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riK1PET går videre, et nytt nummer er
L> ute, medgledelig stor medvirkningfra
mange medlemmer.
For å si det enda en gang: En förening
som vår er intet annet enn summen av
medlemmenes innsats. Medlemsbladet er
kritisk avhengig av medvirkningfra alle
deler av landet, enten det er observasjoner,
fotografier, nyhetsnotiser, bokomtaler, kortere eller lengre artikler Du er velkommen
i spaltene.
Godlesning!
Dag BakkaJr

Sjøtransport er så mangt, og
sjøen er en versatil trans
portvei. Fler blir et gammel
hus flyttet fra Skudeneshavn
- faktisk bygningen hvor
Solstads Rederi hadde sitt
første rederikontor - til
Mannes på Karmøy, hvor
vårt medlem Svein Arne
Mannes har bygget opp et
maritimt bygningsmiljø.
Dekkslastbåten Urter til
Haugaland Shipping gjorde
transporten 26. juli, foto
grafert av Alf J Kristiansen.
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TV TORSK CRUISEFART er i dag bare en skygge av hva det var på 70/80-tallet. Ingen del av
1M skipsfartsnæringen har gjennomgått en så sterk internasjonalisering som cruise, mot
store eierkonstellasjoner som eier flere rederier eller cruise-operasjoner.
Atle Brynestad har gått mot strømmen og kjøpt ut de små cmiseskipene Sea Goddess I og
Sea Goddess II, bygget for norsk regning i 1985 men senere solgt til Cunard, deretter slukt av
Camival og plassert i Seabourn Cruise Line. I fjor sommer ble skipene overtatt av Brynestad
i SeaDream Cruise Club og er etter oppgradering satt i fart som Sea Dream Iog SeaDream
//, under Bahamas flagg men med norske offiseren
Fra Staff Captain Johannes Tysse kommer bildet av SeaDream I liggende i Monte Carlo, noe
som reflekterer hvilket klientell SeaDream-skipene retter seg mot. Slik sett er norsk cruisefart
tilbake hvor den begynte med Meteor og Stella Polaris i 1920-årene.
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Wilhelmsens Tamesis i Panama-kanalen,
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fotografert
Bill
Boreham
i Wallenius Wilhelmsens Round-the-World
service mellom Østen/Oceania. USA og Eu-
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serie av ro/ro-skip, levert fra Daewoo i Korea

-.• ;.æJjjø'
]! *'If
r**JI^r^'i;r r-’>
< M‘t K'!fMff~'^
#* t*føW ' ”77 ‘‘ | | |1H a
nu* •»«»• ••»•
' W*
" *' *
- „

i=s

m ._

Årets
Arets mest omtalte norske skip1 må være The
World,
Ufø/Vlr/, som
som seilte
seilte avsted
avsted fra
fra Fosen
Fosen Mek
Mek Verkst
Verksteder på
nyåret mens
mens verftet
verftet lå
konkurs.
eder
på nyåret
lå igjen
igjen ii konkurs.
40.000-tonneren seiler under Bahamas flagg,
men med management hos Bergshav i GrimGrim
stad. Geir Svendsen fotograferte skipet da
det var inne i Trollfjorden i juli, fulgt
fäilgt av 200
småbåten
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BåtFoto tok Trollfjord i
Stokksundet 20. mai, i sin
mest fotogene vinkel. I form
og arrangement det mest
nyskapende skipet i Hurti
gmten - et nytt skritt for sin
tid, slik Harald Jarl, se side
32, også engang var.
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ytre. Mange års innsats både på det praktiske

Veteranbåtlag på å ha passasjersertifikahfor

° Harald Sætre fotograferte Oster 11. august

®

Til høyre ser vi Skarsfos, et annet gammelt far-
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lov som har oppstått som passasjerbåt. 1 dette

--

tilfelle er del
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slepebåten Slu/rsfns. Inggel i

1 DOS pa l ; e\ ips Jemskibslnggen. som iar er
>a11 i\l11 eiter en piemiomgripeiule omlnppinp.

L

Den har i Mimmer rjonapnet sjpyeien mellom
Skien og Langesund. Foto Harald Sætre

|||k,

Rutebåten Torvestad ble i 1983 solgt til Sverige,
hvor den fremdeles går i sommerfart i Bohus
län under navnet Nolhatten. Den har sin fortid
i rute mellom Haugesund og Karmøy, hvor den
ble levert i 1949. Båten blir åpenbart tatt godt
vare på og har fått styrehuset fornyet, salongen
utvidet osv.

Halvor Habbestad fotograferte

båten i Hamburgsund 8. august i år.
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På bildet øverst ligger to av dem som holder
ut, Kongsvik på 640 tdw fra 1960 i elskap
med Kongsvaag på 450 tdw fra 1969. Bildet
er att
tatt på
Husøy 1i Karmsundet 27. J^iavAlf
juli av Alf
pi men
J Kristiansen.

•i

Men de gamle drysser ut. Tidligere i år gikk
loggeren Drett til Nederland, fulgt wNyvang,
Kivai, Mo og Frøyvaag.
I sommer har flere av dem ligget ved
Eigerøy Slipp for klargjøring, slik som Kivai
fotografert 18. august av Kjell Birger Sønstabø.
Den tidligere tyske tråleren fra 1950 er nå
solgt til Surinam for å settes i fart i Karibien. På
innsiden synes Mo, nå med det eksotiske navn
Equgleus. Se mer under Observasjonen

Og såvar det Frøyvaag, den siste gjenværende
gamle godsrutebåt fra Oslofjorden, bygget i
1912 på Moss Værft &Dokk som Trafik 7. Nå
er den gått til Tyskland og er fotografert 14.
juli i Haugesund av Halvor Habbestad.
Vi kan bare konstatere at ingen rundt Oslo
fjorden viste interesse for å ta vare på noen
av disse båtene som i så mange år utgjorde
en viktig del av liver på fjorden og i kystby
ene. Nå er de borte, alle Glommen-, Trafik-,
Union- og Transit-båtene. Fjorden ligger fat
tigere tilbake.
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~W\enne gang kan vi tilby mange
U interessante Observasjoner
både fra våre faste og et par nye
observatører, takk til dere alle!Noen
av observasjonene er av tidligere
norske skip sett i utlandet, disse er
av stor interesse for mange av våre
lesere så kom gjeme medflere slike.
Først ute denne gang er Kjell Birger Sønstabø,
4070 Randaberg, en av spaltens faste bidrags
ytere helt fra starten.
SOLVANG II (Tysk seilfartøy ex. norsk
fraktebåt SOLVANG II / LKHM / ? brt. / 1939
71980 ) sett i Ystad i Sverige 17. juli 2002 i
god stand. Den ble der benyttet som teaterbåt.
Skulle senere på turne rundt om i Østersjø
bassenget. Båten var hjemmehørene på Moster
fra den var ny og fram til 1975 da den ble solgt
til Korssund ved Florø. Solgt til Lubeck i 1979
for å bygges om til seilfartøy.
SVANAVÅG ( Fiskefartøy 7JWCS7 R-129-ES
/ 330 brt. / 1957 / 1967 / 1980 / 1990 /ex.
KVALSVIK - 99 / ex. DØNNAVÆRING - 73 , ex.
TERNINGEN - 65 )
I november 2000 ble det meldt at båten var
kondemnert og skulle hogges i Grenaa, men 9juli 2002 ble den sett i København fortsatt med
sitt norske fiskerinummer og i tilsynelatende
god stand.
NYHOLM (Fraktebåt/ LHTY/ 280 brt. /1953
/ ex. LA MEER - 95 / ex. ELKON - 74 /ex. SWIFT
- 69 ) sett i Egersund 1. juli 2002 med nytt
navn JASMINA. Båten er solgt til øygruppen
Komorene i det Indiske Hav og er registrert i
Moutsamudu. Se også Observasjoner i Skipet
nr. 2/2002.
SVEHOLM ( Fraktebåt / LNHI / 123 brt.
/ 1962 / ex. VAAGSOL / ex. MØREFJORD
/ex. MARMORSUND). Sett under slep rundt
Tungenes nord for Stavanger i slutten av mai
2002. Slepingen ble utført av POSEIDON som
tilhører vårt medlem Jan Welde. Var på vei fra
Hundvåg til Hafrsfjord der båten nå får nytt
styrehus etter at det forrige ble totalskadet ved
brann i januar 2000. Se også Observasjoner i
Skipet nr. 3/2000.
MOSKUS (Tidhgere norsk slepebåt / LEUF /
49 brt. / 1903 / 1946 / 1967 / ex. SEYFARTH 68) Sett i Ystad i Sverige 10. juh 2002 , fortsatt
med navnet MOSKUS og reg. i Ystad. Båten var
bygget som fiskebåt men ble i 1967 Ombygget
til slepebåt for M.J. Ødegaard A/S , Ålesund. I
slutten av 1968 ble den solgt til Danmark og

>1?/

X

reg. i Honduras , men er nå havnet i Sverige.
Så ut til å være i god stand.
OMVEGTRE ( Tidhgere fiskefartøy / JWQF /
126 brt. / 1957 / 1960 / 1964 / 1981 / 1995
/ex. HARØYFJORD -81 / ex. FURNES -76 /
ex. MORSUND -72 / ex. RELIN -66 ) Sett ved
Forus i Stavanger 5. februar 2002 fremdeles
med navnet KVERNSUND og reg.nr.F-35-BD
påmalt. Er innkjøpt til Stavanger for å bygges
om til fritidsbåt (bobåt)
NORCEM ( Lekter ) Sett under slep rundt
Tungenes nord for Stavanger og videre sørover
langs Jæren i slutten av mai 2002.
EQUGLEUS ( Fraktebåt) Sett ved Egersund
Mek. Verksted 18. august 2002. Båten er den
tidhgere norske MO / LGFG / 173 brt. / 1956
/ ex. SKRUE -88 , ex. HELIKA RASK - 72, ex.
HELIKA - 69. Den er tidhgere i sommer solgt
til Avati på Cook Island i Stillehavet og lå ved
verkstedet for klargjøring før kursen bhr satt
mot fjernere farvann.
På utsiden av EQUGLEUS lå fraktebåten KWAI
(Tidhgerenorsk/LEEP/194brt.71950/1969
/ ex. BAYERN - 69. Den er solgt til Surinam
men skal registreres på Cook Island. Lå også
ved verkstedet for klargjøring. Båten skal
senere ombygges til skonnert og settes i fart i
Caribbean med last og passasjeren
Et ukjent VRAK hgger nord av tidligere Ericssons
fabrikk ved utløpet av Nidelven på sørvestsiden
av Hisøya ved Arendal, sett 15. august i år. Også
sett samme sted i 1993- Da var spantene mer
synlig og en del av dekket fremdeles å se. Er dette
en pram eller en gammel seilskute? Er det noen
av leseme som vet?

I.

Fra Halvor Habbestad , 4262 Avaldsnes.
TRAFIK (Tysk fraktebåt, tidligere norsk
FRØY-VAAG / LFDE / 212 brt. / 1912 / 1951
/ex. KVELLVIK -87 , ex. TRAFIK 7-65 )
Sett ved Garpeskjærskaien i Haugesund
14. juh 2002 der den var innom på vei til
Hamburg. Båten er i sommer solgt til Stiftung
Leuchtfeuerv/Peer H. Leyh , Hamburg. Leyh
var seiv skipper ombord og fortalte at han
drev en skole for vanskehgstilt ungdom, og at
TRAFIK skulle brukes som skoleskip. I første
omgang skulle båten benyttes som den var
, men skulle senere bygges om. Bl.a. skulle
overbygget forlenges forover til der det var som
orginalt og nytt styrehus av tre skulle bygges,
Nåværende lukekarm skulle erstattes av en ny
i original størrelse. Såvidt mulig skulle båten
utvendig få tilbake sitt opprinnhge utseende,
6-8 lugarer skulle innredes under bakken og i
forrerste del av lasterommet. Etter at båten var
ombygget skulle den endel av året gå til en av
de baltiske stater der elevene skulle drive med
skogshogst. Veden skulle så fyhes i rommet
og senere selges i Tyskland. TRAFIK var pent
oppusset og forsynt med Trafikselskapets
skorsteinsmerke. Kapitan Peter Fleck som
fungerte som styrmann på båten fortalte at
han var eier av og drev charter-trafikk med
den tidhgere norske jakten NORDEN,
NOLHATTEN (Tidhgere norsk lokalrutebåt
TORVASTAD -83 /LKVN /58 brt. /1949) Sett
i Hamburgsund i Bohuslän 8. august 2002.
Båten var velholdt og i god stand men var noe
om-bygget. Blant annet var styrehuset fornyet
og hvbåtene fjernet og erstattet av 2 flåter

Fraktebåten Nyholm, bedre kjent som La Meer og Elkon, har nå satt kursenfor varmerefarvann,
som Jasmina av Moutsamudu. Her Hgger denfor klargjøring i Egersund l.juli,
fotografert av Kjell Birger Sønstabø
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( En liten kommentar fra spalteredaktøren.
Jeg så båten for første gang i Skudeneshavn
for mange år siden , trolig i begynnelsen av
1980-årene med overbygget totalskadet etter
brann.
Senere kom den til Åkrehamn og så til
Eidsbotn der den nå har lagt i flere år. Som
ny hadde den et stort dekkshus og var ikke
utstyrt med framdriftsmaskineri. Etter at det
brannskadde overbygget var fjernet ble det
bygget et nytt og mindre, båten fikk motor
og ble innredet til turbåt , men har vært lite i
bruk, Har noen av leserne flere oplysninger
om båten ?)

Brannskadete Sveholm under slep av Poseidon rundt Tungenes i slutten av mai,

Fra Harald Bjørkli, 1820 Spydeberg.
TORNFJORD ( Lastebåt / ex. ARUNTO , ex.
BRUNTO /1966 / 2438 tdw.) Bahamas Flagg,
norsk kaptein og styrmann + 4 polakken 8.
juli 2002 låstet båten stålkonstruksjoner og
brakker for Snøhvit. Kapteinen medlem av
NSS.

fotografert av Kjell B Sønstabø.
Fiskebåten Kvernsund er kjøpt til Stavangerfor å bmkes som husbåt under navnet Omvegtre.
Her er den fotografert på slipp 20.5.01 av Kjell B Sønstabø
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Tysk seilfartøy Solvang buskesfremdeles somfraktebåt
Solvang IIfra 1939 Sett i Ystad av Kjell B Sønstabø 17. juli.
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på bakken. Akterdekket var bygget
inn og salongen forlenget helt akter
og hadde fått ny innredning. Gikk
i chartertrafikk i Hamburgsund
distriktet.
Fra båten var ny og til den ble
solgt til Sverige i 1983 gikk den i
lokalrntefart mellom Haugesund og
Nord-Karmøy.
ANDHOLMEN (Tidligere fiskefartøy
/LJSZ / 54 brt. /1938 /1946 / 2002 /
Reg.nr. N-97-BØ ) Sett i Haugesund
i midten av juli 2002 på den første
turen etter at båten varrestaurert.
Deltok også under Havnedagene i
Haugesund 16-18 august 2002. ( Se
også artikkel i Skipet nr. 1/2002 )
VØRINGEN (Kutter på ca. 50 fot)
Sank i Eidsbotn ved Kopervik 4.
september 2002 og hevet igjen 10.
september. Lite er kjent om denne
båten men den er bygget ved Ottesen
Skipsbyggeri , Sagvåg på Stord som
losjibåt for Statens Sjøkartverk i
1930-årene.

Fra Jan E. Mathisen , 1743 Klavestadhaugen.
BOA SIW ( Slepebåt / LHO / 286 brt. /
1976 / 1997 / ex. CHEUNG CHAU - 95 , ex.
TIGER ORCHID - 82 ) var innleiet av A/S
Bukserbåter , Narvik fra Taubåtkompaniet
A/S, Trondheim i perioden 23. juni - 2. juli
2002. Den erstattet selskapets ROMBAK/LEBO
/ 506 brt. /1976 som var til ordinært ettersyn
hos Harstadverftene.
Fra Bjørn Tandberg , 4550 Farsund.
Selvlosseren TRI-SKY ( LNXG3 / 411 brt. /
1965 / ex. TRANEVAAG - 91, ex. TJÆREVAAG
- 87 , ex. MATHIIDE - 85 som noen tid har
ligget uvirksom i Farsund er solgt til skotske
interesser og omdøpt til NEVA-G. Fartøyet vil
fortsatt være registrert i NIS og med Farsund
som hjemhavn. Sett og fotografert 31. mai
2002 med en av veteranene i kystfarten
fortøyd langs siden , nemlig fraktefartøyet
OPSANGER av Bergen (JWRN /296 brt.
1942 / ex. ARON - 98 , ex. LIV MARIT - 86,
ex. SØNODD - 85 , ex. SANDSUND -76 , ex.
SKUDE - 70, ex. JADAR - 66. ex. SKØ 38 - 64,
ex. Deutcshe Kriegsmarine -45 ). Sistnevnte
observert i Farsund flere ganger i løpet av
sommeren med asfalt fra Rekefjord. Denne
gamle sliteren på 60 år fremstår velholdt og i
tilsynelatende fin form.
En gammel kjenning fra norskekysten, nemlig
RYVAR (118 brt. /1916/ ex. SVEGRUNN-75,
ex. META BUCK - 55 , ex. HELGA - 32 , ex.
FLEVO I - 27 , ex. MERWEDE V - 17 ,ex. DE
MAAS - 16 ) , siden 1995 under tysk flagg ,
registrert i Flensburg, observert i Farsund 10.
juli 2002 . Galeasen var da på reise til gamle
trakter på Vestlandet med tyske medseilere
ombord.
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Etter mange måneder i opplag er fraktebåten
VAARBRIS

av Bergen ( JWNX 7 297 brt. 7

1963 / ex. BØRØY - 93 , ex. FALKVÅG - 91 ,
ex. SATELITH - 74) solgt. Selgeren, Sten Hugo
Sanden, Farsund opplyser at fartøyet er solgt til
interesser på St.Croix , USVI og vil bli omdøpt
til EAST PACK NO. 2 under St. Vincent flagg og
satt inn i rutefart mellom flere vestindiske øyer.
Før avgang innstallerte man ny radiostasjon
og med fire manns besetning avgikk skipet
Farsund i ballast 8. august 2002 , bestemt
for Martinique hvor hun skal dokksettes.
Observert og fotografert under sitt nye flagg
ved Kommunekaien i Lundevågen , Farsund
26. juli 2002.
Lasteskipet HANSEATIC SAILOR (2191 Brt. 7
1984 ex. BREMER REEDER - 99) av St. JohiTs,
Antigua & Barbuda lå i begynnelsen av august
en ukes tid i Farsund , fraktsøkende ble det

Selvlosseren Tri-Sky ble solgt til skotsk reder i mai, men fortsetter i NIS med management
i Farsund under navnet Neva G. Ved siden ligger gamle Opsangerfra 1942, fotografert av Bjørn

sagt. Dette fartøyet har en fortid i NIS ( 1993

Tandberg 31. mai.

- 1999) som BREMER REEDER av Sarpsborg.
I følge mannskapet er skipet fremdeles operert

SKARHEIM ( Fiskefartøy 7 LLJU 7 761 brt. 7

av et norsk rederi og har norsk kaptein. De

1967 7 1989 )

Fra Harald Sætre , 5260 Indre Arna.
SKARSFOS

øvrige 5 ombord kommer fra Polen. Observert

STIG MAGNE (Fiskefartøy 7JWRR 7 283 brt.

7 1908 7 1952 7 199?)

og fotografert 7. august 2002.

7 1974/ 1993 )

i Porsgrunn i juli 2002. Båten var bygget

( Passasjerbåt 7 LIDJ 765 brt.
Sett og fotografert

TØYIK (Fiskefartøy 7JWOV 7136 brt. 71964 7

som dampdrevet slepebåt men ombygget til

Fra Bernt Enes , 5172 Loddefjord.

1986 ex. NORDLENDING -95 , ex. ODDSTEIN-

motordrift i 1952. Var i bruk på Tinnsjøen til

POLAR SEARCH ( Seismikkbåt 7 LARE4 7

77 , ex. POLAR - 74)

ca. 1985 da den ble fraktet ut av vassdraget.

4084 brt. 7 1982 ex. MOBIL SEARCH - 93 )

FAGERVOLL ( Fiskefartøy 7 LNCL 7 243 brt. 7

Ombygget til passasjerbåt i begynnelsen av

Sett ved Hellesøy Skipsbyggeri , Løfallstrand

1977 7 1989 ex. SOLØYVÅG -95 , ex. GREEN

1990 - årene og går nå i sommertrafikk

25. august 2002. Båten ligger ved verkstedet

ISLE II - 84

mellom Skien og Langesund.

for ombygging.

VENØYSUND (Fiskefartøy 7 LDHJ 7 330 brt.

HODDØYVÅG ( Dykkerbåt 7 LFFV 7 ? brt.

7 1967 7 1976 7 1981 ex. SELJEVÆR -98 ,

7 1965 7 1982 ) Sett og fotografert ved

Følgende båter sett ved Fosen Gjennvinning ,

ex. MÅLØYFISK -95 . ex. KRISTBJØRG -76

Geitanger på Sotra i juni 2002.

Stokksund 8. august 2002 :

, ex. GUDRUN JONSDOTTIR -73 , ex. JULIUS

opplysninger om båten se Observasjoner i

SOL KARI (Lastebåt 7 LLHD 7 349 brt. 71955

GEIRMUNDSSON -72 )

Skipet nr. 1/2001

ex. FLØYEN - 79 , ex. SKUDEHOLM - 72, ex.

MASI (Fiskefartøy 7 LMCT 7 298 brt. 7 1970)

( For flere

FJÆRHOLMEN - 68 , ex. MIMI HANSEN - 64,
ex. HENRICH KOPPELMANN - 63 )

BOA SIW ( Slepebåt, for nærmere detaljer

Fra Petter H. Fosse , 5911 Alversund,

LIA (Ringnotsnurper 7 LJUK / 810 brt. /1947

se Jan E. Mathisen‘s observasjoner) Sett på

OSTER. Lørdag 17. august 2002 var damperen

71972 71977 ex. LIAFJELL -

, ex. GANGSTAD

vei nordover Hjeltefjorden med nybygget

til Fonnes i forbindelse med Kystsogeveka

JR - 94 , ex. EIDSFJORD - 90 , ex. HAAKON

supplybåtskrog på slep. På skroget sto det

2002. Det var innredet postlugar, røykesalong

HANSEN - 72 , ex. BJARNIOLAFSSON - 67)

HULL 105. Stavanger.

og damesalong samt kapteinslugar - alt utført

Et knippe båter ved Fosen
Gjenvinning, fotografert 8.
august av Bernt Enes. Fra
venstre liggerfiskefartøyene Gjøsund, fortsatt med
redskap ombord, Stig Magne,
Stålsund, Skarheim og Lia. /
bakgrunnen fergen Davik,
se under Røkesalongen.

BBB-, .' - "' '• . ;/:? : ;-V.:':;’
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HOLMFISK ( Fiskefartøy ex. OCEAN ) Sett
på utgående fra Bergen havn 9- september
2002. Det så ut som den var registrert i
Haugesund og overtatt av ny eier for kort tid
siden , nymalt og fin.
Fra Arne J. Egge , 5914 Isdalstø har også sett
STORESAND 10. 6. juli 2002 passerte den
og MELLØS Isdalstø på vei sørover låstet.
Slepebåten var spent fast i hekken på lekteren,
festeanordningen mellom de to båtene så
nesten ut til å være permanent.
Fra Alf J. Kristiansen , 4275 Sæveiandsvik.
MARMORBULK (Bahamas-registrert
lasteskip / ex. norsk MARMORBULK / LHPK
/01 / 3424 brt. /1979 /1990, ex. MARKBORG

Flustein under heving vedNaustbakken på Moster ijuli, fotografert av KjellB Sønstabø. Båten sank
under opplag der 6. januar, se under Observasjoner i 2.02.

- 95 , ex. MERAN - 93 , ex. UNIX SKY - 91,
ex. UNIX LINK - 90 , ex. GERMA PRIDE -82)
Ankom Kopervik 6. juli 2002 i ballast fra
Glomfjord for ordre. Ligger der fortsatt 10.
september 2002.
NORMAND MARINER (ankerhåndterings
/slepe / forsyningsbåt /
2002)

?

/ 4462 brt. /

Observert ved ankomst Kopervik for første
gang 24. august 2002. Båten som er av typen
Ulstein A 101 ble levert fra Ulstein Verft A/S ,
Ulsteinvik dagen før , hele tre uker før avtalt
leveringsdato.
SENTO (Fiskefartøy/R-16-K) SettiOsnes
havn på Nord-Karmøy 5. august 2002 , noen
dager etter at båten var levert fra Nord Karmøy
Sveis. Var under klargjøring til makrellfiske.

6/rø/e Vaarbris klarfor avgangfra Farsund som East Pack No 2 ,fotografert 26. jtdi av Bjørn tandberg

Båten er bygget av eieren seiv ved verkstedet
som han startet i slutten av 1960-årene og som
nå er overtatt av hans sønn. Utenom makrell
sesongen skal båten brukes til reketråling.

ved Fartøyvemsenteret i Norheimsund. Nå var
det også laget lasteluke i korrekt størrelse, og
båtdekket var komplett. Tidsriktige livbåter er
også på plass i daviter. Det er planen at hun
neste år skal gjøres ferdig til å få passasjer
sertfikat.
BOGØYSHORN (ex.BOGØY)
Ferja var observert om kvelden 24. juni 2002 i
Alversund på sørgående mot Bergen. Hun har
visstnok lagt en tid på Hareid, og bar preg av
lang tids opplag. I operativ tjeneste tilhørte hun
sist på 1980-tallet A/S BISI på Straume, Sotra
under navnet BOGØYSHORN.
Lekter STORESAND 10 er stadig å se rundt
om i Bergens-distriktet , sist 8. september
2002 låstet på veg nord Radsundet. Den
skyves av slepebåten MELLØS og er utstyrt som
selvlosser. Lekteren er den tidligere lastebåten
ARNSTEIN som led brannhavari på Sunnmøre
for noen år siden. ( Se også Observasjoner i
Skipet nr. 1/2000 og nr. 2/2002)

Gamle Svalbard, tidligere navigasjonsskoleskip Sjøveienfra 1936, har nå kommet til Stockholm,
somfotografert av Bernt Enes i august.

SKIPETNR. 3 - 2002

9 —

Båten er brei og høy i forhold til lengden og
ble da var ferdig , gjerne ikke uten grunn kalt
for “verdens største 35 - foter”
VEIDING (Fiskefartøy / LFPA / R-69-K /
171 brt. / 1969 / 1991 / 1993 / 1996 ex.
VEAVIK - 96 , ex. VESTHAVN -91). Ankom
Ludvig Hystad Slip & Mek. Verksted, Eide ved
Kopervik i slutten av juli 2002 for montering
av nytt styrehus.
CETUS ( Tråler/ LLYM/R-94-K/ ? brt./2002).
Se observasjoner i Skipet nr. 2/2002. Ble døpt
22. juni og levert fra Karmsund Maritime
Service 28. juni 2002.
TENACIOUS ( Traler / 1989 ). Sett ved
Paulsen Mek. Verksted , Ytraland på Karmøy
flere ganger i august - september 2002. Båten
som ble innkjøpt fra Buckie i Skottland til
Karmøy ligger ved verkstedet for ombygging
fra ferskfisk-tråler til ringnotsnurper/tråler får
blant annet RSW anlegg og sidepropell akter.

I

I
i

‘
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H

i
;
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En gammel supplybåtfra 1966, senere omgjort til seismikk, er anskajfet til Karmøy etter to års
opplag i Arendal. Mirfak barfått navnetforkortet til Mir, fotografert av AlfJ Kristiansen 7. august.

Ventes ferdig i slutten av september. Båten ble
bygget på Smögen som svensk SUECIA men ved
salget til Skottland fikk den sitt nåværende navn
som den inntil videre skal beholde.
UNITY ( Tråler / LLRR / R-65-ES / 506 brt.
<

1985 / 2001 / ex. skotsk UNITY - 01 , ex.

,

PATHWAY -98). Har i løpet av juni-juli 2002
fått ny Caterpillar hovedmotor ved Karmsund
Maritime Service etter etter at den forrige som
var av samme type tidligere i sommer var utsatt
for et alvorlig havari.
ABRAMIS

( Slepebåt /LJSH / 226 brt. /

:

"'

SSPl

1982 ex. AL MINSAF) . Ankom Åkrehamn på
Karmøy 9- august 2002 fra St. Petersburg med
to trålerskrog på slep. Det er Karmøy-firmaet
Atlantic SeaPro som har overtatt båtene som
betaling for laks de har solgt til Russland men
aldri har fått betalt for. Firmaet averterer nå
båtene for salg og håper å få dem solgt til
norske fiskere. Båtene har overbygg og master
men mangler innredning og maskineri. De skal
være bygget langt inne i Russland , etter som
det ser ut for flere är siden , men senere slept
på elver og kanaler til St. Petersburg der de har
ligget i ca. 2 år. Det er tidligere kjøpt flere båter
av samme type til Norge, her i distriket har vi

9. august kom slepebåten Abramis tilÅkrehamn med to trålerskrogfra St Petersburg. De skal rustes
ut og selges til norskefiskere. Påpasseligfotografert av AlfJ Kristiansen på ankomstdagen.

Marmorbulk har ligget i sommeropplag i Kopervik siden 6. juli. Foto AlfJ Kristiansen

i

KVITSØYBUEN som hører hjemme på Kvitsøy
og her på Karmøy VESTSKJÆR fra Vedavågen.
NORDSJØBAS (Kystvaktfartøy W 315 ex.
ringnotsnurper / LGSP / 890 brt / 1978).
Ble i løpet av våren 2002 ombygget til
ringnotsnurper ved Karmsund Maritime
Service. Båten var bare i fiske et år eller to
som ny men har hele tiden etter at den gikk
inn i Kystvakten hatt såkalt sovende konsesjon.
For å sikre seg denne kjøpte K. Halstensen A/S
i Bekkjarvik , Austevoll i vinter NORDSJØBAS
som må fiske i 8 måneder for å få frigjort
konsesjonen. Båten skal deretter ombygges
på nytt og igjen gå inn i Kystvakten.

r
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som skal leveres til et Austevoll-rederi i slutten
av året.
MIR ( Seismikkbåt /

/ 976 brt. / 1966 /

? / ex. MIRFAK 01 , ex. SMIT LLOYD 9 -84)
ble innkjøpt til Karmøy i sommer etter over 2
års opplag i Arendal. Ligger nå ved Husøy i
Karmsund Fiskerihavn og skal i løpet av høsten
ombygges til dekkslastebåt.
Fra Magne Andersen ,1166 Oslo.
I begynnelsen av juni 2002 lå Green Reefer
skipene GREEN ATLANTIC, GREEN ARTIC,
GREEN FLAKE og GREEN SNOW i opplag
ved Green Reefers terminal i Svinemunde i
Polen. Ytterligere ett skip, GREEN IGLO lå der
også, men den gikk i midten av mai.
Fryseskipet TROLLIS ex. Chr. Bjelland‘s
SVITHUN har jeg sett i Liepaja, Latvia regel
Norclsjøbas under ombyggingfra kystvaktfartøy til ringnotsnurper ved Karmsund Maritimepå
Kolstøneset, fotografert 14. april av AlfJ Kristiansen

messig hele det siste året. Den ligger ofte rett
utenfor Liepaja og tar i mot fisk fra små fiske
båter for deretter å levere lasten ved fryserier.

annet har vært brukt som kontorer for Solstad

Den er fortsatt hvitmalt og ser ut til å være i

snurper med en lastekapasitet på 2000 tonn.

rederiet i Skudeneshavn fra starten i 1964 og

god stand , jeg har ikke vært ombord , men

Denne skal overta konsesjonen fra rederiets

i flere år framover skulle nå rives ble overtatt

FUREN som skal selges og noe av NORDSJØ-

av vår medlem Svein Arve Mannes. Han har

sett utenfra ser den ut som den gjorde da den
var norsk.

BAS‘ konsesjon.

tidligere flyttet to hus til Mannes hvor han er

K. Halstensen A/S kontraherte i vår en ringnot-

Det meste av fiskeutstyret

Den 3. mai 2002 hadde HANNE KRISTINE
i følge Trade Winds slepeassistanse utenfor

som nå står på NORDSJØBAS ble flyttet over

nå er i full gang med å bygge opp et kystkultur

fra ringnotsnurperen RØTTINGØY SENIOR

senter

Esbjerg.

I april 2001 ble et hus fraktet fra Åkrehamn

Den 6. juni 2002 ble TRIOBULK sett under

ex. ARTUS- 91 , ex.

til Mannes av NYSAND (se Observasjoner i

slep rett sør for Korsør.

OSVALD-SON -83 , ex. PERLON 81) som også

Skipet nr. 2/2001 ) som da var den største

ble kjøpt av Halstensen i vår. Denne ligger nå i

båten som hadde lagt til kai der , men denne

Slepebåten HAUK bygget i 1996 er sammen

Åkrehamn på Karmøy delvis nedrigget.

rekorden er nå slått av URTER.

med OSLOKRANA bygget i 1950 og med

URTER ( Dekkslastebåt / LHLE / 728 brt. /

SURF VIKING

løfteevne på 100 tonn solgt til ett oppdretts

1966 / 1995 / 2000 ex. TORUNGEN -00 , ex.

Karmsund Maritime Service 7. august 2002

anlegg i Austevoll. HAUK forlot Oslo 18. juni

PUTFORD WARBLER - 94, ex. ENGINEER - 90,

for utrustning. Slepet fra Polen hvor skroget

2002 men OSLOKRANA skal ikke gå fra Oslo

ex. RESEARCHER -90 , ex. DEGGA ENGINEER

er bygget til Karmøy ble utført av tysk slepebåt

før i september da den skal heise på plass

-84, ex LADY CLAUDINE -73 ) fraktet den

FAIRPLAY VII.

Havnevesenets slipp på Sjursøya. Slippen er

26. juli et stort gammelt hus fra Skudeneshavn

begynnelsen av neste år. Ved verkstedet er de

til Mannes på Vest-Karmøy . Fluset som blant

også i full gang med utrustning av en brønnbåt

/ LLYS / 578 brt. / 1967 / 1970 / 1972 71977
ex. RØTTINGØY -01

I

(Supplybåtskrog ) ankom

Ventes klar til levering i

for tiden til total overhaling.

/.
Kjell-Oskar ved veis ende
hos Fosen Gjenvinning
17. juni i år, fotografert

L_

\

MfflBriiMnflli 1 -.wjaÉE
' •
•
• ’*

avBåtFoto, 7170 Åfjord.

f—-- '

Den er bygget i 1909
av Porsgrunds Mek
Værksted som Union III

Hir
,I

for AS Transit, Skien,
bygget om til motorskip
Byrding i 1940 og senere
ifart som Arold, Aro,
Svinten og Kjell-Oskar.
Båten har tydeligvis
vært i stasjonær bruk
ved oppdrettsanlegg den
siste tiden.
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Kjøleskipet Bjørgstein kan stå som representantfor norsk skipsfart på 50- og 60-tallet. Skyfotos

4

4

Av Dag Bakka Jr

JkJAmET Hjalmar Bjørge blir vel av de fleste forbundet med skipsmeglerforretningen som fra starten i 1918 til
1 t oppløsningen i 1994 markerte seg blant de «fire store» i Oslo. Andre vil huske rederiet Hjalmar Bjørge
med sine skipsnavn på Bjørg- eller -heim, inntil det ble oppløst rundt 1980. Hjalmar Bjørge var under alle
omstendigheter en av de betydeligste shipping-menn av sin generasjon. Han stod sentralt i etableringen av
den spesielle megler/reder-struktur som skulle bli så vellykketfor Oslos skipsfart gjennom 50 år, nemlig sterke
rederier knyttet mer eller mindre eksklusivt til meglerfirma.
Hjalmar Bjørge var fredrikstadgutt, født julaften

Aktiviteten for meglerfirmaene begynte åta

1884, sønn av formann Jørgen Bjørge, noe som

seg opp fra 1915, og Første verdenskrig ble en

gikk han i kompaniskap med sin gamle skole
kamerat Johan C Saugstad, som kom over fra

kan antyde en arbeiderklassebakgrunn. Etter

hektisk periode med en helt ny internasjonal

Alex Birger Grieg i Bergen. Firmanavnet ble

middelskoleeksameni 1901 gikk han arbeids-

orientering. Inntil 1914 hadde det meste av

endret til Bjørge & Saugstad, som stod ved

søkende inntil han vinteren 1902 fikk kontor-

oversjøisk befraktning gått gjennom London-

lag inntil 1934. For å skaffe seg kontorplass

jobb hos en sakførerhvor jobben mye bestod i

meglere, bortsett fra en håndfull meglere

og telefon kjøpte de en eksisternde

å innkassere regninger. To måneder senere fikk

som arbeidet internasjonalt: Joachim Grieg

aksjemegler-forretning fra Boyesen og ble da

søkte rederiet Apenæs&Søn etter «volontør»,

i Bergen, H B Blehr som ledet Griegs Oslo-

fullt operative.

og Hjalmar Bjørge var førstemann ute og sikret

kontor og Thomas Fearnley i Fearnley &

Bjørge hadde sikret seg støtte fra rederiene

seg jobben. Apenæs hadde tre dampbåter, men

Eger. Nå var London-meglerne opptatt med

Olsen & Ugelstad og P Meyer, som begge var

drev dessuten også med virksomhet som gjeme

krigsinnsatsen, slik at norske meglere kunne

relartivt nystartede.

hørte med: slepebåter, kulhmport, forsikrings-

knytte direkte kontakter ved Middelhavet, i USA

forbindelse med Samuel Ugelstad og Søren

megling, og som befraktningsagenter.

Snart kom han også i

og Sør-Amerika. Nye meglerfirma spratt opp

Hans Smith Sørensen fra Arendal, og han må

Her lærte unge Bjørge sine første skritt i

sompaddehatterihovedstaden, ogimars 1918

snart ha opparbeidet tiltro.

shipping, trolig mye slutninger av kull og trelast,

sluttet også Hjalmar Bjørge hos Heitmann for

med fraktoppgjør, cargo claims, havneoppgjør,

å begynne egen virksomhet.

osv. Etter seks år gikk veien til hovedstaden, hvor

Etter at krigen tok slutt i november 1918
gikk det flere måneder før fraktmarkedet
kunne vende tilbake til det normale, og utpå

han fikk arbeid hos meglerfirmaet Heitmann

etter-sommeren 1920 var det også klart at de

& Son, fremdeles bare som meglerassistent.

gode tidene var forbi. I løpet av 9 måneder
sank marked og skipsverdier fra topp til

Fortsatt var arbeidsoppgåvene vesentlig i

Bjørge & SällgStad

nordsjøbefraktning. Han ble forfremmet til

Meglerfirmaet Hjalmar Bjørge ble registrert 15.

bunn, samtidig som næringslivet ble kastet ut

selvstendig megler i 1910, hvoretter han kunne

mars 1918, daBjørgestartetoppietværelsepå

i arbeidsuro og påfølgende innskrenkninger.

gifte seg med Lilly Margrethe.

Olsen & Ugelstads kontor. To måneder senere

De mest utpregete jobbetidsredere og -
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Hjalmar Bjørge 1884-1954

meglere forsvant fort, og fra 1923/24 begynte
det igjen å åpne seg nye muligheter.
Hjalmar Bjørge passerte 40 i 1924 og
gikk nå inn i sin mest produktive periode.
Han forsøkte å spore opp nye markeder
rundt om i verden og kom fra midten av 20tallet til å interessere seg for tank. Lenge var
inngangsbilletten temmelig høy, mens AngloSaxon Petroleums tilbud vinteren 1927 om salg
av eldre damptankere med 10 år T/C tilbake
lå finansielt innenfor mulighetene også for
mindre rederier. Risikomomentet for drift av
aldrende skip var imildertid betydelig.
Bjørge fikk sikret det første kjøp fra AngloSaxon for regning av Sigurd Herlofson,
Arendals-rederen som hadde drevet gårdsbruk
i Østfold i noen år og som nå var på vei tilbake
til shipping. Tankskipet Heron ble registrert
under norsk flagg 8. april 1927 som det første
av ialt 24 fra dette selskapet. Bjørge formidlet
minst fem Anglo-Saxon-skip og etterhvert et
større antall nybygninger med certeparti til
oljeselskapet.

Som megler stod Bjørge åpenbart sentralt i
prosjektene. Han samarbeidet med rederen,
men var seiv med å skaffe kapital - fra
investerer som skipshandlere, leverandører
og forsikringsmeglere. Bjørge tok trolig seiv
andeler i flere selskaper, til gjengjeld sikret
han seg enerett til befraktning og salg av skipet.
Fremtidige kommisjonsinntekter ble diskontert
til kapitalinnskudd.
I løpet av årene 1927-30 formidlet Bjørge
tankskip og tidsbefraktning for rederiene som
etterhvert skulle bh knyttet sammen i det som
uoffisielt ble kalt «Bjørge-gmppen», Det var
rederier som Olsen &Ugelstad, P Meyer, Sigurd
Herlofson & Co, Sam Ugelstad, S H Smith
Sørensen, Erling H Samuelsen, Boe & Pedersen
og flere. Han var aktivt med i etableringen av
rederiene Odd Berg og AS Asplund.
Fra denne tid kom Hjalmar Bjørge også til å
arbeide aktivt for å utvikle sesongtraden med
appelsiner fra Palestina til Vest-Europa og
tilsvarende mellom Vest-Europa og Lakene
- de store amerikanske innsjøene. Det var
rederiet Olsen & Ugelstad og dels P Meyer
som gjorde pioner-innsatsen her; i 1935 ble
seilingene etablert som en regulær linje, Fjell
Line, med Bjørge som generalagent.
Firma Bjørge & Saugstad ble oppløst 1. mars
1934 da Johan Saugstad trådte ut for å drive
annen virksomhet. Først da ble firmanavnet
endret til Hjalmar Bjørge.

Første rederi
Regelen har vært at meglere skal forbli
meglere og ikke begynne å konkurrere med
sine klienter, redeme. Bjørges første inntreden
i rederibransjen var imidlertid mer preget av
«asset play», å gripe sjansen til å kjøpe billig.
Det var rederiet B A Sanne som i 1931 kom

Hjalmar Bjørgesførste inntreden i rederstanden var med trelastbåtene Skard og Skrymer overtaltfra
BA Sanne i 1931 Her er Skrymer ved leveringfra Ardrossan i 1921. Foto via Arne Tandberg

li

I

,

i økonomiske problemer og måtte avhende
sine skip, dampskipene Skard på 3-000 tdw
og Skrymer på 3.150 tdw. Megleren kunne få
dem på hånden for 25.500 pund, tilsvarende
461.550 kroner. Sä sent som i 1930 var det
blitt levert nybygninger på 2.500 tdw for
620.000 kroner, så prisene syntes «rock
bottom». Detaljene kjenner vi ikke, men
selskapet AS Hakedal ble etablert og overtok
skipene i september/oktober 1931. Bjørge
stod som disponent en kort tid, men solgte
dem allerede i januar 1932 til sin redervenn
Odd Berg.
Et tredje dampskip ble kjøpt sommeren
1932, Torlak på 4.250 tdw, bygget i 1916 i
USA. I dette tilfellet ble skipet liggende inntil
det gikk til opphugging i Glasgow i desember
1933 for 2.100 pund, rundt 41.500 kroner.
Første runde av rederivirksomheten var
trolig bare passelig vellykket.

AS Hakedal
Gode utsikter og kommisjonsinntekter gjorde
det mulig for Bjørge å investere i tank, igjen
sammen med Odd Berg. Selskapet AS
Kollbjørg ble etablert i 1935 i forbindelse med
kontrahering av en 12.600 tdw motortanker
ved Eriksberg, med Bjørge som megler,
selvsagt, levert i 1937 som Kollbjørg.
Denne kontraheringen viser forøvrig noe av
måten å arbeide på. Fra begynnelsen av 1935
og et år fremover ble det plassert en serie av
kontrakter for søsterskip ved Eriksberg via
Bjørge:
-262

Kollgrim

6.36

Odd Berg

-263

Innerøy

12.36

Samuelsen

-264

Kollbjørg

5.37

Odd Berg

-271

Jotunfjell

2.37

Olsen & Ugelstad

-277

Solør

7.38

S Ugelstad

Hjalmar Bjørge utviklet i det hele et nært
forhold til Eriksbergs Mek Verkstad i
Göteborg.
AS Hakedal hadde ligget nede uten aktiv
rederidrift i flere år. I juli 1939 kontraherte
Bjørge for Hakedals regning et 15.000tonns tankskip ved Eriksberg for levering
i 1942, forøvrig i serie med søsterskip til
Olsen & Ugelstad, P Meyer og Odd Berg.
Kontraktprisen lå rundt NOK 4.7 millioner
for hvert skip. Seiv om byggingen kom i gang
og skipet ble sjøsatt noenlunde etter planene,
ble leveringen utsatt på grunn av krigen som
brøt ut to måneder senere.
Ved fredsslutningen i mai 1945 lå skipet
praktisk talt ferdig i Göteborg under navnet
Bjørgheim. Med sine 15.260 tdw hørte dette
til tidens stortankskip; det ble bemannet
fredssomraeren og stevnet ut ved Vinga 7.
august 1945, i første omgang disponert av
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Motortanker
Bjørgheim var
første skip
bestiltfor
Bjørges eget
rederi, men
bleforsinket
av krigen og
levert som
meren 1945.
Skyfotos

Norges Skipsfartsstyre/Nortraship frem til
våren 1946. Bjørge sluttet så skipet på 2 års
reiser fra mai 1946 til raten 45 sh per tonn.
Motortanker Bjørgheim ble drevet fra
Bjørges kontor, men trolig i første omgang med
maritim/teknisk assistanse fra konsulentfirmaet
Zetlitz-Nilsson, Ziegler & Bang. Snart kom
kaptein AageJelmert fra Flosta til å bli rederiets
inspektør og tekniske rederisjef.
Meglerforretningen ble drevet fra Kirkegaten
14/18, mens «klientrederiene» holdt til
forskjellige andre steder i byen,; Odd Berg
i Karl Johansgate 1, Ved fullførelsen av
bygningskomplekset rundt Oslo Rådhus
flyttet de fleste av dem inn i Solplassen 1,
senere Kronprinsesse Marthas plass 1, som
etter 1945 ble et av hovedstadens viktigste
shipping-sentra.

AS Tank
Det som skulle gi Hjalmar Bjørge et godt
støt fremover som rederi ble overtagelsen av
disponentfunksjonen av AS Tank i 1948.
AS Tank var stiftet 12. oktober 1935
av konsul Eyvind Matheson med støtte fra
Olsen & Ugel-stad og andre i Bjørge-kretsen.
Aksje-kapitalen var 400.000 kroner, og for
denne sum fikk selskapet finansiert kjøpet av
bergenstankeren Kim på 9-448 tdw for GBP
67.500 (1.35 mill kroner) som fikk navnet
James Haiuson. Eyvind Matheson var på denne
tid, såvidt vi forstår, skipsmegler i England og
norsk konsul, slik at driften i første omgang
ble overlatt til Olsen & Ugelstad. I desember
1938 ses Eyvind Matheson seiv å ha overtatt
som disonent for AS Tank, med adresse i
Kirkegaten 14/18, samme sted som Bjørge.
En 12.000-tonner ble bestilt fra Eriksberg
- gjennom Bjørge - og levert i januar 1939
som Trondheim. Begge overlevde krigen,

men James Haivson ble solgt til Jugoslavia i
1947. Salget var trolig del av finansieringen
av et nybygg på 15.600 tdw som var kontrahert
fra Eriksberg i mars 1946 for levering i 1949.
I januar 1948 bestilte selskapet også et 4.000tonns trampskip fra Moss Værft & Dokk.
Eyvind Matheson døde i juli 1948, bare
60 år gammel, og disponeringen av AS Tank
ble da overtatt av Hjalmar Bjørge. Dette var
et adskilhg sterkere selskap enn Bjørges AS
Hakedal og kom til å bli hovedselskapet i
Bjørges rederivirksomhet. Etterhvert kom det
til utstrakt sameie mellom selskapene, og det
er rimelig å tro at Bjørge-familien skaffet seg
en kontrollerende eierposisjon,

Vekst i tank
Veksten i norsk shipping fortsatte i etterkrigsårene, drevet av behovet for gjenreisning
og de gode muligheter for forretninger.
For Bjørge gav driften av Bjørgheim på

reisebasis gode resultater, foruten gode
kommisjonsinntekter fra meglerforetningen.
Da megleren i oktober 1948 plasserte en ny
gruppe kontrakter ved Eriksberg tok han også
et motorskip på 3-600 tdw for regning av AS
Hakedal, samt et tankskip på 18.500 tdw til
AS Tank. Hakedals kontrakt ble kort etter lagt
om til et tankskip på 18.500 tdw og begge ble
sluttet for 5år til Anglo-Saxon Petroleum,
Valutarestriksjonene som ble innført for
skipsbestillinger i utlandet fra slutten av
1948 og resulterte i «kontraheringsstoppen»
frem til utgangen av 1950, fikk trolig mindre
betydning for Bjørge som hadde vært tidlige
ute med sine kontrakter. Det eneste kunne
være bestillingen av 4.000-tonneren fra Moss
for AS Tank og oppfølgingen med et søsterskip
i september 1950. Ved innenlandske
verft var det hele tiden mulig åfå lisens til
kontrahering.
Det sterke fraktmarked fait gradvis
gjennom 1948 og nådde bunnen i 1949/50,

11948 overtok Bjørge disponeringen avAS Tank som eide mt Trondheimfra 1939.

N
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Dampskipet Dalheim ble levertfra Moss
Værft & Dokk i 1952
som detførste av to
tørrlastskip. Foto via
Dag BakkaJr
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før utbruddet av krigen i Korea sommeren
1950 igjen satte press på ratene. Dette slo
sterkt ut med boomtilstander i 1951 - Koreaboomen -da norske rederiere igjen slapp til i
kontraheringsmarkedet.
Ved utgangen av 1950 kontrollerte Hjalmar
Bjørge følgende tonnasje:

Korea-boomen
Boomen førte tikke bare til et sterkt fraktmarked med etterspørsel etter alle typer skip,
men også til kraftig økning i skipsverdier og
kontraheringspriser. Igjen kom oljeselskapene
1 markedet etter tonnasje på kort og lang
sikt.

AS Hakedal
mt Bjørgheim
mt kontr
AS Tank mt Trondheim
mt Granheim
mt kontr
ds kontr
ds kontr

«p,

\

15.260 tdw

1945

18.500 «
12.840 «

1951

CV, fra 6.51 CV 3 år Eagle MOT+25/125
TC 10 år

1939

TC 5 år BP 21/6 til 11.52

15.530 «
18.500 «

1950

TC 5 år Anglo-Saxon 23/-

1951

4.050 «

1952

TC 5 år Anglo-Saxon
ikke befraktet

4.050 «

1953

ikke befraktet

Bjørge fikk straks fordelen avBjørgheim som
vinteren 1951 kunne sluttes på 3 års reiser til
Eagle Oil til MOT scale +25/125, meget gode
betingelser. Samtidig tegnet Hakedal kontrakt
på en 18.500-tonner fra Eriksberg, levert i
oktober 1953 som Bjørgsund.
AS Tank hadde fått sin 15.000-tonner
Granheim levert i mars 1950 og levert
pä 5-års TC til Anglo-Saxon. Det første av
to dampskipene fra Moss kom omsider
i fart i oktober 1952 som Dalheim og
ble sluttet i amerikansk fart. Den virkelig
gullkantede salgsforretning var imidlertid
av mt Trondheim i mars 1952 som gikk til
italienske kjøpere for 12.7 millioner kroner
- tre ganger skipets byggesum i 1939Det gjaldt å smi mens jernet var varmt.
I september/oktober 1951 bestilte AS

18.000-tonneren Bjørgholm var en klassisk Eriksberg-leveransefra 1951. Skyfotos
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sikret beskjeftigelse for flere år fremover til
Salen gjennom Klaveness Chartering.
I ettertid viste vel disse konverteringene seg
mindre heldige; det ville uten tvil ha lønnet seg
å få dem bygget etter de opprinnelig planer
slik markedet utviklet seg. Men det kunne
ingen vite.
Mye av forutsetningene for norske rederiers
utvikling de neste 15 år ble bestemt av beslut
ninger under Suez-boomen i 1956/57, da
markedet nådde nye rekorder, både i ratenivå,
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tidsbefraktning og kontraheringer, før det fait
sammen og forble vanskelig i 6-7 år fremover.
La oss se på Bjørges håndtering:

I

De gode certepartiene for tankskipene
Bjørgheim, Granheim og Storheim løp
nt i 1954/55 og ble alle forlenget i 5 år

v.H

AS Tank fikk levert Granheim pä 15.550 tdwfra Eriksberg i 1950. Foto via Arne Sognnes

(4 for Storheim) i 1955 og 56, noe som
sikret solide inntekter godt inn på 60-tallet.

Hakedal og AS Tank hver sin tank-kontrakt
på 18.200 tdw ved Eriksberg, og året etter
tok Hakedal også et tankskip på 18.000 tdw
fra J L Thompson & Sons i Sunderland. Men i

bulkskip på 15.000 tdw, som ble sluttet for
flere år til kanadiske Saguenay Shipping. De
to tankskipene ved Eriksberg ble i august 1955
rapportert omlagt til kjøleskip på 4.500 tdw

gikk på et 10-års
TC frem til 1961, mens Bjørgsund var sikret
beskjeftigelse frem til utgangen av 1958.
Under optimistiske forhold kontraherte

motsetning til tidligere ble ingen av dem sikret
beskjeftigelse.
Korea-boomen dabbet av i 1952 og vek

eller 207.000 kubikkfot. Samtidig fikk Olsen
&Ugelstad på samme måte gjort om kontrakten
på et linjeskip til en tredje søster. Skipene ble

rederiet et tidsmessig tankskip på 19-500
tdw ved Eriksberg våren 1956, fulgt opp av
et 15.000-tonns bulkskip fra Fredriksstad

plassen for et temmelig deprimert fraktraarked
i 1953/54. Bjørges seilende skip gjorde det
godt, men det viste seg vanskelig å få til noen
fornuftig forretning for de tre siste kontraktene.
Det hjalp nok at Tanks andre 4.000-tonner fra
Moss, sjøsatt som Bjørgsund, ble solgt til det
tyrkiske statsrederiet før levering i oktober
1953. Prisen var 8 mill kroner, noe som
tilsvarte byggeprisen, og året etter gikk også
søsteren samme vei. Dette gav en rimelig
avslutning på investeringen i småtramp.
1. januar 1954 døde Hjalmar Bjørge, 70 år
gammel. Ledelsen av firmaet gikk derved over
til sønnen, Karl Jørgen Bjørge. Han var født
i 1912 og hadde etter artium i 1932 tatt den
vanlige veien for meglere: Handelsgymnas, et
år til sjøs, meglerpraksis i Storbritannia, Tysk
land og USA i årene 1933-36. Vel hjemme ble
han ansatt i farens firma hvor han ble partner
i 1942. Samme år tok han også dispasjør
eksamen, noe som mange meglere fikk tid til
ide forretningsmessig stille krigsårene. Karl
Jørgen Bjørge var således 42 år da han overtok
ledelsen, med bred erfaring. Han var, i likhet
med sin far, først og fremst skipsmegler, seiv
om rederiet gradvis fikk større betydning.

Suez
Tre usluttede tank-kontrakter bør ha gitt
grunn til bekymring i 1954, med et svakt
marked og stor ordremasse. Hos Bjørge
arbeidet de med alternativer og lyktes i 1955
å konvertere kontrakten ved Thompson til

Slik var rederiets posisjon sommeren 1957:
Bjørgheim 15.260 1945
Granheim 15.550 1950
Storheim 18.400 1951

Hakedal
Tank

TC 24/- ut 61

Tank

Bjørgholm 18.500 1951
Bjørgsund 18.150 1953
Bjørgstein 4.500 11.56
Dalheim
4.500 3.57

Tank

TC 27/6 BP til 7.61
TC 10 år til 12.61

Tank

TC Salen

bulkskip

15.000 10.58

Tank

tankskip

19.500 12.59
15.200 1960
28.000 1961
47.500 1965

TC Saguenay
usluttet

Hakedal

usluttet

Tank

usluttet

bulkskip
tankskip
tankskip

Hakedal
Hakedal

TC 22/- Shell til 1.62

TC 5 år til 12.58
TC Salen

Mek Verksted og en
turbintanker på 28.000 tdw
fra Kaldnes Mek Verksted.
I september/oktober 1956
kom det til krig i Midt-Østen
etter at Egypt nasjonaliserte
Suez-kanalen og Frankrike
og Storbritannia gikk til
angrep, samtidig som
også Israel fant tiden inne
til å slå til. Stengingen
av Suez-kanalen førte til
ytterligere opp-heting av et
allerede sterkt tankmarked.

usluttet

Kjøleskipene Dalheim og Bjørgstein var opprinelig bestilt som tankskip, men lagt om underveis.
John Clarkson

It
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Også en tankkontrakt ved
JL Thompson & Sons i
Sunderland ble konvertert, i

Ps

dette tilfelle til bulk og levert
som Sunheim i 1958.
Foto Per-ErikJohnsen

""
Vinteren 1956/57 ble derfor den mest intense
fasen for kontraheringer da interessen
vendte seg mot større skip. I mars 1957
forhandlet meglerfirmaet en storkontrakt med
Fredriksstad MekVerksted for fire tankskip på
47.500 tdw, hvorav ett for regning av Hjalmar
Bjørges eget rederi. Krigen var nå slutt, ..
måneder senere ble Suez-kanalen gjenåpnet
og markedet fait sammen.
De eldste skipene var sluttet godt fremover til
gode, men ikke gullkantede rater. Kjøleskipene
og bulkskipet for levering i 1956/58 var
derimot øyensynlig befraktet til mer moderate
betingelser, mens nykontraheringene ikke var
sikret beskjeftigelse. Slik markedet hadde vært
siden 1935, med relativt hyppige svingninger,
ville ikke dette ha vært foruroligende -nå fikk
imidlertid verdensøkonomien et tilbakeslag i
1958/59 samtidig som flåten økte sterkt.
Hos Bjørge foretok en etterhvert flere trekk
for å gardere seg mot eventuell langvarig

1
markedssvikt. Byggekontrakten for 19.500tonneren ved Eriksberg ble solgt i 1957 til
Texaco Norge som fikk den levert i januar
1960 som Texaco Bogota. Og det eldste
skipet, Bjørgheim fra 1945, ble solgt til
svenske kjøpere høsten 1958 for den meget
gode pris av 10.6 millioner kroner - mer enn
det hadde kostet i sin tid - takket være det
gode certepartiet.
Dette stabiliserte situasjonen, samtidig som
det fremdeles var tid for å reforhandle de to
største nybygningene.

Tørke
I begynnelsen av 1957 tiltråde Christian Høy
Petersen som direktør for Hjalmar Bjørges
Rederi. Derved hadde rederivirksomheten fått
en daglig ledelse, mens Karl Jørgen Bjørge i
hovedsak viet sin tid til meglerforretningen.
Bjørge var definitivt blant Oslo store meglerhus,
i klasse med Fearnley, Platon og Lorentzen

Malmskipet Trollheim/rø Kaldnes i 1961 ble snart gjort om til malm/tanker Alex Duncan

i ÆiishLÅ
Chartering. Firmaet hadde en betydelig
organisasjon med tankavdeling, tørrlast,
nordsjø, kjøp & salg og kontrahering.
Rederiet fikk etterhvert føling med det dårlige
markedet da Bjørgsund ble tilbakelevert fra
sitt certeparti ved utgangen av 1958 og måtte
tjene til livets opphold i løsmarkedet. I mai
1959 ble den dirigert hjem til Fredrikstad for
opplag i Fjellskilen. Skipet kom i fart igjen
utpå høsten.
Kjøleskipene fra Eriksberg ble levert i no
vember 1956 som Bjørgstein og i mars 1957
som Dalheim. I tillegg ble en tredje søster
levert til Olsen & Ugelstad som Norefjell.
Seiv om de var sikret beskjeftigelse til Salén,
var nok ratenivå og lønnsomhet svakere enn
hva som ellers kunne oppnås på den tid.
Men kjøleskipene kom til å seile i Bjørges
flåte i mange år og hevdet seg som store og
moderne skip.
I oktober 1958 ble også bulkskipet Sunheim
levert fra J L Thompson i Sunderland. Den
ble på 15.250 tdw og hørte således til første
generasjons bulkskip, sluttet for flere år til
Saguenay Shipping for trekantkarten mellom
Canada-Europa med kom og Trinidad-Canada
med alumina. Slik kom det også til å gjøre flere
reiser med alumina til almuniniumsfabrikkene
i Årdal og på Sunndalsøra. Bulkskipet fra
FMV som ble levert i mai 1960 med navnet
Bjørgheim, på 17.300 tdw og ble satt i løsfart
med korn, kull og andre bulkvarer.
Den neste nybygningen, turbintankeren
på 28.000 tdw fra Kaldnes Mek Verksted i
Tønsberg, var heller ikke befraktet. Rederiet
vegret seg for å sende enda et tankskip ut på
det slakke tankmarkedet, og kom i 1959 til
enighet med verftet om å gjøre det ferdig som
malmskip. Det betød i realiteten at senter
tankene ble forsterket til lasterom og fikk
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påsatt luker. Mens søsterskipet Havbjørn ble
levert til P Meyer i januar 1960 som tankskip,
ble Bjørges skip fullført som Trollheim i februar
I96I. Allerede året etter ble begge bygget om
til malmtankere (ore/oil), da Trollheim fikk
bygget inn rørledninger og pumper til både
sidetankene og lasterommene.
Tidlig på 60-tallet fikk Bjørges rederi hånd om
to skip som ikke var planlagt anskaffet.
Det ene var dampskipet Ehana på 4.640 tdw,
bygget i 1948, som i 1960 kom under rederiets
disponering for regning av AS Viul Tresliperi
etter at dets forrige disponentfirma Ebbesen
Rederi Co var awiklet. i fart???
Solgt september 1961 til indiske kjøpere.
De svenske eiere som i 1958 hadde overtatt
motortanker Bjørgheim, Leonards Rederier
i Landskrona, kom mot slutten av 1961 i
økonomiske vanskeligheter og fikk skipet,
nå under navnet Leoborg, arrestert i britisk
havn. Da det kom på auksjon i februar 1962
valgte Bjørge å sikre seg skipet for å sikre sitt 2.
prioritets pantelån. Det ble derfor kjøpt tilbake
av AS Hakedal og registrert under norsk flagg
som Bjørghav. Dets eneste reise gikk hjem til
Stavanger hvor det ble lagt opp 8. april 1962
for salg. Greske kjøpere betalte GBP 90.000
utpå somraeren samme år.
Spesialtank og kombinasjonsskip
Etterhvert som tankskipene ble levert tilbake
fra sine certepartier fikk meglerfirmaet bredere
erfaring med løsmarkedet. Av Bjørges egne skip
var det først og fremst Bjørgsund som etter
opplag i Fredrikstad ble sluttet i kornfarten fra
US Gulf i 1960 og deretter på kortere TG med
clean (raffinerte) produkter til oljeselskapet
FROTA. 11962 ble også tre andre levert tilbake
fra sine certepartier, og Granheim ble sluttet i
i

Tankskipet
Granheim levertfra
FMVi 1964 varen
av deførste rene
product-tankere i
norsk eie. Her sees
skipet etterpåbyg
ging av dekkstanker.
Skyfotos
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Bjørgholm på 62.400 tdwfra 1965 var sluttetpå langt TC ogfikk en kort karriere i rederiet. Skyfotos

clean-markedet mens Storheim og Bjørgholm
fortsatte med dirty (crude-olje). Generelt førte
clean-produkter til større påkjenninger på
skipet i form av tæringer, og høsten 1963 ble
Granheim solgt, åilgt av søstrene Storheim og
Bjørgholm sommeren 1964 til Australia.
Erfaringene med clean-markedet førte
imidlertid til beslutningen om å legge om
rederiets siste kontrahering fra Suez-boomen
til spesialtankskip. Av de fire tankskipene på
47.500 tdw som Bjørge hadde formidlet ved
FMV våren 1957 ble bare ett fullført, Tank
Rex for Sigurd Herlofson, mens de andre
ble kansellert eller konvertert. Bjørges
skip, byggenummer 379, ble rundt 1962
reforhandlet som 20.000 tdw tankskip for
oljeprodukter. Det ble omsider levert i juli
1964 og arvet navnet Granheim, overtatt av
Tank og Hakedal i fellesskap og drevet i løsfart
og på kortere TC.
Første halvdel av 60-tallet opplevde en rask

utvikling mot større skip. I 1963 plasserte
Bjørge en kontrakt for et tankskip på nær
60.000 tdw ved Eriksberg for levering høsten
1965. Tilsammen ble det inngått kontrakter
for 12 søsterskip, seks fra Eriksberg og seks
fra Uddevallavarvet, hvorav alle utenom to
gikk til norske rederier. Hjalmar Bjørge
formidlet ihvertfall to, ett til Olsen & Ugelstad
og ett for egen regning - begge ble sluttet for
20 pr til Petrofina til raten 15/9, Bjørges skip
fikk skroget bygget på Uddevallavarvet, mens
utrustningen fant sted på Eriksberg, hvorfra
det ble levert i november 19675 med navnet
Bjørgholm.
Mens Bjørgholm med sitt lange certeparti
ien tid med tiltagende kostnadsøkning
snart viste seg å bli en svak forretning
og ble solgt allerede høsten 1968, kom
Bjørge-gmppen i stedet til å satse stekere på
kombinasjonsskip.
Det var allerede høstet erfaringer med
28.000-tonnerne Trollheim og Havbjørn, og
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Med Bjørghav i 1967fikk Bjørge

midt på 60-tallet gikk flere verksteder ut med
tilbud på kombinasjonsskip av Panamax-klasse,
dvs utformet for å kunne gå i ballast gjennom
Panama-kanalen. I juni 1965 bestilte Bjørge to
ore-bulk-oil (OBO)-skip ved Uddevallavarvet,
samtidig som også P Meyer tok to. Skipene
skulle ha 11 lasterom/sentertanker og 2x11
vingtanker for oljelast. Med navnet Bjørghav
ble det første levert i desember 1967 med
tonnasjen 72.650 tdw, fulgt av Bjørgfjell i juni
1968. Begge ble registrert på sameier ved AS
Tank og AS Nittedal.
Befraktningen av OBO-skipene ble overlatt
til OBOCA-poolen, Oil Bnlk Ore Carriers AS
ved Hjalmar Bjørge. Denne poolen kom til å
omfatte skip fra redenene Erling H Samuelsen,
Rederi-AB Ragne i Västervik, samt Meyer og
Bjørge. Fra starten kom Bjørghav og Bjørgfjell
til å seile sammen med søstrene Havtor og
Havmøy, samtd/mee og Bjøm Ragne.
Bjørge var også megeier i AS International
Gas Carriers sammen med P Meyer og
Kværner Bmg, et selskap stiftet for bygging av
gasstankerne Havgas og Havfrost i 1965/66.

Tidsskifte
Ved inngangen til 1967 talte Bjørges flåte åtte
seilende enheter fordelt på bulk, kjøleskip og
tank, fomten to kombinasjonsskip i ordre:
ms Bjørgstein 4.575 1956
kjøleskip
ms Dalheim
4.575 1957
kjøleskip
ms Sunheim 15.250 1958
bulkskip
ms Bjørgheim 17.300 1960
bulkskip
mt Bjørgsund 18.150 1953
tankskip
mt Granheim 20.200 1964 tankskip
ts Trollheim
28.000 1961
ore/oil
mt Bjørgholm 59-200 1965
tankskip
mskontr
72.650 1967
obo
mskontr
72.650 1968
obo

Året 1967 begynte i pessimisme, men opplevde
et nytt krigsutbrudd i Midt-Østen i juni som
straks strammet opp markedet som følge av
at Suez-kanalen ble stengt. Dette gav i første
omgang bedre inntjening for de ledige tank
skipene og likeledes for OBOCA.
Siste halvdel av 60-tallet ble forøvrig noe av
et tidsskille, hvor eldre og arbeidskrevende
skip ble erstattet av større og mer rasjonelle
enheter. Den norske flåten ble tappet for
linjevakre stykkgodsskip og handysize tankere,
blant dem også flere av Bjørges enheter.
Tankskipene Bjørgsund og Bjørgholm ble
solgt høsten 1968 for relativt gode priser,
mens kjøleskipene Bjørgstein og Dalheim
gikk til amerikanske kjøpere våren 1969 og
bulkskipene Bjørgheim og Sunheim i 1969/
70. Som for rederier flest ble salgsgevinstene
investert i større, men færre skip.
Hjalmar Bjørges meglerforretning stod i 1968/
70 sentralt i en stor befraktningsavtale med den
sveitsiske forretningsmannen Bmce Rappaport
som hadde nære forhold til oljeselskapet Perta
mina i Indonesia. Tilsammen formidlet Bjørge
nybygningskontrakter og 10-års hire/purchase
certepartier for to tankskip på 3.000, åtte på
5.100 og to på 15.000 tdw mellom sine norske
klienter og Pertamina. Av disse kom Bjørge
seiv til å stå som agenter for søstrene Bruce
Gitty og Bruce Ingrid bygget i 1970 på Kleven
Mek Verksted i Ulsteinvik for Bruceship Corp,
Liberia. Skipene ble etter avtalen overført til
indonesisk flagg rundt 1975. Forbindelsen
mellom Rappaport og Pertamina endte imid
lertid med brudd og rettsaker i 1977 over
andre certepartier, bl a inngått via Bjørge.
Også for Hjalmar Bjørge lå det nå an til
forandringer, Meglerforretningen var privat
eiet av familien Bjørge som også trolig hadde

majoritet i de skipseiende selskapene. Da
Karl Jørgen Bjørge døde 7. september
1971 var det hans svigersønn, siv ing Trygve
Gulliksen, som trådte inn som leder av
gruppen. Året etter brøt hele kjøp & salg/
kontraheringsavdelingen ut for å starte
eget firma, von Quillfelt, Rønneberg & Co.
Først i 1974 ble meglerfirmaet omgjort til
aksjeselskap, hvor skipsmegler Haakon
Gerner ble brakt inn som daglig leder. Fra
samme tid ble rederivirksomheten skilt ut
under AS Hjalmar Bjørges Rederi. Gulliksen
kom fra da av til å konsentere seg om offshore
prosjekter.
Et glimrende marked i 1970 fait av i 1971/72
før det hele kulminerte med rekordhøye
fraktrater og bestilhnger i 1973.
Bjørge solgte ut turbinskipet Trollheim i
1972, men overtok samtidig motortanker
Lysejjell på 20.000 tdw fra Olsen & Ugelstad.
Dette var et søsterskip av Granheim som
etterhvert var oppmstet med coatede tanker og
dekkstanker for spesialprodukter og enklere
kjemikalier. Det fikk navnet Bjørgheim.
OBOCA-poolen ble styrket våren 1973
da Meyer og Bjørge bestilte hvert sitt nye
OBO-skip fra Öresundsvarvet i Landskrona,
dennegang på 124.000 tdw. Samtidig ble to
søsterskip bestilt for et italiensk rederi og tatt
inn i poolen på TC.
Men før skipene kunne leveres kollapset
tankmarkedet i oktober 1973 med et nytt
krigsutbrudd i Midt-Østen. Denne gang
ble krigen fulgt av arabisk oljeembargo av
de vestlige land, samtidig som oljeprisene
ble tredoblet. Oljekrisen var medvirkende,
men langt fra den dypeste årsak, til at
verdensøkonomien stagnerte etter 25
års nær uavbrutt vekst. Verdenshandelen
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stagnerte i 1974/75, samtidig som flåten

L

var i ferd med å øke gjennom rekordstore
kontraheringstall. Dette skapte en ubalanse
mellom handel og tonnasje som det tok 12-

\

\

-i

14 år å kompensere.
Dette fikk rederiet smertelig erfare ved
leveringen av OBO-skipet fra Landskrona i april
1975, da nye Bjørgholm gikk direkte fra verftet
til opplag i Holmestrand. OBOCA fikk også
levert Havprins til Meyer, fiilgt av TC-skipene
Oslo og Sauda til et italienske rederi.

Sea Troll
Karl Jørgen Bjørges svigersønn og arvtaker,
Trygve Gnlliksen, gikk sterkt inn for å trekke
rederiet inn i offshore. Med gode förbindelser
i Frankrike fikk han i stand et samarbeid med
Entrepose - GTM pour les Travaux Petrolhere
Maritime (ETPM) om et entreprenørfartøy.

Bjørge overtok i 1972product-tankeren Lysefjell som fikk navnet Bjørgheim. Her sees skipet under

ETPM fikk i 1974 levert et kombinert kranskip

opplag i Vrengen i 1977. Foto Per-ErikJohnsen

og rørleggingsfartøy, ETPM 1601 , og i august
1974 - etter at tankmarkedet hadde fait

For å markere at det dreide seg om et søster-

leveringen i midten av mai ble skipet dirigert

sammen men tørrlast fremdeles var sterkt - ble

skip til ETPM 1601 ble skipet iblant benevnt

til Rosfj orden i Lyngdal for opplag og ankom

det inngått kontrakt for bygging av et søsterskip

Sea-Troll 1602. Til operasjon ble det etablert

28. mai 1978. Mannskapet ble sagt opp.

ved Blohm und Voss i Hamburg.

et selskap i Dusavik ved Stavanger, Sea-Troll

I juni meldte avisene at Sea-Troll-selskapet

AS med Gnlliksen som leder, igjen i nært sam-

hadde likviditetsproblemer og at deler av

arbeid med de franske partnere.

organisasjonen var overført til ETPM. Seiv

KS Sea-Troll AS ble etablert som eierselskap
med en ansvarskapital på 100 millioner
kroner - senere øket til 114 -og med følgende
sammen-setning:

om gjelden på 435 millioner var betalt godt
Etter utprøving og opplæring gikk Sea Troll

ned første år, var ansvarskapitalen nå gått tapt

AS Hjalmar Bjørges Rederi

24 prosent

inn på et 6/8 måneders certeparti med Burmah

og eierne ønsket ikke å sette inn mer. Etter å

Odd Berg

24 prosent

Offshore Development Ltd fra 1. mars 1977

ha forhandlet med Ugland om et samarbeid

Einar Lange

12 prosent

for montering av moduler på Thistle-feltet.

slo KS Sea-Troll AS seg konkurs 6. desember

ETPM

40 prosent

Men aktiviteten i offshore var nå synkende og

1978.

Det dreide seg om et stort skip, på .. meters

med stor tilgang på skip. Blant annet ble flere

Den langsiktige gjelden stod i 364

bestilte borerigger gjort om til «constmction

millioner, mot en antatt markedsverdi rundt

lengde, med løftekapasitet på 1800 tonn,

barges». Dette betød at ratenivået sank, seiv om

240 millioner. Samlede krav i boet løp opp

dieselelektrisk fremdrift og innredning for

Sea Troll ble leiet inn som base for sandbagging

i 424 millioner. Sea Troll ble derfor liggende
lenge.

339 mann. Prisen ble deretter, 550 millioner

av 8 kilometer av rørledningen Ekohsk-Emden

kroner - det dyreste fartøy som inntil da var

og til endel tungløftoperasjoner på Statfjord-A.

Første gangs tvangsauksjon ble berammet 21.

bygget for norsk regning. Dåpen ble foretatt

Etter sesongen 1977 kom den utpå høsten til

februar 1979, uten bud, fiilgt av andre gangs

av kronkrinsesse Sonja 19- juli 1976 da

Bergen for standby. Først i januar 1978 kom

5. april. Tredje gang ville skifteretten alene

skipet fikk navnet Sea Troll, og levering fulgte
i desember samme år.

den igjen i virksomhet, sluttet for 4 måneder

kunne stadfeste budene uansett størrelse,

som hotell/tungløft på Statfjord. Ved tilbake-

og da tredje gangs tvangsauksjon kom opp

To av Bjørges kombi
nasjonsskip i opplag ved
Holmestrand, Bjørghav
nærmest ogflaggskipet
Bjørgholm bak, i selskap
med to Klaveness-skip.
Foto Per-ErikJohnsen
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hos soren-skriveren i Lyngdal 28. april 1980
var det en mer reell interesse. Etter at både
amerikanske MacDennott og ETPM var med i
budrtundene gikk tilslaget til Sig Bergesen dy
& Co med partnere for USD 41.3 millioner,
tilsvarende 210 millioner kroner. I det nye
eierselskapet deltok AS Uglands Reden med 30
prosent, Th Brøvig med 10 og Bergesen med
60 prosent. Skipet ble deretter aktivisert som
Berge Worker og satt i fart.
Om Bjørge, Berg og Lange hadde tapt på
skipet, så tjente de nye eiere adskilhg da det
i november 1981 ble solgt til Saipem for USD
80 millioner.

Slutt for Bjørge
Bjørge-gruppen stod fra 1975 med tre hoved
aktiviteter: Skipsmegling, rederi og offshore.
Alle tre skulle komme under press i siste
halvdel av 70-tallet.

Følgende skip ble lagt inn i det nye selskapet:
mt Bjørgheim
20.700 1960 product
mt Granheim
21.000 1964 product
ms Bjørghav
72.650
ms Bjørgfjell
72.650
ms Bjørgholm 122.047

1967
1968
1975

OBO
OBO
OBO

tt Kollbjørg
mt Kolibris

230.000
133.754

1973
1975

tank
tank

mt Kollskegg

133.760

1975

tank

Den aldrende Bjørgheim ble imidlertid straks
solgt til Chemical Carrier Inc, Panama for USD
2.000.000, men fortsatte under management av
Berg & Bjørge, og til en lignende kjøpergmppe
gikk også Granheim i januar 1979Allerede sommeren 1978 kom de første tegn
til en forsiktig oppstramning, og utover høsten
og vinteren 1978/79 vek pessimismen veien for
en forsiktig optimisme. I denne situasjonen ble

Da OBO-skipet Bjørgholm ble levert i april
1975 var markedet så svakt at det ble dirigert
fra verftet i Landskrona hjem til Holmestrand
for opplah. Her sluttet også Panamax-

de eldste OBO-skipene Bjørghav og Bjørgfjell
solgt til Filippinene for USD 5.350.000 hver;
nesten en fordobling siden bunnen i 1978 da
søsteren Bantry (exHavtor) ble solgt til Tyrkia
for USD 2.95 millioner. Kort etter gikk VLCCen

OBO-skipet Bjørghav seg til på samme tid.
Product-tankeren Granheim var kommet til

Kollbjørg til Phillips Petroleum for USD 14.2
millioner - noe som også var sterkt.

Vrengen allerede i mars 1975, og hit kom også
Bjørgheim året etter. Fra sommeren 1975 lå
derved fire av rederiets fem skip i opplag,
samtidig som Sea Troll var under bygging i
Hamburg.

Berg & Bjørg fikk igjen vind i seilene over
boomen 1979/80, og seiv om markedet svekket
seg noe i 1981 fant ledelsen tiden inne for ut

Seiv ora Bjørgheim og Bjørgholm satt i fart
sommeren 1976 kom rederiet under finansielt

OBO-skipet Bjørgholm gikk til Arnt J Mørland
i Arendal for USD 28.0 millioner med 4 års
TC.

press, særlig fra den kostbare Bjørgholm,
etterhvert også fra Sea Troll. Da samtidig også
rederiet Odd Berg var i samme situasjon, ble
det vinteren 1978 besluttet å etablere en felles
administrasjon.
15. april 1978 trådte AS Berg & Bjørge i
funksjon som felles driftsselskap. Odd Berg
var Bjørges kanskje nærmeste rederklient og
hadde i lange perioder ført en ganske parallell
tilværelse med Bjørges rederi, men hadde holdt
seg til tankfart da Bjørge satset på OBO.

skiftning av tonnasjen. Tankskipet Kollskegg
ble solgt til grekere for USD 22.0 mill, mens

Våren 1982 ble også det siste tankskipet solgt,
Kolibris til Fearnley & Eger for ombygging til
tungløftskip. Berg & Bjørge beholdt en andel
i skipet som fikk navnet Femcarrier.
Som flåten ble solgt ut tegnet Bjørge Shipping
til gjengjeld kontrakt på et 54.500 tdw OBO
skip ved Uddevallavarvet i juni 1981. Bygge
prisen var rundt USD 32 millioner, noe som
på dette tidspunkt fortonet seg gunstig for et

moderne og konkurransedyktig skip. Med det
tradisjonsrike navn Kollbjørg ble det levert 20.
januar 1983, menrederiet måtte da konstatere
at markedet hadde sviktet fullstendig og
fortonet seg igjen trøstesløst.
Svak inntjening, stigende dollarkurs
som medførte av gj elden øket i tillegg til at
markedsverdien i løpet av kort tid sank til
1/3 av byggesummen gjorde Kollbjørg til et
håpløst prosjekt. Det ble holdt i fart inntil
kreditorene, Svenska Varv, i desember 1985
tok skipet tilbake.
Rederiorganisasjonen var gradvis bygget
ned, og det meste av de betydelige midler
som var bygget opp av Bjørge og Berg over
50 år var forlengst gått med i Seatroll og i
shippingkrisen. Dermed forsvant også siste
rest av to velkjente rederier.
I kjølvannet avSea Troll ble Bjørge Offshore
AS etablert i 1977 av Trygve Gulliksen og med
ETPM som partner. Hovedkontoret ble lagt
til Dusavik i Stavanger med servicebase
på Husøy på Karmøy. Sammen med sine
franske partnere kom Bjørge Offshore til å
få kontrakter for rørlegging og undervanns
konstruksjonsarbeid. Dette selskapet
eksisterer i beste velgående som den siste
påminnelse av Bjørge-navnet.
Meglerfirmaet Hjalmar Bjørge måtte også
omstille seg med nye tider. Som andre Oslo
meglere måtte det utvikle nye kontakter på
befraktersiden etterhvert som de tradisjonelle
rederforbindelsene fait bort. Firmaet var etter
omorganiseringen i 1974 eiet av de aktive
megleme seiv som fortsatte virksomheten både
i tank, bulk, offshore og kjøp & salg.
Da firmaet i 1994 fikk underretning om at
Statoil ville stryke det fra listen over direkte
meglere, utløste dette en serie trekk som
resulterte i at de ledende partnere gikk over
til meglerfirmaet Fearnleys. Derved kikket det
også det tradisjonsrike meglerhuset sine dører
på Kronprisesse Marthas plass og gikk over i
historien.

f aa>

Bjørges siste og største
skip var 124.000-ton
neren Bjørgholm, levert
fra Öresundsvarvet i
1975. Her er skipet i
New Orleans i november
1976, fotografert av Arne
Sognnes
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Rederiflagg og skorsteinsmerke
Bjørges rederiflagg var hvitt med en 6-takket rød
stjerne med hvit B. Skorsteinen var gul med rødt
belte med hvit B.
AS Tank hadde opprinnelig et rederiflagg i blått,
hvitt og rødt (omvendt av det nederlandske)
med gul T. Skorsteinen var grå med blå/hvit/rød
ringer. På 60-tallet fikk også Tanks skip Bjørges
skorsteinsmerke.

Skipsliste
AS Tank
Disponering overtatt av Hjalmar Bjørge i juli
1948
mt JAMES HAWSON
LDOZ
6074 g 9448d
396.2/55.1/32.3 ft
tankskip
M6 11.5 kn Armstrong, Whitworth &Co
8.1930 Sir W G Armstrong, Whitworth & Co
(Shipbuilders) Ltd, Newcastle Sturlungs Rederi AS (Sverre
Sturlung), Bergen
KIM
1935
Tatt tilbake av verkstedet
10.1935 AS Tank (Olsen & Ugelstad), Oslo for
GBP 62.500, od JAMES HAWSON
12.1938 disp Eyvind Matheson
8.1947 Jugoslavensko Slobodna Plovidba,
Split for USD 1.0 mill, odJAJCE
1956
Jogoslavenska Tankerska Plovidba, Zadar
2.1959 Til Brodospas, Split for opphugging
mt TRONDHEIM
1939
mt GRANHEIM
1950
mt STORHEIM
1951
ds DALHEIM
1952
ds BJØRGSUND
1953
ms DALHEIM
1957
ms SUNHEIM
1958
ts TROLLHEIM
1961
senere andeler i Granheim, Bjørghav og Bjørgfjell,
samtlige disponert av Hjalmar Bjørge
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Hjalmar Bjørges rederi
ds SKARD
MKTB
18l4g 3000d 264.4/42.1/17.9 ft
singledecker 4ha 155/l44gb NV
T3 2l6 nhk9 kn FMV
2.1915: Fredriksstad mek Verksted, Fredrikstad
-181
AS Skule (B A Sanne), Oslo
SKARD
9.1931
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo for
GBP 25.500 en bloc med Skrymer
1.1932
AS Furulund (Odd Berg), Oslo, omdøpt
KOLLSKEGG
3.1936 J A Zachariassen & Co, Nystad for GBP
13.550, omdøpt ROLFSBORG
8.1941
req Royal Navy i Kirkwall kullforsyning
7.1945
Sank 13.7.45 etter kollisjon i Largs Bay
ds SKRYMER
LBKV
1984 g 3151d
271.4/41.6/19.4 ft
singledecker
T3
John G Kincaid & Co Ltd, Greenock
3.1921
Ardrossan Dry Dock & Shipbuilding Co
Ltd, Aberdeen -312
kontrahert 5.1919
AS Skule (B A Sanne), Oslo SKRYMER
9.1931
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo for
GBP 25.500 en bloc med Skard
1.1932
AS Furulund (Odd Berg), Oslo
3.1932
omdøpt KOLLGRIM
4.1933
Sovtorgflot, Leningrad, omdøpt MSTA
2.1944 Brukket ned i isen 6.2.44 i Okhotskhavet, sør for Nagaevo på reise NagaevoVladivostok i ballast.
dsTORLAK MTBN
2471g
4250d
251.5/43.7/26.1 ft
Singledecker
T3
Western DD &SB
11.1916 Western Dry Dock & Shipbuilding Co Ltd,
Port Arthur Ont -15
DS AS Blaamyra (Hans Hanson), Oslo
BLAAMYRA
6.1926 AS Thorgny (C H F Jensen), Oslo,
omdøpt TORLAK
7.1932
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
12.1933 AS Thorgny
12.1933 til Metal Industries Ltd, Glasgow
opphugging for GBP 2.100
mt BJØRGHEIM
LLFG
9867 g 15260d 518.2/65.3/36.411
M7 5120 bhk Eriksberg-B&W, 14 knop
7.8.1945 Eriksbergs Mek Verkstads /VB, Göteborg
-307
Kontrahert i juli 1939, sjøsatt i 1942,
opplagt
Levert som BJØRGHEIM til AS Hakedal
(Hjalmar Bjørge), Oslo
9.1958 Leonards Rederier (Joh Leonard),
Landskrona for GBP 530.000, od
LEOBORG
1960
disp Selma Alfrida Leonard
12.1961 Arrestert i britisk havn, solgt på auksjon
3.1962
Kjøpt tilbake av AS Hakedal, Oslo, od
BJØRGHAV JXRX, opplagt Stavanger
8.4.62

8.1962
2.1975

Greek Maritime Exploitation Co NEK Ltd,
Piraeus for GBP 90.000, lev Stavanger,
odIOANNA
AnkretutenforRijeka l6.2.75iuvær, drev
påland på Galiola Island i pos 44.4414.30E, forlatt. Brakt flott 27.4.75, solgt
Brodospas til opphugging, slept til Split,
tatt underhugging 9.75.

mt TRONDHEIM
LKCQ
8258 g 12840 d 486.00a/469.2/61. 1/34.5 ft
Tankskip
M 6 11.5 knop Eriksberg-B&W
1.1939 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-287
AS Tank (Eyvind Matheson), Oslo
7.1948 disp Hjalmar Bjørge
3.1952
Mare Nostrum SpA, Genoa for
GBP 639.000, od PUNTA RONCO
4.1965
Ankom la Spezia for opphugging 13.4.65
mt GRANHEIM
LJGH
9862 g 15550 d 518.3/65.3/37.0 ft
Tankskip
M 7 5105 bhk, Eriksberg-B&W
3.1950 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-393
kontrahert 3-1946
AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo
8.1963 liberian Worlkd Transports Ltd,
Monrovia for GBP 115.000. od WORLD
TRANSPORT
1968
Til Lee Sing Co, Hong Kong til
opphugging
mt STORHEIM
LAJZ
11729 g 18400 d 559-3/70.0/39.1 ft
Tankskip
M 8 6900 bhk Eriksberg-B&W 14 knop
14.11.1951 Eriksbergs MekVerkstads AB, Göteborg
416
kontrahert 10.1948
AS Tank (Hjalmar Bjørge) , Oslo
3.1964
Hong Kong Tanker & Traders Ltd, Sydney
for GBP 730.000 en bloc medBjørgbolm,
lev 6.64 i Sydney og omdøpt R W MILLER
196
reg Hong Kong
4.1973
Independent Shipping Co (Pte) Ltd
(Hans-Petter Røed), Singapore,
od CHERRY VICTOR
4.1979
TU opphugging i Kaohsiung, ankom
innen 14.4 fra opplag i Hong Kong.
mt BJORGHOLM
LAKL
11732 g 18500 d 559.3/70.0/39.1 ft
Tankskip
M 8 6900 bhk Eriksberg-B&W 14 knop
12.1951 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-417
kontrahert 10.1948
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
8.1952
Kolliderte 20.8.52 med ts Western
Farmer (7239/43) 18 mil utenfor
Ramsgate, Western Farmer brakk i to og
sank, mens Bjøigholm tok seg inn til
Antwerpen for reparasjon.
3.1964
Hong Kong Tanker & Traders Ltd, Sydney
for GBP 730.000 en bloc med Storheim,
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12.1968
8.1975

1

**
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6.1983
20.6.83

kontrahert 9.1951, konvertert 8.1955
AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo
Everett Orient line Inc, Monroviafor
USD 975.000, lev 22.3.69 od PETEVERETT
Omfåttende brannskadet midtskips 17.
august 1975 5011 mil off Singanore på
reise Davao-Jeddali. Foriatt - slept inn til
Singapore 18. august 1975, rep
Til opphugging, ankom Kaohsiung

msSUNHEIM

WYX

9998g 15250d 487.9/62.2/37.2 ft
Bulk cariier 5ho/ha 588/575 gb NV
M4 4800 blik 14 kn Doxford
10.1958J L Thompson & Sons Ltd, Sunderland
-687

Storheim på 18.500 tdw levertfm Eriksberg i 1951. Skyfotos
lev 5.64 i Sydney, omdøpt
MELLERSMcARTHUR
1973
1.1979

Norse Shipping Co (Pte) Ltd (Jan-Petter
Røed), Singapore, od CHERRY VIGRA II
Ankom Kaohsiung 26.1.79 for opphuggjng av Nan Fu Steel Enterprise Co Ltd.

ds DALHEIM
LAMQ
24l8g 4050d
322.4pp/48.7/18.2 ft
tvveendecker 4ho 265/237gb NV
C4 340 nhk 13 kn .MV&D
10.1952 Moss Værft&Dokk-119
kontrahert 1.1948
AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo.
9.1954
Denizdlik Bankasi TAO, Istanbul for
GBP 334.000, odNEVSEHIR
19
D B Deniz Niikliyati TAS, Istanbul
1979
Til Marmara Transport AS for opphugging
i Aliaga-Izmir, begynt 20.7.79ds BJØRGSUND
2456 g 4050d
337.3/48.8/18.2 ft
tweendecker4haNV
C41900 ihk 12 kn MV&D
10.1953
Moss Værft& Dokk-123
kontrahert 9-1950
AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo.
7.1953
DB Deniz Nakliyati TAS, Istanbul for
GBP 400.000, odESHSEHER
1983
Til opphugging i Aliaga-Izmir, hugging
begynt 15.71983
mt BJØRGSUND
LAQA
11706g 18150d
559.5/70.0/39.1 ft
Tankskip
M97290bhkEriksberg-B&W 14 knop
12.1953
Lriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
-445
kontrahert 3.1951
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
11.1968
American Computer Leasing Corp,
Monrovia for USD 800.000,
omdøpt AMERM
1971
Adonis Navigation Co Ltd, Monrovia
1971
Attica Maritime Ltd, Piraeus
9.1975
Brann i maskinrommet 11.9.75 i pos

11.52N-91.09W, på reise ManzanilloUK med melasse. Tatt på slep men sank
16.9 i pos 8.39N.84.39W etter å ha fått
lekkasje i maskinrommet.
ms BJØRGSTEEN
IAWV
5255g4575d 396.5/54.1/32.7 ft
kjøleskip 3d 4ho/ha 207 ref NV
M8 5700 blik 17.5 kn Eriksberg-B&W
11.1956 Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg
478

3.1962

12.1968
12.1983

kontrahert 9-1951, konvertert 8.1955
AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
Grunnstøtte 2. mara 1962 på Vitens fyr ved
Vinga, Göteborg - hardt på, 35° slagside.
Trakket av 7. mars Reparert Eriksberg
Everett Orient Line Inc, Monrovia for
USD 975.000, lev 3.69 od HERBEVERETT
Til opphugging, ankom Kaohsiung 2.12.83

ms DALHEIM

2.1970
1971

Aliotli Navigation Corp, Piraeus od
NAVISHEPPER

1973

Domara Sliipping Co Inc Liberia, Piraeus
od STAMOLEON

12.1974

Progress Shipping Co Ltd, Monrovia
od SEALORDII

11.1979
11.1981

Fersalina SA, Panama odCRYSTAL
Veivakselbradd 25. november 1981 i pos
30.05S-12.25W på reise Fos-San Nicolas,
Argentina. Ankom Cadiz under slep
2.12.81

1982

til Deeguaces del Guadalquivir SA, Sevilla,
hugging begynt 1. juni 1982.

dsEBANA

LNGZ

2046g 3550d
326.1/310.4p/46.9/l6.2 ft
shelterdecker 3ho/41ra 239/222 gb NV
C4 251 nlip 112 kn
9.8.1948 SmitlTs Dock Co Ltd, Middlesbrouglr
-1170

LCMP

5255g 4575d 396.5/54.1/32.7 ft
3d kjøleskip 3d 4ho/ha 205 ref NV
M8 5700 bhk 17 kn Eiiksberg-B&W
3.1957 Wårtsilä AB Clirichton Vulcan, Åbo (ski’og)
Eriksbergs Mek Verkstads AB, Göteborg 481

kontrahert 1952 mt 18000, konv 54
AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo
Tota Sliipping Co SA, Piraeus,
od NORTHERN VENTURE

kontrahert 7.1946

6.L955

AS Acadia (Sigurd Bruusgaard), Drammen.
AVENIR
Kolliderte med skomiert Rupert Brand
P:°l re*se Goose Bay-Edward Iskuid i
ballast, skonnerten sank, men
besetningen reddet.

Bjørge overtok disponeringen av ds Ebana i 1960. ÅlexDuncan

ssgai
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Eksplosjon og brann ombord 24.4.56

L

under avgang fra Veracruz for Tampico.
Slokket 2.5.56 Kondemnert
7.1956

j

Kjøpt av Bj Ruud-Pedersen og Arne
Blystad, Oslo i skadet tilstand, slept til
Europa for rep, od ESCAPE 5

9.1956

Skips-AS Harstad & Skipsvedlikehold AS

I2.I956

125.000 as is Hamburg, od ANGELA
Levert fra Uddevallavarvet etter

(H Angell-Olsen), Harstad for GBP

reparasjon: 3326g 4640d
1.1957

AS Landego (Ebbesens Rederi Co), Oslo
for GBP 425.000, odEBANA

1960

Overtalt av AS Viul Tresliperi, disp
Hjalmar Bjørge

9.1961

South East Asia Shipping Co Pty Ltd,
Bombay for GBP 100.900 od MAHARAMI

1975
1977

Vasant J Sheth Family Trust, Bombay
sold for scrapping Gupta Steel, Bombay
beg opphugging 15.8.1977.

ms BJØRGHEIM

OBO-skipet Bjørgfjell levert i 1968. Skyfotos

JXKV
disp AS Berg & Bjørge, Oslo

ms BJØRGFJELL

1.1979

Gamma Shipping Co Inc, Monrovia,
od GLOBE NOVA

42515 g 72650d
800.0/105.9/57.9 ft
OBO, 11 rom/sentertanker

4.1988

Damoca Shipping Inc, Monrovia,
od GITTE COB

1992

Woridwide Navigation Coip, Monrovia,
odOKRIKASUN

M9 18900 bhk Eriksberg-B&W
26.6.1968 Uddevallavarvet AB, Uddevalla - 217
kontrahert 6.1965

9.1992

ankom Cotonou og ble liggende der

10.1996

til opphugging i India, ankom Alang
29.10.06

12l60g 17300d 546.2/64.2/39.7 ft
Bulk carrier 5ho/lia 789/716 gb MV
M6 4900 blik 14 kn FMV-GV

4.1978

5.1960 Frediiksstad Mek Verksted, Fredrikstad
-365
kontrahert 3.1956 som ms 15.200 tdw
2.1969

AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
Saint Fotini Maritime Co Ltd, Piraeus, for
USD 2.100.000 od ST FOTINI

197

Saint Eirene Maritime Co Ltd, Piraeus

7.1977

First Chicago Panama Overseas corP,
Panama od FIONIAI

mt BJØRGHOLM

11.1978

Marajax Shipoing Corp, Piraeus for
USD 970.000 odALMEA

34564 g 59200d
Tankskip

4.1981

Oceania Maritime Inc SA, Piraeus
odPALMEA

M9 18900 bhk Eriksberg-B&W, 16 knop

1984
3.1985

Eurco Trader Co Ltd, Valletta,
od EURCO TRADER

11.1968
ts TROLLHEIM

JXMN

AS Hakedal (Hjalmar Bjørge), Oslo
Fortuna Armadora SA, Piraeus,
od DYNÄMIC COLOCOTRONIS

1979

Psara Maritima Inc, Piraeus, od
THANASSISA

2 dampturbiner 13200 alik 16 kn Parsons Marine
2.1961: Kaldnes Mek Verksted, Tønsberg -147
k 1956 som TT, conv 11.1959

1984

od STEMMA

8.1985
6.8.85.

Ankom Kaohshmg for opphugging

1963:
1963:

9.1975

ms BJØRGHAV

Aenias Shipping Co Ltd (Joc Tankers Inc),
Piraeus/Famagusta for USD 1.550.000, od

425 10g 72650d
800.0/105.9/57.9 ft
OBO, 11 rom/sentertanker

ANNAMARIA
solgt opphugging Revalorizadon de
Materiales SA, ankom Bilbao 2.9.75,

M9 18900 blik Eriksberg-B&W
20.12.1967 Uddevallavarvet AB, Uddevalla - 217
kontrahert 6.1965

LNFR

AS Tank & AS Nittedal (Hjalmar Bjørge),
Oslo

mt BJØRGHAV - se BJØRGHEIM 1945

mt BJØRGHEIM

JXJJ

13327g 20700d

578.0/74.0/39-3 ft

Tankskip
M9 8450 blik, FMV-Götaverken 15 knop
2.1960 Frediiksstad mek Verksted, Fredrikstad
-364
kontrahert 3.1956
AS Dovrefjell & AS Falkefjell (Olsen &

10.1969

LKRN

13248g 20200d
557.0/74.0/39-2 ft
Tankskip for raffinerte produkter
M7 8750
8750 blik
blik FMV-Götaverken
FMV-Götaverken
M7

2.1979

Philippine International Shipping Corp,
Manila, for USD 5.350.000,
od ASEAN MISSION

7.1983

9.7.1964 Fredriksstad Mek Verksted, Fredrikstad

Ugelstad), Oslo
IYSEFJELL
lev fra Kristiansands Mek Verksted etter 3

8.1970

KS AS Lysefjell & Co (Olsen & Ugelstad),
Oslo

5.1972

KS AS Lyseljell &Co (Hjalmar Bjørge),
Oslo, od BJØRGHEIM

1.1978

Chemical Carrier Inc (AS Berg & Bjørge),
Panama for USD 2.000.000, levert 3-78
omdøpt MAYA FARBER

9-1983

I OBOCA-poolen, opplagt Hohuestrand 4.75-12.77
mt GRANHEIM

Til opphugging i Uigan, Filippinene.

måneders oppgradering med coatede
tanker

AS Tank (Hjalmar Bjørge), Oslo
ob
ore oil
oboreoil

hugging begynte 10. oktober 1975.

Philippine International Shipping Corp,
Manila for USD 5.350.000,
od ASEAN KNOWLEDGE
Opplagt Subic Bay 3.1983, senere overtalt
avkredtorene.

10.1985

186l2g 28000d 651.6/80.2/41.2 ft
Malmsldp 4ho/7ha 598gr ore NV

6.1972

Oslo. Seilte i OBOCA-poolen
4.1979

LCTC

Uddevallavarvet AB, Uddevalla -216 skrog
kontrahert 1963

Til ipphugging i China, ankom Nantong
13.3.1985.

AS Tank & AS Nittedal (Hjalmar Bjørge),

775.9/106.2/53.4 ft

11.1965 Eriksbergs Mek Verkstad AB, Göteborg
-550

LAEX

National Investment& Development

Bakii Navigation Co Ltd (Fekete &Co
AS), Jeddali,
omdøpt RAAD AL BAKRY VE

1.1990

Eksplosjon og brann 15.1.90 for anket 8
mil SE av Port Sudan, i pos 19-34N37.25E. Brakk i, akterskipet sank, 3 omk.

Corp, MaMti, od MONARCH

-379

Opplagt ved Manila siden mai 1983, drev

ms BJØRGHOLM

JXOZ

k 3.1957 som tt 47.000 tdw, konvertert

på land under typhoon «Hal» i juni 1985,

842.6/128.1/72.0 ft

AS Hakedal & AS Tank (Hjalmar Bjørge),
Oslo

påført bunnskader.
Til opphugging i Uigan, Filippinene.

66594 g 124000c!
OBO-canier

8.1985

M8 27300 bhk
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4.1975

Öresundsvarvet AB, Landskrona - 247
kontrahert 3.1973
PR Bjørgholm (AS Hjalmar Bjørges
Rederi), Oslo

4.1978

disp AS Berg & Bjørge

4.1979
5.1981

Bjørge Shipping Co AS
KS Mørland OBO AS (AmtJ Mørland),
Arendal for USD 28.0 mill med 4 års TC,
lev 9-81 omdøptFJORDAAS
Overtatt av Svenska Varv, overført til

4.1985

é

ir;

F"ed
BredalshoimenDokk
og faktøyvernsenter
nås i1911
disseerdager
milepæl.
Det verneverdige
dampskipeti Kristiansand
”Hestmanden”fra
etter en
år
med restaureringsarbeide igjenflytedyktig. Den 18. septemberkl 10,00 dokkes
delte siste gjenvcerende lastedampskipet i Norden igjen ut i åpent vann.

Ditlev-Simonsens Rederi n AS, Oslo
4.1985

Zenit Shipping AB, Göteborg/Monrovia,
od ZENIT GOTHIA

D/S Hestmanden er det eneste bevarte fartøy vi

eier Hestmanden håper ved denne milepælen
å vekke ny interesse hos sponsorene.

1.1986

Tradax Ocean Transport SA., Monrovia
for USD 5.8 mill, odAPACHE

kjenner til som har gått i konvoifart både under

6.1987

Niobe Maritime Corp, (Embiricos),
Monrovia for USD 8.2 mill, od NIOBE
KS AHM Obo, Oslo/NIS for USD 15.3 mill,
od OCEAN COMMANDER (LAHO2)

siste bevarte skipet fra Nortraship, det norske

I gamle dager var stabelavløpning, inn- og

statsrederiet som fikk avgjørende betydning

udokking av fartøy en stor begivenhet

4.1988
10.1989

Velanchero Shipping Co Ltd (Seatankers
Management Ltd), Limasol

9.1991

Yildiz Deniz Tasimacihgi AS, istanbul
odAKOVA

1995

Denizcilik Shipping Group, Istanbul/
Monrovia

første og andre verdenskrig. Det er også det

for de alhertes krigsførsel under siste krig.

og en folkefest. Bredalshoimen Dokk og

Riksantikvaren har gitt D/S Hestmanden

Fartøyvernsenter ønsker ågi nytt liv til

vernestatus, og Det norske Storting har gitt

denne tradisjonen ved å legge til rette for

skipet status som nasjonalt krigsminne. Ferdig

publikum ved utdokkingen av Hestmanden.

restaurert skal Hestmanden bli et flytende

Her blir stor aktivitet ved dokka med taubåt

museums- og kulturskip med fokus på de

og andre buksérbåter som skal sørge for

norske sjømenns innsats under siste krig.

sikker fortøyning ved kai for det stolte
veteranskipet.

2000

Hitun Finansial Kirolama AS, Istanbul

2.2001

Devion navigation SA, St Vincent, od

Det er et omfattende restaureringsarbeide som

OVA, videre til opphugging, ankom Tuzla
15.2,01.

er gjort med Hestmanden i den gamle tørr-

Berg & Bjørge AS

Fiskekutteren Hindholmen bygd ved KMV i

dokka på Bredalshoimen. Skipet har dannet

1916, et restaureringsprosjekt som går mot

basis for utviklingen av det nasjonale fartøy-

sin avslutning, skal også ut av dokka, og det

vernsenteret på Bredalshoimen. Dokkanlegget

pensj onerte fyroppsynsskipet Gamle Oksøy skal

er i seg seiv et teknisk/industrielt kulturminne

inn for behandling av undervannsskroget.

med linjer bakover i historien til 1876 da

ms BJØRGHAV

1978-79 - se Bjørge

Christianssand Dok-Compagnie ble etablert

Men Hestmandens frihet vil ikke vare så

ms BJØRGFJELL

1978-79 - se Bjørge

her. Gjennom Fartøyvernsenteret videreføres

lenge. Alt i midten av oktober blir den igjen

ms BJORGHOLM

1978-81 - se Bjørge

den kunnskap og de håndverk som må til for at

dokksatt, men denne gangen med selskap av

tt KOLLBJORG

1978-79 - se Berg

de gamle jern- og stålskip igjen kan seile.

dampseileren Hansteen fra 1866. Dette er

mt KOLLSKEGG

1978-81 - se Berg

mt KOLLBRIS

1978-82 - se Berg

fartøyvernsenterets neste restaureringsobjekt,
Men at Hestmanden igjen flyter betyr ikke at

som er beregnet åtaca to år. Bredalshoimen

den er ferdig restaurert. Her gjenstår arbeid

tilbyr i denne perioden omvisning på fartøyene

31754 g 54500 d 206.86/32.28/15.83m
080 8 rom

for ca 30 mill kr før skipet kan seile som

og dokkanlegget til det interesserte publikum

museums-skip. Stortinget har gjennom sine

og skoleklasser.

M 6 15840 bhkUddevalla-B&W

bevilgninger förutsatt at næringslivet trår til

20.1.1983 Uddevallavarvet AB, Uddevalla -323
kontrahert 6.1981

med sponsor-midler, men bidragene fra dette

Pressekontakt:Kulturvemleder

hold har minket de siste årene. Stiftelsen som

Bjarne Sørensen. Tlf 38 08 76 77.

ms KOLLBJORG

12.1985

LLTG

Bjørge Shipping AS, Oslo
overtatt av Svenska Varv ved Uddevalla
Shipping AB, registrert på Kollbjorg
Shipping Inc, Nassau, disp av Broströms
Rederi AB, Göteborg.

1.1988

Novorossiysk Shipping Co, Novorossiysk

5.1990

for USD 16.0 mill, od Kapitan Sokolov
Kapitan Sokolov Shipping Co Ltd,
Limassol

12.1999

Canary Pacific Ltd, Piareus, od Theodosia
Freradeles i fart

Rederiet Odd Berg følger i neste nummer!

/ dokken på Bredalshoimen. Foto AlfJ Kristiansen
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Hans Waages annet skip var dampskipet Jarl på 540 tdiv, innkjøptfra Sigval Bergesen ijuli 1914. Foto via Arne Tandberg

4HU

é

Hrøfl U

m.

Av John M. Gramstad

Wnnenfor norsk shipping forbindes navnet WAAGE først og fremst med Hagb. Waage, som inntil shipping krisen
Rpå 1970-tallet var ett av flaggskipene innenfor norsk rederinæring. Hagbart Waage (1857 - 1909) var
født og oppvokst i Kopervik. Han tok styrmannseksamen i Skudeneshavn, og etablerte seg i 1898 som reder i
hovedstaden. Hansfetter Hans Waage (1863 -1931) var aktiv reder i Stavanger i 5 års perioden mellom 1911
og 1917. / disse årene disponerte han fem skip mellom 450 tdw og 5.000 tdw. Waage navnet var ellers godt
representert i Rogaland iførste halvdel av forrige århundre. Brødrene Torbjørn og Hans drev sine rederi- og
handels virksomheter i Stavanger. I Haugesund drev H.K. Waage, Christensen & Waage og Fr. Waage Rasmussen
sine rederier. I Kopervik holdt Ole Waage og Ole L. Waage hus, mens helt sør på Haugarlandet i Skudeneshavn,
holdt brødrene ValentinFredrikArentz Waage ogJohan Sigvart Nilssen Waage hus.
HANS (Jacob) WAAGE var født i Skudeneshavn
i 1863 som den fjerde ien søskenflokk på syv.
Hans far var skipsreder Valentin Fredrik Arentz

Hans onkel- og stefar Johan Sigvart Missen
Waage, var reder for- og hadde parter i
følgende skip:

Waage (1832 - 1871)

Skonnert ”VALKYRIEN” på 128 nrt bygget i

og mor Inger Lovise

Tor-bjørnsdatter Waage, som etter sin manns
bortgang,

giftet seg i 1872 med sin svoger,

1857,

Brigg ”HILDA” på 200 nrt bygget i

Bark ”SKUDENÆS” på 451 nrt bygget i 1876,
og sist og ikke minst dampskipet ”ELSBETH”
på 226 brt bygget i 1883.
Johan Sigvart Missen Waage var også
disponent i Stavanger Havfiskeselskap, som

1856,

disponerte tre fartøyer, ”RUTLAND”, ”DUO”

handelsborger og skipsreder Johan Sigvart

Jakt ”PRESTØ” på 73 nrt bygget i 1875,

Missen Waage i Skudeneshavn.

Jakt ”RAPID” på 15 CL bygget i 1860,

og ”SOLO”, som alle ble benyttet på fiske
ved Island.

Jakt ”NORDSTJERNEN” pä2B CL byggeti 1871,
Hans far Valentin Fredrik Arentz Waage, var

Skonnertbrigg ”MARTHAELEME” bygget 1889,

I

reder for-og hadde parter i følgende skip:

Skonnertbrigg ”FREDRIK WAAGE” på 202 nrt

side 58, nevnes det at fiskekutter ”ELISA”

”Skudeneshavn Sjøfart- og Byhistorie”

Brigg ”HILDA” på 200 nrt bygget i 1856,

bygget i 1874, Skonnertbrigg ”HANS OLSEN”

på 78,6 tonn, ble innkjøpt til Skudeneshavn

Skonnert ”VALKYRIEN” på 128 nrt bygget i

på 178 nrt bygget i 1874,

Skonnertbrigg

i 1878 av Truls Pedersen, Lauritz Olsen, A.

1857,

”FRAMATYR” på 185 nrt bygget i 1870,

Johnsen, Sigurd Wåge, Thorbjørn Wåge og

Jakt ”NORDSTJERNEN” på 28 CL bygget i 1871

Skonnert ”RAKEL” på 131 nrt bygget i 1863,

HANS WÅGE.

Jakt ”RAPID” på 15 CL bygget i 1860.

Skonnert ”ELLA” på 509 nrt bygget i 1865,

I samme bok side 78, nevnes det skonnert

— 26
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”RAKEL” på 131 tonn, ble innkjøpt i 1892
av rederiet S. Wåge, P.M. Jacobsen, Christian

syv barn til Valentin Fredrik Arentz Waage og
kone Inger Lovise Torbjørnsdatter. Etter endt

Alveberg, Thorbjørn Wåge og Hans Wåge.
Medforbehold om skrivemåte av Waage-navnet,
tyder det på at Hans Waage allerede som 15
åring i 1878, var partsreder i fiskekntteren

handelsutdannelse i inn- og utland, etablerte
han i 1890 en omfattende sildeforretning i
Stavanger. Firmaet hadde store etablissementer
innenfor denne bransjen, og drev også eksport
av flekket makrell for det amerikanske marked.

”ELISA” sammen med sin stefar- og onkel, og
fire år eldre bror !!!

Torbjørn Waage var den siste sildegrosserer i
Stavanger som drev i virkelig stor stil.
Han hadde sine lager og salterier i Strøm
steinen i Stavanger, og bodde seiv de første

Til sjøs
Etter endt skolegang gikk Hans Waage til sjøs
og ble skipsfører i 1887. Stavanger rederiet

årene i Nedre Strandgate 27, hvor bl.a. Sig.
Bergesen dy & Co hadde sine kontorer fra fike

Ths. S. Falck ble hans arbeidsgiver i de
kommende år.

etter 2. Verdenskrig til på 1980-tallet.
På midten av 1890-tallet bygget han på

1 1888 bygde Falck dampskipet ”COLIBRI”
på 370 tdw i Rosendal, med maskineriet levert
fra Akers Mek. Verksted. 16. februar 1889 In

Madla-veien 24 i Stavanger herskapsboligen
som i senere år kun gikk under navnet ”Waage
Huset”.

skipet ut på sin første reise under kommando

Vinteren 1903, da Torbjørn Waage lå med
føringsbåtene sine i Skudeneshavn , brøt

av den da 26 årige kaptein Hans Waage. Senere
førte han dampskipet ”ÄRGO” på 480 tdw, som
Falck fikk bygget hos Stavanger Støberi & Dok

det ut en orkanaktig storm. Et skip kom i
havsnød og Torbjørn Waage gikk ut og utførte
en redningsdåd som ble belønnet med St.
Olavs Orden!

i 1898.

Industri og sildeeksport
Hans Waage sluttet sjøen i 1900, og overtok da
som disponent for Stavanger Tøndefabrik, som
var blitt etablert i 1896 på initiativ av bl.a. hans
bror, skipsreder- og sildegrosserer TORBJØRN

Skipsreder

TORBJØRN (Kristian) WAAGE var født i
Skudenershavn i 1859- Som det første av i alt
—

ff

—

”ULSNÆS” som var bygget i Bergen i 1870,
fikk ingen lang karriere som Stavanger
skip. Allerede 20. juni 1912 forliste det på
Marsteinbåen på reise fra Grangemouth til
Bergen med kull. Skipets kaptein var Askild
Eide (*).

Fraktinntektenefor Stavanger skipene steg
overordentlig sterkt under krigsårene.
Bruttofraktinntektene stegfra5,2 millioner
kroner i 1914 til 10,3 millioner kroner det
neste år, til 27,9 millioner kroner i 1916,

handel i Stavanger”.

—«sr

”ULSNÆS” på 450 tdw, som Hans Waage
hadde overtatt 16. november samme år fra

og stell. Han var også bestyrer for Stavanger
Handelsförening, og styreformann i Stavanger
Fiskeriselskap.

“SKUDE” 279 brt 1855
“TUNGE” 265 brt 1871

30. juni 1908 etablerte han det personlige
firma HANS WAAGE, hvis formål var å ”drive

2. desember 1911 etablerte Hans Waage D/S
A/S Ulsnæs med en aksjekapital på 35.000,kroner. Selskapet overtok nå dampskipet

Thomas Enes i Haugesund for en pris av
35.000,- kroner.

Torbjørn Waage var disponent for følgende
dampskip:
”ELSBETH” 226 brt 1883
”SIGURD” 32 brt 1887

I tillegg til å drive Stavanger Tøndefabrik, drev
Hans Waage om vinteren også med eksport av
fersk sild til England og Tyskland med leide
skip.

Fra 1911 til 1914-15 fikk skipsfarten igjen
del i en oppgangskonjuktur, med høye
frakter og god beskjeftigelse. De rederier
som hadde bundet sine skip til langsiktige
fraktkontrakter, varfor så vidt uheldige som
ikke fikk del ifraktstigningen. Noen rederier
løste seg dogfra certepartiene ved å betale
befrakteren en kontant sum.
I denne perioden steg bl.a kursen på
aksjene til Klosters Rederi A/S i Stavanger
med ca. 1000 prosent fra 1913 til 1917,
motgjennomsnittlig ca. 450prosentfor alle
skipsaksjeselskapene notertpå Oslo Børs!!!

Torbjørn Waage var Britisk Visekonsul i
Stavanger, og engasjert i kommunalt styre

Under første verdenskrig flyttet Torbjørn
Waage til Oslo, og Stavanger mistet da en
aktet og respektert samfunnsborger.

(Kristian) WAAGE (1859 - 1928) i Stavanger.
Etableringen av tønnefabrikken foranlediget
bl.a. at tyske fiskedampere fikk faste anløp
av Stavanger for levering av råmaterialer til
hermetikkindustrien.

25,6millioner kroner i 1917,24,9 millioner
kroner i 1918,39,6 millioner kroner i 1919
og til 47 millioner kroner i 1920. (se vedlegg
”kurve2”)

D/S A/S Ulsnæs ble oppløst 17. juli 1912.
* Askild Eide var født i Stavanger 15. april
1882. Han gikk til sjøs i 1896 med seilskipet
”BIRMÅ” tilhørende E. Berentsen i Stavanger.
Han tok styrmannseksamen i 1900, og seilte
styrmann med seilskipene ”ALBERT1NUS”,
”LAUGEN”, ”ACTLV” og ”HANS OLSEN”. 11909 ble
han kaptein av seilskipet ”RAP" tilhørende ham
seiv. Senere førte han seilskipet "ROSENHEIM”
ogdampskipene ”ULSNÆS”og ”JARL” tilhørende
Hans Waage, dampskipet ”MERCATOR” tilhørende
Holdt & Isachsen i Stavanger, og dampskipet
”JOTUN” tilhørende Madsen & Jespersen i Stav
anger.

c

I

John Wilson var en gammel
fruktbåt, anskaffet i 1915. Eoto
via Arne Tandberg
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Hans Waages siste og
største skip var5000tonneren Borgland
innkjøptfra Fred Olsen
i 1916 som fikk navnet
Feistein. Foto via Arne
Tandberg

4

Det gikk nå nærmere to år før neste skip ble
anskaffet.
18. juli 1914 overtok Hans Waage dampskipet
”JARL” på 540 tdw fra Sigval Bergesen. Hans
Waage hadde betalt 87.500,- kroner for skipet
som var bygget i Stavanger i 1889. ”JARL”
ble formelt eiet av D/S A/S Jarl, som var blitt
stiftet 27. juni samme år, med en aksjekapital
på 88.000,- kroner. Allerede i oktober 1915
ble skipet solgt til Haugesund, og ble slettet
i Stavanger Skipsregister 25. oktober 1915.
Skipets kaptein var Askild Eide.
D/S A/S Jarl ble oppløst 4. februar 1916.

”RAGNHILD” på 1.720 tdw. Skipet som var

millioner kroner. “BORGLAND” fikk nå navnet

bygget i North Shields i 1883, ble registrert i
Stavanger 21. april 1915.

“FEISTEIN”, og ble dermed det første av i alt
ni Stavanger skip med dette navnet. Feistein
er sammen med navnet Ryfylke, dermed det
navnet som er blitt brukt flest ganger på

3. september samme år ble det omdøpt
”FOKSTEIN”. Skipet var formelt eiet av D/S
A/S Fokstein, som var blitt stiftet 29. juni 1915
med en aksjekapital på 260.000,- kroner.
Enestyre og disponent i D/S A/S Fokstein
var Overrettssakfører Fridtjof Kittelsen. Ved
ekstraordinær generalforsamling i selskapet
avholdt 11. august 1915, overtok Hans Waage
disse posisjonene.
Etter overtagelsen av ”FOKSTEIN”, disponerte
Hans Waage følgende tre skip.

Waages neste skip ble overtatt 4. februar 1915.
Også denne gang var det et Stavanger skip som
ble kjøpt, i det Lauritz Kloster for 115.000,-

D/S ”FOKSTEIN”

1.720 tdw 1883

D/S ”JOHN WILSON'

1.020 tdw 1893

kroner solgte dampskipet ”JOHN WILSON” på
1.020 tdw. Skipet som var bygget i Bergen i

D/S “JARL”

540 tdw1889

1893, fikk beholde navnet, og ble innregistrert
på A/S John Wilson, som var blitt stiftet 18.
januar samme år, med en aksjekapital på
115.000,- kroner.
Kaptein på ”JOHN WILSON” var Edvard Jo
nassen Østbø (*).

Allerede 13. januar 1916 ble “FOKSTEIN”
levert til kjøpere i Kristiania.
Allerede 17. april 1916 overtok Hans Waage
sitt siste- og største skip, da 5.000 tonneren

Stavanger skip.

Krigsforlis
Under kommando av kaptein Edvard Jonassen
Østbø, ble ”JOHN WILSON” den 2. august
1916, på reise fra fra Rotterdam til London
med stykkgods, stanset av tysk U-båt. Etter åha
kontrollert skipets papirer, ga ubåtkapteinen
mannskapet fem minutter til ågå i båtene. Etter
at livbåtene var i passelig avstand fra skipet, ble
det fra ubåten skutt en torpedo, som rammet
skipet i akterrommet, hvor det ble en voldsom
eksplosjon. ”JOHN WILSON” sank i løpet av
1-1/2 minutt. Ubåtkapteinen var så human
at han tok livbåtene under slep. Dagen etter
ble de berget av to hollandske torpedobåter
og innbragt til Flushing. Dampskipet ”JOHN
WILSON” var forsikret for 300.000,- kroner.
A/S John Wilson ble oppløst 16. februar
1917.

* EdvardJonassen Østbø varfødt 10. oktober

”BORGLAND” ble overtatt på vegne av det
nyetablerte selskapet Hans Waages Rederi
A/S, som var blitt stiftet 25. mars 1916 med

1877 i Hetland utenfor Stavanger. Han gikk til
sjøs i 1892 med seilskuten ”HILDUR”på 90 brt,

en aksjekapital på 2,3 millioner kroner. Hans
Waages Rederi A/S hadde bl.a. firma Brødrene

Heller ikke ”FEISTEIN” fikk noen lang
karriere som Stavanger skip, da det den

tilhørende Joh. T. Østbø i Stavanger. Han tok

Olsen sentralt plassert i selskapets styre.
”BORGLAND” var bygget hos Blyth Shipbuilding
CO Ltd. for A/S Borgå ved skipsreder Petter
Olsen, eldste sønn av Fred. Olsen i Kristiania.

31. mars 1917 ble minesprengt på reise
fra Philadelphia til Rotterdam med hvete
for Belgian Relief Commission. “FEISTEIN”

styrmannseksamen i 1899, ogskipsfører-eksamen
i 1902. Han seilte styrmann med dampskipet
”HILIEVAAG” og dampskipet ”BERNADOTTE” av
Stavanger, tilhørende Sigval
Bergesen. 11907 ble hanfører av ”HILIEVAAG”.
Han førte senere dampskipene ”SIRIUS” av
Haugesund, ”BREIFOND”, ”IANGFOND”, "JARL”,
“JOHN WILSON”, “FEISTEIN”, “BARFOND",

Skipet var blitt levert fra verftet i august 1913.
Etter Petter Olsens død i 1913, ble dispo
neringen av ”BORGLAND” overtatt av Fred.

“KROSFOND”, “IANGFOND” og “RINGFOND”.

Olsen, som i skjøte datert 13. april 1916
solgte skipet for 3 millioner kroner til Johnsen
& Bergmann i Oslo.

Allerede i april 1915 overtok Hans Waage sitt
tredje skip, da han kjøpte Kristiania skipet

Samme dag ble skipet videresolgt til det
nystiftede Hans Waages Rederi A/S for 3,315

ble truffet ved babord storluke, og begynte
straks krenge, og maskinrommet ble fylt
med vann. Besetningen gikk straks fra borde.
Imidlertid rettet skipet seg og sluttet synke.
Besetningen gikk derfor etter en tid ombord
igjen. Ødeleggelsene i maskinrommet var så
omfattende at det var umulig å lense, men
man søkte å holde skipet flytende, i håp om
å treffe et skip som kunne slepe til havn.
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Etter fire timer ble ”FEISTEIN” rammet av

Hans Waages
rederivirksomhet

en ny eksplosjon, denne gang akter. Enkelte
ombord mente å ha sett en torpedobane, men
ingen tyske U-båter rapporterte å ha skntt på
noen der og da. “FEISTEIN” sank nå så raskt
at det etter tre minutter stod rett opp og ned i
sjøen. Etter en halv time kunne man høre tre
eksplosjoner ombord, hvoretter det forsvant i
dypet. Besetningen ble etter 16 timer tatt opp
av nederlandsk tråler “MAGRETHA” og ført til
Ijmuiden.
”FEISTEIN” ble ført av rederiets flagg-skipper,
Edvard Jonassen Østbø. Skipet var forsikret for
1.040.000,- kroner!!!
Hans Waages Rederi A/S ble oppløst 16. juli
1917.

Privat
Hans Waage hadde kontor på Skagen 8, mens
han privat bodde i Nils Juelsgt. 32.
I sitt første ekteskap var han gift med
Bergitte Kittelsen (1868-1913). Etter en tid
giftet han seg med Yngva Waage.
Hans Waage hadde flere verv i Stavanger
Søemandsforening, bla. var han formann
fra 1916 til 1928. Da han fratråtte, ble han
utnevnt til æresmedlem! Yidere var han
formann i Stavanger Skipperforening og
kretsformann i Norsk Selskap til Skibbmdnes
Redning. Videre var han medlem av Stavanger
formannskap og bystyre, og inneholdt flere
kommunale tillitsverv.

cls ULSNÆS

JPFK

4.1915
8 1916

344 brt, 450 tdw 138.4 x 22.7 x 13.2 ft
2cyl.Comp.(BMV), 76 MHK, 300 iHK
1870 Bergens Mekaniske Verksteder, Bergen (-22)
Gerdt Meyer, Bergen
BJØRGVIN
7.1873

Forlist i Kabelvåg. Hevet og reparert i

Trondhjem.
3.1375

Flekkefjords Dampskibsselskab,
Flekkefjord

1886

Det Nordenljeldske D/S,Trondhjem

1896

A/S D/S Bjørgvin (F.Mlinter),Bergen

1898
1899

A/S Bjørgvin (J.W.Prebensen), Risør
Th. Enes, Hangesimd

11.1911

DS AS Ulsnæs (Hans Waage), Stavanger
for NOK 35.000, od ULSNÆS

6.1912

Grunnstøtte 20.6.1912 på Marsteins-

boen på reise Gnmgemouth-Bergen
med kull.
dsJARL
429 brt, 540 tdw. 147./24.8/12.6 ft
3Ex (Akers MV, Kristiania), 41NIIK
10.1889 Stavanger Støberi & Dok, Stavanger -15
A/S Jarl (Sigval Bergesenl, Stavanger.
JARL
7.1914

D/S A/S Jarl (Hans Waage), Stavanger
for NOK 87.500

10.1915

D/S A/S Jarl (H.Panlsen) Haugesund.

1916

D/S A/S Jarl (Øistein Torgersen & Co.
A/S), Haugesund.

I gavebrev datert 29. desember 1917, opprettet
Hans Waage,

1899
6.1911

3.1950

Kantret og sank 17.3.50 ved

Ivarsholmen ved Risvær nord for
Rørvik, på reise Florø - Bodø med sild.

og hadde som formål å yte hjelp til verdige
trengende, hjemmehørende i Skndeneshavn.
Hans Waage døde 13. oktober 1931.

Kilder
- Sjøfartsdirektoratet: Sjøforklaringer over Norske
Skibes Krigsforlis Bind II
- Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918
Norske Sjømannslegater og Stiftelser
- Norges Skibsførere
- Olaf Malterud - Arnljot Strømme Svendsen:
Skipsfarten i Stavangers Næringsliv
- Statsarkivet i Stavanger
- Adressekaleder for Stavanger: 1910, 1928 og
1929
- Arme Bang Andersen: Fra seil til damp
- Arne Bang Andersen: Streiftog i Gamle Stavanger
- Leif M. Bjørkelund og E.H. Kongshavn: Våre
gamle skip
- Bygdebok for Karmøy, Skudenes og
Skndeneshavn
- Skndeneshavn Sjøfart- og Byhistorie
- Ætt og Heim 1975, side 63 - 75.
I tillegg til ovennevnte kildemateriell, er også eget
klipparkiv og notater blitt benyttet.

ds JOHN WILSON

JVCF

3Exp.(BMV), 118 NHK, 615 iHK
3.1893 Bergens Mek. Verksted, Bergen - 86

HDNR

1354 brt, 1720 tdw. 242.7/34.3/17.5 ft
2cyl.Comp.(Wallsend Slipway, Newcastle), 168 NHK
11.1883 T. & W Smith, N.Shields - 87
T. Scrutton Sons & Co., London
M’GAREL
1885
M' Garel SS Co. Ltd. (Scrutton Sons &
Co.), London
1896
DS AS Ragnhild (Lund & Giertsen),
Oslo, od RAGNHILD
1903
DS AS Ragnhild (Erling Lund), Oslo
4.1915
DS AS Fokstein (Hans Waage),
Stavanger, od FOKSTEIN
1.1916
AS DS Morild (Bjømstad & Co.), Oslo
3.1916
od MORILD I
3.1917
Senket 29.3.1917 av tysk u-båt "UG 69"
9' NV Hourtin fyr, på reise Oporto Cardiff med props. Stanset med
varselskudd, forlatt av besetningen og
sprengt. Besetningen rodde til
land til Hourtin på en time.
ds FE ISTE IN
2991 brt, 5000 tdw. 324.2 x 46.6 x 22.6 ft
3Exp.(G.Clark & Co. Ltd., Sunderland), 265 NHK
8.1913 Blyth Shipbuilding Co. Ltd., Blyth- 172
AS Borgå (Petter Olsen), Kristiania.
BORGLAND
4.1916

3.1917

797 brt, 1020 tdw. 206.2 x 29.4 x 12 ft

Torpedert 2.8 1916 av tysk u-båt "UB 16"
NV av Maas fyrskip på reise Rotterdam London med 372 tonn stykkoods.

ds FOKSTEIN

”BERGITTE OG HANS WAAGES LEGAT”.
Legatets som ble opprettet i Skndeneshavn,
hadde et grunnkapital på 10.000,- kroner,

0. & A. Irgens m.fl., Bergen
D/SA/SJohnWilson (Lauritz Kloster),
Stavanger
A/SJohnWilson (Hans Waage) .Stavanger
for NOK 115.000

Hans Waages Reden AS (Hans Waage),
Stavanger for NOK 3.315.000,
odFEISTEIN
Senket 31.3.1917 75 n mil NØ av
Terschelling, trolig av drivende mine, på
reise Philadelphia-Rotterdam med kom.

Harald Irgens m.fl., Bergen
JOHN WILSON

Trygve Eriksen jr og Alff Kristiansen

Fraktefarten på Haugalandet
T—

Utgitt i forbindelse med Havnedagene i
Haugesund 15-18. august
Historien om den lokale fraktefarten med
flåteliste. 68 sider, rikt illustrert
Begrenset opplag

Henvendelse
AlfJ Kristiansen
Fraktefarten
på Haugalandct

Mannesvegen 114
4275 SÆVELANDSVIK
Tel 52 81 50 98

tdf-kri@online.no
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Slik vi vil huske henne, Harald Jarl, vakker og velholdt - herpå vei utfra Svolvær. Foto Helge Sunde

Hurtigruteskipet Harald Jarl 1960-2001
Av Per Rydheim

MÆ~/S HaraldJarl ble i oktober 2001 tatt ut av hurtigruten etter 41 års teneste. Harald Jarl er det skipet som
IfÄ har lengstfartstid i hurtigruten i etterkrigstid. Den har også beholdt sin 5 sylinder Burmeister &: Wain
motor på 3450bhk ’ som ved skipets 40 årsdag hadde 259-000 gangtimer! Det erjo ingen tvil om at Harald Jarl
er et unikt skip som er vel verdt å ta vare på. Bare maskineriet ombord sierjo sitt. Den har godt langs kysten
vår i 41 år medpassasjerer gods ogpost. I oktober 2001 ble skipet tatt ut av rute og ble lagt som hotell skipfor
arbeideme som holdtpå med Trollfjord. Det er en rekke organisasjoner og entusiaster som harprøvd å bevare
skipet i Norge. Men den 14 mai kom beskjeden ingen av dem ønsket - skipet skulle tas ut av fart.
NFDS perioden 1960 - 1985
Da det viste seg at NFDS siste dampskip Sigurd
Jarl fra 1942 ikke klarte følge med konkurransen med de nyere og mer moderne hurtigruteskipene bestemte Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab å prøve å skaffe seg et mer
moderne skip. I 1958 fikk selskapet endehg
tillåtelse til å skifte ut sitt siste dampskip, og i
februar 1959 gikk alt i boks og NFDS kunne
kontrahere sitt nye skip ved Trondheims Mek.
Verksted, med bygge nr. 244.
Med de erfaringer Det Nordenfjeldske
Dampskibsselskab hadde fra Ragnvald Jarl
bygget i 1956, med å legge maskineri og
skorstein akterut, tikk HaraldJarl det samme.
HaraldJarl kom til åbh en slags mal for sine
søsterskip levert i 1964.
Litt under ett år etter skipet ble kontrahert,
ble Harald Jarl sjøsatt den 29 januar 1960.
Gudmor skip skipet var Anna Bahrmann.
Skipet ble levert til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab 20. juni 1960 og la ut på sin

jomfrutur 23. juni under ledelse av kaptein 0
6hr Ødegaar. HaraldJarl hadde da et mannskaP Pa 60, hvorav omtrent halvparten jobbet
1 restaurasjonen . Skipet kom til å koste ca
14> 5 mill kr' Dette var det første nybygde
hurtigruteskip i Norge etter krigen og kom til
a NFDS flaggskip helt fram til 1985.
Nå hadde NFDS en moderne hurtigruteflåte
bestående wErlingJarl (levert 1949), Håkon
Jarl (levert 1952), RagnvaldJarl (levert 1956)
og til slutt Harald Jarl. Nybygget var nå det
største og flotteste hurtigruteskipet i flåten. Hun
var ca 20 fot lenger enn Ragnvald Jarl. Skipet
var 2568 brt, 286 fot lang 43, 6 fot bred, og
strakte seg 24,3 meter fra vannlinjen og opp
til mastetoppen.
Hovedmotoren var en 5-syl. 2-takt dobbeltv.
Aker Burmeister & Wain Diesel, type DM 550
VTBF110/40, som utvikler 3450 Bhk, (ca 3800
IHK) ved 160 o/min, som ga en fart på 18,3
knop. Seiv har jeg vært med om bord da farten
har vært over 19 knop. Men jeg har flere kilder

som sier at farten har ligget pä 21/22 knop ved
max speed. En kan jo undre seg over hvorfor
et passasjerskip var bygget med en slik fart.
Men vi vet jo at i 1960 årene var en midt under
den kalde krigen med hva dette fører med seg
av f eks förberedelser og beredskap....? Siden
jomfruturen Sankthans-aften 1 960 til skipets
40 ars jnbileum har B&W maskinen som nevnt
* innledningen ca 259 000 gangtimer og lagt
dak seg 2728000 nautiske mil, dette tilsvarer
ca
ganger rundt jorda.
* Harald Jarl s specihcation har jeg funnet
Shaft speed (RMP)/ gradient of propeller
(grades) by:
4 knop: 130/7
6 knop: 130/9
8 knop: 135/11
lOknop:
137/11
14 knop: 144/24
15 knop: 144/27,2 (transit speed)
19 knop: 160/35,2
(20 knots by maxpower)
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Propeller spee: 1 propeller variable pitch
4 blad diam ofpropeller 36oo med mer
Materials: stainless steel
Salongene \AHaraldJarl var samlet på et dekk,
med kafeteriaen plassert akterut, l.plass hadde
fått en utkikksalong på båtdekket rett under
kommandobroen med 30 sitteplasser, noe som
var helt nytt i hurtgruten. Det var køyer for
55 passasjerer på 1. plass og 170 på 2. plass.
Innaskjærs kunne skipet ta 600 passasjerer.
Samlet hadde skipet en køyekapasitet på 224
fordelt på 90 lugarer. Alle lugarer og opp
holdsrom hadde air-conditioning. Innred
ningen var av meget høy standard, og var
bygget etter dåtidens forskrifter.
Det var arkitekten Finn Nilson fra arkitekt
firmaet Arnstein Arneberg som skulle få sette
sitt preg på HaraldJarl. Men det var den kjente
kunstneren Kaare Espolin Johnson som skulle
få utsmykke røykesalongen, noe som skulle
gjøre det til et meget spesielt skip.
I det ytre skilte HaraldJarl seg ut fra de andre
hurtigruteskipene med aktermasten bygget
sammen med skorsteinen. Man kunne også
se at livbåtene hang oppe i davitene, isteden
for nede på båtdekket, noe som gjorde dekks
plassen betydelig større for passasjerene.
Det var ikke bare passasjerer som skulle ha
bekvemmeligheter om bord. Skipet har 2
lasterom, som hver har ett underrom, beregnet
for håndtering av fisk, gods, og biler. Bilene
derimot, ble mest vanbg å se på fordekket,
der hun har plass til 4-6 biler. Samlet har
lasterommene en kapasitet på 25.500 cub.ft.
Til betjening av lasterommene var hun rigget
med en 3 t kran som var plassert forkant av
lastelukene, og to mindre kraner hver på 1,5
t som sto lenger bak på hver sin side av laste
rommet. Hurtigmten fraktet også post, derfor
hadde hun ett stort postrom, og lugarer til
postfunksjonærene, som lå på dekk 3.
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Harald JarPs første verksteds opphold var
i september 1963, da lå den i flytedokk for
diverse reparasjoner.
I 1965 kom kaptein Paul G Holm om bord
som avløste Leif Hassel. Holm stod om bord
helt fram til 1976.
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Den 9- desember 1968 tok Harald Jarl om
bord 2 mann fra fraktebåten Torv som forliste
ved Långholmen, som ligger i nærheten av Sør
- Arnøy (Gildeskål). I juni samme år åpnet
HaraldJarl ekspressruten på Svalbard. Skipet
gikk også noen turer til Shetland i 70 årene.
Som de aller fleste hurtigmteskip kom Harald
Jarl også ut for en del små uhell. I februar
1969 kolliderte hun med m/s Sunnmøre på
Hustadvika, skipet fikk noen mindre skader
på skutesiden. I februar året etter kolliderte
skipet med lokalskipet Røst utenfor Bodø,
skipet fikk en mindre skade. 6. januar 1973
berørte HaraldJarl grunnen i Raftsundet og
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måtte gå til Bergen for reparasjon. April 1976
kom skipet i vansker utenfor Båtsfjord i dårlig
vær, men fikk assistanse fra rednings skøyta
Hjelm Vaage, og tråleren Ståltind.
I 1983 gikk Harald Jarl til Haugesund M.V,
der ble hun omgjort til enklassebåt. Lugarene
ble revet ut og ble bygget opp i større enheter,

l Fiskerstrands dokkfor reparasjoner etter gnmnstøtning i august 1997. Foto Per Rydheim
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Harald Jarl på vei inn til
Ellingsen-kaien i Svolværpå
sin 40-drstur ijuni 2000.
Foto Per Rydheim
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med både dusj og toalett. Dermed ble lugarkapasiteten redusert til 169 køyer. Samtidig
ble maskineriet grundig overhalt og fornyet.
Nå fremstod hun som et mer moderne skip
i hurtigruten.

ansvaret for hurtigruteskipene HaraldJarl og
Ragnvald Jarl) og Nordenfjeldske offshore,
Siden Norcem bare var interessert i offshore
delen, ble Nordenfjeldske Shipping AS solgt til
Kosmos i april 1985 for 290 mill.

Nyttårsaften 1983 ble postkontoret i HaraldJarl
og de andre hurtigruteskipene nedlagt, som de
siste postkontor til sjøs. For
del
medførte dette al postrommet ble revet ut og
det ble bygget en stor passasjerlugar, Lugarene
som hadde tilhørt postfimksjon-ærene, ble
omgjort manns apsugaret.

KOSITIOS perioden 1985 -1989
E#er kjøpe, * NordenfjeWske shi pi„ vs
|a Kosmos
HaraldJarls
det nvinnkiøpte selskapet sora et
datterse|sk av BDS som de iret j forveien
||adde kj
Kosmos viste e„ stund
interesse for ä drive sine t0 skip 1 hurtigrute,,,
men besluttet høsten 1988 å seige sin andel i

Norcem Og Nordenfj eldske

hurtigruten og sine aktiviteter i Nordsjøen. I
januar 1989 ble BDS solgt ta RoNoTro A/S, som

Shippino-perioden 1984 1985
Etter at NFDS var blitt oppkjøpt av Norcem i
september 1984 ble NFDS delt i to: Nordenfjeldske Shipping (sora blant annet hadde

var et samarbeidsselskap mellom Stavangerske,
Saltens Oampsltlbsselskab og Troms Fylkes
Dampskibsselskap. Dette skjedde samtidig
som ‘ “«erselskapet Nordenfjeldske Shipping

I dokk ved Fiskerstrand etter gnmnstøtningen i august 1997. Det ses tydelig hvordan skroget har
skurt over grunnen. Lekkasjene ble provisorisk tettet med trekilert og margarin. Foto Per Rydheim
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A/S med sine to hurtigruteskip ble solgt til
TFDS. Overtakelsen skjedde 31. august 1989.

TFDS perioden 1989-2001

Etter overtakelsen ble skorsteinen malt om i
TFDS sine farger i svart rødt og hvit, og hjem
stavnen ble endret til Tromsø.
HaraldJarl kom også under TFDS sitt flagg
til å ha en del uhell. Den første september
1990 kolliderte skipet med fraktefartøyet
Aquamarine i Stokksundet. I januar 1995
fikk skipet skade på skroget under dårlig
vær mellom Stamsund og Svolvær og måtte
dermed til Kaarbø Mek.Verksted i Harstad for
reparasjonen Den 12. januar 1996 hoppet en
passasjer over bord, mens de var på Folla, seiv
om det var mørkt, greide de å finne passasjeren
som ble plukket om bord igjen.
Harald Jarl var den 6. august 1997 for
sydgående på vei til Rørvik, da hun gikk på
grunn ved Risværsundet nord for Rørvik.
Skipet ble kastet hardt over til styrbord ved
grunn-støtingen og maskineriet stoppet. For
sikkerhet skyld ble samtlige livbåter gjort
klare. Heldigvis var det meget bra vær da
grunnstøtingen inntraff. Etter en stund kom
redningsskøyta
Skaugen til unnsetning
og fikk slept skipet til kai i Rørvik. Her ble
hullene midlertidig tettet med margarin og
trekiler. Ut på kvelden dagen etter ble Harald
Jarl slept av Boa Siw til Fiskerstrand Mek.
Verksted for reparasjon. Her ble det skiftet
30 tonn stål i skroget. Her lå hun helt til 31august, da det var ferdig reparert, og kunne ta
opp ien mten fra Bergen.
Etter de nye regelverk som kom på slutten av
90-tallet, med ett krav om at skipet måtte ha
mann over bord båt (mob - båt) ble det fjernet
en livbåt til fordel for denne, dette skjedde

SKIPET NR. 3 - 2002
vinteren 1998/1999, ved Fiskerstrand Mek.
Verksted. Dette var noe som bidro til at det
ble ødelagt noe av det gamle helhetsinntrykket
man hadde av skipet.
17. desember 1999 gikkHaraldJarl sørover til
Bergen i høvelig rute. Hun lå og kurset for sakte
fart på Sandviksflaket, og hun kom seg ikke inn
til kai p.g.a. uværet som var her denne dagen.
Senere ut på dagen løyet være noe, slik at skipet
kunne gå til kai med passasjerer og last.
Den 26. mars 2000, lå skipet ved kai i
Bergen, der hun fikk malt en rød stripe overst
rundt hele skutesiden, dette ble et eksperiment
som ikke skulle komme til å vare lenge.
Etter X antall klager fra folk langs kysten og
passasjerer ombord, ble det etter noen dager
besluttet å male over igjen med svart.
1 1990 ble det vedtatt av regjeringen ett
statstilskudd på 1875 millioner kroner for
hurtigruten, som skulle vare til og med 2001,
deretter måtte hurtigruterederiene klare seg
seiv. Det var kanskje det eneste riktige av
rederiene å kontrahere seks nye skip som
skulle erstatte de gamle. TFDS fulgte i år 2000
opp med å kontrahere to nye hurtigmteskip
til erstatning for Harald Jarl og Midnatsol
(bygget i 1982).
I oktober 2001 ble HaraldJarl tatt ut av ruten
og gikk til Oslo hvor hun lå i en uke, deretter
gikk hun til Fosen Mek. Verksted, hvor hun
lå som hotellskip for arbeiderene som bygget
Trolljjord. Måleriene som er malt av Kaare
EspolinJohnson, er «dessverre» tatt ut av skipet
og satt hm i det nye Trolljjord. I mellomtiden tok
gamle Nordstjernen fra 1956 over ruten inntil
Trolljjord ble levert 14. mai 2002.
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Tekniske data -

Dag Bakka Jr.

Bygget: Trondhjems Mek. Verksted bygge nr. 244
Bygge år 1960
Loa: 87,4m (286,74 fot)
Bredde: 13,3 m (43,63 fot)
Dybde: 4,62 m (15 fot)
Makineri: B& W Effekt ca 3800IHK
Fart: 16 knop
Lugarer 90, køyer 164
Eier Troms Fylkes Dampskibsselskab A/S
Kallesignal: LAMQ

Skipene som bandt kysten

Dag Bakka Jr
Finn R’ Hansen
-1985,1999
Finn R Hansen
Skipet Nr3 1997 ’ Nr 2
+ F8ne notater
Forkortelser:
BhP
Ihk
Br

Mder
Anders Johannessen: M/S Lofoten 1997
Bladet Vesterålen 1960

sammen, 1980
Sjøveien mot nord, 1997
Nordenteldske 1857
TFDS flateliste 1866 - 1 "6
1999’ Nrl 2001

Bremsehestekrefter
Indirekte hestekrefter
Bredde

Brt
Bt

brutto reg. tonn
brutto tonn (69 Regelen)

En tradisjon er skapt:

Fjordabåtkalenderen
föreligger nå for 5. år på rad!
2003-utgayen presenterer både gamle og nye bilder
av kjente og kjære fjordabåter.
Sammen med en kort historikk om båtene og
historiske vignetter skulle også denne kalenderen
kunne bli et unikt samleobjekt.
En ypperligjulegave:

FJORDABÅT
KALENDEREN
2003

Samme dag som Trolljjord la ut på jomfruturen
fra Bergen, ble HaraldJarl rapportert solgt til
Storbritannia. Dermed gikk alle planer fløyten
som entusiaster i Trondheim hadde om å få
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kjøpe båten tilbake til sin hjemby og bruke det
som et levende hurtigrutemuseum. Det gikk
heller ikke som Nordvest Skipsfarthistorisk
selskap i Ålesund hadde arbeidet for, å prøve
å sikre hurtigruteskipet en norsk fremtid.
Nå gikk ikke dette salget for 7 millioner
kroner i orden, og først i august ble skipet
formelt overlevert til en annen kjøper, Elegance
Cruises for 4.25 millioner kroner. Under
nsmet Andrea gikk hun fra Fosen 15. august
under Liberias flagg, med kurs for Uddevalla
i første omgang.
Med salget ble det heller ikke noe av det som
vært diskutert rederiene i mellom å bruke
Harald Jarl og/eller Lofoten som en slags
«Hurtigruten Classic».

egner seg utmerket som
julehilsen til venner og
kjente.
Kalenderen kan bestilles hos

Tor Bjorgaas
telefon 56 35 41 82

Vigdis Markussen
telefon 56 35 01 21

Pris

Kr 100,
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Vardefjellsforskip, minne om et tragiskforlisfor 60 är siden. Foto lan Potten

Av Dag Bakka Jr

WJtvrakfra krigstiden liggerpå Orknøyene som minne om et sjøforlisfor 60 år år siden. Seiv omforliset, som
ÄJ krevde 14 menneskeliv, har vært vel kjent, er detfå som har visst at halve vraketfremdeles ligger som et
krigsminne i Inganess Bay.
Den 11. desember 1942 stevnet motortanker
Vardefjell ut fra Clyde ien konvoy destinert
for Nord-Afrika med 12.000 tonns olje
for den allierte invasjon av Nord-Afrika,
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Operation Torch. Konvoyen kom ut i tung
sjø, og om kvelden 13. desember brakk skipet
like aktenfor midtskipshuset. Skipet var da 250
sjømil vest for Lewis på Hebridene. Forskipet
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med 12 mann, med kaptein Nils-Ambjørn
Ambjørnsen, offiserer og telegrafist, drev av
til babord, mens de øvrige 29 var ombord
i akterskipet. Under forsøk på å sette ut en

'wJWØfl'
E"v
Akterskipet tilbake i
britisk ham. Et nytt
forskip ble senere
bygget i Sunderland.
Fotofra Olsen & Ugelstad 1915-1965
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livbåt for å unnsette folkene
midtskips ble båten knust og to
mann omkom.
Under ledelse av eneste offiser
akter, 2. maskinist Anders Skot
heim, og tømmermann Lauritz
Uffedal og båtsmann Einar
Halvorsen ble akterskipet trim
met og kursen satt østover mot
Skotland for sakte fart akterover.
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For vind og vær og med dårlig
styring ble akterskipet drevet
nordover, og først 11 døgn
ssnere, på julaften 24. desember,
ble fartøyet observert av fiskere
fra Våg på Færøyerne.
De overlevende ble tatt hånd
om, akterskipet ble slept til
Kirkwall på Orknøyene hvor
3000 tonn olje lot seg berge.
Sjøforklaringen konkluderte

Tankskipet Vardefjell etter krigen, med sitt nye forskip. Foto Warwick Foote

med at skipet var blitt utsatt for
store påkjenninger ved at det hadde forsøkt å

Så viser det seg at Vardefjells forskip ligger

Også forskipet ble slept til Orkøyene, men må

holde følge med konvoyene i det tunge været.

rustent og forlatt i Inganess Bay på Orknøyene.

ha vært såpass ødelagt at det ble bedømt som mer

Vardejjell ble senere slept til Sunderland hvor

Det står på bunnen med ankerkjettingen

regningssvarende å bygge nytt enn å reparere. Og

nytt forskip ble bygget og ble satt i fart igjen

ute, rødrustet og forlatt.

slik har Vardejjells forskip ligget glemt i60 år. På

i juli 1944.

forlengst borte og skroget synes å være sterkt

et vis utdyper det tragedien som fant sted i Nord-

medtatt lengst akter.

Atlanteren i desember for 60 år siden.

Slik er den kjente historien om motortanker

Overbygningen er

En stålkonstruksjon i

Vardejjell, Nortraships nyeste skip som var

baugen vitner om at vraket en gang har hatt

levert fra Eriksbergs Mek Verkstad i Göteborg

en funksjon.

M/T Vardejjell var på 12.900 tdw, levert
av Eriksbergs mek Verkstad i april 1940 til AS

så sent som 4. april 1940 og således slapp

Forskipet var først antatt sunket inntil det

(Olsen & Ugelstad), Oslo. Etter reparasjonen

ut gjennom Skagerrak like før Norge ble

28. desember 1942 ble funnet forlatt 6 mil

i 1944 kom det til å seile trofast frem til 1951,

angrepet. Forskipet drev altså av og forsvant

nordøst for Færøyene, uten spor av folk. Seiv

da det ble solgt for en meget god pris til et

med de 12 ombord, står det å lese i norske

om forskipet holdt seg flytende har trolig

gresk rederi og skiftet navn til Vigilant, senere

beretninger som Heglands «Nortraships flåte»

aktre del med brobygningen sunket og gjort

Andros Vigor og Andros Cloud. Skipet ble

og Olsen & Ugelstads jubileumsbok.

det umulig å sette ut båtene.

hugget opp i 1959.

Tysk turistskip
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Vinteren 1957 deltok hun for første gang
i storsildfisket på Mørekysten og sørover
til hjemfylket, og gjorde bra fångster for
sine eiere. Utenom sildesesongene ble hun
utrustet for linefiske etter håbrann. Dette

»

fisket foregikk ved Grønland og sørover mot
Canadas østkyst.
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«Rindenes» ble med over i det eventyrlige
ringnotfisket med kraftblokk som startet
tidlig på 60-tallet. Fra årsskiftet 1964 ble
fiskerimerket SF-10-F i Flora kommune.

-_——

Etter ombygningen i 1958, klarfor ny håbranntur Foto:Ukjent

M/S ”RINDENES”

1 1958 gjennomgikk båten en ombygning der
egnerhus på begge sider ble innebygd for å
gjøre hverdagen lettere under linefisket, som
nå ble viktigere etter at storsildfisket var kraftig
redusert.

SF-10-F

46 år ogfremdeles ny
Av Petter H Fosse

Samme år ble kraftblokk montert, og siden
har hun vært drevet som ringnotsnurper etter
sild, makrell og lodde.
Da rederiet bygde ny båt ved Søviknes i 1966,
ble hun solgt lokalt til 0. Mortensen mfl. Hun
har gjennomgått flere ombygninger siden. Først
i 1976, med nytt overbygg og shelterdekk. Da
ble også hovedmotoren skiftet ut med en
Wickmann på 825 HK. Så ble det nytt overbygg
igjen i 1982, og ny tverrhekk/større notbinge
i 19977-98. Til sist ble hun oppgradert i fjor

, «o,
rj
,
T\ejte er en spesiell veteran 1 aen norske fiskeflåten. Florø-snurperen er
0
,
,
trøi
havfiskebaten 1 dag som har seilt lengst under samme navn
og hørt til i samme kommune, og derfor er hun helt spesiell.

med ny skanseklednmg, aluimmimsbakk 02
,
,
,,, ,
moderne formast, 02 ny dekkskran. Dessnten
Caterpillar på 1 060 BHP satt inn for
den gamle Wickmann’em

I mai 1956 ble «Rindenes» levert til Harald
og Håkon Madsen mfl, som bygg nr 40 fra
Søviknes Mekaniske Verksted. Som øvrige
fiskefartøy fra dette verftet, hadde hun flott
spring i det gråmalte skroget, og brohuset

På tross av omfattende ombygninger, ser vi
fremdeles konturene av de elegante skroglinjene fra 1957. Likevel fremstår «Rindenes»
som et nybygg, og hun er altså fremdeles
utmstet kim for ringnotfiske.

K
I

var av teak. Lengden var 110 fot, med en
Wickmann-motor på 280 HK. Hun hørte
til i daværende Kinn kommune, og hadde
fiskerimerketSF-10-K. Allerede samme år ble
«Rindenes» forlenget til 120 fot.

«Rindenes» i nåværende
skikk, her i Måløy 05.07.2001
Mtindenes»
nårærende
Foto:iPetter
Fosse

37 —

— SKIPET NR. 3 - 2002

li i
4

mm

Av John Gramstad - Fotograf: Magnus Torgersen*
Dette fotografiet er tatt i juni 1954 ved den gamle ferjekaien i Nyhavn ved
Rosenberg Mek. Verksted på Buøy, en av byøyene utenfor Stavanger.
Nyhavn eksisterer ikke lenger. Området ble gjenfylt på slutten av
1950-tallet i forbindelse med byggingen av Stordokken til Rosenberg.
Foruten Rosenberg, holdt bl.a. Stavanger Skibsopphugging til i Nyhavn.
I forbindelse med gjenfyllingen av området, flyttet dette selskapet sin
virksomhet til Grimstad, hvor det i begynnelsen av 1960-tallet ble
awiklet.
Fotografiet har stor kulturhistorisk interesse og gir et interessant
bilde av svunne tider. Skiltet på ferjekaien sier «kjøring med bil og
hestekjøretøy på kaien er forbudt».
Tankskipet er motortankeren Kongsgaard på 16.00 tdw tilhørende
Brødrene Olsen A/S i Stavanger. Skipet ankom Rosenberg i mai 1954,
etter åha avsluttet sitt 5 årige T/C til Anglo-Saxon. Det avgikk Rosenberg
i juni etter diverse Massearbeider. Kongsgaard var levert fra KocMims
i Malmö i 1949, og ble solgt til Anders Jahre i 1958.
Passasjerferjen Ragnar tilhørte Stavanger Kommune. Denne båten gikk i
fast rute mellom Stavanger og Buøy. Ragnar som var på 53 brt og bygget
i 1868, var i trafikk for Stavanger Kommune inntil 1975, da hun i en
alder av 109 år, ble solgt for videre trafikk!
Ragnar kom til Stavanger i 1885 som lotteri gevinst! Det var
sMpsreder Niels Brostrup Berner (1824 - 1905) som hadde vært
i Sverige i forbindelse med sitt sMp Trofast (430 grt bygget 1872
kjelereparasjon. For 1 krone kjøpte han ett lodd i ett lotteri, og vant
førstegevinsten, dampskipet Ragnar. Båten ble ført til Stavanger hvor
hun gjorde tjeneste for forskjellige eiere i hele 90 år ! På midten av
1960-tallet ble hun stjålet av en fordmkket person og ført til Haugesund,
hvor hun ble gjenfunnet neste morgen !

SMpet i forkant av Kongsgaard er frysesMpet Crowlin på 561 tonn
dødveM. Dette sMpet var den tidligere eskortetråleren HMS Crowlin ,
bygget i 1944.1 1946 ble sMpet kjøpt av Hans Hummelsund på Sotra
utenfor Bergen og Brødrene Hetland og Jaarvik på Bryne. SMpet ble nå
ombygget til frysesMp hos Brødrene Hetland i Sandnes. Som Crowlin
var hun ferdig sommeren 1949 og ble da videresolgt til Express Service
A/S i Oslo. Den ble nä beskjeftiget i fruktfarten i amerikanske farvann.
Eierne gikk konMirs i desember 1950, og sMpet ble da overtalt av Den
norske Creditbank og solgt til Panama i mars 1951.
31. mars 1954 ble Crowlin observert flytende med bunnen i været,
12 nautiske mil av Feistein Fyr. SMpet var på ballastreise fra Gdynia til
Kopervik. Mannskapet på 16 personer omkom. Påfølgende dag ble hun
tatt under slep til Rosenberg, hvor det ble snudd 10. april, og hevet to
dager senere. Vraket ble kjøpt av Govert Grindhaug på Karmøy, reparert
og satt i fart under navnet Termo. 1 1960 gikk det videre til Bulgaria.
SMpet med «R» i skorsteienen ex Rosenberg VI. Som navnet antyder,
tilhørte sMpet på 313 brt Rosenberg, Hun var bygget i 1918 som
minelegger Langen. Da det ble tatt ut av aktiv tjeneste, ble hun kjøpt
av Rosenberg i 1950 og ombygget til passasjerferje, eller «folkebåt»
på folkemunne, til bruk i transport av Rosenberg arbeiderne til- og
fra verftet. Rosenberg VI var i trafikk frem til 30. desember 1977, da
den siste broen som Mryttet Buøy sammen med fastlands Stavanger
ble åpnet.

* Magnus Torgersen var journalist i Stavanger Aftenblad fra 1947 til han gikk av
med pensjon i 1990. Han var en fremragende journalist med shipping- og lokal
stoff som sitt fagområde, Sent på 1950-tallet reiste han på de syv hav meclfølgende
Stavanger skip, og holdt avisens lesere informert med spennende reiseskildringer.
I 1981 utgav han boken «Fjordabådane», om lokalfarten på Ryfylke mellom 1855
frem til 1980. Magnus Torgersen døde i 1998 i en alder av 73 år.
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Mer om Juno

1961

Gunnar Aadne i Holmestrand kan fortelie mer
om utviklingen rundt dampskipet Juno som
ble hevet i Drammensfj orden i fjor.
Da skroget ved besiktigelse på land viste seg
å være så dårlig at Riksantikvaren frarådet
restaurering og går videre, sluttet vårt styre seg
til dette, men gikk inn for å ta vare på skipets
baug, anker, vinsj , ror og hovedmotor og gikk i
gang med dette i fjor høst etter at selve skroget
ble hugget opp i Drammen. Restaureringen av
baugen er på det nærmeste ferdig. Den skal
plasseres i havneområdet, men dette awenter
ny reguleringsplan.
Ildsjelene var skuffet over at prosjektet
måtte oppgis, men hadde penger igjen til
andre formål. Spranget var derfor ikke langt
til andre fartøyer, og etter å ha besiktiget flere
båter ble Sjøheimevernets SHVFosna akseptert
etter besiktigelse. Et aksjeselskap med 520.000
kr i kapital ble etablert og restbeløpet lånt i
bank, så med fiansieringen klar skjedde
ovcertagelse i Kristiansund 22. juli. Tre dager
senere kom Viken, som ble det nye navnet,
til sitt nye hjemsted og ble omgående satt inn
i fjordturer. Den er møtt med stor interesse
i en kystby som har vært uten egen fjordbåt
i 40 är.
Viken er bygget i 1969 ved Georg Eides
Sønner i Høylandsbygd, med ny MWM fra 1981
og ellers i meget god stand. Passasjersertifikat
for 30 passasjerer,

Skonnerten Sissi
Svar til Torsten Hagnéus, Göteborg (SKIPET
4/2001). 3-mast skonnert SISSI fikk følgende
historie under norsk flagg:
1917

Solgt til Skibs-A/S M/S Ellen (Sigurd
Brekke), Bergen.

1917

Motor innstallert: 2-takts 2-syl råolje-

1967
1968
1971
1973:
1980

911

Nytt maskineri, 2x 4-takts 6-syl diesel
gearet til akslen, 260 BHK. bygget av
Albin-Motor, Kristinehamn.
Ny motor, 2-takts 6-syl diesel, 450 BHK.
bygget av Wichmann Motorfabrikk A/L,
,
Rubbestadneset.
Overført til Angell Hopen A/S (Einar
Angell), Hopen/Svolvær.
Solgt til Arthur Benonisen Partrederi,
Kabelvåg/Svolvær.
Solgt til Harry Lauksund, Alsvåg/
Sortland.
Solgt til kjøper i Yesi-iysklaiid, med
tanke på å bygge om skipet til seilende
lystfartøy.

Kutter WILLIAM
0
Finnes i Norges Skibshste arene 1906-1919
° ,
, ,.
som William, signal KCVG. Listen oppgir ikke
,
’ °
, 0
rro ,,
navn/luemsted pa eier av baten (den var ikke
.
.
. .
'
I 1919 blir det innstallert motor (bygget
,„„ „ „
,
, , ,
,
1914) av J.& C.G. Bohnders mek. Verkstads
AB, Stockholm. 20 BHK. Samtidig får båten
nytt signal: MPFV.
(Norske myndigheter hadde på denne tid den
praksis at seilskip, som fikk motor, også
fikk nytt signal.)
1920-1923 er båten oppført i verket «Norges
Handelsflaate» som William /, eiet av
N. Hegdal, Egersund. Tonnasje 47 BRT. 36
NRT. Den utgår fra og med 1923. Videre
skjebne ukjent.
Kutter GUNNAR
Byggeåret er sannsynligvis 1903. Fra og
med 1906 er det mulig å finne henne som

Gwmar, elet av Thv. Meland, Skudeneshavn,
signal KBMV.
Motor innstallert 11915, råolj emotor bygget av
A Gl|lowsen
Kristiania. Samme är får htm
.
c
°
r
signalet MLJF, og finnes na som Foca, eiet av
,
0
Andr. Ingebrigtsen, HøvikÆristiania.
Motoren byttes ut i 1919 med en 100 BHK
råoljemotor, bygget av AB J.V. Svenssons
Motorfabrik, Stockholm.
Solgt 1919 til Alfred Sivertsen Partrederi,
Tromsø, fiskerimerke T-20-T.
Sank l4/5-1927iØstisen,etteråhablittskrudd
ned av isen mens Mten var j selfangst
Kutter BARBRO.
T ,
..
leg har siekket listen over merkepliktige
6 , c \
c 1
norske hskefartøyer i 1932, men hnner ikke
,
,<,
„
i
, ,
„
denne baten. Den kan være solgt mellom
inor.
0 ,
.
,
1930 og 1932, men sa lenge vi ikke vet det
norske navnet, bhr det umulig å sjekke hva
;
som skiedde med henne.
Per Alsaker

Bark Atlantic
Jeg har vært medlem av NSS siden nyttår og
setter særlig pris på bladet, seiv om jeg savner
mere om «Tall ships».
Min farfars far var skipper og medeier på
haxkenAtlantic av Kragerø. Han seilte henne i
7 år, bl.a. til Canada og Australia. 9- desember
1879 forlat han skuta «flytende på lasten» i
en ukjent posisjon i Biscaya-bukten, under en
seilas fra Viborg til Bordeaux,
Jeg har søkt etter detaljer fra havariet, bl.a.

Bark Atlantic av Kragerø

Omdøpt til Sissi, signal: MSPG.
motor, 92 BHK. bygget av A/BJ.V.
Svenssons Motorfabrik, Stockholm.
154 BRT. 105 NRT.
1924

Solgt til Olai Sletten, Bergen.

1931
1/1934

Solgt til N. Nilsen, Sæbøvik/Bergen.
Nytt signal: LHGV.

1935

Ny motor, 2-takts 2-syl råoljemotor,
120 BHK, bygget 1930 av J.&C.G.
Bolinders mek. Verkstads A/B,
Stockholm.

1937

Solgt til Erling Kulseth Partrederi,

1944

Tonnasjen nå 170 BRT. 109 NRT.

1953

Solgt til J. Angell & Sønner, Hopen/
Svolvær.

1961

Overført til Partrederiet Sissi Q- Angell
& Sønner) , Hopen/Svolvær.

Rognan/Bodø.

-

! A
-47- '-pyp
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Kriegsfisckutteme Bibben og Åkerøy liggende i Grimstad, fotografert av Carsten S Due
gjennom Kragerø Blad og Sjøfartsmuseet,
foreløpig uten hell. Microlilm av Kragerø
aviser fra 1879 finnes ikke.
Kan det tenkes at noen av medlemmene vet
noe om forliset, og kan supplere med flere
detaljer?
Øivind Ellingsen
Anthon Wallesvei 17 B
N-1337 Sandvika

Kriegsfischkutter
Jeg vedlegger bilde og noen data av de to
skipene som for tiden er hjemmehørende i
Grimstad.
Etter eiernes utsagn, skal det være et tredje
skip i fart et sted i landet, uten at det vites
hvor dette befinner seg. Takk for et flott blad,
og god sommer til dere alle entusiaster som
står bak det!
Vennlig hilsen fra
Carsten S. Due

På sørvestsiden av Hisøya vedArendal tigger dette vraket, se under Observasjoner side 7.
Hva er det, en skip eller en gammel lekter? Foto Kjell B Sønstabø

BIBBEN

under navnet SHV Munin. Tjenestegjorde

MRS

Opprinnelig TSD 2 Bjørnen, bygget på ukjent
sted i Sverige i 1942. I marinens tjeneste fra
krigens slutt til 1987. Solgt til Stiftelsen Agder
v/Birger Tjøstolvsen, Arendal. Senere solgt
til Evert Bjunes, Grimstad, og deretter til nåværende eier Kenneth Guttormsen, Grimstad,
som bruker den i turist- og dykkerfart.
Tjenestegjorde i sin tid først som minesveiper,
og deretter som transportskip i Trondheim, på
kysten og på Håkonsvern.

meSt Som °PP lænngsskip for Persone11 1
Marmen - Solgt til «Støtteforenmgen SHV
Munm>> ’ Harstad ’ 0§ senere U ’ an Hug0
Johansen» Harstad. Sist solgt i 2000 til Steinar
Larsen’ Gnmstad’ som bruker den Pnvat

I forbindelse med MRS-fotos i SKIPET 2/2002
side 30 kan j eg oppiyse at 4. bilde viser
MRS-konvoien som går nordover i trangeste
Lukksundet i Hordaland, mellom Tysnes og
fastlandet, på veg fra Hardanger til Bergen.
Fyrlykta på neset babord side. Den lave mørke

ÅKERØY

Storegut
Taubåten Storegut, bygget 1916, ble trolig
solgt umiddelbart etter overlevering til kjøpere
i Russland.
Jeg har ikke funnet noen informasjon om
båten. Kan det tenkes at noen av leserne sitter

tangen i bakgrunnen er Hjartnestangen ved
Nordtveitgrend. Fjella heilt i bakgrunnen er
Håvikmulen ved innløpet til Sævareidfjorden.
Like foran baugen til MRS går i dag Lukksund
bru.
Audun Lygre

Opprinnelig bygget i Göteborg, Sverige i 1943.
I marinens tjeneste fra krigens slutt til 1997

inne med opplysninger om Storegut?
Per Alsaker

52 00 Os
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sjøen og sank på meget kort tid, skipper og
en av mannskapet omkom, 4 ble reddet av
nærliggende båter. Den ligger på ca 130 m
dyp og ble vel en måned senere forsøkt hevet,
men seiv om utstyret skulle holde for dobbelt
vekt av båten sprang det av. Vanntrykket holdt
den sansynligvis fast mot sand/leirbunnen.
Det viste seg senere å bli problemer med
forsikringen for Skrolsvik og flere andre
fartøyer. Megleren hadde ikke ordnet
betalingen videre selv om det for Skrolsvik var
utstedet papirer som viste at den var forsi kret
videre i Lloyds, noe som ikke var tilfelle.
mvh Olav K. Westby
okwestby@world-onhne.no
PS Kan Forland i likhet medAndholmen vært
en av Nygaardsvold båtene?

Gamlefraktebåterförsvinner til utlandet, men noen kommer også tilbakepå sommervisitt. Loggeren
Ryvar har i sommer vært på tokt langs k)’sten og vist segfrem i nyfasong.
Båten stammerfra 1916, bygget i Hardinxveld som De Maasforfiskebåtrederi Rotterdam, ble senere
satt ifraktfart som Merwede V, Flevo I, Helga og Meta Buck,/ør den ble innkjøpt til Vedavågen og Norge
i 1955 som Svegninn. Den hørte til på Karmøy til 1973, da den havnet i Mosterhamn, To år senere
fikk den navnet Ryvar og har senere børt tilpå Onarheim på Tysnes og på Vcerlandet i Ytre Sogn, 1
1995 ble den velholdte båten solgt til Tyskland, hvor den er blitt rigget om til seilfartøy. Fotografert
i Bergen ijuli av Bernt Enes.

Tilleggsopplysninger
Jeg har noen tilleggsopplysninger til SKIPET
nr 1 2002-

Museet savner den gamle glødehodemotoren
som
l| iskiftet i 1967 for åha en
virkelig veteranfiskebåt. (Jeg har kopi av

FLÆNSEN (side 46) ex Sundbussen, (T 50
er oppført i tyske krigsskip 1814-1945 som
uferdig torpedobåt i 1945 på 106 m.) I
samme bokverk er Flænsen oppført som en
av de ukjente ex Fjordboote bygget i Arendal
1943 med alle senere navn til Bias Buy. (Bind
8/2 side 392)

registeringen)

JARLSBERG (side 40). I DAMP - Dampskipets
æra i Vestfold (side 192) er det et ganske likt
bilde av Jarlsberg som i Skipet. Fendrene er
hengt fikt opp, men styrehus er htt mindre og
brunmalt. Siden den ikke gikk til vanlig på
Larvik kan det være en festlig anledning siden
signalflaggene er oppe.
ROSLAGEN LNMH (side 48) Som Nidarø
kantretdenogsånordiGisundet 18 april 1969.
Den fløt med bunnen opp og ble tatt inn til
land og snudd på rett kjøl 21 april med taljer
fra land. Dekkslasten av tørrfisk var ødelagt,
men sildemelet i rommet var helt tørt og som
da det var lästet.
KJEIPNES LMQR (side 47) Den ble faktisk
kondemnert som fiskefartøy 3/12 1990 og
slettet i merkeregistret.
Den ble samme dato overført til Lenvik
Kommune som har den fortsatt og den er
meget godt vedhkeholdt.

FORLAND T-174-TD (side 37) Ser at denne
mangler i forlis 1958. Ble bygget i 1938 og
var L= 63,5
17,0 D=B,o fot. Motor pä 60
Hk. June Munktell.
I boken «Marinens fartøyer 1939-1945 og
deres skjebne» er den omtalt som rekvirert
fangst-fartøy 9/4-7/6-1940 (side 265).
Ble ombygget i 1949 og fikk innsatt en nyJune
Munktell på 100 Hk. Redere var brødrene
Waldemar, Toralf, Meier og Alf Pedersen,
Skulsfjord, Tromsøysund.
Forland forliste sør i Hinlopenstredet 19
juli 1958 kl 05,55 da den ble skrudd ned
av isen.
Mannskapet ble som nevnt i Skipet plukket opp
avAndholmen (1938) og “Rover” (1950) ved
Sørkappøya etter 25 døgn.
Jeg vet ikke om den ble forlenget ved om
byggingen i 1949, men i Fiskeriregistret 1950
er det ingen forandringer fra 1948 registert,
heller ikke motorskifte. Nu er ikke dette
uvanlig for det kan gä flere år før det blir
innmeldt til myndighetene.
SKROLSVIK LHNS (side 49) Den kantret og
sank under fiske med snurrevad 30/9-1992
kl 0715 4nm vest av Berlevåg. Snurrevaden
ble fast i bunnen og båten kom på tvert i

Peter - Kalkfjell
Jeg henvender mig til Dem i håb om at kunne
få hjælp i min søgen, efter oplysninger på et
gammelt dansk passagerskib, som er havnet
i Norge i 1952. Skibet det drejer sig om er
ms"Peter" P74, bygget til postbådsmten Born
holm-Christiansø i 1947 på Thurø.
11949 sælges "Peter" til Frederecia-Strib (Lil
lebælt) og her sejler skibet til det udchartres til
til en turistrute København-Bellevue.
I 1952 sælges Peter til Norge, til et selskab
som hedder Holmestrand, det er her jeg man
gler oplysninger om skibets historie i Norge.
Peter yar 55,00 fod lang, 19,75 brt og netto
6,00 nrt, passagercertifikat til 131.
Findes der eventuelt billeder af skibet i
norsk famnd,vil jeg gerne købe en kopi.
Jeg håber De kan hjælpe mig.
Svend E. Christensen
Fuglevænget 12
DK 8543 Hornslet
christensen_svend_erik@hotmail.com

Gunnar HAadne svarer:
Peter ble kjøpt av Christiania Portland Cement
AS og endret navn til Kalkfjell for transport av
arbeidere fra Holmestrand til kalksteinsbmd
det på Langøya. Da dette ble nedlagt omkring
1980 ble båten solgt til Oslo hvord en lå flere
år i Frognerkilen. Nå ligger den visstnok i
Røyken med nye eier.
Hvem vet mer om denne båten og hvem kan
hjelpe med et biide?
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Medlemsirj

tt

Nye medlemmer 01.06.2002 - 31.08.2002.
1697

Per Inge Drågen

-

6430 BUD

2039B
2040B

Bernt Tunge
Gunleik Sandland

Tungenes veien 167
Kvitura 71

4070 RANDABERG

Trond Larsen

Hetlevikåsen 53

2041B

Jarle Nerhus

5173 LODDEFJORD
5410 SAGVÅG

2042B

Bjøm Roar Kippersund

Kappelen 19
Heio

2043

Arnt-Inge Jacobsen

Postboks 216

8384 ANDENES

2044

Karstein Johansen

Finnsæterveien 23

9100 KVALØYSLETTA

2045

Bjarne Anne
Per Olaf Lia

Søregga 44
Parkveien 2
-

7224 MELHUS
6899 BALESTRAND

-

5549 RØVÆR

2038

2046 0
2047

5251 SØREIDGREND

5440 MOSTERHAMN

3120 TØNSBERG

2048 H

Hjalmar A. Karlsen
Tor Danielsen

2049 H

Knut Martin Næsse

Austmannaveien 17 G

5537 HAUGESUND

Dampskibsselskapet Oscar H AS

Postboks 354

4303 SANDNES

2050

Utmeldinger:
Dødsfall:
NL567
149 0

O.J.Wouters
Arne Harsund

Utrecht, Nederland
1406 SKI

1790 0

Kjell Robert Simonsen

0665 OSLO

Adresse-endringer:
1353 B
Aasen Chartering A/S

Serklau

5440 MOSTERHAMN

1578 0

DNY Region Norge AS, Avd.520 v/H.Thunes
Unni Harsund

Postboks 300

1322 HØVIK

Røsslyngveien 1

1406 SKI

Hans K. Hellestø

Parkvegen 4
Postboks 84
-

4340 BRYNE

-

5282 LONEVÅG

Dåvøy

149 0
583
389 H

Frank Holten

1898 B

Fred Hosøy

705 B
2024B

Tommy Kallekleiv
Ulf Karlsen

4297 SKUDENESHAVN
5970 BYRKNESØY

Fagemesveien 107

5336 TJELDSTØ
8514 NARVIK

1939 0

Øivind Kjelsberg
Larvik Museum

Nedre Fritzøegate 2

3264 LARVIK

1896B

Einar N. Lone

Nordnesgaten 35

5005 BERGEN

SE358

Donald MacFie
Odd Harald Njærheim
Harald Ramm

Victor Hillsvägen 8
Postboks I6l9

SE - 441 40 ALINGSÅS

1985

375

11210

Postboks 1371 Vika

0114 OSLO

Myggedalsplassen 6 A

SE - 666 32 BENGTSFOSS SVERIGE
6005 ÅLESUND

Kjell T. Sandberg

Kirkegata 47
Risset 5 Ulsteinvik

Arne Magnus Smørvik

Bastemyra 3

7520 HEGRA

SE 1997
1660

Torbjørn Rendalsvik
Stein A. Roald

228
1026
1085 H

SVERIGE

4093 STAVANGER

6064 AADDAL

Liarfjell 35

CA957

Asbjørn Sund
Svein Torske

4250 KOPERVIK

29 Condor Road

Bedford, NS B4A 3K9 CANADA

1149

Sigurd Øvrebø

ukjent adresse

Adresse endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide

(e-mail: leif.nordeide@c2i.net)
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Møteprogram
for høsten 2002

A

Østlandet
Møtene starter kl 1100 dersom intet annet er angitt
Lørdag 14. sept 2002

3

Drammens sjømannsforenlng

Lørdag 23. november 2002

M/S "INNVIK" Langbrygga Oslo

Lørdag 15. februar 2003

M/S "GLOMMEN" Fredrikstad

Lørdag 3. mai 2003

Årsmøte Hotell Maritim Tønsberg

Lørdag 13. sept 2003

KNM" ALTA" i Oslo

Haugarland
Sted; Stiftelsen Haugesjøen, Kortanes i Haugesund.
Avdelingen har regelmessige møter hver 1. tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august

Bergen
Sted: Norges Fiskerimuseum, Bontelabo
2. oktober kl 1900:
Hurtigruten, div videoer.
28. november Id 1900

Elektrikeren har gått fra borde
Den 20. juli kom budskapet om at medlem nummer 149 i NSS og

Fra rutefart til cruisefart. Gunnar Lepsøe fra CruiseSpesialisten
forteller om overgangen fra oversjøisk passasjerfart på 60-tallet
til moderne cruisefart.

styremedlem i NSS-Ø, Arne Harsund døde på Ski Sykehus. Han var
medlem hos oss siden 1980. Vi var klar over at han var syk, men

Vi møtes til en kopp kaffe med hyggelig båtprat før vi gåt over til kvelden program

beskjeden slo hardt uansett.
Arne var han som alltid hadde den største bagen med på møtene.
Den inneholdt som regel en perm eller flere fra samlingen hans.
En samling som ifølge ham seiv kanskje ikke var så fancy, men lett
å finne fram i. Det var det viktigste for ham. Etter eget ønske blir
denne samlingen nå gitt til NSS-Ø.
På møtene var han den engasjerte, men veloverveide deltakeren.
Arne var også fast deltaker på «Gutta på tur»- turene.
Arne Harsund er også historien om guttungen fra Nordland som
for rundt 50 år siden lå med farens kikkert i vinduskarmen og tegnet

Nordvest Skipshistorisk selskap, Ålesund
21. okt kl 1900
Omvisning Ulstein Verfts nye byggehall ved Haftor Hofseth
20. nov kl 1900
Skipsbygging i Korea ved Ludolf Strandvåg
Sted: Ålesund Skipperforening
12. des kl 1900
Julemiddag, maritimt foredrag ved Harald Grytten
Sted: Sunde Fergekai

båtene som passerte i leia utenfor. Holdet var langt, så langt at det
var vanskelig å se navnet på skipene.
Men tegningene var så gode at da de kom for dagen mange år

Kristiansund
Fast møtested Handelshuset Patrick Volckmar i Vågen

senere, kunne han gå inn i samlingen sin og finne navnene ved å
sammenligne tegningene mot bilder.

10. oktober kl 1900
Hvalfanger Southern Actor. Ehi;n Sæter forteller om denne eneste

I de siste årene har Arne gledet mange med sine artikler i Skipet.

gjenværende hvalbåt og viser video fra tok i Osloljorden.

Senest i forrige nummer portretterte han Saltens DS Hammerø
gjennom skipets alle faser. Men, vi i NSS var ikke de eneste som dro
nytte av Arne Harsunds kunnskaper og evner. Både Malerklubben i
Ski, minesveiperen Alta og menighetsrådet i Ski fikk sitt.
Fra familien fikk han i 50 årsgave en tur med hurtigruta. Senere
mente han at mannskapet lenge ville huske denne figuren som godt
innpakket mot vær og vind stod på båtdekket med videokameraet.
Under stort sett hele turen. Så sant det var filmlys. Videokamera
var blitt Ames medium

Vi føler med Ames familie, og lyser fred over hans minne.
Arne, du glemmes ikke.
For NSS-Ø
Harald Bjørkli

14. november kl 1900
Michael Krohn - grunnleggeren av BDS og BMV, et stort bidrag
öl Bergens sjøfarts og industrihistorie.
Per Utne forteller om mannen og historien.
12. desember kl 1900
Om Trålerprosjeket som er i gang for å dokumentere
Kristiansunds trålerhistorie.
Alf Røsand forteller om prosjeket.

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse
og oppmerksomhet ved vår kjære Arnes
bortgang.
Unni, Carina og Heide
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Kil NT

Solstads nye Normand Mermaidfra Ulstein, påpasseligfotografert av AlfJ Kristiansen i Karmsundet 18. juni 2002

Norsk ordinært register 2002
M/S FINNMARKEN LLRY
04.04. 15690 brt.
M/S VIKINGARVEN LJTJK
11,02.
9 brt.
M/SSEATERN
LLWU
22.04. 11909 brt.
M/S SØRFOLD
LM
25.04.
1518 brt.
M/S VERITAS VANTAGE LLVO
26.04.
8186 brt.
M/S STRANDAFJORD LLVH
26.04.
224 brt.
M/S VINDAFJORD
LLVG
26.04.
224 brt.
M/S FJELIDUR
LEWB
03.05.
359 brt.
M/S FRØKEN IV
LLUG
10.05.
15 brt.
M/S TROLLFJORD LLVT
13.05. 16140 brt.
M/SMYLANA
LLOX
14.05.
- brt.
M/S NORMAND MERMAID LLPW
15.05.
5528 brt,
M/S ANDROMEDA LLXI
16.05.
125 brt.
M/S LADEJARL
LLVI
23.05.
491 brt.
M/S COLOR VIKING LITF
28.05 19763 brt.

- Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (292)
- Vikingarven AS, Stadsbygd/Trondheim
-ex norsk, ikke reg.før (B. 1996)
- Seatem AS c/o Christiania Eiendomsselskap AS (Goliat Sliipping AS), Oslo
-ex NIS-reg. SEATERN
- Silfaks Fiskebåtrederi AS,Havøysimd/Hammerfest F-555-M
-ASEidsvikSkipsbyggeri,Uskedalen (69) Skrog Northern Shipyard SA., Gdansk
- Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund
- Mjellem & Karlsen Verft AS, Bergen (155) Skrog v/ Stocznia Gdynia S.A., Gdynia
- Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund
- Oma Baatbyggerie AS, Stord (516)
- Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund
- Båtsenice Verft AS, Mandal (26)
- Fjelldur AS, Sæbøvik/Haugesimd (H-87-K)
-TjömvavetAß, Rönnäng (129) Skorg v/ Riga Ship Yard, Riga (036)
- Bjørn Lorentzen, Vestby/Hvitsten
-ex svensk reg. HERMIA (B.I969)
- Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
- Fosen mek. Verksteder AS, Rissa (72) Skrog v/ Landskronavarvet AB, Landskrona
-Jon Kopaas, Oslo
-ex britisk reg. MYLANA (B.2000)
- Solida KS, Skudeneshavn
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (261)
- Einar Gert Christoph von Hirsch, Stavanger
-ex Belize reg. ANDROMEDA (B. 1997)
- P/R Kystexpressen ANS (Fosen Trafikklag ASA), Trondheim
- Fjellstrand AS, Omastrand (1663)
- Color Line AS, Oslo/Sandefjord
-ex Bahamas reg. COLOR VIKING
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M/S NORTHERN CANYON LLWZ - Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund
05.06.
3707 bit - Havyard Leirvik AS, Leirvik (078) ovf.Bah.samme dato
M/S HENNEVGSVÆG LCWF
- P/R Ottar Olufsen ANS (Edmund Pedersen, Kleppstad), Henningsvær/Svolvær (N-4-V).
06.06.
151 bit. - Longva Mek. Verkted AS, Haugsbygda (29)
M/S MØREJARL
LEWD
-PaitrederietKystekspressenANS, Trondheim/Kiistiansimd
10.06.
489 bit. - Fjellstrand AS, Omastrand (1669)
M/S NORDIC H
LLXB
- Vinnes Skyssbåtservice AS, Fusa/Bergen
14.06.
69 bit -Båtutrustning Bømlo AS, Bømlo (2)
Lekter EIDE BARGE 32 LK6570 - Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Bergen
14.06.
4166 bit -ex finsk reg. (B. 1993)
Lekter EIDE BARGE 33 LK6571 - Eide Marine Servcies AS, Høylandsbygd/Bergen
14.06.
4166 bit. -ex finsk reg. (B. 1993)
M/F VOLDA
LLPN
- Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde
17.06.
1986 bit - Gdanska Stocznia Remontowa S.A., Gdansk (827)
M/S KOMPASS
LLXG
- Kristiansund Charterservice ANS, Kristiansund
21,06,
37 bit. -ex svensk reg. KOMPASS (B. 1976)
M/S FJORDLYS
LLVB
- Lysefjord KS (Rogaland Trafikkselskap AS), Stavanger (Kontr.v/L.Rødne & Sønner AS og RT Lokal AS)
21.06.
142 brt. - Oma Baatbyggeri AS, Stord (517)
M/S HERCULES
LIM
-Skip og Service AS, Spomdka/Halden
24.06.
28 bit. -ex dansk reg. HERCULES (B. 1966)
M/S NEW ZEALAND ENDEAVOUR LLIY - Servuc AS, Oslo
25.06.
Brt.
-ex GuemseyC.I. reg. NEW ZEALAND ENDEAVOUR (B.1993)
M/SACTIVEREY
IJLXD
- Skipsaksjeselskapet S.Ugelstad, Oslo (ovf.sd.Vanuatu)
28.06.
2150 brt. -SLMEK AS, Flekkefjord (106)
M/S CETUSLLYM
- Cetus AS, Vedavågen/Kopervik (R-94-K)
28.06.
599 brt. - Karmsund Maritime Service AS, Karmøy (24) Skog v/Western Ship Repair Yard, Klaipeda

Norsk internasjonalt skipsregister 2002
M/T BERGE VIK
LAUT5
- Igloo Sliipping AS (Bergesen DY Shipping AS), Oslo/Stavanger
09.04.
159534 bit, -ex Liberia reg. TTJUCA (B. 1987)
M/S CLARELAUI5
- K/S flare v/Kresten Hjelm Cliristensen (Hav Ship Management AS, Nesttim), Asaa/Oslo
11.04.
5617 brt. -ex Baliamas reg. CLARE ex NIS reg. CLARE.(B.1972)
M/S SKANDI RONA LAUL5
- Rona Maritime Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen
15.04. 3253 bit.
- Myklebust Verft AS, Gursken (31) Sevemav S.A., Romania (skrog)
M/SGEOSEA
LAUD5
-Geosea Shipping AS(Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen
19.04.
3206 bit. - Astilleros Gondan S.A., Figueras (4l6)
M/S SKANDI FOULA LAUM5
- Foula Maittime Limited (DOF Management AS, Storebø), London/Bergen
24.04.
3252 brt. - Fitjar mek. Verksted AS, Fitjar (17) SE “Shipbuilding Yard named after 6l Communards”, Ukraina (3002) (skog)
M/T MATTHEW
LAUW5
- Tractebel LNG Shipping North America LLC (Leif Høegh & Co. ASA), Boston/Oslo
26.04. 88919 brt. -ex Baliamas-reg, MATTHEW (B. 1979)
M/T AKLEJA
LAUU5
- Linnea Shipping AS (AHL Sliipping AS), Lysaker/Oslo
06.05.
7613 brt. -ex svensk reg. AKLEJA (B. 1975)
M/T OLMA
LAUX5
- K/S Sundbyliage do Alba Sliipping AS (Hav Ship Management AS, Nesttim), Ålborg/Bergen
07.05.
4270 brt. -ex svensk reg. RAMONA (B. 1974)
M/T DIFKO CHASER LAU05
- K/S Difko LXIV do Difko Administration A/S (Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysaker) ,Holstebro/Oslo
10.05. 43398 brt.
-ex DIS-reg. DIFKO CHASER (B. 1990)
M/S BALDER
LASX5
- TKlaveness Sliipping AS, Oslo
13.05. 30739 brt.
-Osliima Shipbuilding Co.Ltd., Oshima (10302)
M/S NORTHERN RESOLUTION LAVA5 - Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Bergen
16.05.
3117 brt. -ex Panama reg. GECO RESOLUTION (B.1982)
M/S NORMAND VESTER LLHT3 - Solstad Rederi AS (Solstad Shipping AS) ,Skudeneshavn
21.05.
3061 brt. -ex NOR-reg. NORMAND VESTER (B. 1998)
M/T NORTHSEA ANVIL LÄUQS - K/S Difko LXVII v/Difko Administration A/S (Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysaker) ,Holstebro/Oslo
29.05. 43398 bit. -ex DIS-reg. NORTHSEA ANVIL (B. 1990)
M/S SANCO CHASER LATV5
- Sanco Holding AS, Gjerdsvika/Ålesimd
31.05.
1346 bit. - Larsnes mek. Verksted AS, Larsnes (38) Sevemav S.A., Romania (N380008) (skog)
M/SMSCPARANA
LAUZ5
- Jaya-TDS Sliipping Limited (Jahre-Wallem AS), Port Loiiis/Sandefjord
04.06. 23761 bit.
-ex Mauritius reg. CIELO DI VALENCIA (B, 1987)
M/S HAVILA CHARMER LLPC3 - Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund
07.06.
1623 brt. -ex NOR-reg. HAVILA CHARMER (B. 1993)

SKIPET NR. 3 - 2002

45 —

Hurtigbåten Flying Viking
fra Fjellstrand ble registrert
i N1S 28. juni og utleid til
fart mellom Hamburg og
Helgoland. Båten har vært
ferdig en tid, slik den ble
fotografert i Omastrand
20. januar i år av OleJakob
Dingen. På land står en
standard 40m FlyingCat
byggetfor verftets egen
regning.

M/S BALBOA
LASZ5
10,06. 28718 bit
M/S BARKALD
LASY5
10.06. 28912 brt.

- T.Klaveness Shipping AS, Oslo
- Osliima Sliipbuilding Co.Ltd., Osliima (10296)
- T.Klaveness Shipping AS, Oslo
- Oshima Shipbuilding Co.Ltd, Osliima (10301)

M/S HAMLA REEL

- Havila Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund

UHV3

20.06.
M/S BATEEN
21.06.

- ex NOR-reg. HAVILA REEL (B. 1976)

LATA5

- Handymax IV Investment Inc. (Torvald Klaveness & Co. AS), Monrovia/Oslo

28712 brt.

M/S SPAR LUPUS
27.06.

3186 brt.

LAVDS
25982 bit

- Osliima Sliipbuilding Co.Inc., Nagasaki (10297)
- Spai’ Shipholding AS, Kokstad/Bergen
- ex Panama reg. GOLDEN ALOE (B. 1998)

M/S FLYING VIKING LAUG5

- Fjellstrand AS, Omastrand/Bergen

28.06.

- Fjellstrand AS, Omastrand (1661)

672 brt.

M/TBOW CHAIN

LASW5

28.06.

23190 brt.

- Nordic Leasing Limited (Odfjell ASA), Halifax/Bergen
- Kleven Florø .AS, Florø (143)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2002:
Lekter BAUGE (LM4619) (150/-/1960) - fra Folla Eiendom AS, Nordfold/Skien til Follalaks

M/S KYRRE (LGPK) (15/-/
(15/-/I925) -hai Einar G.Døsvig jr., Drøbak/Laivik til Henrik Sørensen,
Oslo/Landk.
Oslo/Larvik.

AS, Nordfold/Skien.

M/S LA
IA LOBA (LCJB) (44/-,
(44/71940) ex CHARDONERET - fø Roy Erling Jensen, Kristiansand til

M/S BELGEN (LETV) (48/-/1946) ex NYA VARVET - 76 - fra Slep og Fortøyning AS, Bergen/

Trond Øystein Thomassen, 1 Kristiansand.

Stavanger til Sørfold Skjell AS, Engan/Stavanger.
M/S BRUDANESI (LIMA) B. 1970 ex KROSSFJORD -01 ex SEDUIOUS -97 ex NYBO -79

M/S LADY SWAN (JXTV) (K
(16/71987) - HelgeroaSeilcharterANS, Hlegeroa, omdøpt til VENERA

- Dollsøy Trans AS, Sandshamn/Ålesund, ommålt fra 433 brt. til 409 brt.

og hjemsted endret fra Porsgrunn til Larvik.
M/S MARINAKO (LLU1) (83/71969) ex MARINA - Loman Fisk AS, Byrknesøy/Bergen - slettet

Florø/ Måløy til Lars Erik Andresen, Drammen/Måløy.

i merkeregisteret.
M/S MELLØS (LDXL) (45/71874) ex RUGGEN 4 - 98 ex MELLØS - 55 ex FRIER - 33 - fø

M/S EDELFISK (LNJZ) (155/168/1955/72/84/89) ex SUNDE JUNIOR - 73 ex NORRØNA

Transport og Slepetjeneste Or A/S, Sætte/ Oslo til Karl Johan Kårbø, Sagvåg/Oslo.

- 69 ex TRAFIK 3 - 63 ex ESPEDAL - 56 - fra Atlantic Prawn AS, Tromsø til Varangerfrakt AS,
BugøyneTTromsø. I juni omdøpt tilJARFJORD og hjemsted endret fra Tromsø til Kirkenes.

M/S MIDTHORDLAND (JXNN) (197/—/1947) - ex SUNRISE II - 94 ex ST. LUCY - 87 ex
MIDLAND -76 ex MARINA -76 ex MIDLAND -71 ex MIDTHORDLAND -71 - Det Midthordlandske

M/FFEDJEFfORD (LLPA) (2.232/—/2001) -fraBergenNordliordlandRutelagASA,Bergen
til HSD Sjø AS, Bergen.

Dampskibsselskab AS, endret adresse fø Bønes hl Os, hjemsted uforandret Bergen.
M/S MILENE (LHPC) (36/71985) ex MILENE V - 95 - Øyvin Halle, endret adresse fra

M/S DALØY (li.YQ) (24/-/1919/36) ex NORRØNA - 56 - fra Kystmuseet i Sogn og Fjordane,

M/S FJORD-KOS (LFLC) (96/-/1966) ex RØAR - 01 exJØA - 00 - Trygve Tønnessen, Tertnes/

Bergen/Oslo til Oslo.

Namsos, omdøpt til JØA.

M/S MØREJARL (LMQO) (277/71983) ex HJØRUNGAVÅG - 98 - Møre og Romsdal Fylkesbåtar,

M/S GRENDASUND (LHPR) (49/-/1950) - fra Partrederiet Odd Inge og Odd Viken ANS (Odd
Inge Viken), Romi Sandnessjøen til UlfWestgaard, Oslo/Sandnessjøen.

Molde, omdøpt til LAUPAREN og hjemsted endret fø Ålesund til Molde.
M/S NOBLE WHITE (LJZZ) (32/71999) - hai Østerås Bilsenter AS, Østerås/Oslo til Einar Tore

M/S HAVLYS II (LGHA) (48/-/1918) - fra Lars Kristian Bækkevold, Moss/Måløy til Ame
SandvÉ/Miland/Måløy.

Øvrebø, Stavanger/Oslo.
M/F NORDDALSFJORD (UZC) (159/71961) - fø Viking sjøfarm AS, Nordfold/ Ålesund hl

M/S HENNØY (LAUD) (50-/1989) ex SEÄ PRINCESS - 93 - fra Fylkesbaatane i Sogn og

Balder Sjøfarm AS, Nordfold/Ålesund.

Fjordane, Florø til Vestskyss AS, SLavanger, omdøpt til MANGELA og hjemsted endret fra Florø

M/S NORNEN (LGEQ) (32/71911) - fra Global Undevannservice (Frank B.Sandved),

til Stavanger.
M/S E MORO DI VENEZIA IX (LJ1M) (39A/1988) - fø Dico Marin AS, Oslo til Friva AS,
Grimstad/Oslo.

Haugesund/Molde til Haavard Christian Bakke og ØrnulfJohansen, Hakadal/Molde
Lekter ODIN (LM4618) (150/71960) - hai Folla eiendom AS, Nordfold/Skien til Follalaks

M/SJOTUNHEIM (LIAW) (1.962/1.700/1983) ex VIKING-96 ex STAR VIKING-92 -fø AS

M/S ROXO (LEWY) (99/71972) ex HAABRAND - 85 - Seløy Kystberedskap AS, Herøy, omdøpt
til NAUTILUS MAMMUT og hjemsted endret hai SLavanger til Sandnessjøen.

Møremtene, Ålesund til Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS, Molde/Ålesund.

AS, Nordfold/Skien.
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M/S RØTTINGØY SENIOR (LUS) (578/—71967/70/77) ex RØTTINGØY - 01 ex ÄRTUS

M/S CERES (LJBZ) (116/71937) ex STRÖMKARLEN AV TROLLHETTÄN - 98 ex VESTA - 96

- 91 ex OSVALDSON - 83 ex PERLON - 81 - fra Multinot AS, Måløy til Gardar AS, Bekkjarvik,
hjemsted endret fø Ålesund til Bergen.
Lekter SAPO (LK4477) (2.821/—/1953) - fø Jonassen & Østbø AS, Hundvåg/ Stavanger dl

- endret fø Ceres Shipping AS, Oslo til Ceres Shipping AS c/o Seilmakerfruens Kro AS, Lyngør,
hjmested endret fra Oslo hl Tvedestrand.
M/S CHAIN INSPECTOR (LDIV) (260/71976) ex ALU-TRANS - 98 ex BOKN - 93 - fra

Haugaland Shipping AS, Haugesund/Stavanger.

Chain Corporation International ASA, Avaldsnes/Haugesund til Chainco International AS,

M/S SHEIK (LDEV) (24/71949) - Toralv Langenes, adresse enå-e fø Kristiansand til Søgne/
Kristiansand og slettet i merkeregisteret.
M/S SHBRLEY (LNPU) (64/71948) - fø Stiftelsen Teie Ubåtstasjon, Tønsberg/ Farsund til

Haugesund.
M/S CHAIN SURVEYOR (LK3185) (314/71967) - ex FÄRJA 71/270 - 87 - samme som
CHAIN INSPECTOR.

Øyvind Tellefsen, Våle/Farsund.

M/S ENIGMA (LLEY) (29/71991) ex SARISSA - 00 - X-Yachts Norge AS, Oslo/ Kristiansand

Fl.dokkSLETTADOKKEN (10318) (—71945) - fø Sletta Båtbyggeri A/S, Mjosundet/Ålesund
til Sletta Eiendom AS, Mjosimdet/Ålesimd.

omdøpt til CALEX.
Lekter FESTUS (LM4301) (394/—/1967) ex SHELL N.69 - 71- fra Arnulf LOrsa AS, Oslo til

M/SSOLFfORD (LHHU) (549/788/1966/86) - føJørgensen Sjøtransport AS, Tysse til Eidsvaag

SEB Finans Norsk Avdeling av Utenlandsk Foretak, Oslo.

AS, Dyrvik, omdøpt til EIDSVAAG MARIN og hjemsted endret fø Bergen til Trondheim.

M/F FISKEBØL (LHTX) (409/71966) - fin Nordtrafikk Gruppen AS, Sortland til Arde Blue
AS, Stokmarknes/Sortland.

M/S SORTLAND (LAOJ) (563/—/1975) - AS Havfisk, Melbu - slettet i merkeregisteret.
M/S STORSAND10 (1FPF) (665/920/1960) ex ARNSTEIN -02 ex SLØVÅG -96 ex ARNSTEIN
- 95 ex AXEL SLF - 66 - fra Transport og Slepetjenester AS, Sætre/Ålesund til KarlJohan Kårbø,
Sagvåg/Ålesund.
M/S SØGNE (LJDB) (37/71935) -fø A/S Søgne, Vestre Sandøya/Tvedestrand til Lyngør

M/SFJORDCRUISE 1 (LNWE) (25/71970) ex TRUDE -fø Tomlv Haussen, Sjøvegan/Narvik
til Roald Martin Løkkeberg, Moss/Narvik I juni til Per Arne Harangen, Ski og hjemsted endret
fra Narvik til Fredrikstad.
M/S FRØKEN FRYD H (LJFB) (26/71981) ex TARA - 98 - fra Margot Humlen, Haugesund til

Båtselskap AS, Lyngør/Tvedestrand.

Yngve Andbo, Bergen/Haugesund, omdøpt til HUFSA.

M/S SYKLUS (LIQV) (716/—71992/97) ex SØRCON - 97 ex EEEÄN DUBH E - 95 - ex

M/S GAMLE HENNINGSVÆR (LJUP) (136/71938/49) ex HENNINGSVÆR - 02 ex GLOMMEN 4

SUN TRUCK - 94 - fra Shipcom AS, Førde/Florø til Paitrederiet Atløyfrakt DA (Frank Gjervik,
Naustdal), Askvoll/Florø.

- 49 - P/R Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen), Henningsvær/Svolvær, slettet i merkeregisteret.
M/S KONVALL (LKLS) (30/71939) - Bjørn Steinar Vik, adresse endret fra Bodø til Fjelldal,
hjemsted uforandret Svolvær.

LekterT.L.5 (LM4659) (127/71967) -føFemisSjøfarai AS, Nordfold/Oslo til BalderSjøfarm
AS, Nordfold/Oslo.

M/S LA REINA (LFYC) (149/71972) ex SUIAFJELL - 00 - fra Fjordlink AS, Gressvik/Fredrikstad

LekterT.P.l67 (LM4667) (150/71968) - fraJonassen & Østbø /VS, Hundvåg/Slden til Jakob
Hatteland Kjemi AS, Nedre Vats/Skien.

til Gunder Falck, Kråkerøy/Fredrikstad, omdøpt til FALKUNGEN.M/F LADY IINK (LLTP) (392/
127/1967/00) ex UNDÅS - 00 - samme som CHAIN INSPECTOR.

M/S TROLLTIND (LEDK) (519/800/1962) ex TANJA- 81 ex BJERKØSUND - 74 ex GAMEL

M/T LAKSSERVICE (LAQV) (49/71968) ex SHELLSERVICE - fra Torris Products Ltd. AS,

- 72 ex SIMLA - 70 ex HIPPO - 68 - Fjordglimt Invest AS, Måløy til Asker Transport Line AS,
Nesbni/Måløy.

Halsa/Oslo til Delfinar Holding AS, Bodø/Oslo.

M/S YITIN (LIDD) (310/370/1965/85/86) ex HELLE THOLSTRUP - 96 - Boston AS, Kopervik

Magnussen, Nordfold/ Bodø til Jan Skogli, Bodø.

omdøpt til SANDSTRAND.

M/FMELFJORD (LARM) (544/—/1971) -fø Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap ASA,
Narvik/Bodø til Norsk Boawikling og Aksjon AS, Bodø.

Mai 2002:

M/S MEKAL 1 (JXAS) (640/—/l973) ex FORTIES MOON - 86 - fra Leknes Sjøtransport Ole
M. Leknes, Haugesund til Neptun Reden AS, Oslo/Haugesund.

M/SACTANTUS (LFTT) (111/71930) ex DAVID - 75 - føJ K B Trans AS, Gressvik/Fredrikstad
til Hemne Kran & Maskin AS, Kyrksæterøra/Fredrikstad.
M/F BILTRAFIKK TRE (LLVP) (75/71953) - fra Nordtrafikk Gruppen AS, Sortland til
NordtrafikkAS, Sortland.
M/S BUCENTAUR (LMAF) (2.768/2.229/1983) - fø DSND Shipping AS, Grimstad/ Tønsberg
til Bucentaur Invest AS, Grimstad/Tønsberg.
M/S BULK NORD (LEJT) (444/850/1059//92) ex PER KNUT - 87 ex ASTOR - 75 ex
ÄDMIRALENGRACHT - 66 - føJ K B Trans AS, Gressvik/Tromsø til Verra-Grns AS, Hommelvik/
Tromsø, omdøpt til VERRAN I.

M/S MAGNUSSEN SENIOR (LFNS) (45/71913) ex BAMSEN - 85 ex LUDVIG - fra Jan Kåre

M/S MOAIII (LJLK) (34/71998) - fra Kjell Kristoffersen, Oslo til Frank Robert Remøy,
Leinøy/Oslo, omdøpt til SALACIA.
M/S MUNKHOLM (LIRQ) (18/71997) - fin Christiania Ferjedrift AS, Oslo til Frank Syvertsen,
Andabeløy/Oslo.
M/S NEDELV (LHNK) (31/71988) ex NOORDER BREEDTE - 96 - fø Kristoffer Ellefsen,
Fænik/Arendal til M/S Patricia AS, Arendal.
M/S NORVAKT (JXDV) (199/71959) ex MÅRØY - 80 - fra Partrederiet Mikkelsen Per G ANS

M/T BUNKER I (LLXO) (83/71973/00) ex MOBILBUNKER 6 - 88 - fra Bunker Oil AS, Ålesund

(Per Gumrar- Mikkelsen), Myre/Sortland til Norvakt AS, Myre/Sortland
M/S ODD-ERIK (JXAX) (317/71958/86) -fra Troms Fiskbåtrederi AS, Tromsø til KamaroAS,

til Notros Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Ålesund, omdøpt til REGENE

Måløy/Tromsø - slettet i merkeregisteret.
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Sandsugeren Vitin harfått nye
eierpå Karmøy og arvet det
gode navn Boston. Fotorgrafert
i Vedavågen 8. juni av AlfJ
Kristiansen
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Sartor, medfortid som
tråleren Vimy/ra 1936,
hengerfortsatt med i
standby/survey, nå omdøpt
til Stril Surveyor. Foto AlfJ
Kristiansen, oktober 1997.
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M/S PATRICIA (LAPN) (37/-/1964) - fm Kristoffer Ellefeen, Færvik/Arendal til M/S Patricia

MZSTAUMA(LCRM) (172/-/1954/56/95) ex TAURANGA -01 ex KLORINA -95 - fru Tauranga

AS, Arendal.

AS, Bømlo til Arto AS, Vandve, hjemsted endret fra Haugesund til Sandnessjøen.
M/S TINDEN (LHFP) (48/-/1994) - fra Nordtrufikk Gruppen AS, Sortland til Nordtrufikk
AS, Sortland.

M/F RENGA (LKI.W) (514/132/1973) ex TOMMA - 97 - fra fra Ofotens og Vesteraalens
Dampskibsselskap ASA, Narvik til Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Narvik.
M/S RENSMO (LHCJ) (47/-/1917) - Stig Cmickshank (endret repr. til Annika Maria Udo
Winther, Trondheim), Anre/Tromsø.

M/FTORGHATIEN (JXSG) (675/—/1987/92) - Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund,
omdøpt til TORGHATTEN H.

Lekter SAPOII (LK5191) (282/—/195 1) ex DH 18 -86 ex BUVIKA -55-fra] KB Trans AS,

M/S TOSENFJORD (LCJL) (32/-/1976) ex ØRTTND - 87 ex KINGEN - 83 - fra Vesterålen

Gressvik/ Fredrikstad til Verran-Gms AS, Hommelvik/Fredrikstad, omdøpt til VERRAN El.
M/S SAR CASTOR (LJLV) (430/—/l947/71/77/82/95/98) ex CASTOR TIDE - 98 ex HORNBECK
CASTOR - 96 ex SEABOARD CASTOR - 95 ex SARTOR - 90 ex SUET - 67 ex MARGAT - 59 - Team

Sjøambulanse Svein G. Johansen, Stokmarknes til Grøtavær Brygge AS, Grøtavær/Stokmarknes,
omdøpt til SKARVHAUSEN.

Møkster AS (Sartor Shipping AS, Steinsland), Stavanger omdøpt til STRILBRIS og hjemsted

M/STUFTEN (LGKO) (24/-/1946) - fra Bamble Jeger og Fiskeforening, Stathelle/ Ålesrmd til
Johrmy Fredriksen, Lørenskog/Ålesund.

endret fra Bergen til Stavanger. I juni ble (Driftselskap endret til Simon Møkster Shipping AS,

M/S VESLEGUT (LHNA) (173/224/1911) ex FRODE JUNIOR - 00 ex ELDE JUNIOR - 81 ex

Stavanger).
M/S SAR DELTA (LGOL) (482/200/1937/66/69/80/93) ex GRAMPIÄN OSPREY - 93 ex BLUE

ULLA-BRITH - 74 ex BOLGAGUTT - 72 ex VESLEGUT - 68 ex AIMRANTE GONI - 26 - fru Vslegut

SAFE-88 ex LEM SENIOR-81 ex POLARBRIS1-66 ex RAUVffl-48-Team Møkster AS, (Sartor

AS, Tromsø/Hamrnerfest til Willy Brodimann,Havøysund/Hammerfest.
M/S VESTLAND (LHEL) (1.023/1.388/1984) ex SEVALD - 95 ex BARBANE - 94 - fra

Shipping AS, Steinsland), Stavanger omdøpt til STRILFALK og hjemsted endret fru Bergen til

Fjordglimt Invest AS, Måløy til Kulahammeren AS, Deknepollen/Måløy. I juni til Vestland

Stavanger. I juni ble (Driftselskap endret til Simon Møkster Shipping AS, Stavanger).

Shipping AS, Måløy.

M/S SCUBA (LKIA) (54/-/1982) - fra Amundsen Shipping AS, Rubbestadneset/ Bergen til AS
Amundsen Diving, Rubbestadnesel/Bergen.

til Svein Peder Moldvær Vågnes, Langevåg/Kristiansand.

M/S VILHELM KRAG (LLEB) (54/-/2000) - fra Kristiansand Euro-Port Norway, Kristiansand

M/S SEAWAY COMMANDER (LJYP) (1.748/632/1967) ex NORTH SEA COMMANDER - 90
ex DRIVE PERFORMER - 88 ex ARCHLMEDES - 85 ex SWANEIIA - 82 - fra DSND Shipping AS,

Juni 2002:

Grimstad/Bergen til Bucentaur Invest /\S, Grimstad/Bergen.

M/S MUNKEN (LGNF) (215/-/1978) - Statens Vegvesen Møre og Romsdal, Molde, omdøpt til

M/SSILIUS (LHFE) (39/-/1994) - fra Kristiansand Euro-Port Norway, Kristiansand tQ Maritime

BASEN og hjemsted endret fru Trondheim til Molde.

Kurs Ola Fridtjof Lillebo (Ola Fritjof Lillebo) , Skien, omdøpt til PEER GYNT og hjemsted endret
fra Kristiansand til Skien.
M/S SKANDI HAV (LIIZ) (B.1983) - DOF Rederi AS, Storebø/Bergen, ommålt fra 4.249
brt. til 2.896 brt.

M/S BETTINA (LERZ) (27/-/1989) - fra Sellcom AS, Oslo til Christian Groeng og Eli Helene
Sjøholt Groeng, Oslo.
M/T BORGA (LEYH) (66.671/123.833/1992) ex MARIE KNUTSEN - 94 - Borga KS, Bergen
(Driftselskap: Vista Slrip Management AS), Bergen

M/S SKJÆRHALDEN (IM1) (86/-/1948) ex KRABBEN - 01 ex SKJÆRHALDEN - 86 - Morten

M/S DANIEL (LCQK) (32/-/1949) ex SJONAGUTT - 01 ex AULA - 83 ex NYLON - 53 - fru Cato

Vister, Greåker. Hjemsted endret fra Sarpsborg til Fredrikstad.

Nordahl Pettersen, Brevik/Mo til Jarle Erlingsen, Tønsberg/Mo.

M/S SKUDE (LDTX) (150/-/180/1955/56/87) ex FEDJETRÅL - 99 ex NAUSTHOLM

M/S KYSTSERVICE (LNJE) (45/-/1967) - fru Total Transport AS, Blomsterdalen/Tromsø til
EJohansen &SønnerAS, Brundasrmd/Tromsø.

- 97 ex SKÄRHOLM - 95 ex KONGSVÅG - 87 - Partrederiet Najaden ANS (Jostein Knutsvik),
Skudeneshavn/Haugesnnd - slettet i merkeregisteret.

M/T LISTA (LHLC) (17.751/27.892/1995) -MowinckelKysttanker AS, Bergen (Drfitselsskap:

M/S SOLBJØRG (LMXH) (29/-/1947) - fra Svein Måge Kyvik, Skånevik/Ålesrmd til Svein Anders
Maage, Skånevik/Ålesund.

Vista Slrip Management AS), Bergen.

M/S STRIL ODIN (LCQX) (1,154/1.469/1973) ex ODIN SAFE - 96 ex NAVLMER H - 90 ex

- 60 - fruiøyvenrforeningen Sæterjenta (Gefr Kåre Sanre), Førresfjorden, omdøpt til ANDRE
FORSØK og hjemsted endret fru Kristiansand til Haugesund.

MAERSK TACKLER - 89 - Team Atlantic AS, Steinsland, omdøpt til OCEAN SAFE og hjemsted
endret fra Stavanger til Bergen.
M/S STÅLVÄRD (JWVO) (453/630/1958/87/00) ex OSE MALEEN - 01 ex TRES-UNO - 98
ex ANN ELISABETH - 96 ex ELISABETH - 95 ex VANKO - 94 ex RINGHAV - 93 ex STÅLVARD
- 93 ex KANUTIA - 66 - fra Terje Hagen Bulk AS, Åsgårdstrand/Oslo til Lurøy Shipping AS,
Rognan/Oslo.

M/S MONA (LFBQ) (24/-/1953) ex ANN1E-BRITT - 96 ex TORSHOLM - 74 ex SÆTERJENTA

M/S MOSTEIN (LJXH) (286/—/l961/81/84/89) ex MÄLARÖ - 72 ex ARIZONA - 67 - fru P/R
Nordtun ANS (Bjarte Arve Nordtun), Bremnes/Kopervik til Nordtun Trål AS, Bremnes/Kopervik
og slettet i merkeregisteret.
M/S NATTEGAL (LKUM) (86/-/1942) - Nattegal ANS, Skien (Best.reder endret fru Steinar

M/S TALAVERA (LKAD) (31/-/????) - fra John Audun Hauge, Bergen til Johan Hilmarsen,

Jacobsen, Larvik til Erling Moen, Porsgrunn), hjemsted endret fra Kragerø til Porsgrunn.
M/S NILS HOLM (LAIZ) (457/—/1968/75) - fru Møgsterfjord I AS, Storebø/ Kristiansund til

Maursund, hjemsted endr-et fru Bergen til Trondheim.

Ole Holm Fiskebåtrederi (Ole Holm), Smøla/Kristiansund og slettet i merkeregisteret.
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M/S NO PROBLEM (UWN) (27/-/1990) - Frank Madsen, Søreidgrend, hjemsted endret fra

M/S SAGA TIDE (LAMV4) (29.235/47.029/1991) - fra .Albireo Maritima AS. (ErikStavseth),

Oslo til Bergen.
M/S NYE FOSEN-FJORD (LAJF) (92/-/1968) ex TUNSTAD - 95 ex PRESTØY - 84 - fra Fosen

Panama City/Oslo til Saga Shipholding (IOM) Limited (repr./drift: Erik Stavseth/Denholm

Fjord Cruise AS, Åljord/Trondheim til Maximus Nord DA, Bessaker/ Trondheim
M/SOMVEGTRE (JWQF) (126/-/1957) ex KVERNSUND -00 ex HARØYFJORD - 81 ex FURNES
- 76 ex MORSUND - 72 ex REUN - 66 - fra Norsk Skipsbmkt Tom Martin Sjuve (Tom Martin
Sjuve), Kiistiansimd/Haiigesund til Gunnar Forus, Stavanger/ Haugesund.
M/S SARTOR (LAZD) (644/400/1936/81/85/90) - ex NORTH-SEA SURVEYOR - 90 ex SEAWAY
PETREL - 85 ex VM - 82 ex D/S WHHMCHAELSEN - 57 - Team Møkster AS, Stavanger
(Diiftselskap endret fra: Sartor Shipping AS, Steinsland til Simon Møkster Shipping AS,
Stavanger), omdøpt til STRIL SURVEYOR og hjemsted endret fra Bergen til Stavanger.
M/S SENATOR (LNZX) (687(833/1967/85) ex MYRÅS - 96 ex KVIKSHOLM - 85 ex LADY
- 84 ex POLLEN - 83 ex PULPA - 81 ex CLOVER BRES - 74 ex SUGO - 74 ex CLOVER BRES - 72

Sliipping Norway AS), Douglas/Oslo.
M/S SAGA WAVE (LASW2) (29.235/47.062/1991) - fra Humming Maritime S.A., Panama
City/Oslo til Saga Shipholding (IOM) Limited, Douglas/Oslo (repr./ drift uforandret: Erik
Stavseth/Denholm Ship Management Norway AS, Oslo)
M/TSCARLETTRADER (LAMM5) (17.635/32389/1978) ex SCARLET STAR - 97 ex PARIATA
- 95 sjøsatt som MESSINIÄKI AKTIDA - fra Scarlet Trader ANS (Champion Tankers AS), Oslo/
Bergen til Champion Trader ANS (Arne Viste, Haukeland), Bergen
M/S SUNRANA (LAXR4) (3.663/5.662/1976) ex ARKLOW BEACH - 95 ex ATLANTIC FISHER
- 88 ex SANDGATE - 82 - fra Hansen-Tangens Rederi AS (EE.Hansen-Tangen), Flekkerøy/
Kristiansand til Sunrana AS, Kopervik.

- fra Mera AS c/o Einar- Edvardsen, Bømlo/Bergen til Synnøve Bøe, Uddevalla og Terje Bøe,

M/S TRANS FENNIA (LKQA3) (7.307/7.040/1982) - Euro - Trans Skips AS, Bergen, omdøpt
til BAITIC GUTDE.

Åkrehamn/Bergen.

M/S VERITAS VIKING I (UYV3) (7.886/6.000/1998) - samme som GEO SCANNER.

M/S SFURLEY (LNPU) (64/-/1948) - fr-a Øyvind Meisen, Våle/Farsund til Nonnami Scott
Bjørnstad, Strusshamn/Fai-simd.

M/S VERITAS VIKING II (LJQK3) (7.764/6000/1999) - samme som GEO SCANNER.

M/SSIGYN (JXKM) (741/870/1966/86) ex STABBENJUNIOR - 96 ex ASKITA - 94 ex HOHAND
- 86 ex LUNDEVAAG - 86 ex FROLAND - 76 ex TOBICLIPPER - 75 - fra Inland Sliips AS, Drammen

Mai 2002:

til Mjøsskip AS, Lena/Drammen.

M/S DEBORA (LAIB5) (2.331/3.228/1965) ex PORRINO - 90 ex ULL-NINA - 88 ex CONTI

M/S SONJA HELEN (LJYO) (1.888/1.055/1983) ex SONJA - 99 ex LESJA - 94 ex HSTUFELL

UBAN -83 ex CREMON -75 - Wave Crusier Limited, Gibraltar/Oslo. (drift forandr-et fra Simbay

-93 ex ESJA -92 - Partrederiet Skår Holding DA (Eivind Skår-), Torangsvåg - endret aåesse til
Os, hjemsted uforandret Bergen.
M/S STRÅLAU II (LIUN) (46/-/1951) - fra Steinsund Marine AS (Hallvard Steinsund),

Management AS, Bergen til M.Hannestad AS, Berg i Østfold).
M/SDSND SURVEYOR (JXHP3) (1.716/700/1986) ex SEAWAY SURVEYOR-00 ex NORTH SEA

Hardbakke/Egersund til Steinsund Marine (Hallstein Steinsund), Hardbakke/Egersund.
M/S SULA (3YAB) (149/-/1968) - fra Trollfjordcruise Yngve Larsen c/o Yngve Larsen, Svolvær

Vessel Company (Cayman) Limited c/o Caledonian Bank and Trust Limited (DSND Subsea AS,
Grimstad), Grand Cayman/Bergen.
M/S P & 0 NEDLLOYD PEMBA (LADD5) (5.998/7.835/1984) ex DEA BRØVIG - 99 ex
EMERATE STAR - 98 ex DEA BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97 ex EAGLE S1M - 95 ex VANELLUS

til Sigfred Sølsnes, Skåla, og hjemsted endret fra Svolvær til Ålesund.
Flytebr. UTSTIKKER “M” SOLVIK BÅTHAVN (LK3678) (—/—/1988) - fra Den Norske
Internasjonale Båt- og Motomtstilling Sjøen For, Oslo til Solvik Båtforening, Høvik/Oslo.
M/S VÆRNES (LLOU) (1.175/1.140/1982/88/92) ex WITH JUNIOR - 98 ex AUSTBORG - 88
- fra Værnes Shipping AS, Stjørdal til Sjøtransport Rotsund AS, Sørkjosen, omdøpt til SAFIR og
hjemsted endret fra Trondheim til Tromsø.
M/S ØYTANK (LDWV) (89/-/1966) ex NOROL 20 ex BP 20 - fra ANS Øytank Bunkeraerace
(Inge Bakken), Valderøy/Ålesimd til Steinar Inge Uggedal, Valderøy/Ålesund.

SURVEYOR -96 ex HAVSKJELL VIKING -91 - fr-a DSND Shipping AS, Oslo/ Bergen til Haliburton

- 89 ex SEAS PIATA - 87 ex VANELLUS - 87 ex EA CHALLENGE - 87 ex VANELLUS - 87 - Gerina
AS, Oslo/Farsund, omdøpt til DEA BRØVIG.
iM/SSEAHAWK (LACI5) (10.171/7.597/1975) ex DANA MINERVA - 97 ex HCHTELBERG - 95 ex
NORCLIFF - 93 ex HCHTELBERG - 92 ex SPIRIT OF DUBUN - 92 ex HCHTELBERG - 91 ex TOR
CALEDONIA sjøs.- Seahawk KS (Goliat Shipping AS), Oslo, omdøpt til CETAM VICTORIAE.
M/S TRI-SKY (LNXG3) (931/1.068/1965) ex TRANEVAAG - 91 ex TJAEREVAAG - 87 ex
MATHILDE - 85 - fra Farsund Bulk Line A/S, Farsund til Saltire Sliipping Limited (Lier Marine
Øystein Hansen), Windygates Pife/Farsund, omdøpt til NEVA-G.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2002:
M/S AASLAND (JXP03) (1.246/2.180/1069) ex MMTRANS - 86 ex BELL CAVAUER - 78
ex VALDES - 75 ex BELL CAVAUER - 74 ex VALDES - 73 sjøs. GEERTIEN BOS - fra Aasen
Transport AS, Mosterhamn/Haugesund til West-Trans Bulk AS (Storesund Marine Services
ANS), Karmsund/Haugesund,
M/S ATLANTIC CHALLENGER (LAHJ5) (7.320/3.372/90/98) ex ANNA - 97 ex EESTIRAND
B - 96 ex EESTIRAND - 92 - fra Atlantic Challenger AS, Kokstad/Bergen til Oceanteam Shipping
AS (Workships Contractors BV, Rotterdam), Bergen.
M/S CINCOBULK (LAEP5) (2.138/2.150/1982/95/99) exSTEINVANG - 99exMARPOLBAITIC
-95 ex ELDE RESCUEI -94 ex DARSS -91 - fra fra FB Invest AS (Vang Ship-management AS),
Greåker/Måløy til AUS Bulk AS (PB Andersen & Co.AS), Grimslad/Måløy.

Juni 2002:
M/T FOSNA (IAOR4) (52.157/96.314/1992) - Fosna KS (A/SJ.Ludwig Mowinckels Rederi),
Bergen. (Ny drift: Vista Ship Management AS, Bergen),
M/S GARDWIND (JXUU3) (1.900/1,522/1970) ex HEFERNBERG - 87 - Sauda Bulk AS,
Avaldsnes/Haugesund, omdøpt til WARDWEND.
M/THAVNOR(LAGS5) (902/1.188/1968) exMAGNI-97exMAGN-96exHELLEWONSILD
-81 - fra Norminol Trading KS (Nomrinol AS), Tromsø til Nomiinol Transport AS, Tromsø.
M/T MOLDA (LASJ4) (52.157/96.347/1994) - Mowinckel Shipping AS, Bergen (Ny åift: Vista
Ship Management AS, Bergen),
M/S NORTRANS (LNBL3) (278/—/1967/92/01) ex LEISUND - 01 ex HAVODD - 00 ex HAVFISK
97 ex LANGSUND - 92 - fra Norminol Trading KS, Tromsø til Norminol Transport AS, Tromsø.

M/S FASTE JARL (LMLD3) (1.800/1.600/1967/00) - fr-a Storfjord Sliipping AS, Oteren til
Christie Consultants Limited (repr.: Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Oslo, åift: Ice Reefers AS,
Florø), Road Town, omdøpt til ICE PRINCESS og hjemsted endret fra Tromsø til Florø. I juni
overtok Ice Reefers AS også som repr.).
M/S GEO SCANNER (IDFZ3) (1.001/6527/1965/81) ex ANKENES - 81 - endret fra Eidesvik
Survey AS til Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund.
M/S GEOBAY (LAHX5) (3.502/2.404/1978/99) ex SÄMNGUARD - 98 ex DAHLIA - 87 - Geobay
Shipping AS, Øvre Enik/Bergen (drift: Geoshipping AS).
M/SGEOFJORD (LADU5) (2.737/1.978/1984/97) ex WHALLEY SUPPORTER-97 ex NEFTEGAZ
7 - 96 - Geoljord Shipping AS, Øvre Enik/Bergen (Geoshipping AS).
M/S GEOGRAPH (JXPY3) (1.035/489/1972/90/96) ex SEA BEAM - 87 ex ANNE BRAVO - 85
- Geograph Shipping AS, Øvre Enik/Bergen (drift: Geoshipping AS).
M/S KVATROBULK (LAEQ5) (2.138/2.150/1983/95/99) ex SIAALVANG-99 ex MARPOL OMAN
-95exEEDERESCUEn-93exMONCHGUT-91 - fra FB Invest AS (VangSlripmanagementAS),

NOR - Slettet (utgått av registeret)
April 2002:
M/S BRENNHOLM (JXXX) (1.332/1.712/1988) ex TRØNDERBAS - 99 - Partrederiet
Brennholm ANS (Lars Einar Santorv), Hjellestad/Bergen (H-38-BN) - solgt til Island, omdøpt
til SVANUR, signal
M/T FJORDGLIMT (LJBG) (681/823/1970) ex FOSTRAUM - 90 - Fjord Tankers KS, Måløy
- overført til Panama, samme navn med signal HODI.
M/S FRØYVAAG (LFDE) (199/250/1912) ex KVEUVIK - 87 ex TRAM 7 - 65 ex D/S Partrederiet Brøåen Johansen ANS (Viggo Johansen), Kjøpsvik/Bergen - solgt til Tyskland
M/T HAUGTANK (LLKO) (274/281/1969/89) ex BP DIANA - 82 - Haugland Tankere AS,
Straume/Bergen - solgt til Senegal, omdøpt først til AUGTAN så til MARG L til Onyx Senegal S.Ä.,
Dakar, med signal 6WGF.

Greåker til AUS Bulk AS (PB Andersen & Co,AS), Grimstad, omdøpt til BUFJORD og hjemsted
endret fra Måløy til Grimstad.

M/S RØVÆRFJORD (LGZD) (99/-/1978) ex RØV/ERFJORD - 00 - Ole Bjarne Strønen,

M/SNORCLIFF (LAXE4) (8.407/6.266/1995) -exBRAVO-95 sjøs. CROWN UNK - Partrederiet
Norcliff Invest AS, Oslo. (endret best.reder fra Loki AS til Norclilf AS, Oslo).

Lekter SCANBARGE 1 (LK4037) (4.030/—/1977) - Scan Barge AS, Stavanger, solgt til
Finland

Lepsøy/Haugesund - solgt til Storbritannia
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M/SSTMTOS (LLMJ) (115/—/1954) -Tore David Henrik Stensen, Ballstad/ Svolvær-slettet

M/S NYHOLM (LHTY) (299/360/1953) ex IA MEER - 95 ex ELKON - 74 ex SWIFT - 69 -

26.04.2002 som opphugget.
M/S SULESKJÆR (LNZH) (415/—/l 968) ex SKARBØ VIKING - 93 ex BJØRNØY - 87 - Karsten

Partrederiet Nyholm DA (Georg Sigfred Nygård, Nedstrand), Haugesund - solgt til Comorene
M/S ODEVS RAVN (JWSK) (98/71957/??) ex REINCO - 92 ex INNHERREDSFERJA - 70 - viking

Pedersen Vedøy, Vedavågen/ Haugesund (R-12-K) - solgt til Nederland
M/S SÆVIKINGI (LHSK) (945/491/1985) ex SÆVIKING -01 ex MÄLINA K-95 - Sæviking

Cruise AS, Oslo - solgt til Bahamas

AS, Fosnavåg/Ålesund (M-14-HØ) - solgt til Russland

solgt til Thailand
M/S POLNES (IIYT) (293/—/1939) ex HOIMA - 98 ex TURSAS - 86 ex BA1HC - 39 -

M/S OFOTEN B (LAFO) (319/50/1988) ex OFOTEN - 97 - JKL-Shipping AS, Billingstad/Narvik

Bergholm AS c/o Merkantil-Tjenester AS, Stadlandet/Ålesund (SF-349-S) - slettet 05.06.2002
Mai 2002:
M/S BOA MAX (LCFU) (193/-/1953/77) ex MAX MAMMUT - 97 ex FOX - 73 ex ACHILLES - 72
- Taubåtkompaniet AS, Trondheim - solgt til Spania
M/S DRETT (LEKQ) (130/214/1916/70) ex WILHELMINA- 53 ex S/S - Partrederiet Drett ANS

som opphugget ved Fosen Gjenvinning AS.
M/S REMIFISK (LIPD) (284/—/1979) - Barentsfisk AS, Tromsø (T-411-T) - solgt til
Russland
M/S SALEEN II (LAEJ) (340/—/1988) ex SAUEN -97 - JKL-Shipping AS, Billingstad/Narvik

(Dag Vea), Vedavågen/Haugesund - solgt til Nederland
M/S FUGLENES (LGAT) (427/—/1975) exNY-HORIZONT - 97 ex HORJZONT - 77 - Røyrbuen

- solgt til Thailand
M/S SOLUNDØY (UMR) (265/300/1997) ex ØYSTRAND - 00 - Solund Brønnbåtsemce AS,

Havfiske AS, Selje/Älesimd (SF-330-S) - slettet 27.05.2002 som opphugget.

Krakliella/Florø - solgt til Irland.
M/S VESTLAND (LHEL) (1.023/1.388/1984) ex SEVAID - 95 ex BARBANZA - 94 - Vestland

M/SGERD-AMTA(3YHR) (23/-/1958) exJUNA-99-EidefiskASc/oHermodEide,Torsken/
Svolvær (T-70-TK) - slettet 31.05.2002 som forlist (Forliste 15.03.2001).
M/S MYREVÅG (LAIS) (58/71968) ex BØGUTTEN - 01 ex FLID - 99 ex SENJAVÆRING - 90

Shipping AS, Måløy - overført til Panama
M/S VIKINGSKIPET EMBLA (JXEI) (99/71959/98) ex BIITRAFIKK FEM - 98 - Viking Cruise

- Myre KystdiiftAS c/o Michael Lockert, Myre (N-153-HØ) - slettet 13.05.2002 som kondemnert
(Brant 30.11.2001).

AS, Oslo/Trorasø - solgt til Baliamas
M/S VAARBRIS (JWNK) (309/427/1963/68) ex BØRØY - 93 ex FALKVÅG - 91 ex SATELITT

M/S NOBBA (LÄRW) (265/—71961/72/84) ex SONTOR D-01 ex SONTOR -01 ex NÄUSTHOLM

- 87 ex SATELITH - 74 - Sten Hugo Sanden, Farsund/Bergen - solgt til Sankt Vincent og
Grenadinene

- 00 ex SALVØY - 98 ex TUMLAREN - 94 - Atlantic Seafish AS, Måløy/ Ålesund (SF-101-V) -slettet
27.05.2002 som opphugget.
M/S NORMAND VESTER (LLHT) (3.061/4.560/1998) - Solstad Rederi AS, Skudeneshavn
- overført til NIS, samme navn, signal LLHT3.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
Jimi 2002:
M/S ACTIVE REY (UXD) (2.150/—/2002) - Skipsaksjeselskapet S. Ugelstad, Oslo - nybygg

April 2002:
M/S ANTARES (JXFD3) (1.371/1.500/1969) ex GARDWILL - 91 ex AMAZONE - 86 ex BELE

overført samme dato til Vanuatu flagg med samme navn.
M/S BJERKA (LNSC) (70/71962) - Harald Hansen, Andenes/Stokmarknes (N-303-A) - slettet
21.06.2002 som forlist.

- 75 ex TOR IRELAND - 75 ex BELE - 73 - San Torini Shipping Limited (Sea Partner AS, Lysaker),

M/S EIDEJUNIOR (LLHS) (1.486/2.450/1978) ex URANM-00 ex ULSNIS-89-Eide Shipping
AS, Har stad, overført til Gibraltar

M/T BERGE STADT (LASD4) (160.467/306.951/1994) - Beigesen DY Shipping AS, Oslo/

M/S GEIR TOPSY (LKYD) (24/71954) - Partrederiet Geir Topsy DA (Sveimmg Nilsen og
Sveinung Gudmund Nilsen), Hidrasund/Flekkefjord (VA-76-F) - slettet 25.06,2002.
M/S HAVELA CHARMER (LLPC) (1,623/1.700/1993) ex TORBAS - 98 - Hovala Supply Ships
AS, Fosnavåg/Ålesund, overført til NIS, samme navn, signal ULPC3.
M/S HAVHA REEL (UHV) (955/3.186/3.083/1976/77/79/85/92/00) ex BOA REEL - 98 ex

Nassau/Bergen overført til Saint Vincent og Grenadiene flagg, omdøpt til MOLIY, signalJ9B2503,
til Santorini Shipping Ltd., Kingstown.
Stavanger overført til Kerguelen, samme navn, hjemsted Port Aux Francaise, signal FN|M.
M/T BJARKØY (IAGH5) (1.627/2.490/1997) - Rederiaktiebolaget Älvtank (repr.: Andersen
Legal ANS, Oslo, drift: Troms Fylkes Damoskibsselskap ASA, Tromsø), Donso/Tromsø - overført
til Sverige omdøpt til ÄLVTANK, hjemsted Donsö og signal SIRG.
M/S CINCOBULK (LAEP5) (2.138/2.150/1982/95/99) exSTEINVANG - 99 exMARPOLBALTIC
-95 ex EIDE RESCUEI -94 ex DARSS -91 - Aus Bulk AS (Vang Shipmanagement AS, Greåker),

HIGHLAND REEL - 95 ex TENDER CONTEST - 85 - Havil Supply Ships AS, Fosnavåg/Ålesund,
overført til NIS, samme navn, signal IIH3.

Grimstad/Måløy - solgt til Nederland
M/SGREENARCTIC (IAIM4) (1.181/2.730/1080) exSTENSTRAUM-93exSANCARLOS-91

M/S NORTHERN CANYON (LLWS) (3.707/—Jim) -Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund,
overført til Bahamas, samme navn, signal

ex STENSTRAUM - 90 ex HLSTRAUM - 85 - Gefa Invest AS, Bergen - overført til Bahamas
M/S KOTA MAKMUR (LASB4) (12.569/17.261/1985) ex SANTOS - 01 ex CONTSHIPITALY
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Bergesen dy ASA solgte gasstankeren Hawind til opphugging, men fant ut at kjøperne hadde solgt den videre tilfortsattfart. Waterweg Photos

- 90 ex FAIR EAGLE - 89 ex TORENIA - 88 ex BELGIAN SENATOR - 88 ex MAERSK BELLA - 87

M/S MARIA (IAWD2) (24.848/40.891/1984) ex CEDRELA - 89 ex DMTROS CRITICOS - 88

ex TORENIA - 87 ex VILLE D’AURORE - 87 ex TORENIA - 85 - Lodi Stream AS (Acomarit AS),
Oslo - overført til Sankt Vincent og Grenadinene
M/SPROBOBÄRO (LÄZE2) (31.255/48.062/1988) -KSASBaro (TorvaldKlaveness&Co.AS),

ex KEPBRAVE - 84 - Ugland Sliipping AS, Grimstad - solgt til Antigua og Barbuda, omdøpt til
XANADU til KG. m.s.”Xanadu”Schilfahrtsges.mbH &Co., (Hamburg)
M/T STAVANGER PRIDE (LAEZ4) (18.437/29.993/1982) ex fflUARD - 90 ex PETRAGEN

Oslo - solgt til Marshalløyene, omdøpt til PROBO PANDA til Probo Panda Sliipping SA. (Torvald
Klavenes & Co. AS), Majuro, signal V7DR7.

TWO - 88 -KS Stavanger Pride (Det Stavangerske Dampskibsselskab Sltipping AS), Stavanger
- solgt til Malta, omdøpt til PRIDE A Everett Maritime Ltd., Valletta, signal 9HHB7.

M/T RIVER STREAM (LAFJ2) (17.863/29.999/1973) ex IVER STREAM - 01 ex BRUSE JARL
-87 - Leusdon Company Ltd. (Tschudi &Eitzen Sliip Management AS, Lysaker), Monrovia/Larvik
- solgt til Liberia, videre til India for opph. Ank Alang 03.04.2002.
M/SSEAWAVE (IAGJ4) (1.223/2.020/1970) exAUDIA-90exAUCIA-85exALICIAD-75
ex ALICIA - 72 - Pricle Seaservice AS (Inter Marine Øystein Hansen, Farsund), Florø - solgt
til Hellas
M/S SOKNA (LARV2) (1.371/1.460/1970) ex BIRTE - 89 ex ARKTIS - 82 ex TOR TTMBER
- 75 ex ARKTIS - 72 - San Torini Sliipping Limited (Sea Partner AS, Lysaker), Nassau/Bergen
- overført til Saint Vincent og Grenadiene flagg, omdøpt til ULET, signal J9B2504, til Santorini
Shipping Ltd., Kingstown.
M/SVARGØY (LHGD3) (456/50/1994) - Finnmark Fylkesreden og Ruteselskap AS, FLunmeifest
- overført til Liberia, smame navn, signal A8A18, reg. Monrovia

Juni 2002:
M/T ALGARROBO (LAIF4) (90.747/149.864/1983) ex NORD ATLANTIC - 93 ex CAST ORCA
-84 - Stephanie Corporation (Jahre-Wallem AS), Monrovia/Sandeljord - solgt til Marshalløyene,
omdøpt til GROUPER til Prime Maritime Management, Majouro, signal V7DV4.
M/T BOW VIKING (LAGI2) (19.639/33.695/1981) ex MAURANGER - 90 sjøs. KAUPANGER
- Odljell Chemical Tankers AS (Odljell ASA), Bergen - solgt til Storbritannia
M/T GEVA (LAWX4) (17-958/31.501/1975) ex 1NA - 98 ex LADY INA - 97 ex SILVER HORN - 95
ex NYHORN - 91 - Venus KS (Acomarit AS, Oslo), Oslo/Bergen - solgt på tvangsalg for opph.,
omdøpt til GINA I av Panama, ank. Alang 12.06.2002 for opph.
M/S GREENICE (LADF5) (3-399/2.979/1985) exTTNGANES -93 ex SVANUR -88 - Green Ice
AS, Bergen - overført til Bahamas, samme navn, signal C6S04
M/T HAWIND (LÄKI4) (9-367/9.539/1976) ex DZMARI - 91 sjøs. ROBIN TRANSOCEANIC

Mai 2002:
M/T AINO (LALV4) (6.726/6.869/1977) ex NESTEFOX - 95 - Bayside Navigation Inc.
(C.H.Sørensen & Sønner AS/C.H.Sørensen Management AS,), Monrovia/Arendal - solgt til
opph. Ank. Alang 26.05.2002.
M/T CLIPPER GAS (LADK2) (9.351/11.835/1972) exJASMINE-88 ex VESTRI-86-P/R Clipper
Gas (Solvang ASA), Stavanger - solgt til Honduras dl Ruchi Shipping S.A., Panama ? For opph,
M/S CORÄLLI (LARN4) (2.397/3.733/1971) ex BREMER BANKEN - 97 ex CORALLI - 96 ex
CARINA - 93 ex HACKUN BLUE - 92 ex SKANDEN - 91 ex MARGRET - 84 ex MARGRET KNUPPEL
- 76 ex PINTO - 73 ex HANNES KNUPPEL - 73 - San Torini Shipping Limited (Sea Partner AS,
Lysaker), Nassau/Oslo - overført til Sankt Vincent og Grenadinene
M/S FOSSNES (LAW4) (11.542/16.880/1995) - Rega Shipping Ltd. (Jebsen Camers AS/Wilson
Ship Management AS), Nassau/Bergen - overført til Bahamas, omdøpt dl REGA Rega Shipping
Ltd., Nassau, signal C6SP2.
M/S GARDSEA (IAUY3) (1.937/2.550/1971) ex ILSE L - 89 ex HELLA - 87 ex GAZELLE - 82
- Sauda Bulk AS, Avaldsnes/Haugesund - solgt til USA, Transocean Adantic Inc., samme navn,
USA flagg.
M/S LANGEFOSS (LASE5) (6.354/9.861/2000) ex KEGOSTROV - 01 - Langefoss AS, Formel
Bergen - solgt til Panama, omdøpt til NICKOLAOS til Demal Shipping Co.S.A., Panama, signal
HOIN.

BI - KS Handygas (Bergesen D.Y. ASA), Oslo - solgt til Sankt Vincent og Grenadinene
M/TJAHRE POLLUX (JXJN3) (168.380/357.128/1978/86/88) ex POLLUX - 95 ex SAMNANGER
- 92 ex HAPPY ENTERPRISE - 88 ex T/T W. ENTERPRISE - 86 ex MND ENTERPRISE - 85 - KS
Pollux (JørgeJahre Shipping AS), Sandefjord - solgt til Xin Hui Shipping (Pte.) Ltd., Singapore,
omdøpt til TIAN SAN, signal S6NK9.
M/T SPIRIT (LANM2) (20.461/33-951/1974) ex LADYJANNICKE - 97 ex JANN1CKE - 94 ex
SKAN GRETE - 94 ex OSCO TONE - 90 ex OSCO SPIRIT - 88 sjøs. SAGA SPIRIT - Hector Sliipping
AS (T.Alendal Rederi AS), Haugesund - solgt til Gibraltar; ank. Alang 14.06.2002 for opph.
M/T STORVIKEN (LAPR5) (82.650/151.000) - Viken Cmde AS, Bergen - solgt til Bahamas
til Teekay Shipping (Canada) Ltd., Nassau, omdøpt til NORDIC SPIRIT
M/T STRIPE (LAOB2) (20.461/33-950/1974) ex LADY ELISABETH - 97 ex LADY BENEDIKTE
- 95 ex BENEDIKTE - 93 ex SKAN BENEDIKTE - 92 ex OSCO BENEDIKTE - 90 ex OSCO STRIPE
- 88 ex CARBO STRIPE - 75 - Hector Sliipping AS (Singa Sliip Management AS, Oslo/T.Aleiidal
Rederi AS), Haugesund/Oslo - solgt til Gibraltar-, til opphugging, ank. Alang 14.06.2002.
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M/S TOR KRISTIAN (LNMC) (49/71955) ex PER ROALD - 73 exJARO - 68

Kjøp og salg av fiskefartøyer
Ved LeifK. Nordeide

- fra Partr. Arne Hansen (Arne Hansen) , Nordvågen/Hammerfest til Brødrene
Hansen AS, Nordvågen/Hammerfest (F-86-NK).
M/S ØVRABEEN (LDIW) (182/122/1976/83) ex UAHOLM - 81 - fra Partr.

April 2002:
M/S BRØDRENE BOKN (LGTP) (40/-/1956) - fra Reinert Bokn, Fiimøy/
Stavanger til Reidar Bokn, Finnøy/Stavanger (R-26-F).
M/S HENNINGSVÆR (LJUP) (136/-/1938/49) ex GLOMMEN 4 - 49 - endret
fø Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen) til P/R Ottar Olufsen ANS (Ottar Olufsen),
Flenningsvær/Svolvær, omdøpt til GAMLE HENNINGSVØR (N-45-V). Ble i mai
slettet i merkeregisteret.
M/S HERLEN (lAJN) (288/-/1962/85/88/96) ex LØNNINGEN B - 01 ex

Øvrabuen Steinar og Tore Øvrebø (Lars Steinar Øvrebø), Bokn til Asbjørn
Selsbane AS, Lødingen, omdøpt til NORAGUTT og hjemsted endret fra
Haugesund ? (N-45-LN).
M/SØVRABØNES (LJBI) (290/—/1988/98) ex AMBASSADÖR -02 exVEENNA
- 93 - fra Adelante Fishing Company AS, Bokn/Haugesimd til Partrederiet
Øvrabøen Steinar og Tore Øvrebø ANS (Lars Steinar Øvrebø, Haugesund),
Bokn/FIaugesund omdøpt tilbake til AMBASSADÖR, (R-12-B).

LØNNINGEN - 98 ex SKIFJORDVÅG - 74 ex SKEFJORD - 73 ex LINDÖ - 70 - fra
Hurlatrål AS, Brattvåg/Ålesimd til Otterlei Fiskeriselskap AS, Fjørtoft/Ålesund

Mai 2002:

(M-2-H).

M/S BALDER-KV1TSØY (3YVT) (24/71961) ex BALDER - 74 - fø Lorentz

M/S LANGENES (LGWZ) (379/-/1978/85/93) ex BOLLAFTSK - 92 ex STIG

Olsen (OleM. Knutsen), Msøy/Stavanger tilSørbas AS, Ellingsøy/Stavanger

THORBJORN - 87 - fra AS Roaldnes, Valderøy/Harstad til AS Stig Magne,

(M-85-A).

Torsken/Harstad (T-55-TK).

M/S BENTIN (LAIL) (275/71968/75/79/85/96/97) ex HAVSET - 86 ex

M/S MERKUR (LJDP) (16/-/1939) - fra Partrederiet Merkur ANS (Per

BUSEN JUNIOR - 82 ex HORDAGUT - 79 - fra Paitrederiet Bentin ANS (Onar

Halvard Hansen), Svensby/Tromsø til Pettersen Fisk AS, Kjøllefjord/Tromsø

Gudmundsen), Yedavågen/Haugesund til Østervold Fiskeriselskap AS,

(N-63-SO).

Torangsvåg/Haugesund (H-170-AV).

M/S NYSTEIN (JXPU) (151/71968/80/96) - fra Trønderkari AS, Rørvik/

M/S BERLEVÅGFISK II (LEDH) (199/71976) exPOIARHAV-98exVAIANES

Namsos til Loman Fisk AS, Byrknesøy/Namsos (H-50-ML).

- 97 ex STORSKfÆR - 91 ex KIBERGVÆRINGEN - 86 ex MEHAMNFJORD - 85

M/S POLAR LADY (JWUR) (132/—/1958) ex POLARVAKT I - 98 ex

ex FURNES - 80 - fra Myre Havfiske AS, Myre/Vardø til Partrederiet Najaden

POLARVAKT - 97 ex QUEEN BANK - 84 ex RENØY - 76 - fra Rederi Odin AS,

ANS (Jostein Knutsvik), Skudeneshavn/Vardø (R-12-K).

Leknes/Vardø til Polar Lady AS, Neverdal/Vardø (N-72-ME).

M/S BRÅTEN (LCIS) (13/71936) - fra Bendik Larsen, Nord-Lenangen/Eromsø

M/SPRESTFJORD (JXNA) (1.659/—A9B7) -fø HolmøyAS, Myre/Sortland

til Bendik Nikolai Magne Bendiksen, Nord-Lenangen/Tromsø (T-226-L).

til Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-200-0).

M/S CETUS (UBC) (411/337/1985/98) ex VINGABORG - 96 - fra Cetus

M/S SAJANA (JXJK) (95/71960) ex CAIYPSO - 78 ex ROWENTA - 74 - fra

AS, Vedavågen/Kopervik til Nordtun Trål AS, Bremnes/Vedavågen, omdøpt

Partrederiet Sørlys ANS (Kjell Arvid Øglend), Egersund til Klippstein AS,

til MOSTEINJR(H-569-B).

Elnesvågen/Egersund (M-104-F).

M/S EGIL JUNIOR (LDUR) (208/113/1965/76/88/94/97) ex VEIDARI -95

M/S SJØMANN (LCGR) (311/—/1976/83/96) - fra Partrederiet Hatlevik

- fra Partrederiet Egil Junior Annfinn Berge ANS (Annfinn Berge), Mausund

ANS (Torbjørn Hatlevik), Espevær/Haugesimd til Sjømann Havfiske AS (Harry

til Nesefisk AS, Spangereid, omdøpt til NESEBUEN og hjemsted endret fra

Ytrøy), Urangsvåg/Haugesimd (H-20-B).

Trondheim til Mandal (ST-90-F)?.

M/S SKJONGHOLM (LJSY) (444/—/1999) - fra Båen AS, Barekstad til Knut

M/S FISKARVIK (LHAG) (250/71978/86) - ex THOR-ERUNG - 99 ex

Ellingvåg & Sønner AS, Averøy, omdøpt til RAVNFJORD, og hjemsted endret

JOHN ERIK - 91 - fra Rigu KS, Egersund til Ingrid AS, Egersund, omdøpt til

fra Florø til Kristiansund (SF-73-F).

ANKERFISK (R-27-ES).

M/S SYERDREPSON (LCNO) (175/71976/85/97/98) - fra Sverdrupson

M/S GJØSEND (JWOV) (218/147/1974) ex TØVEK - 99 ex NORDLENDING

Brygger AS (Birger Komeliussen), Skjervøy/Tromsø til Birger Komeliussen

- 95 ex ODDSTEIN - 77 ex POLAR - 74 - fra AS Roaldnes, Valderøy/Ålesund

(Birger KomeliusKomeliussen), Skjervøy/Tromsø (T-92-S).

til Bølingen AS, Straumsjøen/Ålesund (N-182-BØ).
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Vardsø Havfiskeselskaps traler
Kerak på slippen til Fosen
Gjenvinning i Stokksund ijuni
i år, fotografert av BåtFoto.
Dewedförsvinner enda en av
Stomk-tråleme.
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M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00 - fra Karaaro

M/S VESTKAPP (LGRD) (438/—/1978/88) - fra Brødrene Åndk Havfiske

AS c/o Karl Ame Holvik, Måløy/Ålesund til Troms Fiskebåtrederi AS, Tromsø/

AS, Stadlandet/Måløy til West Longline Group AS, Selje/Måløy (SF-50-S).

Ålesund (T-575-T).

M/S VIKAR 1 (LIWO) (1.138/—/1952/71/77) ex HARGUN - 99 ex

M/S M.TORE (JXCR) (80/-/1986) ex TRÆNFJORD - 99 ex JOHANNES MO

SOLVÅR - 89 ex TRØNDERBAS - 81 ex ENERN - 71 - fra KS Hargun (Jonny

- 91 - AS Grødjordbuen, Kvaløysletta/Melbu, omdøpt til GRØTFJORDBUEN

Garvdk), Lepsøy/Bergen til H.Østervold AS, Torangsvåg/Bergen og slettet i

(T-67-S).

merkeregisteret. Senere nytt fiskerimerke (H-150-AV).

M/S MOT JUNIOR (JXGR) (36/71959 ex VALKER - 80 - Ingar Harsvik,
endret adresse fra Saupstad til Trondheim, hjemsted uforandret Trondheim,

Juni 2002:

ommålt til 47 brt. (ST-19-T).

M/S ALF GULLVIK (JXGW) (71/71975/84) ex BRØDRENE DAHL - 95 ex

M/S NILS HOLM (LAIZ) (457/—/1968/75) - fra Ole Holm Fiskebårtederi

TEISTKLUB - 94 ex GRUNDVIG - 90 - fra Partrederiet Pettersen ANS (Kjell

c/o Ole Holm, Smøla/Kristiansimd til Møgsterijord I AS,Storebø/Kristiansund

Inge Pettersen), Myre/Molde til Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Molde (N

(H-252-AV

21-m).

M/S REMIFISK (LIPD) (284/—/1979) - fra Remifisk Havfiske AS,

M/S BERLEVÅGFISKIII (LGHI) (129/71977) ex SJØBAS -98 ex SANDNES

Senjahopen/ Tromsø til Barentfisk AS, Tromsø (T-411-T).

SENIOR - 98 ex HJELMSØY - 94 ex TRØNDERTRÅL - 85 ex SUIAHOLM - 81

M/S ROSKJÆR (LKJE) (24/71981) - fra Jermund Sørensen, Rebbenes/

- Sula Kystfiske AS (Kr.Keliven & Co.AS, Trondheim), Sula, omdøpt til SULØY

Tromsø til Partrederiet M/S Roskjær ANS (Ivar Johannes Sørensen),

SENIOR og hjemsted endret fra Vardø til Trondheim (ST-48-F).

Rebbenes/Tromsø (T-30-T).

M/S COMET (LILQ) (840/—/1996) - fra Norwegian Russian Fisliing

M/S SKÅRHOLM (LNBC) (24/71955) ex VARSUND SENIOR - 01 ex

Company AS, SenjaliopeivTromsø til Mefjordbas AS, Senjahopen/Tromsø

SPJÆRINGEN - 99 ex GEIR SOLHEIM - 90 ex SOLHEIM - 71 - fra Vidar Skår,

(T-150-BG).

Åkrehamn/Kopervik til Langåker og Medhaug ANS, Stol/Kopervik, omdøpt

M/S KORALNES (LHMY) (519/—/1987) ex STREMBINGUR - 95 ex

til LIV GRETE (R-48-K).

POLAR HARVESTER - 92 - fra Barentz Sea Products AS c/o Roaldnes AS,

M/S SLETIHOLMEN (LHXQ) (69/71996) - fra Lurøyveiding AS, Lurøy til

Valderøy/Harstad til Torsken Fiskeriselskap As c/o Roaldnes AS, Valderøy,

Øynes Fisk AS, Svolvær, omdøpt til ØYNES og hjemsted endret fra Sandnessjøen

Torsken/Harstad (T-9-TK).

til Svolvær (N-43-V).

M/S REMØY TIND (LNQA) (761/—/l948/67/74) ex REMØY VIKING - 00

M/S STOKKE SENIOR (LLNQ) (B.1988) ex BOGÖ - 01 - Stokke Senior

ex OLE NORDGÅRD - 98 ex PERO - 83 ex STAR V - 67 - fra Rederiet Fuglenes

AS (Sande Regnskapskontor AS), Larsnes/Ålesund, ommålt fra 179 til 172

AS, Tromsø til Remøy Sea Tind n AS, FosnavågTromsø (M-17-HØ).

brt. (M-12-S).

M/S SANDSØY (LGBC) (283/141/1977/81/94) ex HAUGE SENIOR - 98 ex

M/S SØRFOLD 2 (LAEI) (763/—/1950/65/73/79/85) ex SØRFOLD - 02

LEINEFISK - 88 - fra Sandshamn Havfiske AS, Sandshamn/Ålesund til Veidar

ex ESPEVÆR - 97 ex BØMMELØY - 71 ex THORBRIS - 65 - fra Silfaks

Havfiske AS, Godøy/Ålesund (M-81-G).

Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Ålesund til Møgsterljord I AS, Storebø/Ålesund

M/S SENJAVÆRING (LLKK) (159/71982) ex MORTEN LARSEN - 01 ex

(H-214-AV).

SENJAFJORD - 88 - fra Senjaværing AS, Botnhamn til Myrebuen AS, Myre,

M/S TOYA JR. (LIVC) (70/71997) - fra Bjørn Inge Hansen, Kopervik/

omdøpt til MYREBUEN og hjemsted endret fra Tromsø til Myre (N-169-0).

Haugesund til Soløy AS, Rainbergd laugesund (N-97-F), omdøpt til SOLØY

M/S SILVER (LIIJ) (291/71982/83/89) - fra Silver AS, Utsira/Haugesund til

JUNIOR.

Østervold Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Haugesimd (H-l 15-AV).

M/SVAREGG (LAOW) (1.806/90/1988) ex MØGSTERTRÅL - 99 ex TAMPEN

M/S SJØTUN (LNCK) (45/71974) ex NYSTART - 01 ex SKARSJØ - 98 ex

- 96 - fra KS Varegg c/o Vartdal Fiskeriselskap, Ålesimd til AS Ramoen, Vartdal/

ROY-HALVARD - 90 ex SOLHAUG JUNIOR ex 76 - fra Harry Arthur Pedersen,

Ålesund (M-ll-VD). Deretter c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund.

Rebbenes/Vardø til Harald Hansen, Andenes/Vardø (N-217-A).

M/S VENØYSUND (LDHJ) (330/71967/76/81) ex SELJEVÆR - 98 ex

M/S STIG MAGNE (JWRR) (283/71974/93) - fra AS Stig Magne, Torsken/

MÅLØYFISK - 95 ex KRISTBJØRG - 76 ex GUDRUN JONSDOTTIR - 73 ex

Harstad til Barentz Sea Products AS, Gryllefjord/Harstad (T-7-TK).

JUUUS GEIRMUNDSSON - 72 - fra Finnøy Havfiske AS, Harøy/Trondheim til

M/S TRONDSKJÆRII (LJKV) (49/71966) ex TRONDSKJÆR -98 - fraTrond

Stattgutt AS, Stadlandet/Trondheim (H-163-B).

skjær AS, Fjordgar/Tromsø til Risholm AS, Svolvær/Tromsø (N-240-V).
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Historisk møte mellom nye Trollfjord og Andrea, gamle Harald Jarl i Ålesund 15.august, fotografert av Tor Arne Aasen

I

Avblåst fusjon
Forslaget om og slå sammen TFDS og OVDS til NNDS ble avlyst på møter
i begge selskaper på forsommeren. Dermed fortsetter begge selskaper
som før.
Tradisjonen tro ble Hurtigrutas dag arrangert i Rørvik torsdag 29-juli om
kvelden. Finnmarken var på sør og ankom og avgikk i rute. Nordgående
Midnatsol var forsinket grunnet maskintrøbbel og ankom Rørvik noe
etter ruteplanen.
Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS)
Søndag 28.juli kl. 11.30 ankom Finnmarken til Bergen direkte fra
Ålesund. Skipet hadde sløyfet Torvik,Måløy og Florø på syd for og få noen
ekstra timer kailigge i forbindelse med nødvendige maskinarbeider. Hun
avgikk i rute på nordgående igjen.
21.oktober går Finnmarken for første gang til Narvik. Skipet blir tatt
ut i Harstad på sydgående seiling og går direkte til Narvik kl. 13.00.
Dvs. at anløpene i Risøyhamn, Sortland og Stokmarknes blir kansellert
denne dagen, I Narvik blir skipet liggende i fire timer før hun seller
videre til Svolvær og Bodø hvor ruten taes opp igjen. Stamsund på syd
blir kansellert.
Lofoten ble tatt ut av rute 2.februar og gikk samme kveld videre til
Brattvåg Verft. Tirsdag 23.april ble hun flyttet til Fiskerstrand Verft.
Det var bestemt at skipet skulle settes inn i Hurtigruten fra Bergen 25.
september, men i pressemelding 13. september ble dette kansellert.
Fremtiden for skipet er derved høyst usikker.

Tradisjonen tro, for 3. år på rad arrangerer OVDS julebordsturer fra/til
Narvik. Sørgående Nordkapp avbryter seilasen i Harstad 22.november
og seiler derfrå til Narvik og videre til Bodø og sørover etter ruta til
Rørvik hvor passasjerene bytter skip. Nordgående Richard With seiler
så nordover etter rute til Bodø og deretter til Narvik sent om kvelden
søndag 24.november. Nordgående gjennopptar så ruta si igjen i Harstad
mandag 25.november,
Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS)
TFDS har nok et hurtigmteskip i ordre ved Fosen Mek. for levering
15.mars 2003. Hun får navnet Midnatsol og skal erstatte mellom
generasjonskipet med samme navn. Skroget som ble bygget i Landskrona
var på plass i Rissa i begynnelsen av juni.
HaraldJarl ankom Frengen Verft i Rissa onsdag 31 .oktober 2001. Nå er
skipet solgt til Elegant Cruiseline i Washington. Skipet ble slettet i NOR
31.07.02 . Hun har nå fått msvrA Andrea med hjemmehavn Monrovia
(Liberia-registrert). Den gamle dama forlot Frengen torsdag 15.august
kl. 04.50 og stoppet i Ålesund samme ettermiddag fra ca 1610 - ca 1900
før kursen ble satt sørover til Uddevalla med ankomst dit på morgenen
lørdag ly.august. Planen er at skipet skal bygges en del om og neste
sommer 4,juli fra St.Petersburg skal skipets andre jomfrucruise gå fra
St.Petersburg til Nordkapp.
Også i sommer har Nordstjernen gått i sommerrute på Svalbard.
Også sommeren 2003 er det planlagt cruisefart med utseiling fra
Longyearbyen.
Nordstjernen ble avløst 18. mai i Bergen av Trollfjord etter at hun
nok en gang hadde fullført avløserfarten i hurtigruta. Samme kveld bar
det til Fiskerstrand Verft for oppgradering til sommeren. Tirsdag 11 .juni
kl. 17.30 kunne gammeldama forlate verkstedet og seilte nordover til
Harstad / Tromsø klar for sommerfarten. På verkstedet hadde hun fått
to nye hjelpemotorer og akterdekket var blitt pusset opp bl.a.
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«Nordnorge» på utenlandstokt
Hurtigmtcskipet Afø/rf/rø/ge blir tatt ut av rute 25. september i Bergen og blir
satt inn igjen i Hmtigraten 1. april 2003. Hun blir borte i 6 mnd., og skal først en
tur fra Bergen 30.september og sørover til Belgia, Frankrike, Spania, Portugal,
Marokko, Madeira og Kanariøyene. Hun ankommer Las Palmas 15.oktober og
etter et kort opphold der krysser skipetAtlanterhavet ulen passasjerer for og seile
over til Chile og Antarktis som blir rammen rundt seilasen hennes fra november
2002-februar 2003.
Programmet er i korte trekk slik
I Porto og Las Palmas er det satt opp charterfly for reise til/fra skipet.
TUR 1A
Bergen
Kristiansand
Zeebriigge
Cherbourg
LaRochelle
LaCoruna
Porto
TUR 2 A
Porto
Lisboa
Casablanca
Funchal
Las Palmas

Avgang:
Ankomst:
Avgang:
Ankomst:
Avgang:
Ankomst:
Avgang:
Ankomst:
Avgang:
Ankomst:
Avgang:
Ankomst:

mandag 30.09, kl 23.00
fedag 01.10, kl 14.30
fedag 01.10, kl 20.00
torsdag 03.10, kl 06.00
torsdag 03.10, kl 15.00
fredag 04.10, kl 07.00
fredag 04.10, kl 20.00
søndag 06.10, kl 01.00
mandag 07.10, kl 06.00
fedag 08.10, kl 07.00
fedag 08.10, kl 19.00
onsdag 09.10, kl 08.00

Avgang:
torsdag 10.10, kl 19.00
Ankomst: fredag 11.10, kl 08.30
Avgang:
fredag 11.10, kl 13-30
Ankomst: lørdag 12.10, kl 12.00
Avgang:
lørdag 12.10, kl 19-00
Ankomst: mandag 14.10, kl 06.00
Avgang:
mandag 14.10, kl 18.00
Ankomst: fedag 15.10, kl 14.00

Første avreise fra Norge med fly blir 6. november til Buenos Aires og videre til
UshuaiaiArgentina hvor en gårombord i Nordnorge. Såfølgeret 16-dagers cruise
til Antarktis og Chile før første tur ender i Santiago. Siste utreise fra Norge blir
12iebmar med flytil Santiago. Derfrå legger skipet ut på siste cruiset som ender
opp i Ushuaiai månedskftet febmar/mars neste år. Deretter seiler skipettomt den
lange veien tilbake til Norge for og være klar igjen til hurtignitefart i april.
Sldpets seilas i Chile og Antarktis er beskrevet slik for østlig rute, fra Santiago.
Med utgangspunkt i Buenos Aires blir innholdet nøyaktig det samme, men i
motsatt rekkefølge:

Dag 1.

Du flyr fra Norge med rutefly til Santiago. Etter åha blitt møtt
på flyplassen og kjørt til ditt 4-stjemers hotell blir det
overnatting og sightseeing,før du flyr videre til havnebyen
Puerto Montt (ca. 1,5 1) hvor MS Nordnorge venter.
Dag 2.
Santiago - Puerto Montt (fly)
Puerto Montt markerer starten på fjordområdet i Chile,
inngangen til Patagonia. I Porto Montt skal vi gå om bord i
Nordnorge, vårt hjem de neste 14 dagene.
Dag 3.
Chiloé /Castro
Om morgen vil skipet ankomme Castro på øyen Chiloé. Her
har tiden stått stille og vi opplevler Spania slik det var for
100 år siden. Du tilbringer 7 tirner på denne mystiske og
“spanske” øyen før avgang om ettermiddagen.
Dag 4.
Snakk om motsetninger fra den ene dagen til den andre! I
løpet av natten har vi seilt til havnebyen Puerto Chacabuco.
du skal på utflukt til «landet bak», gjennom et nydelig
Landskap til den helt moderne byen Coilhaique.
Dag 5.
Gjennom sund og fjorder ien fantastisk natur før vi legger
til kai i Puerto Edeen. Byen kan kun nåes med båt.
Dag 6.
Det sagnomsuste Magellanstredet som overflødiggjorde
Rmen rundt Kapp Horn og som ble så viktig for handelen
mellom Vest-Amerika og Europa. Og som ikke det var nok,
flere fantastiske Ijorder, dramatiske fjell og isbreer.
Dag 7.
Pimta Arenas. Ta en tur til «pampasen» med besøk på en av
de store sauefarmene. Gode shoppingmuligheter i denne
«tax-free»-byen.
Dag 8.
Beagle Channel/ Kapp Hom. Demte dagen seiler vi igjennom
trange stmd mellom høye fjeU og inn i Beagle Channel. Kapp
Hom er siste utpost mot syd og ligger nesten på 56 grader
syd. Herfrå og til vi kommer til den Antarktiske halvøy er
det ca 800 kilometer eller ca 35 timers seilas. Nordnorge
har stabilisatorer og vi har tid nok til å kunne gjøre overfarten
så behagelig som mulig i en av verdens tøffeste farvann,
Drake Passage.
Dag 9/10. I sjøen. På ettermiddagen/ kvelden den 11 .dagen,
ankommer vi Antarktis.
Dag 11/12/13/14. I Antarktis, det hvite kontinent, er nesten på størrelse
med Nord-Amerika. Været, is og andre lokale forhold vil være
avgjørende hva vi vil kunne oppleve i området.
Dag 15. I sjøen
Dag 16. Ushuaia - Buenos Aires
Vi ankommer Ushuaia på formiddagen den l6.dagen.
Transfer til flyplass og fly (ca. 3,51) nordover til Buenos Aires.
Her venter transport inn til byen der kvelden står til egen
disposisjon. Spør oss gjeme om en eller flere ekstra
ovemattinger i Buenos Aires, det anbefales!
Dag 17. Buenos Aires. Vårt program avsluttes med sightseeing og
transfer til flyplassen for transport hjem.
Dagl8. Flyankomst Norge

iM
Color Line

Fjord-Line

Sandejjord ligger fortsatt i opplag i Drammen. Hun ble solgt 01.02.2001 til
Los Cipreses SA i Uruguay. Samme selskap hai’ tidligere eid hurtigferja A/Mz
AnaL. Den nye eieren har ikke hentet skuta ennå.
28. mai ble Color Viking overført fra Bahamas-flagg til Norsk flagg. Dermed
seiler alle åtte skipene som Color Line eier under norsk flagg.

Fjord-Line har leid roro-skipet Seahawk av Oslo (Goliat Shipping) fra
16. august for ekstraturer mellom Bergen og Hanstholm. Hun seiler
fra Bergen 3 dager pr.uke. Seahaivk seiler på Bergen store deler av
september før hun gir seg.
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Nye Fjordlys på veg til Stavanger
28. juni
Foto: Lars Helge Isdahl
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Bastø-Fosen AS
Leieferja Sogn fortsetter foreløpig frem til 1.februar 2003 mellom
Moss-Horten.
BF har hatt en del driftsforstyrrelser på både Bastø I, Bastø II og
leieferja Sogn i løpet av juni og juli. I løpet av 14 dager var alle tre ute
av drift. Dette har medført kun to ferjer mellom Moss-Horten. Drifts
forstyrrelsene har hatt som årsak mindre tekniske problemer.
Flekkefjord D/S
Hidrasund II som ble avløst av Hidraferja ligger nå i opplag i
Flekkefjord.
L. Rødne & Sønner, Stavanger
Rødne har fått overlevert ny hurtigbål Rygerdoktoren fra Brødrene Aa
i Hyen. Dette skjedde i slutten av juli og båten skal være legeskyssbåt
i Ryfylke med base på Judaberg. Nybåten ankom Sjernarøy torsdag
25.august om kvelden etter ferden rett fra byggeverkstedet.
Rogaland Trafikkselskap/L Rødne & Sønner
Kombibåten Fjordlys ble satt i rute søndag 23-juni om kvelden på
Lysefjorden. Hun ble døpt i Stavanger lørdag 22.juni.
Rogaland Trafikkselskap (RT)
RT har bestilt ny hurtigferje hos Fjellstrand AS for levering i april 2003.
Ferja skal gå i rute mellom Tau og Stavanger.

Gamle veteraner i opplag, Halsnøy og
Skånevik i V Vinnesväg 2J. juli
Foto: Lars Helge Isdahl
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Fra 5.august om kvelden ble sambandet Mekjarvik - Skudeneshavn
stengt pga. tekniske vansker med Fjordveien. Det ble satt inn hurtigbåt i
ferjeruta. Mellom Mekjarvik - Kvitsøy ble Kvitsøy satt inn. Fredag 9-august
kl. 16.45 var Fjordveien tilbake i rute fra Mekjarvik.
Torghatten Trafikkselskap (TFS) hurtigbåtruter i Rogaland
Vindajjord og Strandajjord ha gått i rute i Ryfylke en del måneder nå.
Søndag 26. mai gikk Vindajjord vanlig rute fra Stavanger kl. 12.00
til Sandeid. Ved avgang Sandeid kl. 14.30 fikk båten vansker med et
brennstoffrør på bb maskin. Med en motor innkoplet gikk ferden med
redusert fart utover fjorden til Vikedal. Båten fortsatte til Nedstrand med
delvis redusert / full fart og ankom dit omlag 16.00 der passasjerene
ble overført til Rygeraa som tok dem til Stavanger.
Lyseekspress ble innleid til og frakte passasjerene fra Eik,Hdgøysund
til Stavanger. Ettermiddagsturen kl. 17.00 fra Stavanger ble utført av
Clipper.
Vindajjord fortsatte fra Nedstrand med redusert fart og ankom
Stavanger omlag kl. 19-35. Båten ble sendt til service om kvelden og
var tilbake i rute igjen mandag morgen.
Søndag I4.juli om ettermiddagen rente Strandajjord i kaien på
Nedstrand med god fart og fikk hull i skroget over vannlinjen. Båten
måtte ut av trafikk og gikk til verksted hos Oma Slipp på Stord hvor hun
ankom søndag kveld. Hidle ble satt inn som avløser. Fredag 19-juh var
Strandajjord i rute igjen. Hun gikk i retur torsdag 18. fra verkstedet på
Stord og ankom Stavanger om kvelden.
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Boknafjorden Ferjeselskap(BF)

Båten er solgt til Chile og FSF er fortsatt med på eiersiden. Så vidt vi

Masfjord, Boknafjord og Rennesøy har hatt en travel sommer på

kjenner til skifter hun ikke navn.

Boknafj ord-sambandet.

september.

Båten forlot Bergen andre uken i

HSD Sjø

Forn mandag 22. juli tom fredag 26. juli gjekk Tjelden i dagruta mellom

Torsdag 23. mai ved 2140-tiden gikk Fidjjord på grunn på Hatvikskjæret.

Bergen og Flåm fordi Solundir var på nødvendig verkstedsopphold på

Hun var på vei fra Hatvik til Venjaneset og fullførte turen til Venjaneset

Laksevåg Verft i Bergen. Solundir måtte utføre div.geararbeid.

etter uhellet. Hordaland ble satt inn som avløser noen dager mens
Eidfjord ble reparert.

I begynnelsen av juli måtte Stryn taes ut av rute på Manheller-Fodnes.

Etter et langt verkstedsopphold ved Mjellem & Karlsen i Bergen etter

Hun ble sendt til verksted på Raudberg ved Måløy med skade på

vårens grunnstøting kunne Folgefonn endelig gjenoppta ruta Hatvik-

propellakslingen. Først ble Aurland flyttet fra Balestrand-avsnittet og

Venjaneset fra 25. juni på ettermiddagen.

til Manheller-Fodnes. Etter noen dager, 5. juli var Tysnes fra HSD på

Mandag 1 .juli kom Sunnhordland til Laksevåg Verft for rep. Ferja

plass i Balestrand-sektoren og Aurland kunne vende tilbake og Gulen

hadde hatt turbinhavari og måtte takast ut av ruta Halhjem-Sandvikvåg.

ble samtidig overført til Manheller-Fodnes. Stryn var først klar igjen i

15. juli var ferja tilbake i rute igjen.

slutten av juli. Da ble ferjene rokkert tilbake og Tysnes gikk sør igjen

Fedjefjord fikk motorfusk på avgangen frå Fedje kl. 15.50 måndag
19-august. Ferja tok det roleg og kom seg til kai på Sævrøy. Kveldstimane

fra Sognefjorden til opplag på Skjersholmane Stord hvor hun bl.a. ble
observert natt til 3. august.

gjekk Marine Express. Tysdag 20.august var Tornerose på plass og
gjekk i ruta inntil gamleferja Fedje var på plass tysdag kl. 22.30 frå

Sommarferjene Gudvangen og Skagastøl har hatt ein travel sommar

Fedje. Gamleferja gjekk også utover onsdag formiddag til Fedjefjord

mellom Flåm og Gudvangen med borti tusen passasjerar til saman

var klar igjen utpå dagen. Fedje vart så lagt i opplag onsdag 21.8 om

nokre dagar.

ettermiddagen på Kleppestø.
Like etter uhellet ble Tornerose leid inn til og gå noen turer med kun

Etter verkstedsopphold i samband med grunnstøting i Ånnelandssundet

passasjeren Om kvelden var gamleferja Fedje på plass og gikk i ruta

i mai var Sognefjord på plass i Sogn 30. juni. Skudenes gikk i ruta

inntil Fedjefjord var klar igjen.

Gudvangen-Lærdal ut lørdag 29. juni og gikk deretter sørover og ble
satt i rute i Lysefjorden fra mandag 1. juli.

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane
Katamaran nr. 3 til FSF fra Lindstøls, Fjordtroll ble sjøsatt fredag 12.
april.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF)

Båten vart døpt ved byggeverftet Lindstøls i Risør mandag 17. juni

MRF si nye ferje Volda vart døpt lørdag 22. juni kl. 14.00 i Volda. Ferja

og ankom Oma Slipp på Stord 20. juni rett frå byggeverftet i Risør. Oma

går no i rute mellom Folkestad og Volda. Nyferja gjekk frå byggeverftet i

testa båten i samband med vibrasjonsproblem. 29-juni var båten på

Gdansk mandag 17. juni, passerte Sotrabrua torsdag 20. juni på kvelden

plass ved Laksevåg Verft i Bergen.

og var framme i Volda fredag 21.juni om formiddagen. Ferja vart sett

Etter en del testing ble Fjordtroll satt i rute fra Bergen torsdag 8.

inn i ruta sundag 30. juni.

august kl. 16.30 til Sogn. Så var det to uker i dagruta på Nordfjord før

MRF har også tinga eit søsterskip ved Remontova i Gdansk for levering

ho laurdag 24.august kl. 1415 vart sett inn på ettermiddagsrutapå Sogn.

våren 2003- Ho får xmmoiEira. Når denne ferja kjem blir Glutra flytta

Båten har så veksla mellom Nordfjordruta og Sogneruta.

til Tømmervåg-Seivika.

Sognekongen ankom Bergen torsdag 8. august kl. 11.40 i sin siste offisielle

Solevågen. Dermed kunne Geiranger settast inn som tredje ferje på

mtetur fra Sogndal. Forn 12. august tom 14. august ble hun satt inn på

Molde-Vestnes frå l.juli.

I samband med leveringa av Volda vart Nordmøre overført til Festøy-

Bergen-Flåm som avløser for Solundir. Etterpå lå hun i ro ved Laksevåg
Verft før båten 24. august ble slippsatt ved Skjøndal Slip. Siden starten av

Rauma gjekk på grunn tysdag 30. juli kl. 21.30 ved Moldeholmane.

september har båten lagt til kai hos Skjøndal for klargjøring.

Ferja fekk raskt assistanse av båtar i nærleiken og rundt kl, 01.30 natt
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Fylkesbaatanes nye Fjordtroll
på Sognefjorden 8. august,
fotografert avAme Sognnes
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Volda på veg nordover over Stadt
grytidleg på morgonen fredag
21.juni., fotografert av Frank
Iversen ombord i Sunnmøre på
sydgåande.
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til onsdag 31. juli glei ferja av på flo sjø. Deretter ble Rauma brakt
østover til havneterminalen på Moldegård. Onsdag kveld ble Hareid
satt inn som tredje ferje på Moldefjorden sammen med Tresfjord og
Geiranger.
Torsdag 1. august kl. 18.30 forlot HSD-ferja Hordaland ferjekaien
på Kleppestø og stevnet nordover til Molde for og gå inn som B-ferje på
Molde-Vestnes fra fredag 2. august.
Etter noen dager ved kai i Molde ble Rauma sendt til verkstedet
Solstrand AS i Tomrefjord for reparasjon. Hun var tilbake fra verksted
mot slutten av august. Da gikk Tresfjord til Tomrefjord for ettersyn
og Hordaland fortsatte som B-ferje på Moldefjorden et stykke ut i
september.
Lørdag 3. august om morgenen fikk Hordaland varmgang i en
drivaksling og måtte innstille første turen da hun fikk problemer.
Hun var tilbake i rute kl. 20.30 om kvelden. Fram til kl. 11.15 krysset
Tresfjord over Molde-fj orden alene inntil Geiranger var klar for avgang
11.15 fra Molde.
Lørdag 3. august på morgenen fikk Grip sprekk i en toppdekselpakning
og måtte taes ut av rute noen dager. Første lørdagstur måtte innstilles
og deretter ble hurtigbåten ”Legona” satt inn. Søndag 4.8 kl. 16.00 ble
Lauparen satt inn mellom Molde-Vestnes og gikk der noen dager inntil
Grip var tilbake.
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Kystekspressens nye Ladejarl
for full fart i Trondheimsleia
5. august, fotografert av Arne
Sognnes

MIM

fotunheim ankom Nor-Cargo terminalen i Breivika, Ålesund søndag 31.
mars kl. 23.45. Båten vart utlossa l.april og deretter lagt i opplag ved
gamle Holen Mek. i Langevåg. Båten er lagt ut for salg og ligg for tida
i opplag ved container-terminalen i Ålesund.

Kystekspressen Trondheim-Kristiansund
Ladejarl avgikk Fjellstrand as fredag 24. mai på morgenen og var innom
Bergen på formiddagen noen timer på veg nordover til Trondheim med
ankomst dit samme kveld kl. 22.30. Fra mandag 27. mai og noen uker
frem ble båten prøvekjørt i sambandet for utprøving / opplæring.
Ladejarl ble satt i rute 5. juni om morgenen fra Trondheim.
Mørejarl avgikk Fjellstrand as mandag 10. juni og var innom Bergen
i middagstid et kort stopp før hun fortsatte ferden til Ålesund hvor hun
la til kai samme kveld. Dagen etter kl. 0830 gikk båten fra Ålesund
og nordover til Molde / Kristiansund. Hun ble satt i rute 17. juni om
morgenen fra Kristiansund.
Ladejarl og Mørejarl har nå vært på plass i ruta mellom Trondheim
og Kristiansund noen måneder. Båtane var døpt lørdag 15.juni i hhv.
Trondheim og Kristiansund etter ruteslutt. Etter dåpen seilte begge
båtene til Sandstad om ettermiddagen og det ble arrangert festmiddag
for inviterte på Hopsjøbrygga på Hitra. Om kvelden gikk båtene i retur
med gjestene til hhv. Trondheim og Kristiansund.
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Tj eldøyfor inngående til Svolvær
i sommer. Foto Frank Iversen
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Fosen Trafikklag (FTL)
Austråt ligg for salg ved Kvernhusvika Verft på Melandsjø, Hitra.
Fru Inger ligg som reserveferje på Melandsjø når hun ikke blir brukt
som avløser-ferge.

Innherredsferja

i Blokken for skjellhøsting. Registert eierselskap er Arctic Blue AS,
Stokmarknes innført i NOR 22. mai.

Finn Olsen Rederi AS, Bodø
Fjordlast seiler fortsatt i kystgodsruta Bodø-Nesna. Denne ruta går to
dager i uka fra Bodø og sørover. Rederiet har gamle Osa innkjøpt fra
OVDS i juni 2000 som reservefartøy m.m.

Innherredsferja har kjøpt Torghatten II fra Torghatten Trafikksselskap
og overtok henne andre uka i september. Selskapet tar Torghatten II

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS)

på verksted i 3-4 uker for oppgradering samt at hun får nytt navn. Når

OVDS-fergen Tysfjord seilte ut fra Lødingen kl. 17.15 - etter ruten den

hun er klar blir Ytterøy reserveferje for eget selskap samt Fosen

13. Juli med 109 passasjerer ombord, hvor blant annet togbussen var

Trafikklag. I denne forbindelse skal FTL seige ferja Fru Inger i slutten
av oktober.

med. Halweis til Bognes fikk fergen trøbbel, da et lager i turbinen røk.
Fergen gjorde vendereis til Lødingen. Der ble lasten ført over til Lødingen

Folla AS

Noen biler måtte stå igjen i Lødingen, da suppleringsfergen ikke fikk

Godsbåten Folla forlot Trondheim torsdag 11. juli med en noe spesiell

med seg alle.

som seilte over til Bognes kl. 18.15 fra Lødingen i suppleringsmten.

last ombord, nemlig bautasteinen som er blitt minnesmerke etter

Neste avgang i hovedmten fra Lødingen var kl. 20.00, faxväx Hamarøyyå.

St. Svithun-forliset. Folla anløp Nordøyan fredag 12. juli og losset
bautasteinen.

plass etter å ha blitt tatt ut av E6-sambandet Bognes - Skarberget. Ei

Torghatten Trafikkselskap (TFS)

stund var det en del ventetid på E6-sambandet, da suppleringsfergen
Røsund seilte alene.
Hele dagen - i tillegg til nattruten den 14 og 15 juli, seilte M/F

TTS har bestilt ny ferge for sambandet Horn - Andalsvåg. Ferja skulle

Hamarøy alene mellom Lødingen - Bognes. Suppleringsmten var

bygges i England. Ferja er en SKS, 50-bilers ferje med plass til 150

kansellert, da M/F Lødingen seilte mellom Bognes - Skarberget sammen

passasjeren Ferja er 70m lang. Pga. økonomiske vansker for verftet er

med Røsund,- det også på formiddagen den 16. juli.

bygging flyttet til Polen og fergen blir ikke levert før høsten 2002.
Hun fikk navnet Torghatten og ble døpt i Brønnøysund fredag 23.august.

Tysfjord lå ved Lødingen fergekai hele tiden, også under reparasjonen.
Ut på dagen den 16. Juli kom Tysford i drift igjen mellom Lødingen

I skrivende stund ligger hun til kai på Gårdsøya industrikai like nord

- Bognes da reparasjonen var utført, og Hamarøy vendte tilbake

for Brønnøysund havn. Hun blir ikke satt i rute før Andalsvåg ferjekai

til sambandet Bognes - Skarberget. Lødingen ble satt inn igjen i

er utbedret og har fått lengre fendervegg.
Torghatten II er solgt til Innherredsferja i Levanger og ble overlevert
sine nye eiere andre uka i september. Fra samme tid overtok TTS-ferja
Ramtind rutefarten mellom Horn-Andalsvåg.
Midt-Norge ex. Vegtind forlot Brønnøysund i starten av september.

suppleringsmten mellom Lødingen - Bognes, med avgang kl. 14.15
fra Bognes
Vår utsendte i Harstad nevnte at fergen Lødingen ble tatt ut av
sambandet Lødingen - Bognes og satt inn på E6-sambandet Bognes
- Skarberget i mellomtiden, og seilte der sammen med Røsund. Det

Hun er solgt til PR Lånan DA i Oslo som eier søsterskipet/Jwm, Som sin

stemmer,- MEN Lødingen seilte bare en vending fortelles det - etter dette

søster skal Midt-Norge også settes inn på sommercruise i Oslofjorden,

ble den beordret inn på sambandet Kjøpsvik - Drag, hvorpå fergen Virak

Hun skal etter planen skifte navn. Hun ble i sin tid overtatt fra TTS av

ble flyttet derfrå og satt inn på E6-sambandet sammen med Røsund.

stiftelsen Brønnøysund veteranskip.

Hamarøy seilte alene på Lødingen - Bognes som nevnt. Når så Tysford
ble i orden, kom alt i normalt drift igjen.

Nordtrafikk Maritim

Fergen Stetind gikk fredag 23. august om morgenen til verksted

I tiden 21.juni - 4.august leide NT ieryARøtinn fra OVDS for supplering

i Harstad etter at den torsdag 22. aug kl 18.00 gikk på grunn på en

på Melbu - Fiskebøl.

sandbanke i Tjeldsundet. Fergen kom seg av sandbanken for egen maskin

Fiskebøl ble solgt i mai til Vesterålsskjell AS. Fergen bygges om

natt til fredag da det ble flo.
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Stetind var på vei fra verksted i Harstad og hadde et mannskap på fem,
men ingen passasjerer eller biler om bord da ulykken skjedde. Ingen
personer ble skadd og det ble ikke registrert noen skader på fergen etter
at dykkere var nede for å undersøke den. Stetind gikk bkevel tilbake til
verkstedet for å gjennomgå en grundigere sjekk.
Ofoten II og Salten II seilte fra Bodø og ankom til Sandefjord søndag
26. mai for overlevering / utskiping til Thailand. Mandag 27. mai kom
tungløfteskipet Phayo Navee fra Bangkok på plass i Sandefjord. I løpet
av mandag 27. / tirsdag 28. mai var båten heist ombord og ferden til
Phuket kunne starte. Turen gjennom Suez og ned var beregnet til ca.
6 uker.
7. mai slapp OVDS nyheten om at selskapet har inngått byggekontrakt
for to nye hurtigbåter med Image Marine, som er en del av det australske
konsernet Austral Limitied. Hurtigbåtene bygges i aluminium og bbr 41,5
m lang. Rutefart bbr 34 knop. Kapasiteten er oppgitt til 216 passasjerer
og 12 tonn kjølelast. Båtene skal leveres i Norge medio mai 2003.
Tosenfjord (1976) er solgt 15.mai til Grøtavær Brygge AS og har fått
navnet Skarvhausen. Den tidligere ambulanse- og passasjerbåten
i Vesterålen med base Stokmarknes skal nå benyttes til turist
/leirskoletrafikk ved Grøtavær brygge og leirskole, (i nærheten av
Harstad)
Andøyferge AS
Andfjordferga er også i år klar for sommerfart mellom Andenes og
Grybefjord. Grunnet forsinket verkstedsopphold ble oppstarten utsatt
til lørdag 8. juni. Natt til lørdag 8.juni ved ankomst fra verksted var ferja
uheldig og kom bort i bunnen i Andenes havn og skadet propeben.
Ferja gikk til Harstad på verksted igjen og var ruta kom ikke i gang
før søndag 9- juni. Grunnet vibrasjoner i propeben måtte ferja gå på
verksted i Harstad igjen tirsdag 11. juni. Ferja var først i fart igjen omlag
en uke senere.
Siste mtedag var 25. august.
Malangenforbindelsen AS
Også tb sommeren bbr det ferjefart mebom Brensholmen - Botnhamn.
Her har Karlsøy gått i tiden 7.juni - 25. august.
Øylandsruta
Også sommeren 2002 er det fergefart i regi av Øylandsruta mebom
Skrolsvik og Harstad. Vengsøy gikk i ruta 5. jub -18. aug.

Nye Jæggevarre fra Fiskerstrand
på prøvetur ved Vartdal i slutten
avjum.
Fotografert av Frank Iversen
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Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS)
TFDS-fergen Helgøy fikk et ubbdt møte med kaien på Sørrobnes bke
før klokken 12.00 den 23. august. I det fergen skube legge til kai,
fikk skipperen varslet mannskapet på dekk at noe var galt fatt. Da var
baugporten i ferd med å heves. For skrekkslagne bilbster så det ut som
om fergen skube smebe rett gjennom kaien. Det var baugporten som tok
av for støyten - med et brak. Resultatet ble at baugporten ble slått skjev,
og fergen måtte til Harstad å få dette ordnet. På verkstedet ble det ordnet
provisorisk, sbk baugporten står igjen - den kan ikke heves. Fergen ble
satt inn i trafikk igjen fra kl. 16.45, men forsinkelser måtte påregnes i
det kjøretøyene bare kunne kjøre på og av på akterskipet av fergen.
Helgøy er tatt ut av trafikk 26.august på sambandet Harstad Sørrobnes på grunn av skade. Fergen Karlsøy er satt inn inntil videre.
Havservice I ex. Malangen II ble observert i Bergen fra søndag 4.
august om kvelden da hun ankom til hun forlot Festningskaien tirsdag
6. august på formiddagen.
I forbindelse med innsettingen av nyferja Jæggevarre 10. jub på
Breivikeidet - Svensby ble Vaggasvarre ledig. Hun har overtatt ruta
mebom Refsnes-Flesnes fra 19. jub og Godfjord ble overført tb ruta på
Toppsundet fra 19. jub mebom Stornes og Bjørnrå. Når den nye TFDS
ferja er på plass i høst bbr det enda bedre kapasitet på Toppsundet som
får overta Vaggasvarre.
TFDS har bestbt ny ferje til sambandet Refsnes-Flesnes for levering 20.
september 2002, Fiskerstrand Verft skal bygge nyferja som bbr av typen
F2-75 PBE Pendelferge. Hun får navnet Hålogaland. Skroget ankom
verkstedet 10. juni kl. 24.00
Onsdag 12. juni om kvelden bke før klokka 19-00 renteFjorddronningen
i kaien i Tromsø. Baugen ble skada og båten av ute av nite noen dager
for reparasjon.

Bjørklids Ferjerederi (BF)
Jæggevarre ble døpt lørdag 22.juni kl. 11.00 hos Fiskerstrand Verft. Hun
forlot verftet onsdag 3-jub kl. 22.20 og var innom Kristiansund med to
mann om natta på veg nordover tb Tromsø. Lørdag 6.jub var det åpen
ferje i Tromsø på formiddagen og hun ankom Lyngseidet samme dag
kl. 17.00 hvor innsebingen skjedde sammen med gamleJæggevarre I
og et stort oppbud av folk.
Ferja ble satt inn på ruta mebom Breivikeidet og Svensby 10.jub og
første rutetur gikk fra Svensby kl. 12.50
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Veteranen Jæggevarre Ifra 1960 har
i år gått sin siste sommersesong.
Foto BårdM. Hustad
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Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap

Fredag lö.august kl. 07.00 gikk Renøy fra Alta til Hammerfest ca.kl.
08.30 i første offisielle rutetur i den nye Snøhvitekspressen. Ruta går
alle dager unntatt lørdag.
24.mai måtte Mårøy sløyfe kveldsruta mellom Øksfjord og Loppa.
Årsaken var at båten hadde fått en fiskekasse i propellen. Seanmner
var leid inn som avløser, men hun gikk på dette tidspunkt for Nefelin
TV som også hadde hatt et havari. Dermed ble det 25. morgen før
Seanmner kunne avløse inntil Mårøy var tilbake i rute igjen etter kort
tid for repp.
Ferja Hasjjord ble tatt ut av trafikk tirsdag 11.juni om kvelden i
Øksfjord pga. teknisk feil. Ferja ble seilt på verksted i Hammerfest og var
tilbake i rute 21. juni. Sørøy gikk avløser mellom Øksfjord-BergsfjordSør Tverrfjord under ferja sitt verkstedsopphold.
Ferja Kijjord er nå i august solgt til Skjervøyverftet.
FFR - hurtigbåtdrift i utlandet

M/S Vargøy har seilt i Hamburg-fart også i 2002. Ruta går daglig i tiden
1. april -31. oktober. Båten går daglig en tur/retur mellom hhv. Hamburg
- Helgoland og Helgoland - Cuxhafen. Båten ble Liberia-registert før
oppstart i år. I begynnelsen av juli er båten blitt Gibraltar-registrert for
og komme under EU-paraplyen.

m

røk ene sleperen på ene slepebåten og det oppstod forsinkelser. Først
ved 19-00-tiden kom skipet til kai i Langesund.
Lørdag 13.juli ble båten tømt for last og en god del av godset ble sendt
videre med Tananger som gikk skutelangs og bl.a. låstet mesteparten
av dekkslasten rett ombord til seg fra Nordskott.
Etter at skipet var utlosset ble hun slept til Fredrikshavn i Danmark for
reparasjon. Hun ankom verkstedet mandag 15. juli. Først torsdag 29.
august ble hun satt inn i rute igjen fra Oslo.
I den tiden Nordskott var ute av fart ble lasten i begynnelsen sendt med
andre båter i mtesystemet. Fra Oslo 7. august gikkNordland to rundturer
Hirtshals-Oslo- Hammerfest og Røyksund to rundturer Tananger
- Tromsø fra Tananger 6.august mens ruta Tananger - Trondheim
("Røyksund” - ruta) var innstilt i omlag fire uker. Nordland var tilbake
i vanlig rute 2. september og Røyksund også samme dagen.
Søndag 1. september ankomAkershus til Norske Stål på Laksevågneset
hvor hun losset last fra Polen. Mandag 2. september ankom hun Dokken
ved 07.30-tiden og losset ut og forhalte til Nordre Tollbukai ytterst i
Vågen i Bergen.
Skipet er solgt til Hellas og ble formelt overlevert onsdag 18.
september til Lamari Maritime Company, Evia - Hellas og er omndøpt
Avantis III.
Hun skal seile sammen med søstra Avantis II ex. Tananger i indre
Middelhavet.

Stein Fighter har ligget i opplag på Hanøytangen siden høsten 2001 og
ble flyttet til Florvåg på forsommeren.
Trans Fjell gikk i opplag på Florvågøy mot slutten av år 2000. Hun er
nå solgt til et dansk rederi. Hun avgikk fra Bergen lørdag 25.mai under
msneXRan av Hals (Danmark). Etter verkstedsopphold i Fredrikshavn
ble hun satt i fart under navnet Scan Fjell, fortsatt danskregistert. Båten
er flere ganger observert på kysten og seiler mellom Danmark og Tromsø
tilnærmet etter gamle DK-NOR ruta.

Nordvik og Nordvåg har lagt i opplag på Tau. Nå er imidlertid Nordvåg
på veg tilbake i rutefart igjen. Den skal settes inn på ruta mellom Bergen
og Polen og brøt opplag på Tau mandag 19. august og seilte sørover
til Stettin på verksted. Etter planen skal hun komme til Bergen i rute
16. september.
Nor-Cargo skipet Tungenes fikk problemer med maskineriet da
skipet skulle legge til kai, og bakket bakover og traff KV Nordkapp på
Sortland havn. Det skjedde den 13. august 2002. Tungenes fikk en bulk
i hekken, det samme gjorde KV Nordkapp - i baugen. Tungenes fortsatte
videre i sin rute. Kystvaktskipets skade er ikke av en alvorlig art. Ingen
personer kom til skade.

Nor-Cargo

Sea-Cargo

Torsdag 11.juli ved 04.00-tiden oppstod det brann i maskinrommet på
Nordskott. Skipet var da på tur vestover og befant seg ved Portør fyr i
nærheten av Kragerø. Redningsskøyte gikk ut og slepebåtene Balder og
Belos ble sendt ut fra Brevik for assistanse. Under slepet inn til Langesund

Onsdag 24.juli om kvelden ble SCAberdeen pårent av standbybåten Bue
Tiree inne i havna i Aberdeen mens hun lå til kai og losset. Båten fikk en
flenge akter og for og unngå mer vanninntrenging ble kranen svingt inn
over kaien og båten trimmet maksimalt over til styrbord. SCAberdeen

Seatrans
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ble midlertidig reparert mens hun lå til kai en del dager i Aberdeen. En
rundtur ble innstilt og onsdag 31. juli avgikk SCAberdeen fra Aberdeen
til Amsterdam for og ta opp ruta derfrå fredag 2. august.

Oslo-fjorden i flere år. Hun er nå kjøpt tilbake av Hjortseth Shipping AS
i Bergen som eier Byfjorden ex. Bjarting fra før. Planen er og bruke
henne i turtrafikk med base i Bergen.

North Sea Container Line (NCL)
Stenfjell er tilbake i rute mellom Ålesund/Svelgen-Rotterdam etter
grunnstøting 27. april i Langennen. Hun forlot verkstedet Naval Shipyard
i Gdynia mandag 15.juli ved 1400-tiden og var innom Stord 17. juli om
kvelden på sin første tur i ny rute. Ferden fortsatte nord til Ålesund hvor
skipet snudde og fortsatte på syd igjen mot Rotterdam.
Stenfjell har vansker med maskineriet og avsluttet ruta si i Rotterdam
i siste del av august og seilte deretter til Wärtsilä på Rubbestadneset for
reparasjon. Skipet ankom verkstedet ca. 26. august og forventes ferdig
i slutten av september.

Veteranbåter

ICE Reefers, Florø
ICE Refeers i Florø opererer / eier nå fire frysebåter, Ice Bear ex.
Måløy, Ice Qneen ex. Oskar Floa, Ice Lady ex. Tonjo ex. Haukeli og
Ice Princess ex. FasteJarl
Annet
Vi har fått opplyst at Gullnes ex Barenso, Mørejarl, no er i Polen for
oppgradering. Bl.a. skal skipet skifte begge hovedmaskinene m.m.

Søndag 26.mai var det fjordabåt-/veteranbuss-tur til Storebø. Granvin,
Bruvik, Midthordland ogAtløy gikk fra Bryggen i Bergen kl. 10.00 og
stoppet underveis ved gamle stoppsteder før ankomst Storebø kl. 12.30.
Retur fra Storebø kl. 16.00 samme veg tilbake til Bergen kl. 18.30.
Søndag 15.september var det fjordabåt-/veteranbuss-tur til Modalen.
Bruvik, Tansøy, Oster, Granvin, Midt-hordlandogAtløy gikk fra Bryggen
i Bergen kl. 09-00 og stoppet underveis ved de gamle stoppestedene før
ankomst Modiden kl. 14.00. Retur fra Modalen og tilbake til Bergen
ca.kl. 19.00.
I slutten av mai og starten av juni gjekk Tansøy i avløysafart for FSF.
Først mellom Noreide-Ortnevik-Vik medan Sylvarnes var på verkstad.
Deretter i Florø-skjergården medan Fjordglytt var til verkstad. Båten
kom tilbake til Bergen 11. juni frå Florø.
Rutebåtredaksjonen takker vår kor-respondenter på kysten for verdifulle
bidrag til denne utgaven av Røke-salongen. Vi oppfordrer flere td å sende
oss bilder av rutegående skip, hurtig-båter og ferjer, nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 08.09. 2002

Til avsnittet om gamle rutebåter har vi mottatt litt stoff fra Bernt Enes,
Loddefjord.
Vikingen fra 1957 er nå hjemmehørende i Stockholm som HarleyDavidson I. Hun er eiet av Harly-Davidson importøren i Sverige. Hun
var i rutefart til midten av 90-tallet mellom Øland og Oskarshamn. Så
lå hun i opplag i Stockholm. For tre år siden overtok dagens eier og
bygget henne om til messefartøy. Hun benyttes også til småturer med
passasjerer i Stockholm. (020802)
Losna ligger nå i opplag ved Fosen Gjennvinning i Åfj orden ved Salmar
Farming sin base. (080802)
Ferja Fausa er nå i Namsos for oppgradering. Hun skal settes i fart
etter 10 år som oppdrettsbase. (080802)
Efri Haifa ex. Holmgar er nå husbåt i Moss. (280702)
Prinsen fra 1955 er nå i Stockholm som Swedisk Isländer av Trosa
og ligger i opplag. (020802)
Lykkeper ligger fortsatt i Oslo. Båten er avtalt solgt til Tunis.
Sbowboat ex. Osafjord til HSD kom til Laksevåg Verft i Bergen ca.
2. september fra Oslo. Denne gamle HSD-ferja har gått i turtrafikk i
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Ingen bilkøer lenger for gamle Losna til Fylkesbaatane... Bernt Enes har
fotografert den i opplag iÅforden august 2002
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Restaureringsarbeidet med Hestmanden gårfremover, se artikkelen side 26.
Maleriet viser skipet slik det var midt på 30-tallet.
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Dag Bakka Jr
TRAMP
Norsk trampfart 1945-1985
Norwegian tramp shipping 1945-1985
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Ordene trampfart og trampskip er forlengst dødd
ut av shipping-språket, men eksisterer fremdeles
i erindringsbildet fra skipsfartens glansperiode på
50/70-tallet.
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Her er historien om norske trampskip i oversjøisk
ført, med detaljert skipsliste.
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