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En historisk turistferje i et historisk landskap: «Veøy» passerer
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Geirangerfjorden kjent som en verdensattraksjon. «Veøy» og

«Bolsøy» er et reisemål i seg seiv og må bevares som en del av
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Årsmøtehpen på sitt beste.
Foto: Ragnar Iversen

NSS 40 år
Flott årsmøte og markering med 40 års tilbakeblikk

Ingrediensene var de tradisjonelle, så var innholdet og faktisk storparten av deltakerne. Bergen
viste seg akkurat så bra som det er mulig i slutten av mai, og programmet viste seg å være svært

så vellykket, både faglig og sosialt. Båtturen med Midthordland, besøket hos Grieg Star Shipping
og jubileumsmiddagen lørdag kveld ble alle minneverdige. Og sjelden har det vært så mange
medlemmer til stede som på generalförsamlingen søndag formiddag på Bergens Sjøfartsmuseum
I sum et vellykket og hyggelig årsmøte.

jsgg museet for søndagens generalforsamling.
Fnfn* Rnonnr I\foi

Ide rundt ti år vi har arrangert års
møter over 2-3 dager har NSS fått
forsterket den sosiale dimensjonen

ved at det er bygget mange vennskap og
gode relasjoner innen föreningen. Sant
nok er det i stor grad mange av de samme
medlemmene som møter år etter år, men
det er alltid plass til nye.

Årsmøtene har etter hvert funnet sin
form og innhold, som selvfølgelig vil
variere etter stedet.

Det begynner for de tilreisende med
en samling fredag kveld. Erfaringen er
nok at det fungerer godt med en form for
program, men hvor det også er mulig å
dra «på byen» på egenhånd.

Medlemmene samlex seg utenfox Sjøfaxts-
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Noen tofe turen alvorlig, Tom og Alf Johan.
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Snakkesalig forsamling med mye å kommentere.
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Klar for lørdagens tur med Midthordland; det er fortsatt litt grått i været. Foto: Ragnar Iversen



Henry Svendsen ønsker velkommen til Grieg Star.

Det egentlige programmet begynner
derfor gjerne lørdag formiddag. I år var
det klokken 10.00 med fremmøte på
Holbergskaien. Her ventet ved veteran
båten Midthordland, en sjøbuss bygget
i 1947 som egnet seg godt med romme
lige salonger og med gode muligheter
for servering. Kaptein Arne Drange og
mannskapet gav oss en hyggelig rundtur
og utmerket lunch.

Etter en rundtur på havnen over 2 Vi
time var vi tilbake på Holbergskaien.
Derfrå var det 100 meter til Grieg-gården
hvor Henry Svendsen og Ulf Karlsen fra
Grieg Star Shipping tok imot oss. Til
tross for at Henry var kommet tilbake
fra Shanghai kvelden før hadde han og
Ulf laget en spennende presentasjon for
oss. For mange var dette et møte med et
industrielt shippingselskap som primært Ulf Karlsen forteller om Grieg Stars operasjoner.
driver transport av treforedlingsproduk
ter og prosjektlast over hele verden. Det
var stor interesse fra församlingen, og vi
holdt på i gode 1M time. Takk Henry og Middagene på hotellet om kvelden med som myndig møteleder. Arne er også av
Ulf for gode ord! 60 deltakere bar preg av vårt 40 årsjubi- föreningens tidligste medlemmer og er

Erfaringen er at programmet aldri må leum. Toastmaster var Per Alsaker -en stadig bidragsyter i «Skipet»,
bli for tettpakket; det må være tid og rom av stifterne på møtet i oktober 1973 og
til å snakke sammen og til åse seg om på mangeårig formann. Ingen kunne ha ledet
egen hånd. Iår hadde vi satt av lørdag middagenbedre enn Per på sin glitrende Og neste år Göteborg!
ettermiddag til et besøk i Sandvikboders elegante og morsomme måte! Vi har i noen år snakket om å arrangere
Kystkultursenter hvor föreningen har Det var ikke til å komme forbi at Dag et årsmøte sammen med var svenske bro
sitt lokale. Her sørget Leif og Olav for Bakka jr måtte trekke noen linjer tilbake derforening Klubb Maritim (som mange
servering av kaffe. til de første årene og til de personene av oss også er medlem i). Formann Per

Sjelden har föreningen hatt et mer fan- som trakk föreningen gjennom vekslende Lycke fra Åland gjorde nærmere rede for
tastisklokale for selve generalförsamlingen faser. Da passet det godt at et av de nyere planene om et felles opplegg i Göteborg i
som på Bergens Sjøfartsmuseum klokken medlemmer, Geir Gullaksen, kunne takke dagene 24.-26. mai 2014. Stor og spontan
11.00 søndag. Svært mange medlemmer for maten på en forfriskende måte. interesse!
tok tiden til en grundig gjennomgang av Noe av den samme «tilbake til røt- Om alt går bra, så sees vi forhåpentlig
utstillingene etter møtet. tene» fikk vi under generalförsamlingen i Göteborg i mai 2014.

Tilbake til røttene

Arne Tandberg ledet årsmøtet i klar stil.

søndag formiddag med Arne Tandberg

SKIPET NR. 2 - 2013
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HORISONT
Dette er et syn vi aldri hadde forventet å

se: Bergenskes hurtigruteskip Midnatsol

fra 1910 i farger! Biidet kommer fra Arne

Lannerstedts rikholdige samling og må

være tatt mellom april 1949 og september

1950, da skipet hadde fått navnet Sylvia i

påvente av den nye Midnatsol.

Så kan det sies at skipet var bygget på

Bergens Mek Verksted i 1910 spesielt for

Hurtigruten og seilte her inntil oktober

1950 da den gikktil opphugging i Belgia.

Også halvsøsteren Polarlys fra 1912 ,

som var veldig lik, fikk navnet Sylvia på

slutten, men seilte ikke under dette navn.

D/S Ranen tilhørende Det Helgelandske

Dampskibsselskab i Sandnessjøen var

i sin tid et velkjent skip på kysten fra

Trondheim og nordover. Den var levert

fra J. Storviks Mek Verksted i Kristian

sund i mars 1917 og var etter forlenging

i 1927 på 462 brt. I april 1940 ble det leid

av Royal Navy i Harstad og evakuert til

Skottland i juni. Etter krigsinnsats kom

Hanen hjem i juli 1946 og gikk på nytt

inn i rutefarten. Fargebildet er tatt av

Sigbjørn Baumeyer iTrondheim og stilt

til disposisjon av Stig Baumeyer. Det

viser skipet etter modernisering i 1949.

Ranen ble i mars 1958 solgttil greske

eiere som Panagis Venetsanos og forliste

i november 1965 ved Urije Island.

Etfargebilde avTypaldos' lonionved

kai i Piraeus rundt 1960 er også noe

en kan ha drømt om. Det kommer fra

Holger Munchaus Petersens samling

og viser altså Arendalskes kystruteskip

Dronningen i sin siste form.

Det skriver seg tilbake til 1894, bygget

på Fevigs Jernskibsbyggeri med damp

maskin fra BMV for kystpostruten Oslo-

Bergen. Høsten 1940 ble det kjøpt av

Helgelandske og gikk et år i Hurtigruten

i 1945/46. Via OleT. Flakke, Kristiansund,

gikk det til gresk eier i januar 1948 og ble

omdøpt lonion. I 1963 ble den hogd opp

ved Piraeus.

4 SKIPET NR. 2 - 2013
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Stavangerskes lokalruteskip Sand ble

solgttil italiensk kjøper i 1969 og bygd

om til yacht Christiana V. Den skal ha

forlist i 1975, men det er ikke mye vi vet

om den.

På dette bildet fra Port Jose Banus,

som er en marina ved Marbella i Spania,

ser vi et fartøy som bærer tydelige trekk

av en ombygd Sand.

Sand (og søsteren Sauda) var bygd

som landgangsbåter i Middlesbrough i

1945 og gjort om til ruteskip på Hauge

sunds Mek Verksted og på Klasaskjæret

i 1953. Fra bildet er det tydelig at skipet

er sterkt ombygd, men strukturelt det

samme.

Fred Olsen Cruises' Boudicca gjennom HHHHK' ’ * *’cnMHorlrlci Raftci i nrlot 1Q fohniar 9D1 9snøkledde Raftsundet 19. februar 2013,

fotografert av Geir Svendsen; et uttrykk

for at cruisesesongen blir stadig utvidet -

for spesielt interesserte.

Vakre Boudicca (28551 brt) har sin

fortid som Nordenfjeldskes Royal Viking

Sky, bygd påWärtsilä i 1973. Senere

har den hatt navn som Sunward, Birka

Queen, Golden Princess og Star Capri

corn, så hun er en moden dame, men vel

stelt.

Også Discovery (20216 brt), som her er

fotografert i Bergensleden i april av Ole

Jakob Dingen, har norsk fortid. Den ble

bygd i 1972 på Rheinstahl Nordseewerke

i Emden for Norwegian Cruiseships

AS, Oslo, som Island Venture. Eierne i

selskapet, Fearnley & Eger og Øivind

Lorentzen, skilte lag i november 1972, da

Fearnley overtok Island Venture, mens

Lorentzen fikk Sea Venture.

Fearnley & Egers skip ble satt inn i

Princess Cruises under navnet Island

Princess. Ved utgangen av 1974 ble sel

skap og skip solgt til P&O som siden har

utviklet operasjonen. Etter å ha hatt navn

som Hyundai Pungak og Platinium fikk

skipet navn Discovery i 2001. Søsteren ble

solgt til hugging i fjor, mens Discovery

holder seg godt.
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HORISONT

Fjordaas' baugmerke
til heder og verdighet
Baugmerket fra mt Fjordaas (35675

tdw) av Arendal levert fra Eriksberg i

1957, ble i mai 2011 montert på huset

til Arendals Sjømandsforening på

Tyholmen - en bygning som daterer

seg tilbake til 1711.

Her ser vi Martin Mjønes foreta den

offisielle avduking, mens Sjømands

foreningens formann Lars Vidar Moen

leser opp historien bak merket.

Denne Fjordaas ble solgt i 1964

som Ronastar og ble sterkt skadet ved

eksplosjonsulykke i Rotterdam i juni

1965. Da vraket ble kjøpt av Jørgen J.

Jensens rederi ble baugmerket demon

tert og senere gitt av Fredrik Wangen til

NilsThommesen, byens kulturidealist.

Nå er merket med Arendals byvåpen

kommet på rett sted.

6 SKIPET NR. 2 - 2013

Exit KNM Trondheim

Fregatten Trondheim F-302 av Oslo

klassen, satt i tjeneste i 1966, fikk

40 års innsats før kommandoen ble

strøket i juni 2006. De siste årene har

fartøyet ligget opplagt ved Ramsund

marinestasjon. I februar ble fregatten

slept til Svolvær og dokksatt i tørr

dokken i Osan for å gjør klar til bruk

som målfartøy for Sjøforsvarets nye
Naval Strike Missile.

Den 4. juni ble det første skarpe

missil på 400 kg avfyrt mot fartøyet på

skytefeltet utenfor Andøya. Etter bilder

og video å dømme var det ganske
dramatiske skader som ble anrettet.

Fartøyet seiv er klargjort for senking.

Se video på www.forsvaret.no

Heldigvis blirsøsteren KNM

Narvik klargjort som museumsskip på

Karljohansvern.
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Veteraner av tre

Anna af Sand, en jakt på 50 fot bygd i 1848 i Hardanger, har siden 1973 vært eiet av

Stavanger Museum. Fartøyet har gjennomgått omfattende förnyelse og har vært brukt

til kulturhistoriske reiser til Østersjøen og Like til Nord-Spania. 1 fjor høst gikk turen

nordover, der fartøyet overvintret i Lofoten. Under lofotfisket lå den på samme måte

som kjøpefartøyene som saltet skrei i rommet gjorde, før kursen ble satt sørover.

Geir Svendsen har fanget inn det klassiske motivet.

«Jelsa», eldre enn vl trodde? Foto; NRK

SKIPET NR. 2 - 2013
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Jakten Jelsa har i mange år vært en del av museumshavnen

på Isegran ved Fredrikstad. Like var kjent om fartøyet ut I

over at det var trolig var bygd i Ryfylke rundt 1840 og var IW

gjenstand for en større ombygging i 1861. Siste aktive eier /I

var Bjørn Slettebø som drev fraktfart fram til 1963. Deretter j I
ble fartøyet brukt som lystbåt og ble tilbakeført til seil. Knut #
Sørensen i Fredrikstad overtok i 2005 med mål å sette det i a ! /k

1 2008 ble båten satt på land på Isegran. Undersøkelser av / M 'J
tømmeret viser nå at det kan være hundre år eldre enn antatt /  Æ

og at det er hugget på Østlandet. Iså fall kan dette være det /  :åm

eldste eksisterende trefartøy i landet. For ordens skyld: Den ’ j , jflV
er under registreringspliktig størrelse. / j

Jakten «Jelsa» på slip. Foto: Museene i Østfold |
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Dag Bakka Jr

Ishavsmuseet Aarvak, Brandal
Brandal på Hareidlandet, like over Breisundet fra Sula og Ålesund, var i mange år noe av et sentrum

for norsk selfangst, eller ishavsnæring som er et mer dekkende begrep. Dette er Ivar Aasen-land; her

er «steinute strender» der generasjoner med hardbalne sunnmøringer har bygd virksomhet og velstand
ved hardt slit på fiske og selfangst. Her finner vi Ishavsmuseet Aarvak.

Resultatene fra Minna og to andre drift i Nye-Ålesund på Svalbard. I mel-
Det vai ikke god jord som trakk folk til skuter som var på fangst dette året ga lomkrigstiden kunne det være eksotiske
Brandal, men nærheten til fiskefeltene. grunnlaget for en fangstnæring som på forhold på Brandal når fangstskutene
Bygda ligger vendt mot øst, slik at fjellene i mellomkrigstiden ble drevet av godt hadde med levende dyr hjem; det gikk
gii lt loi vestlig vind og sjø, men det er over 150 fartøyer. Norske skuter kom moskus på beite, levende isbjørn i bur på
ikke laie havnen for nordavind. I eldre til å fange over et stort område fra Øst- sjøbuene og hvalross under sjøbugulvene
tid ble fisket utført med åpne båter som isen ved Novaya Zemlja til Grønland og i påvente av salg.
kunne trekkes på land, men havneforhol- Newfoundland. De første spesialbygde På Brandal kom det til å høre hjemme 47
dene har aldri være gode. Likevel kom selfangere var Jopeter og Brandal i 1911, ishavsskuter fra starten i 1898 til siste tur
det til ganske store anlegg langs sjøen, begge utstyrt med seil og dampmaskin. hundre år senere. Den siste selfangeren,
kaier, sjøhus, mottak for skinn og spekk, Like fram til 1949 var trefartøyer ene- stålskipet Polarstar fra 1948, ligger fortsatt
spekkokeri, salterier og sildeoljefabrikk. rådende på selfangst. ved kai i Hjørungavåg som en trengende

Det som skulle bli avgjørende for utvik- Rundt selfangsten ble det bygd opp en kandidat til vernestatus,
lingen var Peter S Brandal (1870-1933) som hel polarnæring, med fangst og vitenska

29. april 1898 la ut fra Ålesund med kut- pelige ekspedisjonen Peter S Brandal var Ishavsmuseets «Aarvak-hus» ligger flott til i
teren Minna for å fange sel i Nordishavet. også blant initiativtakerne til kullgruve- stranden på Brandal.
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Ishavsmuseet

Da selfangaren Aaxvak fra 1912 ble kon
demnert i 1981 kom tanken opp om å ta
vare på en av de gamle fangstskutene.
Tanken møtte stor interesse lokalt, og i
september 1981 ble Aarvak overtatt av
en stiftelse med tanke på vern og bruk
til historieformidling.

De neste årene ble Aarvak brukt hver
eneste sommer til turer og formidling.
I mellomtiden fikk stiftelsen overta huset
til ishavsskipper Webjørn Landmark
på Brandal til utstilling. Takket være
inspirerte frivillige vokste samlingene
fort. Det var på sikt ønskelig å finne en
annen lokalitet.

Dette ble mulig i standen like nord
for Martin Karlsens anlegg, og det ble
samtidig gitt som gave et stort sjøhus som
måtte flyttes til den nye tomten. Det store
sjøhuset ble flyttet våren 1998 og åpnet
med provisorisk utstilling samme år.

Dette året var Aarvak nær ved å synke
ved kai på Hareid, og takket være innsats
fra Riksantikvaren ble det skaffet penger
til å bygge dokk til skuta på museums
området. I desember 1998 stod derfor
fartøyet trygt på land, riktignok ute. Neste
store løft ble derfor å skaffe hus til Aarvak,
og dette stod ferdig i 2008.

kö
i

i

Slik fremstår museet i dag med det Aktivt kulturformidler
store sjøhuset fra Martin Karlsen som Drivkreftene bak museet var aktive ishavs
utstilling, kontor, kafé og museumsbu- folk som ønsket åta vare på næringens
tikk, ved siden av Aarvak-huset som et kultur og historie. Det førte til store sam
signaturbygg. Et flott og velstelt anlegg linger av utstyr, materiell, bilder og papirer,
i sjøkanten med storslått utsikt fra hav men også til møter, treff og arrangement.
til fjell. Museet har både kjøkken og skjenkeløyve

Leder av museet, Webjørn Landmark, og egner seg godt til arrangement iet
forteller at museet bare har to faste særpreget miljø.
årsverk. Ishavsmuseet gikk i 2004 med Dessuten har museet gjennom mange
i konsolideringen i Sunnmøre Museum, år publisert materiale fra ishavsnæringen
men høstet ikke bare gode erfaringer. i medlemsbladet Isflaket og utgitt egne
Det ble lite av de økonomiske bidrag som bøker. Hjemmesiden www.ishavsmuseet.
var forespeilt, samtidig som sponsorer no inneholder mye informasjon, både om
og dugnadsånd forsvant da det offent- skuter, aktiviteter, bøker for salg, samt
lige overtok. «Isflaket» som kan lastes ned i pdf-format.

Fra 1 januar 2012 trådte museet ut av
Sunnmøre Museum. Det opplever nå en For maritimt interesserte gir Ishavmuseet
ny giv i dugnad og lokal interesse. Første noen timers interessant studium; dessuten
år utenfor konsolideringen ble besøkstal- en opplevelse i storslått natur,
let doblet, fra 4-6 000 per år til 10 000.
Webjørn forteller ellers at museet blir “ 3°-40 millioner kroner fram 1 tid hä Per vi äi -i , kunne sette Polarstar i hus ved siden av Aarvak,
mye brukt til møter og representasjon av
det lokale næringslivet i Hareid/Ulstein/ sier Webjørn Landmark.
Fosnavåg-regionen.
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r Den nye ruteordning .
banen har 7 V. døg"-

forutenåforbødre

Den norske også ved

maskineriet og bety^r^arget for at skibenes hl
Kostbare * moderne krav pa komfo .
enhver tid svarer hl det

N A L ebÄ?errb einin g og9od -t.
overreise med UPV landsmenn.

Bård Kolltveit

Amerlkabåfene
— handelsflåtens

Seiv om 27. august 1910 var stiftelsesdatoen for selskapet Den norske Amerikalinje, faller det naturlig å markere

1913 som det egentlig årstallet for Amerikabåtenes historie.

«Den norske Amerikalinjes første skib kunde neppe valgt en vakrere dag for sin ankomst til Kristiania end

dagen igaan Speilblank himmel, straalende sol over en svakt kruset fjord, omgit av den tidlige sommers lysegrønne

aaser, Alt som kunde flyte av farkoster befant sig paa vandet mellem Akershus og Steilene...» rapporterte en

begeistret bladfyk fra Norges Handels- og Sjøfartstidende 26. mai 1913, dagen etter at Amerikalinjens første skip,

Kristianiafjord, ankom hjembyen for første gang.
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Amerikalinjens «Bergensfjord» og «Kristianiafjord» ll

ekspederer på Puddefjorden i Bergen, trolig våren

1914. «Bergensfjord» blir bunkret med kull fra

lasteapparatet «Terra», assistert av «Vulcanus»,

mens laksevågsfergen «Laxevaag» fungerer som p /J\ \ \
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Imai i år er det altså hundre år siden Den norske Amerikalinje
(NAL) komivirksomhet. Linjens nasjonale betydning ble ytter
ligere understreket ved at Kristianiafjord passerte Marsteinen

på sin jomfrutur USA 7. juni, etter å ha landsatt konge, regjering
og storting på en triumfferd fra hovedstaden til Bergen - den
maritime sluttsteinen på unionsoppløsningen i 1905.

Mai 2013 gir grobunn for flere markeringer knyttet til
Amerikabåtene: I mai 1973 - for 40 år siden - ble Vistafjord
overlevert, i mai 1938 - for 75 år siden - skjedde flaggskiftet
på den første Oslofjord, og i mai 1918 - for 95 år siden - ankom
den nybygde Stavangerfjord New York direkte fra verftet i Bir
kenhead. I desember 1963 - for snart femti år siden, fullførte
skipet sin 770. og siste reise over Atlanteren som Amerikabåt.
Det kan også tilføyes at femti år etter, i desember 2013, legger
Saga Ruby ex-Vistafjord ut på sitt siste cruise i regi av Saga
Holidays, og går en uviss fremtid i møte.

I mai 1983, nesten på dagen 70 år etter Kristianiafjords an
komst, kunngjorde rederiet Leif Høegh & Co. at datterselska
pet Norwegian America Cruises (NAC) med passasjerskipene
Sagafjord og Vistafjord var solgt til det britiske eiendoms- og
investeringsselskapet Trafalgar House, eier av Cunard Line. De
beholdt sine navn, den teknisk-maritime driften lå fortsatt hos
Høegh, befalet var stort sett det samme, og skipene ble mar
kedsført under merket Cunard-NAC. Men de norske fargene
forsvant for alltid. Den gule skorsteinen med 17. mai-sløyfen
ble ommalt i rødt og svart, og det norske postflagget måtte vike
for Bahamas Red Ensign. Selskapet Den norske Amerikalinje
eksisterte fortsatt, men begrepet Amerikabåtene var blitt historie.
Med all respekt for andre passasjer- og cruiseskip under norsk
flagg, forsvarer Kristianiafjord, Bergensjjord (I), Stavangerfjord,
Oslofjord (I), Oslofjord (II), Sagafjord og Vistafjord sin posisjon som
nasjonens paradeskip gjennom storparten av det 20. århundre.

Fra Thingvallalinjen til NAL
Bortsett fra det ambisiøse, men kortlivede forsøket fra skips
reder Peter Jebsen på en direkte norsk emigrantrute tidlig i
1870-årene, hadde passasjertrafikken mellom Norge og USA
vært på utenlandske hender, først med de store britiske og
tyske transatlantiske linjene i samarbeid med norske og britiske
nordsjørederier, og siden 1880-årene av den danske Thingvalla
linjen, som i 1898 ble overtatt av Det Forenede Dampskibsselskab.
Navneendringen til Skandinavien-Amerika Linjen bekreftet
at den svenske og norske utvandringen var vel så viktig for
driftsresultatet som den danske.

Men seiv om de fleste utvandrerne kom om bord i Gøteborg,
Kristiania og Kristiansand, var den danske linjen for innarbeidet
til at noen våget å satse på en nasjonale linjer i Sverige eller
Norge. Dertil kom et visst moralsk aspekt - mange mente at
utvandringen førte til tap av ungdom og arbeidskraft som burde
komme hjemlandene til gode, og at en nasjonal linje bare ville
legitimere emigrasjonen.

At ideen om en norsk amerikalinje likevel fikk fotfeste
tidlig på 1900-tallet kan delvis tilskrives Bergensbanen som
ble vedtatt av Stortinget i 1894. Tanken ble da også unnfanget
av en jernbanemann og en skipsfører, Endre O Svanøe og
Stephen Stephensen. Banen ville gjøre Bergen til den naturlige
inn- og utfallsporten til hele Vest-Skandinavia, med en norsk
amerikalinje som logisk forlengelse av banen. 11904 la de fram
en omfattende utredning, som møtte velvilje og resulterte i en
arbeidskomite og et innbyderkollegium, seiv om fullføringen
av banen lå flere år fram i tid.

Det finnes så mange beretninger om hva som skjedde i de
nærmeste årene at vi lar detaljene ligge: Et dansk-inspirert mot
trekk i 1908 var planen om en felles dansk-norsk-svensk linje,
basert på DFDS-linjen og en rute som Østasiatiske Kompagni
drev mellom Russland, Baltikum og USA, kjent som «Birma
planen» etter et av ØKs passasjerskip, og som skapte sterke
konflikter mellom norsk patriotisme og nøkterne økonomiske
vurderinger - ikke helt ulik motsetningene kjent fra EEC- og
EF-debatter i senere tid.

Utfallet av Birmastriden ble for øvrig den samme som ved
folkeavstemningene - om enn av andre årsaker. Arbeidet for
en en egen norsk linje ble heretter intensivert, både i Norge og i
det norske utvandrermiljøet i USA. 27. august 1910 ble selskapet
Den norske Amerikalinje formelt stiftet, takket være tilsagn
fra det tyske verftet Schichau om å tegne den aksjekapitalen
som ennå manglet. Betingelsen var at selskapet overtok pas
sasjerskipet Kaiser Friedrich, bygget i 1895 og refusert av Nord
deutscher Lloyd på grunn av for dårlig fart. Kort etter stiftelsen
lyktes det likevel å reise tilstrekkelig kapital fra annet hold til
å kansellere avtalen med Schichau, og Kaiser Friedrich, som var
tiltenkt navnet LeifEiriksson, kom - heldigvis - aldri i NALs eie.

I 1911 sluttet NAL kontrakt med Cammell Laird & Co. i
Birkenhead om to søsterskip på 10 000 brutto registertonn og
7000 tonn dødvekt med plass for 1030 passasjerer, begge for
levering i 1913. Kort før sjøsettingen av det første i november
1912 ble det kunngjort at de ville få navnene Kristianiafjord og
Bergensfjord. Det var også klart at linjen ville ha Kristiania som
start- og endepunkt, med anløp av Kristiansand, Stavanger og
Bergen før avgang til og ankomst fra New York.
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Kristianiafprd og Bergensfjord (I)
Den britiske skipsingeniør William Gray var engasjert til å i februar ble det bestemt å bestille et tredje skip fra Cammell
prosjektere skipene, som tør regnes blant de estetisk mest Laird. Kontrakten ble sluttet i januar 1915, for levering om to år.
vellykte innen sin størrelse og kategori. Samspillet mellom Med sine 13 000 brutto registertonn ville det bli Skandinavias
skrog, overbygg, master og skorsteiner ga dem et nesten yacht- største passasjerskip, større enn Frederik VIII, Skandinavien
aktig preg, og et mer passende skorsteinsmerke til det som Amerika Liniens nyeste, største -og siste - passasjerskip, som
for nordmenn flest ble våre maritime nasjonalsymbolet kan ble levert i februar 1914.
vel neppe tenkes. At NAL skaffet seg et solid økonomisk fotfeste er ikke minst

Som allerede nevnt ble Kristianiafjord hilst med ovasjoner første verdenskrig å takke. Som en nøytral forbindelse over
ved ankomsten til hjembyen i mai 1913. Da Bergensfjord ble Atlanterhavet spilte både NAL, Skandinavien-Amerika Linien
levert i september gikk skipet rett til Bergen og derfrå direkte og Rederiaktiebolaget Sverige-Nordamerika - bedre kjent som
til New York. Svenska Amerika Linien, som kom i gang i 1914 - sentrale rol-

Byggingen av de to søsterskipene var det største prosjekt i ler i kommunikasjonen mellom Europa og USA. NAL fraktet
norsk skipsfartshistorie, både teknisk og finansielt, og mange var en stor del av vitale forsyninger fra Amerika til Norge, både
urolige for konkurransen med den danske linjen. Men allerede med de to passasjerskipene og med en stor og økende flåte av
i 1914 reiste langt flere nordmenn på norsk enn dansk kjøl, og selveiede og innchartrede lasteskip.
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«Bergensfjord» i opprinnelig stand.

i

Foto: Wilse

:3&
1

l -
I J* ØÉ&fe

" jr ~ • • M 'mmim^—mm^



D/S «Bergensfjord» 1913 i tre stadier, som den var på 1930-tallet, som Home Lines’ «Argentina» og som Zim Lines’ «Jerusalem» i siste fase

Stavangerfjord
Det tredje passasjerskipet sto fortsatt på beddingen i Bir
kenhead da Storbritannia forlangte å overta skipet og full
føre det som troppe- eller lasteskip. Mens forhandlingene
pågikk ble Stavangerfjord - navnet var kunngjort allerede
ved kontraheringen - sjøsatt i mai 1917, uten gudmor eller
annen form for seremoniell. At britene frafalt kravet skyld
tes dels at NAL tilbød britene et antall skip med tilsvarende
sandet lastekapasitet, at rederiet stort sett holdt seg lojalt
til krav om inspeksjon av skip og last, men fremfor alt at
Kristianiafjord totalforliste etter grunnstøting nær Cape Race
15. juli 1917.

Stavangerfjord ble fullført i henhold til spesifikasjonene
som passasjerskip og forlot verftet i Birkenhead 25. april 1918.
Krigen pågikk fortsatt, og Stavangerfjord gikk derfor direkte
til New York, hvor det som nevnt ankom 8. mai og ble opplagt
til september, da det la ut på den første av i alt 770 kryssinger
mellom USA og Norge. Da skipet ankom Bergen 21. september
ble det «vigslet» som erstatning for dåpen som aldri fant sted.
Høydepunktet var likevel mottakelsen i hjembyen dagen etter
- siddisene svulmet av stolthet: «Han e' fine - møje finare enn
Bergensfjord!»
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D/S «Stavangerfjord» 1918. Øverst som ny, og under slik den var på 1950-tallet.

Som ny ble Stavangerfjord målt til 12 762 brutto registertonn.
Lengde overalt var 553 fot, bredde og dybde til shelterdekk
40,5 fot. I motsetning til de grasiøse forgjengerne fremstod
Stavangevjjord som høy og massiv, noe som ble understreket av
den vertikale riggen og fremfor alt den tunge krysserhekken.
Både denne og gråfargen som opprinnelig omfattet både skroget
og nederste del av overbygningen bidro kanskje til det falske
ryktet blant lekfolk at Stavangevjjord egentlig var påbegynt
som krigsskip. Men krysserhekken var vist på tegninger som
ble offentliggjort allerede i 1914.

At utvandringen ville vedvare og kanskje øke var bakgrunnen
for vedtaket i 1914 om tre passasjerskip til NAL. Men da USA
fra 1924 innførte drastiske begrensninger i innvadringen var
nok ledelsen glad til for at det bare var to skip som skulle fylles.
Den tradisjonelle emigranttrafikken kom heretter til å spille en
mindre rolle. Fra 1930 og utover reiste faktisk flere østover enn
vestover med Amerikabåtene. Det forelå riktignok planer og
spesifikasjoner for et tredje skip, men disse ble skrinlagt inntil
videre, mens Stavangevjjord og Bergensjjord pendlet fram og
tilbake over Atlanteren med to månedlige avganger i hver ret-
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ning. Mange vil nok regne mellomkrigsårene som den klassiske
epoken for Amerikabåtene - det eneste mulige transportmiddel
mellom «gamlelandet» og «over there».

Som de fleste passasjerrederier fant NAL turistreiser som et
lønnsomt alternativ når passasjertrafikken sviktet. I juli 1925
satte Stavangevjjord kursen nordover etter ankomst Bergen fra
New York, med Nordkapp som mål, og gjennom hele 1930-tallet
utførte begge skip liknende reiser. Noen av dem hadde utgangs
og endepunkt i Norge, og disse «populærturene» slo godt an
blant nordmenn, med opptil tusen deltakere. Et annet vellykket
tiltak var søndagsturer langs Oslofjorden til Færder.

Begge skip gjennomgikk stadige oppgraderinger - bl.a. ble de
ombygd fra kull- til oljefyring og utstyrt med lavtrykks-turbiner i
tillegg til de opprinnelige stempelmaskinene, med større fart som
resultat. Passasjerinnredningen ble modernisert og forbedret.
Rent utseendemessig fikk Stavangevjjord en skikkelig ansikts
løftning i 1937, da de opprinnelig sylindriske skorsteinene ble
erstattet av to ovale, 11 fot lavere skorsteiner. De harmonerte
med skipets massive ytre og skapte en mer moderne silhuett,
men mange mente at de fratok noe av StavangerJjords karakter.

legning Bård Kolltveit
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Oslofjord (I) og krigen
Da Skandinavien-Amerika Linjen nedla sin passasjerrute i
1936 fant NAL tiden omsider moden for å bestille et nytt skip,
planlagt både for transatlantisk fart og for cruisefart. Basert på
spesifikasjoner utarbeidet avNALs tekniske konsulent G. Zetlitz-
Nilsson, ble det innhentet anbud fra britiske, nederlandske,
italienske og tyske verft. Kontrakten gikk til Deschimag AG
«Weser» i Bremen, og 16. mai 1938 - 25 år etter at Kristianiafjord
ankret opp utenfor Akershus, la motorskipet Oslofjord (I) til ved
NAL-utstikkeren øst for Vippetangen. Derimot ble skipet snytt
for å føre konge, regjering og storting rundt kysten til Bergen.
Det skjedde nemlig dagen før med Bergenskes stolthet, Vega.
Omtrent samtidig skjedde flaggskiftet på Black Prince, den første
av Fred. Olsens to nye englandsbåter - de største passasjerskip
bygd i Norge til da.

I forhold til sine forgjengere representerte Oslofjord et
kvantesprang: 18 763 brutt registertonn og en lengde på 590 fot,
med plass for i alt 860 passasjerer på kabin-, turist- og tredje
klasse. Forskjellen i standard var imidlertid liten, av hensyn til
funksjonen som cruiseskip.

Ved krigsutbruddet i 1939 befant Oslofjord seg i amerikansk
farvann og ble lagt opp, og det samme skjedde med Stavanger
fjord i Norge. Heretter besørget Bergensfjord passasjertrafikken
alene. 8. april 1940, dagen før det tyske overfallet la skipet ut
fra Bergen, og ble opplagt sammen med Oslofjord etter ankomst
New York. I november 1940 ble begge skip beordret til britisk
havn for ombygging til troppetransportskip. Utenfor Tyne
munningen 1. desember gikk Oslofjord på en mine og måtte
landsettes for ikke å synke og derved blokkere inn- og utseilingen
til Newcastle. Skipet sto utsatt til, og et par vinterstormer førte
til at det brakk i to og ikke lot seg berge.

I motsetning til Oslofjords triste sorti, ble Bergensfjord en
av handelsflåtens «krigshelter», som i løpet av krigen tilbakela

M/S «Oslofjord» 1938.

legning Bård Kolltveit

301 419 nautiske mil med 919 dager i sjøen og som transpor
terte til sammen 164476 soldater, passasjererer og krigsfanget.
Farvannet strakte seg fra Reykjavik i nord til Cape Town i sør,
fra Bombay i øst til New York i vest, hvor Sicilia-invasjonen
sommeren 1943 ble et dramatisk høydepunkt.

Stavangerfjords meritter under krigen ble verken dramatiske
eller heroiske. Fram til mars 1942 lå det som tysk militærlosji i
Oslo, fulgt av et halvt års opplag i Asker og deretter losjitjeneste
i Trondheim. Seiv om det var medtatt, var Stavangerfjord likevel
klar til å gjenåpne trafikken til Amerika allerede høsten 1945.
Kanskje gjorde det sitt til at det kom såpass velberget gjen
nom de fem årene at kaptein Kjeld S. Irgens, som hadde ført
Stavangerfjord siden skipet var nytt, ble Quisling-regjeringens
skipsfartsminister. Man kan spekulere på Irgens rolle under
krigen dersom Stavangerfjord hadde ligget i New York og ikke
i Oslo 9. april 1940.

Mens Stavangerfjord kunne å gjenoppta farten kort etter fri
gjøringen, var Bergensfjord så medtatt etter fem års krigstjeneste
at straks etter tilbakeleveringen til NAL sommeren 1946 ble
skipet solgt. Det fikk likevel langt og aktivt liv under nye eiere.
Kjøper var Home Lines, som bl.a. Svenska Amerika Linien sto
bak. Med hvitt skrog, og én i stedet for SALs tre kroner på de
gule skorsteinene, fraktet Argentina ex-Bergensfjord europeiske
utvandrere til Sør-Amerika fra 1947 til 1953, da det med navnet
Jerusalem og med Zim Lines davidsstjerne som rederimerke
åpnet Israels nyetablerte linje mellom Haifa og New York. De
siste årene gikk det i Middelhavsfart mellom Haifa og Marseille
før opphogging i La Spezia i 1959.

I påvente av nybygg til erstatning både for Bergensfjord
og Oslofjord ble Stavangerfjord alene om amerikatrafikken de
neste fire årene, deretter i selskap med neste generasjon av
amerikabåter gjennom halvannet desennium.
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M/S «Oslofjord» 1949.

Oslofjord (II)
Pågangen etter skipsleilighet over Atlanteren var enorm i
etterkrigsårene, og ny tonnasje måtte skaffes. Ledelsen i NAL
var usikker i valg av passende skipstype, seiv om flyet ennå
ikke utgjorde noen umiddelbar trussel. Men mens SAL kontra
herte et forholdsvis lite skip med betydelig laste- og begrenset
passasjerkapasitet, bestemte NAL seg for et passasjerskip av
omtrent samme størrelse og spesifikasjoner som den krigsfor
liste Oslofjord, og med henblikk på så vel transatlantisk som
cruisefart. Skipet som NALs nye tekniske sjef, Kaare Haug, sto
bak, fikk et ganske annet utseende enn forgjengeren. Skrog
linjene var påvirket bl.a. av ideene til Vladimir Yourkevitch,
konstruktøren av den legendariske Normandie, mens en ekstrem
strømlinjeform kom til å prege utformingen av overbygningen.
Hvis Kristianiafjord i sin tid kunne minne om en yacht, så var
sammenlikningen enda mer passende på nybygget. Igjen ble
anbud innhentet fra britiske, italienske og nederlandske verft,
og i mai 1946 ble den femte Amerikabåten kontrahert ved
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw som både hadde lavest
pris og kortest leveringstid.

13. november 1949 ankom Oslofjord (II) hjembyen, hvor
tusenvis av tilskuere trosset det sure høstværet. Skipet var noe
mindre enn forgjengeren, 16 844 brutto registertonn og 577 fot
langt og hadde plass for 670 passasjerer, fordelt med 250 på
første og 370 på turistklasse. En del av kunsten fra Oslofjord (I)
som ble brakt i land mens skipet var opplagt i New York, fikk
nå plass om bord i etterfølgeren. Seiv om valutarestriksjoner
förhindret at skipet ble så påkostet som ønsket, var både
rederiet og publikum svært fornøyd med det endelige resultatet.
Derimot viste det seg at overbygningen som var av stål, ble i
tyngste laget for det smekre skroget som hadde lett for å rulle
seiv i moderat sjø.

Med Oslofjord i fart kunne Stavangerfjord omsider få en
lenge tiltrengt opprustning og modernisering. Mens skipet
opprinnelig kunne ta 1300 passasjerer, var nå antallet redusert
til omtrent det halve. Da NAL i 1951 bestemte seg for enda et
nybygg, var det likevel hensikten å beholde Stavangerfjord inntil
videre. Tross stigende alder beholdt det sin popularitet, både
rent emosjonelt og på grunn av usedvanlig gode sjøegenskaper.

«Oslofjord» i sine velmaktsdager.
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M/S «Bergensfjord» 1955. Øverst som levert til NAL, i midten som fransk «De Grasse» og nederst som «Rasa Sayang»

I desember 1953 fulgte norske radiolyttere i åndeløs spenning
Stavangerfords hjemtur som «julebåt» etter at skipet mistet
roret i orkan utenfor Newfoundland, og hvor reisen til Oslo ble
fullført ved å manøvrere ved hjelp av de to propellene.

Bergensfjord (II)
Den sjette Amerikabåten ble bestilt ved Swan, Hunter & Wigham
Richardson i Newcastle for levering i 1956. Navnet Bergensfjord
(II) var ingen hemmelighet, ei heller at seiv om skrogdimen
sjonene og hovedarrangementet lå nær opp til Oslofjord, ville
nybygningen få betydelig større passasjerkapasitet på bekost
ning av lasteevnen. Ved å bruke aluminium i stedet for stål var
det mulig å gi Bergensfjord en langt større overbygning enn på

Oslofjord, uten at dette gikk ut over stabilitet og sjøegenska
per. Planlösningen viste tiltro både til den regulære rute- og
den sesongmessige cruisetrafikken. Med samme skroglengde
og -bredde som Oslofjord medførte det større overbygget at
Bergensfjord målte 18 739 brutto registertonn, altså en tanke
større enn Oslofjord (I) i tonnasje, om enn ikke i lengde. I
atlanterhavsfart tok skipet 876 passasjerer, hvorav 106 på første
klasse, mens antallet i cruisefart var redusert til 420. Nå satte
ikke valutamessige hensyn grenser for utstyr og standard. Som
tilfellet var med Oslofjord i 1938 ankom skipet hovedstaden på
nasjonaldagen 17. mai 1956 - riktignok dagen etter anløpet
av den egentlige hjembyen. NAL fulgte rederiets tradisjonen
med samsvar mellom navn og hjemsted på passasjerskipene.
Bergensfjord var den norske handelsflåtens ubestridte stolthet.
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Av naturlige årsaker var cruisetrafikken stilt i bero den
første etterkrigstiden, men da Stavangerfjord var ferdig med
sin foryngelseskur, kunne NAL vinteren 1951 avertere de første
feriereiser med Oslofjord til Middelhavet og Vest-India, og da
Bergensfjord kom til, ble cruisefarten bokstavelig talt verdensom
spennende. Foruten turer til Nordkapp, Østersjøen, Middelhavet
og Vest-India gjorde Oslofjord, men særlig Bergensfjord årvisse
jordomseilinger, og på kort tid plasserte NAL seg i første rekke
blant verdens velrenommerte cruiserederier.

Med tre passasjerskip i helårs (Stavangerfjord) og sesongpreget
fart (Oslofjord og Bergensfjord ) kunne NAL i 1956 notere rekord
over Atlanteren i hele sin historie - 25 462 passasjeren Men
seiv om tallet holdt seg forholdsvis stabilt i årene som fulgte,
var 1958 det første året hvor flere krysset Atlanteren med fly
enn med skip. Det var klart at cruise representerte fremtiden
for store passasjerskip.

M/S «Sagafjord» 1955. Øverst i opprinnelig stand og under som ombygd.
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Sagafjord
Da NAL i 1961 kunngjorde bestillingen av sitt syvende passa
sjerskip ble det riktignok sagt at også dette skulle fylle en
dobbeltfunksjon, men at det ved planleggingen ville bli lagt
større vekt på cruisemarkedet enn på den stagnerende trans
atlantiske trafikken.

Det lå også i kortene at med nytt skip var tiden omsider ute
for Stavangerfjord. Etter å ha fullført sin 770. overfart ankom
det 45 år gamle skipet Oslo for siste gang 14. desember 1963, og
tross ideer om bevaring ved bruk som hybel- og parkeringshus
i hovedstaden, gikk neste, siste - og lengste - reise halve jorden
rundt, til Hongkong for opphogging som begynte 1. april 1964.
Forsøk på å sikre deler av interiøret til museale formål i Norge
førte dessverre ikke fram.

Stavangers byvåpen, skåret i eik, som hang i trappehallen,
ble imidlertid tatt i land og montert i Stavangers bystyresal
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som depositum, i påvente av å bli satt opp i neste nybygg med
byens navn. Men navnet ble Sagafjord, hjemstedet ble Oslo, og
det deponerte Stavangers byvåpen pryder fortsatt bystyresalen.

Sagafjord ble kontrahert ved Mediterranée-verftet i La Seyne
ved Toulon, for levering i 1965. Kontraktprisen var på 100 mil
lioner kroner, og finansieringen ble ordnet ved etablering av
et eget sameieselskap hvor NAL sto for 60% og Leif Høegh &
Co. for 40%. Det var ingen hemmelighet at Høegh hadde store
eierinteresser i NAL, og Leif Høegh var selskapets styreformann.

Sagafjord ble levert i september 1965, noe forsinket. Kort etter
gikk verftet til skifteretten, men produktet det hadde levert høs
tet udelt begeistring. Skipet hadde et umiskjennelig NAL-preg,
med de samme skroglinjene som på Oslofjord og Bergensfjord,
og de samme avrundede formene på overbygning og skorstein.
Profilen og arrangementet var likevel annerledes - én i stedet
for to master og med samtlige oppholdsrom helt ut i borde i
stedet for promenadedekk på hver side. Dessuten var Sagafjord
med sine 24 002 brutto registertonn og en totallengde på 602
fot ikke bare Norges, men Nordens største passasjerskip. For
å holde seg til regelverket for transatlantisk fart hadde skipet
riktignok to klasser, fordelt med 85 på første og 704 på turist,
mens antallet var begrenset til 462 i cruise.

Etter Stavangerfjord utførte Oslofjord de fleste transatlantiske
turene, mens Sagafjord og Bergensfjord ble mer og mer rendyr
kede cruiseskip, hvor averterte seilinger mellom Norge og USA
begrenset seg til posisjoneringsturer i forbindelse med dokkset
ting (som gjerne ble utført på Aker Nyland) eller overflytting
fra amerikanske til europeiske cruisefarvann.

Passasjertallet over Atlanteren sank raskt mot slutten av
1960-tallet, og i 1969 ble Oslofjord chartret til Costa Armatori,
ommalt i Costas farger og omdøpt Fidvia, fortsatt med norsk
maritimt mannskap, men med italiensk hotellpersonell. Costa
hadde opsjon på kjøp, men før dette eventuelt ble aktuelt, fikk
Fulvia/Oslofjord en dramatisk sorti 19. juli 1970,100 nautiske
mil nord for Kanariøyene. En brann i maskinrommet kom ut
av kontroll, og under slep kantret det utbrente vraket og gikk
ned neste dag. Samtlige 721 ombordværende ble reddet.

En skipsbrann var for øvrig indirekte årsak til at Bergensfjord
forlot NAL allerede året etter. I januar 1971 var Compagnie
Generale Transatlantique (CGT) i akutt tonnasjebehov da passa
sjerskipet Antilles gikk tapt etter brann nær Mustique i Karibia.
Etter å ha fullført sommerens cruiseprogram ble Bergensfjord
overtatt av CGT, og med rød og svart skorstein, tricoloren og
navnet De Grasse forlot skipet Oslo i november. Allerede i 1973
gikk skipet over til nye eiere, Thoresen & Co. i Hongkong som
skipsreder Arne Teigen i Egersund sto bak. Som Rasa Sayang,
med norsk kaptein og internasjonal besetning gjorde skipet en
pionerinnsats som cruiseskip i Fjerne Østen de neste fire årene,
men etter en brann i 1977 som krevde fem liv blant mannskapet,
ble skipet igjen solgt. Etter et tre års kypriotisk mellomspill
som Golden Moon skiftet Bergensfjord igjen eier, denne gang
Aphrodite Maritime Co. i Pireus - unektelig et rederinavn
noe forskjellig fra Den norske Amerikalinje. 17. august 1980
oppsto det brann om bord mens skipet lå under ferdiggjøring
i Pireus for charter til en nederlandsk turoperatør. Ilden feiet
gjennom hele skipet som kantret og ble liggende med babord
side så vidt synlig over vannet.

Vistafjord
Kort etter at Oslofjord gikk tapt i 1971 ble det vedtatt å bygge
et tilnærmet søsterskip til Sagafjord som viste seg å være en
vellykket investering både for NAL og Høegh. På denne tiden
hadde flere norske rederier, til dels uten erfaring fra slik fart,
cruiseskip i bestilling, hvor det ble lagt vekt på standardløsninger
med prefabrikerte moduler som bl.a. medførte at tradisjonelle
konstruksjonsprinsipper ble forlatt til fordel for rette, horisontale
skroglinjer. NALs nybygning fulgte imidlertid forgjengernes
spring og bjelkebukt, som det aller siste store passasjerskip
med klassiske skrogformer.

Kontrakten gikk til verftet som hadde levert Bergensfjord,
Swan, Hunter & Wigham Richardson, som - utrolig nok, slik
den britiske verftsindustrien hadde utviklet seg - leverte skipet
i mai 1973, flere måneder før avtalt fullføringsdato. En sak for
seg var sluttsummen på nærmer 300 millioner kroner, basert
på regning, ikke anbud - altså nesten det tredoble av den snaut
åtte år eldre Sagafjord. «We only hope that we one day can afford
to come back to you,» sa Leif Høegh til slutt i sin takketale hvor
han roste verftet for vel utført arbeid.

Det åttende - og siste - passasjerskipet med 17. mai-sløyfen
på skorsteinen fikk navnet Vistafjord, og ankom hjembyen i god
NAL-tradisjon på selve nasjonaldagen. I likhet med Oslofjord
og Bergensfjord hadde Vistafjord samme skrogdimensjoner
som Sagafjord, men tonnasjen var noe større - 24 292 brutto
registertonn, bl.a. fordi styrehuset ble plassert ett dekk høyere.
Utvendig la man ellers merke til at de runde formene på over
bygning og skorstein var noe avdempet, og at spisesalen var
flyttet ett dekk opp, med store vinduer ut mot sidene. Vistafjord
tok dessuten flere passasjerer, 600, alle på én klasse, bl.a. fordi
flere av lugarene fikk dusj i stedet for badekar, med tilsvarende
innsparing av areal pr. lugar.

Seiv om den knapt fortjener betegnelsen Amerikabåt, føles det
riktig å plassere Vistafjord sammen med de andre NAL-skipene.
Konstruksjonsmessig var den en videreføring av forgjengerne
snarere enn en representant for den kommende generasjonen
av flytende feriesteder, og seiv om NAL ikke lenger førte statis
tikk over transatlantiske passasjerer, ble enkelte av Vistafjords
reiser avertert som regulære turer.



Men Sagafjord og Vistafjord la ikke lenger til ved det store
kaiskuret på NAL-utstikkeren, hvor hundrevis av tilskuere
gjennom flere tiår hadde møtt opp hver fjortende dag for å
hilse velkommen eller ta avskjed med Amerikabåten, men
ved Akershuskaia, som andre cruiseskip. 1 1980 ble kaiskuret
jevnet med jorda og piren druknet i fyllmassene til det som ble
oppsamlingsplass for trailerne som skulle til eller fra Danmark
med DFDS eller Stena Line. NALs staselige hovedkontor ved
Jernbanetorget ble fraflyttet og solgt. Det siste minnet om
bygningens opprinnelige funksjon var «Amerikalinjen», en
ølpub som i noen år okkuperte den gamle passasjeravdelingen
på hjørnet av Jernbanetorget og Fred. Olsens gate, hvor to små
NAL-flagg flankerte inngangen.

Da Svenska Amerika Linien, NALs «very best enemy», i
1975 nedla all passasjertrafikk med salg av Sveriges paradeskip
Kungsholm og Gripsholm, kom mange av klientellet over til
Sagafjord og Vistafjord, men også NAL fikk merke at nedgang
i etterspørselen etter lange og dyre cruise.

M/S «Vistafjord» 1973. Øverst som levert og under som «Saga Ruby».

20 SKIPET NR. 2 - 2013

Fra NAL tilNAC
11979 ble eierforholdet mellom NAL og Høegh endret til 60/40
til 50/50, samtidig som skipene ble overført til et nytt drifts-,
operasjons- og markedsføringsselskap, Norwegian America
Cruises (NAC). Samme år ble det innledet forhandlinger om.
samarbeid/sammenslutning med Royal Viking Line som nå
var eiet av Bergenske og Nordenfjeldske. Tross til dels sterke
følelsesmessige reaksjoner hos gamle NAL-folk forelå det forslag
om en sammenslutning, basert på en 33,3% mellom henholdsvis
Bergenske, Nordenfjeldske og NAL/Høegh. Var avtalen kommet
i stand ville Vistafjord og Sagafjord blitt omdøpt til Ropal Viking
Saga og Ropal Viking Vista. Det ble også utarbeidet planer for
en forlengelse av Sagaford for å gi skipet en kapasitet på linje
med Royal Viking-skipene. Men fusjonsforslaget ble avvist av
Bergenske som i stedet krevde salg av den 14 år gamle Sagaford
og at NAL/Høegh måtte bidra med kontanter for å beholde sin
tredjedel i det fusjonerte cruiserederiet. Dette ble for mye for
motparten sa nei, og våren 1980 ble forhandlingene avbrutt.

Tegning Bård Kolltveit
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Slik vi vil huske Amerikalinjen; «Sagafjord» ved kai i New York.

Samme år gikk Sagafjord til Blohm & Voss i Hamburg for
en gjennomgripende modernisering og ombygging med sikte
på å gjøre skipet til verdens trolig mest luksuriøse cruiseskip.
Samtlige lugarer og oppholdsrom ble nyinnredet og oppusset.
På øverste dekk,over styrehuset, ble det anbrakt et nytt påbygg
som inneholdt 12 luksussuiter med privat balkong - en sjeldenhet
for 30 år siden. Oppgraderingen var saktens nødvendig, men
skipets strømlinjede profil var spolert. Ombyggingen var fullført
senhøstes 1980 og regningen lød på 65 millioner kroner. Dette
ble for mye for NAL, som solgte sin 50 prosentandel i NAC til
Høegh, som dermed ble eneeier av de to siste amerikabåtene.
Utseendemessig skjedde ingen forandringer.

Vistafjord tok heretter tok sikte på et internasjonalt - dvs. både
europeisk og amerikansk - klientell og med årvisse Norgesbesøk,
mens markedsføringen av Sagafjord ble konsentrert om USA,
med krysstokt i amerikanske farvann og jordomseilinger. Først
mange år senere fant skipet igjen veien til norske farvann, og
da under nytt navn og med nye eiere.

Høegh var stadig på jakt etter mulige samarbeidspartnere
eller kjøpere til cruisevirksomheten. To skip alene var for lite til
rimelig inndekning av drifts- og markedsføringskostnader, og
dessuten var rederikonsernet Leif Høegh & Co. i dyp økonomisk
krise som følge av et stort og kostbart nybyggingsprogram og

et sviktende fraktmarked. Etter lange forhandlinger kom så
meldingen i mai 1983 at Høegh hadde solgt NAC med Sagafjord
og Vistafjord til Trafalgar House, eier av Cunard Line, for 73
millioner dollars. Den teknisk-maritime driften lå fortsatt hos
Høegh. Under merkevaren Cunard/NAC, med grå skrog, nor
ske toppoffiserer og uforandrede navn, men med Nassau som
hjemmehavn og Cunards røde og sorte skorsteinsfarger fortsatte
Sagafjord og Vistafjord sine noenlunde fastsatte seilingsmønstre
i årene som fulgte. Takket være sine elegante linjer ble de i
økende grad markedsført som nostalgiske motstykker til nyere
flytende hotellepnoe som også kom til uttrykk i interiørene.
Skandinavisk-inspirerte salonger og spisesaler ble ominnredet
med møbler og tekstiler som knyttet an til tidligere tiders
smak og stil.

Da driftsavtalen mellom Høegh og Cunard i 1996 overtok
britiske offiserer gradvis de tidligere norske toppstillingene,
og NAC forsvant som merkevare. Det var derfor en skjebnens
ironi at samme år kom Sagafjord og Vistafjord igjen på norske
hender da AS Kværner kjøpte hele Trafalgar House, inklusive
Cunard Line, som to år tidligere hadde kjøpt Royal Viking Line
fra Kloster-rederiet Vard. Det som ikke lot seg gjøre i 1980 ble
nå en realitet hvor både Sagafjord, Vistafjord og Royal Viking
Sun bar Cunard-røde skorsteinen
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Knapt var Kværner-transaksjonen gjennomført før Sagafjord
forlot rederiet for godt. Våren 1996, mens skipet lå til maskin
reparasjon i Singapore, mottok Cunard en forspørsel fra den
tyske turoperatøren Transocean som var i bet etter at et charter
av passasjerskipet Regent Sea var gått i vasken. Regent Sea var
ingen ringere enn Svenska Amerika Liniens tidligere Gripsholm,
som Transocean hadde markedsført i Tyskland under sitt gamle
navn. Dermed ble Sagafjord i all hast omdøpt til Gripsholm og
satte kurs for Bremerhaven straks reparasjonen var fullført.
Men Gnpsholm-karriéren ble verken langvarig eller spesielt
ærerik. 4. august 1996 gikk skipet på grunn i Ørsund, og det
tok fem taubåter fire dager å trekke skipet av grunnen.

Senere samme høst ble Gripsholm/Sagafjord solgt til det
britiske reiselivskonsernet Saga Holidays. Kjøperne ville gjerne
beholde det velrenommerte navnet Sagafjord, noe Cunard satte
seg imot. Men Saga Rose seilte nå inn i en lykkelig Indian Sum
mer, med et klientell og en atmosfære i stil med skipets alder:
nedre aldersgrense for Saga-passasjerer var 50 år. Saga Holidays'
farger kledde skipet - mørkeblått skrog og lysegul skorstein
med smalt hvitt belte og svart topp. I årene som fulgte ble gamle
Sagafjord atter en hyppig gjest i norske farvann.

Det norske eierskapet av Cunard varte i tre år. Trafalgar
House-affæren ble et økonomisk mareritt for Kværner, og i 1999
ble Cunard kjøpt av Carnival Corporation. Dermed forsvant
de siste restene av forbindelsen til NAL. Etter oppgradering
og ommaling ved Lloyd Werft forlot Vistafjord Bremerhaven
i desember 1999 med koksgrått skrog som Caronia. Skipet ble
dessuten omregistrert fra Bahamas til britisk flagg, med Sout
hampton som hjemsted.

Saga Rose og Saga Ruby
Med Carnival-kapital i ryggen iverksatte Cunard et ambisiøst
nybyggingsprogram, og det var et tidsspørsmål hvor lenge
rederiet ville beholde Caronia. Det var også en kjent sak at
Saga Holidays var interessert i kjøp, og i november 2004 fant  
eierskiftet sted, og etter en ny oppgradering ved Malta Shipyards
fremsto skipet i Sagas farger som Saga Rubp.

Hva som senere har skjedd, er kjent for de fleste. I 2009 ble
Saga Rose innhentet av SOLAS 2010 sikkerhetskrav, og etter et
år i opplag i Gibraltar ble neste og siste bestemmelsessted et
opphoggingsfirma i Shanghai, dit skipet ankom 27. mai 2010.
Skipet var 45 år - altså nøyaktig like gammelt som Stavangerfjord,
som også endte sine dager i kinesiske farvann 47 år tidligere.
I løpet av denne tiden hadde Sagafjord/Saga Rose gjort hele 44
jordomseilinger - med andre ord en reise hvert eneste år, og
flere enn noe annet passasjerskip.

For en tid siden kom meldingen fra Saga Holidays at jule- og
nyttåseruiset til Karibia som starter og ender i Southampton i
desember 2013 og januar 2014, blir Saga Rubps siste. Hva som
videre venter 40 år gamle Vistafjord, av mange regnet som det
siste store passasjerskipet bygd etter klassiske stilidealer, står
ennå åpent.

Tross all nostalgi og vemod over NALs skjebne, sett fra norsk
side, utgjør siste fase i historien om Sagafjord og Vistafjord et
vakkert bilde, der de side om side seilte inn i solnedgangen. Som
to elegante damer i sin beste alder med et klientell i stil med
deres egen alder og gratie, har de liver sommer besøkt landet
hvor Den norske Amerikalinje - rederiet som skapte dem og
de seks forgjengerne - kom i virksomhet for hundre år siden.

Billetthefte for Den Norske Amerikalinje 1923.
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Den Norske Amerikalinje AS, Oslo

ds KRISTIANIAFJORD MJKH

10625 g 6496n, 511,8pp/61.2/29.6 ft
3d

2x 4-syl quadruple expansion, 7865 ihk

5.1913 Cammell Laird & Co Ltd, Birkenhead -784

Levert som Kristianiafjord.

7.1917 Grunnstøtte 15. juli 1917 på Mistaken Point, Cape Race, I tett

tåke, på reise fra New York via Halifax til Bergen med 3740 tonn

stykkgods, 1185 passasjerer og mannskap på 276. Ble slått til
vrak i uvær en uke senere.

ds BERGENSFJORD MJQP LFBA

10762 g 7300d, 511,8pp/61.2/29.6-37.6 ft

2x 4-syl quadruple expansion, 7865 ihk, 16.5 knop

9.1913 Cammell Laird & Co Ltd, Birkenhead -787

7.1924 Brannskadet 26. juli 1924 etter avgang fra Oslo, reparert ved

Nylands Verksted.

1927 Modernisert ved Nylands vinteren 1926/27; 11015 g 6550n 7300d

1933 Maskinen ombygd ved Blohm und Voss, Hamburg, tilbygd Bauer

4.1940 1 Nortraships flåte, bygd om til troppetransportskip.

6.1946 Levert tilbake til rederiet i Glasgow.

8.1946 Panamanian Lines Inc (Fratelli Cosulich, Trieste), Panama,

for GBP 225,000, levert i Genoa, omdøpt Argentina.

1949 Mediterranian Lines Inc, Panama (do)

1952 Home Lines Inc, Panama

2.1954 Zim Israel Navigation Co Ltd, Haifa, for USD 1.0 mill, levert

Bremerhaven, od Jerusalem.

1957 Omdøpt Aliya

8.19590 Til opphugging for GBP 100.000, ankom La Spezia 13. august 1959

under slep av Ursus fra Haifa.

dsSTAVANGERFJORDLFSA

12762 g 7300d, 553.2/64.2/29.5-37.5 ft

2x 4-syl quadruple expansion, 1525 nhk, 16.5 knop

4.1918 Cammell Laird & Co Ltd, Birkenhead -821

3.1924 Levert etter ombygging ved AB Götaverken, ombygd oljefyring:

13156g, økte farten til 17.5 knop.

2.1932 Levert fra AG Weser, etter ombygging av maskinen med Bauer

Wach eksosturbiner, 2175 nhk, 1.5 knop mer.

2.1937 Fikk lavere skorsteiner ved Akers Mek Verksted.

4.1940 Lå opplagt i Oslo, rekvirert avtyskerne som losjiskip i nov. 1940.

6.1945 Levert tilbake, ankom Oslo i juli, satt i fart.

5.1946 levert etter rep ved Lindholmens Varv, Göteborg

3.1950 levert fra Nederlandsche Dok & Scheepsbouw Mij, Amsterdam,

etter modernisering, broen bygget opp 1 dekk, mv: 14015 g

650 pass.

12.1963 ankom Oslo på siste reise 14. des 1963.

ms OSLOFJORD LJVX

18673 g 10712n, 563.5pp/73.4/34.1 -43.4 ft

4x7-syl MAN 17600 bhk, 2 prop

5.1938 AB Weser, Bremen-932

Levert som Oslofjord

4.1940 1 Nortraships flåte

12.1940 Minesprengt på akustisk mine utenfor Tynemouth, på reise fra

Halifax NS med post og passasjerer, satt på grunn like sør for

South Tyne Pier, 1 omkom. Brakk midtskips, totalforlis.

Levert som Bergensfjord, reg i Bergen.

Wach eksosturbiner.

Levert som Stavangerfjord, reg i Stavanger

Var da solgttil opphugging i Hong Kong, avgikk Oslo 27. des.

Ankom Hong Kong 4 feb 1964.

ms OSLOFJORD LECK

16844 g 5900d, 577.0oa/72.3/25.1/43.4ft

2x7-syl Stork, 16350 bhk, 19 knop

11.1949 Nederlandsche Dok & Scheepsbouw Mij, Amsterdam -410

Levert som Oslofjord, 21.74 knop på prøvetur

2.19676 levertfra byggeverftet etter ombygging, promenadedekket

trukkettil hekken: 16923g.
10.1969 od Fulvia for 3 års TC til Costa Lines

7.1970 Brann i maskinrommet 19 juli 1970 vest for Kanariøyene, ble

forlatt, sank neste dag under slep til Teneriffe.

9.1965 SA des Forges & Chantiers de la Mediterranee, Seyne -1366

Levert som Sagafjord til Sameiet Den Norske Amerikalinje AS og

AS Alliance, Oslo.

5.1973 Swan Hunter Shipbuilders Ltd, Wallsend -39

Levert som Vistafjordti\ Sameiet Den Norske Amerikalinje AS og

AS Alliance, Oslo.

10.1980 KS Norwegian America Line Crtuises AS, Oslo

3.1983 levert etter ombygging: 24116g

10.1983 Cunard Line Ltd, Nassau

11.2004 Acromas Shipping Ltd, Folkstone (Saga Shipping Co Ltd),

Valletta Malta, od Saga Ruby
Fremdeles i fart.

11.1999 od Caronia

SKIPET NR. 2 - 2013 23

ms BERGENSFJORD LAUR

18739g 578.2/72.2/25.1-42.7 ft

2x8-syl Stork, 18600 bhk, 20 knop

5.1956 Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Wallsend -1849

Levert som Bergensfjord, reg Bergen, gjorde 23,84 knop på prtr.

10.1971 Cie Generale Transatlantique, Paris, for USAD 3.750.000,

od De Grasse.

1973 Thorsen & Co (Singapore) Pty Ltd, Singapore (Arne Teigen,

Egersund), od Rasa Sayang.

10.1978 Sunlit Cruises Ltd (M Steoubakis), Piraeus, reg Limassol,

od Golden Moon.

Ankom Piraeus 11. des. 1978, opplagt.

8.1980 Brann i maskinrommet 27 aug 1980 under reparasjoner i Perama,

slept Kynosoura og senket på grunt vann.

ms SAGAFJORD LFSA

24002g 6253d, 619.7/80.3/40.6 ft

2x9-syl Sulzer, 24000 bhk, 20 knop

10.1980 KS Norwegian America Line Cruises AS, Oslo.

12.1980 levert fra Blohm und Voss, Hamburg, etter ombygging: 24108g

10.1983 Cunard Line Ltd, Nassau

6.1996 utleid, od Gripsholm

1997 Saga Shipping Co Ltd, Nassau, od Saga Rose

10.2009 trukket ut av fart, solgttil opphugging i China.

ms VISTAFJORD LFVI

24291g, 626.9/80.3/40.6 ft

2x9-syl Sulzer, 24000 bhk, 20 knop



75-årsjubileum for verdens mest berømte ferjerute

Turistferjene
på Geirangerfjorden
Geirangerfjorden er en av Norges største attraksjonen som hvert år får besøk av mange turister fra
hele verden. Fra slutten av 1800-tallet ble Geirangerfjorden oppdaget av utenlandske statsoverhoder
og tyrster som kom på besøk til de norske fjordene med sine egne cruisebåter. Møre Fylkes
Ruteselskap (Fjordl i dag) hadde dampskipsruter på Geirangerfjorden utover 1920- og 1930-tallet,
men det var først etter at turistferjeruten ble opprettet i 1937 at Geirangerfjorden opparbeidet seg en
posisjon som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. 12005 ble Geirangerfjorden innskrevet på
UNESCOs liste over verdensarv.

Ferjene har gjort Geirangerfjorden til en verdenskjent attraksjon

11936 ble Trollstigen åpnet av Kong Haakon VII. Denne spek
takulære veien ble raskt en attraksjon og tiltrakk seg mage
bilturister. Veksten i biltrafikken over Trollstigen skapte grunn
lag for at Staten bygde den flotte turistferja «Geiranger» (1907)
for utleie til fylkesrederiet. Sommeren 1937 ble den satt inn i
turistmten mellom Valldal og Geiranger med anløp av Stranda
og Hellesylt, som en naturlig fodengelse av turistvegen fra
Trollstigen til Geiranger. Fra slutten av 1950-tallet har trafikken
økt i takt med den store velstandsutviklingen, hvor bilen ble
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allemannseie. Fra 1937 firem til 1969 var nuten Valldal-Stranda-
Hellesylt-Geiranger med over to timers ferjecruise på tre fjorder:
Norangsfjorden, Synnylvsfjorden og Geirangerfjorden. Med
økende trafikk ble det behov for flere avganger og fra 1969 ble
raten innkortet til Geiranger-Hellesylt med hovedfbkus på selve
Geirangerfjorden. Overfarten ble nå ca. en time. Etter påtrykk
fra lokale entusiaster i Valldal ble den «gamle» turistferjeruten
fra Valldal til Geiranger gjenåpnet i 2003.
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Turistferjeruten må i dag betraktes som en del av Nasjonal Turistveg

12012 var det 75 år siden opprettelsen av den berømte ferjeruten
på Geirangerfjorden. Siden 1937 har millioner av turister fra
alle verdensdeler fått oppleve Vedensarvområdet på Geiranger
fjorden gjennom denne historiske ferjeruten. Det er selve ferje

«Veøy» og «Bolsøy» er et reisemål i seg seiv og må bevares som en del av Nasjonal Turistveg
og Verdensarven på Geirangerfjorden

Av turistferjene som har trafikkert Geiranger-Hellesylt, blir
«Veøy» (1974) og «Bolsøy» (1971) av mange betraktet som
Norges fineste ferjer i en ferjehistorisk sammenheng, Med
sine klassiske linjer, elegante salonger og atmosfære, er disse
flotte turistferjene en opplevelse i seg seiv. De har derfor blitt
en viktig del av opplevelsen på Geirangerfjorden. «Veøy» har
også blitt rikskjendis gjennom TV-programmet «Turistferja
på Geirangerfjorden», som har blitt vist på NRK sine kanaler
mange ganger de siste årene. Gjennom programmet får vi se

Ferjene som har trafikkert på Geirangerfjorden

Dette har siden 1937 vært selve «flagg- Det går enda gjetord om de utsøkte Vinjefjordsruten fra Kristiansund til Engraten» i Møre og Romsdal sin stolte lak semi dd age ne og andre retter som dal. I august 1966 ble «Geiranger» satt inn
ferjehistorie. Derfor har fylkesrederiet ble servert av stuerten og trisene under for å avløse i frakteruten mellom Bergen
brukt de klassiske og flotte fjordferjeme turistsesongene på Geirangerfjorden. Ut- og Trondheim. På turen nordover forliste
med utsiktsalong som faste turistferjer styrt med lastebom og store porter foran ferja ved Storseisundet på Averøya, der
på den berømte Geirangerfjorden. Her overbygget, ble ferja brukt en del til frak- hvor Atlanterhavsveien ligger i dag. Ferja
kommer en kort presentasjon av de mest teoppdrag i vinterhalvåret. «Geiranger» ble etterhvert hevet og rigget ned til lekter
kjente turistferjene som har trafikkert på ble også benyttet som avløsningsferje i som ble liggende ved Rovde på Sunnmøre.
Geirangerfjorden fra 1937-2013.

«Geiranger» (bygd 1937)
Søndag morgen 11. juli 1937 innledet
«Geiranger» en ny epoke i ferje- og turist
trafikken i Norge. Ved den nye ferjekaia
i Geiranger var Norges første moderne
turistferje klar for å starte den første turen
i den etterhvert så berømte turistferjeruta
på Geirangerfjorden.

Ferja som ble bygd ved Trondhjems
Mek. Verksted i 1937 var den første i en
helt ny generasjon ferjer og ble en pro
totype for videre ferjebygging i Norge til
langt inn på 1950-tallet. «.Geiranger» (16
biler) hadde en elegant linjeføring med
et stort overbygd promenadedekk og
utsiktsalong under rorhuset. Her hadde
man tatt med seg de beste tradisjonene
fra dampskipene inn i ferjealderen - med
flotte oppholdsrom for passasjerene og
stor bysse for matlaging med heis opp til
øvre utsiktsalong.

«Geiranger» passerer De S|n Søstrepå
Gehwtgetfymkn i 1937.  «Geiranger» var
JVonjes første moderne turistferje op repre
senterte tn miiepeJ i Norsk ferjehistorie.

Bilde utlånt av Fjorål

mange samband rundt om i hele fylket og «Geiranger» blir regnet som en milepel i
først på 1960-tallet gikk den i rutetrafikk i norsk ferjehistorisk sammenheng.

turen som gjøre det mulig for turistene å oppleve den mektige
Geirangerfjorden med alle sine attraksjoner.Turistferjeruten
må derfor i dag betraktes som en del av Nasjonal Turistveg fra
Trollstigen til Geiranger.

hvordan mannskapet og turistene har fått et nært forhold til de
historiske turistferjene «Veøy» og «Bolsøy». «Disse ferjene har
sjel og er utrolig populære blant turistene» bekrefter koordinator
for ferjeruten, adm. fører Jonas Holm på «Veøy».

For Norsk ferjehistorie, Norges fremste ferjefylke Møre og
Romsdal og Verdensarvområdet Geirangefjord er det viktig at
«Veøy» og «Bolsøy» blir tatt vare på som turistferjer også for
kommende generasjonen
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«Valldal» ble ombygdfra minesveiper til kombinert passasjer- og bilferje i 1950for turisttrafikk
på Geirangerfiorden.

«Glutra» var den første ferja i Møre og Romsdal med større utsiktsalong over bildekket og
var derfor også godt egent som turistferjepå Geirangerfjorden. Her i trafikk på Moldefiorden.

«Møringen» varflaggskip og fast turistferjepå Geirangerfjorden gjennom mange år. Ferja ble
bpgd med stor utsiktsalong over bildekket for sambandet Ålesund-Hareid, som hadde mpe
persontrafikk. Bilde utlånt av Fjordl
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Bilde utlånt av Fjordl

Foto: Lars Helge Isdahl

«Valldal»
(ombygd fra minesveiper til ferje i 1950)
Etableringen av turistferjeruta på Geir
angerfjorden ble en suksess, og på slutten
av 1940-tallet ble det behov for enda en
ferje i dette flotte sambandet. Etter krigen
ble mange marinebåter liggende i opplag.
Da det var mangel på materialer de første
årene etter krigen, så valgte mange rede
rier å kjøpe slike båter for ombygging til
passasjerbåter og bilferjer.

«Valldal» var opprinnelig en minesvei
per som ble bygd i 1943 ved Dachel-Carter
Shipbilding Corp. i Michigan, USA. 11949
ble marineskipet kjøpt av MRF og bygd om
til bilførende passasjerbåt ved Haugesunds
Slip. Sommeren 1950 ble «Valldal» satt inn
turistferjeruta mellom Valldal og Geir
anger. Med en marsjfart på 13-14 knop
og en kapasitet på 12 biler, ble «Valldal»
ogsåbenyttet som «sjøbuss» i forskjellige
ruter på Sunnmøre og Romsdal. I 1957
ble den satt inn som første ferje i det nye
ferjesambandet fra Kristiansund til Smøla
med anløp av stoppesteder på Hitra og
Frøya. 11963 ble «Valldal» solgt til et rederi
i Mariehamn på Åland som senere solgte
den til Panama. Den 7. april 1975 forliste
tidligere «Valldal» på vei fra Dundee i
Skottland til et oljefeltet Beryl.

«Glutra» (bygd 1956)
«Glutra» ble overlevert fra Glommen Mek.
Verksted, Fredrikstad i 1956 for trafikk på
Moldefjorden. Dette var den første ferja
til MRF som hadde en større utsiktsalong
over bildekket. Med de kapasitet på 25 bi
ler var dette også en stor ferje til langt inn
på 1960-tallet. Fra midten av 1960-tallet ble
«Glutra» benyttet som turistferje på Geir
angerfjorden gjennom mange år. Ellers har
ferja trafikkert flere samband rundt om i
Møre og Romsdal, bla. Ålesund-Nordøy
ene og Volda-Lauvstad. 11986 ble «Glutra»
ombygd ved Kristiansund Mekaniske hvor
de fjernet overbygget med utsiksalongen
for å få større gjennomkjøringsøyde. På
1990-tallet ble ferja ombygd nok en gang
med bl.a. lukket forskip. I 2013 trafik
kerer ferja for Fosen-Linjen i sambandet
til Storfosna under navnet «Nidaros II».

«Møringen» (bygd 1962)
«Møringen» (33 biler) ble sjøsatt fra Hatlø
Verksted, Ulsteinvik i 1962 og var i mange
år flaggskipet i MRF-flåten. Ferja hadde
vakre linjer og en stor utsiktsalong over
bildekket da det var stor persontrafikk i
sambandet Ålesund-Hareid, som ferja var
bygd for. «Møringen» var godt egnet som
turistferje og trafikkerte gjennom mange
år som hovedferje på Geirangerfjorden
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«Romsdal» (nå med navn «Voksa») legger til ved Valldal gamle ferjekai sommeren 2007. Lokale entusiaster i Valldal Kailag har tatt godt vare
på den historiske ferjekaia og har vært pådrivere for at den opprinnelige turistferjeruten fra Valldal til Geiranger ble gjenåpnet i 2003.

i sommerhalvåret. Etterhvert ble ferja løftebaug samt oppussing av salong og «Rinna» (bygd 1969)
benyttet for kortere eller lengere perioder lugarer. Ferja fikk beholde sitt utseende «Masfjord» (30 biler) ble overlevert fra
i flere samband i Møre og Romsdal. 11986 og skiftet samtidig navn til «Voksa». Løland Motorverksted, Leirvik i 1969 til
ble det stor overbygget med utsiktsalongen «Romsdal» (Voksa) gikk i rutetrafikk Bergen Nordhordland Trafikklag. Ferja
rigget ned for åfå større gjennomkjørings- for MRF i hele 45 år, også magne år som tilhørte en serie av flere like fjordferjer
høyde. Ferja endret fullstendig utseende turistferje på Geirangerfjorden. I 2007/8 som ble bygd for forskjellige rederier,
og fikk nå gjenlukket forskip for å kunne ble den solgt til et rederi på St. Vincent 1 1986 ble ferja kjøpt av MRF for trafikk
trafikkere i åpent farvann. 12007 ble «Mø- i Karibia. Her trafikkerer den historiske i sambandet Seivika-Tømmervåg og døpt
ringen» solgt til et rederi på St. Vincent i fjordferja enda med den samme gamle om til «Rinna». Med utsiktsalong var
Karibia hvor den fortsatt er i drift i 2013. MWM-motoren fra 1962. Opprinnelig denne fjordferja også godt egnet til turist-

«Romsdal (Voksa)» (bygd 1962)
Den elegante fjordferja «Romsdal» ble
overlevert fra Storvik Mek. Verksted, Kris
tiansund i 1962 for rutefart som hovedferje
i sambandet Molde-Vestnes-Vikebukt.
Her trafikkerte ferja frem til 1971 da den
ble overført til sambandet Kristansund-
Bremsnes. Siden har ferja trafkkert bl.a.
i sambandene Ålesund-Giske, Larsnes-
Voksa-Kvamsøya og Festøya-Hundeidvik.
I 1988 ble «Romsdal» oppgradert med
større gjennomkjøringshøyde, hydraulisk

«Rinna» ble opprinnelig bpgdfor Bergen
Nordhordaland Trafikklag som «Masfjord».
11986 ble den kjøpt av MRFfor rutefart i
sambandet Seivika-Tømmervåg (bildet)
og ble senere benpttet som turistferje på
Geirangerfjorden gjennom mange år.

Foto: Arve Jenssen

kapasitet var 33 (senere 27) biler - fra trafikk på Geirangerfjorden, hvor den
2002/3:18 biler. trafikkerte gjennom mange år sammen
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Foto: Terje Holm
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med bl.a. «Bolsøy». «Rinna» ble ellers på Geirangerfjorden i sommerhalvåret «Tustna» (bygd 1977)
brukt som avløsningsferje og trafikkerte i og er den ferja som har lengst fartstid i «Tustna» ble bygd ved Voldnes Skips
mange samband. 12000 ble «Rinna» solgt denne turistruten
til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og
bygd om til passasjerbåt for turisttrafikk «Veøy» (bygd 1974)
på Nærøyfjorden. Ferja endret samidig «Veøy» ble bygd ved Hjørungavaag Mek. Forsnes på Hitra. Ferja hadde opprinne
navntil «Gudvangen». 12013 rapporteres Verksted i 1974 som en videreutvikling lig en kapasitet på 45 biler. Etter dagens
det at ferja ligger i opplag for salg.

«Bolsøy» (bygd 1971)
«Bolsøy» ble opprinnelig døpt «Hjør- den hovedferje på Moldefjorden. Siden 35 år trafikkerte den på Nordre Nord
ungavåg» og overlevert i 1971 fra Haltø har «Veøy» trafikkert i flere samband på møre, hovedsakelig i Smølaruten. Ingen
Verksted, Ulsteinvik for å avløse «Mø- Nordmøre: Kristiansund-Bremsnes, Sei- ferje har noen gang trafikkert så lenge
ringen» i det lange sambandet mellom vika-Tømmervåg og Halsa-Kanestraum. iet samband i Møre og Romsdal. Med
Ålesund og Hareid. Med sine elegante I 1995 ble salongene pusset opp og flott utsiktsalong og gode sjøegenskaper
linjer, stor utsiktsalong, hikket forskip «Veøy» ble et naurlig midtpunkt som (fartsområde 3), har «Tustna» vært en
og meget gode sjøegenskaper, så repre- jubileumsbåt i forbindelse med MRF sitt populær ferje både blant de reisende og
senterte denne ferja noe helt nytt i norsk 75-års jubileum. «Veøy» hadde opprinnelig hos mannskapet. Ferja har også de siste
ferjehistorie. «Hjørungavåg» trafikkere en kapasitet på 60 biler. Etter dagens regler årene også vært avløsingsferje for det
Ålesund-Hareid frem til 1983 da den ble er kapasiteten 50 biler. Fra 1997 har «Veøy» værharde og lange sambandet mellom
avløst av en ny hurtigbåt som overtok vært fast turistferje mellom Geiranger- Øksfjord og Hasvik på Finnmarkskysten,
navnet. Ferja skiftet da navn til «Bolsøy» Hellesylt sammen med «Bolsøy». 12010 ble I januar 2012 ble «Tustna» avløst i
og ble satt inn på Moldefjorden. Siden «Veøy» rikskjendis gjennom NRK sitt TV- Smølasambandet av nybygget «Edøyfjord».
har «Bolsøy» trafikkert flere samband på program «Turistferja i Geiranger». «Veøy» Den flotte fjordferja kunne da settes inn
Nordmøre, bl.a. Kristiansund-Bremsnes blir av mange regnet som Norges fineste i turisttrafikk i sommerruten mellom
og Seivika-Tømmervåg. Ferja hadde ferje gjennom alle tider. Den historiske Valldal og Geiranger, hvor den har funnet
opprinnelig en kapasitet på 50 biler. Etter og elegante turistferja har blitt tatt godt seg godt til rette Ellers blir nå «Tustna»
dagens regler er kapasiteten 36 biler. Siden vare på og fremstår i dag nesten som om benyttet som avløsningsferje for flere av
1980-tallet har «Bosløy» vært turistferje den skulle vært ny. Fjordl sine samband.

«Bolsøy» passerer Brudesløretpå Geirangerforden sommeren 2012. Sammen med «Veøy» er dette verdige representanterfor en stolt ferjehistorie
i et historisk ferjefplke. Foto: Terje Holm
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av «Bolsøy». Gjennom nesten 20 år var regler er kapasiteten 35 biler. «Tustna» var
«Veøy» selve flaggskipet i ferjeflåten i den siste av de klassiske fjordferjene med
Møre og Romsdal. Fra 1974 til 1988 var utsiktsalong som ble bygd av MRF.I hele

verft, Fosnavåg i 1977 for trafikk i den
lange Smølauten mellom Kristiansund
og Straumen på Smøla med anløp av
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«Tustna» passerer Friaren på Geirangerjjorden sommeren 2012. Etter 35 år i Smølaruten kunne «Tustna» settes inn som turistferje mellom
Valldal og Geiranger i 2012. Dette er den siste av de klassiske fjordferjene med stor utstiktsalong som ble hpgd av MR F. Foto: Terje Holm



Dag Bakka jr

Noe om sjøfarten på Flekkerøya

Johan A Nilsen & Sønner
Langs hele kysten finner vi maritime samfunn, steder der folk har livnært seg i kombinasjon av sjøfart,
fiskeri og jordbruk. For mange har avhengigheten av sjøen minket i takt med utviklingen i landet, mens
det enkelte steder fortsatt er en klar maritim tilknytning.

En gang i tiden var det et øysamfunn med rundt 250 mennesker, en del av Oddernes kommune, hvor
fiskeri og sjøfart var hovednæringen ved siden av jordbruket. I mellomkrigstiden ble det anslått at nær
80 prosent av mannfolkene var fiskere, 15 prosent drev fraktfart og resten jordbruk.

I dag en Flekkerøya takket være undersjøisk tunnel en bydel i Kristiansand med ti ganger så mange
innbyggere. Så miljøet har endret seg sterkt.

Flekkerøy ligger i innseilingen til merkeregisteret for 1920 lister opp 54, de sørøst. Han kom tidlig i gang med fiske,
Kristiansand og hadde en strate- fleste i størrelsen 30-38 fot. Tilsvarende sild i vintermånedene og makrell på som
gisk betydning allerede før byen tall i 1930 og 1950 var 60 båter, med en liten meren, samt pilkefiske på Revet. Han må

ble grunnlagt. Det er en stor øy med økning i størrelse. Det var altså et livlig ha giftet seg rundt 1899 med Laura Lars
mange viker og halvøyer. Fra gammelt fiskerimiljø og betydelig aktivitet med datter (født 1877), for fra 1900 kom det en
var den delt i seks gårder: Mebø, Skålevik, utrustning til båt og bruk, slippsetting mv. stor barneflokk med Knut som den første.
Lindebø, Kjære, Berge og Andås. Av et Johan Arnt Nilsen var født i 1875 og Johan var åpenbart en driftig kar. Han
folketall på rundt 250 var det mange båter; vokste opp i Skålevik, gården lengst i kom tidlig i gang som fiskeoppkjøper og

30

Et slik sted er Flekkerøya utenfor Kristiansand.
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Fra Skålevik på
Flekkerøya med
fem båter ved kai,
fotografert på

Foto: via Arnfinn Jakobsen

60-tallet.
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Kutteren «Vik» i isen ved Brattestø.

eksportør og fikk i 1917 bygd kutteren
Vik i Høllen, på 40 fot med 22 hk Hein
motor, registrert VA-6-0 (for Oddernes).

Midt på 1920-tallet gjorde Johan Nilsen
en pionerinnsats i utviklingen av reke
fisket med Vik, som i mellomtiden var
forlenget til nær 50 fot og ble derved blant
de største båtene på øya. Til nå hadde
sørlandsfiskerne drevet fiske etter sild
og makrell i sesongene, samt pilkefiske
etter torsk på Revet. Midt på 20-tallet
tok han initiativ til forsøk på reketråling
i Skagerrak. Fra Kragerø skaffet han seg
tråler, tråldører, spill og vaier som ble
rigget til ombord i skøyten.

Etter å ha testet redskapen på Byfjorden
måtte de prøve seg fram, og fant snart
et område nordvest for Hanstholm på
passelig dyp. På tre dager fikk de 300 kg
reker som ble kokt om bord.

Året etter, i 1927 kjøpte brødrene Johan
og Norvald Nilsen en skøyte på 38 fot
med 25 hk Såffte som fikk navnet Bruce,
etter dorgekutteren William Bruce som
tidligere hadde vært i familien. I løpet
av få år spredte reketrålingen seg fra
Flekkerøya til hele fiskerimiljøet i sørvest.
For denne innsatsen fikk Johan A Nilsen
tildelt medalje fra «Selskabet for de norske
fiskeriers fremme.

Sønnene begynte å vokse til og kom med
i virksomheten. Det ser ut til at Knut,
den eldste, tok over hovedansvaret for
Vik, mens Bruce försvinner rundt 1933.
Det er vel mulig at denne båten ble solgt,
da Norvald Nilsen nå gikk med i nybygg.

Foto via Flekkerøy Historielag

Tre av de yngre, Norvald, Arne og Kai
Nilsen gikk rundt 1932/33 sammen om å få
bygd en trebåt på 52 fot. Oppdraget gikk
til båtbygger Johannes Andaas (1902-1941)
på Flekkerøy, med hjelp av broren Peder
Andaas og Fars Tobias Jacobsen. Johannes
ser ut til å ha lært båtbygging av sin far,
men hadde også vært en tid i Chicago.
Han var interessert i seiling og bygde både
sjekter, motorbåter og annet i Skibbustø.
Bestillingen fra Nilsen-brødrene var imid
lertid det største han gav seg i kast med.

Båten ble bygd av eik i Grønnevika i
Kjærskilen, et passende sted for bygging
og sjøsetting og gikk på sjøen i 1933. Mo
toren var en Såffie på 60 hk, som Johan A
Nilsen var lokal agent for.

Båten fikk navnet Agder II. Vi kjenner
ikke sikkert til hva brødrene opprinne
lig hadde tenkt seg, om det var rutefart
mellom øya og Kristiansand eller fiskeri.

Rutefart

Kort etter levering av Agder II skjedde
det at DS AS Agder besluttet å legge ned
den daglige ruten mellom Kristiansand og
Arendal med mellomsteder. Den hadde
vært drevet under forskjellige navn siden
1870-årene med dampbåter som Activ,
Agder og Alfen. De siste årene var det bare
Alfen igjen i ruten, og etter et underskudd
på 4.800 kroner for 1933 var det derfor
slutt på denne gamle stamruten mellom
kyststedene.

Det ser ut til at Alfen gikk i ruten over
vinteren 1933/34 inntil den tradisjonsrike
stamruten ble innstilt i april. Mange
steder på kysten ble tungdrevne damp
skip utsatt for konkurranse fra enklere
motorbåter, noe som skapte problemer
for de tradisjonelle dampskipsselskapene.
Trolig var det på ekspeditørhold at det nå
ble tatt initiativ til å starte opp igjen ruten
Kristiansand-Arendal med slike fartøyer.

Fillesandsposten omtaler oppstarten
20. april 1934:

Ovennevnte rute er i disse dage overtatt av et
nytt selskap der har satt inn to motordrevne
fartøier nemlig Agder II og Sjøsprøit. Disse skibe
er hurtiggaaende og ytterlige sjøbaater, og der
vil i løpet av kort tid bli innredet med salong og
oppholdsteder under dekk i styggvær.

Slik kom Agder II våren 1934 inn i rutefar
ten fra Kristiansand østover til Fillesand,
Grimstad og Arendal. Vinterruten for
1938 nevner ingenting om Sjøsprøyt, men
Agder II gjorde tre rundturer i uken. Båten
gikk fra Kristiansand mandag, onsdag og

«Agder II» under bygging i Grønnevika i
Kjærskilen. Foto via Flekkerøy Historielag
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«Agder II» i Arendal.

fredag klokken 09.30 og ankom Lillesand likevel å starte opp godstransport på strek- Det var trefartøyet Telemark I, bygget på
12.30, Grimstad 14.30 og Arendal 16.00. ningen Oslo-Stavanger og ville da trenge Moen i Søndeled i 1932, som inntil nå
Retur påfølgende dag. sjøtransport rundt Lindesnes og Lista. hadde vært brukt i godstruefarten mellom

Båten anløp flere havner underveis, Hos Nilsen i Kvennesviga var dette Oslo og Telemark. Den fikk navnet Agder
som Ulvøysund, Gamle Hellesund, Åker- interessant, men det ville kreve større III og var utstyrt med en 45 hk Rapp.
øya, Brekkestø, Homborsund, Fevik og innsats både av folk og penger. Av denne Med Agder III kom rutefarten Kristi
trolig andre etter anmodning. I forhold grunn av firma Johan A Nilsen & Sønner ansand-Flekkefjord trolig i gang vinteren
til Alfens rute var rutetiden kuttet ned opprettet ved nyttårstid 1940, mens far og 1940. Det var jo en atskillig merkrevende
med 30 minutter. syv sønner som likeverdige eiere. fart over de åpne havområdene på Nor-

Vi forstår at båten ble utstyrt for passasje- motorkutter Vik, samt en lastebåt på greit, seiv om det uten tvil må ha vært
rer, med sertifikat og redningsmateriell, rundt 80 brt som ble kjøpt fra Porsgrunn. dramatiske situasjonen
men nok primært for stykkgods til ut
havnene langs leden. Brødrene Norvald,
Arne og Kai ble etter hvert lokalkjente
på strekningen som de seilte under alle
forhold året rundt.

Godsrutefart

Det kan ha vært høsten 1939 at Norges
Statsbaner (NSB) kom i kontakt med
brødrene Nilsen med forespørsel om
godsrutefart på strekningen Kristian
sand-Flekkefjord. Sørlandsbanen var
under fullføring, men denne strekningen
var fortsatt under arbeid. NSB ønsket

Agder II og III i Kvennesvika.
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Foto via Flekkerøy Historielag

Familierederiet kom til å omfatte ges sørende, men det ser ut til åha gått

Foto via Arnfinn Jakobsen



Det ser ut til at brødrene Nilsen gjennom farten ble etter alt å dømme innstilt i fot lenger ble Agder Inå drevet i løsfart
krigsårene drev Agder II på Kristiansand- 1949. Rutebok for Norge for 1948-1950 og som ekstrabåt i ruten.
Arendal og Agder III mellom Kristiansand nevner ingen rutefart med Agder-båtene.
og Flekkefjord. Sørlandsbanen stod ferdig i
1944, men det er rimelig å tro at rutefarten Oslo-Kristiansand
ble drevet fram til krigens slutt i den grad iensruten Arendals Dampskibsselskab hadde i man
det var mulig åfå tak i olje. Etter samferdselsloven av 1947 ble det ge år drevet sin «Hurtigrute» som hoved-

I gjenreisningsårene fra 1945 utover til innført konsesjonsplikt for all rutefart forbindelse mellom Sørlandet og Oslo.
1950 ser det ut til at Agder-båtene gikk (og også løsfart). Som aktivt ruterederi Men med åpningen av Sørlandsbanen og
ut av rutefarten og ble i stedet drevet i før krigen ville brødrene Nilsen ha vært tiltakende veitrafikk gikk passasjertal
løsfart. I 1947 etablerte Oluf Skjelbred berettiget til konsesjon. let tilbake utenom sommersesongen. I
Knudsen seg i rutefarten, ved siden av Det synes i hvert fall som om Agder august 1958 ble Oslo-Kristiansand-ruten
rederiet, med ds Lyngdal i godsruten III og kanskje også Agder II etter krigen derfor nedlagt, da dampskipet Oslo ble
Arendal-Flekkefjord og med sjøbus- ble satt inn i rute mellom Skien og Kris- ført tilbake til Kystpostruten og Bjørgvin
sene Maarten og Silius i sommerrute fra tiansand, vesentlig med industrilast fra gikk i opplag.
Kristiansand til Arendal og Mandal. Nå Skien og Herøya nedover kysten. Her I stedet leide ADS inn to motorfartøyer
gikk ikke dette foretaket særlig godt og fikk rederiet trekke fordel av utviklingen til å føre ruten videre, men nå som ren

Stålbåten «Agder I»
med last i Arendal.

Foto via Arnfinn Jakobsen

«Agder II» og III ved kai i Kristiansand

i industrien med økende lastemengden
utover på 50-tallet. Falconbridge i Kristi
ansand hadde bl a begynt å bruke soda fra
Norsk Hydro på Herøya, i begynnelsen 15
tonn per uke, men det økte snart til 250
tonn per uke.

Av denne grunn ble det anskaffet en
stålbåt høsten 1954, Thor fra det nylig
avviklede Porsgrunns Dampskibssel
skap som fikk navnet Agder I. Denne var
fra 1893, men senere modernisert med
Bolinder-motor og ble ellers påkostet
moderne rigg.

Agder I gikk nå inn i Skiensruten
mens Agder III ble sendt til Farsund for
forlenging. Da 111'eren kom tilbake 12-15

Foto via Flekkerøy Historielag
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AlfNilsen var en av de siste
medeierne i familierederiet.

godsrute. Båtene som ble innleid var Arnt Nilsen døde i 1964. Da hadde flere Kilder
Agder Iog Gør?na fra Espevær, to nokså av barnebarna for lengst kommet med Fidje, Aud Ranveig: «Flekkerøgflåten 1900-1930,
like båter. i driften. størrelsen-og sammensetning». Flekkerøy

Dette skulle bli en meget lønnsom 11960 var tiden inne til å utvide flåten. Historielag årskrift nr 3,1993

rute for ADS og for båtene. Alf Nilsen Valget fait på ms Svælgfos på 150 tdw, Guttormsen, Anbjørg & R Fidje: «Ole Johan

beskriver lastegrunnlaget slik i årbok for som nettopp var bygd om fra slepebåt til nessen Andaas, hans slekt, gåxd og virke».

Flekkerøy Historielag: moderne lastebåt hos Bjørnevik i Stavan- Flekkerøy Histoiielag årsskrift nr 6,1999
o, r tji . Langfeldt, Jan G: Fra seilskuter til motorfartøv.

„ „, r c n . ,. . ger. Baten var fra 1906, men solid bygget. 6 , „ „ J
Fra Oslo førtes finere stykkgods som maling, gjær, 0 „ j r n Historien om skipsverftene i Høllen og
bøker, brennevin, kjeks, elektriske artikler, raf- n°en ar ac*^e redenet derfor fire Ny-Hellesund. Kristiansand 2009
finerte oljeprodukter med mere. Inn til Oslo besto lastebåter i Stadig fart. Dette vai Også Nilsen, Alf: «Kystfart med Johan A Nilsen og
lasten av partilaster for omlasting til oversjøiske toppen for de gode tider i kystfarten på Sønner, Kvennesviga». Flekkerøy Historielag
ruter hos blant andre Wilhelmsen, Den Norske Sørlandet. Biltransporten var på full fart årsskrift

Amerikalinje, Fred Olsen og Olsen & Ugelstad inn Og Stakk av med den best betalte lasten. Pedersen, Gunnar: «Litt historikk om reketrå

fra fabrikker i Kristiansand og Arendal. Det var Dette ble etter hvert merkbart, Og lingapå Flekkerøy». Flekkerøy Historielag

ferrosilisium fra Fiskå Verk som kom i dunker [ 1964 ble den minste båten, Agder II, årsskrift nr 3,1993

med løse lokk (den gasset av og dersom gassen solgt til Ryfylke. Året etter gikk Svælgfos. Tangen og Åskollen Historielag: Jernstøberiets

kom i kontakt med vann, ble den livsfarlig), det tjj kjøpere j Hammerfest SJ gikk Agder Uler. Drammen 2004
var nikkel fra Faleonbridge som ble fraktet i f ve(J for]is . Kv4seflorden ; mars Walle, Sten Magne: Unte- 0S fmkteMtev i Anst
blokker pakket slik at hvert kolli utgjorde 1000 0 . , , v. .. , Agder. Arendal u.å., 1966, pa vei fra Eydehavn til Kristiansand 3
kilo (disse matte heller ikke komme i kontakt r , L

med vann da det kunne føre til utvikling av me aluminiurn. Merkeregister for fiskefartøyer, div årganger
livsfarlige gasser) og det var papir fra Hunsfos I løpet av tre år var flåten derved redu- puteb0k for Norge, div årganger
Fabrikker, alt fra Kristiansand. Fra Lillesand ble sert fra fire til en båt. Tilbake var trebåten

det sendt treull fra Fosbek og fra Arendal sika Agder III som holdt det gående til 1972, Takk til Arnfinn Jakobsen for verdifull hjelp
fra Eydehavn Smelteverk og aluminium fra Det da den ble Sølgt til fiskemottaket Konrad med opplysninger og bilder.
Norske Nitridaktieselskab. Nilsen & Søn på Flekkerøya. Og takk til Per Alsaker for hjelp med skips-

Dette var gode år for sjøtransporten langs kystfarten derved kommet til veis ende.
Sørlandskysten. Nilsen-brødrene hadde Etter at de hadde vært med på oppsving
hendene full med Skien- og Oslo-ruten. og gode år fikk de på sine eldre dager
Til sistnevnte ble det i 1959 investert i også oppleve avslutningen på eventyret,
radaranlegg til Agder I - en av de første Eierne av Johan A Nilsen & Sønner
små lastebåter som fikk dette hjelpemid- fortsatte noen år med omsetning av fisk
delet. Ellers var båtene blitt påkostet og og reker og noe tilvirkning av makrell
modernisert med nye styrehus, wincher, fram til 1979. Slik endte virksomheten i
bomsvingere mv. I rederiet kom det etter samme bransje som det begynte i Johan
hvert til et generasjonsskifte da Johan Arnt Nilsens tid.
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Foto via Arnfinn Jakobsen

For Nilsen-brødrene i Kvennesviga var listen.
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Skipsliste for Johan A Nilsen & Sønner, Flekkerøy

1 mk VIK

40.0/16.2/6.4 ft

22 hk Hein

1917 Høllen Skibsverft, Høllen

1927 Ny motor 40 hk Säffle

1932 Forlenget til 47.7 ft

1951 Søren Kristoffersen, Vedavågen,

Kopervik, reg R-40-A

1956 Sten Sørensen & Røthing Nilsen,

Visnes, reg R-104-AS

1959 Odd Johannes Mannes m fl,

Sævelandsvik, reg R-36-A, od Marøy

11.1964 Kondemnert, satt opp i fjæren på

2 ms BRUCE

38.0/14.0/6.8 ft

Ml 25 hk Säffle

1927 Johan & Norvald Nilsen, Flekkerøy

1933 solgt

3 ms AGDER II LIUB

52 fot

Ml 60 hk Säffle

1933 Johannes Andaas, Kjærskilen,

1934 Satt inn i rutefart Kristiansand-

194.. Forlenget i Farsund til 52/291, 60 fot

1964 Olav Østerhus, Reilstad, Finnøy,

1977 Kondemnert etter brann

4 ms AGDER III LHOI

55/32 ca 60 ft

Ml 45 hk Rapp

1932 Moen Båtbyggeri, Søndeled ved Risør

1940 Johan A Nilsen & Sønner (Norvald

1955 Forlenget i Farsund: 70/401, ca 72 ft

1972 Solgttil Konrad Nilsen & Søn,

1977: Slettet av Norges Skipsliste som

Bygget for Johan Arnt Nilsen,

Flekkerøy

Senere drevet av Knut Nilsen m fl,

Flekkerøy

Marøy utenfor Sævelandsvik; vraket
detter hvert brutt ned.

Flekkerøy

Bygget som Agder II for PR Norvald,

Arne og Kai Nilsen, Skålevik,

Flekkerøy, reg Kristiansand

Arendal

Stavanger, od Finnøybu

Bygget som Telemark I forSkips-

AS Kysttransport (Nils Halvorsen),

Porsgrunn 36,40

Nilsen PR), Flekkerøy, Kristiansand, od

Agder III

Flekkerøy

«kondemnert».

SmsAGDERI LFBH

98 brt 53 nrt 150tdw, 84.9/17.8/9.1 ft

M2 100 bhk Bolinder

1893 Eriksbergs Mek Verkstad, Göteborg

- Bygget som Sandbogen for Per

Larsson, Sandbogen, Gravarne

Opr: 87/49 1, C2 maskin fra Eriksberg

8.1895 Moss Aktiemøller, Moss, (kallesignal

HCNQ), od Thor

1896 forlenget 115 brt 130d, 84.9/17.8/9.1 ft

1901 nykjelFMV

ombygd 104/45

1935 Porsgrunns Dampskibsselskap AS,

1936 ombygd motor: M2 100 bhk Bolinder

11.1954 Johan A Nilsen & Sønner, Flekkerøy,

Kristiansand NOK 145.000, omdøpt

Agder I
1955 ommålt 98/53 130d

3.1966 Kantret og sank i Kvåsefjorden

11 mars 1966 på reise Eydehavn-

6 ms SVÆLGFOS LFAH

91/45 150d 86/17/8 fot

M2 Wichmann 120 bhk bygd 1940
10.1906 Drammens Jernstøberi & Mek

6,1907 Norsk Hydroelektrisk

1908 Notodden Salpeterfabrikker,

Notodden, Skien

8.1908 DS AS Svælgfos (Hans Pedersen),

1914 rekv nøytralitetsvakt, levert tilbake
1915

1918 ny kjel Kristiansands MV

1920 Norsk Transport AS, Oslo, reg Skien

7.1956 Sverre Svendsen, Jørpeland,

9.1959 levert ombygd ved Br Bjørneviks

Motorverksted, Hundvåg, omfattende

stålutskiftning, forlenget, innsatt
Wichmann-motorfra 1940

1960 Johan A Nilsen & Sønner PR,

Flekkerøy/Krs

1965 Kasper & Raymond Kristensen,

1968 Johan Jensen m fl, Hammerfest

3.1969 Omdøpt Inge

1970 Ingolf Jensen, Hammerfest

1972 Roy Lyder, Akkarfjord

8.1991 Slettet av Norges Skipsliste som

Porsgrunn

innsatt 1936

Kristiansand med 116 tonn aluminium.

Værksted, Drammen -14

Bygd som Svælgfos for Svælgfos

Kraftanlegg, Notodden, reg Skien

Opr slepebåt 71/13, 66.4/17.0/7.7 ft, C2
155 ihk

Kvælstofaktieselskab, Svælgfos

Fabrikanlæg, Notodden

Skien

62/24 66.4/17.0/7.7 ft

Stavanger for ombygging

Sørøysund, Hammerfest

i fraktfart, dårlig motor, overlatt til

verksted i Grovfjord

«kondemnert».

«Agder I»

«Svcelgfoss» ved kai i Kristiansand.
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Foto via Flekkerøy Historielag

Foto via Arnfinn Jakobsen
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Av Ole Eckholdt

MF «Holger Danske»
- a ship to rememher!
MF «Holger Danske» har gjennom flere tiår fått mye «pepper» og også kalt «Holder Kanskje». Jeg synes
denne skuta fortjener et bedre ettermæle og har tenkt å utdype dette noe.

«Holger'n» var for svært mange den naturlige forbindelse til Århus og Kontinentet. Mange er de
passasjerer som har gode og dårlige minner om denne ruta. Dårlige fordi sjøsyken florerte ombord.
«Holger'n» var en god sjøbåt, men ikke for passasjerene. Vi holdt ruta uansett vær!
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Hun var født på Hanseathische
Werft i Hamburg og levert til K/S
Jens C Hagen i februar 1961. Ved

levering var hun landets største bilferge,
på 3714 brt. Maskinelt bestod hun av
2 V-motorer medium speed 600 o/min.
MAN-byggede Pielstick maskiner på til
sammen 6400 BHK.

Gode minner

Jeg mønstret på henne i tre bolker. Første
gang 25. mai 1961 som smører, så motor
mann og avsluttet som reparatør i 1964.

Solnedgang ved Ferder. Foto: Ole Eckholdt

Holger Danske som mg,
ved kai i Oslo mai 1961.

Foto; Ole Eckholdt
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Mine minner om denne skuta er svært

gode. Ruteopplegget var bra med avganger
hver dag klokken 16.00 og ankomster 08.00
i Oslo og Århus. Torsdag lå vi over i Oslo.
Dette samt at vi sto noen uker ombord
for så å få en friuke, gjorde denne skuta
populær. Men for oss som gikk 4-8 vakt
ble det mye manøvrering.

I maskinen var det travelt, da vi ved
manøvering måtte være minst 5 mann: To
på maskindørken måtte manuelt justere
motorkjøling mm. To mann i det knøttlille
kontrollrom for å betjene begge motorer.
Maskinene måtte kastes om manuelt,
mens elektrikeren skrev for harde livet
i dagboken.

Et bilde viser halve kontroll funksjo
nene, kun for SB motor. Å sammenligne
denne «bua» med dagens strømlinjede
kontrollrom viser fremskritt (tja?) gjen
nom 50 år. Vi hadde iallefall full oversikt
og nærkontakt med de rette funksjonen

«Holger'n» var meget forut for sin tid
når det gjaldt brannforebyggende innstal
lasjoner.

Hun var en avverdens første helsprin
klede passasjerferje og hadde et moderne
branndetektorsystem. Lukket sprinkler
system på bildekk også, som ga oss en del
hodebry pga frosten. Sprinklersystemet
var jo vannfylt.

Episoder
Mange er de episoder som popper opp
når jeg skriver.

Spesielt en natt hvor vi fikk beskjed fra
brua om å gi det vi hadde pga en ulykke
og det sto om livet. Det ble logget 21 knop
og alle eksostemperaturer stod på rødt!
Full fart inn i Fredrikshavn med pasienten
på lemmen akter. Ambulansen stod klar
og vi svingte rundt 180 grader og vips
var båren på kaia. Vedkommende over
levde, hørte vi senere, takket være godt
sjømannskap!

Oslopolitiet skulle hente en «røver» hjem
fra Århus, men glemte at vi hadde rute
anløp i Horten hver morgen klokken
05.30. «Røveren» spaserte i land over
akterlemmen og noen fikk lange ansikter
på kaia i Oslo noen timer senere!

Fra maskinrommet. Foto: Ole Eckholdt
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M/S “HOLGER DANSKE» til Aarhus

Uver mandag, torsdag, lørdag kl, 16.00.

JENS C. HAGEN

Palékalen, Oslo - Tlf. 41 72 20, 41 68 70 . Telex 1587.
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Vi lot oss ikke be to gånger og sto på kaia
til vi hørte; «Rettelse, jeg ber vennligst

mannskapet komme ombord igjen». Det M/F Holger Danske JXMX
ble mye applaus av dette.

Byssa fungerte også stort sett bra inntil 3714 brt< 360.2/54.5/14.5 ft
en dag hvor det skulle testes ut catering 3 dekk, 800 pass, 120 biler
fra Kristiania Dampkjøkken. Frossen får- 2xl0-syl MAN-Pielstick, 6000 bhk
i-kål med eller uten får fait ikke i smak,

og det var slutten på åfå mat fra land. 2.1961 Hanseatische Werft GmbvH, Hamburg-Harburg -15

Gamle Holgebn er nu historie men hun Levert til KS Jens C Hagen & Co, Oslo, satt inn i Da-No Linjen AS mellom Oslo og

var trofast på sin rute til Århus og siden Århus, kostet NOK 15 mill

Fredrikshavn gjennom en mannsalder. 3 1389 Eierselskapet “»o™» a“ Vogmandsruten, Kabanha™, rag på AS Borgship, Oslo
TT .... __ i ir. on 11.1989 Tatt ut av ruten Oslo-Arhus
Hun seilte sm siste tur 20. november 1989 „„ , nnn _ „ ljt , u n . ,.. . . . c ,11.1989 Hoss Sea Ltd, Gibraltar, reg Oslo/NIS med Marmelaw AS som norsk agent,

nytt navn Friendship
Avslutningsvis med et trist bilde fra august |osjiskip for f | yktninger i Stockholm. '
2001 liggende forlatt og rusten i Gibraltar 5.1995 Garichi Shipping Co, Panama, od Monte Carlo
under navnet MF»Dolce Vita», se tekst og 1993 Cemadej Shipping Co, Panama, od Dolce Vita
bilde i SKIPET nr. 4, 2001 side 3. 2000 Coral Investments Ltd, Panama, od Caribbean Serenade

Holgehn er en del av Norges skipshis- per 2001 opplagt i Gibraltar

torie og er nu blitt spiker, men minnene 2001 Regency Projects Ltd, Belize, od Carib
består 12.2001 Avgikk Gibraltar 10. desember 2001, ankom Aliaga, Tyrkia, for hugging 31. des 2001.
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«Holger Danske» i sin
velmakt.
«Holger Danske» i sin
velmakt.
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Så var det styrmannen som elsket å

høre sin egen slemme over høytaleranlcg- ;

Det er nu 10 min til skipets avgang, og jcg ber

vennligst de besøkende og MANNSKAPET
forlate båten!



V AV ARTHUR IVERSEN

Rosshavet
Det var hvalfangstpioneren Cari Anton

Larsen som i 1922 gikk sammen med

finansmannen Magnus Konow og

disponent Johan Rasmussen i Sandefjord

om et selskap for fangst i Rosshavet.

Dette er en stor bukt inn i Sydpol

kontinentet, sør for New Zealand, for en

stor del tiltrosset av en isbrem - Ross lee

Barrier, og beskyttet av et pakkisbelte om

sommeren. Det var bare ekspedisjonsskip

som tidligere hadde trengt gjennom

pakkisen her, men rapportene om hvai

var gode. På grunnlag av britisk lisens

ble selskapet konstituert 12. april 1923

som Hvalfanger-AS Rosshavet, med

Magnus Konow og Johan Rasmussen som

disponenter i Sandefjord.

Et britisk linjeskip på 9000 tdw ble

kjøpt og bygd om på Framnæs Mek

Verksted for 2 millioner kroner til kokeriet

Sir James Clark Ross, den britiske

marineoffiseren som hadde oppdaget

denne del av Antarktis. Kokeriet fikk en

omfattende konkeriutrustning, samt 22

tanker som kunne ta 8000 tonn kull eller

58000 fat olje.

Det ble anskaffet fem hvalbåter av

tidens standard; Tre amerikanskbygde

som lå opplagt i Seattle, samt to som lå

i Norge. De tre amerikanske båtene kom

fra et norsk selskap som var etablert for

fangst i Alaska, United States Whaling

Co ble startet i 1910 av Peder Bogen i

Sandefjord, men ble registrert i USA.

Hvalbåtene var av norsk type, men bygd på

Seattle Construction & Dry Dock Co. Star

II og Star ill lå ferdig i 1912, på 143 brt og

96.1 fots lengde (pp, dvs. ca 105 fot oa).

Star I var litt større, på 196 brt og 106.1 fot

pp. Om selskap og flagg var amerikansk,

så var driften og mannskapet norsk.

STAR II
- hvalbåt med historie

Star II med hvai.

Sir James Clark Ross var med sine Siste havn før avgang til Antarktis
12450 tdw det største norske kokeri var Hobart på Tasmania hvor de avgikk
ved levering høsten 1923, da det 29. november 1923. Den 4. desember

la ut med 170 mann, to års proviant og under vanskelige forhold i stormfullt
9200 tonn kull bunkret i Barry. Bestyrer vær bunkret hvalbåtene kull i åpen sjø
var C A Larsen og kaptein var Gjertsen. i nærheten av Marquesasøyene. Denne

Det ble anskaffet fem hvalbåter av bunkringen, i dårlig vær, gikk hardt ut
tidens standard: Tre amerikanskbygde over hvalbåtene med store skader på
båter som lå opplagt i Seattle, samt to livbåter, rekker og broer.
som lå i Norge. De tre amerikanske båtene
ble overført til norsk flagg og la ut på en
eventyrlig reise fra Seattle til Hobart på
Tasmania. I Hobart møtte de Sta r IV og
Star V som kom ut fra Norge via Suez
kanalen, mens kokeriet tok veien rundt
Sør-Afrika.

I Seattle ble Sta r I, II og III bemannet og
gjort klare for fangst. For å nå Hawaii
måtte Star II ha så mye kull på dekket at
akterdekket lå i vannflaten ved avgang
Seattle. Og seiv da hadde den kun bunkers
for 14 dager. Tid til Honolulu var 12 dager,
videre derfrå til Tahiti 11 dager og fra
Tahiti til Auckland ytterligere 11 dager
med 10 knop. Bare Star I hadde radio!

South Atlantic Ocean
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Den 7. desember fortsatte ekspedisjo
nen og tre dager senere blåste det opp til
full storm og båtene måtte legge seg på
været. 12. desember fortsatte reisen, men
da en kom lengre sydover ble drivisen
så tykk at kokeriet måtte ta hvalbåtene
på slep.

I løpet av fem døgn forserte ekspedisjo
nen et 500 engelske mil langt is belte,
og da den kom ut i klart vann ble Star
I og Star II sendt ut som speidere. Ved
forsering av en «isrumpe» mistet Star II
kontakten med Star I og søkte deretter
alene mot Hvalbukta som opprinnelig
avtalt. Imidlertid hadde kokeriet måttet
endre kursen mere vestlig på grunn av
isforholdene og kontakt ble ikke oppnådd.

Dagene gikk og julaften var isen så tykk
at en måtte stoppe. Båten hadde fått en
del lekkasjer, uten at dette ble ansett som
noe problem. Beholdningen av kull, vann
og mat var sterkt redusert, men en greide
å skyte noen seier på et isflak like ved. En
del av kjøttet og leveren ble tatt til mat
og spekket ble lempet ned i kull-baksene
og fyrt med for å spare på kullene. Det
virket, men luktet noe fryktelig!

Julestemningen ble noe blandet, men
stuerten skal ha disket opp med det han
hadde som den rene trollmannen.

Første juledag lå de fremdeles ved
isflaket som de hadde døpt for «Star
heim». Ved middagstid første juledag
fortsatte kampen mot isen som hadde
slakket noe. I løsere is gikk det hurtigere
og ut på morgenen 2. juledag var de ute i
åpent vann. Kort tid etterpå såes røyken
fra kokeriet og det var ikke lenge før en
kunne fortøye langs siden og fylle opp de
bunnskrapte kullbaksene.

Mens Star II lå fast i isen hadde kokeriet
lagt ut at depot for Star II på isen utenfor
Hvalbukta. Det var 10 tonn kull, (200 sek
ker), bl.a. fire kasser kjeks, tønner med
saltkjøtt, mel, preservert melk, sukker,

Depotet som ble lagt ut til hjelp for Star II.
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Foto fra «The Frozen South» av Allan Villiers
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Sir James Clark Ross-ekspedisjonen på vei gjennom isen. Foto fra «The Frozen South» av Man Villiers

De tre amerikanske Star-båtene som npe ved levering. Foto fra «The Frozen South» av Allan Villiers

«to»

ds STAR 2

143 brt, 96.1/19.5/12.3 ft

3-syl triple expansion, 41 nhk

4.1912 Seattle Constructiop & Dry Dock Co, Seattle -63

Bygd som Star 2 til The United States Whaling Co (Peder Bogen, Sandefjord), Huron
1914 reg Ketchikan, Alaska

1920 reg Seattle

1914 disp Johan Rasmussen & Alex Lange, Sandefjord

1923 Hvalfanger-AS Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord
navnet nå skrevet Star II

1927 R. A. Georgson, A. and J. Pasco, F. C. Smith, Invercargill, New Zealand, od Tarahati

1932 Stewart Island Fish and Oyster Co. Ltd, Invercargill

1932 Foveau Strait Oyster & Fish Supply Co Ltd, Invercargill

I opplag fra 1932. Sletfortøyningene i storm før 1936 og grunnstøtte Bluff Harbour,

1953 ut av Lloyd's Register

New Zealand. (Ligger fremdeles som vrak ved Tikore Island og kan sees i Google
Earth.)
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Mannskapsliste Star II sesongen 1923-1924 (Forhyring via Ole Gjekstad, Sandefjord)

konsentrert suppe, kaffe og diverse tørket 30 m (nesten like lang som båten!) Senere aldri noen løsning. Kapteinen på kokeriet
proviant. Denne julen vaiet det norske på dagen fanget Star II2 blåhvaler til mens døde på vei til neste sesong mens skytteren
flagget lengst sør og lengst nord på kloden. Star IV fanget 1. ikke lengre var med denne ekspedisjonen.
I sør på dette depotet utenfor Kvalbukta Hendelsen med Star II innesperret i Høsten 1925 var den samme skytteren
og i nord på Roald Amundsens Maud i isen fikk imidlertid det etterspill at kap- nå på hvalbåten Silva til Chr. Salvesen
drift over polhavet tein og fangstleder på kokeriet anklaget &Co hvor han monterte han den første

Klokken 6om morgenen 2. juledag skytteren på Star II for ikke åha fulgt «jagerbroen» fram til skytter plattformen,
begynte fangsten. ordre, mens skytteren på sin side hevdet Jagerbroen fikk navnet «Natholmbroen»

Star II brakte inn den første hvalen som at årsaken var at kokeriet endret kursen etter broen han fikk bygget ut til holmen
ble fanget i Rosshavet. En fet blåhval på lengre vest enn avtalt. Denne tvisten fikk hvor han bodde.
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 Vraket ai’ Star II slik del

fortsatt star pa likare Island.

red lilnff, Xeiv Zealand. % *, f j ‘\$*i?\f ,v>"*»
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Skytter Ole Iversen Natholmen Matros Birger E. Hansen Berg

Styrmann Anders Abrahamsen Fjeldveien Maskinist Birger Rummelhoff Kråkerøy

Stuert? (Ikke lesbart) 2. den maskinist. Trygve Syversen Glemmen

Matros Einar N. Karlsen Hvaler Fyrbøter Alf Fredriksen Sarpsborg

Matros/ reserveskytter Arthur Iversen Natholmen Fyrbøter Frithjof N. Nilsen Kongensgate

Matros Ludvik Larsen Heimdal Fyrbøter Martin Mathisen Bamle
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Piperviken sommeren 1949
Nærmest på Utstikker A ser vi baugen på D/S Oksvald tilhørende NBDS Etterlysning
(Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap). Bygget 1927. Ombygget fra damp til j eg cj r j ver for tiden med å legge inn på
dieseldrift vinteren 1950/51. Tatt ut av trafikk 1969. Skroget ligger i dag sunket
ved Vollen i Asker.

På motsatt side av Utstikker A ligger D/S Bundefjord tilhørende NBDS.
Bygget 1875. Hugget 1953 ved Arendals Skipsopphugging.

På utstikker B ser vi baugen til D/S Nesodtangen tilhørende NBDS. Bygget
1929. Ombygget til dieseldrift vinteren 1950/51. Tatt ut av trafikk 1970. Senket
utenfor Stavanger havn. Er et yndet dykkermål.

Videre ligger D/S Spro tilhørende NBDS. Bygget 1890. Hugget 1955. Ytterst
ligger D/S Drøbak tilhørende NBDS. Bygget 1897. Sank i Persiske Gulf juni 1965. (DNAS) meget takknemlig.

På vestsiden av utstikker B ligger D/S Oscarsborg I tilhørende Fred. Olsen & Q et ville også være fint om dere
Co. Bygget 1904. Som lastebåten Reigun ble den hugget opp for noen år siden. også koblet dere opp mot vår link

På utstikker C ligger M/S Elieser 5 tilhørende Den Indre Sjømannsmisjon. Bygget www.mlnnehallen.no Vi har mange
1948. Tatt ut av tjeneste i 1963 på grunn av råteskader. Lå mange år i Akerselven i
Oslo som husbåt for hjemløse. Satt i brann og senket på Oslo havn i 1984.

Ved Tingvallakaia ser vi litt av D/S Hestmanden tilhørende Vesteraalens
Dampskibselskab. Bygget 1911. Restaurert og ligger i dag i Kristiansand.

Ved utrustningskaien på Akers mek verksted ligger MS Thermopplce
tilhørende Wilh Wilhelmsen. Sjøsatt i juni 1948 og var i fart for dette rederi
fram til 1971. Solgt og hugget 1972.

Ved dokken til AMV ser vi akterenden til, enten M/S Bajamar bygget 1930
for Fred Olsens rederi solgt 1955 og hugget 1965 eller M/S Banaderos bygget
1931 solgt 1956 og hugget 1972.
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Au Harald Lorentzen

data bilder av omkommende sjøfolk og
forliste skip fra Den andre verdenskrig.
Jeg mangler bilder av 128 norske skip
utenriks og innenriks, Jeg vedlegger
listen over de skip jeg mangler og er
det interesse i Deres förening til å
drive et oppsøkende arbeid i så måte,
er vi på Sjømannshjemmet i Stavern

vestlendinger i vårt kartotek som inne
holder over 4000 omkomne fra innen
og utenriks i tiden 1939-1945

Listen er tatt inn i innlegget etter
Skipsmatrikkelen.

hans. sorum@relekta.no

Hans Olaf Sørum

\

p il MBIIfK w jumi iiinnji jTlilMlta

I H " ' M " ** I



 Bildet øverst kommer via Leif Nordeide og viser Kristiansund havn like etter forrige århundreskifte. Vi ser klippfisk
bryggene rundt havnen med hvite klippfiskberg bakom, en lastebåt fra Bergenske og en liten dampbåt med en jakt på slep ute
på havnen. Sundbåten kommer dampende fra Nordlandet og så tre lokalruteskip. Hvilke kan det være? Vi ser også seilfartøyer
i høyre bildekant. Et flott bilde av en travel havn.

Fra Tom Bjørge Jensen har vi mottatt bilder av to mindre dampbåter som står på slip, trolig på Glommens Mek Verksted i
Fredrikstad. De minner i arrangement om Trippebåtene på Glomma, men er åpenbart litt større.

Kan det være en Græsvig-båt eller noe annet fra Østfold?

 Bildet til venstre kommer fra
Flaakon Bloch i Kristiansund rundt
år 1900 med den tyske keiseryachten
Hohenzollern for anker og tyske
torpedobåter ved kai i selskap med
lokalrutebåten Ganger Rolf.
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NSS generalforsamling 2013
Generalförsamlingen 2013 var lagt til Bergens Sjøfartsmuseum, i særdeles interessante omgivelser.

Ikke mindre enn 42 medlemmer var registrert da nestformann Svein Bøgwald kunne konstituerte årets

generalforsamling klokken 11.14 i museets foredragssal.

Møtet ble erklært lovlig satt og møteledelsen overlatt til
Arne Tandberg som på en myndig måte loset oss gjennom
sakslisten.

Det offisielle referatet lyder som følger:

Til behandling forelå følgende saker:

5 Behandling av årsrapport og regnskap for 2012

6 Årsrapporter fra lokalforeningene er fremlagt
og tatt til etterretning

7 Forslag om endring av vedtektene

44

Styrets rapport fremlagt av sekretær Svein Bøgwald.
Rapporten ble utdelt og ble gjengitt i «Skipet» slik at

medlemmene kunne gjøre seg kjent med den.

Faktuell tilføyelser til rapporten:
- Punkt 5: Jørgen Strand fra NSS-Nordmøre har vært

medlem i valgkomiteen
- Punkt 13: Rapport fra lokalforeningene trenger ikke

å publiseres i «Skipet», men kan legges fram på
www.skipet.no

Leif Nordeide redegjorde for regnskapet og de enkelte
poster.

Vi oppnådde ikke refundert MVA i 2012, pga. sen
undertegning av regnskap og derved av revisjon innen
tidsfristen.

Det ble fremsatt benkeforslag om å utelate revisor siden
föreningen er blitt påført betydelige kostnader samt har
gått glipp av MVA-refusjon.

Forslaget var å anse for vedtektsendring, men denne er
å så fall fremsatt for sent til å kunne bh behandlet.

Beretning og regnskapet godkjent.

Styrets forslag ble gjennomgått av Svein Bøgwald.
Bakgrunnen var forslag fra NSS-Østlandet om forenklet

styrestruktur fremlagt på generalförsamlingen i Farsund
i 2012. Hensikten er å gjøre styret mindre og mer
funksjonelt, ved at Arbeidsutvalg og Hovedstyre erstattes
av et styre på 5 + personlig vararepresentant. Samtidig
er det foretatt redaksjonelle endringer for å forenkle
vedtektene:
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Følgende paragrafer ble foreslått forenklet/forkortet.
I tillegg ble det foreslått følgende presideringer:
- §6 Medlemskap og kontingent
- §7 Æresmedlemskap
- §8 Lokalforeninger
- tilføyelse: Kan også registreres i Frivillighetsregisteret
- Endring NSS har for tiden følgende lokalforeninger
- Lokalforeningene må sende inn årsrapport (stryk

regnskap) innen 1. mars.

§10 Generalforsamling
- Stryke pkt 6, 8 og 9
- Punkt 7, begrepet «kasserer» byttes ut med

«økonomiansvarlig»
- Punkt 10: Valgkomité bestående av tre medlemmer.

§12 Styre
- endre «kasserer» til «økonomiansvarlig»
- Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er

til stede.

- §13 utgår i sin helhet
- §15 Oppløsning
- §16 Avvikling

Andre forslag ikke mottatt.
Forslag med ovennevnte presiseringer enstemmig vedtatt.

8 Valg av styre
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem av formann Dag
Bakka jr. Komiteen hadde ellers bestått av Alf J Kristian-
sen, Karmøy, Ragnar Iversen, Larvik og Jørgen Strand,
Kristiansund.

På valg stod nestformann/sekretær og økonomiansvarlig,
samt styremedlem med personlig vararepresentant iht.
den nettopp vedtatte vedtektsendring.

Svein Bøgwald, Kvinesdal ble gjenvalgt som sekretær/nest
formann for 2 år

Økonomiansvarlig - se under

Erik Bergman, Oslo valgt til styremedlem

Per Albert Lund, Bergen valgt til vararepresentant.



9 Godkjenning av formenn/representanter

10 Valg av valgkomite

11 Valg av statsautorisert revisor
Bjørgvin Revisjon AS ble valgt til revisor

12 Fastsettelse av kontingent for 2014

Valgkomiteen hadde vært i forbindelse med Tom Bang
Torgersen som hadde sagt seg villig til å ta på seg opp
gaven som økonomiansvarlig på visse vilkår. Dessverre
hadde det ikke blitt tid til den nødvendige avklaring med
styret.

En midlertidig løsning ble funnet; Tom Bang Torgersen
er blitt spurt om å overta vervet, og styret må nå avklare
arbeidsoppgåvene og finne en ordning som kan fungere.
Leif Nordeide sier seg villig til å ivareta oppgaven inntil
en slik avklaring har funnet sted. Møte mellom Tom Bang
Torgersen og styret ble berammet til umiddelbart etter
generalförsamlingen.

for lokalforeningene
Utgår pga. nye vedtekter

Valgkomiteen ble fornyet i 2009 og 2012 og ble gjenvalgt
slik: Alf} Kristiansen, Ragnar Iversen, Jørgen Strand, Dag
Bakka jr (formann)

Kontingenten besluttet beholdt uendret NOK 400, med til-
legg på NOK 50 for medlemmer i Europa utenfor Norge og
NOK 100 utenfor Europa.

Medlemssekretær
I mange år har oppgaven som kasserer vært kombinert med jobben som medlemssekretær. Av flere grunner kunne det være for
nuftig å ha en person som arbeider spesielt med å ta vare på medlemmene, holde styr på tilgang og avgang, adresseforandringer
osv. Målet må være å ha en rimelig oppdatert oversikt over medlemmene.

Styret i NSS håper at det kunne være medlemmer som kunne tenke seg oppgaven som medlemssekretær.

Dette er en sentral oppgave i föreningen, som vil bli utført i samarbeid med økonomiansvarlig og styret. Den vil i praksis
bestå av å sende ut informasjon til nye medlemmer og ønske dem velkommen, dernest å gjennomgå medlemslisten i forhold
til fornyet medlemskap en gang i året, og ellers ta imot meldingerfra medlemmene.

Du bør ha epost og likeledes en viss erfaring med bruk av regneark (Excel). Siden dette er en ny funksjon i NSS er det detaljer
og rutiner som vil avklares i samråd med styret.

Oppgaven vil nok kreve noe tid, spesielt rundt årsskiftet, men ellers relativt beskjedent. Det er likevel en viktig oppgave for
föreningen, både innad mot medlemmene og utad mot nye interesserte.

Hvis oppgaven er av interesse, ta gjerne kontakt med økonomiansvarlig Leif Nordeide (tel 958 59 642, leif@nordeide.net)
eller Dag Bakka jr (tel 414 56 807, dbakka@online.no).

13 Budsjett for 2014
Det fremlagt budsjett som balanserer på NOK 705.000 ble
vedtatt.

14 Innkomne saker og saker som styret ønsker behandlet
Årsmøtested neste år:
Per Lycke, Klubb Maritim, redegjorde for planene om
felles årsmøtearrangement med Klubb Maritim i Göteborg
dagene fredag/lørdag/søndag 24.-26. mai etter samme
struktur som nå.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Göteborg som i
prinsippet har programmet klart.

Nettstedet www.skipet.no.
Dag Bakka jr redegjorde for behovet for innsats fra flere
for å utvikle nettstedet videre og oppfordret flere medlem
mer til å ta initiativ overfor ham.

Etter dette var det ikke flere anmeldte saker. Møteleder
takket for møtet og debatten og hevet årsmøtet klokken
12.53.

Henrik Libelle

Forslaget møtt med akklamasjon.

Bjørn Bøgwald
Fung formann
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Ragnar Andersen

Dag Bakka jr
referent
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Nye medlemmer 01.02.2013-09.06.2013

3127 B

3128 B

3129 H

3130 NM

3131 LM

3132 0

3133 NM

3134 NM

3135 NM

3136

3137

3138 NM

3139 NM

3140 NM

3141 NM

3142 NM

3143 0

3144 0

3145 NM

3146 B

3147 S

3148

3149 NM

3150

3151 NM

3152 NM

3153 NM

3153 NM

Dødsfall:

2715 LM

2996 NM

2471 S

2178 NM

Utmeldinger:

2648 0

UK 1974

2072 0

2944 NM

2821 H

Adresse-endringer:

188 B

2990 NM

2173 B

2910

2160 NM

295 B

UK 1398

2167 H

UK 3111

2134

3058

FR 2905

767 0

145 B

2209 NM

1745 0

108 B

2957 NM

1610 0

2575 NV

2985 0

702 B

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

Kjell Vassdal

Egil Bærøy

Johan Kjønnø

Arnfinn Jakobsen

Svein Erik Pedersen

Arnleif Årskog
Gunnar J. Odden

Arnulf J. Olsen

Olav Dahl

D/S Hestmannens Venner,

Lars Gjerde

Per G. Skarpnes

Helge Blakstad
Edvin B. Orholm

Kenneth T. Ramberghaug

Rolf A. Huseby

Kjell K. Edvardsen

Ørjan Haug

Bjørn S. Nord

Kåre A. Endresen

Øyvind Mårvik
Knut Garshol

Jan T. Asmussen

Anne L. Tømmervåg
Marius Fostervold

Svein Furuli

Knut Kvitnes

Amt G. Andersen

Kyrre Jacobsen

Johan E. Schjetne
Peder J. Sæther

Hans M. Martinsen

Otto R. Norland

Oslo Sjømannsforening
Tor Røkkum

Nils Stonghagen

Asgeir L. Andersen

Bjørn O. Angvik
Ivar A. Askvik

Thor Borø

Jan 0. Bjerkestrand

Jostein Eldøy

W.R.Houghton Boreham
Geir Hustveit

Steinar Johannessen

Olav Kvam

Asbjørn Kvitberg

Sylva n Leger
Arnulf LOrsa

Per Albert Lund

Endre Lystad
N orva 11 Løvik

Svein A. Nielsen

NSS avd. Nordmøre

Sandefjord bibliotek
Hans-Petter Sandseth

Ole-Thomas Terjesen
Erik T. Torsvik

Toftåsen 29

Vågeveien 7

(e-mail: leif@nordeide.net)

Haus

Gamle Skulehus 3

Postboks 219

Sæthervikveien 3

Kårholmsveien 47

Buerstadveien 19

Eventyrveien 14
Notveien 3

Gripveien 6

Revegrenåsen 26
Skinnerheia 63

Siktepunktet 9

Magnus Blikstads gate 8 B

Amundbergan 37

Vågehammeren 8

Kongsrød 4
Skohleheia 12

Grunden 21

Vognstølbakken 1

Eikevegen 2

Hasvåg i Flatanger

Dyre Halses gate 3

Sandgata 14

Brynnveien 9
Kranaveien 59

Molildveien 18

Garbergveien 45

Ukjent adresse
Måseveien 20

Eidavegen 320 5993 OSTEREIDET

Lastadveien 1 4640 SØGNE

Nergt. 22, leil. 13 6516 KRISTIANSUND

Sjoarbakken 19 5411 STORD

6 Marley Rise, Dorking SURREY RH11 ONP
Haakonsveien 73 B 5519 HAUGESUND

35 The Cloisters St.Johns Road, St. Leonards on Sea EAST SURREY TN37 6JT

Ukjent adresse

Ukjent adresse

183 rue de e’Ecole 76680 ROCQUEMONT

ukjent adresse

Øksenvågen ' 6530 AVERØY

ukjent adresse

ukjent adresse

Hovedbibliotektet, Postboks 2025 3202 SANDEFJORD

Hellig Olavs gate 64 D 6006 ÅLESUND

Hystadveien 15 D 3208 SANDEFJORD

Karihilderen 64 5360 KOLLTVEIT

5286 HAUS

5285 BRUVIK

5443 BREMNES

6522 FREI

4625 FLEKKERØY

3135 TORØD

6511 KRISTIANSUND

6515 KRISTIANSUND

6510 KRISTIANSUND

4855 ÅMLI

4634 KRISTIANSAND

6514 KRISTIANSUND

6510 KRISTIANSUND

6631 BATNFJORDSØRA

6518 KRISTIANSUND

6520 FREI

1640 RÅDE

1450 NESODDTANGEN

6516 KRISTIANSUND

5096 BERGEN

4360 VARHAUG

7746 HASVÅG

6516 KRISTIANSUND

7012 TRONDHEIM

6512 KRISTIANSUND

6510 KRISTIANSUND

6515 KRISTIANSUND

7334 STORÅS

4550 FARSUND

6518 KRISTIANSUND

4329 SANDNES

5643 BØFJORDEN

1680 SKJØRHALDEN

BROWLEY BR1 2NR

0251 OSLO

6509 KRISTIANSUND

4270 ÄKREHAMN

6514 KRISTIANSUND

5337 RONG

6509 KRISTIANSUND

U.K

U.K

U.K

France



Vakre «Polarlys» i Raftsundet, fotografert 10. mai av Geir Svendsen

Launes-Kvellastrand (3 år) - (35 pbe) 01.01.14 og i ti år. Her setter Rødne inn Avtalen gjelder i åtte år fra 1. juli.
Abelnes-Andabeløy (6 år) - (8 pbe)
Disse to fergesambanda i Vest-Agder er
satt ut på anbud fra 01.09.2014.

Korsfjorden-Nyvoll (gassdrift)
Akkarfjord-Kjerringholmen (gassdrift overtar ruta. Det blir ei mellomløysing Hansnes-Karlsøy-Vannøy. Kontrakten
alternativt lukket fartøy konv. drivstoff) med båt inntil nybygget skal vera på plass varer tom. 30.04.2020 med opsjon 3år

Disse to rutene er anbudsutsatt i pe- innan 01.06.2014. inntil 30.04.2023.
rioden 01.11.2015-31.10.2025

«Jøfjord» (28 pbe) i sambandet Kors- Norled Boreal Transport Nord tilbake i
fjord-Nyvoll kan overføres evt. ny an- Fom. 01.01.14 er Norled tildelt driften Vest-Finnmark
budsvinner mens ferja «Akkarfjord» (20 av sambandet Brattvåg-Dryna-Fjør- Fom. 01. januar 2016 skal BTN drive
pbejiAkkarfjordsambandetmåskiftesut. toft-Harøy. Norled fortsetter også på fergerutene Øksfjord-Hasvik, Øksfjord

L. Rødne & Sønner AS Fom. 1. juli er Boreal tildelt drift av bur- på 33 pbe for og utføre anbudet som varer
Rødne er tildelt 10 nye år på ruta Ber- tigbåtruta Stokmarknes-Innlandet og 01.01.2016 - 31.12.2025
gen-Rosendal fom. 1. januar 2014. Her ferjeruta Kaljord-Hanøy.

HH om °g øker kapasiteten til 145 pass. rende hurtigbåt være på plass. Kapasiet

Finnmark Fylkeskommune 31. mai.

fortsetter «Rygerfonn», men hun bygges Innen 1. oktober 2014 skal ny bilfø-

Rødne er også tildelt ruta Våge-Os fra 48 pass. og 8 biler.

båten «Rygerkatt».

Snøggbåtruta Eidesvik - Espevær får ny Fom. 01.05.2014 er THN tidelt rutene
båt frå 01.01.14 i det Gulen Skyssbåtservice Storstein - Nikkeby - Lauksundskaret og

Gulen Skyssbåtservice Nord-Troms

Skjelten-Lepsøy-Haramsøy, men i det nye - Tverrfjord og Øksfjord-Bergsfjord-Sør-
anbudet blir det to ferjer her fra 01.01.2015 Tverrfjord. Avtalen ble undertegnet med

Boreal vant Hadselfjorden BTN skal bygge to mindre gassferger

Torghatten vant fergepakke
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«Bergensford» prøver ut bruk av Hurtigruteterminalen som Fjord Line vil benytte heretter. «Fjord Vision» til venstre.

«Nordstjernen» ble levert til M/S «Nord- Anløp Bodø reduseres med 15 minutter 21.00 via Stavanger(Risavika) til Bergen
stjernen» AS v/Platou Finans AA, Oslo, 26. og anløp Sandnessjøen reduseres med mandag 15. juli.
november 2012. Eierselskapet har leid ut 30 minutter. Dermed blir det ankomst Nye «Bergensford» forventer verftet
skipet på bareboat til Indre Nordhordland i Brønnøysund 30 minutter tidligere og å levere ved årsskiftet 2013/2014.
Dampbåtlag (INDL.) som skal stå for drift utvidet liggetid der. Endringen gjøres for «Fjord Line Express» utfører sommer-
og operasjon. Største deltaker både i eier- å tilby utflukt i Brønnøysund. rute Kristiansand - Hirtshals i perioden
selskapet og INDL er Vestland Marine v/ 16.05-01.09.
Jarle Rasmussen. I anledning 120-års jubileet for Hurtig-

Hun ankom Gdansk Shipyard på mor- ruten blir det utført daglige avganger Gamle «Bergensford» vil få ny rute Hirts
genen 30.11.12 og blir der til utpå våren. fra Bergen i perioden 21. juni til 1. juli. hals - Stavanger og Hirtshals - Langesund.
Vedlikeholdsarbeidet skal utføres under På sørgående rute fra Skjervøy legges Nybygget «Stavangerford» vil også anløpe
overoppsyn av Riksantikvaren og DNV. seilasen via passasjen gjennom det smale Langesund. Stavanger og Langesund får
Riksantikvaren har vernet skipet slik at Maursundet og Rotsundet og forbi Ham- daglige avganger fra 15.07.
hun må tilbake til Norge innen starten nes og videre gjennom Lyngenforden «Bergensford» blir tatt ut av rute 23.12
av august i år.

Planen er deltakelse på Flensburger
Damp Rundum i perioden 12.-14. juli og
ankomst Bekkjarvik 1. august og Bergen
2. august.
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fra Svolvær. Endringen medfører utsatt skiftet juni / juli. Fjord Line har satt opp
Lom. 8. juni endret HRG sørgående rute 20. juni og levering fra verftet i mnd.

avgang fra Svolvær med 30 minutter. første tur fra Hirtshals søndag 14. juli kl.

forbi Lyngsalpene og sørover til Tromsø. og blir sendt til verksted hos STX Rauma

Fjord Line . Vitar med at gammeldama gjennom-
Fjord Line har bestemt at de to nye cruise- førte historisk prøveanløp ved Hurtig-
fergene skal ha gassdrift. rutekaien i Bergen mandag 8. april etter

Første ferge, M/S «Stavangerford» ble , avgang Skolten kl. 12.30 på sin ferd mot
døpt ved verftet på Rissa 6. juni. Første Risavika og Hirtshals. Noe senere flyttet
prøvetur forventes gjennomført Fjord Line terminalen sin til Jekteviken

Slik skal «Bergensfjord» bli etter ombygging
for Sandefjord-Strömstad.

I navnet «Osloford» på Sandeford - Strøm-

Yards. Her skal skipet gjennomgå 4 mnd.
ombygging og oppgradering. Hun skal
etter planen starte opp seilinger under

stad fra mai 2014.

permanent.

Foto: Frode Folkestad 29. april
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Generelt kan en si at årets første 6 måneder
var vært preget av mange driftsavbrudd
i fergeflåten. Noen sliter med gammelt
materiell, grunnstøtinger. Andre sliter
med innfasing av nye ferjer.

NOAH, Holmestrand
Tirsdag 23.04 fikk «Hurumferja» motor
stopp på strekket Holmestrand - Langøya
med spesialavfallsbil om bord. Taubåten
«Tofte II» kom raskt til og fikk satt sleper
om bord og rundt 18.00 var ferja trygt
plassert langs kai i Holmestrand igjen.
Gamle «Tysnes», nå «Kirkøy», brukes også
på denne spesial-ruta.

Fjordl / Rogaland
Grunnet en gasslekkasje ble «Stavanger»
sendt på verksted ved GMC i Stavanger Sundferja er igjen i fart etter lang tids verkstedsopphold, fotografert 14. juni i fjor av Harald
seint om kvelden mandag 10. juni for Sætre
utbedringer. Ferja er forventa tilbake i
rute fredag 21. juni.

Norled - Hordaland
Norled er tildelt kontrakt med Skyss for hadde da lagt på verksted hos Skjøndals noen dager for utbedring. Da avløste
hurtigbåt Sunnhordland og Austevoll. Re- siden 08.10.12 «Marstein» og «Herlaug» for «Marstein».
deriet har bestilt en stor katamaran med

plass til 230 pass. og en kombikatamaran «Fjordbas»blelagttilkaiiKlokkarviken Etter en lengre periode som avløser i
(48 pass.) hos Brødrene Aa til disse rutene. periode når «Sundferja» var tilbake. Den Hordaland, samt verkstedsopphold på
Båtene skal i rute fra nyåret 2014. har hatt vårpuss hos Skjøndals. Nå ligger Rubben var «Herlaug» tilbake på Kol-

Norled har solgt ferja «Fusa» til Hav- ferja ved kai på Knarvik.
skyss AS i Florø. Omreg. skjedde 31.12.2012 på Husavik-Sandvikvåg og Hufthamar-
i Skipsregisteret. Fosen Namsos Sjø (Hordaland) Krokeide fom. 22.05 og en kort periode

Gulen Skyssbåtservice var «Fosen» tilbake i rute på Hatvik-Ven-
Fom. 1. januar overtok «Tornerose» ruta janeset fom. torsdag 16. mai kl. 21.55. Norled - Hurtigbåt Sogn og Fjordane
Våge-Bruntveit(Skår)-Os. «Godøysund- «Herlaug» ble tatt ut av ruta Krokeide- Mandag 05. november 2012 avslutta
ekspressen» gjekk i denne ruta tidlegare. Hufthamar og erstattet av «Marstein».

«Melderskin» er umiskjennelig en gammel Askøyferge, «Herdla» fra 1985. Ser ikke så verst Pga- annleggsarbeid på hurtigbåtkai/
ut i Norled-fargene. Foto: vegar Andre Hansen i Leirvåg 23. mars ferjekai i Lavik er anløp av hurtigbåt til/

mr* r »

Bergen Nordhordland Rutelag Etter ankomst Norge igjen har FNS
«Sundferja» ble satt i rute igjen 27.04 hatt litt utfordringer med «Fosen», og hun
etter en del tekniske utfordringer. Den måtte etter kort tid til Rubbestadneset

Etter vårpuss i Tallin i Estland fom. 07.04 før oppholdet ved Rubben.

«Marstein» og «Herlaug» for «Marstein».

vereid 3. juni. Ho har vært avløser både

«Frøya» ruta si frå Sogn 11.40 i Bergen.
Kort tid etter gikk turen sørover til Oma
for skifting avvannjettar m.m. Båten var
tilbake i Bergen 22. februar 2013. Allerede
lørdag 23. februar kl.14.15 tok båten opp
att ruta si på Sogn.

Mandag 08.04 ankom «Vingtor» til
Oma for skifting av vannjetter m.m. Båten
er forventet tilbake i juli mnd.

«Fjordprins» var helgeavløysar på Nord
fjord søndag 16.30 frå Bergen med retur
måndag 11.40 til Bergen fom. 11. november
og frametter så lenge «Frøya» var på Oma.

Fom. 1. mai 2013 utfører «Fjordprins»
dagrute Bergen-Flåm-Bergen så lenge
«Vingtor» er på Oma og får nye vanjetter
m.m.

SKIPET NR. 2 - 2013

RØKESALONGEN

49

;4-



RØKESALONGEN

fra Lavik innstilt fra fredag 14. juni og I sommar er det ferjene «Lifjord»,
inntil videre. Reisende må benytte Ry- «Gloppen» og «Svanøy» som utfører
sjedalsvika og det blir buss Lavik-R.vika. rutene på Lavik - Oppedal. Dermed blir

Pga. brudd på fortøyninger ved Lygra det økt frekvens og kapasitet i tioda 21
kai ble hurtigbåtanløp innstilt i perioden mai-30 august.
13.-17.06.

Fjordl/ Sogn og Fjordane «Folkestad» var først avløser på Har-
Planen var at «Sylvarnes» skulle overta eid-Sulesund i forbindelse med verk-
Kystvegekspressen Måløy-Smørhamn- stedsopphold der. Så var hun tilbake på
Florø fra 01.05.2013. Etter at «Tansøy» tok eget samband Folkestad-Volda før hun
over ruta Nordeide-Ortnevik-Strendene- ble tatt til verksted 31.05 for motorbytte.
Vik vart «Sylvarnes» lagt i opplag i Vik. Ligger fortsatt i Vegsundet i skrivende

«Sylvarnes» kom utover til Solund Verft var «Lauvstad» avløser for «Folkestad»
på våren for ombygging etc. Men under ifbm. med motorbytte.
sveisearbeid i maskinrommet på kvelden «Frafjord» var avløser på Volda-Lauv
onsdag 3. april gikk det galt og det utvikla stad om lag de tre første ukene i juni.
seg brann om bord. Båten vart kraftig
skada og ligg enno ved verftet. Kystveg- «Bømlo» ble tatt nordover for avløsning
ekspressen blir difor utført av «Vetlefjord» Volda-Lauvstad ifbm. verkstedsopphold/
fra 01.05. «Rygercruise» har gått ut etter avløsning for «Folkestad»,
lang leigeperiode i ruta Bare etter noen dager i rute på samban-

Torsdaglö. mai vart ferjeruta Smørhamn- seile til verksted i Ålesund. I skrivende
Kjelkenes nedlagt og «Førdefjord» sigla stund ligger hun fortsatt ved verksted.
til Måløy for opplag/reserve. Årsaka til
nedlegging er opning av nytt vegsamband. Fjordl / Nordmøre

Fredag 14. juni på ettermiddagen mista Brandal» i ferjekaia på Halsa. Ferja blei
«Svanøy» både motorkraft og styring då tatt ut av rute og sendt til Kristiansund for
ho skulle gå til kai i Oppedal. Det med- undersøkelser / utbedringer. «Romsdal»
førte eit hardt møte med ferjekaien. Ferja gikk en stund alene på Halsa-Kanestraum
vart tatt ut av rute og ferjesambandet inntil «Stordal» kom inni 13-tiden. Denne
vart stengt ein kort periode før det var ferja vart flytta frå Seivika-Tømmervåg
normal trafikk igjen med 2 ferjer frå kl. og erstatta av «Eiksund» som overtok der.
17.30. «Lifjord» og «Gloppen» tok seg av
fredagstrafikken. «Svanøy» sigla utpå Fredag 3. mai på ettermiddagen stimet
kvelden til Solund verft for utbedring. «Hareid» inn på havna i Kristiansund.

Hurtigbåten «Frøpfart» på vei inn til Sistranda 1. juni.
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Norled (Møre)

stund. Om lag de tre første ukene i juni

det fikk ferja tekniske problemer og måtte

Fredag 14. juni på formiddagen rente

Foto: Dag Bakka jr

Ferja er solgt til Frei Taubåtservice as, og
skal benyttes til entreprenørvirksomhet
m.m. Hun har nå endret navn til «Ole
Jakob» av Kristianssund.

Fosen Namsos Sjø AS (FNS)
FNS har vunnet hurtigbåtanbudet for Sør-
Trøndelag samt Kystekspressen.

I denne sammenheng har selskapet
bestilt 4 nye hurtigbåter samt oppgrade
ring av «Trondheimsfjord 1» og «Trond
heimsfjord 2»

Brødrene Aa i Hyen er valgt som le
verandør av følgende 3 fartøy:

2 katamaraner, kapasitet 275 pass.,
rutefart 33.5 knop, levering båt 1 blir i
feb. 2014 og båt 2 i oktober 2014.

1 bygderutebåt i Osan, katamaran med
kapasitet 48 pass. og litt last. Levering
mai 2014.

Båtservice Mandal AS skal levere ett
fartøy, en kombikatamaran med plass til
6 biler og 70 pass. Båten skal være i drift
i februar 2014.

FNS skal oppgradere «Frøyaferja» for
videre drift i øyrekka ifbm. anbudet i
Sør-Trøndelag.

Grunnet usikkerhet rundt kaiforholdene
er Sør-Gjæslingan kai stengt inntil videre
for rutegående trafikk.

Alle anløp av «Foldafjord» er derved
innstilt inntil videre.

Lørdag 8. juni gikk «Namdalingen» charter
tur i Namsenfjorden med anløp av de gamle
dampskipskaiene.

Lørdag 15. juni gikk båten chartertur
Rørvik - Hortavær - Sklinna og retur.
Avgang fra Rørvik var kl. 11.00 med retur
kl. 15.55. Deretter gikk båten i retur til
Kolvereid. Ellers ligger «Namdalingen» i
opplag på Kolvereid.

I perioden 25.04 - 03.05 ble ferjeruta
Dyrøy-Mausund-Bogøyvær-Sula utført
av passasjerbåt pga. sprengningsarbeid
ved ferjekaia på Dyrøya.

Boreal Transport Nord, Helgelandske
«Haarek» har hatt ett langt verksteds
opphold i Sandnessjøen fra 04.05 og var
tilbake i rute Stokkvågen - Træna lørdag
15.06 kl. 18.00 fra Stokkvågen. Ferja har
gjennomført sertifisering, vårpuss m.m.

Avløserferje her har vært «Bognes».
Selvær har ikke hatt anløp av ferje i denne
perioden.



Rederiet har bestilt fire ferger for 50 pbe
fra Fiskerstrand BLRT:

De to fergene som skal seile i Her
øysambandet får navna «Herøysund»
(Levering. 30.09.13) og «Tenna» (Levering
30.01.14).

Fergene som skal seile Stokkvågen-
Lovund-Træna skal døpes «Husøy»
(Levering 30. oktober 2013) og «Lovund»
(Levering 28. november 2013).

Torghatten Nord AS
Rederiet har hatt en del tekniske ut
fordringer med de fire nye fergene til
Verstfjordsambandet som ble levert i be
gynnelsen av 2012: «Landegode» og «Vær
øy» til Bodø-Værøy-Moskenes/Røst
og «Barøy» og «Lødingen» til Lødingen -
Bogsnes.

Alle fire har hatt en del tekniske proble
met siden de ankom Norge og ble satt inn
i ordinær rutetrafikk. Dette har medført
at bl.a. «Hamarøy» har vært en hyppig
avløser på Lødingen-Bognes. I tillegg har
«Barøy» vært og avløst på Bodø-Moskenes
en periode i vår.

Etter endt verkstedsopphold i Ålesund
var «Hamarøy» tilbake i Lødingen 09.03
om kvelden. Hun har fungert som re
serveferge samt ferge nr. 3 i sommer
på Lødingen-Bognes. Hun har fått økt
bilkapasiteten til 100 pbe.

«Tysfjord» var på verksted hos Fisker
strand i perioden 11.05 - slutten av mai
måned.

«Bodø» gikk nordover forbi Aukra i
07.20-tiden, lørdag 15.06 på retur fra 2
måneders verkstedsopphold i Gdansk.
Ferja har fått montert hengedekk og hatt
vårpuss. Hun blir sommerferge (B-ferge)
på Bodø-Moskenes.

Torsdag 2. mai på ettermiddagen fikk
«Virak» motorstopp og gikk i kaien på
Misten. Ferja fikk en sprekk over vann
linja og ble tatt ut av rute. Kaien fikk
også skade. Hurtigbåt ble satt inn inntil
reserveferje var på plass utpå kvelden.

Oppstart av suppleringsrute ble foretatt
fom. fredag 14.06.1 sommer er det fergene
«Kjerringøy» og «Bogøy» som utfører
rutene. Ferja «Virak» er lagt i ro pga.
kaiforholdene i ferjekaiene.

Fom. 27.04 overtok «Røst» på Svolvær
ruta. Gamle «Vågan» ble sendt på verksted
i Sandnessjøen for vårpuss. Gammedama

Møte mellom fergene «Vengsøg» og «Malangen».

blir liggende i Svolvær som reserve i
sommer.

«Røst» var på verksted hos Fiskerstrand
21.03-19.04.

Sommerferjer Senja
Brensholmen-Botnhamn: I sommer seiler
«Helgøy» i perioden 15.05-01.09

Stornes-Skrolsvik: Ruta går i perioden
17. juni-18. august med «Karlsøy».

Andenes-Gryllefjord: «Skutvik» seiler
i perioden 24.05-01.09

Torsdag 13.06 ble «Snøfjell» døpt i Sand
nessjøen. Båten erstatter «Visten» som
legges i opplag / blir reservebåt.

Boreal Transport Nord - Nordland
Mandag 03.06 ved 09.00-tiden gikk det
galt da «Lofotferge 1» skulle slippsettes
ved Lofoten Sveiseindustri.

En vaier til slippvogna røk. Ferga
oppå slippvogn trilla ned i sjøen og ferga
fortsatte over sundet og i fjæra.

Ferga ble senere tatt tilbake til verk
stedet. Ny slippsetting er foretatt en uke
etter uhellet.

Norled - Troms
Norled bar bestilt ny ferge i Tyrkia til
Stangnes-Sørrollnes med oppstart 1.
januar 2014.

MF «Ibestad» skal bygges ved Sefine
Shipyard Co Inc. i Altinova,1Tyrkia for
levering i november 2013.

Ferja får plass til 74pbe og 225 pass.
Samme verft skal også bygge en mindre

ferje for Bjarkøy-sambandet.
«Strandebarm» blir reserveferge for

Vågsfjord-bassenget.

Norled / Bjørklids Ferjerederi
I sommer blir det ikke B-ferje på sam
bandet Olderdalen-Svensby.

Boreal Transport Nord - Troms
Boreal har hatt en del tekniske utfor
dringer med hurtigbåtene sine på ruta
Harstad-Finnsnes-Tromsø i vår.

Boreal Transport Nord - FFR
Pga. teknisk feil på «Hasfjord» har «Sørøy»
gått i fergefart Øksfjord-Tverrfjord-Bergs
fjord fom. 07.06 og ut uke 25. Godsruta til
«Sørøy» har vært innstilt og tidvis har
hurtigbåtene gått ekstra.

Fom. 13. juni er «Falkefjell» satt inn i
Tanaruta, Skjånes-Smalfjord. Hun erstat
ter «Rypøy».

Nor Lines
«Nordvik» ble flagget om fra dansk flagg til
færøysk flagg og registert der 23.10.2012.
Nytt eierselskap er Sp/f Nordvik.

«Nordvåg» ble flagget om fra dansk
flagg til færøysk flagg og registert der
6. november 2012. Nytt eierselskap er
Sp/f Nordvaag.

Begge skipene har gjennomført verk
stedsopphold i Danmark i desember
måned.

«Karl» ex. «Barøy» ble innleid en kort
periode i desember for fart bl.a. Som
merøy-Lødingen. Skipet ble lagt stille
igjen på Kvernhusvika Verft 20.12.2012.

m
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«Rana» på vei inn til Hamp, fotografert av Geir Svendsen.

«Nordkyn» var tilbake i Florø 06.01.2013 i Tromsø i vinter. Skipet forlot Tromsø i september låg båten lenge i indre havn i
etter endt Grønlandsfart. Planen er at 22. mai og var innom Hafnafjordur på Havøysund opplyser havnevakta.
skipet skal gå i løsfart med frys. Skipet Island 28. mai. Båten kom til Havøysund
er solgt til Thaiti og levering blir i juni i 3. juni for og losse utstyr til fiskemottak/ Onsdag 22.05 var gammelferga «Midøy»
Holland. Hun får selskap av bl.a. «Roga- fryseri som russiske interesser planleg- sentral ien storstilt redningsøvelse på
land» m.fl. der nede.

Sea-Cargo
Etter verkstedsopphold var «Norrland»
tilbake i rute fredag 24. mai på nord fra
Tananger. «Link Star» var vikar.

«SC Baltic» er tatt ut av rute og ble lagt i
opplag i Aalborg 25.12.2012.

Sea-Cargo opplyser at «Sc Aberdeen»
enten vil bli solgt eller hogget. Rederiet
har interesser som vil kjøpe og jobber med
det. Skipet ligger i opplag ved Radøygrup
pen sitt anlegg på Vetås nordom Bergen.

Gamle rutebåter
I skrivende stund ligger «Fjord Visjon»
ex «Vaagsøy» på verksted hos Stadt Yard,
Raudeberg for vårpuss. Båten er planlagt
ferdig innen kort tid og da står turer i
Sognefjorden for tur.

Godsruteskipet «Sleipner» ex «Årdal»
gjennomførte ett lengre verkstedsopphold «Årdal» for Fplkesbaatane i Sogn og Fjordane.
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ger igangsatt. I skrivende stund ligger Trondheimsfjorden. Øvelsen gikk utpå
båten i Hallvika (Havøysund ytre). I høst brann i maskinrommet og skulle gi mari-

Mpstiske «Sleipner» har sin fortid i Svenska «Flottan», men var opprinnelig bpgd i 1981 som

.4

Foto: Vegar Andre Hansen



time skoleelever i Trondheim realistisk
trening. Flere etater deltok, bl.a. Trond
heim havn, redningsskøyta og Sea-King
redningshelikopter.

I slutten av mai slepte Stord Hamnestell
«Fjordkongen» frå Leirvik til Sagvåg.
Ferja hadde då lagt ved kai i Leirvik sidan
oktober 2012. Dette er gamle «Bamse
Brakar» til Nesoddbåtene.

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,hurtighåter og ferjer,

npe som eldre.

Redaksjonen avsluttet 16 06 2013
1050B FF

Nor Lines godsruteskip «Nordjarl» går som rederiets øvrige skip under færøysk flagg.

NSS Fotosamling
Fototilbud nr 2. 201 3 - et utvalg fartøyer fra Jenssens

samling, vesentlig i svart/hvitt. Standardformat er 1 3x1 lem
med hvit kant.

Prisene er: Format

Aun 1952

Balduin 1955

Bremnes 1949

Bretagne 1966

Davik 1962

Delfinus 1948

Fernland 1948

Fernriver 1954

Fernvalley 1955

Geiranger 1937

Guttorm Jarl 1947

Havjo 1956

Hermion 1960

Jarabella 1963

Jarosa 1963

11 x13 cm NOK 10 NOK 15
1 1 x 16 cm NOK 13 NOK 18
13 x 18 cm NOK 15 NOK 20

Pris medlem Pris ikke-medlem

m

Krprs Märtha 1929

Kvamsøy 1965

Kvartia 1948

Lagatun 1964

Landvard 1962

Lionne 1954

Losna 1960

Lynx 1948

Måløyferja I 1962

Norddalsfjord 1961

Nordfjord I 1963

Ragnvald Jarl 1956

Røfjell 1943

Slidre 1938

Virak 1954
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Fofrotilbud #19

Her følger andre del av mitt tilbud på fotos av Rogalands-

fartøyer. Her er 30 fotos i sort/hvit, 10x15 cm, og prisen er

kr 10,- pr. stk. inkl. porto.

Betaling v/bestilling til bankkonto nr:

9775.09.28467

ANTONIA - Odland/1955 NORTH STAR - Haaland/1948

AUSTVIK - Storesund/1957 PETRO KING - Stoneship/1967

BASTO-Tollevik/1931 | PROSPER-Odland/1939

CARRIER - Skogland/1925 RAAGAN - Lea/1937

ERLING RØGENÆS - Røgenæs/1950 RAMSLAND - Nilsen/1956

FRATERN - Alendal/1966 RICHARD AMLIE - Amlie/1953

GUDRUN - Pedersen/1919 RYTTERHAV - Teigen/1950

HELLESUND - Veritasmten/1959 RYTTERTIND - Teigen/1950

HOI WONG - Wrangell/1948 SOL JEAN - Solstad/1948

HØEGH MELING - Wrangell/1955 STEINFROST - Stangeland/1928

K. C. RØGENÆS - Røgenæs/1943 STOKKFJORD - Stokka/1953

KARMA- Nordbø/1912 VARODD- Næsheim/1958

LIFJORD - Korn. Olsen/1958 VENITA - Smedvig/1958

N0R1ND0 SUN - Norindo/1975 VESTAN - Smedvig/1951

NORMAND FLIPPER - Solstad/1975 VINES - Lothe/1953

ct f
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Geir Svendsen, Digermulen,
V* II £ fortsetter å scanne gamle bilder

AUV WW JL og deler noen perler med oss.

Melbu på 1920-tallet
Melbu i Hadsel i Vesterålen var ble

bygd opp til et senter med handel

og industri av væreier Christian

Frederiksen (1855-1929). Blant

mye annet var han en føregangs

mann innen fiskeriene, med sildolje

fabrikk, slipper og mer.

sens samling gir et inntrykk av den

livlige virksomhet det var på Melbu

på 1920-tallet. Øverste bilde viser

flåten av fiskedampskip under

vediikehold, med Statens havne

vesens Andenæs (1895 Akers MV)

til høyre.

I midten ser vi Chr Frederiksens

Fiskeren (1901 Christianssand Mek

Verksted) sildelastet, trolig i Hauge

sund, før 1920.

På det nederste bildet, tatt en

stille morgen med full flagging, ser

vi N-26-H Alken (1901 Christians

sand MV) til venstre og N-26-S0

Domen (1903 Akers MV) til høyre.

Statens Andenæs igjen lengst til

høyre.

Disse bildene fra Geir Svend-
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De to første skoleskipene Gann

Rogaland Sjøguttskole ble startet i 1949 av

Unge Sjømenns Kristelige Förening i Stavan

ger, først med Brand III, men kjøpte høsten

1951 ds Gann (433 brt) fra 1903, bygd på

Stavanger Støberi & Dok. Denne Gann ble

bygd om til motorskip to år senere. Skipet inn

ledet tradisjonen med Gannturene i sommer

månedene, og det er i denne fasong vi ser

skipet på bildet.

Den første Gann gikk til opphugging i

1957 og ble erstattet av hurtigruteskipet

Finmarken (1199 brt) fra 1912, innkjøpt fra

Vesteraalens Dampskibsselskab. På bildet ser

vi Gann (2) i fin stil en stille sommermorgen;

et vakkert syn. Etter disse to første har det

vært ytterligere fire Gann - dagens Gann er

det tidligere hurtigruteskipet Narvik (1982).

To av Fyrvesenets skip i bruk

på Nord-Norge

Hekkingen (165 brt) var bygd i 1913 på

Moss Verft som dampskip, senere bygd om

til motor. Den ble forsøkt bevart på 90-tallet,

men gikk til skrap.
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1 Framfjord Ua Austrheim I Hordaland, eietav Fonnes Shipping ASS, er en veteran

fra 1971, bygd i Boizenburg som Joceres.

I årenes løp er den ombygd og forlenget til

1450 tdw og har i mellomtiden hatt navn som

Lofotøy, Lofotfjell, Sevald, Gullholm, Nordbar

Og Nyfjell. Foto Ole Jakob Dingen

2Vågsund (2183 tdw) skriver seg fraHugo Peters Werft i 1988 og bie i fjor

bygd om til förbåt for Bio Feeder AS (Nils

Tore Melingen) i Austevoll. Den ble bygd som

Arklow Marsh, senere Fehn Trader og innkjøpt

til Norge som Torill i 2006.

3 Hind M ved kai i Colombo, fotografert avBård Kolltveit. Den startet som Nenny

Coaster (810 tdw) på Langsten i 1971 og

fikk etter hvert navn som Une, Svealand,

Stavfjord før den .ble solgt i 2004 som Ghalda

og endte i Sri Lanka.
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Foto Geir D. Svendsen i Raftsundet
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4Flere av Coaster-båtene fra 1978 erfortsatt i sving på kysten. Darina (1150

tdw), bygd på Vaagland Båtbyggeri som

Coaster Florry seiler nå som fryseskip eiet

av Nescofish Ltd i Latvia under St Vincent

flagg. Den har i årenes løp hatt navn som

Coast harstad, Bremer Makler, Oskar Floa,

Ice Queen og Francona.

5Søsteren Thor Skandia, bygd 1978 påGravdal Skipsbyggeri som Coaster Conny,

eies av Pf Thor på Færøyene. Den er bedre

kjent som Star Skandia, Skandia, Ocean

Therese og Crystal Ice.

6 Nyskapning i kystfarten, EidsvaagPioner (1350 tdw) blir døpt hjemme på

Sistranda på Frøya 1 juni. Denne förbåten

med siloer er bygget for Eidsvaag Rederi AS

for kontrakt med Skretting. Konstruksjonen

bygger på et skrogkonsept utviklet under

NyFrakt og med gassdrevet hovedmotor, altså

et svært miljøgunstig skip.

Begge foto Ole Jakob Dingen

Foto Dag Bakka jr
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wM «Jeg er imponert. Sjøfolks hverdagshislorier fortalt med et glimt
i oyet, stor spennvidde og nedlegnel med god penn - bedre kan
detikkebli.» Marita Huseby, secretary A. Wilhelmsen Foundation

«Jeg anbefaler "Fra Tramp Ul Offshore" fordi det er en av de få bokene vi
har som beskriver livet og virksomheten i den norske handelsflåten fra 1945
til 2000. Det er nordmorske sjøfolk som lorteIler, men boka har mye større
spennvidde enn bare Nordmøre og bør kunne engasjere alle som er
interessert i moderne norsk skipsfart.» Jon Michelet



Det tidligere fiskefartøyet Cevita (LMWJ/
456 brt. 1961/ ex Cevita-13, Nina-04,
Golden Sun-99,Veafisk-96, Sjøvarden-83,
Havstål-80, Markuson-71) sett i Åkrehamn
11. februar og i dokk ved Skude Verft i
Skudeneshavn dagen etter. I forbindelse
med dokkingen ble båten overtatt av
nye eiere i Fosnavåg og skiftet navn til
Asper Vicoria. Båten har en fortid som
snurper og linebåt men har de siste årene
vært brukt som vaktbåt i oljevirksom
heten i Nordsjøen og skal etter salget
brukes som vaktbåt utenfor Finnmarks
kysten.

Fiskefartøyet Havsund (LG 7406/89
brt./2012/ fiskerinr. VA-20-F) sett i Åkre
hamn og Skudeneshavn flere ganger under
sildefiske utenfor Karmøy i februar -mars.

Båten ble levert fra Skogsøy Båt A/S,
Mandal i som bygg nr. til Alf og Alf
Erik Ulland, Flidrasund i nærheten av
Flekkefjord. Båten som er på 69 brt. er
verkstedets byggnr.86 og er søsterskip
til Molinergutt som ble levert fra samme
verft til Karmøy i desember 2012.

Reketråleren Athena (L6672/ brt./1999/
ex. Helene-13/ fiskerin. R-14-K) sett i
Vedavågen på Karmøy 17. april og ved
Sevlandsvik 21. april. Båten ble innkjøpt
til Karmøy i midten av april etter å ha
drevet rekefiske i Oslofjorden siden den
var ny.
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/ England og ble innkjøpt til Karmøy i mars.

Veteranbåten «Jøsenfjord»fra 1885 under slep til Dåfjordenfor istandsetting, fotografert
15. juni av AlfJ. Kristiansen.

Ringnotsnurper/tråler Bømmelbas sund på Karmøy 1. april og på slipp ved
(LLGZ/1206 brt./2000/ ex. Stålringen-13/ Sevlandsvik Slipp på Karmøy 8. mai 2013.
Møgsterhav) sett ved båtens første anløp Båten ble i midten av april innkjøpt til
av sitt nye hjemsted Langevåg på Bømlo Karmøy og skiftet da navn til Sander.
12. april. Båten erstatter eiernes forrige BunkersbåtenSeagassettpåveisørover
Bømmelbas som ble solgt til Belize iog Karmsundet 9. mars på vei til Stockholm
nå ha fått navnet Adar. via Gøteborg. Båten er den tidligere bil- og

Vikingskipet Draken Harald Hårfagre passasjerfergen Fjalir bygget ved Løland
sett på slipp ved Sevlandsvik Slipp i april, Verft i 1974 for FSF. Høsten 2012/vinteren
se observasjoner side 58, Skipet 3.12 2013 ble den ombygget til bunkersbåt

Taubåten Sander (LNSS/78 brt./1939/ ved Fiskerstrand Verft og brukes nå til
1961/ ex. Isegran-13, Svelviksand-90, å bunkre Viking Line's nye cruise-ferge
Anger-49, Scheibenhof-48) sett ved Store- Viking Grace med LNG gass når fergen

innkjøpt til Karmøy sommeren 2012 for
å brukes som strukturbåt

er i Stockholm.
Fiskefartøyet Gembler (LM6815/ 9 brt./

1976/ ex. Rovik-02 /siste fiskerinr.R-71-K)
sett under opphogging i Ferkingstad havn
på Karmøy 23. april 2013. Båten som
tidligere hørte hjemme i Austevoll ble

Fiskefartøyet Chantelle (LG7578/ 18
brt./1989/ fiskerinr. R-81-K) sett flere
ganger ved Sevlandsvik Slipp og senere
ved kai på Salvøy i Vedavågen i løpet av
våren-sommeren 2013. Båten er bygget i

Fergen «Fjalir»fra 1974 er ombygd til LNG
bunkringsbåt på Fiskerstrand og har fått
navnet «Seagas» av Stockholm, fotografert
i Karmsundet av Alf J Kristiansen 8. mars.
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Taubåten Lomax (LEVD/38 brt./1907/
1964/ ex. Sjøgutt-94, Schelde-28) sett i
Kopervik.

Fiskefartøyet Lom (LM3096/20 brt./
1962/1986 ex. sett i Kopervik flere ganger
i løpet av mai-juni, Båten ble innkjøpt
fra Gressvik ved Fredrikstad til Karmøy i
midten av mai og har nå fiskerinr. R-76-K.

Den danske taubåten Westsund sett
vest av Åkrehamn på Karmøy med skro
get til nye Straumberg på slep 21. april,
avstanden var dessverre for stor til å få
brukbare bilder. Straumberg som er en
kombinert ringnotsnurper/tråler var på
vei fra skrogverftet i Polen til Larsnes
mek. Verksted for utrustning.

Den nye ringnotsnurperen/ tråleren
Rogne (LDGS/1964 brt/2013/Fiskerinr.
M-70-HØ) sett på vei nordover vest for
Karmøy 5. juni på vei hjem til Leinøy i
Herøy kommune.

Båten er bygget ved Karstensens Skibs
værft A/S i Skagen og ble levert til rederiet
noen dager tidligere.

Den finsk registrerte men svensk eide
ringnotsnurperen Windø (OJNW/486
brt./1975/ ex Sunbeam av Fiskeback-09,
Sunbeam II - 99, Sunbeam-00, norsk Gerda
Marie-87, Abba-76) ble i februar 2013 solgt
til Smedegaarden i Esbjerg for opphogging
etter lengre tid i opplag i Fiskebäck ved
Gøteborg. 27. februar forlot den danske
taubåten Vitus Fiskebäck med Windø på
slep med kurs for Esbjerg.

Fiskefartøyet Brattskjær (LDAA/497
brt./2013/fiskerinr, NT-346.V) sett på
prøvetur utenfor Hvide Sande 4. feb.
2013.12. februar ble Brattskjær som er en
kombinert snurper, garn -og snurrevadbåt
levert fra Vestværftet i Hvide Sande til
Brattskjær A/S i Rørvik.

Ringnotsnurperen Windø (se Krister
Bång's observasjon) sett under opphog
ging i Esbjerg flere ganger i løpet av
vinteren-våren 2013.

 Ringnotsnurper «Windø», ex «Gerda
Marie» og «Abba», klar for opphugging i
Esbjerg 31. mars. Foto: Bent Mikkelsen

Slepebåten «Isegran» er kjøpt til Karmøy som Sander; her slippsatt på Mannes 8. mai.

Russiskbygd fiskebåt «Vestskjær» i opplag på Rennesøy 18 mai.

Gammel fraktebåt «Nota», ex «Marmorøy» fra 1960, sett på Las Palmas av Kjell B. Sønstabø
26. februar.

Foto; Alf J Kristiansen

Foto: Alf J. Kristiansen

I

I fe IPif] ] I' || 1

sr . - .*  



 «Vagsfjell», bedre kjent som gamle «Nyborg»
fra 1924, på slipp i Kvernhusvik 1. juni.

Det tidligere fraktefartøyet Nota ex.
Marmorøy, ex. Karine Marie, ex. Marmorøy
(LEVL) sett 25. februar 2013 i Las Palmas
på Grand Canary i heller dårlig forfatning

Der skal fartøyet ha vært stasjonert i
flere år. Det hører tydeligvis til en religiøs
organisasjon da det hadde et stort gult
kors på styrehusfronten og påmalt Jesus
Murio Por TI. Det skal ha hørt hjemme i
USA, men ble solgt fra Norge til St, Vin
cent and the Grenadines i 2003. Fartøyet
ble bygget ved Bentsen & Sønner, Ny Hel
lesund som bg.nr. 4. Det har en lengde på
92,4 fot og en tonnasje på 100 brt.

Fiskefartøyet Vestskjcer R-92-K kjen
ningssignal LGAK sett i «opplag» på den
tidligere ferjekaien på Hanasand øst på
Rennesøy. Fartøyet har lagt der i flere
måneder og lå tidligere lenge i Vikevåg,
også det på Rennesøy. Fartøyet var i fe
bruar på tvangssalg men lå på Flanasand
så sent som 18. mai 2013. Det er bygget i
1986 ved Sosnovska Shipyard i tidligere
Sovjetunionen. Det ble i 1987 fiskefartøy
i Skottland med navnet Prevail (fiskerinr.
BA 130). Fartøyet ble innkjøpt i 1991 av
Eide Shipping Ltd., Høylandsbygd som
Sun Lady. I august 1992 ble fartøyet solgt
til Vedavågen på Karmøy og fikk navnet
Vestskjcer. I februar 2009 fikk den nye
eiere men var fremdeles fiskerimerket i
Karmøy men en av eierne hadde bosted
på Rennesøy.

Fraktefartøyet Hestfjord kjenningssignal
LKEV ser nå ut til å være kommet til veis
ende. Båten har i flere år ligget i opplag i
Askvoll i Sogn og Fjordane men 13. april
2013 ble den sett hos Norsk Skipsbrukt i
Eydehavn i nærheten av Arendal. Siste
kjente eier fra oktober 2009 er Kjetil
Hugøy i Førde. Båten er bygget 1964 i
Sandnessjøen og har tidligere hatt nav
nene Stølvåg, Sentla, Saltnes, Laukvik.
Nyving og som ny Cahal. Båten er på 121,6
fot med en tonnasje på 199 brt.

 Slepebåten «Vulcanus» under opphold
på Andersens Slip i Dåjjorden.

60 SKIPET NR. 2 - 2013

Foto: Dag Bakka jr

Foto: Egil Sunde

Tidligere ferge «Volda» (ex «Voldingen» fra 1961) under ombygging i Tromsø 17. april.

Tidligere islandskfiskefartøy «Valeska» har stått mange år på slippen på Hemnskjel, Hitra, foto l.juni
2013 av Dag Bakka jr. Hvem kanfortelle mer?

Foto: Vegar Andre Hansen



Skipsmatrikkelen

Norsk Ordinært Register NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
NOR 2013
M/S REM LEADER LDJK - Rem Leader AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

03.01. 5335 brt. - ex NIS reg. REM LEADER (B.2013)
M/S SKANDI HUGEN LEJI - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

Lekter GREENBARGE 3 LG7125 - Greenbarge AS c/o Fearnley Finans Management AS, Oslo/Trondheim

Lekter GREENBARGE 4 LG7123 - Greenbarge AS c/o Fearnley Finans Management AS, Oslo/Trondheim
08.01. 4053 brt. - Dalian Shipyard Industria Developm., Dalian (91-04-11)

M/S SOLUNDIR LDJM - Fjordl AS, Florø

M/S SEVEN VIKING LCPX -EidesvikSevenAS(EidesvikAS),Bømlo/Haugesund
23.01. 11266 brt. - Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (295) / JSC Shipyard Zaliv, Kerch (skrog)

M/S BOURBON RAINBOW LCUD - Bourbon Offshore FV KS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
30.01. 4058 brt. - Zhejiang Shipb. Co. Ltd., Fenghua/Ningbo (DH1004)

M/S MARILENA LECH - Jarle Killingstad, Steinberg/Drammen

M/SBRATTSKJÆR LDAA - Brattskjær AS, Rørvik
12.02. 497 brt. - Vestværftet ApS., Hvide Sande (297) / Staal-Rem SA., Gdansk (skrog)

M/S VESTLAND CETUS LDAW - Vestland PSV AS (Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen

M/S HELENE HII LCWN -Seaworks AS (Geir Hokland AS), Harstad

M/S NORBRIS 3YAH - Kvernøy Kystlag c/o Daniel Kvernøy, Bergen
06.03. brt. - ex ikke reg. norsk fartøy (B.1956)

M/S MORGAN LE FAY LFSS - Ragnar Christian Bell, Oslo/Drøbak
11.03. brt. - ex svensk reg. EXET (B.1996)

M/S KJENNDALII LFNV - Jan Ove Hogrenning, Loen/Måløy

M/S OCEAN RESPONSE LCSF - Atlantic Offshore Gamma AS (Atlantic Offshore Management AS), Kystbasen Ågotnes/Bergen
18.03. 3824 brt. - Bergen Group BMV AS, Laksevåg (168) / JSC Shipyard Zaliv, Crimea (skrog)

M/S DINA STAR LDJG - Dina Offshore AS (Myklebusthaug Management AS), Fonnes/Bergen

M/S FAR SENATOR LFSD - F-Shiplease AS (Farstad Shipping ASA), Oslo/Ålesund

Norsk internasjonalt skipsregister NIS
2013
M/S HÖEGH TOKYO LAPZ7 - Høegh Autoliners Shipping AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo

02.01. 68871 brt. - ex USA reg. ALLIANCE BEAUMONT (B.2004)

M/S REM LEADER LAOX7 - Rem Leader AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg

M/S SKANDI HUGEN LAN07 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen
07.01. 4365 brt. - STX OSV AS, Aukra (780) / S.C. STX OSV Tulcea S.A., Tulcea (780) (skrog)

M/S VEGA EMTOLI LAQY7 - Vega Emtoli AS c/o Vega Offshore Management AS, Kristiansand

M/S STAR LINDESNES LAQJ7 - Grieg International II AS (Grieg Star AS), Oslo/Bergen
21.01. 37447 brt. - Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan (9077)

M/S VERONA LARI7 - SCC Shipowning I AS, Oslo
22.01. 37237 brt. - ex Kypros reg. VERONA (B.2000)

M/S SEABED PRINCE LARF7 - Volstad Shipping AS (Swire Seabed Shipping AS, Øvre Ervik), Ålesund/Bergen

M/S FAR SPICA LAOC7 - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
31.01. 3527 brt. - STX OSV AS, Tomrefjord (769) / S.C.STX Ro Offshore Tulcea SA, Tulcea (skrog)

M/S FAR SITELLA LANY7 - Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping ASA), Singapore/Ålesund
05.02. 3527 brt. - STX OSV Vung Tau Ltd., Vung Tau City (751)

M/S SIDDIS SKIPPER LMLU3 - Siem Meling Offshore DA (0. H. Meling & Co. AS), Stavanger

07.01. 4365 brt. - ex NIS reg. SKANDI HUGEN (B.2013)

08.01. 4053 brt. - Dalian Shipyard Industrial Developm.,Dalian (91-03-11)

21.01. 99 brt. - Brødrene Aa AS, Hyen (269)

01.02. brt. - ex Italia reg. ARIS VI (B.2002)

26.02. 4552 brt. - Fjellstrand AS, Omastrand (1687) 7 Maritim Shipyard Sp.z.o.o.o., Gdansk (skrog)

28.02. 1550 brt. - Cemre Shipyard, Altinova (22)

15.03. 36 brt. - ex Nederland reg. HUDSON (B.1996)

21.03. 4826 brt. - ex NIS reg. DINA STAR (B.2013)

21.03. 6170 brt. - ex NIS reg. FAR SENATOR (B.2013)

03.01. 5335 brt. -Kleven Verft AS, Ulsteinvik (354)

18.01. 1678 brt. - ex Marshalløyene reg. BUTE (B.2013)

23.01. 4398 brt. - ex Malta reg. SEABED PRINCE (B.2009)

20.02. 2604 brt. - ex NOR reg. SIDDIS SKIPPER (B.2004)

ex NIS reg. HÖEGH TOKYO
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NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

Januar 2013:
M/S AQUA STAR (LIIR) (314/404/1983) ex ZENITA - 09 ex ZENIT - 00 ex MA

RENCO BETA ex ZENITA - fra Folla Aquaservice AS, Rørvik til AQS Odin
AS, Flatanger/ Rørvik. I februar omdøpt til AQS ODIN og hjemsted endret
fra Rørvik til Namsos.

M/S CONCORDE (JXEV) (23/-/1986) - fra Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger
til Sørskot AS, Tananger/Stavanger.

Rig DEEPSEA BERGEN (LFSR) (14.534/-/1983) - fra Deep Sea Drilling Company
IIKS c/o Odfjell Drilling AS, Bergen til Odfjell Rig Ltd. (repr.; Marinelaw AS,
Bergen, drift: Odfjell Drilling AS, Sandsli), Hamilton/ Bergen. I februar til
Odfjell Rig II Ltd. (repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Odfjell Drilling AS,
Sandsli), Hamilton/ Bergen

M/S GYDALIN (3YBD) (65/-/1969) ex VIKEN - 04 ex SHV FOSNA - 02 ex KJØLVA
- 95 - fra Nordenbåt AS, Oslo/Arendal til Jarle Mjølsnes, Finnøy/Arendal.

M/S LOS 099(LANK) (40/-/1988)
M/S LOS 115(LAEN) (38/-/2007)
M/S LOS 116(3YAE) (45/72007)
M/S LOS 117(LCLT) (38/72008)
M/S LOS 118(LEZQ) (45/-/2009)
M/S LOS 120(LKHJ) (45/72009)
M/S LOS 121(3YAJ) (45/-/2010)
M/S LOS 122(3YAK) (45/-/2010)
alle fra Kystverkets Hovedkontor, Ålesund til Kystverket, Ålesund
M/S MADAM OLSEN (LEET) (49/-/1960) ex SØGNEJENTA -11 ex ELO -85 - fra Dag

Tore Mitchell Osle, Revetal til Thomas Berg Larsen, Skien, omdøpt til BLACK
PEARL, hjemsted endret fra Kristiansand til Skien og slettet i merkeregisteret.

M/S NORTHERN COMMANDER (JWZH) (3.149/2.590/1986) ex GULLBAS - 97
- fra Trico Shipping AS, Haugesund/Ålesund (drift: Trico Supply AS, Hauge
sund) -til Deepocean Shipping IV AS, drift: Deepocean Supply AS, ISM-ansv.:
Deepocean Management ÅS), Haugesund/Ålesund

Flytedokk NYVIK (LM6624) (2.630/-/1971) - fra Partr. Nyvik (Nymo AS), Grimstad
til Vegsund Slip AS, Eidsnes og hjemsted endret fra Grimstad til Ålesund.

M/S REM HRIST (LGCK) (3.969/4.400/2011) - SEB Njord AS (Reinøy Shipping AS),
Oslo/Fosnavåg, ommålt til 4.157/4258.

M/S REM MIST (EGGE) (3,969/4.528/2911) - SEB Njord AS (Remøy Shipping AS),
Oslo/Fosnavåg ommålt til 4.157/4.400

M/S RUNE VIKING (3YIW) (458/-/1997) ex VALPARAISO -10 ex RUNE VIKING -
07 ex FRØYTIND - 07 ex OLGA NERGÅRD - 07 - Polarfjell AS (DBS Consultancy
AS, Otterøy), Kolvereid/Trondheim ommålt til 476/700.

M/F TRANØY (EGSA) (3.997/788/1990/92) ex RENNESØY -11 ex NORDKAPP
HORN - 92 - Torghatten Nord AS, Tromsø, omdøpt til BASTØ V (+ ISM-ans.:
Bastø Fosen, Horten)

Februar 2013:
Lekter AMT VENTURER (LG2019)(8.190/-/2007) ex DINA BARGE - 09 ex AMT

VENTURER - 08 ex DINA BARGE - 08 - fra Myklebusthaug Offshore AS,
Fonnes/ Bergen til Dina Shipping AS, Fonnes/Bergen.

M/S BELLIZZIMA (LAHB) (44/-/2006) - fra Rune Kilebu, Manstad til Sand Brygge
AS, Vesterøy og hjemsted endret fra Oslo til Fredrikstad. 62

M/S CEVITA (LMWJ) (456/-/1961/66/72/80/95/04) ex NINA - 04 ex GOLDEN SUN -
99 ex CEVITA - 98 ex VEAFISK - 97 ex SJØVARDEN - 84 ex HAVSTÅL - 81 ex
MARKUSSON - 72 - fra Cevita AS, Åkrehamn til Asper Norway AS, Fosnavåg,
omdøpt til ASPER VICTORIA og hjemsted endret fra Åkrehamn til Fosnavåg

M/S ELISE (LCEE) (33/-/200) ex PRINCESS ALETHEA - 08 - fra Egil Nylund c/o
Egil Edvard Nylund, Sandnes/Stavanger til Sjøkurs AS, Sandnes/Stavanger.

M/S FRØYA LCNR) (388/-/2012) - fra Oma Baatbyggeri AS (Norled AS, Stavanger),
Stord/Stavanger til Norled AS, Stavanger.

M/S SKJÆRHALDEN (LNIH) (86/-/1948) - fra Morten Vister, Greåker/ Fredrikstad
til Fredrikstad Cruise Line As, Gressvik/Fredrikstad.

M/S TAMBUR (JXBO) (142/-/1958/87/88) ex TRAUST - 74 - fra Boa Shipping AS
(ISM-ansv.: Boa Offshore AS), Trondheim til Borg Maritime AS, Tromsdalen/
Trondheim.

Lekter TELLUS TRANSPORTER (LATB) (1.212/-/1993) ex AARSLEFF103 -11 - fra
AF Gruppen Norge AS, Oslo til Polar Transport AS, Sarpsborg/Oslo.

M/S TROMS CASTOR (LALC) (4.366/4.900/2009) - fra Clean Design Castor AS
(Troms Offshore AS), Stavanger/Tromsø til Clean Design Castor AS c/o Troms
Offshore Management AS, Tromsø.

M/S TROMS POLLUX (LAZR) (4.366/4.900/2009) - fra Clean Design Pollux AS
(Troms Offshore AS), Stavanger/Tromsø til Clean Design Pollux AS c/o Troms
Offshore Management AS, Tromsø.

M/S TRONDARNES (LDRV) (38/-/1976) ex ELIAS BLIX - 99 - fra Kystlaget M/K
Ole Jonnys Venner v/Stein Grenersen, Leinesfjord/Harstad til Stian Raknes,
Skien/Harstad.

Mars 2013:
D/S AMMONIA (LIDS) (929/700/1929/51) - fra Stiftelsen Rjukanbanen, Rjukan/

Skien til Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan/Skien.
M/S ANNE-LISE (LMQH) (45/-/2004) - fra Holmedal Yachtservice AS c/o Olaf

Asbjørn Midttveit, Tælavåg/Bergen til Kystopplevelser AS c/o Panorama
Konferansehotel AS, Steinsland/Bergen.

M/F BASTØ I (LIPT) (5.505/1.364/1997) - fra Bastø Fosen AS (ISM-ansv.: Bastø
Fosen AS, Horten), Trondheim/Moss til Bastø Fosen Ferjer AS c/o Andenæs
Eiendom (ISM-ansv.: Bastø Fosen AS, Horten), Oslo/Moss

M/F BASTØ II (LIPU) (5.505/1.364/1996) - samme som BASTØ I, men hjemsted
Horten.

M/F BASTØ III (LMWY) (7.310/-/2004) - samme som BASTØ I. men hjemsted
Horten.

M/F BASTØ IV (JWYV) (3.692/-/1986/01) ex BOKNAFJORD -10 ex BJØRNEFJORD
- 01 ex AUSTRHEIM - 95 - samme som BASTØ I, men hjemsted Horten.

M/S BIOSTAR 2 (LAPY) (639/541/1968/84) ex BIOSTAR -12 ex LEIKING -94 ex
KVARTEN - 86 - fra Biostar AS, Svolvær til Fosenfrakt AS, Bjugn, omdøpt til
BJUGNFJORD og hjemsted endret fra Svolvær til Trondheim.

M/S BORGENFJORD (JWPX) (1.126/2.500/1996/06) ex LEONIE - 06 ex FIVEL-
BORG - 98 - Stornes Skip AS (Rederi Stornes AS), Inderøy/Trondheim,
omdøpt til RIPNES.

M/S GAA PAA (LKCS) (104/-/1938) - fra Eidesvik Invest AS, Bømlo/Haugesund til
Bømmelfjord AS, Bømlo/Haugesund.

M/S HÖEGH LONDON LAPY7 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo
21.02. 68871 brt. - ex USA reg. ALLIANCE CHARLESTON (B.2008)

Ex NIS reg. HÖEGH LONDON
M/SBLUE POWER LDDU3 - Blue Ship Invest AS (Atlantic Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Ulsteinvik/Ålesund

06.03. 3644 brt. - ex NOR reg. BLUE POWER (B.2013)
M/S STAR LOUISIANA LAQK7 - Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen

15.03. 37447 brt. - Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd., Ulsan (8078)

M/SJOPROVEL LAOT7 - Hassel Shipping 2 AS (Jo Tankers AS), Kokstad/Bergen
18.03. 42420 brt. - STX Offshore & Shipbuilding Co. Ltd. (Jinhae Shipyard), Changwon (1509)

M/S DINA STAR LAOM7 - Dina Offshore AS (Myklebusthaug Management AS), Fonnes/Bergen
21.03. 4826 brt. - Kleven Verft AS, Ulsteinvik (357)

M/S FAR SENATOR LAOB7 - F-Shiplease AS (Farstad Shipping ASA), Oslo/Ålesund
21.03, 6170 brt. - Vard Group AS, Tomrefjord (786) / S.C. STX Ro Offshore Tulcea SA., Tulcea (skrog)



M/S ISLAND (LNYM) (30/-/1969) - fra Heidal Maskininvest AS, Lillesand til Steinar
Eilif Fredriksen, Lundesnes og hjemsted endret fra Lillesand til Harstad.

M/S NORDKORAL (LHOH) (296/377/1995) ex FRØYVIKING - 08 ex CAROLINE -

M/S PATTANA (LAGZ) (76/-/1974) ex MOVIN ON - 06 - fra P/R Pattana DA (Bjørn
Åke Fisher), Stavanger til Jim Birkedal, Stavanger, omdøpt til CEMINUS og
hjemsted endret fra Kristiansand til Stavanger.

Rig SONGA DELTA (LFFM) (23.535/-/1981) ex DEEPSEA DELTA - 09 ex WEST
DELTA - 01 ex DYVI DELTA - 88 - Songa Delta Limited (repr.: Songa Rig AS,
Oslo) (ISM-ansv.: Songa Management Limited, Limassol), Limassol/Oslo,
ommålt til 24.014 brt.

M/S STOREGUT (LIDX) (1.264/800/1956) - fra Stiftelsen Rjukanbanen (Tinn kom
mune, Kulturkontoret), Rjukan/Skien til Norsk Industriarbeidermuseum,
Rjukan/Skien.

M/F TJELDSUNDFERJEN 3 (LDSM) (121/-/1952) - fra Tjeldsundfergen Servering
DA, Fagerstrand/Oslo til Ferga AS, Fagerstrand/Oslo.

Lekter TRANSHIP (3YAM) (4.107/-/1976) ex TRANSHIPI -09 - fra Barge Brothers
AS, Stavanger/Farsund til Nordea Finans Norge AS (Rallaren Eiendom AS,
Os), Oslo/Farsund.

M/T ØYTANK (LDWV) (89/-/1966) ex NOROL 20 - 89 ex BP 20 - 77 - fra Øytank
Bunkerservice As, Valderøya til Steinar Haltbakk, Kristiansund og hjemsted
endret fra Ålesund til Kristiansund.

Fiskebåter, kjøp & salg
Januar 2013:
M/S BÅRAGUTT (LCFQ) (657/826/1976/77/87/85) ex SØRFOLD - 08 ex FISKEBAS -

M/S EDNA SYNNØVE (LLAQ) (75/-/1999) ex GANGSTAD -12 ex HAVBORG -06
ex GISKE - 05 ex J.M.GISKE - 04 ex LAPO - 01 - fra Espen Nilsen AS, Dyrvik/
Molde til Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Ålesund, omdøpt til
STARBEAM (M-212-H).

M/S ELSY (LKJS) (47/71964/77) - Multibåt AS, endret adresse fra Hammerfest til
Ålesund, hjemsted fortsatt Hammerfest (F-136-H).

M/S ERLINER (LMHQ) (477/71973/80/85/00) ex FØRDE - 97 - fra Nye Erliner AS
c/o Økonomisenteret AS, Bremanger/Måløy til Atlantic Seafish AS, Måløy

M/S FUGLENES (LHYH) (457/-/1979/83/99) ex KVITNES - 09 ex FISKEVÆR - 03
- Multibåt AS, endret adresse fra Hammerfest til Ålesund, hjemsted fortsatt
Hammerfest (M-24-A).

M/S GANGSTAD (LKTM) (229/-/1982/96) ex OMSUND -12 ex SKULBAREN -07
- fra Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Kristiansund til Gangstadfisk AS
(c/o T. Gangstad AS, Midsund), Ålesund/Kristiansund (M-9-MD). I februar til
Partrederiet Oma ANS (Arild Sekkingstad), Bekkjarvik/Kristiansund, omdøpt
tilHARGO (H-109-AV).

M/S GAYSER SENIOR (LMTR) (470/71980787792) ex KALALEK - 83 - Partrede
riet Gayser Senior ANS c/o Ståle Otto Dyb (Magne Grytten), Vatne), Godøya/
Ålesund - fått nytt fiskerimerke (M-200-G). I mars til Beitveit Havfiske ÅS,
Kvamsøy/Ålesund, omdøpt til DELFIN (M-200-S).

M/S GULLSTEIN (LAIJ) (634/-/1960/02/08) ex HARMONI -12 - fra Harmoni AS

H/S HELLVÆRING (LNAK) (45/-/1984) ex RAGNAR SENIOR - 06 - fra Hell
væringen AS, Hammerfest til Arthur AS, Kongsfjord/Hammerfest (F-80-B).

M/S INGER HILDUR (LLRG) (1.517/1.586/2001) ex LEINEBJØRN -12 - fra Inger
Hildur AS, Elnesvågen/ Fosnavåg til Fiskebas AS, Florø/Fosnavåg (SF-10-F).
I februar tilbake til Inger Hildur AS, Elnesvågen/Fosnavåg (M-104-F). I mars
endret hjemsted fra Fosnavåg til Molde. (M-104-F).

M/S INGO (LAMB) (141/71988) ex NYMODENA -11 - fra Klotind AS, Myre/ Ham
merfest til Mikal Steffensen, Myre/Hammerfest (N-99-0). I mars til Sjøliv AS,
Laukvik/Hammerfest (N-22-V).

M/S JAN ROALD (3YZW) (23/71962) - fra John-Rune Martinsen, Brønnøysund/
Sortland til Partrederiet Stian Andre ANS (Per Lidvar Hansen), Nord-

06 - fra Grov Brønnbåtrederi AS, Grovfjord/Harstad til Salaks AS, Sjøvegan/
Harstad.

04 ex ROALDSEN SENIOR - 88 - sjøsatt MARIE POLARIS - fra Båragutt Pelagic
AS, Tromsø til Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund, omdøpt til MIDØY
VIKING og hjemsted endret fra Tromsø til Molde (M-100-MD).

(SF-61-V).

c/o Økonor Tromsø, Tromsø til Heggøy AS v/Jan Arve Heggøy, Holmedal/
Tromsø (SF-3-A).

Levangen/Sortland (T-39-L).

M/S KJÆRFJORD (LFCF) (49/71966/81/85/96) ex CONSOL - 08 - fra Båragutt
Havfiske AS, Tromsø/Haugesund til Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy i
Senja/ Haugesund (T-82-LK).

M/S LOFOTVÆRING (LDZL) (130/71991/95) ex EINARSON -10 - Lofotværing AS,
Svolvær/Tromsø, endret adresse til Kvaløya/Tromsø (T-33-T).

M/S MALENE S (LCZQ) (3.588/2.700/2012) - Skårungen ÅS, Torangsvåg/Bergen
- fått fiskerinr. (H-128-AV).

M/S REMO (LDWS) (96/71991) - fra Sørinwest AS, Sagvåg/Måløy til Torg Invest
AS, Valderøya/Måløy (M-12-H).

M/S ROLLEIVSON (LLMX) (94/71982/96) ex SKARSJØI -11 ex SKARSJØ -08 ex
SKÄRHOLMEN - 98 ex MYKENFISK - 87 - Rero Kystfiske AS, Hasvik/Bodø,
fått nytt fiskerinr. (ST-40-T).

M/S SELJEVÆR LKYA) (897/450/1998/12) ex ANTARCTICI -09 ex ARGOS HE
LENA - 00 ex SELJEVÆR - 00 - Stadt Havfiske AS, Stadlandet/Måløy, forlenget/
ommålt til 1.155 brt. (SF-35-S)

M/S SILDASKJÆR (LMMF) (415/-/2004/08) - Sildaskjær AS, Deknepollen/Måløy,
(forlenget) ommålt til 456 brt. (SF-l-V).

M/S SKAIDI (LEIT) (699/532/2001)- fra Finnmark Havfiske AS, Ålesund/ Ham-
merfest til Hammerfest Industrifiske AS, Rypefjord/Hammerfest, omdøpt
til RYPEFJORD (F-174-H).

M/S STØTTVÆRINGEN (LHAJ) (173/71978/92) ex NORDTIND - 03 - fra Knut
Olav AS, Sørvågen/Bodø til Kongsøy AS c/o Bø Trans AS, Straumsjøen/Bodø
(N-29-BØ).

M/S ØSTANGER (3YDD) (2.061/2.581/1979/91/10) ex HABERG -10 ex HØGA
BERG - 09 ex STOREKNUT - 03 ex ELDJARN - 93 ex MYTTERSTAD - 93
ex GULLFINNUR - 90 ex SILLJO - 81 - fra Østanger AS, Torangsvåg/Bergen
til Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV). I februar tilbake til Øst
anger AS, Torangsvåg/Bergen (H-148-AV). I mars tilbake til Magnarson AS,
Torangsvåg/Bergen (H-148-AV).

M/S ØSTERBRIS (LJME) (1.772/850/1999) - fra Østerbris AS, Torangsvåg/ Bergen
til Østerfjord AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV), deretter tilbake til Østerbris
AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV), i mars tilbake til Østerfjord AS, Torangs
våg/Bergen (H-127-AV).

Februar 2013:
M/S AUVÆR (LIGW) (24/71962) - fra Thomas Indahl Fiskebåt (Thomas Indahl),

Kvaløysletta/Tromsø - til Lars Kristian Indahl, Kvaløya/Tromsø (T-591-T).
M/S ELISABETH (LHEA) (1.099/71994) ex LIGRUNN - 01 ex LIBAS - 00 - fra

Elisabeth AS, Bømlo/Haugesund til Bømmelbas AS (Elisabeth AS), Bømlo/
Haugesund (H-140-B).

M/S ERKNA (LDUI) (57/71907) - fra Herøy Kystlag, Fosnavåg til Atle Audun Remøy,
Bergen og hjemsted endret fra Ålesund til Bergen.

M/S FLANDER (LKLA) (29/71956/73/75) ex LAGUN - 73 - fra THL Fiskeri AS
c/o Rune Lønning, Bømlo/ Kristiansand til Os Fjordlag, Os/Kristiansand
(H-196-B).

M/S FRØYVÆR (LLIQ) (161/72001/07/11) - fra Partrederiet Frøyvåg ANS (Dag
finn Skarsvåg), Dyrvik/Trondheim til Espen Nilsen AS, Dyrvik/Trondheim
(ST-84-F).

M/S HARGO (LIZV) (399/71987/97) ex HEGGØY JUNIOR -12 ex TRÆNABANKEN
-12 ex MEILANDSTIND -08 ex MAGNARSON JR. -08 ex MAGNARSON -07
ex KARU - 07 ex INGUNN - 03 ex SANTOS - 01 - fra Partrederiet Oma ANS
(Arild Sekkingstad), Bekkjarvik/Bergen til Gangstadfisk AS (c/o T. Gangstad,
Midsund), Ålesund/Bergen, omdøpt til GANGSTAD (M-71-MD).

M/S HARVEST (LLAS) (1.190/72000) - fra Hardhaus AS, Bekkjarvik/Bergen til
Pelagic AS, Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV), deretter tilbake til Hardhaus AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-3-AV).

M/S HILDE (LM7786) (24/71981) ex MIKAIL JR. - fra Hilde AS, Tonnes/ Ham-
merfest til Jarle Bergs Sønner AS, Værøy/Hammerfest (N-34-VR).

M/S JAN-BØRRE (LHCV) (38/71966/85/90) - fra Sandvikdalen AS, Myre/Sortland
til Kristoffersen Fiskebåt AS, Myre/Sortland (N-146-0).

M/S KAMARO gXDZ) (496/71986/88/92/94/07) ex SEIR - 07 - fra Rønnlng og
Sjøstad AS, Ålesund til Multibåt AS, Ålesund (M-104-A).

M/S MISUND (LM7480) (24/71980) - fra Partrederiet Stormleik ANS (Ottar Bern
hard Olsen), Kabelvåg/Molde til Geir Ottesen, Brøstadbotn/Molde (T-35-D).

M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.874/71995/11) ex STROMBOLI -11 ex TORBAS -10
ex CHRIS ANDRA - 04 - fra Kanstadfjord AS, Lødingen/Harstad til Rødholmen
AS, Lødingen/Harstad (N-118-LN).
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Mars 2013:
M/S BERNT OSKAR (3YCU) (490/-/2010) - fra Knut Olav AS, Sørvågen/Svolvær

til Kranship AS, Sørvågen/Svolvær (N-20-MS).
M/S EROS (LCNG) (4.027/-/2012) - fra Eros AS, Fosnavåg til Rogne AS, Reinøy/

Fosnavåg (M-29-HØ),
M/S FORRØY (FM4330) (26/-/1971) ex MÅTIND - 98 - fra Forrøy AS, Bleik/ Sortland

til Fruholmen Seafood AS, Tromsø/Sortland (T-13-T).
M/S IDSE JR. (3YZI) (13/-/1960) - fra Bernhard Idsø, Idse/Stavanger til Tollevik

AS, Haugesund/Stavanger (R-14-H).
M/S NORAFJELLII (FLCX) (531/887/1967/70/86/97) ex NORAFJEFL -12 ex SIGLAR

II -10 ex SIGLAR -10 -fra Norafjell AS, Lødingen/Harstad til Kjøpergruppen
AS, Bergen/Harstad (H-91-BN).

M/S POLARHAV (LISK) (365/-/1986/98) ex LIGA - 05 ex ROBOFISK - 03 ex
ELDBORG - 97 ex SKOTTA - 95 ex IMAQ FISK - 91 - fra Polarhav AS c/o
Nordkapp Regnskapsbyrå AS, Ørnes/Måløy til Polar Atlantic AS, Ørnes/
Måløy (N-16-ME).

M/S ROSENBORG (LAGH) (566/-/1988) ex VESTKAPP -10 ex AARSHEIM SE
NIOR - 07 ex MERKUR - 97 ex LEINEFISK - 96 - Hansson Fishing AS, Åfjord/
Trondheim, ommålt til 579 brt. (ST-17-AA).

M/S RØDHOLMEN (LCMN) (1.874/-/1995/11) ex STROMBOLI -11 exTORBAS -10
ex CHRIS ANDRA - 04 - fra Rødholmen AS, Lødingen/Harstad til Kanstadfjord
AS, Lødingen/Harstad (N-118-LN).

M/S STORHOLM (LCHT) (49/-/1952) ex HANNA W -12 ex RUTLEDAL -10 ex

M/S TJELDØY (LNYZ) (278/-/1985/90/94) ex SOLVÆRSSKJÆR 2 - 09 ex SOLVÆR
SKJÆR - 09 ex EINAR ERLEND - 01 - fra Tus-Mir AS c/o Rune Sand, Husøy
i Senja til Mirsel AS, Sørvågen, omdøpt til SANDER ANDRE og hjemsted
endret fra Tormsø til Svolvær (N-250-MS).

M/S VESLA (LMEQ) (19/-/1955) - fra Thor Egil Klungebro, Torød til Ronny Nord
skog, Treungen og hjemsted endret fra Fredrikstad til Tønsberg (V-29-N).

M/S VIKANØY (LHTT) (242/-/1979) ex NORDKAPPFISK - 97 ex SIRAFISK - 93 ex
MEILANDSTIND - 86 - fra Havbør AS, Straumsjøen/Hammerfest til Kongsøy
AS c/o Bø Trans AS, Straumsjøen/Hammerfest (N-210-BØ),

M/S VOLDNES (LKUB) (498/-/2011) - fra Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøy
sund/Hammerfest til Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest

M/S VÆRØYTRANS (LDYC) (356/-/1967) ex THALES -11 ex SILVERFORS -08 ex
SØLVSKJER - 04 - ex SOLVÅR VIKING - 97 ex LIASKJÆREN - 90 ex STORHAV
- 89 ex GLOMFJORD - 86 - Nordvesttrans AS (ISM-ansv.: Fjordbulk AS, Bodø),
Bodø, ommålt til 359 brt. (T-35-T).

M/S ØYFISK (LIAG) (144/-/1988/96) ex UTLAGINN - 96 - fra Polarfangst AS,
Ørnes/Måløy til Polar Atlantic AS, Ørnes/Måløy (N-34-ME).

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 2013:
M/S HORTEN (LBCV3) (2.823/-/1978) ex KNM HORTEN -11 - Forsvaret (endret

M/S POLAR EXPLORER (LAFT7) (2.762/1.211/1988/91/94) ex GEO EXPLORER -
10 ex TAIRIKUDANA - 08 ex GEO EXPLORER - 04 ex FAME - 90 - fra Polar
Ship Invest I AS (GC Rieber Shipping AS), Bergen til Ship Invest IV AS (GC
Rieber Shipping AS), Bergen.

M/S STAR LAGUNA (LAPD7) (37.190/50.827/2012) - Grieg Shipping II AS (Grieg
Star AS), Bergen, ommålt til 37.447 brt.

Februar 2013:
M/S POLAR PRINCE (LALX5) (6.951/4.000/1999) - fra Polar Ship Invest II AS

(GC Rieber Shipping AS), Bergen til Ship Invest IV AS (GC Rieber Shipping
AS), Bergen.

M/T WINDSOR KNUTSEN (LAEE7) (88.704/162.258/2007) - fra Knutsen Bøyelas
ter XIKS (Knutsen OAS Shipping AS/Knot Management AS), Haugesund til
Knot Shuttle Tankers 18 AS (Knot Management AS), Haugesund.

M/S YARA EMBLA (LANT7) (2.474/3,480/2005) ex NORRSKEN -11 ex FLINTE
RBELT -11 - Yara Gas Ship AS (AS Larvik Shipping, Larvik), Oslo, ommålt
til 2.506 brt.

LOFOTVÆRING -10 - fra Mirsel AS, Sørvågen/Myre til Mikal Steffensen,
Myre (N-13-0).

(F-80-MS).

ISM-ansv.: fra Jahre-Wallen AS, Sandefjord til Forsvaret, Oslo), Oslo.
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M/S YARA FROYA (LANS7) (2.474/3.486/2005) ex BOREAS -11 ex FLINTERBO
REAS -11 - Yara Gas Ship AS (AS Larvik Shipping, Larvik), Oslo, ommålt
til 2.506 brt.

Mars 2013:
M/S BJØRKHAUG (JWYW3) (1.473/600/1986/06) ex REMØYTRÅL - 01 ex REMØY

- 01 - fra Bjørkhaug AS (Maritim Management AS), Ålesund til Bjørkhaug
Maritime AS (Maritim Management AS), Ålesund.

M/T BOW SPRING (LADW6) (29.965/39.942/2004) - fra TH Shipping (IOM)
Limited (repr.: Odfjell SE, ISM-ansv.: Odfjell Management AS), Douglas/
Bergen til Odfjell (UK) Limited (repr.: Odfjell SE, drift: Odfjell Management
AS), London/Bergen.

M/S TRIANON (LAIZ4) (49.792/15.536/1987) ex NOSAC STAR - 96 - fra Icon
Trianon LLC (Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Dover
Del./Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.

M/S TRINIDAD (LAIY4) (49.750/15.528/1987) ex NOSAC SKY - 96 - fra Icon Trini
dad LLC (Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Dover Del./
Tønsberg til Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2013:
Lekter BOABARGE 45 (LG5883) (209/-/2009) - Boa Shipping AS (Boa Offshore AS),

Trondheim - slettet 07.01.2013 - solgt til New Zealand
Lekter BOABARGE 46 (LG5884) (209/-/2009) - Boa Shipping AS (Boa Offshore AS),

Trondheim - slettet 07.01.2013 - solgt til New Zealand
M/S BOGTIND (JXEG) (548/-/1953) ex HIDRAFJORD - Bogtind AS, Harstad/

Molde - slettet 30.01.2013 som kondemnert.
M/S BØBAS (LAJZ) (114/-/1968) - Vikstein AS, Bø i Vesterålen/Trondheim (N

240-BØ) - slettet 30.01.2013 som opphugget.
Lekter DRAUGEN (LKPL) (206/-/1898) - Ødegaard Berging AS, Ålesund - slettet

30.01.2013 som opphugget.
M/S GANNSFJORD (LHBB) (171/-/1954) ex VIRAK - VIRAK II - BRØDR.KIIL -

THOR ARNOLDUS - - Arines Feriesenter ANS c/o Øta Økonomi, Notodden/
Tromsø - slettet 30.01.2013 som opphugget.

M/S HAVSTRAND (JXUS) (2.066/1.090/1987) - AS Havstrand, Kjerstad/Ålesund
(M-225-H) - slettet 03.01.2103 - solgt til Kalinin Fishing Collective Farm,
Murmansk, Russland, omdøpt til SAPPHIREII med signal UDHT.

M/T HELLETANK (LEME) (232/-/1953) - HenryArve Berge, Fosnavåg/Haugesund
- slettet 30.01.2013 som opphugget.

M/S HERØYVÆRING (LJRY) (443/213/1989/93/99) ex FRØYBAS - 09 ex FANGST -
08 ex KVALSVIK - 05 ex BRISTOL - 99 - Reinøy Pelagist AS, Ålesund/Fosnavåg
(M-47-HØ) - slettet 02.01.2013 - solgt til Kamerun

M/S ISLAND PIONEER (LDJN) (5.233/4.948/2006) - Island Pioneer KS (Island
Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund - slettet 04.01.2013 - overført
til Island Pioneer KS (Island Offshore Management AS), Majuro, Marshalløy
ene, samme navn med signal V7ZW8.

M/S J.E.TOWER (LEXE) (288/-/1957) - Sjuve Ship Gjenvinningsindustri, Kristian
sand - slettet 30.01.2013 som opphugget.

M/S LYN (LEJV) (267/-/1906) - Kolbein Karlsen, Vedavågen og Tørres Vesterheim,
Åkrehamn (Kolbein Karlsen), Vedavågen/Haugesund (SF-71-V) - slettet
30.01.2013 som kondemnert.

M/F MOSSEKRÅKA (LEZE) (215/-/1955) - Arines Feriesenter ANS c/o Øta
' Økonomi, Notodden/Tromsø - slettet 30.01.2013 som opphugget.

M/S NORNEN (LGEQ) (32/-/1911) ex ASLAUG - 36 ex HAAKON I - 35 - Runar
Hansen, Kristiansund/Molde - slettet 30.01.2013 som forlist.

M/S NYLAND (LMRR) (48/-/1947) - Ole Leonart Dahl, Rypefjord v/ Ruth Brita
Dahl, Hammerfest (F-3-H) - slettet 30.01.2013 som kondemnert.

M/S ONKEL BLÅ (LjYl) (88/-/1938) ex SKATE - 05 ex ASKET - 98 ex BÆRØYFJORD
- 87 ex BØFJORD ex SAGVÅG I - 69 ex JEAN - 57 ex SAGVÅG I - 57 - Gard
Solheim Olsen, Bergen - slettet 30.01.2013 som kondemnert. (Låg en stund
sunket ved kai i Solheimsviken, Bergen).

M/S OSTERFJORD (LGCG) (42/-/1893) ex GJEGNING -35 ex BOY HARRY -11 -
Severin J. Bernes, Fotlandsvåg/Bergen - slettet 30.01.2013 som forlist.

M/S RØINGEN (LLSI) (49/-/1954) - Arines Feriesenter ANS c/o Øta Økonomi
(Lars Orra, Eikelandsosen), Notodden/Brønnøysund - slettet 30.01.2013 som
opphugget



M/S SEA TIGER (LCYW) (2.556/2.900/1998) ex RAY J. HOPE - 06 ex MAERSK
DISPATCHER - 03 - Deep Sea Supply Shipowning AS, Arendal - slettet
16.01.2013 - overført til Deep Sea Supply Shipowning AS, Limassol, Kypros,
samme navn med signal 5BDQ3.

M/S SEILSJØ JUNIOR (LKLD) (48/-/1940) ex VIKMARK - 04 ex NORENGEN - 67
- Ringbas AS c/o Maritim Næringspark, Raudeberg/ Måløy (SF-29-V) - slettet
30.01.2013 som opphugget.

M/S TRINE (LLKN) (174/-/1898) ex GERDBORG - 47 ex MARITIM - 46 ex STERNÖ
- 45 ex JULIE - 01 - Partrederiet Trine (Johnny Alsaker), Sagvåg/ Haugesund
- slettet 30.01.2013 som opphugget.

M/S ØYGAR SENIOR (LFHV) (178/-/1908) ex ØYGAR -75 ex INGÖLFUR -19 -
Ødegaard Berging AS, Ålesund/Bergen - slettet 30.01.2013 som opphugget.

Februar 2013:
M/S CHARLOTTE (LMMD) (169/234/1945) ex ENGESUND - 89 ex JUSTI - 67

ex SANDOR - 64 ex VIC 93 - 62 - Karl Nordeide, Storebø/Bergen - slettet
08.02.2013 - solgt til Ghana

M/S EDDA FREYA (LDOC) (3.000/3.476/1991/00/02) - West Supply II KS (ISM
ansv.: Østensjø Rederi AS), Haugesund - slettet 12.02.2013 - solgt til BARD
Schiffsbetriebs GmbH & Co. Natalie KG (AG «EMS»), Tyskland, omdøpt til
OCEAN ZEPHYR med signal DHMV2.

M/S ENERGY GIRL (JWTQ) (2.562/3.230/1985) ex ARIES GIRE -10 ex ACTIVE
GIRE - 08 - Golden Energy Offshore Services AS (ISM-ansv.: Golden Energy
Offshore Management AS), Ålesund - slettet 19.02.2013 - solgt til Hind Off
shore International Pte. Ltd,, Funafuti, Tuvalu, samme navn med signal T2JD4.

M/S HOPEN (LLRU) (2.652/1.200/2001) - Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Åle
sund (M-2-HØ) - slettet 26.02.2013 - solgt til Qaleralik A/S (Royal Greenland
A/S), Nuuk, Grønland, omdøpt til TUUGAALIK med signal OWLT,

M/S LANGVIN (LEBZ) (2.943/-/1992/08/09) ex NORTHERN OSPREY - 08 - Ole
Edvardsen AS, Ålesund (M-250-A) - slettet 14.02.2013 - solgt til OOO «Kompa
niya LKT» (LKT Co. Ltd.), Russland, omdøpt til FORPOST med signal UBNJ3.

M/S MERCATOR (LCST) (1.406/1.370/1971/97) ex MERCATORI -08 ex MERCA
TOR - 00 ex LAUTONIA - 89 ex HEINRICH KNUPPEL - 85 - Sama Shipping
& Management AS c/o Sandfrakt AS (ISM-ansv.: Karmøy Skipsconsult Ma
nagement AS, Skudeneshavn), Ølen/Kopervik - slettet 25.02.2013 - overført
til Sama Shipping & Management AS (Sandfrakt Rederi AS), Saint Kitt og
Nevis, samme navn med signal V4RQ2.

M/S SIDDIS SKIPPER (LMLU) (2.604/3.600/2004) - Siem Meling Offshore DA
(O.H.Meling & Co. AS), Stavanger - slettet 20.02.2013 - overført til NIS,
samme navn med signal LMLU3.

M/S STADT TUG (JWLT) (282/175/1977) ex MONTADO - 06 ex MONTABO - 01
ex SUN ESSEX - 00 - Stadt Sjøtranspoort AS, Florø/Måløy - slettet 20.02.2013
- solgt til Avatiu, Cookøyene, omdøpt til SHARON1 med signal E5U2662.

Lekter UR-161 (LK3201) (6.784/-/1975) ex GOLIAT17 -94 - Ugland Shipping AS,
Grimstad - slettet 27.02.2013 - solgt til Kampuchea

M/S VESTLAND CETUS (LDAW) (4.552/4.260/2013 - Vestland PSV AS (ISM-ansv.:
Vestland Management AS), Torangsvåg/Bergen - slettet 26.02.2013 - overført
til Vestland PSV AS (Vestland Offshore Holding AS), Nassau, Bahamas, samme
navn med signal C6AL7.

M/S VESTLAND MIRA (LDDC) (3.361/4.000/2012) - Vestland PSV AS (Vestland
Management AS), Torangsvåg/Bergen - slettet 06.02.2013 - overført til
Vestland PSV AS (Vestland Management AS), Nassau, Bahamas, samme navn
med signal C6AM8.

Mars 2013:
M/S BLUE POWER (LDDU) (3.644/4.240/2013) - Blue Ship Inyest AS (Atlantic

Offshore Management AS, Kystbasen Ågotnes), Ulsteinvik/Ålesund - slettet
06.03.2103 - overført til NIS, samme navn med signal LDDU3.

M/S EROS II (LIVA) (2.148/250/1997) ex EROS -12 - Eros AS, Fosnavåg/Ålesund
(M-60-HØ) - slettet 25.03.2013 - solgt til Danmark, videre til East Greenland
Codfish A/S (Sildarvinnslan H/f), Tasiilaq, Grønland, omdøpt til POLAR
AMAROQmed signal OWNL.

M/S GÅSSTEN (LJUN) (86/-/1973) - Stig Bjørnar Nilsen (Henry Johan Nilsen,
Leines), Oslo/Narvik - slettet 13.03.2013 - solgt til Storbritannia

M/S HAVILA RUNDE (LIQN) (2.017/2.700/1997) ex RESCUE SAGA - 98 Havila
Offshore AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg - slettet 20.03.2013 - solgt til
Nova Scotia Ltd. (Secunda Canada LP), Halifax, N.S., Canada, omdøpt til
SCOTIAN SEA med signal XJBF.

65

M/S HELMAX IX (LAPZ) (28/-/2007) - Helmax VII Kjell Steen (Kjell Emanuel
Steen), Son/Hvitsten - slettet 27.03.2013 - solgt til Tyskland

M/S KVANNØY (LMBE) (3.031/-/2002/08) - Nyholmen AS, Bodø (N-400-B) - slettet
19.03.2013 - solgt til Christian i Grotinum P/F, Klaksvik, Færøyane, omdøpt
til CHRISTIAN I GROTINUM med signal OW2454.

M/S ONSØYVÆRING (LMZI) (106/94/1984/99) - Onsøyværing AS, Engelsviken/
Fredrikstad (0-23-F) - slettet 25.03.2013 som opphugget.

M/S SKÅRHOLM (LDYM) (96/-/1976/99) ex PIRION -11 - Havskår AS, Ålesund/
Åkrekamn (M-42-A) - slettet 20.03.2013 som opphugget.

M/S TANGO (LDBC) (26/-/2008) ex TANGO IV - 08 - Truls Herman Holm, Oslo
- slettet 11.03.2013 - solgt til Sverige

M/S VIKAR 2 (LCHL) (1.240/-/1979) ex K.M.ØSTERVOLD -12 ex HAVBAS -12
ex FAGERVOLL -12 ex ANDERS -08 ex HABERG -08 ex ANTARCTIC -04
ex ELDJARN - 91 - H. Østervold AS, Torangsvåg/Bergen (H-80-AV) - slettet
06.03.2013 - solgt til South Pelagic P/F, Lopra, Færøyane, omdøpt til GRUN
NABARD med signal OW2381.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Januar 2013:
M/T ELLEN KNUTSEN (LAKZ4) (11.433/17.071/1991) - Betty Shipping Limited

(Knutsen OAS Shipping AS), London/Haugesund - slettet 02.01.2013 - solgt til
Energy Trustee Corp. (Evangrove Shipping Ltd.), Belize City, Belize, omdøpt
til INDISUNII med signal V3NE9.

M/S FAR SPICA (LAOC7) (3.527/4.000/2013) - Farstad Supply AS (Farstad Ship
ping ASA), Ålesund - slettet 31.01.2013 - overført til Farstad Shipping Lrd.,
Douglas, Isle of Man, samme navn med signal 2GEG3.

M/S REM LEADER (LAOX7) (5.335/4.800/2013) - Rem Leader AS (Rem Maritime
AS), Fosnavåg - slettet 03.01.2013 - overført til NOR, samme navn med
signal LDJK.

M/S SKANDI HUGEN LAN07) (4.365/2.896/2013) - DOF Rederi AS (DOF Mana-
gement AS), Storebø/Bergen - slettet 07.01.2013 - overført til NOR, samme
navn med signal LEJI.

Februar 2013:
M/S FAR SITELLA (LANY7) (3.527/3.918/2013) - Farstad Shipping Pte. Ltd,

(Farstad Shipping ASA), Singapore/Ålesund - slettet 05.02.2013 - overført til
Farstad Shipping Pte. Ltd. (Farstad Shipping ASA), Singapore, samme navn
med signal 9VHY9.

M/S HÖEGH TRAVELLER (LAXP5) (35.022/15.370/1983) ex HUAL TRAVELLER -
04 - Høegh Autoliners Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo - slettet
22.02.2013 - solgt til opphugging, ank. Xinhui 21.02.2013 for opph.

M/T NANCY KNUTSEN (LAEB7) (51.161/91.263/1993) ex NATURA - 07 - Knutsen
Bøyelaster XI AS (Knutsen OAS Shipping AS, ISM-ansv.: Knot Management
AS), Haugesund - slettet 01.02.2013 - solgt til Thrive Allied Ltd., Moroni,
Comorene, omdøpt til FANCY med signal DGHK1 for videresalg til opphug
ging 13.03.2013.

M/S POLAR EXPLORER (LAFT7) (2.762/1.211/1988) ex GEO EXPLORER -10 ex
TAIRIKUDANA - 08 ex GEO EXPLORER - 04 ex FAME - 90 - Polar Ship
Invest IV AS (GC Rieber Shipping AS), Bergen - slettet 18.02.2013 - solgt til
RLA-Aviation (Marine Arctic Geological), Panama, omdøpt til NIKOLAY
TRUBYATCHINSKY med signal 3FEW6.

Mars 2013:
M/S BISON (LAPL7) (300/-/1981) ex POLAR BISON -12 ex SMS BISON -11 ex

BISON -10 - Sinbad Marine Services Ltd. (repr.: Tor Øystein Enge, Paradis,
drift: Havskyss AS, Florø), Co Donegal/Florø - slettet 21.03.2013 - solgt til
Caraibes Remorquage SARL (Sinbad Marine Services Ltd.), Pointe-a-Pitre,
Frankrike, samme navn med signal FIHM,

M/S DINA STAR LAOM7) (4.826/4.742/2013) - Dina Offshore AS (Myklebusthaug
Management AS), Fonnes/Bergen - slettet 21.03.2013 - overført til NOR,
samme navn med signal LDJG.

M/S FAR SENATOR (LAOB7) (6.170/3.900/2013) - F-Shiplease AS (Farstad Ship
ping ASA), Oslo/Alesund - slettet 21.03.2013 - overført til NOR, samme navn
med signal LFSD,

M/S STAR ALABAMA (LAVU4) (20.916/30.204/1985) ex HAWAIIAN RAINBOW -
92 - Grieg Shipping II AS (Grieg Star AS), Bergen - slettet 28.03.2013 - solgt
til opphugging.
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Norske skip ute og innenriks som
ble senket under Den annen verdenskrig
Alle skip som ble torpedert, senket eller angrepet og som resulterte i omkommende er listet opp i minnehallen.no

Får å få dataopplegget komplett så mangler vi dessverre bilder av følgende skip som er notert i denne liste.

Er det noen som sitter inne med bilder, så er redaksjon for minnehallen.no meget takknemlig hvis en kunne få

de tilsendt til hans.sorum@relekta.no eller Hans Olaf Sørum, Grensen 23, 3258 Larvik

Ved å gå inn på minnehallen.no vil en ved å søke på følgende skipets finne de tilgjengelige data som vi sitter
inne med.

Antall skip som det var norske omkommende om bord var 797 skip, av de var 572 norske.

Einar Jarl
Mars

Hai Ping
William Strachan
Vera
Broad Arrow
Norbryn
Marit II
Bodø
Velox
Trio
Aura
Sardinen
Foula
Norvik

Ottar Jarl
Varangmalm
Nortun

Høegh Transporter
Tana
Moder II
Utviken

Trygg
Bærum
Villa
Planet

HJ. Kyvig
Hugin
Ranøy
Arne Kjøde
Gressholm
Svein I

Svend Foyn
Ideal

Topaz
Bjønn
Vilma
Hødur

Forlist 14/31941

Hugget 1963

Forlist 9/11943

Forlist 3/91940

Forlist 27/71940

April 1942
16/2 1945

9/11943
22/9 1941

29/10 1939
20/3 1943
3/10 1939
15/6 1942

7/5 1942
23/3 1945
8/11945

20/10 1944
16/5 1941

26/10 1940
15/7 1944
21/41946

12/111939
13/111939
16/111944
21/3 1943

14/12 1941
9/12 1941

20/4 1942

ETTERLYSNING

1964

4/11943

1/9 1944

5/7 1941

-7-

Fanny
Bastø
Gimle
Vaterland

Kong Bjørn
Blåmannen
Vaaland

Gudveig
Tempo
Telnes

Bjørnungen
Hodnaberg
Vamsø

Eystein Orre
Stortind
Buccaner

Bjørkhaug
India

Litiopa
Hallfreid
Lom
Santos
Primulla

Ragni
Strindheim

Glitrefjeld
Manx
Nortind
Frode

Lysefjord
Fingel
Bonde

Bjørkhaug
Breiviken
Nidarland
Duoro

Inger Elisabeth
Santa

Forslist 10/7 1945
10/7 1945
4/12 1939
Feb, 1944

28/5 1940
19/11942
25/11940

3/2 1940

Jan.1940
6/10 1941
21/2 1946
25/5 1940
11/4 1944
1/111944
4/11942

16/7 1943
10/9 1943

22/10 1943
31/10 1943
2/12 1943

3/12 1939
15/12 1939
15/12 1939
16/12 1939

9/11940
26/11943
11/4 1943
1/41943
5/5 1943
5/5 1943

16/7 1943
7/7 1943

9/111942
9/5 1942

15/9 1942
13/10 1942
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Hai Hing
Gunda
Athene
Hero
Prins Harald

Lystad
Wilford
Bris
Maira
Belize
William Hansen

Innerøy
Torungen
Svenør

Nordvangen
O.A.Knudsen

Risøy
Barbro
Erviken
Svint
Rask

Roy
Victo

Hai Tung
Halldor

Hydra II
Ketty Brøvig

Forlist 4/111942
19/111942

10/6 1942
5/7 1942

20/111942

7/6 1942
20/41942
17/6 1942
21/11942
21/11942
22/11942
22/2 1942
27/3 1942
20/2 1942

5/3 1942
20/3 1942
19/9 1941

16/10 1941
10/7 1941
19/9 1941

12/10 1941
8/111941
7/12 1941

16/12 1941
12/12 1941

4/3 1941

Samlanes

Vestpasian
Eli
Skrim

Nyland
Landego
Krosdøl

Hardhaugen
Nygrunn
Steiner
Pasvik
Selma
Morild

Borgny
Ingøy
Bravore

Ragni
Havda

Borgå
Norland

Barøy
Vestri

Nordnorge
Draugen
Ransæter
Sørland
Narvik

i . i

Forlist 13/31941
" 24/11941
" 10/91940
" 6/121940

6/12 1940
" 11/71942
" 20/41944

1/12 1942
" 19/41945
" 13/51945

14/4 1943
" 1/31942
" 1/31942
" 4/101941

30/11942
" 22/41940
" 15/121939

9/12 1939
15/4 1943

" 19/101942
" 12/91941

4/12 1941
" 24/31944

15/7 1940
" 17/71943
" 9/41940

22/3 1944
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Gratis frakt ved bestilling av varer for over 250 kroner.

Linjefartens
minnealbum
Før kr. 399,-

Vbrmedal I Forlag Mobil: 95 94 94 96
Ml \ j E-post: vormedal@vormedalforlag.no

* www.vormedalforlag.no

Bøker på tilbud!

Boka (359 sider) er skrevet av tidligere sjømann Tor Sæther,
også kjent under pseudonymet Alexander Brenning.

Tilbakemelding på boken fra tidligere sjømann
For ei kjekke bok!!!!!!!!! Har virkelig koset meg med den.

Norsk skipskalender 2013
12 flotte bilder av gamle handelsskip.
Kalenderen måler 32x40 cm.

Du kan bla i kalenderen ved å gå inn
på forlagets hjemmeside
www.vormedalforlag.no

Jon Michelet

69

Anbefales

Svancoi O J

pa det van.

pr*T En ramsalt roman fra sjømannslivet
yT på 1960- og 1970- tallet.
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