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Sol, vind og sjøfartsmøte
Fra båtbyggeri og listerskøyter til rederikontor og kjemikalietankere var det faglige spekter under
årsmøtet 2012, med tilhørende båtprat og selskapelighet.
Årsmøtet i Farsund dagene 2-4. juni var lagt opp av Lister og Mandal lokalförening, med tilslutning
av rundt 70 deltakere, inklusiv tre fra vårt naboland i øst. Som alltid var det inspirerende å treffe kjente
og ukjente medlemmer fra store deler av landet.
Første del av ethvert årsmøte er i kvel
dingen fredag når til tilreisende møtes på
hotellet, i dette tilfelle Farsund Fjordhotell
som ligger i vakre omgivelser på Florida
odden ved Lundevågen like utenfor sen
trum. Det er gjensyn med gamle kjente,
integrering og introduksjon av nye i en
hyggelig mingling.
Vår nyeste lokalförening hadde mak
tet å legge opp et variert og interessant
program som gav deltakerne et godt
innblikk i den maritime historien, både
i omvisningene og under båtturen med
galeas Adella.
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På Listerskøyta Kystkultursenter fikk de
fremmøtte en kyndig innføring i den lokale
sjøfartshistorien, om båtbygging, fiske og
fraktefart.
SKIPET NR. 2 - 2012
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Det var mye som påkalte oppmerksomheten på Listerskøytemuseet.

Programmet lørdag begynte klokken 10.00 med bussavgang til Borhaug
på Lista, der en gruppe entusiaster ved
Skøytemuseet ventet oss ved det gamle
Brekneholmen båtbyggeri. Lista er et
spesielt samfunn ute på halvøyen i Norges
forblåste sørvestre hjørne, med fiskeri
og fraktefart som hovednæringene fra
gammelt. Lista har dessuten en spesiell
amerikansk påvirkning i stil og språk
som følge av at mange listaværinger
arbeidet i USA.
Listerskøyta Kystkultursenter, eller
Skøytemuseet, ble etablert i 2003 under
Vest-Agder Museene på området til Brekne
holmen Båtbyggeri slik dette ble gjenreist
etter brann i 1972. Båtbyggeriet skrev sin
historie tilbake til 1937 da det ble anlagt
på selve Brekneholmen, men senere flyttet
over sundet til fastlandet.
En gruppe entusiaster står for virk
somheten, ledet av Reidar H. Jørgensen
som begynte som lærling i 1960 og hadde
vært med å bygge fartøyer fra 9 til 82
fot. Utstillingen er bygget rundt en gam
mel listerskøyte som ble gjenfunnet på
80-tallet og arrangert med seksjoner for
båtbygging, fiske, fraktefart, motorer mv.
I en tilstøtende bygning er også Ugger
byskipet plassert, en jyllandsslupp på 11,5
meter som ble bygget på Sørlandet i 1810
og forliste på Jyllandskysten i 1854. Vraket
ble utgravd på 80-tallet og først utstilt i
Uggerby. Det er det eneste autentiske
sørlandsfartøy fra denne tid. Takk til
Listerskøyta Kystkultursenter!
Men gutta var på omvisning på museet
fikk ledsagerne om byvandring i Farsund,
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hvor de fikk vite om byens traumatiske
forhold til brann og hvordan dette hadde
satt sitt preg.
Rundt klokken 12.30 ble alle samlet
foran Farsunds fordums Sjømannshjem,
som i dag blant annet brukes av Farsunds
Sjømannsforening. Lier har noen av foreningens medlemmer laget et fullstendig
fartøysgalleri av alle skip som har hjemme
i Farsund i moderne tid.
Like ved ligger bygningen til ThBrøvig
som er byens eneste gjenværende rederi.
Det skriver sin historie tilbake til 1889
da Gunder Christian Brøvig kjøpte sin

første treseiler. I dag drives rederiet av
femte generasjon, som riktignok er bosatt
i Oslo, med ni kjemikalietankere i størrel
sen 4-8 000 tdw. Skipene drives teknisk/
maritimt fra Farsund med utenlandsk
besetning på T/C til andre operatøren
Selve kontorbygningen er bygget på
50-tallet og særlig inngangspartiet frem
står som uforandret; tidens oppfatning
av shipping med verdenskart i mosaikk,
rederiflagg, modeller og edle tresorten
Arild Farbrot og Pål-Henrik Hunnåla
fra Brøvigtank AS gav en presentasjon
av virksomheten og svarte på spørsmål.
Rederiets mange modeller ble gjenstand
for stor interesse og kommentaren Takk
til Brøvigtank!
Fra Brøvigs kontor gikk vi over gaten til
brygga der galeas Adella la til.
Adella er egentlig bygget i 1891 i Kris
tiansund som Missionær Skrefsrud, men
var da visstnok forbygget fra sluppen
Giske fra 1864. Den var av de siste seilere
i «slofarten» fra Lofoten til Kristiansund
og var fortsatt under seil i 1939. Etter kri
gen ble den kjøpt til Lista og bygd om til
fraktefartøyAdeHa. Da den gikk ut av fart
i 1971 ble den kjøpt av Tarald Glastad og
senere omfattende fornyet og ombygd ved
Djupevåg Båtbyggeri i Hardanger. Den
fremstår i dag som passasjerførende og
måler 72 fot. På sett og vis representerer
den også siste skute i Mosvolds Rederi,
I sol og forfriskende nordavind tok
Adellas lokalkjente mannskap oss ut til
Eigvåg hvor vi la oss ile og inntok fersk
krabbe og forfriskningen Hjemturen gikk

Skjcergårdsturen med Adella foregikk i sol og forfriskende nordavind.

&
i. s

via Loshavn tilbake til Farsund og gav
det naturlige perspektiv på Farsund som
sjøfartsby. Takk til Adella.

., r

For de mest ihuga var det lagt opp et faglig
program fra kl. 16.30 med presentasjon
av diverse prosjekter, blant annet fra våre
svenske venner. Også i år var Per Lycke
fra Åland, formann i Klubb Maritim, til
stede, sammen med Krister Bång og Bertil
Söderberg fra Göteborg. Vi ser for oss et
økende samarbeid i fremtiden.

Lørdag klokken halv sju samlet alle
dcltakere seg igjen, nå i formelle former,
lil en velkomsidrink sponset av Norbroker
Shipping, mcglerhrmael i Flekketjord. Her
dukket også Farsunds ordfører, Richard
Buch, opp som gjest med ordforerkjede og
del hele. Under den påfolgende middagen
kunne han også bidra med anekdoter fra
familiens bidrag til byens sjofartshislorie.
Middagens konversasjon gikk over i dype
samtaler i baren eller intens bal pral i stille
hjorner, slik vi alle liker.
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For årsmoleforhandlingene sondag formiddag vises til referat på side 52.
Takk til Lister og Mandal lokalförening
med Svein Bøgwald i spissen for et spen-
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En av de mange fine modellene på Brøvigs
kontor; her FMV-bpgde Cecilie Brøvig (ex K
G Meldahl) fra 1948.
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Der gamle hurtigruteskipet Håkon Jarl fra
1952 harsiden 1991 ligget i Bonaparte Dock
i Antwerpen. De første årene lå det som ho
tellskip, en tid med navnet Christian IV, men
synes å være gått i forfall, også etter diverse
ombygginger. I forbindelse med utbygging
av dokkområdet ble skipet beordret bort,
og 22. mars ble det forhalt ut av dokken til
annet midlertidig opplagssted.
Foto Flor van Otterdijk

Et annet av Nordenfjeldskes hurtigruteskip
synes derimot å stå foran en ny karriere. Det
gjelder Harald Jarl fra 1960 som gikk ut av
Hurtigruten i 2001 og ble året etter solgt til
Elegant Cruises og bygd om til cruiseskip
Andrea. Operasjonen fikk en knekk med fi
nanskrisen og skipet ble i juni 2009 liggende
i Split. I vår ble Andrea solgt på auksjon til
russiske Volga Dream Inc for oppgradering
til Solas 2010. Den har nå fått navnet Sere

«Håkon Jarl»

nissima og legges i første omgang opp for
cruise fra Hamburg. Vi får håpe at Harald Jarl
ennå har noen gode år foran seg.
Foto IvanT, postet på shipspotting.com

Veteranen Vulcano avTrapani kom 17. april
til siste havn, opphuggingsverftet i Aliaga i
Tyrkia. Den har en god norsk fortid, bygget
i 1934 på Moss Værft & Dokk som d/s Bastø
for AS Alpha, altså Bastøfergen. Opprinnelig
var den arrangert for tverrskips innkjøring
av biler, men havnet i 1952 i Narvik som
Røtinn, der den etter to år ble gjort om til
bilferge med porter i baug og hekk. Den ble
solgt til Italia i 1970 og der bygget om med
ny baugport og overbygg; ikke nettopp noen
estetisk forbedring.

«Andrea», ex. «Harald Jarl»

FotoT. Kvantoland som Røtinn
og signaturen «det» som Vulcano, postet på shipspotting.com

*,

'

J, ' ' AR'
. jjr
«Vulcano» ex. «Bastø «og «Røtinn»
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Det går mot et tidsskifte i kystfarten når
Nordstjernen fra 1956 til høsten takker av
fra Hurtigrute- og Svalbardfart. Hva som
venter den gamle dame er uvisst, men det
er vel små utsikter til fortsatt drift, gitt de
nye sikkerhetskrav som vil gjøres gjeldende
ved salg til utlandet.
Her ligger den ved Holbergkaien i Ber
gen 28. mai i selskap med veteranskipet
Stord fra 1913, for å ta ombord passasjerer
på posisjoneringsreisen til Svalbard.
Foto av Harald Sætre
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Det gamle kystruteskipet Sørøy er frem
deles i god behold i Dubai, fortsatt som
skoleskip for arabiske sjøfolk, nå under
navnet RTS Sindbad. På bildet tatt av Detlef
,

Harries 14. april ser vi skipet i Port Rashid
like i nærheten av hvor QE2 har funnet sitt
hvilested. I eksteriør er det lite å utsette
på 63-åringen; bygget i 1949 på Trosvik
Verksted i Brevik for Finnmark Fylkesrederi
& Ruteselskap. Den gikk i mange år som
avløsningsskip i Flurtigruten og tjente fra
1966 som skoleskip Skule og Østfold inntil
salgettil Dubai i 2004.
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HORISONT

Maritim storstue
i Drammen
Det er ingen blodfersk nyhet, men fortjener

ijl p

oppmerksomhet: Drammen maritime storstue
ble åpnet i juni 2011 i Skur 1 på Strømsø. Det er
i realiteten Drammens sjøfartsmuseum og er et
felles prosjekt av Drammen Havn og Drammens
Sjømannsforening, som for øvrig er landets
eldste, stiftet i 1843.

i

Storstua omfatter bibliotek, møtelokale
med spisesal og dessuten en betydelig utstil
ling og dokumentasjon av Drammens rike
sjøfartshistorie.
Den vil være åpne hver søndag i sommer
tiden, sjekk seiv på:
www. drammens-sjomannsforening. no

Drammen maritime storstue er lokalisert i
skur 7 på Strømsø.

Jektemuseum i Bodø
Også Bodø er på vei til å få sitt sjøfartsmuseum
i form av et jektemuseum i Bodøsjøen. Det kan
stå klart til byens 200-årsjubileum i 2016, om
planene holder.
Sentralt står jekten Anna Karoline på 60
fot, bygget i Mosvik iTrøndelag i 1876 som ble
overtatt av museet i 1954 og i mange år lagret
på land. Det er Nordlandsmuseet som driver
prosjektet som har stor velvilje på politisk hold.
Prislappen er riktignok 80 millioner kroner. Anna
Karolines tenkes plassert i eget hus, med tilstø
tende bygninger for utsti11 inger og formidling.

j:É

«Anna Karoline»
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Slutt for Borgenes
Styret i Stiftelsen Borgenes har besluttet å
avslutte restaureringsprosjektet etter møte
med Riksantikvaren og bevaring av fartøyet
i slutten av mars. Ut fra vanskelighetene
med å skaffe midler og fartøyets tilstand
ser det derfor ut til at damptråler Borgenes
nå går til hogging.
Derved försvinner landets siste eksiste
rende damptråler, bygget som eskortefartøy
HMS Cailiff \ 1942. Den var i fiske fra 1947 til
1972, men led mye vondt under langvarig
opplag da den gikk til bunns flere ganger.

J jr;'

I

Det var i 2008 at en gruppe i Kristiansund
reddet skipet fra hogging i Stokksund i siste
øyeblikk, men det viste seg ikke mulig å få
til noen restaurering.Trist, men sant.

i WSBf å Wwm ru i

su
Wm Ja%:;

Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har det siste året
arbeidet med to store restaureringsprosjekter, agentbåten Arna
fjord på 52 fot og motorkrysseren Stangfjord på 42. Arnafjorde r
bygget i 1937 i Vik i Sogn, mens Stangfjord er et produkt fra Edv
Løvfald, Løfallstrand, fra 1933. I begge tilfeller dreier det seg om
gjenoppbygging, noe som sikrer disse klassiske fartøyene nytt
liv i mange år.

J

Begge foto Harald Sætre 21 februar
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Tankbåten Bjørn som i mange år har hørt til hos Westcon i
Ølensvåg er et av landets eldste fartøyer i saltvann, bygget i
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1866 på Bergens Mek. Verksted som passasjerbåt. Den varfra
1873 til 1956 Sjødampsprøite 7 i Bergen før den ble strippet og

-

gjort om til vann båt i Haugesund. Det er vel ikke så mye originalt
tilbake, men nok til at den er i ferd med å bli hentet tilbake til
Bergen for tilpasning til ny bruk.

Foto Alf J Kristiansen

•
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«Arnafjord» (øverst) og «Stangfjord» ved Hardanger
fartøyvernsenter.
SKIPET NR. 2 - 2012
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«Nordstjernen» nærmer seg
Sandnessjøen på sin siste tur
i Hurtigruta 20. mars 2012.
Foto:Trond Carlsen, Alstahaug
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Av Trond Carlsen

Siste reis med Hurtigmtens
Grand Old Ladv
20. mars anløpte m/s «Nordstjernen»
Sandnessjøen for aller siste gang i ordinær
hurtigrutefart. Usedvanlig mye folk hadde
trosset det grå, sure været, og møtt opp
på kaia for å ta et siste farvel med det
gamle skipet.
«Nordstjernen», for anledningen ført
av kaptein Asbjørn Dalan, ble varmt tatt
i mot med feiende musikk av orkesteret
«Lokal Blæst», taler og blomsterutdeling.
Jeg har blandete følelser for skipet. Vi må nok
innse at tiden har gått fra «Nordstjernen». Etter
som årene har gått har det blitt stadig vanskeligere
å få tak i reservedeler til maskinen. Driften er

••>

i. 'i

blitt litt for tøff for denne gamle damen, så nå
fortjener hun å bli pensjonert,

sa kaptein Dalan i sin tale på kaia. Dalan
har forøvrig vært kaptein på «Nordstjer
nen» siden januar i fjor.
Ordfører i Alstahaug kommune, Bård
Anders Langø, var også med på marke
ringen på kaia. Han syntes det var veldig
flott at så mange mennesker hadde møtt
opp på kaia tross det dårlige været.

,U-

- -nr
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Usedvanlig mpe folk var møtt opp på kaia i Sandnessjøen denne regnfulle og grå dagen.
«Nordstjernen» hle tatt i mot med taler ogfin musikk, og medlemmer av Alstahaug havnestpre
delte ut roser til både avstigende og påstigende passasjerer.
Alle fotos denne side Trond Carlsen, Alstahaug

Det viser at folk setter pris på hurtigruta, som
betyr så mye for kysten. Den har jo også stor
kulturhistorisk verdi, og det er litt vemodig å se
de gode, gamle traverne forsvinne,

sa Langø i sin lille tale på kaia.

Jsji
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Motiv fra «Nordstjernen»s fremre salong. Her var det masse folk som leste, sov, spilte spill og
snakket med hverandre påflere språk.

Torund Åkerøp fra Sandnessjøen
kjøper billett til Brønnøpsund i
skipets billettkontor.
SKIPET NR. 2 - 2012
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I styrehuset på «Nordstjernen» kan manfremdeles se den gamle maskintelegrafen, KaMeWa-maskinen som hle brukt til å justere vingenepå
propellen, samt det gamle roret fra 1956 (blåmalt). Dette utstyret kan fremdeles brukes dersom det skulle oppstå en nødsituasjon.
Foto: Trond Carlsen, Alstahaug

Alle de frammøtte ble etter musikken og talene invitert ombord på skipet

seilt, det tilsvarer 1552 rundturer fra
Bergen til Kirkenes og tilbake. I tillegg

skip, og det er det eneste skipet vi har i fart i dag
som gir assosiasjoner til dampskipsfarten i Norge,

til kake og kaffe. Ved landgangen stod
medlemmer av Alstahaug havnestyre
, ,
-j
og delte ut roser til bade avstigende og
°
o
o
påstigende passasjerer.
Klokken 13.30 forlot «Nordstjernen»
Sandnessjøen og satte kursen mot Brønnøysund. Mange hurtigruteentusiaster
hadde tatt turen fra Sandnessjøen til
Brønnøysund med skipet for å følge den

har hun i flere år seilt langs Svalbards
kyster. Mer enn 3000 ganger har hun
.
i .
.i
krysset polarsirkelen. 19 ganger til manen
l
r
o &
og 185 ganger rundt jorda ved ekvator
har det blitt.
«Nordstjernen» har også transportert
1 500 000 passasjer ide 56 årene den har
vært i trafikk.
Det siste som «Nordstjernen» skal gjøre

gjer ytteborg videre og fortsetter
..
Inntrykket vart er at dette er en bat som fortsatt
. 1J . j „ j . t, u ,_,, ,
er i veldig god stand. Det er helt opplagt at det er
etkontinueriigbehovforvedlikehold,menetter
åha tatt noen tunder om bord har vi fått et svært
godt inntrykk av standarden. Når man går om
bord i «Nordstjernen», kan man se utviklingen
avhurtigrutehistorien,lagpålag.Deterdetsom
gjør båten så unik.

gamle damen på sin siste reise. Båten
var stappende full, hele lugarkapasiteten
var bortbestilt flere måneder i torveien. I
salongene kunne man høre folk samtale
på flere språk. NRK hadde med eget
TV-team som hadde fulgt båten på hele
turen. Det er meningen at det skal lages
film om denne siste turen og at den skal
vises senere i ar.
.. 0 t. T i .
.
I Brønnøysund la «Nordstjernen» i
1
ii
ca. 45 minutter, og presis 1.17.00 forlot
skipet Brønnøysund for siste gang som
hurtigruteskip. Med banneret «Forever
Young» seilte hun inn i solnedgangen.
I underkant av to døgn seinere kom
«Nordstjernen» til sitt gamle hjemsted,
Bergen. Den gamle damen er sliten og
trenger hvile. Ca. 7 400 000 km har hun

tør den eventuelt blir solgt, er noen sommerturer pä Svalbard i juli og august. På
grunn av utførselsforbud for alle fartøy
over 50 år, er det usikkert om skipet kan
selges til utlandet. En representant for
riksantikvaren, seksjonsleder Alexander
Ytteborg, var med på denne siste turen.
Han var usikker på om båten kunne selges
- v j
T
ri
til utlandet pa grunn av dette utførselsr i i r i o
förbudet for bater over 50 ar.

Hrmigruten seiv vet ikke hva som vil skje
med ((Nordstjernen>> etter sommerfarten
å Svalbard, Hurtigmtens kommunika
sjonssjef Ragnar Norum, som ogsä vat
med ä den sjste tureni sjer a, de har en
god dialog med riksantikvaren, Han er
sikker pä at de skal finne en god løsning
Vi har hatt noen seriøse interessenter, men det
......
. „.
har ikke kommet noe ut av det. Frisener ikke noe
- , .
problem, men driften av baten er en utfordring.
Det koster å drive en skute som «Nordstjernen»,

1

0
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ska} denne båten gelges m . kjøperen søke om
tiuateise fra Riksantikvaren. Da må det vurderes
hvorvidt dette er et norsk kulturminne som skal
forbh j Norge,
s^er Ytteborg.
Båten er unik og har en linjeføring som peker langt
tilbake i tid. Den har sterke elementer av damp-

sier Norum til NRK.
Det er bare å håpe på at «Nordstjer
nen» blir i Norge og at den eller de even
tuelle kjøperne kan drifte den videre, da
med Det Bergenske Dampskibsselskaps
sorte skorstein med de tre hvite ringene.

«Nordstjevnen» under bygging på Blohm & Voss verft, Hamburg
i 1955.
Ukjent fotograf, Trond Carlsens bildesamling

«Nordstjernen» sjøsettes 26. oktober 1955.
Ukjent fotograf, Trond Carlsens bildesamling

Bruddstykker av «IMordstjernen»s historie
Høsten 1954:

Kontrahert fra Tyskland

24. februar 1956:

Levert som «Nordstjernen»til Det Bergenske Dampskibsselskap

1. mars 1956:

Sattirute

1976-1979:

Vårcruise mellom Bergen og Shetland

12. oktober 1976:

Deltok i bergingen av «Finnmarken» som hadde fått maskinhavari på Folla

4. september 1979:

Solgttil Troms Fylkes Dampskipsselskap. Nytt skorsteinsmerke

Vinteren 1982/83:

Modernisert

13. desember 1993:

Grunnberøring i Brønnøysundet. Reparert i Bergen

4. april 1994:

Avløst av «Nordlys». Ut av Hurtigruten

F.o.m. 1994:

Cruise på Svalbard hver sømmer, til og med år 2008

9. september 1995:

I hurtig rutetrafikk etter salget av «Ragnvald Jarl»

17. april 1996:

Ut av rute ved leveringen av «Polarlys»

Februar 1997:

Utleid som hotellskip i Trondheim (VM på ski)

Juni 1999:

Utleid til konsertturné fra Kirkenes til Svolvær
(Oslo Filharmoniske orkester og Arve Tellefsen)

Vinteren 1999/2000:

Oppgradertfor 10 millioner

September 2000:

Tre tredagers-cruise mellom Bergen og Flåm

September 2001:

Utleid for cruise mellom Sandnessjøen og Ålesund

3. november 2001:

Satt inn i ordinær hurtigrutetrafikk etter salget av «Harald Jarl»

Mai 2002:

Ut av rute ved leveringen av «Trollfjord»

November 2002:

Vikar for «Nordlys» en rundtur

Mars 2003:

Cruise til Hamburg i forbindelse med nye «Midnatsol»s presentasjon i Tyskland

F.o.m. sept. 2005:

I hurtigrutetrafikk hvert vinterhalvår som vikar for «Nordnorge»/»Nordkapp»
i Antarktis

September 2006:

Tysklandcruise

Oktober 2006:

Ny logo påmontert skorsteinen etter fusjonen mellom TFDS og OVDS

22. februar 2007:

Fikk motorstopp utenfor Florø og berørte grunnen.

Mai 2008:

Tysklandcruise

Sommeren 2008:

Cruise på Svalbard. (Nye «Fram» tok over Svalbard-cruisene fra 2008 til 2011)

18. september 2008:

Inn i fast hurtigrutetrafikk

22. mars 2012:

Ut av rute etter ankomst til Bergen

Sommeren 2012:

Svalbard-cruise

SKIPET NR. 2 - 2012

"J

1

«Nordstjernen», iført Det Bergenske
Dampskibsselskaps vakre skorsteinsmerke,
fotografert ved Sortland i Vesterålen
sommeren 1977. Undertegnede var i
kontakt med Hurtigrutens kommunika
sjonsdirektør i februar i år der jeg foreslo
at «Nordstjernen» kunne få seile med
Bergenskes skorsteinsmerke på sin siste tur
i Hurtigruten. Svaret var dessverre negativt.

'^TTT, V
' r
KkLkr "•

Foto: Trond Carlsen, Alstahaug

X-

«Nordstjernen» anløper Sandnessjøen i
juli 1956. Hver gang hurtigruten anløp
Sandnessjøen på dagtid var det svart av
folk på kaia. Kaia var dåtidens nphetsbørs
der folk fikk servert npheter, både lokale
npheter og npbeterfra det store utland.
Foto: Per Lillegaard, Sandnessjøen
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«Nordstjernen» fotografert ved kai i
Harstad i april 2006. Skipet tilhørte da
Troms Fplkes Dampskibsselskap.
Foto: Trond Carlsen, Alstahaug
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Motorkutter Flora
Av Helmer A Dybfest
Motorkutter Flora ble bygd på gården
Storakersund i Ytre Sogn i 1907 for N
A Hamre, Bergen. Hun var på 55.7 fot.
Denne flotte gråmalte skuta gikk sine
første år som passasjerbåt på Vestlands
fjordene.
11916 ble hun solgt til Peter Dybfest
og to av hans sønner, Johan og Helmer,
Nes i Fosna (i dag del av Bjugn kommune),
Trøndelag. De nye eierne skiftet ut de to
12 hk motorene hun hadde med en 44 hk
svensk Avance.
Da ingen av dem hadde maskinkunn
skaper reiste Johan til Avance-verkstedet
i Sverige og fikk være med på byggingen
av motoren, mens Helmer tok kystskip
perskolen.
Peter Dybfest & Co hadde fra før sild
landnotbruk hvor båtene ble seilt. Med
Flora som moderskip med nok fangstom
rådet noe utvidet. Vårsildfisket ble nå dre
vet helt sør til Haugesundsdistriktet. Om
vinteren skrei/torskefiske ved Gjeslingan
sør for Folla. Fisket ble drevet fra mange
småbåter med Flora som moderskip. I
1938 ble Flora solgt til Johan Berg, også
fra Nes i Fosna.
11940 ble hun utsatt for flyangrep mens
hun lå fortøyd på Høybakken havn i
Bjugn. Hun var fremdeles gråmalt, så
det er mulig hun ble antatt å være et
militærfartøy? To mann ble såret under
flyangrepet, og den ene døde litt senere
av skadene han fikk.
Flora ble en del skadet under flyangre
pet, og i 1941 ble hun ombygd ved Vaagen
Verft, Hemne, og forlenget til 63.7 fot. 16.3
fot brei og 7 fot dypgående. Hun fikk ny
motor, en Brunvold semi-diesel på 120
bhk. Hun ble nå brukt til sildesnurper
med dorryer og med torsk/skreinot på
Lofoten og i flere sesongen på bomsen
under storsildfisket.
11966 ble Flora i meget god stand kon
demnert. Hun ble hogd opp i Dybfest-fjæra
på Nes i Fosna.
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Fra Aarbog for Norges handelsmarine 1910/11
Mk Flora MFBK
35.55 brt 17.92 nrt, 55.5/14.3/7.5 ft
Petroleumsmotor 24 hk
Passasjersertifikat av 14.5 1910, 86 passasjerer for ruteområde Bergen & omegn
Bygd 1907 Ytre Sogn
Enereder: N A Hamre, reg Bergen
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Selve bildet på Hilmar Rekstens ambisjoner, turbintanker Hadrian (219000 tdw) levert i 1972 på vei til europeisk lossehavn med full last.
Skyfotos

Hilmar Reksten
III: Store ambisjoner og dppt fall
Utviklingen på tankmarkedet i på slutten av 60-tallet gjorde det mulig for Hilmar Reksten å bygget seg
opp til Norges fjerde største rederi, med betydelige eierinteresser i andre foretak. Men med stagnasjon
og nedgang i verdens oljeforbruk samtidig som tankflåten fortsatte å øke, kom Reksten-rederiene i en
umulig situasjon. Det førte til at han i 1976 ble satt utenfor rederiet han hadde skapt.

Det Store StØt IllOl
For Hilmar Reksten må begynnelsen av
60-tallet ha fortonet seg som tunge år
hvor han ikke fikk den store utellingen
fra flåten. Men takket være en aktiv
befraktningspolitikk både for tank og
tørrlast ble oppnådd resultater som satte
rederen i stand til åta et dristig skritt
fremover sommeren 1963.
I optimismens eufori vinteren 1956/57
hadde Reksten inngått kontrakter og
opsjoner for bygging av tre store turbintankere, ved AG Weser, Kockum og
Akergruppen. Disse kontraktene kom

14
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imidlertid lengst .ute i køen ved verkstedene, så det må ha lyktes rederen å
få til utsatt levering i kombinasjon med
forhandlinger om å bygge større skip. For
Stords del var det også nødvendig å utvide
byggedokken. Fra 1960, da verkstedenes
ordrebøker begynte ågå tomme, fait også
byggeprisene.
Det kan ha vært i 1961 at rederiet kom
til avtale med AG Weser om å bygge et
skip avverkstedets maksimale kapasitet,
på 90.000 tdw, samtidig som det ble tatt
opsjon på et søsterskip. Den opprinnelig kontrakten, byggenummer 1331, ble
gjort om til 1351 og opsjonen til 1352, og

levering av det første skipet fastlagt til
desember 1964.
Det nye - innovative - var fremdrifts
maskineriet. Reksten hadde tydeligvis gode
erfaringer med turbindrift for Vespasian
og Hadrian. Rederiet hadde med byggepro
grammet sikret seg god kompetanse ved
ingeniører på teknisk side, Kjell Nesheim
og Knut Berge.
Til 90.000-tonneren fra AG Weser
ble det valgt en nyutviklet og kompakt
turbin, produsert av General Electric
Comedtilhørendekjelerogenhøygrad
av automatikk. Det ble besluttet å satse
på denne turbintype til rederiets nye

Serien av turbintankere
Skip

tdw

lev

verksted

elerselskap

tt Valentinian

94100

jan 1965

Weser

Vespasian

tt Lucian

65130

juli 1965

Kockum

Hadrian

tt Sir Winston Churchill

95300

jan 1966

SHWR

Julian

tt Cyprian

65100

mai 1966

Kockums

Trajan, Jens Gran Mowinckels

tt Julian

93240

okt 1966

Aker

Hadrian

tt Clementine Churchill

95940

nov 1966

tt Gratian

95448

jan 1967

skip. Det ble inngått lisensavtale mellom General Electric og Kværner Brug
hvor Kværner skulle kunne bygge både
turbinanlegg og kjeler.
Utviklingen hadde gått raskt siden
midten av 50-tallet, da 30.000-tonnere
ble regnet som gigantskip. Både Octavian
og Hadrian hadde ved levering rangert
som de største under norsk flagg, men
allerede i slutten av 1963 kom Norges
første 90.000-tonner, Berge Bergesen fra
Rosenberg, og to år senere ble det bestilt
skip på 160.000 tdw for norsk regning.
På Fjøsanger var det full förståelse av at
store skip ville gi best konkurranseevne
og lønnsomhet. Det ble besluttet å satse
på flere skip i 90.000-tonns klassen, basert
på samme type maskineri.
Våren 1963 ble det derfor forhandlet
med Swan, Hunter & Wigham Richardson
Ltd i Newcastle om bygging av et skip på

Diocletian

SHWR

Julian

Weser

87500 tdw. Kontrakten ble gjort kjent i mai,
fulgt av kontrahering av to 60.000-tonnere
fra Kockums. Utpå høsten 1963 kom også
meldingenomat65.000-tonnerenvedAker
var lagt om til 79000 tdw for levering i
1966. Derved hadde rederiet omsider
konkretisert bestillingene som var gjort
vinteren 1957.
Byggeprogrammet ble utvidet sommerenl964medytterligereto90.000-tonnere, en fra Swan Hunter samt at opsjonen
ved AG Weser ble erklært. Derved hadde
rederiet syv tankskip på til sammen
565.000 tdw i bestilling for levering 196567. Kontraktene ble inngått uten bankgaranti, bare mot Rekstens underskrift,
og var rederiets store støt mot fremtiden.
Den første 90.000-tonneren tok form
på beddingen i Bremen og gikk på vannet
19. august med navnet Valentinian. Det
var ellers første gang en så bulbbaug på

et bergensskip. Skipet ble levert 15. de
sember med stor festivitas og registrert
i Bergen dagen etter. Det forlot Bremer
haven 22. desember, men fikk likevel
klasseterminen regnet fra januar 1965.
På veien ut til Persiske Gulf var skipet
innom dokksetting i Marseille. Med Lars
Berge som fører gikk reisen videre til PG
for lasting for Japan,
Byggeprisen for 90.000-tonnerne må
ha ligget på NOK 55-60 millioner hver,
og vi ser at Valentinian ved levering var
pantsatt for DM 30 millioner, altså rundt
55 millioner kroner, til tyske banker
med inntil 4. prioritetslån. Til sammen
representerte de 7 turbintankerne en
samlet investering nær 400 mill kroner,
Rekstens turbintankere gjorde ellers god
fart; Kockum-båtene kom opp i gode 17.25
knop på fartsprøve og 90.000-tonnerne
16.75 knop.
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T/T Julian (93240 tdw) tilhørte det store byggeprogrammet som ble satt i verk fra 1963 og var en av fem 90000-tonnere.
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I betraktning av det svake markedet
hadde rederiet forsøkt å sikre stortankerne akseptabel beskjeftigelse. De fire
første 90.000-tonnerne ble plassert i
12-måneders kontrakter for 1.2 millioner
tonn crude fra PG til Japan, Valentinian
og Sir Winston Churchill til Tokyo Tankers og Julian og Clementine Churchill ti\
Idemitsu. I praksis artet dette seg som 12
måneders reise-certepartier («consecutive
voyages») og gav kontinuitet i drift og
cash-flow i ett år fra levering.
Av 60.000-tonnerne ble Lucian sluttet
på reisebasis fra levering til våren 1966
og igjen fra august 1966 til april 1967.
Søsteren Cpprian ble drevet i løsfart,
Seiv om rederiet hadde oppnådd gunstig
pris og finansiering viste det seg at strikken nok var tøyet litt langt. Inntektene fra
seilende skip ble påvirket av et skuffende
marked, og situasjonen ble blant annet
lettet ved utsatt levering av Julian og
Gratian. Det ble periodevis en anstrengt
likviditet, og ifølge Audun Rekstens bok
«Slik var det» kom det også til mislighold
av enkelte låneavtaler.
Ved levering av Julian som lå klar ved
Akers i oktober gjenstod et forfall på 5
millioner kroner som det ikke lyktes å
reise. Reksten reiste seiv til Oslo og møtte
Akers generaldirektør Onar Onarheim

som fikk ordnet saken ved hjelp av Thomas Olsen (Fred Olsens far). Vinteren
1966/67 må likevel ha vært en trang tid
på Fjøsanger med dårlig likviditet.

:i 1 lykke tre ff
Om morgenen 5. juni 1967 slo israelske fly til mot egyptiske flyplasser ien
eskalerende politisk spent stuasjon, og i
løpet av 5 døgn hadde israelske styrker
tatt seg frem til Suezkanalen og inntatt
Golanhøydene i nord. Denne «Seksdagerskrigen» resulterte iat Suezkanalen
ble stengt -og forble stengt like til 1975.
I den generelle panikk over oljeforsyningene slo tankmarkedet om i løpet
av noen dager og gikk fra Intascale -80 til
+70 for 90.000-tonnere. På Fjøsanger var
situasjonen med ett fullstendig omsnudd:
Reksten hadde fem av sine skip i løsfart
og var i stand til å trekke full fordel av
markedet. Følgende stortankere ville
bli åpne i løpet av juni/juli: Valentinian,
Sir Winston Churchill, Gratian, Cpprian
og Lucian. Mot slutten av året ble også
Clementine Churchill og Julian ledige og
sluttet til gode markedsrater.
Den 10. juli - altså en måned etter at markedet hadde vendt - fikk skoleoverlege
Gunnar K Lien foretrede på rederkontoret

''

Valentinian (94100 tdw) stevner frem gjennom Kanalen, fotografert fra Skpfotos flp.
J 6
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på Fjøsanger. Lien hadde en sak på hjertet:
Skoleskipet Statsraad Lehmkuhl stod i
fare for å bli solgt, men burde reddes for
hjembyen. Kunne Reksten hjelpe?
Hvorfor ikke? Hilmar Reksten forstod
utmerket hva Lien mente, og han kunne
hjelpe. En telefon til styreformann Trygve
Fasmer Møller i Bergens Skoleskib ordnet
kjøpet av seilskipet for 1.5 mill kroner,
For Hilmar Reksten, som dette året fylte
70, skulle Seksdagerskrigen med påfølgende store fraktinntekter gi støtet til
hans siste store ekspansjon. Dette ledet
til hans siste store fase, drevet av enda
høyere ambisjoner, om å bli en innflytelsesrik tankreder.
På den andre siden ser vi utslag av
mer urimelige sider, som konflikter med
familien, med AG Weser om kompensa
sjon for sen levering av Gratian og senere
med Akergruppen om påstått «first
refusal» for bygging av store tankskip,
Lykketreffet i 1967 og noen påfølgende
gode år styrket både hans posisjon og
selvsikkerhet i den grad at han nok ble
for suveren i beslutningsprosessene.
Men samtidig kom hans borgerånd og
samfunnsinteresse til uttrykk i form av
gaver til Stenersemuseet, til forsknings
stiftelser og til hans egen kunstsamling
som skulle tilfalle Bergen by.

:

Sommeren og høsten 1967 skjedde det
flere forhold avbetydning for den videre
utvikling. Johny Danielsen sluttet på da
gen; kanskje ikke akkurat sombeskrevet
av Audun Reksten (s 67 ff), et brudd som
gikk hardt inn på rederen. Det tok tid å
finne ny leder for befraktningen, men
markedsforholdene skulle gi bedre spil
lerom for bloc-slutninger årene fremover.
Sommeren 1967 mente Reksten at tiden
var inne for sønnen Audun å komme i gang
med eget rederi. Audun fikk overta et tomt
selskap, AS Terne med AS Jomfruland inn
fusjonert, som 10. juli 1967 ble omdøpt til
Audun Reksten Rederi AS med aksjekapital
på 225.000 kroner. Selskapet fikk overta
15.000-tonnerne Justianian og Numerian
til markedspris, ca 12 mill kroner, med 100
prosent finansiering over 10 år.
Noen år tidligere var AS Jens Gran
Mowinckels Rederi stiftet, den 22. april
1963 med kapital på 1.0 millioner kroner.
Her var Johny Danielsen styreformann,
med Carol Montgomery Reksten, adv.
Peter F. Holst og kontorsjef Arvid Johnsen
som styre. Selskapet hadde navn etter
Carols første ektemann, Jens Gran Mo
winckel, som hadde vært sjef i J Ludwig
Mowinckels Rederi inntil sin død i 1950,
og var trolig startet for å la Carols barn
få del av rederiets inntekter. Den første
investering av betydning av en andel i
tt Cpprian levert sommeren 1965. Først
i 1973 ble virksomheten trappet opp for
alvor med overtagelse av tre skip, som
imidlertid ble solgt snart etter.

Store kontraheringer
Da Hilmar Reksten som vanlig tilbrakte
august 1967 i sin enkle hytte i Røyrhus
dalen førte han i pennen et notat om sine
fremtidige byggeplaner. Byggeprogram
I var turbintankerne på 1960-tallet; nå
planla han Byggeprogram II som var en
serie 220.000-tonnere fra Stord Verft for
levering frem mot 1972. Han så også for
seg et Byggeprogram III med tørrlastskip,
16.000-tonns shelterdekkere, 20-25.000tonns bil/bulkskip og 160.000-tonns OBO
skip (kombinasjonsskip for olje, malm
og bulk).
Samme måned inngikk han kontrakt
med Akergruppen om bygging av to
turbintankere på 220.000 tdw, de første
som skulle bygges etter utvidelse av byg
gedokken på Stord. Prisen var satt til 110
millioner per skip, med levering av det
første sommeren 1969.
Bestillingen ble utvidet med to skip i
juni 1968 og ytterligere tre i september
samme år. Reksten regnet seg nå som
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Hilmar Reksten på slutten av sin velmakt, 78 år gammel, fotografert 9. desember 1975 av
Helge Sunde.

Akergruppens største kunde og mente å
ha fått «first refusal» (førsterett) til fremtidige tankkontrakter ved verftet. Da både
Waage og Biørnstad fikk tildelt byggeposisjoner gikk han skarpt i rette med sin venn
Onar Onarheim, men måtte tross mye
argumentasjon akseptere at Stord også tok
oppdrag for andre rederier. Til gjengjeld
var Reksten den første som konverterte
kontrakter for 220.000-tonnere til 285.000.
Det var i mars 1970 da byggenummer 673
og 674 ble lagt om.
På et gnistrende marked høsten 1969
strømmet pengene igjen inn i rederiet.
Men unntak av en dump sommeren 1969

holdt tankmarkedet seg godt oppe, drevet
av en voldsom vekst i oljeforbruket. Store
skip, som Rekstens 90.000-tonnere, var ettertraktet i råoljeskipningene fra Persiske
Gulf til Europa og Japan.
I denne tiden, med tyngdepunkt i
1968/70, var rederiets befraktningspo
litikk nært knyttet til oljeselskapet BP i
form av en serie blokkslutninger som i
realiteten beskjeftiget hele rederiets flåte
i disse årene.
En stor bloc-slutning 2. juli 1968 gjaldt
for 11 skip for 12 måneder til gjennom
snittsraten Intascale +1 H. Her var det
spesielle at den gjaldt for Rekstens side
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Den første av 219000-tonnerne fra Stord var Kong Haakon VII, levert i juli 1969.

Cpprian, Lucian, Gratian, fulian og Valentinian, ogfra Svens Salen AB i Stockholm
følgende: Sea Saga, Sea Sapphire, Sea
Song, Sea Swallow, Sven Salen og Dagmar
Salen. Men de øvrige kontrakter gjaldt
for Reksten-skip alene.
Det ble penger av dette. Dessverre er det
bare ett av Rekstens som var børsnotert,
Rederi-AS Hadrian, som derfor opererer
med offentliggjorte regnskaper. Imidlertid
eide selskapet lenge bare tørrlastskip og
gir derfor ikke noe reelt bilde av rederiets
virksomhet. Først ved fusjonen med Nerva
ogTitanianil965komgamlemtAureh’an

og tt Arrian inn i flåten, og nybygningene
Lucian i 1965 og Julian i 1967. Fra da av
begynner tallene å bli interessante med
driftsoverskudd på TI millioner for 1967
og 62 millioner for 1970. Samtidig kom
det frem salgsgevinster ved salg av gamle
skip.
Sigval Bergesen dy, Hilmar Rekstens rival
og motstykke i norsk tankfart, hadde i
mange år høstet stor publisitet med sine
rekordskip fra Rosenberg. Men med interessen for skip på 200.000 tdw og større,
«Very large crude carriers» - VLCCer,
var Rosenberg ikke lenger i stand til

Foto Løtvedt

å følge med uten store investeringer i
bredere dokk. Med bestillingen på den
første norskbygde VLCC fra Stord ble det
omsider Rekstens tur.
Dåpsseremonien for Kong Haakon
VII den 23. mai 1969 ble foretatt av
kronprinsesse Sonja, i kongelig nærvær
og med mange innbudne gjester. Selve
leveringen skjedde på Korsfjorden 7. august klokken 1230, og derfrå satte skipet
kursen for Mena al Ahmadi for å laste
under en blokkslutning til BP for Europa,
Den var da den fjerde VLCC under norsk
flagg og representerte en investering på
NOK 110.5 mill.

Selskapene:
Per 1970, etter fusjoner 1965

1

8

Skibs-AS Trajan

stiftet 1929 kapital 600.000

Rederi-AS Hadrian

stiftet 1933 kapital 1.740.000 (innfusjonert Nerva og Tita ni an)

Rederi-AS Nerva

stiftet 1935 kapital 560.000

Aksjerederiet Julian

stiftet 1936 kapital 3.700.000 (innfusjonert Vestasian, Fabian

Aksjerederiet litanian

stiftet 1937 kapital 1.200.000

Rederi-AS Diocletian

stiftet juni 1947, kapital kr 300.000

Rederi-AS Appian

tidligere AS DS Karen, overtatt og omdøpt i 1964, kapital kr 1.680.000. Holdingselskap

AS Jens Gran Mowinckels Rederi

stiftet 1963, kapital kr 1.000.000, selskapet omdøpt april 1974 til Johan Reksten Rederi AS, Bergen
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Kong Haakon VII hadde losset sin
andre last ved oljeraffineriet Finnart
ved Glasgow og var på vei tilbake til
PG i ballast da den om formiddagen 30.
desember 1969 ble rammet av en eksplo
sjon i sentertank nr 3 og 4 mens den var
utenfor Vest-Afrika. Eksplosjonen skjedde
under rengjøring av tankene, den slo opp
og spjæret dekket som en hermetikkboks.
Merkelig nok ble ingen skadet, og mann
skapet gikk i livbåtene og ble tatt opp av
et italiensk skip. Da brannen i tankene
døde ut gikk folk om bord igjen og gikk
for sakte fart mot Monrovia.
Årsaken ble funnet å være statisk elek
trisitet som antente gass i tankene. Skipet
ble ført til Lisnave ved Lisboa, hvor det
ble delt i tre og i løpet av 11 måneder
gjenoppbygget med 7000 tonn nytt stål.
Det hører med til historien at to Shell
tankere av samme størrelse, Marpessa og
Macra opplevde samme type eksplosjoner
under tankrengjøring utenfor Vest-Afrika
i desember 1969, hvor Marpessa gikk tapt.
Stortankerne på Stord på bygget i seksjo
ner og satt sammen dels i byggedokken
og dels i flytende stand. I september
1968 hadde Reksten bestilt ytterligere
tre 220.000-tonnere og hadde syv i ordre.
Da det våren 1970 ble klar at verkstedet
kunne bygge skip opp til 285.000 tdw ble
de to siste kontraktene gjort om til denne
størrelsen. Slik kom Stord til å levere 1-2
VLCCer til Rekstenhvert år fremover.
Men det samfunnsgavnlige lå også
rederen på sinne. I februar 1971 ble Hilmar
Rekstens Allmennyttige Fond oppretter i
form av et gavebrev med Hadrian-aksjer
til en verdi av 60 millioner kroner. Både
gjennom Fondet og direkte gjorde Reksten
betydelige donasjoner til kulturelle og
medisinske formål.

Reksten-rederienes kontraheringsprogram 1967-1973
Bestilt

skip/tdw

verft

bnr

lev

8.67

tt 222.000

Aker Stord

657

7.69

Kong Haakon VII

tt 222.000

Aker Stord

658

12.69

Aurelian

tt 222.000

Aker Stord

667

12.70

Nerva

tt 220.000

Aker Stord

670

12.71

Octavian

tt 222.000

Aker Stord

671

3.72

Hadrian

tt 222.000/285.000

Aker Stord

673

11.72

Fabian

tt 220.000/285.000

Aker Stord

674

3.73

Julian

10.68

ms 16.000

Weser

944

9.70

Arabonne / Audun Reksten

10.68

ms 16.000

Weser

945

11.70

Arabrace / Audun Reksten

4.69

ms 16.000

Weser

951

3.71

Trajan

ms 16.000

Weser

952

10.71

Justinian

ms 16.000

Weser

957

4.72

Arapride / Audun Reksten

ms 16.000

Weser

958

6.72

Gordian

ms 16.000

Weser

959

11.72

Araluck

6.68

9.68

10.69

navn

7.70

tt 29.000c

Moss

177

12.74

Lucian

9.70

tt 283.000

Aker Stord

675

7.73

Sir Charles Hambro

tt 283.000

Aker Stord

678

2.74

Vespasian

tt 283.000

Aker Stord

682

12.75

Cyprian

tt 283.000

Aker Stord

684

76

tt 283.000

Aker Stord

685

76

tt 420.000

Aker Stord

714

4q 77

tt 420.000

Aker Stord

715

Iq 78

tt 420.000

Aker Stord

716

3q 78

tt 420.000

Aker Stord

717

4q 78

mt 115.000

Gdynia

76

Audun Reksten

mt 116.000

Gdynia

77

Johan Reksten

tt 87.000c

Moss

12.71

7.73

73

73

200
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Audun Rekstens Rederi
Etter opprettelsen av Audun Reksten
Rederi AS i juli 1967 shelterdekkerne
Justinian og Numerian (15.000 tdw) i løpet
av høsten solgt dit til markedspris NOK
12 mill og med 100 prosent finansiering
over 10 år. Audun seiv kom til å dele sin
tid mellom rederiet og farens rederi, mens
befrakter Harald Trovik ble ansatt som
kontorsjef og fortsatte å slutte skipene
sammen med søstrene Trajan og Gordian
som var eiet av Hadrian-selskapet. De fire
søsterskipene ble drevet i stor trampfart
med bulkvarer.
Ganske snart flyttet Audun Reksten
Rederi AS fra Fjøsanger til Sejersbjerget
17 nærmere sentrum, i nærheten av jern-

' )|^

Kong Haakon VII under reparasjon ved Lisnave, fortsatt med spnlige skader.

Foto fra rederiet
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Shelterdekkeren Justinian (16000 tdw) var den fjerde i rekken av syv søstrefra Seebeck-verftet

banestasjonen, og overtok i realiteten
befraktningen av de fire tørrlastskipene.
Audun Reksten mente åse muligheter
for moderne 16.000-tonns shelterdekkere
og kom i forhandlinger med AG Weser
om å bygge to skip på Seebeck-verftet
i Bremerhaven. Han fikk også faren til
åta to skip i Hadrian. Kontraktene for
de to første ble signert i oktober 1968 til
DM 14,7 millioner (NOK 26,4 millioner)
per skip, med 20 prosent egenkapital.
De to opsjonskontraktene til Hadrian
ble erklært våren 1968, fulgt av enda tre
søsterskip senere på året, ett til Audun
Reksten og to til Hadrian.
Skipene var verkstedets standardtype
36L, med fem lasterom og maskin akter.
Det hadde god kubikk og var godt utstyrt
medbommer ogvinsjer, velegnetforbåde
stykkgods, prosjektlast og bulk..
Samtidig med at de første kontraktene
ble undertegnet inngikk rederiene avtale
om salg av de fire eldre shelterdeckerne
til den greske rederen Michail Karageorgis. Avtalen baserte seg på salg med 100
kreditt og T/C tilbake til Reksten som på
denne måten fortsatte å befrakte skipene,
mens Karageorgis tok seg av driften og
tjente penger til nedbetaling. Reksten
fikk en samlet kjøpesum på USD 8,6 mill
for de fire skipene, dvs. NOK 15.375.000
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per skip, ikke så langt unna byggeprisen.
Certepartiene, som løp over 5 år, ble
avsluttet rundt 1971.
Det første av Seebeck-skipene ble
levert i september 1970 med navnet
Arabonne. Forstavelsen Ara- refererte til
Audun Rekstens monogram ARA (AudunReksten-Adely (hustru). Deretter fulgte
resten av serien i løpet av 1971/72.
På initiativ fra Erik Heirung, som i
1971 hadde tiltrådt som direktør på Fjøsanger og som hadde bred erfaring bl.a.
fra Fred Olsen, ble muligheten av å overta
Meyer Line luftet vinteren 1971/72. Oslorederiet P Meyer hadde arbeidet linjen
frem blant de fremste i farten mellom
Kontinentet og New York/Baltimore, men
var på denne i tid i ferd med å legge om
til tank, bulk og gasstransport. Linjen
hadde sine egne terminaler i New York,
Rotterdam og Hamburg og ellers et godt
agentsystem. Den hadde tidlig satset på
containere, men stod åpenfart foran store
investeringer.
Primært ønsket P Meyer å seige hele
linjen med organisasjon, terminaler og
skip, men fant ingen kjøpere. Muligheten
kom da opp å seige linjeorganisasjonen
uten tonnasje. Etter at Audun Reksten
hadde reist rundt og dannet seg et inntrykk av linjens organisasjon og marked

Dag Bakka jr samling

ble det i mars 1972 inngått avtale om
kjøp av linjen for NOK 4,6 mill. Mye av
hensikten var å finne bedre beskjeftigelse
for shelterdekkerne, siden løsmarkedet på
denne tid ikke gav tilstrekkelig inntjening.
Araline AS ble stiftet 20 april 1972 som
komplementarselskap for KS Araloine AS
&Co, med Audun Reksten, Knut Heirung,
Knut W. Wang og Hjalmar MejlænderLarsen som styre. Fra Rekstens side ble
det satt inn to skip fra Audun Reksten og
to fra Hadrian på T/C til Araline for USD
2.500 per dag.
Det tok tid åfå fulle skip, og heller
ikke det gav tilstrekkelig inntjening. Det
viste seg også at Seebeck-skipene ikke
egnet seg så godt som ventet, bl a fordi
de ikke kunne ta tre containere i høy
den. Heller ikke farten var tilstrekkelig,
T/C-raten måtte reduseres til USD 2.00
per dag, men dette var i 1972 bedre enn
løsfart.
Det var da markedet strammet seg til
vinteren 1972/73 at Audun Reksten skar
gjennom og satte strek. Han mente seiv
at Araline hadde påført rederiet et tap
på 35 mill kroner. Dette ble imidlertid
greit håndtert av Hilmar Reksten som
trengte avskrivninger i Julian-selskapet.
Det ble da til at AR Julian trådte inn som
komplementar og tok det meste av tåpene.

En ny likviditetskrise
Hilmar Rekstens ambisiøse nybygnings
program på syv 220.000-tonnere ble høs
ten 1970 utvidet med tre 285.000-tonnere
fra Stord, samt en turbindrevet LNG
tanker på 29.000 kbm fra Moss Værft. To
toppen av dette ble to obo-skip på 167.000
tdw bestilt fra Swan Hunter av hans
britiske selskap Thornhope Shipping, og
i slutten av 1971 enda to 285.000-tonnere
fra Stord.
Men våren 1971 fait markedet og førte
etter hvert til krympete inntekter. Da
Hadrian, den femte og siste 220.000-ton
neren, ble levert i mars 1972 gikk den
direkte i opplag ved Eidsvik på Halsnøy.
Sommeren 1972 lå de gamle tankbåtene
Majorian, Vespasian og Arabrave (ex
Octavian) opplagt i Vikkden ved Grim.
7;t ° ,
stad, mens VLCC ene Octavian, Nerva
og Hadrian lå i Eidsvik og Kong Haakon
VII på Onarheim.
Også Akergruppen begynte å bekymre
seg over rederiets evne til å overholde
sine förpliktelser og forlangte at flere
skip skulle selges, blant annet Octavian
til Mobil Oil. Dette ble ikke tatt nådig
opp av rederen, men han valgte likevel å
seige to av 90.000-tonnerne, Valentinian i
april 1972 til grekere for USD 9.975.000 og
Gratian i september til Anders Jahre for
USD 11,5 mill. Dette var priser som dels lå
godt over byggesum. Men allerede høsten
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1972 frisknet markedet til og styrket seg
godt ut gjennom 1973
Da den første i serien av 285.000-tonnere
fra Stord lå klar under navnet Fabian i
november 1972 var derfor optimismen
tilbake. Også fra Akers side markerte
leveringen en milepæl i teknologi og
prosjektstyring.
Disse tankskipene ble satt sammen
av seksjoner produsert på Tangen Verft
i Kragerø og på BMV i Bergen til to halv-

.

deler som til slutt ble sveiset sammen i
flytende tilstand. Til denne operasjonen
ble skrogdelene nøyaktig trimmet og ført
sammen; deretter ble en spesialbygd kof
ferdam plassert rundt skroget og pumpet
tom og herfrå foregikk sveisearbeidene.
Dette krevde stor nøyaktighet og viste
seg å fungere bra.
Etter Fabian fulgte søsterskipene Julian
i mars 1973 og Sir Charles Hambro i juli
som begge fikk full uttelling i det gode
markedet.
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Octavian (219000 tdw)for vestgående gjennom Malacca-stredet på vei til Persiske Gulffor lasting. Denne serien fra Stord var avgjort mest
Airphoto of Penang
fotogene settforfra.
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Hilmar Reksten hadde hatt vanskelig for å
seige eldre skip og mt Majorian var i 1972
landets eldste i sin størrelse. Men etter at
de to 90.000-tonnerne mer eller mindre
nødtvungent var solgt i 1972 fulgte resten
av tankflåten i løpet av et års tid. Det
begynte med salg av Majorian i oktober
1972 til tyske kjøpere, og deretter fulgte
Vespasian fra 1955, Ambrave (ex Octavian)
fra 1954, Axxian (ex Hadxian) fra 1959 og
turbintankerne. Salgene skjedde til stigende priser for nye nyere skipene, f eks
gikk Julian i november 1972 til Lars Krogh
& Co for USD 11,65 mill, mens søsteren
Clementine Churchill oppnådde USD 25
mill i juli året etter. Generelt solgte nok
Hilmar litt for tidlig til å få toppriser.

Anglo-Nordic Og Thornhope
Hilmar Rekstens adoptivsønn Johan
Ludwig Mowinckel Reksten hadde siden
1970 vært trainee og senere megler i New
York hos Fretheim Chartering, drevet av
Haakon Fretheim. Her kom han i kontakt
med Arne Næss jr, nevø av Erling Dekke
Næss som siden 1946 hadde bygget opp sitt
eget rederi Naess Shipping fra New York,
primært med skip under bekvemmelighetsflagg. Naess Shipping var i 1968 blitt
overtatt av Zapata Offshore Corp, men
rederiet fortsatte under Næss' ledelse.
Våren 1973 kom det forlydende om at
Zapata Naess Shipping Co var for salg,
og Arne Næss og Johan Reksten forela
mulighetene for Hilmar Reksten. Zapata
Naess-flåten omfattet på denne tid 13
tankskip, 11 bulkskip, 4 kombinasjonsskip og 8 kjemikalietankere. Rederiet
eide også 50 prosent i samseilingsgrup-

pen Associated Bulk Carriers Ltd (ABC)
med P&O Steam Navigation Co Ltd som
partner. En aksjekurs på USD 24,50 på
New York-børsen tilsa at verdiene var
undervurdert, mente meglerne.
Reksten var straks interessert, men
det var også P&O. Gjennom Arne Næss
ble partene ført sammen og kom til enighet om å danne et konsortium for kjøp.
Konsortiet fikk i juli 1973 i stand kjøp
for USD 208 millioner, og Zapata Naess
Shipping Co ble deretter omdøpt Anglo
Nordic Shipping Co.
Rekstens 50 prosent andel i konsortiet
var organisert som Palmerston Holdings
Ltd, et selskap der Hilmar Reksten hadde
et Management Agreement, men uten
eierskap, verken personlig eller gjennom
selskapene. Han går imidlertid ikke nærmere inn på det reelle eierforhold i sin
bok «Opplevelser» (side 128 ff). Men det
fremgår at Handelsdepartementet ved
ekspedisjonssjef Johs Løvold var informert
og hadde gitt samtykke til oppkjøpet.
Styret i Palmerston bestod av Hilmar
Reksten, Johan Reksten, Arne Næss jr og
Harry Fitzgibbons fra Hambros Bank. De
tre sistnevnte ble også styremedlemmer i
Anglo-Nordic. Den gamle politiker og tid
ligere statsminister på Bermuda, Sir Henry
Tucker, tok på seg rollen som Palmerstons
ene director i hovedselskapet Anglo-Nordic
Shipping Co Ltd, Bermuda.
For Reksten var det ABC-poolen på 3
millioner tdw som var interessant. Her
eide P&O nå 75 prosent og Palmerston/
Reksten 25. Men etter avtalen kunne
Rekstens andel økes til 40 prosent ved å
sette inn to de OBO-skipene på 159.000
tdw som Thornhope hadde i ordre og til
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Sir John Hunter ved sjøsetting ved Swan Hunter.
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50 prosent med to 116.000-tonnere som
Audun Reksten og Johan Reksten hadde
kontrahert i Polen.
Våren 1974 ble det satt i verk et større
oppkjøp av aksjer i P&O hvor grupperin
gen knyttet til Reksten skal ha sikret seg
rundt 10 prosent av aksjene i et selskap
verdsatt til 7 milliarder på den tid.
I en redegjørelse til Handelsdepartemen
tet 27. juni 1974 («Opplevelser» side 131ff)
kommer Reksten inn på Thornhope
kontraktene.
Thornhope Shipping Co Ltd var kom
met under Rekstens kontroll i 1943 gjen
nom Management Shares, men hadde
ligget dødt i alle år. Da den britiske
regjering rundt 1967 innførte ordningen
med Investment Grants, et 25, senere 20,
prosents investeringstilskudd for shipping,
var det rimelig at Reksten ville utnytte
ordningen. Men den gjaldt bare britiske
selskaper og til å begynne med også bare
for skip bestilt ved britiske verft. For
delen var at det offentlige tilskudd på 20
prosent dekket egenkapitalen i kontrak
ten, mens resten ble finansiert på vanlig
måte. Reksten, og mange andre, kunne
på denne måten få nye skip uten direkte
kapitalinnsats.
Hilmar Reksten hadde i 1969 forhand
let med Sir John Hunter om bygging av
to 250.000-tonnere ved Swan Hunter i
Newcastle, men ble i stedet tilbudt to
obo-skip på 167.000 tdw, søstre av Fur
ness Bridge som verftet hadde bygget
for Furness, Withy & Co, der Reksten var
stor aksjonær.
Til denne forretningen ble Thornhope
et nyttig redskap. Transaksjonen ble god
kjent av Bank of England i april 1970 og
kontraktene signert. Skipene måtte seile
under britisk flagg og bemanning og ble
plassert i management hos Houlder Bros
Ltd, et datterselskap av Furness, Withy.
Tanken var at skipene skulle inngå i OBO
poolen Seabridge Shipping Ltd, som var
deleiet av Shipping Industrial Holdings
Ltd hvor Reksten hadde blitt involvert
gjennom aksjeposten i Gault. Glen & Co
Ltd. (se side 19-20 i «Skipet» nr 1.12).
Før skipene ble levert ble det inngått
et nytt Management Agreement mellom
Thornhope og Reksten i juni 1973. Så kom
Sir John Hunter i fart i januar 1974, fulgt
av Sir Alexander Glen i april Fra Rekstens
side ble Haktor Øvrevik plassert som
driftsansvarlig i Thornhope.
Det må også nevnes at Thornhope
gjennom Noralliance-forretningen (se
nedenfor) var kommet i forbindelse med
Hudson Steamship Co i London, et mindre

SC.
_.fTV’

|Ss:|^ ,,'^T^^:itg

’

: ;.

v
»» '
~~ tt. fcfrjfc :

— 'T' '

-

.

'-'‘»M*,, tfmJÉf. '

4

.• råån r

Fabian levert i november 1972 var den første i serien av 285.000-tonnere fra Stord.

rederi- og driftsselskap. Hudson hadde i
november 1973 bestilt et bulkskip på 12.500
tdw fra Robb Caledon Shipbuilders Ltd i
Leith mot 10 års T/C til Central Electricity
Generating Board i kullfarten. Da eierne i
Hudson manglet penger henvendte de seg
til Thornhope, som overtok kontraktene.
Det ble levert i januar 1977 som Garrison
Point og ble fulgt av to secondhand-skip,
Warden Point og Crusader Point. Disse har
neppe noe med Rekstens forretningsvirksomhet å gjøre.
Våren 1974 var Rekstens utenlandske
shipping-interesser fordelt på følgende
selskaper, blant annet betydelige aksjeposter i storrederiene P&O og Furness
Withy som var konglomerater innenfor
shipping med en rekke datterselskaper:
P&O Steam Navigation Ltd, London:
- 20 prosent som fullmektig for
Hambros Bank
- 9.9 prosent gjennom Palmerston
Anglo-Nordic Shipping:
- 50 prosent som enestyrer i
Palmerston
Associated Bulk Caxxiexs Ltd:
- 25 prosent gjennom Palmerston
Thoxnhope Shipping Co Ltd, London:
- Full direkte styring
Fuxness, Withp & Co Ltd, London:
- 40 prosent som fullmektig for en
gruppe aksjonærer

Skyfotos

Palmerston Holding Ltd, Liberia:
- Full styring og 90 prosent av aksjene

nnbefraktning Og kjøp
I tillegg til det store byggeprogrammet
på Stord tok Reksten i 1973 også fire
VLCCer på timecharter, trolig for åfå
snarlig tilgang til tonnasje. Det var de
norske oboene Havkong og Falkefjell og
de britiske turbintankerne Titan og I D
Sinclair. Ingen av certepartiene var spesielt gunstige for Reksten; de var inngått på
tidspunkter da markedetlå relativt høyt.
I tillegg ble ytterligere to VLCC'er
innlemmet, seiv om de foreløbig ikke ble
overtatt. Det var turbintankerne Hudson
Venture og Hudson Friendship på 254000
tdw, levert fra Kockums i 1971 til Hudson

Oslo, et selskap som var gått ut fra Bjørge
gruppen med Hjalmar Bjørge, Odd Berg,
Olsen & Ugelstad, P Meyer og Erling H
Samuelsen som eiere.
Da byggeprisene steg sterkt, fra rundt
USD 22 mill til 30 på et år fikk trolig
eierne et ønske om å innkassere salgsgevinsten samtidig som skipet kunne
selges til britisk kjøper som fikk uttelling
for Investment Grants, mens nordmen
nene tok skipene tilbake på 8 års TC med
tilbakekjøpsopsjon. Hudson Steamship
betalte GBPI7 mill for kontraktene i juli
1970 mens Noralliance slutten dem videre.
Ved levering i juni 1971 gikk Hudson
Venture inn på 3 års TC til Texaco, fulgt
av Hudson Friendship i september som
ble tatt av Gulf Oil.
I etterkant av befraktningen av Hav-

Steamship Co Ltd i London. Men skipene
var egentlig norsk kontrollert, bestilt
våren 1969 av KS Noralliance AS & Co,

kong og Falkejjell, som gikk via meglerfirmaet Hjalmar Bjørge, må Noralliance
ha kommet på banen. Vi kjenner ikke

innbefraktede skip
Skip
tt Titan

tdw
226466

lev

rederi

4.73

Ocean Trsp & Trading, UK

7/ år
JSD 9C- 09C.
«31 lCJO

\XHavkong

231045 obo

5.73

3 år USD 3.24

ttFalkefjell 231045 obo
tt / D Sinclair 254735

11.73

P Meyer, Oslo
O&U, Oslo

7.74

Canadian Pacific, UK

3 år USD 3.00 (inngått 2.71)
3 år USD 2.65
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Hudson Venture (254000 tdw) og søsteren Hudson Friendship hle tattpå T/C av rederiet.
Skyfotos

detaljene, men det må ha skjedd i 1973,
mens optimismen stod i taket, at Reksten
kjøpte Noralliance med certepartiene og
gjenkjøpsopsjonen. Men så lenge skipene
seilte under sine certepartier fikk Reksten
foreløpig lite med dem å gjøre. På grunn av
Investment grant-ordningen måtte de seile
under britisk flagg til utgangen av 1976.
Slik gikk det til at skipene i desember
1976, da mye hadde skjedd på Fjøsan
ger, kom inn i rederiet som Gordian og
Gratian.

Hanøytangen
Hilmar Reksten hadde i 1971 sikret seg 37
prosent av aksjene i Bergens Mek Verkste
der som inngikk i Akergruppen. Gradvis
tok tanken form å etablere et verftsom
råde på Hanøytangen på Askøy like vest
for Bergen. Det ble sikret de nødvendige
arealer i förståelse med Askøy kommune.
Planen var i utgangspunktet å bygge ut
Hanøytangen og leie verftsområdet til
BMV og Akergruppen, f.eks. for bygging
av seksjoner til tankskip. Forholdet til
Akergruppen varierte imidlertid over
tid, men det ble i mars 1974 inngått en
avtale. På dette grunnlag startet anleggs
arbeidene.
Reksten selv så behovet for et repa
rasjonsverft, men at det forelå konkrete
planer for å etablere et fullt utbygget
anlegg for bygging av ULCCer er ytterst
tvilsomt.

Året 1973
Det var en stor og kompetent organisasjon
som var bygget opp på Fjøsanger under
ledelse av Hilmar Reksten og fra 14. april
1971 med Audun som medinnehaver. Fra
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25. mai 1974 ble også Johan tatt opp som
partner, men beslutningene lå fortsatt
hos senior.
Etter den svake perioden i 1972 stram
met markedet seg til og gjorde 1973 til
et av de beste årene noen sinne. Solide
fraktinntekter virket sporende på visjoner
og ambisjonsnivå, og kjøpet av Zapata
Naess og verftsplanene på Hanøytangen
var bare to av mange prosjekter som den
aldrende rederen drev frem.
Et annet prosjekt som gikk mer still
ferdig for seg var byggingen av et LNG
skip på Moss Verft med Kværners nye
tank-teknologi og utstyrt med turbin
som også kunne drives ved hjelp av av
gassen fra lasten. Lucian på 29.000 kbm
ble levert i desember 1974 og var et av
handelsflåtens mest avanserte skip. For

Reksten-flåten høsten 1973
Skip
TI Sir Winston Churchill

tdw
95.300

lev
1.66

tt Kong Haakon VII
ttAurelian
tt Nerva
tt Octavian
tt Hadrian
tt Fabian
tt Julian
tt Sir Charles Hambro
ms Arabonne

219.000
219.000
219.000
219.720
219.720
285.700
285.700
285.700
16.092

7.69
12.69
12.70
12.71
3.72
11.72
3.73
7.73
9.70

ms Aragrace
ms Trajan
ms Justlnian

16.092
16.092
16.092

11.70
3.71
10.71

ms Arapride
ms Gordian
ms Araluck

16.092
16.092
16.200

4.72
6.72
11.72

22.400
51.900
281.200
285.000
283.000
283.000
420.000
420.000
420.000
420.000
116.000
116.000
169.000
169.000

12.74
76
2.74
12.75
76
76
77
78
78
78
76
77
1.75
4.75

231.045
231.045
254.735
254.520
254.520

5.73
11.73
74
6.71
9.71

selskap
Swan Hunter
Stord
Stord
Stord
Stord
•
Stord
Stord
Stord
Stord
Weser
Weser
Weser
Weser
Weser
Weser
Weser

Julian
Julian
Julian
Diocletian
Hadrian
Hadrian
Julian
Julian
Diocletian
Audun Reksten
Audun Reksten
Hadrian
Hadrian
Audun Reksten
Hadrian
Hadrian

I ordre:

tt {Lucian)
Ing
tt
Ing
tt (Vespasian)
tt (Cyprian)
tt
tt
tt
tt
tt
tt
mtoöo
mt obo
ms (Sir John Hunter)
mt [Sir Alexander Glen)

Moss
Rosenberg 200
Stord 675
Stord 678
Stord 684
Stord 685
Stord 714
Stord 715
Stord 716
Stord 717
Gdynia
Gdynia
Swan Hunter
Swan Hunter

Audun Reksten
Johan Reksten
Thornhope, UK
Thornhope, UK

HDW
HDW

P Meyer
O&U

Kockum
Kockum

Hudson Steamship, UK
Hudson Steamship, UK

På T/C:
tt Tltan
tt
tt
tt
tt
tt

Havkong
obo
Falkefjell
obo
ID Sinclair
Hudson Venture
Hudson Friendship

Seilende flåte:
I bestilling:
På T/C:
Sum

2.161.592 tdw
3.464.300
1.455.865
7.081757 tdw

å kunne føre LNG måtte lasten fryses
ned til minus 161 grader og etylen til
-104 grader, mens petroleumsgasser
(LPG) gikk med -48 grader I tillegg hadde
rederiet en opsjon på et langt større
LNG-skip, byggenummer 200 på Moss
Rosenberg, som skulle bli hele 87000 kbm.
Denne opsjonskontrakten fait raskt bort
i 1974.
Sommeren 1973 fikk Audun Reksten
et tilbud via Dan Odfjell om to obo-skip
på 116.000 tdw ved et verft i Gdynia for
levering i 1976. Disse passet godt til å
settes inn i ABC, og det bestemt at Audun
Rekstens rederi skulle ta det første og
Johan Reksten det andre.
Men den store skipskontrakten sommeren
1973 kom fra annet hold.
En tid hadde Reksten bearbeidet Akerledelsen om åfå øket størrelsen på byggenummer 684 og 685 fra 280.000 til 350.000
tdw eller større. Våren 1973 var Reksten
villig til å skyte ut levering av disse skipene til 1977, etter at Aker hadde levert
sine 350.000-tonnere til andre rederier.
Forutsetningen var da at han kunne få
en serie skip på nær 500.000 tdw.
Den 20 juni tikket det inn tilbud fra
Aker om fire 420.000-tonnere fra levering
i 1977/78. Med en klar förståelse av at

størrelsen burde økes ble kontrakten undertegnet 5 juli 1973. Den første termin på
86 millioner kroner ble prompte innbetalt.
Denne kontrakten ble ikke offentliggjort
før enn i november, da det var klart at
skipene ville bli på 492.000 tdw.
Optimismen og fremtidsutsiktene stod
sterkt på Fjøsanger sommeren og høsten
1973. Den 15. oktober gjorde befraktningsavdelingen den beste tankslutning
noengang for en VLCC. Kong Haakon VII
ble sluttet til Intrac til Worldscale 400, en
reise fra Mena al Ahmadi til Bantry Bay
som innbrakte NOK 42,6 millioner netto
på 68 døgn, 40 prosent av hva skipet
hadde kostet.

Omslaget
Ved middagstid 6. oktober 1973 gikk egyptiske styrker til et overraskelsesangrep
på Israel. Siden israelerne feiret sin Yom
Kippur-høytid var berdskapen svak og
mobiliseringen tok noe tid. Den arabiske
krigføringen viste seg dessuten mer effektiv og bedre ledet enn under tidligere
kriger, slik at det tok tid og betydelige
tap for israelerne å komme på offensiven.
Utfallet var det likevel ingen tvil om, Israel
tok tilbake hele Sinaihalvøyen.

Haåxian (219000 tdw), trolig under anløp av Milford haven i oktober 1972.

Mens tidligere kriger i Midt-Østen
hadde ført til en boom i tankmarkedet
skjedde nå det motsatte. De arabiske
oljeproduserende statene, OAPEC, tok i
bruk oljen som politisk middel, satte opp
priser, reduserte produksjon og innførte
embargo mot land som støttet Israel, først
og fremst Nederland og USA.
Oljemangel og prissjokk på olje kom på
et tidspunkt med underliggende økono
miske problemer i den vestlige økonomien
og skulle forsterke tendensene til økono
misk stagnasjon som slo ut fra 1974. For
skipsfarten var konsekvensene på kort
sikt stor usikkerhet for tankfarten med
reduserte utskipninger og lavere rater.
Mange av Reksten-skipene seilte inntil
videre på gode certepartier, men ble i
stigende grad rammet av sammenbruddet.
Seiv om driften utad fortsatte uanfektet,
viste det første tegn på bekymring seg
ved at andre termin for de fire ULCCene
fra Stord, 86 millioner kroner, ikke ble
betalt ved forfall 25. april 1974. Tidlig på
høsten begynte det å løpe forlydende om
at skulle være kansellert, og 19. septem
ber ble kontraktene hevet fra Akers side.
Derved brøt det ut krig mellom verftet
og rederiet, hvor Reksten reiste tvil om
verftets evne til å levere i tide, mens verf-

NSS-Freiholtzsamlingen
SKIPET NR. 2 - 2012

25

W'V
n »•• hi

• «

>

i,'

,

...

••

.

JÉÉk|

s ~^

>3g;

?%flVfrin.i

* *

' v**
i-...,

,
.

.

•

_»
a.

;|

i

Vespasian (285.000 tdw) ved levering ifebruar 1974. Legg merke til at 219 OOO-tonnerne var bpgget uten brovinger, mens deførste 285.000-tonnerne
Foto fra rederiet
fikk noen korte stumper. Bare Vespasian og Cpprianfkk brovinger i full bredde.

tet krevde kompensasjon. Saken gikk til
frivillig voldgift.
Like før jul 1974 kom det nye meldinger
fra Fjøsanger. Byggekontraktene for to
285.000-tonnere ble kansellert, samtidig
med at byggearbeidene på Hanøytangen
ble trappet ned. 21. desember ankret Sir
Charles Hambro opp i Klosterfjorden ved
Halsnøy for ågå i opplag, mens gasstankeren Lucian var ventet direkte fra
verftet i Moss.
..
-.
, .1
Midt i januar 1975 begynte arbeiderne
på Hanøytangen å demontere utstyr og
sikre arbeidene som var gjort. Anslagsvis
50 millioner kroner var lagt ned i den
påbegynte byggedokken på 100 x 500
meter, hvor det etter planene kunne bygges to 370.000-tonnere i året og bli 2600
arbeidsplasser. 16. februar 1975 gikk det
innleide Havkong i opplag ved det forlatte
verftsområdet.
Rederinæringen var vel kjent med kriser
og lavkonjunkturer. Men denne gang var
de fundamentale faktorene for markedsbalanse mye verre; etterspørselen etter
tankskip stagnerte med oljeforbruket,
mens flåten av tankskip var i sterk vekst.
Afå balanse mellom forbruk og flåte skulle
bli en lang og blodig prosess; det som har
gått inn i historien som «shippingkrisen».
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' roblemene tåmer SCg Opp
Pengestrømmen fra skipene skrumpet
inn, samtidig som det var mange hull
å fylle.
I april 1975 ble charter-hyren for fire
innbefraktede VLCCer, Titan, Havkong,
Falkefjell og ID Sinclair misligholdt og
certepartiene kansellert i mai. Rederiene
stod hardt på kravet om USD 61 millioner
i kompensasjon, og eierne av Titan truet
med å begjære Reksten konkurs. Kort
,
før saken kom til rettsapparatet dukket
selskapet Iceland Shipping Ltd opp i august og tilbød seg å kjøpe fordringene for
USD 20 millioner. Konkursen ble derfor
awerget, men mange spurte seg: Hvem
var Iceland Shipping?
Dom i voldgiftssaken mot Aker fait 30.
mai 1975, nesten på dagen seks år etter
dåpen av Akers første VLCC. Dommen var
uventet hard: Reksten ble dømt til å betale
en erstatning på 320 millioner kroner,
med fradrag for de 86 millioner som var
betalt, til rest 234 millioner. For rederiets
finansielle stilling var dette dødsstøtet.
Hvis dommen - som gav Aker 234
millioner i inntekt på arbeid som ikke
var satt i gang - ville føre til konkurs i
Reksten-rederiene, kunne konsekvensene
bli store for både verft, finansvesen og
lokalsamfunnet på Stord. Allerede før

dommen fait, 27. mai, kalte statsminister
Bratteli og finansminister Per Kleppe inn
de parlamentariske lederne i Stortinget
til et møte for å diskutere situasjonen.
Da dommen var et faktum ble Finansde
partementet for alvor trukket inn, etter
anmodning fra Aker-gruppen og Låneinstituttet for Skipsbyggeriene.
Det var ingen tvil om hvem som skulle
reddes:
„ . .
,
......
.,
Regjeringen ønsket at likviditetsproblemene ikke
forplantet seg ,a Aker.gmppen og dermed satte
bedriftens arbeidsplasser i fare.
(Reksten-kommisjonens rapport). Regje
ringen fikk fullmakt til å kjøpe Rekstens
aksjeportefølje og betalte 11. juli 177 mil
lioner kroner for store aksjeposter, bl a i
Norsk Hydro og Store Norske Spitsbergen
Kulkompani, og 90 millioner i skipsaksjer.
Hans 23 prosent gav statlig majoritet i
Store Norske, et selskap som til da hadde
vært dominert av Hilmar Reksten og Jo
han Horn (Jacob Kjøde). Av skipsaksjer var
det 13.4 prosent iAS Kosmos, 18 prosent
i Rederi-AS Ruth (Waage) og 33.2 prosent
i Skibs-AS Beaumont (Biørnstad).
Forholdet til Aker ble ryddet opp ved
en avtale av 19. september 1975 mellom
rederiet og Aker, Hambro og de norske

finansinstitusjonene, hvor verftet fikk
utbetalt 93 millioner i tillegg til innbetalte
terminer på 107 millioner for de to kansel
lerte 285.000-tonnerne. Etter avtalen skulle
rederiet overta byggenummer 682, som ble
Cyprian, og dessuten bygge to 16.000-tonns
shelterdekkere ved BMV; meget kostbare.
Dette gav Aker en hardt tiltrengt likvidi
tetsinnsprøytning, men Hilmar Reksten
seiv nektet å undertegne avtalen.
Etter voldgiften mot Aker trakk Audun
Reksten seg ut av den daglige ledelse av
rederiet og konsentrerte seg om sitt eget
rederi som nå hadde kontorer på Minde
i Odfjells gamle kontorbygning.

%flm 11
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Store gjeldsposter
Likviditetsproblemene hos Reksten og
andre norske tankrederier førte til et
stortingsvedtak 24. november 1975 om å
opprette en midlertidig garantiordning
for å refinansiere skip for å holde dem
i norsk eie. Vedtaket bygget på forutset
ningen om en förbigående skipsfartskrise,
hvor det ville være ønskelig å avhjelpe
rederienes finansielle problemer over
kneiken. Norsk Garantiinstitutt for Skip
og Borefartøyer (GI) ble konstituert 5.
desember, med Reksten-rederiene som
deltakere. I januar 1976 forelå rederiets
garantisøknad.

h

— inA

570.000 tdw ,• høyene, Eidsvik Halsnøy.

Kreditorene hadde i juni/juli 1975
latt revisjonsfirmaet Coopers & Lybrand
gjennomgå regnskapene på Fjøsanger for
åfå oversikt over aktiva og passiva. Den
finansielle stilling for Reksten-flåten stod
med en samlet gjeld på 746,199 millioner
kroner per 30. juni 1975.1 dette bildet var

1

-

Foto: Helge Sunde 27, januar 1974

Hambros Bank den største kreditor med
353 millioner.
For ågi penger i kassen ble Hadrians
fire shelterdekkere solgt høsten 1975 til
gode priser, til sammen nær 180 millioner
brutto minus restgjeld på 50 millioner,

—4

Cyprian under bygging i dokken på Stord Verft. Den skulle bli Rekstens siste, fotografert 5. mai 1975 av Helge Sunde.
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Hanøptangen vest på Askøy med detforlatte industriområdet og bpggedokken og med tankskipene Sir Winston Churchill, Hadrian og Kong
Fot
3. mai
197
av Helg
Sunde
Haakon VII i opplag.

Hilmar Reksten settes
utenfor
I prosessen frem mot garantistilling våren
1976 utviklet saken seg på to fronter:
Da Garantiinstituttet hadde søknadene
oppe på styremøte 10. mars, stilte det som
vilkår at Hilmar Rekstens vedtektsfestede
posisjon som styremedlem skulle endres.
Gis leder foreslo at Johan Reksten skulle
overta ledelsen.
Men før dette ble gjennomført dukket
det opp revisorer fra Skattedirektoratet
på bokettersyn på Fjøsanger 19. mai. De
ble der flere dager og var spesielt ute etter
forholdene til utenlandsselskapene. Det
hele endte med at rederen ble anmeldt
for åha nektet å fremlegge de ønskede
dokumenter og deretter for antatt overtredelse av valutalovgivningen.
26. mai hadde GI Reksten-saken oppe
i styremøte da det fremkom et politisk
krav om at det skulle opprettes et nytt
selskap med nye eiere og nytt styre. Dette
selskapet skulle overta samtlige aktiva
og passiva til Hilmar Reksten personlig
samt selskapene Julian og Diocletian.
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Desutn

skule
Rekstn-famil
aksjer
i adrin,H
80 prosent,
deponrs
til GI
med full stemmerett.
Nå gikk det raskt: 31. mai, samme
dag som skattedirektøren politianmeldte
rederen, ble det holdt konstituerende
generalforsamling i det nye selskapet,
Rederi-AS Trajan. Her inngikk eiendelene
til selskapene Julian, Diocletian, Johan
Reksten Rederi AS og Hilmar Reksten. For
rederens egen del omfattet dette gasstankeren Lucian, skoleskipet Statsraad Lehmkuhl
og Hanøytangen. I det nye selskapet fikk
Johan Reksten 49 prosent, Hambros Bank
10 prosent, Hilmar Rekstens Almennyttige
Fond 15 prosent og Rederi-AS Hadrian
16 prosent. Styreformann ble professor
Arnljot Strømme Svendsen, med Johan
Reksten og adv Henrik E Helliesen (Hambros) som medlemmer. Senere trådte Aker
inn med 10 prosent, samtidig som styret
ble utvidet med representanter både for
Aker og GI. Trajan fikk fra starten bokførte
verdier på 960 millioner kroner.
Johan Reksten tiltrådte som forretningsfører i både Trajan og Hadrian. Også

sitnev
Rekstn

fik

styre,
hvor
Hilmar
arv med.
Redrn
konstaterte at det uavhengige Hadrian med
2000 aksjonærer etter omorganiseringen
i realiteten var blitt til et datterselskap
avTrajan.
Derved var Hilmar Rekstens rederi
på mange måter slutt og virksomheten
overtatt av hans adoptivsønn Johan. Vel
nok var flåte og organisasjon den samme,
men rederiet ble franåav i stigende grad
en virksomhet drevet ved Gis forsorg,
Mens shipping-krisen trakk ut uten at
skipene ble i stand til å betale ned sin
gjeld og uten at skipsverdiene bedret seg
nevneverdig, bygget underbalansen seg
opp. Garantiene ble forlenget høsten 1978.
Under det friskere marked i 1979/80 seilte
de fleste av skipene med gode resultater,
men styret iGI motsatte seg forslaget
fra redernes Skibskredittforening om
å seige ett av dem. Høsten 1979 ville et
salg av f eks Julian ha innbrakt USD 28
millioner, eller tilsvarende 140 millioner
kroner, mot gjelden på 76 millioner pluss
påløpte renter.
fremdls

nyt

Rekstensaken
Med rederiet «stabilisert» og ført videre
av Johan Reksten, kom turen nå til re
deren seiv.
Klokken 10.00 den 9. juni 1976 troppet
politiet opp på Hilmar Rekstens kontor på
Fjøsanger med forhørsrettens tillåtelse til
ransakning og beslag av dokumenter. Den
79 år gamle rederen fikk passet inndratt.
Med store medieoppslag og forfulgt av
en sensasjonshungrig presse fikk Hilmar
Reksten nå for alvor oppleve fallet fra
maktens tinde, halvannen uke etter at han
var blitt forvist fra sitt livsverk.
Det var Skattedirektøren som etter boket
tersynet på Fjøsanger anmodet Norges
Bank om å begjære etterforskning av
Rekstens utenlandsforbindelser. 1. juni
leverte Norges Bank sin anmeldelse til
Riksadvokaten for antatt overtredelse
av valutaloven, og 4. juni ble Reksten
formelt siktet. Forhørsretten gav tillåtelse
til ransakning og beslag for å sikre bevis.
Midt oppe i det hele, 2. juli, trakk Hilmar
Reksten seg fra sin siste posisjon som
styremedlem i Hadrian, en følelsesladet
avskjed på TV-skjermene landet over.
Politietterforskerne gikk grundig til
verks. Assistert av revisorer og regnskaps
kyndige dannet de seg et bilde av en
omfattende virksomhet med en flora av
selskaper i utlandet. Det skulle da også ta
sin tid å finne ut av dokumentene; først
18. oktober 1978 innstilte Politimesteren
i Bergen på å reise tiltale mot Reksten
for skatte- og valutaovertredelser, og
27. februar 1979 tok Riksadvokaten den
endelig beslutning.

kjøpt aksjer i Gannet Shipping Co
Ltd, Grand Cayman.
11973 også uten samtykke kjøpt 670
aksjer i Palmerston Holdings Ltd.
Å ha nektet å stille dokumenter til
disposisjon under ettersynsforretningen i mai 1976.
Saken kom opp for Bergen Byrett 20. august 1979, administrert avbyrettsdommer
Georg Ulvøen.
Reksten seiv hadde ønsket saken opp
for Lagmannsretten og ville iså fall
forklare seg åpent. Når den i stedet kom
opp i lavere rettsinstans ville han nekte
å forklare seg.
Det ble lagt frem en overveldende
mengde bevis i form av dokumenter
og vitneprov. Aktor la ned påstand om
fengsel itoår og seks måneder. Rekstens
forsvarere var advokatene Erik Martens
og Per Hagelien.
For den gamle rederen må rettssaken
på mange måter har fortonet seg som et
gjensyn med tidligere faser av livet. Her
fikk han ikke bare se skatterevisorer, politietterforskere og ansatte på Fjøsanger,
men også tidligere ledere. Det var direktør
Johny Danielsen som etter mer enn 25 års

|

p

tjeneste hadde røket uklar med rederen
og sluttet på dagen en høstdag i 1967, og
det var linjedirektør Eirik Heirung som
nå var toppsjef i DFDS i København. 11.
september møtte også Erling Dekke Næss
som vitne; et møte mellom t0 virkeli8
«grand
Den old
17. men».
desember 1979 fait dommen. Hilmar Reksten ble frikjent på alle
punkter unntatt ett: For ikke åha oppgitt
salgsgevinsten på Clementine Churchill til
beskatning. Han ble dømt til å betale en
million kroner i erstatning. Det lyktes ikke
påtalemakten å føre bevis for at Reksten
virkelig eide de utenlandske selskapene.
Det var en lettet, men gammel mann
som vandret ut av rettssalen i Bergen
Tinghus denne førjulsdagen i 1979
Hilmar Reksten døde et halvt år senere,!.
juli 1980, ien alder av 83 år. Seks av hans
skipsførere i fulle uniformer bar ham til
graven i Storetveit kirke 7. juli. Derved
var en myte kommet til ende.
En mann som Hilmar Reksten bar noe
spenningsfylt i seg; en stridbar personlig
het splittet mellom skaperglede, kamplyst
og følsomhet i natur- og kunstopplevelse.
Han kunne være raus og generøs, men
også vrien og pirkete. Han kjempet alltid,

~

j

Tiltalen bygget på følgende punkter:
• Nettoinntekter for 1971,1973 og 1974
til selskapene Cornwall Shipping
Corp, Liberia, og Intercontinen
tal Chartering & Shipping Corp,
Panama, var ikke oppgitt til beskat
ning.
• Salgsgevinst for tt Clementine Chur
chill på 16,626 millioner kroner i
1973 var ikke oppgitt til beskatning
• I årene 1967-1971 var det i strid med
valutareguleringsloven ført ut 318
millioner kroner til Cornwall og 305
millioner til Intercontinental.
• Anslått motverdi av inntektene var
heller ikke oppgitt til Norges Bank.
• 11971-73 var det kjøpt aksjer i
Thornhope Shipping uten samtykke
fra Handelsdepartementet.
• 11973 var det også uten samtykke

En aldrende og tenksom Hilmar Reksten under åpningen av Stenersensamlingen, som var
blitt mulig ved hans donasjoner, 25. mai 1978.
Foto: Helge Sunde
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Opplag på Halsnøp, 27. januar 1975.

enten for noe eller mot noe. Han som oppnådde en materiell standard som gutten
fra Verftet knapt hadde kunnet drømme
om, ble mer og mer opptatt av kulturelle
verdier. Men i hans patriotiske sinnelag
og gleden over å bygge verdier hjemme i
Norge, lå også behovet for å sikre seg ved å
plassere reserver i selskaper ute i verden.

Dødsboet ble snart konstatert insolvent
og tatt under offentlig skiftebehandling.
Ved Skifterettens kjennelse 17. november
1980 ble Rekstens særeiedødsbo tatt under
konkursbehandling. Advokatene Kristian
Roll og Jens Thune ble oppnevnt som bobestyrere.
Derved begynte jakten på utenlandsformuen. Med store juridiske ressurser ble
det innledet undersøkelser om Rekstenmidler i utlandet. Bostyret fikk også overlatt Akers materiale som gjorde det mulig
allerede i mars å reise søksmål i London
og New York mot selskaper og personer.
Samtidig ble det innledet forhandlinger
med Hambros Bank med sikte på å oppnå
en minnelig ordning, noe som resulterte
ien avtale av 28. mars 1981 hvor bostyret
ble tilkjent verdier for USD 41.8 millioner,
tilsvarende 250 millioner kroner.

30

SKIPET NR. 2 - 2012

—
!P

Tm

Foto: Helge Sunde

På grunnlag av Statens medvirkning iGI
og opplysningene fremkommet gjennom
bostyrets arbeid ønsket Finanskomiteen
i Stortinget en objektiv gjennomgang
av alle sider ved myndighetenes befatning med Hilmar Reksten og Rekstenselskapene. En kommisjon under lagmann
Mats Stensrud, Trondheim, ble oppnevnt
26. juni 1981.
Rapporten ble avgitt til Finanskomiteen 15. november 1982 og utgitt som NOU
1983:13 året etter. Den ble på 320 sider
med kommentarer fra bostyret, Aker,
Audun Reksten og flere, og ble til slutt og
sist fremlagt som egen Stortingsmelding
nr 67 (1983-84) «Om Reksten-komisjonen
rapport» i april 1984. Selve rapporten fikk
en blandet mottagelse og ble særlig sterkt
angrepet av bostyret for ikke åha trukket
klarere konklusjoner på grunnlag av det
foreliggende materiale,
Rapporten trakk opp hovedlinjene for
organiseringen av Rekstens virksomhet
ute. «Imperiet» omfattet et tyvetalls selskaper i utlandet. Det var dels selskaper
som trolig ble kontrollert av ham seiv,
knyttet sammen med inter-company kontrakter som gjorde det mulig for rederen
å plassere risiko, fortjeneste og tap ide
forskjellige enheter. Siden 40-tallet var det

akkumulert verdier ute under forskjellig
jurisdiksjon.
Det var forskjellige slags selskaper,
«Trusten» stod sentralt som et slags
holdingsselskap. Den var opprinnelig
opprettet for å sikre barnas interesser,
men fra 1958 satte Reksten seg seiv inn
som «beneficial owner». Under Trusten
var det bygget opp vertikale kjeder av
datterselskaper.
Pengene ble stort sett generert i charter-selskapene som Pax Ocean, Cornwall
og Intercontinental. Disse selskapene, som
var eiet av Reksten seiv, tok rederiets tank
skip på langsiktige certepartier til stipu
lerte rater som gav eierselskapene i Norge
en rimelig avkastning. Reisecertepartiene
ble inngått mellom det skipseiende selskap ogbefrakter, men bruttofrakten ble
innbetalt til charterselskapet som igjen
overførte charter-raten til det norske
selskapet. På denne måten kunne det
internasjonale charter-selskapet skumme
det mellomliggende, noe som særlig gav
penger i kassen i gode tider.
Bostyret hevdet i sine kommentarer
at det hadde vært slike langsiktige certe
parier siden 1951 og tok Audun Reksten
til inntekt for at det i årene 1967-1975
var utført rundt 500 millioner kroner
på denne måten. Forøvrig mente bosty-

ret at Hilmar Reksten hadde sjonglert
virksomheten mellom selskapene, at han
hadde fremdatert certepartier for å trekke
fordel, kansellert når markedet fait og
inngått profit-sharing når han trengte
inntekter hjemme.
Inntektene fra charterselskapene ble
investert gjennom selskaper som Arran
Investment, Calpurnia og Cornhill, for en
stor del i aksjer i shipping-selskaper, i ak
tive selskaper som Palmerston Holding og
Thornhope Shipping, eller i eiendommer.
Mens kommisjonen var varsom med
å trekke konklusjoner med hensyn til
eierskap, fant bostyret det som godtgjort
at Reksten hadde vært den reelle eier av
Palmerston og Thornhope, i og med at
de USD 41.8 millioner mottatt fra Ham
bros Bank tilsvarte nettoverdiene av disse
selskapene.
Hva ble fasit etter Statens seks års enga
sjement i Reksten-flåten?
Kommisjonen mente at Statens tap løp
opp i ca. 870 millioner kroner, før fradrag
av verdiene som ble tilført gjennom Gis
avtale med Hambros Bank høsten 1981.
Norske 1. prioritetsinstitusjoners bokførte tap løp opp i60 millioner, mens
Låneinstituttet for Skipsbyggerienes
totale tap på Aker var i området 270-280
millioner, medregnet Reksten-skipene.

\

BMVs byggenummer 775 i Rekstensfarger under dokksetting på Laksevåg. Skipet ble imidlertid
Foto: Arne Sognnes
aldri overtatt, men solgt kort etter.

Hambros Banks akkumulerte tap ble i
1981 anslått til ca 850 millioner kroner.
Av dette beløpet er en utbetaling fra
Hambros Bank på 200 millioner kroner
til GI og Aker i forbindelse med avviklingen høsten 1981. Bostyrets bidrag til
oppsporing av midler var derimot mer
beskjedent etter 1982; det ble brukt 150
millioner kroner i advokatregninger på
å drive inn 70 millioner per. 1990.

:J?

Fra opplagsflåten på Halsnøy i januar 1975, Lucian til venstre, Sir Charles Hambro og Julian.

Redøriøt awikles
Garantiinstituttets lånegarantier på flå
ten forfalt ved utgangen av 1981, og en
arbeidsgruppe i Handelsdepartementet
anbefalte i sin rapport 8. august at engasjementetble awiklet snarest mulig. I
slutten av november kunne partene enes
om følgende opplegg:
Gis engasjement ble brakt til opphør
og kreditorene skulle overta skipene.

1 ~ 7“

Foto Helge Sunde
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Vespasian i varmedisen utenfor Duhai i september 1977. Slik kunne skipene bli liggende i månedsvis.

Hambros Bank sa seg villig til å utbetale

Akergruppen: Nerva

200 millioner kroner til GI, Hanøytangen
ble overført til Aker-gruppen, mens ban
ken fraskrev seg krav på 150 millioner og
avskrev 120 millioner i tap. Til gjengjeld
for utbetaling av de 200 millioner fraskrev
Staten seg retten til fremtidige krav mot
banken.

Redernes skipskreditt oa: Vespasian
Garantiinstituttet: Julian, Trajan og
Cpprian
Hambros Bsmk:Kong Haakon VII,
Aurelian, Hadrian, Gratian, Fabian
og Sir Charles Hambro, senere også
Octavian.

Ved årsskiftet 1981/82 ble garantiene
sanert, lånene innfridd og tåpene bokført hos kreditorene. I løpet av de neste
måneder ble flåten fordelt slik:
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Mens de øvrige fant andre løsninger
for sine skip opprettet Hambros Bank
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Fra styrehuset på Vespasian, september 1977.
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Foto: Arne Sognnes

ny disponentavtale med Johan Reksten,
som i november 1982 opprettet Reksten
Management AS som et datterselskap
av Trajan.
Rederi-AS Hadrian avholdt sin siste
generalforsamling 10. mai 1982. Aksjeka
pitalen på 17 millioner måtte ansees for
tapt, og med et akkumulert underskudd
på 567 millioner kroner ble selskapet
besluttet awiklet. Trajan, derimot, fikk
fortsette. Hambros Bank kjøpte seg opp
til 36 prosent, mens de øvrige eiere var
Johan Reksten med 49 og Hilmar Rekstens
Allmennyttige Fond med 15 prosent.
Reksten Management overtok derved
driftsansvaret for syv av skipene. Dessu
ten kom selskapet til å drive obo-skipet
Jorek Combiner som i august 1983 ble
overtatt fra bostyret mot påhvilende
gjeld og plassert i Johan Rekstens selskap
Maritime Shipping AS.
Hilmar Rekstens rederieventyr slutter
der, seiv om det kom til å florere saker
for rettsapparatet ennå i mange år. Den
store organisasjonen på Fjøsanger og de
velholdte keisertankere med sine lojale
mannskaper rundt om på verdenshavene
ble langsomt fortært av en strukturkrise
som rammet den internasjonale sjøtran
sport. Mange års opplag og forretnings
messig utsultning tok på selve livskraften
i organisasjonen, og sommeren 1982, to år
etter at rederen seiv var borte, var flåten
i ferd med å drysse bort.
Det siste av Hilmar Rekstens skip som
gikk, Sir Charles Hambro, ble av Hambros
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I desember 1976 kom rederiet til å utøve kjøpsopsjonen for de to britiske Hudson-skipene. Her ligger Gratian ex Hudson Venture i Valletta
Foto via Arne Sognnes

Bank sommeren 1986 solgt til Thornhope
Shipping Ltd - Rekstens gamle selskap
som i mellomtiden var overtatt av andre
norske eiere.
En periode kom Reksten Management
AS og Maritime West AS til å forestå
drift av tankskip og slepebåter for andre
rederier, spesielt i farten på Persiske Gulf
under Iran-Irak-krigens mest intense fase
i 1983-86. Senere ble det satset på drift av
kjøleskip for internasjonale eiere. Dette
er imidlertid en annen historie.
I sjelden grad kom awiklingen av Rek
sten-rederiet til å innby til ironisering
og sarkasme. Arild Haaland har i sin
bok «Reksten-eventyret - En økonomisk
tragikomedie i syv akter og en epilog»
(1996) treffende påvist hvordan bostyret ut
gjennom 80-tallet brukte 150 millioner av
boets penger til å drive inn 70 millioner,
i tillegg til å rasere en kunstsamling til
200 millioner kroner som Hilmar Rek
sten hadde gitt til det offentlige tidlig på
70-tallet, den gang han ennå var god for
milliarden Og det er kanskje en skjebnens
ironi at Aker-gruppen som måtte reddes
av Staten i 1975 var eiet av en mann med et
vel så stort utenlandsnettverk som Hilmar
Reksten, nemlig Fred Olsen.

Borgen, Erling: Hilmar Rekstens eventyr.
Oslo 1981

Thune, Jens Kristian: Jakten. På sporet av
Hilmar Reksten. Oslo 1991

Burrell, David: Furness Withp. Kendal 1992
zj
iji o,
,
, =, 0
Hvor ble batene av? Bater/skip bpgget pa AS
Stord - Stord Verft fm 1943 til 1980. Utgitt av

Stortingsmelding nr 67 (1983-84) «Om Rekstenb
b
y
Emisjonen rapport»

Historiegruppen ved Aker Stord. 2000
Haaland, Arild. Reksten-eventyret - En økonomisk tragikomedie i spv akter og en epilog.
Bergen 1996
liner, Kristian: Reksten. Bergen 2006
Nilsen, Tore L: Bergen og sjøfarten. Bd V:
Mot npe utfordringer 1939-1973. Bergen 2001
Reksten, Audun: Slik var det. Oslo 1983

Jeg er sP es ieh takknemlig til Tor Leiv Tørvik
for lån av hans me§et omfattende notater om
Hilmar Rekstens rederivirksomhet, spesielt
om rei ser °8 slutninger.
Takk ti! Rolf Clausen for lån av en rekke

Reksten, Hilmar: Opplevelser. Oslo 1979
Strømme Svendsen, Arnljot: Hilmar Reksten. Stridbar, raus, elsket. Mann av det

bilder av Reksten-skip.
Arne S°gnnes har stilt sin biUedsamling til
rådighet. Uten deres medvirkning ville artik-

20. århundre. Bergen 1999

Diverse markedsoversikter, rapporter og avisartikler. Samtaler og intervjuer.

kelen aldri kunnet bli så utførli8-
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Kilder:
Atkinson, Graham: Hudson Steamship. Portis
head 2004
Bakka, Dag jr: Bpen ved de spv hav. Maritime
Bergen. Bergen 1997
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Arapride (16000 tdw) i dokk i Antwerpen. Foto Arne Sognnes
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Skipsliste for Hilmar Reksten, Bergen
Del III: 1965-1982
33

tt SIR WINSTON CHURCHILL JXZQ

51972 brt 95300 tdw, 851.2/125.2/62,9 ft
tankskip, 7 senter 2x7 vingtanker, LR
2 dampturbiner 22500 ahk, General Electric Corp
1.1966
Swan, Hunter & Wigham Richardson
Ltd, Wallsend -2009
Kontrahert mai 1963

ål'

L å

ii

ii

ii

»i

Leverttil Rederi AS Julian
3.1973

(Hilmar Reksten), Bergen
Til AS Jens Gran Mowinckels Rederi,

1974

AS Johan Rekstens Rederi, Bergen

Bergen
1976

Rederi-AS Julian, Bergen

10.1976

Til Rederi-AS Trajan (Hilmar Reksten),
Bergen. Opplagt Onarheim 2. des
1975-18. mars 1978

5.1978

Avgikk Onarheim 18. mars 1978
for Kaohsiung, levert 21. mai 1978,
opphugget av Tung Ho Steel Enterprise

Foto fra rederiet

T/T Cpprian (62100 tdw) levert fra Kockum i juli 1965.
31

tt VALENTINIAN

LLMH

32

tt LUCIAN (3)

JXOG

50757 brt 94100 tdw, 837.1/124.2/63.4 ft

35619 brt 65130 tdw, 775.2/109.2/53.4 ft tankskip.

tankskip 4 senter 2x4 vingtanker

5 senter 2x5 vingtanker, NV 2 dampturbiner

2 dampturbiner 22500 bhk, General Electric Corp
1.1965
AG Weser, Bremen-1351

20000 bhk, General Electric Corp Kværner Brug
7.1965 Kockums Mek Verkstads AB, Malmö
-492. Kontrahert mai 1963
Levert til Rederi-AS Hadrian

Kontrahert 1.1957 som tt 48000 tdw,
konvertert ca 1961 til 90000 tdw
Leverttil Rederi AS Vespasian
(Hilmar Reksten), Bergen
Rederi AS Trajan

1965 under passering av Suez-kanalen

4.1972

Ippokampos Steamship Corp, Piraeus,

på reise Italia-PG i ballast, pga defekt

for USD 9.975.000, levert i Lisboa

ventil. Skipet lenset og skadene reparert

24. april 1972, od Gallant Seahorse

uten verkstedshjelp, i fart 19. jan. 1966.

Government of the Democratic
People's Republic of Nord-Korea, od

1.1973

On Sung
1987

Til opphugging i China

2.1983

Churchill (95300 tdw)
komfra Swan Hunter i
januar 1966.
skyfotos

34
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Til opphugging, ankom Kaohsoung
23. februar 1983.

tt CYPRIAN (1)

LFGE

36213 brt 62100 tdw, 775.2/109.2/53.4 ft tankskip,
5 senter 2x5 vingtanker. NV 2 dampturbiner
20000 bhk, General Electric Corp-Kværner Brug
7.1965
Kockums Mek Verkstads AB, Malmö
-492. Kontrahert mai 1963
Leverttil Rederi-AS Trajan & AS
Jens Gran Mowinckels Rederi
1.1973

(Hilmar Reksten), Bergen
AS Jens Gran Mowinckels Rederi
(Hilmar Reksten), Bergen

6.1973

Botany Bay Shipping Co Inc,
Monrovia, for USD 14.750.000, od
Botany Bay

Solgttil Viasegura Armadora SA,
Piraeus, for USD 8.6 mill,
od Despina A L

~

T/T Siv Winston

34

(Hilmar Reksten), Bergen
12.1965 Fikk maskinrommet vannfylt 25 des.

3.1972

1980

Corp, hugging begynt 21. juni 1978

1976
2.1977

Opplagt Aruba 22 des 1974
Od Chios Island
Lucero Armadora SA, Piareus, for USD
2.350.000, od Adamantios

T/T Gmtian (95448
tdw)fmAG Weser
avsluttet denne serien.
Skyfotos

r " 'Sl. ' •

7.1983

*

*r i—9

3.1973

Til greske kjøpere for USD 750.000,

Til AS Jens Gran Mowinckels Rederi,

38

Bergen

1701 brt, 746 nrt78,69 x 12,64 x 6,52

7.1973

Harry Tanker Corp, Monrovia, for USD

4cyl. 2T DM (Tecklenborg), 370 bHK

10.1977

25.0 mill, od Clementia
Sinoia SS Inc, Monrovia, od Sinoia

20.4.1914 Joh. C. Tecklenborg,
Geestemiinde -263

slept fra Aruba 12 dept 1983, ankom
Kaohsiing 10 jan 1984 for hugging.
35

tt JULIAN (3)

LHWE

49231 brt 93240 tdw, 818.6/128.0/61.3 ft
tankskip, 4 senter 2x3 vingtanker NV

7.1985

2 dampturbiner 22500 ahk, General Electric

Opplagt La Spezia 22. juli 1981

Levert som skoleskip Grossherzog Frie
Friedrich

Til opphugging, sleptfra Spezia 31 juli
1985til Valencia.

August til Deutscher Schulshiff Verein,
Oldenburg, Tyskland

Corp-Kværner Brug
10.1966

11.1972

9.1973

1919

36

tt GRATIAN (1)

Som krigsbytte til Storbritannia,

Akers Verft, Oslo (Nyland Vest) -535

37

Stord Verft, Stord (skrog)

52603 brt 95448 tdw, 837.1/124.2/63.4 ft

Kontrahert 1.1957 som tt 65000, lagt
om i okt. 1963 til 79000 tdw, endret

tankskip 3 senter 2x3 vingtanker LR
2 dampturbiner 22500 bhk, GeneralElectric Corp

Dampskibsselskab, Bergen, og

igjen i 1964 til 90000 tdw.
Levert til Rederi AS Hadrian

1.1967

registrert på J Coull & Co, Newcastle

LJEU

overtatt av The Shipping Controller,
London, opplagt i River Tyne.
5.1921

Kjøpt av Det Bergenske

AG Weser, Bremen-1352
Kontrahert 8.1964

4.1923

(Hilmar Reksten), Bergen

Levert til Rederi AS Julian (Hilmar

Erling H Samuelsens Rederi AS,

Reksten), Bergen

Reg på Det Bergenske
Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt
Statsraad Lehmkuhl

Oslo/Koppang, forUSD 11.650.000, od
Jeanine

9.1972

AS Kosmos (Anders Jahre),

Forsyth Maritime Ltd, Monrovia, for

8.1977

Afthoros Maritime Corp, Monrovia,

1924

Solgttil Norges Rederforbund, overlatt

9.1939

Leid av Kgl. Norske Marine

for USD 3.250.000, od Thistle Venture.

4.1940

Tatt som tysk bytte på Marineholmen i

Sandefjord, for USD 11.5 mill, od Jarita

USD 25.0 mill, od Maria Forsyth
12.1984

Bark STATSRAAD LEHMKUHL LDRG

Til Hyundai Corptil opphugging,
ankom Inchon 8. desember 1984.
ttCLEMENTINE CHURCHILL

til Bergens Skoleskip, Bergen, for drift

Endrettil bøyelaster

Bergen. Tatt i tjeneste som losjiskip for

1983

od Venture

Kriegsmarine, od Westwärts

11.1992

Til opphugging i India, ankret utenfor

5.1945

Tilbakelevert eier som Statsraad

Alang 21. november 1992.

Lehmkuhl. Igjen tatt i bruk som

LJAX

skoleskip

52200 brt 95940 tdw, 851.2/125.2/62.7 ft
tankskip, 5 senter 2x3 vingtanker LR
2 dampturbiner 22500 ahk, General Electric Corp
11.1966

Swan, Hunter & Wigham Richardson
Ltd, Wallsend -2014
Kontrahert august 1964
Levert til Rederi AS Diocletian (Hilmar
Reksten), Bergen
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Seilskipet Statsraad Lehmkuhl i Kanalen i
Skyfotos
august 1970.
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1954
7.1967
1978

Ny motor: 8cyl. 2T Normo DM

40

(Bergen Diesel), 400 bHK

109439 brt 219000 tdw, 1075.2/152.4/86.2 ft

ttAURELIAN

Solgttil Hilmar Reksten, Bergen,

tankskip, 5x3 tanker 289387 kbm

ankom Kaohsiung 20 des 1982, levert

levert 30. desember 1967

2 dt 30417 ahk General Electric-Kværner, 16 knop

til First Copper & Steel Industries Co

Overlatt til Stiftelsen Seilskibet

12.1969

Ltd, som begynte hugging 9. jan. 1983.

Statsraad Lehmkuhl, Bergen.
1980

7.1971

Fremdeles i bruk.
39

tt KONG HAAKON VII

LHDM

109422 brt 219000 tdw, 1068.7/152.4/86.2 ft

10.1976

tankskip, 6 seneter 5x2 vingtanker, 289426 kbm

Reksten), Bergen

42

Ekslosjon i tank 14. juli 1971 utenfor

7022/9966g/16092d, 492.6/69.1/35.6 ft

Muscat, på reise Lisboa-Kuwait, 3
arbeidere omkom, inn til Mina-al-Fehal.

2d 5ho/ha 787/720 gb GL - NV 3.71
M16 8690 bhk 16.5 kn MAN

Opplagt 18. februar 1975 Onarheim

3.1971

Bremerhaven-951 k 4.69, byggepris

disp Johan Reksten
Skipet tildelt Hambros Bank Ltd,

10.1976

(Audun Reksten Rederi AS), Bergen
2.1976

London, fortsatt reg på Trajan
9.1983

Til opphugging for USD 2.8 mill,

12.1978

slept fra Onarheim 9. sept. 1983,

12.1982

sentertank 29. desember 1969 i pos

ankom Kaohsiung 25. desember 1983.
41

Inn til Freeport 1. januar 1970
under egen maskin, videre til Dakar

Pisces Ltd, Monrovia for USD
8.500.000, od Josefa

Omfattende skadet ved eksplosjon i
04.36M-13.20W, utenfor Libria, på reise
Finnart til Persiske Gulf i ballast.

AG Weser, Werk Seebeck,
NOK 29.0 m. Rederi-AS Hadrian

12.1981

(Hilmar Reksten), Bergen

LAHZ

Bergen
7.1978

k 8.1967, levert til Rederi AS Julian

msTRAJAN

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

2 dt 30000 ahk General Electric-Kværner, 16 knop

12.1969

Til opphugging på Taiwan for USD 3.4
mill, avgikk Onarheim for egen maskin,

AS Stord Verft, Stord-658

8.1969

AS Stord Verft, Stord-657

9.1982

k 8.1967, levert til AR Julian (Hilmar

Ny motor: 8cyl. 2T Normo DM
(Bergen Diesel), 1125 bHK

LKMQ

Triton Ltd, Hamilton Bermuda
Flag Master Shipping Corp, Monrovia,
od Sea Osprey

11.1985

Forsythia Maritime Corp, Mopnrovia,
od Phaeton

109637 brt 219000 tdw, 1075.2/152.4/86.2 ft
tankskip, 5x3 tanker 289386 kbm

5.1987

Queen Jane Shipping Inc, Panama, od
Queen Lucia

20. januar. Reparert ved Lisnave,

2dt 30417 ahk General Electric-Kværner,

8.1987

Lisboa for NOK 50 mill, levert 10.1970

16 knop

Opplagt Onarheim 7. juni 1972-

12.1970

ttNERVA

JWYE

AS Stord Verft, Stord-667

Opplagt Hanøytangen 17. oktober

k 6.1968, levert til Rederi AS Diocletian

1975, flyttet til Onarheim 4.1981

(Hilmar Reksten), Bergen

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

Opplagt Eidsvik, Halsnøy 16. mai 1972

Bergen

Opplagt Onarheim april 1976

7.1978

disp Johan Reksten

12.1981

Skipet tildelt Hambros Bank Ltd,

1.1984

London, fortsatt reg på Trajan
Til opphugging for USD 3.4 mill,

10.1976
7.1978
12.1981

levert i opplag Onarheim 31. januar
1984, slept derfrå 8. februar, ankom
Kaohsiung 29. mai 1984

8.1982

China Ocean Shipping Corp, Shanghai,
od Tong He

1992

Shanghai Jin Jiang Shipping Corp Ltd,

2.1997

Til opphugging, ankom Calcutta ca.

Shanghai
17.2.97.

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

43

Bergen

7024/9966g/16092d

ms JUSTINIAN

LCMO

disp Johan Reksten
Tildelt AS Akers mek Verksted, Oslo,

2d 5ho/ha 787/720 gb GL -NV 10.71
Ml6 8690 bhk 16.5 kn MAN

formelt overført i april 1982

10.1971

492.6/69.1/35.6 ft

AG Weser, Werk Seebeck,

Skibs-AS Tudor (Wilh Wilhelmsen),
Oslo/Tønsberg, for USD 1.875.000,

Bremerhaven -952 k 4.69, byggesum N0K29.0m. Rederi-AS Hadrian

overtatt i opplag Onarheim, od Tuareg

(Hilmar Reksten), Bergen

f

ii

ut

in ii

, ,'A

T/T Aurelian (219000 tdw)fra 1969 under opplag i Eidsvik, Halsnøp, mars 1975.
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T/T JVerva (219000 tdw) fra 1970 underveis i ballast.

1.1976
1.1978

Skyfotos

Pisces Ltd, Monrovia for USD

45

8.500.000, od Eva Maria

109981 brt 219720 tdw, 1075.2/152.4/86,2 ft

Sank 26. januar 1978 i Mexico Gulf i

tankskip 5x3 tanker 289298 kbm

pos 22.52N-92.44W etter eksplosjon i
lasten, som bi a omiattet sprengstoff,

2 dt 30417 ahk General Electric -Kvæm er, 16 knop
3.1972
AS Stord Verft, Stord-671

tt HADRIANLEZG

(Hilmar Reksten), Bergen
tt OCTAVIAN

disp Johan Reksten

4.1982

Tildelt Hambros Bank Ltd, London, reg
på Rederi AS Trajan

2.1985

LDVO

Hua Hal Petroleum Transport &
Marketing Co Ltd, Shanghai, for USD
4.8 mill, levert Chiba, od Bei Lun

k 6.1968, levert til Rederi AS Hadrian

på reise San Juan PR-Vera Cruz.
44

7.1978

9.1988

Gikk direkte i opplag Eidsvik Halsnøy

Weifu Shipping Co Ltd, Panama, od
Mighty

109981 brt 219720 tdw, 1075.2/152.4/86.2 ft

24, mars 1972, lå til august 1972

tankskip, 5x3 tanker 289386 kbm

Opplag Hanøytangen 10.75-9.79

(Norman International AS), Oslo/NIS,

Rederi ASTrajan (Hilmar Reksten),

for USD 12.6m, od Happy Commander

Bergen

(LAMX2)

2 dt 30417 ahk General Electric-Kværner, 16 knop
12.1971
AS Stord Verft, Stord-670

10.1976

12.1988

Kjøpt av KS Happy Commander

k 6.1968, levert til Rederi AS Hadrian
(Hilmar Reksten), Bergen
Opplagt Eidsvik, Halsnøy 16 mai 1972
Opplagt Onarheim 1.75 til 4.76
Opplagt Eidsvik 1.78-11.78
Opplagt Augusta, Sicilia -4.81
Opplagt Onarheim 10.81-10.83
10.1976

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

7.1978

disp Johan Reksten

4.1982

Tildelt Hambros Bank Ltd, London,

10.1983

Til opphugging Taiwan for USD 4.5 mill,

Bergen

reg. på Rederi AS Trajan
slept fra Onarheim okt 1983, levert i
Kaohsiung 26. januar 1984.

Justinian (16000 tdw) ved levering fra
Seebeck-vexftet i oktober 1971. Foto fra rederiet
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6.1991

AG Weser, WerkSeebeck,

49

Navigation Inc), Valletta, for USD

Bremerhaven -959

140463 brt 285700 tdw, 1141.2/170.1/93.9 ft

10.5 m, od Dynamic

k 10.1969, ssj som Appian

tankskip, 5x3 ta 290286 kbm

Maskinskade 10. desember 1993 på

Rederi-AS Hadrian (Hilmar Reksten),

2 dt 34000 ahk General Electric-Kværner, 16 knop

reise Dubai-Fujairah

Bergen

3.1973

Dynamic Shipping Co Ltd (European

12.1993
5.1994

Rapportert som reparert, rapportert

11.1972

2.1976

AS Stord Verft, Stord-674
k som tt 220.000 tdw, konvertert 3.70

Mij BV, Amsterdam for USD 8.600.000

Levert til Rederi AS Julian

5.6 mill, levert Fujairah, slept derfrå til

od Baarn

(Hilmar Reksten), Bergen

Mercury Bay Inc, Hong Kong/Panama,

Opplagt Eidsvik 1.75-3.77

od Mercury Bay

Opplagt Grønsfjorden 3.82, flyttet

2.1986

46
ms GORDIAN
LGVS
7021/9966g 13711/16092d 492.6/69.1/35.6 ft

2.1988

M16 8690 bhk 16.5 kn MAN
AG Weser, Werk Seebeck,

1996

k 10.1969. Rederi-AS Hadrian (Hilmar
Reksten), Bergen

Holmestrand 2.85
10.1976

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

Manley Falmouth Shipping Co Ltd,

7.1978

disp Johan Reksten

Valletta od Manley Falmouth

12.1981

Tildelt Garantiinstituttet for Skip

Mindoro Bay
1994

Bremerhaven-958

Waterman Maritime Corp (Madrigal
AP SS Co Inc), Manila/Panama, od

shelterdecker MA 5ho/ha 787/720 gb GL-NV6.72

1.1976

LKIG

solgttil opphugging i China for USD
China.

6.1972

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot

tt JULIAN

Cometas Shipping Co Ltd, Mariupol,
Ukraina, od Cometas

8.2002

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot

Bergen

og Borerigger AS, Oslo
4.1982

Til opphugging India, ankom Alang
august 2002

Mij BV, Amsterdam for USD 8.600.000,

5.1983

Gis andeler solgttil Bergesen

6.1985

Via Jardine Shipping Ltd, Hong Kong,

od Breda

48

Happy Carrier Inc, Monrovia od

140462 brt 285700 tdw, 1141.2/170.1/93.9 ft

Holmestrand 2 juli 1985 som Borg,

Project Carrier

tankskip, 5x3 ta 381837 kbm

ankom Kaohsiung 29 august 1985, tatt

1991

od Beeco Europa

2 dt 34000 ahk General Electric-Kværner, 16 knop

under hugging av Li Chong Steel & Iron

1993

Manley Gosport Ltd, Monrovia, od
Manley Gosport

11.1972

Works Co Ltrd, Kaohsiung 19 sept 1985,

6.1987

1995

til opphugging på Taiwan, avgikk

AS Stord Verft, Stord-673
k som tt 220.000 tdw, konvertert 3.70

Falmouth Shipping Ltd (Cometas

Leverttil Rederi AS Julian (Hilmar

50

Reksten), Bergen

140465 brt 285700 tdw, 1141.2/170.1/93.9 ft

tt SIR CHARLES HAMBRO LLPT

Opplagt Onarheim 1.75-5.76

tankskip, 5x3 ta 374200 kbm

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),
Bergen

2dt 34000 ahk General Electric-Kværner, 16 knop
7.1973
AS'Stord Verft, Stord-673

eksistens usikker siden oktober 2001

10.1976

msARALUCK

LINT

7.1978

disp Johan Reksten

k 9.1970, levert til Rederi-AS Diocletian

492.6/69.1/35.6 ft

4.1982

Tildelt Hambros Bank Ltd, London,

(Hilmar Reksten), Bergen

4.1984

Til opphugging i Japan, levert 4. mai
1984

7021/9965g /16200d

shelterdecker MA 5ho/ha 787/720 gb GL NV11.72 M16 8690 bhk 16.5 kn MAN

reg. på Rederi AS Trajan

Sh elterdekkeren Goxdian (16000 tdw)fxa 1972 hle solgt ettexfixe åx.

38

LIZB

Shipping Co, Mariupol, Ukraina),
Valletta, od Mariupol Star

47

tt FABIAN

PR Berge Borg (Sig Bergesen dy &
Co), Oslo/Bergen, od Berge Borg
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Opplagt Eidsvik 12.74-10.76
10.1976

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),
Bergen

Foto via Arne Sognnes

7.1978

disp Johan Reksten

4.1982

Tildelt Hambros Bank Ltd, London,
reg. på Rederi AS Trajan
Opplagt Onarheim 2.84-6.86

6.1986

Thornhope Ltd, London, reg Nassau,
brutt opplag Onarheim

11.1987 Selskapet solgt til Mosvold Shipping
Co, Kristiansand), reg Nassau, od
Sir Charles
1.1988

National Iranian Tankers Co,
Bandar Abbas, for USD 14.5 mill, lev
Dubai, od Shir Kooh, drift av Reksten
Management AS

2.1988

Angrepet 9 feb 1988 av irakske fly
på reise Kharg Island-Lavan Island,
skade akter, reparert

8.1995

Til opphugging India, ankom Alang
11. august 1995

51

tt VESPASIAN LNZT

140563 brt 281200 tdw, 1141.2/170.1/93.9 ft
tankskip, 5x3 ta 374200 kbm

Gasstankaren Lucian (29588 kbm) levert i 1974 var et avansert skip, bygget for å føre både
LPG og LNG og med turbiner som bl a kunne drives fra avgassen fra lasten. Foto Dag Bakka jr

2 dt 34000 ahk, General Electric, 16 knop
6.1974
AS Stord Verft, Stord-678
K 9.1970, levert til Rederi-AS Hadrian
(Hilmar Reksten), Bergen

11.1980

Opplag Eidsvik 2.75-9.76
7.1978

disp Johan Reksten

5.1982

Overtatt av KS AS Ocean Trading,
Kristiansand, reg Bergen som
Ocean Trader
Opplagt Vestnes 6.82-8.84

3.1983

KS AS Hypotank (Norges Skibshypotek
AS), Bergen for USD 4.0m

7.1984

Keston Shipping Corp, Monrovia
(Fearnley & Eger), Oslo), od Mirafiori

11.1985

Rafio Shipping Corp, Monrovia, od
Rafio

4.1995

Til opphugging Pakistan for USD 6.3
mill, ankom Gadani Beach 22. juni
1995.

52

tt LUCIAN

JXBB

10.1986

2 gassturbiner 19600 ahk, General Electric/
Kværner, 20 knop
12.1974
Moss Verft, Moss-177
k 1971, levert til Hilmar Reksten,
Bergen. Opplagt Eidsvik, Halsnøy
12.74-6.75. Opplagt Hanøytangen
6.77-10.79
10.1976

1.1989
12.1990
6.1992

4.1980

Bergen
Overtatt av Moss Rosenberg Verft

Oslo, od Century
ankom Moss 16 april 1980 for ombyg
ging, skifte av hovedmotor: 27143 brt
M7 16800 bhk Sulzer, levert 11.1980

levert fire dager senere.

KS AS Century (AS Havtor

54

Management), Oslo/NIS (LALH2)

7052/9886 brt 16500 tdw, 149.96/21.04/10.83m

ms TBN 1

KS AS Century (Rederiet Helge R

2d 5 rom. M14 8750 bhk, MAN

Myhre AS), Oslo

6.1978

disponentselskapet omdøpt

Bergens Mek Verksteder-775
k 9.1976 av Hilmar Reksten som ledd

Kværner Shipping AS

i oppgjør med Akergruppen
Byggetilsyn fra Reksten, men solgt like

PR Century DA (AS Havtor
Management), Oslo (Kværners

før levering med stort tap
Levert som New South Sea til Banda

gassrederi kjøpt av Bergesen)

Shipping Co Inc (Yick Fung Shipping

6.1996

PR Century DA (Bergesen dy ASA),
Oslo

& Enterprises Co Ltd, Hong Kong),

2.2008

Autmngas Enterprises Ltd
(Swissmarine inc, Athen), Va Metta,

1986

Galaxy Shipping & Enterprises Co Ltd
SA, Panama, od AltairSS

od LNG Century

2004

Wealthy Fountain Shipping Co SA

11.2008
53

reg. Panama

(Cosco Gunagzhou), Panama

Til opphugging
4.2008

East Gate Shipping Co, Dubai, reg
Panama, od Alexi III

5.2010

Til opphugging, ankom Sachana, India,
29. mai 2010.

55

ms TBN 2

tt CYPRIAN LAPP

149680 brt 285400 tdw, 1130.4/170.1/94.2 ft
tankskip, 9 senter 8x2 vingtanker, 376254 kbm
2dt 34000 ahk, General Electric, 16 knop
12.1975
AS Stord Verft, Stord -682
k 9.1970, levert til Rederi-AS

7052/9886 brt 16500 tdw, 149.96/21.04/10.83m

Hadrian (Hilmar Reksten), Bergen

2d5rom. M14 8750 bhk, MAN
10.1978

7.1978

Opplagt Onarheim 12.75-3.77
disp Johan Reksten

4.1982

PR Berge Big (Sig Bergesen dy & Co),

Bergens Mek Verksteder-776
k 9.1976 av Hilmar Reksten som ledd i
oppgjør med Akergruppen

Oslo, reg Bergen, od Berge Big

Byggetilsyn fra Reksten, men solgt like

Garantiinstituttets andeler solgt til

før levering med stort tap
Levert som New East Sea til Banda

Bergesen 5.1983

Shipping Co Inc (Yick Fung Shipping
& Enterprises Co Ltd, Hong Kong), reg
Panama

Opplagt Grønsfjorden 6.83-2.85,

til 1996)
AS Shipgas (AS Havtor Management),

ankom Alang, India 18 februar 2000,

Centennial Shipping Pte Ltd (AS

1.1996

AS, Moss (Kværner-gruppen, som
skulle eie det under ulike navn frem
7.1980

Solgttil opphugging, omdøpt Big,

opplagt Moss 10.82-1.83

PR Century DA, Oslo

Bergen
disp Johan Reksten
Rederi-AS Lucian (Johan Reksten),

disp Bergesen dy Shipping AS

1.2000

3.1993

Rederi AS Trajan (Hilmar Reksten),

7.1978
1.1979

2.1998

Management), Oslo

Havtor Management), Singapore

27132 brt 22455 tdw, 595.5/95.2/41,7 ft
LPG/LNG tanker, 4 ta 29588 kbm

KS AS Century (AS Havtor

flyttet Holmestrand, brutt 12.85
7.1987

regNIS, LAPP3

12.1987

Angrepet 23 des 1987 av iranske

1986

kanonbåter utenfor Dubai i pos
23.18N-54.46E. Brannen slukket,
til Dubai 24, des.

2004

Galaxy Shipping & Enterprises Co Ltd
SA, Panama, od Vega SS
ukjent eier, od Huayue
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2004

Jinbao Internationasl Shipping Ltd,

4.2010
56

4.1979

Til Rederi AS Trajan (Johan Reksten),

Hong Kong, reg Panama, od Jinbao

Bergen, for USD 11.0 mill as is, i bytte

rapportert solgt til ukjent kjøper

med tt Gordian og USD 2.0 mill mel-

tt GORDIANLDWZ

12.1981

4.1982

Dolce Cia Naviera SA, Limassol,
for USD 3.050.000, levert Gibraltar,
od Dolce

lomlegg, overtatt i Hamburg, od Trajan

1989

Cedol Navigation Ltd, Limassol

Tildelt Garantiinstituttet for Skip og

3.1995

Til opphugging Pakistan, ankom

125428 bit 254520 tdw, 1115.8/170.2/84.7 ft

Borerigger AS, Oslo, overført i 4.1982

Chittagong Roads 7. mars 1995, satt

tankskip, 5x3 ta, 311106 kbm
2 dt 32000 ahk Stal Laval-Kockum

og straks solgt videre

opp på stranden 17. mars for hugging.

9.1971

Kockums Mek Verkstads AB, Malmö
-527. k 1969 av Noralliance AS & Co
(Hjalmar Bjørge), Oslo
Kontrakten solgt 7.1970 til Hudson
Steamship Co Ltd, London, for GBP
19 mill en bloc med søsterskip, TC 8 år
tilbake, od Hudson Friendship

1973

Tatt på T/C med kjøpsopsjon av Hilmar
Reksten, Bergen

12.1976

Kjøpt av Rederi-AS Trajan (Hilmar
Reksten), Bergen, omdøpt Gordian
Opplagt Onarheim 30. nov. 1976

7.1978

disp Johan Reksten

4.1979

Neste OY, Espoo/Naantali, for USD

4.1982

Audun Reksten Rederi AS
Rederiet ble etablert i juli 1967 ved reorganisering av selskapene AS Terne og AS
Jomfruland. Rederiet ble ledet av Audun Reksten og fikk overta eldre skip fra fa
milierederiet. 1 1972-73 var rederiet også involvert i Meyer-ARA Line. Rederiet ble
etter hvert isolert fra de øvrige familierederiene og ble trappet ned utover 70-tallet.
Det siste skipet, Amgrace, ble i mai 1981 refinansiert da Auduns bror Rolf Reksten
overtok 30 prosent og ble overført til Cascade Shipping Pte Ltd, Singapore. Rederi
virksomheten ble awiklet i 1982.

13.0 mill as is, overtatt etter opplag

msJUSTINIAN

se skip nr 25

Onarheim, od Jatuli. Var tatt i bytte

ms NUMERIAN

se skip nr 28

11.1970

AG Weser, Werk Seebeck,
Bremerhaven -945

med tt Trajan

mt OCTAVIAN

se skip nr 21

k 10.68 for DM 14.7m

ms ARABONNE

LNVA

Audun Reksten Rederi AS, Bergen

St Tobias Shipping Co, Monrovia, for
USD 3.5 mill, drift av Fearnley & Eger
AS, Oslo, od St Tobias

9.1984

PR Aragrace (Audun Reksten Rederi

7083/9966g 13611/15992d
492.6/69.1/35.6 ft

5.1981

Cascade Shipping Pte Ltd (Rolf

Kharg-Japan, mindre skade, men

2d MA 5ho/ha 787/720 gb GL NV9.70
M16 8690 bhk 16.6 kn MAN

2.1982

solgt til opphugging etter lossing

9.1970

Reksten), Singapore
Fersalina SA, Panama for USD
4.300.000 od Sea Falcon I

11.1986

Til opphugging i Bombay etter åha

Truffet av iraksk missil 11. sept. 1984
50 n mil S av Kharg Island, på reise

10.1984

10.1980

Til opphugging i China for USD
4.5 mill, levert i Dalian 11.1984

AS), Bergen

AG Weser, Werk Seebeck,
Bremerhaven -944
k 10.68 for DM 14.7m

ligget opplagt der siden 8.85.

Audun Reksten Rederi AS, Bergen
57

tt GR ATI AN LDVV

12.1977

125428 brt 254520 tdw, 1115.8/170.2/84.7 ft
tankskip, 5x3 ta. 2 dt 32000 ahk, Stal Laval-Kockum
6.1971

Kockums Mek Verkstads AB, Malmö
-526 k 1969 av Noralliance AS & Co
(Hjalmar Bjørge), Oslo

China Ocean Shipping Corp,

ms ARAPRIDE LFKE

Shanghai od Jun Liang Cheng

7021/9965g 13711/16092d
492.6/69.1/35.6 ft

19

Shanghai Ocean Shipping Co,

2.1998

Til opphugging, ankom Chittagong
1.3.98.

Shanghai

2d MA 5ho/ha 787/720 gb GL - NV 4.72
M16 8690 bhk 16.5 kn MAN
4.1972

Kontrakten solgt 7.1970 til Hudson

1973

Steamship Co Ltd, London, for GBP

ms ARAGRACE

19 mill en bloc med søsterskip, TC 8 år
tilbake, od Hudson Venture

7022/9966g 13711/16092d
492.6/69.1/35.6 ft

8.1978

People's Republic of Albania, Tirana,
od Arberia

Tatt på T/C med kjøpsopsjon av

2d MA 5ho/ha 787/720 gb GL - NV11.70
Ml6 8690 bhk 16.5 kn MAN

19

Shipping Shpresa shpk, Durres,
od Aulona

6.1997

Til opphugging, ankom Alang 8.6.97.

Hilmar Reksten, Bergen
12.1976

JWZB

AG Weser, Werk Seebeck,
Bremerhaven -957 k 10.69
Audun Reksten Rederi AS, Bergen

Kjøpt av Rederi-AS Trajan (Hilmar
Reksten), Bergen, omdøpt Gratian

7.1978

disp Johan Reksten

4.1982

Tildelt Hambros Bank Ltd, London, reg
på Rederi AS Trajan

4.1983

Til China Dismantled Vessels Trading

AS Johan Rekstens Rederi

Corp for opphugging, levert 20. april
1983, ankom Kaohsiung 28. april 1983.
58

mt TRAJAN LKDI

113778 brt 229000 tdw, 1090.0/149.6/87.5 ft
tankskip 5x3 ta
2 dt 32444 ahk Stal Laval-Götaverken, 16 knop
1.1973

AB Götaverken, Göteborg -834
k 3.1969, levert som Corona til SkibsAS Corona (H M Wrangell & Co AS),
Haugesund
Opplagt Kårstø 11.75-3.79

3.1979

Neste OY, Esboo/Naantali, for USD
10.25 mill, od Katkuru

40
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Selskapet ble etablert 22 april 1963 som AS Jens Gran Mowinckels Rederi med kapital
på 1 mill kroner. Det kom inn som medeier i tt Cpprian i 1965 og 50% av gamle Ha
drian i februar 1972. Våren 1973 ble også de to Churchill-tankerne kjøpt av selskapet.
I april 1974 skiftet selskapet navn til Johap Rekstens Rederi AS. Det ble bygget opp
en flåte i egen regi fra denne tid, men delvis tilbakeført til Hilmar Reksten. Selskapet
ble awiklet etter at Johan Reksten ble erklært personlig konkurs i 1982. Kombina
sjonsskipet Jorek Combiner ble året etter overlatt til Johan Reksten mot påhvilende
gjeld og registrert på selskapet Maritime Shipping AS.
ttCYPRIAN

se skip nr 34

ttHADRIAN

se skip nr 26

tt SIR WINSTON CHURCHILL

se skip nr 33

tt CLEMENTINE CHURCHILL

se skip nr 36

ttJOREK TRADER

LIYM

51396 g 99347d, 839.6/128.0/61.4 ft
2 dampturbiner, 20712 ahk, 15.5 knop
11.1966 Eriksbergs Mek Verkstads AB,
Göteborg -596 k
11.1963

Levert som Kollbryn til Odd Bergs
Tankrederi AS, Oslo

5.1969

Skadet ved eksplosjon 30.5.69 S av
Socotra på reise Lavera-Persiske
Gulf i ballast, to mann omkom.

11.1974

Opplagt i Bøvågen, Karmøy

3.1975

Kjøpt av Johan Reksten Rederi AS,
Bergen for USD 4.4 mill, od Jorek
Trader

4.1975

Flyttet til opplag i Onarheim

3.1978

Til opphugging, brøt opplag 22.4 1978,
passerte Suez 13.5, ankom Busan
-»

9.6.1978, opphugget av Kum Flo
:

Industry Co.
msJOREK COMBINERLDLX

.
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Komhinasjonsskipet Jorek Comhiner var tenkt å inngå i Associated Bulk Caxriexs, men ble en
Foto via Arne Sognnes
odde fugl i flåten.

66372 bit 114450 tdw, 245.3/38.74/22.16 m
Id oil-bulk-ore
M8 23200 bhk Cegielski-Sulzer
10,1976

Stocznia im Komuny Pariskiej, Gdynia
B525/1. K av indisk rederi, kontrakt
kjøpt sommeren 1973. Levert til Johan
Reksten Rederi AS, Bergen
Opplag Eidsvik 2.78-11.78

7.1978

Jorek Shipping Co AS (Johan
Reksten), Bergen

8.1983

Maritime Shipping AS (Johan
Reksten), Bergen

Thornhope Shipping Co Ltd
Hilmar Reksten fikk 27.9.1943 tillåtelse fra norske myndigheter til å overta Thornhope
Shipping Co Ltd, stiftet i 1924, gjennom «management shares». Det ble reaktivisert
i 1974 for å eie to obo-skip som ble satt inn i Associated Bulk Carriers (ABC), med
drift fra Houlder Bros i London.
Selskapet må ha blitt overtatt av Hambros Bank rundt 1976.1 1981 kjøpte det 75
prosent i managementselskapet Hudson Steamship Ltd, Brighton, fra Lars Krogh.
Thornhope var kjøper av Sir John Hambro i 1986.1 desember 1987 ble Thornhope og
Hudson Steamship solgt videre til Mosvold Shipping Co i Kristiansand.

4.1986

Alpha Oboship Ltd (Reksten

2.1988

Yeoman Navigation Corp (Kristian

mt SIR JOHN HUNTER

mt SIR ALEXANDER GLEN

Gerhard Jebsen Skipsrederi AS),

91178 brt 169.087 tdw, 294.19/44.28/18.44 m

91178 brt 169044 tdw, 294.19/44.28/18.44 m

Bergen, reg Monrovia, for USD
11.8 mill, od Arrow Combiner

1 d oil-bulk-ore 9 ho/ta
M8 30400 bhk B&W-Harland & Wolff

1 d oil-bulk-ore 9 ho/ta
M8 30400 bhk B&W-Harland & Wolff

KS Arrow Combiner (Kristian Gerhard

1.1975

4.1975

Management AS), Bergen/Monroivia

12.1988

Jebsen Skipsrederi AS), Bergen/NIS,
for USD 16.0 mill
9.1991

Fullbrook Maritime Corp, Monrovia,
for USD 10.9 mill, od Feax

9.1996

Til opphugging India, ankret utenfor

1977

Alang før 1. oktoner 1996.

Swan Hunter Shipbuilders Ltd,
Haverton Hills on Tees -54
Levert til Thornhope Shipping Co Ltd,

Levert til Thornhope Shipping Co Ltd,

London, drevet av Holder Bros & Co
Ltd.

London, drevet av Holder Bros & Co
Ltd.

Management under Denholm Ship

1977

Management Ltd, Glasgow

60653 brt 14450 tdw, 245.3/38.74/22.16 m
Id oil-bulk-ore

1979

1978

Opplagt Eidsvik 6. mars 1978-høst78
1984

Bermuda, od Nordic Challenger
8.1981

M8 23200 bhk Cegielski-Sulzer
6.1978

Norbulk Shipping Co Ltd, Hamilton

Management under Denholm Ship
Management Ltd, Glasgow

Opplagt Eidsvik 11. april 1978 til høst78
msJOREKCONTENDER

Swan Hunter Shipbuilders Ltd,
Haverton Hills on Tees -55

Management under Hudson
Steamship Co Ltd, Brighton

Cast Combination Carriers Ltd,

1985

Reg Hong Kong

Hamilton Bermuda, od Cast Kittiwake

1988

Reg Nassau Bahamas

Stocznia im Komuny Pariskiej, Gdynia
B525/2. K av indisk rederi, kontrakt

1983

Kona Shipholding Ltd, Hong Kong,
od Kona

1989

Rendova Navigation Co Ltd, Limassoi,
od Sir Alexander

kjøpt sommeren 1973
Kansellert våren 1978

1988

Eastern C Shipping Ltd, Hong Kong,
od El Caribe C

1989

Jo Sheng Marine Corp, Taipeh,
Taiwan, od Ocean Monarch

Skipet levert som Kutwo Venture

1989

til Starlite Carrier Inc (Wah Kwong
Shipping (Afgency) Co Ltd, Hong
1990

10.1979

Kong), Monrovia, for USD 11.5 mill
Cosmar Cia Naviera SA, Monrovia,

1991

9.1982

for USD 25.5 mill, od Isabella
od Alexandros F

5.1986

Eksplosjon 7. mai 1986 i rom 3, forlatt

5.1997

dagen etter i pos 12N-31.10W, på reise

Kapellen Shipping Ltd (Eurasia

1989

Edi Marine Carriers Ltd, Taipeh

Shipåping & Management Ltd,), Hong

1989

od Ocean Mandarin

Kong, od Sam Hunt

3.1994

Mistet roret 19. mars 1994 på reise

Jena Shipping Ltd (Veba Schiffahrts

fra Vancouvertil Sør-Korea med kull,

GmbH, Hamburg), Panama

tatt på slep til Samchonpo, losset.

Kykkos Navigation Co Ltd, Piraeus/
Limassoi, od Nafsika M
Ankom Chittagong for opphugging
27. mai 1997.

Tatt i arrest
10.1995

Til opphugging i China, sleptfra
Samchonpo 18. oktober 1995 til
Xinhui.

Ponta de Madeira-Dunkerque.
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Middelhavslinjen 1964
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Bengazi på vei over Biscapa.

i
I

Foto Ole Chr Eckholdt

En rundtur med Fred Olsens Bengazi
Av O/e Cfor. Eckholdt (ex Johansen)
Maskinistskolens 1. klasse var slutt i januar og jeg manglet noen måneder fartstid på å innløse sertifikatet
av 2. klasse. Hva var mere naturlig enn å ønske seg til Middelhavet?
Hyrekontoret anbefalte gamle Bengazi til en rundtur. Mandag 27. januar 1964 ble jeg påmønstret
som motormann og gikk ombord i Oslo.
M/S Bengazi, 3800 tdw, var levert fra Öresundvarvet i 1947. Skuta lå på Aker mek og
hadde gjennomgått en kakerlakk-gassing.
Dette holdt ien uke, så klekket det ut nye
generasjoner av disse små lugarvenner. En
vits ombord var at i kokkens fruktsuppe
var det vanskelig å skille mellom rosiner
og kakerlakker.
Maskintekniske installasjoner undersøkte
jeg ikke før påmønstring, og det ga noen
erfaringer som jeg kommer tilbake til.
Hovedmotoren var en Götaverken DM
520/900 VGS 8på 3500 IHK.
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Den 28. januar 1964 forlot vi Oslo og seilte
til Brevik for lasting av papir. Derfrå til
Sarpsborg og tilbake til Oslo.
1. februar avgang Oslo for Antwerpen.
5. februar avgang Antwerpen. 10. februar
passerte vi Gibraltar klokken 0800 og så
var vi i Middelhavet.
Bunkring i Algier før ankomst Pireus
15. februar.
Dette var mitt første møte med Pireus
og Athen. Nu er Athen og Pireus vokset
sammen til en by, men den gang var det
«farmer land» i mellom. Noen av oss tok
toget opp til Athen og besøkte Akropolis.

Som bilder viser var det «style» den gang.
Skjorte og slips samt frakk,
Der hvor alle ferjene går til øyene i dag
var det en masse fiske-tavernaer husker jeg.
, Kaien hvor vi lå ble senere benyttet
til opptak av den danske kultfilmen ss
«Martha» i 1967.
Tok et bilde av SS Stratheden (P&O)
som skulle inn for overhaling før salg. Et
meget kjent troppetransport skip.
Onsdag 19. februar ankomst Saloniki.
Dagen efter avgang for Istanbul. Fredag
21. februar har jeg skrevet følgende i
min dagbok:

i,,

På vei opp til Akropolis.

Foto Ole Chr Eckholdt

Bengazi under lasting, trolig i en middelhavshavn.

Ukjent fotograf

Klokken 08.00 inn i Dardanellene. Liten storm
med snøbyger. Nordavind og kalt som bare tusan.

Så sydover mot Alexandria (Egypt) hvor
vi ankom 25. februar. Her var det lasting
og lossing på gamlemåten og det tok tid.
Fikk sett litt av byen og palasset til kong
Faruk (som rømte i eksil til Italia). Husker
en lampe av gull og gull på alt WS-utstyr.
Neste stopp var Famagusta på Kypros.
Kun et døgn stopp den 4. mars. Har i et
tertid hørt at gamle «Bengazi» var en av
de siste båter som forlot Famagusta før
den greske intervensjonen senere på året.
Senere kom byen til å bli «ingenmanns
land» i den tyrkiske delen.

Det var enkle re
forhold i Piraeus
i 1964.
Ukjent fotograf

Ankom Beirut, Libanon, torsdag 5. mars.
Vakkert sommervær med snøfjell i
bakgrunnen. På en busstur dagen etter
fikk vi se at de har skitrekk også. Beirut
var den gang helt fantastisk med prome
naden og gullmarkedet mm.
I havna lå også det nye passasjerskipet
Leonaxåo Da Vind fra 1962. Et utrolig
vakkert syn sammenlignet med dagens
cruiseskip. Dette skipet ble bygget for å
avløse Andrea Doria som forliste i 1956.
Avgang søndag 8. mars og jeg hygger
meg akterut med Beirut i bakgrunnen.
Mandag 9. mars. Ankom Lattakia
(Syria) og avgang om kvelden.
Dagen etter kom vi til Limassol (Ky
pros) hvor det ble låstet appelsinkasser i
store mengder for London. Tok tid, og ved
besøk i land så vi de fantastiske strender.
SKIPET NR. 2 - 2012
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Vi snakket om at dette må være turistmål
i fremtiden... og det ble det. Endelig var
kassene ombord og vi gikk ut fredag 13.
mars med kurs for Algier og bunkring.
17. mars har jeg notert at vi møtte en
større tankbåt med navn Berge Bergesen
på 90 000 ton. Det ble diskutert heftig om
ikke max størrelse snart var nådd?
Ankom bunkring Algier 19. mars 04.00.
Ferdig og ut 07.00!
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Götaverken-motoren
Så til min erfaring med denne Götaverken
hovedmotor.
En episode står spikret fast i mitt
minne. Natt til fredag 20. mars var vi på
vei vestover i Gibraltarstredet i stampesjø
fra Atlanteren. Så røk festeanordningen
på en av sleidene som regulerte spyle
luften og som var montert inne i spyle
beltet. Full stopp i 4,5 timer liggende på
tvers i stredet og med konstant rulling.
Jeg var den heldige «vinner» av denne
bokstavlige møkkajobben.
Det pussige er at denne episoden er
detaljbeskrevet av chiefen, Rolf K. Kris
tensen i sitt innlegg om Götaverken mo
torene (Skipet nr 3. - 2001, side 29). Det er
min innsats som er beskrevet med chiefen
stående på mellomrista med dårlig tid.
Jeg tillåter meg derfor å sitere fra
denne artikkel som beskriver hva vi slet
med denne natta:

Den italienske Leonardo di Vind (33.340 tdw, bpgget 1960) ble påtruffet i Beirut;
et vidunderlig vakkert skip.

- J-|-, ||,|. '- -W^z

Forfatteren en stille stund på akterdekket; Beirut i bakgrunnen.
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Lett stemning i maskinrommet.
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Alle foto Ole Chr Eckholdt

Etter flere stopp i sjøen, på Lakene og TO! ganger
drift for vestavær og vind inn gjennom Gibraltar
stredet i løpet av 4 timer på utgående tur, hadde
jeg fått nok.
Midt oppe i frustrasjonen over alle ufrivillige
maskinstopp, var det bokstavelig talt en varm og
plundrete drittjobb.
Den som har ligget sånn med hode, armer og
overkropp inne i varmt, helsvart, oljeglinsende
GV-spylebelte (alle spylebelter er slik) med hen
dene i «tryllekunstnergrep» på verktøyet for å
gjøre jobben i lysskinnet fra gasstett arbeids
lampe, vet hva det dreier seg om.
Samtidig er ryggtavla som «toppen av en
kasteparabel» med lukekarmen gnagende i
nedre ribbein foran, kamakselen trykkende
mot Solar Plexus og føttene i militær ålestilling
på mellomrista!

Linjeskipet Bengazi.
Foto Alex Duncan

Ta med i samme slengen at skuta ligger tvers
i sjøen med plenty slingring, samt at denne «prosessen» gjentar seg alt for ofte. Da bør den mest
tålmodige «maskinistsjel» legge bodet i bløt for
a finne «The Final Solution».
Vel, det gikk bra, og vi kom oss ut i Atlantern og videre opp i gjennom Biscaya
i litt ruskevær, men som gav et par fine
bildemotiver.

_
Fin driv over Biscaya, på vei hjem.

Onsdag 25. mars til kai i Indian Dock London. Et påskebesøk i «Kjerka» hørte
med 0g vaflene smakte som vanlig himmelsk(!). Etterpå en ørliten (hm) øl i «sakristiet» som var den lokale pub over gata.
Skjærtorsdag 26. mars avgang London
for kun å tusle over kanalen til Dunkerque.
Så var det over Nordsjøen ien forferdelig stampesjø som brakte oss sakte mot
Oslo i 3 knops fart.

•

Jj i
/yjt.

Tirsdag 31. mars til Oslo klokken 12.30
og avmønstret klokken 15.00.
Jeg regner med at mange kjenner seg
igjen, for Middelshavslinjene var jo populære fartsområder den gang. I løpet av to
måneder var vi innom ti land. Som mye
annet er også dette blitt historie, men
når jeg nu sitter og skriver kjenner jeg
et stikk av savn.

1 w.
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Foto Ole Chr Eckholdt
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Av Harald Lorentzen

På jobb i Karibien
Scanride i karibiske farvann.
TFoto via Per Bakke

I mai 1969 reiste jeg til Karibien for å føre hydrofoilbåter, forteller
pensjonert skipsfører Per Bakke.
Det var et samarbeid mellom det norske selskapet Scanstar og det
amerikanske selskapet Virgin Islands Hydrolines, som skulle starte
opp med turistruter. Det startet på Trinidad, med to russiskbygde
hydrofoilbåter som amerikanerne hadde skaffet. Men båtene viste
seg å være meget dårlig bygde, av dårlig kvalitet og helt uegnet til
dette farvannet.

Den var av typen PT-150, 37,90 meter
lang, 16,10 meter bred og stakk 2,60
meter dypgående. Kjempen var utstyrt
med 2 x 12 cylindret Mercedes-Maybach
dieselmotoren
Den var egentlig kontrahert for Göte
borg-Fredrikshamnlinjen og skulle ta 250
passasjeren I februar 1968 var det klart
for prøvetur for de svenske kjøperne, men
skuffelsen var stor da båten ikke klarte å
oppfylle spesifikasjonskravet på 38 knop.
Den 25. februar 1968 måtte verkstedet ta
tilbake nybygget sitt. Sessanlinjen var nok
allikevel delvis fornøyd for de tilbakechar
tret båten for sommersesongen 1968 for
ruten Göteborg-Frederikshavn. Denne
somrneren trafikkerte hydrofoilbåten
med navnet «Expressan» i våre farvann.
I 1969 ble fartøyet registrert i norsk
skipsregister med navnet «HF 15» (byg
genummeret fra Westermoen). Samme år
ble den så solgt til KS Scanstar Hydroli
ner & Co, Oslo og omdøpt «Hydroliner».
Den 7. oktober 1969 fikk den navnet
«Scanride».

Et turbulent halvår
Kaptein Bakke fortsetter;
Dette resulterte i uenigheter og problemer
mellom de to selskapene og samarbeidet
ble avviklet i løpet av somrneren 1969.
Virgin Islands Hydrolines måtte også
innstille driften med de russiske båtene,
«Kometa» og «Raketa», da de ikke fikk
seilingstillatelse fra Coast Guarden.
Det norske selskapet ble reorganisert
med tre norske interessenter med navnet
KS Scanstar Hydrolines & Co, registrert i
Oslo. De hadde allerede bestilt den gang
verdens største hydrofoil «Hydrolines»,
senere omdøpt til «Scanride», som var på
vei fra Mandal til Puerto Rico.

Kjempen blir bygget
Vi må nå 1Vi år tilbake i tid. Byggenum
mer 15 ved Westermoen Hydrofoil AS i
Mandal tok form og i februar 1968 var
giganten av en hydrofoilbåt leveringsklar.

UERTO RICO

Vi var med på slep av «Kometa» fra Trinidad til
St. Thomas. Etter noen småturer derfrå hadde vi
ikke mer med den båten å gjøre.» Scanride» kom
direkte til San Juan, Puerto Rico, og hadde fast
base der resten av tiden.
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Scanrides fartsområde mellom San Juan og
Charlotte Amalie
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Scanxide under prøvekjøring.
-Vi gikk i daglig rute mellom San Juan og
taxfree-paradiset Charlotte Amalie på St. Thomas,
to og en halv times tur med «Scanride». Med eget
innsjekkingsrom på kaien hvor man løste billetter og hvor det norske flagget vaiet sammen med
det amerikanske og puertoricanske. Basesjef og
rederiets representant var Tore Staff.
,
.
asesje en unne orte el et intervju me
The Daily News at det hadde kostet det
firmaet han representerte rundt 2 millioner dollar å anskaffe Og frakte «Scanride»
over til sitt nye farvann. Her skulle båtens

Foto fra Helmer Staubo & Co

Så satte vi i gang, mannskapet besto av
skipper, styrmann, telegrafist, maskinist og to
matroser samt purser. Matrosene var lokale
gutter, mens de fleste offiserene var norske. Vi
var to mannskap som delte på kjøringen. Den
andre skipperen var Harry Bentsen som kom
fra Westermoen i Mandal.
Siden vi gikk under norsk flagg og gikk i
utenriksfart var kravet at vi hadde full radiostasjon om bord, derfor måtte vi ha egen telegrafist.
Det ye en meget turbulent vinter. Maskinene
var problemet, de ble så varme at glasset på
instrumentene nede i maskinrommet smeltet.
Turboladerne var det stadig krøll med og nye

kom nesten hver uke fra Tyskland med fly.
Vi kjørte noen dager og lå og reparerte noen
dager.
Hver måned måtte vi en tur over til Tortola
som var engelsk koloni. Vi kjørte dit med «Scan
ride», la oss ute på reden og jeg tok lettbåten og
medbrakte alle passene våre og kjørte inn til
byen. Der fikk vi stemplet passene, reiste tilbake
og kunne seile en ny måned i farten vår.
En dag vi kom til Charlotte Amalie ville ikke
den ene maskinen noe mer. Der var det ikke mu
lig åfå den reparert, så da ble det å seile tilbake
til San Juan, Puerto Rico med én maskin, en tur
som tok hele natten.

to Mercedes dieselmaskiner på hver 4000
Bhk gi båten en servicefart på 33 knop og
med en toppfart på hele 41 knop.
Vi lar kaptein Bakke fortsette fortellingen:
- Etter at «Scanride» var kommet skulle vi få
passasjersertifikat før vi kunne begynne rute
farten. Vi bar sandsekker en hel dag i varmen
og plasserte disse i setene som passasjerer. Det
ble ingen suksess, vi kom aldri opp på foilene
med full last og det ble derfor et redusert pas
sasjersertifikat vi fikk.

Mannskapet: Kaptein Per Bakke, Liv Bakke,
en lokal puertorikansk stewardess oq plassjef
Fra avisen Guardian oktober 1969
Tore Staff.
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Yes, H/S SCANRIDE.Jt’s great!
Ask Your Travel Agent To Arrange One Of These Trips For You
ONE DAY MINI—CRUISE
Leave San Juan at 8:30 AM, arrive St. Thomas 11:00 AM, transfer to shopping
district and have six and one half hours on your own, or ask your travel agent
to arrange one of the many sight-seeing tours available for you.
Leave St. Thomas 5:30 PM arriving San Juan 8:00 PM, or leave San Juan at
2:30 PM and stay the night in St. Thomas, returning the next day with
"The Great Hydrofoil".
MINI—CRUISE / AIRHOP
Take the H/S "Scanride" one way. Ask your travel agent to arrange air
transportation the other way and to book the tours in St. Thomas which might
interest you.
SEA-LOVERS MINI-CRUISE
Leave San Juan at 8:30 AM and return at 2:00 PM, or leave at 2:30 PM,
— fellow
....ow go<x
.
..nge
returning 8:00 PM. As a courtesy to our
qood sailors, we-will
arrange
our tax'
buto be delivered at thp ier dur : ‘
nur
tpln

yo
,-free -.uys to be delivered at the pier durina the haH-hour stop in
St. Thomas!

Get your travel agent to get you going!
Schedules (starting October 20, 1969) all wøekdays, except Sundays, when
open for charters. Please inquire for rates.
FLIGHTNO.
101
102
103
104

DEPARTURE
San Juan
8:30
St. Thomas
11:30
San Juan
2:30
St. Thomas
5:30

AM
AM
PM
PM

ARRIVAL
St. Thomas
11:00 AM
San Juan
2:00 PM
St. Thomas
5:00 PM
San Juan
8:00 PM

From October 20 to October 25 only flights 101 and 104 open.

Scanstar leaves on time. Please be on board 15 minutes before departure.
FARK One Woy
Round Trip
Childten under S
Children 5 to 12

$12.00 (including $1.00 tax)
$24.00 (including $2.00 tax)
Free, when accompanied by parents.
Half price, when accompanied by parents

For your convenience the price includes transit to shopping district in St. Thomas. The buses leave town center in
St. Thomas 30 minutes before vesseFs departure.

—.FTJ
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,
406 Ponce de Leon Ave., Puerto de Tierro
San Juan Terminal. Pier 5. T«l. 725-4'560

Safety Information
H/S "Scanride” is registered in Norway and mcets
International Safety Standards for new ships developed in 1960 and meets the 1966 fire safety
requirements.

L

Ruteplan for 1969.

Det var også andre problemer å hanskes med.
Aktervingene på hver side var gjennomboret med
en mengde hull, disse vingene skulle virke dempende ved slingring i sjøgang, men på grunn av
det varme »annet ble de fort gjengrodde ogbäten
e vans
o e unna
slingring
1 sjøgang.
Det vareigä
langt lettere
a drive
de mindre
batene.

Hvordan gikk det nå med verdens største
hydrofoilbåt?
i mai 1970 ble den omdøpt til «Norfoil»
0g j 1977 ble den solgt til Johs Presthus
Rederj Ag ; gergen (Samme rederi kjøpte
L 0 jsosterskip,
TT
r-i, 1. bygget ved Westermoen

på Bahamas. Ruten ble imidlertid lagt
ned da båten hadde mye dårlig vær på
ruten. Så i 1980 ble hydrofoilen lagt opp
på land i Fort Lauderdale. 11984 solgt til
Royal Hydrofoil S.A i Springfield Massa
chusetts
fortsatt
TO . , . men
„
,
1 lä den trygt
° på land.1

Et annet selskap, ant. Italiensk, Golden Arrow
Corporation drev en PT 50 hydrofoilbåt som het
«Sun Arrow» og den gikk som en klokke der nede.
Den begynte farten i februar 1969.
Og var det ikke tekniske problemer, så var
det menneskelig svikt. Etter at vi var hjemme i
Norge igjen, gikk italieneren på feil side av en
stake og havnet på en banke og rev av foilene,
da ble også den ruten innstilt.
I mars 1970 var det slutt, vi fikk to mäneders
hyre og så reiste vi hjem til Norge.
.
.
Seiv gikk) eg og slang denne sommeren men
fra september fikk jeg arbeid iAS NesoddenBundefjord Dampskipsselskap, men det er en
annen historie,

Hydrofoil AS).
11972 ble bäten omdoP l 1,1 «Prmce Of
The Waves>> og for Gigant Foil satt inn i
ruten Malmö-Köpenhavn. To år senere
ble den charteret til Öresundsbolaget
AB i Malmö men fortsatte i samme rute.
I sesongene 1975-76 var det atter Gigant Foil som disponerte båten i denne
ruten over Öresund.
Oppunder jul 1977 ble det salg til KS
AC T .
..
iTT j r-i
AS International Hydrofoil Operation
. _
. .,
„
1 Ber8en SOm V3r 61 samarb«<l mellom
Posthus Og Oddmund Grundstad.
I juni 1979 finner vi den eiet av Royal
Hydrofoil SA, registrert i Panama, og
med nytt navn «Prince of Niagara». Den
gikk nå i rute Fort Lauderdale-Freeport

Na ble baten degradert og ombygget t.l
en ordinær passasjerbåt. Foilene tatt bort,
maskinene byttet og farten redusert til 12
knop. Den fikk nå 33 lugarer.
En gang på 1990-tallet solgt til Arrise
cudo inc. i Panama og det siste man vet om
den tidligere verdens største hydrofoilbåt
er fra 2002 da den lå opplagt på land i
Freeport på Bahamas.

avslutter den nå 80 år gamle hydrofoilskipperen.
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K.lder:
- Wikipedia
Dagbladet 1968
The Daily News October 29,1969
www- Fakta Om Fartyg
Inter,i “ med Per Bakke

Av Tore Kristoffersen

Skogøy tilbake til Ofoten
Etter å ha ligget i Tapperströms
kanal i Ekerö kommun ved
Stockholm, der fartøyet fristet
en ynkelig tilværelse halvveis
nedsunket på «skeiva», kom
«Gamle Skogøy» fredag 17.
februar 2012 endelig tilbake
der den tidligere hørte hjemme
- i Ofoten!
.V ikr

Lokalruteskipet ble da fortøyd til kai
i Kjeldebotn i Ofoten. Der skal skipet
rengjøres før et omfattende restaure
ringsarbeid starten
Narvikavisen Fremover kunne fortelle
i november 2009 at «Seaside» ex. «Skogøy»
kunne ende opp som spiker. Denne ny
heten fikk mange til å reagere, det var
for galt at dette populære og folkekjære
fartøyet skulle opphugges var ordlyden.
Som folge av dette ble det ytret ønske
om å etablere ei förening som kunne ta
på seg oppgaven med åse om fartøyet
kunne berges.
Den 4. mai 2010 ble föreningen «Skogøys venner» stiftet med det formål å
berge ruteskipet fra å ende som spiker,
noe som skjedde i siste liten etter en hard
og strevsom innsats. Föreningen overtok
fartøyet 12. desember 2011. Etter klargjøring startet også slepet tilbake til Norge to
dager senere ved hjelp av taubåten «Hans

, ./v*

. -yy--.7.,
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Skogøy som den ligger ved kai i Kjeldebotn, foto 27.april 2012 av Kurt Frostad. Senere er
styrbord side malt svart.

Oskar». Ved Bredalsholmen i Kristiansand
ble fartøyet lagt på vent for videre slep
22. desember.
Föreningen fikk hjelp av kystvakten,
som med KV «Barentshav» fortsatte slepingen nordover 11. februar 2012. Slepet
gikk forholdsvis greit langs kysten, men et
par ganger røk sleperen, men dette fikset
besetningen om bord kystvaktskipet.
Formannen i föreningen «Skogøys
venner», Håvar Gabrielsen, fulgte med
på turen nordover sammen med en annen kollega, var dypt rørt da de endelig
kunne fortøye «Gamle Skogøy» til kai

t vvv-./-.-.

i Kjeldebotn. For ham var dette en stor
dag.
Det er mange andre med som jublet
og gledet seg over at fartøyet var tilbake
og reddet fra opphugging. Nå skal det
renses for smuss og skitt, ting skal tas
vare på og registreres. Etter hvert starter
en omfattende og krevende restaurering,
Föreningen har gitt seg fem år på åfå
«Gamle Skogøy» tilbake til det den en
gang var.
Skogøy ble bygget i 1953 i Drammen for
Ofotens Dampskibsselskap for ruten
Narvik - Lødingen - Svolvær, samt Vester
ålsruten (også kalt «Hinnøy rundt»). Den
var konstruert av Kaare Haug, som også
var teknisk direktør i Amerikalinjen, og
Skogøys profil minner sterkt om Oslo
fjords. 1 1983 ble skipet solgt til Sverige
hvor det fikk en skiftende tilværelse og
til slutt sank i nærheten av Stockholm.
Prosjektet har fått støtte fra Riks
antikvaren ved siden av betydelig lokal
oppfølging. Dessuten egen Facebook-side
og hjemmeside på www.skogøysvenner.
no som gir nærmere informasjon om
prosjektet.

Skogøyfm 1953 i sin ungdom under lasting
i Narvik.
Foto C Knudsen
SKIPET NR. 2 - 2012
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Motorbåt Generalen
Sender en liten historie som kanskje kan
oppklare noen spørsmål vedrørende et
bilde av motorbåten «Generalen» fra
Sagvåg i Skipet nr. 4, 2011.
Jeg har et minne fra 80-tallet en gang,
på båttur til Nevhmghavn,der det lå en
stolt motorkrysser med navn ShowBoat.
Jeg fortake en båtinteressert kollega om
denne båten hvorpå han lyste opp og sa
at: Den har jeg bygget model av.
En del år senere så jeg tilfeldigvis båten
til salgs og bestemte meg for å ta en titt på
nært hold. Snakket med eieren som var
skipsreder Dagfin Henriksen om båten og
at jeg gjerne ville ta en tur og se på den.
Den bar preg av lite vedlikehold siden for
rige gang jeg hadde sett den. Overbygget
som opprinnelig var i mahogny var kledd
med furu og malt hvitt og det var satt tak
over styrhus og dekksalong. Jeg skjønte
fort at denne båten trengte en ildsjel til
eier og at det ikke var meg.
Jeg har alltid etterpå lurt på hvor den
har tatt veien. Ryktene sa at den befant
seg på Vestlandet et sted, Bømlo eller
Stord, ble nevnt og at eieren var en Nils
Agasøster. Jeg ringte min tidligere kollega
og spurte om han viste noe. Han hadde
sett bildet i Skipet, og syntes det var noe
kjent med båten på bildet. Lite minner
om ShowBoat jeg så på 80-tallet, men
det ser dessverre ut til at det kan være
samme båt. Legger ved et bilde av båten
sånn den en gang så ut.
Under tidligere nevnte samtale med
Dagfin Henriksen fikk jeg opplyst at bå
ten opprinnelig var en patruliebåt tegnet
av Luruholmen, bygget i Oslo-området
på 30-tallet og at den ble beslaglagt av
tyskerne under krigen. Henriksen kjøpte
båten etter krigen og fikk bygget den om
til lystbåt. Båten var ifølge Henriksen på
63 fot. Håper dette kan bidra til at noen
tar tak.
Jon-Fridthjof Dokken
Tønsberg
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Motorbåten Generalen har en fortid som Showboat, skriver Jon-FridthjofDokken. Er det noen
som kan rapportere om de senere år? For dem som er interessert i fartøper av denne tppe
anbefales nettstedene www.furuholmen.com (Furuholmen Motor Yacht Club) og www.cmb.no.
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Ålesund politi kammer

Ålesund, den..
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En hergenser ifremmed havn, Westfal-Larsens Porsanger (7365 tdw), bygget i 1918på
Canadian Vickers Ltd i Montreal. Høsten 1953 ble den solgt til IS Oretrade (Torvald
Klaveness), Oslo, og fikk navnet Orkla. Året etter gikk den til Ole T Flakke og ble
Kristiansunds største skip. Den grunnstøtte 27 januar 1957 nær Buholmråsafyrpå
vei fra Narvik til Middlesbrough og brakk i to neste dag.
Foto Paul Dybfest via Helmer Dybfest
r

Fra Porsanger
Det dukker stadig opp papirer fra WestfalLarsen hos meg. Jeg har familie som
«rydder» i skuffer og skap og sitter med
overtidsboken til min bestefar. Han
mønstret på «Porsanger» i Bergen 25.
februar 1940.

NSS

Fotosamling

Fryseskip fra NSS Nyström- og Freiholtzsamlingen.
Standardformat v 1 fra nå av være 13 xl lem med hvit kant.

Frisene er:

Her er ruten
25/2
Bergen sjøklaring.
4/3
Swansea fortøyning
5/3
«
klargjøring til lasting.
6/3
«
forhaling.
7/3
«
forhaling.
8/3
«
forhaling.
11/3
«
forhaling sjøklaring
25/3
Oslo
arbeid på dekk
7/4
Aalesund fortøyning.
Proviant om bord.
Han mønstret av etter bombingen av
båten. Se vedlagte matseddel fra Politiet.
Porsanger lå 9. april 1940 i Ålesund klar
til å avgå til Canada, men ble oppholdt på
havnen. Dagene 20.-22. april ble skipet
utsatt for tyske flyangrep og påført store
skader. Det ble senere samme år slept til
Laksevåg og liggende opplagt der i skadet
stand gjennom hele krigen.
Arne Tvedt
Tysnes

Format

Pris medlem

Pris ikke-medlem

1 1x13 cm

NOK 10

NOK 15

1 1 xl 6 cm

NOK 13

NOK 18

13x18 cm

NOK 15

NOK 20

Porto kommer i tillegg

Argo

1942

Argo

1943

Balao
Banadero

1940

Norfrost

1936

Frigora

1959

Normandie

1965

1952

Fryser Duo

1972

North Isle

1964

1953

Golar Ragni

1972

Pacific Express

1940

Bemar

1951

lee Princess

1957

Prince Reefer

1950

Bjørgstein

1956

Jofrigo

1966

Ringdrude

1949

Caribia

1953

Karitind

1956

Ringvilde

1950

Cool Baby

1942

Kolåstind

1949

Snefjord

1964

Cygnus King

1956

Lorena

1957

Thermo

1944

Dalheim

1957

Lorena Horn

1967

Zero

1943

Fandango

Bestilling sendes fil:
TERJE

NILSEN

Sverdrups gate 33, leil B201,
4007 STAVANGER
epost: fnil4@broadpark.no
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Generalforsamling Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Generalförsamlingen ble avholdt søndag 8. juni 2012 på
Farsund Fjordhotell med 34 medlemmer til stede, samt tre
gjester fra Sverige.
Møtet ble satt kl 10.03 av formann Terje Nilsen ønsket vel
kommen og foretok den formelle konstituering. Svein Bøgwald
ble valgt til møteleder og Dag Bakka jr til referent. Alf Johan
Kristiansen og Bjørn Tandberg ble valgt til å underskrive
protokollen.
Sekretær Svein Bøgwald gikk gjennom årsberetning,
aktivitet og medlemsutvikling. Det ble reist spørsmål i for
bindelse med underskuddet for årsmøtet i Haugesund, noe
styret sterkt beklager. Årsberetningen godkjent.
Årsregnskapet for 2011 viser totale inntekter på NOK
733.000. Største utgiftspost er trykking og distribusjon av
«Skipet», samt underskudd fra årsmøtet 2010. Driftsre
sultatet kom ut på 366.466 og ordinært resultat på 50.925.
Regnskapet godkjent.
Det bør bygges opp en sentralt e-mail register for medlem
mene, noe som vil kunne gjøre informasjonsflyten rimeligere.
Referat og regnskap for hovedforening og lokalföreningen bør
legges ut på nettet.
Valgkomiteen hadde i stor grad innstilt på gjenvalg, og Terje
Nilsen ble gjenvalgt som formann og Dag Bakka jr som redaktør.
Ragnar Iversen ble valgt til vararepresentant til A/U.
Styret består etter dette av:
Formann:
Tei
Terje Nilsen
(valgt for 2 år)
Nestformann/sekretær:
Økonomiansvarlig;
Redaktør:
NSS Østlandet:

Svein Bøgwald
Leif Nordeide
Dag Bakka jr
Einar Onsøien

NSS Lister & Mandal:

Arnt Ivar Bjørneli

NSS Sør-Rogaland:

Jan Wold

NSS Haugarland:
NSS Hordaland:

Alf Johan Kristiansen
Leifjønsson

Nordvest Skipshistorisk:
NSS Nordmøre:

Magne Hungnes
Thor Olav Olsen

(ikke på valg)
(ikke på valg)
(valgt for 2 år)

Generalförsamlingen tar de mottatte innstillinger til hovedstyre
medlemmene med personlige vararepresentanter til etter
retning. De enkelte lokalföreningens innstillinger vedlegges
generalforsamlingsprotokollen.
Valgkomiteens ble gjenvalgt. Et benkeforslag om å utvide
valgkomiteen med en representant for ett år ble vedtatt med
26 mot 8 stemmer. Bjørgvin Revisjon AS valgt som revisor.
Styrets forslag om å opprettholde kontingenten på NOK 400
ble vedtatt.
Styrets forslag til budsjett vedtatt med følgende tilføyelse:
Den budsjetterte post på 10.000 til redaktør endres til redak
sjonskostnader på 50.000.
Det ble reist spørsmål fra salen om mulighetene for å søke
offentlige tilskudd. Det fremkom ideer og kommentaren
Under innkomne forslag til Generalförsamlingen forelå et for
slag fra NSS Østlandet om endring av styresammensetningen.
Generalförsamlingen gav styret i oppgave å utarbeide forslag
til ny styreorganisering og en viss forenkling av statuttene.
Prosessen bør gjennomføres på en økonomisk rimelig måte.
Det utarbeidete forslag må sendes ut i god tid før general
församlingen 2013 slik at lokalforeningene kan behandle det.
Samlepermer. Föreningen bestiller 500 ex, inkl de ca 450
som er bestilt av medlemmene.
Föreningens hjemmeside fungerer ikke som den bør. Det
fremkom bred enighet om å ta redaksjonell ledelse av www.
skipet.no og å få til integrasjon med www.skipshistorie.net og
www.skipshistorisk.no (NSS Nordmøre).

Den formelle del av generalförsamlingen hevet kl 11.30.

Dag Bakka jr
referent

Registrering av e-post-adresser
Generalförsamlingen oppfordrer alle medlemmer til å melde sin e-post-adresse til medlemsregisteret. Dette vil gjøre det lettere å
kommunisere med medlemmene, gi informasjon, møteinnkallinger, påminnelser m.v., samtidig som det også kan gjøre det mulig å
utvikle nye medlemstilbud. Detter registeret vil ikke bli tilgjengelig for andre enn for föreningens tillitsvalgte.
Vær vennlig å meld inn din navn og e-post-adresse til redaktøren på dbakka@online.no
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Nye medlemmer 13.02.2012 - 04.06.2012.
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098

NM
S
NM
NM
NM
B
NM
NM
NM
NM
0
B
NM
S
NM
0
NM
NM
0
NM
B

Asbjørn H. Horsdal
Arne F. Lillevik
Per Oanæs
Gunnar Gundersen
Trygve Bondhus
Sverre S. Hanaset
Christian Reed-Larsen
Gunnar Vinje
Finn V. Waagene
Kåre B. Fure
John H. Kvalshaug
Thor Solvang
Elin Jahre
Steinar 0. Eide
Mads Blåsternes
Anita S. Breivik
Kjell M. Olsen
Gudmund J. Bratrud
Sverre Johansen
Helge Rishatt
Svein O. Ottesen
Arnfinn Føreland
Eivind Aase
Bernt A. Abildsø
Per Kvalvik
Bernt R. Petersen

Thalleveien 13, leil.401
Jonsokkollen 5
Sørflåtveien 34
Kongsveien 45
Garnveien 12 D
Sunndalsvegen 29
Nordbøveien 9
Måseveien 20
Naustveien 18
Vardeveien 6
Skippergata 13
Sagaveien 5
Nordlysveien 10
Øvre Foldrøyvegen 21
Hauggata 24 B
Askjebakken 11
Postboks 405
Bullsgate 11
Været 4
Nergata 14
Rysstad
Storskarven 85
Bogstadveien 53 A
Kvalvikveien 88
Nykirkeallmenningen 23

8076
6518
4018
6524
6515
6600
5009
6514
6985
6518
6530
6507
3274
8400
5428
6509
4156
6501
3110
8320
6516
4748
6514
0366
6522
5005

BODØ
KRISTIANSUND
STAVANGER
FREI
KRISTIANSUND
SUNNDALSØRA
BERGEN
KRISTIANSUND
ATLØY
KRISTIANSUND
AVERØY
KRISTIANSUND
LARVIK
SORTLAND
FOLDRØYHAMN
KRISTIANSUND
MOSTERØY
KRISTIANSUND
TØNSBERG
SKROVA
KRISTIANSUND
RYSSTAD
KRISTIANSUND
OSLO
FREI
BERGEN

Dødsfall:
1354 H
812 H

Gunnar Clementsen
Finn Nistad

4291 KOPERVIK
5501 HAUGESUND

Nils F. Andersson

SE-456 22 STRØMSTAD
5428 FOLLESØ
0118 OSLO
4900 TVEDESTRAND
4291 KOPERVIK
6899 BALESTRAND
8643 BJERKA
3902 PORSGRUNN
6507 KRISTIANSUND
4843 ARENDAL
5365 TURØY

Utmeldinger:
SE2048
2712 B
1678 0
1539
2031
2047
2823
1115 0
2972 NM
2888
3027 B

Karl T. Bjørkelund
Eidsiva Rederi ASA
Eberhard Guenther
Odd Habbestad
Hjalmar Karlsen
Oddbjørn Nesengmo
Porsgrunn Historielag
Nils-Kåre Sagvik
Jan Sælsbråten
Øyvind H. Turøy

I

m

Adresse-endringer:
2708
2729
828
511
2705
1716
2653
1104
1926
2012
2482
2617
255
860
1591
2589
29
2774
2674
132
1995
2539
2839
2233
2282
1636
1830

0
H
H
0
B
B
B
H
B
S
H
0
H
0
H
B

0
S
0
NM
H
H

Anders B. Aaby
Olav Aag
Kjell L. Andfindsen
Per E. Andresen
Alfred Berge
Gustav Breivik
Johan Brigtsen
Kristian E. Frøyland
Leif Gundersen

ukjent adresse
Bildøyvegen 19
Martin Nielsens gate 48
Rosen krantz gate 7
Nordnesgate 35
Maritastykket 5
ukjent adresse
Frøvik

Roger Kristiansen
Lars Matre
Leif K. Nordeide
Cato J. Normann

Damsgårdslunden 7
Finnsetervegen 41
Hellandsvegen 100
Djupaskarsveien 86
Postboks 8114 Dep
Kallevikvegen 29
Bergfrueveien 4 E
Østbø
Postboks 290 Nesttun
Bellevue 12

Øyvind T. Olsen
Einar 0. Onsøien

Stokkanvegen 214
Grenneslinna 22 A

Audun Ringhus
Anette Røberg
Ingar B. Tangen
Bernt A. Tostrup
John B. Ulseth
Eivind Vestvik
Per Vestvik

Surgravvegen 20
Mehusveien 36
Lønn

Vegar A. Hansen
Jon T. Helland
Ola Johannesen
Per K. Johansen
Sven A. Kallevik

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

Dunihagen Allé 13 A
Reithalsen 14
Hiljesbrekko 4
Hiljesbrekko 20
(e-mail: leif@nordeide.net)

5353
5529
0159
5005
5730

STRAUME
HAUGESUND
OSLO
BERGEN
ULVIK

5574 SKJOLD
5162 LAKSEVÅG
9100 KVALØYSLETTA
4150 RENNESØY
5521 HAUGESUND
0032 OSLO
5563 FØRRESFJORDEN
1663 ROLVSØY
5585 SANDEID
5853 BERGEN
4842 ARENDAL
7670 INDERØY
3090 HOF
3890 VINJE
4150 RENNESØY
8412 VESTBYGD
3070 SANDE
6525 FREI
5551AUKLANDSHAMN
5551 AUKLANDSHAMN
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Hordaland Fylkeskommune har lyst ut
snøggbåtanbud i Hordaland.
Rutepakke 1, Snøggbåtrute Sunnhordland-Austevoli-Bergen omfattar 3 fartøy
2 fartøy, bygd etter 2009, fart 35 knop,
240 pass., 4 motoranlegg. Reserve: 35
knop, 180 pass.
-1 fartøy, bygd etter 2009, fart 35 knop,
147 pass. Reserve: 33knop, 97 pass.
Endret rutetabell iht. dagens ruter.
1 fartøy, lokalt Austevoll (Bekkjarvik-ruta)
Bygd etter 2009, fart 19,9 knop, 47
pass./2 biler.
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Hernar: Enskrogsbåt bygd etter 2006,
fart 19.9 knop, 47 pass. /10 tonn last.
Rutepakke 3, Snøggbåtrute RosendalBergen, Turistrute Hardanger, Snøggbåt
Rekstern-Våge-Os
Rosendalruta: Båt bygd etter 2009, fart
35 knop, 147 pass.
Turistrute Hardanger: Båt bygd 2006,
fart 28 knop, 112 pass.
Snøggbåt Rekstern-Våge-Os: Enskrogsbåt bygd etter 2006, fart 28 knop, 47 pass.
Oppstart: 01.01.2013
Oppstart er 01.01.2014

v“-"

Krav til fartøy er utformet slik at dagens
båter kan gå, alder skal ikke overstige 25
år i løpet av anbudsperioden 01.10.201430.09.2024. For NEXI og II er det lyst ut
to alternativ, ett med og ett uten godsførende båt.
I anbudspakken inngår krav til to
reservebåter.
Troms Fylkestrafikk fkf har utsatt opp
start av anbudet til 01.02.2014. Se ellers
Skipet 1/2012.

Rutepakke 4, Nøstet-Kleppestø utlpses
senere og har oppstart 01.012015
Nordland Fylkeskommune har lyst ut
følgende anbud:

Rutepakke 2, Båtrute Espevær og Hernar
Espevær: Enskrogsbåt bygd etter 2009,
fart 19.9 knop, 47 pass. / 2 biler

NEXI, Bodø-Sandnessjøen t/r.
NEX 11, Bodø-Svolvær t/r
Bodø-Væran t/r
Bodø-Ytre Gildeskål t/r
Bodø-Helnessund

SKIPET NR. 2 - 2012
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Foto Geir Svendsen

Rutepakke 5, Snøggbåtrute KnarvikFrekhaug-Bergen
1 fartøy, bygd etter 2006, fart 28 knop,
180 pass.
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Polarlps i Raftsundet i juni.
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Salten Cruise AS i Bodø vant anbudet for
Øksnes-Vestbygd fra 01.02.2012. Inntil
nybygget fra GS Marine i Gursken er
klart til sommeren, seiler «Nordic Star»
ex. «Steigfart».

RØKESALONGEN
Fra sjøsetningen av Fjordlines
nye Stavangerfjord i Gdansk

UmTIrwTrWfTilllm

12. april.

Nordland fylkesråd har vedtatt at kyst
godsruta Bodø-Nesna forlenges til Sand
nessjøen. I dag snur «Fjordlast» på Nesna.
I anbudsdokumentene som sendes ut tidlig
på sommeren er kravet større båt i ruta
som har rundt 48 anløps-steder.
Finn Olsen Rederi i Bodø driver ruta
i dag. De har kjøpt tilbake gamle «Fjord
last» ex. «Myken» og driver oppgrade
ringsarbeid på henne i Bodø havn. Tiden
vil vise hvem som får tilslag på ruta.

Vågen i Bergen kl. 21.00 og nordoverkysten med spesialstopp på veg opp til
Longyearbyen.
Under utseiling passerte skipet en annen veteran gamle «Midnatsol», nå «National Geographic Explorer».
Etter endt Svalbard-fart seiler skipet
fra Longyearbyen via kysten tilbake til
Bergen. Vel fremme i byen mellom de
sju fjell til høsten er det slutt. Da venter
andre farvann på skuta.

I

Grunnet streik kunne ikke Shell levere
bunkers i Bergen i slutten av mai. I den
tiden streiken pågikk fra 31.05 og en
periode ble bunkring foretatt i Ålesund
sydgående. Dette medførte kansellering
av Torvik.

Søndag 3. juni etter lunsj var historisk for
«Lofoten». Da stoppet skipet opp i Gisundet ved Lenvik museum på Bjorelvnes.
Her ble den 20 fot store nordlandsbåten
til Kårvik skole låret på sjøen vha. skipskranen forut.

Onsdag 28.03 ble «Nordlys» satt i rute på
sør fra Tromsø. Skipet forlot Fiskerstrand
Verft 26.03 kl. 02.00 og gikk nordover.
Torsdag 22. mars var «Finnmarken» til
bake i rute fra Bergen på kvelden.
Torsdag 22. mars avsluttet «Nordstjernen»
ruta si i Bergen. Ho låg over ett døgn her
før ferden gikk til Fiskerstrand Verft for
vårpuss.
I sommer blir det siste sesong på
Svalbard for «Nordstjernen». Skipet kom
tilbake til Bergen fra Fiskerstrand verft
27.05. Neste dag, 28.05 avgikk skipet

~~~

Fjord Line
Den første av de to nye cruise-fergene til
Fjord Line ble sjøsatt i Gdansk torsdag 12.
april med navnet «Stavangerfjord». En
liten uke etterpå ble ferja slept nordover
til Fosen for utrustning.
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Foto Fjordline

Verftet i Gdansk har startet stålarbei
det på «Bergensfjord» parallelt med at
skroget til «Stavangerfjord» har tatt form.
Color Line
Selskapet har i arbeid kontrahering av ny
cruiseferge Sandefjord-Strømstad. Byggeverft er ikke bestemt i skrivende stund
>1/r* «a?» rar»

Salg av ferjer til utlandet
Norsk Megling & Auksjon AS i Bodø har
solgt fem ferjer til utlandet.
Sevastopol Transport System, Ukraina,
har kjøpt fire ferger fra Norge for bruk i
lokalfart ved Sevastopol.
Det er pendelfergene:
«Gullesjjord» (bygd 1984) fra Torghatten
Nord AS. Etter seilas ned kysten kom ferja
til Bergen søndag 18.03 på ettermiddagen.
Neste dag var det seilas Bergen-Stavanger. Etter en del tid i Stavanger avgikk
ferja 28.03 om kvelden på sin ferd sørover,
Formell sletting i norsk register skjedde
30. mars til Sierra Leone. Nytt navn er
«Admiral Istomin».

'

Color Lines nye konseptfor Sandefjord-Strömstad,
minner om Superfast i arrangement.
SKIPET NR. 2 - 2012
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Bastø - Fosen
Delvis pga. stengt Oslofjord-tunnel for
tungtrafikken ble hurtigferja «Stavan
ger» leid inn fra Norled. Hun startet
opp i rute 30.06.11 og går fortsatt i rute
Moss-Horten.

M
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Norled AS Rogaland/Hordaland
Norled har bestilt 2 nye gass-ferjer hos
Remontowaverftet i Polen til sambandet
Stavanger-Tau. Fergene bygges over
samme lest som gass-fergene på Molde
fjorden. De nye fergene har plass til 165
biler. I tillegg vil det gå en mindre diesel
ferge med plass til 110 biler. Dermed blir
det fortsatt 3-ferge drift i Tau-sambandet
fra 2013.
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I sommer har Norled leid inn «Fjord
kongen» til å gå turer i Lysefjorden med
turister fra cruisebåtene som anløper
Stavanger.
Etter oppgradering i Bergen seilte ferja
sørover fra her fredag 18. mai kl. 18.00
non-stop til Stavanger.
Første oppdrag i Lysefjorden skjedde
like over helga.
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Søstrene Gullesfjord og Ytterøp er solgt til Ukraina og var begge innom Bergen på veien sør
over. Frode Folkestad knipset Gullesfjord som vendte på Vågen 8. mars og Ytterøp en regntung
morgen 20. mars.

«Ytterøp» (bygd 1987) Lørdag 17. mars
kona ferja til Bergen på ettermiddagen.
Da hadde dei seilt nedover fra Rørvik med
diverse stopp. Søndag 18. mars var det
avgang mellom 06.00 og 07.00 og ferden
fortsatte til Stavanger. Avgang sammen
med «Gullesfjord» 28. mars. Slettet 23.
mars til Sierra Leone, nytt navn «Admiral
Lazarev».
Nesodden-BundefjordDampskibsselskap
har solgt sine siste ferger til Ukraina.
«Smørbukk» (bygd 1965) ble slettet til
Ukraina 25. april og avgikk Horten 12. mai.
«Dronningen» (bygd 1987) ble slettet
til Sierra Leone 3. mai og avgikk 28. mai,
begge etter langvarig opplag i Horten.
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«Vengsøy2» (bygd 1978) er solgt av Torg
hatten Nord AS til Åbo i Finland, men
ligger i skrivende stund i Tromsø. Planen
er seilas i månedsskifte juni/juli.
To andre ferjer er solgt til Kamerun,
åpenbart til forskjellige eiere.
«Landego» ex «Folkestad» (bygd 1973)
ble solgt i november til Mr. Nya Jose
Nzenkeu og slettet i NOR 14. november
2011. Den skal nå gå i området rundt
Douala og elvene der.
«Austrheim» ex «Finnøy» (bygd 1971)
er solgt av Nordled AS til Comatrans i
Douala. Ferja avgikk Steinestø 21. mars
kl. 11.30 til Wartsila, Rubbestadneset og
kom til Esbjerg 22. mars kl. 22.00. Ferja
ble slettet i NOR 10. april 2012.

L. Rødne & Sønner AS, Stavanger
Rødne sin nye hurtigbåt, «Rygertroll»
med plass til 147 passasjerar ble levert
frå Brødrene AA i Hyen i mars. Fredag
9. mars var det åpen båt og jomfrutur til
Lysefjorden.
I tida 1. juni - 31. august seiler «Ryger
cruise» rute Bergen-Modalen t/r.
Fjordl Fylkesbaatane
E39-sambandene
En har nå fått testa ut 3-ferje drift med
«Boknafjord», «Stavangerfjord» og «Mas
trafjord» en tid, og trafikkavviklingen
går godt. Nyferja «Boknafjord» innfrir
forventningene.
Fjordl Fylkesbaatane - Hardanger
I sommer seiler «Sogn» og Gulen» mellom
Bruravik-Brimnes. Tekniske utfordringer
med «Gulen» medførte litt ekstra avløser
seilaser for «Sognefjord» i starten av juni,
noe som førte til at «Fjærlandsfjord» måtte
gå litt lenger enn planen i sommarfart på
Gudvangen. Utbedring av «Gulen» skjedde
ved kai i Ulvik.
Norled AS - Flaggruten
Leiebåten «Maan Dolphin» seilte fra Ber
gen på ettermiddagen 4. juni til Ålesund.
Tirsdag 5. juni var det seilas videre til
Brønnøysund med ankomst dit på tidlig
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kveld. Onsdag 5. juni gikk båten per
sonelltur for PGS t/r vest i havet til ein
av PGS-skutene. Etter at oppdraget var
over tidlig på dag gikk turen sørover til
Ålesund igjen for overnatting. Torsdag
7. juni var skuta tillbake i Bergen ved
14.00-tiden.
Lørdag 16. juni seilte «Maan Dolphin»
ekstratur 08.00 fra Bergen til Kinn for
Kinnaspelet med retur på kvelden.

'~ r

Norled AS - Hordaland
Tidlig i mai vart ferja «Fjordgar» selt til
Havskyss AS i Florø etter lang tid i opplag
på Steinestø. I Florø har ny eigar nytta
ferja til proviantkjøring til store offshore
båtar på reia i Florø. Vidare planar er
transport av gravemaskiner, tyngre kjøretøy mm. til øyane rundt Florø ved behov.

Vingtor var den første av tre søstrefra Oma Båtbyggeri til Norled, levert i april.
foto Ole Jakob Dingen 28. april, to dager før den ble satt i rute

Bergen Nordhordland Rutelag
Mot slutten av mai hadde «Sundferja»
grunnberøring i ruta si. Ferja fekk skade
på shottelen og måtte til Skjøndals på
verksted. «Fjordbas» vart sett inn som
avløysar. I skrivande stund ligg «Sundferja» på verksted medan ein ventar på
delar, som dels må produserast.

Norled AS
- hurtigbåt Sogn og Fjordane
Norled AS (ex. Tide Sjø) overtok hurtigbåtrutene Bergen-Sogn og Fjordane fra
1. mai 2012. Ved oppstart var kun «Vingtor» og «Tideadmiral» klar. Norled leide
derfor inn «Sognekongen» og «Fjordtroll»
fra Fjordl.

s
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Tirsdag 1. mai gikk «Vingtor» sin første
tur Bergen-Flåm t/r.
Tirsdag 1. mai gikk «Tideadmiral»
jomfrutur Bergen-Selje. Onsdag 2. mai
gikk båten første tur Bergen-Sogndal
som har vært båtens hovedrute.
Mandag 21. mai gikk «Frøya» jomfru
tur i dagruta Bergen-Selje t/r.
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Den andre av de tre nye 35-meters katamaranene fra Oma til Norled er Frøya levert i slutten av mai; her fotografert av Ole Jakob Dingen
i Alversund 10. juni på vei mot Bergen. Båtene tar hver 290 passasjerer og har en rutefartpå 35 knop. Prisen er rundt 60 millioner stykket.
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Kommandøren legger seg i opplag med Fjordprins i Florvåg på Askøp 22.mai. Det er en epoke som er slutt når Fplkesbaatane i Sogn og Fjordane
- nå Fjordl - har mistet stamrutene fra Bergen til fplket.
Foto Frode Folkestad

Lørdag 2. juni var det jomfrutur Bergen-Selje.
Mandag 28. mai var det jomfrutur
Bergen-Flåm. «Vingtor» på Oma for oppgradering økt bunkerskapasitet.
Fjordl, Florø
23. april var en historisk dag i Fjordl. Da
ble sjøselskapene FSF og MRF historie.
Begge selskapene ble slått sammen med
hovedkontor Florø. Nytt navn er Fjordl.

Etter mange års drift var det slutt for
snøggbåtrutene på Bergen. Norled overtok 1. mai.
«Kommandøren» avsluttet rutefarten
i fylket 2. påskedag mandag 9. april 2012
då båten gjekk søndagsrute Selje-Bergen.
Etter opplag i Bergen gikk «Kommandøren» i bøya på formiddagen tirsdag 22.
mai i Florvåg.
«Fjordtroll» avslutta rutefarten i fylket
fredag 25. mai. Då kom båten sørover til

Fosens gamle storferge Fosen fra 1989 for 140 phe er fra januar flyttet til sambandet HatvikVenjaneset (Fusa) i dppeste HSD-land. Nå er det FosenNamsos Sjø som driver ruten.
Foto Ole Jakob Dingen 17.april, pä vei ut fra Hatvik
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Bergen igjen på kvelden i dagrute Nord
fjord. Båten vart lagt still ved Nykirkekaien og tirsdag 5. juni gjekk båten i bøya
på formiddagen i Florvåg på Askøy,
I skrivende stund ligger «Fjordprins»
ved Skjøndals i Bergen for motoroverhaling.
«Sognekongen» seiler speilvendten
Nordfjord for Norled i skrivende stund.
«Fjordprins» til prøveseilas KristiansundTrondheim. Fredag 1. juni kl. 17.35 suste
«Fjordprins» av gårde nordover til Måløy
for overnatting. Førdag 2. juni fortsatte
turen til Kristiansund. Søndag 3. juni gikk
båten test-tur Kristiansund-Trondheim
og retur der en prøvde samtlige kaier
i ruta.
Mandag 4. juni kl. 08.00 var det rute
start i Kristiansund. Siste seilas endte i
Kristiansund fredag 8. juni kl. 15.35.
Båten gikk avløsning for «Mørejarl».
Fredag 8. juni avgikk «Fjordprins»
sørover på tidlig kveld til Ålesund. Førdag
9. juni var det seilas Ålesund-Bergen og
kailigge ved Skjøndals. I løpet av juni skal
det utføres motoroverhaling.
Norled leier «Sognekongen» fra Fjordl.
Avtalen startet 1. mai og gjelder inntil
videre. «Sognekongen» avslutta hovedruta
på Nordfjord torsdag 7. juni kl. 11.40 i
Bergen. Etter noen dager ved kai var
båten i sving igjen og i uke 24 har «Sogne-
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kongen» seilt speglvendten Nordfjord
mens «Frøya» har vært på Oma for opp
gradering av bunkerskapasitet. Norled
vil ha båten i beredskap ca. 2 måneder
fram i tid.
I mars bestilte Fjordl FSF ny hurtigbåt
hos Brødrene Aa i Hyen. Passasjerkatama
ranen er 21 meter lang, 7,5 meter brei og
tar 48 passasjeren Nybygget skal leveres i
november og blir satt i rute fra 1. januar
2013.
Fjordl har kjøpt «Tidefjell» fra Norled.
Formell omreg. skjedde 4. juni og ferja
har endra heimstad til Florø.
«Tidefjell» er satt inn på sambandet
Ørsneset-Magerholm og «Eira» er flytta
til ruta på Aukra.
Norled AS (Møre)
Tirsdag 6. desember kom hurtigbåten
«Vøringen» til Ålesund utpå kvelden på
si ferd fra Bergen. Båten blir no brukt i
Langevågs-ruta m.m. I aprilvar det retur
til Bergen og sommarfart i Hardanger
fra 1. mai.

Den nye ambulansebåten Eyr Bxemstein ble fotografert av Trond Carlsen i Brønnøysund i
mars, like etter levering fra Brødrene Aa i Hyen. Det er Redningsselskapet som eier og driver
båten på kontrakt med Nordland fylke.

Torghatten Nord - Romsdal
Etter mange utfordringer har Ona nå fått
tilbake ferja si i rute fra starten av april
med mf «Kvaløy».

Fjordkongen i opplag i Svolvær, med lokalbåt Vågsfjord like bak.

Fjordl (Trøndelag)
Søndag 18. mars ble «Tresfjord» satt i
rute på Flakk-Rørvik etter ombygging
til gassdrift. Det tok omtrent ett år og

Glimrende foto av Kristian Horsevi.
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Rennesøy er nylig kjøpt av Torghatten Nord og satt i fart som Tranøy. Her er den påpasselig
fotografert av Kristian Horsevik 9. mars ved Sørrollnes.

bygge om ferja etter mange utfordringer
tmderveis ved verftet i Tomrefjord.
«Tidefjell» avsluttet Flakk-Rørvik
fredag 16. mars og fosset sørover lørdag
17.03 til Festøy-Solevågen.
Fosen Namsos Sjø AS
Ferja «Olav Duun» som har fått bygd om
fremdriftsmaskineriet i Polen ligg nå ved
kai på Bergen Group Fosen som skal justere
fremdriftsmaskineriet. En håper åha ferja
i drift utpå sommeren.
«Namdalingen» ligger i opplag i Rørvik
for salg.
Boreal Transport Nord,
Helgelandske
Træna-rute anløper igjen Stokkvågen fra
fredag 30. mars med «Helgeland» etter
kansellering f.o.m. 16.03 pga. manglende
avtale med den lokale ekspeditøren.
Turistferger Troms
Malangsferja
Onsdag 30. mai startet «Helgøy» opp ruta
Brensholmen-Botnhamn

Ved levering av gassdrevne Sea-Cargo
Express i sommer vil SC Aberdeen bli
pensjonert. Mange vil huske den under
tidligere navn som Tungenes og Astrea, som
den var bygget som i 1979 på Fosen.
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Andenes-Ferja
Fredag 25. mai startet «Skutvik» ex. «Lødingen» opp på sambandet Andenes-Gryl
lefjord.
Øylandsruta
Sommerferja Stornes (Harstad)-Skrolsvik
starter opp 25. juni.
Torghatten Nord AS, Tromsø
Remontowa i Gdansk, Polen skal bygge
hele 8 nye ferjer for Torghatten Nord.
Nå er de 4 små levert og satt i rute.

17. januar ble Vestfjord-ferge nr. 2
sjøsatt ved verftet i Polen. Hun får navnet
«Værøy».
«Barøy» er ferge nr. 3, sjøsatt i våres
i Gdansk.
11. mai ble Vestfjord-ferge nr. 4 sjøsatt
i Polen. Hun får navnet «Lødingen».
Vestljord-ferge nr. 12, «Landegode»
blir ikke klar før til høsten. Rederiet
seiler samme ruteopplegg som i fjor på
Vestfjorden.
Tirsdag 29. mai tok nye «Vengsøy» opp
ruta si kl. 12.50 fra Vengsøy. «Karlsøy»
avsluttet og gikk til Tromsø.
Gammelferja «Lødingen» er oppdøpt
til «Skutvik» pga. nybygget fra Polen.
Lormell omreg. skjedde 9. mai.
I januar brant kaien i Seglvik ned og
stedet kunne ikke anløpes av «Kvænan
gen». Det ble satt opp midlertidig rute med
mindre båt (12 pass.) Skjervøy-Seglvik.
Arctic Utleie As stod for ruta.
Torghatten Nord har kjøpt «Rennesøy»
(ex «Nordkapphorn») fra 1990 fra Norled.
Perja har plass til 155 pbe og ble satt i rute
mandag 5.-mars kl. 14.00 fra Stangnes
under navnet «Tranøy».
Boreal Transport Nord, Troms
Troms fylkeskommune hever ikke kon
trakten med Boreal Transport Nord.
Boreal holder derfor fram i hurtigbåt
ruta Tromsø-Linnsnes-Harstad med
«Sollifjell», «Kistefjell» og «Fløyfjell».
Smådama, «Falkefjell» har i vår gått
avløsning for «Stjernøy» i Bjarkøy-ruta
da sistnevnte hadde «vårpussen».
«Falkefjell» ligger for tiden i opplag
i Harstad.
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Forbåten Terneskjær under lossing på
Foto
Helgeland.
Foto Geir
Geir Ole
Ole Nordgärd
Ni
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Kristian With ble i mai satt inn i kontraktsfartfra Oslofjorden til Nord-Norge etter omfattende
ombygging i Tallinn med bla. sideport. Skipet er på 3459 tdw og levert i 2007 fra Slovenske
Lodenice i Komarno som Nanuk, senere Atima Scan. Fotografert på sin første tur nordover
24. mai av Frode Folkestad.

Hurtigruten ASA
Selskapet avsluttet hurtigbåtvirksomheten 31.12.2009.
Etter lang tid i opplag i Svolvær ble
«Fjordkongen» forseilt til Tromsø 14. mai
2012. Her ble båten liggende inntil hun
ble forseilt til Eidskjosen mandag 21. mai.
«Fjorddronningen» ligger fortsatt
i opplag i Eidskjosen utenfor Tromsø.
Begge er sirkulert for salg.
Boreal Transport Nord, Finnmark
Etter avløsningsfart i Træna-ruta seilte
«Jernøy» sørover fra Sandnessjøen fredag 1. juni. Båten gikk til Ålesund for
overnatting. Lørdag 2. juni seilte båten
Ålesund-Bergen med ankomst 21.15.
Søndag 3. juni gikk ferden videre fra
Bergen kl. 12.05 non-stop til Leirvik kl.
13.45 ca. Forventet opphold på Oma for
5-årsklassing er ca. 3 uker.

Når klassinga er utført skal «Jernøy»
tilbake i Loppa-ruta, der «Renøy» går i
avløserfart for henne.

Nor Lines
«Karmsund» har vært i opplag i Gdynia.
Hun er nå solgt til Karmsund Sp/f og satt
i rute for Scan Shipping.
Båten seiler Rotterdam-Bergen med
anløp av Bjølvefossen i Ålvik fast. Rute
opplegget er fleksibelt for fire versjoner
ekstra utenomhovedruta,bl.a. Østlandet,
Møre, og Trøndelag.
«Nordkyn» har i vinter vært benyttet i
løsfart med frys og annet gods på Norske
kysten/Baltic. Hun gikk i bøya igjen i mai
i Swinoujscie en liten uke. Så var det en
uke i Hirtshals før hun forlot der i slutten
av mai. Skipet skal seile såkalt bygderute
på Grønland for Royal Arctic Line. Hun
har overatt etter «Vestlandia» ex. «Green
Igloo» som ikke er på Grønland i år.
Sea-Cargo
«SC Astrea» er satt inn i egen vindmølle
transport fra Esbjerg til Hartlepool, med
første avgang mandag 7. mai.

Hurtigbåten Salten.

Foto: Geir oie Nordgärd

Den første av Sea-Cargos nybygninger
fra India, «Sea-Cargo Express» passerte
Suez 21. mai på vei nordover.

Tirsdag 5. juni ankom den verkstedet i
Stettin. Her skal skipet gjennomgå noen
oppgraderinger før rutefart. På sin vei
fra India var hun innom Hirtshals ett
kort stopp 4. juni.
Ulvan Rederi AS
Torsdag 24. mai ankom nye «Kristian
With» til Bergen for første gang. Skipet
er ombygd i Tallinn og skal seile i rute
Fredrikstad-Tromsø. Basislast er bl.a.
Leca-stein idet gamle «Leca Nord» er lagt
i bøyen for salg.
Tromsø hadde første anløp 13. juni.
Forrige tur gikk bare til Bergneset i Bals
fjorden.
I fjor vinter ble «Ulriken» hugget
ved Fosen Gjenvinning i Stokksund og
«Fykan» led samme skjebne hos Fornæs
Aps i Grenaa. Av disse tre «søstrene» er
det kun «Klevstrand» som er i fart under
dansk flagg. Hun seiler mellom Danmark
og Norge for Scan Shipping. Planen er
hugging også for henne.
Rutebåtredaksjonen takker vår korre
spondenter på kysten for verdifulle bidrag
til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss hilder
av rutegående skip, hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 14 06 2012
1117B FF
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Problematisk
De som kjenner til utviklingen i
fergefarten vet å sette pris på dagens
fergetilbud med store og moderne
fartøyer og jevntover god kapasitet.
Denne bildeserien fra
Halsanaustan fergested på Nordmøre,
tatt ca. 1948-49, forteller om en
helt annen hverdag. Bildene er
tatt av Knut Engdal, tidligere
ordfører i Kristiansund og selve
«fastlandsgeneralen», og er formidlet
av Ole Sager.
Bildene viser bilfergen «Raana»
som har lagt til ved Halsanaustan på
Nordmøre, tydeligvis på fjære sjø.
Her må en til å tømme den ene
godsruta for melkespann og bruke et
gammelt militært kjøretøy med folk
bakpå for å få tyngde til å dra den
opp.
Som en ser er det trangt ved
rorhuset der den andre bussen står.

I fc* ' f ‘ .
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Skulle det skje noe, er det ikke
mye til rømningsveier. Tro hva
Sjøfartsdirektoratet hadde sagt i dag...
«Raana» var bygd på Vestnes i 1931
for dr Bastian Weiberg-Aurdal for
fergefart Magerholm-Sykkylven og
regnes for den første spesialbygde
fergen med langskips innkjøring. Den
var på 29 brt og 14.5 meters lengde.
Fra 1932 ble den utleid til MRF, som

\Li

T’

også kjøpte den seks år senere. Den
tjente selskapet til 1957, da den gikk
til Bolsøya Ferjeselskap AL i Molde
som Bolsøyferja. 11973 ble den solgt
til Ragnar Nyheim i Selje og brukt
i lokale ruter der. Den gikk ut av
rutefart i 1975 og forsvant noen år
senere.
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Marcus Bergers bilder
Fra vårt sveitsiske medlem
Marcus Berger har vi fått
tilgang på en del fotografier
som for det meste er tatt i
Leixoes i Portugal i perioden
1935-1960. Vi kommer til å
bringe flere smakebiter fra
denne etter hvert.
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Th Brøvigs motorskip Balla (4740 tdw) er
riktignok tatt i New Orleans i september
1959, hvor skipet seilte regelmessig i
rederiets Mexican Line mellom Mexico
og USA. Balla var et produkt fra Charles
Hill & Sons Ltd, Bristol fra 1923, opprin
nelig bygget som britisk Margretian og
senere Gresham før Brøvig overtok det
høsten 1937.
Balla var fra begynnelsen utstyrt med
to kompakte MAN-motorer av samme
type som ble brukt i undervannsbåter.
Disse ble skiftet ut med andre i 1930,
men skapte store problemer og ble i 1948
skiftet ut med en GM-motor på 1700 bhk;
i samme omgang måtte akterskipet bygges
om fra to til en propell.
Balla seilte deretter trofast i linjen inn
til den i 1960 ble solgt til Mexico sammen
med resten av linjeflåten. Som Guadala
jam fortsatte den til opphugging i 1967.
D/S Lutz (2500 tdw) av Oslo, eiet av DS
AS Laly (C T Gogstad & Co), kommer her
inn til Leixoes i september 1950. Den er
bygget i 1933 av Helsingør Jernskibs &
Maskinbyggeri for J Lauritzen, Køben
havn, som Ninna, deretter Martinique.
Dampmaskineriet var av moderne type,
dobbel compound med eksosturbin, og
oljefyrte kjeler. Kjøpt til Oslo i 1937 og
seilte ute under krigen; ett av de mange
småtrampskip i internasjonal fart. Lutz
ble solgt til India i 1951 og fikk navnet Jag
damba. Opphugget i Bombay høsten 1963.
D/S Bobgmoon (3600 tdw) var den siste
i serien av flere søstre fra Trondhjems
Mek Verksted, levert i oktober 1953 til
Einar Rasmussen i Kristiansand. Den
var et moderne dampskip med dobbelt
compound-maskin av verkstedets type
som gav 14.1 knop på prøvetur. Et T/C
til Fabre Line fra mars 1954 til november
1955 tidfester bildet. Solgt til britisk rederi
i 1958 som Link One og forliste etter kol
lisjon ved Gedser fyr 5 desember 1962.
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Ivarans linjeskip Reinholt (9200 tdw) er
her for inngående i mars 1958. Den var
sist i en serie på fire søsterskip for norsk
regning, levert i juni 1939 fra Kockums
Mek Verkstad i Malmö; søsterskip til
Liåvaxd, Silvaplana og Sørholt, utstyrt med
en Kockum-MAN på 4000 bhk. Reinholt
gikk mye i Ivaran Far East Line og gjorde
seg bemerket i juni 1950 da den evakuerte
660 utlendinger fra Ulsan i Korea som var
truet av nordkoreanske styrker. Solgt til
Bulgaria i 1965 som Topaz (i likhet med
Lidvard), ble deretter gresk Eleni før den
gikk til opphugging i Pakistan i 1973.
• '
71,

Spanske Zacharias Lecumberri som kom
mer inn til Leixoes i juli 1962 er faktisk en
gammel nordmann: d/s Colombia (950 tdw)
levert fra Bergens Mek Verksted i 1893,
men ombygget til det ugjenkjennelige.
Colombia var levert til Adolph Halvorsen
i Bergen, beregnet for fruktfarten mellom
Mellom-Amerika og USA. Senere fikk den
en lang karriere i nordsjøfart, fra 1926
eiet av Adolf Andersen, Bergen, kjøpt
i 1934 av Ingvar Jansen & Co, Bergen,
og i januar 1936 av DS AS Brandalnut i
Gjølanger som var Erik Grant Leas forsøk
på comeback. Han solgte skipet samme
år til AS Pretex (T Evers) i Haugesund
som drev det frem til 1952 da det gikk til
en tyrkisk eier under Panama-flagg som
Sembra. I 1957 kom den til Comercial
Mediterranea SA i Sevilla, som lot det
påkoste en drastisk ansiktsløftning til
Zacharias Lecumberri. 11963 gikk skipet
til opphugging i Castellon.
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Siri Lawson sammen med Norges ambassa
dør i Washington under tildelingen 15. juni.
Foto Konrad Lawson

Warsailors mor hedret
Ved en høytidelighet i Den norske ambas
saden i Washington 15. juni ble Siri Holm
Lawson tildelt Kongens fortjenesteme
dalje for sitt arbeid med dokumentasjon
av norske krigsseilere på nettstedet www.
warsailors.com.
Hvem er denne kvinnen bak Warsail
ors? På nettstedet gjør hun godt rede for
sin familie, hvor både far og mor var
telegrafister og faren, Odd Conrad Holm
(1918-1981) også var krigsseiler. Seiv ble
hun født i Skien i 1948, var med foreldrene
noen år på Svalbard, oppvokst i Hegra i
Sør-Trøndelag og tok artium i Sarpsborg
i 1967. Mens hun arbeidet som sekretær i
Phillips Petroleum i Stavanger traff hun
amerikaneren Carl Lawson, noe som
resulterte i bryllup i Sjømannskirken i
London i 1973. Deretter ble det en omflakkende tilværelse, i USA, Peru, Aberdeen,
Stavanger og igjen USA. Siden 2009 har de
bodd i Sackets Harbor, New York.

Alle som har benyttet nettstedet warsailors må gi seg over for hvilken fantastisk
innsats som her er lagt ned. Det går på
struktur, innhold, kilder, tilbakemeldinger
fra personer som har hatt noe å bidra med.
På mange områder har dette resultert i
ny kunnskap når gamle forlisrapporter
er blitt kombinert med krigsdagbøker og
observasjoner fra helt andre kilder.
Det er også karakteristisk at dette er
bygget opp på frivillig og ubetalt basis. I
forhold til den offisielle historie Handels-

DAG BAKKAJR
LIVSLINJE
OG EVENTYRREISE
om/ S'HjA/vtÅg/ud&n/

flåten i krig, utgitt i fire bind på 90-tallet,
er warsailors et meget • omfattende sup
plement. Det er egentlig den fulle dokumentasjon av norsk skipsfart og sjøfolk
under Andre verdenskrig.
Så gledelig at Siri Lawson har fått en
offisiell anerkjennelse av sin utrolige
innsats!
Dag Bakka jr

Her er historien om Hurtigruten - stamruten som
siden 1893 har knyttet sammen kysten mellom
Bergen og Kirkenes.
Boken forteller om den tidligste rutefarten
på Nord-Norge, om utviklingen av samfunn
og samferdsel, om skip og hendelser og
om den spennende utviklingen fra stamrute
til opplevelsesreise.

BODONI
FORLAG
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Stig Tenold, Martin Jes Iversen og Even Lange:

Global shipping in small nations Nordic experiences after 1960
256 sider, GBP 50,00
Utgitt av Palgrave MacMillan, bestilles på www.palgrave.com,
eller fra akademiske bokhandlere

Boken er et forskningsresultat som dekker pensjonerte ship
pingmedarbeideres tilknytning til hva vi var med på de siste 50
år. Her er forskningsmidler fra alle våre nordiske land brukt
til et forsøk på å finne fellestrekk i nordens skipsfart med del
tagelse av 11 nordiske professorer, eller de som har ansvaret
for å bringe vår skipsfartskunnskap videre.
Med en imponerende bibliografi tør man neppe imøtegå
hva våre historikere har kommet frem til, til det eksisterer det
liten tvil om at de treffer hovedtrekkene.
Men boken omgår noen fakta som kan ha hatt betydning
for hvorfor ting skjedde. Under presentasjon av boken i Oslo
ble nasjonalitet innen skipsfarten beskrevet som et noe uklart
begrep. Men boken har truffet bra i sitt forsøk. Grafiske og
tabellariske fremstillinger av flåter måler suksess i antall skip
eller tonn, som om det foregår et slags mesterskap i størrelse.
Det refereres til personer som har hatt stor innflytelse på ut
viklingen og John Fredriksen trekkes frem som eksempel. Det
er neppe hans tanke å måle egen vekst i antall skip eller ton
nasje men heller verdier av« assets» hvor verdi oppstår som et
resultat av satsing i interessante tonnasjesegmenter knyttet til
fagkunnskap via dyktige medarbeidere. Når Teekay omhandles
av Tenold som en internasjonal rederigigant som overtok norske
shuttle-tankere lurer man på hvorfor dette ikke er et rederi av
format nevnt under avsnittet om danske rederier. På samme
måte brukes Finnlines som et nordisk eksempel, men uten å
nevne at selskapet i dag er eiet av italienske Grimaldi. Å vise
til at man i Danmark kontrollerer skip seiv om man ikke eier
skipene er en unyansert definisjon da begreper som drift og
operasjon er hva bransjen seiv benytter.
I Norge ble utviklingen vesentlig preget av første funn av
olje i Nordsjøen som førte til at konvensjonelle rederier så
nye investeringsmuligheter i et etter hvert vanskeligere inter
Acnvc riccr valucs dy owncrs origin

iisOr inii.

nasjonalt marked. Den geografiske flytting av rederier fra
Oslo-regionen fulgte kystlinjen mot vest. Oljeselskapene plas
serte seg i Stavanger og det ble etter hvert klarere for rederier
knyttet til service-tjenestene i Nordsjøen at lokale aktører ble
foretrukket. Disse hadde også naturligere forutsetninger for å
drive slik virksomhet, noe som bevises ved at fiskebåtredere
forlot fiske for havbruk og nye supplyskip til oljeindustrien.
Således forsvant slike rederier fra Østlandet mens nye kapital
byggere til gjengjeld drev satsing på rigger i sterk tilknytning
til investeringer på Oslo Børs. Et nært samarbeid mellom skips
tekniske konsulenter og brukere/eiere av offshore tjenester ble
en naturlig basis for vestnorsk satsing i dette segmentet hvor
lokale rederier føretrekker norsk skipsdesign og skipsutstyr.
Da norske rederier med konvensjonell tonnasje ikke lenger
kunne konkurrere med utenlandske grunnet manglende pre
miering for høy standard og kostnad på skip og mannskap, ble
det mer opplagt å satse på kapitalintensive skip som cruise
skip, LNG skip og offshorerigger, men igjen med unntak av
rederier på Vestlandet. Anders Wilhelmsens initiativ til starten
av RCCL har ikke gjort selskapet mindre norsk da gruppen
fortsatt er grunnlegger og storaksjonær sammen med Pritzer/
Ofer-grupperinger. Er selskapet da ikke-norsk, i så fall må det
være noe annet og hva da?
KS formen gav en mulighet til å bygge opp ny virksomhet.
N1S kom som et resultat av at det norske flagget var i ferd med
å forsvinne på skip i internasjonal fart ved at norske rederier
var tvunget til å seige når norsk flagg ble for dyrt. 1 en stram
internasjonalt konkurranse kunne norske hyrevilkår ikke lenger
konkurrere. Dette gjorde at norske eiere ulik sine utenlandske
konkurrenter måtte finne metoder til å spesialbygge super
skip for vår nye offshoreindustri til en standard som mangler
sidestykke i internasjonal skipsfart. Når man ser hva som er
satset av midler på kapitalintensive skip som representerer
hver nordmann ombord langt større verdier enn tilsvarende
utenlandske.
Internasjonalisering er ikke nytt i skipsfarten. Vi er avhengige
av å kunne konkurrere med alle andre nasjoner i hva vi gjør.
Aktørdefinisjoner er således blitt en internasjonal definisjon
hvor det eksisterer eiere, disponenter, managers, operatører og
befraktere uten nasjonale grenser. Disse kan være selskaper
med ulike eiere og fmansieringsløsninger, skip som er delt i
joint-ventures og finansbaserte eierstrukturer for å få i stand
finansiering av ny skip. Boken beskriver at danske aktører
kontrollerer mer enn eiet tonnasje. Å operere skip er ikke
nødvendigvis det samme som å kontrollere, men nyansene
ligger der som åpenbare muligheter til å
måle aktivitet i ulike formater. Da ville det
vært interessant å se verdien av den relative
andel de enkelte nordiske lands rederier
mot verdenstonnasjen. På samme måte
mangler målinger som viser hva nordiske
rederier representerer avforurensninger fra
sine satsinger i relasjon til andre nasjoner.
Slike kilder er i dag tilgjengelige og burde
vært anvendt.
Erik Bergman

02 tet 2012
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Ringnotbåten K M Østervold fotografert 30. april
HH

av Ole Jakob Dingen i Bergensleden. Det er en
gammel kjenning under nytt navn, bygget 1979 på
Fitjar Mek som Eldjarn av Austevoll, senere solgt
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som Haberg, Anders, Fagervoll og Havbas, før
tilbake til H
AS, Torangsvag i

Alf J Kristiansen 3. april, nettopp overtatt av Freyja
.;si

Celik Teranesi i Tyrkia og tidligere eiet av Seatrans
Trans Marmara.
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Brøvig Breeze (4296 tdw) glir nedover Glomma og passerer Gamlebyen i Fredrikstad 7.juni; en moderne kjemikaiietanker bygget i 2006 på Selah
Foto Dag Bakka jr
Shipyard i Tyrkia til Brøvigtank AS i Farsund. I likhet med Key Marmara blir den befraktet av Sea Tank Chartering.
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Skipsmatrikkelen

Ved LeifK. Nordeide

Norsk Ordinært Register
2011
LFXC

M/S KL SANDEFJORD
07.01.

8360 brt.

M/S KL SALTFJORD
14.04.

8360 brt.

2012
M/S SIEM LOUISA
04.01.
M/S NORMAND ARCTIC
06.01.

LGFT

LAIY
2465 brt.
3YSP
5265 brt.
LCZK

M/SFIVE
09.01.
M/S BRAGE SUPPLIER

11.01.
M/FEDØYFJORD
13.01.
M/S BLUE FIGHTER
19.01.
M/S OLYMPIC COMMANDER
24.01.
M/S OCEAN PRIDE
02.02.
M/S REM SUPPORTER
03.02.
M/SSÆVARD
07.02.
M/S FINNMARKEN
08.02.
M/SPRESTFJORD
09.02.
M/S STRIL POLAR
09.02.

24 brt.
LDAX
4059 brt.
3YWT
1632 brt.
3YXB
3644 brt.
LCW
4827 brt.
LCQY
3309 brt.
LCLW
4590 brt.
LDAU
36 brt.
LDBE
15690 brt.
3YHX
2610 brt.
3YUW
4283 brt.

M/SEYRYTTERHOLMEN
10.02.
M/S HALTENTRÅL
13.02.
M/S ISLAND CAPTAIN
16.02.

4841 brt.

M/SØYLAKS
23.02.

1468 brt.

M/SAMBERD
27.02.
M/SSHEKINA
28.02.
M/SFIX
29.02.
M/SRYGERTROLL
01.03.
M/S EIDSVAAG VEGA
06.03.
M/S FJORDLAST II
07.03.
M/S BANGSUND
08.03.

LCQN
49 brt.
LDAR
528 brt.
3YHO

3YWB

LDBZ
60 brt.
LCVY
brt.
LCUS
25 brt.
3YWR
200 brt.
LDBJ
2461 brt.
LCWO
486 brt.
LCXV
127 brt.

- K Line Offshore AS (OSM Ship Management ASj.Arendal
- STX OSV AS, Tomrefjord (731)
S.C.STX Ro Offshore Tulcea SA.,Tulcea (E731)(skrog)
- K Line Offshore AS (OSM Ship Management AS). Arendal
- STX Norway Offshore Langsten AS, Langsten (732)
STX-Ro Offshore Tulcea SA., Tulcea (732) (skrog)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
- ex NIS reg. SIEM LOUISA (B.2006)
- Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn
-STX OSV AS, Tomrefjord (755)
STX RO Offshore Tulcea SA, Tulcea (755) (skrog)
- Torgeir Kristiansen, Fetsund/Oslo
- ex britisk reg. PLAYTIME MALLORCA (B.2005)
- Brage Supplier AS (Simon Møkster Shipping AS, Stavanger), Knarrevik/Bergen
- ex NIS reg. BRAGE SUPPLIER (B.2011)
-FjordlMRF AS, Molde
- Fiskerstrand BLRT AS, Fiskarstrand (10)
PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda (10-049)(skrog)
- Blue Ship Invest AS (Reinøy Shipping AS, Fosnavåg), Ulsteinvik/Ålesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (291)
- Olympic Commander KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- ex NIS reg. OLYMPIC COMMANDER (B.2012)
- Northsea PSV AS (Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/Bergen.
- Havyard Ship Technology AS, Leirvik i Sogn (103)
Cemre Miihlendisilik Gemi Insaat San, Istanbul (skrog)
- Rem Supply AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- ex NIS reg. REM SUPPORTER (B.2012)
- Sævard DA (Per Rolf Sævik, Leinøy), Fosnavåg/Ålesund
- Fairline Boats Ltd., Oundle
(306) (B.2011)
- Hurtigruten ASA, Narvik
- ex NIS reg. FINNMARKEN (B.2002)
- Prestljord AS, Myre/Sortland (N-445-0)
- Myklebust Veft AS, Gursken (343)
Stocznia Gdansk S.A., Gdansk (skrog)
- Møkster Supply KS(Simon Møkster Shipping AS),Stavanger
-STX OSV AS, Søvik (748)
S.C. STX Ro Offshore Tulcea S.A., Tulcea (748) (skrog)
- Redningsselskapet - Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Sandnessjøen
- Brødrenes Aa AS, Hyen (265)
- KS Solskjær AS, Brattvåg/Ålesund (M-206-H).
- ex britisk reg. RUSSA TAIGN (B.1998)
- Island Offshore LNG Invest KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
-STX OSV AS, Brevik (721)
STX Ro Offshore Braila S.A., Braila (skrog)
- Bømlo Brønnbåtservice AS (Bømlo Holding AS), Stord/Haugesund
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (188)
Riga Ship Yard, Riga (skrog)
- Tore Nyrud Vedlikehold (Tore Nyrud), Oslo
- ex britisk reg. AMBER D (B.1988)
- Geir Magne Årvik, Tau/Stavanger
- Discovert Yachts Ltd., Southampton (40) (B.2011)
- Stiftelsen Slepebåten Fix, Fredrikstad
- ex norsk (B.1891)
- Rødne Trafikk AS (L. Rødne & Sønner AS), Sjernarøy/Stavanger
- Brødrene Aa AS, Hyen (262)
- Eidsvaag AS, Dyrvik/Trondheim
- ex Antigua og Barbuda reg. BONDENAU (B.2007)
- Finn Olsen Rederi AS, Bodø
- ex Panama reg. JUNIOR (B.1978) ex norsk MYKEN
- SR Service AS c/o Anne Grethe Bjørgan, Trondheim/Fredrikstad
- ex svensk reg. BANGSUND (B.1960) ex NOR reg.BANGSUND
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M/S REAL VÆRØY
08.03.
M/S HELEN RAE
08.03.
M/SSØRFJORDTRÅL
08.03.
M/S BIOSTAR
08.03.
M/S LOS 122
09.03.
M/S LOS 121
09.03.
M/S ALVAR BOFIN
09.03.
M/S RS143 UNI KRAGERØ
13.02.
M/SEYRBREMSTEIN
14.03.
M/STRIPLES
14.03.
M/SALBINA
20.03.
M/S IMPERIAL PRINCESS
23.03.
M/SSITO
27.03.
M/S VIKING PRINCE
30.03.

LCYG
27 brt.
LCOC
27 brt.
LDBM
207 brt.
LDBB
1782 brt.
3YAK
45 brt.
3YAJ
45 brt.
LDDR
brt.
brt.
49 brt.

LF5200
LCQQ
3YN]

27 brt.
56 brt.
brt.

LDCT
LDEI
LCTQ

34 brt.
5381 brt.

LDCE

- Trond Berg, Værøy/Bodø
- ex LILYBELLE, ISLAND DREAM (B.2004)
- Lars Haaland, Hundvåg/Stavanger
-ex britisk (B. 2007)
- Pelagic AS, Vedavågen/Haugesimd (R-87-K)
-ex dansk reg. KALIMAP(B.1962)
- Biostar AS Svolvær
- ex Nederland/Gibraltar reg. BREMER VICTORIA (B.2000)
- Kystverkets Hovedkontor, Ålesund
- ex norsk reg. (B.2010)
- Kystverkets Hovedkontor, Ålesund
- ex norsk reg, (B.2010)
- Øystein Svendsen og Heidi Marie Pettersen Omberg, Langhus/Oslo
-ex (B.2011)
- Redningsselskapet-Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- ex (B.2011)
- Redningsselskapet-Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Brødrene Aa AS, Hyen (266)
- Paal Svendsen, Larvik
-ex SABINA (B.1993)
- Kjell Erik Almskog (Carl Frederik Alraskog, Oslo), Kingston upon Thames/Oslo
-ex britisk reg. (B.2010)
- Nye Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Bergen
- Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (V62059) (B.2011)
- Leif Inge Slethei, Røyneberg/Stavanger
- Tung Hwa Industrial Co. Ltd., Ping-Tong (B.2011)
- Eidesvik Supply AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- ex NIS reg. VIKING PRINCE (B.2012)

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2012
M/S ORCACHONO
03.01.
M/T TORVANGER
05.01.
M/T STAVANGER BLOSSOM
05.01.
M/S OLYMPIC COMMANDER
24.01.
M/T VADERO HIGHLANDER
25.01.
M/SDOLVIKEN
31.01.
M/S SKANDIHAWK
03.02.
M/S REM SUPPORTER
03.02.
M/S SEVEN SISTERS
03.02.
M/T SKS DEMINI
29.02.
M/S OCEAN INTERVENTION 111
14.03.
M/SNORBJØRN
20.03.
M/S BRAGE TRADER
20.03.
M/TRYSTRAUM
27.03.
M/T STAVANGER BREEZE
29.03.
M/S VIKING PRINCE
30.03.

499 brt.
29712 brt.
56172 brt.
4827 brt.
1300 brt.
81453 brt.
4508 brt.
4590 brt.

LLWE3
LAMJ7
LAEA7
LANU7
LAMK7
LADK7
LALL7
LAME7

LCAQ3
5275 brt.
65830 brt.
4202 brt.
2528 brt.
4059 brt.
7243 brt.
29970 brt.
5381 brt.

LAND7
LMWK3
LAOU7
LALQ7
LAKN6
LAOQ7
LAMU7

- Aas mek. Verksted AS, Vestnes/Haugesund
-ex NOR reg. ØYFJORD (B.2003)
- Westfal-Larsen & Co. AS (Westfal-Larsen Management AS), Bergen
- Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (2278)
- Stavanger Blossom KS (Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS), Stavanger
- ex Panama reg. STAVANGER BLOSSOM (B.2007)
- Olympic Commander KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Kleven Verft As, Ulsteinvik (324)
- Rederi AV Väderö Tank (Linnea Shipping AS, Lysaker), Grebbestad/Oslo
- ex Kypros reg. VADERO HIGHLANDER (B.2003)ex NIS-reg
- Viken Fleet IAS (Wallem Shipmanagement Norway AS, Bergen), Øvre Ervik/Bergen
- Samsung Heavy Industries Co. Ltd.,Goeji/Koje (1915)
- DOF Rederi II AS (DOF Management AS),Storebø/Bergen
- Cochin Shipyard Ltd., Emakulam/Cochin (82)
- Rem Supply AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- STX OSV AS, Tomrefjord (754)
STX Ro Offshore Tulcea SA. Tulcea (754) (skrog)
- Siem Offshore Rederi AS (Siem Offshore AS), Kristiansand
-ex NOR reg. SEVEN SISTERS (B.2008)
- SKS Obo & Tankers AS (KG) Obo & Tankers Fleet Management AS), Fyllingsdalen/Bergen
- Hyundai Samho Heavy Ind.Co.Ltd., Samho (S503)
- Island Offshore XKS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- ex NOR reg. OCEAN INTERVENTION 111 (B.2005)
- Norbjørn AS (Marine Supply AS), Tromsø
- ex Gibraltar reg. HUELIN DISPACH (B.2000)
- Brage Supplier KS (Simon Møkster Shipping AS, Stavanger), Knarrevik/Bergen
- Cochin Shipyard Ltd., Kochi (84)
- Utkilen Chemtrans AS (Utkilen AS), Bergen
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. RYSTRAUM (B.2012)
- Herfo AS (Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping AS), Stavanger
- ex fransk reg. NIZON (B.2004)
- Eidesvik Supply AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (346)

70

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
M/S SENJASUND (LNQI) (58/-/1967) - fra Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Tromsø til
Botnhamn Sjø AS, Botnhamn/Tromsø og slettet i merkeregisteret.
M/S STAR (LMUV) (23/-/1943/57/78) - fra Bård Ivar Tollefsen, Mortenhals/ Tromsø
til Ishavsveteranene, Meistervik/Tromsø og slettet fra merkeregisteret.
M/S TERNESKJÆR (LMXY) (882/914/1974/79/97/98) ex SVEAFJORDI -08 ex SVEA
FJORD - 08 ex RISVÆR - 03 ex HEGGHOLMEN - 95 ex TRANS SUND - 93 - fra
Bio Feeder AS (Vaage Ship Management AS, Bergen), Bergen til Bio Feeder
AS (ISM-ansv.; Maritime Management AS, Leikanger), Torangsvåg/Bergen.

Januar 2012:
M/T ALVHEIM (LNEJ) (71.058/91.676/2001/06) ex ODIN - 05 ex NAVION ODIN
- 03 - Alvheim AS (endret ISM-ansv.: fra Marathon Petroleum Norge AS,
Stavanger til Marathon Oil Norge AS, Stavanger), Stavanger.
M/S BLACK EAGLE (LCJE) (36/-/2008 - fra Erik Ronny Pinnås, Oslo til Kai Magnar
Killingmo, Hvalstad/Oslo
M/S BLUE C STAR (LLJO) (66/-/1980) ex THE DON V - 01 - fra Ingrid Frafjord,
Tananger til Svein Helge Kristoffersen, Åkrehamn, omdøpt til THE DON V
og hjemsted endret fra Flekkefjord til Haugesund.
M/S GÅSØ VIKING (LLFC) (499/650/2001) ex ØYSTRAND - 07 - fra Frøy Sjøtransport AS, Sistranda til Håløy Havservice AS, Engenes, omdøpt til GROTAN
GER og hjemsted endret fra Trondheim til Harstad.
M/S HARGO (JXSE) (263/220/1988) ex ATLØYBUEN -11 ex POLARVIND -07 ex
MYREBUEN - 02 ex MOGUTT - 93 - fra Partrederiet Oma ANS (Anfinn Lars
Sekkingstad, Bekkjarvik/Florø til Odd Karsten Østervold, Bekkjarvik/Florø
og slettet fra merkeregisteret.
M/S HELENE H (JWNV) (1.923/3.142/1978/06) ex CHRISTINE O - 06 ex JOHN
BLUHM - 98 - Seaworks AS (Geir Hokland AS), Harstad, omdøpt til BOR
LAND.
M/S MAGNE JOHAN (LM6710) (32/-/1979) ex GEIR ROGER - 95 - fra Senjahav AS,
Husøy i Senja/Vardø til Østre Balsfjord Værne Båtforening, Nordkjosbotn/
Vardø og slettet i merkeregisteret.
M/F MIDØY (JWYN) (342/-/1968/93) - fra Fjordl MRF AS, Molde til Maritim
Charter AS, Steinkjer og hjemsted endret fra Molde til Steinkjer.
M/S NILS JENSA (LM7253) (24/-/1980/96/97) - fra Skånland Kystlag, Evenskjær/
Harstad til Skillefjord Veteranforening, Alta/Harstad og slettet i merkeregisteret.
M/S OCEAN ALDEN (3YAG) (3.766/2.048/2010)- fra Sartor Offshore Alpha AS
(Sartor Offshore Management AS), Kystbasen Ågotnes/Bergen til Atlantic
Offshore Alpha AS (IMS-ansv.; Atlantic Offshore Management AS), Kystbasen
Ågotnes/Bergen.
M/S OCEAN FIGHTER (LIUV) (891/1,200/1980/97) ex STIRLING TERN - 97 samme som OCEAN ALDEN.
M/S OCEAN KING (LNAB) (2.295/3.200/1984/01) ex VIKING QUEEN - 06 - Ocean
Lanhoy KS c/o Fearnley Finans ASA (endret ISM-ansv.; fra Sartor Offshore
Management AS til Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes),
Oslo/Bergen.
M/S OCEAN MAINPORT (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex OLYMPIC COMMAN
DER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER - 82
- Ocean Mainport KS c/o Fearnley Finans ASA (endret ISM-ansv.: fra Sartor
Offshore Management AS til Atlantic Offshore Managee\ment AS, Kystbasen
Ågotnes), Oslo/Bergen.
M/S OCEANPRINCE (LAZP) (1.322/1.120/1976) ex VIKING PRINCE - 05 ex STAD
SUPPLIER - 89 - fra Sartor Offshore Beta AS (ISM-ansv.: Sartor Offshore
Management AS), Kystbasen Ågotnes/Bergen til Atlantic Offshore Beta AS
(ISM-ansv.: Atlantic Offshore Management AS), Kystbasen Ågotne/Bergen.
M/S OCEAN PRODUCE (JWLO) (1.310/1.050/1974//85) ex SØLVBAS- 06 ex NOR
MAND PRODUCE - 85 - Ocean Rescue KS c/o Fearnley Finans ASA (endret
ISM-ansv.: fra Sartor Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes til Atlantic
Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Oslo/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 SURF (LJCG) (1.971/3.115/1998) ex NORTH TRAVELLER - 01 ex
STOUT TRUCK - 02 - samme som OCEAN KING.
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 PEDER BREIVIK (LESP) (48/-/1972/01) ex HJALMARSON - 01 ex HORNVIK 76 - fra Stålholm AS, Arnøyhamn/Vardø til Nautnes Båtlag v/Ingvald Solvang,
Tjeldstø/Vardø og slettet fra merkeregisteret.
M/S RASVÅG (LHWE) (34/-/1968) ex ØSD16 -96 - fra Arnfinn Nilsen, Farsund til
Farsund Fortøyningsselskap AS, Farsund.
M/S REGAL (LK3347) (23/-/1988) ex TOM CATO - 99 - fra Sigmatech AS, Kokstad/
Bergen til Svenn Idar Beckstrøm, Tysse/Bergen.

Februar 2012:
Følgende skip er overført fra Tide Sjø AS, Bergen til Norled AS, Stavanger
Hjemsted: Bergen
M/F AUSTEVOLL (LIGT) (759/-/1979)
M/F BJØRNEFJORD (LCKS) (2.871/-/1990) ex STAVANGER - 01
M/F BØMLO (LIWK) (1.206/-/1972/96) ex LADEJARL - 96 ex HERDLA - 84
M/S ESPEVÆREKSPRESSEN (LDTE) (46/71991)
M/F ETNE (LINA) (1.660/71979) ex ASKØY - 88
M/F FEDJEFJORD (LLPA) (2.232/-/2001)
M/F FITJAR (LLIX) (740/-/1973/94)
M/S FJORD MOLDE (LNFF) (99/-/2005) ex NORDIC QUEEN - 07
M/F FJORDGAR (LLZX) (123/-/1967) ex THORULF - 90
M/F FOLGEFONN (LJJR) (1.182/597/1998)
M/F FUSA (LNHK) (675/-/1970/95) ex FUSA I - 87 ex STORD - 86
M/F HARDINGEN (LEWC) (2.631/700/1993)
M/F HORDALAND (LIBY) (1.184/-/1979)
M/F JONDAL (LNMT) (740/-/1974/96)
M/F KVAM (LFCR) (839/200/1977)
M/F KVINNHERAD (LHHQ) (839/284/1978)
M/F MELDERSKIN (JWLG) (1.974/-/1985) ex NORDFJORD - 96 ex HERDLA - 92
M/F OS (LHFA) (838/200/1978)
M/F STORD (JXLL) (2.871/817/1987/90)
M/F STRANDEBARM (LARA) (743/-/1971/93)
M/F SVEIO (LACK) (662/-/1975) ex RØBERG - 96
M/STEDNO (JWQH) (118/-/2007)
M/S TEISTEN (JWNM) (278/25/2006)
M/S TIDEADMIRAL (LFJJ) (398/-/2010)
M/S TIDEBRIS (LLVG) (224/-/2001) ex VINDAFJORD - 08
M/S TIDEEKSPRESS (LCBK) (416/-/2008)
M/F TIDEFJELL (LEKN) (2.879/-/2010)
M/S TIDELYN (LCJF) (192/16/2009)
M/S TIDEROSE (LEGL) (179/-/2009)
M/S TIDEVIND (LDHI) (176/-/2008)
M/S TRANEN (JWNP) (278/25/2006)
M/S TYRVING (LLVH) (224/-/2002) ex STRANDAFJORD - 07
M/F TYSNES (LMHD) (534/-/1970/96)
M/F ULLENSVANG (JXES) (2.871/803/1986/91)
M/F VIKINGEN (LEVF) (2.631/700/1992)
M/S VØRINGEN (LHSG) (103/-/1995)
M/F ØLEN (LFMU) (904/320/1977/90)
Hjemsted: Stavanger
M/F FINNØY (LJTI) (1.935/820/1999)
M/S FJORDBUEN (LK8786) (V-/2005)
M/S FJORDDROTT (JWMQ) (226/-/2007)
M/S FJORDFART (JWMN) (226/-/2007)
M/S FJORDKATT (JMLV) (226/-/2006)
M/S FJORDSOL (LNPV) (106/-/2005)
M/F FJORDVEIEN (LLLZ) (3.368/-/2001)
M/F FOLDØY (LJTJ) (1.656/405/1999)
M/F FRAFJORD (LIIP) (739/362/1979/86) ex HVALERFERGENIII -90
M/F HJELMELAND (LGCH) (1.183/1.000/1992)
M/F HØGSFJORD (LGCO) (1,183/1.000/1992)
M/S LYSE EKSPRESS (LAEV) (47/-/1986) ex TRANEN - 95 ex CONCORDE II - 91
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M/S NORDSYSSEL (LMBI) (1.859/694/1983/02) ex ORNÖ - 02 ex FREGAT - 00 ex
AKADEMIK GAMBURTSYEV - 97 - fra Nordsyssel AS (endret ISM-ansv.: fra
Rana Ship Management AS til Nordsyssel AS), Mo i Rana/ Longyearbyen.
M/S PRINSESSEN (LDJZ) (223/-1990) - Trygve Tønnessen, Haus/Oslo (ny ISM-ansv.:
Bergen-Nordhordland Rutelag AS, Haus).
M/S RØSTVÆRING (LM4001) (36/-/1969/87/93) ex ULVÅGSUND - 83 ex HELGE
HAMNES - 83 ex DIANA - 77 - fra Steinfjordfisk AS, Bøstad/Svolvær til Far
tøyvernforeningen Kysten, Vormedal/Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S SJØKRAFT (JWTP) (133/-/1958) ex SEUT - 09 ex KATLAND - 94 ex FRU OLSEN
- 89 ex MICHAEL I - 85 ex SPIEKEROOG - 74 - fra TB Lokraft Limited (Kåre
Thor Berg, Halden), London/Fredrikstad til Voiraa AS, Halden/Fredrikstad.
M/S SOLVIK SUPPLIER (LCYQ) (4.366/4.900/2011) - fra Solvik Hull Supplies II
AS (Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen til Solvik Supplier AS c/o
Vestland Management AS, Torangsvåg/Bergen.
M/S STOREBJØRN (LDAI) (99/-/1953) ex FLAGAN - 99 - fra City Train Vidar Haugedal (Vidar Haugedal), Kristiansand/Drammen til Jan-Kenneth Øksenvåg,
Kristiansand/ Drammen.
M/S SVANEN (LDUO) (13/-/1942) - Kenneth Olsen, Straumsjøen/Vardø, slettet i
merkeregisteret.
Mudderapp.TRANSPORT 052(LK6890) (784/-/1999) - Secora Maskin AS, Svolvær,
ommålt til 817 brt.
Lekter TRANSPORT 053 (LK8624) (1.413/-/1992/12) ex RIELLE - 04 - Secora Maskin
AS, Svolvær, endret type til mudderapparat og ommålt til 817 brt.
M/S URTER (LCJC) (1.202/996/1974/88/05) ex ATLANTIC VIGOUR - 08 ex SEA
TRANSPORTER - 87 ex QUEEN SUPPLIER - 86 - Haugaland Shipping AS,
Haugesund (ny ISM-ansv.; Maritime Management AS, Leikanger).
M/S VEIDNES (LLSD) (499/-/2002/12) - Polarsild AS, Dønna/Sandnessjøen (IMSansv.: DBS Consultancy AS, Kolvereid), ommålt til 695 brt.
M/S WAI KING 111 (LMLN) (33/-/2003) - fra Egil Smith Jonassen, Asker til Heinrich
Magnus Eggenfellner, Longyearbyen, omdøpt til ARCTICAII og hjemsted
endret fra Oslo til Longyearbyen.
Fl.dokk WESTCON DOKK (LK6156) (6.035/-/1976) ex DOCK 33M - 97 - Westcon
Yard AS, Ølensvåg/Haugesund, c/o West Contractors AS, Ølensvåg.

M/F ROPEID (LHGZ) (551/-/1969/94)ex SAND -06 ex HJELMELAND -92 ex FUSA -87
M/F SAND (JWOJ) (879/500/2007)
M/FSJERNARØY (LJTM) (1.656/405/1999)
M/F STAVANGER (LMAR) (2.434/-/2003)
M/F STRAND (LKVZ) (1.479/-/1982/96)
M/S TIDEBARONEN (LAZO) (330/-/2009)
M/S TIDEBARONESSEN (LCAM) (228/-/2008)
M/S TIDECRUISE (LARN) (179/-/2008)
M/F TIDEDRONNINGEN (LCDF) (1.125/150/2009)
M/F TIDEKONGEN (LCDF) (1.125/150/2009)
M/F TIDEPRINSEN (LCDK) (1.125/150/2009)
M/F UTSTEIN (LAEL) (827/-/1975) ex EIDFJORD - 87
Hjemsted: Ålesund
M/F FOLKESTAD (LNUJ) (1.910/-/2006)
M/F LAUVSTAD (LATK) (884/619/2007)
M/F TIDEFJORD (LAVB) (2.979/586/2008)
M/F TIDESUND (LAOA) (2.979/586/2008)
Hjemsted: Oslo
M/S HULDRA (LNNU) (584/-/1974)
M/S SMØRBUKK (LEBN) (657/-/1965/92) ex FENRING - 90 ex ASKØY - 79
Hjemsted: Trondheim
M/F YTTERØYNINGEN (LNXL) (632/343/2006)
M/F ØRLAND (LNXI) (884/530/2006)
M/S ALEXANDRIA (LM5092) (24/71974) - Elisabeth Heibø, endret adresse fra
Halden til Berg i Østfold, hjemsted uforandret Oslo
M/S BIOSTAR (LAPY) (639/541/1968/84) ex LEIKING - 94 ex KVARTEN - 86 - Biostar
AS, Svolvær, omdøpt til BIOSTAR 2.

M/S BRUDANES (LLMA) (409/-/1970/02/12) ex BRUDANESI -02 ex KROSSFJORD
- 01 ex SEDULOUS - 98 ex NYBO - 79 - Dollsøy Trans AS, Sandshamn/Ålesund,
ommålt til 498 brt.
M/F FJON-M (LLSG) (242/-/2001) - fra Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Florø til
Wergeland AS, Dalsøyra/Florø.
M/S FJORDDRONNINGEN (FMZW) (787/-/2005) - Hurtigmten ASA (drift: Torg
hatten Nord AS, Tromsø), Narvik/Tromsø (slettet ISM-ansv.)
M/S FJORDKONGEN (LNES) (787/-/2005) - samme som FJORDDRONNINGEN.
M/S GOGGEN (FMIF) (23/-/1908) - fra Moss Undervannsklubb, Moss/Horten til
Christian Tangen, Bergen/Horten.
M/S HALSVIK III (LJHE) (818/1.250/1983) ex CROSSCOAST - 00 ex MARIA - 98 - fra
Wergeland Halsvik AS, Dalsøyra/Bergen til Wergeland AS, Dalsøyra/ Bergen.
M/F HIDRAFERJA (LFKV) (595/-/2001) - Flekkefjord Dampskibsselskap AS, Flek
kefjord (ny ISM-ansv.: Norled AS, StavangerjM/F HIDRASUND (LFHI) (113/-/1972) - samme som HIDRAFERJA
M/F HIDRASUND II (LFZS) (307/-/1969) ex HALSA - 90 - samme som HIDRAFERJA
M/S KAPTEIN DYRE (LESD) (43/-/1893) ex ROFAND -48 ex SKJELSVIK -19 ex
NEPTUNUS -17 - fra Svein Roger Kildal, Trondheim til Veteranbåtlaget Kap
Dyre, Trondheim.
M/S LADEJARL (LLVI) (491/-/2002) - Partrederiet Kystekspressen ANS, Trondheim
(best.reder Fosennamsos Sjø AS, Trondheim, endret ISM-ansv.: fra Torghatten
ASA, Brønnøysund til Fosennamsos Sjø AS, Trondheim).
M/S LADY WINEHOUSE (LMYY) (32/-/2000) ex KJØME - 11 - fra Knut Holter
Nilssen, Solbergelva/Oslo til Geir Arnulf Thyness, Brumunddal/Oslo.
M/S LYSEFJORD (JWLP)(267/-/2006) - Lysefjord KS c/o Rogaland Trafikkselskap
AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Norled AS, Stavanger),
M/S MAAN DOLPHIN (JXGS) (397/400/1986/91) ex TJELDEN - 08 ex ANNE LINE
- 91 - Maan Sjøfart AS, Andenes/Tromsø (endret ISM-ansv. fra: Tide Sjø AS,
Bergen til Norled AS, Stavanger).
M/S MAUD (LDVF) (392/-/1917) - fra Asker Kommune Kulturetaten, Asker/Oslo
til Tandberg Eiendom AS, Oslo.
M/S MØREJARL (LLWD) (489/-/2002) - Partrederiet Kystekspressen ANS, Trond
heim/Kristiansund, best.reder Fosennamsos Sjø AS, Trondheim (endret ISM
ansv.fra Torghatten ASA, Brønnøysund til Fosennamsos Sjø AS).

Mars 2012:
M/S ARCTIC WHALEI (LNNP) (92/-/1984) ex VARANGERVEKTEREN -10 - fra
Whale Whatch AS, Alvsvåg/Myre til Arctic Whale Tours AS, Myre,
M/S EIDE MASTER (LAMU) (429/400/1988) ex VIVAX - 06 - fra Eide Marine Servi
ces AS, Høylandsbygd til Trond A. Kittilsen Shipping AS, Stanghelle, omdøpt
til BOA TYR og hjemsted endret fra Haugesund til Brevik.
M/S FRØIA CHARTER (JXJA) (38/-/--) - fra Norway Yacht Charter AS, Oslo/
Drøbak til Grøntvedt Invest AS, Kråkvåg/Drøbak, omdøpt til ANDREA.
M/S HAVGULA (LMGC) (V-/1932) - fra Nordskott Gammelbåtforening, Leinesfjord
til Havgul, Søreidgrend, hjemsted endret fra Svolvær til Bergen
M/S KL SALTFJORD (LGFT) (8.360/4.800/2011 - K Line Offshore AS (endret fra
OSM Ship Management AS til OSM Offshore AS). Arendal
M/S KL SANDEFJORD (LFXC) (8.360/4.800/2011) - samme som KL SALTFJORD.
M/S KRYSSHOLM (LFOS) (1.075/1.066/1975/04) ex JAGO - 06 ex FROHAVET - 06 ex
HOLSTEIN EXPRESS - 04 ex CAROLINE - 04 ex TRANS HOLM - 89 - fra Bio
Feeder AS (Vaage Ship Management AS), Bergen til Bio Feeder AS (ISM-ansv:
Maritime Management AS, Leikanger), Torangsvåg/Bergen.
M/S LEONORA (JXDV) (199/-/1959) ex NORVAKT - 03 ex MÅRØY - 80 - fra Whale
Watch AS, Alsvåg/Sortland til Arctic Whale Tours AS, Myre/Sortland.
Lekter MUDDER 079 (LK6076) (1.070/-/1977) ex STREHAIA - 06 - Secora Maskin
AS, Svolvær (ny ISM-ansv.: Secora AS, Svolvær).
M/S NORMAND CORONA (LNYE) (3.337/4.100/2006) ex REM FORTUNE - 09 - fra
Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn til Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn.
M/S NORMAND PROSPER (LDRH) (8.053/5.000/2010) - fra Solship AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn til Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS),
Skudeneshavn.
Lekter OSIRIS (LG2674) (134/-/1994) - fra DNB NOR Finans AS (Frode Martinsen,
Råde), Bergen/Fredrikstad til Frode Martinsen, Råde/Fredrikstad.
M/S RONJA COMMANDER (LAGR) (1.021/900/2003) - Sølvtrans Rederi AS (ny
ISM-ansv.: Sølvtrans Management AS), Ålesund.
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M/S NEPTUNE LARISSA (LAKX7) (6.072/3.800) - Neptune Subsea AS, Oslo/ Fos
navåg (endret ISM-ansv: fra Neptune Offshore AS, Fosnavåg til GC Rieber
Shipping AS, Bergen), deretter omdøpt til REEF LARISSA.
M/S NORBJØRN (LAKM4) (1.924/1.264/1973/83) ex BREMER HANDEL - 95 ex BIR
TE RITSCHER - 82 ex BELL VOYAGER - 79 ex BIRTE RITSCHER - 77 - Norbjørn
AS (Marine Supply AS), Tromsø/Longyearbyen, omdøpt til NORBJØRN 2.
M/S OCEAN SCOUT (LLFP3) (2.019/2.215/1975/04) ex SARTOR -11 ex NORTHERN
VIKING - 04 ex VERONICA VIKING - 97 ex SEALION COLOMBIA - 90 ex
ACTIVE DUKE - 84 - fra Sartor Offshore Aberdeen Limited, Aberdeen/Bergen
til Sartor Offshore Rescue Ltd. (uforandret: Atlantic Offshore Management
AS, Kystbasen Ågotnes), London/Bergen.
M/S OCEANIC PHOENIX (LAKZ6) (11.368/7.034/2000) ex GEOWAVE MASTER 11 ex GEOMASTER - 07 ex KOUKIMARU - 06 - Master and Commander AS,
Oslo/Bergen. (slettet drift og ISM-ansv.)
M/T SIGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.520/1989) ex IGLOO HAV - 04 ex GRUDRUN
MÆRSK - 95 - fra Eitzen Ethylene Carriers A/S, København/Oslo til Evergas A/S
(fortsatt repr.: Sigloo Gas KS, Oslo, Drift: Thome Ship Management Norway
AS, Larvik), København/Oslo.
M/T SIGLOO TOR (LAXU4) (11.191/14.489/1989) ex IGLOO TOR - 04 ex GJERTRUD
MÆRSK - 95 - samme som SIGLOO HAV.
M/S SKANDI NEPTUNE (LASG5) (7.941/5.090/2001) - fra Skandi Neptun AS (DOF
Management AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen til DOF Subsea Rederi AS (DOF
Management AS, Storebø), Bergen.
M/T SPRUCE (LAJD7) (22.415/36.778/1993) ex JO SPRUCE -10 - fra J.O.Odfjell
Chemical Carriers I BV (Jo Tankers AS, Kokstad), Spijkenisse/Bergen til
Skibsaksjeselskapet Hassel (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen.

M/S RONJA NORDIC (LASK) (1.276/-/2011) - fra Sølvtrans AS (Sølvtrans Manage
ment AS), Ålesund til Sølvtrans Rederi AS (ISM-ansv.: Sølvtrans Management
AS), Ålesund.
M/S ROY KRISTIAN (LLKA) (494/-/2001) ex RUNE VIKING - 06 - Sølvtrans Rederi
AS (ny ISM-ansv: Sølvtrans Management AS), Ålesund.
M/S SEAHAWKII (3YSA) (29/-/1998) ex ROMAJO -11 - fra Hauk Motors AS, Skien
til Geir Wulsch, Drammen, omdøpt til MARIPOSA og hjemsted endret fra
Skien til Drammen.
M/S SOLVANG (3YYJ) (-/-/-1917/61) - fra Asbjørn Sætre, Ålesund til Os Fjordlag,
Os/Ålesund.
Lekter STADT BARGE10 (LM2083) (641/-/1977) - fra Stadt Sjøtransport AS, Svel
gen/Florø til Stadt Barge 10 AS, Kolnes/Florø.
M/S STADT VALIANT (LMKK) (484/-/2009) ex SANMAR ESKORT 804 - 09 - Stadt
Sjøtransport AS, Svelgen/Florø, omdøpt til BB SUPPORTER og hjemsted
endret fra Florø til Stavanger.
M/F TIDEFJELL (LEKN) (2.879/-/2010 - fra Tide Sjø AS, Bergen til Norled AS,
Stavanger/Bergen. Deretter (ny ISM-ansv: Fjordl MRF AS, Molde).
M/S TOMMY LENNART (FM4281) (24/-/1971) - Alteren Dykker og Fritidsforening, Mo i Rana, omdøpt til TYRANN og hjemsted endret fra Bodø til Mo.
M/S VÅGSUND (3YOK) (1.524/2.183/1988/11) ex TORILL -10 ex FEHN TRADER - 06 ex ARKLOW MARSH - 04 - Bio Feeder AS (ISM-ansv: fra Vaage
Ship Management AS, Bergen til Maritime Management AS, Leikanger),
Torangsvåg/Bergen

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

Mars 2012:
M/T BW HERMES (LAWE4) (18.152/26.970/1983) ex OSCAR VIKING - 06 ex
OSCAR GAS -96 ex TIELRODE -00 ex PETROGASII -83 - fra BW Green
Gas AS (BW Fleet Management AS), Lysaker/Oslo til BW Gas LPG Holding
Limited (repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Fleet Management AS, Lysa
ker), Hamilton/Oslo.
M/S NORMAND COMMANDER (LNPW3) (4.560/4.700/2006) ex REM COM
MANDER - 09 - fra Solship AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn til Solstad
Rederi AS (Solstad Shipping AS), Skudeneshavn.
M/S NORMAND FORTRESS (LIKW3) (4.926/4.170/2006) ex REM FORTRESS - 09
- samme som NORMAND COMMANDER.
M/S NORMAND TITAN (LIMZ3) (3.107/3.060/2007) ex REM BALDER -10 - samme
som NORMAND COMMANDER.
M/S NORMAND TRYM (LNXA3) (2.164/2.800/2006) ex REM SUPPLIER - 09 samme som NORMAND COMMANDER.
M/S NORMAND VIBRAN (LCAS3) (2.180/3.240/2008) ex REM SPIRIT - 09 - samme
som NORMAND COMMANDER.
M/S OCEANIC CHAMPION (LAJ06) (9.405/1.810/1994/07) ex GEOWAVE CHAM
PION -12 ex VERONICA II -06 ex VERONICA -02 - Norfield Shipping AS,
Tornagsvåg/Bergen (endret ISM-ansv: fra Eidesvik AS, Bømlo til Cggveritas
Eidesvik Ship Management AS, Laksevåg).
M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (9.980/4.000/1995) - fra Oslo Explorer Plc.
(Forr.: Marinelaw AS, Bergen), Douglas/Bergen til PGS Shipping AS (forts.IMS
ansv: Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Lysaker/Bergen.
M/S SEABED SUPPORTER (LANA7) (3.536/996/1987) ex ISLAND SEAWAY -11 - fra
Norside AS (IMS-asnv: Seabed Shipping AS), Øvre Ervik/Bergen til Fjellstrand
AS (IMS-ansv: Seabed Shipping AS, Øvre Ervik), Omastrand/Bergen, omdøpt
til FLYING VIKING.

Januar 2012:
M/S BERGEN SURVEYOR (LACS5) (1.705/959/1972/82/97) ex SUB SURVEYOR - 84
ex KELT - 82 ex RANGER CALLIOPE - 73 - Norfield Shipping AS, Torangsvåg/
Bergen, endret (IMS-ansv.. Fra Norfield Offshore AS til Vestland Management
AS, Torangsvåg).
M/S BOS ANGLER (LAGU7) (3.080/1.000/1998) ex STAD ANGLER - 08 ex REM
ANGLER - 07 ex GEO ANGLER - 06 ex GECO ANGLER - 03 - fra Bos Angler
AS (ISM-ansv: Fjord Shipping AS, Måløy), Øvre Ervik/Bergen - til Spareban
ken Sogn og Fjordane (ISM-ansv: Fjord Shipping AS, Måløy), Førde/Bergen.
M/S GEO BARENTS (LAKK6) (4.979/5.850/200)) - Uksnøy Barents KS (Uksnøy &
Co. AS), endret adresse fra Brattvåg til Ålesund.
M/S GEOWAVE CHAMPION (LAJQ6) (9.405/1.810/1994) ex VERONICA II - 06
ex VERONICA - 02 - Norfield Shipping AS, Torangsvåg/Bergen, omdøpt til
OCEANIC CHAMPION og endret (ISM-ansv: fra Norfield Offshore AS,
Torangsvåg til Eidesvik AS, Bømlo).
M/T LOUISE KNUTSEN (LAIQ7) (11,889/16.512/2009) - fra Knutsen Produkt
Tanker XIII AS til Knutsen Produkt Tanker XII AS (Knutsen OAS Shipping
AS), Haugesund.
M/S OCEAN SCOUT (LLFP3) (2.019/2.215/1976/04) ex SARTOR -11 ex NORTHERN
VIKING - 04 VERONICA VIKING - 97 ex SEALION COLUMBIA - 90 ex ACTIVE
DUKE - 84 - Sartor Offshore Aberdeen Limited, Aberdeen/Bergen, endret
drifte fra (Sartor Offshore Management AS til Atlantic Offshore Management
AS, Kystbasen Ågotnes).
M/S RIG SUPPORTER (LATQ5) (2.272/1.200/1982/01) ex GECO LONGVA - 00 - C
& C Technologies Inc., Lafayette Parish, LA./Ålesund, endret adresse for
(drift: Rig Supporter Management AS og ISM-ansv: Uksnøy & Co. AS), fra
Brattvåg til Ålesund.
Februar 2012:
M/S ARTEMIS ARCTIC (LJZK3) (2.490/1.145/1999) ex BOS ARCTIC -11 ex OCEAN
TRAWLER - 07 - Artemis Shipping AS (Maritime Management AS, Ålesund),
Stavanger/Bergen, ommålt til 3.947 brt. og 900 tdw.
M/T BW HELIOS (LAOM4) (34.974/44.995/1992) ex HELIOS - 07 - fra Bergesen
Gas Shipping AS (drift: BW Fleet Management AS), Lysaker/Oslo til BW Gas
Cyprus Limited (Repr.: Bergesen Norway AS, drift: BW Fleet Management
AS, Lysaker), Limassol/Oslo.
M/S NEPTUNE DESPINA (LAKW7) (6.072/3.800) - Neptune Subsea AS, Oslo/
Fosnavåg (endret ISM-ansv; fra Neptune Offshore AS, Fosnavåg til GC Rieber
Shipping AS, Bergen), deretter omdøpt til REEF DESPINA.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2012:
Lekter BOABARGE 7 (LK3226) (6.933/-/1977) ex BOA 7 - 88 - Boa Shipping AS,
Trondheim - slettet 26.01.2012 - solgt til Mexico
M/S MAGIC DREAM (LMKO) (83/-/2001) - Ecco Reker Havfruen AS, Kolbjørnsvik/
Arendal - slettet 10.01.2012 - solgt til USA.
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M/S MAGNARSON (LHRB) (1.242/1.356/1987/93/94) ex KROSSØY - 09 ex Jona
Edvalds II -09 ex Jona Edvalds -09 ex ADENIAII -03 ex Pétur Jönsson -94
- Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-79-AV) - slettet 23.01.2012 - solgt til
Pesa Consorcio Ltd. (Swemar AB), Belize City, Belize, omdøpt til MEYA med
signal V3MH8.
M/S SANNA (LALZ) (46/-/1988) - Boreal Transport Nord AS, Hammerfest/ Sand
nessjøen - slettet 16.01.2012 - solgt til Danmark.
M/S STRIL TENDER (LFCU) (298/500/1965/83/85) ex DONN MYRE - 86 ex MYRE
SEADIVER - 85 ex MENES - 83 ex RØEGGEN - 80 - Møkster Safety AS (Simon
Møkster Shipping AS), Stavanger - slettet 30.01.2012 - solgt til Belize, Midas
Pte. Ltd. (Westberg Ltd.), Avatiu, Cook Island, omdøpt til MYRE SEADIVER
med signal E5U2529.
M/S TIME BANDIT (LCDD) (166/-/2008) - Lunde Gruppen AS, Stavanger - slettet
05.01.2012 - solgt til Gibraltar
M/S ØYFJORD (LLWE) (499/700/2003) - Bømlo Brønnbåtservice AS, Stord/ Hau
gesund - slettet 03.01.2012 - overført til NIS, omdøpt til ORCA CHONO med
signal LLWE3,

M/S OCEAN INTERVENTION 111 (LMWK) (4.202/4.500/2005) ex ISLAND RAN
GER - 07 - Island Offshore X KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/
Ålesund - slettet 14.03.2012 - overført til NIS, samme navn med signal LMWK3.
Lekter OSIRIS (LG2674) (134/-/1994) - Frode Martinsen, Råde/Fredrikstad - slettet
05.03.2012 - solgt til Danmark
M/S REM FORTUNE (3YFH) (4.765/4.600/2010) ex GREATSHIP MOHINI -10
- Rem Ship AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg - slettet 23.03.2012 - solgt til
Marine Platforms Ltd., Lagos, Nigeria, omdøpt til AFRICAN VISION med
signal 5NVH.
M/S SAMBOER=N (LMGU) (179/-/1961) - NRS Finnmark AS, Kongshus/Horten
- slettet 01.03.2012 - solgt til opphugging.
M/S TORJO (LNYW) (90/-/1970/99/00) ex VIKEN SENIOR - 96 ex FRØYBAS - 94 ex
KNAUSEN - 92 ex NORDGRUNN - 90 ex BJØRN TORE - 86 - Thule AS, Ingøy/
Myre (F-110-M) - slettet 27.03.2012 som opphugget.
M/F YTTERØY (LJOY) (506/100/1981) - Innherredsferja AS (IMS-asnv.: FosenNamsos Sjø AS, Trondheim), Levanger - slettet 23.03.2012 - solgt til Sierra
Leone, omdøpt til YTTEROY med signal 9LC2151.

Februar 2012:
M/S BORG (LESU) (69/-/1907) ex MAGNUM - 08 ex SPURT - 92 ex HINNAGUTT - 86
ex TELAN - 85 ex FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - Østfold Maskin og Maritime
AS, Borgenhaugen/ Sarpsborg - slettet 08.02.2012 - solgt til Sverige
M/S GRIP SUPERIOR (LHKC) (499/-/1986/2007) ex WESTERN THUNDERBIRD 94 ex BØE-JUNIOR - 89 - Grip Shipholding AS, Kristiansund - slettet 07.02.2012
- solgt til Chile, samme navn med signal CA3848.
M/S HARGO (JXSE) (263/220/1988) ex ATLØYBUEN -11 ex POLARVIND -07 ex
MYREBUEN - 02 ex MOGUTT - 93 - Odd Karsten Østervold, Bekkjarvik/
Florø - slettet 17.02.2012 - solgt til Mauretania
M/S MAX HYGGE (LNNA) (35/-/1944) - Viktor Emanuel Sanden Espedal, Hom
mersåk/Oslo - slettet 23.02.2012 - solgt til opphugging.
M/S NESEBUEN (LDUR) (234/113/1965/76/88/94/97/98) ex EGIL JUNIOR - 02 ex
VEIDARI -95 - Nesefisk AS, Lindesnes/Mandal (VA-91-LS) - slettet 08.02.2012
-opphugget.
M/S SEVEN SISTERS (LCAQ) (5.275/4,665/2008) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand - slettet 03.02.2012 - overført til NIS, samme navn
med signal LCAQ3.
M/S SHANNON (LJQE) (499/445/1984/95/97) ex PERNILLE -98 - Leik AS, Ko
pervik/Haugesund (R-31-K) - slettet 13.02.2012 - solgt til Sverige, omdøpt til
WESTFJORD med signal SKNM.
M/S TOMMY (LFBR) (49/-/1896) ex HAVSØY - 08 ex RISØYGUTT - 97 ex ROLF - 94
ex HINNA - 92 ex GRISSLY - 86 ex THORSBERG - 73 - Farsund Fortøynings
selskap AS, Farsund - slettet 27.02.2012 - solgt til Danmark for opphugging,
M/S TORBAS (LLBT) (2.190/-/200) ex STAALØY -10 ex LIGRUNN -05 ex LIBAS -04
- Torbas AS, Raudeberg/Måløy (SF-99-V) - slettet 08.02.2012 - solgt til Sildar
vinnslan hf„ Neskaupstadur, Island, omdøpt til BORKUR med signal TFSD,

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2012:
M/S BRAGE SUPPLIER (LALP7) (4.59/4.800/2011) - Brage Supplier KS (Simon
Møkster Shipping AS), Stavanger/Bergen - slettet 11.01.2012 - overført til
NOR, samme navn med signal LDAX.
M/S GULLNES (LLTM3) (1.630/1.020/1970) ex BARENSO - 99 ex MØREJARL - 96
- Barents Maritime AS, Kvaløysletta/Ålesund - slettet 09.01.2012 som forlist.
(Sprang lekk og sank 11.10.2002 utenfor Egersund (skiftet navn til ISFJELL
dagen før)).
M/S ODIN VIKING (JWMT3) (2.725/3.000/2003) ex A.H.SAN FRUTTUOSO - 06
- Partrederiet Odin Viking DA (Forr.: Viking Supply Ships AS, ISM-ansv.:
Trans Viking Management AS), Kristiansand - slettet 18.01.2012 - overført til
Partrederiet Odin Viking DA (Viking Supply Ships AS), København, Danmark,
sammen navn med signal OYS02 (DIS).
M/S OLYMPIC COMMANDER (LANU7) (4.827/9.749/2012) - Olympic Commander
KS (Olympic Shippin AS), Fosnavåg - slettet 24.01.2012 - overført til NOR,
samme navn med signal LCW.
M/S SIEM LOUISA (LAIY3) (2.465/3.555/2006) - Siem Offshore Rederi AS (Siem
Offshore AS), Kristiansand/Ålesund - slettet 04.01.2012 - overført til NOR,
sammen navn med signal LAIY.
Februar:
M/S BALTIC GUIDE (LKQA3) (7.307/5.500/1982) ex TRANS FANNIA - 02 - Euro
Trans Skips AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen - slettet 06.02.2012 som opp
hugget.
M/S FINNMARKEN (LLRY3) (15.690/945/2002) - Hurtigruten ASA, Narvik - slettet
08.02.2012 - overført til NOR, samme navn med signal LDBE
M/S GEOSUND (LANR3) (4.949/3.624/2001) ex FAR SWAN - 05 - Geosund AS (ISM
ansv.: DOF Management AS, Storebø), Bergen - slettet 29.02.2012 - solgt til
DQF Subsea Rederi AS (DOF Management AS), Douglas, Isle of Man, samme
navn med signal 2BSK6,
M/S LIV (LARJ5) (3.694/4.341/1977) ex PETER KNUPPEL - 01 ex ZIM BLACK SEA
- 01 ex PETER KNUPPEL - 00 ex MAERSK TEMPO - 91 ex PETER KNUPPEL
- 87 ex CITY OF SALERNO - 86 ex PETER KNUPPEL - 84 ex KATHERINE
BORCHARD - 83 ex PETER KNUPPEL - 82 ex EUROBRIDGE LINK - 80 ex
PETER KNUPPEL - 78 - Wagle holdirig AS (Rolf Wagle AS), Oslo/Levanger slettet 24.02.2012 solgt til Danmark for opphugging.
M/S REM SUPPORTER (LAME7) (4.590/5.300/2012) - Rem Supply AS (Rem
Maritime AS), Fosnavåg - slettet 03.02.2012 - overført til NOR, samme navn
med signal LCLW.
M/T STORVIKEN (LAGJ6) (82.647/152.013/2006) - Viken Fleet I AS (Wallem
Shipmanagement Norway AS, Bergen), Øvre Ervik/Bergen - slettet 13.02.2012
- overført til Viken Fleet I AS (Viken Shipping AS), Nassau, Bahamas, samme
navn med signal C6ZT8).

Mars 2012:
M/S BOJAR (LM8795) (13/-/1937) ex IHLMEN 5 - Arve Eriksen, Nesøya/Oslo - slet
tet 12.03.2012 - solgt til Storbritannia
M/S DYRNESVÅG SENIOR (LGGM) (464/-/1985/93/95/99/00) ex DYRNESVÅG -12
ex STELLA NOVA - 93 ex ASTRID MARIE - 89 - Brødrene Holm AS, Smøla/
Kristiansund (M-435-SM) - slettet 23.03.2012 - solgt til Sverige
M/F GULLESFJORD (LNFY) (537/229/1984) - Torghatten Nord AS, Tromsø - slettet
30.03.2012 - solgt til Sierra Leone
M/S LIAFJELL (LLWB) (499/-/2002/10) ex FJELLDUR - 05 - Ligrunn AS, Straume/
Bergen (H-87-F) - slettet 30.03.2012 - solgt til Namibia
M/S MIDNOR VIKING (3YJX) (486/650/1996/09) ex ROHAV - 02 - Frøy Sjøtran
sport AS, Sistranda/ Kristiansund - slettet 13.03.2012 - solgt til Granja Marina
Toorageleones SA (Redwise Maritime Services BV), Kingstown, Sankt Vincent
og Grenadinene, omdøpt til RIO DULCE1 med signal J8B4669.
M/S NORTH TRUCK (JXWT) (2.597/3.370/1983/88) ex SOUND TRUCK - 02 - Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes - slettet 13.03.2012 - solgt
til Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore NS Ltd., London, Storbritannia, samme
navn med signal 2FHX8.
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Mars:
M/S LADY AUDREY (LAHP5) (1.979/2.280/1983) ex JARL VIKING - 94 ex LOW
LAND RAMBLER - 84 ex ATLANTIC ANDWI - 83 - Partrederiet International
Offshore Services ANS (best.reder: Farstad International AS, IMS-ansv.. Far
stad Shipping AS), Ålesund - slettet 22.03.2012 - solgt til Panama, registrert
på DTA Ship Trading LLC, Basseterre, St.Kitts & Nevis, omdøpt til AUDREY
med signal V4LE2.
M/S LADY VALISIA (LAHM5) (1.972/2.350/1983) ex FAR SUPPLIER - 95 ex KING
SUPPLIER - 87 - Partrederiet International Offshore Services ANS (best.reder;
Farstad International AS, IMS-ansv.. Farstad Shipping AS), Ålesund - slettet
22.03.2012 - solgt til Panama, registrert på DTA Ship Trading LLC, Basseterre,
St.Kitts & Nevis, omdøpt til VALISIA med signal V4LG2.
M/S NORMAND OCEANIC (LAIM7) (16.511/11.300/2011) - Solstad Rederi AS
(Solstad Shipping AS), Skudesneshavn - slettet 06.03.2012 - overført til Solstad
Rederi AS (Solstad Offshore ASA), Douglas, Isle of Man, samme navn med
signal 2FGT6.
M/S SKANDIFALCON (LMLB3) (2.637/3.118/1990) - DOF Rederi AS (DOF Manage
ment AS), Storebø/Bergen - slettet 28.03.2012 - overført til DOF Rederi AS (DOF
Management Pte. Ltd.), Nassau, Bahamas, samme navn med signal C6ZW6.
M/S SKOG (LHAE3) (4.471/3.726/1991/99) ex LYS-SKOG - 09 - Ross Liner KS c/o
FearnleY Finans AS (DFDS Logistics AS, Lysaker), Oslo - slettet 15.03.2012 overført til Ross Liner KS, deretter til Lorentzen Rederi AS (DFDS Logistic
AS), Limassol, Kypros, samme navn med signal 5BPF3.
M/S STAR DERBY (LAXS2) (27.104/43.700/1979) ex STAR CARRIER - 85 - Grieg
Shipping II AS (Grieg Shipping AS), Bergen - slettet 07.03.2012 som opphugget.
M/S VIKING PRINCE (LAMU7) (5.381/4.800/2012) - Eidesvik Supply AS (Eidesvik
AS), Bømlo/Haugesund - slettet 30.03.2012 - overført til NOR, samme navn
med signal LDCE.

M/S JENNEGGA (LLGU) (96/-/1982) ex ANKER - 98 ex LAURITS OLSEN - 97 ex
LUNDBØEN - 94 - Berner Nygård (Berner Matheus Nygård), Napp/Harstad,
nytt merkenr. (N-89-F).
M/S KLØVER (LM3636) (20/-/1966) - fra Kransvik AS, Sørvågen/Trondheim til
Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Trondheim (N-72-BR). I februar
til Forrøy AS, Bleik/Trondheim (N-72-A).
M/S MIDNATSOL (LCIW) (-/-/1948) - Valkyrien AS, Kristiansand,endret adresse
til Grimstad/Kristiansand og nytt merkenr. (VA-65-G).
M/S NORDHEIMSON (3YMQ) (-/-/1959) - fra Bjørn Steinar Nordheim/Måløy til
Landego Friluftsliv, Landegode/Måløy (N-lll-W).
M/S OLGRUNN (LM6795) (23/-/1979) - fra Sørøyfisk AS, Ellingsøy/Svolvær til
Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær (N-lll-MS).
M/S QUO VADIS (LMDF) (972/1.000/1978/82/87) ex MORTEN EINAR - 06 ex
ØSTANGER - 04 ex JON SIGURDSSON - 03 ex KINGS GROSS - 96 ex TOR
BAS - 87 - fra Fiskeriselskapet Norli AS, Vedavågen/Kopervik til Pelagic AS,
Vedavågen/Kopervik, omdøpt til VIKINGBANK (R-86-K). I februar til Leik
AS, Kopervik (R-86-K). I mars til Pelagic AS, Vedavågen/Kopervik (R-86-K).
M/S ROY-FRODE (LKXQ) (50/-/1969/89/90/01) - fra Lo-Fo Fisk AS, Sørvågen til
Sagvågen Kystlag, Sagvåg, omdøpt til BREMENHOLM og hjemsted endret
fra Bodø til Haugesund (N-76-MS).
M/S SCOMBRUS JR (JXSF) (76/-/1987/90/92/98) ex SCOMBRUS -11 ex SOLBRIS
SENIOR -10 ex HARTO JUNIOR -00 ex OPAL -90 - fra Tollevik AS, Haugesund
til Jim Rune Sørøy, Ellingsøy/Haugesund (M-25-A). I februar til Haugstad AS,
Gursken/Haugesund (M-21-S). I mars til Sørøyfisk AS, Ellingsøy/ Haugesund
(M-33-A).
M/S SKLINNAII (LIAJ) (328/-/1979/85/96/01) ex STÅLFINN JR. - 01 ex STÅLFINN
- 00 ex BASTESEN - 89 - fra Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/ Brønnøysund
til Bømmelfisk AS, Vedavågen/Brønnøysund, omdøpt til GANTHI (R-118-K).
M/S SLETTHOLMEN (LAVF) (466/-/2008) - fra Sulugutt AS, Lurøy/ Sandnessjøen
til Lurøyveiding AS, Lurøy/Sandnessjøen (N-110-L)
M/S VESTBAS (LJBC) (373/-/1997/99/09) - Vestbas 1 AS c/o Tor Frantzen, Fosnavåg/
Ålesund, ommålt til 467 brt. (M-66-HØ).
M/S ÆSØYBUEN (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) ex TOJAKO - 05 ex VESTFJOR 88 - fra Frøybas AS, Kalvåg/Kristiansund til Brattholm Invest AS, Fosnavåg/
Kristiansund (M-18-HØ).
M/S ØYBUEN (JXMK) (187/-/1987) - fra Øybuen 1 AS, Elnesvågen/Molde til Forrøy
AS, Bleik (N-75-A). I februar til Reinefjord AS, Reine, omdøpt til REINEFJORD
og hjemsted endret fra Molde til Svolvær (N-75-MS).

Fiskebåter, kjøp & salg.
Januar 2011:
M/S ANKERFISK (LHAG) (250/-/1978) ex FISKARVIK - 02 ex THOR-ERLING - 99
ex JOHN ERIK - 91 - Ingrid AS, Utsira/Haugeusnd, ommålt til 277 bit. (R-27-U).
M/S BREIVIK (3YYV) (24/-/1962) - fra Bjarne Johannessen, Søgne/Kristiansand
til Jan Kjell Jakobsen, Flekkerøy/Kristiansand, omdøpt til FLANDER SR.
(VA-8-K).
M/S GATOR (LM8740) (24/-/1982) - fra Husøysund AS, Husøy i Senja/Ålesund til
Akvanaut Undervannsklubb, Hjørungavåg/Ålesund (T-87-LK).
M/S DYRNESVÅG (LGGM) (464/-/1985/93/95/99/00) ex STELLA NOVA - 93 ex
ASTRID MARIE - 89 - Brødrene Holm AS, Smøla/Kristiansund, omdøpt til
DYRNESVÅG SENIOR (M-435-SM).
M/S EDNA SYNNØVE (LLJD) (79/-/2000) ex INGO -11 - fra Espen Nilsen AS,
Dyrvik til Lars-Arne Kristensen, Værøy, omdøpt til MARTIN-MARIE og
hjemsted endret fra Trondheim til Bodø (N-18-VR).
M/S FLAKSTADTIND (LDFC) (24/-/1950/98) - fra Sulugutt AS, Lurøy/Svolvær til
Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Svolvær (T-124-LK). I februar til Tustern AS,
Husøy i Senja/Svolvær (T-124-LK). I mars til ForrøyAS, Bleik/Svolvær (N-73-A).
M/S FUGLØYFJORD (LLWF) (177/-/2002/03) - fra Barents Sea AS, Nord-Lenangen/
Tromsø til Frøybas AS, Kalvåg/Tromsø, omdøpt til HAVRAND (SF-40-B).
M/S GANTHI (JWPD) (72/-/1985/91) ex VISHOLM - 08 ex SULEBAS - 04 ex STAVE
SENIOR - 01 ex HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Bømmelfisk
AS, Vedavågen til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy, omdøpt til HAVFLUNA
og hjemsted endret fra Haugesund til Molde (M-7-SØ).
M/S HAVBAS (LHWO) (652/-/1979/83/87/03) ex SVANODD - 08 ex VADHOLMEN 03 ex FRUHOLMEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA
JOHNSEN - 89 - Kamøyfisk AS, Bekkjarvik/Tromsø, omdøpt til FRUHOLMEN
(H-178-AV). Deretter ble hjemsted endret fra Tromsø til Bergen.
M/S INGER HILDUR (LJUH) (1.038/940/1999) - fra Inger Hildur AS, Molde til
Brødrene Holm AS, Smøla, omdøpt til DYRNESVÅG og hjemsted endret fra
Molde til Kristiansund (M-158-SM).
M/S JARSTEIN (3YZD) (V-1960) - fra Trønderhav AS, Husbysjøen/Skudeneshavn
til Børge Refsnes, Husbysjøen/Shudeneshavn (ST-16-RS).

Februar 2012:
M/S AUSTERFJORD (LJZO) (1.192/1.475/1999) ex MØGSTERFJORD -10 - fra
Østerljord AS, Torangsvåg/Bergen til Silfaks Fiskebåtrederi AS, Havøysund/
Bergen (F-184-M). I mars omdøpt til INGRID MAJALA og hjemsted endret
fra Bergen til Hammerfest (F-184-M).
M/S FAGERVOLL (LCHL) (1.240/-/1979) ex ANDERS - 08 ex HABERG - 06 ex AN
TARCTIC - 04 ex ELDJARN - 91 - fra Tigofisk AS v/Ingrids Regnskapskontor
AS, Ellingsøy til Tigofisk AS, Krokelvdalen, omdøpt til HAVBAS og hjemsted
endret fra Ålesund til Tromsø (T-92-T).
M/S GEIR ROGER (LGOD) (212/-/1969/81/97/98) ex STENBAKKEN - 98 ex HAV
FANGST II - 89 ex HAVFANGST - 87 ex LEIRANGER - 82 - fra Kvaløy Kystfiske
AS, Hammerfest/Tromsø til Sandøy Kystfiske AS, Ellingsøy/Tromsø (M-10-A).
M/S GUNN SISSEL (JWQA) (35/-/1957) ex GERHART JAKOBSEN - 06 - fra Jarle
Hardy (Jarle Otto Hardy), Værøy/Sortland til Jarle Bergs=s Sønner AS, Værøy/
Sortland (N-45-VR).
M/S HAUG SENIOR (LKZO) (399/-/1977/85/87/98) ex MINGE - 09 ex TOFTØY
SUND - 04 - fra Haug Fiskeri AS, Gravdal/Svolvær til Hellodden AS, Sørvågen/
Svolvær, omdøpt til HELLODDEN (N-173-MS).
M/S HERSLEB (LIBU) (49/-/1954/92) - fra Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre/ Kristiansund til Skärholmen AS, Straumsjøen/Kristiansund (N-160-BØ).
M/S JAN-BØRRE (LHCV) (38/-/1966/85/90) - fra Skärholmen AS, Straumsjøen/
Sortland til Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre/Sortland (N-146-0). I mars til
Sandvikdalen AS, Myre/Sortland (N-146-0).
M/S LUNA (LM4081) (25/-/1964/86) - fra Partrederiet Luna DA (Paul Ivar Johan
sen), Vesterøy/Fredrikstad til Trænabanken AS, Træna/Fredrikstad (N-5-TN).
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M/S MYNTEVIK SENIOR (LHZJ) (42/-/1963/82) ex MYNTEVIK - 07 ex JÆRTRÅL
- 03 ex DIANN - 97 - fra Båtklubben Sør, Hauge i Dalane/Fosnavåg til Båtkul
turklubben Fille Presteskjær c/o Frank Midtbø, Hauge i Dalane/ Fosnavåg
(SF-14-B).
M/S NORDNES (LNCR) (240/-/1977/92) ex GUNNARSON - 97 ex BRØDRENE
HUSEVÅG - 89 ex GULLAKS - 87 ex GREEN FIELD - 84 - fra Torg Invest As
c/o Kristian Gundersen, Valderøy/Ålesund til Bergtun Fiskeriselskap AS,
Sandøy/Ålesund (M-62-SØ). I mars tilbake til Torg Invest AS, Valderøya/
Ålesund (M-65-G).
M/S NY HEIMLAND (LDHX) (17/-/1934) - fra Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønn
øysund/Sortland til Najaden Fiskeri AS, Skudeneshavn/Sortland (R-89-K)
I mars til Partrederiet Fjordvåg DA (Turid Aune), Brønnøysund/Sortland
(N-47-BR). Deretter til Brønnøy Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Sortland
(N-47-BR).
M/S RYGGEFJORD (LJSK) (122/-/1999/07) - fra Mathisens Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Hammerfest til Roar Åge Pedersen, Honningsvåg/Hammerfest,
omdøpt til BØRNES (F-22-NK).
M/S SANDØY JUNIOR (LJSU) (126/67/1981/98/01) ex ENGDAL JUNIOR -11 ex
GANGSTAD - 05 ex KRYSTAD - 01 ex SKJOLDEVÆRING - 95 ex MOLLAVÆRING - 91 ex LIND JUNIOR - 88 ex SIVERTSEN JUNIOR - 85 - fra Sandøy AS,
Averøy/Molde til Albacore AS, Florø/Molde (SF-4-F).
M/S TRØNDERGUT (JXGB) (63/-/1959) - fra Malnesfjord AS c/o Hallvard Ben
diksen, Svolvær til Kurt Håkonsen c/o Kurt Sten Arne Håkonsen, Stamsund/
Svolvær (N-179-W).
M/SÆSØYBUEN (LDUX) (97/-/1965/89/92/96/97) exTOJAKO - 05 ex VESTFJOR - 88
- fra Frøybas AS, Kalvåg/Kristiansund til Idar Gustad og Sønner AS, Averøy/
Kristiansund, omdøpt til LIAVÅG (M-88-AV).

M/S EIGENES (LANW) (251/-/1975/90/99) - fra Eigenes AS, Mandal/ Kristiansand
til Racon AS, Søgne/Kristiansand (VA-34-S).
M/S FLANDER (LKLA) (29/-/1956/73/75) ex LAGUN - 73 - fra Kalve & Tøkje AS, Bekkjarvik/Kristiansand til Bømmelfisk AS, Vedavågen/Kristiansand (R-155-K)
M/S GUNNAR K (LJWW) (499/-/2000/08) - fra Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre til
Sandvikdalen AS, Myre (N-246-0).
M/S INGRID MAJALA (LAKF) (854/-/1998) ex GANTHI - 06 - fra Silfaks Fiske
båtrederi AS, Havøysund/Hammerfest til Østerfjord AS, Torangsvåg/ Ham
merfest, omdøpt til MAJALA JUNIOR (H-85-AV). Deretter tilbake til Silfaks
Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest og slettet i merkeregisteret.
M/S ISFJORD (LNWH) (81/122/1985) ex T. HANSEN - 09 ex KIIL SENIOR - 03 ex
JAMO JUNIOR - 98 - fra Høgholm DA (Odd Inge Hansen), Myre/Hammerfest
til Mehamn Kystfiske AS, Myre/Hammerfest (N-106-0).
M/S KJØLVA (LM6836) (24/-/1979) ex NY-MÅTIND -10 - fra Kjølva AS, Fjordgard/
Svolvær til Senjen Sjø AS, Husøy i Senja/Svolvær (T-119-LK).
M/S LEINEBJØRN (LLRG) (1.517/1.586/2001) - fra Leinebjørn AS, Leinøy til Inger
Hildur AS, Elnesvågen, omdøpt til INGER HILDUR og hjemsted endret fra
Fosnavåg til Molde (M-100-F)
M/S MONICA SENIOR (LAYX) (48/-/1956/87) ex MONICA - 02 - fra AS Roaldnes,
Valderøya/Egersund til Monica AS, Hauge i Dalane/Egersund (R-188-SK).
M/S NOVOS (LM4026) (24/-/1969/73) ex SIVERTSON - 77 ex FREDDY JOHNSEN
- 73 ex SJØLEIK - 69 - fra Tor Magne Reiersen, Storslett/Tromsø til Holmen
Fiske AS, Sørvær/Tromsø (F-10-HV).
M/S RINGBAS (LHRX) (499/-/2010) - fra Ringbas AS c/o Maritim Næringspark,
Raudeberg/Måløy til Torbas AS, Raudeberg/Måløy (SF-6-V).
M/S SPITSBERGEN (LAYS) (472/-/1965) ex EURIKA - 08 ex AURIGA - 04 - fra
Spitsbergen Seafish AS, Stokmarknes til Arctic Wolf AS, Alta, omdøpt til
ARCTIC WOLF og hjemsted endret fra Tromsø til Vardø (F-123-V).
M/S STÅLEGG(3YQP) (789/-/1980) ex CASABLANKA -10 ex HALLARKLETTUR 06 ex WESTWARD - 03 ex RADIANT STAR - 98 ex SHEANNE - 95 - fra Nybo
Holding AS, Midsund/Ålesund til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund,
ommålt til 901 brt. (M-16-S).
M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Storegg AS, Ellingsøy/Fredrikstad til MS
Haugen AS c/o Johnny Haugen, Sylte/Fredrikstad (M-18-VN).
M/S TRØNDERKARI (LLVN) (382/-/2002/08) - Trønderkari AS, Rørvik, ommålt
til 442 brt. (NT-200-V).
M/S ØKSNESVÆRING (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex SKOGSØY -10 ex ME
HAMNFJORD - 05 ex NOTBAS - 05 ex MOAN SENIOR - 02 ex JANNE KRISTIN
- 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND - 80 ex NOREGG - 77 - fra Øksnes
Kystfiske AS, Myre/Trondheim til Havstein AS, Myre/Trondheira (N-125-0).
M/S ØSTERBRIS (LJME) (|.772/850/1999) - fra Østerbris AS, Torangsvåg/Bergen
til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV).

Mars 2012:
M/S ARCTIC SWAN (LMAC) (2.574/-/2002) - fra Arctic Swan KS c/o Økonor Alta
AS, Alta/Ålesund til Arctic Eagle AS, Ålesund (M-15-A). Deretter tilbake til
Arctic Swan KS c/o Økonor Alta AS, Alta/Ålesund (F-25-A).
M/S AUVÆR (LIGWJ (24/-/1962) - fra Partrederiet Tor-Henrik ANS v/ Hermod
Pedersen (Roy-Tor Pedersen, Tromsø), Tromvik/Tromsø til Lars Kristian
IndaM, Kvaløysletta/Tromsø (T-591-T).
M/S B.M.DRIVENES (LM7682) (24/-/1981) ex SKODVIN SENIOR - 07 - fra Tor
Heine Drivenes, Bekkjarvik/Bergen til Partrederiet Oma ANS (Anfinn Lars
Sekkingstad), Bekkjarvik/Bergen (H-223-AV).
M/S BENJACO (LCNO) (175/-/1976/85/97/98) ex RUNING -10 ex HARGO -07 ex
RADEK - 06 ex SVERDRUPSON - 05 - fra Benjaco AS, Halsnøy Kloster til THE
Fiskeri AS c/o Rune Lønning, Bømlo, omdøpt til HUGØYBAS og hjemsted
endret fra Bergen til Haugesund (H-32-B).
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Ankerhåndteringsbåten Magne Viking tester fifi-utstyret på Byfjorden 20.november, knipset av Rolf Clausen. Den tilhører Viking Supply Ships, et heleiet
datterselskap av rederi AS TransAtlantic i Göteborg, som igjen er kontrollert av investor Christen Sveaas. Båten er den tredje av fire søstre bygget på
Astilleros Zamakona SA i Bilbao til design VS4522CD, utstyrt med fire MaK på til sammen 14000 kW. Båten seiler under DIS-flagg, noe som henger
sammen med at Viking Supply nå har fått sitt hovedkontor i København, mens avdelingskontorene i Kristiansand og Aberdeen har driftsfunksjonene.
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Et av våre nye offshorerederien Neptune
Offshore AS i Fosnavåg har tre skip av
Ulsteins type SX130 under bygging ved
Sinopacific Shipyard i China, hvorav Reef
Despina ble levert i oktober. Den er utrustet
for subsea-operasjoner, utstyrt med ROV’er
og stor kran, markedsført som Reef Subsea.
Rundt 1. mai ble den observert under testing
på Byfjorden i Bergen og herunder fotografert
av Rolf Clausen.
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Skandi Vega er en stor ankerhåndteringsbåt av
type AH04, levert fra STX Aukra i mai 2010
til Dof ASA i Austevoll. Den tilhører en ny
generasjon slike fartøyer utstyrt med meget
stor maskinkraft (20600 bhk) og lasteevne
for oppdrag på store dyp; ankerhåndtering,
«trenching» mv. Fotografert i Bergen 12. april
av Trond Carlsen
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