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Livlig virksomhet ved UMOE Haugesund. Foto Stein Erik Dagsland.
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Forsiden:
Livlig virksomhet ved UMOE Haugesund i mai 1999
fotografert av Stein Erik Dagsland.
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Kjære leser,
Det skal en god del til for å kunne
gi ut et blad som SKIPET, som helt
og holdent bygger på fritid og
ulønnede bidrag. Det krever en
förening som utgiver, det krever
skriveføre bidragsytere og først og
fremst krever det interesserte
medlemmer.
Vi er så heldige å ha alle disse tre
ingredienser i så stort monn at
föreningen går inn i sitt 27. år og at
dette er bladets 91. utgave.
De av medlemmene som har fulgt
oss over tid, vil se at utviklingen har
vært preget av mange og små skritt
fremfor store sprang og visjonen
Enhver förening blir så stor og så
aktiv som medlemmene gjør den.
Vi kan glede oss over god tilgang
på medlemmer og også god til
strømning av redaksjonelle bidrag.
Produksjonen av bladet er likefullt
avhengig av en håndfull ildsjeler, og
når enkelte - som redaktøren - har
andre arbeidsoppgåver, blir produk
sjonen iblant beklageligvis for
skjøvet. Dette nummer er således
en måned forsinket, noe vi ber om
medlemmenes förståelse for.
Seiv om interessen blant med
lemmene spriker fra seil skuter til
hurtigbåter, håper jeg at de fleste
finner noe av interesse hver gang.

Om
TiLTREKNiNG
på fotografene
som gjør
at
vi det
nokerenmotivets
gang bringer
et Bergensmotiv
skal eller
være tilfeldigheter
usagt. Men dette
bildet
kommer fra Harald Heide i Tromsø og viser Vestlandets hovedstad en gang på 30tallet, med livlig virksomhet rundt Vågen.
Det er trolig slepebåten Jarlen med Nordentjeldskes farger som kommer
dampende utover, mens Bergenskes og Vesteraalskes godsruteskip ekspederer ved
Festningskaien aktenfor hurtigruteskipet Prinsesse Ragnhild. Det synes å være
Richard With fra Vesteraalske som ligger i Bradbenkhopen, og innover Tyske
bryggen og Torgutstikkeren vil en finne den vanlige samling av kystruteskip og
lokalbåter. På Strandsiden ligger en enslig HSD-båt i selskap med de uunngåelige
kullprammene, mens en Bergenske-båt ligger i boie (som det heter på bergensk)
og en Nordenfjeldske-båt laster ved indre Toldbodkai. Skipet til til høyre er trolig
Wilson-linjens skip som ekspederes ved Ole R Olsen på Toldbodkaien. Ellers
flakeskuter, motorbåter og færinger som setter særpreg på havnen.
Bildet under, fra Oddvar Pettersens samling, viser Florø Sildoljefabrikk anno
1951, med en ukjent båt langs kai. Hvilken båt kan dette være? Er det Vesten
fjeldskes Ruteselskaps Verma eller Vengal Hva tror leserne?

Dag Bakka Jr
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Kristiansand havn settfra Bellevue mot slutten av 30-tallet. Ved Kristiansands Mek Verksted ligger Gerrards Songdal i selskap med
noen av Rosshavets hvalbåter Kristiansands Dampskibsselskabs rutedamper Jylland ved Toldbodbryggen.
Foto E B Oppi, utlåntfra Odd Birkeland

Gjennom
nesten midten
60 år var
en bygget
velkjentopp
enhet
norskeogrederiflora.
Rederiet
ble startetpå
avGerrards
30-tallet rederi
og ble iiKristiansand
etterkrigstiden
medi den
tankskip
tramptonnasje.
På
60-tallet satset rederiet i stor grad på kjøp av second-hand-tonnasje og drev en variert virksomhet. Etter
omlegging mot bulk- og tank, supplert av innbefraktet tonnasje og andeler i offshore, kom Gerrard i første
omgang til å klare seg godt gjennom shipping-krisen på 70-tallet. Store kontraheringer av tank- og
kombasjonsskip ved Uddevallavarvetførte til at rederiet måtte avhende sine skip i 1986/87. En ny start sistpå
80-tallet basert på kommandittselskaper ble avsluttet ved salg til Ugland Brothers i 1992.
Familien Gerrard
Slekten Gerrard var egentlig av fransk
opprinnelse, kommet til byen rundt
1801 via England og Russland. Det var
John Gerrard som var født i England,
men vokste opp i Archangelsk og kom
til Kristiansand som premierløytnant på
et russisk krigsskip. Elan likte seg så
godt på Sørlandet at han etter endt
tjenestetid slo seg ned her, giftet seg og
fikk sin første sønn i 1806, Ole Johan
Gerrard.
Ole Johan kom med årene til å drive
bondehandel, syslet med trelast og
rederi i Markensgate. Han var gift med
Kathrine Langfeldt, og deres sønn,
Johan Nicolai Gerrard (1846-1919)
gikk til sjøs. I 1866 gav han støtet til
2

oppretteisen av S O Strays rederi, da
han overtalte sin svigerfar Sven Olaus
Stray til å kjøpe barken Veritas. Johan
Nicolai seilte som fører av skipet i flere
år, mens svigerfaren satt hjemme som
korresponderende reder.
Som mange skipsførere av sin
generasjon etablerte Johan Nicolai
Gerrard seg på land i 1881 og kjøpte
varebeholdningen til skipshandlerfirmaet Torjusen &Co og overtok
lokalene i Vestre Strandgate. Dette ble
begynnelsen til firmaet I Gerrard, som
ble utviklet fra skipshandel til
grossistforretning. Han beholdt et bein
i skipsfarten, som hovedreder for bark
Runer og skonnertene Susanne og
Azina, senere også dampskipet Germa.

Til sin svoger Markus Fredrik Stray,
som førte S O Stray &Co videre, hadde
han et nært tillitsforhold.
Johan Nicolai hadde flere sønner,
Sven født i 1868 og deretter Johan,
Einar og Karl i 1886. De kom alle til å
arbeide i firmaet, men Einar (født 1875)
gikk så til sjøs, tok siden Sem land
bruksskole og drev som gårdbruker på
Homme i Hægeland noen år, før han
gikk til sjøs igjen og ble skipsfører i
1903. Han kom inn i rederiet S O Stray
og ble i 1917 stasjonert i Cardiff som
inspektør for rederiert, etterhvert også
leder av firmaets meglerkontor der. Fra
1921 var han tilbake i rederiet i
Kristiansand, hvor han fra 1923 var
med i avviklingen og likvidasjonen av

storrederiet. Etter å ha vært med
Marcus Chr Stray i stiftelsen av AS
Anatina i 1927, slo han seg høsten 1929
sammen med svogeren Hans Ivar
Ramsland (født 1877) om kjøp av ds
Skjoldheim (3.975 tdw). Skipet ble mye
drevet i trelastfarten fra Hvitehavet, og
lå gjerne i opplag i Kristiansand hver
vinter. Etter ti års virksomhet ble
disponeringen av AS Skjoldheim i 1939
overdratt til Einar Rasmussen.

IynSMJUp 1

Johan Gerrard
Det skulle bli neste generasjon som
førte skipsfarten videre, i form av Johan
Christian Gerrard født 26. januar 1901
i Skien, sønn av grosserer Johan
Gerrrard. Om han var født i Grenland,
kom han snart til Kristiansand, hvor han
tok handelsskole 1918 og gikk deretter
videre til bankpraksis i inn- og utland.
Dette var dramatiske år, med jobbetid
og pengeflom som slo om til dypeste
depresjon i 1921. Johan Gerrard Jr, som
han kalte seg inntil farens død i 1942,
ble i 1924 ansatt i familiefirmaet i I
Gerrard, som på denne tid ble ledet av
faren og onklene Sven og Karl. Han
ble medinnehaver 1931.
At Johan Gerrard Jr i disse årene var
opptatt av grossistforretning og skips
handel må ha vært like bra. Skipsfarten
led under langvarig depresjon, og
Sørlandet hadde forlengst mistet sitt
hegemoni i norsk skipsfart. Til gjen
gjeld hadde flere lokale skipsfartsfolk
grepet mulighetene til å komme med i
tankfart, først og fremst ved kjøp av
gamle damptankere med 10 års certe
parti fra oljeselskapet Anglo-Saxon
Petroleum Co Ltd. Dette hadde gitt en
livsinjeksjon i rederinæringen på Sør
landet, hvor Kristiansand var den eneste
by som klarte å beholde en noenlunde
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Svenske Mongolia på 3140 tdw ble kjøpt til Kristiansand i 1927 ogfikk navnet Songdal.
Den ble Gerrards første skip i 1935. Foto fra Båtologen

sammensatt rederi struktur av betyd
ning. Det omfattet gamle rederier som
H E Hansen-Tangen og O A T Skjelbred
som hadde satset på tank, mens Mathias
Hansen, Ingvald Bjørneboe og A I
Langfeldt holdt seg til tørrlast. På 20tallet var det kommet til noen små
rederier i vaken av S O Stray & Co, som
T Isaksen, M Chr Stray og Einar
Gerrard. En viss nystarting på 30-tallet
hadde sett redere som Jørgen Bang og
Einar Rasmussen satse på tank, mens
Herlof Andersen og Erling Hansen
måtte nøye seg med rimelige second
hand trampskip. I denne utviklingen
finner vi også Johan Gerrard jr.

Gerrards rederi
Den 28. juni 1935 bleSkibsAS Songdal
stiftet i Kristiansand, med adresse i
Vestre Strandgate 30, samme som gros
sistfirmaet, med Johan Gerrard jr som
disponent. Aksjekapitalen var på
140.000 kroner å 140 aksjer pålydende
1.000 kroner.
Med denne egenkapital kunne
Gerrard finansiere kjøpet av damp
skipet Songdal på 3140 tdw fra AS
Songvaar, disponent av Tønnes Isaksen.
Skipet ble betalt med GBP 11.250,
225.000 kroner, hvorav rundt 160.000
kroner ble skaffet til veie ved pantelån
og resten dekket av egenkapital. Det
ble overtatt rundt månedsskiftet juni/juli
1935 og fortsatte under samme navn.
Tønnes Isaksen (1875-1955) var født i
Høvåg og kom som ung mann på
kontoret i Stray-rederiet og på butikken

hos I Gerrard. Siden gikk han til sjøs
og seilte hele sin karriere hos S O Stray
& Co. I 1914 fikk han tilbud om å
begynne på rederikontoret, hvor han
etterhvert avanserte til direktør. Da S
O Stray & Co ble avviklet midt på 20tallet startet Isaksen sitt eget rederi, AS
Songvaar i april 1926, og kjøpte 1800tonneren Spes fra Strays konkursbo,
året etter også 3140-tonneren Mongolia
fra Svenska Lloyd. Isaksen betalte
410.000 kroner for skipet, som var
bygget på Lindholmen i 1917. Rederi
virksomheten gikk imidlertid tungt; AS
Songvaar sees å ha gått med under
skudd de fleste år fra 1930. Da skipet
ble solgt i 1935 førte det med seg et
bokføringsmessig tap på 151.402 kr.
Isaksen fortsatte imidlertid rederiet
med Spes, inntil den ble solgt til
Haugesund i 1951. Ved hans død fire
år senere ble disponeringen overført til
Einar Rasmussen.
Den enes tap kan bli en annens gevinst.
Med rederens slektning Olaf Johan
Gerrard (født 1878) som fører kom
Songdal inn i europeisk og trans
atlantisk fart. Som rådgiver kunne den
nybakte rederen støtte seg til sin onkel
Einar Gerrard, som jo både var gammel
skipsfører og som også drev den noe
større Skjoldheim i samme fart.
Johan Gerrard kunne glede seg over
bedre tider. Fra 1935 tok fraktene seg
opp gjennom 1936 og spisset seg til en
ordentlig boom i 1937 - det eneste gode
år for trampskip på 30-tallet. Dette førte
til et oppsving i aktivitet, hvor flere
3
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Med kjøpet av Germa på 7.750 tdw i 1937 tok Gerrard skrittet over i stor trampfart. Her ligger skipet i Rotterdam etter krigen, med
befraktermerke i skorsteinen. Foto HA van Oudgaarden via Odd Birkeland

redere prøvde å skaffe seg større
tonnasje. Satsningen gikk bra. Aret
1936 kom ut med overskudd, det
følgende året ble riktig bra med 15
prosent utbytte, og ved utgangen av
1938 var gjelden nedbetalt til 107.530
kroner.
Med blod på tann fra Songdal gikk
Gerrard i markedet etter et større
trampskip og tegnet i april/mai 1937
Salgsform for kjøp av det britiske
dampskipet Adderstone på 7.750 tdw.
Det ble betalt med GBP 51.750 - til
svarende 1.025.000 kroner - og overtatt
rundt 25 mai. Kapitalen var brakt til
veie i Skipsaksjeselskapet Germa,
stiftet 22. juni med en kapital på
450.000 kroner. Mens Songdal
selskapet i hovedsak var eiet av Gerrard
og hans nærmeste familie, hadde
Germa aksjonærer fra en videre krets,
med kontorsjef John Ropstad, advokat
A L Gullestad og disponent Ame Bulie
som representantskap. Av de 450
aksjene, var 153 eiet gjennom Skibs AS
Songdal.
Det nye skipet fikk navnet Germa
etter farfar Johan Nicolai Gerrards
gamle dampskip og kom i fart utpå
sommeren 1937, med Olaf Johan
Gerrard som fører. Det er vanskelig å
se hvordan skipet ble finansiert, med
aksjekapital på 450.000 og pantelån på
371.600 ved utgangen av 1937.
Rederiet må i tillegg ha hatt en kreditt
på rundt 250.000 for å få betalt skipet.
Germa hørte til de mange standardskip
av A-serien bygget under og etter Første
verdenskrig, med lengde på 400 fot.
Den var levert fra Harland & Wolff i
4

1920 til linjerederiet Lamport & Holt
som Boswell, opprinnelig som
turbinskip. Etter at det ble solgt som
Adderstone i 1934 ble turbinene byttet
ut med dobbel compound dampmaskin
og lavtrykksturbin. Skipet hadde
således et relativt moderne og
økonomisk maskineri.
Det viste seg snart at Germa opp
nådde vesentlig bedre resultater enn den
mindre Songdal, til tross for høyere
driftsutgifter, og det minste skipet ble
da også avhendet i juni 1939, til finske
kjøpere.
Som reder møtte Johan Gerrard krigen
med ett skip, Germa som kom til å seile
i Nortraships flåte; det meste av tiden
under Olaf Johan Gerrard.
I april 1942 befant skipet seg i Det
indiske hav og lå i Madras da japanske
fly gikk til angrep. Av frykt for japansk
invasjonsforsøk ble skipet klargjort som
blokkskip, at det skulle senkes i
havneinnløpet. Dette ble det intet av,
heldigvis, og Germa seilte videre i
dramatiske krigseventyr. Kaptein Olaf
Johan Gerrard ble stående ombord
under hele krigen, med unntak av tre
måneders ferie og tre måneders
sykepermisjon. Han gikk i land for godt
i 1948.

Gjenreisning
Som de øvrige Nortraship-skip ble
Germa formelt tilbakeført til rederiet 1.
oktober 1945, seiv om det fortsatte å
seile på T/C til Norges Skipsfartsstyre
under UMA-perioden de følgende seks
måneder. Rederen seiv var nå innstilt

på å komme med i tankfart, som jo
hadde vist vesentlig bedre lønnsomhet
enn tørrlast, og allerede i januar 1946
ble en kanadiskbygget damptanker på
10.000 tdw innkjøpt.
Det var Willowdale Park, fullført i
1944 av Park-serien, egentlig vanlige
Empire-tørrlastskip som ble tilpasset
tankfart med langskipsskott, rør
ledninger og pumperom. Maskin
rommet med en oljefyrt triple
ekspansjon dampmaskin var midtskips,
og typen var på mange måter en slags
midlertidig tanktonnasje. Til gjengjeld
var prisen moderat i forhold til ny
bygninger, 600.000 kanadiske dollar,
tilsvarende 2.7 millioner kroner. Skipet
var ett av ni slike skip som ble innkjøpt
til Norge, hvor meglerfirmaet Johan G
Olsen i Kristiansand medvirket til de
fleste av kjøpene.
Tankskipet fikk navnet Georgia og
fortsatte derved navnelinjen med Ge-.
Det ble et sameie mellom selskapene
Germa og Songdal, eiet med 50 prosent
hver. Etter en tid i løsfart ble Georgia
sluttet for 3 år til Standard Vacuum for
den gode rate USD 2.60 med levering i
mai 1947. Derved ble rederiet sikret
gode inntekter de nærmeste år.
Johan Gerrard kom etter krigen til å
engasjere seg i samfunnsnyttig virk
somhet. Allerede i 1946 ble han valgt
til Christianssands Rederforenings
representant i byens handelskammer,
og året etter avløste han William DahlHansen som formann i Reder
foreningen. Etter tre år lot overlot han
vervet til Jørgen Bang. Han kom på
denne tiden inn i Hovedstyret i Norges

Rederforbund og ble senere også
medlem i Centralstyret. På det lokale
plan ble han valgt til styremedlem i
Kristiansands Mek Verksted og i
Redernes Skibskredittforening som
holdt til i byen, foruten formann i
Havnestyret. På 50-tallet møtte han
endog som vararepresentant på
Stortinget, valgt for Høyre i Vest-Agder.
Han var heller ikke redd for å stå frem
offentlig, så som da han i 1956 spilte
rollen som skipsreder i filmen «Over
alle hav».
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I nære farvann
Gerrards engasjement i Kristiansands
Mek Verksted, som like før krigen
gjennomgikk en betydelig moder
nisering, resulterte i flere bedding
tørnkontrakter, altså opsjoner for
bygging av skip så snart forholdene ble
normale. Høsten 1946 tegnet M Chr
Stray og Johan Gerrard kontrakter for
bygging av hvert sitt bulk/trelastskip på
3800 tdw, men det skulle enda gå 5-6
år før skipene ble levert.
Interessen for verft og havn førte
også til at Johan Gerrard like etter
krigen gikk inn i Sørlandets Slepe
båtkompani AS, i kortform benevnt
Sørslep. Selskapet anskaffet to fartøyer,
Sørslep Ipå 113 brt og Sørslep II på 37
brt, førstnevnte med tysk fortid som
Lofjord, bygget på Kristiansands Mek
Verksted i 1943. Disponent for sel
skapet var E Lauritzen, med Johan
Gerrard som styreformann og A L
Gullestad og Birger Torsøe som styre
medlemmer.
Seiv om det ble utført endel lengre
slep, så som henting av to lektere fra
Liverpool til Haugesund i august 1948,
gikk det dårlig med selskapet. Sørslep

Damptanker Georgia ankommer Rosenberg i Stavangerfor ombygging, november 1954.
Foto via Odd Birkeland

/ble solgt til Polen i desember 1949,
mens Sørslep II gikk til Ludvig
Fladmark i Ålesund og fikk navnet
Basken. I mars 1950 ble det besluttet å
oppløse selskapet, men vedtaket ble
senere omgjort, og i august 1951 ble
Johan Gerrard anmeldt til firmaregisteret som enestyre, med prokura
tildelt Birger Torsøe. Selskapet hadde
da en kapital på 255.000 kroner.
I januar 1952 gikk selskapet til kjøp
av lastebåten Bjørnhaug som lå opplagt
i Kristiansand. Denne båten, på 950
tdw, var en ombygd landgangsbåt som
hadde kommet inn til Kristiansand med
nødseil 2. september 1950 etter maskinhavari på reise Blyth-Vänersborg med
koks. Den tilhørte rederiet A F Bjørnstad &Co i Bota ved Tvedestrand som
imidlertid gikk konkurs, og båten ble
liggende opplagt på havnen.
Etter overtagelse ble maskinene
reparert og skipet satt i fart som Game.

I mai samme år ble også selskapet
omdøpt til Skips-AS Game, men skipet
gav trolig liten glede for eieme da det i
desember samme år ble rapportert
opplagt i Marseille for salg. Game ble
endelig solgt i juni 1954 til italienske
kjøpere for en pris på 320.000 kroner,
Det svake markedet i 1949/50 ble avløst
av en tilstramning høsten 1950 og noen
gode år i 1951/52. På denne tid kom
Johan Gerrard til å overta bestyrelsen
av enda et lokalt rederi, nemlig Skips
AS Karin. Dette selskapet var i mai
1946 overtatt av shipping-mannen
Thorvald Schjølberg Knudsen fra
disponentfirmaet Boe & Pedersen og
overført fra Oslo til Kristiansand. Sel
skapet eide tankskipet Bertin på 500
tdw, bygget på Glommens Mek
Verksted i 1940 og under krigen i tysk
tjeneste som vanntanker. Schjølberg
Knudsen startet i 1947 også Skips-AS

i

Game på 950 tdw
var en ombygget
landgangsbåt som
ble overtatt av
Sørlandets Slepebåt
kompani i 1952.
Foto via Odd
Birkeland
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Germa levert i juli 1952 fra KMV var rederiets første nybygning. Skyfotos

Bertrix som anskaffet to landgangsbåter
som ble bygget om på Mandal Slip &
Mek Verksted til lastebåtene Bertrand
og Bertrix i 1948/49. Med en tonnasje
på 380 tdw var de lange og smale, ut
styrt med to 12-sylindrete Davey Pax
man-motorer; ikke nettopp de enkleste
og mest rasjonelle lastebåten
I november 1949 ble selskapet Bertrix
fusjonert med Skips-AS Karin som
derved fikk aksjekapitalen øket fra
135.000 til 435.000 kroner. I januar
1950 startet rederiet opp med gods
rutefart mellom Bergen-Kristiansand
og Danmark med de to LCT’ene.
Rederen besluttet å satse på tørr
lastskipene og solgte derfor tankskipet
Bertin i desember 1950 til Holmen &
Vaboen, Kristiansand. Salget innbrakte
850.000 kroner. Kort etter, i tiden 1.20. februar 1951, ble kapitalen i SkipsAS Karin forhøyet fra 435.000 til
700.000 kronem ved nytegning.
Noe av kapitalen ble brukt til å
anskaffe et nytt skip til godsrutefarten,
og valget fait på Hillevaag - landets
eldste skip i utenriksfart. Denne
antikvitet fra 1885 var opprinnelig
bygget som passasjerskipet Capella for
Det Bergenske Dampskibsselskab og
var blitt satt i stand etter krigsforlis i
1940. Skipet var på 820 tdw, med tri
ple-maskineri fra 1919 installert
midtskips. Det var meningen at skipet
skulle få navnet Berttor, men dette sees
ikke registrert.
Det er uklart hvordan Johan Gerrard
kom til å engasjere seg i SchjølbergKnudsens rederivirksomhet, men det
bærer preg av å ha vært som en hjelp
ende hånd i økonomisk forstand. I juli
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1951 ble gamle Hillevaag overtatt av
Skibs-AS Songdal, men gikk videre til
opphugging i Belgia allerede i januar
1952.
De to tidligere landgangsbåtene ble
gående i rutefarten på Danmark, og
våren 1951 ble Bertrand satt inn en
kortrute mellom Kristiansand og Hirts
hals, med to rundturer i uken. Men til
tross for det generelt gode marked i
disse årene havnet de begge i opplag i
Kristiansand fra juli 1952. For å dekke
tåpene ble kapitalen i Skips-AS Karin
nedskrevet fra 700.000 til 360.000
kroner i september 1952, og kort etter
ble Johan Gerrard valgt til disponent og
enestyre i selskapet. Senere på høsten
ble Karin fusjonert med Skibs-AS
Songdal. Båtene ble avhendet så snart
som mulig, Bertrand solgt til Peru i
november 1952, mens Bertrix ble utleid
på bare-boat-basis til en bergensreder i
januar 1953 og forliste kort etter.

Gerrards rederivirksomhet omfatter to
skip i utenriksfart mot slutten av 40tallet. Det var dampskipet Germa på
7.750 tdw som gikk i worldwide
trampfart og damptanker Georgia på
10.000 tdw, som seilte på T/C til
Standard Vacuum. Sistnevnte ble våren
1948 sluttet videre til Anglo-Saxon
Petroleum for fem år fra 1950 og sikret
derved inntekter fremover. Den 30 år
gamle Germa ble solgt i februar 1950
til Japap og innbrakte GBP 62.000
(1.240.000 kroner). Salgsgevinsten
gikk inn i den første av nybygningene
fra KMV som nå begynte å nærme seg.
Johan Gerrard gikk nye veier i
finansieringen, ved at eksterne rederier
ble trukket inn på eiersiden. Det
begynte med samarbeidet med Birger
Torsøe, som solgte dampskipet Betty
(4.050 tdw bygget 1919) fra Torsøes
Rederi AS våren 1951 og investerte i
det første av KMV-skipene. I det neste
skipet ble Jørgensens Rederi AS i
Grimstad trukket inn med 50 prosent
andel.
Det første av KMV-skipene, bygge
nummer 188, gikk prøvetur 14. juli
1952 med navnet Germa. Det var på
3860 tdw, en singledecker med bro
forut og maskineri akter. Av de tre laste
rommene hadde det fremste lukeåpning
på bakken foran broen, mens de to store
rommene var bygget med trunk og store
luker, særlig velegnet for trelast. Skipet
var det andre i en serie på fire, bygget
etter et design av Nils B Pran, hvorav
M Chr Stray fikk to (Aquila 1951 og
Alabama 1955) og Gerrard to. Germa
kom på rundt 5 millioner kroner og ble

Ferm kom til å seile i Grimstad-rederiets Jørgensens farger, herfotografert i Oslo i juni
1954 av Olav Opedal. NSS-Opedalsamlingen
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Motortankeren Gerolda
ble levert i juli 1955 og
ble - som de fleste andre
tankskip av samme
årgang - vellykketfra et
økonomisk synspunkt.
Real Photographs via
Arne Sognnes
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overtatt av et sameie hvor Skibs-AS
Germa eide 3/4, Skibs-AS Songdal 1/
12 og hvor også Torsøes Rederi AS
hadde en andel.
Søsteren, byggenummer 190, ble
levert i juni 1954 med navnet Ferm ,
registrert i Grimstad. Navn og hjemme
havn avspeilte at Jørgensens Rederi AS
eide halvparten av skipet, mens SkibsAS Songdal hadde resten. Dispo
neringen var overlatt til skipsreder Finn
Jørgensen som hadde solgt sine to
tidligere skip, 1100-tonneren Ferm fra
1948 og den tidligere tyske Hesnes på
2065 tdw. Her fikk rederiet egenkapital
til de 4 millioner kroner som halvdelen
av Ferm kom på.
Germa og Ferm ble først og fremst
beskjeftiget i amerikanske farvann,
først flere år på T/C til Paal Wilson &
Co i Bergen med trelast fra Canada til
Europa, deretter til Lunham & Moore i
Montreal og andre befraktere.

og Sagona til Hansen-Tangen i
Kristiansand. Skipet kom på nær 24
millioner kroner. Skips-AS Germa
hadde 6/8 i skipet, mens 1/8 ble eiet av
Torsøes selskap AS Fido og den siste
1/8 av meglerformaet Johan G Olsen.
Damptankeren Georgia, som seilte
for Anglo-Saxon, hadde enda noen
måneder igjen av certepartiet da den i
november 1954 ble dirigert til Rosen
berg Mek Verksted ved Stavanger. I
stedet ble tankskipet Oakley (11.952
tdw), som lå opplagt i Kristiansand,
sluttet inn for 155.000 kroner per
måned for å gå i certepartiet. Derved
kom Oakley til å seile for Gerrard frem
til august 1955, mens Georgia ble
bygget om til tørrlasteskip. Det fikk
nå bygget inn fem lasterom, luker og
rigg, og ble satt i fart igjen 10. februar
1955.

Etter noen vanskelige år for skipsfarten
tok markedet seg opp mot slutten av
1950, løftet av krigen i det fjeme Korea.
«Korea-boomen» i 1951/52 skapte
gode mulighetert, spesielt fordi norske
myndigheter nå gav rederiene mulig
heter for å kontrahere etter to års forbud.
Dette skapte en kontraheringsbølge,
hvor også Gerrard tegnet seg for en
I7.000-tonner ved William Hamilton &
Co Ltd i Port Glasgow forsommeren
1952.
Skipet ble ved kontrahering befraktet
for 5 år til Anglo-Iranian Petroleum Co
(BP) og levert i juli 1955 med navnet
Gerolda. Den endelige tonnasje ble på
17.825 tdw, og skipet ble fulgt av to
søstre, Nordnes til H Kuhnle i Bergen

Ved inngangen til 1956 disponerte
Johan Gerrard tankskipet Gerolda
(17.825 tdw), dampskipet Georgia
(10.700 tdw) og motorskipene Germa
og Ferm (2.860 tdw). I tillegg hadde
rederiet en byggekontrakt ved
Kristiansands Mek Verksted for en
shelterdecker på nær 4.000 tdw.
Markedet strammet seg til igjen i
1955 etter et svakt år, og presset på
ratenivået ble ytterligere oppskrudd da
Suez-kanalen ble stengt under krigen i
Midt-Østen høsten 1956. Det ble en
kort og hektisk boom, før markedet
kulminerte og fait tilbake våren 1957.
Deretter gikk skipsfarten inn i en
langvarige lavkonjunktur som varte like
inn på 60-tallet.

Suez-boomen

Gerrard benyttet høykonjunkturen i
1956 på flere måter. Tankskipet
Gerolda ble sluttet videre fremover, 3
nye år til BP til den gode rate 24 shilling
9 pence (per tonn per måned), noe som
medførte at det ville være beskjeftiget
ut 1963. Gamle Georgia ble solgt i juni
1956 for GBP 415.000 til italienske
kjøpere for levering i februar 1957.
Prisen ble i norsk valuta 8.3 millioner
kroner, noe som var langt mer enn det
hadde kostet ti år tidligere.
Samtidig benyttet rederiet seg av
mulighetene til å bestille en shelter
decker på 5.800 tdw fra tysk verft for
levering i 1958 og til å kontrahere et
malmskip ved KMV for 10-års befrakt
ning. Det ble bestilt fra Kristiansands
Mek Verksted for levering i 1959.
I første omgang ble det imidlertid flere
stykkgodsskip.
En ny forretning i samarbeid med
Birger Torsøe ble innledet i februar
1957 ved kjøpet av 8.000-tonneren
Sunbeam fra Samuelsens Rederi i
Farsund. Dette C-l A-skipet ble betalt
med 9 millioner kroner og overtatt 1.
april av et sameie hvor AS Gerrards
Rederi eide 7/8 og AS Fido resten. Etter
avtalen skulle IS Sunbeam kjøpe ytter
ligere 1/8 hvert år og gradvis overta
skipet. Sunbeam var allerede sluttet til
kanadiske Saguenay Terminals og seilte
i trekantfarten mellom Canada, Europa
og Trinidad helt frem til 1961.
Shelterdeckeren som var bestilt fra
KMV gikk prøvetur 25. juni 1957, døpt
Germont for AS Gerrards Rederi. Den
ble på 3.950 tdw, bygget med to laste
rom og fire luker, med bro og maskineri
akter. Seiv om det ble levert etter at
7

markedet hadde klappet sam-men var
det ingen fare med beskjef-tigelsen,
siden skipet var sluttet for 3 år til
Montreal Shipping Co for skipning av
avispapir fra Botwood på New
foundland til amerikanske østkyst
havner. Navnet Germont var en sam
mentrekning av Ger- med befrakter
navnet.
I en periode kom rederiet nå til å overta
en nybygning nesten hvert eneste år.
Den 10. november 1958 var det
høytidelig levering av Georgia fra
Orenstein-Koppel und Liibecker
Maschinenbau i Liibeck, en velutstyrt
shelterdecker på 5.852 tdw. Den var
bygget for utleie til linjerederier og
således vel utstyrt og rigget, god for 14
knops fart. Den var nummer tre i en
serie på fire søsterskip bygget for norsk
regning i 1957/59; de øvrige var
Lillevann, Rosita og Varild (foruten
etpar som ble kansellert). Georgia var
eiet av AS Gerrards Rederi og ble i
første omgang sluttet til kinesiske
befraktere for 12 måneder. Senere kom
den til å gå flere sesonger for Bristol
City Line mellom Europa og Lakene.
Det siste prosjekt fra kontra
heringsbølgen i 1955/56 var malm
skipet Gerore som ble levert fra
Kristiansands Mek Verksted i
september 1959. Det ble på 10.650 tdw,
bygget spesielt for et 10-års certeparti
til British Iron & Steel Corp for
skipning av jernmalm fra Narvik, NordSverige, Vest-Afrika og Canada til
britiske stålverk. Kontrakten var
opprinnelig på 28 shilling per tdw per
måned, med eskalering som
kompenserte for økte utgifter, og den
ble lenge ansett for å være gunstig for
rederiet. Skipet kom på 14 millioner
kroner og ble eiet 50/50 av AS Gerrards
Rederi og det nystiftede AS Gerrards
Rederi II. Det var ett av fire søsterskip
bygget for norske rederier for samme
befraktningsopplegg, Arabella for M
Chr Stray ved Moss Værft & Dokk,
samt Essex og Farland fra Haugesunds
Mek Verksted - sistnevnte skulle senere
ble overtatt av Gerrard.

Tid for second-hand
De årvisse leveranser ble brutt i 1960,
noe som primært skyldtes konjunk
turene fra 1957 som ikke innbød til
store satsninger. Det ble imidlertid
bestilt et skip dette året, et søsterskip
8

Flåten per 1. januar 1960 viserfølgende sammensetning:
navn

tdw

bygget Gerrards
Rederi

mt Gerolda
ms Germa
ms Ferm
ms Germont
ms Georgia
ms Gerore
ms Sunbeam
tt Hunsfos

17.825
3.860
3.860
3.950
5.852
10.650
8.000
16.500

1955
1952
1954
1957
1958
1959
1944
1944

Gerrards
Rederi II

6/8
100%

andre partnere
AS Fido 1/8

50%
100%
100%
50%
5/8
50%

Jørgensens Rederi AS 50%

50%
AS Fido 3/8
Hunsfos Fabrikker 50%

av Germont fra KMV, sannsynligvis en
opsjonskontrakt fra 1956/57 som ble
bekreftet.
Hovedselskapet var nå AS Gerrards
Rederi, det tidligere Skips-AS Germa
som var blitt fusjonert med Skibs AS
Songdal i juli 1956 og deretter hadde
fått en kapital på 1.400.000 kroner. Den
21. mars 1959 var også AS Gerrards
Rederi II ble etablert med en kapital på
280.000 kroner. 1 1962 ble den utvidet
til 4 millioner ved nytegning til pari
kurs. Etterhvert kom disse to rederiene
til å eie skipene med halvparten hver.
Representantskapene var i hovedsak
like og bestod rundt 1960 av hr. adv A
L Gullestad, skipsreder Yngvar
Hansen-Tangen og kjøpmennene John
Ropstad og Einar Torjesen. De to
sistnevnte ble på 60-tallet avløst av siv
ingeniør Aasmund L Vinje og direktør
Erling Strøm-Olsen.

I denne situasjonen gikk Gerrard sin
egen vei. 60-tallet ble først og fremst
en tid for kjøp av second-hand tonnasje,
og ikke mindre enn ti skip ble kjøpt
brukte mellom 1959 og 1969. Samtidig
ble de eldre og minste skipene
avhendet, mens rederiet prøvde å finne
lønnsomme prosjekter innen større
tonnasjegrupper.

Denne friske kjøpsaktiviteten hadde tatt
til høsten 1959 da Gerrard i samarbeid
med AS Hunsfos Fabrikker kjøpte den
aldrende T-2 tankeren Rogue River fra
BP for å bruke skipet til kraftforsyning
til fabrikken etter en ualminnelig tørr
sommer. Denne høsten ble det sluttet
inn en rekke turbo-elektriske T-2
tankskip til norske kommuner og
industriselskap, og Johan Gerrard var
med i denne bølgen.
Rogue River ble kjøpt i november
1959 for GBP 92.500 og fikk navnet
Hunsfos, men da det omsider begynte
å regne ble skipet sluttet for kraft
forsyning i Stenungsund. Etter fullført
oppdrag i mars/april kom skipet hjem
for opplag i Høllen like vest for

Markedsforholdene for skipsfarten fra
1957 og utover stilte rederiene ien ny
situasjon. Det over overflod av
tonnasje, skip lå i opplag, spesielt eldre
og arbeidskrevende, og skipsverdiene
var lave.

Shelterdeckeren Georgia ble levertfra tysk verft i november 1958. Foto Wolfgang Fuchs
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Malmskipet Gerore
ble levert i 1958 på
et 10-års certeparti
til BISCO. Skyfotos
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Kristiansand. Mens det lå her ble det
solgt til Magnus Konow & Co i Oslo
for GBP 95.000 og slept til Oslo. Som
Apache lå skipet vinteren 1960/61 som
strømforsyning i Sandnes og ble
deretter bygget om til bulk carrier.
Med utviklingen i kostnadene under
norsk flagg ble det i stigende grad klart
at mindre skip hadde vanskelig for å
oppnå rimelig lønnsomhet, og fra 1961
begynte rederiet å seige ut sine mindre
enheter.
Det begynte med at C-1 A-skipet Sun
beam 2. januar 1961 ble overført til
Interessentskapet Sunbeam ved Birger
Torsøe. Torsøes selskap AS Fido hadde
på dette tidspunkt overtatt 4/8 i skipet,
og nå ble ytterligere en del av Gerrards
Rederis andel solgt, slik at rederiet ble
stående igjen med 22.5 prosent i
Interessentskapet. Skipet skulle imid
lertid senere komme tilbake i rederiets
fold.
På samme tid ble Germa fra 1952
solgt for 3.6 millioner kroner og levert
i januar 1961 til H Gjerpen & Co i Oslo.
I stedet ble en gresk shelterdecker på
12.660 tdw innkjøpt i april, Marina av
Itaca, som ved levering fikk navnet
Gerina. Den var bygget i Taranto i
1959 og ble vesentlig drevet på T/C til
linjerederier.

_”j ~

~r-; r?-

Torkildsens Rederi i Trondheim for 5.9
millioner kroner. Salget kan sees i
sammenheng med overtagelse av et
søsterskip fra KMV i mai 1962, nye
Germa som kom på 8 millioner og som
ble sluttet for fire år til Montmorency i
Montreal for papirskipninger fra
Canada til USA, fulgt av tre år til Price
Shipping Ltd i samme trade.
Noen måneder senere kom en ny
Georgia inn i flåten, da svenske Carina
ble overtatt i august 1962 for GBP
575.000. Den var en shelterdecker på
12.782 tdw, bygget i 1958 i Split med
bro midtskips og maskineriet akter, og
ble mye sluttet til Saguenay. Årets siste
handel var kjøpet av linjeskipet
Borgholt i desember 1962 for 3.140.000
kroner. Det var på 9.300 tdw, bygget
på Kockums i 1948 for Ivarans Rederi,
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°g ble tatt tilbake på 12 måneders T/C
ved salget- Skipet beholdt av denne
grunn døpenavnet og ble solgt videre
td Hellas allerede i mars 1964 med en
gevinst på 940.000 kroner,
o Etter denne kraftanstrengelsen ble
flåten utvidet med beskjedne ett skip i
1963 > nemlig malmskipet Farland på
10-450 tdw som ble kJØPt i aPrd for 15
millioner kroner, inklusive resten av
certepartiet frem til 1970. Den var i
hovedsak søsterskip av Gerore og seilte
1 samme fart, bygget i 1959 på Hauge
sunds Mek Verksted, men skilte seg ved
aba Götaverken hovedmaskin i mot
setning til Gerore's to Mirrleesmaskiner
gearet til en propell. Nyanskaffelsen
bkk navnet Gerland.
Etter ti års samarbeid om Ferm fra
1954 ønsket Jørgensens Rederi AS i

Shelterdeckeren Gerina ble innkjøpt fra Hellas i april 1961. Foto via Odd Birkeland
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Året 1962 ble aktivt, med ikke mindre
enn fem transaksjonen
Den fire år gamle shelterdeckeren
Georgia (5.852 tdw) ble solgt til tyske
kjøpere i januar 1962. Samtidig ble
også Germont på 3.950 tdw solgt til

•-. - •." :

m

ifnä**,

mn

\
11 •
*
\

a a

~Jh /

. L*1**- Mi r- 1
Pnii
vi V/
*

'.STI fpf»

0. i.-.
* t ;.

9

fraktmarkedet gjorde det mulig å tjene
penger både på drift og salg.
Mens mange sørlandsrederier hadde et
nært forhold til skipsmeglerfirmaet
Johan G Olsen i Kristiansand ser det ut
til at Johan Gerrard hadde kanaler til
Bere meglere, både R S Platou, Feam
ley & Egers Befragtningsforretning,
Chrisholm og andre. Slutningene til
Saguenay var trolig jort gjennom Johan
G Olsen..
Ved inngangen til 1966 talte flåten
seks skip, hvorav fire stykkgodsskip og
to malmskip. I løpet av de neste fem år
ble samtlige solgt, samtidig som fire
skip ble kjøpt brukte og fire levert som
nybygninger.
Johan Gerrard gikk inn for noe nytt
og annledes da han i oktober 1965
undertegnet kontrakten på kjøp av bulk
skipet Orm Jarl på 25.100 tdw. Skipet
var fire år gammelt, levert fra Kockums
i 1961 og ble kjøpt fra Nordenfjeldske
for 20 millioner kroner. I januar ble det
sluttet til bergens-selskapet Star Bulk
Shipping for 2 år til 17.500 kroner per
dag og fikk derfor navnet Star Geranta
ved overtagelse i Japan 16. februar
1966. Dette store og moderne bulk
skipet innvarslet en ny tid; de store skip
og den moderne skips-fart med lange
reiser og få havneopphold.
Året etter ble bulkflåten utvidet med
kjøp av Tønsberg-skipet Morgana på
15.250 tdw som for 12.3 millioner ble
overtatt av Gerrards rederier 12. august
1967 og fikk navnet Gernic. Det var
allerede utstyrt med hengedekk for biler
og seilte under en skipningskontrakt til
Volkswagen for biler fra Emden til
USA, men ble sluttet østover med
markedslaster som kull og kom.

il

Det aldrende C-l A-skipet Sunbeam kom tilbake i flåten i 1965 som Germont.
Foto Young & Sawyer

Grimstad å avvikle engasjementet
høsten 1963. Partene kom da til enighet
om at Gerrards Rederi skulle kjøpe
Jørgensens halvdel for 1.750.000 kroner, med oppgjør per 1. januar 1964.
Skipet ble fra denne dato overtatt
driftsmessig av Johan Gerrards rederi,
og navnet ble endret til Gerstad. Kort
etter ble det solgt videre til Finn
Johnsens Rederi i Bergen for 3.7
millioner - altså en liten gevinst for
selger -og ble nå omdøpt Aun. Jørgensen gikk deretter inn som investor
hos Ugland.
Også tankskipet Gerolda ble
avhendet i 1964, da det avsluttet et godt
T/C til BP i januar. Markedsverdien for
halvgamle handy-size tankskip var
moderat, og greske kjøpere betalte GBP
252.500 for skipet - tilsvarende vel 5
millioner kroner. Derved var Gerrard
ute av tank for denne gang.
Den siste transaksjon for et konvensjonelt stykkgodsskip ble gjort
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sommeren 1965, da C-l A-skipet
Sunbeam fant veien tilbake til rederiet,
De utestående 77.5 prosent ble kjøpt av
AS Gerrards Rederi, hvoretter skipet
ble omdøpt Germont. Ved årsskiftet
1966/67 ble det overdratt til IS Germont
for 2 millioner kroner.

Blllk Og tank
Siste halvdel av 60-tallet ble preget av
en rivende teknisk og kommersiell
utvikling for handelsflåten. Kostnads
økningen under norsk flagg gjorde at
eldre og arbeidskrevende skip måtte
selges ut og ble avløst av store og mer
rasjonelle enheter.
Også Gerrards rederi kom til å av
speile denne utviklingen, hvor de kon
vensjonelle stykkgodsskip ble avhendet
til fordel for kjøp av større bulk og
tankskip. Fortsatt skjedde investeringene først og fremst i form av second
hand tonnasje, og det dynamiske
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Bulkskipet Star
Geranta på 25.100
tdw innkjøpt i 1965
var en nyskapning i
flåten. Foto via Odd
Birkeland
10

Med nye bulkskip underveis ble
stykkgodsskipene solgt. Shelter
deckeme Gerina og Georgia ble solgt i
1966 og 1968, mens den lille shelter
deckeren Germa fra 1962 gikk til
Bulgaria i 1969 etter syv års fart på den
amerikanske østkysten. Mer historisk
sus var det likevel over salget av C-l
A-skipet Germont til opphugging på
Taiwan i februar 1969 - som ett av de
siste under norsk flagg.
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Mange mellomstore rederier hadde
nærmest trukket seg ut av tank mot
midten av 60-tallet, både fordi markedet
var svakt og fordi konkurransedyktige
skip -de store enheter - krevde betyde-

lige økonomiske ressursen Krigen i
Midt-Østen i juni 1967 endret situasjonen ved at stengningen av Suezkanalen skapte et livligere tankmarked.
Krigsutbruddet løftet med ett slag
tankmarkedet fra opplagsnivå til gode
tider, og i august 1967 slo Gerrard til
og kjøpte Ditlev-Simonsens motortanker Varenna på 43.095 tdw. Skipet
ble betalt med GBP 1.212.500 (24,25
millioner kroner) basis certepartifritt og
fikk ved overtagelse 4. oktober 1967
navnet Gerina. Det var da sluttet for
tre reiser fra Persiske Gulf til Italia til
den glimrende raten Intascale +50. I
mai 1968 fikk skipet den beste rate som
ble betalt i dette året for en last fra PG,
nemlig IS+67.5%. Mot slutten av året
ble det sluttet på et 6 måneders T/C til
Texaco og seilte inn 10.8 millioner
kroner i driftsoverskudd for 1968.
Gerina ble solgt allerede i juli 1969

Med kjøpet av Gerina (43.095 tdw) i 1967fikk Gerrard sitt come-back i tankfart. W55
Photo Library

til greske kjøpere for USD 2.25
millioner, tilsvarende 16.1 millioner
kroner, og ble levert i Rotterdam 25.
august. Kort etter kjøpte rederiet en
annen Ditlev-Simonsen-tanker, nemlig
Vav på 58.810 tdw fra 1964, som ble
betalt med USD 4.5 millioner (32.2
millioner kroner). Skipet var certepartifritt og ble overtatt prompt, underveis i
Mazambique-kanalen 28. oktober
1969. Under navnet Georgia ble det
drevet i løsfart årene fremover og
utgjorde rederiets bein i tank
Johan Gerrards interesse for Kristiansands Mek Verksted slo i 1967 ut i
kontrahering av to skip.
I det første tilfellet var det verkstedet
som trengte å sikre beskjeftigelse i
vintersesongen 1967/68 og tilbød å

bygge et standardskip av typen 499 bit
shelterdecker. AS Gerrards Rederi
besluttet åla skipet bygge på a meta
basis (til kostpris) for videre salg.
Byggenummer 212 ble levert 11. mai
1968 med navnet Germek og ble samme
dag overdratt til IS Germek til kostpris,
Skipet ble på 2.230 tdw som lukket
shelterdecker og ble den femte og siste
i serien søsterskip fra verftet. Det ble
solgt videre til Angola i august 1970.
I 1967 gikk Gerrard-selskapene
sammen med KMV om byggenummer
213, kontrahert som et LPG-skip på
3.700 kbm. Skipet skulle eies med 1/3
på hver part, men ble i 1968 solgt til
franske interesser, med 1 million i
gevinst til Gerrard-selskapene. Det ble
levert i 1971 under navnet Cabo Tres
Montes, på 3048 tdw. Derved ble det

.X.*

Etter salget av
Gerina kjøpte
Gerrard en
annen DitlevSimonsentanker, Vav på
58.810 tdw, i
oktober 1969
som fikk navnet
Georgia.
Airfoto of
Malacca
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Bulkskipet Gervalla (16.500 tdw) ble levertfra Uddevallavarvet i 1969. Leveransefoto
fra verftet via Arne Sognnes

intet mer av rederiets befatning med
gasstankere.
Gjennom årene bygget Gerrard seks
skip ved verftet. Johan Gerrard sterkt
interessert i driften ved verkstedet og
var styreformann inntil sin død. Han
hadde sin daglige vei til rederikontoret
via verftsområdet og kjente de fleste av
arbeideme ved navn.
Det ble til gjengjeld mer bulk.
I 1968 talte bulkflåten de to malm
skipene på TC til BISCO, Gerore og
Gerland på vel 10.000 tdw, bil/
bulkskipet Gemic på 15.250 tdw og den
store Geranta på 25.100 tdw. Dessuten
hadde rederiet fremdeles sin siste store
shelterdecker, Georgia, igjen. I 1968
begynte en også å slutte inn moderne
utenlandske shelterdeckere på TC,
inntil befraktningen etterhvert gled mer
over til bulkskip.
Ved utgangen av 1967 kontraherte
rederiet et bulkskip på 16.500 tdw fra
Uddevallavarvet, et moderne skip med
10-tonns kraner og utstyrt med vridbar
propell. Det ble levert 21. januar 1969
med navnet Gervalla - en kombinasjon
av rederiets navnelinje med bygge
verftet. Som prøveskip med rasjonali
sert drift kunne det seile med en
besetning på 28 mann, mot 51 som var
den opprinnelige bemanning på 25.000tonneren Geranta/Orm Jarl i 1961.
Gervalla ble i første omgang satt inn
på en fraktkontrakt med jernbane
skinner fra Polen til Brasil.
Mot slutten av 1969 gikk rederiet til sin
største kontrahering noen gang, for to
12

37.000-tonns bulkskip fra Baltic Shipbuilding i Leningrad. Dette var første
gang et norsk rederi kontraherte ved
sovjetisk verft, noe som førte til stor
oppmerksomhet. Skipene var av russisk
design, men fikk mye vestlig utstyr og
ble bygget til Norske Veritas-klasse.
Det første ble levert i februar 1971 som
Gerlin, fulgt av Gerlena i september
samme år. Navnene var dels inspirert
av byggestedet.
Med moderne og rasjonalle bulkskip
underveis, valgte rederiet å avhende de
eldste. De to malmskipene gjorde seg
ferdige med certepartiene til BISCO
høsten 1969. Gerland ble solgt til
Argentina våren 1970, mens Gerore ble
sluttet til Rederi-AB Rex for 2år og
gikk deretter til italienske kjøpere.

Også Gernic, som seilte i bil/bulkfart,
var mindre konkurransedyktig, og da
bildekkene var medtatt, fikk rederiet
kansellert kontrakten med Volkswagen.
Deretter ble skipet solgt til Liberia
kjøpere og levert i Rotterdam i august
1970. Tilsammen innbrakte salget av
de tre eldre bulkskipene USD 4.1
millioner, tilsvarende 29.4 millioner
kroner.
I mai 1970 bestilte Gerrard en
Panmax bulk carrier på 72.500 tdw ved
verftet III Maj i Rijeka for USD
8.945.000, for levering i mai 1973. Det
var beregnet å koste rundt 63 millioner
kroner og var verftets byggenummer
554. Etter at byggingen ble forsinket
med åtte måneder valgte rederiet å
kansellere kontrakten i mars 1972.
Johan Gerrard passerte 70 i januar
1971. Han hadde på det tidspunkt
forlengst overlatt den daglige ledelse til
sin sønn, Johan Nicolay Gerrard, født
1936. Etter shipping-utdanning hjem
me og ute hadde han begynt i rederi
organisasjonen i 1962.1 1968 kom han
i medias rampelys, da han og to
kamerater gjennomførte en skitur over
Grønland i Nansens fotspor. Johan Nic
Gerrard var i det hele et natur- og friluftsmenneske som også skulle få store
oppgåver i shipping. Det var under
hans ledelse at rederiet utviklet tids
befraktningsvirksomheten, satset på
bulk, deretter offshore og så ble sittende
tungt igjen i tank. Etter farens død i
1971 ble Johan Nic Gerrard alene om
rederiledelsen.

Gerlin (37.300 tdw) levert i februar 1971 var detførste norske skip fra sovjetisk verft.
Airfoto ofMalacca
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Fra boom til bunn
Verdenshandel og skipsfart opplevde 25
år med jevn og sterk utvikling etter
krigen. I begynnelsen av 70-tallet var
det tegn til omslag, blant annet ved at
de faste valutarelasjoner gav etter da US
Dollar ble devaluert i 1971. I 1974/75
stagnerte også veksten i verdens
handelen, mens den sterke økning i
oljeprisene førte til nye handels
strømmer. Men skipsfarten opplevde
gode år i 1973, og seiv etter krigs
utbruddet i oktober holdt bulkmarkedet
seg fortsatt sterkt et års tid.
Fra gode tider i begynnelsen av 70tallet gikk skipsfarten krisetid i møte;
en krise som ble desto mer langtrukken
og dyptgående fordi ordrebestanden var
rekordstor idet markedet sviktet. Den
smertefulle prosess å tilpasse flåte til
verdenshandel skulle ta rundt 12 år og
gikk inn i historien som Shippingkrisen.
La oss derfor se nærmere på hvordan
Gerrards rederi stod ved inngangen til
kriseårene, hvilken strategi rederiet
fulgte og hvordan det skulle gå.
Strategi: Rederiet satset på bulk
skipsfart med egne og innbe-fraktede
skip. Tankskipet Georgia viste seg
kostbart i drift og ble solgt våren 1973
for den gode pris av USD 7.425.000.
Likeledes var det minste bulkskipet
Gervalla - som viste seg uforholds
messig dyrt i drift - avhendet i april
1973 for USD 4.250.000. Flåten bestod
da av tre bulkskip på 25-36.000 tdw
som ble supplert med et varierende
antall innbefraktede skip. Rederiet tok
opp fraktkontrakter som ble kombinert
med markedsslutninger. I 1973 hadde
rederiet for eksempel 11 slike skip inne
på lengre certepartier som supplerte de
tre egne skipene, og oppstillingen over
driftsresultatet for årene 1971-75 viser
at innbefraktningen bidrog med
betydelige summer. At det gikk så galt
i 1976 viser til gjengjeld risikoen når
markedsnivået synker under TC-raten.
Mens driften av bulkskip gav et
betydelig kommersielt volum, satset en
fortsatt på å ha flere bein å stå på. Våren
1973 ble det derfor kontrahert et
125.000-tonns tankskip ved Uddevalla
varvet. Det skulle leveres i 1977 og
ble foreløbig ikke befraktet. Totalprisen
ble anslått til vel 150 millioner kroner.
Men i tillegg gikk rederiet inn i
offshore som deltaker i tre større
konstellasjoner, hvorav to var lokalt

initiert. Dette kom tilsammen til å
representere en ansvarskapital på 96
millioner.
Samlet driftsresultatfor Gerrards Rederi og
Gerrards Rederi II, i millioner kroner:
År

Egne
skip

Innbefraktede Salgsskip
gevinst

1971
1972
1973
1974
1975

7.460
8.631
10.498
12.744
7.896

2.718
8.968
4.794
6.562
-7.912

4.106
0
38.461
29.054
88.228

En mer opportunistisk forretning åpnet
seg i januar 1974, da rederiet gjennom
datterselskapet AS Magda kjøpte det
svenske linjeskipet Nippon på 10.660
tdw som lå innesperret i Great Bitter
Lake i Suezkanalen. Skipet var bygget
i 1962 for Svenska Ostasiatiska Kom
paniet og var blitt liggende innestengt i
kanalen ved krigsutbruddet i juni 1967.
Det ble etter en tid overtatt av assuran
dørene, Svenska Ångfartygs Assurans
förening som måtte ta hånd om dette
ørkenskipet. Jan-Erik Dyvi hadde hatt
hånd om skipet en tid i 1970, men
handelen gikk tilbake da skipet ikke
slapp ut. Etter krigen i 1973, da
egypterne slo israelerne tilbake fra
Kanalen, ble det realistisk å forvente
gjenåpning.
Den 25. januar 1974 ble Nippon
formelt overtatt av Gerrard for SEK 2.8
millioner. I april kom det mannskap
ombord som gjennomgikk maskineri og
utstyr, mens lokal arbeidskraft sørget
for rustbanking og maling. I juni ble
navnet offisielt endret til Marit.
Det tok likevel tid å få Kanalen åpnet,
noe som skjedde først i mai 1975.

Gerrard solgte skipet straks til Hellenic
Lines Ltd for USD 3.0 millioner, og
grekerne overtok tok 9. mai 1975 trolig i Bittersjøen. Det ble så ført til
Port Said, hvorfra det gikk for egen
maskin 28. mai for overhaling i Piraeus.
For rederiet gav Suez-eventyret en
gevinst på 6.348.000 kroner.

Tørrlastmarkedet holdt seg sterkt en tid
etter «oljekrisen», og så sent som i april
1974 kjøpte rederiet et second-hand
bulkskip på 33.050 tdw for en meget
sterk pris. Det var Claro av Arendal,
bygget i 1965, som ble kjøpt for USD
8.850.000, overtatt i Rotterdam 7. juni
og omdøpt Germa. Derved talte den
egne flåten fire bulkskip, i tillegg til syv
befraktede. Utpå høsten ble Geranta
solgt, 25.000-tonneren fra 1961, som
ble betalt med gode USD 5.7 millioner,
med TC tilbake, og levert 30.desember
1974.
Dette var et lykkelig grep, seiv om
skipet var solgt med et godt certeparti
tilbake. Nettopp i de dager sviktet også
tørrlastmarkedet og gikk inn i en
langvarig depresjon. Året 1975 gav
svakere resultater, spesielt for bulkskip
innbefraktet til gode rater, og utpå
høsten ble det besluttet å seige de to
37.000-tonneme. «Etter vår mening var
verdiene av bulktonnasjen overvurdert
iforhold til ratenivået og ikke minst sett
i forhold til tankverdiene», skrev
rederen i årsberetningen for 1975.
Hvert av skipene gikk for USD 8.1
millioner kontant; Gerlin ble levert 9.
september i Valletta, mens Gerlena ble
forsinket pga grunnstøtning ved
Grønland og ble først levert etter

Kjøpet av det svenske linjeskipet Nippon som lå innesperret i Suez-kanalen var en av de
mer uvanlige forretninger i norsk shipping. Skipet kom aldri ifartfor Gerrard, men det
bar en tid navnet Marit. Foto via Thor B Melhus
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Georgia levert i 1977 var Gerrards første 127.000-tonnerfra Uddevallavarvet.
Leveransefbto fra verftet.

reparasjon i Rotterdam lille juaften
1975. Derved stod rederiet igjen med
en eneste egen bulkbåt, Germa, mens
også antall innbefraktede skip ble
redusert.
Salget av bulkskipene i 1975 førte til
et flåten svant inn til ett skip. «Denne
reduksjonen har medført problemerfor
personell- og driftssiden i organi
sasjonen. Antall ansatte ombord og på
land måtte dessverre reduseres, noe
som medførte at vi måtte skille lag med
mange fortjente medarbeidere. Dette
har medført omkostninger i form av
oppsigelseshyrer og førtidspensjon
ering. Reduksjonene har generelt ført
til usikkerhet i organisasjonen.», stod
det å lese i årsberetningen for 1975. I
august 1979 ble også det siste
bulkskipet solgt, 33.000-tonneren
Germa.

Offshore
I 1971 hadde Gerrards selskaper formidlet av skipsmeglerfirmaet R S
Platou - tegnet seg for nær 5 prosent
hver i en borerigg kontrahert av Deep
Sea Drilling Co ved Aker, bygge
nummer 695, som også var den første
av typen H-3. Samme år engasjerte
selskapene seg også i NOCO 2 Norwegian Oil Consortium, som senere
utviklet seg til saga peytroleum.
Ett år senere startet selskapene Viking
Offshore AS sammen med megler
firmaet Johan G Olsen og andre lokale
investoren Viking Offshore kom til å
kontrahere to boreriggen Samme
konstellasjon fikk også organisert
Viking Supply Ships AS, hvor
14

selskapene gikk med i første KS som
kontraherte tre supplyskip, og endelig
tegnet Gerrard-selskapene seg for
andeler i ytterligere en rigg til Deep Sea
Drilling Co. Disse investeringene kom
tilsammen til å løpe opp i nær 96
millioner kroner. I tillegg tegnet
rederiet seg som 20 prosent medeier i
flyselskapet Viking Air Transport, opp
rettet i oktober 1975 med en Cessna 414
for bruk til transportoppgaver i
tilknytning til supply-rederiet.
Det vil føre for langt å gå inn i utvik
lingen av de forskjellige selskapene, så
noen stikkord får holde. Offshore
markedet holdt seg sterkt ut 1974, men
ble etterhvert presset av for mange
rigger og supplybåter i Nord-sjøen.
Årene fra 1975 til 1978 ble derfor
vanskelige for den unge off-shore
næring, spesielt for rederier som ikke
hadde sikret langsiktig beskjeftigelse.
Deep Sea Drilling, disponert av
Odfjell Drilling & Consulting Co i
Bergen, fikk sine to rigger sluttet til
henholdsvis Elf og Saga Petroleum,
men natt til 1. mars 1976 havarerte
Deep Sea Driller under dramatiske
omstendigheter ved Fedje, med tap av
seks liv. Seiv om riggen ble berget, ble

den kondemnert, men senere reparert
som Byford Dolphin.
Viking Offshore hadde fra starten
innledet et samarbeid med et ameri
kansk selskap, Dixilyn-Field i Houston,
som skaffet til veie den boretekniske
kompetanse. Den første riggen, Pat
Rutherford Sr, ble bygget ved Beth
lehem Steel av typen KB-110, levert i
desember 1974 til KS Viking Offshore
AS. Den var da sluttet til Texaco for
en to års borekontrakt utenfor Trinidad.
Den neste ble bestilt fra Aker av typen
H-3, levert til KS AS Viking Offshore
II som Haakon Magnus i mai 1975,
sluttet for boring i India. Det tok
imidlertid ikke lang tid før samarbeidet
med amerikaneme begynte å knirke. I
første omgang trakk Dixilyn-Field seg
ut av Haakon Magnus, mens nordmen
nene avstod fra å investere i jack-up
riggen Bob Buschman som først avtalt.
Viking Offshore ble et pengesluk.
Høsten 1978 ble selskapet avviklet og
samarbeidet med amerikaneme oppløst.
Deltakerne i kommandittselskapene
måtte punge ut for å dekke gjelden. Pat
Rutherford Sr ble overtatt av DixilynField, slik den lå i opplag ved Amba,
mens Haakon Magnus ble overtatt av
nytt eierselskap, KS Haakon Magnus
AS etablert 1. desember 1978 som
overtok riggen for restgjelden. Her satt
blant andre Johan Nic Gerrard, Bjame
Skeie og Kristian Siem som styre
medlemmer. Som operasjonsselskap
ble International Rig Operators AS
etablert, med Kristian Siem som leder.
Allerede i oktober 1979 ble riggen solgt
videre til Fred Olsen & Co for USD
32.5 millioner, noe som gav investorene
en rimelig uttelling for innsatsen.
Gerrard og lokale investorer tegnet
seg deretter for 11.9 prosent ienny H
3.2-rigg som ble bestilt av KS Deep Sea
Drilling Co AS fra Aker. Den ble levert
i februar 1983 som Deep Sea Bergen.
Gerrards interesser ble organisert i KS
Gerrard Offshore Co AS med en kapital
på 50 millioner kroner.

Gerrards offshore-andeler
selskap

type

lev

KS Deep Sea Driller Co AS
H-3
2.74
KS Deep Sea Co AS
H-3
7.75
KS Viking Offshore AS
KB-110 12.74
KS AS Viking Offshore II
H-3
5.75
KS Viking Supply Ships AS 3ea
75

navn

andel %

Deep Sea Driller 4.93+4.93
Deep Sea Saga 5.15+5.15
Pat Ruterford Sr 6.65+6.65
Haakon Magnus 8.35+8.35
Ben/Gorm/Leiv Viking 10+10

mill NOK
15.992
19.332
17.994
29.143
13.266

Tilbake til tank
I mars 1973, på et tidspunkt da tank
markedet løftet seg til nye høyder,
kontraherte Gerrard et tankskip på
125.000 tdw ved Uddevallavarvet.
Med levering i 1977 hastet det ikke med
å slutte skipet, noe som skulle vise seg
uheldig. Etter krigen i Midt-Østen i
oktober 1973 skulle det bli umulig å få
tilfredsstillende tidscertepartier i tank.
Byggeprisen kom opp i 153 millioner
kroner, og skipet ble eiet av de to
selskapene med 40 prosent hver, mens
meglerfirmaet R S Platou AS tok 20
prosent. 11. august 1977 gikk skipet
prøvetur som Georgia, målt til 127.006
tdw. Under kaptein Harry Engen gikk
det inn på et 12 mnd TC til Coastal
States.
Samtidig med leveringen, som fant
sted under depresjonens mørkeste år,
kom meldingen om at Gerrard hadde
bestilt et søsterskip fra verftet. I dette
tilfellet strakte verftet seg langt for å få
byggeoppdraget og tilbød en rimelig
pris, mens rederiet fikk et mer avansert
skip bygget til IMOs nye regler om
segregerte ballasttanker og med en
høyere grad av automasjon. Det kunne
således seile med en besetning på 22
mann, mens søsteren måtte ha 27. Alt
dette, sammen med generell velvilje fra
verftet, gjorde at Gerrard satset så sterkt
på tank.
Levering skjedde som Gerina 28.
februar 1980. Tonnasjen var 127.700
tdw, og skipet ble den første tiden drevet
i løsfart. Skipet satte forøvrig punktum
for serien av 12 slike skip fra Udde
vallavarvet til norske rederier.
En tilstramning på markedet i 1979/80
tente på nytt optimismen i shipping, og
mange trodde at krisen var overstått for
denne gang. Derfor ble det inngått en
god del kontrakter for moderne og
avanserte skip på denne tid, blant annet
for et kombinasjonsskip på 54.500 tdw
for Gerrard fra Uddevallavarvet,
kontrahert i desember 1980 til en pris
på SEK 118 millioner. Kursen på USA
var da SEK 4,20 og da den styrket seg
til 4,65 sikret en seg gjennom
valutaterminforretninger gjennom DnC
- uten noen sikringsordninger. USD
kursen fortsatte å stige til rundt SEK
10, noe som gjorde at skipet ble USD
16 millioner dyrere enn beregnet, og
altså kom på USD 44 millioner. Med
navnet Geranta gikk det leveringstur 9.

september 1982, og fant deretter sitt
levebrød i løsfart, midt under shippingkrisens dypeste mørke. Den var det
sjette ien serie på 14 identiske skip til
norsk-relaterte rederier.
Markedet fait sammen fra 1981, og da
det nådde bunnen våren 1983 ble det i
shipping-kretser anslått en overkapasitet for tankskip på 150 millioner
tonn og for tørrlast på 50 millioner.
Problemet for rederiene var ikke bare
lave frakter og inntekter, men også at
skipenes markedsverdi sank langt under
gjelden.
Det var Uddevallavarvet og Den
norske Creditbank som hadde arrangert
finansieringen av rederiets skip. Verftet
var siden 1977 eiet av det ståtlige
holdingselskapet Svenska VarvAB, og
det hadde i mange tilfeller strukket seg
langt med bl a å tegne andeler for åfå i
stand byggeoppdrag. Gerrards Rederi
og Gerrards Rederi II kom etterhvert i
en situasjon hvor rederiene ikke maktet
å dekke sine økonomiske förpliktelser
overfor långiverne, men Svenska Varv
viste i første omgang stor förståelse. I
realiteten kom selskapene under
kreditorenes kontroll.
Verftet skipsandeler ble rundt 1982
samlet i Uddevalla Shipping AB, med
administrasjon i Stockholm. Høsten
1985 hadde selskapet interesser i26

skip, hvorav samtlige var under norsk
kontroll. På dette tidspunkt -da skips
verdiene lå på bunnen - ble det besluttet
å avvikle flåten, og tidligere direktør i
Salén, Gunnar Rosengren, fikk denne
oppgaven. I mellomtiden ble befraktningsselskapet NOR-OBO etablert i
Grimstad på Uglands initiativ for åfå
til en best mulig utnyttelse av OBO
skipene på 54.500 tdw. Her kom
Geranta til å seile sammen med
søstrene.
Det var også høsten 1985 at Gerrard
lyktes å slutte Gerina til Statfjord
Transport som bøyelaster på en 12
måneder kontrakt + 1/1/1 måneds
opsjoner. Skipet var forberedt for
oppgave, og søstrene Polytrader og
Polytraveller hadde siden levering seilt
i samme opplegg. Den nødvendige
tilpasning for baug-lasting skjedde ved
Cityvarvet i Göteborg, og skipet til
trådte certepartiet i oktober 1985.
Så kom året 1986 da Uddevallavarvet
ble nedlagt og Svenska Varv besluttet
å seige ut skipene. Markedsprisene
hadde tatt seg noe opp fra den absolutte
bunn, men var fremdeles svake.
I februar ble både Geranta og Gerina
solgt; OBO-skipet Geranta for USD
10.5 millioner til Sovjet, mens bøye
lasteren gikk til oljeselskapet Shell for
USD 14.5 millioner, med levering etter
fullført certeparti.

OBO-skipet Geranta (54.500 tdw) ble en kostbar historiefor rederiet. Leveringsfoto fra
verftet via Odd Birkeland.
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Tankskipet Gerina
(127.700 tdw) var
ved levering i 1980
forberedt som
bøyelaster og ble i
1985 bygget om for
et certeparti til Shell.
Watenveg Fotos

-1,1?

I denne situasjonen innså ledelsen at
rederiet ville stå tomhendt tilbake så
snart skipene solgt. Sammen med
befraktningssjef Sverre Rottem og
administrasjonssjef Øivind Stærk
opprettet Johan Nicolai Gerrard nå
Gerrard Management Co AS, som
overtok driftsansvaret for skipene fra
det tidligere disponentfirma Johan
Gerrard & Co. Og like viktig, Gerrard
Shipping Co AS ble stiftet som rederi
selskap og fikk overta Gerina på
spesielle betingelser for å drive skipet
videre inntil det skulle leveres til Shell
i april 1987.
Det tredje skipet, Georgia fra 1977,
ble i mai 1986 solgt av Uddevalla
Shipping til svenske Rederi AB
Argonaut og levert i Lisboa 15.
september. Gerrard Shipping Co gjorde
i 1988 opp gjelden i de gamle
selskapene Gerrards Rederi og Gerrards
Rederi II med Riksgåldskontoret og
DnC og kjøpte ut de gamle aksjonærene
til pari kurs. Selskapene ble deretter
fusjonert inn i det nye rederiselskapet.

En ny start
Sommeren 1986 var AS Gerrards
Rederi og AS Gerrards Rederi II i
realiteten konkurs. De finansielle
förpliktelser var vesentlig større enn
verdiene som fremkom ved realisering
av flåten. Skulle rederiet ha noen
fremtid, mente Gerrard, måtte det skje
gjennom nye selskaper og med ny
kapital. Gerrard Shipping Co AS og
Gerrrard Management Co AS var slike
selskaper.
Allerede mens markedet strammet
seg til i 1985/86 hadde Gerrard begynt
å arbeide med et nybygningsprojekt for
16
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et «black product»-tankskip på 83.000
tdw ved verftet III Maj i Rijeka. Pris
og finansieringsbetingelser var
gunstige, tidspunktet var riktig, men en
manglet kapital. Gjennom meglerfirmaet R S Platou ble det trukket inn
investorer som Part Invest AS, Andenæs-gruppen. Investeringsselskapet
Nimbus og AS Hav -de to sistnevnte
med 17 prosent hver. Gerrard Shipping
Co AS hadde også en mindre andel.
Spring Shipping AS ble etablert som
rederiselskap, og kontrakten ble
undertegnet i september 1986 - omtrent
samtidig med at Gerrard mistet sitt siste
Uddevalla-skip.
Med navnet Georgia ble nybygningen overtatt i Rijeka i juli 1988, med
norsk kaptein og maskinsjef og ellers
fdippinsk mannskap. Det ble på 83.651
tdw og ble via et Liberia-registrert
eierselskap registrert i NIS med Kristiansand som hjemsted. Gerrard var
tilbake i aktiv tankfart.
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Markedet tok seg nå opp, skipsverdiene
steg og optimismen vendte tilbake etter
12 års tørke. Utpå høsten fikk rederiet
forespørsler om salg, og investorene som for manges del var ute etter en rask
fortjeneste - slo til. I september ble
Georgia solgt for USD 27.8 millioner,
mot byggepris på 21 millioner, til
italienske kjøpere. Levering fant sted i
november 1988, men skipet ble
værende i NIS med driftsansvar i
Gerrard Management. Investorene
kunne dele salgsgevinsten på 40
millioner kroner.
At skipet to år senere ble solgt for
videre for USD 46 millioner og altså
gav neste eier en gullkantet avkastning,
får være en annen sak.
Med mer penger og erfaring stod
Gerrard Shipping igjen ved et veiskille.
Hva nå?
Ågå inn som en liten partner iet nytt
sameie var lite aktuelt, men en så istedet

Shelterdeckeren Gerona (16.270 tdw) fra 1973 ble kjøpt i desember 1988 av et K/S.
Foto Michael Lennon

mulighetene for tilgang av kapital
gjennom kommanditt-ordningen, hvor
private investorer kunne sette penger i
shipping på gunstige betingelser. Med
en begrenset egenkapital kunne rederiet
beholde full kontroll ved majoritet i
komplementarselskapet. I løpet av de
neste to år kom Gerrard Shipping Co
til å stå sentralt i kjøp av 12 skip
finansiert gjennom K/S’er.
Opprettelsen av NIS i kombinasjon med
K/S-ordning og en mer liberal beman
ningsordning hadde gjort det mer
attraktivt for norske rederier å satse på
mindre tonnasje. Gerrard fulgte særlig
markedet for små container-skip, hvor
det syntes være gode muligheter for
lønnsom beskjeftigelse. Ikke mindre
enn syv slike skip ble anskaffet i 198890, i mange tilfeller sluttet tilbake til
selgerne eller til linjeoperatører. Det
ble dessuten kjøpt en 16.000-tonns
tweendecker, to ro/ro-containerskip og
en 15.000-tonns product- tanker, alle
organisert som separate kommanditt
selskap. Gerrard-kretsen tok seiv
varierende andeler i selskapene,
mellom 10 og 74 prosent.
La oss se på ett av prosjektene, KS
Geranta, stiftet i mars 1989 med
Corporate Invest AS, Oslo, som
forretningsfører. Rederiet overtok
tyske Karen Oltmann på 4430 tdw, eller
348 TEU (20-fots containere) den 8.
mars og gav den navnet Geranta.
Prosjektprisen, altså kjøpesum +
omkostninger, kom på DEM 8.3
millioner - ca 30.5 millioner kroner. Av
dette beløpet var det arrangert et
pantelån på DEM 5.7 millioner (20.9
millioner kroner), mens KS Geranta
sikret egenkapitalen som var oppad
begrenset til 18.2 millioner kroner. Av
dette beløpet ble 6.4 millioner innbetalt
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Container-skipet Geranta (4.470 tdw) representerte en ny skipstype iflåten - og en ny
retning for rederiets virksomhet. Waterweg Fotos

i første omgang. For en minimums
andel på 5 prosent hadde deltakeme et
ansvar på 910.000 kroner, hvorav det i
første omgang ble innbetalt 321.950.
Dette ville gi fradrags-muligheter på
selvangivelsen for 430.000 kroner i
1989, for 385.000 i 1990 og for 95.000
i 1991, men representerte også et
restansvar på 589.050 kroner.
Geranta kom i fart på T/C til et tysk
container-selskap, men ble i september
1989 sluttet til Borchard Lines Ltd for
12 måneder til DEM 9.000 per dag. I
denne forbindelse ble navnet endret til
Gracechurch Star. Denne raten lå godt
over nødvendighetsraten på DEM
7.300 som skulle til for å dekke alle
kostnader og avdrag.
Foreløbig gikk alt bra. 5-prosent
andelene ble priset til 500.000 kroner i
1989 og til 750.000 i 1990, enda det
bare var innbetalt 321.950. Certepartiet
ble forlenget 6 måneder til DEM 8.016,
men fra april 1991 kom skipet til å seile
i spotmarkedet som på det tidspunkt var
blitt meget svakt. Utpå høsten ble

KS-skip disponert av Gerrard Management Co AS
navn

tdw

bygget kjøpt

selskap

Teutonia
Gerona
Geranta
Atlas Trader
Geroro
Gerlena
Gerlin
Maersk Fiero
Maersk Taum
Gerina

2906
16270
4430
15705
4514
2503
2580
8979
8980
2532

1972
1973
1977
1976
1978
1974
1977
1978
1979
1973

KS Gerland container-feeder
KS Gerona
tweendecker
KS Geranta container-feeder
KS Atlas Trader tankskip
KS Geroro
ro/ro-container
KS Gerlena container-feeder
KS Gerlin
container-feeder
KS Fiero
ro/ro-container
KS Tauro
ro/ro/container
KS Gerina
container-feeder

2.88
12.88
3.89
4.89
6.89
10.89
2.90
2.90
2.90
4.90

“———*
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type

prosjektpris
DEM 2.7 mill
USD 4.2 mill
DEM 8.3 mill
USD 5.7 mill
DEM 3.8 mill
DEM 4.9 mill
USD 8.9 mill
USD 8.9 mill
DEM 4.0 mill

Geranta sluttet til United Shipping
Agencies for 3+3+6 måneder til raten
DEM 6.562; altså vesentlig under
break-even. Det ble etterhvert nød
vendig å kalle inn mer kapital.
Etter tilstramningen i 1988/90 fait
markedene sammen. Reaksjonen kom
til å ramme alle typer tonnasje og slo
sterkt ut både for inntjening og
markedsverdi. I denne situasjonen ble
tweendeckeren Gerona solgt i august
1991 og ro/ro-skipet Geroro i november
samme år.
I Gerrard Shipping så en behovet for
å fornye flåten med større og hurtigere
container-feedere, men det lot seg ikke
lenger skaffe kapital etter at KS
ordningen ble avviklet ved skatte
reformen i 1991. Det var heller ikke å
komme fra at resultatene ikke hadde
vært særlig oppløftende; rederiet gikk
med underskudd både i 1990 og i 1991.
Men rederiorganisasjonen satt på
betydelig kompetanse og kunnskap ved
drift av container-skip i Europa,
Mellom-Amerika og Østen. Gerrard
var faktisk Norges største rederi for
denne type skip og hadde nøkkel
personell med innsikt i denne spesial
trade.
I denne situasjonen kastet nye
interessenter sine øyne på rederiet. Hos
Ugland Brothers i Grimstad og London
hadde en sett på markedet for
containerfart innen Europa, og i
februar/mars kom en til enighet om kjøp
av Gerrard Shipping og selskapets
skipsandeler. Derved ville en få tilgang
17
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Informasjoner fra Johan Nic Gerrard

--

To større containerskip innkjøpt i 1990 ble sluttetfor 3 år til Maersk Line, søstrene
Maersk Tauro og Maersk Fiero (8.980 tdw). Waterweg Fotos

til en veldrevet organisasjon og til en
flåte på 9 skip. Ved overtagelsen 10.
mars 1992 overtok Harald Vetnes fra
Ugland som ny direktør. Johan Nic
Gerrard trakk seg da ut av aktiv
rederidrift etter 30 krevende og
dramatiske år, hovedsakelig på gmnn
av helseproblemer.
Gerrard Shipping Co AS fortsatte nå
som en del av Ugland Brothers. Samme
år kjøpte også Ugland det konkursrammede britiske Polly Peck-rederiet
med 6 mindre linjeskip og 6 kjøleskip

Bakka, Dag: De norske Uddevallaskipene, Larvik 1986
Johannesson, Tomas:
Svenska Lloyd, artikkelserie i
Båtologen, 1994
Norges skibsførere 1935-1953,
Stavanger 1953
Norske rederier gjennom femti år,
Oslo 1955
Seland, Johannes: Rederen og skipet.
Kristiansand og Mandal fra seil
til damp og diesel.
Kristiansand 1959

for tilsammen USD 12 millioner,
inkludert PPI Lines mellom UK/Con
tinent og Middelhavet. Dette selskapet
utgjorde stammen i det nye Ugland International plc som ble børsnotert i
London i desember 1993. Gerrardfikk
sin plass i denne virksomheten med
befraktning av både container- og
kjøleskip. I april 1994 ble de ni kommandittselskapene kjøpt av Ugland In
ternational plc for tilsammen USD 2.25
millioner, med oppgjør i aksjer. Denne
del av rederiets historie hører imidlertid
til Ugland-gruppens.

Årsrapport og regnskap for Skibs AS
Songdal, Skipsaksjeselskapet Germa,
AS Gerrards Reden og AS Gerrarrds
Rederi II, som gjengitt i Håndbok over
norske obligasjoner og aksjer, utgitt
årlig av Carl Kierulf & Co AS, Oslo
Div KS-kataloger fra Corporate Invest
AS
Ellers takk til John M Gramstad, Odd
Birkeland og Asbjørn Sognnes for hjelp
på forskjellige måter.
Egne notater og arkiver, i det vesentlige
fra meglerrapporter, Norges Handels &
Sjøfartstidende/Dagens Næringsliv,
Norwegian Shipping News mmm.

Flåtelisten kommer i neste
nummer!

Originale fargefotos av
skandinavisk shipping
Jeg har fått fatt i en ny fin lokal bok
utkommet i 1999. Det er: «På tokt med
Gann - Rogaland
Sjøaspirantskole
b
J
r
1949-1999» skrevet av tidligere
b
kaptem/rektor Knut Kiærstad.
r
J„
Innbundet bok er pa
f vel 150 sider.
Den forteller historien om skolen og de
b
5 skoleskipene Gann som har vært
r
„
gjennom de 50 arene skolen har
.
eksistert. Den forteller om elever, turer
„
ogf økonomi. Det er ogsa
b en god
b del
bilder av skip, elever, mannskap og
’
•
,
tunster. Forsiden av boken viser den
siste Gann, gamle hurtigruteskipet
b
b
*
Ragnvald Jarl.
Boka kan kjøpes direkte fra
Rogaland Sjøaspirantskole, adresse
Tømmerodden, 4085 Hundvåg. Tlf. 51
54 75 58 og faks 51 86 18 85.
Kåre Haga
18

ski farten ; Fredrikstad fra 1800 til
,1937
n„ er temaet
.
.rfor en ,bok, skrevet
,
av
, ,
,r
... .
Knut W Engebretsen som blir utgitt i
,
, .... r c
, ,
november med støtte fra Fredrikstad
v
r..
,
.
,
.
Kommune. Fortatteren har brukt mer
cn = °
w
/.
enn 50 ar pa a samle stoft om skips
f
i i u
, ,
tarten fra «plankebyen» ved Glomma,
u
,,
r .
,
COi
og bringer bl a en fortegnelse over 585
,
a
a
seilskip over 100 brt og deres rederier,
samt. om ffraktemennene i Glomma, om
, ,
,
.
treskipsbyggmg og om opphuggmg.
D ,
, .
.
.,
. onn
Boken løper opp i 700 sider med 200
-n ,
illustrasjoner.
Prisen er 400 kr og boken kan bestilles
fra
Fredrikstad Kommune
Informasjonsseksjonen
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

fra 60-tallet til i dag
Bestillingslister vil bli utarbeidet
etter behov innen følgende områder
*
*
*
*
*
*

Skip under norsk flagg.
Skip tidligere under norsk flagg
Skip under dansk flagg.
Skip tidligere under dansk flagg
Skip under svensk flagg.
Skip tidligere under svensk flagg

Skriv om dine ønsker til
grunnleggeren av SHIPPIX

Mac Wagnholt
Skolevænget 27
DK-4895 ERRINDLEV
DANMARK
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IBngenting
kan. glede
ferierende
skipsentusiast
merenenn
nar en
uventet får øye på en gammel norsk båt
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Svanøy ble levert 4. juni 1925 som
byggenummer 10 ved Hauges Jern
skipsbyggeri i Haugesund. Dette verk
stedet kom til bygge fem skip for
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane før
driften ble avviklet i 1930. Det var
foruten Svanøy, søsterskipene Florøy
og Vaagsøy på 34 brt. levert i 1914,
Kvamsøy på 39 brt. levert i 1922 og
Måløy på 97 brt. (en forstørret utgave
av Svanøy) som ble levert i 1930.
Svanøy var på 75 brt., 39 nrt. og målte
75x16,3x8,1 fot. Motoren var en 2-takts
enkeltvirkende to-sylindret semidiesel
på 120 hk. produsert av J. &C. G.
Bolinders Mekaniske Verkstad A.B.,
Stockholm.
Besetningen varierte mellom 7og 8
mann. På skipperens vakt gikk maskinsjefen, den eldste matrosen og av og til
endekksgutt. På styrmannens vakt gikk
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Synova, slik den ble funnet av Odd Magne Djønne i Gibraltar 2, juli i år.

maskinassistenten og en matros. Utenom disse hadde skipet en kokk. Skipet
hadde passasjersertifikat for 120 personer og til disse var det innredet en
liten røykesalong på hoveddekket og
en noe større salong i forkant av
lasterommet. Styrehuset var heller ikke
særlig imponerende. Foruten et stort
kompass med natthus som stjal mye
plass, var det eneste øvrige utstyret et
ratt, en maskintelegraf (som av hensyn
til plassen var plassert på tvers) og en
blikkasse som rommet en gammel
uknuselig kikkert, en klokke og en
kursbok.

Svanøy som ny, Foto via Alf J Kristiansen
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Lugar og sanitærforhold var også
meget primitive i forhold til dagens
standard. Skipperen hadde en liten
lugar bak styrehuset. Maskinsjefens
lugar lå under hoveddekket i akterkant
av maskinrommet på styrbord side.
Styrmann og maskinassistent delte
lugar på motsatt side. Matrosene hadde
en lugar på babord side forut og dekksgutten og kokken delte lugar i skarpen.
Skipet ble ombygget/modernisert
ved Stormøllen Mekaniske Verksted i
Sandviken i 1955. Salongen ble utvidet
fra borde til borde ved at akterskipet ble
kledd inn. Videre ble det laget et slags
vindfang utenfor styrehuset. Det ble
også installert nye herre- og dame
toaletter, båten fikk en mer moderne
skorstein og fikk dessuten montert
hydraulisk bomsvinger. Svanøy fikk
ved denne anledning også en ny
hjelpemotor, en Armstrong (populært
kalt Knallerten) på 10 hk. Ny tonnasje
ble 89 brt.
Svanøy gikk i de fleste av Fylkes
baatanes ruter gjennom sine 47 år i
rederiets tjeneste. De lengste periodene
gikk imidlertid skipet i ruten Fjærland
- Balestrand - Vik. Om vinteren gikk
hun fra Fjærland kl.06.00 med anløp av
Bj åstad,Lidal, Jordal, Teigen, Romøyri,
19
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Svanøy i rutefart sommeren 1953. Foto Leif Hellands]ø

Menes, Vetlefjorden, Torsnes, Sværefjorden, Eitom, Tjugum med ankomst
Balestrand kl. 09.30 og Vik kl. 11.00.
Klokka 16.00 var det avgang fra Vik til
Balestrand hvor Svanøy ble liggende til
kl. 03.00 etter ha korrespondert med
lasteruten fra Bergen kl. 22.00 og hurtigruten fra Bergen kl. 03.00. I tillegg gikk
skipet en ukentlig tur til Høyanger natt
til torsdag med retur Fjærland fredag
morgen. Om sommeren, mens den gikk
i denne ruten, hadde skipet også en tur
Balestrand - Fjærland med turister om
ettermiddagen. Andre ruter som skipet
betjente i lengre perioder var Florø Kalvåg - Svelgen og Flom - Gudvangen
om sommeren. Samme høst som
Svanøy ble levert og noen år framover
gikk hun fast ien lasterute mellom
Bergen og Høyanger.
20

Hvor mye last var det så plass til i rom
met på gamle Svanøy] Når skipet
hadde 6 til 8 jernpaller, hver låstet med
30 femti kilos sekker med for, var det
ikke plass til mer på dørken. Lettere last
kunne imidlertid stables i høyden.
Ellers fortelles det at skipet en gang i
tillegg til kyr i rommet hadde 120 sauer
på dekk, samt avlivede kalver som ble
transportert på båtdekket sammen med
annet stykkgods! Dyrene ble trans
portert fra Fjærland til Balestrand hvor
de ble sendt videre til slakterier i Bergen
og Flåm. Lasten besto vanligvis av alt
det som folk trengte for overleve. Fjærland ikke fikk veiforbindelse før 1986
og det sier seg seiv at lasten var mangfoldig. Det er nesten utenkelig for oss
at farlig last som dynamitt den gang ble
oppbevart i livbåtene!

En skulle gjerne ikke tro at Svanøy i
sitt noe begrensede fartsområde skulle
utsettes for tøffe seilasen Fredag før
palmesøndag 1960 stevnet imidlertid
Svanøy ut fra Bergen med 120 pas
sasjeren Skipet hadde før avgang tatt
om bord noe ballast i form av betong
blokker som lå løst i rommet. Været ble
gradvis dårligere. Da en kom til Nåra
var været så dårlig at en besluttet vente
på dagslys før en fortsatte videre til
Husøy. Med ca. 40 passasjerer om bord
kastet en fortøyningene neste morgen
og fortsatte seilasen. En lastebåt på ca.
2000 tonn prøvde seg også, men ga fort
opp. Svanøy slingret noe vanvittig og
brovingene tok nesten ned i sjøen.
Betongblokkene rullet fritt i laste
rommet og ødela all lasten som på
denne påsketuren i stor grad besto av
kasser med bakevarer. I to timer
fortsatte den ville ferden før kapteinen
bestemte seg for å returnere. Tilbake
turen til Nåra tok 20 minutter med
motoren utkoplet, hvilket forteller nok
om de forferdelige værforholdene. Da
Svanøy forsøkte seg igjen samme etter
middag var det bare fem passasjerer
med! De resterende hadde fått nok
sjøluft den dagen!
I 1972 var Svanøys tid som rutebåt
forbi. Skipet ble, etter ha ligget i opplag
en tid, solgt til fire familier i Ålesund
og omdøpt til Synøva. Familiene brukte
Synøva til helge- og ferieturer langs
hele Vestlandskysten. Når alle familiene
var samlet talte mannskapet hele 19
personer.
Ved kai i Fjærland, 1951. Foto Leif
Hellandsjø
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Seiv om Ålesundsfamiliene sitter
igjen med mange gode minner fra
denne tiden, er det et faktum at det
koster både tid og penger å holde et
slikt fartøy. Båten ble derfor etter
sommerferien 1974 avertert for salg.
Ganske snart dukket det opp en 38-årig
engelskmann ved navn Henry Melville
Galder som viste stor interesse for
båten. Herr Galder var egentlig
utdannet helikopterflyver, men hadde
etter en helikopterstyrt i Danmark i
1965 skadet seg og senere blitt
omskolert til lærer. Han mente at
samfunnsutviklingen i England
etterhvert tok feil retning og hadde
derfor en drøm om å starte et nytt
samfunn. Han hadde i sin tid i det
militære besøkt et sted som heter
Marlborough Sounds, 25 miles vest av
Picton som ligger i nordre enden av
South Island på New Zealand. Til dette
stedet ønsket han å ta med seg 20
mennesker med forskjellig yrkesbak
grunn og etablere et mer ideelt sam
funn. Til å frakte alle disse menneskene
og nødvendig utstyr ønsket han å
benytte Synøva.

3. september 1974 var salgskontrakten
underskrevet og båten satte samme
ettermiddag kurs for England. Fomten
rederen besto besetningen av fem
voksne og to barn. Overfarten ble
temmelig dramatisk. Været var meget
dårlig med vind opptil storm styrke.
Vinduene i styrehuset ble knust,
kompasset løsnet fra fundamentet og
livbåten ble knust og tatt av de store
sjøene. Motoren stoppet flere ganger
ettersom brennstoffiltrene gikk tette.
Stemningen om bord var til sine tider
panikkartet og en av besetningen måtte
låses inne etter å ha prøvd å sette ut og
evakuere ien flåte. Det dårlige været
vedvarte og samtlige om bord var
sjøsyke og vettskremte. Det gjorde det
ikke bedre at ingen var i stand til å lage
mat i det dårlige været. Etter 5 1/2 døgn
ankom Synøva Peterhead. Da var det
allerede fra engelsk side satt i gang
leting etter skipet. Skipperen hadde på
forhånd gitt beskjed om at seilasen ville
ta tre døgn. Det hører med til historien
at motoren stoppet opp rett innenfor den
ytterste moloen i Peterhead og av den
1950 liter store bunkersbeholdningen
ved avreise Ålesund, hadde de bare 50
liter igjen ved ankomst Peterhead!
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Svanøy slik mange vil huske den, her liggende i Vik i Sogn på 60-tallet.
Foto Per Alsaker

Snart viste det seg at den nye eieren
hadde pengeproblemer. De forrige
eierene i Ålesund slet veldig med å få
inn salgssummen og fikk vel aldri betalt
hele det avtalte beløp. Etter over et
halvt år med förberedelser, seilte
Synøva, som nå naturlig nok hadde fått
navnet Synova, den 14. juni 1975 ut fra
Hartlepool. Om bord var det totalt 7
personer, Henry Galder, hans kone og
to sønner, maskinisten, hans sønn og en
tredje mannsperson. Før avgang hadde
Galder fått sveiset på et kraftig H-jem
akterut hvor han hadde festet to
påhengsmotorer i tilfelle problemer
med Bolinderen. Det må unektelig ha
vært et merkelig syn! Da de ankom
Gibraltar etter en udramatisk tur, røk
Galder og maskinsjefen uklar og Galder
ble sittende alene om bord sammen med
sin familie. Pengene tok snart slutt og
hele familien måtte ta tilfeldige jobber
i Gibraltar for spare opp penger til
fortsettelsen av reisen.

Henry Galder kom senere sammen med
sin familie så langt som til den franske
øya Reunion i det Indiske Hav. Her må
eventyrlysten ha begynt å avta, for hele
familien var enig om at Europa ikke var
så verst allikevel og bestemte seg derfor
for å dra tilbake til Gibraltar. Der
arrangerte de helgeturer med Synova for
britiske soldater mellom den britiske
kolonien og Marokko. På denne tiden
var grensen mellom Gibraltar og Spania
stengt og Marokko var derfor et meget
populært reisemål for de som syntes at
Gibraltar ble noe trängt. I april 1977

bestemte familien Galder seg for seige
Synova. Årsaken til dette var først og
fremst båtens upraktiske maskin
arrangement som krevde en person i
maskinrommet under all manøvrering.
Da mesteparten av løsøret var solgt ut
ble Synova kjøpt av innehaveren av
Sheppards Marina i Gibraltar, Hector
Sheppard.

De første årene benyttet Hector Shep
pard skipet som fritidsbåt og hadde mye
moro av å stelle med den gamle mo
toren. Etter noen år solgte han Synova
til marinaens eierselskap, og skipet har
siden hovedsakelig vært benyttet som
losjiskip for marinaens arabiske ar
beidere. Korrosjonen i vannlinjen er
betydelig og Mr.Sheppard har gitt
beskjed om at Bolinderen må fjemes
dersom det fortsatt skal bo folk om
bord. På denne måten håper eieren at
skipet kan få noe bedre stål i vann
linjen. Det kan også nevnes at skipet
for endel år siden ble solgt til noen
skotter som ønsket å sette Synova i fart
på noen av de skotske øyene. Den
avtalte pris ble betalt, men de nye eieme
kom aldri og hentet skipet!
Mr. Sheppard ser gjeme at Synova
blir tatt vare på og føres tilbake til dets
opprinnelige utseende Han er derfor
innstilt på å gi skipet gratis til eventuelle
seriøse interessenter i Norge som er
villig til overta skipet “as is”. Synova
må i så fall transporteres hjem som
dekkslast på en lastebåt eller lignende.
Er det noen i Bergen/Sogn og Fjordane
som føler seg kallet?
21

Tf
-— r

n
1''

' 'r7

fl

•

I \

Fullrigger Karmø av Skudeneshavn under 1. verdenskrig. Foto ved Museet i Mælandsgården. Skudeneshavn

IKJår det gjelder historien om de siste seilskip i handelsfart er det publisert mange hyllemeter litteratur, og
ll da spesielt om skutene til de store og velkjente rederiene, somfor eksempel GustafErikson fra Mariehamn
og Ferdinand Laeisz fra Hamburg. Langt mindre kjente, og helt sikkert mindre beskrevne, er de forholdsvis
mange skværriggere som endte opp i Chile, Peru og i andre søramerikanske land, hvor de delvis kom til å føre
en temmelig luguber tilværelse sine siste år.
Såvidt det vites var den siste i fart der
nede en 4-mastet bark, nemlig Omega
ex Drumcliff (2.525 brt, b. 1887),
hjemmehørende i Callao, Peru. Da hun
gikk ned i Stillehavet den 26. juni, 1958
var hun på reise til Huasco i Chile, låstet
med 3.000 tonn guano. Dette forliset
skjedde ca. 9 måneder etter den katastrofale undergangen til tysk, 4-mastet
bark Pamir (3.020 brt, b.1905), låstet
med 3.780 tonn byggkorn og på reise
fra Buenos Aires til Hamburg. Hele 81
mann gikk ned med skipet og bare seks

United Ship Brokemge
_
B
Corporation, NCW York
Den 2. verdenskrig kom til å innvirke
på mangt og meget i verden, det er
meget trolig at den også forlenget
levetiden til minst et par av de siste
skværriggere i handelsfart. Tonnåsjebehovet var enormt, så omtrent alt som
kunne flyte ble satt i fart for å imøtekomme etterspørselen. I New York var
det blitt startet en selskap, United Ship
Brokerage Corporation, direktør Van

(1-241 brt, bygget 1884) og fullrigger
Calbuco (1.619 brt, bygget 1885).
Begge disse hadde da seilt i en årrekke
langs Søramerikas stillehavskyst under
chilensk flagg og for det meste fraktet
guano og trelast.
De nye eierne i New York, med
kontoradresse 120 Wall Street, regist
rerte skipene, uten navneskifte, under
panamaflagg og seilte dem så først
rundt Kapp Hom for siden å sette dem
i fart på atlanterhavssiden.

ble funnet i live av britisk S/S Saxon
som kom til unnsetning. Pamir hadde
da hatt hjelpemotor siden 1951 og
skulle kunne gjøre 7,5 knops fart for
denne. Således fikk Omega etter 71 år
under seil, æren av å bli verdens siste
skværrigger i fraktefart og i alle år uten
hjelpemaskineri.

Biema, som nå var på utkikk etter
tonnasje. Mot slutten av 1942 gikk de
så til innkjøp av to seilskip fra det
chilenske rederiet Jerman Oelckers &
Cia., Puerto Montt, etter at rederiets
inspektør, kaptein Otto A. Zuly, hadde
besiktiget dem og funnet dem i akseptabel stand. Dette var bark Guaytecas

Fullrigger CalbuCO rundt
00
Kapp Hom i 1943
Denne artikkel dreier seg mest om
Calbuco, dette fordi denne fullriggeren
hadde en tjueårig fortid under norsk
flagg som Karmø (1903-1923). Like
ledes kom forholdsvis mange norske,
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og andre skandinaviske sjøfolk til å
seilte med henne, under og etter den 2.
verdenskrig. Fra høsten 1946 kom hun
faktisk en tid igjen i norsk eie, uten at
dette ble notert i noe register!
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Den 8. desember 1942 seilte Calbuco
fra Huasco, Chile bestemt for Monte
video, Uruguay under kommando av
den unge kaptein Raul von Bennewitz
(f. 06.11.1913 - d. 23.02.1995) fra
Valparaiso i Chile. (Senere under krigen
fjemet han for øvrig det tyske von i sitt
navn og skrev seg resten av livet bare
for Raul Bennewitz). Det er rapportert
at man grunnet dårlig vær og hårdt
værsskader ble tvunget til å gjøre
vendereis for å få utført nødvendige
reparasjonen Den 17. desember avgikk
man så Huasco for annen gang, og
denne gang gikk det bedre. Da man
rundet Kapp Hom, tidlig i 1943, var det
nesten åtte år siden forrige gang en
fullrigger passerte her. Den gang var det
Grace Harwar av Mariehamn (1.816
brt, b. 1889) som i 1935 var på reise fra
Port Broughton i Australia til England
med korn. Denne ålendingen ble for
øvrig solgt til Skottland for opphugging
etter endt lossing i London.
Calbuco skrev dermed sjøfarts
historie ved å bli den siste fullrigger i
fraktefart som rundet Kapp Hom. Det
sies at man fraktet en partlast kull denne
reisen, nærmest som ballast å regne.
Skipet kom frem til Montevideo den 11.
februar 1943, etter en reise på 56 døgn.
Hvorvidt kullene ble losset her, eller
senere i Brasil, har jeg ikke kunnet få
bekreftet. En del reparasjoner ble i alle
fall utført før man den 20. februar seilte
videre opp til Rio de Janeiro hvor skipet
ankom 26 døgn senere, den 18. mars,
1943.

Med kaffe til Midtøsten,
langt opphold i Aden
Her låstet man så et parti kaffe, bestemt
for Suez. Calbuco avgikk Rio de
Janeiro den 7. april 1943 og seilte mot
Suez via Cape of Good Hope. Etter 105
døgn var man den 21. juli kommet på
høyde med Aden, den gang en viktig
havn for britene og de allierte. Her ble
Calbuco av militære myndigheter
nektet å fortsette reisen mot Rødehavet
og videre til Suez. Kaffen fra Brasil ble
losset i Aden og man avventet deretter
lasteordre. Tiden gikk og den 27.

I».

•j

.

"T'* 1 " "

'

-

x

'

7

V

jk

|

numt-

k

V

X

v

it

•i A\

il

•r****’

WØr'

Fullrigger Calbuco under chilensk flagg utenfor Iquique. Bildet kan identifiseres til
1939, eller noe senere, fordi man kan se at radioantenne nå er rigget mellom toppene på
stor- og kryssmast. (Foto ved Museet i Mælandsgården. Skudeneshavn.

oktober 1943, etter mere enn tre
måneders havneopphold avgikk man
Aden, bestemt for Durban i Sør-Afrika.
Imidlertid maktet ikke kaptein Bennewitz å seile sin skute østover og ut av
Adengulfen grunnet motvind. Nordøstmonsunen, som blåser fra november
til februar, ble for kraftig imot, så han
ble tvunget tilbake til Aden, hvor han
ankom for annen gang, 24. desember
1943, etter 57 døgn i sjøen. Her ble
skipet na ankret opp, en av mine kilder
.
....
.
. ,
sier at hun gikk i opplag der. I alle fall
°
o
ble hun i Aden frem til mai maned 1944.
Under dette svært så langvarige oppholdet i Aden ble det naturligvis skiftet
en del mannskap, noen gikk og andre
kom. Blant dern som kom var det to

Så litt om disse to nordmennene, som
på mange vis hadde temmelig lik bakgrunn, begge kom fra små øysamfunn
på Vestlandet, Trygve Hop fra Hard
bakke i Solund og Ingvald Meling fra
Meling på Bømlo. Likeledes hadde de
begge tatt seg over fra Norge til Stor
britannia med fiskebåt for å komme i
aktiv tjeneste mot tyskeme. Meling dro
over allerede den 6. juli 1940 med
Gallionsfiguren fra Calbuco forestiller den
, / ,,, .
,
is
,
greske trollkvmnen Kirke, pa fransk Circe,
I
dag utstilt ved The Martiners Museum,
Newporty News VA, USA. Figuren var i alle
år hvilmalt, men museet har malt den opp i
forskjellige farger. Foto ved Museet i
Mælandsgården, Skudeneshavn

nordmenn, nemlig matros Trygve Hop
(f. 03.08.1925) og lettmatros Ingvald
Meling (f. 30.07.1916-d. 05.01.1997).
Begge disse hadde havnet i Aden etter
at M/T Erling Brøvig av Farsund (9.970
brt, b. 1937) den 24. februar 1944, var
blitt torpedert av den tyske under
vannsbåten U 510 som var på fjemtokt
fra Frankrike og ned til Adengulfen. De
mønstret på etter å ha tilbrakt en måneds
tid i Aden, under til dels svært kum
merlige forhold, innlosjerte i en nedlagt
britisk militærleir. Det var ikke enkelt
å få skipsleilighet vekk derfrå, så de var
glade da de kunne gå om bord i full
riggeren, som nå lå til ankers, låstet
med salt og bare avventet gunstige
vindforhold for avgang.
23

så man samlet opp regnvann og drakk
dette når anledningen bød seg.
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Noen av mannskapet samletforut på bakken. Foran,fra venstre: Matros Jakob Kristiansen,
Fredrikstad (?), Norge, deretter en ukjent, messegutt Rolf Falk, Göteborg, Sverige og
lettmatros Ingvald Meling, Bømlo, Norge. Bak, fra venstre: Matros Jakob Johansen,
Færøyene, matros Trygve Hop, Hardbakke, Norge, lettmatros Alan Bold, Melbourne, Aus
tralia, matros John ReinkoldAckren, Pargas, Finland og lettmatros Erling Jakobsen, Norge.
Foto ved Trygve Hop, Hardbakke.
Dette bildet, samt alle andre, ex Trygve Hop, ble tatt av matros Douglas Heny (Sør-Afrika).
Han mønstret på i Durban i 1944 og seilte med skipet til Europa.

skøyta Nordlys (H-67-B), som var eid
av hans familie. Hop forlot landet den
11. oktober 1941 med den vel 40 fot
store gavlbåten Fiks (SF-334-SU),
tilhørende familien Lambrechts fra
Solund. Begge kom til å trives med
seilskutelivet og ble værende ca. 2år
om bord i Calbuco.

ut over farten. I tillegg kom man etter
hvert ut for langvarig vindstille, sam
tidig med tunge dønningen Skipet
slingret voldsomt og dette gikk natur
ligvis sterkt ut over riggen til den da,
nesten 59 årige skute. Trygve Hop
forteller at 21 vant og stag brakk og at
man oppdaget sprekker i mastene. De
øverste rærne på fokk- og stormast ble

Med salt til Sør-Afrika, en

ri«®et ned for t rfasej Presf‘ på
master og rigg. Folkene slet med dette
døgnet rundt og hadde en hel sjau med
å berge riggen.

Stri tØm, sykdom Og dødsfall
Den 8. mai 1944 kunne så Calbuco
endelig lette anker og legge ut på
seilasen mot Durban. På denne tiden
av året, fra mars til september, blåser
sørvestmonsunen over det Indiske Hav
og områdene rundt, dette var gunstig
vind for å komme seg klar av Adengulfen. Vel klare av Socotra og ute i det
Indiske Hav viste det seg at det skulle
bli svært vanskelig å avansere sørover,
nettopp på grunn av sørvestmonsunen.
Man kom etter hvert stadig lengre og
lengre østover i retning av Sumatra,
man innså at dette ville bli en lang reise.
Langt øst i det Indiske Hav greide man
endelig å finne gunstigere vind og fikk
satt en kurs som førte Calbuco i retning
av Sør-Afrika.
Fartøyet var, etter sitt lange opphold i
Aden, kraftig begrodd under vannlinjen, så dette gikk i aller høyste grad
24

Enda alvorligere var det at proviant
beholdningen, som i utgangspunktet var
mangelfull, begynte åta slutt. I krigs
tidens Aden hadde det ikke vært mulig
å proviantere försvarlig for en lengere
sjøreise, men man hadde da i alle fall
fått om bord 4 levende griser og 30
sauer før avgang, beholdningen av kjøtt
var således brukbar. Hva man manglet
var poteter, frukt og grønnsaker, samt
mel til baking av brød. De levende
dyrene ble slaktet etter behov og Meling
heretter at da en av grisene, som hadde
hatt stygg hoste en tid, var avlivet og
skulle parteres, kom man til å punktere
den ene lungen. Da sprutet materien ut,
det viste seg at denne grisen hadde
tuberkulose! Kadaveret ble dumpet
over bord, ingen orket å spise kjøttet,
Ferskvannet var også ved å slippe opp,

På denne reisen hadde man en arabisk
kokk, så maten han laget var litt frem
medartet for de fleste om bord. Kjøttet
fra slaktene ble oftest tilberedt som
suppe, eller sodd og i steden for brød
stekte han noe, som er beskrevet som,
“en slags oljekaker”. Etter som ukene
gikk begynte de aller fleste om bord å
føle seg trette og slappe. Kroppen
svulmet opp og trykket man på med
fingrene, så sto fingermerkene igjen
som groper, det var den fryktede
mangelsykdommen beri-beri som
hadde brutt ut blant folkene. Denne
sykdom-men skyldes mangel på
vitamin Bl, .som særlig finnes i gjær,
kli, grønnsaker, frukt, malt og egg, samt
i ferskt kjøtt, inkludert lever og nyrer.
Som nevnt var man jo selvforsynte med
ferskt kjøtt, men det tilskuddet av
vitamin B1 man fikk gjennom dette var
øyensynlig ikke tilstrekkelig til å
forhindre beri-beri.
Det fortelles at det var et helt slit å entre
opp i riggen, mange brukte dobbelt så
lang tid som før. 55 døgn etter avgang
Aden, den 2. juli 1944, døde den 35 år
gamle 1. styrmann Brage Vilhelm
Lagerblom (f. 06.05.1909) og ble be
gravet i det Indiske Hav. Han var fra
Mariehamn på Aland. Sykdommen
krevde enda et liv, nemlig stuertens.
Det enste jeg vet om ham, er at han var
fra Uruguay og også ble bisatt i sjøen.
Enda var det lang vei igjen å seile til
Sør-Afrika. Det sies at kaptein BenneStyrmann Oscar Wilhelm Køber (fArendal
02.11.1885 - d Oslo sommeren 1967). 1.
styrmann fullrigger Calbuco i ca 1 1/2 år,
1944-1945.
Foto ved Ståle Berdal, Krokstadelva
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witz vurderte å gå inn til Mauritius, men
så kom Calbuco inn i sørøstpassaten et
stykke sør for ekvator og han valgte da
å fortsette mot Durban, nå som vinden
var gunstigere. I tillegg setter hav
strømmen her vestover, så seilasen gikk
etter hvert bedre.
Den 6. august 1944 var man endelig
fremme i Durban etter 90 døgn i sjøen.
Alle om bord var nå mer eller mindre
avkreftet, så det var på høy tid at man
kom i havn.
Durban, nye folk om bord
Saltlasten fra Aden ble losset og folkene
kom etter hvert til krefter, nå som man
fikk skikkelig proviant om bord. Det ble
besluttet å gjennomføre en høyst på
krevet overhaling av skipet, så man
forhalte til et skipsverft for besiktigelse
og nødvendige reparasjonen Det var
lenge siden forrige dokking, Calbuco
var etter hvert blitt nokså redusert, hva
vedlikehold angår.
Blant folkene som mønstret på i
Durban, var det ny 1. styrmann. Nå
kom det om bord en nordmann, nemlig
Oscar Wilhelm Køber (f. Arendal
02.11.1885 - d. Oslo sommeren 1967),
som hadde gått ledig en tid i Durban.
Etter tre år om bord i M/T Ora av
Arendal (9.857 brt, b. 1937), ble han i
1944 sykeavmønstret i Durban grunnet
malaria. Køber hadde, som så mange
andre av sin generasjon, startet sjølivet
på seilskuter. Han reiste ut første gang
i 1900 med skonnertskip Schiller av
Arendal (435 brt, b. 1872) og seilte
deretter i en årrekke med såvel norske,
som utenlandske skuter. Hans siste
seilskip, før Calbuco, hvor han ble i 1
1/2 år, var bark Annie II av Arendal,
(1.373 brt, b. 1891), hvor han sto om
bord i fem år fra 1915 til 1920. I 1958
utga han en bok om sitt sjømannsliv,
“Under de hvite seil” og her finnes
mellom annet et kapittel på en 5-6 sider
om hans tid på Calbuco.
Ny 2. styrmann mønstret også på her,
det var en eldre finne, Joannes Söder
lund, rundt 60 år gammel. Han hadde
drevet hvalfangst i mange år sammen
med nordmenn og var nå gift og bosatt
i Norge. Noen underordnete mann
skaper, av forskjellig nasjonalitet,
tiltrådte også her. Erfarne seilskutefolk
var det vanskelig å finne, men de som
manglet slik erfaring, ble lært opp om
bord.

Matros Trygve Hop,
Hardbakke, sittende
under storseilet med
fokkemasten i
bakgrunnen. Foto
Douglas Heny,
Gonubie, Sør-Afrika,
via Trygve Hop,
Hardbakke, Norge.
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Calbuco hadde siden slutten av 1930årene, antagelig fra 1939, vært utstyit
med en batteridrevet radiostasjon hvor
batteriene ble ladet ved hjelp av en liten
bensindrevet generator. Telegrafisten
var også nordmann, nemlig Ragnvald
Andreas Blankholm (f. 12.12.1895 -d.
07.03.1951) fra Ålesund. Han seilte
opprinnelig som styrmann, men da han
mistet den ene hånden under en
arbeidsulykke til sjøs før krigen, tok han
radioskolen og seilte videre som

telegrafist. Blankholm ble om bord helt
frem til sommeren 1946 da han
mønstret av i Marseille og reiste hjem
Ålesund
_
.
Om illlirednillgen, m.m.
Som vanlig var på seilskuter, losjerte
kapteinen og offiserene i lugarer akterut
i poppen. Disse beskrives som
forholdsvis små, men koselige, panelt
med vakre tresorter, forsynt med mes-

Calbuco 1945, noen av mannskapet samlet på toppen av dekkshusets styrbord side. Sittende
foran, fra venstre: 2. båtsmann Abel Mansilla, Chile, tømmermann Otto Staak (tysk-svensk)
med skipshunden Canya, deretter en ukjent, matros Oscar Huerta, Chile, lettmatros Alan
Bold, Melbourne, messegutt Saed A Khalig, Yemen og 1. båptsmann Manuel Quiroga,
Chile. 2. rekke, sittende på huk: matros Jakob Kristiansen, Fredrikstad (?), 3. rekke, stående
fra venstre: Ukjent, deretter matros Trygve Hop, Hardbakke, messegutt Erik Valin, Åland,
matros Nils Råbergh, Degerby, Åland, deretter en ukjent og så, ytterst til høyre, lettrnatros
Ingvald Meling, Bømlo. Foto ved Stephan Lundh, Löttorp, Sverige.
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Under seil.
To av mannskapet
sees i arbeid på

Calbuco’ S Seilf00112,
_
verkstedoppholdet i

storseilråe».
Uke
inne ved merset.

Durban, m.m.

Foto Douglas Heny,
Gonubie, Sør-Afrika.

pØr j eg beskriver arbeidet med riggen
under verkstedoppholdet, vil jeg gi en
liten innføring i seilskuteterminologien,
for de av leserne som ikke er ikke er
helt fortrolige med denne. Når man
studerer bilder av Calbuco, vil man se
at alle mastene er delt i tre deler, underste del benevnes undermast og de deler
som befinner seg ovenfor kalles stenger,
nemlig mersestang, samt bramstang og
røylstang i ett stykke. Undermastene og
mersestengene var laget av jern, mens
toppene var av tre.
De tre mastene, navngitt forfra og
akterover, er fokk-, stor- og kryssmast
på en fullrigger, som fører skværseil på
alle mastene. I tillegg stagseil forut og
mellom mastene, samt et gaffelseil,
mesanen, på kryssmasten.
Calbuco førte, i alle fall helt frem til
1938, seks skværseil på fokk- og
stormast, på kryssmasten var det fem

sofaen. Samtlige dørskilt var fremdeles
på norsk og de norske kjenningsbokstavene, KBVG, sto fortsatt å lese,
innhogget i lukekarmen. Den ene av
livbåtene var laget i Grimstad og
tåkesignalerblegittmedO. C. Hansens
“Skudenes-lur”.
“Skudenes-luf

se
av skipet under chilensk
a§S)- Seneie var seilføiingen blitt
redusert, så da hun lå i Duiban, og noe
enne
vai røylene (øverste seil)
tigget ned på de to foneste mastene. På
kryssmasten førtes nå bare et enslig
skværseil, nemlig bergine (det nederste
seilet). Som man ser på forannevnte
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singbeslag og parafinlamper. Radiostasjonen var blitt installert her nede,
da det ikke fantes noen dekkshus oppe
på poppdekket. Besetningen for øvrig
bodde i mffen, innredet i dekkshuset i
akterkant av fokkmasten. Denne var
relativt
2. med
relativt Ivs
lys 02
og lufti
luftig,
med kover
køyer itn
ito
høyder rundt skottene og med dør ut til
dekk på begge langskipsskott. Midt i
rommet var det montert ett trehvitt
langbord med skylight over, hvor det
hang en parafinlampe. Denne pleide å
være helt nedskrudd om natten, så
dersom noen ønsket å lese i sin køy,
måtte vedkommende bruke talglys.
Disse støpte man seiv om bord, fortelles
det. Noen form for ildsted fantes ikke,
men i forreste del av dekkshuset var
byssa, bare skilt fra ruffen med et tverr
skipskott, så derfrå spredtes varme
døgnet rundt. Drikkevann fyltes i en
galvanisert pøs fra en pumpe, montert
i en nisje mellom tverrskipskøyene i
forkant av ruffen. Her inne sov, spiste
og levde 12-15 mann. I tillegg var det
en mindre ruff med fem køyer på

Vindstille 1
Atlanterhavet,

styrbord side forut under bakken, hvor
det av og til bodde folk.

Calbuco pT
reise fra
Buenos Aires

Det fortelles at det ennå fantes mange
ting om bord som minnet om fartøyets
20 år under norsk flagg; I kapteinens
kahytt var den norske løve utskåret i
rammen over speilet og i karmene på
26

til Marseille i
1945. Foto
Douglas Heny,
Gonubie, Sør
Afrika.
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bilde, var skipet rigget med delte
bramseil (seil nummer fire og fem,
regnet nedenfra), så etter at røylene var
fjemet, ble øvre bramseil i dagligtale
om bord benevnt røylen, altså det
øverste seil på fokk- og stormast.
Calbuco kom således til å seile med en
ganske amputert rigg til fullrigger å
være. Dette er ganske sikkert grunnen
til at hun enkelte steder feilaktig
omtales som bark under sine siste år.
1. styrmann Køber beretter at merse
stengene var sprukket i øvre del på de
to forreste mastene, han forteller videre
at dette var et stort arbeid å reparere.
Siden man her kunne skylde på været
ble det en assuransesak ut av det, med
andre ord elementene fikk som vanlig
skylden, tross det logisk sett var alder
domssvakheter. Med kran ble alle rær
på for- og stortopp tatt ned, unntatt de
tre underrær. Deretter ble bramstengene
rigget ned og toppene kuttet, dette fordi
man manglet så vel røylrær som seil.
Nå kunne autogensveisere fra verk
stedet begynne å reparere de sprukne
mersestengene, samtidig som en rigger
gjeng fomyet deler av den stående rigg.
Noen av besetningen reparerte skadde
seil og i tillegg fikk man fra land levert
ny fokk og to undre mersseil.
Mannskapet skrapte og malte skipet
utenbords, eller var sysselsatte med
annet vedlikehold.
Skipet ble dokksatt og etter at bunnen
var rengjort ble den inspisert. Man
skiftet ut fire plater helt akter, fornyet
en del løse nagler og satte inn nye
foringer på rortappene. To strøk bunn
stoff ble også påført. Meget og godt
arbeid ble utført i Durban, skipet fikk
etter hvert tilbake noe av sin fordums
glans, skriver Køber i sin bok.
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Høy sjø og overvann, tre mann på vei forover hoveddekkets styrbord side. Foto Douglas
Heny, Gonubie, Sør-Afrika

Kaptein Bennewitz giftet seg i Durban
med en sjarmerende dame og tok senere
sin hustru ut med skipet. For å gjøre
bryllupsdagen ekstra festlig for
brudeparet, hadde mannskapet pyntet
gallionsfiguren, den skjønne troll
kvinnen Kirke, på fransk Circé, som
skipet opprinnelig var oppkalt etter,
som brud med langt slør og en veldig
blomsterkrans i håret. Dette slo godt
an hos brudeparet og vakte stor
begeistring hos folk i land.

Til Montevideo, storm,
julefeiring, m.m.
Etter et fire måneders opphold i Durban
avgikk så Calbuco den 9. desember
1944, bestemt for Montevideo,
Uruguay. Det første døgnet seilte man
nedover langs kysten med 5-6 knops
fart, men den påfølgende dag begynte
vinden å friskne og den 12. blåste det
opp til full storm fra sørsør-vest. I dette
farvannet setter Agulhas-strømmen
kraftig nedover langs kysten, altså
omtrent rett mot den vind og sjø man
da hadde. Dette forårsaket kolossale
bølgef og voldsom slingring, klino
meteret viste ofte 40 til 45 graders
krengning. Dette ifølge 1. styrmann
Køber, som videre beretter at vinden
Bilde til venstre:
Kaptein Ingvald Alfred Pedersen (f
Grimstad 24.05.1884 - d Stavern
06.06.1972). Fører av bark Guaytecas
1943-44 og fullrigger Calbuco 1945-47.
Foto fra Norges Skibsførere 1933-35, Oslo
1935.

økte på, man måtte berge seil og at stor
seilet, dette gammelt og slitt, ble gitt
opp i sine gordinger, men revnet før
man rakk å beslå det til råen. Et par
stagseil blåste også vekk.
Nede i lasterommet var det plassert to
ferskvannstanker, kalt midtskips
tankene, hver av dem med en kapasitet
på 16 tonn. Disse var blitt fylt helt opp
før avgang, nå oppdaget man at de
begge hadde sprunget lekk og at man
mistet ferskvann. Heldigvis var be
holdningen av vann i forpiggen intakt,
men streng rasjonering måtte iverk
settes for resten av reisen.
Man var selvfølgelig også bekymret for
ballasten, Calbuco var ikke utstyrt med
ballasttanker, men førte ballasten, det
kunne være seg jord, stein, sand, e.L,
løs i lasterommet, så dersom den for
skjøv seg, kunne det lett få katastrofale
følger. Dette været varte i en uke, da
var man kommet ned til sørspissen av
Afrika, Kapp Agulhas. Nå kunne man
endelig lette i lo braser og seile
romskjøts, det vil si med vinden tvers,
eller aktenfor tvers. Køber forteller at
man her kom til å gjøre den beste seilas
under hans tid om bord, observert
distanse for ettmålet (d.v.s 24 timer, fra
middag til middag) var 314 nautiske
mil, med andre ord en gjennomsnittsfart
på hele 13,08 knop.
Calbuco kom så inn i sørøstpassaten
og seilte vestover med jevn fart og alle
seil satt. Julen nærmet seg og for anled
ningen ble det slaktet en diger, beksvart
afrikansk gris. Man hadde fått ny kokk
27

Fangst av
springer, matros
Trygve Hop klar
på baugsprydet
med harpunen.
Foto ved Trygve
Hop, Hardbakke.
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i Durban, denne gang en svenske,
Lennert Tömqvist, som sies åha vært
en dyktig mann. Menyen var blant
annet risgrøt, kapteinen hadde lagt en
mandel i grøtgryta, den heldige finner
ville få et afrikansk gullpund. Stor
spenning, som ble utløst damandelen
dukket opp i tallerkenen til fru
Bennewitz!
Medio januar 1945 nærmet skipet seg
La Plata floden og her fikk man igjen
motvind ien ukes tid. I dette farvannet
var det livlig trafikk og mange av
fartøyene endret kurs for åse det
prektige skue, et fullrigget seilskip
under seil, beretter Køber i sin bok.
Tl UKCr i Montevideo,
norsk kaptein tiltrer
Endelig den 30. januar, etter 52 døgn i
sjøen, seilte Calbuco inn på
Montevideo red, dette uten slepebåtassistanse og losen bordet skipet rett
utenfor havnemoloen. Kaptein
Bennewitz manøvrerte seiv sin skute til
anvist ankerplass uten at losen ga en
eneste ordre, braste bakk og lot ankret
falle klokken 1515, en flott manøver og
godt sjømannskap. Dette beretter
daværende matros, sørafrikaneren
Douglas Heny (f. 31.12 1918) som sto
28

til rors og bivånet det hele da fullriggeren ankom Montevideo. Begge
anker ble satt ut og man ble så liggende
her på indre havn iti uker, avventende
ordre.
Under oppholdet i Montevideo benyttet
man anledningen til å skrape, male og
pusse opp høyt og lavt, så den gamle
“svane” kom til å ta seg glimrende ut,
tross sine 60 år, forteller styrmann
Køber. Hun hadde enda sine fine linjer
og reisning i rigg og skrog,
En dag skulle man fornye seilduks
kraven rundt stormasten og oppdaget
da, til sin forferdelse, at masten var
nesten rustet av i dekk. Veritas og
skipets agent, Eitzen, ble tilkalt, likeså
en ingeniør og folk fra et mekanisk
verksted. Det ble bestemt at det skulle
påsveises en jemkrage rundt nederste
del av for- °g stormast, 1 tomme tykk
°§ 6 fot høy> som forsterkning av
mastene.
Like etter ankomst Montevideo
mønstret kaptein Bennewitz av. Han
hadde da hadde ført skipet i ca. 2 1/2 år
°§ sammen med sin hustru reiste han
hJem tU Valparaiso, Chile for en velfor
t-i ent feide - L>en norske kapteinen
Ingvald A. Pedersen overtok nå
kommandoen om bord.

Ingvald Alfred Pedersen var født i
Grimstad den 24. mai 1884 og som så
mange andre ungdommer fra Sørlandet
valgte han sjøen som levevei og
mønstret første gang ut i august 1899
med bark Tercia (1.232 brt, b. 1886) av
Grimstad. Senere ble det styrmanns
eksamen i Grimstad (1904) og
skipsførereksamen i Kristiansand
(1906). Allerede i 1907,23 årgammel,
ble han fører av bark Durban (735 brt,
b. 1876) av Kristiansand og sto om bord
der helt til 1912. Senere ble det seilas
med forskjellige skip, inkludert et par
dampere, men det meste av tiden i seil.
Hans siste norske seilskip var fullrigger
Transatlantic (1.847 brt, b. 1894) av
Kristiansand, som han mønstret på i
juni 1917. Deretter, rundt slutten av
første verdenskrig begynte kaptein
Pedersen å seile for redere i Montevi
deo, for disse førte han så vel seil-, som
damp- og motorskip. Etter hvert kom
han til å flytte til Sør-Amerika med sin
hustru Clara (1882-1968) og deres to
barn. Familien bosatte seg i Buenos
Aires hvor de også kjøpte seg sitt eget
hus. I juni måned 1927 ble Ingvald A.
Pedersen ansatt som kirketjener ved den
norske Sjømannskirken i Buenos Aires,
en stilling han hadde helt frem til januar
1943, da han igjen reiste til sjøs.

Bark Guaytecas
Kaptein Pedersen mønstret på bark
Guaytecas (1.241 brt, b. 1884) av
Panama som fører i slutten av januar
måned, 1943. Skipet var da beliggende
i Buenos Aires, hvortil det var
ankommet fra Lirquen, Chile allerede
den 13. november 1942. Da under
kommando av chilensk kaptein Barrio,
1. styrmann på denne reisen var
forøvrig Raul Bennewitz, senere fører
av Calbuco.
Guaytecas ble liggende i Buenos Aires
frem til slutten januar 1943 og i denne
tiden ble det utført nødvendige
reparasjoner om bord. En hel del nye
mannskaper ble også påmønstret, med
et sterkt innslag av finske sjøfolk, sies
det. Erfame seilskutefolk, og da særlig
offiserer var mangelvare og rederiet i
New York hadde problemer med å få
besatt førerstillingen, men greide så å
oppspore kaptein Pedersen ved
Sjømannskirken og han aksepterte
deres tilbud.

Den 25. januar seilte barken fra Buenos
Aires, bestemt for Paranagua i Brasil
hvor man ankom 30 døgn senere, den
25. februar. Fartøyet var blitt sluttet for
en reise med trelast til Durban i SørAfrika og den 18. mars avgikk man med
2.100 tonn om bord, frakten for denne
lasten var på utrolige GBP 50.000!
Etter en reise på 61 døgn kom man til
Durban den 19. mai. Returlasten var
kull til Paranagua hvor man ankom den
12. august etter 61 døgn i sjøen. Etter
en fem ukers tid i denne havnen var
kullene losset og en ny trelast tatt om
bord, så den 17. september kunne man
igjen sette seil med kurs for Sør-Afrika.
Den 11. november 1943 ankom barken
Cape Town etter en reise på 56 døgn og
samme måned opplyses det at Guaytecas
var solgt til et brasiliansk rederi, Cia.
Navegacao e Commercio PanAmericana, (Julio Anahory du Quental
Calheros) i Rio de Janeiro, men
fremdeles registrert i Panama under
samme navn. Kaptein Pedersen fort-satte
seilasen en tid for de nye eiere og avgikk
Cape Town den 8. desember 1943 og
etter en hurtig seilas ankom han Rio de
Janeiro den 5. januar 1944 etter bare 28
døgn i sjøen. Tre dager senere blåste det
opp til uvær, et annet fartøy drev ned på
Guaytecas som fikk en del skader og
sprang lekk under sammen-støtet.
Skadene ble reparert under det ca. 5
måneder lange havneoppholdet i Rio og
kaptein Pedersen mønstret også av en
eller annen gang før avgang her-fra, etter
å ha stått om bord i godt og vel ett år.
Guaytecas fortsatte å seile som før for
sine nye eiere, hovedsakelig mellom
Sør-Amerika og Sør-Afrika, men
gjorde også enkelte reiser i sør
amerikansk kystfart langs Atlanterhavs
kysten. Den 14. august 1946 seilte hun
fra Durban, låstet med kull for Santos
og kommet ca. 100 nautiske mil sør av
Kapp Gode Håp møtte barken et kraftig
uvær. Förmasten brakk ved merset, slik
at alle stenger og rær på fortoppen, med
unntagelse av fokken, gikk tapt, likeså
mistet hun et par rær med tilhørende seil
på stormasten. Kaptein Marinho fikk
telegrafert etter assistanse og en
havgående bergingsbåt kom ut fra Cape
Town og fikk slept havaristen inn til
Table Bay, hvor man ankom den 6.
september, 23 dager etter avgang
Durban. 62 år gamle Guaytecas ble så

reparert og rigget opp igjen i Cape Town
til en pris av GBP 2.000 for å fortsette
seilasen for sine redere enda en tid.
Den 1. januar 1948 ankom hun for
siste Rio de Janeiro etter en reise på 43
døgn fra Port Elizabeth i Sør-Afrika.
Etter åha losset lasten gikk den
aldrende barken i opplag for aldri mer
å komme under seil igjen. I 1955 ble
hun slettet fra Lloyds Register og var
da trolig for lengst hogget opp.

dette av stabilitetsgrunner, da man måtte
unngå at skipet ble for topp-tungt når man
losset ballasten, i dette tilfellet 800 tonn.
Da ballasten endelig var ute ble
lasterommene inspisert av representanter
fra havnehelse-myndighetene for
godkjennelse. Disse underkjente
rommene og fastslo at før noen lasting
kunne finne sted, måtte den gamle
tregameringen rives opp og fomyes, i
tillegg måtte lasterommene vaskes og
sementeres for å tilfredsstille helse-

Calbuco til Buenos Aires,

myndighetene. Alt dette ble utført av
skipets mannskap og endelig var alt
klappet og klart, rommene godkjent og
lastingen kunne ta til.

lasting med mere
Endelig var ventetiden i Montevideo
over, man mottok beskjed om at Calbuco
var sluttet for en reise fra Buenos Aires
med last for den sveitsiske stat, lossing i
Marseille, Frankrike. Klokken 1730 den
12. april 1945 var ankrene lett og man
avgikk Montevideo med los om bord, og
klokken 0915 neste dag ankret skipet på
Buenos Aires red, i nærheten av losstasjonen, etter en “reise” på bare ca. 115
nautiske mil. Også her skulle det, av
forskjellige grunner, bh et meget langt
havneopphold, nærmere 4 måneder.
Før lastingen kunne ta til var det et
omfattende arbeid som måtte utføres.
Først nedrigging av røyl og bramrær,

Den 8. mai 1945 var krigen over i Europa
og dette ble selvsagt feiret på Calbuco.
Det ble en storstilt fest på “Den norske
klubb” i Buenos Aires den 17. mai dette
år. Såvel talene som menyen var lange
og cocktailene mange, forteller styrmann
Køber. Ellers var det en allmen lettelse
over at flere års krigsseilas var over, at
man endelig atter kunne seile med tente
lanterner, uten fare for fiendtlige angrep,
Skipet ble forhalt til lastekai og den 11.
juli begynte man å laste sekkelasten.
Dette arbeidet var fullført den 28. juli
og da hadde man, i henhold til Købers
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Cape Town
1946-47, bark
Guaytecas
under
reparasjon og
opprigging
etter havariet
i august 1946.
Foto A
Duncan,
Gravesend
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ettei latte notisbok, skievet under reisen,
følgende kvanta inniastet.

Kaptein
1. styrmann
2. styrmann
~ ,
3. styrmann
_,
r.
Telegrafist
1. båtsmann

Ingvald Alfred Pedersen Grimstad / Buenos Aires
Oscar Wilhelm Køber
Arendal / Oslo, Norge
Joannes Söderlund
Finland / Norge
tv *
c
t» *
xT a i j
Pieters Smit Rosters
Nederland
„
,, . ,
i, 1
i,
,XT
Ragnvald Andreas Blankholm
Ålesund, Norge
Manuel Quiroga
Chile

år
år
år*
° *
ar*
o
49 ar
28 år*

Noen år senere, i januar 1953, skriver
Køber iet brev, hvor han blant annet
beretter om denne reisen, at den totale
last om bord den gang var hele 39.400
sekker, tilsvarende 2.460 tonn. Hvilke
ClavV uioijv
disse olllvi
siffer ov/111
som vi
er Uv
de iVV/ii
korrekte, iiCll
har
jeg ikke kunnet få bekreftet.

Z.båtemann
Tømmermann
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros
Matros

Abel Mansilla
Otto Staak
Oscar Huerta
Trygve Hop
Jakob Kristiansen
Douglas E. Heny
Nils Viking Råbergh
John Reinkold Ackren

Chile
Sverige (tyskfødt)
Chile
Hardbakke Norge
Fredrikstad (?), Norge
o Sør-Afrika
Port Alfred,
Degerby, Aland
Pargas, Finland

28 år*
27 år*
24 år*
22 år
23 år*
26 år
29 år
25 år*

De tre lasteromslukene ble så skalket og
skipet gjort sjøklart, blant annet var store
deler av hoveddekket, hvor treverket var
i dårlig forfatning, blitt smurt over med
bekk for å holde tett. Ellers så hadde man
fylt opp vann-tankene og tatt om bord
pi vj v ia.!il, iiuviLivav-zi
lii den
provtant,
inkludertl levende vaj
dyr,i, til
förestående reise. Skipetsdypgående ved
avgang var forut 20’00" og akterut
20’11".

Matros
Lettmatros
Lettmatros
Lettmatros
Lettmatros
Kokk
Hjelpegut!
Hjelpegutt
Hjelpegutt

Jakob Johansen
Ingvald Meling
Reino Hjelm
Erling Jakobsen
AlanBold
Lennert Tömqvist
Rolf F. Falk
Erik Valin
Saeed A. Khalig

Færøyene
Bømlo, Norge
Finland
Norge
Melbourne, Australia
Sverige
0
Göteborg,
Sverige
Aland
Yemen

19 år*
29 år
31 år*
52 år*
21 år*
21 år*
23 år*
20 år*
31år«

Linfrø : 27.423 sekker = 1.750 tonn
TT
,
Hvetemel: 5.857 sekker = 410 tonn
Totalt
: 33.280 sekker = 2.160 tonn

Litt om besetnins hvre
forhold, m.m.
Mange av chileneme som hadde stått
om bord i godt over to år hadde
mønstret av etter ankomst Montevideo
/ Buenos Aires, så en del nye folk var
blitt mønstret under havneoppholdet.
Her følger mannskapslisten ved avgang
(* bak alder betyr at denne er usikker,
kan være flere år feil):

61
59
60
23

Av denne besetningen hadde omlag 3/
4 opplevd krigsforlis med forskjellige

El-Alamain i 1942 og endelig var det
en som hadde sonet fire års feng-

nasjoners skip og de fleste hadde
grunnet krigen ikke sett sine hjemland
på mange år. Videre hadde en 8-9
stykker tidligere rundtet Kapp Horn
med seilskuter og var såkalte
Kapphomere. En hadde kjempet som
frivillig ide Internasjonale Brigader
under den spanske borgerkrig (19361939). En annen hadde slåss et par år
mot feltmarskalk Rommels “ørkenrever” i Nord-Afrika og blitt såret foran

selsstraff for knivdrap.
Om dette multinasjonale mann
skapet, med representanter fra alle fem
verdensdeler, fortelles det om et meget
sterkt samhold og godt kameratskap,
Blant annet greide folkene i ruffen seiv
åfå opprettet en slags tariffavtale, uten
noen fagforening i ryggen. Det ble
inngått avtale om generelle hyrevilkår,
arbeids- og fritid, med mere. Ved et par
anledninger gikk folkene til streik for å
få gjennomført hva de mente var
rettferdige krav. Det kan nevnes at
matroshyren om bord var US$ 100 per
måned i begynnelsen av 1944 og
sommeren 1945 hadde man fått denne
justert opp til hele US$ 150. Det
fortelles at enda høyere beløp ble betalt
ved enkelte anledninger, når det gjaldt
å sikre seg riktig erfarne seilskutefolk,
som var mangelvare. Man hadde ingen
seilmaker påmønstret, men de av
folkene som behersket denne kunsten
og som ble satt til slikt arbeid, fikk US$
10 ekstra pr måned.

November-desember 1945, en malingslitt Calbuco ved lossekai i Marseille etter 112
døgn i sjøen fra Buenos Aires. Foto Douglas Heny, Gonubie, Sør-Afrika

Mot Marseille, lekkasje,
slit ved pumpen, m.m.
v
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Så endelig, etter nesten fire måneder i
Buenos Aires, fikk man den 4. august
1945 los om bord og slepebåt ble gjort
fast for buksering et stykke nedover La
Forts, side 35

HSD Flaggruten har
omsiderfått ifart sine nye
hurtigbåterfra Australia,
hjemført i mai, men først
levert i august etter
finpoussing med nye
propeller osv. Her er
Sleipner og Draupner
fotografertfor inngående på
Byfjorden 20. august av
Bjørn Ottosen, Shipsphoto
West.

.1.
w

Med Vestfold på
omslagsbildet kan vi bringe
tre glimt av Bastøfergenes
nye liv.
Vårt danske medlem Martin
Jensen harfotografert gamle
Bastø III fra 1968 i Split,
Kroatia, 14. august hvor den
er ifart som Vanga,
tydeligvis i god stand.
Göran Freiholtz harfunnet
Ostfold, ex Østfold, for
utgåendefra Palermo i juli.
Se ellers hans sommerrapport på side..
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på Byfjorden ved Bergen: Øverst
Northern Admiral fra Hellesøy
Skipsbyggeri til Trico Marine, et
multi-functional supply-skip av
type UT-741 fotografert 13. juni.
Vye Hargun, fanget tilfilmen 31.
mai hører til den nye generasjon
kombinerte ringnotfartøyer;
vakre skip fra tegnebrettet til
konsulentfirmaet Vik & Sandvik
Veritas Viking

a

*

v 4"

r.
aM

-r335

jC —

."T
. ;
>svnn*»**-Sj, ' «*fT j
Vij- -Jl 1
' / '
r*

11

1

(|

’J.

’ vSBBBBBar —Mwiiim.

...

;

J

t

s

\——-txyg-—.-... .,

.;

x

'

32

<///<//<

rfA
Muffir

IBS e- n
i2<v. cael£

u

S
V*T T

.l

.

. -

:

OVDS har i sommer leiet ut
hurtigbåten Salten til fart
mellom Polen og
Bornholm, se ellers detaljer
i Røkesalongen side 47.
Foto fra Frank Iversen
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Så vi ikke skal glemme
dem
.
Libra er en av de siste

tradisjonelle fraktefartøyer i
sin størrelse som fortsatt er
i fart, hert fotografert 19.
juli av Ole Jakob Dingen.
Båten er på 150 tdw, bygget
i 1934 og ble innkjøptfra
Danmark i 1951. Etter 20
år i Moss kom den i 1971 til
Sølve Brændø i Florø som
fortsatt står som eier.
De minste fraktefartøyene er
i høy grad en truet art; her
er Sterfor siste gang på vei
ut fra Tanangerfor sine nye
eiere. Båten ankom Gibral
tar 2. juli, hvor den skal
rigges om til seilende
passasjerskip.
Foto Kjartan Djønne.

4
F

fc-,

S^;Mils4:-'-- ::r.;

.;^SS^
j#y

-. -

‘

-"" '

'—

-4, -

——*

#

"~’~v

"""^^

33

--r

/w offensiven etter noen svært turbulente dr
Norweaian Sky levert i slutten
av juli symboliserer selskapets nye satsning.
Delte skipet ble kjøpt som halvferdig skrog
ved Bremer Vulkan, hvor det opprinnelig var
bestilt av Costa Crociere som Costa Olympi a. Foto Göran Freihohz under presentasjon
i København 26. august.

-

Vl1
it åCiUfå J|‘
' ~
ff

-'

imiiJj~_;

'
'v5-

~ ffffff -jBMj

.x"’

Til venstre: Myrtun på 1770 tdw hører til de
nye selvlossere i flaten, se side 55. Foto Ole
Jakob Dingen 1 7. august.
Under: Hurtigruteskip er attraktive ohjekter
for modellbygging. Per Slorslrand fra Basmoen ved Mo i Rana har bygget Stavangerskes
Sand Svilhun _/>v/ 1927: her under provekjoring i sitt rette element.
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Fra side 30
Plata floden. Etter noen timer var man
klar havneområdet, lot gå slepebåten og
seilte videre ned floden til Reguela
fyrskip etter losens anvisninger. Etter
at losen hadde gått fra borde neste
morgen la kaptein Pedersen sitt skip på
en sørøstlig kurs for babord halser og
for en frisk bris stevnet man til havs,
dette var den gamle og velprøvde
seilskipsruten fra La Plata til Europa.
Etter noen døgn for babords halser
hadde man vanligvis kommet så langt
øst- og sørover ut fra kysten at man
kunne fange en gunstigere vind.
Deretter seiltes en mere nordlig kurs
med østlig vind for styrbord halser mot
ekvator til man fanget den stødige
sørøstpassaten, gjeme på ca. 25 grader
sørlig bredde. Etter dette videre
nordover gjennom stillebeltet for å
finne nordøstpassaten et stykke nord for
ekvator. Kommet opp til ca. 30 grader
nord bredde fikk man gjerne en vestlig
vind og kunne seile mot Azorene og
Europa.
Fem døgn etter avgang, den 9. august,
konstaterte tømmermann Otto Staak,
ansvarlig for de daglige peilinger av
tanker og lasterom, at skipet hadde
sprunget lekk. Han peilte da 12 tommer
sjøvann i lasterommet og undersøkelser
ble straks satt i gang for å lokalisere
lekkasjen. Man oppdaget at skipet tok
inn vann på babord side forut og i
henhold til daværende matros, Nils
Råbergh (f. 05.12.1916), skyldtes dette
at et avløpsrør fra et toalett under
bakken hadde rustet i stykker ved
gjennomføringen i skutesiden, med det
resultat at sjøvannet fritt kunne
strømme inn.
Det ble fortalt at det også ble ob
servert sprekkdannelser i den samme
hudplaten. Etter at en mengde sekker
var lempet vekk i lasterommet kom seg
ned til lekkasjen,som først ble tettet
med fleskesvor og deretter ble det støpt
en sementkiste over det hele, minnes
Råbergh.
Dessverre viste det seg at Calbuco
fremdeles trakk vann etter at dette
tetningsarbeidet var utført og hva som
nesten verre var, hovedlensepumpen, en
stor håndpumpe, plassert på dekk i
akterkant av stormasten virket ikke!
Man fant ganske hurtig ut at dette
skyldtes at sugerøret fra pumpen og ned
til bunnen av lasterommet var totalt
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Atlanterhavet den 8. september 1945, ekvator passeres og det holdes linjedåp om bord.
Kong Neptun, hans hoff og etflertall av besetningen stiller tilfotografering. Foto
Douglas Heny, Gonubie, Sør-Afrika

rustet i stykker under dekk. Med full
last i rommet var det helt utelukket å få
denne skaden reparert, så nå måtte man
lense skipet med en mindre håndpumpe
man hadde tilgjengelig. Denne var
tidligere blant annet benyttet til spyling
av dekk og rengjøring hos dyrene, som
losjerte i bur forut under bakken. Det
fortelles at mannskapet slet natt og dag
ved pumpen, de resterende mer enn 100
døgn, frem til ankomst Marseille for å
holde lasterommet lens.

Seilas i passat og
stillebelte, linjedåp, m.m.
Etter fire ukers seilas med vekslende
vindforhold, fikk kaptein Pedersen, den
2. september, sørøstpassaten på 18
grader sør og 34 grader vest, denne tok
skipet opp til 3 grader nord og 30 grader
vest i løpet av omlag ti døgn. Farten
varierte fra 4 til 11 knop under denne
perioden og den friskeste seilasen
hadde man en to - tre døgn etter at skipet
hadde kommet inn i passaten.
Den 5. september noterte nemlig
styrmann Køber i sin observasjonsbok
(Sight Book) at total utseilt distanse de
siste to døgn var 400 nautiske mil, det
vil si en gjennomsnittsfart av
respektable 8,33 knop over 48 timer.
Ekvator ble krysset den 8. september,
35 dager etter avgang og dette ble
selvfølgelig behørig markert med
tradisjonell linjedåp for de av mann
skapet som ikke kunne bevise at de
hadde krysset linjen tidligere. Dette var

et velkomment og humørfylt avbrekk i
den grå hverdag med besøk av Kong
Neptun og hans fargerike hoff.
Det av mange så fryktede stillebeltet ble
passert i løpet av et par uker under
vekslende, svake vinder og med
enkelte, meget kraftige, regnbyger.
Under disse værforholdene benyttet
man noe av tiden til innendørs
vedlikehold, mellom annet ble ruffen
grundig rengjort og malt innvendig. Om
bord i de fleste dypvannsseilere på reise
til Europa, var det vanlig i dette
farvannet å slå fra de lette, ofte slitte
passatseilene som man gjeme hadde
ført fra omtrent 35 grader sørlig bredde.
De tunge og solide vinterseilene, sydd
av duk, type “0”, eller “00”, ble da
skiftet inn for den videre seilas
nordover, men så ikke på Calbuco her
hadde man bare ett sett seil, pluss noen
gamle reserveseil av varierende kvalitet.
Disse, de fleste gamle og slitte, ble
fortløpende reparert av mannskapet,
men enkelte nye seil ble også skåret og
sydd underveis, forteller daværende
matros Trygve Hop, en av dem som var
betrodd seilmakerarbeide og som den
gang greide 7,5 meter søm i timen.
Den 25. september var Calbuco kom
met på høyde med Kapp Verde-øyene,
utenfor Afrikas vestkyst, og der fikk
man endelig nordøstpassaten. Herfrå
ble kursen satt vest av Azorene og
skipet seilte videre for styrbord halser,
imidlertid fikk man nå tung nordlig
dønning med kraft og slingring og mye
35

overvann. Seilføringen måtte minskes
hver gang vind og sjø syntes litt for
hård, den 60-årige skute var tydelig
svekket og kunne ikke presses for hårdt
mot elementenes krefter, senhøstes i
Nord-Atlanteren. Dette er nok en av
årsakene til at reisen dro seg ut til hele
112 døgn, man tør anta at kaptein
Pedersen tenkte “safety first”, med
hensyn til besetning, skip og last.
I begynnelsen av oktober var man
kommet opp til ca. 25 grader nord bredde
og fikk da noen dager med vindstille,
eller meget lette vinder, slik at skipet
knapt nok avanserte gjennom vannet.
Den 7. oktober noterte Køber i sin
observasjonsbok at det var vindstille og
at besetningen da benyttet anledningen
til åta seg et bad i det salte Atlanterhavsvann. Ferskvann til personlig
hygiene var det heller knapt med under
denne lange reisen, men med streng
vanndisiplin greide man seg forbausende godt. Ellers fortelles det at noen
av folkene benyttet anledningen til å
fange springere, hai og fisk for åfå litt
variasjon i kostholdet.
Med kurs for GibraltarStredet, landkjenning
Ved midten av oktober måned var man
kommet opp mot Gibraltarstedets

breddegrad, vest av Azorene og kunne
legge kursen østover. Vinden blåste nå
friskt, for det meste fra nordvestlig, eller
sørvestlig retning, opp til stiv kulings
styrke og med til dels grov sjø. På denne
østlige kurs gikk skipet lettere gjennom
vannet med mindre påkjenninger på
skroget, flere seil kunne settes. Den 25.
oktober notertes det sogar at alle seil
var satt for en lett sørvestlig vind og
farten var ved enkelte anledninger oppe
i hele 10 knop. Et par dager senere,
kommet sørvest av Kapp Sao Vicente,
Portugal blåste det atter opp til stiv
sørvestlig kuling med svær sjø og
overvann, seilføringen måtte igjen
reduseres.
Så endelig, om kvelden den 30. ok
tober fikk man landkjenning og sikker
possisjonsbestemmelse ved kryss
peiling av fyrene Cabo Trafalgar på
spanskekysten og Cabo Spartel på
kysten av Marokko. Seilasen fortsatte
østover mot stredet og ved firetiden
neste morgen var man kommet tvers av
Cabo Spartel, avstand 5 nautiske mil.
For vekslende vinder med klar luft og
god sikt navigerte man i løpet av
formiddagen gjennom det sterkt trafikkerte Gibraltarstredet. Fyret på Europa
Point, Gibraltar var vel klarert ved
middagstider den 31. oktober, 88 døgn
etter avgang Buenos Aires, og man tok
nå fatt på reisens siste etappe.

Calbuco 3 reiser Durban-Montevideo og Buenos Aires-Marseille, 9 desember 194425.november 1945, plottet etter posisjonerfra 1.styrmann Købers etterlatte
observasjonsbok (Sight book).
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25 døgns besværlig seilas i
Middelhavet
Kaptein Pedersen hadde fra det Britiske
Admiralitet mottatt instrukser om
hvilke kurser som fra nå av skulle styres
inn gjennom Middelhavet. Dette an
tageligvis grunnet den store minefaren
som eksisterte på den tid, bare et halvt
år etter krigens slutt. Å følge denne
instruks var lettere sagt enn gjort for et
seilskip, totalt prisgitt de skiftende
vindforhold under sin navigering, så
admiralitetets ordre ble bare delvis
etterkommet.
Den 6. november passertes sørspissen
av Mallorca og kursen kunne etter hvert
settes nordover mot franskekysten.
Disse siste, omlag 300 nautiske mil opp
til Marseille, skulle vise seg å bli utrolig
seige å forsere, hele 15 døgn kom man
til å bruke. Styrmann Køber skriver
følgende:
“Nå var vi i Middelhavet, og vi følte
det som om vi var kommet i vår egen
entré. Nå skulle vi hjem til våre kjære
etter et langt fråvær, hele krigen 194045. Lengselen ble sterkere dag for dag,
men det lille, men lunefulle Middel
havet, som om sommeren er så idyllisk,
satte en stopper for vår lengsel”.
Kommet godt opp i Løvebukten (Golfe
du Lion), nesten fremme i Marseille,
blåste det opp til en kraftig storm fra
nord og kaptein Pedersen ble tvunget
til å stå ut fra kysten og lense unna
vinden.
Etter noen dager bedret været seg og
man kunne atter seile i nordlig retning,
omlag åtte døgn tok denne “snu
operasjonen”. Så, den 25. november
1945,25 døgn etter passering Gibraltar
var man endelig fremme i Marseille
etter en slitsom reise på 112 døgn fra
Buenos Aires.

I Marseille, lossing og nye
folk tiltrer
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Etter å ha fortøyd i Marseille tok
lossingen til, dette arbeidet ble utført
av tyske krigsfanger og som ventet fant
man at deler av sekkelasten var vann
skadet etter langvarig seilas med lekk
skute. Rederiets maritime inspektør,
kaptein Otto A. Zuly var på reise i
Europa på denne tiden og besøkte
selvfølgelig Calbuco i Marseille. Man
må gå ut fra at han der og da ble

orientert om skipets tilstand, samt at han
seiv inspiserte henne under sitt opphold.
Endelig tilbake i Europa, mønstret flere
av etter årelang krigsseilas og reiste
hjem, blant disse styrmennene Køber
og Söderlund. Nye folk mønstret på og
enkelte av de ombordværende ble
forfremmet, blant annet ble 3. styrmann
Pieters Smit Rosters rykket opp til 1.
styrmann og båtsmann Abel Mansilla
overtok som 3. styrmann, det siste etter
votering blant mannskapet! Matros
Jakob Johansen fra Færøyene, som
hadde stått om bord siden Durban, ble
så den nye båtsmann. Av andre nye folk
som mønstret på her nevnes den meget
erfarne, 53 årige, seilskutematrosen
Fritz Schlegel fra Stavanger og den
unge lettmatrosen Jan Vinkenes (f.
1927 - d. 1984) fra Porsgrunn.
Etter en måneds tid var sekkelasten vel
i land og 800 tonn ballast, bestående
av bomberuiner, var tatt om bord. I
mellomtiden hadde det lyktes rederiet
å få sluttet skipet for en reise med kom
og stykkgods fra Lisboa og tilbake til
Marseille.

Til Lisboa, en stormfull
reise, nesten forlis
Julaften 1945 avgikk Calbuco Mar
seille, og kommet vel klar av havnen
lot man gå slepebåten forut og kvitterte
losen. Det var vindstille med havblikk
og alle seil ble satt mens man ventet på
vinden. Og vind det fikk man til gangs,
som sluppet ut av en sekk blåste det
plutselig opp til storm fra nordvestlig
retning! Det var en av de beryktede
mistralene, en kald og kraftig fallvind,
som hadde overrumplet fartøyet mens
hun lå og drev med alt for mange seil
satt. Før frivakten rakk å komme seg ut
på dekk, var fartøyet presset over, slik
at hun lå med le skansekledning under
vann. Faren for kullseiling var over
hengende dersom ballasten skulle for
skyve seg. Kaptein Pedersen tok seiv
rattet mens alle de andre forsøkte å
berge hva som berges kunne av seil.
Heldigvis motsto ikke alle seilene det
kolossale presset, flere av dem blåste
ut av likene, mens andre revnet, så da
vindpresset etter hvert avtok rettet
fartøyet seg opp igjen. Nede på mel
lomdekket stod en gammel og ubru-

Tung sjø og overvann,
et oversvømmet
hoveddekk sett i
fugleperspektivfra
fokkemasten. Foto
Douglas Heny,
Gonubie, Sør-Afrika
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kelig donkeykjele surret, denne slet seg
løs og truet en stund med ågå gjennom
skutesiden. Det hele endte heldigvis
godt og seilasen mot Gibraltarstredet
kunne fortsette mens man på beste måte
lappet de resterende, sønderslitte seil.
_
. .
,,
_ ,, .
Den 4. ianuar 1946 var fullnggeren
,
,
.
o
•
kommet ned mot sørkysten av Spania
.
„
og her tikk man uvær nummer to. Det
. f0
,
mi
r
blåste da opp til sterk storm, denne gang
_
, , _.
.
fra øst med kraftige regnbyger og
.
„
,
b
opprørt hav. Dette uværet skulle vare
., ,
, .
„
„
til den 6. ianuar. Seilene, de fleste
. stormen i•
svekket etter den første
Løvebukten, fikk na enda hardere
.
,
...
medfart og viste seg etter hvert ikke a
co...
,
tale pakiennmgen og mange gikk tapt.
_
,
~
Tross store anstrengelser fra mann,
.,
, o t
., ..o
skapets side med a berge seil, blåste
„
„
. , .
..
alle, mer eller mindre i stykker og skipet
o , ,
,
,
som na ikke lenger kunne styres, la seg
o, ,
,
,. . .
j,
tvers pa bølgene og drev hielpeløst for
. ,
_
...
•
vind og strøm. Denne dnften i vestlig
.
_
,.
retning førte samtidig Calbuco stadig
, ,
.
, _
nærmere spanskekysten i nord, taren for
,r
.
stranding og totalforhs var overhengende!
Iet forsøk på å minske avdriften ble
det satt ut drivanker over baugen,
forteller Nils Råbergh. Man laget dette

av en gammel klyver som ble seiset til
et rundholt, deretter forsynt med vekter
i underkant (skjøtsbarmen) og så
forbundet til en solid trosse før det ble
satt ut. Hensikten var å bringe stevnen
opp mot bølgene, for så la fartøyet drive
langsomt unna uværet. Av forskjellige
arsaker fungerte ikke dette som ønsket,
, .
drivankeret kom ikke dypt nok ned i
,.
, , ,
vannet, muhgens skyldtes dette
,r ,
. °
„
, ,.
luttlommer i senet, eller at man hadde
, , _
, .
, ,
anbrakt for liten vekt i underkant av
,
r
ankeret. Den farlige driften, stadig
.
,
.
nærmere gmnnbrottene og den visse
undergang fortsatte,
_
.
. _ „,
Som en siste utvei for a komme klar av
,,
,.
,
...
kysten, ble samthge rær brast bakk,
,
.
. ,
dette var en meget risikabel manøver,
.
‘„ ,
,
som i verste fall kunne ha ført til
. ,
.
, ,,
ngghavan og mastebrekk. Pa et skvær
.
ngget seilfartøy er master og stenger i
. ,
all hovedsak sikret med solide barduner
_
og vant for a motstå stort vmdpress
.
_
,
aktenfra og fra siden, mens de samme
,
_D
er bare sikret med forholdsvis fa stag i
, .
.
_
? ro , f,
langskipsretnmgen torover. A fa bakk
. ,
,
.f . 0
. ,
1 sei en6, et V1 81 a vmcien mn m°f
forsiden av seilene, kan derfor i enkelte
situasjoner, for eksempel i uvær, være
katastrofalt. I Calbuco' s tilfelle var
riggen nå tydelig alderdomssvekket, så
kaptein Pedersen hadde store
37

betenkeligheter méd å prøve denne
manøver, forteller mine kilder, men da
dette etter hvert syntes å være eneste
mulighet, lot han altså rærne brase bakk
opp mot stormen fra øst. Noen stagseil
forut ble også bakket opp mot vinden.
Til alt hell holdt riggen stand, og hva
som nesten bedre var, man observerte
at driften vestover, fremdeles uten
styring fortsatte, men med ræme brast
bakk ble skipet nå, litt etter litt, satt ut
fra kysten og de skremmende
grunnbrottene. Manøveren hadde vært
vellykket og faren var over for denne
gang!
Da Calbuco kom noe lengere vest i
Middelhavet bedret været seg heldigvis
noe, man fikk etter hvert situasjonen
under kontroll og fikk styring på skipet.
For mersseil og hva som var igjen av
fokken og noen andre seilfiller, lenset
hun unna vinden mot Gibraltar, hvor
kaptein Pedersen hadde besluttet seg for
å søke nødhavn.
Anløp av Gibraltar, nødhavn
Den 7. januar 1946 manøvrerte den
seilslitne skuten seg inn på Gibraltar
havn, hvor man droppet anker på reden,
etter 14, til dels meget hårde, døgns
seilas fra Marseille. Etter hvert fikk man
høre historier om flere andre fartøy i
området som hadde vært i vanske
ligheter under denne kraftige nytt
årsstormen, hvor også bygninger på
land ble påført skader. Det kan nevnes
at den sveitsiske damperen ZUrich
(1.928 brt, b. 1893), på reise fraTulon
til Lisboa i ballast, drev på land under
stormen og totalforliste ved Tarifa i
Gibraltarstredet den 4. januar.
Drivanker av denne typen ble satt utenfor
spanskekysten da Calbuco var ved å drive
på land der i januar 1946. Illustrasjon:
Sjørnandskap og Maskinlære, Nickelsen &
Giertsen, Kristiania 1920

Etter å ha blitt innklarert av
havnemyndighetene, kontaktet kaptein
Pedersen et seilloft inne i Gibraltar for
assistanse, skadene på seilene var
nemlig så omfattende at hjelp utenfra
trengtes. Nå ble folkene om bord straks
satt i arbeid med å reparere de gamle,
og i stykker blåste seilene, mens mange
nye ble sydd i land av de lokale
seilmakere. For å gi et eksempel på
seilenes størrelse, kan nevnes at likene
på Calbuco’’ s store undre mersseil, som
oftest kalt store stump, hadde følgende
mål; overlik 67’07", underlik75’08" og
sidelikene målte 18’00", dette i henhold
til styrmann Købers etterlatte notater.

Avgang Gibraltar, tap av
anker, videre til Lisboa
Den 28. januar, etter tre uker på
Gibraltar red var seilgarderoben i orden
og man begynte å lette anker, et flere
timers slit i tredemølle bak gangspill
spakene. Dette arbeidet var faktisk
hådere i 1946 enn hva det hadde vært
61 år tidligere og utover til noen gang
på 1930-tallet. Under denne tiden hadde
man hatt en donkeykjele virksom om
bord og dampen fra denne ble mellom
annet brukt til drift av ankerspillet,
plassert forut under bakken. Som
tidligere nevnt var denne kjele nå
demontert som ubrukelig og stuet vekk
nede på mellomdekket. Endelig var all
slakk hevet inn på ankerkjettingen ved
hjelp av rå muskelkraft, for øvrig
internasjonalt kjent som “Norwegian
Steam” under seilskipstiden, men
Calbuco's anker hadde gravd seg godt
ned i bunnen og lot seg ikke brekke løs.
Tross flere iherdige forsøk maktet man
ikke å få frigjort ankeret, til slutt så man
seg nødt til å kappe kjettingen for å
komme seg videre mot Lisboa.
Endelig var man under seil igjen og nå
møtte man en frisk vind fra vest, så
skipet måtte krysse i dagevis for å
komme vel klar av det trange
Gibraltarstredet og ut i det åpne
Atlanterhav. Der kunne kursen etter
hvert kunne legges i nordvestlig retning
mot Kapp Sao Vicente, og videre
nordover langs kysten mot Lisboa. På
denne reisen ble for øvrig et reser
veanker sjaklet inn på kjettingen, til
erstatning for det tapte, som lå igjen på
havbunnen i Gibraltar.
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Lasting i Lisboa med mere
Den 14. februar ankom man Lisboa
etter 17 døgns seilas fra Gibraltar. Her
ble det atter det vanlige, tidkrevende
strevet med å klargjøre en gammel
seilskute for lasting, det vil si først
nedrigging av røyl- og bramrær, så
lossing av 800 tonn ballast og til slutt
rengjøring av lasterommene før noen
last kan taes om bord. Endelig var alt
klappet og klart, man kunne begynne
lastingen av kom i sekker, samt en del
stykkgods.
Under dette havneoppholdet ble det
som vanlig var, skiftet en del folk og
blant dem som mønstret av var de to
norske matrosene Trygve Hop og Jakob
Kristiansen, begge etter lang tid om
bord. Nye folk av forskjellig nasjonali
tet erstattet de som gikk fra borde,
mellom dem en ung svensk matros,
Stephan Lund (f. 1927) fra Högby på
Öland, som forteller at etter at han
hadde tiltrådt var det tretten ulike
nasjoner representert om bord.
Den 8. april var Calbuco ferdig låstet
og ble slept ut på reden hvor man
ankret. Her ute kom skipshandleren og
leverte provianten, som vanlig var
denne delvis i levende form. Ingen
landlov ble gitt denne siste kveld i havn
og en bevæpnet politimann var plassert
ved fallrepet for å passe på, så stem
ningen i ruffen var en smule dyster,
forteller Stephan Lundh. Lisboa var en
populær by blant sjøfolkene og mange
hadde fått seg pikevenner, som de
gjerne skulle ha tatt farvel med, men
skipet ville trenge sine sytten mann i
ruffen friske og uthvilte den følgende
morgen. Derfor, ingen landlov denne
vårkvelden.

Tilbake mot Marseille med
kom og stykkgods
Neste dags morgen begynte mann
skapet å gjøre skipet försvarlig sjøklart
og holdt det gående med dette til ut på
ettermiddagen. Da kom losen ombord,
gangspillet ble bemannet og man
begynte å hive inn på ankerkjettingen,
som tidligere nevnt en slitsom og
langvarig operasjon. En taubåt kom
etter hvert til stede og ble gjort fast og
da ankeret endelig etter flere timers slit
var lett, begynte slepingen nedover Tejo
floden mot åpent hav. Her passerte man

mange ankerliggere, blant annet en stor
fire-mastet bark under portugisisk
flagg, Foz do Douro av Oporto
(hjelpemotor fra 1946). Dette var det
fordums svenske skoleskipet Abraham
Rydberg (2.097 brt, b. 1892) av Stock
holm.
Vel klare av kysten gikk losen fra borde
og man kvitterte taubåten. Alle seil ble
satt og med en svak bris, som knapt nok
fylte seilene og med tunge atlanter
havsdønninger, slingret hun kraftig de
første timene etter avgang. Forholdene
bedret seg heldigvis og noen døgn
senere nærmet man seg Gibraltarstredet
og styrende en østlig kurs for en frisk
låringsbris, med alle seil satt og med
sterk medstrøm, syntes hun å gjøre god
fart gjennom stredet. Dette til tross for
at undervannsskroget nå var sterkt
begrodd, i det klare vannet kunne man
se langhalser, svaiende i grønsken un
der vannlinjen, minnes daværende
matros Stephan Lundh.
Kommet inn i Middelhavet fikk man
atter svake og variable vinder med yr
og regn. Senere fikk man tykk tåke og
tåkehornet, det gamle norske fra
Skudenes, ble brakt opp på bakken
hvorfra utkikken ga, det vil si sveivet,
de reglementerte signaler med dette. Da
man kom opp mot Balearene hadde

Marseille, Calbuco i opplag med nakne rær, seilene erforlengst slåttfra og stuet vekk.
Foto ved Tom Vinkenes, Eidanger, Norge.

sikten bedret seg noe, slik at man kunne
ane konturene av fjellene der inne
gjennom regndisen.
Etter hvert kom man så langt opp i
Løvebukten at man kunne skimte
bestemmelsessted forut. Nå var
spenningen om bord stor, så langt hadde
man også kommet i november året før,
da værgudene tvang kaptein Pedersen

Marseille, Calbuco i opplag. Poppdekket med salong-skylight i forgrunnen til høyre og
nedgangskappe til innredningen forenfor dette. Foto ved Tom Vinkenes, Eidanger.

til å gjøre vendereis, noe som hadde
forsinket skipet flere døgn. Ville man
ha bedre lykke denne gang? Vinden var
god og med regnbyger i luften sto
Calbuco inn mot land, men det virket
som om man skulle bli tvunget til ågå
over stag for å kunne styre direkte opp
mot havneinnløpet. Storseilet ble gitt
opp, det vil si halt opp under råen ved
hjelp av gitau og gordinger, første
operasjon ved klargjøring til stag
vending, men så rommet vinden seg litt,
ingen stagvending behøvdes.
Så kom ordren “brace the mainyards
aback! Aloft and furl” fra kaptein
Pedersen, minnes Stephan Lundh. Han
forteller videre at alle mann lå oppe på
storråen og kjempet med det våte seilet,
som blåste akterover under råen og ble
ekstra uhåndterlig ettersom storriggen
var braset bakk, for å bremse skipets
fremdrift. Da kom den 53-årige matros
Fritz Schlegel entrende opp, hans faste
plass var på lo rånokk under arbeid til
værs, men nå sto det allerede en masse
folk i fotperten og han syntes da
øyensynlig at det var mer bekvemt å
klyve opp på råen, for så å gå i balanse
gang ovenpå denne og ut til nokken.
Denne matrosen fra Stavanger, eldste
mann i ruffen, var en særdeles erfaren
sjømann som hadde gått til sjøs,
antagelig omkring 1908, i seilskuter og
seilt med såvel europeiske, som
amerikanske skuter, under 1. verdens
krig og i mellomkrigstiden.
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noen av folkene bak United Ship
Brokerage Corporation. Av disse ble han
tilbudt å kjøpe fullrigger Calbuco,
beliggende i fransk havn. På bakgrunn
av en inspeksjonsrapport, utarbeidet av
et skipsmeklerfirma i Marseille med
norsk bakgrunn, og som han fant tillit
vekkende, kjøpte Johan Hvide i god tro
skipet usett av amerikaneme. Behovet for
tonnasje, maskineri, reservedeler og
skipsutstyr var enormt den gang, like
etter krigen, så denne transaksjonen må
vel i ettertid sees i lys av dette.
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Johan Hvides plan var å bygge full
riggeren om til dampdrevet tørrlasteskip,
muligens ved et verft i Norge. På vår
parten i 1946 hadde han nemlig kjøpt den
canadiskbygde eskorte-tråleren Miscou
(452 brt, b. 1942) og tenkte nå å overføre
maskinen, en Linke-Hoffman på 860
bhk, fra tråleren til Calbuco, forteller
mine kilder. Noen måneder senere,
nærmere bestemt den 3. april 1947
ankom Johan Hvide Marseille, for seiv å
ta nyervervelsen i øyesyn.

Mai 1948, Calbuco fotografert i Marseille et par månederfør hun ble slept til Savona
for opphugging. Foto Kaptein Harold D Huycke, Edmonds WA, USA

Så fikk man los om bord og taubåt ble
gjort fast, Calbuco ble buksert inn på
ytre havn, hvor man fortøyde henne i
bøyer og avventet ledig plass langs
lossekai. Dette var den 29. april 1946
og reisen fra Lisboa til Marseille hadde
således tatt 20 døgn.

ble tatt om bord før skipet forhalte vekk
fra lossekaien. Hun ble nå fortøyd på
innsiden av den ytre moloen i Marseille
havn og her kom hun til å bli liggende i
lang tid. Blant folkene om bord gikk det
rykter om salg. Skoleskip i Norge, hadde
noen hørt. Privat yacht med hjelpemotor
fra tysk U-båt, hadde andre hørt. Ikke noe

Atter i Marseille
Etter noen dagers venting ble Calbuco
°
buksert til lossekai av to slepebater,
F
’ en
forut og en akter. Lossingen tok til og
„ b
b
ogsa denne gang viste det seg at deler av
b b
&
lasten var vannskadet. Blant annet fant
man at det hadde det trengt seg inn vann
gjennom lekkasjer i overgangene mellom
dekk og lukekarmer. Det var åpenbart at
skipet måtte gjennomgå en grundig og
kostbar renovering om hun skulle ha
muligheter til fortsatt å kunne konkurrere
med mer moderne tonnasje om de laster
som bød seg i markedet.
Lasten kom etter hvert i land og ballast,
også denne gang 800 tonn bomberuiner,

y dette, “e ™kelighet og noen ny last
lot seg ikke oppdnve. Alle seil ble bendt
p
. . ,, .
.
ira og stuet vekk i seilkøyen og utover
, n/l/C ble
u , de
, aller
n fleste
,
sommeren 1946
. . .
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,
avmønstret. Til sist var det kun kaptein
„ .
,•,
. .
u ,
Pedersen og en chilener igjen om bord
f
, .
for a passe pa fartøyet.
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Calbuco, igjen i HOfSk eie
I Bergen fantes det imidlertid en reder,
Johan Gustav Hvide (f. 05.02.1887 -d.
21.05.1951), som øyensynlig mente at
det kunne være mulig å gjøre forretninger
med den gamle seiler. På høsten 1946
gjorde skipsreder Hvide en reise til USA
og i New York kom han i forbindelse med

Sammen med kaptein Pedersen ble skipet
nå grundig inspisert fra topp til bunn.
Skipsreder Johan Hvide hadde seiv en
solid maritim bakgrunn, 14 år gammel
reiste han første gang ut, ble kaptein i en
alder av 23 år og hadde ført flere damp
skip, da han i 1917 gikk i land for å starte
sitt eget rederi. Hans besiktigelse må ha
vært meget grundig, hele ni dager var han
om bord, forteller skipets loggbok. Med
bakgrunn i sin personlige inspeksjon,
mente han at Calbuco var i en slik
forfatning at en seilas til Norge ikke
kunne finne sted, med mindre skipet ble
påkostet et større beløp og gjennomgikk
omfattende reparasjonen I tillegg var det
på den tid vanskelig å finne verft med
ledig kapasitet og prisene for repara
sjoner og materialer akselererte rett til
værs. Etterspørselen var stor, en nedslitt
verdensflåte trengte å overhales etter flere
års hard krigsseilas.
Johan Hvide mente seg grundig ført bak
lyset av det fransk-norske firmaet i Mar
seille som hadde besiktiget Calbuco på
vegne av United Ship Brokerage
Corporation. Denne rapporten hadde
ikke fortalt den fulle og hele sannhet om
skipets tilstand, påpekte han senere
overfor selgeme i New York og forlangte
kjøpet kansellert. Kontraktsmessig sto
han sannsynligvis svakt, da han jo
opprinnelig hadde godkjent skipet på

bakgrunn av nevnte inspeksjonsrapport.
Etter forhandlinger ble enden på det hele
at selger likevel tok skipet tilbake mot
en sterk reduksjon i prisen, så for Johan
Hvide ble denne saken en lite hyggelig
forretning. Denne disputten synes å være
årsaken til at han aldri lot Calbuco bli
offisielt registrert på Hvides Rederi.
Hvorvidt nevnte tilbakesalg fant sted i
1947, eller i 1948, har det ikke vært mulig
å få bekreftet noen steder.

Calbuco, siste vers,
kaptein Pedersen mønstrer
av
Etter at Johan Elvide hadde reist hjem til
Norge den 12. april 1947 og eierfor
holdene til skipet smått om senn ble av
klart, forble kaptein Pedersen stående om
bord enda en tid som rederiets represen
tant. Det synes som om eieme i New York
etter hvert oppga tanken på å få skipet i
fart igjen, opphugging lot etter hvert til å
være eneste løsning.
Den 6. november 1947 mønstret kaptein
Ingvald Alfred Pedersen av Calbuco etter
å ha stått om bord i fullriggeren omlag
33 måneder. Ingen avløser tiltrådte - “No
replacement “ noterte han seiv i skipets
loggbok før han, som den siste nordmann
som overbodet har ført en skværrigger i
fraktefart, gikk over gangveien og reiste
til Norge. Etter denne tid gjorde han
minst et par turer til sjøs, senest i 1952,
da i en alder av 68 år, som fører en
argentinsk damper, America (667 brt, b.
1907) av Buenos Aires. Det kan nevnes
at familien Pedersen i 1951 flyttet hjem
til Norge fra Argentina og at den gamle
hedersmann sovnet inn i Stavern den 6.
juni 1972, vel 88 år gammel.

Til opphugging
United Ship Brokerage Corporation
fikk så, muligens mot slutten av 1947,
eller tidlig i 1948, solgt skipet til
italienske opphuggere. Det fortelles at
opphuggingskompaniene vanligvis
ikke var særlig lystne på å overta
seilskuter, de hadde ingen innmat, ble
det sagt. Det var bare et stort rom til
last, uten maskiner, og så var det den
store riggen, som kunne være besværlig
nok å få ned. Calbuco ble liggende ved
moloen i Marseille i enda noen
måneder, nå bare med en enslig,
gammel italiener som vaktmann om
bord.

Så, i juli måned 1948 var ventetiden
over og hun ble hun tatt under slep, med
kurs for Savona, Italia, hvor skjærebrenneme ventet på henne. Den 20. juli
1948 begynte man å hugge opp den en
gang så stolte fullrigger, som gjennom
sitt nesten 63-årige liv, under fire lands
flagg, hadde motstått det meste.
Mellom annet, i 1901 hadde hun

overlevd brann i kull-lasten i SørAtlanteren, videre i 1910, i Øresund en
kraftig kollisjon med D/S Ringhorn
(1.790 brt, b. 1904) av Bergen, trosset
utallige stormer på alle verdenshav og
seilt heldig gjennom to blodige
verdenskriger, men nå var seilasen
ugjenkallelig over for den gamle sliter.

Kilder:
Fullrigger CALBUCO (CBBU)
Bygd av jern ved A. Stephen & Sons,
Glasgow, Skottland.
Tonnasje: 1.619 brt, 1.481 nrt, 2.500 dvt.
Dimensjonen 249,0 x 39,5 x 22,5 fot.
11/1885: Levert som Circé. til A. C.
Le Quellec, Bordeaux, Frankrike.
1903: Solgt til A/S Karmø (O. G.
Gjessen), Skudesneshavn,
omdøpt til Karmø.
Det ble betalt GBP 7.035 for skipet, som
ble Skudesneshavn-flåtens største seilskip
gjennom tidene. Seilte world-wide og
besøkte aldri hjembyen.
Kaptein Johan Falnes (1903-1916).
1916: Solgt for NOK 600.000 til A/S
Wiborg Seilskipsrederi (Thos.
Wiborg & Søn), Kristiania
Kaptein Holger Brun (1916-1919).
1919: Solgt til A/S Karmø (Jacobsen
& Thon), Fredrikstad.
Kaptein Hj. Jacobsen (1919-1923).
08/1920: Lagt opp i Hamburg, Tyskland.
01/1923: Brøt opplaget. Låstet trelast
i Fredrikstad, Norge for Sydney,
N.S.W., Australia, 116 døgn ut.
Etter lossing, krysset hun Stillehavet til
Chile, muligens kull-lastet fra Newcastle,
N.S.W. Dette var skipets siste reise under
norsk flagg.
1923: Solgt til Jerman Oelckers & Cia.,
Puerto Montt, Chile, omdøpt
Calbuco.
Under chilensk flagg, engasjert i guano
og trelastfart på Stillehavs-kysten.
1942: Solgt til United Ship Brokerage
Corporation, New York, U.S.A.
Registrert i Panama uten
navneskifte.
1946: Johan Hvide, Bergen kjøpte
skipet, men det ble aldri offisielt
registrert på ham.
1947, el. 1948: Tilbakeført til United
Ship Brokerage Corporation, New
York, USA.
07/1948: Avgikk Marseille under slep,
bestemt Savona, Italia for
opphugging.

Følgende fire, alle tidligere matroser
på Calbuco, har gitt meg verdifull
informasjon gjennom samtaler og /
eller korrespondanse. En varm takk til
dem alle for godt sam-arbeide og utvist
tålmodighet.
Douglas Heny (f. 1918),
Gonubie, Sør-Afrika.
Trygve Hop (f. 1923),
Hardbakke, Norge
Stephan Lundh (f. 1927),
Löttorp, Sverige.
NilsV. Råbergh (f. 1916),
Völlingby, Sverige.
Oscar W. Køber (1885-1967),
Arendal / Oslo: Etterlatte papirer, ved
Ståle Berdal, Krokstadelva, samt
hans biografi, “Under de hvite seil”,
utgitt på eget forlag, Oslo 1958.
Ingvald Meling (1916-1997), Bømlo
/ Haugesund: Intervjuet 05.12.95 om
sin krigsseilas av Leif M. Bjørkelund
for Lokalhistorisk Stiftelse, Aksdal,
Norge. Ikke publisert.
Berit Blankholm, Sykkylven, Norge.
Rick Hogben, London, GB.
Harold D. Huycke, Edmonds, USA.
Wollert Hvide, Hop, Norge.
Eva Køber Ingvaldsen, Kristiansand
Harry G. Mowat, Bristol, GB.
Stig Nyberg, Oslo, Norge.
Torleif M. Pedersen, Grimstad,
Norge.
Bjame Sælensrainde, Malaga,
Spania.
“Norges Skibsførere 1933-1935”,
Oslo 1935.
Riksarkivet, Oslo, Norge.
Statsarkivet, Kristiansand, Norge.
Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen,
Norge.
Lokalhistorisk Stiftelse, Aksdal,
Norge.
Mariners Museum, Newport News,
USA.
Meteorological Office, Gibraltar.
Museet i Mælandsgården,
Skudeneshavn
Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge.
Ålands Sjøfartsmuseum, Mariehamn,
Finland.
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ble evakuert da ferja befant seg 10 n.mil vest av Vinga fyr
ved Göteborg. Etter at passasjerene var evakuert ble skipet
slept inn til Göteborg. Blohm + Voss i Hamburg reparerte
skipet, og hun var tilbake i rute 3. september fra Kiel.
En uke senere i juli gikk Kronprins Harald på grunn i
Oslofjorden. Hun seilte videre til Moss med alle passasjerene
ombord for nærmere inspeksjon. Hun måtte på verksted i
Tyskland for rep. og mindre enn en uke senere var hun i rute
igjen.

Hurtigruten
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
M/S Richard With har også i sommer seilt til Geiranger. Første
tur gikk 6. april og siste tur i år blir 29. september. Hun har
hatt egen ruteplan Bergen - Trondheim på nordgående. Til
neste sommer er det forslag om at alle 11 skipene skal ta en
avstikker til Geiranger om sommeren. For at ingen stoppe
steder sør for Ålesund skal miste anløp er det forslag om at
hurtigruten sommerstid skal gå fra Bergen kl. 2000 om
kvelden og ikke kl. 22.30 som i dag.

Gokstad AS
M/F Vestfold er også solgt til Italia. Kjøper er samme rederi
som for Østfold. Ferja var ved Umoe i Haugesund fra 12.mai
og noen uker framover. Senere gikk den til Sandefjord og
forlot byen i begynnelsen av juni. Hun skal gå i rute mellom
Sicilia og fastlandet i Italia.

OVDS / Hurtigrutemuseet - Stokmarknes
Mandag 14. juni 1999 kl. 19.46 klappet Finnmarken til kai
på Stokmarknes for siste gang etter verksted i Harstad. Skipet
ble løftet på land 16. juni. Hun inngår som en viktig del av
Hurtigrutens Hus / Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Bastø-Fosen AS
M/F Holger Stjern som har ligget i Drammen i lang tid er nå
solgt til rederiet Meridiano i Italia. Samme rederi kjøpte også
Vestfold. Holger Stjem skal gå i overfarten Messina - Reggio
- Calabria. Dermed kommer alle tre, Østfold, Vestfold og
Holger Stjern i fart over Messina-stredet.
M/F Bastø //rente i kaien i Moss ved 1500-tiden torsdag
5. august. Ferja fikk noe skade i skansekledningen/fallemmen
og gikk til Drammen for rep. Ferja var tilbake i rute mandag
9. august. Under verkstedoppholdet gikk Bastø 1 alene i ruta
mellom Moss og Horten.

Troms Fylkes D/S (TFDS)
M/S Nordstjernen var i juni utleid til turne med Oslo
Filharmoniske Orkester og Arve Tellefsen. Turneen startet
fra Kirkenes 5. juni og skipet besøkte Harstad 9. juni. Sortland
var stoppested 10. juni og skipet var i Svolvær 11. juni.
Nordstjernen har også denne sommeren seilt mellom
Troms og Svalbard. Første tur gikk fra Tromsø 20. juni kl.
19.00 og siste tur ankom Tromsø 29.08 kl. 08.00
Etter endt sesong lå skipet noen dager i Tromsø før hun
seilte til Ibestad Mek. for vinteropplag.

Rutefarten forøvrig

Agder Cruise AS
Hurtigbåten Risørjenta (ex. Sørlandscruise ex. Helgelands
ekspressen) har også denne sommeren seilt mellom Oslo og
Arendal. Båten startet ruta fredag 11. juni fra Oslo. Siste tur
gikk søndag 15. august fra Arendal til Oslo.

Color Line
Natt til 8. juli brøt det ut brann i maskinrommet på M/S
Prinsesse Ragnhild i rute fra Kiel til Oslo. Alle passasjererene
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Finnmarken på
land ved
Hurtigruten
Hus,
Stokmarknes,
fotografert av
Dag Bakka Jr
11. august.

Draupner under
demonstrasjon i
Bergen 21. august,
fotografert av Leif
Nordeide.
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Rogalandscruise AS
Hurtigbåten Fjordingen ex. Flyen begynte sesongen 4. april.
Hun har i sommer seilt sightseeingturer på Lysefjorden.
Rogaland Trafikkselskap AS (RT)
Rogaland Trafikkselskap har tre nye ferjer under bygging
hos Remontowa i Gdansk, Polen. 1. januar 2000 skal de
være klar for Finnøy-sambandet. De nye ferjene får følgende
navn: Finnøy (den største), Sjernarøy og Foldøy.
Nye Sjernarøy ankom Stavanger fredag 03.09.99 om
kvelden etter godt 50 timer i sjøen. Hun forlot verftet i Gdansk
onsdag 01.09.99. Ferja skal gå i det nordre Finnøysambandet,
mellom Finnøy og Jelsa. Planen er sette ferja i rute fra 1.
oktober.
Finnøy kommer til Stavanger i oktober og Foldøy forventes
ankomme Stavanger ca. 1. november. Storferja Finnøy regner
RT med ha i rute i det søre Finnøysambandet fra ca. 16.
november. RT har planer om fellesdåp for alle tre ferjene 13.
november.
M/F Tau gikk på land ved Hanasand ferjekai mandag 30.
august om kvelden. Ferja ble sendt på verksted for å reparere
styremaskinen. Frafjord ble satt inn som avløser.
Hardanger Sunnhordlandske D/S (HSD)
Krokeide ferjekai ble åpnet torsdag 17.06.99. M/F Vikingen
gikk første tur fra Krokeide kl. 20.30. Dermed var omveien
til Austefjorden over for ferjeruta fra Austevoll.
Snøggbåten Hardangerfjord har i sommer stort sett gått i
sommerrute Bergen - Norheimsund. Siste tur gikk 22. august.
Etter at sommerruta var ferdig seilte båten til Ålesund og
går charterturer i distriktet der.
Snøggbåten Tedno rende i kaien på Rubbestadneset 26. juli
i 17.30-tida med sakte fart. Båten fekk mindre skader i skroget
og var ein dag på verksted hos Skjøndal Mek.
Sundag 8. august var Tedno uheldig igjen og grunnstøtte
ved Flesland kai ved 21 -tiden om kvelden. Båten var i rute
til Bergen og passasjerane vart send til Bergen med flaggrute
båten som kom like etterpå. Båten fekk hol i begge skroga
forut. Etter uhellet vart båten sigla til verkstad hos Oma Slipp
på Stord. Eit par dagar etter uhellet var den tilbake i rute att.
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Flaggruten
Flaggrutens nye hurtigbåter ankom Bergen torsdag 6. mai
med et tysk tungløfteskip. Begge båtene ble løftet av og slept
til Hanøytangen samme dag. Etter en tid der ble de seilt til
Oma Slipp på Stord for ferdiggjøring. Båtene har fått nye
propeller og det er lagt inn mer isolasjon for å dempe støy.
Fredag 20.08 kom begge båtene til Bergen om etter
middagen. Lørdag 21.08 kl. 12.00 ble Sleipner og Draupner
døpt ved Torgutsikkeren i Bergen. Etter dåpen gikk Draupner
tur på fjorden med innbudte gjester før hun litt senere gikk
en del turer med Bergens Tidende-lesere på fjorden. Sleipner
gikk også en del turer på fjorden på ettermiddagen med BT
lesere.
Søndag 22. august gikk Sleipner en del turer til Ryfylke
med Stavanger Aftenblad-lesere. Samme dag gikk Draupner
en del turer fra Leirvik, Mosterhamn, Haugesund, Kopervik
og Føresvik med lesere av hhv. bladet Sunnhordland og
Haugesund Avis.
Onsdag 25. august ble de nye flaggrutebåtene satt inn i
rute mellom Bergen og Stavanger. Draupner startet kl. 08.00
fra Bergen og Sleipner kl. 07.20 fra Stavanger. Det gikk ikke
så mange dager før Draupner ble tatt til verksted på Skjøndal
Mek. Dette skjedde mandag 30. august. Da overtok gamle
båten Tyrving som avløser. Draupner var tilbake i rute igjen
onsdag 08.09.99
Vingtor ble satt inn i ruta Bergen - Ølen fra fredag 27. august.
Tjelden er nå tilbake etter utleiefart mellom Malmö og
København. Hun gikk fra Bergen 24.03.99 og var tilbake i
Haugesundsruta fredag 10.09.99 etter sommerfart i svenske
/ danske farvann..
Ulstein Turbiner har i sommer gått i Haugesundsruta. Hun
ble avløst av Tedno 27. august og har ligget til kai i Bergen
siden 27.08.99. Tedno ble avløst av Tjelden 10.09.99 og seilte
da til verksted hos Skjøndal Mek. i Bergen.
Bergen Nordhordland Rutelag (BNR)
M/F Lindås var tilbake i Steinestø 06.01.99 etter leiefart for
NTS. Etter en periode ved kai var det igjen bruk for den
gamle damen. Mot slutten av mars var hun innom Skjøndal
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Olav Duun ved ankomst
Hofles 15. juli. Foto Finn
R. Hansen
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og fikk montert MOB-båt. Så gikk ferden sørover til
Rogaland 31. mars hvor hun gikk en periode for Rogaland
Trafikkselskap. Hun ble lagt i opplag igjen på Steinestø i
slutten av august.
M/F Oster avgikk Bergen 07.01.99 for leiefart i NordTrøndelag for Namsos Trafikkselskap. Hun var tilbake
30.04.99 og gikk så ca. 14 dager i Fedjeruta. I tiden 13.21 .mai lå ferja i dokk på Laksevåg Verft. Så var det avløsning
i sambandet Masfjordnes - Duesund noen dager. Deretter
var hun tilbake ved Skjøndals Slip i begynnelsen av juni et
par uker og deretter gikk hun til Steinestø i opplag. I slutten
av august / begynnelsen av september var Oster avløser på
ruta til Fedje, mens Fedje var til verksted på Skjøndal. Oster
gikk i opplag igjen på Steinestø 10.09.99
BNR har nå fått tillåtelse til å bygge ny Fedje-ferje. Det vil
bli en pendelferje bygd over omtrent samme lest som Sigrid
til HTS. BNR-ferja vil bli utstyrt med slingretank.
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane (FSF)
Ruta i Florø-området for gode gamle Tansøy vart omlagd frå
2. september. No får båten liggedag i Florø om onsdagane.
Flokenes heilt sør i ruta får kun anløp fredag ettermiddag og
sundag ettermiddag.
Fylkesbaatane har bestilt hurtigferge hos Lindstøls i Risør.
Båten blir bygd over samme lest som Ørtind til TTS i
Brønnøysund. Levering er satt til mai 2000. Nybåten vil gå i
rute Nordeide - Ortnevik og Ortnevik - Vik. Ho vil erstatte
ferja Davik og kombibåten Bjarting.
M/F Eid rende i kaien på Isane lørdag S.mai. Ferja fekk
mindre skade og måtte gå til Solund Mek. for reparasjon.
FSF - Gods
Fryseskipet Måløy ligg fortsatt i opplag i Skavøypollen like
sør av Måløy.
Firda har gått ein del turar mellom Peterhead og
Kaliningrad i sommar. Frå september byrja båten å sigle
Noreg - Polen / Baltikum med fisk.
Framnes går fortsatt mellom Rotterdam og Murmansk for
Samskip.
44

V

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)
MRF har nå under bygging verdens første LNG-ferje hos
Langsten Slip & Båtbyggeri AS i Tomrefjord for levering i
januar 2000. Hun får navnet Glutra. Gassferja skal trafikkere
sambandet Sølsnes - Afames. Skroget ble sjøsatt 6. august
ved Tangen Verft i Kragerø og deretter slept til Tomrefjord.
MRF har malt om nesten hele hurtigbåtflåten. Nå er det
bare Lauparen som fortsatt har gul skrogfarge.
MRF-hurtigbåten Mørejarl var på eit spesielt oppdrag til
Bergen i begynnelsen av mai. Då leigde eit brudepar med
følge båten frå Ålesund til Bergen og retur. Medan brudeparet
var til England og gifta seg ombord i Jupiter låg hurtigbåten
til kai i Bergen og venta til dei kom tilbake og så sigla båten
nordover igjen til Ålesund med brudefølget.
TFDS ferjefart Hareid-Sulesund
TFDS skal starte ferjedrift Hareid - Sulesund fra 1. januar
2000. Begge ferjeskrogene ble bygd i Gdansk,Polen. Første
skroget kom til Fiskerstrand Verft i begynnnelsen av mai
etter 4 dagers slep fra Polen. I begynnelsen av juli kom skrog
nummer to. De to pendelfergene får navna Vardehom og
Melshorn. Første ferje skal leveres i slutten av november og
14 dager senere skal den andre ferja leveres.
Fosen Trafikklag (FTL)
Ferjene Austråt og Lagatun ligger i opplag ved Kvernhusvik
Mek. på Hitra.
Ferjesambandet Garten - Storfosna - Kråkvåg og lokalbåt
ruta til Leksa som Munken har gått i har vært ute på anbud.
Et nystartet privat selskap, Fosen-Linjen AS på Kråkvåg
övertar driften av ruta fra 1. januar 2000. Det nye selskapet
som er under etablering vil kjøpe Eira fra MRF og sette henne
inn i ruta.
Namsos Trafikkselskap (NTS)
M/F Olav Duun II ligger fortsatt i opplag i Namsos.
NTS har nå satt i fart nyferja Olav Duun. Hun ble døpt i
Harstad fredag 30.04.99 og noen dager senere gikk ferja
sørover for presentasjon for publikum. Det skjedde i Rørvik
6. mai og i Namsos 7.mai.

M/F Jøa ligger nå i opplag / for salg i Namsfjorden. M/F
Vikna har overtatt ruta fra Eidshaug.
Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har nå fått levert nyferga Torgtind fra Polen. Ferja ble
døpt 9. juli i Brønnøysund. Hun ble satt i rute 17. juli på
sambandet Horn - Igerøy-Tjøtta. Hun erstatter Ramtind.
Helgeland Trafikkselskap (HTS)
HTS har fått løyve til bygge ny 50-bilers ferje til sambandet
Lurøy - Træna for levering sommeren år 2000. Ferja blir en
lukket pendelferje, mye lik selskapets Sigrid.
M/F Tomma ex. Haus (BNR) er nå i fart for HTS. Ferja
kom til Sandnessjøen 30.06.99 sterkt forsinket etter
ombygging. 02.07.99 ble hun satt i rute Nesna - Nesnaøyene.
Kort tid etter hadde hun grunnberøring og skadet rorstammen.
Hun måtte på slipp i Sandnessjøen. Rorstammen måtte sendes
til Danmark for å rettes. Da rorstammen var tilbake og ferga
skulle på slipp igjen løsnet en støtte på slippvogna og det
førte til en flenge i skroget som måtte repareres. Igjen ble
ferga noe forsinket.
Lofoten Trafikklag
Torsdag 5. august rente M/F Lofotferge 1 inn i ferjekaien på
Brettesnes. Fergekaien ble påført store skader og ble åpnet
igjen omlag midt i august. Ferga fikk ubetydelige skader og
fortsatte i ruta, men bare med passasjeren Biler ble tatt med
ved flo sjø og dampskipskaia ble brukt som midlertidig
kaiplass.
Fergeruten Svolvær - Brettesnes - Ulvøy - Digermulen
ble endret fra 30. august. Da ble Svolvær kuttet ut som
anløpssted og ferja går nå bare Brettesnes - Ulvøy Digermulen.
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
Hurtigbåten Salten har i sommer gått i rute mellom Kolobrzeg
(Polen) og Nexø (Bomholm) samt Utska (Polen) og Nexø.
Tirsdag - torsdag gikk ruta fra Kolobrzeg, de andre ukedagene
fra Utska. Oppstart var 30. juni og båten gikk i rute til 31.
august. Salten var tilbake i Bodø igjen 5. september etter et
par stopp på vegen nord igjen fra Polen.

I sommer har Røtinn vært utleid til FFR til sambandet
Øksfjord - Hasvik.
OVDS fikk leie M/F Honningsvåg til sambandet Bognes
- Skarberget i sommer etter at fastlandssambandet til
Magerøya ble åpnet 15. juni 1999
Hurtigbåten Skogøy grunnstøtte 2.juli ved 10-tiden om
formiddagen ved Nordskott i Steigen. Skogøy ble slept til
Svolvær av redningsskøyta Skomvær III. Her ble hun tatt til
verksted hos Marhaug Mek. ved tretiden på ettermiddagen
samme dag. Begge propellene m.m. ble skadet og båten var
ute av rute i hele juli.
Andøyferge AS
M/F Andfjordferga har også iår gått i sommerfart Andenes Gryllefjord.
Fergesambandet Harstad-Skrolsvik
I fjor sommer startet M/F Karlsøy opp sommerruta mellom
Harstad og Skrolsvik. Denne sommeren har selskapet leid
FFR-ferja Kåfjord. Hun gikk tre turer daglig Harstad Skrolsvik tur/retur mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og
lørdag. Fredag gikk ferja 4 turer og søndag 2 turer.
Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS)
TFDS sin nye hurtigbåt Fjordprinsessen ble døpt 10.07.99
ved Nattrutekaien på Leirvik, Stord. Hun går i rute mellom
Skjervøy Tromsø og Tromsø Lysnes (Nord-Senja). Nybåten
overtok etter Tromsprinsen som gikk i opplag. Hun hadde
bunkringstopp i Rørvik 13. juli. Båten kom til Tromsø 14.
juli om ettermiddagen. En liten uke senere ble båten satt inn
i rute.
Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap (FFR)
Den 15. juni kl. 15.45 var det slutt med fergefart mellom
Honningsvåg og Kåfjord. Denne dagen gikk Honningsvåg
sin siste tur. FATIMA, Fastlandssambandet til Magerøya ble
åpnet kl. 12.00 samme dag. Da ferja klappet til kai i Hon
ningsvåg kl. 15.45 var det åpen-båt tilstelning for lokalbefolk
ningen. Senere på kvelden gikk ferja sørover til verksted i
Harstad noen dager før hun ble satt inn på Bognes Skarberget for OVDS.
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Fjordprinsessen
passerer Rørvik under
leveringstur nordover,
fotografert 13. juli av
Finn R Hansen
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Kosterfjord på veg
fra Strömstad
28.juli. Foto: Ole
Jacob Dingen
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FFR har fått levert Renøy fra Oma Båtbyggeri. Flun ble
døpt 3. juni i Hammerfest. Torsdag 27. mai var båten til
Stavanger på presentasjon for Rogaland Trafikkselskap. Om
ettermiddagen samme dag ble båten vist fram i Bergen til
BSD. Søndag 30. mai gikk båten nordover fra verkstedet.
FFR solgte i fjor høst hurtigbåten Hornøy (1978) til
Helminsen Skips as i Fredrikstad. Hun har vært til ombygging
siden november 98 på Tjörn og maler og sveisearbeid i
Strömstad. Båten kom til Fredrikstad midt i mai. Her ble
siste finpussen gjort før sesongen startet opp midt i juni. Båten
har fått navnet La Reina og hun gikk i sommer en daglig tur
mellom Fredrikstad og Koster. I tillegg var det lagt inn
hyppige avstikkere til Strömstad og Skjærhalden.

Brandbåtane
Brand har også i sommer seilt på Svalbard. Hun var tilbake
på Karmøy-kanten 11.09.99

FFR - Hutigbåtdrift i utlandet
Hurtigbåten Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i 1999. Ruta
går fra tidlig på våren til utpå senhøsten.
Varangerfjord har gått i sommerfart mellom Jersey og
England også sommeren 1999

HTS
M/F Salvatore Secondo ex. Nesna seiler nå mellom Mussia
og Trieste.

FFR er også engasjert i fergefart Tallinn - Helsinki med den
bilførende hurtigbåten Nordic Jet. Nyferja Baltic Jet ble
levert fra Kværner Fjellstrand 7. mai og gikk da present
asjonstur fra Bergen. Noen dager senere ble hun døpt i
Helsinki.
Stavangerske Linjefart
I starten av uke 28/99 ble Tananger slept inn til Kristiansand
med maskinhavari. Båten kom til Bergen søndag 18. juli med
slepebåt til Laksevåg Verft. Maskinen var så mye skadet at
ny hovedmotor måtte settes inn. Tananger har nå fått installert
ny større hovedmotor og gikk fra verkstedet mandag 30.
august og ble satt i rute igjen.
Turbåter og gamle mtebåter
Indre Nordhordland Dampbåtlag
M/S Bruvik hadde 50 års jubileum torsdag 15. juli 1999.
Denne dagen gjekk båten frå Bergen kl. 09.00 til Mo og 12
timar seinare kl. 21.00 var båten attende i Bergen. Båten var
innom mange av dei gamle stoppestadane.
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FSF
Verdas første westamaran Fjordglytt som nå heter Kosterfjord
går fortsatt i fart på Kosterøyene i Sverige.
Mørerutene
Barenso ex. Mørejarl (1970) var klar igjen i slutten av mai
fra Tromsø Skipsverft etter reparasjon av skade hun fikk ved
grunnstøting. Båten har nå skiftet navn til Gullnes.

OVDS
Hurtigbåten Hadsel som nå heter KV 7 Åhav er nå i tjeneste
for indre kystoppsyn. Båten har vært se i Bergens-traktene
fra tid til annen.
TFDS
Den gamle kombibåten Bjarkøy er i England som teaterbåt.
Det var i 1991 at Bjarkøy ble solgt til det engelske selskapet
Walk The Plank Development i Lancaster. Om sommeren
besøker båten små havner i England, Skottland og Irland.
Hun har også vært på Færøyene og Orknøyene.
Den siste tiden hun var i tjeneste for TFDS gikk hun i rute
på Ytre Senja og i Nord-Troms på sin rute mellom Harstad
og Tromsø. I 1988 gikk båten i opplag før hun ble solgt.
Rutebåtredaksjonen takker våre korrespondenter på kysten
for verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen.
Redaksjonen avsluttet 11.09.99

mm
Tilgang til fiskefLåten - andre halvår
1998.
Fartøy over 100 BT
Juli 1998
Torson T-67-T LJGD, 1.976 BT. B.nr
60 fra Slipen mek. Verksted til Torson
Holding AS v/Terje og Tor Arne
Jakobsen, Troms . Ringnotsnurper/
trÅler.
August 1998
Nordfjordtrål LJDU, 931 BT. B.nr
149 fra Harstadverftet AS til Nordfjord
Havfiske AS, B tsfjord. Hekktråler.
Stig Harry LJIL, 125 BT. B.nr. 40 fra
Moen Slip & mek. Verksted AS til Stig
Harry AS v/ Harry Myhre, Rørvik.
Garnbåt/snurper.
September 1998
Nesejenta VA-87-LS LJCS, 207 BT.
B.nr. 689 fra Båtservice Verft AS til
Fjeldskår DA v/ Edv. August Fjeldskår,
Spangereid. Gambåt.
Seljevær SF-35-S LJLH, 897 BT. B.nr
31 fra Blaalid Slip & mek. Verksted AS
til Ervik Havfiske AS, Stadlandet.
Linebåt.
Oktober 1998
Frøyanes Senior SF-24-S LJKY, 890
BT. B.nr. 65 fra Solstrand AS til Ervik
Havfiske AS. Stadlandet. Linebåt.
Harhaug I M-94-H LJPQ, 450 BT.
B.nr. 56 fra Voldnes Skipsverft AS til
Molva AS, Vatne. Line-/snurrevadbåt.
Nordkappværing F- -NK LJFF, 116
BT. Innkjøpt fra England av Storhavn
AS v/ Nils Thoralf Karlsen, Honnings
våg. Båten bygd 1973 i Holland.
November 1998
Skolmen N-25-VV LJOB, 340 BT.
B.nr. 422 fra O. Ulvans Slipp til
Tangstad AS v/Sten Angelsen PR.
Kombinert snurper/tråler/garn- og
linebåt.
Zeta M-620-HØ LIQW, 1.904 BT.
B.nr. 17 fra Myklebust mek. Verksted
AS til Zeta AS v/ Nic Sævik, Fosnavåg.
Ringnotsnurper/tråler.

Sil

Desember 1998
Hauge Senior M-6-S LJQG, 775 BT.
B.nr. 33 fra Larsnes mek. Verksted AS
til Hjalmar og Viktor Hauge, Sande.
Linebåt.
Shannon H-31-B LJQE, 499 BT.
Innkjøpt fra Danmark av PR Fairy v/
Morten og Teije Eidsvik. Båten er bygd
1984 ved Johs Kristensens Skibsværft,
Hvide Sande i Danmark. Ombygd til
industritråler.
Buefjord SF-147-A LJMF, 156 BT.

B.nr. 28 fra Mundal Båt-byggeri AS til
Kristian og Hans Kr. Kjempenes,
Bulandet. Ringnot- og gambåt. Bygget
i glassfiber/sandwich.
Bergstrål Senior M-31-F LJQS, 319
BT. Innkj pt fra Island av Bergstrål AS
v/ Harry Drågen, Bud. Tråler, bygd i
Island 1976.
Gollenes M-40-HØ LJRD, 597 BT.
B.nr. 4 fra Egersund mek. Verksted AS
til PR Kvalsvik og Ose ANS v/ Frode
Kvalsvik, Fosnavåg. Industritråler.

Nye Zeta av Herøy losser kolmule ved Silfas-Husø, fotografert 1. mars i år av AlfJ
Kristiansen

i
Jag fortsätter här med mina norska fotoerbjudanden och presenterar ännu en offert
med 20 norska fartyg. Den här gången harjag valt ut mestadels mindrefartyg. Fotona
kan erhållas i storlekarna 10x15 cm (pris 5:-), 13x18 cm (pris 10:-) och 18x24 cm
(pris 25:-). Till varje beställning kommer enhetsporto med 15:-. Sänd Din beställning
tillsammans med betalning (endast kontant i NOK el. SEK, ej check) till undertecknad,
så kommer fotona så snart som möjligt. Offert no 7 är öppen fem månader efter
tidningens utgivningsdatum. Väl bekommet!
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ms
ras
ras
ms

Haukeli
Havlyn
Karmsund
Lys-Tind
Marmorfjel
Norfrost
Olter
Paal
Perny
Ragg

482 brt-1953 Fredrikstad
1037-1963 Rostock
376-1957 Åmål
1343-1978 Trondheim
1213-1965 Kristiansund
467-1936 Wesermtinde
294-1956 Le Havre
418-1968 Wilhelmshaven
235-1945 Karlstad
200-1966 Lervik

ms Rigg
ms Storhaug
ms Sunfarer
msSøRTUN
mt Thuntank-12
ras Tore Jarl
ms Ulriken
ms Vestby
ms Westnor
ms Øyholm

200-1967 Stord
270-1945 Karlstad
300-1955 Ehnsholm
294-1950 Hamburg
499-1964 Kyrksæterøra
839-1956 Trondheim
295-1972 Fevåg
86-1920 ?
1568-1962 Lödsöe
295-1954 Brake

Tomas Johannesson
Malörtsvägen 11, S-260 40 VIKEN, Sverige, tel/fax +46 42 23 66 29
e-post: batologen@swipnet.se
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Hvert
år i august
er det flere
større
festivaler
i Haugesund
- Havne
dagene, Sildajazz og Filmfestival.
Havnedagene går av stabelen den første
helgen i august. De offisielle havne
dagene er fra lørdag til søndag, men
båtene kommer tidligere, allerede
torsdag kveld går det en konvoy med
veteranbåter gjennom Smedasundet.
NSS avd Haugalandet sammmen
med andre arrangører har hver gang
utstilling med skipsfartstema. I år var
det den 9. gangen og temaet var linje
farten med Haugesundskip. Utstillingen
bestod av forstørrede bilder av alle
skipene registrert i Haugesund og som
var brukt i linjefarten opp gjennom
tidene.
Et temahefte med linjefartens historie
var også laget for salg, ført i pennen av
Leif Bjørkelund. Det er en engere
kjerne av NSS medlemmer som gjør
forarbeidet, med Alf Johan Kristiansen
og Stein Erik Dagsland i spissen. Med
god hjelp av andre medlemmer. Det er
mange medlemmer som treffes der.
Utstillingen er åpen for alle og har stor
publikumstilstrømming. I forbindelsen
med utstillingen har NSS medlemmene
stand med godt salg av tidligere utgåver
av SKIPET, verving av nye medlemmer
samt info om andre hefter/bøker. (Det
er ikke tilfeldig at enkelte nr. av
SKIPET har mye Haugesunds stoff).
Det er blitt noen kroner til NSS-kassen
hver gang.
Undertegnede har vært tilstede noen
ganger både med båt og bil og kan
anbefale besøk i Haugesund under
Havnedagene. Her vil du treffe andre
NSS-medlemmer.
En utfordring til NSS avd. Bergen i
forbindelse med Nordsteam 2000 ??
Leif K Nordeide

Alf Johan Kristiansen, Trygve Eriksen
jr., Tore Lothe Eriksen og Stein Erik
Dagsland ved salgsbordet. Foto LeifK.
Nordeide
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Fregatter
Marinemuseet har registrert opp
fordringen fra redaktøren i SKIPET til
å være behjelpelig med å identifisere
marinefartøyet på side 3 i nummer 2.99.
Fartøyet er den danske fregatten
Esbern Snare av klasse Hunt II, opp
rinnelig med navnet HMS Blackmore.
Den ble bygget av Alex Stephen & Sons
Ltd i Glasgow og levert 14. april 1942
og utlånt til Danmark i 1953 sammen
med to søstre, HMS Calpe som fikk
navnet Rolf Krake og HMS Exmoor
som ble Valdemar Sejr. Skipene hadde
deplasement på l .260 tons standard, var
på 280 fots lengde og hadde 6 4” og 4
40 mm kanoner. Parsons-turbiner på
19.000 ahk gav en maksimal fart på 23
knop.
Også Den Kongelige Norske Marine
har hatt flere fartøyer av Hunt-klassen
i sin tjeneste:
KNM Narvik ex HMS Glaisdale, sjøsatt
5. januar 1942, fra sommeren 1942 til
1961 da det ble solgt til opphugging.
KNM Eskdale, sjøsatt 16. mars 1942,
fra sommeren 1942 til 14. april 1943
da det ble senket i kamp med tyske E
båter. Av fartøyets besetning på 180
mann ble 155 reddet, mens 25 mann
omkom ved senkingen.
KNM Arendal ex HMS Badsworth,
sjøsatt 17. mars 1941, fra november
1944 til 1962, da det ble solgt til
opphugging.
KNM Tromsø ex HMS Zedand, sjøsatt
7. mars 1942, fra september 1954 til
1966 da det ble solgt til opphugging.
KNM Haugesund ex HMS Beaufort,
sjøsatt 9. juni 1941, fra september 1954
til 1965 da det ble solgt til opphugging.
Marinemuseet håper at de gitte
opplysninger kan være redaktøren og
bladets lesere til nytte.
Ingvar Fosheim
Kommandørkaptein
SjefMMU
I tilknytning til nevnte bilde på side 3 i
2.99 mener Bjøm Tandberg at seilskipet
må være USCG Eagle. Redaktørens
förmening om at det kunne være
Danmark faller på sin urimelighet, da
det avbildete skip er en bark.
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Også Den Kongelige Norske Marine har hatt Hunt-klasse fregatter, blant andre
KNM Arendal.

Skonnert Snorre

Meteor med svart skorstein?

On September 19th 1907 the Norwegian Schooner Snorre went ashore
at Bonavista, Newfoundland. My
grandfather Lewis Little helped to save
lives. He got a medal from King
Haakon of Norway, and later a silver
medal and a cash donation of $1500,from the Camegie Hero Commission.
Two of the crew were drowned and
are buried at Bonavista. The names on
the headstones are Peter Swersen and
Anders Monsen. Four were saved
including Captain Alse. The other
names are unknown to me.
Several years later, possibly in 1936,
a ship with a Norwegian captain visited
St.John’s, Newfoundland. He inquired
about a man named Lewis Little. He
said that his father was saved from
drowning by a man of that name at
Bonavista.
Wether this captain was named Alse
(I am assuming this to be a sumame)
orifhe was the son of another member
of the crew is unknown. Iam looking
for any information whatsoever
pertaining to both incidents, including:
Place of construction of schooner,
Owner, Names of crew members,
Addresses of any known decendants,
Name of Captain of the ship.
Lewis C. Little
PO Box 100, Lenwood, Nfld.
AOG 2K0 Canada

Vårt tyske medlem Burkhard Schiitt har
i boken «100 years of Parkeston Quay
and its ships» av Philip J Cone kommet
over et bilde av Bergenskes cruiseskip
Meteor fra 1955 - med det som tydelig
ser ut til å være svart skorstein med de
tre hvite ringene.
Bildet er dessverre knapt mulig å
reprodusere, men det viser Meteor i
vanlig hvit drakt, men med svart
skorstein. Er det noen av leseme som
kan kaste lys over dette fenomenet?
Hadde Meteor noen gang i løpet av sin
karriere svart og hvit skorstein? Kan
det ha vært mens skipet seilte som
avløsningsskip i Hurtigruten eller
Englandsruten?

Østfold
i omtalen av Østfold i SKIPET 2.99 har
det sneket seg inn en feil i
observasjonene. MF Østfold stod der
oppført som ex Bastø III, noe som er
feil. Det skal være Bastø II, bygd i
1979. Bastø III fra 1968 ble solgt på
80-tallet til Jugoslavia og fikk navnet
Vanga.
Finnes det noen av SKIPETs lesere
SOm kan være behjelpelig med bilder
av bulkskipene Ingwi og Berganger,
begge bysd i 1973?
Jan E. Mathisen
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En bildkavalkad bland norska ex-norska
samt norsk-kontrolerade fartyg.
Sommaren 1999 var en stor sommar för kryssningsfartygen i Europa. Aldrig har så många fartyg varit
stationerade på denna sidan Atlanten som i år. Det trevliga inslaget som man ser nästan varje år är att
rederiernas nybyggen oftast segla i Europa innan de går över till sina huvudmarknader i Karibien.
Även nya uppstickare syns i Medel
havet, oftast seglar dessa rederier med
ex-norska fartyg och i år var vi med Air
tours Sunbird ex Song of America, en
oförglömlig vecka. Priserna för dessa
kryssningar är mycket fördelaktiga och
kvalitén är hög.
Ser man till nya rederier på Europa
marknaden är Celebrity mest känt.
Deras fartyg Century, lätt igenkännbar
med den blåa och vita färgen gjorde en
bra säsong 99. Kontentan av detta blir
att nybygget Millennium seglar i
Nordeuropa sommaren 2000 och
Horizon i Medelhavet.
Ser vi på nybyggen 1999 år det nog
Norwegian Sky som kommer få mest
uppmärksamhet. Hon var i Köpenhamn
26 aug och visades upp, och jag måste
påstå att Norwegian Sky kommer bli ett
succéfartyg för NCL. Jag har aldrig
varit ombord på ett trevligare fartyg.
Rederiet har lyckats med så gått som
allt ombord. Det är trevligt att kunna
skriva så om NCL, då rederiet inta har
haft det lätt de sista åren. Nu kan vi bara
se fram emot systern som skall byggas
vid Lloyd Werft. NCL har även haft
Norway samt Norwegian Sky i Europa
trafik 1999.
Går vi vidare till RCI har Splendour
of the Seas seglat i Nordeuropa samt
helsysytern Legend of the Seas i
Medelhavet.
Göran & Pernilla Freiholtz
( www.sea-windcruise.com )
Bildene:
Festival Cruises’ Bolero (øverst) er NCLs
Starward fra 1968. I midten Sunbird til
britiske Airtours, ex Song of America fra
1982, mens Century (nederst) fra 1995
tilhører Celebrity Cruises, som nå eies av
Royal Caribbean.
Alle fotos Göran Freiholtz
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Alle som er interessert i cruise-skip
henvises til Görans web-side med
omtale, nyheter og glimrende bilder
av nye og eldre skip. Søk på:
www. sea-windcruise. com
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 1. mai 1999 - 31. august 1999
1714
Ausnor Aquaculture Pty. Ltd. Åsestien 11
1715B
Bjame G. Nilsen
Hjartåker 12
1716B
Gustav Breivik
Postboks 195
1717
BjømVik
Bioddgate 23
1718
Gunnar Løland
rungeveien 3
1719B
Norvald Lunde
Skulegata21
arr s 4
FO1720
Eddi Leyni
1721B
Helge Sønstabø
Sønstaneset
1722
Oddvar Olsen
Varden 37
1723
Roy Pedersen
1724
John Harald Johansen
Knausen 3
1725
Gudleik Haneferd
Oscar Mathisens gt 22
1726
Ketil Wigen
Nakkeknausen 6
1727
Alf Bjerkvik
Jomfruvegen 80
1728
Steinar Larsen
rvegen 7
1729
Rune Lie Hokla
Tveit
1730
Ame Myklebust
Lerkesvingen 21
173IB
Øystein Rabben
1732
Birger
Birger Vik
Vik
1733 0 Inge Steensland A/S
Postboks 1254 Vika
1734B
Jan Gunnar Larsen c/o VSD/St.Avd.Forlegn.kontor K-62
Postboks 1 Haakonsvern
1735 0 Tor Oddvar Høili
Arne Beckersgate 1A
1736
Sven Inge Krygå
Vajervegen 40
1737
Leif Jostein Knutsen
Postboks 38 (Snikvn.210)

5886
3182
4272
5545

Dødsfall:
240
662
SEI 62
1581B

9400 HARSTAD
4026 STAVANGER
SE-25131 LANDSKRONA
5630 STRANDEBARM

Rolf B. Hjelmsø
Johs. Lilleland
Gunnar Skiold
Jostein Daltveit

Utmeldinger:
407
Bjøm Sundgot
1685
Statens Kartverk

6017 ÅLESUND
5584 BJOA
5731 ULVIK
4878 GRIMSTAD
4085 HUNDVÅG
5722 DALEKVAM
FO - 160 ARGIR FÆRØYANE
5420 RUBBESTADNESET
5545 VORMEDAL
6570 SMØLA
7900 RØRVIK
4021 STAVANGER
6014 ÅLESUND
5542 KARMSUND
4262 AVALDSNES
5550 SVEIO
3440 RØYKEN
5297 BEKKJARVIK
6140
6140 SYVDE
SYVDE
0111 OSLO
BERGEN
HORTEN
SANDVE
VORMEDAL

6070 TJØRVÅG
3500 HØNEFOSS

Korrigeringer/ adresseendringer m.m.:
482 0
Trond Bagstevold
Søndre Kai
1454 FAGERSTRAND
1395
Arild Bjordal
Karmsundgaten 45
5531 HAUGESUND
1114 0E. Engelbrethsen
Svaleveien 5 B
3142 VESTSKOGEN
999
Kjell
Lunden
4319
Kjell Gulbrandsen
Gulbrandsen
Lunden 14
14
4319 SANDNES
SANDNES
1374B
Svein K. Hjønnevåg
Holmedalshammeren 13 B
5300 KLEPPESTØ
1362
Leif Arne Hope
Nøisomhedvegen 37 D
6419 MOLDE
DK1158
Martin Jensen
Hasselparken 5
DK - 2970 HØRSHOLM
1129
Gaute Kongsnes
Jakobstien 7 B
7021 TRONDHEIM
691
Berner Larsen
Bekkasinveien 56
7082 KATTEM
1615
Kåre Nedrebø
Kvarmstøveien 6
4070 RANDABERG
1375
Freddy
ukjent
Freddy A.
A. E.
E. Nesse
Nesse
ukjent adr.
adr.
707B
Viggo Nonås
Vardalen
5281 VALESTRANDFOSSEN
1592
M/T Navion Europa, Velferden c/o Knutsen OAS Shipping AS
Postboks 2017
5504 HAUGESUND
154
Steffen Onsøien
Yterheia 34
8614 YTTEREN
1491
Heine A. Savdal
Kong Sverres gate 16
5523 HAUGESUND
D460
Dietrich Schnelle
Dachsweg 41
73434 AALENÖRTT.
1026
Arne Magnus Smørvik
Skinstadveien
3370 VIKERSUND
1550
ToreVevik
Postboks 474
9255 TROMSØ
739
Olav K. Westby
Postboks 27
9305 FINNSNES
Strøket på grunn av manglende kontigentbetaling i 1999:
1042B 151 IB 1520B 1643B 12820 D1345
380 576 610 802 1008 1091 1208 1211 1343 1379 1465 1486 1514 1527 1547 1577 1599 1600 1626 1657
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Nordsk Ordinært Register
M/S RIKO

LJQO
Kvitsøy Maritime Senter AS, Kvitsøy/Haugesund
12.01. 78 brt.
ex Namibia reg. GURTO CUANA VALE (B. 1988)
M/S BRISTOL
LJRY
Partrederiet Kvalsvik ANS (Gunnvald Magnus Kvalsvik), Nerlandsøy/Ålesund
19.01. 405 brt.
ex svensk reg. BRISTOL
(M-41-HØ
M/SVÅGSFJORD LJQB
Troms Fylkes Dampskibsselskap AS, Tromsø
19.01. 177 brt.
Oma Baatbyggeri AS, Leirvik (512)
M/T CATHERINE KNUTSEN
LJPU Knutsen Bøyelaster IX KS, Haugesund
21.01.77.352 brt.
ex NIS reg. TANANA
M/S HAVTRANS LIMX
Havtrans AS, Herøy/Sandnessjøen
22.01. 424 brt.
Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (88)
M/S PRINSEN
LJQC
A/S Nesodden-Bundefjord Damspskipsselskap, Oslo
25.01. 451 brt.
Kværner Fjellstrand AS, Rosendal (1645)
M/S STRAND) SENIOR LJRS
Havbris KS, Kjerstad/Ålesund (M-425-H)
11.02. 1.969 brt.
Slipen mek. Verksted AS, Sandnessjøen (61)
M/S VANADIS
LJSG
A.Armannsson Båtuleie (Årmann Heidar Armannsson), Oslo
15.02. 97 brt.
ex Honduras reg. ALEXANDRA E (B. 1988)
M/S ABRAMIS
LJSH
Trondhjem Bugser A/S, Trondheim
17.02. 372 brt.
ex AL MINSAF reg. de for. Arabiske Emiratene (B. 1982)
M/S SKANDI STORD LJLD
District Offshore ASA, Storebø/Bergen
18.02. 2.656 brt.
Astilleros y Servicios Navales S.A., Valdivia (122)
M/S HEIDI
LCGD
Rune Halvorsen, Porsgrunn (TK-9-P).
22.02.
ex tidl. NOR reg. samme navn.
M/S HAVILA HIDRA LJKQ
Havila Supply Ships AS, Fosnavålesund
24.02. 3.102 brt.
SIMEK AS, Flekkefjord (87)
M/S BÅTSFJORD LJPH
Båtsfjord Havfiskeselskap A/S, Å lesund/Vardø (F-17-BD)
08.03. 1.190 brt.
Astilleros Gondan S.A., Figueras (408)
M/S ELIAS BLIX II LJRU
A/S Torghatten Trafikkselskap, Brønnøysund
10.03. 34 brt.
Eurobåt AS, Deknepollen (04)
M/S WATERMAN LJTH
Kristiansund Taubåtservice AS, Kristiansund
12.03. 179 brt.
ex tysk reg. BUGSIER 10 .
M/S LAKH
Utror Svein Asgeir Bjørnerem, Molde
15.03.
9 brt.
Sigurd Bjørkedal & Sønner Båtbyggeri, Bjørkedal (70)
M/S STAVINE III LJFC
Sigurd Stave, Nesbru/Oslo
22.03. 31 brt.
ex fransk reg. MISS VIC (B. 1992)
M/S SKANDI MØGSTER LJTU District Offshore ASA, Storebø/Bergen
23.03. 2.598 brt.
ex NIS reg. SKANDI MØGSTER
M/S FAR MINARA LJTZ
Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS) Ålesund
24.03. 1.631 brt.
ex Isle of Man reg. FAR MINARA ex NOR-reg. FAR MINARA
M/S CLEOPATRAII LJGC
Charterservice Tom Inge Bakke, Ulset/Bergen
25.03. 24 brt.
ex Br.reg. CLEOPATRA II (B. 1998)
M/S OLYMPIC PRINCESS LJLX Olympic Nor AS, Fosnavåg/Ålesund.
26.03. 3.295 brt.
Skrog v/S.C.Sanierul Naval Tulcea S.A., Romania
Brattvaag Skipsverft AS, Brattvåg (75)
M/S KORSNESFISK LJLF
Korsnesfisk AS, Båtsfjord/Vardø (F-90-BD)
29.03. 187 brt.
Saltdalsverftet AS, Rognan (190)
M/S BOXER
LJRX
Bukser og Bjergning AS, Høvik/Bergen
30.03. 682 brt.
Moen Slip AS Kolvereid, Kolvereid (40)
M/S BULLDOG
LJMG
Bukser og Bjergning AS, Høvik/Bergen
12.04.99. 481 brt. President Marine (Pte) Ltd., Singapore (298)
M/S FAR TURBOT LJSN
Farstad Supply AS, Ålesund
12.04. 1.621 brt. ex Isle of Man reg. FAR TURBOT ex NOR reg. FAR TURBOT
Flytedokk DOKK 3 LK6530
Mjellem & Karlsen Verft AS, Bergen
19.04. 1.073 brt.
British Admiralty
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Dykkerskipet Pingvin hle
registrert i NOR 7. juni - en
av de etterhvert mange
registreringer som ikke er
kommet med i Sjøfartsdirektoratets offisielle
supplement til Norges
Skipsliste for 2. kvartal.
Mange vil trekke kjensel på
den som en av DFDS’
firlingerfra italiensk verft i
1967, hvor den ble bygget
som Rapallo og straks
omdøpt Tumlingen. Den har
tidligere vært i norsk eie, i
1972/73.
Skipet lå ved Staalehuset i
Haugesundfra påsketider
for klargjøring til
registrering og er her
fotografert av Arne Sognnes
2. juli.

M/S CYNTHIA
LJUL
19.04. 811 brt. ex
M/S VIBORIA
LJMH
20.04. 23 brt.
M/S SULEHAV
LJJZ
20.04. 188 brt.
M/S ELENI
LJUI
23.04. 29 brt.
M/S STRIL SUPPLIER LJKB
26.04. 3.200 brt.
M/S JOHN
LJUO
28.04. 344 brt.
M/S OLAV DUUN LJTN
30.04. 987 brt.
M/S ARVID NERGÅRD LJSJ
30.04. 497 brt.
M/S INGER HILDUR LJUH
05.05. 1.038 brt.
M/S BIRK
LJVU
10.05. 408 brt.
M/S MYRTUN
LJUT
11.05. 1.476 brt.
M/S ØSTERBRIS LJME
12.05. 1.772 brt.
M/S VESTLINER LJVR
20.05. 646 brt.
M/S HORDAFOR II LJWD
21.05. 892 brt.
M/S HARGUN
LJVB
26.05. 1.772 brt.
M/S SUBSEA VIKING LJJL
26.05. 7.401 brt.
M/S RENØY
LJUE
28.05. 308 brt.
M/S NEW LADY LJXC
31.05. 22 brt.
M/S VERITAS VIKING II LJQK
01.06. 7.764 brt.
M/S SKARHAUG LJVQ
04.06. 775 brt.
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Sjøtransport AS, Austrheim/Bergen
NIS reg. LANGEFOSS .
Thor Ivar Martinsen, Skjeberg/Saprsborg
Thor Marthinsen, Skjeberg (B. 1997 ikke reg. før)
Lending Rederi KS (Magna Lending), Ytrøygrend/Florø (SF-l-SU)
Norrøna Verft AS, Hommelvik (74).
Svein Olsen, Bergen
ex tyrkisk reg. ORION (B. 1987)
Simon Møkster Rederi AS, Stavanger
YVC Ysselwerft B.V., Capelle A.D. Ijssel (273)
Bukser og Bjergning AS, Høvik/Tønsberg
ex svensk reg. JOHN AF GÖTEBORG
AS Namsos Trafikkselskap, Namsos
Harstadverftet AS, Harstad (150)
AS Nordfangst, Gibostad/Tromsø (T-5-LK)
Vaagland Båtbyggeri AS, Vågsland (128)
Inger Hildur AS, Elnesvågen/Molde (M-101 -F)
Aas mek. Verksted, Vestnes (152)
Taubåtkompaniet AS, Trondheim
ex NIS reg. BIRK
Ono Shipping AS, Rong/Bergen
ex tysk reg. ANJA
Havbraut AS, Torangsvåg/Bergen (H-127-AV)
Karmsund Maritime Service AS, Kopervik (10) Skrog v/ Malta Shipbuilding Co. Ltd.
Vestborg AS, Ålesund
ex New Zealand reg. LORD AUCKLAND
Hordafor AS, Bekkjarvik/Bergen
ex britisk reg. DIVIS II
KS Hargun (Jonny Garvik), Lepsøy/Bergen (H-l-O).
Eidesvik Skipsbyggeri, Uskedalen (63)
Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund
Umoe Sterkoder, Kristiansund (188)
Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest
Oma Baatbyggeri AS, Stord (514)
Leif Sunde, Ålesund
ex norsk DANORA (slettet 17.07.97. brann)
Eidesvik Survey AS (Eidesvik & Co. AS), Bømlo/Haugesund
Mjellem & Karlsen Verft AS, Bergen (150)
Skarhaug II KS (Ivar Bernhard Bjørnøy), Søvik/Å lesund (M-5-H).
Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (34)
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M/S PINGVIN
LJWP
07.06. 639 brt.
M/S DYPFJORD
LJWE
07.06. 171 brt.
M/S RYGGEFJORD LJSK
08.06. 100 brt.
M/S FADY BE GOOD FJXB
11.06. 19 brt.
M/S TRØNDERBAS FJVY
16.06. 2.213 brt.
M/T NAVION OCEANIA LJRM
17.06. 72132 brt.
M/S EFFIMARCONIFJNA
17.06. 33 brt.
M/S SUFA
3YAB
21.06. 149 brt.
M/S KENTER
LJXI
21.06. 185 brt.
M/S FAR SOVEREIGN LJPN
25.06. 4.418 brt.
M/S OLSEN
LJWB
29.06. 127 brt.
Lekter OLSEN II
LK6679
29.06.
M/S TORINI
LJKR
30.06. 23 brt.
M/S HAVILA LISTA LJKK
30.06. 3.073 brt.

Neergaard AS, Oslo/Bergen
ex nederlandsk reg. ALBATROS
Dypfjord AS, Berlevåg/Vardø (F-10-B)
Mjosundet Båt & Hydraulik AS, Mjosundet (139)
Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-60-M).
Jakobsen mek. Verksted AS, Sleneset (31)
Geir Wintervoll, Finnsnes/Tromsø
Baltic Yachts Oy AB Ftd., Pietarsaari
Trønderbas K/S (Bertin Ivar Ulsund), Rørvik/Namsos (NT-500-V)
West Contractors AS, Ølensvåg (18)
Navion Maritime AS, Stavanger
Astilleros Espanoles S.A., Bilbao (315)
Morris Marine AS, Fjellstrand/Oslo
Her Shine Marine Co. Ftd., Kaohsiung (57-517)
Trollfjordcruise Yngve Larsen (Yngve Mathias Larsen), Svolvær
Ikke reg. før, norsk SULA (B. 1968)
Chain Corporation International Shipping AS, Avaldsnes/Kopervik
ex svensk reg. RIKSVÄGSFÄRJA 61/256
Farstad Supply AS, Å lesund
Langsten Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (179)
Kristiansand Euro-Port Norway, Kristiansand
ex finsk reg. FORTE (B. 1990)
Kristiansand Euro-Port Norway, Kristiansand
ex finsk reg. ALLEGRO (B. 1977)
Tom Dahlstrøm, Torp/Fredrikstad
ex norsk ikke reg. før (B. 1994 i Greåker)
Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund
SIMEK AS, Flekkefjord (91)

Norsk Internasjonalt Skipsregister
M/S SKS TORRENS LAJM5
SKS Obo Shipping Ltd. (Kriship Chartering AS), Hamilton/Bergen.
04.01.99. 63.515 brt. Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (1081)
M/S TRANS BOTNIA LAJJ5
Euro Trans Skips AS, Nesttun/Bergen
04.01. 12.076 brt. Fosen mek. Verksted AS, Rissa (64)
M/S RAMFORM VICTORY LAIG5 National Australia Finance (Leasing) Ltd. (MarinelawAS/Rieber Shipping AS)
London/Bergen.
06.01. 10.297 brt.
Langsten Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (177)
M/SJUNO
LJIH3
Noro AS, Haugesund
12.01. 2.266 brt.
ex NOR reg. RAINBOW HOPE
M/S LOWLANDS TRASSEY LALP5 AS Quatro c/o Red Band AS, Oslo/Hvitsten
22.01. 82.830 brt.
ex Bermuda/Liberia reg. LOWLANDS TRASSEY
M/S SKS TRINITY LAJN5
SKS Obo Shipping Ltd. (Kriship Chartering AS), Hamilton/Bergen.
25.01. 63.515 brt.
Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (1082)
M/T VIVI
LALQ5
Soha Shipping Ltd. (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co. AS), Monrovia/Oslo.
04.02. 15.380 brt.
ex Liberia reg. VIVI
M/T LISA
LALV5
Riakia Shipping Co. Ltd. (Th. Jacobsen & Co. AS,Sarpsborg), Nicosia/Oslo.
10.02. 2.633 brt.
ex svensk reg. KAPRIFOL ex norsk reg. WINJONA
M/T SCARLET STAR LALU5 Scarlet Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo.
18.02. 18.477 brt.
ex Marshall reg. JULIE N .
M/S WESTERN ONYX LAHF5 Hercules Ocean Corp. (Western Bulk Carriers KS), Monrovia/Oslo.
19.02. 26.966 brt.
Oshima Shipbuilding Co., Nagasaki (10233)
M/T TYCHO BRAHE LALT5
Timberhill Ltd. (Intercon AS), Douglas/Oslo.
24.02. 12.183 brt. ex Hong Kong reg. TYCHO BRAHE
M/SISNES
LJGB3
Borealvik AS, Bergen
25.02. 4.200 brt. ex NOR reg. ISNES
M/TSIBEIA
LALW5
Moonbeam Shipping Inc. (Tschudi & Eitzen AS, Lysaker), Monrovia/Oslo.
12.03. 50.764 brt.
ex Liberia reg. SIBEIA ex NIS-reg. AMBRA GREY
M/T ALAZEA
LAMB5
Alazea Shipping AS (AHL Shipping AS), Lysaker/Oslo
18.03. 7.686 brt.
ex Gibraltar reg. TILLERMAN
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Ocean Commander, supply-skip av typen UT-745fra Myklebust Mek Verksled, fotografert av Ame Sognnes utenfor Hareid 13. juni, tre
dagerfør levering.

M/SUNOBULK
LJFE3
FB Invest AS, Greåker/Måøy
19.03. 2.139 brt.
ex NOR reg. UNOBULK
M/S BIRK
LIOW3
Taubåtkompaniet AS, Trondheim
19.03. 408 brt.
ex NOR reg. BIRK
M/T CAMPOS TRANSPORTER LALN5 Partrederiet Nordshuttle IV DA (AS Nordprosjekt), Lysaker/Grimstad
25.03. 22.838 brt. ex Bahamas reg. NORDHOLT
M/T STEN TOR
LALJ5
Stentank AS, Minde/Bergen
06.04.99. 8.594 brt. Jianghan Shipyard (Group) Co.Ltd.,Shanghai (H 2236)
M/S RAMFORM VANGUARD LAJE5 National Australia Finance (Leasing) Limited (Repr.: Marinelaw AS, drift:
Rieber Shipping AS),London/Bergen
07.04. 10.297 brt. Langstein Slip & Båtbyggeri AS, Tomrefjord (178)
M/T ALETTE STOVE LAMI5 Rosshavet Skibs AS (Lorentzen Skibs Management AS), Oslo
07.04. 62.824 brt. ex Panama reg. VIKING ex norsk reg. HERVANG
M/S AUTOPRESTIGE LAKI5 United European Car Carriers Norway AS, Grimstad
23.04. 11.596 brt. Frisian Wergelegen Shipyard, Harlingen (509)
M/T SALLY STOVE LAMJ5
Rosshavet Skibs AS (Lorentzen Skibs Management AS), Oslo
30.04. 62.824 brt. ex Panama reg. SYREN ex norsk reg. CURRO
M/S BALTIC JET LALY5
Express Ferries Limited (Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest),
Guemsey/Bergen
07.05. 2.273 brt.
Kværner Fjellstrand AS, Omastrand (1649)
M/S HEIMLY
LAML5
Fredship AS, Austrheim/Bergen
10.05. 1.694 brt.
ex Antigua og Barbuda reg. HAJO
M/T BOW FORTUNE LAJQ5
Odfjell Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Minde/Bergen
12.05. 23.206 brt. Kværner florø AS, Florø (138)
M/S WESTERN OBELISK LAHG5 Hercules Ocean Corp. (Repr.: Western Bulk Shipping ASA, drift: Western Bulk
Carriers KS), Monrovia/Oslo
12.05. 26.966 brt. Oshima Shipbuilding Co., Nagasaki (10234)
M/S NORDIC JET LAJP5
Express Ferries Limited (Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap AS, Hammerfest),
Guemsey/B ergen
06.06. 2.273 brt.
Kværner Fjellstrand AS, Omastrand (1646)
M/S TENAX
LAHI3
Bugsertjeneste II AS KS (Johannes Østensjø DY AS), Haugesund
08.06. 429 brt.
ex NOR reg. TENAX
M/S VELOX
LACW3
Bugsertjeneste II AS KS (Johannes Østensjø DY AS), Haugesund
14.06. 429 brt.
ex NOR reg. VELOX
M/S OCEAN COMMANDER LAKX5 Rovde Supply AS, Rovde/Ålesund
16.06. 3.465 brt.
Sevemav SA, (181) Romania (skrog)
Myklebust mek. Verksted AS, Gursken (20)
M/S AKER AMADEUS LAMF5 Aker Geo Seismic AS, Oslo
18.06. 6.122 brt.
Aker Finnyards Oy, Rauma (428)
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M/S SKS TIETE

LAKU5

24.06. 63.515 brt.
LAMQ5
29.06. 17.958 brt.
M/S POLAR PRINCE LALX5
29.06. 6.951 brt.
M/T GYDA

SKS Obo Shipping Limited (Repr.: Kriship Chartering AS, Fyllingsdalen, drift: V
Ships Norway AS, Oslo), Hamilton/Bergen
Hyundai Heavy Ind. Co. Ltd., Ulsan (1083)
Gyda AS (Fleischer & Co. AS/ Acomarit AS), Oslo
ex Liberia reg. BOW EXPLORER ex NIS reg. NYHOLT
Solheimsviken Shipping AS, Bergen
Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (155)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 1999:
M/S BOHUS (LHDT) (8.772/1.710/1971/94/98) ex LION
PRINCESS -94 ex EUROPAFÄRJAN II- 87 ex EUROPA
FÄRJEAN - 85 ex PRINSESSAN DESIREE - 83 - fra Scandi Line
AS, Sandefjord til Skagerak Line AS c/o Color Line AS, Oslo/
Sandefjord.
M/S BRAND (JXEP) (967/ /1959) ex FIRDA - 89 ex
HARDANGERFJORDI -82 ex HARDANGERFJORD -82 - Ånen
Nilsen Shipping AS. Rederiets representants adresse/hjemsted er
endret fra Vedavågen/Kopervik til Paradis/Bergen.
M/S CHRISTIAN IV (LCVU) (21.699/2.880/1982) ex BAYARD
- 91 ex OLAU BRITANIA - 90 - Color Line ASA (Color Line
Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand til Skagerak Line AS
c/o Color Line AS, Oslo/Kristiansand.
M/S COLOR FESTIVAL (34.417/3.019/1985) ex SILJA
KARNIVAL - 94 ex SVEA - 92 - samme som CHRISTIAN IV,
men hjemsted er Oslo.
M/S CONCORDE (JXEV) (47/-/1986) - fra Bukser og Bjergning
AS, Høvik/Stavanger. til L. Rødne & Sønner A/S,Sjernarøy/
Stavanger.
M/S DELFIN JUNIOR II (LAPO) (57/-/1988) - fra Trygve
Rognsøy, Florø til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø.
M/S ESPEVÆR (LAYL) (558/ /1936/57/71) ex ELISABETH 98 ex SISSEL ELISABETH - 95 ex HARGUN - 89 ex TERJE 9 56 - fra Partrederiet Lafisk II ANS (Laco AS), Storebø/Haugesund
til Partrederiet Elisabeth DA (Lars Magne Eidesvik), Bømlo/
Haugesund. Slettet i merkeregisteret.
M/S FASTE JARL (LMLD) (1.541/1.130/1967) - Storfjord
Shipping AS, Otteren/Stavanger. Hjemsted endret fra Stavanger til
Tromsø.
M/S FJORDINGEN (LJGG) (181/50/1980) ex HYEN - 98 Rogalandscruise AS, Sandnes. Hjemsted endret fra Måløy til
Sandnes.
M/S GULLHOLM (LMEU) (909/950/1973/79) ex LENA - 95 ex
VESTLAND- 89 ex TRANS ØY- 89 - Varg Transport AS,
Norddyrøy/Namsos, omdøpt til VARGØY.
M/S HAVLYS II (LGHA) (48/-/1918) - fra Jan Thore Halvorsen,
Holmestrand/Måy til Lars Kristian Bækkevold, Moss/Måløy. Slettet
i merkeregisteret.
M/T JUANITA (LAGQ) (72.129/126.491/1988) sjøs. LISITA fra P/R Nordshuttle (A/S Ugland Shuttle Tanker & Co. II ANS c/o
A/S Uglands Rederi), Grimstad til Partredereit Nordshuttle (A/S
Uglands Shuttle Tanker & Co. II ANS c/o Uglands Rederi),
Grimstad.
M/S KRONPRINS HARALD (JXIO) (31.914/4.500/1987) samme som CHRISTIAN IV, men hjemsted er Oslo.
M/S LILL-ANITA (LDQM) (25/-/1938) ex MAGNHILD - fra
Odd Olsen, Stokmarknes/Svolvær til Andor Klausen, Heer/Svolvær.
Slettet i merkeregisteret.
M/S MARBLE SEA (LIKJ) (3.092/ .200/1998) - fra Boreal
Shipping AS c/o Bergen Shipping AS, Bergen til Multi Bulk AS,
Bergen.
M/S NORTUN (LKRX) (98/ /1905) ex TURØ 54 ex FØ 45 ex
WILLEMINA - 34 ex DE NOORD - 23 ex BRANDENBURG -15
- Tom Ueland Bratås, Hundvåg/Kopervik. Adr. endret fra Hundvåg
til Kopervik.
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M/S PRINSESSE RAGNHILD (35.438//1981/92) - samme som
CHRISTIAN IV, men hjemsted er Oslo.
M/S RAYMOND (LERW) (108/ /1950) ex RØST - 82 - fra Jan
Angel, Herøy/Bodø til Angel Frakt AS, Herøy/Bodø.
M/S ROGNSØY JUNIOR (JXAW) (55/-/1986) - fra Trygve
Rognsøy, Florø til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Florø.
M/S RUTINA (JWQV) (48/-/1985) - fra Tinus AS, Sandnes/
Haugesund til Hankøferjen Erik Cato Johnsen (Erik Cato Johnsen),
Gressvik/Fredrikstad.
M/S RØINGEN (LLSI) (49/-/1954) - fra Partrederiet Lurøring
ANS (Gunnvald Johansen), Lurøy/Brøysund til Marine Consult AS,
Solheimsviken/Brønnøysund. Slettet i merkeregisteret.
M/S SANDEFJORD (LERU) (5.678/1.199/1965) ex FENNO
STAR - 92 ex SCANDINAVIA - 90 ex TERJE VIGEN - 86 ex
VIKING III - 82 - samme som BOHUS.
M/T SIDDISEN (LHMK) (341/419/1974) ex BORGTANK - 96
ex SMEREK - 95 - fra Siddis Shipping AS, Stavanger til Skips
aksjeselskapet Stavanger Bunkers AS, Stavanger.
M/S SKAGEN (JXUQ) (12.333/1.219/1975/82) ex BORGEN 91 - samme som CHRISTIAN IV.
M/S SOLITUDE VI (LNYA) (28/-/1970) - fra Niels Fredrik
Smeby, Oslo tilLars Hallberg, Oslo.
M/S STØLVÅG (LKEV) (238/371/1964) ex SENTLA -96 ex
SALTNES -88 ex LAUKVIK - 85 ex NYVING - 81 ex CABAL 75 - fra Jan Angel, Herøy/Trondheim til Angel Frakt AS, Herøy/
Trondheim.
M/S SØNNODD (LAOB) (741/1.000/1967/82) ex LIV MARIT 85 ex SINGLE BOY - 77 ex VESTHOLM - 75 ex S. A. GUDMAND
- 75 ex HARUN - 73 - fra Sønnodd AS, Espevær/Haugesund til
Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Haugesund. (Vrak etter forlis
22.11.1998).
M/S VAAGSFJORD I (LJCJ) (40/-/1925) - Per Tore Johnsen,
Harstad/Hamnvik, omdøpt til ASTAFJORD
M/S VILJEN (LCIE) (69/-/1952) ex GRENLAND - Viljen ANS
(Kirsten S. Faye), Vettre/Bergen, ommålt til 57 brt.
Februar 1999:
M/S ADELLA (LILS) (67/-/1891) ex MISSIONER SKREFSRUD
-51 ex GISKE-1891 -fra Farsund ManagementAS, Farsund tilbake
til Mosvolds Rederi AS, Farsund.
M/S ALBATROSS (JXKJ) (41/-/1944) - Leif-Erik Hansen, adresse
endret fra Drøbak/Oslo til Oslo.
M/S FLAGAN (LDAI) (99//l 953) - Partrederiet Friberg & Friberg
(Lisbeth Friberg, Svelvik), Drammen/Bergen, omdøpt til
STOREBJØRN.
M/S FORTUNATY (LHLK) (16/-/1992) ex FORTUNA - 95 - fra
Charter & Conferanse A.S., Hafrsfjord/Stavanger til Roland
Czybulla, Hafrsfjord/Stavanger.
M/S FREE SPIRIT (LHLB) (36/-/1979) - fra Otto Brinckmann
Backe, Oslo til Kavringen Marina AS, Nesoddtangen/Oslo.
M/S FREIKOLL (LJSG) (26/-/1932) ex MARØYSUND - 75 ex
HAVLEIK -74 - Paul Andreas Rasmussen, Oslo/Kristiansund. Adr.
endret fra Oslo til Bærums Verk.
M/S GENIUS (LFOT) (92/-/1969) ex VÆRHAVN - 69 - fra Øksnes
Cruise AS, Myre til Genius AS (Myre Regnskap AS), Myre.
M/T GEVOSTAR (LHSH) (1.088/1.458/1969) - fra Gevostar
Tanker AS, Hafrsfjord/Haugesund til Hundseid Rederi AS, Hafrsfjord/Haugesund.

Trondhjem Bugser
har utviudetflåten
med slepebåten
Abramis kjøptfra De
forente arabiske
emirater.
Heller ikke denne
båten figurerer i
Sjøfartsdirektoratets
liste, innregistrert 17.
februar.
Foto av Arne Sognnes
i Trondheim 1 7. mai i
år.

M/T GLENNSTAR (LCBO) (833/1.460/1969) ex FJORDTANK
- 97 ex BITANK - 94 ex TITAN - 93 - samme som GEVOSTAR.
M/lekter HAATELL (LGQC) (592/ /1975) ex EMERALD - 93 West Contractors AS, Ølensvåg/Stavanger, omdøpt til WESTELL
M/S NORTH CHALLENGER (LISD) (1.968/3.100/1997) - fra
Brøvig Supply Skibs AS, Oslo/Farsund til Gulfmark Norge AS,
Oslo/Farsund.
M/S NORTH CRUSADER (LCAD) (1.851/1.830/1984/90) ex
STAD SENJA - 89 - samme som NORTH CHALLENGER, men
hjemsted er Oslo.
M/S OCEAN KNARR (LEEJ) (1.780/1.370/1985/92) ex SUN
SUPPORTER - 92 ex BRODOSPAS 42 - 91 - fra Knarr AS, Rovde/
Ålesund til Rovde Supply AS, Rovde/Ålesund.
M/S OSKAR (LEDE) (78/-/1952) ex NORDRYGGEN - 93 - fra J
K B Trans AS, Engalsvik/Fredrikstad til Ice Lady AS, Båtsfjord/
Vardø
M/S PLATINA (LDWN) (24/-/1941) - fra Thorbjørn Hansen,
Brevik/Porsgrunn til Ove Hansen, Oslo/Porsgrunn. Slettet i merke
registeret.
M/S POLAR STAR (LNMJ) (451/-/1948) ex POLARFART - 49
- fra Martin Karlsen A/S, Brandal/Ålesund til Atlantic Marine AS,
Ålesund.
M/S RODFJELL (LJEO) (522/800/1967) ex ARKLOW DAY 80 ex NORDIC CLOVER - 78 ex NORDIC PROCTOR - 75 ex
KNUDSVIG - 70 - fra Rodfjell AS, Rovde/Ålesund til Rovde
Supply AS, Rovde/Ålesund.
M/S SIRI MARIE (LHPV) (57/-/1992) ex ZITA - Jan Olav
Lofthus, Høle/Stavanger, omdøpt til ANNE VIKING .
M/S SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) - fra Statnett
Skagerak AS, Oslo til Statnett Rederi AS, Oslo.
M/S SKANDI FORTUNE (LHIT) (2.526/3.350/1983) ex NORTH
FORTUNE - 90 ex NORTHERN FORTUNE - 89 - samme som
NORTH CHALLENGER.
M/S SKANDI HAWK (LCNL) (1.548/3.100/1990) - samme som
NORTH CHALLENGER.
M/S SKROVABULK
(LGVR) (148/240/1969/85) ex
TOMMELITEN - 93 ex SYNØVE - 85 ex AUKASKJÆR - 83 ex
LENA - 77 - Alsvågskip AS, Alsvåg/Namsos, omdøpt til
ALSVÅGERAKT.
M/S THORSLAND (LCMV) (189/-/1963) ex STAFNES - 90 ex
ASTHOR -81 - fra Norpak A/S, Nordfold/Namsos til Remøring
AS c/o Hans Remøy, Leinøy/Namsos.
M/S THURSO (LHAU) (807/1.250/1972) - Thurso KS c/o Pareto
Manamgement AS, Oslo/Kristiansund endret til Thurso KS c/o AS
Banco, Oslo/Kristiansund. Mars 1999:
M/S BALDER (LCZZ) (22/-/1929) - fra Skjalg Kristensen, Forvik/

!

Trondheim til Ivar Elling Vevelstad og Skjalg Kristensen, Forvik/
Trondheim i 1994.
Lekter BOA BARGE 16 (LK3198) (10.620/11.200/1977) ex
GOLIAT 10- 98 - fra Bukser og Bjerging AS, Høvik/Stavanger til
Taubåtkompaniet AS, Trondheim/Stavanger.
Rig BORGILA DOLPHIN (LFDU) (13.300/ /1976) ex
HUACABIL DELFIN - 91 ex BORGILA DOLPHIN - 80 - fra K/S
Borgila Dolphin, Oslo til Fred Olsen Drilling AS, Oslo.
M/S BOY (LIZD) (15/-/1953) - fra Johan Thevik, Hellandsjøen/
Kristiansund til Bjørlykke AS, Brekkestø/Lillesand.
M/S BREMNES (LCRD) (631/830/1976/79) ex UNIKA - 94 - fra
Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA, Bergen til
Linito AS, Bergen.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - fra Seateam
AS, Haugesund/Tønsberg til DSND Shipping AS, Oslo/Tønsberg.
M/S DRAUPNER (LARO) (430/-/1989) - Hardanger
Sunnhordlandske Damskipsselskap ASA, Bergen/Haugesund,
omdøpt til TYRVING .
M/S EDELFISK (LNJZ) (155/168/1955/84) ex SUNDE JUNIOR
- 73 ex NORRØNA - 69 ex TRAFIK 3 - 63 ex ESPEDAL - 56 - fra
Laksetransport AS, Kråg/Kristiansund til Atlantic Prawn AS,
Tromsdalen/Tromsø.
M/TEVITA (LAGP) (72.120/126.352/1988) - fraP/R Nordshuttle
II DA c/o AS Nordprosjekt (Ugland Shipping AS, Grimstad),
Lysaker/Grimstad til Ugland Shuttle Partners AS, Grimstad.
M/S FJORD-VIND (LFXR) (23/-/1977) - fra AB Shipping AS,
Stord/Bergen til Tom Scott, Kolbotn/Oslo.
M/S FJORDSKYSS (LDJU) (25/-/1976) - fra A/S Lofoten
Trafikklag, Leknes/Sandnessjøen til Stord Cruise Service AS (Kristi
Sæle Kvamme), Stord/Sandnessjøen.
M/S FLOVIC (LIVB) (36/-/1996) - fra Eikli Eiendom AS, Oslo
til Polytech Charter AS, Oslo.
M/S FORTUNATY (LHLK) (16/-/1992) ex FORTUNA - 95 - fra
Charter & Conferanse A/S, Hafrsfjord/Stavanger til Nordland
Båtutleie AS, Sortland/Stavanger.
M/S HAUS (LNRA) (560//1974) - fra AS Bergen Nordhordland
Rutelag, Bergen til Helgelandske AS, Sandnessjøen/Bergen.
M/S HAVØRN (LLWR) (24/-/1955) - endret fra Tom Johnsen c/o
Ame Sandvik Hassel, Miland/Kopervik til Tom Johnsen, Søgne/
Kopervik.
M/S LADY LIZ (LARK) (32/-/1989) - fra John-Arild Kaiander,
Borgen/Oslo til Håland Eiendom AS, Fredrikstad, omdøpt til
VENE-VITA.
M/S LOSNA (JXKT) (246//l 960) - fra A L Services Underwater
Technology AS, Bergen til Salmar Nord AS, Kverva/Bergen.
M/S LYNX (LENM) (1.954/1.600/1975) ex ASKJA - 92 ex LYNX
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-82 - Gravvik Sjøtransport A/S, Naustbukta/Tromsø, omdøpt til
GULLHOLM , hjemsted endret til Namsos.
M/S MARIA-MARIA (LHBA) (1 1/71936) - fra Britt Dietrichson,
Jar/Oslo til Johan Christian Falcenberg, Nesøya/Oslo.
M/S MARIETTA (JWZL) (30/71968) - fra Lisbeth Karlsen,
Fredrikstad/Oslo til Arne Børresen, Fredrikstad/Oslo.
M/S NYLÄNDER (LISL) (45/71918/50) ex FJORDGLIMT - 67
ex BELLROCK - 60 - fra Partr. Nyländer (Bemt Ivar Berntsen),
Litlekalsøy/Bergen til Smedholmen Kyst og Naturlivskule DA,
Fitjar/Bergen.
M/S OLAV DUUN (LFFL) (330/ /1969) ex MOSVIK - 89 ex
HAMRE -82 ex VALESTRANDFERJA - 75 - AS Namsos
Trafikkselskap, Namsos, omdøpt til OLAV DUUN I.
M/S PETER WESSEL (LMYM) (29.706/3.630/1981/88) ex
WASA STAR -84 - fra Larvik Line AS, Oslo/Larvik til Scandi Line
AS, Sandefjord/Larvik.
M/S RENATE (LENA) (557/615/1965) ex SYLVIA - 92 ex
EKSOR - 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØ 84 ex POKAL - 80
ex SVENNØR -74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - fra Nesodden
Kabel-TV A/S, Ski/Svolvær til Renate AS, Edøy/Svolvær.
M/S RIE (LAMI) (564/550/1971) - endret fra Rederi Stomes A/S,
Sakshaug/Trondheim til Stornes Ship AS, Sakshaug/Trondheim.
M/S RUNI (LEXW) (247/ /1911) ex SILJAN -97 ex VEAVÅG 60 ex WILLEM ex HERZOGIN INGEBORG - Fosen Gjennvinning
AS, Refsnes. Hjemsted endret fra Sortland til Trondheim.
M/S SERVICE (LALG) (30/71 fra Hans Petter Kirkeby, Nittedal/
Oslo til Lars Forfang, Vettre/Oslo.
M/S SKANDICAPTAIN (LHIU) (2.512/3.174/1979/99) ex FAR
CAPTAIN - 89 ex TENDER CAPTAIN - 86 - District Offshore
ASA, Storebø/Bergen, omdøpt til SKANDI INSPECTOR .
M/S STOLMASUND (JXHO) (138/ /1959) ex STRILFJORD 82 ex AUSTRA - 81 - fra A/S Austevoll Ferjeselskap c/o Peder
Kalve, Bakkasund/Bergen til Kjell Jakobsen, Røyksund/Bergen.
M/S SVØMMIANNA (LHJM) (70/71896) ex SOLO - 86 ex
SVØMMIANNA -29 - fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune,
Førde/Florø til Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø.
M/S SØRCON (LIVR) (307/274/1981) ex CLIO - 97 ex FOB 9 92 - endret fra Partrederiet Syklus II DA c/o Sørcon AS (John
Kristian Høiaas), Oslo til Partrederiet Syklus II DA c/o Artic
Chartering AS (Noralf Lekva), Bergen/Oslo.
M/S THURSO (LHAU) (807/1.250/1972) - fra Thurso KS c/o
Pareto Management AS, Oslo/Kristiansund til Lundina KS c/o
Palladio AS (Gunnar Kjønnøy Rederi AS), Kristiansund.
Rig TRANSOCEAN WINNER (LFTB) (17.580/ /1983/91) ex
TREASURE SAGA - 97 - fra Wilrig International AS c/o
Transocean ASA, Tananger/Tønsberg til Transocean ASA,
Tananger/Tønsberg.

M/S VICTORIA (LFGJ) (152/71882/88) - fra A/S Turisttrafikk,
Skien til Skien Dalen Skipsselskap AS, Skien
April 1999;
M/S ALVERSTRAUM
(JWNO) (506/750/1962) ex
VIKSTRAUM - 98 ex TONE OLISE - 86 ex MARINA COAST 74 ex FINNO - 70 - fra Alverstraum AS, Byrknesøy/Bergen til
Laksfrakt Tor Hage c/o Tor Hage, Frei/Kristiansund, omdøpt til
FREITIND .
M/S ANTARES (LIZO) (27/-/1969) - fra Rita Helene Rød, Oslo/
Haugesund til Pål Espen Lindberg og Nina Lindberg, Gamle
Fredrikstad/Haugesund. I juni endret adresse og hjemsted til
Kråkerøy/Fredrikstad.
M/S BRUSØYNES (LMVE) (40/71939) ex STORHOLMEN 75 ex NYBO -53 ex NYBONIA - 48 - fra Reidunn Marie Gabrielsen,
Odda/Levanger til Thomas Moe, Oslo, omdøpt til STORHOLMEN
(Slettet i merkeregisteret).
M/S CARNIVAL (LLPP) (126/71933) ex SUNDØY 88 ex
FJORDLYS -85 ex LYSEFJORD - 83 ex GEFION - 46 - Juno AS,
Svelvik/Drammen, ommålt til 138 brt.
M/S EVA MERETHE (LDHF) (682/800/1971/83) ex WITH
JUNIOR - 88 ex SNERTHOLM - 77 - fra Orion AS, Svolvær til
Magne Berge Fraktebåtrederi AS, Kverva/Trondheim, omdøpt til
OPTIMAR .
M/S FREEDOM OSLO (LHMA) (28/71990) ex SUN VIKING 95 - fra Reidar Hansen, Skien/Oslo til Asgeir Strand, Oslo.
M/S FREITIND (LESA) (33/371/1955) ex VESTODD - 96 ex
LOTUS -84 ex KINGS STAR - 64 ex STEINFALK - 63 - fra
Laksfrakt Tor Hage, Frei/Kristiansund til Alverstraum AS,
Byrknesøy/Bergen, omdøpt til STEINFALK .
M/S HAUS (LNRA) (560/71974) - Helgelandske AS,
Sandnessjøen/ Bergen, omdøpt til TOMMA og hjemsted endret til
Sandnessjøen.
M/S HENRIK IBSEN (LGBH) (186/134/1907) ex STYRSÖ 92
- Turist Trafikk Dalen AS, Skien, endret til Skien Dalen Skipsselskap
AS, Skien
M/S HYLSFJORD (JXFM) (49/-/1959) - fra Blom A/S, Sandnes/
Stavanger til Jan Halle, Drammen/Stavanger.
M/S KINGEN (LCKZ) (46/71990) - fra Kvinnherad Båtservice,
Johannes Tveitnes, Rosendal/Bergen til Tore Hansen, Vega/Bergen
M/S KOPPAREN (LKLG) (310/468/1965/92) ex HABE - 93 ex
TUNSTEIN - 74 ex HELLE RUSE - 73 - fra Royal Seafood AS,
Trondheim til Grøntvedt Shipping AS, Kråg/Trondheim, omdøpt
til SCANTANK .
M/S LIV (LIUR) (21/71948) - fra Partr. Roarsen (Egil Harry
Roarsen), Bø i Vesterålen/Stokmarknes til Sortland videregående
skole, Bø i Vesterålen/Stokmarknes - slettet i merkegisteret.

‘
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Fraktebåten Eva Merethe
ble solgtfra Svolvær til
Kverva i april og harfått
navnet Optimar, her
fotografert av Alf J
Kristiansenl2. juli i
Karmsundet - tydeligvis før
rederen harfått tid til å
gjøre seg ferdig med
ommalingen.
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Shelterdeckeren Nordkyst er bare-boat-chartret til Paul Skeide på Aukra, som derved har fått et come-back med sin nye Liv Knstin.
Foto Dag Bakka Jr, 1989.
M/T MAHDI (LAQK) (833/1.460/1969) ex KRONOS II - 93 ex
KRONOS - 92 ex MIDGARD - 79 - fra Østfold Septik & Industri
service (Terje Sigmund Plukkerud), Moss til Østfold SeptikIndustriservice Shipping AS, Moss.
M/S NORDFJELL (JXND) (4.578/2.600/1978/80) ex FAST ONE
- 87 - fra Nor-Cargo KS (Ofotens og Vesterålens Dampskibsselskap
ASA, Narvik), Trondheim til Bergenhus AS, Bergen.
M/S NORDSKOTT (JXNE) (4.578/2.700/1979/81/87) ex FAST
TWO - 87 - samme som NORDFJELL.
M/S OPTIMAR (LADR) (415/720/1960/85) ex NORDVIK - 97
ex SANDEMAN - 89 ex ROMS A - 82 ex RYØ 79 ex AN FIDELIO
- 67 ex FERRO - 65 - fra Magne Berge Fraktebåtrederi AS, Kverva/
Brøysund til Geir Mørk Sjøtransport AS, Kvaløysletta/ Tromsø,
omdøpt til POLARENG .
M/S POLARFANGST (LGPZ) (408/457/1958) ex HEIMEN I 81 ex JAN MAYEN - 69 - fra Skjervøyfisk AS, Skjervøy/Tromsø
til Kråknes Havfiske AS, Tromsø slettet i merkeregister.
M/S PORS (LMFU) (62/-/1941/77) ex OLE JACOB - 77 ex KNM
TROLL - 61 ex ? - fra Sagvåg Taubåtservice AS, Sagvåg/Haugesund
til Sandar Tanktransport AS, Tromsø.
M/S RINDASKJÆR (LDFQ) (49/-/1949) - fra Kenneth Erstad,
Bergen til Ståle Simonsen, Bønes/Bergen.
M/S ROYAL SUN (LHUC) (34/-/1986) - fra Yacht Charter Norway
Einar von Hirsch, Stavanger/Sandnes til Stavanger Båtutleie AS,
Hinna/Sandnes.
M/S STEIN ARVID (LGZN) (84/-/1949 ex KNAPPHOLM - 71 fra De Blå Brygger AS, Sortland/Hammerfest til Bjøm Elvenes,
Sortland/Hammerfest.
M/S STØLVÅG (LKEV) (238/371/1964) ex SENTLA - 96 ex
SALTNES -88 ex LAUKVIK - 85 ex NYVING - 81 ex CABAL 75 - fra Jan Angel, Herøy/Trondheim til Angel Frakt AS, Herøy/
Trondheim, omdøpt til STEFFEN ANDRÉ.
M/S THUNDER CHILD (LASD) (29/-/1984) - fra Rune Skavlem,
Holmestrand til Geir Smevik, Oslo.
M/S TUVA INVICTUS (LHTW) (31/-/1990) - fra Norcruise AS,
Sellebekk/Fredrikstad til Floa Messesenter AS, Fredrikstad.
M/S VESTKYST (LDUQ) (276/450/1951) ex GALLA - 75 - fra
Tor Odin AS, Narvik/Haugesund til Odd Magne Stabben, Hagavik/
Haugesund.
Lekter VETTI (LM2083) (695/ 11911) - fra Vetti A/S, Stathelle/
Langesund til Børre AS, Oslo/Bergen.
M/S ØYPRINSEN (LDPF) (18/-/1976) - Kirsti Arnold. Adr./
hjemsted endret fra Kråkerøy/Harstad til Fredrikstad.

Mai 1999:
M/S CARICIA (LIGU) (44/-/1972) - fra Caricia Shipping A/S,
Bergen til Norinavi AS, Bergen (tvangssalg).
M/S DAGUY (LJJI) (28/-/1991) - fra Leif Inge Karlsen,
Kristiansund til L & K Karlsen Holding AS, Kristiansund.
M/S HUNDVAAGI (LKOT) (49/-/1939) - fra Sigmund Bjerksted,
Hundvåg/Stavanger til Stiftelsen Hundvaag I v/Engøyholmen Kyst
kultursenter, Hundvag/Stavanger.
M/S INGER HILDUR I (720/ /1949/65/72) ex INGER HILDUR
- 99 ex EIGUN - 88 ex GLOBE XII - 66 - fra Inger Hildur AS,
Elnesvågen/Molde til Nerafish Ltd. AS (Erling Roald Nerland),
Molde, omdøpt til NERA ATLANTIC og slettet i merkeregisteret.
M/S LORAN (LANJ) (466/244/1988) - KS Loran, Godøy/Ålesund,
omdøpt til LORAN I.
M/S NORDKYST (LNBI) (688/920/1970/85) - fra Edvard og Fritz
Andreassen, Bodø til Fritz Andreassen (Aukra Bruk AS c/o Paul
Skeide, Aukra), Bodø, omdøpt til LIV KRISTIN .
M/S ORIZABA (LHKZ) (49/-/1992) - fra Adventure Cruise AS,
Kristiansand/Ålesund til Ragna Haldor Tveit, Nærsnes/Ålesund.
M/S PROSPECT (JWMF) (29/-/1985) - fra Alv Terje Økland,
Torangsvåg/Bergen til A/S Bærøyfart, Sandnessjøen/Bergen.
M/S SPISSØY (LGVT) (32/-/1889) ex NALEY - 58 - fra Willy
Holth, Røn/ Stavanger til Gunther Schnell, Fjellstrand/ Stavanger.
M/S STOREBJØRN (LDAI) (99/-/1953) ex FLAGAN - 99 Partrederiet Friberg & Friberg DA (Lisbeth Friberg), Drammen.
Hjemsted endret fra Bergen til Drammen.
M/S THE SWAN (JXUV) (30/-/1973) ex MISIMA - 98 - Solhøi
AS, Egersund, omdøpt til MISIMA og hjemsted endret fra Bergen
til Egersund.
M/S VIAMAR (LGKE) (65/-1950) ex NY-VIGRA - 96 - fra Vidar
Andersen, Fredrikstad til Gunder Falck, Kråkerøy/Fredrikstad.
M/S ØYSKYSS (LJNG) (27/-/1972) - fra Nordkapp Båtservice
og Sjøtransport ANS (Bernt Salamonsen), Honningsvåg/Alesund
til Johansen Båtskyss Service Eliot Johansen (Elioth Torleif
Johansen), Stavanger/Alesund.
Juni 1999:
M/S ANNA KRISTINA (LFUQ) (80/ /1890) ex DYRAFJELD 78 - fra Hans van de Vooren, Teneriffe/Bergen til Oslo kommune
v/Skoleetaten, Oslo/Bergen.
M/S ARONDELLE (LHAF) (34/-/1989) - fra Fjordservice, Erik
Sandmæl, Larvik til Norwegian Consulting Group AS, Oslo/Larvik
Rig BIDEFORD DOLPHIN (LFGC) (16.813//l 975/97/98) - Fred
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Med salget av Fred Olsens Nordsjø-linje har også båtene skiftetfarge og navn. Balduin heter nå Tor Norvegia,som fotografert av
Ame Sognnes utenfor Kristiansand 9. mai.
Olsen Drilling AS, Oslo. Forr.: (Dolphin AS, Tananger).
Rig BORGILA DOLPHIN (LFDU) (13.297/ /1976/91) ex
HUACABIL DELFIN - 91 - samme som BIDEFORD DOLPHIN.
Rig BORGLAND DOLPHIN (LFGD) (15.217/ /1977/97/98) samme som BIDEFORD DOLPHIN.
M/S BRASKEN (JXTL) (771/859/1966) ex KYROS - 86 ex
GARDENFJORD -85 ex GARDEN -84 ex LUNDSJØ 81 ex
REBENA - 79 ex ELLEN BEWA - 76 ex HANNE SCAN - 70 - fra
A/S Brasken (Karl Hermann Morsund), Saupstad/Sandefjord til
Gladlaks Transport AS, Storebø/Sandefjord.
M/S BUSTER (LNGG) (133//l956) ex JUIST - 74 - fra Ødegaard
Berging AS, Ålesund til Taubåtkompaniet AS, Trondheim.
M/S RINGEN (LIVS) (24/-/1930/52) - fra Egil Reiersrud,
Drammen/Stokmarknes til Den Kristelige Menighet i Oslo og Folio,
Oslo/Stokmarknes.
M/S CLEOPATRA (LHQE) (33/-/1989) - fra Charterservcie Tom
Inge Bakke, Ulset/Bergen til Sigbjørn Monsen, Håvik/Bergen.
M/S ELDBJØRG (LLYF) (34/-/1909/45) ex SØREIDE - 66 ex
VESTA -45 - fra Ove Kåre Kjeilen, Flaktveit/Bergen til Arines
Feriesenter ANS (Lars Orra, Eikelandsosen), Gvarv/Bergen.
M/S FISKTRANS (LCVH) (282/356/1926/50/96) ex ODD
OSCAR - 83 ex JOHAN E - 78 ex POL III - 49 - fra Tradewind AS,
Sandshamn/Ålesund til Amøytrans AS, Skrova/Bodø, omdøpt til
ARNØYTRANS.
M/S GALATHEA (LKCN) (48/-/1938) ex RAGNHILD
SCHANCHE - 76 - fra Helleik Enge Høvik, Høvik/Oslo til Morten
Farstad, Jar/Oslo.
M/S GARDAR (LJMO) (2.351//1990/93) - fra K. Halstensen AS,
Bekkjarvik/Bergen til Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen.
M/S GLADLAKS (LM6568) (34/-/1978) ex TARETANGEN 89 - Gladlaks ANS, Storebø/Bergen, omdøpt til GLADLAKS
JUNIOR .
M/S GRÅMÅSEN (LM3046) (35/-/1941) ex SJØVEG 79 - fra
Gunnar Mostrøm, Drøbak/Oslo til Tove Lisbeth Jørgensen, Hemnes/
Oslo.
M/S HARDANGERFJORD (LLPS) (183//1973/96) exTEDNO
I - 96 ex TEDNO - 92 - fra Hardanger Sunnhordlandske Dampskips
selskap ASA, Bergen til Mørecruise AS, Langevåg/Bergen.
Helgeland Trafikkselskap AS er fusjonert med/til Helgelandske
AS, Sandnessjøen, med følgede skip:
M/F ALDRA (JXGK) (370/-/1975) ex MJØSFERGEN V - 86,
M/F ALSTEN (LNYO) (694/-/1985) ex MULTIND - 91,
M/F DØNNA (LGLV) (494/-/1969) ex HERTUG SKULE - 81,
M/F HAAREK (LNRI) (857/-/1974/93) ex MELBU - 93,
M/S HELGELAND (LIWY) (401/-/1997),
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M/F LØKTA (LLVJ) (693/-/1973/88/94) ex RØFJELL - 89,
M/F NESNA (LLNH) (618/-/1973) ex STEIGEN - 85,
M/F PETTER DASS (LITP) (2.167/-/1997),
M/F RANA (LFGS) (798/-/1977),
M/S RÅSA (LHQB) (93/-/1979),
M/S SANNA (LALZ) (46/-/1988),
M/F SIGRID (LEMT) (2.490/-/1992),
M/F SJONA (LNOS) (135/-/1970) ex ÅRØY - 78
M/FTENNA (LIXH) (514/-/1972),
M/S THORULF KVELDULFSØN (LHNG) (207/-/1995) og
M/F TJØTTA (LAUI) (717/-/1989).
M/S JEPPE (LDFO) (24/-/1878/1956) ex DAMPSPRØITE NO.
2 - fra Marton Barka, Jørpeland/Stavanger til Bjørn Arnold
Birkeland, Stord/Haugesund.
M/S KAR (LKYS) (24/-/1890) ex CARL - 48 ex JOHN - 11 ex
HEGARDT - 1892 - fra Jonassen & Østbø AS (Ole Jonassen),
Hundvåg/Stavanger til Kjell Arne Johansen, Moss.
M/S KODIAK (LHNM) (257/ /1995/97) - Partrederiet Rostein
ANS (Odd Einar Sandøy), Harøy/Molde til Rostein AS, Harøy/
Molde.
M/S LADY BE GOOD (LHVG) (25/-/1990) ex LADY BE GOOD
OF FINNSNES - 95 - Wigo Charter AS, Tromsø, omdøpt til LADY
M/S LIV (LMDR) (47/-/1936) ex LIV 2 - 4? - fra Harald Schrøder,
Sande i Vestfold/Tønsberg til Knut Østby, Holmestrand/Tønsberg,
slettet i merkeregisteret.
M/S MARIA-MARIA (LHBA) (40/-/1936) - Johan Christian
Falckenberg, Nesøya/Oslo, omdøpt til ROLLO 4 .
M/S MASFJORD (LAQN) (3.667/840/1989/92) - fra AS Bergen
Nordhordland Rutelag, Bergen til Boknafjorden Ferjeselskap AS,
Bergen.
M/T PETTER (LHWP) (51/-/1964) - fra Esso Norge A.S., Oslo
til Sten Harald Nilsen, Tønsberg/Oslo.
M/S PRYD (LJBM) (49/-/1956) - fra Ivar Nilsen, Grimstad/Bergen
til Jan Erik Ranum, Gamle Fredrikstad/Fredrikstad.
M/S RENNESØY (LCSA) (3.997/788/1989/92) ex NORDKAPP
HORN - 92 - fra Rogaland Trafikkselskap AS, Stavanger til
Boknafjorden Ferjeselskap AS, Bergen/Stavanger.
M/S RIOTRANS (LMOB) (153/225/1936/57) ex BIOTRANS 93 ex HALATT - 91 ex BOSTON - 77, omb.fra M/T i 57, ex
PÅS AN -55 ex BRINCUM -47 ex BTII -42 - fra Frank H. Strand,
Kabelvåg/Ålesund til Ole Iglebæk Rasmussen, Bergen/Ålesund.
M/S RØINGEN (LLSI) (49/-/1954) - fra Marine Consult AS,
Solheimsviken/Brønnøysund til Arines Feriesenter ANS (Lars Orra,
Eikelandsosen), Gvarv/Brøysund.
M/S SALTDALSFJORD (LHEI) (64/-/1890) ex SAPHIR - 21 -

Arne Benonisen. Adresse endret fra Kabelvåg til Sandefjord,
hjemsted fortsatt Svolvær
M/S SARTOR (LAZD) (644//l 936/57/81/85/90) ex NORTH-SEA
SURVEYOR - 90 ex SEAWAY PETREL - 85 ex VIMI - 82 ex
WILH. MICHAELSEN - 57 - fra Ocean Sartor Shipping AS,
Steinsland/Bergen til Ocean Delta AS, Steinsland/Bergen.
M/S SEAFOOD (JXDJ) (149/ /1986) ex AQUA BELLA - 89 - fra
Skrovafrakt AS, Skrova/Svolvær til Vikanøy A/S, Straumsjøen/
Svolvær, endret til Bø Havfiske AS, Straumsjøen/Svolvær.
M/S SIMRAD (JXHE) (138/ /1970) ex SIRAFJORD - 91 ex
KOBBØY 90 - Simrad AS (Kongsberg Gruppen AS), Kongsberg/
Horten, omdøpt til SIMRAD ECHO .
M/S STJERNA (LNBW) (33/-/294S) - fra August Jacobsen, Herøy/
Sandnessjøen til Even Zahl, Leirfjord/Sandnessjøen.
M/S SLOTTHEIM (JWUP) (113/153/1958/76) - fra Holmebo
AS, Grimstad/Harstad til Birger Bergseth, Averøy/Haugesund.
M/S STEFFEN (LLUN) (208/332/1956) ex TINGVIK - 97 ex
TOLLEVIK - 82 ex FJORDSTEIN - 75 ex UNLIS - 73 ex
LYSAKERTANK - 70 ex SØRSTRAUM - 63 - fra Odd Magne
Stabben, Hagavik/Sandnessjøen til Terje Bøe, Sandefjord/Sandnes
sjøen, omdøpt til DELFIA .
M/S STREIF SENIOR (LITS) (44/-/1979) - fra P/R Torstein
Mølmann & Sønner, Hammerfest til Stord Cruise Service AS (Kristi
Sæle Kvamme), Stord/Hammerfest.
M/S TOFTØY SENIOR (3YSI) (99/ /1959) ex OLE JOHN - 90
ex ARNØY 84 - fra Toftøy Senior Oskar Magnar Ekeland, Ågotnes/
Bergen til Odd Viken, Roan/Trondheim, omdøpt til TOLIKO
M/S VIKING SAGA (LUS) (28/-/1978) ex JOHAN SKYTTE 96 ex ANSGAR - 91 ex JOHAN SKYTTE - 90 ex ? 90 - fra Viking
Cruise Sognefjorden AS, Vik i Sogn/Bergen til Vestbygdcruise AS,
Myre/Bergen.
M/S WARHOLMEN (LDDM) (23/-/1939) ex VARHOLMEN ex
RAPP - fra Agnar Rørdal, Bjugn/Tromsø til Jarle Aslak Thorsø,
Trondheim/Tromsø. Slettet i merkeregisteret.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Januar 1999:
M/S ATLANTIC CHALLENGER (LAHJ5) (7.320/3.372/1990/
98) ex ANNA - 97 ex EESTIRAND II - 96 ex EESTIRAND - 92 Atlantic Challenger AS, Kokstad/Bergen endret til Atlantic
Challenger AS, Kokstad c/o DSDN Offshore AS, Grimstad/Bergen.
M/S BALDUIN (LAPM3) (12.494/10.320/1975/80) - fra
Partrederiet Ganger Rolf & Bonheur (Fred Olsen & Co.), Oslo til
DFDS Tor Line AS, Oslo, omdøpt til TOR NORVEGIA .
T/T BERGE BIG (LAPP3) (137.364/289.980/1975) ex CYPRIAN
- 82 - fra Bergesen d.y. ASA til Bergesen DY Shipping AS, Oslo/
Stavanger.
M/S BERGON (LAFR5) (3.700/3.974/1978) ex BERGÖ 97 ex
MINI STAR - 83 - fra B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS c/o BDO
Lorange og Brænde DA (Sea Partner AS, Sarpsborg), Oslo til B&N
Nordsjøfrakt c/o BDO Lorange og Brænde DA (B&N Shipmanage
ment AS c/o Th. Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg), Oslo.
M/S BORAC (LATP2) (20.165/14.763/1978) ex FINNEAGLE 87 ex FOSSEAGLE - 85 ex ABUJA EXPRESS - 83 ex EMIRATES
EXPRESS -81 - fra Pebble Beach Shipping Inc. (Fred Olsen &
Co.), Monrovia/Oslo til DFDS Tor Line AS, Oslo, omdøpt til TOR
HUMBRIA.
M/S BREMON (LAFN5) (5.312/8.650/1976/79/82) ex BREMÖ
97 - samme som BERGON.M/S CONCORD (LAK05) (6.994/
9.650/1985) ex ABITIBI CONCORD - 96 ex CONCORD - 94 ex
ABITIBI CONCORD - 92 - fra B&N Bylock & Nordsjøfrakt AS
co BDO Lorange og Brænde DA (Th Jacobsen Management AS,
Sarpsborg), Oslo til B&N Nordsjøfrakt c/o BDO Lorange og Brænde
DA (B&N Shipmanagement AS c/o Th. Jacobsen & Co. AS,
Sarpsborg), Oslo.

M/S DEA BRØVIG (LADD5) (5.998/7.835/1984) ex EMIRATE
STAR - 98 ex DEA BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97 ex EAGLE
STAR - 95 ex VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA - 88 ex
VANELLUS - 87 ex EA CHALLENGE - 87 ex VANELLUS - 85 MS “Dea Brøvig” Schiffahrtsges. MbH. & Co. (Brøvigs Rederi
AS), Hamburg/Farsund, omdøpt til P & O NEDLLOYD PEMBA .
M/S FALCON (LAIT5) (4.081/5.697/1993) ex STELLA PACIFIC
- 98 - samme som BERGON.
M/T FRONT GLORY (LAHK5) (79.979/149.834/1995) ex
LONDON GLORY - 97 - Front Glory Shipping Inc., Monrovia/
Oslo. Drift endret fra Frontline Management AS, Oslo til Acomarit
AS, Oslo
M/T FRONT SPLENDOUR (LAGY5) (79.979/149.745/1995)
ex LONDON SPLENDOUR - 97 - Front Splendour Shipping Inc.,
Monrovia/Bergen. Drift samme som FRONT GLORY.
M/S GARDPOINT (LHAN3) (2.062/2.525/1979/87) ex LYS
POINT - 97 ex GARDPOINT - 96 ex LYS-POINT - 95 - Gards
Rederi AS. Adresse endret fra Lysaker/Tønsberg til Oslo/Tønsberg.
M/S GARDSUN (LHBF3) (3.026/3.940/1977/87) ex SELFOSS 93 ex OSTEREMS - 87 - samme som GARDPOINT.
M/S GARDWAY
(LAWG4) (2.978/4.144/1977) ex
HVASSAFELL - 95 ex LUHE - 88 - samme som GARDPOINT.
M/S GARDWILL (LGKB3) (2.020/3.200/1978) ex LYSWIND 96 ex GARDWILL - 96 ex ULLERØ- 92 ex LYS-TIND - 88 samme som GARDPOINT.
M/S GREEN ARCTIC (LAIM4) (1.181/2.730/1980) ex
STENSTRAUM - 93 ex SAN CARLOS - 91 ex STENSTRAUM 90 ex KILSTRAUM - 85 - fra Green Arctic KS, Minde/Bergen til
Gefa Invest AS, Minde/Bergen
M/S GREEN FRIO (LISB3) (1.183/2.400/1979) ex NORCAN 93 - fra Green Frio KS, Minde/Bergen til Gefa Invest AS, Minde/
Bergen.
M/S HAUKUR (LAKC4) (1.133/1.397/1966) ex FREYFAXI 83 - Nes H/F (AS Shipmanagement, Oslo), Reykjavik/Larvik endret
til Nes H/F (AS Shipmanagement, Son), Hafnarfjørdur/Larvik.
M/S LOMUR (LATU4) (1.516/2.600/1983) ex OCELOT - 94 ex
CAPTAIN MOST - 90 ex KAREN DANIA - 87 - samme som
HAUKUR.
M/S MACADO (LAKP5) (6.996/9.650/1985) ex ABITIBI
MACADO - 96 - samme som CONCORD.
M/T NORDIC LIBERITA (LANX4) (38.632/69.118/1980) ex
NORDIC FREEDOM -97 ex METAXATA -91 ex VIKING CHIEF
- 88 - fra KS Nordic Freedom (Interocean Ugland Management
AS, Grimstad), Sandefjord til Ugland Nordic Investment AS,
Sandefjord.
M/SNORDON (LAFP5) (5.420/7.884/1977/93) ex NORDÖN 97
ex PASILA - 93 - samme som BERGON.
M/S ROSITA MARIA (LACU4) (2.316/2.600/1977) - Container
Ship AS (Larvik Shipping AS), Larvik endret til Container Ship
AS, Larvik.
M/S SOKNA (LARV2) (1.371/1.460/1970) ex BIRTE - 89 ex
ARKTIS - 82 ex TOR TIMBER - 75 ex ARKTIS - 72 - fra Sokna
KS c/o Bjarne K. Stangeland (Kirsten 0. Johnsens Rederi, Oslo),
Auklandshamn/Haugesund til Condor AS c/o Inter Marine Øystein
Hansen, Farsund/Haugesund.
M/S STORON (LAF05) (7.424/10.796/1975) ex STORÖN 97
ex MINI ORBIT - 83 - fra Partrederiet MS Storon ANS c/o BDO
Lorange og Brænde DA (Ivar Formo), Oslo til B&N Nordsjøfrakt
c/o BDO Lorange og Brænde DA (B&N Shipmanagement AS c/o
Th. Jacobsen & Co. AS, Sarpsborg), Oslo.
M/S SVANUR (LAW04) (1.516/2.600/1983) ex SVANUR II - 95
ex LOUISE - 95 ex LYNX - 94 ex JETTE DANIA - 92 ex SKIPPER
MOST - 90 ex JETTE DANIA - 87 - samme som HAUKUR.
M/S SWAN HUNTER (LAUJ4) (8.476/6.266/1994) ex PARCHIM
- 97 ex SWAN HUNTER - 96 - fra Valmue KS (Seatrans ANS,
Nesttun), Helldal/Bergen til Valmue Shipping KS, Helldal/Bergen,
omdøpt til TRANS CARRIER .
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M/S TOFTON (LAFJ5) (12.400/14.938/1980) ex TOFTÖN 97
ex POKKINEN - 96 - samme som BERGON.
M/SWESTON (LAFQ5) (12.400/14.937/1979) ex WESTÖN 97
ex VARJAKKA - 96 - samme som BERGON.
Februar 1999:
M/S AKERSHUS (LEL03) (2.362/1.650/1977/82) - fra Akershus
Shipping KS (Auklandshamn Management A/S), Auklandshamn/
Haugesund til Bergenhus AS (Misje Offshore Marine AS), Bergen.
M/S ANDREA BRØVIG (LAZX2) (9.696/11.420/1979) ex HARI
BUHM - 93 ex TOPAZ- 92 ex EAL TOPAZ - 92 ex TOPAZ- 91 ex
HONDURAS - 91 ex EAL TOPAZ - 90 ex HONDURAS - 89 ex
MERKUR AFRICA - 89 ex HONDURAS - 88 ex EURO TEXAS
-88 ex HONDURAS -87 ex HØEGH APAPA -81 ex HONDURAS
- 80 - fra Oso Tween I KS (Brøvigs Rederi A/S), Farsund til Andrea
Brøvig KS, Farsund.
M/S ATL EXPLORER (LAYU4) (8.582/10.800/1980) ex SEA
EXPLORER - 98 ex BALKAN - 96 ex PROJECT ASIA - 95 ex
BALKAN DELMAS - 94 ex BALKAN - 94 - MAERSK EURO
OCTAVO - 93 ex MAERSK MANGO - 91 ex BALKAN - 90 ex
CHRISTIAN WESCH - 86 - fra Explorer Shipping Limited (Jahre
Dahl Bergesen AS), Douglas/Sandefjord til Thorsholm III KS,
Sandefjord
M/S ATL RANGER (LAYT4) (8.582/10.800/1979) ex SEA
RANGER - 98 ex ADRIAN - 96 ex MAERSK MED PRIMO - 93
ex ADRIAN - 92 ex NACIONAL VITORIA - 92 ex ADRIAN - 92
ex MAERSK SANTOS - 91 ex MAERSK MARCO - 89 ex
ADRIAN - 87 ex SANDRA WESCH - 86 ex VILLE DE SANDRA
- 82 ex SANDRA WESCH - 81 ex TUNEBANK - 80 sjøs.
SANDRA WESCH - fra Ranger Shipping Limited (Jahre Dahl
Bergesen AS), Douglas/Sandefjord til Thorsholm III KS,
Sandefjord.
M/S BUCCANEER (LDYT3) (2.649/2.058/1982) ex DRIVE
OCEAN II -91 ex MORAY HARSTAD - 90 ex SMIT MORAY 87 ex MORAY HARSTAD - 87 - fra Søndenfjeldske Subsea KS
(DSDN Ugland Offshore AS, Grimstad), Oslo/Bergen til Buccaneer
Navigation Limited (Repr.: Finn Bjømstad c/o Wikborg Rein &
Co, Oslo, drift; DSDN Offshore AS, Grimstad), Nassau/Bergen.
M/S CALYPSO (LACX5) (1.104/1.580/1977) ex ALICE - 96 ex
CALYPSO - 95 - fra Sunntrans Shipping AS, Hellevik i Fjaler/
Florø til Pride Seaservice SD, Florø.
M/S COMETA (LJTS3) (4.610/4.450/1981) - fra Nor-Cargo KS,
Trondheim til KS AS Tananger (Rederiet Harald Sætre AS), Bergen.
M/S EMMA (LAJL5) (2.621/4.168/1970) ex MALIKII -98 - fra
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Emma Shipping Company Limited (Drift Th. Jacobsen Management
AS, Sarpsborg), Port Vila/Tromsø til Meliana Maritime Company
Limited, Nicosia/Tromsø. Drift uforandret.
M/S FRONT GLORY (LAHK5) (79.979/149.834/1995) ex
LONDON GLORY - 97 - Front Glory Shipping Inc. (Anders BerghJacobsen c/o Acomarit AS, Oslo), Monrovia/Bergen. Hjemsted
endret fra Oslo til Bergen.
M/S NAVION MUNIN (LIKT3) (66.662/103.433/1997) ex
MUNIN - 97 - endret fra Navion Maritime AS c/o Den norske Stats
Oljeselskap A/S, Stavanger til Navion Maritime AS, Stavanger, c/
o Bergesen D.Y ASA, Oslo, reg. i Stavanger.
M/S SEA WAVE (LAGJ4) (1.223/2.020/1970) ex ALIDIA - 90 ex
ALICIA - 85 ex ALICIA D - 75 ex ALICIA - 72 - samme som
CALYPSO.
M/T SIBOEVA (LASS4) (45.593/83.155/1993) - K/S Burmeister
& Wain 1, København/Oslo. Drift endret fra (Tschudi & Eitzen
AS, Lysaker) til (Anders Bergh-Jacobsen c/o Acomarit AS, Oslo).
M/T SIBONANCY (LAUI4) (45.593/83.155/1994) - K/S Danskib
16 c/o Investeringsgmppen Danmark A/S, Holte/Oslo. Drift samme
som SIBOEVA.
M/T SIBONATA (LATM4) (45.593/83.155/1994) - K/S Obo c/o
Investeringsgmppen Danmark A/S, Holte/Oslo. Drift samme som
SIBOEVA.
M/T SIBOTESSA (LAYJ4) (41.189/74.968) ex VITESSA - 96 K/S Difko LXXIII, København/Oslo. Drift samme som SIBOEVA.
Mars 1999:
M/S EOS (LAOJ4) (3.963/6.198/1976/84) ex EEMSBORG - 84 fra Norwegian Partner Ltd., Hamilton/Bergen til Erik Thun AB,
Lidköping/Bergen. Drift uforandret (Thunbolaget AS, Oslo).
M/S EURO BULK (LAJK5) (1.016/1.465/1979) ex QUIES
CENCE - 98 - fra Euro Ship AS, Stjørdal/Trondheim til Tanska
AS, Sarpsborg, omdøpt til SVEABULK .
M/T GERD (LAKP3) (17.958/31.502/1975) ex BOW GERD - 97
ex BOW FLOWER - 89 - fra KS Gerd c/o Acomarit AS, Oslo/
Bergen til Venus KS (Acomarit AS), Oslo/Bergen.
M/TGINA (LAWX4) (17.958/31.501/1975) ex INA-98 ex LADY
INA - 97 ex SILVER HORN - 95 ex NYHORN - 91 - fra KS Gerd
c/o Acomarit AS, Oslo, samme som GERD.
M/S MALMNES (LAQX4) (5.883/9.910/1993 - samme som EOS
M/S MORNES (LANL4) (5.385/9.125/1991) - samme som EOS
M/T NORDIC LAURITA (LAZB2) (42.575/68.139/1981) ex
NORDIC CHALLENGER - 96 ex HOUSTON ACCORD - 89 - fra
Nordic Challenger KS c/o Finanshuset Prosjekt AS (Interocean

Ugland Management AS, Grimstad), Oslo/Sandefjord til Nordic
Laurita KS c/o Shipping Prosjekt Management AS (Ugland Nordic
Shipping ASA), Oslo/Sandefjord.
M/T NORDIC TORINITA (LALS4) (58.959/108.680/1992) ex
TORINITA - 96 - fra Nordic Savonita Investment AS, Sandefjord/
Grimstad til Ugland Nordic Investment AS (Ugland Nordic
Shipping ASA), Sandefjord/Grimstad.
M/SNORDON (LAFP5) (5.420/7.884/1977/93) ex NORDÖN 97
ex PASILA - 93 - B&N Nordsjøfrakt c/o BDO Lorange og Brænde
DA (B&N Shipmanagement AS c/o Th. Jacobsen & Co. AS,
Saipsborg), Oslo, omdøpt til NEVA TRADER .
M/S SANTA ROSA (LANM4) (21.053/30.078/1992) ex
PANATLANTIC -97 ex SANTA ROSA - 97 ex NEDLLOYD VAN
REES - 96 ex SANTA ROSA - 95 - Ivarans Rederi ASA, Oslo,
omdøpt til P & O NEDLLOYD TEMA .
April 1999:
M/S HAUKUR (LAKC4) (1.133/1.397/1966) ex FREYFAXI 83 - fra Nes H/F (AS Shipmanagement Ltd., Son), Hafnarfjordur/
Larvik til Norbulk Shipping Limited (Vang Shipmanagement AS,
Greåker), Gibraltar/Måy, omdøpt til HAUKUREN .
M/S SEA PREMIER (LASW4) (27.087/10.729/1981) ex
FERNGOLF - 92 ex OCEAN GOLF - 84 - fra Pride KS (Eidsiva
Rederi ASA), Oslo til Pride II KS (Eidsiva Rederi ASA), Oslo.
M/S VISION (LAKS5) (40.177/43.403/1986) ex CHOYANG
VISION - 98 ex NEPTUNE GARNET - 96 - Actinor Shipholding
AS (Barber Ship Management AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til MSC

CALIFORNIA
M/S WESTERN SILETTA (LAD04/22.324/36.138/1982) ex
SITHEA - 96 ex ORIENTAL KING - 89 - KS Arosa (Tschudi &
Eitzen AS), Lysaker/Oslo, omdøpt til SILETTA .
Mai 1999:
M/S BARENSO (LLTM3) (1.630/1.020/1970) ex MØREJARL 96 - Barents Maritime AS, Tromsø, omdøpt til GULLNES .
M/S EURO TRANS (LAKW5) (1.016/1.465/1979) ex
PIQUENCE - 98 ex - fra Euro Ship AS, Stjørdal/Trondheim til
Trondheim Skipsinvest AS (Kjellrun Nøstan), Trondheim.
M/T JO ROGN (LAFT2) (23.189/37.572/1980) ex JOHNSON
CHEMSUN -88 - fra KS Redwood (Jo Tankers AS), Kokstad/
Bergen til Redwood 111 AS (Jo Tankers A/S), Kokstad/Bergen.
Juni 1999:
M/T BOW SKY (LACG2) (17.561/28.085/1977) - fra Odfjell
Chemical Tankers AS (Odfjell ASA), Minde/Bergen til Star Tankers
AS, Haugesund.
M/T QUEEN TRADER (LAKH5) (2.613/3.726/1980) ex PROOF
GALLANT -98 - fra T. Alendal Rederi AS, Haugesund til Gokstad
AS, Findsle/Haugesund.
M/T RYSTRAUM (LAIB2) (4.070/6.433/1977) ex CHIMISTE
SAYID - 88 ex CHIMISTE LOUISIANA - 77 - fra Utkilen Shipping
AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til Polegate Limited (Repr.:
Mosvold Maritime AS, Kristiansand, drift: Orient Ship Management
Norway AS, Arendal), Douglas/Bergen.

Jeg har følgende Norske Veritas skipsregistre for salg:
1959 - 1962 - 1963 - 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969
1970 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1978 - 1979
1985
Pris kr 500 per stk.
Henvendelse
Finn Nistad
tel 52 72 58 22

Detlefsen
Detlefsen
Detlefsen
I G Stewart
IG Stewart

Serienfrachter vol 1
Schiffsbau in Deutschland
1945-52
Deutsche Reedereien Bind 1
Liberty Ships in Peacetime
British Tramps
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Ovenstående nye og ubrukte
Talbot Booth

Merchant Ships 1963

MarBase Trading A/S
tel 22 50 90 60 fax 22 50 90 96
e-mail: marbase@eunet.no
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Livslinje til havlandet
Rutefarten mellom Trondheim og øyene ute i havet nord for
Frøya har vært blant de aller mest krevende og værharde.
Siden opprettelsen i 1904 kom Fosen Aktie-Damp
skibsselskab, i nyere tid Fosen Trafikklag, til å opprettholde
livslinjen mellom stiftsstaden og bosetningen på de lave og
forblåste øyene ut over mot Sula og Halten.
I dag blir mten betjent med hurtigbåten Frøyfart, men inntil
1991 gikk rutebåten Frøya i rute her, med gods og passasjerer
til fiskeværene utoiver i havet. Her kunne en finne rutebåten
i sin klassiske form, livslinjen til isolerte øyer og som samlet
folk på kaikanten når båten kom.

Frøya, som var den siste tradisjonelle rutebåten, ble bygget i
1972 ved Eidsvik Skipsbyggeri i Kvinnherad spesielt for
denne raten. Båten ble på 146 brt, med plass til 90 passasjerer
og ellers med god plass til varer i kjølerom og fryserom.
Ruten gikk først like fra Trondheim, men ble senere
omorganisert med endepunkt på Sistranda på Frøya. Mange
småplasser stod på ruteplanen, som Mausundvær, Sula,
Gjæsingen, Sauøy og Halten. Frøya ble som nevnt avløst av
hurtigbåt i 1991, men har senere kommet i rate Dypfest-Tarva
og er fremdeles i Fosens eie.

Fotograf Helge Sunde gjorde en
reise med Frøya i juli 1981 for å
fange inn stemningene og feste
inntrykkene til filmrullen.
Bildene taler for seg seiv.

Øverst:
Frøya hviler ut ved kai på
Sistranda en stille sommerkveld.
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Td venstre:
Alt som samfunnet behøver
kommer opp fra lasterommet til
Frøya. Glava-matter losser på
Sula.

Ved veis ende; Frøya velfremme på
Halten utpå kvelden. Her var sjøveien
den eneste livslinje.
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