/77) - fra Utflesa Kystfiske AS c/o Jan Andersen,
Leines/Stokmarknes til Ringbas AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/
Stokmarknes (SF-62-V).
M/S FREDRIKSON (JWWI) (80/-/1986/95) - fra Onsøyværing AS, Engelsviken/ Florø
til Frøybas AS, Kalvåg/Florø (SF-33-B).
M/S FRØYVÆRING (LK4084) (55/-/1990/00) - Utflesa Kystfiske AS, Leines/Trondheim,
omdøpt til BLÅHAV(N-54-SG).
M/S HAVGRIM SENIOR (LFEO) (24/-/1956/79/95) ex SULØY - 99 ex LARSEGUTT 71 - fra Harald Stordal Jensen, Bodø/Stavanger til Runing AS, Giske/Stavanger
(M-71-G),
M/S HUSBY JUNIOR (LAQX) (100/-/1989/75/92/00) ex SANDFLÆSA - 06 ex SU
LATIND - 00 ex MILAND JUNIOR - 97 ex TEIGLAND - 94 - fra Seilsjø AS c/o
Maritim Næringspark, Raudeberg/Sandnessjøen til Ringbas AS c/o Maritim
Næringspark, Raudeberg/Sandnessjøen (SF-146-V).
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Mars 2010:

M/S TRIO 2 (LHHB) (82/-/1978) ex TRIO - 09 ex VIBEKE HELENE - 08 ex TROND
SKJÆR - 04 ex H.FAGERHAUG - 98 ex EDEL MARIANNE - 95 ex BÅTSFJORDVÆRING - 88 ex SKARBAREN - 84 ex NORDHEIM SENIOR - 81 - fra Sørvik
Fisk AS c/o Frank Harald Bensvik, Værøy/Bergen til Kransvik AS, Sørvågen/
Bergen (N-31-MS).
M/S ZETA (LIQW) (1.914/1.800/1997) - fra Zeta AS, Fosnavåg/Ålesund til Herøybas
DA (Per Magne Eggesbø, Ålesund), Fosnavåg/Ålesund, omdøpt til HERØY
(M-620-HØ).
M/S ØKSNESVÆRING (LKJG) (1614/-/1982/00/04) ex BREIVIKBUEN - 04 ex VI
KANØY -95 ex OLE OSKAR -87 - Øksnes Kystfiske AS, Myre/Sortland, omdøpt
til SKOGSØY (N-92-0).

M/S BALLSTAD (LJIF) (615/-/1969/84) - fra Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/ Svolvær
til Nordøytrål AS, Fosnavåg/Svolvær (M-206-HØ).
M/S BJØRN HARRY (JXVM) (308/-/1988/09) ex HARTO I - 09 ex HARTO - 08 ex
VAGAR - 08 ex ARGUS JUNIOR - 03 - fra Guldringnes AS c/o Gryllefjord Fryseri
AS, Grylleljord/Kristiansund til Selfjordbuen AS c/o Gryllefjord Fryseri AS, Gryl
leljord/Kristiansund (T-70-TK).
M/S BJØRN-SENIOR (LM6471) (23/-/1978) ex GAMNESVÅG - 08 ex SJØFISK - 86 fra Nils-ThoralfKarlsen, Honningsvåg/Hammerfest til Jens Sigvart Fagerhaug,
Rypefjord/Hammerfest (F42-H).
M/S KVALSTEIN (LDQV) (375/465/1964/83/85/91/97) ex GISUND - 74 - fra Kvalstein
AS, Raudeberg/Ålesund til Disko Havfiske AS, Brattvåg/Ålesund (M-88-H).
Deretter tilbake til Kvalstein AS, Raudeberg/Ålesund (SF-86-V).
M/S NILS JENSA (LM7253) (24/-/1980/96/97) - fra Årviksand AS, Fjordgard/ Harstad
til Skånland Kystlag, Evenskjær/Harstad (T-114-LK),
M/S SKJONGHOLM (JWZZ) (176/-/1968/87) ex SKJONGHOLM JUNIOR - 02 ex
SKJONGHOLM - 99 ex SKJONGHOLM JUNIOR - 95 ex NESBAKK - 95 ex GEIR
- 78 - Skjongholm AS, Barekstad/Florø, omdøpt til SKJONGHOLM JUNIOR
(SF-13-F).
M/S STÅLHOLM (LAHQ) (363/330/1978/86/93) ex SILDEY - 06 ex SILDØY - 01 ex
BØMMELFISK - 96 - fra ReisafiskAS c/o Jan Ketil Karlsen, Sørkjosen v/RolfBjør
nar Tøllefsen, Husøy i Senja/Måløytil StålholmAS, Arnøyhamn/Måløy (T-169-S).

Februar 2010:
M/S BERNT OSKAR (LMCU) (310/-/2003/06) - fra Kransvik AS, Sørvågen til Øybuen
1 AS, Elnesvågen, omdøpt til ØYBUEN 1 og hjemsted endret fra Svolvær til
Molde (M-175-F).
M/S BLOMØY (LEEM) (37/-/1953) - fra Salten Veteranbåtlagv/Hans Skatvik, Fauske/
Sandnessjøen til Salten Veteranbåtlag v/Per RefThaug, Mørsvikbotn/ Sandnes
sjøen (N-20-HR).
M/S JAN-BØRRE (LHCV) (38/-/1966/85/90) - fra Partrederiet Dag Johnsen ANS
c/o Dag Arne Johnsen, Myre/Sortland til Jan Børre AS, Myre/Sortland (N-2-0)
M/S KLIPTIND (LM4249) (24/-/1971) ex NORØY - 80 - fra Bovikfisk AS, Senjahopen/
Harstad til Fartøyvernforeninga Kliptind, Hommelvik/Harstad (T-130-BG).
M/S LEANJA (JXTB) (424/-/1964/01/02/03) ex BOKNATRÅL - 84 ex LESTHOLM - 82
ex HALKION - 73 - fra Leanja AS, Skudeneshavn/Haugesund til Lønning Fiskeri
AS, Bømlo/Haugesund (H49-B).
M/S NORDQUEEN (LM4379) (24/-/1972) - fra Havblikk AS, Laukvik/Svolvær til
Båragutt Havfiske AS, Tromsø/Svolvær (T-361-T).
M/S POLAR SIRKEL (LCER) (875/-/1981) ex BLUE DUTCH - 08 ex KISKA ENTER
PRISE - 01 ex JUSTICE - 92 ex OPTIMUS PRIME - 91 ex MARSEA SIXTEEN - 87
- Krabbin AS, Tromsdalen/Tromsø, fått nytt fiskerimerke (N-144-W).
M/S RUNING (LCNO) (175/-/1976/85/97/98) ex HARGO - 07 ex RADEK - 06 ex SVER
DRUPSON - 05 - fra Runing AS, Giske til Benjaco AS, Halsnøy Kloster, omdøpt
til BENJACO og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen (H-67-K),
M/S SALVØY (LEIF) (39/-/1954/91/96) ex NFVEA - 08 ex SIRTRÅL - 08 ex ELVIRA 03 - fra Kalve & Tøkje AS, Bekkjarvik/Kopervik til Bømmelfisk AS, Vedavågen/
Kopervik (R47-K).
M/S SKJÆRGAARD SENIOR (LNDO) (17/-/1919) ex SKJÆRGAARD - 79 - fra Wil
liksen Senior AS, Rørvik/Trondheim til Museetmidt IKS, Rørvik/Trondheim
(NT-25-V).
M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/-/1978/92) - fra Kransvik AS, Sørvågen/Bodø
til Ballstadøy AS, Ballstad/Bodø (N-38-W). Deretter til Ferno ANS (Tor Harald
Berntsen), Leknes/Bodø (N-38-W). I mars til Kransvik AS, Sørvågen/ Bodø
(N-35-MS).
M/S SULAVÅG (LJIJ) (147/-/1998) ex STIG HARRY - 07 fra Sulavåg AS, Rørvik til
Hansson Fishing AS, Åfjord, omdøpt til HANSSON og hjemsted endret fra
Namsos til Trondheim (ST-l-AA).
M/S SVENØR (LLNC) (99/-/1982/92/93/01) ex NESEJENTA - 98 ex EGIL JUNIOR - 95
ex RITA RENATE - 90 ex ARTHUR BERGE - 87 - Fruholmen Seafood AS, Tufjord/
Hammerfest (F-161-M). Ommålt til 104 brt.
M/S SØRBØEN (JWQY) (296/-/1985) - Storvik Shipping ANS (Jan Inge Storvik), Smøla/
Trondheim (M-350-SM). Ommålt til 272 brt.
M/S VEIDAR (LHSQ) (469/71982/95) ex JONINA JONSDHT - 95 ex STEFAN THOR
- 95 ex LJOSFAXI - 90 ex GUNNJÖN - 82 - fra Veidar AS c/o Bredriftsrådgiveren
AS, Ålesund til Skjonghohn AS, Barekstad/Ålesund (SF-ll-F). I mars omdøpt til
SKJONGHOLM og hjemsted endret fra Ålesund til Florø (SF-ll-F).
M/S VESTFISK (LJMS) (499/71980/91/97) ex VESTLINER - 99 ex NORDKYN PIONER
- 96 ex HOLMESET SENIOR - 91 - Vestfisk AS, Stadlandet/Ålesund (SF-150-S),
ommålt til 526 brt.
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Her drev de kurser år etter år, i krigstid,
med rasjonering og vanskeligheter på
alle hold. Det var fantastisk.
Noen år hadde jeg «Risøyloggen».
skoleavisen, der en kunne følge med. De
fleste gikk i kystfarten, og enkelte har
jeg trulfet på senere. Det er blitt både
kapteiner, fiskeskippere, maskinister og
stuerter av dem.
Men krigsårene rammet også kystfar
ten hardt. Risøya 42/43 minnes eleven
Eilif Karlsen fra Stallogargo som var
lettmatros ombord i hurtigruteskipet
d/s Irma, et tragisk forlis der 61 omkom.
Risøya, du ligger som et fyr og sender
ut elever med minner og lengsler over et
ukjent, endeløst hav. Det er et vakkert
sted, og vi som fikk gleden av å være
der i en sorgløs ungdomstid, vil aldri
glemme deg.

Den norske Broderkrets
på Havet
I vår sjøfartshistorie passerte vi et lavmelt 125-års jubileum 15. februar i år.
Det var da 125 år siden Broderkretsen
paa Havet ble stiftet i Cardiff av syv
seilskipsførere og sjømannsprest Birger
Hall. Föreningen var kommet i stand
etter engelsk forbilde av kristne skipsførere som markerte sin tilslutning ved
å føre «dueflagget» i havn.
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«Kgstruten D/S Rogaland stimerforbi» -fotografert med billig kamera fra Ungdomsskolens
nærområde av Snorre Ranheim mens han var elev under krigsårene 1942/43
Föreningen fikk forholdsvis bred
oppslutning og hadde på 1890-tallet 295
medlemmer; samtlige skipskipsførere.
Senere ble broderkretsen også åpnet for
andre sjøfolk. I 1935 kjøpte föreningen
den 550 mål store Risøya som ligger på
Gjeving mellom Tvedestrand og Risør,
like innenfor Lyngør. Her kom det
Risøy ungdomsskole for sjømenn året
etter, men formål å utdanne sjøfolk og å
forbered ungdommen på virkeligheten
ute i verden.
Broderkretsen fikk en parallell i
Stavanger i «Unge sjømenns kristelige

förening», stiftet i 1947 som vil være best
kjent som organisasjonen bak skoleskipet
Gann.
Etter shippingkrise og utflagging av
norske skip fait formålet for skolen bort.
Virksomheten ble da lagt om til Risøy
Folkehøgskole drevet av Broderkretsen,
Sjømannskirken og Normisjon. Som
folkehøyskole legger den opp til fag som
seiling, sjøliv, dykking, friluftsliv, turisme, osv, ved siden av tradisjonelle fag.

Praktverk om frakt og fiske
Dag Bakka Jr:

Sjøfarten i Austrheim
368 sider, format 21x28cm,
546 illustrasjonar
ISBN-978-82-7128-547-0
Bodoni Forlag 2009
I vår travle tid er det
best å byrje med kon
klnsjonen: Les du
gjerne om fraktefart,
fiskeri og kystkultur ?
Skjønar du nynorsk, og har 500 kroner
til overs ?Dåmådu ha denne boka.
løykommunen Austrheim, nordvest
i Hordaland, var frakt og fiske dominerande næringer like fram til Mongstad
kom, fyrst på 70-talet. Men sjøens folk
slo aldri på stortromma. Fint lite er
skrive. Likevel har andre fraktemiljø
(t d Moster, Stamnes, Misje og Lista)
fått sine soger, om ikkje anna som
skipslister i bokform. Dag Bakka skreiv
om fraktefarten i Austrheim i SKIPET

isi tid, men eit samla oversyn vanta.
No er det retta opp, til dei grader. Det
var på høg tid, for dei levande kjeldene
forsvinn snart ut or tida. Boka vart til
som eit spesialbind til den gilde
bygdeboka «Austrheim i fortid
og notid» (bd 1-4, 2000-2006), og
forfattaren har hatt hjelp av Austrheim Kyst-og Sogelag og Neptun
Pensjonistklubb.
Dei vel 350 sidene er delt opp i tre
jamnlange kapittel. Første del, «Landet ved leia», fortel om utviklinga av
sjønæringane i Austrheim frå ca 1850
og frametter. Hos nokre historikarar
vert slike oversyn gjerne turr lesnad.
Her er dramatikk nok. Takk vere ei
rad munnlege kjelder er teksten krydra
med ei mengd anekdotar frå sjølivet,
innramma og innskote i hovudteksten.
Del to heiter «Sjøfarten rundt om på
gardane». Over 110 sider tek Bakka
for seg slektene på gardane rundt om i
heradet, og deira verksemd i medgong

og motgong på sjøen. Kall det gjerne ei
rad små rederisoger. So kjem rosinen
i pylsa for mange NSS-arar; ei meir
enn 100 siders skipsliste, slik berre
Dag Bakka kan lage ho. Rikt illustrert,
oversiktleg og komplett. Til sist kjem
registeret, der du kan søkje på farty,
personar, gardar og kjelder,
Om biletmaterialet vil eg kort seie:
Det er åleine verd meir enn bokprisen.
Fartybilete er her i fleng, men og rørande bilete frå miljø som ikkje finst meir.
Boka er svær på faktaopplysningar,
Men ho er sjeldan avdi ho og er svært
rik på «mjukt» stoff, det vil seie his
toriar frå dagleglivet på og ved sjøen,
Språket er eit moderne, men markant
nynorsk. Trykkfeil er nær fråverande,
Innbinding, papir og trykk er av høg
klasse, og norskprodusert. Eg anbefaler
boka. Opplaget er 1200. Skund deg !
LeifM Skjærstad
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I transatlantisk fart med Lisø
Johannes Hansen, Kvaløysletta, har fun
net frem bilder fra sin tid påmønstret
Lisø (ex Lisholt) som gikk i fart for Rederi
AB Rex, Stockholm, mellom Sverige og
USA.
Lisholt (9575 tdw) hørte til en serie på
seks linjeskip bygd for norske rederier på
Kockums Mek Verkstad i Malmö i 194951. Den ble levert i 1949 til Skips-AS Lise
(B Holter-Sørensen), Oslo, og seilte sine
første år i Ivarans linjefart mellom USA
og Østen. 11959 ble skipet sluttet til Rex
bolaget og skiftet da navn til Lisø. Senere
igjen Lisholt inntil salg til grekere i 1967.
Johannes forteller at de skipet bl a
Volvo og Saab-biler fra Sverige til USA,
med Newark i New Jersey (i Soprano
land) som lossehavn. Tilbake var det kull
fra Newport News til Europa.
Bilene var pakket i trekasser. I under
rommene prøvde de først med tre biler i
høyden, noe som gikk hardt ut over den
underste. Trekassene ble demontert og
stuet på dekk under tilbakereisen.

Utsikt fra Lisö i Newark. På biidet ses et Libertp-skip til venstre og en C 3 til høpre.
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Senhøsten 1959 var en sammenhengende uvcersperiode i Nord-Atlanteren; her ser vi bil
klassene på dekk.

Vi losser kull i Helsingborg, høsten 1959. Jeg til venstre, med til
navnet «Nordland», seiv om jeg var fra Troms. Til høpre min gode
kompis «Dølen». Han var vel egentlig barefra Lillestrøm, men i de
tider var det nok til å bli kalt «døl». Siden vi etter utlossing skulle
klargjøre/spple lasterommene for lasting av biler, var det viktig åfå
fjerna alt av kull som lå oppå vinkeljern og bak innsiden av luke-

karmen. Vi ungdommer fikk da ulevert hver sin halve piasavakost,
og så ble vi sendt ned i rommet. Det var å henge i før lasta begvnte
«å sige», - og så var det å passe seg for grabben! Et tørkle over munn
og nese holdt av for det verste kullstøvet.
Lossing av Volvo PV
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Minner fra Curacao
Av Sigurd A Ramsø
Under en ryddeaksjon fant undertegnede
over en del bilder av heller dårlig kvali
tet, men kanskje av interesse likevel. De
er fra min tid om bord i mt Ronabay av
Mandal 1964-65 og tatt i Willemstad,
Curacao. Kanskje noen kjenner seg igjen?

-j71/
,jø

Den norske sjømannskirken i Willemstad hilste norske skip med flagg og nasjonalsang;
fotografert fra Ronabay.
T/s Del Rio
T/s Del Rio var et linjeskip med fryse/
kjølerom, samt lugarer for 12 passasjeren
Rederi Delta Steamship Lines Inc, New
Orleans USA
Bygget 1961 på Avondale Shipyards Inc,
New Orleans
9867/7081 brt, 13158 tdw,
Westinghouse turbinen 18 knop

Begona gikk på Caribbean inntil september 1974, i ruten Southampton-Santan
der-La Corunna-Vigo-Tenerilfe-Port of
Spain-La Guaira-Curacao-Kingston-San
Juan. Etter havari på elektrisk anlegg og
kjelerom 10. oktober 1974 ble den solgt
til Manuel Desguares Varela opphugging
i desember 1974. Den var rederiets siste
passasjerskip i linjefart.
10139 brt, 138.7/18.9/6.4 m.
2 turbiner, 1 propell, 17-5 knop
Passasjeren 123 "special tourist"
+ 830 turist-klasse,
200 besetning

T/s Begonia

t

Motortanker Eidsfoss av Oslo, fotografert i
Caribbean.
T/s Begonia
T/s Begona. Bygget 1945 som Vassar Vic
tory på Bethlehem Steel Corp, Fairfield
Maryland for US Dept of Commerce,
opprinnelig for troppetransport. Solgt
1947 til Sitmar Line (Alexander Vlasov),
Italia, ombygd for flyktninge- og senere
emigrantfart som Castelbianco; Castel
Bianco fra 1953. Kjøpt i 1957 av Spanish
Line (Compania Trasatlantica Espanola)
sammen med et søsterskip, omdøpt Be
gona. Søsterskipet Castel Verde ble omdøpt Montserrat.

Utsikt fra sjømannskirken
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Om ruteskip og fregatter
Oversender to bilder av rutebåter fotografert av min far i sundet i Langesund. Begge er på utadgående
etter å ha vært innom byen på ruten. De er fotografert i slutten av 40- tallet, begynnelsen av 50-tallet.
Av Gunder Tande Sandersen
Den ene er DS Bjørgvin tilhørende Aren
dalske. }eg husker denne båten spesielt.
Bildene er fotografert fra tunet til hjem
met til min far. Bjørgvin hadde en helt
spesiell dyp fløyte.
Den andre båten er jeg usikker på.
Trenger lesernes hjelp til å identifisere
den. Er i tvil om det er DS Galtesund.
Men den må i tilfelle være litt ombygget
i forhold til de bildene jeg har funnet på
nettet. Blant annet «øya» i midten er litt
annerledes. Ville være takknemlig om
noen her kan gi meg et tips om de kan
stadfeste at dette virkelig er Galtesund
eller en annen rutebåt.
Har for øvrig skaffet meg den utmer
kede boka «Norske Marinefartøyer». Er
spesielt interessert i denne boka da jeg
tjenestegjorde ombord i KNM Stavanger.
Tillåter meg å rette på noen fakta i boka.
Det står at KNM Trondheim deltok for
første gang i Stanavforlant i 1971. Dette er
ikke tilfelle. Da vi dro ut fra Haakonsvern
torsdag 15. januar 1970, var det sammen
med KNM Trondheim.
Man pleide å være to norske fregatter
med på disse toktene. Leser man under
KNM Narvik, står det at den også deltok
i 1970. Dette er riktig, men det var først
etter påsken dette året.
Feiltagelsen skyldtes nok at KNM
Stavanger gikk på grunn nord for
Glomfjord, 3. mars 1970, kl. 05.15 på
morgenen.
Jeg stod vakt på styrbord brovinge
da dette hendte. Vanligvis stod vi vakt i
«tønna» over broen, men siden det var
ganske kaldt den dagen, fikk vi stå ute
på brovingene. Jeg hadde på forhånd
meldt om et fyr på styrbord side god tid
i forveien, samt at en sivil lastebåt med
lanterner kom inn fra styrbord side bak
dette fyret. Plutselig etter en stund drik
ket dette fyret helt opp i skutesida på
min side. Hele fartøyet ristet, men vi
gled over. Man forsøkte å få kontroll over
fartøyet, men grunnstøtingen hadde ført
til at akslingen var slått skakk, slik at vi
ble liggende stille. Vi tok også inn vann i
akselhylsa. Det viste seg også seinere da
vi kom i dokk, at det ikke var noen blader
igjen på propellen.
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To av kpstruteskipene til Arendals Dampskibsselskab fotografert i i sundet i Langesund
rundt 1950. Bjørgvin (bpgd 1910 med navnet Norge) fremstår som ombpgd og modernisert
ved Pusnes Mek Verksted i 1946/47. Den fikk da selskapets npe skorsteinsmerke med gul
skorstein og rederiflagget.

Galtesund (under), var bpgd i 1905 i København som Bornholm-damper Skandia og kjøpt
avADS i 1919. Også denne fikk en modernisering på Pusnes i 1947/48, men har på bildet
det gamle skorsteinsmerket - en helt svart skorstein.
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Først ble en sleper forsøkt sendt over
fra den engelske fregatten HMS Leander
men den fikk trossen i propellen slik at
den også var ute av drift. En ny sleper
ble sendt over fra den kanadiske fregat-

S
* \

ten HMCS Restigouche. Dette var vel
lykket Denne fikk så buksert oss ned til
ankringsplass utenfor Glomfjord, hvor vi
lå og ventet på bergingsfartøyet Traust,
Kl. 15.30 samme dag startet så slepet

den lange strekningen ned til Marinens
Hovedverft i Horten.
Vi var tre fregatter i følge den morge
nen, på vei sydover, da denne hendingen
fant sted. Vi var under en sjømanøver
og gikk uten lanterner i mørket. Resti
gouche og Leander gikk foran oss. Vi lå
som nummer tre på linje. Sannsynligvis
har vi, for å unngå sammenstøt med
denne båten, kommet for langt opp mot
grunnen, slik at vi grunnstøtte.
Derfor kom KNM Narvik inn i bil
det fra etter påsken 1970. Mannskapet
fra KNM Stavanger ble overflyttet til
KNM Narvik. Misforståelsen skyldtes
nok dette. Faktisk deltok tre fregatter i
Stanavforlant 1969/70, men aldri mer en
to på en gang. Så fra etter påsken deltok
KNM Trondheim og KNM Narvik i Sta
navforlant.
Det høres også med til historien av den
amerikanske destroyeren USS Steinaker
noen dager i forveien hadde fått bunnen
rensket etter en grunnstøting i Tjeldsun
det i 18 knops fart.

|
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Fregatten KNM Narvik.

Ny maritim DVD
Glimt fra en svunnen tid 2
Den farsundske handelsflåten fra
1939 til 1970-årene
En TMS produksjon ved Terje Skjoldal,
Magne Simonsen og Samuel Kjørkleiv
26 maritime filmsnutter med en total
spilletid på 120 minutter
Pris NOK 250 + porto
Bestilles fra Terje Skjoldal, 4560 Vanse
E-post: skjoldal@c2i.net
Telefon: 915 59 413
Solid forankret med utallige dugnadstimer har de lokale amatører, TMS
produksjon, nylig sjøsatt sin siste produksjon, en dokumentär fra den farsundske handelsflåte. Dette er karens
andre DVD med lokal historie. Deres
nummer en inneholdt i all hovedsak
lokalt materiale fra landjorden. Denne
oppfølgeren tar for seg skip og sjøfolk
fra farsundsområdet.
Det aller meste er filmet av sjøfolk
og kommenteres delvis av opphavsmannen seiv. 26 filmsnutter av varierende lengde og kvalitet presenteres
her for publikum. Av materialet som
man viser, kan nevnes sjøsetting av

MS Mosdale i 1939 med etterfølgende
besøk i Farsund havn. Dette skip og
hennes mannskap ble forresten heroisk
berømte for sin krigsinnsats, nemlig 96
atlanterhavsreiser med forsyninger til
Storbritannia.
Eller følger vi MS Ragnhild Brøvig
på skipets jomfrutur fra Antwerpen
til Farsund, ankomst 17. mai 1949.
Denne filmsnutten kommentert av nyss
avdøde fru Randi Brøvig som seiv medfulgte på reisen. En stormfull tur til
Sørishavet med flytende kokeri Abraham Larsen er også tatt med. Denne
sørafrikanske ekspedisjonen hadde i
alle år et sterkt innslag av fangstfolk
fra farsundsområdet om bord. FraMT
Tharald Brøvigs kollisjon i 1962 vises
litt film, oppfulgt med gripende samtale med tre av karende som opplevde
denne tragedien hvor mange japanske
sjøfolk og en nordmann, nemlig pumpemannen på Tharald mistet livet.
En koselig sommertur fra Kristiansand til Hirtshals med Mosvolds første
danmarksferje, MS Jylland får vi også
være med på. Mindre koselig er MS
Skageraks dramatiske forlis i 1966,
også levendegjort på denne DVD. I

i
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fleng nevnes ellers Sjømannskolen i
Farsund 1949, passering av Suez- og
Panama-kanalen, kornlasting på Lake
ne, ekvatordåp, lasting og lossing med
mer. Avslutningsvis nevnes kjempebra
film fra maskinrommet på MS Gunvor
Brøvig med kommentarer fra en sjømann som seiv seilte med denne båten
i Brøvigs Mexican Line. Noen tekniske
svakheter til tross, denne maritime
DVD anbefales på det varmeste av
Bjørn Tandberg

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre-.

Fra motorer til vinsier ytterst
på Romsdalskysten £Xr”"”8P4Kn”,a
Lørdag morgen 8. mai møttes 24 medlemmer og ledsagere i Bud i Romsdal. Det var klart for överfart
med en hurtiggående passasjerbåt til Finnøya i Sandøy kommune. I to puljer dro vi sørover. Halvparten
av oss fikk en times tur på Ona og de sprekeste var på toppen av det 14,7 meter høye fyret fra 1867.
Av Jørgen Strand
Generell omvisning
Etter lunch på Finnøy Havstuer sto buss
klar med lokalhistorikeren Svein Ove
Søholt bak mikrofonen. Det ble en fas
cinerende tur hvor guiden ga oss et godt
innblikk i samfunnsutviklingen her ute
i havgapet.
Sandøy ble egen kommune fra 1. ja
nuar 1867. Dette var et resultat av at Paul
Knudsen Gaasø sommeren 1866 oppsøkte
hoffet i Stockholm og ba Kongen innsten
dig om øygruppen syd for Aukra måtte
bli egen kommune. Søndre del av Harøya
hørte i lang tid til Sunnmøre mens nordre
del tilhørte Romsdal. Etter freden i Roskilde i 1658 måtte Kong Fredrik 111 avstå
deler av Trondhjems stift til Sverige.
For en stakket stund var nordre del av
Harøya svensker.
Svein Ove Søholt kom også inn på at
grensen mellom Sunnmøre og Roms-

*°^v
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Med ryggen mot vinden er deler av forsamlingen fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Nordmøre samlet foran minnesteinen til Nils N. Finnøy.
dal gikk gjennom soverommet iet av
våningshusene på øya og om mannen i
huset som stadig måtte på «nattbesøk»
til Sunnmøre.
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Vi fikk innføring i språkutviklingen,
om losaktiviteter og vi fikk høre om de
to store torvfabrikkene på øya. Det ble
besøk så vel ved vindmøllene på øya som
i kirken fra 1934. Kirken prydes av en
altertavle malt av Erik Werenskiold i de
harde trettiårene. Dette var en periode
hvor det var mye «fra hånd til munn» på
landsbasis, men Harøya med sin store

En smilende Nils O. Finnøy ved Legona
motoren. En del av bygget til Finnøy
Småhåtlag er viet motoren til passasjer
båten «Legona». Motoren er en 2-sylindret
dieselmotor på 100 HK som ble levert av
Nils Finnøy Motorfabrikk i 1934.
For lokalbefolkningen ytterst på Roms
dalskysten var «Legona» en kjent og kjær
passasjerbåt. Båten har også skrevet seg
inn i norgeshistorien i det den om kvelden
30. april 1940 brakte Kongen og deler av
regjeringen sammen med en del av Norges
Bank sin gullbeholdning fra det brennende
Molde og ut til den 11.000 tonn store bri
tiske krysseren HMS «Glasgow».

1

næringsaktivitet hadde økonomi til å be
tale godt til en av landets beste kunstnere.
I kirken henger forøvrig jakten «Embla»
som kirkeskip. Originalen ble sjøsatt i
Surnadalsfjorden på Nordmøre i 1893
med Johannes Lekve som byggmester og
John Bøvre som mannen bak tegninger
og byggekontroll.
Vi var også innom det private motor
museet i Røsokvika.

LP. Huse AS
På Steinshamn tok Erling P. Huse ved I.
P. Huse AS over stafettpinnen etter Svein
Ove Søholt. Vi ble samlet i «Garden», fir
maets representasjonsbolig. Bygningen
har vært sentral i Huse-familiens liv og
historie siden Paul I. Huse oppførte byg
ningen i 1882.1 dag framstår bygningen
med innbo og løsøre nettopp slik den
er tiltenkt; som en verdig representa
sjonsbolig.
Deretter ble det en overraskende kaf
fepause; i regi av Turid Gangstad Finnøy
ble det til vår ære satt fram kakebord og
nytrukket kaffe.
Så ble det vandring gjennom det store
private museet som I. P. Huse AS står bak.
Over to etasjer fikk vi ved gjenstander,
bilder, kart og tegninger gjennomgått
ca. ett hundre års næringsutvikling i
Steinshamn.
Deretter ble vi tatt inn på produk
sjonsanlegget til I. P. Huse AS. Gjennom
hall etter hall ble det vandret med Erling
P. Huse - med omtrent 50 års erfaring på
anlegget - som guide. Spørsmålene var
mange og svarene var presise. I. P. Huse
AS er i dag ledende på verdensmarkedet
når det gjelder konstruksjon og produk
sjon av vinsjer til ankerhåndterings
fartøy. Ut over dette leverer bedriften
vinsjer til spesialfartøyer og flytende
oljeinstallasjonen Vinsjene som produ
seres har en trekkraft på over 600 tonn.

Butikken på Finnøya
Kl. 18,30 var alle samlet i den gamle bu
tikken på Finnøya. Butikken er i dag en
del av anlegget til Finnøy Havstuer. De
24 deltakerne fra Nordmøre - alle med
en apretiff påspandert av föreningen - ble
tatt i mot av tidligere ordfører Paul Ed
mund Steinshamn. Etter å ha overlevert
vår formann Eirik Barman kommunens
vimpel fikk vi historien om handelsstedet
på Finnøya. Før middag rakk vi også å få
se en kort historisk film om øygruppen
og bosettingen her ute,

Asbjørn Hansen «skjøt
gullfuglen» med sine
ramsalte sjømannshis
torier under festmid
dagen lørdag kveld.
Her ser vi ham søndag
morgen. Er han på jakt
etter et større bptte
denne gangen mon tro?

Ull
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Festmiddagen

Hvalfangst

lørdag kveld ble som den skulle være;
breiflabb med god drikke, dessert og litt
grove vitser (på sjømanns vis?) før stem
ningen løftet seg når vår formann Eirik
Barman framførte gamle revyviser fra
Kristiansund til rytmer frambrakt ved
spill på skjeer. Stor underholdningsverdi.
Ditto applaus.

Deretter ble vår delegasjon kjørt til
Steinshamn. Nå skulle vi bli satt inn i
hvalfangsthistorien til Harøya.
Nok en lokalhistoriker sto klar i «To
rodd-bua» - denne gang banksjef Ronald
Brunvoll.
«Torodd-bua» er det private museet
og sosiale treffstedet som Torodd Huse
hadde etablert i et sjøhus i Steinshamn.
Den spennende historien «Mannen og
kvalen - kvalfanger og eventyreren Tor
odd Huse» har Feo Oterhals presentert i
boken «Havblikk». I «Torodd-bua» er det
bilder og gjenstander fra kvalfangsten på
vegger og gulv over to etasjer. Den tid
ligere hvalfangeren Martin Strand bisto
Brunvoll ved gjennomgangen. Brunvoll
- med gjesteopptreden i Operaen i Kris
tiansund - ble også anmodet av gjestene
til soloframføring av et par lokale sanger,
noe som gav rungende applaus.

Finnøy Motor
Søndag morgen sto Finnøy Motor for tur.
Vi startet ved bautasteinen til Nils N.
Finnøy (1865-1939). 19 år gammel startet
han opp som «uskolert» smed på Finnøya.
Etter en utvikling ved å produsere
beslag og patentert utstyr i fiskebåter,
utviklet dette seg til montering av danske
Rap-motorer. 1 1902 ble egen båtmotor
produksjon etablert og 11. mai 1903 ble
den første Finnøymotoren startet i smia
på Finnøya. Turen vår gikk gjennom den
gamle fabrikken hvoretter vi besøkte
Finnøy Småbåtlag sitt bygg hvor moto
ren etter «Legona» står. To generasjoner
Finnøy; Nils O, Finnøy og Ove Finnøy,
startet opp «dunk-dunken» til applaus
fra i alle fall den mannlige del av gjestene
fra Nordmøre.
Deretter ble «nyfabrikken» besøkt.
Her driver tredje generasjon Finnøy un
der ledelse av Ove Finnøy firmaet Finnøy
Gear & Propeller AS. Firmaet har siden
1975 spesialisert seg på reduksjonsgir
og vripropeller. Vi kunne for øvrig re
gistrere at det ble snakket litt «business»
mellom vår Peder Vaagland (Vaagland
Båtbyggeri AS) og representanter for
Finnøy Gear & Propeller AS.

MOB-båter
Besøk ved anlegget til Nils S. Hansen
AS Skips og Mekaniske var siste del av
programmet. Dansken Nils S. Hansen
hadde etablert seg på Harøya for år siden
og startet med produksjon av tråldører. I
dag har sønnen Helge overtatt og firmaet
produserer i dag hurtiggående rednings
båter i aluminium.
Maihelga på Finnøya og Harøya må
vel betegnes som en suksess for fören
ingen. Vi skylder en stor takk til det
frivillige apparatet som tok seg av oss,
alt fra detaljer rundt planlegging av ar
rangementet ned til gjennomføringen
med kunnskapsrike og engasjerte guider
som lot fridagene fare for at gjestene
fra Nordmøre skulle få optimalt ut av
besøket.
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Fra Bergen havn 1967
Johann Vannes har mellom gamle ne
gativer funnet en serie hilder tatt på
Skoltegrunnskaien, trolig i september
1967. De viser Bergenskes Venus som blir
assistert fra kai av selskapets slepebåt
Vulcanus og er i sum et fantastisk tids
bilde fra havnen.
Venus var jo bygd for Det Bergenske
Dampskibsselskab i Helsingør i 1931 for
rutefarten Bergen-Stavanger-Newcastle.
Den ble tatt av tyskerne under krigen og
gjenfunnet hardt skadet i Hamburg. Etter
en omfattende reparasjon framstod Ve
nus i ny form i 1948. Etter krigen ble den
imidlertid bare brukt i Englandsruten i
sommersesongen, da Bergenske hadde
tilstrekkelig kapasitet med Jupiter, Astrea
og fra 1953 turbinskipet Leda. Venus ble
derfor satt inn i en vinterrute mellom
Southampton, Madeira og Teneriffe. På
sine gamle dager, våren 1965, ble den
malt om med hvitt skrog. På grunn av
nye SOLAS-forskrifter gikk skipet til
opphogging i Skottland i oktober 1968.
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Bjoa i Sunnhordlandsruta
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Bjoa fm 1932 i Bård Kolltveits strek

1

Sunnhordlandruter
Sqnnhonilam! - Bergen
M/B «iäjoa».
Fr& ng med 5. oktober 1959.
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1 MkAitevikvlraml er lUiyft til kaien vert vall. V«*r til Maden vertWaa i Skånevik.
1 Situdvull er J.nfi lil kaien v ett vult. Vam til »toden vert lovs» i Valen,
Sjå ng K vin.rilrulf tl *idkt 13.
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Trefartøyet Bjoa var en velkjent profil i
HSD-flåten.
Foto Bjarne Tvedt
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Rutebåten Bjoa til Hardanger Sunnhordlandske Damp
skipsselskap gikk i flere år rundt 1960 i «Sunnhordlands
ruta» med to rundturer i uken. Hver rundtur hadde rundt
30 anløpssteder; enkelte steder av flere kaier. Båten hadde
fortsatt passasjersertifikat, men tok vel vesentlig gods,
siden knutepunkt som Leirvik, Etne, Skånevik og Sunde
hadde daglige (nattlige) anløp av m/s Sunnhordland i Sunn
hordland Snøggrute.
Arne Tvedt har funnet et bilde av Bjoa tatt av hans far
Bjarne. Han har studert landskap og rutetabell og funnet
ut at bildet er tatt etter avgang fra Åsvågen på Reksteren på
vei mot Midhamar på Stord en onsdag, alternativt fredag
kveld ved Amlandstø på Tysnes.
Rutetabellen gir et overbevisende inntrykk av at sjøen
fortsatt var hovedveien i 1959.
Bjoa var et trefartøy på 185 brt og 97.2 fot pp, bygd
1932 på Skaalurens Skipsbyggeri i Rosendal. Den var
opprinnelig Lønningdal II for E H honningdal m fl, Os
ved Bergen og gikk i konkurranserute med HSD mellom
Bergen og Hardanger. Ved utgangen av 1951 ble båten og
konsesjonen overtatt av HSD, som gav den navnet Bjoa.
11962 ble den avløst av stålbåten Etne som var bygd for
truck og paller. Etter å ha ligget som reservebåt i flere
år ble Bjoa i 1967 solgt til Jørgen Jørgensen på Utskot i
Samnangerfjorden og brukt som lager for tønner. Her
ble den senere ødelagt av brann og senket i fjorden.

Amerikaner - men hvem?
En liten «nøtt» for de som virkelig kan
sine ting. Jeg «knipset» dette fartøyet på
Delaware River, USA, en gang i 1959, og
«arkiverte» det som CIA. Dette har jeg i
ettertid innsett er feil,.- skipet har alt for
mye «rigging». Men hvilken skipstype er
det da,- er det et amerikansk seriebygg i
det hele tatt ??
Johannes Hansen
Tromsø

«Norhav» av Bodø
Vårsesongen 1966 var jeg på fiske på
Finnmarkkysten med kutteren «Norhav»
av Bodø. Vi fisket med juksa, og var tre
mann ombord. Skøyta hadde reg.merke
N 6 B, var 45 fot og hadde en 35 HK Union
semidiesel. Dessuten var hun ganske ny
lig forlengt og hadde skiftet overbygning.
Skipper var Peder Karlsen, og som eiere
var oppført Hans og Arthur Reinvik
(Karlsen). På folkemunne gikk skøyta
under navnet «Reinvikskøyta».
Jeg har etterhvert fått tak i bilder av
alle båtene jeg har reist med frem gjen
nom årene unntatt «Norhav».
Jeg håper at det er noen som kan
skaffe meg et bilde av «Reinvikskøyta»
som er tatt rundt 1966.
Leif Haugen
Volleveien 25
4563 Borhaug
le-ph@online.no

Amerikaner på Delaware River, men hvilken?

Lotosland
Eg hadde slektninger som bar ombord
I eit amerikansk skip Lotosland som eg
prøver å finne opplysninger om. Det
var på 1930-talet og det hadde bl a eit
amfibiefly ombord.
Er det ellers nokon som veit noko om
Hess Oil og Vacuum Oil I New York som
dreiv med små tankskip I kystfarten mel
lom 1930 og 1970?.
Arne J Ølmheim
5455 Halsnøy Kloster
M/y Lotosland (662 brt) ble bygd i 1929 på
PuseySi Jones Corp, Wilmington Delaware,
for amerikaneren Edward Ä Deeds og
registrert på Lotosland Corp, Wilming

-f

1

ton. Den hadde to Winton-motorer og to
propeller og var av klassisk design med
klipperbaug og slankt skrog på 205 fots
lengde. Høsten 1940 ble den overtatt av
US Government og fikk navnet Siren og
utrustet som eskortefartøy. Solgt i 1946,
men jeg har ikke funnet den igjen i Lloyds.
Red anm

Frakteskute Respit
Vet ikke så mye om Respit, men her er de
gangene den har vært omtalt i SKIPET:
Å NR SIDE:
15 3 71 Respit LEIV I Flaggboken Respitt
48 brt 1949 sett som lystbåt på Fjærhol
men, Tønsberg 1986 07 01 AE
22 3 40 Respitt sees i Tønsberg hver som
mer som lystbåt Arild Engelsen.
25 4 53 Respitt Eierskifte.
27 3 45 Respitt Eierskifte.
29 2 37 Respitt Eierskifte.
311 E Respitt Eierskifte.
31 3G Respitt Eierskifte.
2010 04 02 Står i Skipsregistret med
samme eier som ved siste eierskifte.

”

USS Siren var bygd som lystyacht Lotosland.
SKIPET NR. 2 - 2010

41

nr.

MS Sjøkurs av Kristiansand
S, ex Gann, Vikingfjord,
Sandnes, her heliggende ved
sin faste kai i Kongshavn,
Randesund. Fotografert 16.
juli 2000 fra skonnert Solrik
av medseiler Bjørn Tandberg
Maan Dolphin i SKIPET 36 nr 1 side 58F.
Her hadde jeg mye bry med å finne en
Teisten med byggeår 1986 og ex Anne Lise.
Det skal imidlertid være Tjelden og ex
Anne Line som jeg kjenner godt til fra da
den gikk i rute til Nord-Europa med fersk
laks og til slutt gikk konkurs. (Var ikke
med på eventyret)
Maan Dolphin lå på Andenes i august
2009 da jeg var der, men hadde trolig
noen problemer med motorene for det
røk mye da de kjørte motorene en stund
og flyttet til annen kai.
Olav K Westbp
Finnsnes
Billedteksten er feil, men det står ellers
korrekt på side 50.
Red anm

Sandnes 60!
Jeg har med stor interesse lest artikke
len om nattruteskipet Sandnes i Skipet
nummer 1 - 2010. Mine første minner av
dette prektige skip er fra 1957, da seilte
jeg nemlig noen måneder som mannskap
med hurtigrute Erling Jarl av Trondheim.
Om jeg ikke husker galt, så avgikk vi
Bergen i vår rute nordover tidlig mandag
morgen. Samtidig ankom Sandnes byen i
sin rute fra Stavanger med mellomsteder.
Som vanlig ved slike møter, ble det andre
skips utseende kommentert av oss på
dekk- om grønnmalte Sandnes husker
jeg bare positive ord!
Mange år senere, sommeren 2000
seilte jeg langs sørlandskysten med 70
år gamle skonnert Solrik av Grimstad. På
denne, hennes jubileumstur fra Grimstad
til Farsund passerte vi mellom annet
Sørlandets Sjøaspirantskoles anlegg i
Kongshavn / Randesund. Ved kai der inne
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observerte jeg en gammel kjenning fra
min ungdom, nemlig Sjøkurs, tidligere
Gann, Vikingfjord og opprinnelig Sand
nes. Som skoleskip, fin og fjong med hvitt
skrog, overbygg og gule master. Det var
tydelig at den gamle dame fikk godt stell
av sine daværende eiere.
Bjørn Tandberg
Farsund

Enda en Godager-båt
Svein Blindheim i Ålesund påpeker at
det mangler en båt i historien om Odd
Godagers rederi. Det er endatil en båt
som er omtalt i forbindelse med et annet
redere de siste par år, og som forfatteren
har glippet på. Det gjelder Norseland,
et motorskip på 6690 tdw som ble kjøpt
av Godager i januar 1940 som Matros
og satt under Panama-flagg i selskapet
Norseland Steamship Co Inc. Det dreide
seg om det gamle motorskipet Falstria,
bygget 1915 på Harland & Wolff Ltd,
Glasgow, for Det Østasiatiske Kompagni,
København. Vi tar med skipets detaljer
og legger forglemmelsen på minnet.
ms NORSELAND

4358 brt 6690 tdw, 365.3/50.1/26.5 ft
tweendecker, 5 rom/luker
2x6-syl B&W, 1600 bhk - 2 prop
3.1915 Harland & Wolff Ltd, Glasgow
-451
Bygget som Falstria for AS
Det Østasiatiske Kompagni, København
9.1936 Til AS Olymp (Einar Lange), Oslo/
Panama City, for GBP 18.000, od
Olymp
5.1937 Til Skibs-AS Matros (Yngvar
Hvistendahl), Tønsberg/Panama
for GBP 30.000, od Matros
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1.1940 Innkjøpt av Norseland SS Co
Inc (Odd Godager, Oslo), reg
Panama, for USD 300.000, od
Norseland
1942 Swiss War Transport Office
(Honegger & Ascott), Basel, od
Saentis
1944 installert nye motorer: 4394
brt 6690 tdw 2x6-syl Sulzer
1946 Nautilus SA, Basel
1955 Keller Shipping Ltd, Basel
12.1963 Ankom Vado, Italia for
opphugging 20. des 1963

Feil kreditering
I «Skipet» nr.4,2009, side 57, er et bilde av
«Polartrans» i fart for Polarfeed. Foto av
Arne Sognnes er feil. Jeg tok dette bilde
og sendte det til Skipet med kommenta
rer. Vi er Tromsøysundet sør for Tromsø,
og vi ser min hjemplass på Kvaløya like
foran baugen på «Polartrans».
Ellers god sommer til alle!
Johannes Hansen
Redaktøren bukker i beklagelse over feil
kreditering.
Jeg tror dessverre dette bare er begpn
nelse til etfremtidig virvar innenfor opp
havsrett og kreditering som vil oppstå fra
bruk av digitale bilder. Redaktøren mottar
til hvert nummer opptil flere hundre digi
tale bilder fra medlemmene - og er svært
takknemlig for dette. Jeg har et system for
å passe på riktig avsender, men det er ikke
til å unngå at det iblant kan svikte når ikke
bildet er merket med opphav.
Hvis du vil være sikker på at ditt bilde
blir knyttet til ditt navn, så gi det en tittel/
navn hvor du også setter på dine initialer.
F eks Polartrans JHansen.jpg
Red anm

Losbåter i Lødingen
På vegne av Lødingen historielag etterlyser jeg informa
sjon og historie til losbåter som skal ha vært stasjonert i
Lødingen (som sikkert også har vært stasjonert ved andre
stasjoner, eks. ved Tranøy på Hamarøy). Det vil bli arbeidet
mot flere hold for å prøve å få tak i informasjon og historie
om disse båtene.
Er det noen lesere av SKIPET som kan kjenne til et eller
flere av disse fartøyene, og som kan fortelle om fartøyenes
historie?? Eller vet noen av leserne hvor stolf eventuelt kan
finnes?? Finnes det noen entusiaster som samler på stoff om
losbåter her i landet som kan gi informasjon??
6 fotografier som er nummerert viser de losbåtene jeg
etterlyser stoff om,- fra Lødingen telegraf, - og losmuseum.
Om noen ønsker å bidra med informasjon og historie om
båtene, pass på og bruke numrene for å vise til gjeldende båt.

i
Losbåt nr 04 ”Tranøy”
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Tore Kristoffersen
Kongsvegen 64
2670 OTTA
E-post: tore0803@online.no
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Losbåt nr 05 ”Lødingen”??
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Losbåt nr 06 ”093”
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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
generalforsamling - 6. juni 2010
Møtet åpnet av sekretær Svein Bøgwald kl 1032. Navneopprop, 28 medlemmer tilstede
1

Konstituering
Ingen merknader til innkallingen

2
3
4

Svein Bøgwald valgt til møteleder
Dag Bakka jr valgt til å føre protokollen
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Einar Onsøien og Harald Bjørkli

5

Årsregnskapet fremlagt av kasserer Leif K Nordeide.
Overskudd
4.535 NOK
Balanse, eiendeler
229.715 NOK
Regnskaper vedtatt

6

Gjennomgang av årsberetning ved sekretær Svein Bøgwald
Årsberetningen godkjent.
Rapporter og regnskap for lokalforeningene tatt til etterretning.

7

Valgkomiteens innstilling ble framlagt av formannen Dag Bakka jr
Styret fikk følgende sammensetning:
Formann
Terje Nilsen
gjenvalgt 2 år
Sekretær
Svein Bøgwald
på valg 2011
Kasserer
Leif K Nordeide
på valg 2011
Redaktør
Dag Bakka jr
gjenvalgt 2 år
Vara A/U
Ragnar Iversen
gjenvalgt 1 år
Revisor
Harald Bjørkli
gjenvalgt 1 år
Vara revisor Per Albert Lund
gjenvalgt 1år
Valgkomite
Dag Bakka jr
gjenvalgt 1år
Alf J Kristiansen
gjenvalgt 1år
Ragnar Iversen
gjenvalgt 1 år
Årsmøtet godkjente også representanter og varamenn fra lokalforeningene til hovedstyret:
NSS Hordaland
Svein Thorgersen
vara Olav Rivelsrud
NSS Østlandet
Einar Onsøien
Per - Erik Johnsen
NSS Haugalandet
Alf Johan Kristiansen
Stein-Erik Dagsland
Nordvest Skipshistorisk Selskap Magne Hungnes
Per Farstad
NSS Nordmøre
Eirik Barman
Thor Olav Olsen
NSS Sør-Rogaland
Jan Wold
Bjørn Bjune
NSS Lister og Mandal
Arnt Ivar Bjørneli
Svein Bøgwald

13 Årskontingenten for 2011 heves til NOK 400
14 Budsjett for 2011 er vedlagt årsmøtepapirene
Vedtatt
15 Innkomne forslag ikke mottatt.
Generalförsamlingen avsluttet kl 1105.
Erik Bergman tok opp spørsmålet om hjemmesiden.
Årsmøtet anmoder styret om å opprette en redaksjonskomité
Forslåtte medlemmer er Erik Bergman, Atle Wilmar, Ragnar Iversen, Dag Bakka jr

NSS-Hordaland
Møtedatoer for høsten:
2. september -14. oktober -11. november -9. desember
Møtested som vanlig Norges Fiskerimuseum, Bontelabo kl 1700. Møteprogrammet blir lagt ut på www.shipet.no
Gamle og nye medlemmer velkomne!
Svein Thorgersen
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 23.02.2010 - 08.06.2010.
414 S
1402
1638 H
2858 NV

Thor-Ole Fardal

2938 NV
2948

Liv Bøyum

2949 0
2950 NM
2951 LM
2952
2953 NM
SE 2954
2955 S
2956 NM
2957 NM
2958 NM
2959
2960
2961 NV
2962 NM

Kristiansand Folkebibiotek, Lesesalen

Strandgt. 11
Postboks 467

Sigmund Ståle Sønstabø
Sunnmøre Museum

Sverre K. Andersens gt. 12
Postboks 6607 Hatlane

Konrad K. Aspen
Reidar Johansen
Oddvar Kåre Lura
Harald Hanssen

Rinbgvollveien
Skoleveien 1
-

Oskar Arne Berg
Tomas Kjønnø
Lennart Bornmalm

Bergsvegen 25
Setervikveie 6

Jan Petter Mosvær
Håkon Block

Øvre Teinebakken 1

NSS avd.Nordmøre
Kristian Elgsaa
Bjørn Kåre Rindrem
Johan Andrew Dyrnes
MMC Kulde AS
Peder G. Vaagland

Nesgaten 3

Barken Beatrices Gate 40

4370
4664
5534
6024

EGERSUND
KRISTIANSAND
HAUGESUND
ÅLESUND

6290 HARAMSØY
7089 HEIMDAL
1555 SON
6570
4400
6260
6522

SMØLA
FLEKKEFJORD
SKODJE
FREI

Sjursvikveien 1 A
Postboks 206
Storbuktveien 34
Sole 11

SE-417 60 GØTEBORG
4028 STAVANGER
6507 KRISTIANSUND
6501 KRISTIANSUND
6522 FREI
7650 VERDAL

c/o H.Tysnes, Rädyrvn.25 B
Mjølstadneset
Breidablikk

5425 MOLDE
6092 FOSNAVÄG
6683 VÅG LAND

Dødsfall:
2441 H
2534 B
197 S

Reidar Nielsen
Hans Sætre
Pål Ulsteen

5440 MOSTERHAMN
5943 AUSTRHEIM
4048 HAFRSFJORD

Jan Eirik Gamst
Eilif Hatlevik
Baste Matre

3126 TØNSBERG
5985 HOSTELAND
1410 KOLBOTN

Terje D. Moen
Per-Olav Olsvik
Kaare Om sted
Arve Rosvoldsaunet
Knut Skeie
Jermund Skår

4200
6006
0282
6012
4262

Utmelding:
2898 0
2730
1245 0
2872 S
2824 NV
1159
2559
1452
2082

0
NV
H
H

SAUDA
ÅLESUND
OSLO
ÅLESUND
AVALDSNES

5443 BØMLO

Adresse-endringer:
2151 0
2070 0
1469 0
B-1210
2875
AUS 1613

Kjell Alnes
Jan Andersen
Arne Bardalen

Tverrveien 2

0. Declercq
Torgeir Dolven
Richard E. Godson

559 NM
1109
2400 B
1592
2352 NV
1460
2183 B

Kjell Herkedal
Alf Høegh
Per Helge Kaland
M7T ANavion Europe®
Olav Mundal
Viktor Nielsen
Nor Control
Fred B. Nordenstam

ukjent adresse
ukjent adresse
ukjent adresse
Helge Barmannsgate 7

2781 0
1922 S
2938 0
2388 H
2410 B
2321
1608 0
2524 B

Ryfylke Dampskibsselskab
Sævelid AS
Ingvald Tangen
Morten G. Telle
Aage Torbergsen
Asbjørn Vikane
John Økland

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

Gamle Rødvei 18 L
Biterudveien 6 B

1920 SØRUMSAND
1621 GRESSVIK
1383 ASKER

6508 KRISTIANSUND
5962 BJORDAL
5039 BERGEN

Ikjefjord
Lønborglien 40
ukjent adresse
ukjent adresse
Helsetunet 23
Postboks 40
Skatvedtveien 60

5902 ISDALSTØ
3475 SÆTRE

Postboks 407

4002 STAVANGER

Utgår, gjelder annet medlem
Kvitareino
Nøstegaten 61
ukjent adresse
Oppegårdveien 209
ukjent adresse

7750 NAMDALSEIDET

5585 SANDEID
5011 BERGEN
1405 LANGHUS

(e-mail: leif@nordeide.net)

SKIPET NR 2 - 2010

45

T

*

«<

......««»«: '

* »j i*»«*

n !| 4' - j-SSSSji .'»'.h
— 1-j*’ —~
I

Cruiseskipet Fram på sitt første besøk i Ålesund 14. april 2010, fotografert av Stein A Roald

«Nordnorge» har ligget i Bremerhaven siden 23 .august 2009 og kom som planlagt
i rute 1. april i stedet for «Finnmarken».
«Finnmarken» er engasjert i 18mnd + opsjon 18md i forbindelse med utbyggingen
av Gorgonfeltet i Vest-Australia. Skipet
var klar ved Barrow Island, Australia
30. mars.
--

«Vesterålen» gikk ut av rute i Bergen 25.
februar og seilte sørover til Fredericia
på verksted. Skipet var ute av rute for
rutinemessig vedlikehold. Hun seilte fra
verksted og direkte til Trondheim. Skipet
var tilbake i rute 10.03 fra Trondheim og
gikk Bodø-Brønnøysund direkte 13. juni
og videre sørover i rute.
«Lofoten» gikk ut av rute i Bergen 12.
februar for rutinemessig vedlikehold i

“

> T

Frederikshavn, var tilbake 22.02, og gikk
i rute fra Bergen 23.02
Pga. nødvendig arbeid på hoved
motoren ble «Lofoten» tatt ut av rute i
Bergen 30.april. Skipet seilte til verksted i
Fredrikshavn og var tilbake i rute 22.mai
fra Bergen.
Pga. ekstraordinært maskinarbeid har
«Nordstjernen» seilt Trondheim -Bergen
direkte på rundturene sine i mai/starten
av jum.
Søndag 13.juni hadde «Vesterålen» ek
soslekkasje på ene hovedmotoren. Skipet
seilte derfor sørover fra Bodø på kun en
motor, direkte til Trondheim med noe
redusert fart.
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Trolsk kveldsstemning ved Digermulen;
Framfor anker, fotografert av Geir Svendsen
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Cruiseskipet «Fram»
I vår har «Fram» gjennomført div. cruise
i Europa / Østersjøen. Skipet seilte cruise
Hamburg - Tromsø 29.mai, og dagen
derpå startet hun Klimareisen 2010.
Ferden gikk fra Tromsø via Honningsvåg,
Bjørnøya til Svalbard. Når Klimareise
cruiset var ferdig S.juni, startet «Fram»
sommerseilas på Svalbard. Ferden går
videre senere på sommeren til Island,
Grønland. Fra Grønland seiler skipet mot
Canada, USA, før hun igjen er på plass i
Sør-Amerika / Antarktis til høsten.
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Fjordline bygger nyeferger ved Bergen Yards Fosen for ruten mellom Bergen-StavangerHirtshals og Kristiansand-Hirtshals.

Fjordline
Fjordline har bestilt to nye cruiseferger
fra Bergen Group Fosen med levering
våren og høsten 2012.
Skrogene bygges ved det polske verftet
Stocznia Gdansk, utrustning skal skje
på Fosen.
Skipene blir 170 meter lange og har
ca. 300 lugarer og suiter. Pass.kapasiet
er 1500 personer og 600 biler.
Fergene skal seile daglig Bergen Stavanger - Hirtshals og Kristiansand
- Hirtshals.
FjordLine har også tegnet opsjon på
bygging av en tredje cruiseferge hos
verftet med levering i 2013.
Askeruter
I forbindelse med stansen i flytrafikken
fra midten av august på grunn av asken
etter vulkanutbruddene på Island, har vi
sett noen uvanlige turer med passasjeren
Skoleskipet «Gann» gikk to turer over
Nordsjøen fra Stavanger til Storbritan
nia og tilbake
Lørdag 17.april kl. 07.45 avgikk skipet
fra Tømmerodden i Stavanger på sin
første tur til Newcastle den det ankom
søndag 18.4 om morgenen. Søndagen
kl. 13.00 avgikk skipet Newcastle og
var tilbake mandag 19.april kl. 13.55 på
Tømmerodden.
Onsdag 21.april var det ny tur fra
Stavanger kl. 16.00 til Aberdeen torsdag
formiddag. Returen gikk fra Aberdeen
torsdag 22. april ettermiddag til Stavan
ger fredag 23. april em.
Northlink Ferries utførte en ekstra tur
over Nordsjøen med «Hamnavoe» som
ankom Bergen onsdag 21. april ca. kl.
18.00 fra Aberdeen. Ferja avgikk Bergen
igjen ca. kl. 20.00 tilbake til Aberdeen.
Britiske myndigheter ordnet denne

Skoleskipet Gann gjorde to «asketurer» med strandete engelske flypassasjerer. Den første
gikk til Newcastle med 40 passasjerer, her fotografert av Kevin Bair 18. april ogpostetpå
www.riverseainternational.co.uk.
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Den britiske fergen Hamnavoe som ellers går mellom Aberdeen, Kirkwall og Lerwick,
gjorde også en «asketur» Aberdeen-Bergen 21.april, her fotografert ved fergeterminalen på
Skolten av Dag Bakka jr.
SKIPET NR. 1 - 2010
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turen for 200 briter som skulle tilbake
fra Norge.
Også på kysten ble det utført ekstraordinære ruter.
Fredag 16.april gikk «Tidebris» ekstrarute fra Stavanger kl. 16.45 til Haugesund. «Tedno» gikk ekstrarute fra Bergen
kl. 16.40 til Leirvik.

|
Fjord 1 Fylkesbaatane - Hordaland
Fjordl Fylkesbaatane vant fergeanbud
i Hardanger og overtar sambandet
Bruravik - Brimnes fra 01.01.2011 frem
til Hardangerbroen åpner i 2013.
Tide Sjø - Troms
Tide Sjø vant anbudet på sambandene
Breivikeidet - Svensby, Lyngseidet - 01derdalen og Storsteinen -Nikkeby- Lauksundskaret fra 1. januar 2011.
Bjørklids Ferjerederi sitter dermed
igjen med 3 ferjer, en utleid til Torghatten
Nord og to som blir ledige.
«Vaggasvarre» seiler i dag Toppsundet
for Torghatten Nord, «Stallovarre» går på
Lyngen og den nyeste ferja «Jæggevarre»
seiler Ullsfjorden.

Torghatten Nord
Torhatten vant Kjerringøy-anbud. Festvåg-Misten får en 50-bilers ferje når
anbudet starter fra 01.01.2012. Anbudet
gjelder i8år og gir Kjerringøy mer en
fordoblet ferjekapasitet. Mao. blir det
her ikke skifte av operatør.
Sommerferge Brensholmen - Botnhamn - anbud avlyst
Troms Fylkeskommune lyste i januar
ut anbud for sommerferge 2010,2011
og 2012.
Perioden er 01.04 - 15.09 hvert år.
Kun Torghatten Nord leverte inn
anbud for sommerfart, og Troms Fylkeskommune synes prisen var for høy
og avlyste anbudet. Senere har Troms
fylkeskommune inngått en forhandlet
driftsavtale med Torghatten Nord
Sommerferge Stornes - Skrolsvik anbud avlyst
Troms Fylke har lyst ut anbud i januar for
sommerferge 2010,2011 og 2012
Perioden er 01.05 - 31.08 hvert år.
Kun Torghatten Nord leverte inn anbud
for sommerfart, og Troms Fylkeskommune synes prisen var for høy og avlyste
anbudet. Senere har Troms fylkeskommune inngått en forhandlet driftsavtale
med Torghatten Nord.
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Bastø - Fosen
Etter fusjonen mellom Fosen og Torghat
ten har Bastøferjene fått ny Torghatten
logo i skorsteinen
«Bastø III» var på rutinemessig verk
sted i mars og i perioden 06.03 - 28.03
gikk det 4 ferjer Moss - Horten
«Boknafjord» og «Hamarøy» gikk som
avløsere
«Boknafjord» avgikk Stavanger4.mars
og ank. Horten 5. mars. Etter endt oppdrag østpå var ferja tilbake i Stavanger
25. april.
«Hamarøy» ankom Horten 2. mars
fra Volda. Etter endt avløsning Moss
Horten kom ferja til Høylandsbygd 29
mars om kvelden.
Nesodden - Bundeijord D/S
Nesoddbåtene tapte anbudet i Indre
Oslofjord fra l.juli 2009.
«Bamse Brakar» og «Dronningen» er
lagt for salg og ligger fortsatt i opplag i
Horten.
Hurtigbåten «Prinsessen» er solgt til
Trygve Tønnessen (BNR), Haus/Bergen.
13. april ankom «Prinsessen» til kaien
Bergen.
hos Brdr. Larsen på Damsgård, Bergen,
Båten er ommalt i BNR farger og ligger
ft. på Haus, Osterøy.
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M/F Rennesøy er nå blitt satt inn i fergesambandet Krokeide - Austevoll. Her har nettopp fergen lagt til kai ved Krokeide. Fotografert 12.
april av Ole Jakob Dingen.

48

SKIPET NR. 2 - 2010

RØKESALONGEN

Tideadmiral ble levert fm Oma Baatbgggeri på Stord til Tide Sjø AS 18. mars.

Fjordl Fylkesbaatane
- Gassferjer Boknafjorden
Statens Vegvesen og Fjordl har inngått
avtale om en ny gassferje på sambandet
Arsvågen - Mortavika.
Etter planen skal den nye gassferja
være på plass i slutten av 2011 på Boknafjord-sambandet og i tillegg være reserveferjefor Bjørnefjord-sambandet. Ferja
kan holde 21 knops fart og ha samme
kapasitet som nåværende gassferjer.
Tide Sjø AS/Rogaland
M/F «Bjørnefjord» bkk motorhavari ved
1400-tiden søndag 7.mars på veg til Tau.
Ferja ble først slept av R/S «Ryfylke», så
overtok et kystvaktskip kort tid etter og
tok ferja til kai på Tau.
«Høgsfjord» ble satt inn som avløser
inntil «Bjørnefjord» var klar igjen.
Riksveg 13 stengt ved Tysdalsvannet.
Kriserute Hjelmeland - Tau 18. - 23. mars.
Ifbm. stengt veg seilte «Stavanger» kriserute mellom Hjelmeland og Tau. Det
ble også utført egen hurtigbåtrute TauFister-Hjelmeland-Nesvik disse dagene.
Tide Sjø AS / Hordaland
Mandag 15. februar avsluttet «Stord» ruta
si Krokeide - Hufthamar på formiddagen
og seilte sørover til Stavanger. Hun ble
nokså umiddelbart satt inn på ruta Stavanger - Tau.

Gamleferja «Vikingen» overtok Austevollsruta og gikk der inntil «Rennesøy»
var på plass tidlig i mars.
På formiddagen onsdag 19.mai fekk
M/F «Fusa» ei brei rift då ferja la til kai
på Fjellbergøy, dei var uheldige og kom
bort i ein kvass kant på flytebryggja ved
ferjekaien.
Først på den korte turen over til
naboøya Borgundøy blei det klart at det
var hol i skroget en halv meter under
vasslina. På Borgundøy vart alle passasjerane og køyretøy beordra i land,
før mannskapet bakka ut og deretter
køyrde ferja med baugen opp i stranda
på Borgundøy.
Det vart ordna midlertidig tetting av
skroget og r/s «Peter Henry von Koss»
gjekk som følgebåt saman med ferja til
verkstad hos Bergen Group Laksevåg
Verft i Bergen. «Fusa» kom til Laksevåg
i 21.00-tida på kvelden der ho vart sett i
dokk for utbedringar. Tirsdag25.mai var
ferja tilbake i rute.
Skyssbåten «Fjellvind» starta avløsning frå kl. 14.30 og «Strandebarm» var
klar frå ca.kl. 16.00, ho kom frå Bømloruta si der «Austrheim» tok over.
Hurtigbåter
Torsdag 18. mars overtok Tide Sjø 2Tideadmiral» frå Oma Baatbyggeri, Stord.
Dette er et søsterskip av «Tideekspress»

Foto fra Oma Baatbyggeri

som går i rute på Møre. Nybygget erstat
ter «Vingtor».
«Tideadmiral» seilte fra Stord og
ankom Stavanger IS.mars ca.kl. 19.20.
Søndag 21.mars kl. 15.25 avgikk «Tideadmiral» fra Stavanger nordover tom. Båten
hadde et kort stopp i Haugesund, før hun
la til kai kl. 19.10 i Bergen,
22. mars og 23. mars var det utsjekk av
mannskap på fjorden og ved kai i Bergen,
Onsdag 24.mars kl. 16.05 ble båten satt
inn i rute fra Bergen i Flaggruten
Gamle «MaanDolphin» ex. «Tjelden»
gikkFlaggrutenStavanger 07.20-Bergen
11.30 i dag og «Tideadmiral» overtok
egen rute 16.05 fra Bergen.
Onsdag 2. juni forlot «Tideadmiral»
Stavanger havn kl. 05.30 og seilte ut
sørom Skudeneshavn og nordvest opp
mot PGS-skuta «Atlantic Explorer» som
lå vest i havet av Stord / Austevoll. Derfrå
gikk ferden tilbake inn via Marsteinen
fyr og hurtigbåten var ved kai i Bergen
igjen kl. 12.10
Hurtigbåtforbindelsen
Stavanger - Bergen 50 år
Tirsdag 15. juni kl. 11.00 var det dåp
av «Tideadmiral» ved Nattrutekaien på
Leirvik, Stord. 50-års markering av hurtigbåtforbindelsen Stavanger - Bergen ble
foretatt samtidig.
«Tideadmiral» seilte fra Stavanger kl.
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Katamaranene Vingtor og Fjorddronningen II er solgt til Hellas og ble begge låstet ombord i tungløftskipet Biglift ved Fjellstrand
Foto Fjellstrand AS
på Omastrand 3. mars.

08.15 til Leirvik, åpen tur for publikum.
Etter dåpen var det tur til Rosendal Fjordhotell for inviterte gjester for middag.
Retur tilbake til Leirvik og Stavanger.
«Vingtor» avsluttet ruta si mandag 1.
februar kl. 11.30 i Bergen. Båten forlot
Bergen nokre timar seinare og seilte til
Fjellstrand, Omastrand for div. arbeid
bl.a. ble båten malt het hvit. Båten er
solgt til Simplioktisia VI, Kos og har fått
navnet «Puglia Queen L»
Båten skal gå i trafikk mellom Kos og
Tyrkia samt mellom flere greske øyer.
Båten ble løftet ombord i tungløfteskipet
«Transporter» 2. mars på Omastrand.
Torsdag 4. mars forlot skipet Omastrand
med «Vingtor» og «Fjorddronningen II»
på dekk.
Også
Ogsa hurtigbåten
Hurtigbåten «Fjordbris»
«tjordbns» er
er solgt
solgt
til Enka Offshore i Istanbul. Båten er
tenkt brukt i Kaspiske Hav til frakting
av oljearbeidere. Hun forlot Tananger 8.
februar kl. 15.00 med kurs for Antwerpen. Hun var innom Tyhborøn 9/2 kl.
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00.40 - 16.30, videre til Emshaven 10/2
kl. 01.10 - 09.00. På ettermiddagen 10.2
lå hun i Den Haag, Nederland. Båten
forlot Vlissingen 11/2 kl. 13.35 og ankom
samme ettermiddag kl. 14.50 til Vijfde
Havnedok, Antwerpen.
Båten har fått navnet «Firtina» med
hjemmehavn Basseterre, flagg St Kitts
& Nevis.
Eier er Bogazici Shipping BV og drifts
selskap er Enka Insaat ve Sanayi AS.
Kilde: Lloyds Register.
Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
Søndag 25.april kolliderte «Snarveien»
med Skolten pga. teknisk svikt. Båten
var uten passasjerer ombord da uhellet
inntraff og båten fikk skader forut på
babord
babord side.
side.
Kort tid etter uhellet ca. kl. 15.00 gikk
båten sørover fra Bergen med redusert
fart til Oma Slipp på Stord for utbedring.
Fom. mandag26.aprilgikk«Sogneprins»
som avløser i ruta Kleppestø-Nøstet.

vingtor mder inniasting på Omastrand 3.
mars
Foto Fjellstrand as

a
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En stor del av hurtigbåtflåten til Fjordl
Fplkesbaatane samlet i Florø 27. januar.
Fra venstre Tansøp, Vetlefjord, Fjordglptt
og npe Fjordprins.
Foto Tor Arne Aasen

«Snarveien» var tilbake i rute 11.mai på
ettermiddagen.
Fjord 1 Fylkesbaatane
Fom. torsdag 25.mars vart det innført for
søk med gratisferje Daløy - Haldorneset.
Forsøket skal vare i 3 år.
Fjordl Fylkesbaatane har fått ny
pendelferje frå Fiskerstrand Verft, døpt
«Lifjord». Ferja får plass til 114pbe, høg
skansekledning og løftebaugar. «Lifjord»
sigla frå verftet måndag 22.mars kl. 11.00.
Ferja hadde ein kort stogg i Sulesund og
Måløy på veg sørover til Florø før ho la til
kai i kystbyen kl. 19.40. Onsdag 24.mars
kl. 13.15 vart ferja døpt ved kai i Florø.
Onsdag 31.mars kl. 06.35 seilte «Li
fjord» fra Florø og sørover til Lavik. Ferja
var framme omlag kl. 11.45, Grunna ut
bedring av rekkverk på ferjelemmen kom
ferja først i suppleringsfart kl. 16.30 på
ettermiddagen. Ferja avslutta supplering
omlag kl. 20.00 og sigla då til Fløyanger
for landligge fram til 1.påskedag, søndag
3.april.
1. og 2. påskedag gikk ferja supplering
Lavik-Oppedal.
2. påskedag, mandag 4.april vart «Li
fjord» sett i ordinær rute på kvelden, og
«Gloppen» sigla til Rubbestadneset på
verkstad. «Lifjord» overtok som hoved
ferje på Lavik-Oppedal.
18. mai omlag kl. 15.00 var det slutning
for «Svanøy» i Lavik. Ein lang periode i
rute Lavik - Oppedal vart avslutta. Denne
dagen kom «Gloppen» tilbake frå verk
stad og avløyste «Svanøy» som sigla til
Florø og la til kai hos STX,Florø ved 19.30tida om kvelden. Ferja låg der inntil hos
sigla til Indre Sogn og sommarfart der.
Onsdag 10. februar hadde FSF først
tekniske problem med «Stryn». Like et
ter small «Årdal» i kaien på Manheller.
Ferja vart ikkje skadd og gikk vidare
til Kaupanger. Manheller ferjekai fikk

imidlertid skade. Det vart oppretta kriserute mellom Kaupanger - Fodnes med
«Årdal». Fra kl. 13.00 var «Stryn» i rute
igjen på kriseruta.
Fredag 12.februar kl. 23.00 vart det
igjen vanlige ruter Manheller - Fodnes.
Mandag 19. april vart «Nordfjord» sett
inn i rute kl. 18.35 fra Rysjedalsvika og
«Sunnfjord» fekk avløysing.
Denne ruta er et anbudssamband og
det har tatt litt tid og utbedre ferjekaien
bl.a. i Krakhella slik at «nyferja» kunne
starte opp. «Nordfjord» har derfor hatt et
lengre opplag ved kai i Måløy.

i Florø til torsdagen og brukte dagen til
litt testing. Torsdag em/kveld var båten
tilbake i Hyen for gjenståande arbeid.
Det er nå bestemt at «Fjordprins» skal
forlenges med 5 meter slik at båten får
samme lengde og kapasitet som «Sognekongen». «Fjordprins» skal være ferdig
ombygd i oktober.
1. påskedag, søndag 4. april fylte
hurtigbåten «Kommandøren» 20 år. Ble
markert ombord, og båten hadde et lite
banner med tekst «Kommandøren 20 år,
04.04.2010» hengende på skutesiden over
landgangen.

Nybygg - Brødrene Aa, Hyen.
Hurtigbåten «Sognekongen» med plass til
294 pass. forventes klar i juli 2010.
Onsdag 27. januar sigla «Fjordprins»
frå Hyen på morgenkvisten og sørover til
Florø for dåp. I Florø vart båten døypt kl.
14.00 og etterpå var det ein kort visningstur ut til Stabben fyr og tilbake. Båten låg

Sommerferjer - Sogn
Discover Sognefjord AS - ferge Bales
trand-Fjærland
Det Midthordlandske Dampskibssel
skap har inngått kontrakt med Discover
Sognefjord om ferjefart på Fjærland i tida
mai-september. MDS leiger «Skånevik»
fra Ferjelaget til å utføre ruta etter at
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Dåp av Lifjord til Fjordl Fplkesbaatane ved kai i Florø 24. mars, npbpgdfra Fiskerstrand
Verft. Foto fra rederiet.
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Fjordl Fylkesbaatane trakk seg tilbake
og avslutta ferjefart på Fjærland i fjor
sommar.
«Skånevik» sigla frå Bergen 30. april
i middagstider og innover til Balestrand
for og vera klar til oppstart l.mai.

Fjord 1MRF
l.juni fylte MRF 90 år, noe som ble markert med full flagging på samtlige fartøy.
MRF overleverte «Aure» til nye eiere,
Partner-Gruppen, Åndalsnes, 9. februar.
Omregistrering 22. mars. Ferja har fått
nytt hjemsted, Kristiansund (endret fra
Ålesund), og ny eier er Båtpartner AS,
Åndalsnes.
Ferja skal brukes til kaibygging på
kysten.
Fra tidlig i mai har «Volda» vært til
ombygging hos Vegsund Slipp for og få
utvidet bilkapasiteten. Ferja gjennomgår
samme ombygging som søsterskipet
«Eira» har fått utført tidligere. «Volda»
ventes tilbake i rute 1. juli på sambandet
Magerholm-Ørsnes.
Tredje gassferje til Moldefjorden skal
leveres i august 2010, «Romsdalsfjord».
Mandag 29. mars på ettermiddagen
startet «Fannefjord» seilasen fra Gdansk
til Molde. Onsdag 31. mars passerte
ferja Haugesund i 19.30-tiden, og hun
var fremme i Molde torsdag 1. april i
15.00-tiden.
Lørdag 17.april kl. 09.45 ble «Fannefjord» satt i rute Molde - Vestnes. Dette
er andre gassferje ien serie på tre søstre,
bygd i Gdansk.
Onsdag 5. mai ble skroget til «Storfjord» sjøsatt ved Northern Shipyard
(Remontowa) i Gdansk. Dette er den
første av to søstre som skal i fart på
Solevåg - Festøy tidlig i 2011. Søstra får
navnet «Hjørundfjord» og begge ferjene
får plass til 120 PBE.
Hurtigbåten «Lauparen» er solgt til
Jaden Inc. i Kingstown. Hun får nytt navn
«Jade Sun». Båten skipes på tungløfter

Sommarfart
Flåm - Gudvangen med 2 ferjer
lår blir det «Skagastøl» og «Gudvangen»
som skal ta seg av sommarfarten Flåm Gudvangen.
«Skagastøl» har lagt i vinteropplag på
Florvåg, Askøy. Sommarpuss vart gjort
ved kai i Bergen og dels ved Skjøndals
Slipp, og ferja sigla fra Bergen 30. april
på morgonkvisten og innover til Flåm for
oppstart neste dag.
«Gudvangen» har også lagt i vinteropplag i Florvåg. Ferja gikk l.mai til Stord
og var utleigd til Statoil ifbm. klargjering
av Gjøa-plattformen noen dager. På veg
nord igjen var ferja innom Rubbestadneset, Bergen før ho kom til Flåm 12.mai.
«Fanaraaken» gikk en kort periode i
mai mellom Flåm - Gudvangen. Ho ligg
ft. ved kai i Vik.
Sommarfart
Lærdal - Kaupanger - Gudvangen
Iår er kveldsturane frå hhv. Lærdal og
Gudvangen kutta ut i høgsesongen.
l.mai starta «Fjærlandsfjord» opp i
ruta og gikk hele mai. Frå 1. juni var
«Sognefjord» på plass og «Svanøy» kom i
rute 3.juni kl. 08.00 frå Gudvangen.
«Fjærlandsfjord» ligg ft. ved kai i
Lærdal.
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«Donaugracht» fra Ålesund tirsdag 15.
juni. «Lauparen» har ligget på Flathol
men i Ålesund klar til utskipning.
Fosen Namsos Sjø AS (FNS)
7. februar var ferja «Fosen» på plass hos
Wartsila på Rubbestadneset. Ferja gjen
nomgikk ettersyn og oppgradering. 26.
mars var ferja tilbake i Trondheimsfjorden på kvelden
På turen nordover igjen fra verkstedet
var ferja og testet sitt nye samband fra
2011, Hatvik - Venjaneset.
M/F «Sogn» var avløser på Flakk-Rør
vik for «Trondheim» og «Fosen» under
verkstedsopphold i jan/mars. Ferja sup
plerte også i påsken og helligdagene i
mai. Fra 9. april ble det igjen opprettet
3-ferjerute fredag og søndag em/kveld
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
Mandag 8.mars fikk M/F «Torgtind»
motorhavari og var ute av drift noen
uker. «Ramtind» ble satt inn som avløser
og dagen etterpå var «Bognes» på plass
som avløser.
M/F «Ørtind» i rute 18-111 på Bin
dalsfjorden var ute av drift fom mandag
31. mai tom fredag 4. juni pga ekstraor
dinært verkstedopphold. Passasjertransport blir utført av M/S «Tosfart» etter
ordinær ruteplan.
Transportavkjøretøyogmelketanker
onsdag med M/S «Bragd»
Salten Cruise AS
Salten Cruise AS i Bodø er tildelt kontrakt for lokalbåtruta i Nordfold i perioden 01.09.2010 - 30.08.2015
Rederiet har ny båt under bygging hos
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Hamarøy under forseiling
fra Bergen til Lødingen i
begynnelsen av mai etter
vikariat på Moss-Horten
og visse arbeidet i Høy
landsbygd.
Foto Vegar A Hansen
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Veolias hurtigbåt Mårøy
ved kai i Øksfjord klokken 0200, mai 2010.
Foto Vegar A Hansen

GS Marine i Gursken. Båten av type GS
Explorer 1850 får plass til 46 passasjerer, er 18,5m lang. Båten skal leveres på
seinsommaren.
I dag er det Torghatten Trafikkselskap
som utfører ruta med båten «Steigfart».
Sommarøy Cruise
Torsdag 29. april ble «Skaaskjær» overlevert Sommarøy Cruise og båten forlot
verftet kl. 16.30 med kurs for Tromsø.
Båten har plass til 20 personer og skal
gå i fylkeskommunalrute Sommarøy Tussøy - Sandneshamn.
I tillegg er båten disponibel for frakting av turister.
Torghatten Nord AS
Lom. 25. mars ble det innført gratisferje
på sambandet Grytøy-Sandsøy-Bjarkøy.
Dette er et forsøk som skal vare i tre år.
M/f «Hamarøy» ankom Kristiansund
20. februar på ettermiddagen på seilas
Lødingen 19.02 - Volda. Om morgenen
21. februar seilte ferja videre fra Kristiansund og la til kai i Volda på ettermiddagen. Scana Volda utførte gear-overhaling.
Tirsdag 2. mars ankom ferja til Horten
sent på kvelden. Hun gikk avløsning
Moss - Horten inntil 26.03. «Hamarøy»
ankom Høylandsbygd, Bergen Group
Halsnøy mandag 29. mars på kvelden.
Her ble det gjort en del arbeid på ferja.
«Hamarøy» avgikk Høylandsbygd fredag
30. april ca. kl. 14.25 og ankom Bergen
ved 18.30-tiden. Her låg ferja til kai
fram til ca. kl. 23.30 da ferden fortsatte
nordover mot Hustadvika 1. mai der ferja
brøt av seilasen og gikk inn til Molde

på kvelden. Her lå ferja over til 2. mai
på formiddagen og seilte nordover til
Lødingen hvor ferja klappet til kai sent
på kvelden 3. mai. Så var det tilbake til
rute Lødingen - Bognes.
M/L «Bogøy» har blitt pussa opp ved
Tromsø Skipsverft i vår. I starten av juni
var ferja avløser for «Kjerringøy».
Lørdag 23. januar mistet «Virak» motorkraften og rente i fjæra på Stangnes.
ferja ble sendt på verksted og sambandet
var stengt inntil «Røsund» var på plass
som avløser fra kl, 15.30 fra Sørrollnes
søndag 24.01.
Torsdag 8. april var «Virak» på fjorden
for prøvekjøring etter to og en halv måned på verksted hos Hamek.
Lørdag 10. april var ferja tilbake i rute.
Søndag 13. juni var «Røst» ferdig på
verksted i Sandnessjøen og seilte nordover igjen til Bodø.
ferja har utført ordinært vedlikehold
samt fjerna den røde stripa på overbygget. Nå har ferja svart skrog og rent hvitt
overbygg,
Sommerferger i Troms
I perioden 28, mai - 29. august seiler «Lødingen» i sommerrute Andnes-Gryllefjord.
Denne ruta er nå blitt godkjent som
riksvegsamband.
I tidsrommet 30. april -15. september
utfører «Helgøy» sommerrute Brendsholm-Botnhamn
I peroden 16. mai - 31. august seiler
«Vengsøy» sommerrute Stornes - Skrolsvik
Troms fylkeskommune og Torghatten

Nord har inngått 3-årig avtale for drift av
sommersambandene på Senja for 2010,
2011 og 2012.
Hurtigruten ASA
Selskapet avsluttet hurtigbåtvirksomheten 31.12.2009.
«Ljordkongen» og «Ljorddronningen»
leies ut til Veolia Transport Nord / LLR
frem til høsten foreløpig.
Båtene fortsetter i ruten Tromsø finnsnes - Harstad. Deretter vil båtene
bli solgt.
Royal Coastlines Maritime Company,
Kos i Hellas, har kjøpt «Ljorddronningen
II» og gitt henne navnet «Aegean Queen».
På sin ferd sørover fra Tromsø, var båten
innom Bryggen i Bergen et kort stopp i
19.30-tiden torsdag 25. februar før dagens
seilas ble avsluttet på Omastrand hos
Ljellstrand AS. Båten ble løftet ombord i
tungløfteskipet «Transporter» 3. mars på
Omastrand. Torsdag 4. mars forlot skipet
Omastrand med «Vingtor» og «LDII» på
dekk. Båten skal gå i trafikk mellom Kos
og Tyrkia samt mellom flere greske øyer.
Veolia Transport Nord AS
Mandag 22. mars overleverte Båtservice
Mandal AS første nybygget til Veolia /
LLR for hurtigbåtrutene i Troms, «Sollifjell».
Tirsdag 23. mars kl. 07.30 la «Sollifjell»
fra kai i Mandal og seilte nordover. Lør
ste stopp var Måløy, hvor båten ankom
samme dag kl. 18.20.
Onsdag 24. mars kl. 07.00 gikk «Sol
lifjell» fra kai i Måløy og seilte nordover
leia. Kl. 10.05 like før båten skal starte på
SKIPET NR. 1 - 2010
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Hustadvika, møter båten en liten tungsjø,
mannskapet hører en smell, og kapteinen
avbryter seilasen umiddelbart og tar
«Sollifjell» til kai på Bud. Her oppdager
en store skader i tunelltaket under salongdekket. Tunnelltaket har delaminert.
Båten ble liggende ved kai på Bud fra
onsdag 24. mars kl. 10.30 - fredag 26.mars
kl. 15.30 da båten seilte innaskjers fra
Bud og sørover til Flatholmen, Ålesund
for sakte fart (10 knop) hvor hun ankom
kl. 18.50 på kvelden.
Tirsdag 13. april seilte «Sollifjell» fra
Flatholmen med sakte fart inn Hessafjorden i 16.30-tiden til Vegsund Slipp. Der
ble båten satt på land og undersøkt onsdag 14.4 av Statens Havarikommisjon for
transport. Om ettermiddagen 14. april
gikk båten utover igjen fra verkstedet i
16.00-tiden og tilbake til Flatholmen der
skuta var fortøyd før kl. 17.00
«Sollifjell» ligger fortsatt ved kai i
Ålesund, og en avventer resultatet til
Havarivernkommisjonen.
Båtservice Mandal AS har kontrakt
med Veolia Transport Nord om levering
av tre nye katamaraner til ruta TromsøFinnsnes-Harstad. Inntil nybyggene er på
plass leier Veolia Nord «Fjordkongen» og
«Fjorddronningen» inntil høsten i ruten
Tromsø - Harstad.
3. juni var «Kistefjell» på prøvetur fra
gamleverftet i Mandal til nyverftet på
Gismerøya mm. på formiddagen.
Byggingen av «Kistefjell» og «Fløyfjell»

går sin gang i Mandal og verftet awen
ter svar fra Havarikommisjonen vedr.
«Sollifjell».
Veolia Nord bestilte i desember 2009
en mindre hurtigbåt, CarbonCat 24 til ru
tene i Harstad lokalområde for levering
i oktober 2010. Her startet «Stjernøy»
opp 01.01.2010
Snøhvit-Ekspressen innstilt en uke.
I perioden 6. januar - 14. januar var
hurtigbåten mellom Hammerfest - Alta
innstilt pga. tekniske problemer med
«Jernøy». FFR hadde ikke tilgang til re
servebåt fordi «Renøy» gikk avløsning for
«Helgeland». Så lenge ruta var innstilt ble
det kjørt buss Alta - Hammerfest.
I samband med verkstedsopphold for
«Ingøy» og «Rypøy» ble «Fjordcruise»
innleid til avløsning i Tanaruta i perioden
1. januar til 11. april. Først var «Ingøy»
inne til motorvedlikehold m.m. Så ble
«Ingøy» brukt som avløser for «Rypøy»
under hennes verkstedsopphold før hun
gikk tilbake i Tanaruta.
Onsdag 14. april var «Fjordcruise» på
tur sørover fra Finnmark til Bodø.
M/F «Hasfjord» gikk ut av rute man
dag 3. mai og seilte til Harstad på
verksted. «Sørøy» overtok som avløser i
ferjeruta fom. torsdag 6. mai. Hurtigbåten «Mårøy» går i rute i Loppa og gikk
dels i ferjeruta sammen med «Sørøy»
fordi vesle «Sørøy» bare kan ta med 11
passasjerer.

aMyar
i
V:;; ' ' fljjjfl
y- , r

Godsruteskipet Nordvær med passasjerbåten Svenner II som dekkslast
ved kai i Bergen rundt 8. juni.
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Foto Frode Folkestad.

Ferjeruta Øksfjord - Bergsfjord - SørTverrfjord og Øksfjord - Tverrfjord fikk
tilbake «Hasfjord» først 20. mai.
Hurtigbåten «Sea Runner», stasjonert
i Øksfjord ble også benyttet som avløser i
tillegg til «Sørøy» og «Mårøy».
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Etter lang tid i opplag på Sandnes ble
sideportskipet «Baltic Sea» solgt til
selskapet CEM på Martinique i mars.
Skipet er fortsatt NIS-registrert og
Karmøy Skipsconsult Management as i
Skudeneshavn er driftsselskap.
«Baltic Sea» forlot Sandnes 14.april
via Antwerpen til Basse-Terre via øyene
til Philadelphia / USA. Skipet skal seile i
rute mellom nordre del av Syd-Amerika
via flere av Windward øyene i Karibien
til USA.
Nor Lines, Stavanger
16. desember gikk «Nordfjell» på grunn
i Moldøra like øst for Svolvær. Skipet
fikk en del skade og gikk til Harstad på
verksted. Da «Nordfjell» var ferdig ved
Hamek i februar, var skipet uheldig på
«prøveturen» og hadde en ny grunn
berøring i farvannet like ved Harstad.
Skipet måtte på ny på verksted og avgikk
Hamek 31.mars på morgenen til Tromsø
omlag kl. 11.50.
Onsdag 9. juni rente «Nordfjell» i kaien
i Fredrikstad og fikk skade i baugen og
noen tanker forut. Båten ble tatt ut av
rute, og ligger i skrivende stund ved kai
i Fredrikstad for utbedring.
«Karmsund» ankom Fredrikstad
torsdag 10. juni og overtok A-l ruten til
«Nordfjell».
«Nordkyn» låg i ro i Kristiansund i
tidsrommet 12. mai -10. juni. Torsdag 10.
juni seilte «Nordkyn» fra Kristiansund
direkte til Sandnes 11.06 for lasting av
returpapir til Skogn.
Sea-Cargo
Natt til 12.mars i 04.00 berørte «Amber»
og «Noblesse C» hverandre i Vatlestrau
men. Begge skip fikk bare små skader.
«Amber» hadde en lett grunnstøting også
ifbm. denne hendelsen. Begge skip gikk
til Bergen for egen maskin, og «Amber»
ble liggende noen dager i Bergen.
KV «Tor» og KV «Bergen» bistod ski
pene om natten. Det var tåke i området
da skipene støtte sammen.
Ved 00.30-tiden natt til onsdag 7. april
hadde «SC Aberdeen» en lettere grunn
berøring utforbi Havyard i Leirvik, Sogn.

Teknisk svikt var årsaken til uhellet og
skipet fikk ingen skrogskader. Omlag
02.00 klarte en og komme av grunn for
egen maskin og etter sjekking fortsatte
skipet til Florø for nærmere undersøkel
ser. Torsdag 8. april avgikk skipet Florø
på kvelden.
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Firmaet Grenseløs AS i Jarfjord/Kirkenes
har kjøpt «Svenner II» fra Holmestrand.
Planen er at båten med base i Kirkenes
skal gå i chartertrafikk i området. Båten
ble overført ny eier 27.mai iflg. Skipsreg.
«Svenner II» ble låstet ombord i «Nord
vær» i Larvik 4.juni og losset i Kirkenes
IB.juni.
Showboat AS på Kleppestø, Askøy har
kjøpt inn «Forsand» fra Stavanger for
chartertrafikk rundt Bergen.
Ferja har fått nytt navn, «Showtime»
og ble omreg. i Skipsreg. 09.11.09
Selskapet har fra før av ferja «Showbo
at». I skrivende stund ligger begge ferjene
ved kai side om side i Florvåg på Askøy.
«Forsand» avgikk Stavanger mandag
2.november utpå dagen og gikk til kai
i Haugesund samme kveld for overnat
tiing. Tirsdag 3. november gikk ferden
nordover fra Haugesund til Bergen hvor
ferja gikk til kai ved gamle Blikkvalseverket på Laksevåg. Etter kort tid ble ferja
flyttet til Florvåg på Askøy.
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for verdifulle bi
drag til denne utgaven av Røkesalongen.

Showboats to fexger, Showline, ex Forsand fra 1966, og Showtime, ex Osafjord fra 1959.
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Godsruteskipet Folla seilerfra Trondheim i rute nordover. Den har sin fortid som
Hardangerjjord til HSDfra 1982.
Foto Vegar a Hansen

Vi oppfordrerflere til å sende oss bilder
av rutegående skip,hurtigbåter og fer
jer, npe som eldre.
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Polar Pearl harforlatt opplagsplassen og gått til kai i Agnefest, som fotografert av Magnus Bruntveit 4. juni. Roro-skipet Astrea ligger fort
satt i opplag og har fått selskap av seismikkskipet Falcon Explorer.
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det enda ikke var helt bestemt hva som
skal skje med båten, det er fortsatt mu
lig at den blir kondemnert og erstattet
av et nybygg.
Veteranbåten Sandnes (LCFD/1500
brt./1950/1955/1978/ ex. Sjøkurs- 07,
Gann-95, Vikingfjord-7 8, Sandnes-74 )
Sett 26.april da skipet gikk ut av dokk
ved Karmsund Maritim Service etter
å ha vært dokksatt i forbindelse med
vårpussen.
Reketråleren Topa (LK8222/ ? brt.
/2003/2005/2010/R-344-K) sett i Kopervik
28. april. Båten var tidligere samme dag
kommet fra Litauen der den hadde vært
gjennom en stor ombygging.
En gammel brannbåt sett ved Nor
scrap Karmøys anlegg på Sund på Kar
møy flere ganger i slutten av april. 6. mai
ble den heist på land og i løpet av 2-3
timer fra den klippet opp til skrapjern.
Det har vært problemer å finne ut båtens
historie men den skal være bygget i Tysk
land ca. 1942-43. Senere, enten i slutten av
krigen eller rett etter skal den ha kommet
til Trondheim der den skal ha vært eiet av
Trondheim kommune og Norges Brann
kasse i sammen. Noen år etter skal den
ha kommet til Arendalsdistriktet men
hvem som har hatt den der har det ikke
vært mulig å finne ut av. For ca. 8-10 år
siden skal den ha blitt kjøpt av en mann
fra Bokn som tok ut motoren som var
nokså ny og satt den inn i en fiskebåt.
Senere skal skroget ha lagt i nærheten
av fergeleiet i Arsvågen til det i vår ble
slept til Karmøy. (Flar noen av leserne
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Selvlosseren Linn Kristin opplagt i konkurs ved Karmøp Industriterminal i august 2009.
Foto Alf J Kristiansen
Den har nå gått til opphogging i Esbjerg.
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Lastebåten Linn Kristin (LLTG /597
brt./1962/1980/ex. Meilandsværing-05,
Fonnland-02, Gardegg-71, Bonn-68) som
i lang tid har vært opplagt i Matlandsvågen på Karmøy ble i vinter solgt til
Danmark for opphogging. 4. mars la den
ut på sin siste tur på vei til Esbjerg under
slep av den danske taubåten Odin.
Den danske taubåten Eurosund sett
på vei sørover Karmsundet med lekter
Eide Barge 36 på slep 20. mars. Lekteren
var trolig vei til Frederikshavn ? for
opphogging.
Det tidligere fiskefartøyet Arthur
Olsen (JXHI/71 brt./1959/1983/1995/ ex.
Langenesværing-OO, Vidjenes- 99/ siste
fiskerinr. N-102-BØ ) sett i Sevlandsvik
og Vedavågen på Karmøy flere ganger
i løpet av våren 2010. Båten er tidligere
kondemnert og ble i mars overtatt av
Vedavågens Fartøyvern/ Havfiskeklubb/
Dykkerklubb, Kopervik
Ringnotsnurper/tråler Hundvåkøp
(LIRA/1443 brt./1979/1985/ex. Leinebjørn
1-01, Leinebjørn-01, Smaragd-99, Zeta-97,
Ole Bakk-88) ank. Karmsund Maritime,
Kolstøneset (som nå drives av Westcon
i Ølensvåg etter at Karmsund Maritime
gikk konkurs i 2009 ) l.april under slep
av taubåten Abramis (LJSH ) Hundvåkøy
kolliderte 13.mars i Gisundet i Troms
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med brønnbåten Hordafor IV og ble etter
kollisjonen satt på grunn og sank delvis
med deler av styrbord side under vann.
Etter at hullet i skroget var tettet ble
båten lenset og loddelasten losset over i
Havdrøn. Ble deretter først slept til Sør
reisa og så til Harstad for klargjøring for
slepet til Karmøy. Straks etter båten kom
til Karmøy ble båten dokksatt og deler
av hovedmotoren ble demontert. Det
var først meningen at Hundvåkøp skulle
ombygges og repareres og 14. mai ble den
slept fra Karmøy til Tallin av den russiske
taubåten Truvor. Ien samtale med en av
rederne i midten av juni ble det fortalt at
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Havaristen Hundvåkøy losser lodde til Havdrøn i Gisundet 14. mars, fotografert av Bjørn
Hansen
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Hundvåkøy ankommer Kolstøneset 1. april under slep av Abramisfra Harstad, og får assistanse fra BB Worker til dokksettingen
flere opplysninger om denne båten blir
de mottatt med takk)
Slepebåten Skilsø (JXPD/148 brt.
/1958 /ex.Titan-89, Hrsus-04) sett ved
Porsholmen i Vedavågen på Karmøy
21.mai. Skilsø hentet da fergen Skivik
(JWRM/1957/1981/156 brt./ex. Sjøveg-89,
Dønna-81) og slepte den til Frederikshavn
der den skulle hogges. Skivik hadde da
ligget i opplag i lang tid, først i Karmsund
Fiskerihavn på Husøy, senere på innsiden
av moloen i Vedavågen og til slutt ved
Porsholmen.
Skivik ble bygget i 1957 ved Kaarbøs
Mek.Verksted, Harstad som Dønna til
Helgeland Trafikkselskap i Sandnessjøen.
Den var på 156 brt. og hadde en Bergen
Diesel på 330 hk. 11981 ble fergen solgt
til Statens Vegvesen, Nordland og brukt
i forbindelse med ombygging og repara
sjon av fergeleier under navnet Sjøveg.
Noen år senere ble den som mange andre
gamle ferger tatt i bruk i oppdrettsnæ
ringen og fikk da navnet forandret til
Skivik. I 1997 kom den til Karmøy der
den ble kjøpt av Terje Huseby, Avaldsnes
og senere ble den overtatt av Onar Myre,
Vedavågen. I de første årene på Karmøy
ble Skivik brukt til forskjellige trans
portoppdrag. Senere har den lagt mye i
opplag, først i Karmsund Fiskerihavn og
senere i Vedavågen, der den først lå rett
innenfor molen. Senere ble den forhalt til
Porsholmen lenger vest på Vea der den lå
til den ble slept til Danmark.
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På havaristedet i Gisundet, med Hundvåkøy, Havdrøn og redningsskøyte Kristian Gerhard
Jebsen, fotografert av Olav K Westby
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Hvem kanfortelle mer om den gamle brannbåtenfra Trondheim?

Foto Alf J Kristiansen
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Det tidligere norske fraktefartøyet Ster
på 128, fot lengde og 233 brt. som hadde
tidligere norsk kjenningssignal LEGS sett
i Las Palmas på Grand Canary ll.februar
2010. Båten lå da i havnen for mer utran
gerte fartøy og Afrika tilhørende fartøy
men var overraskende god tilstand å se
til. Den ble i juni 1999 solgt til Gibraltar
og fikk navnet Ster 2, men i 2001 solgt
videre til Marseille i Frankrike for å
brukes som treningsfartøy for en navi
gasjonsskole men i august 2002 lå den i
Egersund og var da registrert i Panama
med navnet Ster II. I oktober 2006 ble
den oppbrakt utenfor Liberia med kokain
som ble forsøkt smuglet. Siden har den
sannsynligvis lagt i Las Palmas. Båten
var er bygget i Tyskland i 1951 som tysk
fiskefartøy Niedersachsen og innkjøpt til
Norge i 1966. Deretter ombygget til laste
fartøy ved Øklands Slip i Auklandshamn
for eiere på Askøy og fikk da navnet Ster.
Fra 1994 hørte den hjemme i Tømmervåg
før båten i 1995 ble solgt til Brønnøysund
der den hørte hjemme til juli 1999 da
den forsvant fra Norge ved avgang til
Gibraltar.
Det tidligere norske fraktefartøyet
Hans på 104 fot lengde og 125 brt. med
tidligere norsk kjenningssignal LGFP sett
av undertegnede og NSS medlemmene
Sigvald Monsen og Sigmund S.Sønstabø
like nedenfor Tower Bridge på nordsiden
avThemsen i London 8. mars 2010. Båten
ble bygget i Nederland i 1916 for Fred
Olsen med navnet Hans. I 1965 ble den
solgt til Mosterhamn der båten hørte
hjemme like til august 2003 da den ble
solgt til Storbritannia. Utvendig så den
ut som når den var norsk, men det så
ut som lasterommet var bygget om til
boformål. Båten blir brukt som husbåt
og så ut til å være i god stand og navnet
var fremdeles Hans.

Selvlosseren Storfosna under slep av Chanko til opphugging i Danmark,
foto 10. mars av Arne Sognnes
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Fraktebåten Ster ble gjenfunnet i Las Palmas 11. februar av Kjell B Sønstabø mfl.
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Brønnbåtene Ivar Senior (ex Gunnar Junior, bpgd 1983) og Midnor Viking (ex Rohav,
bpgd 1996) er tilbake i Kristiansund etter 5 års utlendighet i Chile. De ligger her ved
Kristiansunds Mek Verksted og er overtatt av Steinar Ludviksen i Kristiansund.
Foto Brunsvika.net
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M/S Elektron av Drammen (Ro-ro car
rier /LADO/3205 brt./2008) ankom Far
sund 16. mars 2010 og fortøyde ved dyp
vannskaia i Lundevågen. Der låstet man
diverse tungløft fra den nå nedlagde
rørbehandlingsbedrift Bredero Price
Noeway for lossing i Skottland.
M/S Tomntp av Farsund (Slepebåt ex.
D/S (LFBR/58 brt./1896/ex. Havsøp-07,
Risøpgutt-97, Rolf-94, Hinna-92, Thors
berg-73 ) er havarert. Mandag 1. mars

2010 ble det oppdaget at denne slepebå
ten, en eller annen gang i løpet av helga
var sunket ved sin kaiplass i Lundevå
gen.. På dette tidspunktet var det streng
kulde og hele Farsunds havneområde
var islagt. 17. mars var fjordisen gått
og eierne, Farsund Fortøyningsselskap,
igangsatte heving av havaristen fra om
lag 12 meters dyp. De lokale entrepre
nörer, firmaet Nygaard stilte med sin
største mobilkran, max. løfteevne 200
tonn. Operasjonen gikk greit og i løpet av
ettermiddagen var Tommp hevet. Eierne
ved John Willy Nilsen opplyser at hava
risten sannsynligvis blir kondemnert og
solgt til opphuggere.
M/S Hagland Borg av Valetta ( Selv
losser/ 9HXK8/2456 brt./1997/ ex. Anes-07, RMS Aries- 01, Aries-97) observert
i Parcnnrl 77 anril 7mn n0t+0 norcVoirlo

i Farsund 27. april 2010 Dette norskeide
,,
, .
,
fartøyet var da innom noen timer og tok
om bord full last steinmasse ved Dyp
vannskaia i Lundevågen. I følge nettstedet«AIS World» var denne lasten bestemt
østover til Langøya. Denne utskipingen
er en del av et omfattende rivingsarbeid
som pågår i området. Bedriften Bredero
Price pakker bokstavelig sammen etter
gjennom 18 år åha behandlet stålrør til
oljeindustrien nettopp her.
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Slepebåten Tommy fra 1896 ble hevet 17. marsfra 12 meters dyp, fotografert av Bjørn

m j,
Tandberg

Den tidligere norske fraktebåten Visnes (LMPL/1906/1939/133 brt/ex. Olga
-48) sett ien lystbåthavn i Klaipeda 11.
september 2009. Rorhustaket var bygget

opp i forhold til slik det var da båten var
i Norge.
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Det har vært en utskiftning i opplagsflåten i Lyngdal havn. 23. april lå BW Helios, BW Denise, BW Danuta og Wallenius-skipet Carmen i
opplag, som fotografert av Magnus Bruntveit
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Fiskebåten Pater Noster N-62-VR under slep sørover Gisundet 1.
Foto Bjørn Hansen
juni, på vei til hogging?

Gamle Visnes sett i Klaipeda 11. september 2009, fotografert av
Petter H Fosse
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WALLENIUS WILHELMSEN
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Opplagsskip i Lyngdal
Flåten av skip i opplag i Lyngdal ved
Farsund har gjennomgått en viss utskiftning, fra bilskip til gasstankere. Wallenius Wilhelmsens linjeskip Toba forlot
opplagsstedet 22. mars, fulgt av Tapiola
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SKIPET NR. 2 - 2010

10. april 2010 og Carmen 7. mai, melder
Magnus Brunborg. Til gjengjeld kom
gasstankerne BW Helios og Denise inn
23. mars og BW Danuta 10. april.

Som omtalt annetsteds ble Polar Pearl
tatt ut av opplag i månedsskiftet mai/
juni, mens seismikkskipet Falcon Explo
rer overtok plassen.

DAG BAKKA JR.

SEM & STENERSEN FORLAG

LIVSLINJE I STAMPESJØ

Gallionsfigurer på norske skip

Fraktefartøyenes Rederiforening 75 år

- en del av vår glemte maritime historie.

Boken forteller om
FRs arbeid for å iva
reta medlemmenes og
næringens interesser
gjennom 75 år med
vanskelige rammevilkår
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og store forandringer i
innenlands transport.

Pris: kr 399,-

BODONI
FORLAG

www.bodoni.no

SVEIN AAGE KNUDSEN

TILSTEDE OG USYNLIG
I 100 ÅR
Ubåtvåpenet 1909-2009

Jubileumsboken
beskriver grundig hele
hundreårsperioden - fra
den spede begynnelse
med anskaffelse av
vår første ubåt Kobben

jÉ

i 1909 og frem til
ubåtene av Ula-klassen
som vi seiler i dag.

Gallionsfigurer på skip er på 163 sider, formatet er 24,5 cm x 22,5 cm
Ugivelsesdato: September 2010

Dette er den første boken som
er skrevet om gallionsfigurer og
ornamenter på norske skip. Den
fyller derfor et tomrom i vår maritime historie. Den forteller om opprinnelsen til skipsdekorasjonene
og er full av anekdoter og historier om disse figurere og skipene
de tilhørte.

«Dette er en etterlengtet bok om
et viktig avsnitt i vår maritime
kunsthistorie. Knapt noen utsmyk
ning er sterkere tilknyttet skips
byggingens historie enn nettopp
gallionsfiguren, som etter sin sto
rhetsepoke under seil fikk sin egen
norske svanesang på Fred. Olsens
skip i mellom - og etterkrigstiden.

Forfatteren Gøthe Gøthesen er
født i 1931. Han har særlig interessert seg for vår maritime historie om sjøfart, skip og kystkultur.
Hans maritime forfatterskap
inkluderer tretten bøker om båt,
skip, sjøfart og sjøfolk. I denne
boken tar han for seg seilskipene
fineste pryd: Gallionsfigurene.

Som i sitt tidligere forfatterskap
viser Gøthe Gøthesen sin evne til
å kombinere fagkunnskap med
en engasjerende og lesevennlig
formuleringsevne. Sammen med
et rikt og variert billedmateriale
og en vakker formgiving gjør dette
Gallionsfigurer til en både vakker
og verdifull gavebok.»

Boken er rikt illustrert med bilder

Bård Kolltveit tidl. direktør ved

avgallionsfigurerog ornamenter.
Det er også blitt plass til et kapittel
om noen avdem som skapte disse
figurene, de såkalte biltskjærerne
som tilhører en glemt gruppe
kunsthåndverkere.

Norsk Sjøfartsmuseum

Hermed bestilles:

Pris: kr 449,-

Adresse:.
Postnr:
Telefon:
E-post:..

©

BODONI
FORLAG

... ekspl. Gallionsfigurer på norske skip.
Veiledende pris: 399,- ISBN 82-7046-078-6

www.bodoni.no

Poststed:
Telefax;

Kan også bestilles via ordrefax 22 20 61 76,
telefon 22 20 81 00 ellerwww.semstenersenforlag.no
SEM & STENERSEN FORLAG AS, Postboks 2735 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Depotbiblioteket
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Grafisk produksjon: Bodoni, Bergen - ISSN 0333-2683

