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Bildet
som er2004
tatt av
i Frederikshavnover,
i september
Bent Mikkelsen, viser et sørgeligfenomen: At Norge
som en ledende sjøfartsnasjon har en flagg
politikk som gjør det nær sagt umulig for

eiere,
som i bøyelastere
og kontrakten
gasstransport.
Når Statoil
disse dager gir
for
LNG-distribusjon på kysten er det til et
japansk rederi.
Det er med beklagelse vi ser at den

mange rederier å seile under norsk flagg.

nye skipsfartspolitikken mangler de grep

som er nødvendig
for for
å tenne
troen på
at
skipsfart
har fremtiden
seg i Norge.
Det
er synd, for tiden er i ferd med å renne ut
for det maritime.
Dag Bakka Jr

Derfor er Kristian Eidesviks kjøleskip Green
Måløy registrert i London og Seatrans-ski
pet Baltic News i Nassau, Bahamas.
Nå spiller kanskje ikke flagget så stor
rolle lenger, men det avslører dessverre
det sørgelige faktum at Norge er i ferd
med å miste sin posisjon til sjøs. Vi har likt
å skryte av å være verdens tredje største
sjøfartsnasjon, mens vi egentlig ligger på 5.
plass. Mens f eks den tyske flåten er for
doblet siden 1996, har den norske minket
med 20 prosent på 5 år.
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•
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Vi mangler en nasjonal strategi for
skipsfarten, som kan se på næringen i et
20 års perspektiv, som kan gi rederier og
sjøfolk konkurransedyktige vilkår, som er
villig til nødvendige investeringer i maritim
kompetanse til förnyelse av selve vårt ma
ritime «duster».
I stedet ser vi at de mest fremtidsrettede
deler av skipsfarten blir solgttil utenlandske

Men noen får det til - Knutsen OAS og Østensjø i Haugesund. Alf] Kristiansen 1 9. august
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Pv små fraktefartøyene försvinner ut
De
fraktefartøyene
försvinner
LJ ogsmå
mer
gods tar landeveien,
stikkuti
strid med politikernes velmente intensjo
nen Samtidig som det bygges veier, broer
ner.
og tunneler langs kysten pålegges skips
farten
høyere avgifter
avgifter og
og strengere
krav
farten hoyere
strengere krav
til kvalifikasjoner for folkene ombord. Det
er en livsform som försvinner, og kysten
blir liggende fattigere tilbake.
Velholdte Lill-Mari fra 1969 ble i juni solgt
av Geir Ole Søreng (et av våre medlemmedlem
mer) til Tonga og ses her i Kristiansund
under navnct
navnet Agcs
Ages Prosperity. Foto Ole
Sager
Under ses Kongsvaag av Florø
Floro under
bunkring på
pa Storesund 6. august, på
pa vei til
mu: nye hjemland Kapp Verde. Baten
sitt
Båten er
bygget som Brit Mari i 1969 og har senere
hatt navnene Broa, Bråholmen, Kongstind
og Biostar.
Foto Alf J Kristiansen

OBslobåten
Oslobåten
levert fraHaugesund,
Brødrene
Lothe ASNina
Flytedokken,
i 1965 har lenge hatt et obskurt endelikt.
Nå er dette oppklart, takket være John
Gramstads leting på internett.
Nina tilhørte en serie half sheltershelter
deckere
deckere på
på 499
499 brt
brt og
og II25
II25 tdw
tdw bygget
bygget
på Brødrene Lothe for Per Selvig i Oslo.
"lfl" "TPDen ble solgt til Sverige som Linda i 1972,
deretter Niva
Niva og
og endte
endte som
Blue Crown.
Crown. II
nSl
deretter
som Blue
1991
ble den
den beslaglagt
for smugling
smugling ii arneame
$
I k
1991 ble
beslaglagt for
»•rikansk
rikansk havn. Etter åa ha vansmektet noen
år ble den 10. juni 1994 senket utenfor
Atlantic City, New Jersey, på
pa 100 fots dyp
som «artiflcial reef».
Se etter den på www.njscuba.net
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Av landets tre fartøyvernsentre er det
/ \ Bredalsholmen ved Kristiansand som

ft f
W a 5

r /
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' hrnlmir
% Æmi Ank
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'**‘føde i* *

har ansvar for verneverdige stålfartøyer og
håndverkstradisjoner i tilknytning til stål
skipsbygging. Selve anlegget, med en stor
tørrdokk fra 1876 ogtilsøtende bygninger,
er et kulturminne i seg seiv, og et 30-talls
personer har sitt arbeid her.
Av større arbeider de siste år er fiskefar
tøyet Hindholmen fra 1916 som tidligere i
år ble slept til Hardanger Fartøyvernsenter
i Norheimsund for innredning.
I dokken står nå dampskipet Kysten I fra
1909 som nok vil få en adskillig grundigere
restaurering enn først tenkt, samt Hest
manden som har fått skroget ferdig rstau
rert, men som fortsatt vil trenge noen års
arbeid for å gjenoppstå under damp.
Bredalsholmen er i sommertiden åpent
for publikum on søndagene.
Foto Dag Bakka jr, 2. juli 2004.

BJORHOLM
Bjorholm
* tebåtene
er en
i tre
avsom
de siste
fortsatt
frak er i
aktivitet, om enn som entreprenør
virksomhet med bygging og vedlike
hold av kaier.
Bjorholm (LDER) er på 47 brt og er
bygget i 1953. Nåværende eier er
Johannes Nygård, Eivindvik i Sogn,
og er her fotografert I. juli iår av
Ole Jakob Dingen.
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Den gjenoppståtte Oscar II
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|—\en gamle sliteren Oscar II fra 1885 er gjenoppstått i
Dendampskipslignende
gamle sliteren Oscar
II fraen1885
er gjenoppstått
form etter
omfattende
ombyggingi
hos Paulsens Mek Verksted i Vedavågen på Karmøy. Den ble
fotografert av Alf J Kristiansen 24. juni på vei fra Karmøy til
Sandnes, hvor den er satt i fart med turister,
turister.
Derved er skipet tilbake i fartsområdet det ble bygget for,
i 1885 pa
på Stavanger Støberi
Stoberi & Dok for Sandnæs, Stavanger &
Høgsfjord Aktie-Dampskibsselskab.
Aktie-Dampskibsselskab, senere DS Oscar II AS og
Hogsfjord
Jøsenfjord Rutelag. I 1950 ble den modernisert med dieseldrift,
men solgt fire år senere og bygget om til fraktebåt Havås på 115
I15
tdw. Etter et langt liv på kysten ble den på slutten av 90-tallet
kjøpt tilbake til Sandnes, hvor den nå har gjenoppstått som
Gannsfjordens stolthet.
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Qlepebåten Actantus ble i
Slepebåten
september Actantus
satt på
på land
landblefor
fori
J september
satt
produktforret
hugging av Orla produktforretning
ning ii Frederikshavn,
Frederikshavn, fotografert
fotografert
av Bent
Bent Pikkelsen.
Mikkelsen. Dette
Dette er
er jo
jo
av
gamle David,
bygget 1930
på
gamle
David, bygget
1930 pa
Framnæs Mek Verksted for
Framnæs Mek Verksted for
verkstedets egen regning, en
rusk av en båtegen
med regning,
hele 320 en
hk
verkstedets
i maskinrommet
i I maskinrommet.
1972 ble den solgt til Arendal
året etter til Bergen hvor den
og aret
ble til Actantus, med ny maskin
(900 hk), styrehus og innredning.
Til Trondheim i 1991, men har
senere vært både i Fredrikstad
og i Trønde-lag. Nå er det imidimid
lertid slutt etter 74 år.
Også fiskefartøyene Sør-Troms
og Polarboy er under hugging i
Frederikshavn.
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Fra Terje Nilsen , 4007 Stavanger.
NORDIC STAVANGER Bahamas kj. signal C6FW8 148729 t.dw. bygget 2003 ble
omdøpt til Navion Stavanger i Stavanger
3.juni 2004. Skipet er eid av kanadiske
Teekay Norway. Offisielt er skipet eid av
Navion Stavanger LEG. IUM Shipmana
gement A/S , Grimstad har management
på skipet.
Fra Svein Thore Sønstabø,
5430 Bremnes.

Offshore-fartøyet STM Den Helder ble i vår huggetpå Eldøyanepå Stord, herfotografert 4. mai
av Svein Thore Sønstabø
Fra Bjørn Tandberg , 4550 Farsund.
TANANGER (ex losskøyte/LGHY/24
brt/1930) anløp sin fødeby, Farsund i
begynnelsen av juni måned på reise fra
Østlandet til Tananger. Hun ble bygd
i 1929/1930 ved Farsund Slip & Mek.
Verksted (Brødrene Tjørve) for losene i
Tananger og tjente dem til 1962. Senere
i privat eie som lystbåt, men nå kjøpt av
Kystkultursamlingen i Tananger. Ryfylke
Trebåtbyggeri vil foreta de nødvendige ut
bedringer på skroget. Planen er å restaurere
henne ekstriørmessig slik hun var som ny
og man håper å ha Tananger seilklar som
meren 2005 med ny rigg og nye seil.

Lindholm
ved kai i Farsundfor
installasjon av AIS,
fotografert 28. juni av
Bjørn Tandberg.
Lindholm er senere solgt
til Libanon.

Den 28. juni ble to gamle kjenninger fra
Flekkefjord observert ved Kommunekaia i
Farsund. Begge var innom som snarest for
å innstallere påbudt utstyr for automatisk
skipsidentifikasjon — AIS.
M/S Lindholm /JWUY3/1003 br /1968
ex. Ellen Norcoast—95, Sandbryn—89, Sim
bathe - 87, Linhav - 86, Michaela -85,
Paal— 85, Michaela—7 5 låstet med bly, var
på reise fra Northfleet i England til Hal
den. M/S Vineta /JXXG3/916 brt/1975,
ex Nordfart — 94 var på reise fra Kunda i
Estland til Steinkjer for lossing.

STM HELDER (For flere detaljer se Ob
servasjoner i Skipet nr. 2/04 s. 6) Ble dratt
opp i stranden 4. mai og hoggingen tok til
dagen etter. 26. mai var halve skipet dratt
opp og hogget. 28. mai var kun akterskipet
med motor og bunn-seksjoner igjen og 9.
juni var skipet ferdig hogget.
LOVISA (Lekter) Ankom Eldøyane på
Stord 29. april 2004 sammen med ukjent
lekter, begge slept av Havneservice I.
Hoggingen av den ukjente lekteren tok
til straks og av Lovisa en av de første
dagene i mai.
ARGONAUT (Lastebåt / LFYR /398 brt/
1967/ex. Susan Dreyer - 70) Ble 7. mai
2004 slept fra Nøstbakken ved Moster
hamn der den har ligget i opplag siden juli
1999 til Vestfraktings kai i Mosterhamn.
Der ble den låstet med div. skrap, bl.a.
kraner, tanker og gamle biler. 22. juni ble
den sammen medToliko slept fra taubåten
Huth. Etter at Brøyten var demontert ble

6
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Argonaut dratt på land 28. juni. Hoggin
gen startet straks og allerede dagen etter
var båten ferdig hogget.
STRILMØY (Standby-båt/LCOD/387
brt 1927/ 1981 / ex. Grete Kalve—80, Anna
G-74, Rau XI-50, VestfoldIV) Avrigget
ved Wartsila NSD, Rubbestad-neset i løpet
av april 2004. 7. mai ankom den nattrute
kaien på Leirvik på Stord under slep. Ble
liggende der i et par uker til den ble slept
til Eldøyane. Ble dratt på land 15. juni og
var ferdig hogget 3 dager senere.
TOLIKO (3YSI / 95 brt./1959/1986
/1991/2000 / exArnøy- 00, Tofiøy Senior
— 99, Ole-John- 90/M-142-HØ) Båten var
et såkalt strukturfartøy der kvoten var tatt
av og ført over på Vestbas M-66-HØ.
Ankom Bømmeløy mek. Verksted,
Langevåg på Bømlo under slep fra Møre
i midten av mai 2004. Ble avrigget der,

Gamle Argo naut ved kaipå Stord 23. juni, like
før hugging. Foto Svein Thore Sønstabø

Toliko (over) på skraphaugen, Eldøyane25. juni, og (under) mudderverk Triton på vei til samme
sted 16. juni. beggefoto Svein Thore Sønstabø

blant annet ble kran og hjelpemotorer tatt
på land. 22. juni ble Toliko sammen med
Argonaut slept til Eldøyane av Huth.
Ble dratt på land 25. juni og var ferdig
hogget dagen etter.
WALTER HERWIG (Seismikk-skip/
LAEM5 /3824 brt/1972/1997) I mai
2004 slept til Leirvik på Stord fra Bergen
der var avrigget. 1. juni slept til Eldøyane,
noen dager senere til Aker Stord der den
ble lagt ved de gamle søyle-føttene fra
Oseberg-plattformen. 8. juni ble båten
forhalt til Leirvik Sveis der den ble slept
tilbake til Eldøyane.
TRITON (Mudderverk, flere detaljer
mangler) Ankom Eldøyane 16. juni 2004
fra fergekaien i Sagvåg der det hadde lagt
siden mai. Slepingen ble gjort av Sterkis.
Mudderverket kom visstnok fra Brøn
nøysund? 18. juni ble Triton dratt opp i
stranden og var ferdig hogget 28. juni.
FLYTEDOKK (Fra A.M. Liaaen i Åle
sund) Ankom kommunekaien på Eld
øyane under slep fra Ålesund i juni 2004.
28 juni ble den slept til opphoggingskaien
på Eldøyane og 29. juli var dokken ferdig
hogget. (Har noen av leserne flere detaljer
om dokken ?)
BUE FOUIA (Skotsk fiskefartøy, reg. i
Inverness) Ankom fergekaien i Sagvåg 16.
juni 2004 under slep fra Egersund der den
var avrigget. 2. juli slept til Eldøyane og
dratt på land 30. juli. Hoggingen tok til
4. august og 10. august var det bare litt av
akterenden tilbake.
SIGRA (Fiskefartøy/LELF/25 brt/1937
/H-12-K) Båten har ikke vært i fiske på
over 10 år, og er blitt et såkalt kvotefartøy.
Tidligere sett på Kleppestø på Askøy. 3.
august 2004 ankom båten Eldøyane under
slep av Sjohav. Ble dratt på land samme
dag og hogget dagen etter. Motoren er tatt
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ut og overtatt av Sunnhordland Motor
museum.
SJOØY (Fiskefart /LNI /16 brt./190 / ex.
Flink - /H-23-K) Båten ble kondemnert
i 2004, fikk også kondemneringsstøtte i
2003 men tok ikke imot tilbudet. Verne
verdig fartøy som har klart seg gjennom
kuling og storm gjennom 98 år men fis
keriministerens fiskeripolitikk klarte den
ikke å stå i mot. Hvor er riksantikvaren?
Et av Norges eldste fiskefartøy som var i
drift, deltok på sildefisket i Nord-Norge
i 2003.
BRØDRENE 5 (Fiskefartøy/LKGS /39
brt/191 /ex Brødrene—59IT-&G-1K) Kvo
tefartøy der kvoten ble overført til T-50LK Segla. Har ligget i opplag på Rolfsnes
på Bremnes siden høsten 2003 da den var
på makrellharping. Et verneverdig fartøy
1 god stand som burde vært tatt vare på i
Herøy på Møre der det var hjemmehø
rende i 80 år. En sørgelig utvikling etter
som gode trefartøy bygget så sent som i
1986 blir kondemnert og opphogget. Et
resultat av struktur i fiskeriene der store

MjUk 1 \

Strilmøy (over) på Eldøyane 15. juni, oy Walther Herwig (under) vedAker Stord 8. juni
venter på tur. Foto Svein Thore Sønstabø

og rike rederier kjøper mindre fartøy og
hogger de opp. 27. juni 2004 gilde Brød
rene V fra Rolfsnes til fergekaien der den
2 dager senere ble bentet av Sjuve og ført
til Vågsbygd ved Kristiansand for kon
demnering.
FJORDSTEIN (Lasteskip ex norsk
JXQW/299 brt/1966/ex Scaw Proctor-75,
Bente Scancoast -68, Bente Dancoast— 66)
Kjøpt i 1998, visstnok av Nils Ottesen,
Stord men ikke innført i norsk register.
Ankom Wartsila NSD, Rubbestadneset
25. juli 2004 etter langvarig opplag i
Sagvåg på Stord. Dagen etter ble båten
tatt på slipp, bunnsmørt, fikk nye anoder

c.

~ t

-rt». Bh; ^i.^-feajk,

og propellen rengjort. 30. juli ble Fjordstein satt på sjøen igjen og gildt tilbake

Strilodd passerer Haugesund under slep til Eldøyane 24. august, foto AlfJ Kristiansen

til Sagvåg for egen maskin. Skal visstnok
være solgt ?
SAND CASTOR (Lastebåt/LDKW/ 272
brt/1929/1960/ex Lisund —84, Guro -82,
Berghav -74, Kos IV -58, Drøbak -46,
Kos IV— 40) Ankom Halleraker & Søn
ner i Mælandsvågen 9. august 2004 etter
å ligget opplagt på Brakadalen i Bremnes
siden høsten 2003. Båten er solgt til Oslo
og er omdøpt til Fru Petrell. Den skal nå
bygges om til seilfartøy og skal senere
på jordomseiling. I Mælandsvågen skal
riggen og patentlukene som ha vært av
ertert i Fiskaren demonteres. Senere skal
båten muligens til Polen for sandblåsing
og ombygging. Båten skal i følge folk fra
verkstedet være i god stand.
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TOFTØYSUND (Tråler/LENP/296 brt.
/1977/1985/1987/1989/H-202-B) Har
ligget opplagt i Urangsvågen på Bremnes
siden makrellfisket høsten 2003. Har vært
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Fra Aksel Jøsang , 4250 Kopervik.
MIR (Dekkslastebåt/LLZR3/976 brt/
1966/2004 /ex Mirfak- 02, Smit-Lloyd 9
- 84) Båten gikk sin første tur 8. august
2004 etter en omfattende ombygging på
Karmøy. Første tur gikk med anleggsmas
kiner til Aker Stord. Etter et kort opphold
på Leirvik på Stord gikk turen videre med
flere anleggsmaskiner til Aukra og deretter
videre til Melkøya utenfor Hammerfest.

1

Fra Petter H. Fosse ,5911 Alversund.
På slipp ved O. Jakobsen Slip i Hemnskjel
ble det 13. September 2003 observert et
ca. 100 fot treskrog, trolig fra en tidligere
fiskebåt. Overbygg manglet. Den lå der
også i oktober 2002. Noen som kan iden
tifisere den?
;; r iiTai iSiiiiwBBS

Jpl,l^r;>,

Gamle Barodd II holderfortsatt koken, fotografert på Sortland ijuli av Petter Fosse

ANDHOLMEN (Veteranbåt/LJSZ/49
brt/1938 , tidligere omtalt i Skipet flere

for salg og kvotene er overført til Solvår
Viking. Var på slipp på Rubbestadneset i
vår. Gikk fra Urangsvågen til Egersund for
å ta om bord fiskeutstyr 15. august etter at
båten var solgt til Estland. Båten skal fiske
i Østersjøen med skipper fra Færøyane.
18. august gikk båten fra Egersund til sitt
nye hjemland.
BLÅSTHOLM (Tråler / LMPD / 198
brt/1961/1964/1972/1982/1986/ex Hå
flu - 03, Blåstholm - 99, Gollenes — 66/
M-162-G) Ankom Halleraker & Søn
ner, Mælandsvågen på Bremnes 22. juni
2004 under slep fra Karmøy. Ligger der i
påvente av opphogging. Var aldri i fiske
etter navneendring og skifte av reg.nr. i
2003. (Se også Observasjoner i Skipet nr.
2/04 s. 6)
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Mir er nå satt ifart (foto AkselJøssang), mens Lindy Lu erferdig (AlfJ Kristiansen)

s

ganger) Sett i Bergen 7.-8. mai 2004 i
forbindelse med avdukingen av krigssei
lermerke på Shetlands-Larsen“s Brygge.
AXEL (Lastebåt /LCMC /4l br /1878/
ex. slepebåt, ex. passasjerbåt) Ligger i
Alverstraumen. Denne båten nådde altså
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i fjor en alder på 125 år !
BARODD II (Veteranbåt/LFNZ / 61
brt. /1932) Observert i Sortland 22. juni
2004 påført sitt gamle fiskemerke H-15BO. Den gamle fiske- og føringsbåten
ble i mange år brukt som turistbåt med
base i Oslo.
MERITA (Selvlosser /LMXA/296 brt.
/1938/1948/1979/ ex Lisa - 73, Chris
tian - 65, Hansa — 61, Tempo - 56, Julia
-48) Observert for sakte fart i Radsundet
13. august 2004 med nymalt skrog men
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i elendig forfatning etter over 10 års opp
lag i Bjørsvik i Osterfjorden. Overbygget
unntatt rorhuset dekket med presenning.
Skal være kjøpt av en inder som har tenkt
seg til Fiji. Båten måtte imidlertid snu i
Alversundet og søke nødhavn grunnet
maskintrøbbel. Ble noen dager senere
slept til verksted i Mastrevik.
FraAlfJ. Kristiansen,
4275 Sævelandsvik.
OSCAR II (Veteranbåt/LEPA/ ? brt/
1885/1903/1949/1955/2004/ ex Havås
- 99, Oscar II- 55) Etter en ca. 3 år lang
ombygging/restauering ved Paulsen Mek
Verksted, Ytreland forlot båten 25. juni
2004 Karmøy for å gå til hjembyen Sand
nes. Under oppholdet på Karmøy er båten
utvendig ført tilbake til omtrent slik den
så ut i 1903. Innredning mangler enda
men den skal visstnok komme på plass i
løpet av høsten-vinteren. Båten har fort
satt dieselmotor men vil forhåpentligvis
få innstallert dampmaskin på et senere
tidspunkt.
LINDY LU (Lekter,tidligere passasjerbåt
/ LKPU /70 brt 1941/1950 / ex. Truls
-65, ex. kriegsfischkutter?) Ble heist på
land i to deler 6. august 2004 etter å ha
ligget sunket ved Paulsen Mek. Verksted,
Ytreland på Karmøy i flere år. Restene av
båten ble noen dager senere tilintetgjort.
Om denne båten opprinnelig har en fortid
som Kriegsfischkutter som enkelte kilder
oppgir er det litt av et mysterium. Disse
båtene var jo såkalte kompositt-båter, dvs.
trehud på stålspant. Skroget til Lindy Lu
hadde derimot kraftige trespant. Dette stil
ler noen interessante spørsmål. Ble noen
av disse båtene bygget med trespant?, hvis
ikke må båten ha vært gjennom en stor
ombygging, eller har den muligens en
annen fortid enn kriegsfischkutter? Svar
på dette mottas med takk.
KONGSVÅG (Lastebåt /LDJX/353 brt
/1969/ex Biostar-9A, Kongstind—90, Brå
holmen — 81, Broa — 76, Brit Mari — 74)
Sett under bunkring ved Storesund på
Karmøy 6. august 2004. Båten er solgt
til Kapp-Verde øyene og forlot Karmøy
med kurs for sitt nye hjemland senere
samme dag.
LOFJORD (Taubåt/LJCW/99 brt/1952
/ex Törefors - 80, Wargön — 70) Sett på
slipp ved Paulsen Mek. Verksted, Ytreland
på Karmøy 16. august 2004. Båten, som
er uten motor, er solgt til samme eiere som
har Lofjell. De nye eierne er på utkikk et
ter passende motor til båten som fortsatt
ligger på Karmøy.

LOFJELL (Taubå /LJGS/81 brt /1936
/1969/ex Vaksdal- 01, Lojjell- 98, Duga
—94, Lojjell- 91, Namdalingen-RO, Birger
-75, Matre -69, Vaksdal - 60) Ankom
Paulsen Mek. Verksted 13. august 2004
med Lofjord på slep fra Horten. Lofjell
ligger pr. 10. september fortsatt på Ytre
land og har i løpet av første halvdel av
september vært på slipp og fått montert
baugpropell.
JORUNN KNUTSEN (FSU/ Shuttle
tanker/LJZN/72651 brt/1999) Ankom
hjembyen Haugesund for første gang 19.
august 2004 for å få utført div. opp-gra
derings- og reparasjonsarbeider ved Vetco
Aibel (tidl ABB, Umoe og HMV) Var
ferdig ved verkstedet 30. august og gikk
tilbake til Åsgard-feltet der skipet ligger
som lagerskip. Dette var første gang skipet
var til lands etter at det var nytt og det blir
fortalt at om noe uforutsett ikke hender
vil det gå hele 14 år før neste gang det
skal til lands !
OSTER (Veterandampbåt/LEPF/202
brt/1908/1915 /1966/2000/ ex Gamle
Oster—00, Vaka—96, Oster — 66) Anløp
Haugesund 23. august 2004 for å hente
spalteredaktøren og hans niese Marit før
turen gikk videre til Stavanger der båten
var utleiet for å brukes som flytende utstil
lingslokale under oljemessen.
Turen fra Bergen til Stavanger var båtens
hittil lengste etter restaureringen i 2000.
Det var nok også ganske sikkert Osters før
ste anløp av Haugesund som dampbåt.
Da båten gikk fra Kristiansand til Ber
gen som ny i 1908 gikk den nok rett forbi
, og som tysk vaktbåt Marder i krigen var
den stasjonert i Bergens-distriktet. Som
fraktebåten Vaka var båten en ganske fast
gjest i byen.
STRILFALK (Standby-båt/LGOL/482
brt/1937/1966 /1969/1980/1993/ ex
Sar Delta - 02, Grampian Osprey - 96,
Sar Delta - 93, Blue Safe -88, Lem Senior
— 81, Polarbris 1—66, Rau III — 48) Sett
under slep nordover Karmsundet av Eide
Max 23. august 2004. Var på vei fra Sta
vanger til Langevåg på Bømlo der båten
nå er under nedrigging før den skal slepes
til Eldøyane og hogges.
STRILODD (Standby-båt/LMTI /487
brt/1941/1966 /1970/1981/ex Tonjer
-87, Bakk - 81, Ole Bakk - 79, Kos 39
— 62, Polarnacht -47) Sett under slep
nordover Karmsundet 24. august 2004.
Også den ble slept til Langevåg av Eide
Max og skal hogges etter at den er nedrig
get. Dette var tredje turen Eide Max gjorde

med tidligere Møkster-båter fra Stavanger
til Sunnhordland i løpet av to dager.
VEA JUNIOR (Ringnotsnurper/tråler
/ LGRH / 599 brt /1993/ ex Vea - 04)
R-10-K ) Gikk fra Karmøy 31. august
2004 etter at båten nå er solgt til Irland.
I løpet av sommeren er den ombygget fra
kombinert ringnotsnurper / tråler til ren
tråler ved Karmsund Maritime Service på
Kolstøneset. Under ombyggingen er blant
annet notbingen fjernet og båten har fått
nye trålvinsjer og not-trommel pg div an
net utstyr. Den er nå omdøpt til Sea Spray
og er hjemmehørende i Skibbereen med
fiskerinr. S 89.
TOR (Skrog, tidligere taubåt/data
mangler da båten aldri har stått oppført i
«Flaggboken») Ble 27. august 2004 hevet
med hjelp av Bullworker og en mobilkran
etter å ha lagt sunket ved Ballastkaien på
Risøy i Haugesund i flere år. Er senere kut
tet opp i biter og fjernet. Båten er trolig
bygget ca. 1942 for BrødreneThormodsen
i Haugesund og var bortsett fra krigsårene
da den var i tysk tjeneste i bruk på Hau
gesund havn. I 1979 ble båten solgt til
en som hadde planer om å bygge den om
til seilbåt, men dette ble det ikke noe av.
Senere har båten hatt flere eiere som har
hatt mer eller mindre seriøse planer med
den. I alle disse årene har båten lagt flere
steder. Først ved Indre kai i Haugesund ,
så i Erfjord i Ryfylke, deretter i Mølstrevåg
i Sveio før den igjen kom til Haugesund
der den først lå i Hansavåg på Hasseløy
før den kom til Ballastkaien 2-300 meter
lenger sør enn den i alle år den var taubåt
var stasjonert, og der endte den altså sine
dager.

Fra Jahn Breivik,
5500 Haugesund.
STRILBRIS (Standby-båt/LJLV/430
brt/1947/1971/1977/1982/19951998/
ex. Sar Castor — 02, Castor Tide — 98,
Hornbeck Castor — 96, Seaboard Castor
- 95, Sartor- 90, Suet- 67, Margat- 59)
Sett på vei nordover Karmsundet tidlig om
morgenen 24. august under slep av Eide
Max. Stribris ble slept til Leirvik på Stord
der den nå ligger i påvente av opphogging
på Eldøyane.
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Motortanker Long Phoenix gjenoppstodfra tt Esso Norway ogseiltefor Einar Langefra 1971 til 1987. Neg collection Donald MacFie
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Av Dag Bakka Jr

Oslorederiet
Einar
er noe så
som etbegynnelse
mindre rederi
somverdenskrisen
har maktet åtidlig
henge
gjennom
75 turbulente
årLange
i skipsfarten.
Frauvanlig
en vanskelig
under
påmed
30-tallet
fikk
rederiet etterhvert vin d i seilene, og vokste fra en beskjeden kapitalbase først og fremst takket være en
serie heldige transaksjonen Da skipsreder Einar Lange fait bort relativt tidlig, ble det hans enke, Kristhild
Lange Meininch, som ble den aktive reder gjennom mange år. Fra stor trampfart kom rederiet over i tank
og bulk, før det kom i økonomisk havsnød under shipping-krisen sist på 1970-tallet. Fra en moderat ka
pitalbase lyktes det neste generasjon å gjenreise rederiet med eldre tank- og kombinasjonsskip under de
vanskelige år på 80-tallet. Kjøpet av fem OBO-skip høsten 2003 borger for en fortsatt aktiv rederidrift.
Einar Steen Lange var født 7. august 1902
i Oslo, hvor han gikk ut fra Christiania
Handelsgymnasium 18 år gammel. Som
tenåring må han ha opplevd verdenskrigen
og jobbetiden med den veldige aktivitet innen shipping-miljøet i hovedstaden. Dette
kan ha virket spennende for en ung mann,
og etter handelsgym og militærtjeneste
fikk han praksisplass iet shipping-firma
i Oslo. Dette førte videre til opphold ved
meglerfirma i Hamburg og London, slik
som den vanlige utdanningen i shipping
lenge var.
Men han kom også til å oppleve sammenbruddet etter jobbetiden på nært

hold. Høsten 1920 sviktet markedet, og
gjennom 1921/22 måtte norsk skipsfart
gjennomgå en brutal tilpasningskur, hvor
fraktinntekter og markedsverdier sviktet
samtidig som kronen mistet sin verdi mot
pund og dollar. Rederier gikk over ende,
meglerfirmaer innstilte, og det meste av
jobbetidens overskudd forsvant.
De første årene av Einar Langes løpebane kan derfor ikke ha vært enkle, men
mot slutten av 20-tallet strammet det seg
noe til. Dette året tok markedet seg opp,
samtidig som det norske shipping-miljøet
opplevde en veldig foretaksomhet, spesielt
innen tankfart. Uten at vi kjenner til de

nærmere om-stendigheter finner vi Einar
Lange i 1929 som drivkraft bak stiftelsen
av Einar Langes Rederi AS med adresse i
Tollbodgaten 25.
Det nystiftede rederiet overtok i september
1929 dampskipet
2050 tdw for
205.900 kroner. Skipet var bygget i 1903 i
Newcastle og fikk navnet Melsomvik etter
strandstedet sør for Tønsberg.
En sak var at børskrakket i New York
rystet verden kort etter at skipet var satt i
fart, men på kort sikt kan resultatene fra
Melsomvik ha vært oppmuntrende inntil
markedet fait sammen i 1930.
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Da Lange høsten 1931 igjen slo til
på secondhand-markedet, var det nok
primært utsikten til et gunstig kjøp som
lå bak. Rederi-AS Morild ble etablert som
rederi for dampskipet Ingridpå 3.240 tdw
som i november ble innkjøpt fra Hauge
sund. Vi kjenner ikke salgsprisen for dette
relativt store skipet fra 1912, men det ble
omdøpt Merok.
Både Melsomvik og Merok ses å være
drevet i nordsjøfart, mye med trelast fra
Hvitehavet og Østersjøen, kull fra britiske
havner, osv. Trelastfarten fra Archangelsk
kunne ofte være hard mot slutten av seson
gen, som for Merok i oktober 1933 da den
kom ut i orkanaktig vær i Norskehavet,
på vei fra Archangelsk til Antwerpen. Det
meste av dekkslasten ble slått overbord,
men skipet lyktes å komme seg inn til
Måløy 25. oktober.
Einar Lange må ganske snart ha opplevd
at vanskelighetene tårnet seg opp. Seiv om
skipene var anskaffet til rimelige priser og
ble drevet med lave omkostninger, ble re
sultatene svake. Uhell og tidstap førte raskt
til tap det var vanskelig å ta igjen, foruten
at å legge skipene i opplag kunne være det
beste utvei på et svakt marked.
Sommeren 1933 var situasjonen slik at
Einar Langes Rederi AS måtte tre i likvi
dasjon. Melsomvik kom opp for tvangs
auksjon og ble solgt i juli 1933 til Rederi
AS Mesna, fremdeles med Einar Lange
som disponent. Navnet ble nå endret til
Mesna.
Ikke lenge etter kom også Meroks rederi
i vanskeligheter. Rederi AS Morild gikk
konkurs vinteren 1934, og skipet kom
opp på tvangsauksjon i april. Det gikk da
til britiske kjøpere for en pris på 60.000
kroner.

ll —

Et nytt selskap ble etablert sommeren
1935, Rederi-AS Skrim. For 220.000 kro
ner ble et forholdsvis moderne damp-skip
anskaffet i august, Dagali av Oslo på 3140
tdw, bygget i 1917. Ved over-tagelse fikk
det navnet Skrim, etter fjellet i Telemark.
Nå gikk det bedre. Skrim seilte godt og
sees for det meste å ha gått i amerikansk
fart under kaptein Max Emil Gran.
Einar Lange var trolig på et tidlig tids
punkt kommet i kontakt med Fearnley
& Egers Befragtningsforretning AS, som
under skipsmegler Carl Lie var blitt op
parbeidet til et av hovedstadens vik-tigste
meglerhus. På denne tid var det blitt vanlig
at meglerfirmaene tegnet aksjer i rederiene
og sikret seg enerett til befraktning og an
dre meglertjenester. Langes rederi skulle
gjennom det aller meste av sin historie
være nært knyttet til dette meglerfirmaet.
Dette betød ikke bare at Lange fikk en fin
ansiell støtte-spiller, men også nær kontakt
og løpende informasjoner og diskusjoner
med en av landets ledende meglere.
Høsten 1936 fortonet situasjonen seg
såpass lovende at Einar Lange gikk i
gang med et nytt prosjekt. Selskapet AS
Olymp ble etablert og kjøpte i september
det gamle motorskipet Falstria fra Det
Østasiatiske Kompagni i København for
18.000 pund, tilsvarende 360.000 kroner.
Dette var et virkelig veteran-motorskip,
bygget i 1915 av Harland & Wolff, som
hadde tjent ØK godt gjennom mange år.
På grunn av skipets høye alder kunne det
ikke innføres i norsk register og ble derfor
satt under Panama-flagg som Olymp. Med
sine 6.690 tdw ble det også rederiets største
skip og ble drevet i stor trampfart. I sitt
navnevalg hadde rederen nå forlatt den

at motgangen ikke hadde tatt fra ham
motet.
I 1935 ble aksjene i Rederi AS Mesna
solgt og disponeringen overlatt til Knut Si
monsen, som noen år senere gikk sammen
med Einar Astrup i rederiet Simonsen &
Astrup. Med salget forlot Einar Lange også
kontoret i Tollbod-gaten 25 og flyttet inn
lenger oppe i samme gate, i nummer 4.

Begge Langes skip befant seg 9. april
1940 utenfor tysk-kontrollert område og
kom således inn i Nortraships flåte. De
kom begge til å gå tapt under den allierte
krigsinnsats.
Skrim avgikk fra Oban i Skottland i
vestgående konvoy 1. desember 1940, men
etter noen dager ble konvoyen spredt og
skipet forsvant uten spor med besetningen
på 21 under kaptein Gran. Trolig ble det
torpedert 6. desember av U43.
Også Gunda fait som offer for tyske
torpedoer, men i andre farvann. 18.
november 1942 ble det torpedert i Mo-

Ds Melsomvik fra 1903 seilte også for Lange som Mesna. Foto via Jahn Breivik

'

Ny start
Ukuelig påpangsmot må ha vært et viktig
personlighetstrekk ved Einar Lange, og
i 1935 foretok han en handel som viser

norske geografi, men holdt seg fortsatt til
fjellnavn. Navnet kan meget vel være in
spirert av De olympiske leker samme år.
Ellers er det verd å legge merke til at tre
slike veteran-motorskip ble innkjøpt fra
ØK på denne tid; foruten Falstria var det
Selandia av Odd Godager og Jutlandia av
V Burkoff, også dem klienter av Fearnley
& Egers Befragt-ningsforretning.
Timing is everything, og dennegang
hadde Lange truffet godt, hvor både Skrim
og Olymp fikk fordel av boomen i 1937;
det eneste virkelig gode år mellom 1921 og
1940. Skipsverdiene tok seg kraftig opp, og
rederen solgte Olymp videre i mai 1937 til
Yngvar Hvistendahl i Tønsberg for 30.000
pund, altså en meget pen fortjeneste for
AS Olymp.
Einar Lange ventet nå en tid til marked
og skipsverdier fait tilbake før han i okto
ber 1938 kjøpte 3.600-tonneren Gundazv
Farsund for regning av Olymp. Dette var
en vanlig singledecker fra 1919, noe større
enn Skrim, men ellers i samme klasse. Med
to skip fortsatte rederivirksomheten fra
Tollbodgaten 4 frem til krigsutbruddet
høsten 1939.

I
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Høsten 1936kjøpte Lange veteranmotorskipet Falstria oggav det navnet Olymp.
Foto via red

zambiquekanalen av Ul81, og 36 mann
omkom.
Mens rederen satt igjen hjemme i Oslo
uten kontakt med flåten gilde han høsten
1940 til anskaffelse av et mindre skip for
kystfart. Det var dampskipet Storhaug av
Haugesund, et fiske/frakteskip på 180 tdw,
bygget i 1890 i Aberdeen. Vi kjenner ikke
nærmere enkeltheter rundt dette kjøpet,
og skipet ble allerede i 1941 solgt videte til
Trondheim, trolig med god fortjeneste.

Gjenreisning
Einar Langes rederi stod i 1945 uten tonnasje, men med et økonomisk oppgjør i
vente. Fra Nortraship ble det etterhvert
utbetalt assuranse, bruksgodtgjørelse og
amortisasjon for Skrim og Gunda, noe
som satte selskapene Skrim og Olymp i
stand til nye investeringer.
I mellomtiden fikle Einar Lange anledning til å overta driften av det tidligere tyske
dampskipet Finnes som var midlertidig
overlatt til Norge. Det var på 1300 tdw,
bygget i 1894 og kom til ågå mye med
forsyninger på Norge. Skipet hørte til dem
som Tyskland fikk beholde, og i april 1947
ble det levert tilbake til sine tyske eiere
etter det norske mellomspill.
Einar Lange var oppsatt på å komme i
gang så raskt som mulig, og i august 1946
kunne han overta dampskipet Grodno fra
Ellermans Wilson Line, en singledecker
på 4.215 tdw med shelterdeck over rom

og ble 7. september slept til Antwerpen
for reparasjon ved Beliard Crighton
& Co. Hovedmotor og hjelpemotorer
måtte demonteres og overhales, mens
elektrisk anlegg, innredning og utstyr
måtte fornyes.
I april 1947 lå Max Manus ferdig re
parert i Antwerpen. Vi kjenner ikke til
reparasjonsregningen, men markedsprisen
for et skip av denne størrelse og type lå i
1946/47 rundt 4.5 millioner kroner. Einar
Lange stod derved som reder av et stort og
moderne trampskip som de neste årene
skulle hevde seg sterkt på markedet. Med
salgsgevinsten fra Ma Goo kunne også gj el
den betales godt ned. Sjansen som rederen
hadde tatt ved kjøp av vraket ble rikelig
belønnet, og rederiet stod i 1947 sterkt
med sitt moderne og verdifulle skip. De
neste år ble skipet sluttet i stortrampfar
ten, med korn, kull, malm og på kortere
certepartier.

3og 4, bygget i 1919. AS Olymp betalte
46.000 pund (tilsvarende 920.000 kroner)
for skipet som ble registrert i Oslo under
det forunderlige navnet Ma Goo. Senere
overtok Skrim halvparten, og selskapene
innkasserte en pen fortjeneste ved salg til
svenske kjøpere vel et år senere for 1.6
millioner kroner.

Einar Lange seiv døde uventet 1. april
1948, knappe 46 år gammel. Det må
ha vært et sjokk for familien, som likevel
besluttet å fortsette virksomheten. Enken,

At Ma Goo ble solgt hang trolig sammen
med rederiets store prosjekt på denne tid,
nemlig kjøp og reparasjon av det krigsskadde Troma.
Troma var levert i 1937 fra Doxford i

Kristhild Lange, overtok nå som dispo
nent, støttet i det daglige av en kontorsjef
som tok seg av de løpende oppgåver med
operasjon og bemanning, og av megler
forbindelsene hos Fearnley & Eger. Tek
nisk drift var overlatt til konsulentfirmaet

Sunderland til J Ludw Mowinckels Rederi
i Bergen, et moderne motorskip på 9.240
tdw av verkstedets «Economy»-klasse -en
slags forløper til Libertyskipet. Skipet var
i hjemlige forvann under krigen og ble 24.
november 1944 senket av norske sabotører
mens det lå ved Akers Mek Verksted,
egentlig for å forhindre at tyskerne skulle
bruke skipet til å skipe forsterkninger fra
Norge til frontene i Tyskland. Skipet sank
og ble liggende til freden kom.
Etter flere måneders arbeid lyktes berg
ingsselskapet van Wienen åfå skipet til
overflaten i juli 1946, og det ble da dokksatt
på Akers, rengjort og fikk skrogskaden mid
lertidig reparert. Vraket tilhørte nå Statens
Krigskaskoforsikring, lagt opp i Kongshavn
og utbudt for salg på auksjon.
Einar Lange må ha fattet interesse for
Troma og kom til å bruke mye tid på pros
jektet. I august fikk AS Olymp tilslaget for
1.775.000 kroner og overtok vraket «as is,
where is». Det fikk nå navnet MaxManus,
etter krigshelten som hadde senket skipet,

Kvinnelig reder

Lystad & Janzen. Ekteparet hadde to barn,
Annikken og Einar Christen. I mange år
kom Kristhild Lange Meinich til å stå som
en av landets få kvinnelige redere; kanskje
ikke så godt kjent utad, men vel kjent i
hovedstadens shipping-miljø.
Rederivirksomheten fra Tollbodgaten
4 kom i flere år til å dreie seg om Max
Manus alene. Skipet gjorde det godt de
første årene, ble så påvirket av et svakere
marked i 1949/50, før Korea-krigen skapte
et nytt behov for tonnasje. Dette må ha
gitt gode fraktinntekter gjennom boomen,
inntil markedet igjen fait av fra 1952.
Den neste transaksjonen skulle også vise
seg heldig timet, da AS Olymp i januar
1954 overtok Liberty-skipet Geirulv av
Arendal for 255.000 pund, (5.1 mill kro
ner). I forbindelse med kjøpet ble det slut
tet til den kanadiske befrakter Saguenay
Shipping og fikk navnet Sunlong.
Markedet tok seg opp gjennom 1955 og
1956, før det endte opp i en virkelig boom
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Einar Lange
kjøpte Mowinck
els Troma som
hadde vært senket
på Oslo havn og
fikk det reparert
som Max Manus.
Dette var skipet
som “skapte” red
eriet. Skyfotos
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høsten 1956 etter at Egypt hadde stengt
Suez-kanalen. Markedsverdien for Libertyskip hadde i 1951 vært oppe i 550.000
pund og steg utover i 1956 forbi 450.000.
Lange hadde truffet bunnen ved kjøpet
av Sunlong, og marginen mellom gjeld og
egenkapital gav derfor rom for nye forretninger. Ved årsskiftet 1954/55 kunne
Kristhild Lange tegne kontrakt på bygging
av et moderne bulkskip på 12.000 tdw ved
Rickmers Werft i Tyskland, til anslagsvis
15 millioner kroner. Igjen var kontrakten
inngått til gunstige betingelser tidlig i et
markedsoppsving.
Det kan i ettertid virke mer ærgjerrig
at rederiet i september 1956, midt oppe
i boomen, bestilte et tankskip på 19.300
tdw fra Aker-gruppen. Byggenummer
525 skulle imidlertid ikke leveres før enn

ningen for Sunlong kom til utbetaling på
et tidspunkt med høye tonnasjepriser.
Nybygningen fra Rickmers ble levert i
april 1957 med navnet Skrim. Med sine
12.372 tdw hørte skipet til de få rene bulk
skip i handelsflåten, og rederiet kunne til
fulle trekke fordel av det sterke markedet
og hadde sluttet skipet sommeren 1956
for 4år 6 mnd transatlantisk malmfart
fra levering. Dette betød at Skrim fikk
en flying start og gav gode inntekter i
TC-perioden
Lra boomen vinteren 1956/57 fait markedet sterkt tilbake utover våren, og mot slutten av året var fraktnivået så svakt at både

med 9770 tonn jernmalm ble det oppd
aget lekkasjer i forrommet ved middagstid
26. desember 1956 i Nordsjøen. Det blåste
da stiv kuling med høy, krapp sjø. Lek
kasjen var større en pumpene kunne holde
unna, og kaptein Røssnes besluttet å gjøre
klar til å forlate skipet. Pred Olsens nord
sjøbåt Borre kom til unnsetning og ved
glimrende sjømannsskap fikk den ombord
samtlige 38 mann fra Sunlong før skipet
gikk ned. (Se Skipet 1.2000). Lorliserstat-

Tankskip
Rederiets posisjon var imidlertid sterk,
enda nybygningen fra Aker ikke var blitt
sluttet i tide. Nå måtte det kostbare skipet regne med å tjene sitt levebrød på løsmarkedet. Dette avskrekket ikke rederen,
for i november 1961 ble et lignende skip
innkjøpt secondhand, det svenske Margareta på 18.850 tdw bygget i Uddevalla
i 1958. Prisen for dette ganske nye skipet

Liberty-skipet Sunlong seilte med Saguenays S i skorsteinen. Skyfotos

i 1962, og rederiet hadde tid på seg til å
finne beskjeftigelse og sikre finansiering.
Det var trolig meningen å seige Liberty
skipet under det sterke markedet i 1956,
men før så kunne skje gikk Sunlong tapt
ved forlis. På vei fra Narvik til Rotterdam

tørrlastskiip og tankskip søkte opplag.
Skrim og MaxManusvar imidlertid sikret
gode inntekter og ble holdt i fart.

i|
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Langes skip ble det tredje av fire søstre
for norsk regning, etter Danita og Lisita
til Ugland og foran Holthav til fdolterSørensen. Med navnet Long Hope ble det
levert i august 1967 og målte da 50.600
tdw, takket være nye regler for dypere ned
lastning. Skipet hørte til første generasjons
Panamax-skip, beregnet for å kunne ta full
last gjennom Panama-kanalen. LongHopes
første reiser var under TC til Kawasaki.
v.-

•
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,

Skrim fra 1957 var av de første bulkskip; her med Jebsens TC-merke. Skyfotos

var avtalt til 22.5 millioner kroner, inklu
siv et godt certeparti som løp frem til juli
1965. Skipet fikk navnet Annikken etter
rederens datter.
Nybygningen fra Akers ble sjøsatt fra
Tangen Verft i Kragerø 1. juli 1961 og
fikk navnet Olymp av Annikken Lange.
Etter utrustning i Oslo ble skipet levert
i januar 1962 og ble ved levering målt til
19.720 tdw.
Olymp kom trolig på vel 28 millioner
kroner og måtte fra levering ta til takke
med befraktning i løsmarkedet. Dette var
på denne tid relativt svakt, men Olymp
var et rasjonelt - om enn kostbart - skip
som ses å være sluttet med clean-laster
fra Caribbean og Persiske Gulf til USA
og Europa.
Rederiet ses å ha hatt flere skipsførere i
sin tjeneste, men særlig kom kapteinene H
Bertelsen og Peder Saupstad til å bli bet
rodde førere av tankskipene på 60-tallet.
Som et eldre skip fikk Max Manus etter
hvert sin markedsverdi og inntjening sterkt
redusert, og i april 1962- like etter at Ol
ymp var kommet i fart - kom skipet hjem
til Oslo for å legges opp i Kongs-havn. I
denne fasen hadde rederiet fire skip:
mt Olymp
mt Annikken
ms Skrim
ms Max Manus

19.720 tdw
18.850 tdw
12.372 tdw
9.240 tdw

AS
AS
AS
AS

drevet fra kontoret i Nobelsgate IF, senere
Nobelsgate 10, villaen på hjørnet av No
belsgate og Drammensveien.

Mer bulk
Nybygningsprisene hadde kommet under
sterkt press etterhvert som verftene gjorde
seg ferdig med de store kontraheringer fra
Suez-boomen. I 1963-64 kunne meglerne
informere om gunstige prosjektet, og ett av
disse ble grepet av Lange-rederiet. Det var
et bulkskip på 47.500 tdw bestilt fra Bur
meister & Wain i København i september
1965 til fast pris på DKK 35.5 millioner,
hvor verkstedet ordnet 80 prosent kreditt
over 10 år. Igjen var det Fearnley & Egers
Befragtningsforretning som gjorde kon
trakten, og meglerfirmaet gikk også med
på eier-siden med 25 prosent.

kroner og var samtidig det siste farvel
til sklipene som Einar Lange selv hadde
anskaffet. De neste årene kom rederiet
til å skjøtte driften av tre moderne skip,

Brøvig i Farsund. Også det eldste bulk
skipet, Skrim, ble solgt i 1970 til britiske
kjøpere.

Fønix
Tankmarkedet hadde holdt seg relativt
sterkt etter krigen i Midt-Østen i 1967,
mye takket være stengingen av Suez-kanal
en. Våren 1970 gilde rederiet til anskafelse
av et skip i 50.000-tonns klassen, men i
dette tilfelle en havarist som ville kreve
omfattende gjen-oppbygging. Det ble et
intensivt to års arbeid med å sette skipet
i fartsklar stand, og det skulle deretter gi
en lang og trofast innsats.
Turbintankeren Esso Norway var levert

Svenske Margareta ble innkjøpt i 1961 og fikk navnet Anniken. Foto via Arne Sognnes

Wrr,

Olymp
Olymp
Skrim
Olym

Salget av Max Manusnl greske kjøpete
i oktober 1963 innbrakte vel 800.000

Også det neste prosjektet kom fra Fearnleys
megleravdeling, nemlig et kombinert bil/
bulk-skip av samme type som Fearnley &
Eger bestilte tre av fra Rheinstahl Nordsee
werke. Kontrakten må ha vært inngått på
ettersommeren 1968 og resulterte i Long
Charity, levert i desember 1969. Det ble på
21.785 tdw og ble drevet i transatlantisk
fart med korn og kull fra USA til Europa
og med biler tilbake.
Som ledd i finansieringen av bil/bulk
skipet ble tankskipet Olymp solgt i august
1968 for 12 millioner kroner til Th

f.
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fra Howaldtswerke Hamburg i 1961 og
seilte under Bahamas-flagg inntil den i
august 1964 ble rammet av eksplosjon i
maskinen utenfor Oman, hvor tre mann

r

omkom. Skipet ble slept tilbake til Aden,
hvor det ble erklært konstruktivt totalforlis
og senere solgt til amerikanske kjøpere som
fikk det forflyttet til La Spezia.
Her ble skipet liggende i nærmere fem år,
inntil selskapene Olymp og Skrim i mars
1970 overtok det for USD 1.050.000. Ved
INMA-verftet i La Spezia ble akterskipet
fullstendig gjen-oppbygget. Maskinrom
og innredning ble strippet og en kraftig
Sulzer-maskin ble montert til erstatning for
damp-turbinene, mens ny innredningen
ble utført etter vanlig norsk standard.
Ved levering i oktober 1971 bar skipet
navn Long Phoenix - som det sømmet seg
en Fugl Fønix - et moderne tankskip på
50.550 tdw. På sett og vis kunne repar
asjonen sammenlignes med Max Manus,
og også Long Phoenix skulle få en høy
markedsverdi under boomen i 1973.

Shipping-krisen
I oktober 1973 kulminerte markedet for
tankskip ved utbruddet av en ny krig i
Midt-Østen, fulgt av arabisk olje-embargo
mot de vestlige land. Bulk-markedet holdt
seg til utgangen av 1974, da verdenshande
len stagnerte etter en nesten ubrutt vekst
gjennom hele etterkrigstiden. Fra 1974/75
gikk skips-farten inn i en vanskelig periode
som med en kortvarig bedring i 1979/80
holdt seg like til 1986/87.
Einar Langes rederi hadde følgende skip
ved utgangen av 1973:
mt Annikken

18.850 tdw tank

ms Long Hope

50.600 tdw bulk

ms Long Charity
mt Long Phoenix

21.785 tdw bil/bulk
50-550 tdw tank

Mens markedet ennå holdt seg godt
oppe ble Anniken solgt i august 1974
til grekere for USD 3.5 millioner. De
følgende årene ble Long Phoenix rammet
av det svake tankmarkedet og lå herunder
i opplag i Melsomvik fra februar 1975 til
august 1976.
Rederiet gikk i 1974 med i KS Sea-Troll
AS som var oppretter på initiativ fra meg
lerfirmaet Hjalmar Bjørge og fikk bygget
et stor kranskip for offshore-arbeider ved
Blohm und Voss i Hamburg. Sea-Trollvar
ved levering i juli 1976 Norges dyreste skip
på 550 millioner kroner. Einar Langes

,
' i

\
nii v

&

ufflo-A „
,T '::

•

•

SBl!®S*
y-,

,i

Olymp som ble levertfra Akers i 1962 ble mye drevet i “clean” løsfart og lå herunder en tid opplagt
i Oslo. Foto via Arne Sognnes

selskaper hadde tegnet seg for 12 prosent av ansvars-kapitalen på 114 millioner
kroner, mens Hjalmar Bjørge og Odd
Berg tok 24 prosent hver og det franske
offshore-selskapet ETPM 40. Skipet kom
i drift nettopp ien vanskelig periode i offshore og havnet etter en tid i opplag. Da
selskapet erklærte seg konkurs i desember
1978 var det registrert krav på 424 millioner kroner, mot en antatt markedsverdi
på 250 mill. Kranskipet ble omsider solgt
på tvangsauksjon i april 1980 for 210
millioner kroner til Bergesen dy, Ugland
og Brøvig. For Lange førte konkursen i
Sea-Troll til et betydelig tap.
Det var trolig for å dekke tåpene her at
bulkskipet Long Hope ble solgt til greske

kjøpere høsten 1978. Markedet var da i
ferd med åta seg opp, og rederiet opp
nådde den forholdsvis gode pris på USD
4.45 millionen
Langes flåte kom derfor til å bestå av
tankskipet Long Phoenix og bulkskipet
Long Charity gjennom oppsvinget i 1979/
80 og inn i neste fase av shipping-krisen
som åpnet seg fra 1981. Rederiet var blant
de første som benyttet seg av anledningen
til å flagge ut skipene i 1982/83.

OppSVIHg I kHSGtid
I 1983 overtok neste generasjon ledelsen
av rederiet etter Kristhild Lange Meinich.

Bulkskipet Long Hope på 50.900 tdw ble levertfra B&W i 1967. Skyfotos
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navn til Oslo Shipholding AS). Senere på
året ble skipet helt overtatt av Lange og
skiftet navn til Alondra i forbindelse med
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TC til Empramar i 1990. I mellomtiden
gilde også gamle Long Phoenix til opphug
ging i 1987.
I sum må selskapene Olymp og Skrim
ha maktet å bygge opp en betydelig gevinst
på markedsoppsvinget mot slutten av 80tallet. Dette setter Lange i en særstilling
blant de mindre/mellomstore rederier i
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Norge.

90-tallet
Bil!bulkskipet Long Charity levert i 1969 kom til å seile for Lange i 15 år.
Airfoto of Malacca via Arne Sognnes
Einar Christen Lange var født i 1942 og
hadde en grad i economics fra Cambridge,
men var dessuten også utdannet lege og
hadde praktisert ved Askim sykehus i
Østfold inntil han overtok ledelsen.
Året 1983 markerer på mange måter
bunnen av shippingkrisen, året da tonnasjeoverskuddet var størst, og fremdeles
med fire år inntil et klart oppsving skulle
vise seg. Men fra nå av gildt rederiet Einar Lange inn ien iøynefallende utvikling.
Mens de fleste andre norske rederier på
denne tid solgte seg ned, med eller uten
påtrykk fra kreditorene, og ble liggende
på været gjennom kriseårene, ble dette for
Lange en hektisk tid.
Med med en trolig beskjeden egenkapital, blant annet fra salget av Long Charity i
1984, ble det fra våren 1984 kjøpt inn skip
til meget rimelige priser. Disse ble drevet
et par år og solgt videre under det stigende
markedet frem til 1990. Det dreide seg
tilsammen om åtte skip innkjøpt over fem
år, registrert ute og drevet med utenlandsk
besetning til vanlig internasjonal standard.
Fem av disse skip var kombinasjonskip av
Capesize-klassen på 160-180.000 tdw,
to tankskip på vel 100.000 tdw og en
VLCC på 258.000 tdw. Skipene skal ha
blitt forholdsvis høyt belånt, men de fire
som ble solgt videre gav gode bidrag til
sel-skapenes egenkapital. Det synes som
om samtlige ble befraktet på lengre certe
partier i tankfart og gav således både frak
tinntekter og betydelig salgsgevinst.
Skipene ble registrert på selskaper som til
en viss grad reflekterte hjemlandet, Nobel
Shipping for Nobelsgate, Blue Tram for
oslotrikken, Krossnes Shipping, osv. Om

det var vanskelig år, så gav de også spil
lerom for aktører med en viss likviditet
da markedene tok seg langsomt opp.
Skrim ble f eks kjøpt for USD 6.5 mill og
solgt for 12 mill, men kjøpt tilbake igjen,
Long Vela kjøpt for 6.9 og solgt for 13.75
mill, Ellen kjøpt for 7.65 mill og solgt for
USD 11.7 mill - for dette skipet en samlet
gevinst på 35 millioner kroner på ett år.
Den største anskaffelse noen sinne i
rederiets historie var kjøpt av tankskipet
Pacific Valour på 258.058 tdw i november
1988 for USD 26.35 millioner. Det var
nylig bygget om fra turbin til diesel av sine
japanske eiere og ble nå sluttet for 3år til
BP til raten USD 15.000 + profit split på
det overskytende. Denne forretningen med
et av de store oljeselskapene vakte adskillig
oppmerk-somhet og ble for Lange en fjær
i hatten. Skipet fikk navnet Kristhild, som
en naturlig videreføring skikken å døpe
skipene etter familiens kvinner.
Den siste anskaffelsen, av 158.000-ton
neren Huasco Star, ble gjennomført våren
1989 i samarbeid med selskapet Invest
2000 AS (som var fortsettelsen av DS AS
Laly og som ved årsskiftet 1989/90 endret

Fra 1990 kulminerte shipping-markedet
og førte til en reaksjon som, godt hjulpet
av skattereformen, gikk sterkt ut over den
norske flåten. Noen svake år for tank og
bulk gav mot midten av 90-tallet etter for
en ny sterkere periode, mens Asiakrisen
rundt 1998 tegnet et dystrere bilde mot
slutten av tiåret.
Langes rederi seilte inn i 90-tallet med
en flåte på fem skip, VLCC’en Kristhild
på certeparti til BP, samt fire capesize-skip:
Huasco Star og Long Star; samme år om
døpt til henholdsvis Alondra og Romeral i
forbindelse med certepartier til sørameri
kanske befraktere i tankfart, mens Long
ChallengerstAtt i spotmarkedet. Den siste
capesizer, Skrim, gikk derimot i malmfart
på TC til koreanske FFanjin.
Dessuten hadde selskapene vært inne
i KS Mosdrill med 67.5 prosent, samt
med 25 prosent i Eurogas som kontra
herte tre gasstankere. Dette selskapet var
eiet sammen med Exmar i Belgia og et
John Fredriksen-selskap på Kypros, inntil
Fredriksen solgte seg ut i 1991 og Lange
året etter.
For kombinasjonsskipene hadde rederiet
en pragmatisk strategi hvor det dreide seg
å drive disse eldre skip så lenge de kunne
tjene penger. Samtlige var godt og vel 20
år og ville trolig bare kunne seile ut sine

Livlig kjøp og salgsaktivitet 1984- 1988
kjøpt

skip

tdw

bygget

solgt

Juli 1984
Des 1984
Okt 1985
1987

mt Anniken
ms Skrim

101.640
170.414
169.316
164.338
183.500
118.158
258.058
158.644

1968
1972
1974
1973
1972
1972
1975
1973

3.85

Sept
Juni
Nov
Mar

1987
1988
1988
1989

ms
ms
ms
mt
mt
mt

Long Vela
Long Challenger
Long Star
Ellen
Kristhild
Huasco Star

12.88, kjøpt tilbake
6.87
beholdt
beholdt
6.89
beholdt
beholdt
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Rederiets oppbyg
ging sist på 80-tal
let kulminerte med
VLCC Kristhild i
1988.
Neg collection Don
ald Macfie
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certepartier. Våren 1994 kom rederiet til

Tilhald fil

enighet med befrahterne om å kansellere
resten av AlondrasTC som løp til 1996,
fordi kostnadene ved dokking og ny klasse
ville bli store. Det gikk derfor til hrrgging
i Vietnam

kombinaSJOnSSkip
'
,
,
Etter salSet av supettankcten kunne rederiets stab ta ferie- mens Einar Lange °S
direktør Ivar Mathiesen diskuterte den vi-

I juli året etter hadde Romeraltn grunnberøring i Malakka-stredet, men kunne
fortsette reisen. Inspeksjon etter utlossing på Kawasaki avslørte omfattende
bunnskader, med behov for utskiftning
av 1600 tonn stål,. Skipet ble erklært for
konstruktivt totalforlis og solgt til opphugeine i Bancladesh

dere dni e‘ oktober 2003 kom den uvent
ede melding at fire av Teekay s obo-skip var
Ej øpt f°r tilsammen USD 19 millionen
et drdde seg om Panamax-skip bygget
01 Høegh på Hyundai i 1981/83 og som
via Bona Shipholding var blitt overtatt av
Teekay Shipping i 1999.
Bak kjøpet stod Nobel Bulk Transport

Ö Rederiet hadde derved to capesize-skip
igjen, Skrim som hadde gått på TC til

Co Ltd> med den Colchester-baserte rederen Jan Petter Røed som eier av 2/3 °g

Hanjin ut 1994 og tong
som
gikk i spotmarkedet. Stilt overfor store
kostnader ved vedlikehold og samtidig
økende fokus på gamle skip, valgte rederiet
åla Skrim gå til hugging i Pakistan i mars
1996, fulgt av Long Challenger som siste
capesizer, levert til huggere i Bangladesh i
november 1996

Lange med
Challenger
1/3. Dette selskapet eier de
fire skipserende selskaper som er registrert
1 Singapore, hvor teknisk drift hgger hos
Tschudi & Eitzen Shipmana-gement
(TESMA).
Skipene hkk forstavelsen Nobel, altså
Nobel Foam> Nohel Fountain, Nobel Fortuna og NobelForum. Da Teekay samtidig

Einar Langes rederi seilte deretter vi-

med overleveringen awiklet hele sitt obo-

dere med sin supertanker Kristhild. Skipet
gikk fra slutten av 1993 inn på nye 5år
til BP, men nå til raten USD 30.000 per
dag. Dette gav gode og stabile inntekter,
og gjorde det også mulig for rederen seiv
åta et års ferie fra rederiet for å arbeide
som kommune-lege i Lurøy i Nordland
r
l 1 nnr
fra september 1996.
Kristhild ble oppgradert for å tilfredsstille nve krav ril Hnbheltskrna Frrer
stille nye krav til dobbeltskrog. Etter
tilbakelevering fra BP kom det til å seile
gjennom skiftende markeder inntil mai
2003, da det gikk til opphugging for
USD 7.3 millionen

T-

vfevr

-

.

|

Svartskorsteinmedethvittbelteav-grenset
av smale blå bånd og med en blå L.
5

Rederiet Einar Lange
ids MELSOMVIK
1929-33
ds MESNA
1933-34
1333 brt 2050 tdw, 237.0/35.2/16.0 ft
Singledecker
Triple expansion North Eastern Marine Eng Co
Ltd, Wallsend 800 ihk
3.1903

1909
2.1916

1-1920

Wood, Skinner &Co Ltd,
Newcastle -110
"TLTbem
AS Atlas (P Johannessen), Tøns
berg
DS AS Haraldshaug (AS Mercator
_ Lars Mælands Rederi), Hauge
sund, od Haraldshaug
Jens J Salvesens Rederi AS, Oslo,
od Freidig

9 ‘ 1929

“jopt av E*"ar LanSes Rederi

engasjement lyktes det Lange å ansette Gro
Sønsteby som befraktmngssjef; hun hadde
arbeidet med disse skipene siden 1987.
Rundt årsskiftet 2003/04 ble også et
eldre Capesize obo-skip kjøpt, Snappei
Ea 9d2 Pa 133.160 tdw som har fått

7.1934
3.1937

Rederi-Ås Mesna"ar Lange),
0slo od
disp Knut Simonsen, Oslo
Skibs-AS Lreidig (O M Olsen &
A Næss), Lredrikstad, Lredrikstad,
od Freidig

navnet Nohel kapper.

1.1940

1 sitt 75 ‘ år seiler rederiet Einar Lange vi"
med fem - riktignok aldrende - skip
&
F
som 1<a trekke fordel av det §ode tørrlast'
markedet.
God reise videre.

j

1942
2.1944

AS Rona (Trygve Skogland),
Haugesund
XT 6
Nortraships flate
DlSP f°rmelt HTollak J Skogland
Kantret og sank 7. februar 1944 15
sjømil Nav Cape Wrath etter at
lasten forskjøv seg> p| reise fra
Liverpool til Aberdeen, 20 omkom
og 2 berget.
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2 ds MEROK
1931-34
1870 brt 3240 tdw, 279.0/40.2/18.5 ft
singledecker med maskin midtskips
Triple expansion, Richardsons, Westgarth & Co,
Hartlepool, 134 nhk 9 knop
1.1912
Irvines Shipbuiiding & Dry Dock
Co Ltd, West Hartlepool - 508
Bygget som Übbergen for
Stoomvaart Maats Hollandia (NV
Furness Scheepsvaart en Agentuur
Mij), Rotterdam
1.1925
Innkjøpt av DS AS Ruth (A
Norbom), Sandefjord, od Ingrid
11.1931 Til Rederi AS Morild (Einar
4.1934

1937

Lange), Oslo, od Merok
på tvangsauksjon til Cornelis Shipping Co, London for GBP 3,000,
od Cornelis Lensen
Max Faulbaum SS Line (James
Siering & Co), Riga, od Rolfi
Faulbaum

1940

Beslaglagt av Tyskland, od Makki
Faidbaums

2.1944

Torpeden av britisk undervannsbåt
11.2.1944 i nærheten av Rørvik.

1.1940
1942
1944
1946
1955
12.1963

1920
5.1922
8.1935

4.1940
12.1940

I Nortrahsips flåte
Avgikk fra Oban i Skottland 1.
desember 1940 i konvoy for Syd
ney Nova Scotia. Konvoyen ble
spredt etter noen dager og Skrim
med besetningen på 21 ble aldri
mer sett. Trolig torpedert om
kvelden 6. desember av U43 i pos
53N-21W.

4ms OLYMP (1)
1936-37
4358 brt 6690 tdw, 365.3/50.1/26.5 ft
tweendecker, 5 rom/luker
2x6-syl B&W, 1600 bhk - 2 prop
3.1915 Harland & WolfF Ltd, Glasgow -451
Bygget som Falstria for AS Det
Ostasiatiske Kompagni,
København
9.1936

5-1937

Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo/Panama City, for
GBP 18.000, od Olymp
Til Skibs-AS Matros (Yngvar

Swiss War Transport Office (Honegger & Ascott), Basel, od Saentis
installert nye motorer:
4394 brt 6690 tdw 2x6-syl Sulzer
Nautilus SA, Basel
Keller Shipping Ltd, Basel
Ankom Vado, Italia for

11.1988

5 ds GUNDA
1938-42
2324 brt 3640 tdw, 251.3/43.7/22.2 ft
singledecker, maskin midtskips
Triple exp McDougall-Duluth, 258 nhk
7.1919 McDougall-Duluth Shipbuiiding Co,
Duluth -1334
Bygger som Chantiers for US
Shipping Board, New York
11.1928 Innkjøpt til Norge av Ole Frø iland,
Farsund, for USD 34.000,
od Gunda

4.1940
11.1942

singledecker, maskin midtskips
Triple expansion Lindholmens, 216 nhk
10.1917 Lindholmens Verkstad AB,
Göteborg -432
Bygget som Viken for Förnyade
Ångfartygs AB Viking (J M
Dannberg), Göteborg
Rederi AB Helios (Rob Göhle),
Norrköping, od Textil
AS Ocean (John P Pedersen &
Søn), Oslo, od Dagali
Innkjøpt av Rederi-AS Skrim
(Einar Lange), Oslo for NOK
225,000, od Skrim

9.1964

opphugging 20. des 1963

10.1938
3 ds SKRIM (1)
1935-40
1902 brt 3140 tdw 265.2/42.8/18.3 ft

Hvistendahl), Tønsberg/Panama
for GBP 30.000, od Matros
Norseland SS Co Inc, Panama for
USD 300.000, od Norseland

Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo
I Nortraships flåte
Torpedert 19. nov 1942 av UlBl i
Mozambique-kanalen i pos
25.40S-33.53E, 36 omkom og 8
indere reddet.

6ds STORHAUG 1940-1941
120 brt
180 tdw 103.40a/19.6/10.5 ft
singledecker, maskin akter
2-syl compound Blaikie Bros, Aberdeen
1.1890 J Duthie, Sons & Co, Aberdeen
Bygget som drifter North City for
W Pyper, Aberdeen
1901
North Line Steam Fishing Co Ltd
(W Pyper), Aberdeen
190
Gadus Fabriker (H Larsson),
Göteborg, od Svea
2.1915
Innkjøpt til Norge av Bernt Krøvel,
Ålesund, od Storhaug
1921
Romsdalske Vexel & Landmandsbank, Molde
1922
1930
1940
1941
1946
1947

5.1954
4.1956
9.1957
1962

T H Skogland & Søn AS,
Haugesund.
Brødrene Pensgaard, Haugesund
Innkjøpt av AS Olymp & Rederi
AS Skrim (Einar Lange), Oslo
Sager & Wörner, Trondheim
K Meyer Moen, Strinda/
Trondheim
ombygd til motorskip: 116 brt
2-syl Kromhout 120 bhk 9 knop
bygget 1939
Rederi AS Tambur (Bjarne Halvorsen), Trondheim, od Fambur
Jakob Lundegaard, Kristiansand
for NOK 150.000, od Jamal
Ole Onarheim & Olav Dyvik,
Stamneshella/Bergen
od Ingodd

10.1975

AS Sandfrakt, Instevik/Bergen for
NOK 170.000
Anfinn Onarheim, Mastrevik/
Bergen
Bjarne Olav Eidnes, Eidnes/
Bergen
Avrigget til lekter

7ss FINNES 1945-47
1024 brt 1500 tdw 224.4/33.1/13.6 ft
singledecker, maskin midtskips
Triple expansion, Helsingør
7.1894
Helsingørs Jernskibs & Maskinbyggeri, Helsingør -48
Bygget som Hemösand for H M
Gehrckens, Hamburg
5.1941
Rekv av Kriegsmarine som
Begleitschiff 8. S-Bootflotille
5.1945
Liggende i Trondheim, midl
overratt av Ministry ofTransport,
London
12.1945 overlatt til den Norske Stat, Oslo
på bare-boat-basis, reg som norsk
Finnes

4.1947

Driften overlatt til Einar Lange,
Oslo
Tildelt Central Commission for
Germany, Hamburg, od
Hemösand

1947
5-1955

H M Gehrckens, Hamburg
Til Fisen & Metall KG Lehr &Co
Bremerhaven til opphugging.

SdsMAGOO
1946-47
2458 brt 4215 tdw, 310.2/43.0/20.8 ft
singledecker med lang bro 224/219gb LR
T3 266 nhp 9 kn Central Marine Eng Works
West Hartlepool
6.1919
William Gray &Co (1918) Ltd,
West Hartlepool -922
Bygget som Grodno for Ellermans
Wilson Line Ltd, Hull
8.1946
Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo for GBP 46.000
od Ma Goo
12.1946

Halvpart solgt til Rederi AS Skrim
for NOK 900.000

9.1947

Rederi-AB Kullaberg (Axel Sjösten), Höganäs for NOK 1.6 mill,
od Hedja
Cia Naviera General SA, Beirut
od Hermon

3.1961
5.1967

Til opphugging i Italia, ankom
Trieste 23.5.67

9ms MAX MANUS 1946-63
5029 brt 9240 tdw 439.2/425.4/54.4/26.2 ft
tweendecker 5 rom/luker 570/510 gb LR
M3 10.5 kn Swan Hunter-Doxford
8.1937
William Doxford & Sons Ltd,
Sunderland -638
Sjøsatt som Rodsley for Stephens,
Sutton Ltd, Newcastle
7.1937

4.1940

Innkjøpt av AS J Ludwig
Mowinckels Rederi, Bergen for
GBP 163.000, satt i fart som Troma
I hjemmeflåten
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11.1944 Senket ved sabotasje 24. nov 1944
ved Akers Mek Verksted, Oslo.
7.1946 Vraket hevet av van Wienen, dokksatt Akers MV, ført til KJongshavn,
Oslo, solgt av Statens Krigskaskoforsikring.
8.1946 Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo, på auksjon for
NOK 1.775.000 i skader stand.
Slept til Antwerpen for rep av
Beliard Crighton & Co
4.1947 lev rep som Max Manus
Stor trampfart,
opplagt Oslo fra 62 til salg
9.1963 Therean Ltda, Piraeus for
GBP 40.500, od Flora N
1.1964 Eksplosjon i kjelerommet og brann
25.jan 64 under lossing av sement
i Ibiza. Slept ut av havnen og satt
på grunn 3 mil SW av Ibiza. Store
skader midtskip, totalforlis, 3
omkom.
lOdsSUNLONG 1954-56
7170 brt 10865 tdw 441.6/422.8/57.0/34.7 ft
tweendecker 5ha 562/499gb ABS
Triple expansion 2500 Ihk 11 kn Vulcan Iron
Works, Wilkes-Barre Pa
8.1943 North Carolina Shipbuilding Co,
Wilmington NC -185
Bygget som Thomas Pollock for
US War Shipping Administration,
Washington/Wilmington
3.1947 Dampskibsselskabet af 1912 (AP
Møller), København
od Else Mærsk
9.1948 Skips-AS Geirulv (Gjeruldsen &
Tambs), Arendal for NOK
3.700.000, overratt 1.49 som
Geirulv
1.1954 Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo for GBP 255.000, od
Sunlong
12.1956 Sank 26.12 1956 80 n mil Vav
Lindesnes i pos 57.30N-05.E - på
reise Narvik-Rotterdam med
jernmalm.
11 ms SKRIM (2) 1957-70
8936 brt 12372 tdw, 492.1/60.6/33.3 ft
bulkskip, 5 rom/luker
7-syl MAN, 4670 bhk 14 knop
4.1957 Rickmers Werft AG, Rickmershaven -279
Levert til AS Olymp & Rederi AS
Skrim (Einar Lange), Oslo.
2.1970 Til Birkhall Shipping Corp
(Wallace Shipping Ltd, London),
Monrovia for GBP 500.000, od
Birkhall.
12.1978 Galanthus Shipping Corp, Singapore, od Prassa
2.1979 til opphugging, avgikk Tokyo 24.2
1979 for Busan.
12 mt ANNIKEN (1) 1961-74
12506 brt 18850 tdw, 560.1/70.0/39.8 ft
tankskip 10s-2xl0vt
8-syl Uddevalla-Götaverken 7500 bhk 15 kn

8.1958

10.1961

8.1974

1982
1.1984

Uddevallavarvet AB, Uddevalla -165
Bygget som Margareta for RederiAB Navigare (Axel Broström &
Son), Stockholm
Innkjøpt av AS Olymp (Einar
Lange), Oslo, for GBP 1.126.000,
incl TG 33/9 til 7.1965. Nytt navn
Anniken
Solgt til Gave Shipping Co SA,
Piraeus for USD 3.5 mill,
od Stolt Margareta
Omdøpt Margareta, opplagt i
Astakos fra 11.1982.
Sonja Shipping Corp, Panama,
avgikk Astakos som Reta, fra
Piraeus 28.3.84 og ankom
Huangpu, China, 25.4 for opp
hugging.

13 mt OLYMP (2) 1962-68
13089 brt 19720 tdw, 556.9/72.0/39.8 ft
tankskip
6-syl Aker-B&W 9300 bhk 15 kn
1.1962 Akers Verft, Oslo -525
Skrog: Tangen Verft, Kragerø -9
Bygget for AS Olymp (Einar
Lange), Oslo
Drevet i clean løsfart
8.1968 Solgt AS Brøvigtank og IS Brøvig
(Th Brøvig), Farsund for
USD 1.680.000, od Gunda Brøvig
11.1978 ILC Marine Corp (Th Brøvig),
Monrovia
1981
Leman Maritime Corp, Monrovia
8.1981
Redwarf Bay Shipping Corp
(Troodos Shipping Co Ltd,
Piraeus), Monrovia, od Pretty
5.1984 Til opphugging i Korea, ankom
Busan 18. juni 1984.
14 ms LONG HOPE 1967-78
29711 brt 50600 tdw, 718.0/100.3/51.1 ft
bulk carrier, 7 rom
8-syl B&W, 13200 bhk 15 knop
8.1967 Burmeister & Wain, København -815
Bygget for AS Olymp, Rederi AS
Skrim og Fearnley & Egers
Befragtningsforretning AS (Einar
Lange), Oslo
12.1978 Solgt til lika Navigation Corp,
Andros for USD 4.450.000,
od Theomitor
8.1980 Sank 14. august 1980 i Atlanter
havet øst for Newfoundland i stiv
kuling og tung sjø, på reise fra
Luleå til Philadelphia med malm.
Mannskapet på 37 redder.
15 ms LONG CHARITY 1969-84
14094 brt 21785 tdw, 554,5/70.2/42.1 ft
bulkskip, 6 rom, heisbare bildekk
7-syl Borsig-Fiat, 19500 bhk 15.5 kn
12.1969 Rheinstahl Nordseewerke GmbH,
Emden -406
Levert til AS Olymp & Rederi AS
Skrim (Einar Lange), Oslo.

11.1983 Westbulk Shipping Pte Ltd (Einar
Lange, Oslo), Singapore
10.1984 Solgt til Thome &Co Pte Ltd, Sin
gapore, od Eastcape
3.1985
Roc Maritime Inc (Yick Fung
Shipping & Enterprises Co Ltd),
Hong Kong/Panama, od Feng Yu
1995
Hainan Tonglian Shipping Co,
Singapore, od Wan Li
Skal fremdeles være i fart, iflg
Equasis
16 mt LONG PHOENDC 1970-86
29670 brt 50550 tdw, 740.6/102.3/50.7 ft
8-syl Sulzer, bygget Barclay Curie & Co, Glas
gow, 18400 bhk, 16.5 kn
1961
Howaldtswerke Hamburg,
Hamburg -934
Bygget som turbintanker Esso
Norway for Standard Tankers
(Bahamas) Co Ltd, Nassau.
Opprinnelig 31642 brt 48205 tdw 2 dampturbiner 19000 shp, 16.5 knop
8.1964 Ekspolosjon i maskinen 24.8.64
utenfor Oman i pos 16.35N
54.57E, på reise Ras TanuraAugusta. 3 omkom, brann i akter
skipet, Tatt på slep av HMS Anzio
og satt på grunn 27.8, brannen
slukket, midlertidige reparasjoner
utført, ankom til Aden 13.10.64.
1965
Cosmopolitan Shipping Co SA for
GBP 215.000, slept fra Aden
28.6.1965 av slepebåt Pacific,
ankom La Spezia 26.8. Opplagt
der, flere prosjektet for reparasjon,
men ingen utført.
3.1970 Innkjøp av AS Olymp & Rederi
AS Skrim (Einar Lange), Oslo
for USD 1.050.000, omfattende
gjenoppbygget ved INMA, La
Spezia.
10.1971 levert som Lang Phoenix av Oslo
11.1982 Utflagget til Ashbird Shipping SA
(Einar Lange), Panama.
5.1987 Til opphugging, ankom Nantong,
China, 7. mai 1987.
17 mt ANNIKEN (2) 1984-85
53160 brt 101604 tdw, 271.77/39.10/13.9m
tankskip 13 ta 1190l4cub LR
10-syl HDW-MAN, 23000 bhk
10.1968 Howaldtswerke Deutsche Werft AG
Kiel -1205
Bygget som Elsa Essberger til PR
MS Elsa Essberger (John T
Essberger), Hamburg
6.1973
Reederei John T Essberger GmbH,
Hamburg
12.1977 KG Schiffahrts Ges NF A Netzler
Nachf GmbH & Co, Hamburg
4.1978 Vasiliky Cia Maritima SA
(Atlantic Maritime Enterprises
SA), Piraeus, od Saint Anthony
1983
od Asterion
2.1984 Innkjøpt av Nobel Shipping Inc
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(Einar Lange, Oslo), Monrovia,
for USD 2.25m, od Anniken
2.1985

1.1989

Bakri Navigation Co Ltd, Jeddah
for USD 2.9 mill,
od Bakri AJ Riyadh XV
Lå fra 6. februar 1985 som
bunkringsskip i Jeddah.
Via mellommenn til opphugging,
avgikk Fujairah Anchorage
23.3.1989 som Elsa til

7.1988

4.1990

5.1992

opphugging i Bangkok.
6.1994

ment Corp, Gibralrar, for USD 6.9
mill, od East Star
Thorshavn KS, Oslo/Sandefjord/
NIS for USD 13.75m, od
Thorshavn
Thorshavn KS (AS Ambra Mana-

9.1987

gement), Sandefjord,
od Ambra Hunter

7.1995

Patroclos Shipping Co Ltd (Tsakos
Shipping &Trading SA), Piraeus,
od Macedonia
od SGC Macedonia

18 mt SKRIM (3) 1984-88
88089 brt 170414 tdw, 299.27/43.82/18.3m
ore/oil carrier

1.1997
6.1997

reg Limassol, od Macedonia
Aidona Navigation Co Ltd,
Valletta, od Macedonia I

8-syl Creusot-B&W, 30400 bhk
1972
Ateliers & Chantiers de Dunker-

9.1998
4.1999

storage tanker Fujairah
til opphugging, ankom Gadani
Beach 22.4.1999.

7.1984

que & Bordeaux, Dunkerque -274
Bygget som Cetra Centaurus for
Consortium Europeen de Transports Maritimes, Dunkerque
Innkjøpt av Blue Tram Shipping
Inc (Einar Lange, Oslo),
Monrovia, for USD 6.55 mill,
od Skrim

12.1988

KS Fjordaas (Mørland Shipping
Co AS), Arendal/NIS for USD
12.0 mill inkl 4 års TC

6.1989

kjøpt tilbake av Einar Lange for
USD 14.0 mill, reg Panama
Til opphugging for USD 5.5 mill,
ankom Gadani Beach 12. mars
1996.

3.1996

19 mt LONG VELA 1985-87
93894 brt 169316 tdw, 295.03/47.45/17.8 m
ore-bulk-oil
10-syl Mitsubishi-Sulzer, 29000 bhk
1974
Mitsubishi Heavy Industries Ltd,
Yokohama -938

10.1985

6.1987

Bygget som Cetra Vela til Consortium Europeen de Transports
Maritimes, Dunkerque
Innkjøpt av Lagoon Ltd (Einar
Lange, Oslo), Gibraltar,
for USD 5.5 mill, od Long Vela
International Investors & Manage-

1.1990

22 mt ELLEN 1988-89
54718 brt 118158 tdw, 261.02/40.29/I6.2m
tankskip
9-syl Hitachi-B&W, 23200 bhk
1.1972 Hitachi Zosen KK, Innoshima -4367

20 mt LONG CHALLENGER 1987-96
85737 brt 164338 tdw, 313.93/44.25/17.1 m
ore-oil carrier
12-syl Hitachi-B&W, 30900 bhk
1973 Hitachi Zosen KK, Innoshima -4336

198
1987

11.1996

Bygget som World Challenger for
Harvey Shipping Ltd (World-Wide
Shipping Agency Ltd), Panama
Balsam Shipping Ltd, Monrovia
Innkjøpt av Nobel Shipping Inc
(Einar Lange, Oslo), Monrovia,
od Long Challenger
Til opphugging Bangladesh for
USD 5.1 mill, ankom Chittangong
ca 25.11.1996.

21 mt LONG STAR 1987-90
ms ROMERAL 1990-95
96671 brt 183500 tdw, 311.82/47.55/24.1m
ore-bulk-oil carrier
8-syl Mitsui-B&W, 30400 bhk
1972
Mitsui Zosen KK, Chiba -950
Bygget som Arafura Maru for
Mitsui-OSK Lines & Sawayama
Kisen KK, Osaka
1982
1984

@@ od Ypermachos
Sea Kestrel Shipping Inc, Panama,
od Brazil Star

OBO-skipetSkrim fira 1972 ble kjøpt to ganger, i 1984 og 1989. Waterweg Fotos

1979
1985
6.1988

6.1989

1991
12.1996

1986
11.1988
—. tSr

Bygget som Nepco Gallant for
Naves Armadora (Liberia) SA,
Monrovia
Gallant
World Ranger Shipping Inc,
Piraeus, od Elektra
Innkj øpt av Longmar Shipping SA
(Einar Lange, Oslo), Panama,
for USD 7.65m, od Ellen
Charis Shipping Corp (Papachristidis UK Ltd, London), Panama,
for USD 11.7 mill,
od Hellespont Armour
Karavelioglu Shipping Inc,
Istanbul, od Osman Azni
Five Star General Trading, Dubai,
reg St Vincent, od Apollo 2.
Avgikk Suez 10.1.1997 for opphugging i Pakistan, ankom Gadani
Beach 24.1.1997.

23 mt KRISTHILD 1988-2003
122964 brt 258058 tdw, 337.73/53.65/19.9m
crude oil carrier, 333126 cub
6-syl Mitsubishi-Sulzer, 25500 bhk (ins 1986
1975
Mitsubishi Heavy Industries Ltd,
Nagasaki -1727
Bygget som Alps Maru for Sanko
Kisen KK, Amagasaki
opr turbintanker.
136232 brt, 275715 tdw,
2 dampturbiner 38000 ahk fra
Mitsubishi
1986

J

Innkjøpt av Krossnes Shipping Inc
(Einar Lange, Oslo), Panama,
for USD 10.2 mill, od Long Star
Snow Queen Investments Inc
(Einar Lange Management AS,
Oslo), Monrovia, od Romeral
Grunnstøtte 14.7 1995 i Singapore
Straits, på reise Sepetiba TerminalKawasaki, ankom Kawasaki 26.7,
inspisert, bunnet omfattende
bunnskade, erklært konstruktivt
totalforlis. Solgt opphugging.
ankom Chittagong ca 24.9.1995.

-r-m

5.2003

Forever Navigation SA, Panama,
od Pacific Valour
bygget om til motordrift
Innkjøpt av Noble Road Shipping
SA (Einar Lange, Oslo), Panama,
for USD 26.35 mill, od Kristhild
Til opphugging for USD 7.6 mill,
ankom Jiangmen 28. mai 2003.

24 mt HUASCO VALLEY 1989-91
mr ALONDRA
1991-94
79492 brt 158644 tdw, 289.01/44.07/24.2 m
ore-oil carrier
7-syl Kawasaki-MAN, 28000 bhk
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10.1973

Kawasaki Heavy Industries Ltd,
Kobe-1176
Bygget som ore carrier Energy
Transmission for United Bulk Car
riers & Tankers Inc (Island Navi-

1984
1985
1983
1987
1988
3.1989

2.1991
3.1994

gation Corp), Monrovia
Intermar Energy Inc, Monrovia,
od Intermar Energy
Astro Egergy
ombygget ore-oil
od Alegro II
ukjent eier, od Legro II
Innkjøpt av Laco Shipping Ltd,
Panama, for USD 14 mill, eiet

\

t

Til opphugging i Vietnam for
USD 4.6 mill.

5-syl Mitsui-B&W 15400 bhk
11.1981 Hyundai Heavy Industries Co Ltd,
Ulsan -159

od Nobel Fountain, management
hos TESMA Singapore Pte Ltd.
Seiler i flåten.

Bygget som Høegh Foam for PR
Høegh Foam (Leif Høegh & Co
AS), Oslo
reg Nassau
Bona Shipholding Ltd, Bermuda/
Bona Shipping AS, Oslo/Nassau,
od Bona Foam

Teekay Shipping Corp, Nassau/
Teekay Shipping (Norway) AS,
Oslo/Nassau, od Teekay Foam
5.2003
od Foam Spirit
10.2003 Innkjøpt avTrocadero Enterprises
Ltd, (Einar Lange), Oslo/Nassau
for USD 19m en bloc med 3
søstre, od Nobel Foam, manage
ment hos TESMA Singapore.
I flåten
26 ms NOBEL FOUNTAIN 200344834 brt 78532 tdw 242.91/32.25/18.58 m
ore-bulk-oil carrier
5-syl Mitsui-B&W, 15400 bhk
4.1982
Hyundai Heavy Industries Co Ltd,
Ulsan -160

5.2003
10.2003

Bygget som Høegh Fountain for
PR Høegh Fountain (Leif Høegh
& Co AS), Oslo
reg Nassau
Bona Shipholding Ltd, Bermuda/
Bona Shipping AS, Oslo/Nassau,
od Bona Fountain
Teekay Shipping Corp, Nassau/
Teekay Shipping (Norway) AS,
Oslo/Nassau, od Teekay Fountain
od Fountain Spirit
Innkjøpt av Petronella Trading Inc,
Monrovia (Nobel Bulk Transport

3.1987
12.1992

27 ms NOBEL FORTUNA 200344833 brt 78532 tdw 242.91/32.25/18.58 m
ore-bulk-oil carrier
5-syl Mitsui-B&W, 15400 bhk
7.1982
Hyundai Heavy Industries Co Ltd,
Ulsan -182

10.1999

10.1999

J”

•

Nobel Fortuna seiler i dagensflåte, her under tidligere navn Bona Fortuna.
Waterweg Fotos.

Co Ltd (Einar Lange), Oslo/NIS
for USD 19m en bloc med 3 søstre,

3.1987
12.1992

’* '

50/50 av Invest 2000 AS og
selskapene Skrim/Olymp, med
drift hos Einar Lange, od Huasco
Valley. Selskapet overtatt av Lange
senere på året.
od Alondra

25 ms NOBEL FOAM 200344839 brt 78507 tdw 242.91/32.25/18.58 m
ore-bulk-oil carrier

3.1987
12.1992

**

1.1986

12.1989

12.1992

10.1999

5.2003
10.2003

Bygget som Høegh Fortuna for PR
Høegh Fortuna (Leif Høegh & Co
AS), Oslo
Barra Obo II Inc (Leif Høegh &
Co AS, Oslo), Monrovia,
od Ambia Fortuna
KS Høegh Fortuna (Leif Høegh &
Co AS), Oslo/NIS for USD 32.2
mill, od Høegh Fortuna
Bona Shipholding Ltd, Bermuda/
Bona Shipping AS, Oslo/Nassau,
od Bona Fortuna
Teekay Shipping Corp, Nassau/
Teekay Shipping (Norway) AS,
Oslo/Nassau, od Teekay Fortuna
od Fortuna Spirit
Innkjøpt av Centaur Trading Inc,
Monrovia (Nobel Bulk Transport
Co Ltd (Einar Lange), Oslo/NIS
for USD 19m en bloc med 3 søstre,
od Nobel Fortuna, management
hos TESMA Singapore.
Fremdeles i flåten

28 ms NOBEL FORUM 200344833 brt 78507 tdw 243.00/32.25/20.30 m
ore-bulk-oil carrier
8-syl Mitsui-B&W, 15400 bhk
2.1983
Hyundai Heavy Industries Co Ltd,
Ulsan -183

Bygget som Høegh Forum for PR
Høegh Forum (Leif Høegh & Co
AS), Oslo
reg Nassau
Bona Shipholding Ltd, Bermuda/
Bona Shipping AS, Oslo/Nassau,
od Bona Forum

10.1999

Teekay Shipping Corp, Nassau/
Teekay Shipping (Norway) AS,
Oslo/Nassau, od Teekay Forum
5.2003
od Forum Spirit
10.2003 Innkjøpt av Cleopatra Trading Ltd,
(Einar Lange), Oslo/Nassau for
USD 19m en bloc med 3 søstre,
od Nobel Forum, management hos
TESMA Singapore.
Fremdeles i flåten
29 ms NOBEL SNAPPER 200470814 brt 135160 tdw 249.11/45.04/
23.02m
bulk, opr ore-bulk-oil carrier
7-syl ACEC-MAN, 23000 bhk
3.1982
NY Boelwerf SA, Tamise-1503

1985
1994
2003

1.2004

Bygget som Ensor for NV CMB
SA, Antwerpen
reg Luxembourg
Qatar Shipping Co SAQ, Donat,
od Danat Qatar
Snapper Shipping Inc (Prime
Marine, Piraeus), Majuro,
od Snapper
Frascati Shipping Co Ltd (Einar
Lange, Oslo), Nassau, for USD
15m, management hos TESMA
Singapore Pte Ltd,
od Nobel Snapper
Fremdeles i flåten
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Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen
Av Snorre Ranheim og Bjørn Tandberg
|I
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Her følger Snorre Ranheims egen beret
ning om seilasen med jakt Ingridw Marie
hamn for 60 år siden, skrevet i samarbeid
med Bjørn Tandberg. Sistnevnte ansvarlig
for de skipsbiografiske og historiske data,
med mer. Vi ber om förståelse for eventu
elle feil som skyldes feilerindring så mange
år etter at begivenhetene fant sted.
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Galeas Knut (senere Ingrid), bygd 1894f0r K. Kleppe, Bergen. Her ca 1908, rederJohannes
Svendsen, Stavanger. Fører rederens sønn, Elin Svendsen, 25 år gammel.
Tekstpä gouachens bakside: Paa reise fra New Foundland, St. John til Genoa, Italien.
Illustrasjon via Stavanger Sjøfartsmuseum.

Snorre
Ranheim
vokste på
oppkysten
i Aldersundet
i Lurøy (80)
kommune
av
Helgeland. Han forteller at i ungdommen
var det ikke annet enn båter og sjøfart som
sto i hodet på ham. Det ble derfor tidlig
fiske og frakting i nærområdet for hans
vedkommende. Da det en dag i 1944 dukket opp et finsk fraktefartøy fra Åland ved
kaia i Aldersundet, var han ikke sen om
å slå til da de manglet en mann om bord.
Således gikk det til at han kom til å seile
med m/aux jakt Ingridnw Mariehamn som
jungmann. Hyra, inkludert krigstillegg og
overtid, var ett par hundre kroner i måneden, minnes Snorre.
Om kaptein Danielsson og de øvrige
svenskspråklige ålendingene har han bare
godt å si. De var flinke sjøfolk og gode
skipskamerater. Som nordmann følte han
seg velkommen blant disse karene som

arbeidet
så langt
hjemmefra
okkupert
land. Mange
så nok
på detteiet
som
å løpe
tyskernes ærend, men ålendingene var
langt fra nazister. Ett sted måtte de skaffe
seg inntekter for å overleve.
Blant nordmenn flest var vel innstil
lingen den gang at Finland var offer for
uheldige omstendigheter. Nasjonen hadde
tappert forsvart seg mot Sovjetunionens
brutale angrep under den säkalte vinterkrigen (1939-40), men måtte gi tapt. Dette
førte til at landet i 1941 inngikk en skjeb
nesvanger militær allianse med Tyskland,
for om mulig å gjenerobre tapte områder,
Finnene kom til å betale en uhyggelig høy
pris, mer enn 80000 soldater falt i kamp. I
tillegg mistet minst 4000 sivile livet i løpet
av krigsårene. Landet tapte 10 prosent av
sitt areal og måtte også betale en kolossal
krigsskadeerstatning til Sovjetunionen,

Fraktefart i krigstid
Mariehamn på Åland hadde en stor hjemmeflåte av mindre fartøyer som jakter, ga
leaser, motor-auxer (= seilfartøy med hjel
pemotor) og små seilbåter. Skip og sjøfart
var, og er hovednæringen på Ålandsøyene.
De minste skutene drev fraktefart i kyst
nære områder og på Østersjøen, og hadde
ikke så lange reiser. Men da Finland i 1941
kom med på tysk side i krigen mot Sov
jetunionen, åpnet det seg nye fartsområder
for denne tonnasjen. Fra Mariehamn la en
liten armada av små skip ut på den lange
reisen, ut Østersjøen, opp langs norskeSnorre Ranheim (f16.09.24) drev i mange är
med salg av bätutstyr Før den tidfisker, sjø
mann, båtbygger m. m. Fotografertpä Hemnes
berget i 1998 av Bjørn Tandberg.

SKIPET NR. 3 - 2004

23 —

kysten og til Helgeland. De var chartret av
Transportflotte Speer og kom for det meste
til å seile med laster for jernbanen (NSB).
Reisen tok lang tid med seil, liten mot
orkraft og et fåtallig mannskap. Også fra
fastlandsfinland kom det mange småskip
til Norge, alle befraktet av Speer.
Da de etter hvert kom på plass ble Mo i
Rana en slags sentralhavn for farten nord
over til Folla, Bodø, Rognan og Fauske.
Lasten var for det meste til Nordlands
banen, som var under bygging mellom
Rana og Salten. Et mindre antall laster
gikk sørover kysten fra Rana, mellom an
net til Brønnøysund.
Jeg talte en gang tolv finske skuter belig
gende samtidig i Gullsmedvik, nevner:
Sirius, Trio, Ingrid, Hertha, Orion, Maria,
Heros, samt de to stimbåtene Lovisa og
lima. Førstnevnte seilte for det meste i
passasjerfart med tyske offiserer og an
net «fint folk» i salongene. Gamle lima,
fra 1874, ble derimot henvist til å frakte
menige soldater og annet «fotfolk». Dette
var forholdsvis hurtiggående passasjerbåter
som før krigen hadde seilt i rutefart i det
sørlige Finland.
Foruten ålandsbåtene deltok mange
fraktefartøyet fra Helgeland og Salten
i denne farten. Dette var blant annet:
Lusinde, Franklin, Vang II, Bolna, Carine,
Mamma, Ripnes, Bjørnungen, Freja, Bjørg,
Alstenøy og flere til. Alle med glødehode
og råoljemotor. Et stort antall hollender
lektere, såkalte MW-SchijfstAtt også her
oppe den gang. Disse var smale, lange og
grundtgående, opptil 150 fot og med ny
ere diesel-motorer til fremdrift.

Seilas med m/aux Ingrid
Jaktrigget m/aux Ingrid som jeg seilte
med låstet omlag 200 tonn, var 90 fot
lang og utstyrt med en 30 BHK svensk
Ideal råoljemotor fra 1916. Hun var bygd
i 1894 som galeasrigget seilfartøy og tjente
i mange år under norsk flagg. Hele denne
perioden under navnet Knut, først regis
trert i Bergen, senete i Stavanger. Med
råtne spanttopper, kjølsprengt og lekk,
kreket hun seg nå fram langs kysten med
fire knops fart, og da måtte det helst være
medstrøm. Ellers var det 2-3 knops fart
for motor. Med 30 BHK motor på en
200 tonns båt, forstår en snart at heste
kreftene måtte utnyttes til det ytterste. Jeg
har aldri syntes så synd på noe maskineri

M/aux Ingrid (ex Knut) var ingen vakker skute å sepå, kjølsprengt, sliten og lekk etter
50 års hard seilas. Kaptein Danielsson og hans mannskapfla Åland var dyktige sjøfolk og seilte
jakta sikkert langs kysten, forteller Snorre Ranheim, som også er mesterfor tegningen ovenfor.
Fra ”Rana Blad”—Julebilag 1992

under skamkjøring, som denne motoren.
Maskinisten, som aldri gikk fra motoren
under gange, hadde montert sinnrike
vannslanger på sylinder og rammelager
for å unngå varmgang. Det ble heller aldri
noen brente lager. Hele motorrommet sto
fult av damp, og motoren var synlig som
en skygge som slamret, stønnet og skalv.
Her var det alltid hardkjør!
Så snart brukbar vind siktes, var det opp
med storseil, fokk, klyver og jaget. Med
litt fintrimming hjalp dette godt på farten,
men tungt var det åfå opp seilene som
skulle settes både titt og ofte. Mannskapet
var meget dyktige sjøfolk, og seiling likte
de spesielt godt. Kanskje på grunn av at
det på Ålands sjømanns-skoler krevdes
ett års ekstra fartstid på seilskute for å
bli styrmann eller kaptein. Ingrids besetning besto av fem mann, det var kaptein,
styrmann, maskinist, stuert -og på mine
mønstringspapirer sto det jungmann. Under seilas var jobben rormann og pumpemann. Eller som en sa: Allt förefallande
skeppsarbete.
Den gamle dame var svært lekk, og for
å holde henne lens gikk det med 2500
pumpestikk ett par ganger i døgnet. Det
var min jobb å besørge denne pumpingen, som tok mange timer hver gang
med gammeldags stikkpumpe. Under en
innfallsstorm i Rana greide ikke Ingrid å
komme seg ut fra den utsatte kaia i Gull-

smedvik. Halvlastet som hun var, og med
stor sjøgang, ble det for stor på-kjenning
på skrog og rekkestøtter. Etter denne hen
delsen lekket hun nesten dobbelt så mye
som tidligere. For meg betydde dette mer
pumping, nå hele 4000 pumpestikk hver
tolvte time!
Vanligvis var det bare dagseilas, og ordinære sjøvakter ble da heller ikke satt. Alle
mann tørnet til om morgenen og så startet
man dagens seilas. Mot kvelden var det å
legge til ved en eller annen ekspedisjons
skai ettersom det passet. Ekspeditørene
var ikke alltid overvettes glade over åfå
uanmeldt besøk. Vel fortøyde for natten,
gikk ålendingene gjerne på besøk til hver
andre, om flere skuter lå inne samtidig,
Sosialt samkvem med landsmenn var
viktig for dem. Ankring var siste utvei.
På Grønnøy ble ankeret sluppet på ni
favner vann, og vi holdt det gående i tre
timer for åfå det tunge stokkankeret hjem
med krøppel-spill og handspaken Det var
et blodslit! Manøvrering til og fra kai i
havner med trafikk, for eksempel Bodø,
var et mareritt med så liten motor. Men
med godt sjømannskap, spring og strøm
til hjelp, gikk det for det meste bra. Med
baugspryd, klyverbom, martingale og det
hele innover kai, eller andre båter, manglet
det ikke på eder og förbannelser. Skipperen
vår var vel vant med slike ting, han snakket
gjennom nesen og hveste da bare nasalt ut:
Dra til Helvete!
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Et Unikum

Ikke vet J e§ dvor Styrmannen tok sin

styrmann
'
Lasten sørover til Mo i Rana var nesten
alltid særdeles interessant. Da måtte jeg stå
dl rors> mens den øvrige besetning entret
rommet, utstyrt med kubein, hammer og

kardreievisdom fra. Han hadde vært på
sjøen all sin tid, så det var vel et medfødt talent- Alle var blide og glade, en
Qg annen dram under vesteri) kanskj e.
Fornøyde kunder vinket og ropte; . Kom
snart —(m ,

øks. Kasser og annen emballasje ble åpnet
under seilasen sørover langs leia, innholdet
ble saumfart og vurdert. Handelen gikk
senere livlig over rekka hver kveld og hver
natt når vi lå ved kai. Færinger og spissbåtci kom sigende ut fra holmer og nes
og la seg inntil. Her var det ingen mangel
på kunder!

yed siste stopp før Mo j Rana gikk det
p . trelast. Utpå m0 rgenen hadde styr
mannen stått iog stjålet av dekkslasten slik
at to færinger tø søkklastet langs skutesida.
Denne operasjonen hadde ikke gått helt
stille for seg, og noen kjøpeskåler var det
yel øgså bktt

Vår gode styrmann tok så kommando
over handelen. Denne yrkesgruppen har
gjennom generasjoner vist at de behersker
omtrent alt av mulige og umulige saker
til sjøs. Alltid hører vi: - Spør styrmannen!
Og vår styrmann skuffet ingen. Han var
en førsteklasses sjømann som kunne alt
av sjømanns-arbeid og til underholdning
entret han gjerne tilværs i masta, 25 meter
høy. Han gikk fra merset og opp stanga,
la seg på magen på masteknappen og roterte rundt med armene og føttene rett ut.
Dette var en oppvisning ingen om bord
ville gjenta

Skipperen dukket opp fra sin lugar akterut
°g spurte vår gode styrmann hva i H...
ban tenkte på. Ville han ha oss skutt alle
nrann? Han måtte vel forstå at en så stor
manko ville bli oppdaget ved lossingen?
Handelen var i alle fall slutt for dagen,
Skipperen overtok: - Kast loss —Mo neste!
to kranglet og kjeftet over Sjona og
innover Rana, i timevis holdt de det gå
ende. Heldigvis ble det ingen finkontroll
av lasten. En annen gang ble det stor ståhei
1 Gullsmedvik. Ved lossing av motorsykler
manglet det en sykkel. Det ble iverksatt
storkontroll om bord i flere fartøy. Syk
kelen ble omsider funnet i fjæra, stukket
vekk> langt innunder kaia.

av

Spiker, jern, sement, materialer og håndredskaper gikk ut over rekka. Innover kom,
- ja det var nesten utrolig i krigens dager,
- kjøtt, bsk, poteter, egg, smør, røykelaks,
syltetøy og et par høns, fullt «påkledd». Et
halvt kvartel blanktran ble godt mottatt
av ålendingene. De var ikke vant med så
fin kvalitet og trodde at denne tranen var
lakk som kunne brukes om bord: - Satan
perkele

-. .
~
Um
mUSIK3.lSKG TOttGT
Lasting og lossing ble for det meste ut
ført av folk fra land, det vil si av russiske
krigsfangen Var så ikke tilfelle, brukte
vi vår egen bom med Lidan dekksvinsj.

Hollenderlektere, Hemnesberget sommeren 1945 Her, noen av de omtalte MW-Schiff ved kai.
Fra venstre MW46, MW134, deretter to uidentifiserte, så MW77, MW37 og MW 164.
Foto via Bjørn Tandberg

'

Lasten var gjerne stykkgods — mest byg
ningsvarer. Ammunisjon skulle visstnok
ikke forekomme ifølge fraktavtalen, men
et par ganger hadde vi rommet fult av
landminer. Russerne lempet disse minene,
hand til hand, fra kai til kjøl. Vi pustet alle
lettet ut da siste mine var losset. Fangene
i Gullsmedvik i Rana virket å være i be
dre fysisk form enn de vi møtte i Salten.
De benyttet da også alle muligheter til å
organisere mat bak ryggen på sine tyske
voktere. Åpne fisketønner som sto på dekk
var plutselig helt tomme når en lossegjeng
hadde passert!
Jeg hadde medbrakt trekkspill om bord og
det hadde noen av russerne fått snusen i.
Ved en anledning ville de låne trekkspil
let mitt, det var en «virtuos» blant dem,
ble det fortalt. Med vaktens samtykke
fikk han så låne instrumentet, og denne
fangen spilte virkelig godt. Men arbeidet
i lasterommet måtte gå sin gang seiv om
russeren spilte vidunderlig musikk — in
gen pauser tillatt. Vi hadde mange store
rotter om bord, og i stille kveldsstunder
med lyd av musikk fra skansen (dekkshus
foran masten hvor vi bodde), kunne de
komme fram langs rekka. Der satt de på
bakbeina og leet på ørene! For storrotta var
musikalsk den. Musikalske rotter kan lyde
som en skipperskrøne, men det er gudsens
sanning - jeg så dem jo seiv!
Når det gjelder rottene, husker jeg et annet
tilfelle hvor vi kom i skikkelig nærkontakt
med dem. Skansen skulle pusses opp, stu
erten svingte malerkosten der inne, og vi
måtte etablerte oss midlertidig i lasterom
met for ett par døgn. Her rigget vi oss til,
som best vi kunne med køyklær og noen
tørre presenningen Når mørket senket seg
over skipet og vi var ved å sovne der nede,
kom rottene ut fra sine skjulsteder under
dekk. Vi både hørte dem, og følte dem
på kroppen, der de tuslet rundt på nattlig
røvertokt!

Masseflukt fra Rana
hosten 1944
Utover i 1944 ble forholdet mellom
Finland og Tyskland etter hvert svært an
strengt. De finske sjøfolkene ante nok hvil
ken vei det gikk, og det ble mange lange og
alvorlige samtaler mann-skapene imellom
om hva som måtte gjøres. Og planer ble
lagt. Høsten 1944, mens tolv skuter var
samlet i Gullsmedvik, nærmest internert
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Mo i Ranafebruar/
mars 1944. Under en
vestavindskuling slet en
m/auxfra Mariehamn
fortøyningene og kom
i drift. Den uidentifi
sertejakta raserte deler
av dampskipskaia på
Moholmen før hun seiv
havarerte. Herfotogra
fertpå lavvann. Foto
fra «Det var en gang»,
bind 2.
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av tyskerne, var alt klart. En mørk høstnatt
ble en av livbåtene til d/s lima (b 1874/
155 brt) låret forsiktig til vannet. Fra vår
plass i livbåten hørte vi skrittene til den
be-væpnete tyske soldaten som patruljerte
inne på kaia. Alle visste hvilke problemet vi
ville fa om dette ble oppdaget, operasjonen
måtte derfor foregå så lydløst som mulig.
Mannskapene, om lag femti i tallet, ble så
skysset over fjorden i flere vendinger. Rotu
ren var en drøy kilometer hver vei og røm
lingene ble landsatt på Ånes ved Båsmoen
for videre flukt til Sverige. Her vokste det
tett skog nesten helt ned til flomålet, så
rømlingene kom seg hurtig i skjul. Ellers
må nevnes at det heldigvis var barfrost og
ingen snø, altså ingen avslørende fotspor
å se på landingsstedet og videre innover
land. Jeg vet iklce om sjøfolkene senere fikle
assistanse av såkalte flyktningeloser på sin
vei mot grensen. Korteste vei dit er via
Umbukta som i luftlinje ligger bare omlag
30 kilometer unna, men finnene måtte sik
kert gjennomføre en betydelig lengre marsj
før de var i sikkerhet. Blant rømlingene
var det minst 20 navigatører, skippere og
styrmenn, så de burde antagelig være vel
kvalifiserte til å finne svenskegrensen titen
hjelp. De tyske grensevaktene kunne også
bli et livsfarlig problem, men samtlige kom
seg heldigvis over grensen i god behold.
Vi var flere sjøfolk fra frakteflåten som
assisterte rømlingene under denne spen
nende transporten over fjorden. Seiv
hadde jeg da i stillhet ordnet meg hyre på
en norsk skute, motorjakt Freja av Forvik
/ Namsos (b 1886/ 57 brt) og ble derfor
værende igjen i Norge etter å ha hjulpet
finnene i sikkerhet. Før daggry måtte vi
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sørge for å få livbåten på plass om bord
i lima. Dette gikk bra, alt så normalt ut
og flukten ble heller ikke oppdaget før
neste kveld, men da var rømlingene for
lengst kommet langt av sted. Etter denne
massedeserteringen ble livet atskillig van
skeligere for de gjenværende finske sjøfolk
på norskekysten. Særlig etter 16. oktober
1944, som vi skal se.
Skipperen og maskinisten på Ingrid ville
ikke forlate skuta og ble værende etter å
ha hjulpet rømlingene over Rana. Likeså
skipperen på m/aux galeas Hertha (b 1922/
110 brt). Denne maskinisten fra Ingrid
planla å komme seg nordover til Erikstad
hvor han hadde ei jente. Sammen skulle
de rømme derfrå over til Sverige. Han fikk
være med oss på Freja som gratispassasjer,
og vi gjemte ham i kabelgattet hver gang
vi ble praiet av tyskerne for kontroll langs
leia. Han var etter hvert blitt temmelig ag
gressiv; hadde skaffet seg revolver på Mo,
og proklamerte at han ville skyte seg ut om
tyskerne prøvde å stoppe ham. Men det
gikk heldigvis godt til Erikstad, og glade
var vi da han endelig vandret i land for å
møte kjæresten sin.

Transportflotte Speer
overtar
Allerede fra slutten av 1943 hadde finske
myndigheter forgjeves forsøkt å få i stand
en separat våpenhvile med Sovjetunionen.
Den 3. september 1944 brøt Finland alle
diplomatiske förbindelser med Tyskland
og allerede neste dag iverksatte tyskerne sin
Operation Birke, det vil si 20. Gebirgsar
mee tilbaketog fra fronten i finsk Lappland

over til Norge. General Rendulic hadde
200.000 soldater, 60.000 hester og mul
dyr, samt titusener av krigsfanget med på
denne over 1.000 kilometer lange marsjen.
Finlands våpenhvile med Sovjetunionen
trådte i kraft den 5. september. Fra denne
dato kjempet finske soldater mot tyskerne
i den såkalte Lapplandskrigen og fienden
ble etter hvert drevet ut av landet. Nå
var finnene i Norge kommet i alvorlige
vanskeligheter, de hadde fått sine tidligere
allierte som fiender.
For å holde hjulene i gang satte Speer nå
sine egne folk om bord i skutene, som litt
etter litt forsvant fra Rana, spredt langs
kysten. Mot slutten av september 1944
lå vi inne i Gullsmedvik med Freja og jeg
sto på kaia og bivånet noen ferske aspi
ranter fra Speerskolen som ville gjøre seg
kjent med d/s Lovisa (b Åbo 1907/ 243
brt). Karene skulle foreta noen prøvema
nøvrer og presterte da å renne den dob
beltskruete damperen langt innunder den
solide pitchpinekaia. Resultatet ble bruk
ket formast og masse hyl og skrik! Denne
Speerskolen var blitt etablert i Sandefjord,
og der tilbød man betalt utdannelse som
førte frem til norsk kystskippereksamen
av 2. klasse, eller maskinisteksamen av
3. klasse.
Den 16. oktober 1944 ble en sorgens
dag for finnene. Da proklamerte nemlig
tyskerne at de hadde beslaglagt samtlige
finske handelsfartøy i norske farvann. Et
trettitalls finske båter befant seg denne
dagen i tyske -, eller tyskkontrollerte
farvann. Skipene i Norge fikk heretter
fraktinntektene satt på sperret konto i
en norsk bank. Oslofirmaet Norsk-Tysk
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Om Ilmas havari
og undergang
Kort tid før Ingrids forlis ble også en an
nen finlender vrak ved Hemnesberget. I
desember måned 1944 forliste nemlig
passasjerdamperen lima av Åbo der. Hun
var da bemannet med en forholdsvis
fersk besetning fra Transportflotte Speer.
Den 70 år gamle madam, hvitmalt og
fornem, sprang seg opp og sto i stein på
Åsskjæret. Damperen var da antagelig på
vei innover mot et av stedets kaianlegg.
Av ukjente årsaker var hun kommet for
langt til babord for den trygge kurslinje
og grunnstøtte. Dette umerkete skjæret
er forøvrig ikke synlig når sjøen har flødd
tilstrekkelig.
D/S lima av Åbo (b Stockholm 1874/155 brt) støtte på Åsskjæret ved Hemnesberget i desember
1944 0g totalforliste. Den gang var aktermastafjernet, formasta flyttetflere meterforover ogforsynt
med en lastebom i akterkant. Foto via Sjöhistoriska Institutet vidÅbo Akademi

Rederi A/S (Ditlef Lexow), ble utpekt til
å fungere som bindeledd mellom de finske
rederne og deres tyske motpart.

folks side og kjempe for Europas fremtid.
Illojalitet ville ikke bli tollert, ble man
fortalt. De fleste av de finske kapteinene
nektet, sammen med sine besetninger, å
godta denne erklæringen om troskap. Sjø-

Arrestasjoner, konsentrasionsleir 02 flukt
*
0
En måneds tid tidligere, rundt midten

folkene awentet heller de represalier som
nød-vendigvis måtte komme. Tyskerne
for ikke med tomme trusler og Gestapo
arresterte etter hvert de som hadde nektet

av september, ble de finske skipsførerne .
Norge bedt om å underskrive en lojalitetserklæring. Ved dette forpliktet de seg, under eds ansvar, til å stå lojalt ved det tyske

. samarbeide j første omgang ble disse
transporKrt til Hovedøy i leira

H&i
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Ålendingerfla d/s
Heros som flyktet
til Sverige i novem
ber-desember 1944,
hjulpet av gode nord
menn. Medpå denne
strabasiøseferden var
også damperens norske
kokk og tyske vakt
soldat. Fra v. øverst:
Kaptein Arvid Sulin,
maskinsjefSture
Gustafson Ganner,
2. maskinist Allan
Lundberg, styrmann
Åke Mattsson, matros
Sven Eriksson, fyr
bøter Herman Blom
og lettmatros Henry
Grönholm. Foto via
Ålands Sjøfartsmuseum.

Sjefen for den lokale Speer-avdelingen be
ordret nå diverse utstyr fjernet fra lima.
Mellom annet ble en stor lyskaster på broa
demontert og tatt i land, fortelles det.
Noen dager senere ankom skipper Einar
Paulsen (1899 - 1993) fra Hemnesberget
havaristedet med dampslepebåten Furu (b
1896 / 95 brt) av Fredrikstad. Slepetrosse
fra Furu ble gjort fast på Ilmas akterskip og
finlenderen ble forsiktig trukket av grunn
på høyvann. Under denne operasjonen
ble antagelig havaristens bunn ytterligere
skadd. Hun tok nå inn store mengder vann
og trimmet mer og mer forover. Etter en
stund forsvant lima fra overflaten og gilde
til bunns med baugen først.
Her ble hun liggende, nedsunket og med
akterskipet hvilende på skjæret, flere
bergingsforsøk ble ikke foretatt. Senere,
gjennom flere tiår, var vraket delvis synlig
ved lavvann. Da raget hekken godt opp
over vannflaten og fungerte som et slags
sjømerke. Under en isvinter på midten av
1960-tallet forsvant hun imidlertid fra
overflaten, skrudd ned, eller ødelagt av
drivisen. Det fortelles at sportsdykkere,
senest siste år (2003), observerte deler
av lima på omlag 20 meters dybde ved
Åsskjæret. Resten av vraket skal ligge på
atskillig dypere vann lengre ute i fjorden.
Gamle fartøy med små mannskap i ar
beidskrevende norsk kystfart, langt hjem
mefra og under krig - det var hverdagen for
trauste finske sjøfolk. Å, du herlige sjøliv!
Med disse ord avslutter Snorre Ranheim
sin beretning om tiden på jakt Ingrid i
1944. En periode av sitt liv som han min
nes med glede - den grå, og ikke alltid helt
ufarlige krigshverdag til tross.
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2004
M/S 3T

LMQZ
02.04.

22 brt.

M/S HERØYFJORD
02.04.
1188 brt.
M/S NORDNORGE
10.04.
11384 brt.
M/S KAMAHABRA VI
21.04. 36 brt.
M/S VILDE
29.04. 192 brt.
M/S SKANDI CALEDONIA
29.04. 3285 brt.
M/S TRINE CHARLOTTE
30.04.
1114 brt.
M/S KINGFISHER
10.05.
3672 brt.
M/S KYSTFISK
10.05. 209 brt.

LMHM
LMQB
LMSG
LMRV
LMSK

LMRY

LMPY
LMOV

M/S RYGERFJORD
14.05.
97 brt.
Lekter SA1
18.05. 121 brt.
Lekter SA2
18.05. 121 brt.
M/S TRAVELINE
21.05. 49 brt.

LMSJ

M/S FRIENDSHIP IV
04.06. 34 brt.
M/S ANNE-LISE
08.06. 45 brt.
M/S ARCTIC FJORD
11.06.
1724 brt.
M/S NOBLE WHITE
15.06.
37 brt.
M/S OLYMPIC PROVIDER
24.06. 2152 brt.
M/S FOTINI
25.06. 23 brt.

LMPR

LK7730
LK7731
LMBA

LMQH
LMPG
LMJA
LMTK
LMTA

- Even Arthur Haug og Eva Malmstrøm, Oppegård/Oslo.
- ex USA-reg. 3T (B.1984)
- Sølvskjær AS, Fosnavåg (M-10-HØ).
- Voldnes Skipsverft AS, Fosnavåg (69)
- Ofotens og Vesteraalens Damspskibsselskap ASA, Narvik
- ex NIS-reg. NORDNORGE (B.1997)
- Per Boasson, Lommedalen/Oslo
- ex br.reg. KAMAHABRA VI (B. 2003)
- Lasse Claes Breien (Kyrre Breien), London/Oslo
- ex Færøyane reg. STAPIN II (B.1969)
- Lombard Corporation Finance (December 2) Limited (DOF Management AS
Storebø), Cheltenham/Bergen
- ex NIS-reg. SKANDI CALEDONIA (B.2003)
-- Moen
Moen og
og Stein
Stein Shipping
Shipping AS
AS c/o
c/o Oros
Oros Bjørnør
Bjørnør (Økonomi AS, Steinsdalen/
Trondheim
-

ex Barbados reg. STABBEN JUNIOR (B.1977)
Kingfisher DA(Eidesvik AS, Bømlo),Stavanger/Haugesund
ex Panama reg. SEAWAY KINGFISHER (B.1989)
Kystfisk Nord AS, Raudeberg/Måløy (SF-3-V)
Sletta Båtbyggeri AS, Mjosundet (101) Riga Ship Yard, Riga (006/12-1063/2)
(skrog)
- Rødne Trafikk As, Sjernarøy/Stavanger
- Brødren Aa AS, Hyen (237)
- Norgesmøllene AS, Bergen/Skien
- ex norsk ikke reg.før (B.1907)
- Norgesmøllene AS, Bergen/Skien
- ex norsk ikke reg.før (B.1910)
- Traveline Charter AS, Oslo
- ex br.reg. TRAVELINE (B.1986)
- Morten Egil Imset, Oslo
- ex br.reg. RADIO DAYS II (B.1998)
- Holmedal Yachtservice AS, Sandsli/Bergen
- Princess Yachts International Plc., Plymouth (P61101)
- Arctic Shipping AS, Bergen/Florø
- Havyard Eid AS, Nordfjordeid (61)
- Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Oslo
- Princess Yachts Int Plc, Plymouth (V58034)
- Master Supply KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Brevik Construction AS, Brevik (31) SC Aker Braila SA, Braila (62) (skrog)
- Kenneth Haraldsen, Vesterøy/Fredrikstad
- ex Sankt Vincent og Grenadinene reg. FOTINI I (B.1996

Norsk internasjonalt skipsregister
M/S JO ACER

LAYS5

01.04. 18708 brt.
M/S KGL BANNER
20.04. 7410 brt.

LACD6

M/S ISLAND FRONTIER

LACE6

27.04.

6834 brt.

- Blaf (No.9) Limited (Repr.: Marinelaw AS, Bergen
Drift: Jo Tankers AS, Kokstad), Basingstoke/Bergen
Kitanihon Shipbuilding Co.Ltd., Hachinohe (351)
- KGL Shipholding AS, (Torvald Klaveness & Co.AS), Oslo
- ex St.Vinc.og Grenadinene reg. KGL BANNER (B.1974)
- Island Offshore Shipholding L.P. (Island Offshore Management AS,
Ulsteinvik), George Town/Ålesund
- Søviknes Verft AS, Søvik (137) S.C. Aker Tulcea S.A., Romania
(N294/UT7737)

M/T EKEN
28.04. 8829 brt.
M/S BOURBON CASTLE
30.04. 2024 brt.

LAYM3

- Turus Shipping Limited(OSM Norway AS),Douglas/Arendal
- Jiangnan Shipyard (Group) Co.Ltd., Shanghai (H2293)
LACF6
- Bourbon Ships AS(Bourbon Offshore Norway AS),Fosnavåg
- ex Canada reg. BOURBON CASTLE (B.1982)
M/T TARNSJØ
LACG6
- Tarnshipping AS (Th. Jacobsen Management AS), Sarpsborg/Oslo
06.05. 6534 brt.
-ex svensk reg. TÄRNSJÖ (B. 1993)
M/S STAR JUVENTAS
LAZUS
- Grieg International II AS (Grieg Billabong AS), Oslo/Bergen
11.05. 32844 brt.
- Mitsui Eng.& Shipb. Co.Ltd., Okayama (1531)
M/S SIS PIONEER
LKOF3
-KS Offshore Tjeld, Tromsø
15.05. 1345 brt.
-ex NOR-reg. TROMS TJELD (B.1982)
M/S NORTH STREAM
LJMR3
- Gulfmark Rederi AS (Gul Offshore Norge AS), Sandnes
26.05. 3106 brt.
- ex NOR-reg. NORTH STREAM (B. 1998)
M/S VERITAS VIKING II
LMIE3
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
27.05. 7764 brt.
- ex NOR-reg. VERITAS VIKING II (B.1999)
M/T SINBAD
LACJ6
- Sinbad Shipping AB (Falck Management AS, Aksdal), Malmø/Haugesund
28.05. 5582 brt.
-ex finsk reg. KEMIRA (B.1981)
M/S ROSITA
LACB6
- Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
01.06. 30076 brt.
-ex Panama reg. ROSIA VI (B.2004)
M/S ATLAS SKY
LACN6 - Atlas Sky A/S c/o Atlas Rederi A/S(Tesma Holding AS), København/Oslo
02.06. 20456 brt.
-ex Tyrkia reg. AKER (B. 1983)
M/S RAINBOW
LACK 6 R-Bulk KS, Bergen
04.06. 25676 brt.
-ex Liberia reg. SANKO RAINBOW (B. 1994)
M/T ERVIKEN
LAZES
- Viken Crude IV AS (Viken Ship Management AS),Bergen
11.06. 82647 brt.
- Samsung Heavy Ind. Co.Ltd., Seoul (1438)
M/S QUEEN FROST
LFYL3
- AS Fellesfrost, Bergen
25.06. 492 brt.
-ex NOR-reg. QUEEN FROST (B. 1962)
M/S STAR JAPAN
LAZVS
- Grieg Shipping AS (Grieg Billabong AS), Bergen
28.06. 32844 brt.
- Mitsui Eng.& Shipb. Co.Ltd., Okayama (1532)
M/S ATLAS SUN
LACI6
- Atlas Sun A/S c/o Atlas Shipping A/S (Tesma Holding AS, Lysaker), København/Oslo
30.06.04. 16798 brt.
-ex Hong Kong reg. GLANT (B. 1981)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
Mars 2004:
M/S BUTTERFLY (LJJS) (24/-/1998) - fra Arne Høvik, Rådal ril Frit
hjof Herbert Plahte, Terråk, omdøpt til HAUGTUSSA og hjemsted
endret fra Fredrikstad til Brønnøysund.
M/S SKANDICAPTAIN (LMHJ) (2.592/3.300/04) - DOF Rederi AS,
Storebø/Bergen (ISM-ansv.: DOF Management AS, Storebø).
April 2004:
M/F AUSTRHEIM (LAMM) (749/—/1971) ex KVITSØY - 03 ex
FINNØY - 95 - HSD Sjø AS, Bergen (ny ISM-ansv.: Fylkesbaatane i
Sogn og Fjordane AS, Florø).
M/S BOA VISTA (LMDG) (8.104/5.555/1973) ex BONAVISTA
- 02 ex NORMANDIE SHIPPER - 99 ex KIRK SHIPPER - 89 ex
STENA SHIPPER - 88 ex CARIBE EXPRESS - 88 ex SPEEDLINK
VANGUARD - 87 ex STENA SHIPPER - 80 ex ALPFIA EXPRESS
- 80 - ex UNION WELLINGTON - 77 sjøsatt som STENA SHIP
PER - Trond A. Kktelsen Shipping AS, Starhelle/Brevik (ny ISM-ansv.:
KystlinkAS, Langesund).
M/S BOHUS (LHDT) (9.149/1.710/1971) ex LION PRINCESS - 94
ex EUROPAFÄRJAN II - 87 ex EUROPAFÄRJEN - 85 ex PRINSES
SAN DESIREE - 83 - M/V Color Bohus AS c/o Larvik Scandi Line ASA,
Oslo/Sandefjord (ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord).
M/T BORGA (LEYH) (67.000/123.833/1992) ex MARIE KNUTSEN
- 94 - Borga KS, Bergen- (ny ISM-ansv.: Vista Ship Management AS,
Bergen).
M/S BOURBON CHARISMA (LJQY) (2.599/2.600/1999) ex HA
VILA CHARISMA - 03 - Bourbon Ships AS, Fosanvåg (ny ISM-ansv.:
Bourboun Offshore Norway AS, Fosnavåg).
M/S BOURBON EKO (LEOA) (1.673/2.100/1992) ex HAV1LA EKO
- 03 ex RESCUE EKO - 98 - samme som BOURBON CHARISMA.

M/S BOURBON HIDRA (LJKQ) (3.102/4.640/1999) ex HAVILA
HIDRA - 03 - samme som BOURBON CHARISMA.
M/S BOURBON REEL (KMMT) (3.186/3.083/1976/79/85/92) ex
HAVILA REEL - 03 ex BOA REEL - 98 ex HIGHLAND REEL - 95 ex
TENDER CONTEST - 85 - samme som BOURBON CHARISMA.
M/S BOURBON SKAGERRAK (LCEK) (7.172/7.150/1976/81) ex
HAVILA SKAGERRAK - 03 ex SKAGERRAK - 00 - Bourbon Cable AS,
Fosnavåg (ny ISM-nasv.: Bourboun Offshore Norway AS, Fosnavåg).
M/S BOURBON TAMPEN (LLZA) (3.325/4.350/2002) ex HAVILA
TAMPEN - 03 - samme som BOURBON CHARISMA.
M/S BOURBON TRADER (LMGD) (2.478/4.114/1978) ex HAVILA
TRADER - 03 ex BOA TRADER - 98 ex STRATHFARRAR - 96 ex
STAD TROLL - 88 - samme som BOURBON CHARISMA.
M/S CASABLANCA (LLCH) (77/-/1972) ex SABILA - 01 - fra Aker
Yachts AS, Oslo ril Sabila AS, Oslo, omdøpt til SABILA.
M/S CHRISTIAN W(LCVU) (21.699/2.880/1982) ex BAYARD - 91
ex OLAU BRITANIA - 90 - M/V Color Christian AS, Oslo/Kristiansand
(ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord).
M/S COLOR FESTIVAL (LHDM) (34.417/3.019/1985) ex SILJA
KARNIVAL - 94 ex SVEA - 92 - M/V Color Festival AS c/o Larvik
Scandi Line ASA, Oslo (ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sande
fjord),
M/S COLOR TRAVELLER (LMMW) (17.098/—/1981) exTHJEL
VAR - 04 - Rederiaktie-bolaget Gotland (repr.: Bjørn Hannestad, drift:
Thjelvar AS, Oslo), Visby/Larvik (ny ISM-ansv.: Color Line Marine
AS, Sandefjord).
M/S COLOR VIKING (LLTF) (19.763/2.390/1985) ex STENA
INVICTA - 00 ex PEDER PAARS - 91 - M/V Color Viking AS c/o
Larvik Scandi Line ASA, Oslo/Sandefjord (ny ISM-ansv.: Color Line
Marine AS, Sandefjord).
M/S DAYSPRING (LFTU) (44/-/1895) - fra Endre A. Bærøy, Finnås/
Haugesund til Rune Beckstrøm, Ulset/Haugesund. Videre i mai ril John

Beckstrøm, Lonevåg og Rune Beckstrøm, Ulset, hjemsted uforandret
Haugesund.
M/S ERNA SIGNE (LLCQ) (12/-/1911) ex SVERRE-fra A.O.Andersen
& Co. AS, Oslo til Erna Signe AS, Oslo.
M/T EVITA (LAGP) (72.129/126.352/1988) - Ugland Shipping AS,
Grimstad (ny ISM-ansv.: Ugland Marine Services AS, Grimstad).
M/S FJORDSKYSS (LDJU) (25/-/1976) - fra Even Midtbø, Bremenager/
Sandnessjøen til Moskenes Shipping AS, Reine/Sandnessjøen.
M/T JUANITA (LAGQ) (72.129/126.491 - sjøs. LISITA - Partrederiet
Nordshuttle DA (Ugland Shipping AS), Grimstad (ny ISM-ansv.: Ugland
Marine Services AS, Grimstad).
M/S KLEMKO (LNXJ) (70/-/1931) ex STOLMASUND I - 83 ex
STOLMASUND - 82 ex ISFJORD - 76 ex LOFOTFERJE V - 75 ex
BLAAMANNEN - 64 ex ØSTJYDEN - 46 ex MORS - 48 - fra Hufta
gruppa ANS (Frode Møgster), Bekkjarvik/Bergen til Sjøtroll Havbruk
AS c/o Sjøtroll AS, Bekkjarvik/Bergen.
M/S KRONPRINS HARALD (JXIO) (31.914/4.500/1987) - M/V
Color Harald AS c/o Olav Nils Sunde AS, Oslo (ny ISM-ansv.: Color
Line Marine AS, Sandefjord).
M/S LADY ANNE (LEXR) (121/-/1952/90/95/00) ex SOGNEFJELL
- 95 ex OLYMPIA - 83 - fra Robinson Scandinavian AS (Norway Fjord
Cruise AS, Leikanger), Gjøvik/ Bergen til M.Hjorteseth Shipping AS,
Mathopen/Bergen.
M/S LADY JAMILA (LJZR) (-/-/! 971) ex FANTASY - fra A & T
Services Alf Kenneth Topstad c/o Kenneth Topstad, Bergen til Terje
Larsen, Fjell/Bergen.
M/T LISTA (LHLC) (17.751/27.892/1995) - Mowinckel Kysttanker
AS, Bergen (ny ISM-ansv.: Vista Ship Management AS, Bergen).
M/S MOT JUNIOR (JXGR) (47/-/1959) ex VALKER - 80 - fra Bør
geson Kystfiske AS, Husbysjøen/ Trondheim til Rolv Johan Aakerøy,
Herøy/Trondheim og slettet i merkeregister.
M/S MÅLØYSUND (LEJZ) (399/—/1977/82/98) - Måløysund AS,
Deknepollen/Måløy - slettet i merkeregisteret.
M/S NAUTØYSUND (JWNG) (26/-/1985) ex RYGERFART - 01 - fra
Føyen Fjordkyss, Stord til Flatanger Cruise AS, Flatanger, omdøpt til LA
MARINA og hjemsted endret fra Stavanger til Trondheim.
M/S NIDARØ (JWMS) (551/1.030/1965/90) ex BRITT MARI - 84
ex NORMANNES - 74 ex BALKA - 74 ex BIRGITTA COAST - 72
ex JEFFMINE - 72 - fra Frakto AS, Harstad til Bulkship Harstad AS,
Harstad.
M/T NORDIC SARITA (JWXK) (70.434/124.472/1986) ex SARITA
- 98 - Ugland Nordic Investment AS, Sandefjord/Grimstad (ny ISMAnsv.: IUM Shipmanagement AS, Grimstad).
Flytekran OSLOKRANA (LEKV) (502/—/1950) ex HERCULES - 51
- fra Oslo Havnevesen, Oslo til Starfisk Oppdrett AS, Storebø/Oslo.
M/S PETER WESSEL (LMYM) (30.316/3.630/1981/88) ex WASA
STAR - 84 - M/V Color Wessel AS c/o Larvik Scandi Line ASA, Oslo/
Larvik (ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord).
M/S PRINSESSE RAGNHILD (LJOF) (35.855/—/1981/90/92) - M/
V Color Ragnhild AS c/o Larvik Scandi Line ASA, Oslo (ny ISM-ansv.:
Color Line Marine AS, Sandefjord).
M/S RAYMOND (LERW) (108/-/1950) ex RØDØY- 82 - fra Thomas
Groven, Ulsteinvik/Bodø til Pål Greber, Oslo/Bodø.
M/S RINGNES (LKRU) (11 1/-/1942/85) ex VILDÄNDEN - 90 ex
SNAPP - 86 ex TOMMA - 63 ex BEISFJORD - 46 - fra Festcruise AS,
Bergen/Skien til Viking Cruise Sognefjord AS, Vik i Sogn/Skien. I juni
omdøpt til VIKING SAGA.
M/S RØYRBUEN (LFXK) (367/—/1974/94) ex SANDVÆR SENIOR
- 79 ex KALLUR - 77 - fra Arctic Linefish AS, Stadlandet/Måløy til
Opplæringsfartøy AS, (Jan Holvik), Måløy, omdøpt til SKULEBAS og
slettet i merkeregisteret.
M/S SJØLINER (LEZS) (295/—/1977/85/91) ex VESTLINER - 96 ex
SÆTRING - 92 - Carisma Fish AS, Måløy - slettet i merkeregister.
M/S SKAGEN (JXUQ) (12.333/1.219/1975/82) ex BORGEN - 90 M/V Color Skagen AS c/o Larvik Scandi Line ASA, Oslo/Kristiansand
(ny ISM-ansv.: Color Line Marine AS, Sandefjord).
M/T STENA ALEXITA (LJKL) (76.847/127.466/1998) - Partrede
riet Stena Ugland Shuttle Tankers I DA (Ugland Nordic Investment

AS, Sandefjord/Grimstad (ny ISM-Ansv.: IUM Shipmanagement AS,
Grimstad).
M/T STENA SIRITA (LJZL) (76.847/127.466/1999) - Partrederiet
Stena Ugland Shuttle Tankers II DA (Ugland Nordic Investment AS,
Sandefjord/Grimstad (ny ISM-Ansv.: IUM Shipmanagement AS,
Grimstad).
M/S STRIL PIONER (LLVM) (5.073/—/2003) - Simon Møkster
Rederi AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping AS,
Stavanger).
M/S STRIL POSEIDON (LMDC) (4.785/—/2003) - Møkster
Safety AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping AS,
Stavanger).
M/S STRIL SAFETY (LEKH) (834/1.000/1949/65/77/82) ex BORN
SAFETY - 87 ex KLARA BIRTING - 82 ex KNUT GRØNNEVET
- 71 ex GOS I - 65 ex KNEKT - 55 - Team Møkster AS, Stavanger (ny
ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping AS, Stavanger).
M/S STRIL SUPPLIER (LJKB) (3.200/4.200/1999) - samme som
STRIL PIONER.
M/S TANGO MARINA (LKZI) (36/-/1982) - fra Johnny Arne Horgen,
Storebø/Bergen til Thor Arne Johnsen, Fannrem/Bergen.
M/S VESTBRONA (LLSP) (34/-/1914) ex NORDKYN - 46 - fra Terje
Engvik, Frei/Bergen til Sigmund Arne Aunvik, Tustna/Bergen.
M/S WARHOLMEN (LDDM) (23/-/1939) ex VARHOLMEN ex
RAPP - fra Jarle Ask Thorsø, Trondheim/Tromsø til Kjell Albertsen,
Trondheim/Tromsø.
M/S ØKSANES (LHOT) (26/-/1917) - fra Partrederiet Øksanes (Kjell
Stølen), Korssund til Laila Indrebø og Gustav-Eirik Blaalid, Nesttun,
omdøpt til VITAMIN og hjemsted endret fra Florø til Bergen.
M/S ØYTIND (LIUW) (343/430/1998) - fra Bømlo Brønnbåtservice
AS, Bremnes/ Haugesund til Aas mek. Verksted AS, Vestnes/Haugesund.
I mai omdøpt til ORCA YAGAN.
Mai 2004:
M/S AASLAND (LMHR) (1.246/2.180/1969) ex MINITRANS - 86
ex BELL CAVALIER - 78 ex VALDES - 75 ex BELL CAVALIER - 74
ex VALDES - 73 sjøs. GEERTIEN BOS - West-Trans Bulk AS c/o
Storesund Marine Service, Torvastad/Haugesund (ny ISM-ansv.: WestTrans Shipping AS, Karmsund).
M/S AASTIND (LANM) (998/1.730/1968/85) ex VESTBULK - 91
ex AASVÆR - 85 ex TORPO - 83 - samme som AASLAND.
M/SAASVÆR (LLMM) (1.591/2.450/1972/93) ex MUHLENBERG
- 85 - Aasen Transport AS, Mosterhamn/Haugesund (ny ISM-ansv.:
Aasen Shipping AS, Mosterhamn).
M/S ARE (LMGO) /26/-/2003) - fra Holmedal Yachtservice AS,
Sandsli/Bergen til Svein Willadsen, Moss/Bergen.
M/S BRØDR. ALNES (LCDU) (24/-/1953) ex ALNES - 82 - Par
trederiet Skärholmen Kjell og Tore Klausen ANS (Tore Klausen),
Straumsjøen/Ålesund - slettet i merkeregisteret.
M/S EITRHEIM (LJKP) (67/-/1937) - fra Havbles AS, Brekke/Bergen
til GPH Båtturer AS, Bergen.
M/S FJORDBULK (JXRH) (712/1.270/1971) ex FJORD TRADER
- 84 ex IRENE - 82 ex LUNDØY - 79 ex BRILAND - 73 - Fjordbulk
Rederi AS, Bodø (ny ISM-ansv.: Fjordbulk AS, Bodø).
M/S GRIPSKYSS (LLSY) (49/-/1973) ex HØYDALSFJORD II - 98 ex
HØYDALSFJORD - 88 - fra Gripskyss AS, Kristiansund til Oscarsborg
Fjordservice AS, Drøbak, omdøpt til FJORDEXPRESS og hjemsted
endret fra Kritiansund til Drøbak.
M/S HYDROGUTTEN (LETZ) (68/-/1992) - fra Norsk Hydro Pro
duksjon AS (Norsk Hydro Produksjon AS, Glomfjord), Oslo/Bodø ril
Yara Norge AS, Oslo/Bodø, omdøpt til YARAJENTA.
M/S HØYDALSFJORD (LAGP) (80/-/1988) - fra Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane AS, Florø til Gripskyss AS, Kristiansund, hjemsted endret
fra Florø til Kristiansund. I juni omdøpt til GRIPSKYSS.
M/S KAMBOKRAFT (LMIM) (39/-/1954) exTAFJORDKRAFT - 84
- fra Kambo Fabrikker AS, Avd. Kambo Marina Dykkersenter, Moss til
Åse Bu, Holmestrand, hjemsted endret fra Moss til Holmestrand.
M/S LANGÅRA (LJSS) (312/-/1955) ex OANES - 99 ex KLEPPESTØ
- 67 - fra Rank Holding AS, Oslo til Kleppestø Marine AS, Oslo.

M/S LEISUND (LMTC) (551/—/1973) ex BREISTRAND -02 ex
PRESTFJORD - 86 - AS Andenes Flavfiskeselskap, Andenes/Sortland
- slettet i merkeregisteret.
M/S LOFOTHAV (LGPW) (268/-/1954) ex HELGELAND - 77 - fra
Bjørn Harald Rostad, Harstad til Helgelandscruise AS, Sandnessjøen,
omdøpt til GAMLE HELGELAND og hjemsted endret fra Svolvær til
Sandnessjøen.
M/T NAVION ANGLIA (LJRL) (72.449/126.650/1999) - Navion Off
shore Loading AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: OSM Ship Management
AS, Kristiansand).
M/T NAVION BRITANNIA (LIWW) (72.110/124.821/1998) samme som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION HISPANIA (LJPG) (72.132/126.749/1999) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/T NAVION OCEANIA (LJRM) (72.449/126.760/1999) - samme
som NAVION ANGLIA.
M/S NORDSYSSEL (LMBI) (1.859/694/1983) ex ORNÖ - 02 ex
FREGAT - 00 ex AKADEMIK GAMBURTSYEV - 97 - Rana Ship
Service AS, Mo i Rana/Longyearbyen (ny ISM-ansv.: Rana Ship Mana
gement As, Mo i Rana).
M/S NYSAND (LJIE) (469/800/1965/92/98) ex PORTVIK - 92 ex
PEGGY - 85 ex ELKON - 81 ex DITTE HOLMØ - 80 - Nysand
AS, endret adresse fraÅkrehamn til Sævelandsvik, hjemsted uforandret
Kopervik.
M/S OLAV KYRRE (LLEZ) (104/-/1987) ex SYUZMA - 00 - Didrik
Bentsen, Vedavågen/Kopervik, omdøpt til DENALI.
M/T PIONEER KNUTSEN (LMIK) (1.687/—/2004) - Knutsen
Kyst LNG KS, Haugesund (ny ISM-ansv.; Knutsen OAS Shipping
AS, Haugesund).
M/S RAMSØY (LJZS) (40/-/1981) - fra Skattøra Marina AS, Tromsø/
Bergen til Nordplast AS, Tromsø/Bergen.
M/S RYSTADBUEN (EKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85
- Radin AS, Bøstad til Stiftelsen Brage, Drammen, hjemsted endret fra
Svolvær til Drammen og slettet i merkeregister.
M/S SAGAFJORD (LMEK) (5.762/1.199/1965) ex SANDEFJORD
- 03 ex FENNO STAR - 92 ex SCANDINAVIA - 90 ex TERJE VIGEN
- 86 ex VIKING III - 82 - Saga Line AS, adresse endret fra Gressvik til
Moss, hjemsted uforandret Fredrikstad. I juni (ny ISM-ansv.: Sunbay
Management AS, Bergen).
M/S SEA PRINCESS (LLVS) (39/-/1998) - fra Ola Volstad, Ålesund
til Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Ålesund.
M/S SEISRANGER (LGKM) (5.475/3.500/1993) - E.Forland AS,
Paradis/Bergen (ny ISM-ansv.: Ellen Forlands Rederi, Paradis).
M/S SIDDIS SAILOR{LA]V) (1.324/946/1975/78/89/95) - Stavanger
Offshore AS (ny ISM-ansv.: O.H.Meling & Co. AS), Stavanger.
M/S SIDDIS SKIPPER (LMLU) (2.604/3.500/2004) - Siddis Skipper
KS (ny ISM-ansv.: O.H.Meling & Co. AS), Stavanger.
M/S STABBEN (LMSV) (49/-/1948) ex SÆTERBUEN - 84 ex
RAGNA - 60 - fra Partrederiet Stabben ANS (Tom S. Jacobsen), Florø
til Byzondere Reizen.Noans (Marijke Windhorst), Laukvik/ Florø.
M/S STRIL MYSTER (LLTU) (3.524/4.500/2002) - Supplyinvest
KS, Tananger/ Stavanger (ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping AS,
Stavanger).
M/S STRILMØY (LCOD) (387/300/1927/57/81) ex GRETHE
KALVE - 80 ex ANNA G - 74 ex RAU XI - 50 ex VESTFOLD IV - 39
ex HERKULES I - 34 - fra Team Møkster AS, Stavanger til Scandinavia
Metall AS, Stord/Stavanger.
M/S SULEVÆR (LHGG) (1.242/1.580/1977) ex NORDSTAR 94
- endret fra Nye Sulevær AS, Åkrehamn til Nye Sulevær AS c/o Viks
Partrederi ANS, Helgøysund, hjemsted uforandret Haugesund.
M/S SVANHILD (LIPO) (b. 1888) - Stiftinga Svanhild (Kystmusset i
Sogn og Fjordane), Florø - ommålt fra 75 brt. til 57 brt.
M/S SVENNERII (JXLB) (53/-/1975) ex VASSØY- 97 - Stavernbåter
AS, Larvik, hjemsted endret fra Stavanger til Larvik.
M/S TEGE (LNIZ) (1.560/1.485/1971/85/95/98) ex NORTH AR
MAC - 84 ex ATLANTIC SPRINTER - 82 ex ATLAS SCAN - 78
- Skipsaksjeselskapet Taurus, Sortland (ny ISM-ansv.: Chriship AS,
Sortland).

M/S YESTGAR (LCEO) (300/-/1956) ex ROSENDAL -79 - fra Nils
Roald Agasøster, Rubbestadneset/Bergen til Agasøster Båtservice AS,
Rubbestadneset/Bergen.
RigWEST NAVIGATØR (LIPI) (69.851/—/1998) ex WEST NAVION
- 03 ex WEST NAVION I - 98 ex MST ODIN - 98 - Partrederiet
West Navion DA, Stavanger (ny ISM-ansv.: Smedvig Offshore AS,
Stavanger).
Rig WEST VENTURE (LFAA) (31.248/—2000) - Smedvig Rig AS,
Stavanger (ny ISM-ansv.: Smedvig Offshore AS, Stavanger).
M/S WESTCRUISE (JXPP) (85/—/1987/91) - fra Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane AS, Florø/Bergen til Fjordservice AS, Stavanger/Bergen.

Juni 2004:
M/S ACTIVEGIRL (JWTQ) (2.562/3.230/1985) - Skipaksjeselskapet
S.Ugelstad, Oslo (ISM-ansv.: Ugelstad Management AS, endret adresse
fra Oslo til Ålesund).
M/S ACTIVE LORD (LNOQ) (1.823/2.253/1984) ex GRO VIKING
- 02 ex LORD SUPPLIER - 90 - Skipaksjeselskapet S.Ugelstad, Oslo
(ny ISM-ansv.: Ugelstad Management AS, Ålesund).
M/S AMERICA (JXQK) (90/-/1971) - fra Redningsselskapet - Norsk
Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo til Harald Storvik,
Kristiansund/Oslo og omdøpt til AMERIKA.
M/S ATLANTIS (LEZA) (14/-/I988) ex BLUE NOTE - fra Dag Arne
Sæther, Flateby/ Oslo ril Herman Henrik Bay, Hønefoss/Oslo, omdøpt
til AMADEUS.
M/S BRØNNES (LDCK) (276/-/1923/54/62/82) ex TORGNY - 96
ex NY-SLEPPEN - 96 ex SEA BOY - 93 ex TORGNY - 90 ex ODD
III - 25 ex THOR MAJOR - 24 - fra Tananger Offshore AS, Tananger/
Haugesund til Baltic AS, Tananger/Haugesund.
M/S CAMILLA CHRISTINE (LHVP) (296/377/1995) - fra Laksetran
sport AS, Kråkvåg til Remøyværing AS c/o Hans Remøy, Leinøy, omdøpt
til VIKNES og hjemsted endret fra Trondheim til Fosnavåg.
M/S DELFIN JUNIOR (LFII) (43/-/1977) - fra Nils Roald Agasøster,
Rubbestadneset/Hammerfest til Agasøster Båtservise AS, Rubbestad
neset/ Hammerfest.
M/S EL SENADOR (LJZZ) (32/-/1999) - fra Einar Tore Øvrebø,
Stavanger/Oslo til Norsk Båtsenter AS, Søreidgrend/Oslo.
M/S GEO SEARCHER (LMIQ) (1.863/—/1982) ex POLAR KING
- 89 - Eidesvik Shipping AS, Bømlo/Haugesund (ny ISM-ansv.: Sartor
Shipping AS, Steinsland).
M/S GJENDE (LLHO) (33/-/1982) - Synnøv Oline Øvstedal, Vågå,
hjemsted endret fra ?? til Oslo.
M/S GUARD BALTIC (LJCQ) (271/193/1974/98) ex MARITJE - 98
ex MARY AGNES - 82 - samme som BRØNNES.
M/S HEIMLY (LJYL) (1.693/2.650/1979/99) ex HAJO - 99 ex
NICHALOS - 90 ex OSTERHEIDE - 87 - Sandfrakt Rederi AS,
Ølen/Bergen (ny ISM-ansv.: SandfraktAS, Ølensvåg).
M/S IRIS I (LGKZ) (46/-/1887) - fra Kjell Olav Solheim, Kleppestø/
Bergen til Per Oluf Larsen, Porsgmnn/Bergen.
M/S KOLBJØRN III (LJCX) (37/-/1980 - Acrieselskabet Kolbjørn,
adresse endret fra Kolbjørnsvik til Arendal.
M/S LANGGRUNN (3YNR) (77/-/ 1959) ex HAVSTEIN - 01 - fra
Borre Havarivernskole FKF, Horten til Tore Næss, Hallgeir Barkved
og Harald Olsen, Tau, omdøpt til GAMLE HAVSTEIN og hjemsted
endret fra Horten til Stavanger.
M/S LY STORM (LJLZ) (17/-/1913) ex STORM - fra Norsk Teleshop
AS, Oslo til S/Y Storm AS, Snarøya/Oslo.
Lekter MAC ADAM (LK4778) (736/-/1929) - fra Nordslep AS, Hon
ningsvåg til Johannes Røgelstad Jr. c/o Johannes Røgelstad, Skånevik,
hjemsted endret fra Halden til Haugesund.
M/S MALENE ØSTERVOLD (LCIU) (1.536/—/1965/78/00) ex
ROSS INTREPID - 78 ex ROSS KENNEDY - 66 ex CAPE KEN
NEDY - 66 - Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Bergen (ny
ISM-ansv.: Shipman AS, Torangsvåg).
M/S MÅRSUNDVÆRING (LNCE) (49/-/1947) - fra Harald Inge
Albertsen, Helle/ Kopervik til Torgeirson AS c/o Økonor Tromsø,
Tromsø/Kopervik.

M/S NORDFJELL (JXND) (4.578/2.600/1978/80/87) ex FAST
ONE - 87 - Bergenhus AS, Bergen (ny ISM-ansv.: Misjes Rederi AS,
Bergen).
M/S NORDIC (LAGL) (26/-1975) ex LASTEIN - 90 ex MIKKELINE 85 - fra Svein Ivar Vinnes, Fusa til Kenneth Andre Akseth, Knarrlagsund,
omdøpt til NJORD og hjemsted endret fra Bergen til Trondheim.
M/S NORDLAND (LDYK) (2.655/1.700/1976/82) - Hordatrans AS,
Bergen (ny ISM-ansv.: Misjes Rederi AS, Bergen).
M/S NORDSKOTT (JXNE) (4.578/2.700/1979/81/87) ex FAST
TWO - 87 - samme som NORDFJELL.
M/S NORTHERN CRUSADER (LDYP) (2.345/2.783/1992) ex
MONIKA VIKING - 97 - Trico Shipping AS, Fosnavåg/Ålesund (ny
ISM-ansv.: EidesvikAS, Bømlo).
M/S NYMOPEL (LFQC) (135/-/1956) ex CHAIN SURVEYORI - 97
ex RAUBERG - 90 ex SOGN - 84 - fra Hansen Dahl Holding AS, Bodø
til Kaibygg og Dykkerservice AS c/o Steinar Bach, Sørstraumen/Bodø.
M/F ODDA (LLEQ) (1.436/—/1982) ex TAU - 03 - HSD Sjø AS,
Bergen (ny ISM-ansv.: Ofotens og Veteraalens Dampskibsselskap ASA,
Narvik).
M/S OLYMPIC COMMANDER (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex
NORTHERN COMMANDER - 96 ex TENDER COMMANDER
- 82 - Olympic Ship AS, Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Olympic
Shipping AS, Fosnavåg).
M/S OLYMPIC HERCULES (LLLB) (4.477/3.750/2001) - Olympic
Herkules KS, Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Olympic Shipping AS,
Fosnavåg).
M/S OLYMPIC ORION (LLWL) (3.908/4.800/2002) - Olympic
Orion KS, Fosnavåg/ Ålesund (ny ISM-ansv.: Olympic Shipping AS,
Fosnavåg).
M/S OLYMPIC PEGASUS (LLWK) (4.477/3.750/2002) - Olympic
Explorer KS, Fosnavåg/Ålesund (ny ISM-ansv.: Olympic Shipping AS,
Fosnavåg).
M/S OLYMPIC POSEIDON (LIYC) (3.153/3.530/1998) sjøs. Som
STRIL Poseidon - samme som OLYMPIC COMMANDER.
M/S OLYMPICPRINCESS (LMOH) (3.295/4.170/1999/01) -samme
som OLYMPIC COMMANDER.
M/S OLYMPIC SUPPLIER (LMHN) (1.987/2.250/1984) ex BARRA
SUPPLIER - 95 - samme som OLYMPIC COMMANDER.
M/S PELLÆRN (LATW) 32/-/1975) ex RYGERHOLM - 03 ex
HAAEN - 99 - fra Hollungen AS, Skjærhallen til Olaf Knudsen &
Co. Tromøy Farvehandel Inn, Skilsø, hjemsted endret fra Fredikstad
til Arendal.
M/S POLARFRONT (LDWR) (927/-/1976) - AS Ami, Bergen (ny
ISM-ansv.: Misjes Rederi AS, Bergen).
M/S RUSKEN (LNBH) (81/-/1936) ex BRATTÖN - 84 ex HILMER
- 79 ex NORDEN - 48 - fra Hanson Taubåtservice Johan Steger Hanson,
Kristiansund/Farsund til Hanson Sjøtransport AS, Aukra/Molde.
M/F SALANGEN (LGXC) (652/-/1972) ex GOALSEVARRE - 04 - fra
Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø (ny ISM-ansv.: Bjørldids
Ferjerederi AS, Lyngseidet.
M/S SANDPIPER (LJST) (14.116/20.366/1971/78) ex SEAWAY
SANDPIPER- 90 exTEMPLE HALL - 78 - Sandpiper AS, Randaberg/
Stavanger (ny ISM-ansv.: Boskalis Offshore AS, Stavanger).
Lekter SCANSPLIT-250 (LK7526) (200/-/1999) - Eicon Finans AS,
Lysaker, omdøpt til MARS og hjemsted endret fra Mandal til Oslo.
M/S SJØFAREREN (LCZF) (176/-/1968) - fra Redningsselskapet
- Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik til Austevoll Supply
Shipping AS, Storebø, omdøpt til RINGASUND og hjemsted endret
fra Oslo til Bergen.
M/S SKANDI BETA (1.751/1.217/1982) - fra - Austevoll Supply Ship
ping AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen til Redningsselskapet
- Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Bergen. I juni (ny
ISM-ansv.: DOF Management AS, Storebø).
M/S STAKO (LKDX) (1.533/1.900/1981) - Sandfrakt Rederi AS,
Ølensvåg/Bergen (ny ISM-ansv.: Sandfrakt AS, Ølensvåg).
M/S STRIL NEPTUN (LJRZ) (2.423/2.900/1999) - Simon Møkster
Rederi AS, Stavanger (ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping As,
Stavanger).

M/S STRIL POWER (UNO) (2.926/3.200/1997) - Stril Power AS,
Stavanger (ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping As, Stavanger).
M/S STRILBORG (LIZB) (2.955/3.200/1998) - samme som STRIL
NEPTUN.
M/S STRILHAV (LMNS) (750/1.000/1963/71/82) ex TRØNDER
HAV - 87 ex VOLSTAD SENIOR - 76 - Team Møkster AS, Stavanger
(ny ISM-ansv.: Simon Møkster Shipping As, Stavanger).
M/S STRILVARD (LANG) (843/1.000/1952/67/69/82) ex POLAR
SON - 89 ex TORSON - 82 ex MELØYVÆR - 76 ex THORVARD
- 67 - samme som STRILHAV.
M/S SULEVÆR (LHGG) (1.242/1.580/1977) ex NORDSTAR - 94
- Nye Sulevær AS, Helgøysund/Haugesund (ny ISM-ansv.: Viks Rederi
ANS, Helgøysund).
M/S SØR-TROMS (LDEE) (528/-/1971) - fra Ytre RolløyaAS, Harstad
til Grinnøyfisk AS, Harstad.
M/S VARG (LIDN) (33/-/1996) - fra Britt Ann Kari Tverli, Oslo/
Arendal til Saxe Norway AS, Nedenes/Arendal.
M/S VIKING FIGHTER (JXIW) (2.090/2.630/1986) ex TENDER
FIGHTER - 91 - Team Atlantic AS, Steinsland/Haugesund (ny ISM
ansv.: EidesvikAs, Bømlo).
M/S VØMMØLBUEN (LAZU) (112/-/1956/72) ex FRØYFISK - 96
ex VESTFISK SENIOR - 94 ex VESTFISK - 93 ex SEIFRAKT - 88
ex TEX - 85 - fra Terje Atle Løkeland, Askvoll/Namsos til Inaq Invest
ASA c/o Procorp ASA, Oslo/Namsos.
M/S WHITE BEAUTYI (LLYO) (46/-/2002) - fra Aker Brygge Princes
scharter AS, Oslo til Lindegaard Administrasjon AS, Ski/Oslo.
M/S ØYGLIMT (LIZH) (45/-/1980) - fra Partrederiet Sildafjord ANS
(Kåre Silden), Silda/Måløy til Øyglimt AS, Måløy.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
Mars 2004;
M/T DIFKO BIRTHA (LANV5) (43.733/83.870/1987) ex SITALO
UISE -01 ex BURWAIN BALTIC -95 ex NORDFARER -92 - fra K/S
Difko47 af 1987 c/o Diflko Administration A/S (Repr.:Tschudi & Eitzen
Rederi AS, Lysaker, drift: Tschudi & Eitzen Ship Management AS, Lysa
ker), Holsterbro/Oslo til Nordic Tankers A/S c/o Difko Administration
A/S (drift: Tesma Holding AS, Lysaker), Holstebro/Oslo.
M/T DIFKO HANNE (LANQ5) (43.733/83.970/1987) ex SITALENE
- 01 ex BURWAIN NORDIC - 95 ex NORDKAP - 92 - samme som
DIFKO BIRTHA.
M/T DIFKO SUSANNE (LAON5) (43.398/84.040/1989) ex DIFKO
BELLOWS -01 ex NORTHSEA BELLOWS -01 ex BURWAIN ARC
TIC - 95 ex ZIDONA - 94 - K/S Difko LXVI c/o Difko Administration
A/S (Repr.: Tschudi & Eitzen Rederi AS, Lysaker, endret drift fra Tschudi
& Eitzen Ship Management AS, Lysaker til Tesma Holding AS, Lysaker),
Holstebro/Oslo
M/T IGLOO FINN (LALC2) (8.630/11.635/1981) - fra Igloo Shipping
AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding KS,
Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO FINN.
April 2004:
M/S BORC (LAGQ2) (20.139/28.105/1972) ex BORG - 95 - fra New
Borg Shipping Corp., Monrovia/Porsgrunn til Bore Shipping Limited,
Raod Town/Porsgrunn (Repr.: Knut Johan Steneng og drift: ASP Singa
Ship Management AS, Oslo) er uforandret.
M/S CARTEN ELINA (LKEJ3) (2.876/3.319/1981) ex LYSHOL
MEN - 03 - Carten Shipping AS, Avaldsnes/Kopervik (ny ISM-ansv.:
K.T.Mesøy Shipping AS, Kopervik).
M/S CIS BRØVIG (LAZY4) (3.329/4.496/1985) ex GISELA BAR
TELS - 96 ex GRACECHURCH HARP - 89 ex GISELA BARTELS
- 87 ex GRACECHURCH HARP - 86 sjøs. som GISELA BARTELS
- Gis Schiffahrtsges.mbH & Co MS Gis Brøvig (Brøvig Invest AS),
Hamburg/Farsund (ny ISM-ansv.: Brøvigs Rederi As, Farsund).
M/S DEA BRØVIG (LADD5) (5.998/7.835/1984) ex P & O NEDL
LOYD PEMBA - 02 ex DEA BRØVIG - 99 ex EMIRATE STAR - 98

ex DEA BRØVIG - 98 ex UWA BHUM - 97 ex EAGLE STAR - 95
ex VANELLUS - 89 ex SEAS PLATA - 88 ex VANELLUS - 87 ex EA
CHALLENGE - 87 ex VANELLUS - 85 - Gerina AS, Farsund (ny
ISM-ansv.: Brøvigs Rederi As, Farsund).
M/S GREEN BERGEN (LAKG5) (6. 1 82/4.23 1 / 1 983) ex BENTAGO
- 98 - Green Bergen KS, Bergen omdøpt til WILSON EXPRESS. I mai
endret adresse til Nesttun/Bergen og (ny ISM-ansv.: Green Management
AS, Nesttun).
M/THAVDROTT (LARS5) (34.577/43.388/1978) ex GALPARA -87
- Partrederiet Bergesen D.Y. Shipping DA (drift: Bergesen D.Y. ASA,
ny repr.: Bergesen Norway AS), Oslo
M/T HAVFROST (LAMR4) (34.946/49.513/1991) - samme som
HAVDROTT.
M/T HAVPIL (LATS4) (9.445/11.653/1977) ex HAVLOM - 94 ex MA
ERSK CAPTAIN - 93 ex SOFIE MÆRSK - 87 - Partrederiet Flavpil DA
(drift: Bergesen D.YASA, ny repr.: Bergesen Norway AS), Oslo.
M/T HELIGE (LAHV4) (34.974/50.001/1991) samme som HAV
DROTT.
M/T HEMINA (LART5) (34.577/41.683/1979) ex GARALA - 87
- samme som HAVDROTT.
M/S HUALTRACER (LAXQ5) (33.236/12.961/1981) ex TRACER 95 ex HUALTRACER - 94 - Leif Høegh & Co. Shipping AS, Oslo (ny
ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS, Oslo). I juni fra Leif Høegh & Co.
AS (Høegh Fleet Servcies AS), Oslo til Leif Høegh & Co. Limited (repr.:
Leif Høegh & Co. AS, drift; Høegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo.
M/S HUAL TRAILER (LAGK4) (45.007/15.603/1980) ex HUAL
KARINITA - 00 ex KARINITA - 82 - samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRANSIT (LAXN5) (45.596/17.650/1981) ex HUAL
TRANSITA - 00 ex KYUSHU - 96 ex KYUSHU MARU - 88 - samme
som HUAL TRACER. I Juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRAPEZE (LAFH4) (41.871/15.500/1983) ex HUAL
CARMENCITA - 00 - samme som HUALTRACER. I juni også samme
som HUALTRACER.
M/S HUAL TRAPPER (LAXR5) (33.236/12.961/1981)- samme som
HUAL TRACER. I juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRAVELLER (LAXP5) (35.022/15.370/1983) - samme
som HUAL TRACER. I juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TREKKER (LAFB4) (33.374/12.143/1981) ex HUAL
ANGELITA - 00 ex ANGELITA - 82 - samme som HUAL TRACER.
I juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRINITY(LAXM5) (45.365/17.938/1981) exHUALTRI
NITA - 00 ex YOKOHAMA - 95 ex YOKOHAMA MARU - 88 - samme
som HUAL TRACER. I juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRIUMPH (LADG4) (53.578/16.317/1988) ex HUAL
MARGARITA - 00 - samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TROPHY (LADH4) (53.578/20.274/1987) ex HUAL
FAVORITA - samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TROPICANA (LAXK2) (33.359/12.003/1980) ex HUAL
LISITA - 00 ex LISITA - 82 - samme som HUAL TRACLER. I juni
også samme som HUAL TRACER.
M/S HUALTROTTER (LAX05) (35.022/15.370/1983) - samme som
HUAL TRACER. I juni også samme som HUAL TRACER.
M/S HUAL TRUBADOUR(LAUX2) (33.369/12.165/1980) ex HUAL
INGRITA - 00 ex INGRITA - 82 - samme som HUAL TRACER. I
juni også samme som HUALTRACER.
M/T HØEGH GANDRIA (LFVM3) (96.011 Z68.437/1977) - Liquima
rine Gandria Shipping AS (Leif Høegh & Co. ASA), Oslo (ny ISM-ansv.:
Høegh Fleet Services AS, Oslo)
M/S HØEGH MINERVA (LAGI5) (30.995/44.016/1979) ex MAX
OLDENDORFF -03 ex HØEGH MINERVA -01 ex STAR MINERVA
- 89 ex HØEGH MINERVA - 87 - samme som HUAL TRACER
M/S HØEGH MIRANDA (LAGJ5) (30.995/44.016/1979) ex AU
GUST OLDENDORFF - 03 ex HØEGH MIRANDA - 01 ex STAR
MIRANDA - 89 ex HØEGH MIRANDA - 87 - samme som HUAL
TRACER.
M/T IGLOO HAV (LAXT4) (11.191/14.520/1989) - fra Igloo Ship
ping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding
AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO ELAV

M/T IGLOO MOSS (LNRZ3) (10.075/13.774/1985) - fra Igloo Ship
ping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding
AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO MOSS.
M/S KETTY BRØVIG (LAJH5) (3.329/4.115/1984/89) ex ROCKA
BILL - 98 ex HASSELWERDER - 94 ex GRACECHURC CROWN
- 90 ex HASSELWERDER - 89 ex CITY OF MANCHESTER - 85
ex FLASSELWERDER - 84 - MS Ketty Brøvig Schiffahrtsges.mbH
& Co (Brøvig Invest AS), Hamburg/Farsund (ny ISM-ansv.: Brøvigs
Rederi As, Farsund).
M/T MATTHEW (LAUW5) (88.919/65.674/1979) ex GAMMA - 98
-Tractebel LNG Shipping North America LLC (LeifHøegh & Co. ASA),
Boston/Oslo (ny ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS, Oslo).
M/T NORMAN LADY (LAGX5) (71.469/53.624/1973) - Methane
Carriers Ltd.c/o Harry Sands & Co. (Leif Høegh & Co. Shipping AS,
drift: Leif Høegh & Co. AS), Nassau/Oslo, (ny ISM-ansv.: Høegh Fleet
Services AS, Oslo).
M/S NORTHICA (LAPP5) (4.462/6.679/1980) ex SUULA - 00 ex
CARUPANO - 90 ex EMDEN - 86 ex BOMIN EMDEN - 83 - Seaforth
Maritime Limited (forr.adr./repr.: Continental Ship Management AS,
Karmsund, drift: Ebon Ship Management AS, Drøbak), Douglas/Bergen
- endret (repr. til Bright Gulf AS, Kristiandsand).
M/S SANCO BRAVO (LIQD3) (1.109/1.265/1998) ex BROA - 99
- Opstad Frakt AS, Midsund/Molde (ny ISM-ansv.: Sanco Shipping
AS, Gjerdsvika).
M/T SIRA BORG (LARR2) (3.541/5.300/1980) ex TRANS BORG
- 02 ex KONGSTRAUM - 87 ex BRAGE BALTIC - 85 - Trans Borg KS
(Brødrene Klovnings Rederi AS), Haugesund (ny ISM-ansv.: Brødrene
Klovning Shipping AS, Haugesund).
M/S SKSTANARO (LAKV5) (63.515/109.850/1999)
M/S SKSTIETE (LAKU5) (63.515/109.850/1999) M/S SKS TORRENS (LAJM5) (63.515/109.850/1998) - fra SKS Obo
Shipping Limited, Hamilton/Bergen til SKS Obo Holding Limited,
Hamilton/Bergen (samme repr.: Kriship Chartering AS, Fyllingsdalen
og drift: V Ships Norway AS, Oslo).
M/S SKS TRINITY (LAJN5) (63.515/109.850/1999) - samme som
SKS TORRENS
M/S TAKARA (LAZN4) (48.547/15.546/1986) ex NOSACTAKARA
- 96 - fra Sovrereign Finance Plc., Manschester/Tønsberg til Alliance &
Leicester Commercial Finance Plc., Manschester/Tønsberg (samme repr.:
Actinor Car Carriers Holding AS, Oslo og drift: Wilhelmsen Lines Shi
powningAS, Lysaker). I mai (ny ISM-ansv.: Barber Ship Management
AS, Lysaker). I juni endret (drift til Actinos Shipholding AS, Bergen).
M/S TRIOBULK (LAER5) (2.113/2.942/1982/93/98) ex ALLVÅG
- 98 ex MARPOL RESPONS - 95 ex EIDE RESCUE III - 93 ex
WITTOW - 91 - fraTriobilk AS, Greåker/Måløy til Millwood Shipping
Inc. Karmøy Shipconsult Management AS, Skudeneshavn), Panama/
Måløy og omdøpt til PRIORITY.
M/S VISCARIA (LATC4) (1.859/2.435/1073) exJURGEN-94exJUR
GEN WEHR - 93 ex JURGEN W - 78 ex JURGEN WEHR - 77 - Rede
riaktieselskabet Nyborg (Four Partner Shipping AS), Nyborg/Kristiansand
(ny ISM-ansv.: A.K.Aagesen & Partners AS, Kristiansand).
Mai 2004:
M/S AASFJORD (LAGZ5) (3.086/3.960/1978) ex IRAFOSS - 97 ex
KEFLAV1K - 89 ex CHARM - 82 - Aasen Transport AS, Mosterhamn/
Haugesund (ny ISM-ansv.: Aasen Shipping AS, Mosterhamn).
M/S AASNES (LAUK5) (3.136/4.102/1981) ex MEDALLION - 02
- samme som AASFJORD.
M/S AASTUN (LAYS4) (3.136/4.750/1975/96) ex TALISMAN - 96
- AS Aasen Bulk, Mosterhamn/Haugesund (ny ISM-ansv.; Aasen Ship
ping AS, Mosterhamn).
M/S AASVIK (LAPE5) (3.088/4.319/1986) ex HYDROBULK - 00
- samme som AASTUN.
M/T ARENDAL (LAMX5) (60.339/106.650/1986) ex SENTINEL
- 99 ex GOLAR NIKKO - 89 sjøs.som PACIFIC ENERGY - Arendal
Holding Corporation, Monrovia/Arendal (endret drift fra C.H.Sørense
Management AS, Arendal til OSM Ship Management AS, Kristian
sand).

M/S DYVI ANTWERPEN (LAEM4) (25.615/10.414/1973) ex DYVI
KATTEGAT - 03 - KSVAS Dyviships, Oslo (endret fra Jan-Erik Dyvi
AS til Dyvi AS, Oslo)
M/S DYVI PAMPLONA (LALG5) (37.237/13.000/2000) - samme
som DYVI ANTWERPEN.
M/S DYVI PUEBLA (LALF5) (37.237/12.780/1999) - samme som
DYVI ANTWERPEN.
M/S EDMY (LAZJ5) (2.768/3.855/1080) ex AUSTVIK- 04 - Mikkal
Myklebusthaug Rederi AS, Fonnes/Bergen (ny ISM-ansv.: Myklebust
haug Management AS, Fonnes).
M/T GEILO (LAPV5) (135.546/238.770/1990) ex DIONE - 00 ex
COSMO DIONE - 99 - Western Trading S.A., Monrovia/Oslo - en
dret (drift fra C.H.Sørensen Management AS, Arendal til OSM Ship
Management AS, Kristiansand).
M/S GEOSEA (LAKI5) (3.206/2.000/2002) - fra Geosea Shipping
AS (Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen til Geograph Shipping AS
(Geoshipping AS), Øvre Ervik/Bergen.
M/S GRETHE (LHGF3) (1.879/1.260/1972) ex GRUNNVÄG - 91
ex FALLOW DEER -81 ex FEDERAL BERMUDA -77 ex FALLOW
DEER - 76 - fra Tri Sky AS, Farsund til Grethe AS, Farsund. I juni (ny
ISM-ansv.: Arnesen Shipbrokers AS, Farsund).
M/T IGLOO POLAR (LLQP3) (8.878/12.426/1982) - fra Igloo Ship
ping AS (Bergesen D.Y ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding
AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO POLAR.
M/T IGLOO TOR (LAXU4) ( 11 . 1 9 1 / 1 4.489/ 1 989) ex GJERTRUD
MÆRSK - 95- fra Igloo Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til
Sigloo Gas KS (Tesma Holding AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO
TOR.
M/T JAHRE VIKING (LADU4) (260.851/564.763/1979/79) ex
HAPPY G1ANT - 91 ex SEAWISE GIANT - 89 - endret fra Loki
Stream AS (Jahre-Wallem AS, Sandefjord, ISM-ansv.: Red Band AS,
Oslo), Oslo/Sandefjord til Loki Stream AS (ISM-ansv.: Red Band AS,
Oslo), Oslo, omdøpt til KNOCK NEVIS og hjemsted endret fra San
defjord til Oslo.
M/TMAGNITUDE (LANG5) (54.963/96.136/1992) exSANKO PA
RAGON - 99 - Magnitude Holding Corporation, Monrovia/Arendal
(endret drift fra C.H.Sørense Management AS, Arendal til OSM Ship
Management AS, Kristiansand).
M/S MOKSHEIM (IANF5) (5.659/6.900/2000) - Norheim Ship
ping KS, Karmsund/Haugesund (ny ISM-ansv.: Continental Ship
Management AS, Karmsund).
M/T MOSS (LAVH5) (52.048/96.833/1992) ex DIANA - 02 - Sla
gen Shipping Management AS, Monrovia/Arendal (endret drift fra
C.H.Sørensen Management AS, Arendal til OSM Ship Management
AS, Kristiansand).
M/T NORDIC LAURITA (1AZB2) (42.575/68. 1 39/ 1 98 1 ) ex NOR
DIC CHALLENGER - 97 ex HOUSTON ACCORD - 89 - Nordic
Laurita KS c/o Shipping Prosjekt Management (Ugland Nordic Shipping
ASA, Sandefjord), Oslo/Sandefjord (ny ISM-ansv.: IUM Shipmanage
ment AS, Grimstad).
M/S NORHEIM (IANE5) (5.658/6.650/2000) - samme som MOKS
HEIM.
M/S SEISQUEST (LDIA3) (6.262/3.500/1991) - E. Forland AS,
Paradis/Bergen (ny ISM-ansv.: Ellen Forlands Rederi, Paradis).
M/T STAVANGER BREEZE (LAFA4) (22.563/37.660/1985) ex
YUYO BREEZE - 90 - Stavanger Breeze KS c/o DSD Shipping AS,
Stavanger (ny ISM-ansv.: Det Stavangerske Dampskibsselskab Shipping
AS, Stavanger). I juni omdøpt til STAVANGER PRINCE.
M/S SVEABULK (LAJK5) (1.016/1.452/1979) ex EURO BULK - 99
ex QUIESCENCE - 98 - fra Tanska AS, Sarpsborg til Sveabulk AS
(ISM-ansv.: Tanska AS), Sarpsborg.
M/S TAGUS (IAZA2) (48.357/21.900/1984) ex NOSAC EXPRESS
- 96 - Wilhelmsen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg (ny ISM
ansv.: Barber Ship Management AS, Lysaker
M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577/1986) ex NOSAC TAI
SFLAN - 96 - Capital Bank Public Limited Company (repr.: Actinor
Car Carrier Holding AS, Oslo, drift: Wilhelmsen Lines Shipowning
As, Lysaker), Handbridge/Tønsberg (ny ISM-ansv.: Barber Ship Ma

nagement AS, Lysaker). I juni endret (drift til Actinor Shipholding AS,
Bergen).
M/S TAIKO (LAQT4) (66.635/43.986/1984) ex BARBER HECTOR
- 88 - samme som TAGUS.
M/S TAKASAGO (LACR5) (49.821/19.844/1996= - samme som
TAGUS.
M/S TAKAYAMA (LACQ5) (27.440/10.599/1983) ex NOSAC TA
KAYAMA - 96 - samme som TAGUS.
M/S TALISMAN (LAOW5) (67.140/38.300/2000) - samme som
TAGUS.
M/S TAMERLANE (LAQU5) (67.140/38.300/2001) - samme som
TAGUS.
M/S TAMESIS (LAOL5) (67.140/38.300/2000) - samme som TA
GUS.
M/S TAMPA (LMW03) (66.635/44.080/1984) ex BARBER TAMPA
- 89 - samme som TAGUS
M/S TARAGO (LAPN5) (67.140/38.300/2000) - samme som TA
GUS.
M/S TARONGA (LACU5) (77.708/44.746/1996/2000) - som TA
GUS.
M/STASCO (LAON2) (48.393/22.067/1985) ex NOSAC EXPLORER
- 96 ex NOSAC TASCO - 89 - samme som TAGUS.
M/S TERRIER (LAKA4) (47.947/17.863/1982) ex NOSAC ROVER
- 96 ex NOSAC BARBRO - 89 ex NOPAL BARBRO - 84 - samme
som TAGUS.
M/S TEXAS (LMWR3) (66.635/44.080/1984) ex BARBER TEXAS
- 89 samme som TAGUS.
M/S WANI LOGGER (LAHS5) (2.602/3.092/1976) ex LOGGER - 96
ex NORRBOTTEN - 92 ex WELL MARTIN - 89 ex WESTERDIEK
- 86 ex GÄSTERIAND - 80 ex WESTERDIEK - 77 - Continental
Ship Partner AS, Karmsund/Haugesund (ny ISM-ansv.; Continental
Ship Management AS, Karmsund).

Juni 2004:
M/T AGRI VIKING (LAED5) (13.500/18.699/1997) - fra Hydroship
AS, Porsgrunn/Oslo til Yara Ship AS, Porsgrunn/Oslo. uforandret (Bar
ber Ship Management AS, Lysaker).
M/S ANTARES (LAPW5) (19.963/9.793/1988) ex FINNFOREST
- 88 - Caian RoRo AS, Bergen/Oslo (ny ISM-ansv.: Barber Ship Ma
nagement AS, Lysaker).
M/S AURORA (LAOC4) (20.381/13.090/1982) ex ARCTURUS
- 91 - Caiano RoRo AS, Bergen/Tønsberg (ny ISM-ansv.: Barber Ship
Management AS, Lysaker).
M/S BALTIC STAR (LAVY5) (1.944/1.707/1970/74/95) exTOREL
LO - 04 ex PAPER EXPRESS - 95 ex NORNEWS EXPRESS - 86 ex
SIRIUS - 74 - fra Wisjø AS, Stjørdal/Trondheim til Wisjø Shipping AS,
Stjørdal/Trondheim (uforandret Stjørdal Sjøtransport AS, Stjørdal).
M/T BERGE SPIRIT (LAQJ2) (44.076/55.200/1980) ex GOLAR
FROST - 89 - Partrederiet Berge Spirit DA (drift: Bergesen D.Y. ASA),
Oslo (+ repr. Bergesen Norway AS)
M/S BERTHEA (LJUU3) (37.904/61.438/1981) ex POLYSUNRISE
- 90 - Berthea KS c/o Bergvang Shipping, Grimstad (endret Bergshav
A/S til Bergshav Management AS, Grimstad).
M/T BOW MERKUR (LAHI2) (17.561/27.952/1975) ex BOW
FORTUNE - 98 - fra Fortune Tankers AS, Haugesund til Star Tankers
Limited (Salhus Shipping AS), Douglas/ Haugesund.
M/T BOW NEPTUN (LAHJ2) (17.561/28.060/1976) ex BOW
SPRING - 03 - fra Irina AS, Haugesund til Star Tankers Limited (Sal
hus Shipping AS), Douglas/Haugesund.
M/T BOW SKY (LACG2) (17.561/28.021/1977) - fra Star Tankers
AS, Haugesund til Star Tankers Limited (Salhus Shipping AS), Douglas/
Haugesund.
M/T CENTURY (LALH2) (26.097/22.036/1974) ex LUCIAN - 80
- Partrederiet Century DA (drift: Bergesen D.Y. ASA), Oslo (+ repr.
Bergesen Norway AS)
M/T EURO VIKING (LAEC5) (13.500/13.700/1997) - samme som
AGRI VIKING.

M/S FINLANDIA (LAZG5) (19.524/11.000/1981) exTRANSFINLANDIA - 03 - Finland RoRo KS c/o Fearnley Finans AS, Oslo (ny
ISM-ansv.: Barber Ship Management AS, Lysaker).
M/T FOSTRAUM (LEJE3) (2.470/2.910/1991) - fra Utkilen Ship
ping AS (Anders Utkilens Rederi AS), Bergen til Fostraum KS (c/o
R.P.EquityAS, Bergen, ISM-ansv.: Anders Utkilens Rederi AS, Bergen),
Fosnavåg/Bergen.
M/S G AND C PARANA (LADC2) (41.905/42.525/1979) exNOSAC
FOREST - 94 ex TROLL FOREST - 92 ex SKAUBORD - 91 - fra
Forest KS (repr.: Morten Werrings Rederi AS, Lysaker, drift: V Ships
Norway AS, Oslo), Lysaker/Tønsberg til Forest II KS (ISM-ansv.: V
Ships Norway AS), Oslo.
M/T HAVFRU (LALK2) (26.097/22.041/1973) ex VANDA - 87 ex
VENATOR - 86 - samme som CENTURY.
M/T HAVKONG (LARK5) (34.577/43.386/1978) ex GALCONDA
- 87 - Partrederiet Hekabe DA (drift: Bergesen D.Y. ASA), Oslo (+ repr.
Bergesen Norway AS).
M/T HAVRIM (LAVC4) (26.207/27.970/1980) ex SMOLNYY - 94
- Partrederiet Havrim DA (drift: Bergesen D.Y ASA), Oslo (+ repr.
Bergesen Norway AS).
M/T HEKABE (LAPD5) (34.572/43.572/1977) ex GARINDA - 87
- samme som HAVKONG.
M/S HENRIETTE (LAHW4) (2.464/3.950/1971) ex DENISE - 90
ex FRAUDEN -85 ex FRAUKE -81 ex COMARII -74 ex FRAUKE
- 72 - Timber Line Henriette AS (ny ISM-ansv.: Storesletten Rederi
AS), Torvastad/Kopervik.
M/TIGLOO ESPOO (JXUA3) (10.105/13.774/1985) - fralgloo Ship
ping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding
AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO ESPOO.
M/T IGLOO NORSE (LAXI4) (8.661/11.665/1982) - fra Igloo Ship
ping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo til Sigloo Gas KS (Tesma Holding
AS, Lysaker), Oslo, omdøpt til SIGLOO NORSE.
M/S INGVILD (IASA5) (3.694/4.418/1977) ex OLE- 01 exMAERSK
EURO DECIMO - 94 ex MAERSK TURBO - 91 ex PEGASUS - 88
ex PLANET I - 85 ex VILLE DU LEVANT - 83 ex PLANET - 79
- Timber Line II AS, Torvastad/Kopervik (ny ISM-ansv.: Storesletten
Rederi AS, Torvastad).
M/T KIRSTEN (LAPM5) (44.322/83.660/1988) exTORM KIRSTEN
- 00 ex TEMPERA - 94 ex GEORGIA - 90 - fra LR Shipping Three
Ltd. & Hilde Shipping Corp., Monrovia/ Bergen til LR Shipping Three
Ltd., Majoru & Hilde Shipping Corp., Monrovia/ Bergen (fortsatt (repr.:
Montana Agencies AS, Oslo og drift: Thome Ship Management Norway
AS, Larvik).
M/T NORTHERN BELL (LAWE5) (44.324/83.651/1990) - fra LR
ShippingTwo Ltd., Monrovia/Moss til LR ShippingTwo Ltd., Majuro/
Moss (uforandret repr.: Montana Agencies AS, Oslo og drift: Thome
Ship Management Norway AS, Larvik).
M/S NORTHERN RESOLUTION (LAVA5) (3.117/1.007/1982) ex
GECO RESOLUTION - 02 ex RESOLUTION - 92 ex ARCO RE
SOLUTION - 87 - Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Bergen
(ny ISM-ansv.; Shipman AS, Torangsvåg).
M/T OSCAR VIKING (LAWE4) (18.152/36.060/1983) ex OSCAR
GAS - 96 ex TIELRODE - 90 - sjøs.som PETROGAS II - samme som
AG RI VIKING.
M/T PANDA (LAFK5) (44.322/83.651/1987) - fra LR Shipping
One Ltd., Monrovia/Larvik til LR Shipping One Ltd., Majuro/Farvik,
uforandret (repr.: Montana Agencies AS, Oslo og drift: Thome Ship
Management Norway AS, Larvik).
M/T QUEEN TRADER (LAKH5) (2.783/3.735/1980) ex PROOF
GALLANT - 98 - Gokstad AS, Sandefjord/Haugesund (ny ISM-ansv.:
T Alendal Rederi AS, Haugesund).
M/S REMO (LAFN5) (5.312/8.650/1976) ex BREMON - 03 ex
BREMÖN - 97 fra AB Cypressen Nr. 4784 v/Bolagspoolen AB,
Sölvesborg/Bergen til Remo Shipping AB, Sölvesborg/Bergen (drift
uforandret: Sunbay Management AS, Bergen).
M/S REMUS (LAKB5) (710/580/1997/98) - endret fra Walther Herwig
AS, Torangsvåg/Bergen til Walther Hervig AS v/PGS Geophysical A,
Lysaker/Bergen (ISM-ansv.: Shipman AS, Torangsvåg).

M/S STINA (LNZQ3) (1.318/1.380/1971) ex GARDEN -95 ex
MISTRESS - 85 ex LUCIA - 80 ex TOR FOREST - 74 ex LUCIA
BOS - Saltire Shipping Limited (repr.; Øystein Hansen, repr.: Inter
Marine Øystein Hansen), Windygate Pike/Farsund (ny ISM-ansv.:
Arnesen Shipbrokers AS, Farsund).
M/S WALTHER HERWIG (LAEM5) (3.824/1.380/1972/97) - fra
Walther Herwig AS, Shipman AS), Torangsvåg/Bergen til Sartor Ship
ping AS, Steinsland/Bergen.
M/S WESTWOORD BORG (LAON4) (29.369/47.026/1992) exSPE
RO - 98 ex SAGA OCEAN - 95 - AS Borgestad Shipping (Aktieselskabet
Borgestad ASA), Skien/Porsgrunn omdøpt til BORG ARROW.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
April 2004:
M/S LILL-MARI (LHBK) (237/373/1969/71) - Partrederiet Frøyfrakt
ANS (Geir Ole Søreng), Aure), Verdal/Trondheim - solgt til Togo
M/S MARINA (LAFB) (217/-/1951) ex NAJADEN - 96 ex SLETT
VAR - 92 ex VASSHOLM - 90 ex BRATTSTEIN - 89 ex FEIE - 86
ex SIGURDSON - 78 - Partrederiet Frank Nesvåg ANS (Ann Kristin
Nesvåg), Hatige i Dalane/Kristiansand (R-7-SK) - slettet 15.04.2004
som kondemnert (Ble hugget ved Fornæs ApS, Grenå i 2000).
M/S RONNY JUNIOR (LAXT) (309/-/1956) ex SVANODD - 03
ex GRIMSØY - 75 - Svanodd Rederi AS c/o Ronny Olsen, Gurskøy/
Ålesund (M-26-HØ) - sletter 07.04.2004 som kondemnert (Opphugget
i Grenå 04.02.2004).
M/S RØYSENES (LNTK) (403/-/1979/85/95) ex RYVING - 94 ex
SYLVESTER - 91 ex BOSTON SEA FiARRIER - 85 - AS Roaldnes,
Valderøy/Ålesund (M-77-G) - solgt til Kypros
M/S VESTKYST (LDUQ) (276/450/1951) ex GALLA - 75 sjøs.som
MIN HOP - Odd Magne Stabben, Hagavik/Haugesund - slettet
28.04.2004 som forlist (Forliste 23.03.2000).
Mai 2004:
M/S BOB (LIPO) (475/-/1997) - Bukser og BjergningAS, Oslo/Brevik
- overført til Sverige
M/S HIDLE (JWOR) (197/-/1985) ex RISØRJENTA - 01 ex SØR
LANDSCRUISE - 98 ex HELGELANDSEKSPRESSEN - 95 - AS
Stavangerske Westamarin, Stavanger - solgt til Ugostiteljsko Turisticki
Obrt Kapetan Luka, Split, Kroatia, omdøpt til MALA LARA.
M/S GLOMMEN (LEHX) (637/-/1948) ex ØSTFOLD - 91 ex
SKULE - 81 ex SØRØY - 66 - Karen Øøy, Jørpeland/Stavanger - solgt
til Zanzibar, Tanzania
M/S KILA (LDBI) (49/-/1990) - Stord Cruise Service AS, Sagvåg/
Sandnessjøen - solgt til Danmark
M/S MULENES (JXJH) (318/-/1975) ex ØSTREM - 01 - Partrederiet
Kvalsvik & Ose ANS (Frode Kvalsvik, Fosnavåg), Nerlandsøy/ÅJesund
(M-31-HØ) - slettet 25.05.2004 som opphugget.
M/S NORTH STREAM (LJMR) (3.106/4.320/1998) ex STREAM
TRUCK - 02 - Gulfmark Rederi AS (Gulf Offshore Norge AS), Sandnes
- overført til NIS, samme navn, signal LJMR3.
M/S STAVFJORD (LARX) (682/810/1971/85) ex SVEALAND - 93 ex
LINE - 76 ex NENNY COASTER - 73 - AS Vestfart (Sølve Kvellestad),
Svortevik/Florø (Konkurs åpnet 27.01.2004) - solgt til USA, omdøpt
til GFIAIDA, reg. I Nord-Korea mend signal HMXY5.
M/S STÅLEGG SENIOR (LHOK) (477/209/1979/97/98) - Breitveit
Havfiske As (Sande Rekneskapskontor AS), Larsnes/Ålesund (M-165-S)
- slettet 03.05.2004 som forlist (Forliste 16.01.2003).
M/S TROMS TJELD (LKOF) (1.345/1.185/1982) exODIN VIKING
- 97 - KS Offshore Tjeld, Tromsø - overført til NIS, omdøpt til SIS
PIONEER, signal LKOF3.
M/S VEA JUNIOR (LGRH) (599/-/1993) ex VEA - 03 - Vea AS,
Vedavågen/Kopervik (R-10-K) - solgt til Irland
M/S VERITAS VIKING II (LMIE) (7.764/6.000/1999) - Eidesvik
Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund - overført til NIS, samme
navn, signal LMIE3.

Juni 2004:
M/S AMBU II (LALJ) (23/-/1988) - Sande Båtutleige AS, Kvamsøy/
Ålesund - solgt til Sjøforsvaret.
M/S EVA MERETHE (LHZT) (933/1.350/1966/79) ex HEIMGLIMT
- 99 ex BERGSTRAUM - 93 ex REITAN 74 - Orion AS, Kopervik/
Svolvær - solgt til Korea, omdøpt til OMAR, signal HMXZ6.
M/S HALSNØBAS (LMVW) (44/-/1947) - Halsnøybas AS, Halsnøy
Kloster/Haugesund (H-41-K) - slettet 08.06.2004 dom forlist (Ble to
talskadet etter brann 16.11.2003 og sank i Tysfjorden samme dag.).
M/S HAVBLOMST (LHOL) (265/457/1962/68) ex FJORDBLOMST
- 85 ex HAVBLOMST - 78 ex FJORDHOLM - 74 ex CARIOCA
- 66 - Askvoll Sandfrakt ANS v/Finn Waagene (Finn Ulrik Waagen),
Atløy/Ålesund - solgt til Tanzania
M/S KVERNSUND (LHQV) (172/-/1987) ex SÆNES JR. 01 ex
SÆNES - 95 - Nils H. Nilsen Holding AS, Båtsfjord/Vardø (F-38-BD)
- solgt til Sverige
M/S KYROS (JXTL) (771/859/1966) ex GLADLAKS - 03 ex BRAS
KEN - 99 ex KYROS - 86 ex GARDEN-FJORD - 85 ex GARDEN
- 84 ex LUNDSJØ - 81 ex REBENA - 79 ex ELLEN BEWA - 76 ex
FLANNE SCAN - 70 - Partrederiet Nor Shipping AS (Olav Ståle Jo
hansen), Giske/Ålesund - solgt til Cookøyane.
Kran MAMMUTKRANA II (LM5568) (405/-/1975) ex MASOV II
- 81 - Ødegaard Berging AS, Ålesund - slettet 18.06.2004 som opphugget
(Hugget ved Fosen Gjenvinning AS, opphugging begynt 09.06.2004).
M/T NORSK DROTT (LKMZ) (1.891/2.666/1982) - Sira Tank KS
(Brødrene Klovning Shipping AS), Haugesund - solgt til Russland
M/S ODDEGUTT (LLEI) (435/-/2000) - Oddegutr Fisketransport
AS, Hervik/ Haugesund - solgt til Chile, samme navn, reg. i St.Vincent
og Grenadinen med signal J8B3027.
M/S QUEEN FROST (LFYL) (492/1.105/1962/85/98) ex LELY- 72
- AS Fellesfrost (Norway Foods Ltd. A/S, Stavanger), Bergen - overført
til NIS, samme navn, signal LFYL3).
M/S RÅSA (LHQB) (93/-/1979) - Jan og Torleif Charter DA (Jan
Kvaløsæter), Flatanger/Sandnessjøen - solgt til Estland
M/S SERESA (EGEN) (1.127/818/1969/73/00) ex BRØNNØY - 98
ex BARØY - 86 - Solund Verft AS, Hardbakke/Sandnessjøen - solgt
til Honduras

NIS - Slettet (utgått av registeret)
April 2004:
M/T HAI GAS (LAOQ4) (11.822/16.139/1991) ex KLE - 92 es
SKULTE - 91 - I/S Sydship X c/o SBK-Finans A/S (repr.: Dag Henrik
Nilsen, Oslo, drift: Barber Ship Management AS, Lysaker), Aabenraa/
Oslo - solgt til Morande Shipping Inc. (Hanseatic Shipping Co. Ltd.),
Panama, omdøpt til PATAGONIAGAS, signal H8BS.
M/S NORDNORGE (LMFY3) (11.384/810/1997) - Ofotens og Vest
eraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik - overført til NOR, samme
navn, signal LMQB.
M/S SKANDI CALEDONIA (LAW5) (3.285/4.100/2003) - Lom
bard Corparate Finace (December 2) Limited (DOF Management AS,
Storebø) Cheitenham/Bergen - overført til NOR, samme navn, signal
LMSK.
M/T VIVI (LALQ5) (15.380/25.300/1973) ex KIMBERLEY - 97 ex
CHARGER - 92 ex GLOBE CHARGER - 88 ex ANCO CHARGER
- 84 ex POST CHARGER - 78 - Soha Shipping Ltd.(Halfdan DitlevSimonsen & Co. AS), Monrovia/Oslo - slettet 20.04.2004 som solgt til
Hong Kong for opphugging (Avg. Singapore 29.03.2004 for Fangcheng,
Kina).
Mai 2004:
M/T BERGE ATHENE (LAKK2) (112.947/251.162/1979) ex
PANKAR THEODOROS - 88 ex KONKAR THEODOROS - 87
- Partrederiet Bergesen GOIC DA (repr.: Bergesen Norway AS, drift:
Bergesen D.Y. ASA), Stavanger/Oslo - solgt til General Ore Carrier
Corp.VI Ltd.(Neu Seeschififahrt GmbH), Panama, omdøpt til ED
WARD N,signal H8JJ

M/T CORAL STAR (LAWI5) (23.2 1 7/37.000/2003) - Coral Star Ship
ping Company Ltd. (Kjelman Shipping AS), RoadTown/Oslo - solgt til
Kuldiga Navigation Inc. (LSC Ship Management (Kugu Menedzmento)),
Majuro, Marshalløyene, omdøpt til KULDIGA, signal V7GC9.
M/S ESHIPS GULL (LACH5) (31.255/47.980/1989) ex PROBO
GULL - 04 - Probo Gull I Inc. (repr.: Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift:
International Tanker Management Norway AS, Sandefjord), Monrovia/
Oslo - solgt til Probo Bison Inc. (Prime Marine Management Inc.),
Majuro, Marshalløyene, omdøpt til PROBO BISON signal V7GD7.
M/S FALCON (LAIT5) (4.081/5.657/1993) ex STELLA FALCON
- 98 - B&N Nordsjøfrakt AS c/o BDO Lorange og Brænde DA (B&N
Shipmanagement AS c/o Th.Jacobsen & CoAS, Sarpsborg), Oslo solgt til Sverige
M/T FRONT BREAKER (LAOK5) (89.004/169.146/1991) - Katong
Investments Limited (repr.: Bent Steen-Hansen, Nesbru, drift: Interna
tional Tanker Management Norway AS, Sandefjord), Monrovia/Oslo
- overført til Katong Investment Ltd. International Tanker Management
Holding Ltd.), Majuro, Marshalløyene, samme navn, signal V7FP7.
M/T HAVPRINS (LALP2) (33.535/40.605/1974) ex STENA OCE
ANICA - 88 ex MANDRILL - 80 ex MALMROS MULTINA - 79 ex
DOVERTON - 74 - Partrederiet Gasstransport (Bergesen D.Y. ASA),
Oslo - slettet 04.05.2004 som solgt til opphugging.
M/T NCC NAJRAN (LAFL2) (17.561/28025/1976) ex RISANGER
90 - National Chemical Carriers Ltd. Co. (Odfjell ASA), Riyadah/Bergen
- slettet 10.05.2004 som solgt til opphugging i Kina.
M/S OCEAN PRIDE (LAZF4) (2.592/2.750/1974) ex LANDWIND
-96 ex MER EAGLE -91 ex ANNIKA -89 ex RIO STAR -87 ex AN
NIKA - 86 - Pride Petrus AS, Korssund c/o Inter Marine Øystein Hansen,
Farsund/Kristiansand - solg til Mariam Shipping Ltd. (Inter Marine),
Wonsan, Nord Korea, omdøpt til DEHNI MAR, signal HMX23.
M/T PURPLE STAR (LAWH5) (23.217/37.000/2003) - Purple Star
Shipping Ltd. C/o International Andromeda Shipping SAM (Kjelman
Shipping AS), Monaco/Oslo - solgt til Kolka Navigation Inc. (LSC Ship
Management (Kugu Menedzmento)), Majuro, Marshalløyene, omdøpt
til KOLKA, signal V7GC8.
M/T SIBEIA (LALW5) (50.764/88.726/1981) ex GORBE1A - 95 ex
AMBRA GREY - 93 ex VIKING OSPREY - 89 - Moonbeam Shipping
Inc. (Era AS, Lysaker), Monrovia/Oslo - solgt til Tarazone Shipping
Co. S.A., Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, omdøpt til AL
MADINAH med signal J8B2984.
M/S SKUDE PIONEER (LAXH4) (362/282/1980/84) ex LEIFUR
EIRIKSSON - 95 ex BRITANNIA CHAMPION - 94 ex SUFFOLK
CHAMPION - 89 - Skude Pioneer AS, Haugesund/Skudeneshavn solgt til P/f Thor, Kingstown, Sankt Vincent og Grenadinene, omdøpt
til THOR PIONEER, signal J8B2998.
M/S SKUDE VIKING (LAWC5) (761/560/1977) ex SEABULK EA
GLE II - 02 ex RED EAGLE - 98 ex SEA LABRADOR - 98 ex MÆRSK
BLAZER - 93 ex MAERSK BLAZER - 91 ex MÆRSK BLAZER - 87
- Skude Viking AS (Karmøy Skipsconsult Management AS, Skudene
shavn), Haugesund - solgt til Danmark
M/S TALABOT (LAQU4) (20.374/32.434/1979) ex BARBER PER
SEUS - 88 - Mark I KS, Lysaker/Tønsberg overført til Wilhelmsen Lines
ShipowningAS (Wallenius Wilhelmsen Lines AS (WWL)), Singapore,
samme navn, signal 9V6487.
M/T TRANS FJORD (LAVZ5) (5.401/9.108/1993) ex LEMAN IV
- 02 - Trans Fjord Limited (Seatrans DA, Paradis), Monrovia/Bergen
- overført til Trans Fjord Pte.Ltd. (Seatrans DA), Singapore, samme
navn, signal S6CD4.
M/S WESTERN ISLAND (LAHC5) (24.954/42527/1998) - Par
trederiet Western Island DA (Bulk Shipping AS), Oslo - solgt til Brave
Maritime Co. Ltd. (Peter Dohle Schiffahrts-KG), Monrovia, samme
navn, signal A8CJ7.

Juni 2004:
M/S BLUE SKY (LATW4) (5.086/3.336/1974) ex FLIPPER - 94 ex
MONACO - 86 exTUULIA - 85 ex IGGESUND - 81 - Thasos Ship
ping Ltd. (Th.Jacobsen Management AS, Sarpsborg), Nassau/Bergen

- solgt til Newton Shipping S.A., Panama, omdøpt til BLUE SUN,
signal H8RH.
M/S BORG (LAGQ2) (20.139/28.106/1972) ex BORG - 95 - Bore
Shipping Limited c/o Equity Trust (BVI) Ltd. (repr.: Knut Johan
Steneng, Oslo, drift: ASP Singa Ship Management AS, Oslo), Road
Town/Porsgrunn - overført til Marshall-øyene
M/S HELENE (LASL5) (5.938/7.958/1980) ex SATURN - 01 ex
MONAGAS - 99 ex SATURN - 98 ex FAS TRISETE - 96 ex EWL
ROTTERDAM - 96 ex ZIM TEXAS - 95 ex SATURN - 94 ex ZIM
CARIBEIII -94 ex GOTHIA -91 ex MEDIPAS SKY -88 ex NICOLO
GAZZALO - 88 ex GOTHIA - 87 ex JUMNA PIONEER - 86 ex
GOTHIA - 85 ex CONCORDE ANTILLES - 85 ex CCNIANDINO
- 84 ex GOTHIA - 82 ex EUROPEAN EAGLE - 80 ex GOTHIA 80 - Timber Line 111 KS (Storesletten Rederi AS), Torvastad/Kopervik
- solgt til Færøyane
M/T NCCTIHAMAH (LAGC2) (17.561/28.088/1977) ex BREMAN
GER - 90 - National Chemical Carriers Ltd. Co. (Odfjell ASA), Riyadh/
Bergen - slettet 10.06.2004 som solgt til opphugging
M/T ORANGE STAR (LAUX4) (18.302/29.990/1976) ex AN FA 94 ex BHAWANI - 92 ex ASCONA - 88 ex GERTRUD JACOB - 86
- Orange Star Shipping Ltd. (Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo
- sletter 25.06.2004 som solgt til opphugging.
M/T PINK STAR (LAWG5) (23.217/37.000/2003) - Pink Star Ship
ping Ltd. C/o International Andromeda Shipping SAM (Kjelman Ship
ping AS), Monaco/Oslo - solgt til Kakene Navigation Inc. (LSC Ship
Management (Kugu Menedzmento)), Majuro, Marshalløyene, omdøpt
til KALTENE, signal V7GC7.
M/S TOR GOTHIA (LAOZ5) (12.259/9.928/1971) - Homer Maritime
Corporation c/o Morgan y Morgan (repr.: Goliat Shipping AS, drift:
Flores Holding AS), Panama City/Oslo - solgt til Ulusoy Denizollari
Isletmeciligi A.S. (Ulusoy Sealines Management S.A.), Istanbul, Tyrkia,
omdøpt til ULUSOY-6, signal TCCQ6.
M/S TOURCOING (LGRA3) (54.680/30.497/1978) - Mark I KS,
Lysaker/Tønsberg - overført til Wilhelmsen Lines Shipowning AS
(Wallenius Wilhelmsen Lines AS (WWL)), Singapore, samme navn,
signal 9V6488.
M/S WESTERN IRIS (LAHB5) (24.954/42.556/1998) - Holy Lotus
Marine S.A. (repr.: Bulk Shipping AS, Oslo, drift: Western Bulk Carriers
KS, Oslo), Panama/Oslo - solgt til Tyskland

Omsetninger av fiskefartøyer
Januar 2004:
M/S ANN-HEGE (LM6350) (46/-/1978) ex EROLA - 92 ex TOR
HUGO - 81 - fra Ann Hege DA (Arne H. Nilsen), Båtsfjord/Vardø
til Skrovnesfisk AS, Båtsfjord/Vardø (F-81-BD). I april omdøpt til
BJØRKÅSBUEN.

M/S FUTURO (LIDI) (27/-/1979) - fra Futuro Brødrene Trovåg (KjellJonny Trovåg), Kolgrov/Bergen til Einar Erlend ANS (Johan Martin
Meløysund), Engavågen/Bergen (N-55-ME).
M/S HAYGLANS (LHRE) (939/—/1978/85) ex LEINEBJØRN 99 - Partrederiet Havglans ANS, Tjeldstø/Bergen (H-l-ØN) (endret
best.reder fra: Jan Daniel Fjeldstad, Tjeldstø til Einar Carstein Sæle,
Hellesøy).
M/S HAVSEL (LIXI) (300/-/1980/86) ex MERIDIAN II - 97 ex ARNT
ANGEL - 92 - fra Troms Havfiske II KS, Andenes/Tromsø til Fjord
Havsel AS, Alta/Tromsø (T-89-A).
M/S HAVØY (LDMX) (16/-/1947) - fra Jan Ove Hovland, Bømlo til
Conny Fredrik Olufsen, Båtsfjord, omdøpt til VÅRVILL og hjemsted
endret fra Bodø til Vadsø (F-23-BD).
M/S HOPEN (LLRU) (2.652/1.200/2001) - fra Polhavet AS, Ålesund
til Remøy Fiskeriselskap AS, Fosnavåg/Ålesund (M-2-HØ).
M/S JAN ROALD (3YZW) (23/-/1962) - fra Partrederiet Ove Ber
thinussen (Ove Berthinussen), Myre/Sortland til Ivar Berthinussen,
Myre/Sortland.
M/S JAN-SVERRE (3YYC) (24/-/1961) - fra Jan Sverre AS, Skjervøy/
Tromsø til John Arild Sørensen, Rebbenes/Tromsø, omdøpt til HAV
NES (T-85-T).
M/S LEIRFJORD LEYI) (49/-/1966) - fra Gunnar Vollan, Sørarnøy/
Narvik til Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Narvik (N-43-LN).
M/S LØVENG (LIZP) (48/-/1935) - fra Odd Ingvar Viken, Troan/
Tromsø til Tine Kristin AS, Steinsdalen/Tromsø (ST-13-O).
M/S MIDVINGUR (JWNF) (492/—/1985/88) ex VESTSTEINEN
- 04 ex LEINEBRIS - 97 - fra Frøyanes AS, Stadlandet/Måløy, omdøpt
til STATTEGG (SF-5-S).
M/S NYGAARD (LMKZ) (42/-/1957) - fra Knut Ivar Nilsen,
Breivikbotn/Tromsø til Nygaard Fiskebåtrederi AS, Breivikbotn/Tromsø
(F-100-HV).
M/S PRESTFJORD (JXNA) (1.659/—(1987) - fra Prestfjord AS,
Myre/Sortland til Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-200-0).
M/S RYSTADBUEN (EKKO) (28/-/1967) ex MELAVÆRING - 85
- fra Rystadfisk AS, Bøstad/Svolvær til Radin AS, Bøstad/Svolvær (N
129-W).
M/S SANDØYBUEN (LCFT) (64/-/1953/89) ex HASTING - 89 - fra
Partrederiet Sandøybuen ANS (Martin Fladseth), Averøy/Kristiansund
til Gangeskar AS, Flatraket/Kristiansund (SF-122-S).
M/S SANDØYFJORD (LCWJ) (43/-/1955) ex SVEN OLE - 95 ex
ELLI CHRISTIN - 93 ex VÅGSØYGUTT - 89 ex SUNDSGUTTEN
- 84 - fra Karl,Raymond Andersen, Sandøybotn/ Ålesund til Kristoffersen
Invest AS, Myre/ÅJesund (F-76-H).
M/S SENJATIND (3YYP) (23/-/1961) ex LUjDVIG HANSEN - 75 ex
BREITINDII -73 ex LUDVIG HANSEN -72 - fra Gunnar Lorentzen,
Moen til Storvik ANS (Nils Magne Storvik, Vestsmøla), Smøla, hjemsted
endret fra Tromsø til Kristiansund (M-81-SM).
M/S SOLOYVÄG (LLIA) (691/—/2001/02) - fra Soløyvåg AS, Hustad/
Molde ril Ramsøysund AS, Steinsdalen/Molde (ST-l-O)

Februar 2004:
M/S GRØNHOLM (LNAH) (38/-/19940) ex ULLAHOLM - 50 - fra
Ero Invest AS, Brattvåg/Ålesund til Stokke Båt AS, Larsnes/Ålesund
(M-83-S).
Mars 2004:
M/S NORD-KVALØY (LK4884) 136/-/1993) - fra Nord Kvaløy AS,
Tromsø til Lenangen Fiskeriselskap AS, Nord-Lenangen/Tromsø (T-39L). I juni omdøpt til FUGLØYSUND.
April 2004:
M/S BJØRNØYTRÅL (LHIW) (156/-/1978) ex AAGE WIL
FREDSON - 00 ex EVEN ANDRÉ - 87 ex STURE-GØRAN - 85
- fra H. Myhre AS, Myre/Vardø til Predator AS, Myre/Vardø, omdøpt
ril ØKSNES (N-125-0).
M/S BØEN SENIOR (LAMW) (75/-/1965/86/96) - fra Odd Røstad,
Myre/Sortland til Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/Sortland (N290-ME).

Mai 2004;
M/S ALNES (LHWC) (46/-/1931/64) ex EIDESNES - 74 ex VIN
DENÆS - 57 - fra Øystein Rabben, Bekkjarvik/Haugesund til Øystein
Olav Rabben, Bekkjarvik/ Haugesund (H-129-AV).
M/S FISK (LMRU) (953/—/1942/54/64/70/82/84/94) ex GOS VI - 64
ex FALKLAND - 54 - fra Br. Aakre Holding AS, Ålesund til Havfisk
Invest AS, Ålesund, omdøpt til HAVFISK (M-105-A).
M/S FISKEBAS (LCFQ) (657/826/1976/77/87) ex ROALDSEN
SENIOR - 88 - fra Fiskebas AS, Florø til Silfaks Fiskebåtrederi AS,
Havøysund, omdøpt til SØRFOLD og hjemsted endret fra Florø til
Hammerfest (F-230-M).
M/S HENNINGSVÆR (LLMF) (177/-/2002/03) - fra PR. Ottar
Olufsen ANS (Edmund Pedersen, Kleppstad), Henningsvær/Svolvær
til MS Henningsvær AS, Henningsvær/ Svolvær (N-4-V).
M/S J.M.GISKE (LLAQ) (75/-/1999) - fra Partrederiet J.M.Giske
ANS, Giske/ Ålesund til Giskefisk AS, Ellingsøy/Ålesund, omdøpt til
GISKE (M-2-A).

M/S KJELSVIK (JXPS) (124/-/1986) - fra Bjørnøytrål AJS do Senja
Maritime Kompetanse AS, Båtsfjord/Vardø til Strandby Havfiske AS,
Skaland/Vardø (T-89-BG).
M/S MELBUVÆRING (LCHM) (110/-/1990) ex BØEN JR. - 01 ex
VASSØYBUEN - 95 - fra Melbuværing AS, Melbu/Stavanger til Larsen
& Birknes AS (Ronny Larsen), Kalvåg/Stavanger (SF-8-B).
M/S MELØYFJORD (LFWE) (263/—/1977/87/97) ex RØDØYVÆRING - 04 ex BOANESFISK - 97 ex MAX-KÄRE - 84 - Meløyfjord
Fiskeriselskap As, Halsa/Bodø, omdøpt til MELØYFJORD 1 (N-300ME).
M/S MELØYPYNT (LK2103) (93/-/1986/97/98) ex KAMSVÅG - 88
- fra Meløypynt AS, Kabelvåg/Bodø til Einar Erlend ANS (Johan Martin
Meløysund), Engavågen/Bodø (N-90-ME).
M/S NORDFISK (LHWW) (1.308/—/1996) - fra Andreassen Rederi
ANS (Fritz Andreassen), Bodø til Fiskebas AS, Florø, omdøpt til FIS
KEBAS og hjemsted endret fra Bodø til Florø (SF-208-F).
M/S NORDHAV (LNXD) (202/-/1974/89/92/96) ex KNUT ALEKS
- 02 - fra Sklinnabanken AS, Brønnøysund/Sandnessjøen til Brønnøy
Fiskeriselskap AS, Brønnøysund/Sandnessjøen (N-84-BR).
M/S POLARFANGST (LGPZ) (481/457/1958/99) ex HEIMEN 1-81
ex JAN MAYEN - 69 - fra Kråknes Havfiske AS, Tromsø til Polardrift
AS, Tromsdalen/Tromsø, omdøpt til KVTFUNGEN (T-6-T).
M/S RAMOEN (LMLT) (2.431/—/1997) ex PACIFIC PRIDE - 03
- fra AS Ramoen c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund til Polhavet AS,
c/o Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund (M-36-HØ).
M/S SLAATTERØY (LMMS) (1.774/—/1997) ex RESEARCH W - 04
- fra Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen til K.Halstensen AS, Bekkjarvik/
Bergen (H-10-AV).
M/S SØRFOLD (LLVK) (1.518/—/2002) - Silfaks Fiskebåtrederi As,
Havøysund/ Hammerfest, omdøpt til SØRFOLD 3. Deretter til Andre
assen Rederi ANS (Fritz Andreassen), Bodø, omdøpt til NORDFISK
og hjemsted endret fra Hammerfest til Bodø (N-l-B).
M/S TAUTRA (LLHM) (147/-/1978) ex marinefartøy VSD 5/TAUTRA
og TSD 5/TAUTRA - endret fra Hans Kristian Berge, Mausund til
Berge Frakt og Fisk ANS (Hans Kristian Berge)m Mausund, hjemsted
uforandret Trondheim (ST-525-F).
M/S TEMPO (3YJZ) (24/-/195 9) - Alf Johan Tønnesen, Flekkefjord/
Egersund. I mai omdøt til FRAM II (VA-34-S).
M/S TORGERSEN (LLMI) (397/-/2001) - fraTorgersen Havfiske AS,
Brønnøysund til Meløyfjord Fiskeriselskap AS, Halsa/Brønnøysund,
omdøpt til MELØYFJORD (N-510-ME).
M/S VARANGERFISK (LHYV) (189/-/1979/86/99) ex E-KIIL - 98
ex HÅJA - 92 ex NYFANGST - 91 ex SANDETRÅL - 88 ex SVEN
EGIL - 84 ex SØRØYTJORD - fra Båtsfjord Havsnurrevad AS c/o Senja
Maritime Kompetanse AS, Senjahopen/ Hammerfest til Nils H.Nilsen
Holding AS, Båtsfjord/Hammerfest (F-80-BD). I juni til Partrederiet
Stian Andre ANS (Ivar Nicolai Hansen), Nord-Lenangen/Troms (T
88-L).
M/S ØYBAS (LJRA) (49/-/1954) ex RAVNUNG - fra Jim Sivertsen,
Svolvær/Ålesund til Risholm AS, Svolvær/Ålesund (N-77-V).
Juni
M/S AASGRUND (LNJX) (46/-/1954) - fra Børge Iversen, Ballstad/
Bergen til Dypingen AS, Kleppstad/Bergen (N-402-V).
M/S ANDENESFISK (JXPQ) (252/-/1987/98) ex BLEIKSØY - 97 ex
SIFJORDVÆRING - 93 - fra Andenes Havfiskeselskap AS, Andenes/
Tromsø til Åge Sivertsen AS, Svolvær/Tromsø, omdøpt til TRINTO
(N-210-V).
M/S ANKERFISK (LHAG) (250/-/1978/82/86) ex FISKARVIK - 02
ex THOR-ERLING - 99 ex JOHN ERIK - 91 - Ingrid AS c/o John
Henry Thomassen, Utsira, hjemsted endret fra Egersund til Haugesund
(R-27-ES.
M/S BJØRKHAUG (JWYW) (1.330/—/1986)ex REMØYTRÅL - 01
ex REMØY - 01 - fra Elling Aarseth & Co. AS, Ålesund til Bjørkhaug
AS, Tromsø/Ålesund (M-43-VD).
M/S BRØDRENE BOKN (LGTP) (40/—/1956) - fra Reidar Bokn,
Finnøy/Stavanger til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/Stavanger (M7-SØ).

M/SHARTO (LGFC) (156/-/1988/96) ex BØRGESON - 01 exSÄRÖ
- 93 - fra Tor Ketil Bergtun, Sandøy/Molde til Bergtun Fiskeriselskap
AS, Sandøy/Molde (M-l-SØ).
M/S HAVEGGA (LM4459) (41/-/1972) - fra Knut Øyan, Andenes/
Sortland til Lurøyfisk AS c/o Økonor Bergen Westport AS, Bergen/
Sortland (N-14-L).
M/S HAVLYS SENIOR (LFCO) (197/-/1977) ex HARHAUG - 00
- Troms Fiskebåtrederi AS, endret adresse fra Tromsø til Havøysund og
hjemsted endret fra Ålesund til Hammerfest (T-575-T).
M/S KVERNSUND (LHQV) (172/-/1987) exSÆNES JR - 01 exAGIR
- 95 - fra Kvernsund AS c/o Senja Maritime Kompetanse AS, Båtsfjord/
Vardø til Nils H. Nilsen Holding AS, Båtsfjord/Vardø (F-38-BD).
M/S LØNNING JUNIOR (LGUU) (336/—/1949/66/88) exTEIG
LAND - 76 ex KRISTIE M - 66 ex DE AREND - 65 - fra Lønning
Fiskeri AS, Bømlo/Haugesund til Varanger Havfiske AS c/o Senja Ma
ritime Kompetanse AS, Senjahopen, Båtsfjord/Haugesund (F-49-BD).
I juli (F-2-BD).
M/S NORDEGG (JXGN) (49/-/1984) ex BUEFJORD - 97 ex NORD
BØEN - 95 - fra Nordegg AS, Andenes/Sortland til Karl Senior AS,
Husøy i Senja/Sortland (T-56-LK).
M/S NYSTEIN (JXPU) (151 /107/1968/80/96) - fra Sildaskjær AS, Dek
nepollen/ Namsos til Dag Robert Gamst, Vardø/Namsos (F-68-V).
M/S OLE ELVAN (LLPQ) (137/-/1982) ex LIAHOLM - 02 ex
TUBÅEN - 85 - fra Andøy Kyst Invest AS, Andenes/Kristiansund til
Andenes Kystfiske AS, Andenes/ Kristiansund (N-167-A).
M/S ORION (3YEN) (24/-/1957) - fra Vidfjord AS, Grimstad til Ecco
Reker Havfruen AS, Søgne, hjemsted endret fra Haugesund til Arendal
(AA-41-A).
M/S RAGNAR SENIOR (LNAK) (45/-/1984) - fra Tor Nilsen, Ham
merfest til Hellværingen AS, Hammerfest (F-80-H).
M/S SJARM (JWYL) (323/—/1958/63/77/78) - fra Østervold Invest
AS, Torangsvåg/Kristiansund til Sjarm AS, Kristiansund (M-472-K).
M/S TORJO (LNYW) (90/-/1970/99) ex VIKEN SENIOR - 96
ex FRØYBAS - 94 ex KNAUSEN - 92 ex NORDGRUNN - 90 ex
TVERREGG - 86 ex BJØRN TORE - 85 - fra Sørvågen Kystfiske AS
(Knut Kransvik, Sørvågen), Havøysund/Hammerfest til Tfonbuen AS,
Havøysund/Hammerfest (F-493-M).
M/S TØRNSKJÆR (LELS) (99/-/1977) ex BRITT-ANITA - 88 - Geir
Skare, Utsira/ Tromsø (R-l-U), omdøpt til SKARE.
M/S VASSTIND (LDTA) (33/-/1964) - fra Torg Invest AS, Valderøy/
Tromsø til Sørbas AS, Ellingsøy/Tromsø (M-83-A).
M/S VÅGAR I (LLSC) (132/-/1954) ex NOREA SØR - 89 ex
STORHOLM - 87 ex NYMARK - 85 ex KÅRVIK - 64 ex ROLVS
ØYVÆRING - 63 - fra Partrederiet Vågar ANS (Adolf Magne Strand),
Smøla/Kristiansund til Dypingen AS, Kleppstad/Kristiansund, omdøpt
til STRAUMBAS (N-2-V).
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SKIPET NR. 3 - 2004
Galeas Ingrid (ex norsk Knut)
under svenskflagg, 1911 1934. Fikk i 1916 installert

'

motor og reduserte seilføringen.
Rærne på stormasta ble rigget
ned og eksosrør sees her bak me
sanmasta. Seilte så underfinsk
flaggfra 1934 til 1945, de siste
årene rigget som jakt. Foto via
Örjan Kronvall

07. mars av das Bezirksgercht
(= distriktstretten), Mo i Rana erklært
ikke reparasjonsverdig.
INGRID ble etter krigen hogget opp

Ålands flåte, status 1945
,
* , ,
in/c;C
I avisen Åland av 18. oktober 1945 finnes et intervju med kaptein A. Häggblom,
mønstringssjef i Mariehamn. Han forteller
at Ålands handelsflåte nå består av 57 fartøy. Når det gjelder tonnasjen som fortsatt
befinner seg i norske farvann, nevnes først
Gustaf Eriksons 4-mastete bark Moshulu

svenge, Pns kr. 9.800.
Od INGRID QSGT)
P/R Ludvig Mortimer Wikström,
Åstol
m6. instaiiert motor, 1 cyl. Ideal Lysekil
30 BHK.
1917: P/R Lars Fredrik Hägg, Sundsvall

(b 1904/3120 brt). Hun er beliggende i
.
nærheten av Narvik og rapportens, meget
darhg forfatning. Tilhørende samme reder,
motor/aux Sirius (b 1901/110 brt) som
er sunket, men kanskje kan berges.(Forf.
anm.: Sirius var da allerede hevet og lå i
Mo i Rana). Motorseilerne Saga og Ingrid
(b 1894/100 brt) har lidd totalhavari. Kaptein Häggblom fastslår at det fremdeles er
ni fartøy i Norge som ålendingene håper å
,
,
i •
pr
•j
j •
kunne hente hiem. hor tiden er det mgen
~
, o , rr
I
1
problemer med a skaffe mannskap, avslutter mønstringssjefen.

1920: °skar Frithiof Grönberg, Sundsvall,
pris SEK 32.500.
Stoctholm
p/R John BcmW Mattsson, Böstil,
pris SEK 6 750
1926: P/R Axel Mathias Eriksson
Öregrund, pris SEK 9.000.
1928; John Jansson, Öregrund.
1930: Erik Axel Eriksson,Björkö,
Pfis SEK 11.500.
1932; Ernst Gustaf Lindström, Björkö.
1934: Gustav Edvard Lindroos, Kuivalahti
, , . „„T/r ,
Finland, pns SEK 1.500.
INGRID (OHWT), reg Rauma.
1936: Arvi Arttur Lindroos, Rauma.
1937: Albert Lindström, Houtskär, reg Åbo.
1942: Carl Gunnar Holmberg, Nådendal.
Höglund, reg Mariehamn.
Befraktetav Organisation Todt (OT)/

Dag Bakka Jr, 5005 Bergen
Theodor Dorgeist, D-48291 Telgte
Harald Gullesen, 8640 Hemnesberget
Tom Jering, SE-25016 Rlä

Transporlflotte Speer og engasjert i
nordnorsk kystfart. Nå rigget som
jakt. Kaptein J. S. Danielsson.
1944: 16. oktober beslaglagt av tyske
myndigheter p.g.a. krigssituasjonen
mellom Finland og Tyskland.
18. desember ankom Hemnesberget
under slep og ankret der.
1945: 02. januar, fremdeles til ankers
Hemnesberget. Drev på land og
havarerte i Karivika på Dalanbukta
under sterk storm med springflo.
08. januar erklært totalforlist av
Transportflotte Speer.

Dag Willassen, 8640 Hemnesberget
Raimo A. Wirrankoski, FIN-00400 Helsinki

.
. U | MrD ,n/nu\Am
M/aUX jakt INCjKIU (VJMVV I )
3V Mariehamn
Bygd av eik og furu i Opsanger, Sunnhordland
1894.
Tonnasje: 99,85 brt 74,31 nrt
Dimensjonen 27,72 x 6,87 x 3,50 meter.
1894: Levert som galeas KNUT til Knud

1902:
1904:
1908:
1909:
1911;

Olai Kleppe m. fl., Bergen.
Tonnasje : 100,79 brt 89,22 nrt
Dimensjoner: 89,9 fot x 22,5 x 9,3 fot
T. Thorsen m. fl., Stavanger.
Knud Nygaard Bru m. fl., Stavanger.
Johannes & Elin Svendsen, Stavanger.
Johannes Svendsen, Stavanger.
Oskar Olaus Wikström, Astol,

pris SEK 46.500.

1919: Per Daniel Sundin

på strandingsstedet.

Kilder:

Birgitta Landgren; «Finländska sjökaptener på
flykt undan Gestapo», artikkel i «Hufudstads
bladet», Helsingfors, 21.10.1984
Håkon Larsson-Fedde, 4550 Farsund
Aksel Lysøy: «Det var en gang», bind 2, Mo i
Rana 2002
Snorre Ranheim: «Med Ingrid av Mariehamn
på fraktefart på Helgeland», publisert i «Rana
Blad» Julebilag 1992, Mo i Rana
Terje Roghell, 8200 Fauske
Odd Strand: «Hitra», Bergen 1987

Gunnar Ståhl, SE-29131 Kristianstad
Sørlie & Dyrhaug: «Vestfold under krig og ok
kupasjon 1940-45», Tønsberg 1984
Laila Thorsen: «Heros», Oslo 1990

Meteorologisk Institutt, 0313 Oslo
Nederlands Scheepvaartmuseum, NL-1018 KK
Amsterdam
Norsk Sjøfartsmuseum, 0286 Oslo
Statens kartverk Sjø, 4014 Stavanger
Stavanger Sjøfartsmuseum, 4010 Stavanger
Suomen Merimuseo, FIN-00570 Helsinki
Universitet i Tromsø, Tromsø, Folketellinger
(http://draug.rhd.isv.uit.no/rhd/folketellinger.html)
Ålands Sjöfartsmuseum, FIN-22101 Mariehamn
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Damptråler Halstein
En moderne tråler i 1949
M
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•

Arbeidet ble påbegynt 10. april og tok 9
uker, noe som ble regnet som rekord-fart.
Det ble foretatt omfattende ombyg-ging
og ominnredning før den ble levert i slut
ten av mai med navnet Halstein.
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Damåtråler Halstein forfullfart. Allefotos via forfatteren

Pålerby,
1940med
og 1950-tallet
var Kristiansund
ledende trå
rundt 20 trålere
til sammen Norges
disse årene.
Den 30. juni 1949 kom D/Tr Halstein til
Kristiansund som Norges nyeste trålen
Riktig nok en ombygd engelsk traler fra
1936. Den var tidligere hjemmehørende
i Grimsby og hadde navnet Melbourne, i
1939 ble den rekvirert av den britiske marine til bruk som anti-ubåt trålen Den ble
sendt til Norge i april 1940 og senket av
tyske fly ved Gratangen i Troms 22. mai.

Først høsten 1947 ble det aktuelt å heve
skipet, og etter midlertidig reparasjon i
Gratangen kom det til Harstad i januar
1948. Etter en tid ble vraket i februar
1949 rapportert kjøpt av Th Øverland,
Kristiansund i februar 1949, og etter at
endel arbeid var utført i harstad ble skipet i
april 1949 slept til Framnæs Mek Verksted
i Sandefjord.

Som Melbourne av Grimsby, eiet av H Croft Baker & Sons Ltd.

f

Et norsk fyringsanlegg med bunkerstan
ker ble også montert, hvilket ga tråleren
en bunkerskapasitet på 232 tonn, som ga
den en aksjonsradius på 11000 nautiske
mil. I praksis ville det si 40 -45 døgn titen
bunkring, altså fra Kristian-sund til VestGrønland (tur - retur 20 døgn) og ennå
ha 20 - 25 døgn til fiske.
I det hele en moderne tråler etter dåti
den, med stor bunkerkapasitet, god laste
evne (250 - 275 tonn) og stor fart, som
ville si marsjfart på 10,5 knop.
Halstein var 179 fot lang, 27 fot bred og
15,3 fot dyp. Den var på 475 br. reg. tonn.
Opprinnelig var den bygget ved Smiths
Dock Ltd, South Bank, i Middlesbrough
i 1936.
En tidsmessig tråler het det i avisen den
gangen. Mannskapslugarene var første
klasses, og alt var gjort for at besetningen
skulle ha det så bra som mulig om bord.
Forut under bakken var det en felleslugar
for 18 fiskere.
Sitat fra en av byens aviser 1. juli 1949:
Tallet høres kanskje stort ut, men lugaren er
såpraktisk innredet at alle inn-vendinger om
«sammenstuving» faller bort. Hver køy har
sitt eget lille skap, og en leselampe for hver
mann, gjør at utstyret er komplett. Ellersfin
nes det her vaskerom, tørkerom, storiesrom
og 2 klosetter. På dekk forut er det en stor
lugarfor 2 trålbaser. Midtskips under broen
er kapteinens lugar med bl. a. egen vask og
WC. Ved siden av broen ligger bestikk-rom
met, som er et kapittel for seg. Skipet er
utstyrt med telegrafog radiotelefon med en
250w sender for kortbølge, fiskeribølge og
langbølge, egentlig tre sendere, hver på 250
w, så radio-utstyret er up to date. Til utstyret
hører selvsagt ekkolodd og elektrisk logg.
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Maskinen var oljefyrt og var på 962 HK,
som ga en maksimumsfart på 12,5 knop og
en marsjfart på 10,5 knop. En norskbygd
elektrisk winch hadde en løfteevne på 18
tonn. Et damp lysagregat på 20 KW og
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et dieselagregat på 7,5 KW gjorde Halstein
nesten bedre stilt med elektrisk kraft enn

f
m
f
4,
/\

hjembyen. Båten var utstyrt med trålgalger
på begge sider, noe som var uvanlig for
norske trålere.

4

I 1949 hadde Norge 15 trålere, England
2000, Tyskland 4 — 500 og Island 50
-60. Halstein hadde en såkalt midlerti

,

dig konsesjon som måtte fornyes hvert
halv-år. Trålfisket var veldig omstridt den
gangen.
I 1958 ble det innsatt en Alpha Diesel 8
- cyl. på 960 HK ved Hommelvik Verft &
Støper, som som ga en fart på 12,5 knop.
I mai 1963 ble Halstein solgt til Lofoten
Trålerrederi AS, Stamsund for 10 mill
kroner og fikk navnet Lofottrål III. Med
levering av nye hekktrålere ble den gamle
i mars 1966 solgt til Jostein Bakke PR
på Gåseid, Herøy som Herøyfisk og drev
tråling for Findus fram til 1968. Da ble
den ombygd til linebåt med shelterdekk.
Båten ble rapportert opphogd i Norge
vinteren 1971, men endelig slettet 23.
februar 1973.

m

Halstein etter å ha fatt innsatt dieselmaskin i 1958. Skorsteinen er blitt mindre og mer moderne.
En utroligflott skute.

1

Det ville vært morsomt å kunne få tilgang
til bilder av Halstein som Lofottrål III og
Herøyfisk. Som man ser av bildet var det ei
utrolig flott skute, noen hevdet at det var
den fineste tråleren i Kristiansund.
Ole Sager

Etter ombygging til linebåt med shelterdekk i 1968. Fikk også navnet
«Herøyfisk» etter åha vart hetende «Lofottrål III» i 3 år.

En gång i månaden har jag
listor med c:a 1200 skandinaviska
fartygsbilder i hög klass.
Ingen förskottsbetalning och full
retur rätt.
Listor med e-mail FRITT.
Listor med post = porto 36 NKR.
Jag har norskt giro.
DONALD MACFIE
Victor Hillsvågen 8
SE-441 40 Alingsås
SVERIGE

Jeg kan nå tilby 20 fotos av kyst- og nordsjøfartøyer.
Størrelse 10x15 cm, svart/hvitt. Pris kr 10,- per stk.
Til hver bestilling kommet et tillegg på kr 10,- i forsendelsesutgifter.
Betaling ved bestilling til bank kto 9521.1 1.63365, eller kontant.
Andenes /Stokmarknes
Anne I Oslo
Bajo / Bergen
Bas / Haugesund
Basto /Haugesund
Fandango Tvedestrand
Frakto / Bergen
Ingrid / Drammen
Kong Inge / Oslo
Lita / Haugesund

1939 Moss
Modell / Haugesund
1948 Bergen
Ringnes / Florø
1917 Papenburg
Selstein / Stavanger
1938 Papenburg
Sirina / Stavanger
1931 Bath
Stjernen / Svolvær
1943 Selby
Stokkfjord / Haugesund
1951 Westerbroek
Sverre Hund / Harstad
1955 Hamburg
Verma/Molde
1953 Norrköping
Visnes/Bergen
1917 Brevik
Øyholm / Bergen
ARNE SOGNNES
Våkleivåsen 88, 5155 BØNES

1915 Leiderdorp
1 907 1 961 Sunde
1 956 Travemunde
1 955 Marstal
l953 Zaandam
1 961 Harstad
1962 Sunde
1906 Brake
1 954 Brake
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Av Erik H. Kongshavn

Artikkelen er skrevet
som kommentar til
Morten Hammer
borgs bok ((Skips
fartsbyen, Hauge
sunds skipsfartshistorie 1850-2000»
med omtalen av
Skogland-rederiene
på 20- og 30-tallet.
Kongshavn legger
fram momenter som
på mange måter gir
et annet bilde av
forholdene.

) ,
’

M

ds Hanna Skogland, et av de tyske linjeskip som ble kjøpt av T H Skogland & Søn.

HvaSøn
skjedde
med Tkrig?
H Skogland
etter forrige
Det virket &
så
sterkt og vitalt da krisen satte inn i 1921.
Men rederiets reserver på det tidspunktet
var ikke så store som en kan få inntrykk
av i Hammerborgs «Skipsfartsbyen Haugesund». Rederiet hadde ikke nærmere kr. 10
mill. til rådighet da krisen kom, som det
skrives i boken. Likviditeten var allerede
sterkt redusert gjennom kjøpene av tre ca.
6000 tons skip i 1919. Pris kjenner jeg
ikke, men dyre var de nok, anslagsvis kr. 8
mill. samlet. Vips var de verd tredjeparten
og etterhvert enda mindre.

T
H rundt
Skogland
& Søn. Skogland-selskaper
Det at skip blir rokert
i forskjellige
har normalt enten med skatteplanlegging
å gjøre og/eller hente ut penger der hvor
det finnes likvider. Driften av rederiet
hadde gått fort i stå hvis kreditorer hadde
blitt forfordelt ved at et eierselskap med
likvider betalte sitt skips regninger, mens
et annet eierselskap uten penger gorde det
ikke. Slikt går ikke i praksis. Der ordner
heldigvis de fleste sakene av seg seiv uten
at noen blir indignert. Blir det prosesser,
og i konkurstilfelle blir det lett til det, så
viser det seg stundom at der er begått formelle feil. Om det er noe å skrive om, kan

sittende Rederforbund.
med Hemmingstad
ved hjelp
fra
Norges
Hvordan
dette lot
seg ordne, vet jeg ikke.

Dertil stort tap på nybygningen Valdemar Skogland, og nesten kr. 2 mill i
avbestillingsgebyr på byggekontrakten
i England. Derfor forbauser det ikke at
likningsformuen pr. 31.12. 1922 kun
viser kr. 3,3 mill, men tonnasjen er den
nest høyeste i byen på den tiden (etter
Stolt-Nielsen). Knutsen-rederiet figurerer
samtidig med en formue på kr. 18,4 mill,
Wrangell kr. 14,4 mill, Stolt-Nielsen kr.
13,9 mill. og Chr. Haaland med kr. 8,6
mill. Skipene til Skogland er også de eldste
i gennomsnitt (Stolt-Nielsens er nyest).

kanskje diskuteres.

han seiv førte sine saker for Høyesterett.
Lege, han sto foran speilet og sydde igjen
kutt i ansiktet uten bedøvelse. Veterinær,
han gjeldet seiv sim egne værlam. Skips
teknisk konsulent, han var naturligvis seiv
den beste, syntes han. Alt kunne han få til,
og i 20-årene holdt han på å reali sere selve
guttedrømmen til en små-brukersønn: A
avslutte livet som matador på den storste
og gildeste gården i mange mils omkrets.
Og så skulle konjunkturer, paripolitikk og
linje-konferanser komme og legge kjelker
i veien for ham!

Forfatteren skiller mellom «rederiet» og
andre Skogland-selskaper. Men Heim,
Sjøfart, Fagertun osv. var i likhet med
Skoglands I,inje integrerte deler av rederiet

Tilfellet T.H.Skogland Finnes det antagelig hoe å henge hatten på, nemlig
oppbyggingen av gården Hemmingstad.
Denne kanskje sin tids største gård på
Haugalandet gikk det frasagn om, kostet
uhorvelig mange penger å dyrke opp og til
å reise store, flotte bygninger på. Gamle
Skogland ble helt besatt av denne planen,
og gjennomføringen kunne bare finne
sted ved hente ut midler fra rederikassen.
Dette måtte gjøres på skjulte måter slik at
aksjonærer og likningsmyndigheter ikke
reagerte,
Seiv om T.H.Skogland gikk konkurs med
kr. 5 mill. ifølge Hammerborg, så ble han

For de årene Valdemar Skogland og faren
var i tottene på hverandre har Hanmer
borg ikke meget godt åsi om Valdemars
virksomhet. På meg virket denne virk
sombeten absolutt unnskyldelig, tatt
i betraktning at han kjempet mot den
steileste og mest seivbevisste person som
tenkes kunne. Vi snakker om kapteinen
som nådde lengre enn noen annen av sine
kolleger i Haugesund. I sin selv-bevissthet
kunne han alt: Advokat, det fortelles at

Valdemar prøvde å appellere til farens for
stand for å redde det som burde være enda
viktigere, nemlig rederiet. Uten virkning.
Konen truet med ågå fra ham om han
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ikke tok til fornuften. Uten virkning. Så
prøvde Valdemar komme rundt faren for
å redde stampene. Men senior var etter
ham alle veier.
De eksempler som Hammerborg trekker
frem, virker ikke sjokkerende på meg hvis
det var forfatterens mening. Min versjon
av Neptunian-saken er følgende;
Engelskmennene har bygget et skip som
etter forholdene er blitt altfor dyrt. De ser
at verdien av den norske kronen er på vei
oppover og vil utnytte dette (Det samme
gjorde Knutsen OAS da han kontraherte
O A Knudsen i 1924). De overlater skipet
til Valdemar og gir ham 100 kreditt. Her
er det viktig at lånesummen stipuleres i
norske kroner. For her ligger gimicken
som begge parter vil komme til å tjene
på - og ingen tredjepart vil tape noe - hvis
kronens verdi virkelig går den vei de tror.
Og det gjør den. Da skipet går tilbake til
England i februar 1927 har kronen styrket
seg vesentlig, nemlig fra ca. 30 kr. pr pund
til under 19 kr. pr pund. Lånesummen
var kr. 4.000.000, og når engelskmennene
veksler dette belopet om til pund får de ca
£ 212.000, mens pundverdien da de ga
lånet var ca £132.000. Fortjeneste £80.000
eller ca 1,5 mill kroner. Derav skulle Val
demar ha fjerdeparten etter avtalen, kr.
375.000. Genialt.
Her er pengene som skaffer Valdemar en
kjærkommen handlefrihet og uavhengig
het av farens tunge hånd. Etter en kjapp
forretning med kjøp og salg på kort tid
av damperen Baune prøver Valdemar
nå å revitalisere linjen i samarbeid med
Ovidialinjen i Göteborg. Men finansene
ble for svake for dem begge til kunne sette
særlig kraft bak forsøket, og de måtte gi
opp med tap. Hvis Neptunian-selskapet
sto som innleier av de skipene som ble
befraktet står dette selskapet økonomisk
ansvarlig. Enten det er organiert som et
a/s eller som et personlig selskap, det kom
mer ut på det samme. Valdemar satt igjen
med et tap på kr. 140.000, og kreditorene
kunne antakelig være glad at det ikke sto
et aksjeselskap bak innbefraktningene, for
dermed måtte Valdemar tre inn og dekke
tåpene av egen lomme.
Tilfellet med a/s Skjold og kjøpet av d/s
Valhallpå 7600 dv-tonn var i virkeligheten
starten på Skogland-rederiets gjenreising.
For i samme år, 1931, døde det gamle
rederiet hen, ogT.H. var ute av bildet for

godt. Valdemar kunne nå konsentrere seg
om sitt eget.
Det ble en svært trang fødsel. 11 måneder
etter kjøpet tok mannskapet beslag i skipet
i Hong Kong og anla søksmål
mot disponenten. Rederiet hadde ikke
maktet å betale hyrer på lang tid. A/s
Skjold sin aksjekapital var endt opp med
kr. 45.000.- mot opprinnelig kalkulert
kr. 75.000.-. De manglende kr. 30.000.hadde kommet vel med nå. Vi er kommet
til sommeren 1932, og Valdemar var i en
klemme.
I halvåret som fulgte var depresjonen på
det aller verste, og man skulle tro han var
rimelig hardt stresset. Men nervene var
visst i orden og is i magen må han ha hatt,
for måneden etter, i august, kjøper han
nok et skip, den 34 årige 5.600-tonneren
Euros. Valdemar har ikke noen penger,
men han har kunnskapen Han vet bl.a.
at han får en særdeles rimelig båt, og han
vet hvordan den skal kunne drives. Og
tannlege Leif Brande tror på ham og blar
opp de nødvendige kontanter. Det skulle
han ikke komme til å angre på. Euros var
kjøpt for £ 1.600 og ble solgt for £ 4.000
(minus kommisjon) i 1934.
Men hvordan gikk det med Valhall i
Hong Kong? Jo, den ble solgt og overle
vert i Østen i november 1932 med solid
fortjeneste, ca kr. 90.000.-. Alle fikk sine
penger og endel var det igjen til Valdemar
til nye prosjektet.
Beretningen om salget av Kari Skogland
henger nokså dårlig sammen, synes jeg.
Jeg vil tro at aksjekapitalen i Onarheim var
innbetalt av kjøperen og hans folk og at
Valdemar umiddelbart tok båten på time
charter. Dette var i slutten av 1928, på
den tiden Valdemar prøvde å rekonstruere
linjeopplegget. Og da er det akkurat som
eieren i Bergen sier, at det er den som leier
båten som bestemmer hvor den skal gå.
Når pris er så vidt lav så har ikke Valdemar
noe imot det, for da blir den billigere for
ham å leie inn. Det er kreditorbankens
oppgave passe på at salgsprisen er noen
lunde riktig, og banken har satt inn sin
mann som rederistyrets formann, nemlig
o.r.sakfører H. Karluf Hanssen. Han har
godtatt prisen, og han er endog aksjonær
i det konkursrammede rederiselskapet.
Skulle Valdemar være så durkdreven at
han klarte å lure dem alle sammen, så
ville han i forretningslivet i Haugesund
vært sjanseløs senere.

Det forundrer meg også hvordan 58 aksjer
av 100 i Onarheim plutselig i 1931 ereiet
av et selskap som opphørte å eksistere i
1928, nemlig Skoglands Linje (side 160
øverst spalte 2).
Hvorom allting er, det samarbeid Hvide
og Skogland åpenbart hadde om Kari
Skogland endte med at de begge møtte
veggen i form av depresjonen som satte
inn i slutten av 1929. Kassen gikk tom på
begge sider, og båten ble som en varm po
tet som ble kastet frem og tilbake mellom
partene. Om det da er Valdemar som skal
bli sittende igjen med svarteper, er slett
ikke så sikkert. Dersom det likevel skulle
forholde seg slik med denne forretningen
som beskrevet i boken, må saken ha vært
av en så beskjeden karakter at ingen følte
seg truffet eller lurt og derfor heller ikke
fant det bryet verd å forfølge den videre.
Johan Hvide kjøpte forøvrig også Hanna
Skoglandet halvt år senere. Hverken denne
båten eller ytterligere en han kjøpte i Hau
gesund synes å ha vært noen suksess, for
de gikk begge til skrap i 1933.
Det har ikke vært min oppgave først og
fremst å forsvare Valdemar Skogland, Mar
tin Clausen og andre redere som er nevnt.
Men å peke på mangel på en balansert
fremstilling i boken. Skipefartshistorien
sett fra rettsalen kan være interessant
nok, men der er adskillig mer å fortelle
leseren. Særlig er Valdemar Skogland in
teressant. Fordi han var den mest energiske
og dynamiske. Hele 13 skip (hvorav 12
dampere) passerte gjennom hans kontor
mellom 1931 og 1938. Seks av dem var
i flåten ved krigsutbruddet. Han hadde
klart å kjøpe inn til rett tid og til rett pris
massevis av aldrende dampekip, og han og
vennene han satt tilbake i velstand.

Lloyds Register ca 20-tal och framåt
Norska Veritas samma
Svenska Skeppslister, m.m.
För boklista kontakta:
KARL ÖSTERMAN
Axel Danielssonsvåg 354,
SE-21582 Malmö, Sverige
E-post:
karl.osterman@malmo.se
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Bergensdamperen Hertha hørte til de mange hollandskbygde skip i handelsflåten i mellomkrigstiden. Foto via red

Redningsdåd i Reykjavik
Av pensjonert sjøkaptein Rolv Larssen
I oktober 1945 lås/s Hertha, 2100 tdw tilhørende William Hansens Rederi i Bergen
og losset kull i Reykjavik. Overfarten fira
Sunderland hadde vært relativt stormfull
med mye overvann.

mens dette pågikk er for meg en gåte. Vi
fikk låret ned en stige og mens flere mann
tok godt tak i denne klatret skipperen opp
steg for steg med sin tunge bør. «Uff det
var kaldt», kom det tørt da kvinnen ble

Rederi i Oslo. Sommeren 1951 kantret
det i Østersjøen men holdt seg flytende
på trelasten.

Under oppholdet i Reykjarvik blåste
det en dag opp til full storm med orkan
i kastene. Vinden sto av kaien slik at der

tatt hånd om. Sjøtemperaturen i oktober
i disse farvann er ikke å spøke med.

perioden mai 1945 februar 1946.

ble en avstand på ca: 1/2 til 3/4 meter fra
skutesiden til kaiputen. Ekstra fortøyninger ble satt ut.
Sen kveld ble det oppdaget at en kvinne
hadde fait i sjøen mellom kai og skipsside.
Det elektriske var slått av for natten og
ved gangveien hang en parafin-lykt som
eneste lyskilde.

Skipet med de ni Mv
s/s Hertha yar på 2100 tdw og bygget j
Banhorst i 1917. Det ble kjøpt av Willbam Hansens rederi i 1922 og ble endel av
rederiets betydelige antall nordsjøskip.
Det yar bygget med bakk) midt_skipsbygg Qg poop med mannskaps_innred.
ning. Der yaf ett iasterom forut og ett
akter med tilsammen fire luker betjent av
gnHe bommer.

ds HERTHA
1364 brt 2100 tdw, 240.1/36.7/15.8 ft
Triple expansion v d Schuijt, 172 nhk
4.1917 Scheepsbouwwerf Baanhpek,
Schliedrecht -288
Bygget som Venus II til Otto Andersen,
Bergen, men ble liggende opplagt ved
verftet inntil krigens slutt i nov 1918
pga eksportforbud og materialklausuler
(bygget dels av tyske materialet),
1918 Skibs-AS Sund (Willy Gilbert),
Bergen
1922 KjøptavAS DS Vesla (William
Hansen), Bergen, od Hertha
1928 selskapet fusjonert til Skibs-AS
William Hansens Rederi II
4.1940 i tysk-kontrollert farvann
8.1950 Til Rolf Strømer, Oslo for NOK
575.000, odTom Strømer
8.1951 Lekkasje og maskinskade 12.
aug 1951 utenfor Hangö på
reise Kotka-UK med trelast,
slagside, forlatt av besetningen.
Innbrakt til Hangö av slepebåt
Neptun 18. aug.
3.1952 Til Johannes Ick, Hamburg for
GBP 70.000, od Rehhof
2.1934 Til opphugging i Tyskland.

Hvordan ulykken hadde skjedd vet jeg
ikke. Imidlertid var endel av besetningen
alarmert, og skipperen, Knut S. Olsen fra
Bergen, hadde hoppet i sjøen. Med en kastehne fikk han surret kvinnen til kroppen.
Hvordan han Idarte å holde begge flytende
OLSEN, KNUT SIGVALD,

Styrm.eks. 1917 og skipsf.med s.s. «Friarfjord», s.s.
«Vesla», s.s. «Bauta», s.s.
«Svinte» og s.s. «Gyda». Ble
B skole s. «Alfen* av Bergen.
(1800) av Bergen, tilh.
skipsr. William Hansen. Har senere ført -d.s.
«Gyda» (2100), d.s. «Botnia» (2400), d.s. «Hertha»
(2200), d.s. «Bauta» (2700) og fører nå t.d. «Hul
dra» (3502), alle av Bergen, tilh. s. n. reder. —
Gift. 2 bam.

Hertha var en del av hjemmeflåten under
siste kdg j november 1942 var skipet
underyeis sydover med trelast. Den 27.
noyember mens skipet lå ti l lankers i
Askvoll ble det torpedert av den norske
MTB 623 under kommando av utskr.
løytnant K. Haavik. Det holdt seg flytende på trelasten. Det ble senere fortalt
meg at stuertens sønn var gast ombord i
marinefartøyet.
Skipet kom senete til BMV på Laksevåg
for reparasjon. Det ble slippsatt i Nordrevågen, men forhalte til Oster-fjorden i september 1944 (litt usikker på tidspunktet)
uten å være blitt ferdigreparert. Den 4.
oktober ble slippen truffet av en bombe.
I 1930 ble skipet solgt til Strømers

Forfatteren var dekksmannskap ombord i
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Norsk Sjøfartsmuseums
Årbok 2003
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238 sider, heftet, format 17x24 cm.
illustrert ISBN 82-90089-65-1
Utgitt av Norsk Sjøfartsmuseum,
Bygdøynesveien 37, 0286 OSLO
Tel 24 11 41 50
Årboken går til medlemmer, og med
lemsskap er åpent for alle.

Bent Mikkelsen:

Nordsøværfitet
Et industrieventyr i Vestjylland
1958-1997

225 sider, stivbind, rikt illustrert, format
17x24 cm, ISBN87-986590-02-2
Utgitt av Forlaget Betty Nordgas,
Smedegade 13, DK-6950 Ringkøbing
Tel 00 45 9732 13333 shipmik@mail.dk
Pris: DKK 230 + porto 65 til Norge
Hvor Nordsø-værftet lukket sine dører i
1997 har det siden reist seg boligbebyg
geise på det gamle verftsområdet. Men
med Bent Mikkelsens bok er det ingen
grunn til at dette velkjente verft helt skal
gå i glemmeboken. Her er det meste om
verkstedet, dens bakgrunn, historie, driv
ende krefter, viktige hendelser og mange
skip samlet mellom permene.
Fordi forfatteren har et nært forhold
til både verftet, menneskene og rederiene
er dette blitt en interessant og leseverdig
bok, foruten for all fremtid å bli selve
oppslagsbøken om verftet.
Første del, frem til side 96, består av
den generelle historien mens resten er
en detaljert skipsliste over de 230 bygge
nummer. Her er detaljer som kontrakts
dato, byggepris, eierskifter mm. Boken er
grundig illustrert.
Verftet vil for mange være spesielt
kjent for sin store serie av 299 brt shel
terdeckere, hvorav 61 ble bygget mellom
1965 og 1977 - vel den største skipsserie
i fredstid. Under norsk flagg fikk vi bare
en - Aquamarine fra 1975 som ble kjøpt
av Morten Seines ti år senere.
Historien om Nordsøværftet fremstår
som et meget grundig arbeid av en person
som vet hva han skriver om.

Det er alltid spennende å åpne Norsk Sjø
fartsmuseums Årbok og se hvilke artikler
året bringer. Dennegang er det tre tyngre
artikler og en liten, foruten de vanlige
årsrapporter og regnskap.
Hans Breder har gitt seg inn på et om
råde som tidligere har vært lite belyst,
nemlig maskinene i de tidligste norske
dampskipene. Forfatterens har tidligere
levert en dokumentasjon av Skibladners
dampmaskin, men går dennegang tilbake
til de første norske dampskip i 1827 og
fører linjen frem til 1857 med leveringen
av Bygdø fra Bergens Mek Verksted som
det første norskbygde dampskip.
«Fra marinebesøk i Arendal til revolu
sjonsforsøk i Russland» er skrevet av Bjørn
Bratbak. Den tar utgangspunkt i fregat
tens Smirnyjs opphold i Arendal vinteren
1824/25 og setter dette inn i en bredere
ramme. Han ser deretter på hvordan noen
av offiserene fra skipet stilte seg under re
volusjonsforsøket i desember 1825 etter
Alexander Is død. En artikkel som gir et
interessant innblikk i russisk politikk og
marine-historie.
Roar Skolmen bidrar med «Norske syd
havsforfattere. Deres bøker og skuter
1844-2004». Dette er i det vesentlige en
omfattende bibliografi med kort omtale
av fartøyene.
Den siste artikkelen spenner bare over 8
sider, har tittel «Allmogebåten som ut
tryck för kulturell identitet» og er skrevet
av Staffan Mörling. Den er en interessant
vurdering av forholdene bak utforming
av småbåter, hvor forfatteren finner de
samme trekk i Skandinavia som i Galicia
i Nord-Spania.

Trond Carlsen
RIGEL
Norgeshistoriens største skipsforlis
126 sider, stivbind, 25x23 cm,
rikt illustrert, ISBN 82-996749-0-5
Utgitt av Trond Carlsen, Ringveien 28,
Alstahaug, 8800 Sandnessjøen
trond-carlsen@c2i.net
Pris; NOK 298
Det er skrevet endel om senkingen av
Bergenskes motorskip Rigel på Rosøya
på Helgeland høsten 1944, og ikke alt
har vært av like god gehalt. Derfor det
prisverdig at Trond Carlsen har arbeidet
seg gjennom historien og satt det hele
mellom to permer. Boken kom ut i fjor
høst, ble straks utsolgt, men föreligger nå
i nytt opplag.
Ms Rigel var bygget i 1924 av B&W
for Det Bergenske Dampskibsselskab og
tiltenkt Syd-Amerikalinjen. Skipet var i
norske farvann i april 1940 og kom etter
hvert i tysk tjeneste. Da det ble angrepet
av britiske fly 27. november 1944 hadde
omkring 2700 personer ombord, hvorav
2200 russiske krigsfanger, og ikke mer enn
ca 265 ble reddet. Tapstallene er usikre.
Rigel ble etter angrepet satt på land på
Rosøya hvor det ble liggende med baugen
over vann og akterskipet nedover til 35
meters dyp.
Forfatteren trekker inn norske, britiske
og tyske kilder når han maler ut historien.
Han skriver lett og fortellende med godt
driv. Men han bruker også journalistiske
metoder ved å fokusere på enkeltpersoner
og deres skjebne. Boken er blitt svært vel
illustrert.
Baugen av Rigel stakk i mange år opp
som et minnesmerke over Norges mest
grufulle forlis. Det er nå forlengst borte,
men Trond Carlsens bok om hendelsen
står igjen som et lesverdig og i alle betyd
ninger verdig dokument.
TRÖISÖ^A»J.SI-N
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SKIPET NR. 3 - 2004

34

E/s Ingolfur

Rettelser

Alden fra 1907

Fra Arne Lannerstedt, Oslo, har vi fått
tilsendt et bilde av e/s (eimskip) Ingolfur,
bygget 1908 på Mjellem & Karlsen i Bergen for Faxabugtens Dampskibsselskab (T
J Thoroddsen), Reykjavik. Båten kom i
1918 tilbake til Norge, til Hjelme & Herlø
Dampskibsselskab, Bergen, og velkjent
som Øygar. Etter flere moderniseringer i
fart like til 1975.

Til min artikkel i forrige nummer, Histo
rien om dJs Framheim og et tilbakeblikk på
seilasen sommeren 1931, vises på side 28
vises et flott maritimt motiv fra Lofoten.

Vedlagt foto av ei skipsklokken med in
skripsjon ALDEN 1907 BERGEN. Bildet
ble tatt i februar av Audun Eidsnes her

UklPnt skmp
p,
r
,
j
,
„
retter Fosse kom over dette skroget pa
•
-pr
i. i c
ii
t,
slipp i Hamnskjel, Sør-lrøndelag. Det
står bl a LA417 på skroget, samt noen
bokstaver av navner, trolig F (E?).. SKA.
Hvilken båt kan det være?

Her har det dessverre sneket seg inn en
stygg feil i billedteksten! Motivet hev
des å være fra Stamsund, det korrekte er
selvsagt Svolvær. Bladets oppmerksomme
lesere kunne sikkert ikke unngå å observere denne beklagelige feil. Årsaken er
utelukkende dårlig korrekturlesing fra
0
0
forfatterens side.
.
Bjørn an erg
Farsun

fra Fjærland som kom over motivet ved
et informajonskontor i havneområdet i
Helsinki.
Undertegnede var med D/S Alden som
2. styrmann på fartøyets siste tur i 1956,
en tur fra Bergen til Førdefjorden og retur.
Bunkerskullene kom i striesekker på laste
bil til Nykirkekaien og ble deretter tømt
i kullbaksene ombord. Alden endte sine
dager under skjære-brennere i Stavanger
i 1957.
Men hvorfor er årstallet 1907 kommet
på skipsklokka når fartøyet var bygget i
1888? Var det i mellomtiden kommet
nye f eks nye lover/regler som ville tilsi
ny klokke?
LeifHellandsjø
Fjærland

i

Jf:

Det er nok en enklere forklaring. Klokken
tilhører ikke Fylkesbaatanes gamle Alden
fra 1888, men derimot ds Alden på 6230
tdw, bygget 1907 av John Priestman & Co,
Sunderland for Kjær & Isdahl, Bergen. Ski
pet ble senete solgt til Oslo som Østerdal,
ble deretter svensk som Valdivia og Dagmar
Salen og til slutt finsk som Wisa og atter
som Alden før det gikk til opphugging
i 1959. Derfor er det ikke så underlig at
skipsklokken dukket opp i Helsingfors.
Red
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Funn av Louise Horn
Her kjem ein liten historie frå Offshore
fartøyet Edda Fonn. Fartøyet er for tiden
i arbeid for Deep Ocean og Statoil i
Nordsjøen/Norskehavet. Fartøyet har
betegnelse ROV/Survey fartøy, og driv i
hovedsak med undervannsarbeid.
I September 2004 arbeidet vi med
undervannsarbeid i forbindelse med
utbyggingen av Kristin feltet (Halten
banken).Ved survey av havbunnen kom
vi over eit gammelt vrak på ca 300m‘s
djup, ved nærmere undersøkelse og bruk
av skipets ROY samt multistråle-ekkolodd
viste det seg at dette var vraket av Louise
Horn, eit gammelt tysk midtskipsfartøy.
Vraket var etter forholda godt bevart,
satt fint på botn med litt stb slagside.
Begge ankra satt fint i anker klyssa samt
at ein kunne skimte skipsrattet akterut,
ein kunne også skimte litt av kullasten i
rommet m.m.
Ved undersøkelse i diverse kretser fann
vi ut følgende om Louise Horn:
1326 brt 2100tdw. 74,65m x ll,04m x
5,87/5,12m, 600ihk triple.
Bygd nov 1899 Schiffswerft von Henry
Koch, Liibeck (-112) til partrederiet H C
Horn, Schleswig.
Den 2 mars 1907 gjekk fartøyet frå
Shields med steinkol til Tromsø. Det er
det siste tegn til skipet. Det var svære
stormer i tidspunket før ulykka.
Det vi om bord i Edda Fonn lurer på,
er om det er noen av leserne eller i redak
sjonen som veit noko meir om ulykken,
skipet, mannskapet eller lignende Dette
hadde vært til stor innteresse for oss? Dere
kan ta kontakt med oss på Edda Fonn på
e-mail bridge.fonn @eddafonn. ostensjo. no
eller larsgunnar@tiscali. no
Lars G Strand

1
I Skipet 1996 årgang 22 nr 4 side 41
hadde jeg et foto av vraket til Mai-blomsten (1911) ex T-2-TD i tilsyne-latende
god stand.
I juni iar tok Terje Fjeldstad vedlagte
foto av samme vrak og hvor det nærmest
er i oppløsning. En ordentlig vinterstorm

RuSSISk kontakt
jam searching for the photos of the Rus
sian anc[ gahic merchant ships and tugs of
the period from 1848 untill 1945 years,
including Norwegian, Swedish, Finnish
building and the same ships, which was
sojB to Russia.

vil vel snart fjerne de siste rester.

por exchange or for sale I can offer the
similar materials and the photos, cards
and negatives of the Russian warships
from 1848 till 2004.

. .
..
_ Litt til om Zefyr
Til Olav K Westbys utredning rundt skonnert Zefyr i Drivgods i forrige nummer har
fotografen, Johannes Østvold, konsulert

W. dmitry@urnaii ru
postal address: 109652 Moscow,

sine dagbøker og kommet til at bildet ble
tatt 1. august 1962, ikke i november som
først opplyst. Derved faller alle brikkene
på plass.

Lyublinskaya str. 179/1-65, Russia. Dmitry
R Lernachko.

Per-Erik Johnsen fotograferte 17. juli 1966fraktebåten Kristi av Bergen passere Filtvedt. Men det
har aldri vært noen Kristi i registrene. Så hvilken båt kan det være?

styrmann Edda Fonn

fi
Etterlysning
Ønsker å kjøpe eldre utgåver
av SKIPET fra før 1990.
Ønsker også å kjøpe/bytte rederi
merker, flagg, pins, rederiblader,
bøker, bilder osv fra norske rederier.
Fortrinnsvis fra Haugesundsredeher.
Kjell M Hagesæther
Ordfører Nielsensvei 12
4817 HIS
kmhagesa@online.no
Tel 37 01 16 55
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 25. mai - 2. september 2004.
2280NV
2281 NY
2282NM
2283 B
2284
2285NM
2286 H
2287 B
2288
2289NM
2290 B
2291 B
2292
2293
2294
2295 0
2296 0
2297 0
2298 H
2299 B
2300 H
DK2301
2302 0
2303
2304 0
2305
2306
2307 B
2308 0
2309
2310
2311 H
2312NM
2313 B
2314
2315 NV
2316
2317 0
2318

Torleif Martin Klokset
Samferdselsfoto
John B. Ulseth
Kristoffer Tufteland
Gøran Barka Olsen
Leif Erik Dalheim
Audun Habbestad
Hans Rykkje
Arild Holmeide
Svein Gustav Olsen
Svenn Martinsen
Olav Rivelsrud
Jan Petter Larsen
Malvin Langvik
John Willy Nilsen
Morten Johannessen
Øyvind Abrahamsen
Frode Kristian Hagen
Kjell Terje Eikeland
Kjell Bjørsvik
Arild Bendiksen
Niels D. Krebs
Svein Lillevik
Gunnar Sandnes
John Sending
Ole Jan Petersen
Dennis Zacher Aske
Willy Hauge
Thor Martin Olaussen

_
Holmeskjærvei 21
Kvalvåg
G rutle 3
Askerveien 6
Milnveien 30 C
Habbestad
Fyksesundsvegen 620
Oscar Wistings gate 26 A
Prestvei 4
Myggevarden 56
Myrdalskogen 49
Hauene 33
Sørskår Avenue
Gamleveien 9
Hoffs gate 27 D
Postveien 7
Solnesveien 32
Stykje 3
Skansebakken 32
Præstevænget 28
Brekkelia 14
Leindeveien 4
Engeveien 10
Dalsetveien 37
Ulsbergbakken 24
Øvre Krabbedalen 14
Hestehavna 21

John Oddvard Kletthammer
Arild Eidshaug
Eidshaug
Ivar Hjortland
c/o
Hustadvika
Båtskole
Arne Harøy
RolfJ. Clausen
Jægerbakken 8 A
Kjell Halvar Nilsen
Gisløy
Aage Schølberg
Lihuaggate 6
John Sommerseth
Snøren 13
Svein Jensen
Lasse Hamberg
Håbakkvegen 4

Adresse-endringer:
1180
Øystein Berge
DK1134
Flemming Clausen
1346
Didrik Angel Didriksen
657 H
Trygve Eriksen jr.
Edvin Fossum
1575
2257
Jan Håkon Heggås
1109 B
Alf Høegh
1536 0
Helge Bratvær Johansen
1778 H
Klaus Egil Kallevik
1669 0
Steinar Martinsen
1985 H
Odd Harald Njærheim
1911 B
Trond Nordvik

Torvmyrveien 11 A
Byagervej 109 N
Mevold

6058 NERLANDSØY
6016 ÅLESUND
6523 FREI
5419 FITJAR
4120 TAU
6512 KRISTIANSUND
4527 URANGSVÅG
5612 STEINSTØ
4019 STAVANGER
6600 SUNNDALSØRA
5363 ÅGOTNES
5118 ULSET
4844 ARENDAL
4120 TAU
4563 BORHAUG
3262 KÅRVIK
3970 LANGESUND
3159 MELSOMVIK
4280 SKUDENESHAVN
5282 FOTLANDSVÄG
4250 KOPERVIK
DK - 5700 SVENDBORG DANMARK
3153 TOLVSRØD
4550 FARSUND
3060 SVELVIK
4018 STAVANGER
4034 STAVANGER
5178 LODDEFJORD
3259 LARVIK
7342 LØNSET
7940 OTTERSØY
5551 AUKLANDSHAMN
6430 BUD
5042 BERGEN
8430 MYRE
6002 ÅLESUND
8409 GULLESFJORD
1657 TORP
4120 TAU

4330 ÅLGÅRD

DK-8330 BEDER
DANMARK
8900 BRØNNØYSUND
5529 HAUGESUND
Karmøygaten 87 B
4629 KRISTIANSAND
Jernveien 16
Planetveien 435
9024 TOMASJORD
5179 GODVIK
Godviksvingene 148
c/o Ellen M.Engenes Greverudveien 56 1404 SIGGERUD
Postboks 4080
5506 HAUGESUND
Råkollveien 20 A
1663 ROLVSØY
Nøtteliveien 4
4250 KOPERVIK
5397 BEKKJARVIK
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2039 B
231 B
1639 H
1740 H
1750 H
1726NV
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Gunleik Sandland

ukjent adresse
Prestestien 6 H0201

Helge Sunde
Sigmund S. Sønstabø
Svein O. Tollefsen
Einar Rolf Yea

Henrik Ibsens gate 41
Haraldsgaten 90
Frisnesvegen 3
ukjent adresse

Ketil Wigen

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

5118
5529
5528
4250

ULSET
HAUGESUND
HAUGESUND
KOPERVIK

(e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Postboks 87 Rådal, 5857 BERGEN

www.skipet.no
Møteprogram høsten 2004

i

SE
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Lørdag 11. september
kl 1100 i Moss Sjømannsforening
Lørdag 20. november kl 1100
i Tønsberg Sjømannsforening, Hotell Maritim Galleriet
Lørdag 19 februar Id 1100
Trolig Horten Sjømannsforening
Formann: Harald Bjørkli
tel 69 83 79 78/913 44 739 - hbjork@online.no
Se ellers hjemmesiden: http://home.online.no/-hbjork/

<

Onsdag 20. oktober
Åpent møte i Ålesunds Skipperforenings lokaler i Nedre
Strandgate 1, kl 1900.
Tema: Kvalfangst i Sydishavet 1954, video
Onsdag 24. november
Møte på Maritime Skole på Voldsdalsberga kl 1900
Onsdag 15. desember
Møter vi til Julebufé på Sjøbua Selskapslokaler på Sunde kl
1900. Medlemmer med damer.
Pris kr 250 per person. Drikke komme i tillegg.
Harald Grytten kåsserer. Møtet er åpent for alle.
Påmelding innen onsdag 8. desember til Torbjørn
Ingebrigtsen, tel 70 14 31 40/907 34 803

i

Avdelingen har regelmessige møter hver 1. tirsdag i måneden kl
1900, unntatt i tiden juni-august

Formann Svein Blindheim
Tel 70 14 16 17

Sted: Stiftelsen Haugesjøen, Kortanes i Haugesund.
Formann Stein Erik Dagsland
Tel 52 73 62 50 - stein_erik@c2i.net

ntmm
Møte den 2. torsdag i hver måned kl 1900
16. september
Backers Rederi ved Dan Backer

i.
B

Torsdag 28. oktober
Bjørk Tvedt: Krigsforliste Bergensbåter (1939-45)
Torsdag 25. november
Harald Sætre: Streiftog blant HSD sine fartøy
Arbeidet til Veteranskipslaget
Fjordabåten gjennom 24 år”
Sted: Norges Fiskerimuseum (Bontelabo) kl. 1900.
Formann: Per Albert Lund,
tel 55 95 10 02 - Per-Albert.Lund@fmho.no

14. oktober
Titran-ulykken, 105-årig historie ved Jørgen Strand
11. november
Fregatt-prosjektet ved Eivind Rodlie
9. desember
Julemøte - Sosialt møte med julemat
Fra og med august er møtelokalet Nordmøre Museum,
Storkaia 9, 3. etasje, tel 71 58 70 00
Formann: Einar Sæter
tel 71 67 48 87/408 45 855 - e.saeter@c2i.net
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Røyksund ble i august oppmalt i detfargeskjemaet til Nor Lines med rød skorstein med hvite piler. FotoFrode Folkestad

m
NOR-LINES AS
Etter at Stavangerske og OVDS i juli solgte Nor-Cargo til Pos
ten, men beholdt Nor-Cargo Shipping, er rederidelen omdøpt
til Nor-Lines AS med virkning fra 1. august. Den nye logen er i
ferd med å bli malt på skrogene, samt det nye skorsteinsmerket
med rødt belte og hvite piler.
Ommalingen av Fartøyene har startet og rekkefølgen er i skri
vende stund slik:
«Røyksund»
«Nordfjell»
«Nordskott»

1
2
3

Ommalt verksted Rubbestadneset
Ommalt verksted Frederikshavn
Ommalt verksted Frederikshavn

«Tananger»
4
Ommalt Sverige/Danmark/kysten
«Sunnmøre»
5
Ommalt Sverige/
«Nordland»
6
Ommalt Danmark/kysten
«Nordvik», «Karmsund», «Nordjarl», «Nordvær» og «Nordkyn»
gjenstår.
Etter utlossing i Hirtshals 2. august gikk «Nordfjell» på verksted
ved Ørskov-verftet i Fredrikshavn. Avg. verksted onsdag 11. au
gust om kvelden. Båten gikk til Pusnes Mek. for lasting torsdag
12. august om em. Rute fra Oslo 13. august em 3 dager etter
ruta. Fredag 3. september snudde båten i Tromsø og gikk sørover
igjen. Båten hadde anløp av Bergen mandag 6.9 i middagstid og
låg da 1 døgn etter ruta.
Etter utlossing i Hirtshals 9. august gikk «Nordskott» på
verksted ved Ørskov-verftet i Fredrikshavn. Båten ble dokket
10. august i Fredrikshavn. Ferdig på verksted 17. august og gikk
i rute 18. august fra Oslo, ett døgn etter ruta.
Rute Al fra Oslo 3. august ble innstilt.

Torsdag 2. september var «Nordvær» i skarp rute på nord til
Tromsø. Derfrå til Hammerfest for lossing og så tilbake til Tromsø
fredag 3. september for opplasting igjen i korr. med «Nordfjell»
som snudde der. «Nordvær» seilte så nordover med ekstra-anløp
av Skjervøy og vanlig rute nordover til Kirkenes og snudde. Båten
var på syd til Tromsø tirsdag 7.september på kvelden, ett døgn
etter ruta.
«Nordjarl» har gjennomført siste rundtur noe etter oppsatt
ruteplan. Båten snudde i Kirkenes mandag 30. august. Da låg
båten to dager etter ruta. Tirsdag 31. august var det ekstra anløp
av Austertana for lasting av anleggs-materiell. Båten var i Alta
og på Stjernøya 1. september for og laste i stedet for «Nordfjell».
Videre bar det sørover med anløp og til Bergen kom båten først
mandag 6.9 på sydgående. Båten forventes 2 døgn sein utfra Oslo
lørdag 11. september.
«Røyksund» ankom Skude Verft søndag 25. juli for vanlig
klassearbeid. Båten var ferdig på verkstedet 2. august og gikk til
Bergen. Rute Bl fra Tananger 27. juli var innstilt.
Tirsdag 3.august gikk «Røyksund» fra Bergen på ettermidda
gen i avløser-fart for «SC Aberdeen» som hadde motor-trøbbel.
«Røyksund» seilte Bergen - Ålesund - Vestnes — Molde - Kris
tiansund - Trondheim. Fra Trondheim seilte båten direkte til
Bergen hvor hun ankom om kvelden fredag 6.august. Tilbake i
rute 10. august fra Tananger.
«Nyksund» ex. «Frohavet» ex. «Mikal With» ex. Paletten» er inn
leid av Nor Lines til å hente mel i Vaksdal hver 14 dag (tirsdag) for
NordNorge. Tirsdag 24. august seilte båten til Vaksdal for å laste
mel. Pga. for mye fiskeforlukt i laste-rommene ble båten avvist.
Dette medførte at «Røyksund» i nordg.rute onsdag 25. august fra
Bergen anløp Vaksdal om kvelden og tok med mel nordover.
10. august skiftet «Frohavet» navn til «Nyksund» av Myre. Eier
er fortsatt NordNorsk Shipping AS, Myre.
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6. mai fikk «Baltic Fjord» motorhavari ved Florø. Først ble båten
tatt inn til Florø. Der ble det foretatt midlertidig reparasjon og
skuta fortsatte nordover. Fikk på nytt trøbbel over Stadt og gikk
til Ulsteinvik. Fra Ulsteinvik ble hun slept til Fosen av slepebåten
«Waterbjørn» tilhørende Kristiansund Taubåtservice AIS. Mot
oroverhaling hos Fosen Mek, ferdig der ca. 18. juli.
«Baltic Star» og «Terningen 2» har vært avløsere på ruta.
«Baltic Star» avgikk Sandnes ca. 4. juni på tur nummer to. «Ter
ningen 2» var i Kristiansund på Vestbase tirsdag 25. mai på veg
nordover.
STJØRDAL SJØTRANSPORT AS
Gamle «Torello» har skiftet navn til «Baltic Star». Det skjedde
17.02.04. Hun seiler nå for Baltic Line hovedsakelig mellom
Danmark og Vest-Norge.

ICE REEFERS
Fryseskipet «Seresa» (1998) ex. «Brønnøy», «Barøy» (1969) ankom
19. juni Kopervik under slep fra Solund Verft som har vært eier
av skipet siden 12.mars i år. Slepingen ble utført av tidligere R/S
«G. Unger Vetlesen» (er nå privat eid).
Ved ankomst Kopervik var skipet anonymt, både navn og
hjemsted var overmalt og uten flagg. Noen dager senere ble
«Seresa» påmalt, først akter og så på baugen.
Lå per 8. september fortsatt i Kopervik. Agent er Artic Shipping
& Finance i Bergen / Førde som stod for salget av båten.
Agenten opplyser at skipets forventes å avgå fra Kopervik i
løpet av uke 38. Båten er slettet 18. juni til Northern Boulonnais
Fishing Ltd., Windhoek, Walvis Bay, Namibia, som «Seresa» av
La Paz, Honduras.
En av de andre Ice Reefers-båtene er også solgt: «Ice Queen»
til Nescofish Ltd og har skiftet navn til «Francona» av Kingstown
St Vincent. Dette har skjedd i løpet av august måned.

CHRISHIP - GRUPPEN AS / SORTLAND
Tollpost-Globe båten «Tege» var til bunnsmøring m.m. ved
Tromsø Skipsverft fra 7. april em til 9. april morgen. Hun seiler
container-rute Bodø - Hammerfest.
ZAHL TRANSPORT / GREEN REEFERS
ZT og GR har startet ny fraktrute Bodø — Tromsø — Svalbard.
«Green Atlantic» gikk første tur Bodø-Tromsø-Svalbard. Øvrige
turer hittil har vært utført av «Green Ice».
ARKTISK MARIN AS / NOR-CARGO TROMSØ AS

I dag har Noreco AS i Bergen igjen driftsansvar for tre båter:
«Ice Wind» (ex «Faste Jarl») har ligget på verksted i Hull i England.
Her lå båten delvis i arrest. Hun forlot Hull 31. august og ferden
skulle gå til Norge.
«Ice Lady» (ex «Canis») lå i havna i Lorient i Frankrike 2.
september og ventet på lasting. Hun er i skrivende stund tatt i
arrest av bunkersleverandøren.
«Bjørgvin» (ex «Lars Hagerup») er det en stund siden vi har
sett. Er eiet av islendinger, så hun har trolig vært på Island også
i det siste.

«Norbjørn» avgikk Tromsø mandag 3.mai i rute til Svalbard. Dette
var årets første tur. Båten seiler hver 14.dag fra Tromsø. Siste tur
er satt opp 25.11 fra Tromsø.
«Norbjørn» hadde en tur 25/6 om em fra Tromsø til Sval
bard.
HAMMERFEST KYSTTRANSPORT AS
CTG-båten «Barøy» har lagt på verksted i hele mai hos Båtbygg
på Raudeberg for vårpuss m.m; lå der fortsatt 11.6. Søndag 27.6
var «Barøy» i Stavanger-området. Hun ankom da fra Velsen. Var
innom Tananger, Dusavika, Jåttåvågen og til slutt Sandnes for å
laste rør for Hammerfest.

32
21. august startet tauingen av «Communicator», ex «Tananger»,
fra Lowestoft til Orkney-øyene. Skipet kom til Lowestoft fra
Nederland i desember i 2003, siden dess har man renovert innred
ningen og reparert hjelpemotorer og radiosenderne. I mai og juni
hadde man åpne helger om bord, hvor man inviterte interesserte
til å komme og se. Det ble rapportert om stor trafikk. I måneds-
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Det gamle godsruteskipet Seresa,
ex Barøy fra 1969 kom til Kop
ervik 19 juni etter at det er solgt
til Namibia. Her detfotografert
i Kopervik 24. august av AlfJ
Kristiansen
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Det gamle hurtigruteskipet
Harald Jarl fra 1960 var i
sommer tilbake på gamle trakter
som cruiseskipet Andrea.
Fotografert i Tromsø
av Vegar A Hansen.
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skiftet juni-juli hadde man testsendinger igjen, og da disse gikk
bra har man fått en 3 måneders radiolisens for Orkney-øyene.
Planlagt sendestart er 1. september.
Lørdag 21.08.2004 ble altså skipet tatt under slep til Orkney
øyene av slepebåten «Goliath». Få om noen tidligere norske kyst
fartøyet har hatt en tilsvarende action-fylt karriere etter de ble
solgt fra Norge, nok til å fylle en Hollywood-film.
Slepet gilde bra og tirsdag 24. august om morgenen ankom
båten St. Margarets Hope.

Så dette gamle hurtigruteskipet har fortsatt sitt marked?
- Båten er blitt en suksess, og vi skulle gjerne kjøpt både gamle «Nord
stjernen», «Lofoten», og «Gann» (eks.. «Ragnvald Jarl») til samme formål.
Med «Andrea» tror jeg vi har vist at vi kan dette. Totalt kostet ombygging
og utrustningen til nytt konsept inklusive Antarktis, ca. 110 millioner
norske kroner, sier Westerman. Lever lenger enn de nye Han var kon
sulent for ombyggingen i Sverige, og er ikke i tvil om kvalitetene. — Da
vi åpnet skroget på et sted, fant vi tykt, blankt jern. Det bare bekrefter
at disse båtene ennå vil leve lenger enn de nye som bygges. Kvaliteten i
jernet er ganske enkelt mye bedre. Problemet nå er nye regler fra 2010,
om at alt treverk om bord blir forbudt, forteller han. Fra Tromsø gikk
turen opp til Honningsvåg - deretter to eksklusive turer til Kvitsjøen
— uten visum.

i

«Andrea» ex. «Harald Jarl»
Mandag 14. juni Id. 24.00 ankom «Andrea» til Bergen for første
gang ombygget og under nytt navn. Hun gikk til kai ytterst på
Skoltegrunnskaien. Tirsdag 15.juni kl. 17.45 kastet hun loss, ble
slept fra kai av taubåten «Bamse». Ferden gikk ut under Askøybrua
og nordover til Geiranger / NordNorge/ Russland.
Hun var tilbake ved Festningskaien i Bergen onsdag 7. juli.
Ankom kl. 04.00 og avgikk før 20.00. Dette var foreløpig det
siste vi fikk se av henne i år.
Søndag IS.juli ble hun observert på utgående fra Helsinki av
et medlem i NSS.
Vi sakserfra Bladet Tromsø 21.juni:
«Harald Jarl» i ny drakt
Kundene i Elegant Cruises vil ikke reise med nye båter. Gamle «Harald
Jarl», nå «Andrea», er derfor blitt en innertier i cruisemarkedet. Det
kunne nær venn av reder Mato Stanovic, og spesialkonsulent i selskapet,
Ronny Westerman, fortelle ved første anløp i skipets gamle hjemby på
lørdag. - Stanovic har tidligere charteret eldre skip til cruise, men da jeg
gjennom bekjente i TFDS fant gamle «Harald Jarl» for ham, var det ikke
tvil. Dette var en båt midt i blinken for hans markedsområde.
- Etter cruise i Middelhavet, ned Sør-Amerika og Antarktis fra desem
ber til februar, har «Andrea» vist seg å være en innrtier. Våre passasjerer
er eldre folk, som vet hva de vil ha. Etter Østersjøen og Middelhavet,
står Amazonas for tur - helt opp til Peru. En halvmeter klaring under
kjølen holder.

«Kong Olav» (1964)
På forumet til Østenfjeldske Hurtigrutevenner finnet vi følgende
melding: «Liners List» melder at «Kong Olav» nå er satt for salg
i Phuket, Thailand, visstnok i god, men uklasset tilstand, for
USD 4.000.000. Skipet er i dag eid av Andaman Club Co. Ltd.
og hjemme-havn er Bangkok. Hun seiler under Thailand sitt
flagg(Båten har ligget opplagt i flere år. Red anm.)
«Gann» ex. Ragnvald Jarl»
Mandag 23. august var «Gann» i Svolvær med salgsmessen
Tredreiebåten ombord.
Den gikk fra Stavanger 16. august kl 2355, ankom Måløy
neste dag, deretter geiranger, Molde onsdag 18. august, Namsos
19. august, Bodø 20. august, Tromsø 21. august, Honningsvåg
22. august, Svolvær 23. august, Mosjøen 24. august, Trondheim
25. august, Ålesund 26. august og Bergen 27. august. Tilbake i
Stavanger lørdag 28. august klokken 0700.
Ellers har «Gann» vært totalt 4 turer til Nordkapp i sommer.

OFOTENS OG VESTERAALENS D/S (OVDS)
Lørdag 21.august ble det arrangert Hurtigrutens Dag ved Bryg
gen i Bergen. «Richard With» lå ved kai fra ca.kl. 14.30 til Id.
22.00 og det var åpent skip ombord med stands fra hurtigrutens
leverandører, hurtigrute-hotellene, turoperatøren til OVDS,
Kystopplevelser, hurtigrutemuseet m.fl.
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22. september ankom «Nordnorge» Bergen og avsluttet rutefarten
i år i Hurtigruten.
Mandag 27.september kl. 12.00 legger den ut på turen til Las
Palmas. Hun går innom Stavanger, Oslo, Ostende, Le Havre, La
Rochelle, Vigo, Lisboa, Funchal, Arrecife, Sta. Cruz før ferden
ender på Las Palmas 13. oktober.
Ferden videre: Fra Las Palmas 13. oktober, Puerto Grande, Cap
Verde 16.10, Natal i Brasil 21.10, Recife i Brasil 22.10, Rio 26.27.10, Buenos Aires 30.-31.10 og ankomst Ushuaia 4.november.
Fra Ushuaia starter første Chile / Antarktis cruise.
Siste cruiset 2005 blir spesielt og vil gå fra Ushuaia 25.02.05
via Antarktis, Sør Georgia, Falklandsøyene og ende opp i Buenos
Aires 13.03.05 Derfrå går veien hjemover igjen.
Fra ca. 15.04 har «Lofoten» ligget i vår/sommer-opplag ved
dampskipskaien på Stokmarknes. Søndag 5.september avgikk
den om kvelden til Harstad hvor hun skulle få en liten puss på
Kaarbøes før hun settes i trahkk igjen.
I tiden 16.-22. september utfører «Lofoten» en spesialtur fra
Harstad til Bergen med anløp av Trollfjorden, Reine, Bodø,
Svartisen, Selsøyvik, Lovund, Træna, Brønbnøysund, Rørvik,
Kristiansund, Ålesund, Sognefjorden med Fjærland, Balestrand,
Gudvangen og Flåm. Til Bergen 22. september for å ta opp
Hurtigruten for «Nordnorge».

TROMS FYLKES D/S (TFDS)
Søndag 13. juni kl. 18.45 ankom «Nordstjernen» til Prostneset
i Tromsø. Neste dag, mandag l4.juni låstet hun i Breivika hos
Nor-Cargo om kvelden.
15.juni ca. kl. 23.30 forlot «Nordstjernen» havna i Tromsø
og seilte nordover til Longyearbyen for sommerfart på Svalbard.
Første tur gikk torsdag 17.juni kl. 18.00 fra Longyearbyen. Første
stopp på turen var Barentsburg før ferden gikk nordover mot 80
grader nord.
Siste tur ankom Longyearbyen torsdag 26. august på formid
dagen. Etter endt sommerrute på Svalbard har UNIS i samarbeid
med Statoil leid inn «Nordstjernen» i omlag 14 dager for turer
med geologistudentene på UNIS. Denne turen avsluttes ved
ankomst Longyearbyen 1. september omlag kl. 20.00.
Fra ettermiddagen fredag 3. september til mandag 6.september
utpå em leier Store Norske hurtigruteskipet «Nordstjernen».
Spalteredaktøren har vært i kontakt med Store Norske sin
«reiseleder». Han fortake at skipet skulle seile nord til Moffen og
snu. Derfrå til Ny Ålesund, Isfjorden og innover til Pyramiden
og tilbake til Longyearbyen. Med på turen er 117 påmeldte,
hovedsaklig ansatte i Store Norske, sykehuset og skolen.
Når «Nordstjernen» kommer sør igjen til Tromsø fra Svalbard
skal hun gå noen småturer i farvannet ved Tromsø. Deretter for
seiles hun ned til Fiskerstrand Verft i Ålesund for vinter-opplag.
ETA Ålesund er ca. 20. september.
Lørdag 17. juli kl. 17.00 hadde «Kong Harald» ekstra anløp av
d/s-kaien i Bessaker. Hurtigruta lå til kai en kort stund før ferden
fortsatte nordover.
Søndag 12.september gikk «Trollfjord» ekstra til Steinkjer.
Hurtigruta kom til Trondheim 06:00-06:30 og gjorde anløp i
Steinkjer 09:45-11:30. Tilbake til Trondheim 14:30-15:00. Tor
vik kansellert, men skipet kom en time for sent til Bergen.

TFDS melder at «Midnatsol» skal på verksted i januar 2005. Etter
verkstedsoppholdet skal skipet på reiselivsmesse i Oslo.

I
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KYST-LINK
Kystlink har kjøpt trailerferja «Stena Envoy». Hun ankom fredag
14. mai til Langesund. Nå er navnet «Envoy», NOR-registert.
Etter kort opphold i Langesund fortsatte hun til Herøya med retur
søndag 16. mai om kvelden. Hun gikk første tur fra Langesund
fredag 21. mai.
«Boa Vista» lå en stund opplagt i Sandefjord. Hun er nå utleid
og seiler i Iran. «Boa Transporter» er leid ut til et gresk rederi.
COLOR LINE
Color Line har bestilt ny cruiseferge hos Kværner Masa Yards
Inc. i Finland for ruten Oslo - Kiel. Det nye skipet blir på
73.500 brt. og skal i rute i 10. desember 2004. Det bygges nå
ny terminal i Oslo
«Skagen» var ekstranløp i Oslo torsdag 22. juli. Hun kom fra
Kiel. Årsaken til ekstraturen var overflod av camping-vogner i
Kiel og manglende kapasiet på to vanlige i Kiel-ruta.
FJORD - LINE
Fjord Line har solgt «Lygra» til et norsk rederi. Hun får ny hjem
mehavn i Oslo er alt Fjord Line vil opplyse. Det er grunn til og
tro at det er Goliat Shipping AS i Oslo som er kjøper.
«Lygra» fortsetter i ruten Egersund - Hanstholm. Ny eier
overtar skipet i månedsskiftet september/oktober.

BASTØ - FOSEN AS
Leieferja «Sogn» fortsetter foreløpig mellom Moss-Horten.
«Bastø III» er forsinket. Hun blir ikke klar før i månedsskiftet
februar-mars 2005. Det første stålet til fergen ble skåret 15. de
sember 2003. Leveringsdato i Polen er satt til 15. februar 2005.
Fredag 16. juli ble «Bastø III» sjøsatt ved Remontowa i Gdansk,
Polen.
Tirsdag 31. august og onsdag 1.september var «Bastø I» på
verksted hos Horten Skipsreperasjon. Hun lå kun ved kai. Dette
medførte kun to ferjer i rute.
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
KFBS har bestilt ny ferje hos Aas Mek. Verksted på Vestnes.
Ferja blir 44 meter og skal være klar i april 2005.
FLEKKEFJORD DAM PSKIPSSELSKA P
”Hidrasund II» har i sommer vikariert på Festøy — Hundeid
vik.
L. RØDNE & SØNNER, STAVANGER
Den nye ambulansebåten skal være klar 30. september 2004.
Dette er båt nummer fire som Rødne bygger i karbon. Alle båtene
bygges hos Brødrene Aa i Hyen.
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STAVANGERSKE AS
I forbindelse med at Stavangerske AS vant anbudet om hurtig
båttrafikken på Byøyene og Hommersåk, har selskapet bestilt
ny hurtigbåt hos Brødrene Aa. Den blir lik Rødnes «Rygerkatt».
Levering er satt til mai 2005.
Stavangerske skal overta rutene 1. januar 2003 etter L. Rødne
& Sønner AS som i dag utfører rutene. Selskapet har frist til
1 .juni 2005 mht. bygging av nye båter. I tillegg til ny katamaran
har selskapet også bestilt ny hurtigbåt av typen Scirocco hos GS
Marine. Også denne skal ha plass til 50 passasjeren
Torsdag 29. juli gikk «Tedno» for «Fjordbris» og fredag 30. juli
gikk «Tjelden» for «Fjordbris» som hadde gearproblem og låg
på verksted.
Torsdag 22. juli ved 09.30-tiden rente «Hjelmeland» i kaien
på Nesvik. Ferja måtte taes ut av rute for reparasjon. «Sand» ble
satt inn som avløser først ved 14.00-tiden samme dag. I mel
lomtiden av ferjesambandet Hjelmeland, Nesvik, Ombo innstilt.
Torsdagen ved 21.00-tiden kom «Foldøy» og hjalp til. Det var
også ekstra hjelpeferje «Sølyst» til Ombo. Fredag var «Hjelme
land» i rute igjen.
Reserveferja «Frafjord» på sambandet Ropeid - Sand var fre
dag 23. juli ute av drift mellom kl. 09.30 og 13.00 pga. brente
el. kontakter på styremaskinen. Teknisk spesialist ble sendt med
hurtigbåt fra Stavanger til Sand hvor han ankom ca. 12.00 for
å rette feilen.
Søndag 22.august kl. 13.20 avgikk «Sand» til Rubbestadneset
for verkstedsopphold hos Wartsila. Da dette var gjennomført
kom ferja i retur til Stavanger.
På grunn av nødvendig reparasjon av ferjestøa i Skudeneshavn ble
de siste avgangene til og fra Skudeneshavn stengt for biltrafikk
fredagene 18. og 25. juni. Likeledes var fergeleiet stengt 20. og
21. august avgangene etter kl 1645 og neste morgen. Sambandet
var på disse turene kun åpent for passasjertrafikk.
HSD SJØ AS
Natt til søndag 11 .juli var «Tjelden» ute på en spesiell tur. Ca.kl.
01.00 avgikk båten fra Bergen med 70 engelske hurtigrutepas
sasjerer som ikke hadde nådd fram i tide lørdag 10. til nordg.
«Midnatsol». «Tjelden» seilte direkte til Måløy hvor hun anløp
kl. 04.45 og passasjerene gikk over i «Midnatsol».
Søndag 13.juni om kvelden forlot «Beinveien» Kleppestø og
gikk sør til Oma slipp på Stord. Her ble båten malt opp igjen i
samme farger som før, men det ble påklistret et lite HSD-merke
akter på begge skutesidene. Hun var tilbake onsdag Ib.juni.
«Tedno» gikk som avløserbåt.
Torsdag 22. juli ble vraket av «Sleipner» slept på lekter fra Høy
landsbygd kl. 11.30 til Hanøytangen for opphogging. Slepet var
fremme på Askøy utpå ettermiddagen. Det var 26. november
1999 at «Sleipner» gikk på grunn ved Store Bloksen utenfor
Ryvarden fyr og sank.
Fergen «Odda» seilte fra Bergen onsdag Ib.juni på ettermiddagen
direkte til Nordland for utleie til OVDS på Bognes - Skarber
get. Hun avsluttet rutefarten der nord 15.august og kom sørover
igjen. Ferja var inne til sertifikatfornyelse hos Wartsila på Rub
bestadneset da ho kom sør igjen og ble satt i rute igjen i slutten
av august. «Melderskin» gikk som avløsning på Skjersholmane
— Ranavik — Sunde.

Fredag 11 .juni var «Vikingen» i Austefjorden og malte bildekk
og foretok vanlig sommerpuss. «Melderskin» var avløser i Auste
vollsambandet. «Vikingen» var tilbake i rute søndag 13. juni og
mandag l4.juni ble «Melderskin» observert liggende i ro ved
Skjersholmane ferjekai på Stord.
«Skånevik» kom til Munkebryggen i Vågen, Bergen mandag 21.
juni. Torsdag 24. juni utpå kvelden gikk ferja nordover til Tromsø
og ankom søndag 27. juni om kvelden. Hun la til ved Tromsø
Skipsverft som monterte kjettingsakser mandag 28. juni. Gilde
så i rute Hansnes — Stakkvik — Karlsøy til 15. august. Ute av drift
torsdag 5. august pga. problemet med propellvingene på ene
propellen og var på Skjervøy for slipping denne dagen.
«Skånevik» ble observert av nordg. «Nordkyn» som passerte
henne kl. 20.20 17. august 20 minutt nord av Vikingen ved
Polarsirkelen. «Skånevik» kom tilbake til Bergen 19. august om
kvelden og ble fortøyd ved Munkebryggen.
Sakserfra www.stp-norway.com:
«SKÅNEVIK» - NY FERJE IVETERANBÅTFLÅTEN
M/F «Skånevik» vert no mandag 21.6 seld til ein stiftelse som skal ta
vare på henne som veteranskip. Båten vil få status som verneverdig skip.
«Skånevik» er ei særs interessant ferje, og er den siste turistferja av den
berømte serien med ferjer berekna for turistruter. Dei andre var «Vikin
gen», «Bjørnefjord», «Kinsarvik», «Odda» og «Sveio». «Skånevik» er idag
nærast uendra sidan leveringa i 1967, og er i bra stand til tross for fleire
år i opplag. Ferja vil vere glimrande til turbåt, med gode salongar og
store uteareal, både på bildekk og promenadedekk. Me skal vere svært
glade for at «Skånevik» vert tatt vare på! Det er ei sjeldan fin ferje når
ein tenkjer på design.

HSD / FLAGGRUTEN
Lørdag 14.august var «Vingtor» tur rundt Osterøy med nye
utenlandsstudenter ved UIB. Avg. Bergen ca.kl. 14.50 med
retur ca. 17.40.
Mandag 6. september var «Vingtor» på Skjøndal hele dagen
for div. arbeid. Tilbake i rute 7.9 kl. 07.55 fra Bergen.
Tirsdag 7. september var «Draupner» på verksted hos Skjøndals
Slip hele dagen for og skifte et par topper på MTU-motorene
sine. Tilbake i rute igjen 8.9 kl. 0755 fra Bergen.
HSD / SNØGGBÅTAR
Torsdag 12. august om ettermiddagen / kvelden var «Tjelden»
ute på charteroppdrag. Fredag 13. august og lørdag 14. august
var båten tur rundt Osterøy med nye utenlandsstudenter ved
Universitetet i Bergen. Søndag 15. august var båten også ute på
charter-oppdrag.
HSD har slitt litt med «Baronessa» i det siste. Ho kom i rute
fredag 20. august kl. 13.25 til Bergen fra Leirvik og gikk deret
ter til Skjøndal for div. arbeid. Også helga etterpå var ho på
Skjøndal.
OSTERØY FERJESELSKAP AS (OFS)
TFDS er driftsansvarlig.
1. mai ble «Sand» sett i rute. Denne ferja gjekk ruta ut fredag
18. juni. Lørdag 19. juni ca.kl. 05.40 forlot «Sand» Osterøy og
seilte sørover til Stavanger.
Nyferja «Ole Bull» ankom Valestrandsfossen for første gang
lørdag 12. juni kl. 19.00 Det ble foretatt dåp samme kveld.
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Lørdag kveld: Nordgående hurtigrute «Kong Harald» gjekk frå
Bergen kl. 20.00 og nord fjorden til Valestrandsfossen for et
kort stopp og deretter tilbake under Nordhordlandsbrua og ut
Herdlefjorden og nordover.
«Ole Bull» vart sett i rute frå morgonen av lørdag 19.juni.

FJORD 1 FSF
FYLKESBAATANE I SOGN OG FJORDANE
Søndag 20. juni i 15-00-tiden rente «Selje» i kaien på Anda. Ferja
ble tatt ut av drift og sambandet ble stengt. Omkjøring via Stryn.
«Selje» gikk til Måløy på verksted.
Fra morgenen av mandag 21. juni var «Svanøy» på plass på
Anda - Lote. Dette medførte at «Gloppen» seilte aleine på Lavik
— Oppedal.
Fredag 25. juni ble «Aurland» satt inn som B-ferje på Lavik
- Oppedal. Det medførte vinterrute-seilinger i Balestrand-sekto
ren med «Sunnfjord» og «Gulen”. Dette ble gjort noen dager.
Lørdag 3. juli kl. 24.00 var «Selje» tilbake på Anda - Lote og
«Svanøy» gikk i retur til Lavik - Oppedal slik at søndag morgen
var alt ved det normale på Sognefjorden.
Tirsdag 8. juni brøt «Fjordtroll» av ruta i Rysjedalsvika om kvel
den og kom i retur igjen til Bergen kl. 20.40. Hun ble tatt ut av
rute pga. elektronikk-feil på manøver-systemet. Båten låg i ro ved
Strandkaien noen dager og var i rute igjen fredag 1 l.juni.
Også i år sette FSF opp ekstrabåt Bergen - Kinn 19. juni t/r.
«Fjordprins» hadde avg. Bergen Id. 08.30 og retur kl. 19.00
I forbindelse med åpning av vindkraftverk på Utsira torsdag
1 .juli ble «Solundir» leid inn for å frakte inviterte gjester. For og
utføre eget ruteprogram leide FSF inn «Tjelden» fra HSD for en
tur Bergen 16.30 — R.vika — Bergen 21.00.
«Kommandøren» ankom Bergen tirsdag 10. august kl. 11.40 fra
Nordfjord. Båten ble tatt ut av rute pga. trøbbel med stb vannjet
og sendt på verksted hos Skjøndals Slip.
«Tjelden» ble innleid fra HSD og utførte rute tirsdag lO.aug.
Id. 16.30 fra Bergen til Sogndal. Onsdag 11 .august gikk «Tjelden»
i Sogneruta til/fra Bergen.
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Torsdag 12.august seilte fartøyene slik:
«SOLUNDIR» Bergen avg 0800 Flåm-rute snudde i R.vika
Bergen ank 1215 Nordfjord. Bergen avg 1630 Nordfjord
«FJORDPRINS» Selje-R.vika - Flåm og Flåm - R.vika og R.vika
- Sogndal
«FJORDTROLL» Nordfjord 0800/2040 vanlig rute.
«TJELDEN» ankom fra Sogn 12.05 Avgikk 16.30 fra Bergen til
R.vika og snudde og retur til Bergen kl. 21.05 (Flåm)
Torsdag 12. august kom «Lauparen» til Bergen direkte fra Ålesund
om kvelden etter kl. 20.00. Fredag 13. august starta «Lauparen»
opp som avløserbåt i dagruta på Flåm. «Solundir» fortsatte som
avløser på Nordfjord-ruta. «Lauparen» fullførte siste tur i dagruta
på Flåm onsdag 18.august.
Torsdag 19. august avgikk «Lauparen» kl. 07.30 fra Strandkai
terminalen og direkte til Ålesund; fremme kl. 15.20.
Torsdag 19. august var «Kommandøren» tilbake i rute igjen et
ter og ha vært på verksted og gjennomført prøvetur om kvelden
18. på fjorden.
«Kommandøren» gikk tom fra Bergen 19.8 kl. 07.40 direkte
til Krakhella og overtok pass. fra sørg. «Solundir». «KD» gikk i
rute til Bergen og «SD» gikk tom Krakhella — Rysjedalsvika og
overtok der pass. fra «Fjordtroll» som kom fra Bergen i dagrute
til Selje. «SD» gildt så rute R.vika — Flåm — Bergen.
Søndag 15.august kom «Fjordglytt» på ekstra-tur til Bergen
ca.kl. 20.50. Båten hadde bare et kort stopp ved Strandkaitermi
nalen, satte folk i land og returnerte like før kl. 21.00 nordover
til Florø igjen. Båten gikk ekstra i forbindelse med skolestart i
Bergen.
Fredag 20. august gikk «Kommandøren» fra Bergen kl. 16.30
i vanlig Nordfjordrute. Pga. tekniske problem ble turen avbrutt
i Rysjedalsvika. Båten kom i retur til Bergen ca.kl. 21.00 og gildt
til Laksevåg Verft for utbedring. Søndag 22. august var båten
prøvetur på Byfjorden i 13.30-tiden og ble satt i rute samme dag
kl. 16.30 til Nordfjord.
Fredag 20. august måtte båtene stokkes på kvelden. «Solundir»
seilte Flåm — Rysjedalsvika — Sogndal. «Fjordprins» gikk fra Ber
gen kl. 16.30 i rute til Sogn. Avbrøt den i R.vika og overførte pass.

4,t*

Ruteselskapene på Vestlan
det har i sommer mattet
leie båterfra hverandre i
stor stil. Her seiler HSDs
Tjelden for Fylkesbaatane
på vei under Nordhordlandsbrua i august,
fotografert av Frode
Folkestad
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til «Solundir». I R.vika tok båten over pass. fra «Kommandøren»
og gikk nordover til Selje. Lørdag 21. ved ankomst Bergen byttet
«Solundir» over til Nordfjord og «Fjordprins» til Sogn.
«Fjordtroll» gikk dagrute på Flåm både lørdag 21. og søndag
22. august fordi «Solundir» måtte gå på Nordfjord.
Lørdag 4. september avgikk «Fjordprins» fra Bergen kl. 11.03 tom
direkte til Selje for Kosterdagane. Ho kom i retur til Bergen natt
til søndag 3. september mellom kl. 0200 og kl. 03.00.
«Fjordprins» var med og fraktet folk fra Selje og ut til Klosteret
på Seljeøya. Andre båter som var med var «Starcruise», «Øyglimt»
og Kloster-båten. Dette begynte ved 14.00-tiden. Fra kl. 20.00
om kvelden ble folk fraktet i retur, da var også «Kommandøren»
med. Det ble fortalt at i alt 1920 personer hadde deltatt med
stort og smått.
«Hvitskjell» fortsetter i lasteruta til Solund/Bulandet i alle fall
til november 2004. Hva som skjer videre er usikkert i skrivende
stund.
«Høydalsfjord» er solgt til Gripskyss AS i Kristiansund. Båten
har endret hjemsted til Kr.sund og går i rute mellom Grip og
Kristiansund. Hun kom til Nordmøre i uke 22.
Gamle «Gripskyss» er solgt til Oslofjorden. Hun har fatt navnet
«Fjordexpress» av Drøbak. Ny eier er Oscarsborg Fjordservice AS
i Drøbak. Formell dato for overføring var 25.mai.
FSF - TURISTFART
Sommarferjene «Gudvangen» og «Skagastøl» har gått i trafikk
Flåm — Gudvangen denne sommaren også.
«Starcruise» var innleigd i perioden 21. juni - 20. august for
ruta Flåm - Balestrand — Flåm og ruta Flåm — Gudvangen — Flåm.
Båten kom til Bergen igjen etter endt oppdrag for FSF og har gått
en del charter-turer i Bergens-området i slutten av august.
Tirsdag 13. juli vart «Fjærlandsfjord» tatt ut av turistruta Lei
kanger— Fjærland pga. ettersyn. Denne dagen gjekk «Fjordlord»
i ruta. Dette er ein liten passasjerbåt. Normal drift igjen 14.7
FSF - GODS
«Firda» og «Framnes» seiler i frysefart.
Fra 1. juli har Fjord Shipping AS i Måløy overtatt driftsansvaret
(teknisk/bemanning). Dei har etablert selskapet Fjord Reefers AS
som driftsselskap for «Firda» og «Framnes».
H-TRANS AS, SOLVORN
Ferja «Urnes» som går mellom Solvorn og Ornes i Lusterfjorden
i Sogn var på verksted fom. 23. mai tom. onsdag 26. mai for et
tersyn. I denne tida gjekk det passasjerbåt som avløysar.
BARMØYFERJA
Mandag 24.mai om kvelden fikk ei av landets minste ferjer,
«Barmen», motorhavari. Mandag 24. og deler av tirsdag 25.5
var øya uten ferjesamband. Utpå dagen tirsdag vart det sett inn
skyssbåt. «Jøa» var på Barmen og gikk avløsning noen dager mens
«Barmen» var på verksted.
«Flatøy» (ex. FSFs «Lærdal») ble onsdag 30. juni innkjøpt til
Barmøyferja AS. Hun ble slippsatt på Tromsø Skipsverft samme
dag for endelig besiktigelse. Planen er å ta vekk baugporten og
erstatte den med fall-lem. Om kvelden l.juli var ferja innom
Bodø for et kort stopp. Søndag 4. juli omlag kl. 05.00 ankom
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«Flatøy» til Brunholmkaien i Ålesund. Samme ettermiddag var
ferja framme på Barmen til stor folkefest med 70 frammøtte.
«Flatøy» ble satt i rute 5. august mellom Barmen - Barmsund.
Ferjeføreren kunne fortelle at det nå står en to år gammel Volvo
Penta hovedmotor på 400 hk i ferja. Dette er tredje motoren som
står i ferja siden ho ble bygd.
Entrepenør Ragnvald Valle, Lauvås i Lindås har kjøpt «Bar
men». Ferja ble overtatt på Barmen fredag 6. august og samme
dag gjekk karane sørover med «Barmen». Fredag 6. august ankom
ferja til Mundal Båtbyggeri i Storsandvik i Alversund. Den nye
eieren vil benytte ferja til ulike fraktoppdrag i Nordhordland og
omegn, samt blåturer.

FJORD 1 MRF
MØRE OG ROMSDAL FYLKES BÅTAR (MRF)
MRF har bestilt ny 80 pbe ferje hos Aker Aukra for levering 10.
desember 2004. Ferja skal gå på sambandet Aukra — Hollingsholm
og får navnet «Julsund». I dag går «Sykkylvsfjord» i ruta.
I forbindelse med Ormen Lange utbyggingen på Aukra ble
«Aure» fra 13. april satt inn som ferje nr. 2 mandag - fredag
mellom Aukra — Hollingsholm. «Aure» gilde fram til omlag 1.
mai da «Hareid» overtok og gikk inntil 23. august. «Hareid» gikk
ikke Aukra-Hollingsholm i perioden 11. juli-25. juli, da var det
ikke to ferjer.
MRF leigde inn «Hidrasund II» i perioden 4. juni - 19. august
og brukte ferja på sambandet Festøya - Hundeidvika.
Onsdag 7. juli ved 08.30-tiden gikk «Romsdal» på grunn like
ved ved ferjekaien på Vestnes. Thrusteren ble skadet, biler og pas
sasjerer landsatt, og den gikk deretter tom tilbake til Molde.
11. juli fikk «Glutra» problemet og måtte taes ut av rute på
Seivika - Tømmervåg. MRF måtte ta ene ferja på Halsa - Ka
nestraum og overføre til Seivika — Tømmervåg.
Fredag 16. juli i 15.30-tida rente «Aukra» inn i piren mellom
dei to ferjekaiene på Kanestraum. Avkjøringslemmen på ferja ble
så skadet at ho måtte snu og bruke den andre for og sette i land
biler og passasjeren Ferja ble tatt ut av rute kort tid for repara
sjon. Tilbake lørdag 17.
Fredag 20. august om kvelden fikk «Rauma» maskinstans og ei
ukes landligge etter at ei tann løsnet i tannhjulet i hovedmotoren.
Uhellet skjedde like etter avgang Molde. Ferja stoppet opp og
gikk til kai igjen. Ferja ble tømt og «Rauma» ble lagt til kai ved
kornsiolen på Moldegård for reparasjon.
«Veøy» ble satt inn som avløser fra søndag 22. august.

ANBUD - FERJERUTERI MØRE OG ROMSDAL
18. august ble følgende offentliggjort fra Vegdirektoratet:
MRF er tildelt anbud på Brattvåg — Dryna - Fjørtofta - Harøya
for perioden 1. juni 2006 - 31.des. 2013. MRF skal bygge to
nye 35-bilers ferger til sambandet.
HSD/Stavangerske er tildelt anbud på Volda - Folkestad for
perioden 1. juli 2005 — 31. desember 2012. HSD/Stavangerske
skal bygge ny 100-bilers ferge til sambandet.

KYSTEKSPRESSEN TRONDHEIM - KRISTIANSUND
Mandag 9. august var «Mørejarl» ute av drift pga. tekniske pro
blem. Var tilbake 10.8 kl. 11.40 fra Kristiansund. «Agdenes»
gikk avløsning.
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Fjordis gamle Fjellstrand 31.5M
båt Hjørungavaag fra 1983 brukes
nå som reserve og turistbåt under
navnet Lauparen; herfotografert av
Frode Folkestad i august.
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Mandag 6. september ca. 06.00 ankom «Mørejarl» til Skjøndals
Slip i Bergen. Hun avsluttet ruta si i Kristiansund søndag 3.9 kl.
19.20. Kort tid etterpå gikk båten direkte fra Kristiansund og
sørover til Bergen. Skal etter planen være tilbake i rute igjen fra
Trondheim 16. september kl. 16.30
FOSEN TRAFIKKLAG (FTL)
FTL har kjøpt M/F «Leka II» fra Lekaferja AS og gitt henne
navnet «Frøyaferja». Nå ved Kvernhusvika Verft på Hitra. Pla
nen er at ferja skal benyttes i øyrekka på Frøya. Formell omreg.
skjedde 08.01.04
Pga. tekniske problem ble «Fosen» tatt ut av rute onsdag 8.
september. Hun var på verksted noen dager.
INNHERREDSFERJA
«Ytterøy» gikk avløsning Flakk-Rørvik fom onsdag 8. september
og en kort periode.
EX. TORGHATTEN
Fredag 30. juli låg «Nye Fosenfjord» ved Tromsø Skipsverft.
16. august ble «Nye Fosenfjord» observert i Sandnessjøen.
Dette er en av de gamle lokalbåtene som seilte for TTS. Hun ble
overtatt 21 .juni 2002 fra lokale eiere i Brønnøysund og eies i dag
av Maximus Nord AS i Stadsbygd, Rissa.

*

OFOTENS OG VESTERAALENS D/S (OVDS)
I tidsrommet fom. 24.juni tom. 9.august seiler OVDS ekstra
hurtigbåt mellom Bodø - Svolvær.
Fra Bodø:

Tirsdager kl. 07.30 til Svolvær kl. 10.00
Torsdager Id. 10.30 til svolvær kl. 12.50
Fra Svolvær: Tirsdager ogTorsdager kl. 15.30 til Bodø
kl. 18.00
«Tjeldøy» gikk i sommer-ruta ut til 28. august. «Alden» overtok
29. august og går hver dag i sept. Fra 1. oktober blir det kun
helgeturer i ruta, dvs. rundtur Narvik — Svolvær — Narvik fredag
og søndag.
25. august om morgenen kom «Øykongen» til Marhaug Mek.
i Svolvær. Etter slippsetting tilbake i rute neste dag.
16. august var «Virak» i dokk på Kaarbø-verkstedet. Hun
forlot Harstad 2.9
«Gildeskål» lå ved Båtservice på Stokmarknes 23. august pga.
maskintrøbbel. Videre skulle det utføres en del arbeid, bl.a. var ene
maskindørken opptært. Hun avgikk Stokmarknes fredag 3.9.
MALANGENFORBINDELSEN AS
Ferjefart mellom Brensholmen — Botnhamn ble det også i som
mer. Ferja gikk i tiden 28. mai - 22. august. «Helgøy» gikk i
denne ruta.

HELGELANDSKEAS

ØYLANDSRUTA

Pga. teknisk svikt gikk «Rana» på verksted 23.juni. «Løkta» ble
flyttet fra suppleringsrute Tjøtta - Forvik og satt inn som avløser
på Mosjøen - Hundåla. «Rana» var tilbake fra verksted i slutten
av juni.
Mandag 19.juli på ettermiddagen kom «Sigrid» til Slipen pga.
gir-lekkasje. Ferja var tilbake sent neste dag. «Løkta» overtok ruta
til «Sigrid», og «Nesna» overtok suppleringsruta Tjøtta - Forvik.

Øylandsruta mellom Skrolsvik og Harstad gikk også i sommer.
Ferja gikk i tidsrommet 7. juli - 15. august. Første tur gikk fra Har
stad 7. juli kl. 08.10 med «Karlsøy». Dette medførte at «Vengsøy»
ble satt inn på ruta Belvik - Vengsøy - Laukvik - Musvær - Risøy
- Mjølvik fra 6.juli og hun gikk der til omlag midt i august.
Onsdag 4. august om kvelden avsluttet «Karlsøy» midlertidig i
Øylandsruta og gikk til Karlsøy for avløsning pga. feil på ei ferje
der oppe. Tirsdag 10. august kl. 08.10 fra Harstad var det igjen
tur i Øylandsruta. «Karlsøy» gikk siste rute søndag 15. august.

NORDTRAFIKK AS
Bilferga «Møysalen» som trafikkerer sambandet Melbu - Fiskebøl
måtte 14.6 gå til Svolvær for å skifte propellblad. Nordtrafikk
har for anledningen leid inn «Stetind» fra OYDS i tillegg tilsu
pleringsferga «Gildeskål». «Møysalen» skulle etter planen være
tilbake fredag 17.6 morgen.

TROMS FYLKES D/S (TFDS)
TFDS har inngått avtale med Fjellstrand AS for bygging av to nye
hurtigbåten De to nye båtene skal leveres vinteren 2005.
Båt nr. 1 skal leveres 7.januar 2005 og båt nr. 2 skal leveres 25.
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februar 2003 iflg. verftet. Båtene som er av typen FlyingCat 46
settes i rute mellom Tromsø — Finnsnes — Harstad.
TFDS har bestilt ny samfunnsbåt til Kvænangen for levering
i mai 2005. Brødrene AA i FFyen skal bygge båten, en karbon
katamaran som skal fungere som ambulanse/passasjerbåt. Se
www.braa.no
Mandag 23. august ankom «Fjordkongen» til Marhaug Mek. i
Svolvær. Hun var fortsatt i Svolvær 1.9 Etter utført service på
maskineriet seilte båten nordover igjen. «Fjordkongen II» gikk
avløsning.
«Flatøy» (ex. FSF’s «Lærdal») ble onsdag 30.juni solgt til
Barmøyferja AS.
«Kjølva» (1975) er solgt til Mobil Havservice, som har gitt
henne navnet «Havservice II». Hun har fått rødt skrog.
Rundt 20. desember gikk «Goalsevarre» på sambandet Hans
nes-Stakkvika-Vannøya. Torsdag 2.9 ble hun observert i dokk
hos Kaarbøe-verkstedet i Harstad.
Mandag 14.juni kl. 1230 gikk M/F «Hålogaland» første tur
fira nye Flesnes fergeleie.
«Skånevik» fra HSD ble satt inn som avløser på sambandet
Hansnes — Stakkvik - Karlsøy fra 30/6 kl. 1600. Siste tur var
15. august.
«Salangen» ble utleid til Bjørklids for suppleringsfart på
Lyngen.
Fom. 25. juni kl. 14.00 ble «Fløytind» satt i trafikk på sam
bandet Rotsund - Havnnes - Klauvnes - Flåten.
Flåten fergeleie stenges fra 19-juli. Det blir da nye ruter på
sambandet Rotsund - Havnnes - Klauvnes.
Mandag 23. august kl. 13.40 forlot «Karlsøy» havna i Tromsø og
gikk utover til Belvika for og bytte med «Vengsøy» som kom til
Tromsø kl. 20.30 for opplag. Lørdag 21 .august ble «Karlsøy» flyt
tet til siden foran «Helgøy» som fortøyde ved Skarven. Tidligere
hadde «Helgøy» lagt på utsiden av «Karlsøy» en stund.
23. august ble «Dyrøy» observert på verksted hos Mathiesen
Mek. i Harstad. Lørdag 28. august gikk «Vengsøy» gammel rute
mellom Torget og Tromsdalen i anledning kollektivdagen.
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6. august var det Karlsøy-festival. Da gikk «Ljordkongen II»
ekstra-tur Tromsø - Karlsøy t/r.
BJØRKLIDS FERJEREDERI (BE)
Torsdag 1. juli like før kl. 21.00 rente «Jæggevarre» i ferje-lem
men på Svensby. Ferja fikk ingen skade, men overgangen mellom
ferjebrua og land ble skadet. Sambandet ble innstilt til søndag
kveld 4. juli.
Bjørklids har i sommer leid gammelferga si fra TFDS. Fom
fredag 18. juni tom. 15. august gikk «Salangen» suppleringsrute
på Lyngenfjorden.
FER - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap
Mandag 22. mars i 16.00-tiden fikk «Rognsund» motorstopp /
gearhavari i Straumen sørvest av Hammerfest. Ferja går i Akkar
fjordsambandet mellom Hammerfest og Seiland. Det var dårlig
vær da uhellet var ute, og RS «Ada Waage» fikk sleper ombord
og slepte ferja tilbake til Hammerfest. Hurtigbåten «Rypøy» ble
satt inn som avløser.
«Hasfjord» kom til Tromsø Skipsverft om kvelden søndag
6.juni. Hun avgikkTromsø lørdag?. juli. FFRhar leid «Røtinn»
fra OVDS som avløser.

Lørdag 17.juli var «Queen Mary 2» i Bergen. Hun ankom
Jekteviken ca.kl. 08.00 og avgikk kl. 18.00. «Atløy», «Granvin»
og «Bruvik» fulgte henne fra Askøybrua og inn da hun kom og
tilsvarende fra kai og utover igjen om kvelden da hun gikk.
Søndag 5. september var det søndagsutflukt fra Bergen til Mo
dalen. «Bruvik» gikk i vanlig rute 09.00 via Kleppestø ekstra og
til Mo og retur. «Midthordland» avgikk 09.00 via Valestrandsfo
ssen,Garnes, Vaksdal, Stamnes m.fl. til Mo og retur. «Oster» og
«Granvin» avgikk 09.00 og tok Osterfjorden innover til Mo.
Fra Modalen var det felles retur kl. 16.00, men «Oster» gikk
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Røst kom i mai tilbake
etter en ansiktsløftningpå
Søviknes Verft med ny inn
redning, stabilisatorer mm.
Fotografert i Bodø 17. juni
av Arne Sognnes
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Den gamle fjordbussen Olympia
bygget på Lidingö i 1952 har nå
kommet tilbake til Bergen som
charterbåt Lady Anne, foto Ole
Jakob Dingen 27. august 2004.
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kun i retur til Hosanger, Ostereidet,Tyssebotn, Bjørsvik. De
andre gikk i retur via Osterfjorden. Øvrige steder ble dekket av
veteranbussene.
Lørdag 28. august var «Atløy» på Holmeknappen i Alversund
og søndag 29. august deltok «Oster» på Holmeknappen i sam
band med Kystsogedagene / messe. Begge dagene gikk sørgående
hurtigrute bortom Holmeknappen, lørdag «Kong Harald» og
søndag «Polarlys».
Lørdag 28. august deltok «Skånevik» på Kystsogedager i Lan
gevåg.
«Bruvik» startet sesongen med søndagsturer til Modalen, 6. juni.
Båten går turen i juni, juli og august. Ellers har båten hatt mange
oppdrag i juni måned, og vært i aktivitet hver dag.
Fra mandag 14. juni tom. fredag 17. juni var «Bruvik» på tur
om formiddagene med lærlinger i forbindelse med avvikling av
fagprøver for maritime skoleeleven
«Lady Anne» er innkjøpt i slutten av april av Hjortseth Ship
ping i Bergen. Båten har de siste årene gått i turistfart i Sogn for
Robinson Cruise.
16. april ble «Ringnes» reg. solgt til Sogn i Skipsregisteret. Ny
eier er Viking Cruise Sognefjord AS i Vik. Nytt navn er «Viking
Saga».
«Glommen» ex. «Østfold» ex. «Skule» ex. «Sørøy» (1948) er solgt
til Zanzibar. Slettet i skipsreg. 28.mai. Megler for salget var Mor
ten Schei i Svelvik og Magne Risa på Sandnes.
Kjøper er Reef Shipping med kontorer i Dubai, og drives av
Mohammed & Nasir Lohdi fra Zanzibar, men bosatt flere år i
Sverige. Skipet skal brukes som skoleskip med base i Dubai. Reef
Shipping driver 7-8 lastebåter og 2 kombinerte passasjer/last, den
ene skal visstnok være ex-norsk men kjøpt fra Caribbean.
Nytt mannskap kom ombord 15. juni. I følge loslisten avgikk
«Glommen» Jørpeland 22. juni kl 1000. Først gikk turen til Lyse
kil hvor den lå i 2 uker for diverse klargjøringsarbeider, registrert
som «Glommen» av Zanzibar (Tanzania-flagg). «Glommen» an
kom Dubai 26. august. Her skal hun oppgraderes til skoleskip for
bruk på kysten av Zanzibar. Eierselskap: Island Shipping Agency
Services, Zanzibar Opereres av Reef Line som eies av Zambezi
Shipping Agency LLC, Zanzibar.

: I

Min kilde rapporterer også at «Steni» ex «Alsten» ligger til
ankers på Zanzibar med totalhavari på maskin. Slik har den lig
get i mange år.
Lørdag 8. mai ble «Gorine» ex. «Pibervigen» ex. «Hamarøy» slept
fra Kristiansand til Danmark for opphugging.
Den var bygget 1951 ved Trosvik Verksted, Brevik til Saltens
Dampskibsselskab, Bodø, som «Hamarøy» for rederiets rute Bodø
- Nord Helgeland og Bodø - Narvik med mellomsteder. Skipet
målte 399 brt, sertifisert for 250 passasjeren Hoved-maskin var
en Wichmann, 4syl. 600 BHK -11 knop. Forlenger ved Bodø
Skibsverft & mek. Verksted i 1961. Ommålt til 457brt. Fikk
nytt passasjersertifikat på 280. Fikk ny motor i 1972, nok en
Wichmann (6 ACAT) 600 BHK.
Solgt 1982 til KIS Fjord-Cruise A/S, Oslo som restaurantskip
«Pibervigen», grønt skrog. Det ble etterhvert noen eierskifter og
havnet rundt 1996 i Kristiansand.
«Langøysund», eiet av Henningsen Transport & Guiding, Long
yearbyen, gikk på grunn mandag 31. mai kl. 15.30 i Ymerbukta
ytterst i Isfjorden på Svalbard. Passasjerene ble evakuert og fraktet
til Longyearbyen med helikopter. Båten hadde bare mindre skade
og vha pumper holdt den seg stabil. Assistert tilbake til Longyear
byen av «Nordsyssel», midlertidig tettet. Avgikk natt til onsdag
2. juni for egen maskin til fastlandet for reparasjon. Per 11.juni
på veg tilbake til Svalbard.
«Polargirl» ex. «Tanahorn» (1962) er en gammel FFR-båt
som nå benyttes til turist-trafikk. Skuta avikk Tromsø 4.juni til
Svalbard hvor hun skal være i to måneder.
«Leonora» ex. «Norvakt» ex. «Mårøy» var i sommer på Stø og
gikk kvalsafari turer. Hun startet opp 12. juni. Båten ble mar
kedsført under navnet Whale Tours AS, Stø.
11. april ble gamle «Tamsøy», nå «Dolphin Explorer» observert
i Santa Cruz på Tenerife.
«Viking Polaris» ex. «Brand Polaris», «Disko» kom tilbake til
Vegsund slipp 22.9 2003 fra Grønland. Her låg båten uvirksom en
tid, noe senere flyttet til Larsnes Mek. Verksted. 31. mai ble hun
observert til kai i Hasund som ligger like i nærheten av Ulsteinvik.
Rederiet God Invest, Ulsteinvik, er senere slått konkurs.
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BNRs Oster ble i flor solgt til

f

Estland som Reet og er her
fotografert av Svein Ståleskog
i Pärnu i april i år. Bak
ligger Haglands selvlosser

ip

Michelle og laster ved.

«Helgelandsekspressen» (1985), sist som «Hidle» av Stavanger,
er nå havnet i Kroatia som «Mala Lara» av Split, Kroatia. Hun er
eid av Ugostiteljsko Turisticki Obrt Kapetan Luka.
Fra Arne Timmerling har vi mottatt følgende om Fosens gamle
Westamaran «Kongsbussen»:
De nya ägarna började med att försöka fa henne uppgraderad
och uppfylla HSC kraven. Man har lagt mycket pengar på henne.
Flera millioner. Hon har fatt dubbel botten i skroven, brandskydd
i maskin, ny eldsläckningsanläggning, nya vinduer av härdat glass,
ny hjälpemotor, ny brandklassad inredning, blästrad, nya flottar,
nya skott mellan maskinrum och gearboxarna mm. Hon skall nu
uppfylla läckstabillitetskraven och är tekniskt sett mer avancerad idag.
Tidigare ägare hade gett köparna stor kredit och har nu köpt tillbaks
fartyget. Hon skall säljas igen och priset kommer lite att bero på vad
Dn Vkommer attsäga. Dn Vi Sverige har i mitt tyckegjort ett mycket
dåligtjobb. Det har tagit oerhört lång tid attfa deras utlåtande och
veta vad de härför krav. Även om de tidigare ägarna inte hade riktig
pejlingpå vad de gick in i så borde Dn V veta vad de gör. Det har inte
riktigt kännts så. Hon ligger i Stockholm igen och ägs nu av Seayou
Rederi AB. De äger också Möksters gamla «Veslestril».

Sommerøy i perioden 13.juni - 31.juli for Arctic Voyager AS.
Seilasen blir ut til Malangsdjupet, en tur på 30 minutt fra Som
merøy.
«Aurlandsfjord II» har vært brukt til ulike oppdrag siste
året. Ho har bl.a. gått på Melkøya ved Hammerfest i personell
transport, vært avløser for OVDS i Tysfjorden, vært på Stord
i personelltransport mellom verftet og en plattform. Nylig har
båten vært i Kabelvåg og skiftet maskin. Båten eies av Svein Rune
Vindedal i Aurland.

Jan og Torleif Charter DA i Flatanger overtok «Juvikingen» i mars
2001 fra NTS. Siden den gang har båten vært brukt i charter
m.m., gått avløsning for Namsos Trafikkselskap mfl.
I forbindelse med verkstedsopphold for «Bjørnør» ved Trond
heim Verft har «Juvikingen» gått avløsning i bygderuta i Osen /
Roan. «Juvikingen» startet avløser-oppdraget mandag 30.8 om
kvelden og avsluttet fredag 3. september.
«Råsa» ble overtatt fra Helgelandske av Jan og Torleif Charter
i august 2003. Etter endt avløsningsoppdrag for Fosen Trafikklag
ankom «Råsa» til Bryggen i Bergen onsdag 23. juni kl. 19.00.
Der ble den overtatt 24. juni av Saare Finants AS som holder til
i Kuressaare som ligger på øya Saaremaa i Estland. Megler var J.
Gran & Co. AS. Den gikk videre grytidlig på morgenen 26.6.
Nytt navn på båten er «Aegna». Hun går i trafikk mellom øya
Aegna og Tallinn 3 gånger daglig. Saaremaa Shipping Company
Ltd. er driftsoperatør.
Hurtigbåten «Aurlandsfjord II» skal seile på hvalsafari utfra

Maritim Mobil AS har kjøpt «Kjølva» fra TFDS. Nye eiere
overtok ferja i juni og startet oppgradering av henne på Skjervøy.
Hun ble formelt overført fra TFDS 13. august, iflg. skipsregis
teret.

«Hjemmet» ex. «Sjona», «Årøy» (FFR) forlater Sandnessjøen
onsdag 16. juni på sin ferd til Karibien. Gunnar Sanden fra Al
versund overtok båten i august 2003.
Båten kom til Bergen om kvelden mandag 12. juli og lå ved
S.Tollbukai i Vågen. Onsdag 14. juli var det anløp i Stavanger på
morgenen og ferden gikk videre til Madeira og til sist St. Croix.
Fredag 23. juli om kvelden forlot «Hjemmet» havna på Madeira
for videre seilas til St.Croix. Turen nedover fra Norge tok litt lang
tid, men seilasen nedover hadde gått bra.
«Havservice I» ex. «Malangen», tilhørende Maritim Havneser
vice AS er fortsatt i drift med bl.a. oppdrag på Snøhvit-anlegget
ved Hammerfest.

«Nesøy» er solgt til Kihnu Veeteed O.U., Kihnu // Estland.
Hun ankom Holbergskaien i Bergen torsdag 9. september i mid
dagstid. Formell overlevering fant sted 10. september. Ferga skulle
etter planen ligge i Bergen omlag 14 dager før avgang. Samme
rederi har tidligere kjøpt «Haus» ex. «Oster» og «Radøy».
Rutebåtredaksjonen takker vår korrespondenter på kysten for
verdifulle bidrag til denne utgaven av Røkesalongen. Vi oppfor
drer flere til å sende oss bilder av rutegående skip,hurtigbåter og
ferjer, nye som eldre.

Redaksjonen avsluttet 08.09.04 FF
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Med sine I 687 bre nia
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Artic Fjord ble levert I I. juni fra Havyard
Eid til Artic Shipping AS, Førde. Baten er
bygget for en 10 ars kontrakt med Ewos
føring av fiskefor, palletert og i bulk, og
er bl a utstyrt med DP-anlegg. Foto av Ole
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minste LNG-tanker, bygget for kontrakt
med Naturgass Vest orn distribusjon av naturgass fra Sture. Fotografert i Vatlestraumen av Ole Jakob Dingen 27. august.

J

Dingen 3. august

Hollenderen Cemile på 4200 tdw, bygget
I

1 991, er i juni innkjøpt av Nisje Rederi AS,
Bergen, og har fått navnet Cemi, registrert
i Nassau, med befrak-tning gjennom Strand
Shipping, Mo i Rana. Foto Atle Krohn Johansen.
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Knut
Sætre & Sønner,
H Nordhordland,
er av de Austrheim
få gamle frak-i
terederier som henger på med moderne
skip. I mai ble Arklow Bay overtatt fra irske
Arklow Shipping og fikk navnet Frakt, St
Båten
på 218 tdw, byg-
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sjon i store og flotte

Halstensen), Bekkjarvik K.
i Austevoll, er en av
de største med sine
2677 brt og 75 meters
lengde. Fotografert i
dokk pn Kolstoneset
22. juli av Alf J Kristi-
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Hagland
Shippings
store
M/7Millennium
(8139 tdw)
bleselvlosser
i begynnelsen

I

av april flagget ut fra NIS til Panama og
fikk i den forbindelse lagt bokstaven N til
navnet.

t

'

Her er Millennium N fanget inn av Ole-Jakob Dingen for nordgaende i Bergensleden

i trmTh' ” •
Gamle
Sjodraat har vendt
til
pensjonisttilværelse
i sitt tilbake
hjemland,
her fotografert cidligere i ar av Krispen
Atkinson i Penzance ytterst i Cornwall pa
Englands sørvestspiss.

Båten har fått til-

bake sitt døpenavn Norfolk County som den
fikk ved levering fra Cochrane & Sons Ltd,
Selby, i 1908. Bygget som fiskebåt - drifter
- for eier i Lowestoft, kom den i juli 1946
til Akrehamn på Karmøy.

Her ble den i

1948 bygget om til motordrift med navnet
Sjødraat. Det meste av tiden har båten gått
i fraktfart, siden 1969 hjemmehørende i
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Ifjor høst så det ut for at Neo var ferdig,
etter grunnstøtning og maskinskade.
Båten ble imidlertid kjøpt av svensker og
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reparert som Baltic Wind under Panamaflagg og med Marinway i Malmö som driftsselskap.
Båten hørte til en serie på fem søstre

IlHi

bygget på Brattvåg og Fiskerstrand i 1970/
71 med tonnasje like under 200 brt og med
dødvekt på 540 tonn. Neo ble levert fra Fiskerstrand i mai 1970 til Mons Strandheim,
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Torsteinsvik ved Bergen, og kom senere
til Georg Rønneberg i Moss og til Morten
Seines i Bodø, i 1994 gikk den til Danmark
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som Dan Carrier og henger fremdeles med, i
en alder pa 34 ar. Fotografert av Bent Mikkelsen 7. august i Horsens for inngaende fra
Szczecin.

- v’ll

j

HIÉHbI

tli j,

«f1

'l31 « 1 o i Ifc 1äl«t5r51«i« r ! «! a! «i «1 HJaT mm
\nt i j ti g*w t»i jihiwiht t g i m i 1 1 h i«t «

f

I
i

iH

SKIPET NR. 3 - 2004

52

A

m

A

Gamle Helgeland svinger inn på havna i Sandnessjøen etter en av mange
turer på Helgelandskysten denne sommeren. Bildet er tatt 28. august. Foto: Trond Carlsen, Alstahaug

M/s Gamle Helgelander kommet tilbake til
hjemstedet Sandnessjøen, 27 år siden den
forlot ruteområdet på Helgeland, og 50 år
siden den ble bygget på Stord Verft.
Det Helgelandske Dampskibsselskap
(HDS) slapp heldig fra 2. verdenskrig
sammenlignet med andre rederier. Selskapet mistet ikke et eneste skip i krigshandlingene. Utover mot slutten av
1940-tallet hadde HDS en svært gammel
og umoderne flåte. Det trengtes förnyelse
og utskiftning av de gamle dampskipene
med nye og moderne motorskip. Selskapet
hadde ved krigens slutt i 1945 kun et motordrevet skip, m/s Dønna fra 1931.
Utover i 1950-årene begynte utskiftningen. I 1950 forsvant d/s Haarek, i
1954 d/s Helgeland, i 1955 d/s Vefsen
og i 1958 d/s Ranen. I løpet av 12 år,
fra 1946 til 1958 kvittet HDS seg med
alle sine dampskip. Som erstatning for
dampskipene kjøpte selskapet inn nye
og tidsmessige motorskip. I 1946 kom
den første sjøbussen Tomma, i 1950 den
drektige treskuta Alsten, og i 1951 kom
den elegante sjøbussen Nesna. I 1954 gikk
HDS til anskaffelse av Helgeland, som ble
selskapets flaggskip i en årrekke.

Bygget ved Stord Verft
Helgeland ble bygget ved AS Stord Verft
i 1953-54 som byggenummer 28. Båten
ble døpt og sjøsatt 8. mars 1954, med fru
Rattsø som gudmor.
Helgeland ble overlevert HDS fra verbtet 8. juni 1954. Overleveringsturen som
startet kl. 13.00 gikk i området mellom
Stord og Bergen. Om bord var en rekke
innbudte gjester fra rederiet, verftet og
sjøfartsmyndighetene. Etter en enkel
servering om bord takket formannen i rederiets representantskap, banksjef Hagen,
for det prektige skipet, som gjorde et både
vakkert og solid inntrykk. Direktøren for
verftet, Onar Onarheim, takket rederiet
og skipets konstruktør, ingeniør Arthur
Skog, for godt samarbeid.

«Heim til Helgeland»
Etter festivitasen i Bergen satte Helge
land kursen mot nord, mot Helgeland,
det værharde distriktet der båten skulle
tjenestegjøre i23 år. Etter et par dagers
seilas kom Helgelandn\ hjemstedet Sand
nessjøen. Under överskriften «Helgeland
akseptert av sine egne», skrev Helgelands
Blad følgende om hjemkomsten: «Det var

gamle «Lofoten» som ble denførste som hilste
den nye «Helgeland» velkommen til havns i
Sandnessjøen onsdag. De møttes ved utløpet
av Sundet og førstnevntes sonore damprøst
ble besvart av sistnevntesjazzifiserte dieseldiskant.»
Mange mennesket hadde samlet seg på
kaia for åta nybåten i øyesyn. «Den nærsagt
høgtidelige taushet som rådet iförsamlingen
i det øyeblikket skipet la til, tydetpå at inn
trykket var meget gunstig og at detforeløpig
ikke var grunn til kritiske bemerkninger av
nevneverdig betydning». Da båten hadde

Dimensjoner og fakta
(ved levering)
Lengde: 38,82 m.
Bredde: 7,16 m.
Dyptgående: 3,80 m.
Tonnasje: 286 BRT (bruttotonn)
Motor: MAN diesel, 4-T, 8 sylindere,
505 hk.
Fart: 12 knop.
Kjenningsbokstaver: LGPW.
Passasjerantali: 135
Kontraktspris: 1,7 mill. kroner.
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klappet til kai fikk de frammøtte komme
om bord. «Særlig oppkvikkende var det å se
salongen, som er både rommelig, hensikts
messig og med tiltalende utstyr».
Etter å ha blitt beundret i noen dager ble
Helgeland satt inn i lokalrutefarten, med
Træna-ruten som hovedarbeidsfelt.
Få ulykker
Helgeland var ikke utsatt for noen store
ulykker eller havarier i de 22 årene den
trafikkerte i rutene omkring på Helge
land. Som nevnt trafikkerte båten mest
Træna-ruten, men den var også ofte å
se inne i fjordene, både i Mo i Rana og
Mosjøen. 12. mai 1959 drev Helgeland
opp på en grunne i Lurøysundet. Båten
ble stående fast, men heldigvis ble det ikke
påvist nevneverdige skader på skroget. Yed
neste høyvann ble den trukket av grunnen
av Nesna. 28. oktober 1965 grunnstøtte
båten ved Selvær. Skadene var forholdsvis
store, og den fikk et langt verkstedsopp
hold. Blant annet ble ballasttankene i
forskipet skiftet ut med nye.
Populær båt
Helgelandvax en populær båt på Helgeland
i de årene den trafikkerte her. På 1950-tal
let og på begynnelsen av 1960-tallet måtte
man reise med båt dersom man skulle en
tur til Mo i Rana eller Mosjøen.
Geir Pedersen, nå journalist i Rana
Blad, husker Helgeland godt. På femti
tallet var en av fritidssyslene for gutter fra
Toraneset å dra ned påToraneskaia for å se
på «lokalen» når den kom inn til Mo med
øyværinger, fisk og annet gods. Etter at
Helgeland hadde fortøyd, ble landgangen
lagt ut og «kasjettluene» steg i land med
byveska godt under armen. Enkelte hadde
med slunkne ryggsekker som var den tidas
handleposer. Mange hadde «emigrert» til
Mo fra øydistriktene for å begynne et nytt
liv som jernverks-arbeidere.
Etter at øyværingene hadde forlatt
Helgeland og begitt seg på vei mot Mo
sentrum for å handle, ble båten losset.
Ut på ettermiddagen var det dags for å
sette kursen mot øydistriktene igjen, og
båten ankom Sandnessjøen ut på natta
etter utallige anløp av småplasser langs
Ranfjorden.
Siste reis
«Det er en skandale», brølte en turist på
ferie på Helgeland i 1975. «- å sende denne
gamle båten ut til Lurøy med plass til bare
to-tre biler». Fra midt på 1970-tallet gjorde

8Hf/SSr '--A
Rett etter tilbakekomsten til Sandnessjøen ble båten slipsatt. Det gikk ikke lengeførförvandlingen
var total. Foto: Trond Carlsen, Alstahaug

hurtigbåtene sitt inntog på kysten. Folk
kunne nå reise dobbelt så raskt med båt
enn før. Dessuten ble veinettet og fergeforbindelser sterkt utbygd, både på innlandet
og ute ved kysten. Det var ikke behov for
båter som Helgelandmer, man måtte følge
med i utviklinga. Båtruter kunne ikke lenger drives på rein nostalgi.
Helgeland ble heldigvis ikke solgt til
utlandet. I mai 1977 ble båten solgt til
et partsrederi ved Bjørn Harald Rostad i
Harstad. Båten fikk nytt navn, Lofothav,
og den ble ombygget til bruksvaktfartøy.

Det ble startet en lokal redningsak
sjon med pengeinnsamling. Kommuner,
organisasjoner og privatpersoner skaffet
til veie et betydelig beløp. Samtidig klarte
selskapet med Thore Kibsgaard i spissen å
få prisen ned til 1,8 millioner kroner. I be
gynnelsen av mai iår gav kommunestyret i
Alstahaug selskapet en kommunal garanti
for et lån på 300 000 kroner. Salget gikk
dermed i orden, og selskapet klarte å sikre
seg båten til en pris som bare var 100 000
kroner høyere enn den Helgelandske be
talte i 1954.
Lofothav ankom Sandnessjøen torsdag
13. mai kl. 07.00, 26 år siden den forlot

Ny tilværelse
I 1979 skiftet båten hovedmotor. Den
gamle MAN-en fra 1953 ble pensjonert
og skiftet ut med en Caterpillar med hele
1000 hk., og farten økte til 14 knop. Sommeren 1998 ble Lofothav oppgradert til
kystvaktskip og fikk merket KV24 i tillegg
tilnavnet. Skipet fikle blant annet montert
baugpropell, en investering på over en million kroner. Arbeidsområdet ble imidlertid
det samme som før, å følge fiskebåtene på
fiskefeltene og å utføre nødvendig kontroll
av fiskeredskaper og fangst.

hjemstedet, og 50 år siden den ble sjøsatt
på Stord. Båten ble øyeblikkelig slipsatt,
og gradvis fikk den sine gamle farger til
bake, blant annet Helgelandskes gamle
skorsteinsmerke.

Lagt utfor salg
Sommeren 2003 var Lofothavs tid som
kystvaktskip forbi, og i august ble båten
lagt ut for salg. Noen ildsjeler i Sandnes
sjøen startet et selskap med hovedoppgave
å prøve å få båten tilbake til Sandnessjøen.
Prislappen i 2003 var ca. 3,3 millioner
kroner.

Gamle Helgeland ble satt i trafikk i juli
og den populære båten har gjennomført
mange turer i den helgelandske skjær-gård
denne sommeren. 50-årsfeiringen ble lagt
til Træna, øya som hadde flest besøk av
båten mens den gikk i ordinær rutetrafikk
som Helgelandskes flaggskip.
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