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Westfal-Larsen & Co AS - del II

Bark Oaklands - siste
seiler på Grimstad havn

W-L & Co.

LØSSALG KR 90,-

Togo - Svalbard

NR 3 - 2005 - 31. ARGANG

' **

Norsk Skipsfartshistorisk
Selskap
Stiftet 1973
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon
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Det eventyrlige har skjedd: Dampskipet Stord er brakt
tilbake i live etter den katastrofale brannen i 1988.
Foto 7. august 2005 av Harald Sætre.

Lokalavdelinger
NSS-Øsdandet

Formann Harald Bjørkli
tlf 69 83 79 79/913 44 739
email: hbjork@online.no
Avdelingen arrangerer to møter hvert halvår.
NSS-Haugarland
Formann Stein Erik Dagsland
Tel 52 73 62 50
stein_erik@c2i.net
Avdelingen har regelmessige møter hver
1. tirsdag i måneden kl 1900,
unntatt i tiden juni-august
Sted: Stiftelsen Haugesjøen,
Kortanes i Haugesund.
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Norges Fiskerimuseum, Bontelabo
Nordvest Skipshistorisk Selskap, Ålesund
Formann Svein Blindheim
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hvor ikke annet er nevnt
NSS-Nordmøre
Formann Einar Sæter
Tel 71 67 48 87/408 45 855
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Møte den 2. torsdag i hver måned kl. 19.00
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Sydende liv rundt Vågen under Nordsteam. Foto Dag Bakka Jr

www.skipet.no
Nordsteam
2005
Bergen varlangt
en
begivenhet
av betydning
utenfor fartøyvernmiljøet. Disse dagene i august kunne en i Vågen oppleve mer enn 40 veteranfartøy på
en gang, omgitt av gamle kjøretøyer,
motorer og andre tidskoloritter fra
50-tallet. Kort sagt en samlet manifestering av den frivillige innsats for å
ta vare på «tekniske kulturminner».
Det viktigste er likevel at slike
samlingen appellerer til svært mange.
Titusener av mennesket i alle aldre
myldret langs kaiene, gikk ombord
i fartøyene, tok del i turer og arrangement eller bare som tilskuere.
Selvfølgelig fordi det for mange av
oss er et møte med vår egen fortid
og barndomsopplevelser, med en tid
som ellers forlengst er borte. Om
det er lukten av dampmaskin når en
stikker hodet inn i maskinrommet på
Børøysund eller Oster, motorslagene
fra oppfyringsmotoren til Idsal, eller

opplevelsen
av kystruteskip
i Rogaland eller
Gamle Salten;ombord
det er
sporene av et tapt tidsbilde,
Nordsteam forteller at fartøyvern
er viktig i mange henseender. Det er
viktig som teknisk dokumentasjon, et
område for kunnskap og teknikken
som ellers er i ferd med å bli glemt,
samlingssteder hvor fag og yrkeskul
tur holdes levende. Men fremfor alt
som en dør inn i historien, som et
glimt av hvordan livet egentlig artet
seg for 50 år siden. Se ellers på side
60.
Nordsteam må være en veldig
oppmuntring for alle dem som bruker fritid og entusiasme på gamle far
tøyer. Det minner oss om at det vi
holder på, med er viktige kulturopp
gåver.

Föreningens
hjemmeside
no er med Terje
Moen somwww.skipet.
webmaster
gradvis bygget ut.
På sikt kan hjemmesiden bli et verdifullt
og nyttig supplement til SKIPET, men vi har
hatt begrensede ressursen å sette inn.
Derfor er det positivt av Per Alsaker og
Arne Tandberg er i ferd med å oppdatere
og legge ut rederihistorier vi tidligere har
hatt i bladet.
Likeledes er selve katalogen for Jens
sensamlingen lagt ut, med anvisningen om
hvordan en kan bestille bilder derfrå.
Noe av det viktigste er informasjon
om møtepogram, datoer osv for lokalav
delingene. Her skorter det likevel noe på
avdelingens egen bruk av hjemmesiden.
Likeledes er det et internt forum som
er åpent for alle medlemmer.
For generelle nyheter og diskusjonen hen
viser vi til de to etablerte fora:
www.stp-norway.no

Dag Bakka Jr

www.skipsfarts-forum.net
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nye Eidsvaag Orion ble satt inn
i|

på 2511 tdw og 81.7 meters lengde,
men som til sin nye anvendelse har fått
kuttet av 30 meter av lengden. Den er
bygget i 1993 på Biljsma i Nederland som
Cito og ble kjøpt av Eidvaag AS, Dyrvik/
Trondheim vår. Nå er den utstyrt både

'
~
gtiåråT
•, "

--

LJ i förfarten på ettersommeren representerer et moderne kystlasteskip,
men også et fenomen mange har pekt på
i årevis: At det ikke lenger bygges nye,

med gravemaskin og rned uatomatisk
losseanlegg for pellets. Fotografert 26.
august av Ole-Jakob Dingen.
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Baltic Betina, her
V»** fotografert av Bent Mikkelsen, er i
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sommer satt inn i Nor Lines seilinger på
Finland. Det eies av Nygård Shipping AS,
Sirevåg, med Nor Lines som medeier,
men går som så mange andre under
fremmed flagg (Malta).
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av Heinrich Brand Schiffswerft i Tysk-
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land, og begyne sin karriere som Sandra.
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Sandra M og Arnarfell, og seilte på 90-tallet for NCL som Andra. Na er den kjopt
fra en tysk hjelpeorganisasjon hvor den
lød navnet Cap Anamur.

rrer til sjeldenhetene, så dette bildet fra
www.riverside.freeuk.co må vi ta med.
fr|argefotos av de gamle trelastbåtene høDet viser Vardal av Haugesund for utgår*
- . 4ende fra engelsk havn tidlig på 60-tallet, et
'I '
jm» \
,
velholdt skip på vel 40 år.
*'
D/S Vardal, 2400 tdw, var bygget i 1921
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Detseilinger
nye skipet
beregnet forogvinteri Hurtigruten
sommerseilas på Grønland ble kontrahert av
OVDS i september. Skipet skal bygges
ved italienske Fincantieri og leveres 15.
april 2007. Det blir på I10 meters lengde
og får 140 lugarer av høy standard med
tilsammen 348 køyer. Byggesummen
blir EUR 68 millioner, tilsvarende 530
millioner kroner.

|""ger og Bruvik, ved Karskar mellom
Dalarö og Hässelmara pa Ornö, sørøst
for Stockholm. Fergen eies nå av Ornö
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skip med stor kapasitet og god standard”
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Detvrak
tynnes
ut om
av gamle
somkysten.
ligger Men
som
rundt
i vikerfraktefartøyer
og havner langs
noen finnes fortsatt.
Til venstre ligger gamle Fellesfrakt på Hestnes på Hitra,
bygget som Farmanden I på Akers i 1913. Dewn ble kon
demnert i 1987 og må ligget slik i rundt 20 år.
Under til venstre ser vi restene av Nerma fra 1942 (ex
Wc / 0) ved Horsfjordøya i Bindalen, slik den har ligget siden
havari i 1980. Foto Geir Ole Søreng.
Under ligger vraket av et større trefartøy i Morfjord i
Lofoten, fotografert i sommer av Geir Svendsen. Hvilken
bår kan det være?
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Kristiansund
Påbegynt
föreningens
har Sverre
Mo
å byggehjemmeside
opp en samling
av norske
rederiflagg og skorsteinsmerker.
Sverre har arbeidet med dette emnet i
mange år og har i primært konsentrert seg
om bergensrederier. Derfor er samlingen
foreløbig sterkest på Bergen og noe tynnere
for andre byer.
Sverre ønsker å samarbeide med andre
som er interessert i rederiflagg og skorsteins
merker om å gjøre samlingen så komplett
som mulig.
Han vil sette pris på innspill fra medlem
mer med materiale på fiere rederier, både
utgåtte og aktive.
Han er også interessert i korreksjoner
og tilføyelser.
Ta gjerne kontakt på
flagg@skipet.no
eller per post til
SVERE MO
Bønesskogen 79, 5152 BØNES

Backers rederier 1935-1972
- Hafdan Backer AS
1935 - AS Nordhavet
1953 - Backers Rederi AS

oD

Flakke, Ole T.

Øverland, Th.
- Th. Överland AS

mm
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Fra Alf Terje Sande,
4070 Randaberg.
TERRY (Slepebåt/LMHF/58 brt/1964)
Sett i Tananger 8. juni 2005. Båten så ut
til å være under oppussing og navnet på
skroget var overmalt.
TORBAS JR (Ringnotsnurper/LAXZ/
918 brt/1941/1968/1983/1997/ex Tor

f

§

,

bas-04, Hundvåkøy 7—02, Hundvåkøy—01,
Flømann-99, Hareidingen-7 1, R 7-68,
Busen 6—60, Star I—55, Kos25—48, 7zW
—46 /F-12-M) Sett under nedrigging ved
Fornæs Aps i Grenaa 6. Juli 2005.
STELLA POLARIS (Svensk ringnot
snurper/SKBO/418 brt/1966 /ex Adenia
—02, ex. norsk Torbas Jr- 99, Torbas— 97,
Brødrene Nilsen -98, Skarodd -83, Artus
—71) Sett i Grenaa mens den var i ferd med
å losse fisk 6. juli 2005.
FRISTAD (Fiskefartøy /LM3452/18
brt. /1964/ V-36-L) Sett i Grenaa 6. juli
2005.
SHEIK (Fiskefartøy/LLSO/60 brt /1985
/ex Britta-Maria — 01, Lasiry — 00, Sine
— 00, June Sjoerd - 96 /VA-55-S) Sett i
Hanstholm 14. juli 2005. Rett aktenfor
lå «gamle» Sheik.
Fra Kjell B. Sønstabø,
4070 Randaberg.
STORHOLMEN (ex Brusøynes, Storholmen. Nybo. Nybonia) LMVM /b. 1938
ved Hagens Båtbyggeri, Hjelset omb. og
forlenget 1948, 66,4 fot). Den ble sett
fremdeles som en «klassisk» Mørekutter
med bro og teakstyrehus på reden ved
Riksvegen like øst for Lillesand 7. juli
2005 i heller dårlig forfatning. I følge
skipsmatrikkelen 2/05 solgt innen Tromsø
og gitt fiskerinummer T-708-T (Se kjøp
og salg i Skipet nr. 2/05) Fartøyet gilde
ut som fiskefartøy ca. 1975. Har siden
hørt hjemme i Oslo, vært brønnfartøy
fra Holmedal og hørt til i Odda. Deretter
hørt til i Oslo igjen , så i Kristiansund N.
I 2003 ble den solgt til Grimstad og har
trolig vært lokalisert der siden da, seiv om
kutteren jevnlig er blitt solgt siden.
EIDFJORD, det tidligere HSD ruteskipet
bygget 1935 som det var en artikkel om
i Bergens Tidende 27. februar 2005 og
som det menes kan befinne seg ved elva
Porto Grande like utenfor byen Siracusa på
sørøst siden av Sicilia ble også observert og
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Torbas I, en av de siste hvcalbåtene tilbake i aktivtfiske, ved huggeverfiet i Grenå 6. juli,
fotografert av AlfTerje Sande
fotografert på langt hold av undertegnede
26. juni 2005. To forsøk på å komme ut til
den måtte oppgis da stor trafikk og ingen
veier førte ut til vraket. For mer interesserte kan sikkert havnevesenet i Siracusa
bekrefte hvilket fartøy dette egentlig er.
Det ble solgt til England i desember 1973
og gitt navnet Tartan Arrow II. I 1980
skal det være solgt som Gianna Maria til
Limassol uten at det skal være observert
siden.
BARODD I (Tidligere fiske-og fraktefartøy/LFNU) Bygget 1919 i Hatlestrand i

Hardanger 43 brt. ,67 fot. Observert 5.
juli 2005 ett par kilometer sør for Notod
den på vestsiden av Heddalsvannet. Der
lå den ute fra land i for-tøyninger. Den
hørte hjemme i Langevåg på Bømlo fra
1919 til 1997. Ide siste årene der ble den
brukt som fritidsbåt. I 1997 ble den solgt
til Notodden der den i noen år ble brukt
som bobåt, men har ide senere år mer
og mer forfalt. Förmasten var nå fjernet
og rekkene malt grønne. Har ikke vært i
saltvann siden 1997.
FEIEGUTT (Tidligere fiske-og frakte-

Svenske Stella Polaris, tidligere norsk Artus fa 1966, i Grenå. Foto AlfTerje Sande

9
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Feiegutt har nå kommet til Kolbjørnsvik vedArendal,
somfotografert av Dag Bakka Jr ijuni.

fartøy /LNEB) Bygget 1948 i Tornes i
Hardanger, 49 brt., 67 fot. Dette var et
av de siste av tre sandfraktefartøy i Hordaland. Ble i juli 2004 solgt til Sørlandet.
Har trolig fremdeles den «gamle» 50 bhk.
Rubb type «K» fra 1947.
Fartøyet ble observert 9. juli 2005 i
Kolbjørnsvik på Hisøy ved Arendal. Fartøyet begynner å bli nedslitt seiv om nye
rekkestøtter nå ble montert akterut og
presenning lå over det som tidligere var
bysse i akterkant av styrehuset.
JONO, en tidligere slepebåt og «malerpram» observert på land i Dåfjorden
på Stord 5. August 2005. Noen plater i
skroget var tatt bort og det er meningen
at en Wiggo Vaage på Stord skal få den restaurert. Tidligere eier var John Simonsen
dV ft

'

sett ved Misjeholmane i Øygarden 6.
August 2005. Observasjonen ble gjort Fra
Børøysund på en tur i anledning Nord-

Fra Sigvald Monsen,
5183 Olsvik.
NUA (Tidligere fiskefartøy/LCDA) Byg
get 1950 på Lista, forlenget 1953,37 brt,
lengde 18,1 m. Observert av Sigvald med
følge havarert i en kløft på Hillesøy, en
liten øy øst for Ramsøy i Hjeltefjorden 6.
august 2005. Nua hørte hjemme i Man
dal fra 1950 - 1983 og deretter til 1987
i Yedavågen på Karmøy som fiskefartøy.
Sommeren 1987 ble den solgt som fri-

tidsfartøy til Kjerrgarden på Askøy. Senere
har den gradvis forfallt, men i 1995 hadde
fartøyet fått et løst «nytt» styrehus på lukekarmen. I 2004 ble det observert som
montert fast da det ble avbildet av Skipet' s
redaktør ved Skråmestø på Askøy.

Det var pent vær , men havaristen obser
verte en nordvestlig drift på 0,5 knop.
Skipperen kontaktet Farsund Fortøynings
selskap som sendte ut sin nyinnkjøpte
slepebåt Farøy (1954 / ex. dansk Springeren
av Svendborg) Klokken 0525 var sleper
fast og Vrangsund underveis mot Farsund.
Nærmere havnen kom Fortøynings-sel
skapets taubåt Kahn ( LGJD / 235 brt.
/ 1967/ex Argus -00, Mor —97, Coburg
- 93, AlfredLamey-70) også til assistanse.
Ved titiden om formiddagen var man vel
fortøyd ved Verven i Farsund og der ble
man liggende en ukes tid, awentende ny
regulator. Avgikk den 14. juli.
CHRISTIAN RADICH av Oslo (LJLM
/676 brt 1937) fotografert ved kai i Risør
den 2. august 2005 , etter å ha gjort rent
bord under årets Tall Ships 'Races. Fullrig
geren vant så vel første seilas fra Waterford
til Cherbourg, som seilas nummer to,
Newcastle - Fredrikstad. Da regattaen ble
avblåst om ettermiddagen den 2. august
søkte skuta inn til Risør og lå der over nat
ten. Dette for å ankomme festlighetene i
Fredrikstad til avtalt tid neste dag.

Fra Bjørn Tandberg , 4550 Farsund.
Slepebåten VRANGSUND av Brevik
(LHUD/267 brt/1972 ex Kendal — 95,
Kau Lung— 79) var den 8. juli 2005 på
reise fra Karmøy til Kragerø. Man hadde
levert en lekter på Karmøy og skulle nå til
Kragerø hvor en ny lekter skulle hentes for

Fra Einar Vik , 5411 Stord.
SNARYEIEN ( Nybygget passasjerbåt)
Sett ved Oma Slipp på Leirvik, Stord
11. Juni 2005. Båten er bygget for «nye»
Bergen-Nordhordland Rutelag og skal trafikkere ruten mellom Kleppestø på Askøy
og Sukkerhusbryggen i Bergen.
SVERDRUPSON (Fiskefartøy/LCNO

slep til Helgoland. Klokken 0230 stoppet
hovedmotoren grunnet regulatorhavari.
Fartøyet var da ca. tre n.mil av Listalandet.

/175 brt/1976/1985/1997/1998) Sett i
Dåfjorden på Stord 11. Juni 2005. Båten
er nå solgt fra Troms til Austevoll men er

Tidligerefiskefartøy Nua, som fotografert av Sigvald Monsen ved Ramsøy 6. august.
.. Sk x
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Teny i Tananger 8. juni, fotografert av
AlfTerje Sande.
Over til høyre ligger grske Psathi på Leirvik 30.
juni, som sett av Einar Vik. Gamle Bokn ser ut
til åfa en nyfremtid somferge.

registret i Midsund med reg.nr. M-92-MD
og er omdøpt til Radek.
PSATHI (Ferge/ex norsk Chain Inspector
- 03/LDIV/260 brt/1976/ex Alu-Trans
-98, Bokn-93) Sett ved kai på Leirvik 30.
juni 2003. Fergen er solgt til Hellas men
var registrert i Won San i Nord-Korea.
STRØMNES II (Dansk ringnotsnurper
/ ex Strømnes - 05) Sett i Egersund 10.
juli 2005. Båten er skiftet ut med den
tidligere norske ringnotsnurperen Senior
/ LLDT /1211 brt/2000 som nå er blitt
dansk Strømnes. Strømnes II er tatt i bytte
som delbetaling for Senior og er nå for salg.
Den «nye» Strømnes ble sett i Hirtshals 12.
Juli 2005.
KONGSTEIN (Fiskefartøy LGTS/296
brt/1968/1987/1990/1993/ex Koralbank
—93, Koral Bank -86, Sølvi Karin -85 ,
Ellen Pedersen—78/R-17-ES) Sett i Hanst
holm 10. juli 2005.
MINGE (Fiskefartøy, hjemmehørende i
Klaipeda med reg.nr. KL-773 / ex norsk
Toftøysund /LEHP 12% brt/1977/1985/
1987/1998) Sett i Skagen 12. juli 2005.
RYVAR ( Tysk seilskip , ex norsk Ryvar
/LCMR ) Sett i Flensburg 14. juli 2005.

Fra AlfJ. Kristiansen,
4275 Sævelands-vik.
MELØYPYNT ( Fiskefartøy/LK2103 /
brt/1986/1997 /1998 / ex Kamsvåg-88)
Båten ble innkjøpt til Karmøy i mai 2005

Den gamle slepebåten Jono far nytt liv i Dåfjorden ijuni, foto Kjell B Sønstabø. Men hvilken båt
er det egentligi
Slepebåten Vrangsund av Brevik liggende ved Verven i Farsund 10. juli etter havari, foto Bjørn
Tandberg.
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Over: Boringen i Haugesund 18. augustUnder: Ukjentfartøy i Blomvåg 6. august, er det Håkonshella? Begge AlfJ Kristiansen

;,4^< -'

LØNNING JUNIOR (Fiskefartøy/
LGUU/306 brt/1949/1966/1988 ex
Teigland -76, Kristine M —66, De Arend
—65). Sett ved Garpeskjærskaien i Hau
gesund 13. juli 2005 på vei til Grenaa for
opphogging. Dagen etter bunkret båten
på Storesund på Karmøy før den la ut på
sin siste tur
Ukjent slepebåt, muligens Håkonshella
/LLRT sett akterfortøyd i Blomvåg i Øy
garden 6. august 2005. Kan noen bekrefte
at det er den ?
FJORD CHAMPION (For flere detaljer
se Skipet nr. 2/05 s. 7) Overbygget som
så ut til å være under opphogging på Ha
nøytangen 7. august 2005. Da dette var
en søndag var området avstengt så det var

Av

Jjy.' -£BflßSjy^r
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Fra Svein Arve Mannes,
4275 Sævelandsvik.
SKARSTEIN (Fiskefartøy/LCGR/311
brt/1978/1983/1986/1994/1996/ex Sjø
mann — 02) Sett ved Fornæs Aps i Grenaa

.-- ~r~-1 ~

og er flere gånger sett i Yedavågen med
nytt reg. nr. R-34-K.

,'3'i ;-v.,

iklce mulig å komme inn og se hvor langt
hoggingen av skroget var kommet. Det var
heller ikke mulig å se om Eide Implacahle,
Strilmai og Poseydon som lå i dokken i mai
fortsatt eksisterte da dokken nå var tømt
for vann og det var ikke mulig å se noe av
dem fra utsiden av området.
BORINGEN (Ferge /LNNZ/67 brt/1948
/ex Stokmarknes —70, Bø — 68) Sett flere
ganger under Havnedagene i Haugesund
18-21 august 2005. Fergen som i 1981
ble solgt til Røyksund sør for Haugesund
ble i mange år brukt i forbindelse med
kaibygging og lignende. I de siste årene
har den vært lite i bruk og så etter hvert
ganske forfallen ut. For en tid siden ble
den solgt til 2 mann fra Haugesund som
skal bruke den til turbåt. De nye eierne
har i løpet av sommeren pusset opp båten
så nå ser fin ut.
SYNOVA (Husbåt/89 brt/ 1 925/ 1 955/
ex Synøva—lAi, Svanøy -72). Ankom Kil
lingøy i Haugesund 11. september 2005
som dekkslast med Solstad-rederiets Nor
mand Progress. Båten som i ca. 30 år har
lagt som husbåt i Gibraltar er ført tilbake
til byen der ble bygget av en en gruppe
entusiaster som vil føre den tilbake til slik
den var som ny. Båten ser ut til å være i
svært dårlig stand så det vil nok gå med
både mye tid og penger før den er ferdig
restaurert.

Ødegaards bergingsbåt Moskus fa 1903 erfortsatt i bruk, som observert av N-Göran Jönsson i
Ystad i sommer Den brukes nå av sportsdykkere.
.
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Gamle Steffen Andre
er nå kommet ifart
som Osfjord, fotografert i Vatlestrau
men 2. august av
Ole-Jakob Dingen.
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Under til høyre:
Loggeren Ryvar er
nå rigget opp som
seilfartøy, foto Einar
Vik
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26. august 2005. Båten er solgt til opphog
ging, men arbeidet var ikke startet.
LØNNING JR. ( For flere detaljer se Alf
J. Kristianseffis observasjoner ovenfor ble
sett ved Fornæs Aps i Grenaa 26. august
2005. Båten sto på land ved siden av flere
andre båter som Skulle hogges og styrehuset var fjernet.
Fra Sjur Lothe Fiorn , 5525 Haugesund.
PAULO DA GAMA (CSM/Lasteskip /
691 brt/1972/ex Broa-72, Spenning-90,
Joett —73). Sett på slipp i Almeda utenfor
Lisboa 22. juni 2004

I2SS3I
Otto Ersland
«DEI FINE FERJENE»
Kapabel Forlag 2005
ISBN 82-8163-009-4
120 sider, 180 bilete, kr. 275,Kan bl.a. kjøpast på www.ferjelaget.no
Ferjelager «Skånevik» tlf. 56 19 19 91
Forfattaren skildrar i denne boka sitt forhold til dei «Dei fine ferjene» gjennom sin
ståstad som reisande. Han har også besøkt
nesten alle dei gamle ferjene til HSD der
dei er i dag. Dette er ikkje boka for dei som
lurar på kor høg mastetoppen er og kor brei

I

i

fallemmen er, men den skildrar ferjene frå ein
mann sin ståstad.
Biletmaterialet er ei blanding av postkort, lånte
foto og författarens eigne foto. Boka er rikt illustrert, med ei blanding av historiske foto og
bilete frå författarens reiser for å finna skipa art
rundt om i Europa.
Boka er ikkje noko oppslagsverk, og gjer seg
heller ikkje ut for å vere der. Den er enkel og
i forma ildrar den lorlarrarens lidenskap ril
HSD sine ferjer
«Dei fine ferjene» handlar om dei ferjene til til
HSD som hadde baug kun i ein ende, den tida
som forlattaren skildrar som HSD sin gullalder i ferjefarten. Såleis er ho ei bok som ikkje
omhandlar HSD sin komplette ferjehistorie,
men eit utval av ferjer, frå «Folgefonn» bygd i
1938 til «Strandebarm» i 1972.

1

vfet-

I denne boka kjenner ein lukta av teak,
skamkokt kaffi og av rundstykket med
sveitt kvitost som har stått altfor lenge.
Boka inneheld også eindel gode historiar
fr| ferjekaien; det klassiske møtet mellom
reisande og billettøren.
Nokre få ting kan ein likevel setja fingeren
f ”” d" fd

f“
ha V°' e
°f* d<?"
Wen ftamange maru.nre boker er
°gSa
3t Cnkelte mastetoPPar er forsvunnen i redigeringa em stad.
Detu er ei bok som er skapt tor un opp
følgjet og me fåi vone forfattaren ikkje har
att Llt (ferj e)galskapen enno.
Vigg0 Nonås
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Bergen på 30-tallet, troligforsommeren 1939 Lille Lungegårdsvannet med Byparken og Westfal-Larsens kontor i Handelens & Sjøfartens Hus,
sentrum og Puddefjorden bak med BMVLaksevåg i bakgrunbne. Vi ser Stella Polaris iflytedokken og tre tankskip i opplag i Kirkebukten på Lakesvåg.
Foto Wilse

Å

i Ti

Av Dag Bakka Jr

Darederinæring
Hans Westfal-Larsen
passerte
50 i 1922,
opplevde
at enogstor
del av Bergens
tidligere
aktive
lå nede for
verdenskrisen
som
rammethan
handel
skipsfart.
Mange av
de nyesårederier
som hadde seilt opp under krigen kjempet nå med store økonomiske problemer. Og ikke bare shipping,
men hele det norske næringsliv var preget av svikt, gjeldskrise, arbeidsledighet og arbeidskonflikter.
Men selv stod rederen i Kong Oscarsgate 62 i en trygg posisjon, med solide substansverdier tross markeds
fallet og sikret med inntekter for flere år fremover. Han var dessuten sterkt inne med Bergens Privatbank,
og nøt i det hele en posisjon som byens ledende shippingmann
De neste ti årene skulle Hans WestfalLarsen oppleve rederiets videte fremgang
til ett av landets største privat-eide rederier
og samtidig selv stå frem som en av de
ledende redere som president i Norges
Rederforbund.

Fra boom til krise
Etterkrigsboomen ebbet ut sommeren
1920, og markedet falt sterkt utover bøsten og inn i 1921. I mai 1921 lå rundt

halve handelsflåten i opplag, godt hjulpet
av en omfattende sjømannsstreik. Det var
ikke bare markedet og inntektene som
sviktet; samtidig opplevde også krönen
et veldig fall, fra 15-59 mot pund sterling
i 1920 til 27.59 i 1923. Dette førte til
at rederier med förpliktelser i pund fikk
gjelden blåst opp i norske kroner (selv om
også fraktinntektene som regel var i pund).
Mye av krigstidens opparbeidede verdier
strøk med, og mange av de mest utpregede
jobbetids-rederiene bukket under.

Byens rederimiljø talte 60 rederier med
skip i internasjonal fart. Kriseårene etter
krigen skulle gi byens skipsfart en knekk
den sent skulle komme over; fra åha et of
fensivt shippingmiljø i 1914 kom Bergen
nå til å sakke etter i utvik-lingen med en
synkende andel av den norske flåten; fra
21.5 prosent i 1920 til 17 i 1940 og 12
prosent etter krigen. I dette bildet skulle
Westfal-Larsen &Co AS lenge være den
store unntagelse.
Hvordan var utgangspunktet? Vi kjen-
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ner ikke til selskapets regnskaper, men vi
kan rekonstruere hovedpunktene: Flåten
talte 8 skip ved utgangen av 1920, noe som
gjorde rederiet til byens fjerde største etter
Bergenske, Mowinckel og Olaf Ørvig:
ds
ds
ds
ds
ds
ds
ds
dt

Hardanger
Garibaldi
Hosanger
Porsanger
Samnanger
Ravnanger
Evanger
Malmanger

1750 tdw
1006
2400
7265
7265
5570
7280
10925

f- " .

'I

1905
1902
1911
1918
1918
1919
1920
1920

De to minste og eldste skipene, Hardanger
og Garibaldi, var etterhvert av marginal
betydning og ble solgt i 1992, faktisk til
Rasmus F Olsen.
Kjernen i flåten var de tre singledeck
dampskipene Ravnanger; Porsanger og
Samnanger, samt tweendeckeren Evanger.
De tre første var bygget for deepsea tramp
fart, var kullfyrte og gode for 9-10 knops
fart og ellers temmelig konvensjonelle.
Evanger var derimot mer avansert med
mellomdekk og oljefyrt maskineri, mer
egnet til stykk-godsfart. Trolig var de alle
fire godt nedbetalt.
Den store forretning som skulle sikre
rederiets fremtid kom imidlertid i stand
relativt sent, faktisk våren 1920, like før
markedet begynte å vakle Tankskipet fra
Laing gikk på sjøen i Sunderland med
navnet Malmanger, og ble sluttet for 12
måneder til Anglo-Saxon Petroleum til en
rate på 72/6 (72 shipping og 6 pence per
tdw per måned).
Dette var et gullkantet certeparti, noe
av det høyeste som ble oppnådd under
etterkrigsboomen. Skipet ble levert i
juni 1920, og en nøktern beregning viser
brutto fraktinntekt på rundt 275.000
pund for dette året. Yekslet om til norske
kroner skulle dette bli rundt 6.5 millioner
kroner, nesten like mye som byggesum
men på nesten 350.000 pund, etter 7.2
millioner kroner.
En ting er toppratene, en annen ting ei
de lange forretninger. Utpå høsten 1920,
som krisetegnene viste seg for alvor, ble
det inngått 10 års certeparti med samme
befrakter i direkte forsettelse fra juni 1921
til raten 22/6 - adskillig mer moderat, men
likevel bra.
Det var nå - mens markedet forøvrig
var i fritt fall - at rederen slo til, overtok
byggekontrakten for et damp-tankskip på
10.000 tdw ved William Hamilton & Co
i Glasgow for 325.000 pund og sluttet det

Befruktningen av damptanker Malmanger, levert i 1920, var trolig den viktigsteforretning som
noensinne ble gjort av Hans Westfal-Larsen. Foto Alex Duncan

til Anglo-Saxon for 10 år til 17/6. Alt var
på plass innen utgangen av 1920.
De neste ti årene skulle tankskipene
Malmanger og halvsøsteren Davanger,
levert i januar 1922, seile inn solide
inntekter. Malmanger må ha gitt brutto
fraktinntekter rundt 150.000 pund i året
og Davanger rundt 100.000. Davangervar
finansiert med verftskreditt på 227.500
pund, tilsvarende 70 prosent av byggesummen. Seiv om pundkursen svingte voldsomt og først fait til ro på 18-19 kroner
i slutten av 20-tallet, så gav tankskipene
meget betydelige inntekter ti år fremover.
Certepartiene var desto viktigere fordi
trampskipene trolig ikke gav stort igjen i
de vanskelige årene 1921-23.

nanvnc‘nn
'
j*
og muligheter
Det var mye som forandret seg fra jobbetidens glade dager til 20-tallets grå hverdag.
De lettjente inntekter, de unge skips- og
aksjemeglere, de utenlandske datterselskaper, de mange nystartede foretak - nesten
alt dette ble borte i løpet av 1920-23.
Tilbake stod en desimert flåte, hvor Norge
fait av fra 3. til 8. plass blant verdens
sjøfartsnasjonen Mange av forbedringene
innen arbeids-betingelser og lugarstandard
som var oppnådd under krigen ble gradvis
plukket bort for å gjenvinne konkurranseevnen. Verdens handelsflåte hadde øket
med 30 prosent siden 1914, til tross for
det store krigstap, mens verdens-handelen

fikk en knekk og først passerte 1914-nivået
midt på 20-tallet.
Etter åha solgt de to gamle Hardanger
og Garibaldi hadde rederiet igjen enda
ett småtrampskip, Hosanger på 2400 tdw
fra 1911. Dette var ikke eiet av de store
rederiselskapet, men av et partrederi hvor
rederen seiv eide 20/100 og hvor både
Thorvald Kjerland og Alex Birger Grieg
var med, sammen med Edv Riisøen,
Johan Ameln sr og jr, Halfdan Hafstad
og Georg von Erpecom. Dessuten deltok
Claus H Jervell, Oporto i Portugal, med
6/100. Kaptein Sigmund Sunde var nest
største parthaver med 15/100; han var
forøvrig kontorsjef hos Rasmus F Olsen
og fra 1921 til 1937 selvstendig reder for
dampskipene Miranda og Maurita. Årsaken til at dette partrederiet i sin tid ikke
var §att nn 1 Westfal-Larsen &Co AS
var trolig at det hadde endel part-havere
som kan ha motsatt seg en utvanning av
sine andeler.
I 1922 gikk partrederiet for Hosanger
inn ien byggekontrakt for et søsterskip fra
Bergens Mek Verksted. Dette bygge-num
mer 202 var opprinnelig bestilt i 1917 og
overtatt året etter av Henrik Østervold,
som imidlertid hadde sett seg nødt til å
kansellere i mai 1921. Skipet ble levert i
mai 1923 som Falkanger. Det hadde da
en byggesum rundt 700.000 kroner, mens
skipstypen i 1917-19 hadde vært omsatt
for 2.4 millionen
Falkangers fører C Tønder og besetning
oppnådde i februar 1925 stor anerkjen
neise, da det etter åha mistet propellen
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lyktes å rigge opp nødrigg ved hjelp av
bommer og presenninger og seile skipet
inn til Kleven. Skipet var 60 sjømil utenfor
Tyne på vei til Norge da havariet skjedde,
og brukte 6 døgn i frisk sørvestlig bris for
å ta seg opp til Lindesnes, hvor det fikle
los ombord.
Dessverre fikk Falkanger en tragisk
utgang da det i november 1928 forsvant
uten spor, med mannskap på 16. Det
hadde forlatt Barry Dock i Wales 14.
november for Algiers med kull og forliste
trolig i Biscaya.

HWSH
Det må også ha vært mot slutten av 1922
at rederiet kontraherte to moderne olje
fyrte tweendeckere på 7300 tdw fra Lit
hgows Ltd i Port Glasgow. Dette var skip
av samme type som Evanger, bygget for
deepsea trampfart, med triple-maskineri
og gode for 10.5 knops fart. Leikanger ble
levert i november 1923, fulgt av søsteren
Hardanger i april 1924. Skipene ble levert
uten noen pant-settelse, noen som tyder på
at de ble be-talt kontant. Med disse hadde
rederiet fem skip i samme størrelse, samt
den noe mindre Ravnanger.
Hans Westfal-Larsen måtte etterhvert
forholde seg til andre forretningsforbindelser. Hans gamle venn, skipsmegler
Fridtjof Sundt, døde i 1922, og det synes
som om Thor Frønsdal iTh Frønsdal &
Co tok over som den nære megler-forbindelse i oversjøisk befraktning. Trolig
var fremdeles Alex Birger Grieg en viktig
befraktningsforbindelse og fremdeles medeier i nordsjøskipene. I det hele forholdt
rederiet seg til flere meglere, etterhvert også

a
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D/S Falkanger i Kleven ifebruar 1925 med nødriggen som hadde berget det i Nordsjøen.
Bergens Sjøfartsmuseums samling

Joachim Grieg & Co, Berle & Petersen og
andre. De eksklusive bånd mellom meglere
og redere som ble så typisk for Oslo, fant
en praktisk talt ingenting av i Bergen.
Den tillit som rederiet hadde opparbeidet lokalt kom til uttrykk i 1921 da Hans
Westfal-Larsen ble innvalgt i Bergens Privatbanks direksjon. Dette forhold var vel
utslagsgivende for at rederiet i juni 1923
fikk overta disponering av to store skip fra
Henrik Østervold som banken overtok på
tvangsauksjon. Dette var dampskipene
Hujierø på 8850 tdw og Grande Gaard på
10750 tdw som nå fikle navnene Tananger
og Torvanger. Westfal-Larsen &Co AS tok
1 /100 i hvert av skipene og drev dem som
sine egne. De ble senere helt ut overtatt
av rederiet.

Hardanger og søsteren Leikanger var moderne oljefyrte dampskip, levert i 1923/24.
Sciffoto Holtorf

Som et firma med solid økonomi var
Westfal-Larsen &CoAS i stand til å
plukke opp jobbetidsforetak til rimelige priser. Et slikt selskap var De Norske
Saltverker AS, hvor aksjemajoriteten ble
overtatt i 1927. Selskapet var stiftet i
1918 av professor Bjørn Helland-Hansen
(1877-1957) med finansiell støtte fra
skipsrederne Christian Michelsen og Olaf
Ørvig. Planene var opprinnelig å utvinne
60-70.000 tonn salt årlig ved et anlegg i
Fotlandsvåg på Osterøy ved hjelp av kraft
fra Herlandsfossen. Anleg-get ble bygget,
men måtte i stedet baseres på produksjon
av magnesium. En tid ble det også produsert kokeplater osv, men virksomheten
ble nedlagt i 1927. Westfal-Larsen &Co
fikk da hånd om eiendommene, mens
selve selskapet fortsatte med «patent-Iisensvirksomhet med en rekke fremmede
land», som det står i fylkesbindet av Det
norske næringsliv (1945).

Veivalg
Etterhvert som forholdene stabiliserte seg
etter de mest akutte kriseårene 1921/22,
kom rederiet i en situasjon hvor det var
nødvendig med nye strategiske valg. Og
samtidig ser vi en viss forskyvning i den
daglige ledelsen.
Hans Westfal-Larsen hadde opplevd
en eventyrlig karriere siden han etablerte
seg som reder høsten 1907. Han hadde
kommet i Bergens Rederiforening som
varamedlem til styret i 1909, hadde gått
gradene til styremedlem to år senere og ble
viseformann i 1916. Etter en tørn som for-
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mann i 1918-20, ble han 11918 også valgt
til visepresident i Norges Reder-forbund.
I en vanskelig tid med betydelig uenighet
innen næringen tok han også på seg vervet
som president i årene 1924-27. Rederen
ble også, som nevnt, valgt inn i Bergens
Privatbanks direksjon i 1921 og ble senere
viseformann i Det Bergenske Dampskibs
selskabs styre. I Bergens Dampskibs-As
suranceforening ble han styremedlem i
1917 og formann fra 1925.
Et lite bilde av Hans Westfal-Larsens

å
r

innstilling får vi ved Rederforbundets
behandling av disponering av Krigsfor
sikringens overskudd i 1925. Forbundet
hadde allerede i desember 1918 besluttet
å tilrå at dette overskuddet - beregnet til
15-20 millioner kroner - skulle inngå i
Norges Rederforbunds Sjømandsfond av
1918. Da Krigsfor-sikringens regnskap
ble avsluttet i 1925 viste det imidlertid et
overskudd på 40 millioner. Flertallet av
rederne gikk da inn for å begrense gaven
til 20 millioner og la resten gå til fordeling
blant med-lemmene; Krigsforsikringen var
jo en gjensidig förening. Hans WestfalLarsen stilte seg sterkt kritisk til denne
beslutning, som han mente gikk på Re
derfor-bundets ære og verdighet løs. Han
ville altså stå ved løftet og gi sjøfolkene
deres 40 millioner.
Westfal-Larsens villighet til å ta på seg
offentlige oppgåver må på et vis avspeile
at rederiet nå var i gode hender under
Georg von Erpecoms daglige ledelse. Von
Erpecom var 36 år gammel i 1925, han
hadde en god sosial bakgrunn - som var
viktig i Bergen — hadde vist seg som en
dyktig shipping-mann og knyttet kon
takter i shipping- og finansmiljøene ute
og hjemme. Det er mye som tyder på at
det var unge von Erpecom som etterhvert
ble sittende i førersetet som rederiet gjorde
sitt store sprang fremover.

Rederietsførste motortanker, Varanger levert i 1925, med hefraktermerke i skorsteinen.
Young & Sawyer

ld.rlKTd.rC
Forbruket av olje og oljeprodukter hadde
fått et veldig oppsving under krigen, og
utviklingen de neste tiårene skulle gjøre
tankmarkedet til det eneste segment av
skipsfarten som opplevde en reell vekst. At
Westfal-Larsen &Co var kommet med i
tank i 1917 og valgte å fortsette var således
særdeles heldig.
Damptankerne Malmanger og Davanger
seilte jevnt på sine gode certe-partier til
Anglo-Saxon Petroleum, men også tankmarkedet sank sammen i kriseårene. Da
rederiet mot slutten av 1923 gikk i markedet for nye tankforretninger var det derfor
andre tider — ratenivået var lavt, men det
var også byggeprisene.

Rederiets kontrahering av to meget
store tankskip ved årsskiftet 1923/24 må
stå som en av de viktigste forretninger i
dets historie. Et -og kort etter enda et
— tankskip på 13160 tdw ble bestilt fra
Nederlandsche Scheepsbouw i Amster
dam. Prisen var avtalt til GBP 180.000
per skip, vel 5 millioner kroner, men ble
trolig vesentlig rimeligere idet pund fait
fra en toppnotering på 31.70 i 1924 til
18.68 tre år senere.
Kontraktene var inngått på basis av
lange certepartier, 10 år til General Petro
leum Corp, San Francisco, til raten 7/3
for det første skipet og 7/- for det andre,
Dette skulle gi en brutto innseiling på vel
en million kroner per år, men varierende
med valutakursene.

M/TSpinanger ble levert i 1927 og drevet i løsfart. Warwick Foote

Spørsmålet som Westfal-Larsen og von
Erpecom må ha stilt seg disse vanskelige
årene må ha vært: Hvor skulle rederiet
satse? I stortrampfart, i tank eller linje?
De var allerede tungt inne i tank, men
dette var et lite og kapitalkrevende marked
med få befraktere og med skip som ikke
kunne brukes til andre laster. Rederiet
hadde allerede i 1920 tatt et skritt inn i
linjefarten, men uten de store resultater.
Konklusjonen, som nok gav seg etterhvert,
var å satse på tank og linje - nettopp de to
segmentet som skulle bringe norsk skips
fart på fote igjen i mellomkrigstiden.

i
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M/T Spinangers
reiser 1927-1939
Levert fra F Schichau & Co, Danzig, 10.
desember 1927. Var opprinnelig 10560 tdw
på 26’ 6 5/8» dypgående. Ommålt med nytt
fribord 27’ 7 3/8» per 15. oktober 1932 og ble
da 11070 tdw.
Innrettet med 22 tanker + 5 sommertanker,
utstyrt med 2 damppumper på 325 tonn/time,
samt en på 100 tonn/time. Hetekveiler (heat
ing coils) for oppvarming av lasten. 12» doble
rørledninger.
Var ved levering sluttet 1 reise Curacao opt
Gulf opt California til UK for Anglo-Saxon,
men grunnstøtte i Øresund for utgående og ble
liggende 49 døgn for reparasjon i Göteborg.
Jomfruturen kom derfor til å omfatte en bal
lastreise halve jorden rundt, til Stewart Island,
Rosshavets base sør i New Zealand, for å laste
10.000 tonn hvalolje fra kokeriet CA Larsen,
som hadde grunnstøtt der. Hvaloljen ble utlos
set I Pensacola I US Gulf, i god posisjon til
neste last, 9800 tonn fra Port Arthur, Texas,
til Ijmuiden og Thameshaven.
Spinangers neste reiser ble slik:

Skipene ble levert fra verftet i Amster
dam i februar 1925 som Varanger, fulgt av
Nordanger i juni. De bar ved levering G i
skorsteinen. Beftakterne var et dattersel
skap av Standard Oil.
Hvor betydningsfull var denne forret
ningen? Norsk tankfart hadde tatt til
så smått like før Første verdenskrig, og
tankflåten talte i 1925 vel 30 enheter. I
Bergen var det foruten Westfal-Larsens to
tankskip bare fire andre: Wilhelm Jebsens
CaloridvÅ. 1914, Odfjells Vaarli fra 1916
og Essos Conrad Mohr fra 1909 og Tiger
fra 1921. Varanger og Nordanger var ved
levering Norges største skip. Den eneste
sammenlignbare kontrahering på samme
tid var Knut Knutsen OAS’ to 13500tonns tankskip levert høsten 1925, Ida
Knudsen og O A Knudsen. I Bergen fikk
også Wilhelm Jebsen levert Atlantic på
11.000 tdw. Samtlige var sluttet på lange
certepartier. Westfal-Larsens kontrahering
markerte således opptakten til det norske
tankskipseventyret.
Det imponerende ved rederiets engasje
ment i tank på 20-tallet, er den styrke og
målbevissthet det ble gjennom-ført med,
og noe i forkant av den særnorske tank
boomen. I løpet av fem år, fra 1925 til
1930, ble det bygget åtte store skip til en

kvantum-

Rapp dato reise

last rate

befrakter

raff prod/clean
clean
refined

27/6
24/23/-

cXPe
21.6.28
4.10.28
28.11.28

San Pedro, Cal - Australia/NZ
California-UK
US Gulf-Durban

8500
full
9500

8.1.29
30.4.29

California-Bouvet r/v
California-UK

fuel oil/whale oil lumpsum GBP 21.000
9200
refined
27/6

29.5.29
29.5.29
16.9.29

Philadelphia-South Africa
Palembang-Singapore opt Australia
California-China
10000

24.10.29

(avløste Nordanger som skulle hjem for dokksetting)
Borneo-UK

clean
clean
refined

30/29/6

Atlantic Ref

Anglo-Saxon
Vacuum Oil
Standard Oil
Standard Oil
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon

20.1.30
2yearsTC
clean
Tilbakelevert mars 1932, hjem til Bergen for opplag inntil oktober 1933.

8/6

6.10.33
18.12.33
1.5.34
11.7.34
13.8.34
20.10.34
12.2.35
7.3.35
29.7.35

US Gulf-South Africa
US Gulf-South Africa
Curacao-London
US Gulf/Curacao-UK/Cont
US Gulf/Aruba-UK/Cont
Aruba/Gulf-South America
Aruba-London
Black Sea-UK/Continent
Constanza-UK/Continent

14/12/6
8/11/9
11/9
12/9/6
10/6
10/9

Texas Co
Texas Co

25.10.35
7.1.36
15.2.36
20.4.36
20.5.36

Constanza-Italy
Aruba/Curacao-UK/Cont
US Gulf-UK/Cont
Constanza-UK/Cont
US Gulf-UK/Cont

11/6
12/14/13/4
14/6

21.10.36
16.3.37
20.5.37

Antarctic r/v, del Hamburg 5.10.36
Black Sea-Continent
10500
Caribs-L..

2 trips
Anglo-Saxon
Texas Co
Standard Oil
Texas Co
Erste Deutsche

20.5.37
23.7.37
23.7.37
26.8.37
12.10.37
25-11.37

2 coastwise voyages
Tampico-Curacao
Curacao/Aruba-UK/Cont
Venezuela
Aruba/US Gulf-UK/Cont
Aruba/Curacao/Trinidad-Fr Med

10/10400
full

8.12,37
2.2.38
16.3.38
2.6.38
8.8.38
24.8.38

Haifa/Tripoli-Cont
US Gulf/Tampico-Nynäshamn
Aruba/Curacao-UK/Cont
Aruba/Curacao-W African isl
Curacao-Dakar
Aruba/Curacao-W African isl

10300
10300
10000

14.10.38
9.11.38

Aruba/Curacao-UK/Cont
Havre-Marseille

10500
10300

dirty

12.12.38
17.2.39
24.3.39

Novorossiysk
US Gulf-Santos
Aruba/Curacao-UK/Cont
Aruba/Curacao-Dakar

5/7000
10300

creosote
crude

17.7.39
11.10.39
26.12.39
28.1.40
10.2.40

Aruba-Curacao-UK/Cont
Corpus Christi-Antwerp
Caripito-Dakar
Coastwise
sluttet Scheme

10000
10000
10300
10300

9400
9400

9500

refined
refined

clean
clean

full
10000
10000
10200

Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Standard Oil
Standard Oil
2 trips

fuel+whale oil
gasoil
crude/fuel/diesel

6/6
32/4/6

crude

8/6
21/21/6

Anglo Saxon
Anglo-Saxon
British Tankers

22/9

Anglo-Saxon
Anglo-Saxon

24/6
10300
crude
dirty

10300
10000

18/35/18/10/7/3
7/3
7/9

dirty
gasoil
fuel

11/6
9191$18.0
$ 6.75
$0.53

Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Standard Franc
Matarazzo
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon
Coal Trd Ass
Sovac
Cities Service
Anglo-Saxon

Medregnet de to leveransene i 1925 fikk rederiet levert tilsammen åtte store
tankskip i løpet av fem år:
tdw
levert
verft
sleip
pris GBP
mr
mt
mt
mt
mt
mt
mt
mt

Varanger
Nordanger
Spinanger
Hallanger
Finnanger
Orkanger
Storanger
Langanger

13160
13160
10800
13580
13595
10825
13650
13650

2.25
6.25
12.27
4.28
9.28
9.28
6.30
9.30

* anslagsvis byggesum
tils GBP 1.386.000 = NOK 24.948 mill

Nederlandsche
Nederlandsche
Schichau
Nederlandsche
Nederlandsche
Worms
R Duncan
R Duncan

180.000
180.000
140.000*
190.000*
190.000*
140.000*
183.000
183.000
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Hallanger ogsøsteren
Finnanger ble sluttet 10
år til Standard Oilfra
1928. Warwick Foote

/\

y.

samlet verdi rundt GBP 1.386.000, eller
tilsvarende nær 25 millioner kroner (etter
kursen på 18.00 i 1928).
I 1926 ble det bestilt tilsammen fire
skip, to 10800-tonnere fra Schichau og
Worms, samt to 13500-tonnere fra Ned
erlandsche Scheepsbouw. De to sistnevnte,
levert i 1928 som Hallanger op Finnanger,
*
°
*
ble sluttet pa 10 ar til Standard Oil, mens
j
. j
.
de to mindre — Spmanger og Orkanger -1
*
første omgang ble drevet i løsfart.
do
Byggeprogrammet ble fullført ved
/dd r o
kontrahering av to 13600-tonnere fra
.
°
Robertt Uuncan & Co, Port Clasgow.
. . .
_
..
.
°
De ble sluttet for 2 ar tif Angfo-Saxon til
,
.
n
raten 8/6 og levert i 1930 som Storanger
°
*
og Langanger.
D
ö 0

l"

Nye fribordsregler for tankskip innført i
1932 gav anledning til dypere nedlast-ing,
noe som gav en økning i lasteevnen på nær
1000 tonn for rederiets største tankskip.

Linjefart

T• • r ujj i
u
i
Lmjelart hadde lenge vært betraktet som
.
..
.
,
den sikreste og gjerne mest lønnsomme
c
r
i- r
n >i
r
torm ror skipsfart. Problemet for cross,
.
KT
r r
trader nasjoner som Norge var at hn efart
.
,
. , , .
,
, .
i stor grad var innbakt i større handels.• • ,
.
, ,
pofitiske systemer dominert av koloni,
,
,
, ,
maktene og de store nandels-nasionene,
,
.
effektivt beskyttet mot mntrengere av
>• . i
f
-c
r
>
imiekonferansene. Etter Første verdens, . „
,
. ,
...
krig apnet det seg en tid nye muhgheter

D/S Evangerfra 1920 kom til å seile ifler av linjene. Warwick Foote

J f

'

I

j

som følge av den generelle tonnasjemangel
samt den midlertidige utestenging av de
tyske linjene.
Mot slutten av 1920 ble Westfal-Larsen
& Co invitert med i et nytt linjeforetak
som Lorentz Wiese Hansen og Olaf Ørvig
hadde fått i stand med Canada Steamship
Line i Montreal gjennom lapp, Hatch &
.
°
,
r
.
Co i London. Canada Steamship drev
r
linjefart mellom St Lawrence-havnene og
’
.
6
Europa og var på jakt etter nye samarbeids
r
,,
1
partnere da bergenserne dukket opp.
r
0
Wiese Hansen og Ørvig fikk samlet seks
p
b
av byens presumptivt mest solide rederier
.
,
r
i et av de største samarbeidsprosjektet i
.....
r ,
norsk shipping inntil da: Bergenske, West
rr °
&
.
fal-Larsen & Co, J Ludw Mowinckels
,
J
Rederi, Lorentz W Hansens Rederi, Ørvigs
Dampskibs-selskab og Willy Gilbert gikk
alle med i foretaket og etablerte i november
1920 AS Samseiling til å administrere virk
somheten, mens Intercontinental Trans
port Services Ltd ble registrert i Montreal
som generalagent.
Fra starten i mai/juni 1921 ble det lagt
opp to linjer: en fra Montreal til Liverpool
og en til London og Le Havre. For å oppnå
felles identitet fikk flere av skipene navn
med «County» under felles skorsteins
merke, og linjen ble derfor uoffisielt kalt
for County Line.
For Westfal-Larsen & Co ble engasje
mentet i County Line begrenset til ett skip,
og linjen fikk på grunn av de vanskelige
tidene fra 1921/22 svakere lastetilgang
enn beregnet. Anløpene av britiske havner
måtte snart oppgis til fordel for kontinen
tale havner som Le Havre, Rotterdam og
Hamburg. Laste-grunnlaget ble vesent-
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Rederiet satte i utgangspunktet inn sine
mest moderne dampskip, tweendeckerne
Evanger, Hardanger og Leikanger bygget i
1920/24, og supplert av single-deckerne
etter behov.

Å
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Høyanger og Brandanger levert i 1926 var rederiets første motordrevne linjeskip.
Alex Duncan

lig bulkskipninger av korn og malm fra
Canada til Europa, mens det vestgående
var lite last.
De økonomiske resultatet ble derfor
skuffende, og partnere fait fra, både Canada Steamship, Willy Gilbert og Ørvig.
Linjen pådrog seg betydelige tap, men
fortsatte dog. Westfal-Larsen &Co kom
til å anvende sine eldre dampskip, og fra
1929 ble Tananger en tid omdøpt Labelle
County. Evanger overtok i juli 1930.

GSlia.l“La.r;SØM Line
For ressurssterke norske rederier åpnet det
seg på 20-tallet muligheter for linjefart
basert på USA. Her fantes ingen lukkede
linjekonferanser, men til gjengjeld fulgte
USA en politikk med statstilskudd til et
antall nasjonale linjer som opprettheldt
passasjer- og godsruter til visse land. Dette
skapte mektige nasjonale linjerederier som
Unites States Lines, American President
Lines, United Fruit Co, Moore-McCormack, Isbrantsen, osv, foruten at US .
Shipping Board stod som eiere av mange
krigsbygde standardskip som ble utleid til
linje-operatører på rimelige betingelser.
At norske rederier kunne få fotfeste
skyldtes vel i første rekke at de kunne stille
moderne skip og dyktige beset-ninger til
rådighet for amerikanske agentfirma som
hadde gode regionale kontakten Slik kom
Wilhelmsen i samarbeid med Barber
Steamship i New York, Fearnley & Eger
og A F Klaveness &Co tok i fellesskap
opp linjer på Stillehavet, Ivarans Rederi

kom inn i farten på Sør-Amerikas østkyst,
og Westfal-Larsen &Co etablerte seg på
Vestkysten.
Det var i 1925 at skipsmegler Thor
Frønsdal gjennom meglerfirmaet Simp
son, Spence & Young i London kom i
forbindelse med agentfirmaet General
Steamship Corp i San Francisco som
var interessert i å knytte kontakt med et
solid rederi for linjefart på Sør-Amerika.
Slik kom Hans Westfal-Larsen og Georg
von Erpecom i personlig kontakt med
eierne av General Steamship som hadde
gode kontakter med avskipere og agenter
i regionen. Basishavnene skulle være på
Stillehavskysten fra Vancouver til San Pe
dro, deretter skulle skipene seile sørover til
Peru og Chile, gjennom Magellanstredet
til Argentina, Brasil og tilbake gjennom
Panamakanalen til Vestkysten.
Westfal-Larsen Line, eller W-L Line,
ble åpnet med ds Leikanger som låstet på
Stillehavskysten i februar/mars 1926 og
avgikk San Francisco 16. mars. Rundturen
tok seks måneder og skipet var endelig
utlosset på Stillehavskysten 21. september.
Etterhvert ble rundturene kortet adskillig
inn, og på 30-tallet sees de ligge rundt
140-155 døgn. Tross adskillig tidsbruk i
havnene og konkurrenter med statsstøtte,
ble W-L Line etterhvert opparbeidet til en
solid posi-sjon, takket være generalagente
nes kontaktflate og skipenes innsats.
Lastegrunnlaget var mye trelast, tre-foredlingsprodukter og stykkgods fra Canada
og USA til Sør-Amerika. Nordover låstet
skipene vesentlig huder, endel korn, stykk
gods og kaffe fra Argentina og Brasil.

Det ble nå aktuelt å bygge dieseldrevne
skip, som gav noe rimeligere driftsutgifter.
Før linjen kom i gang, bestilte rederiet sine
to første motorskip fra Burmeister & Wain
i 1925, levert som Brandanger og Høyanger
i juni og august 1926. De var på 8600 tdw,
og av samme klasse som de øvrige norske
linjerederier satte inn på denne tid.
En skal ikke undervurdere utfordringene
for et tramprederi å legge om til linjefart.
Seiv om generalagentene i USA tok hånd
om markedsføring, fraktbooking og papir
arbeid med lasten, kontakt med agenter og
havnemyndigheter, så fait det også bety
delige oppgåver på rederiet. Linjefart var
kapitalintensivt, ved kostbare skip, høye
utgifter ved å holde høyt tempo underveis
og i havnene; dessuten en viss forsinkelse
i inntektsstrømmen via generalagentene.
Havarier måtte som regel utbedres i ame
rikanske havner hvor kostnadene var høye,
jhkeledes dokksettinger.
1 For skipets folk kom mange godspartier
og de mange havneanløp til å stille store
Itrav, i første rekke til 1. styrmann, men
egentlig til alle. Kaptein og offiserer kom i
nær kontakt med lokale agenter, avskipere
og lasteeiere. I arbeidet for å bygge gode
relasjoner med kundene ble mottagelser og
arrangement ombord av stor betydning,
hvor både den generelle style og stuertenes
dyktighet ble svært viktig.
Westfal-Larsen & Co fikk i 1927 sin
egen port captain i San Francisco. Det var
kaptein Einar Petersen, som da gikk i land
fra førerstillingen på Høyanger for å overta
som rederiets representant på Vestkysten.
Gode resultater fikk rederiet til å bestille
tre motorskip på 8300 tdw fra Armstrong
Whitworth i 1928, fulgt av to søstre fra
Burmeister & Wain året etter. Dette var
tweendecklere med et tredje mellomdekk
i rom 3. Romskapasiteten var på 470.000
kubikkfot, hvorav 70.000 var kjølerom,
beregnet for frukt, kjøtt og fisk. Skipene
hadde 2-motoranlegg og to propeller, gode
for 12-13 knop. De hadde også innredning
for 12 passasjeren
Først ut i serien var Villanger fra New
castle i august 1929, fulgt av søstrene
Hindanger og Brimanger utpå høsten,
mens Taranger og Heranger ble levert fra
København våren og sommeren 1930.

17 —
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Seilinger ds Leikanger
iW-LLine 1932
Newcastle

20. des-8. jan 1932

St Thomas bunkring 4. feb
8. feb
Colon, pass
San Peder
21-22. feb
Victoria BC
Portland, ank

26. feb-2. mars
4. mars

Coos Bay, ank
San Francisco, ank

6. mars

San Pedro, avg
Montevideo, ank

15. mars

Buenos Aires, avg
Santos

23.apr

Para, avg

15. mai
21. mai

11. mars
18.apr
j

Trinidad, avg
Colon, pass
San Pedro
San Francisco, avg
Portland, avg
Vancouver, ank

—
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25. mai
7.-9. jun
12.jun
15. jun

Villanger innledet serien påfem nye linjeskip i 1929/30; herfotografert i innseilingen til Vancou
ver. Alex Duncan

17. jun

Portland, avg
Coos bay, ank

22. jun

San Pedro, avg

1. jul

22. jun

Magellan
Buenos Aires, ank

11.aug

Rio de Janeiro, ank
Para

25.aug
5. sep

Trinidad

11. sep

Puerto Colombia
Colon, pass
San Pedero, ank

18.sep
2. okt

San Francisco, ank
Portland

5. okt

San Francisco, ank

18. okt

Los Angeles
San Pedro, avg
Arica, ank
Buenos Aires

22. okt

Santos
Rio de Janeiro, avg

2.-9. jan 1933
11. jan

Trinidad, avg

26. jan

Colon, pass
San Pedro

31. jan

San Francisco, ank

15. feb
20. feb

Portland, ank
Vancouver, ank

'

11. nov

Etterhvert som de fem nye skipene kom
inn i linjen, ble de eldre trukket ut og sluttet i trampfart fra vinteren 1929/30.

.

. ,
LinØ
Omtrent samtidig med at de første linjeskipene fra Armstrong Whitworth ble
levert, inntrådte børskrakket i New York
i oktober 1929. Effektene spredte seg
raskt i amerikansk økonomi og forplantet
seg derved til Mellom- og Sør-Amerika.
Også Europa ble i stigende grad rammet,

noe som førte til en ny global stagna
sjonsperiode.
Det økonomiske omslag rammet rederinæringen nettopp som året 1929 hadde
gitt en lysning med bedre markeder. Verdenshandelen hadde da tatt seg opp til 308
millioner tonn, men fait dramatisk til 220
millioner på tre år. Våren 1930 søkte skip
atter i opplag.
Westfal-Larsen & Co stod nå i en situa
sjon hvor to av tankskipene gikk i løsfart
og med to usluttede 14000-tonnere under
bygging. I februar ble Spin-anger og de to
nybyggene {Storanger og Langanger) sluttet

3-28. des

25. feb

For første gang kan vi her se en egen «WL-stil», til og med ganske radikal uten
skorstein - bare med et ekshaustutløp i
bomposten akter om midtskips-huset.
De dansk-bygde søstrene skilte seg ved en
annen utforming av midtskipet og skal ha
vært med påkostet i innredningen.
De tre engelskbygde skipene kom på
tilsammen GBP 410.622, eller knappe
2.5 millioner kroner hver. De danske var
rundt 9.000 pund rimeligere. Samtlige
var ved hjelp av verftene finansiert med
50 prosent kreditt.

Brimanger ble i 1931 satt inn i Interocean Line. Michael Cassar

A
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De danskbygde Taranger og
Heranger skilte seg ut bl a ved
den avrundete brofronten. På
dette bildetfra 50-tallet går
skipetfremdeles øyensynlig i
linjefart, med basebassengpå
fordekket. Skyfotos
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for 2år til Anglo-Saxon til raten 8/6, noe
som sikret cash-flow de nærmeste år.
Men ellers må trampfarten ha gitt skuffende resultatet ut gjennom 1930. Det
var i denne situasjon at det trolig på
høsten 1930 ble etablert kontakt med
Interocean Steamship Corporation i San
Francisco. Dette var et agentfirma som
tidligere hadde drevet skip og linje for US
Shipping Board.
Det var særlig Villanger-sentns høye
spesifikasjoner som var interessante for
Interocean. Moderne skip med 13 knops
fart, passasjerlugarer og først og fremst
kjølerom åpnet nye muligheter for eksport av frukt fra Vestkysten til Europa.
Nettopp her ligger Westfal-Larsens og
von Erpecoms kanskje dristigste beslutning - å sette inn de fem nye linjeskipene
ien slik linje.
Det ser ut som om Heranger, kaptein
Alf Petersen, gjorde en prøvereise fra
Vestkysten til Kontinentet høsten 1929
og forlot Rotterdam 2. desember på tilbaketuren. Selve Interocean Line ser ikke
ut til å være etablert før enn ved årsskiftet
1930/31, med Interocean Steamship som
generalagent i San Francisco og Anthony
Veder & Co som agenter i Europa.
Hindanger og den eldre Høyanger lastet begge på Vestkysten i januar, og ble
etterhvert fulgt av Taranger, Villanger og
Brimanger. Dette skjedde i takt med at
Brandanger, Høyanger, Leikanger og Hardanger ble satt inn igjen i W-L Line.
Interocean Line gikk fra Vestkysten
gjennom Panama til Europa. Havnene på

~ „ , - x.

Vestkysten var Seattle-Vancouver, Portland, San Francisco og Los Angeles/San
Pedro, mens losse/lasterotasjonen i Europa
var Le Havre, Antwerpen, iblant også
London og Liverpool, med Rotterdam
som regel som siste lastehavn.
Interocean står som en av de dristigste satsninger i norsk linjefart, hvor fem kostbare
nybygninger ble satt inn ien nyopprettet
linje med stor konkurranse og synkende
handel.
Linjen var med på å åpne det europeiske
marked for fruktdyrkerne på Stillehavskysten, en trade som stilte store krav til
temperaturkontroll og fart. Derfor fikk
linjen en stram ruteplan, basert på åtte
havner.
Og midt under den mørkeste depresjon
slo Westfal-Larsen til og bestilte i 1931
tre nye, skip fra Nederlandsche Scheepsbouw i Amsterdam. Nå var det snakk
om større skip, med 20 prosent større
kapasitet, på 9800 tdw og gode for 1516 knops marsjfart. Skipene fikk foruten
mellomdekk også et nedre mellomdekk I
rom 1, 2og 3. Kubikken ble på 573.000
kbft, med kjølerom på 109.000. Til de
fem lukene fikk skipene en omfattende
rigg og ble utstyrt med lektriske wincher.
Maskinanlegget ble to 7-sylindrede Stork
Werkspoor motorer på tilsammen 6700
bhk som drev hver sin propell.
Det første skipet, døpt Berganger, ble
levert i Amsterdam 14. august 1932 og
overtatt av kaptein Bendt Rasmussen
og maskinsjef Ole Strøm Olsen. Under

full-fartsprøven hadde skipet vært oppe i
19 knop, noe som må ha gjort det til et
av landets hurtigste linjeskip. Den tyske
garantimaskinisten, Krauss, skulle følge
med skipet de to første årene, noe som
forteller om hvor avansert maskineri re
deriet hadde valgt.
Berganger gikk fra Amsterdam 13. august 1932, gikk i ballast gjennom Panama
og kom til Vancouver 8. september som
første lastehavn. OverAtlanterhavet hadde
skipet logget 17 knops marsjfart,
Det neste i serien, døpt Moldanger, var
blitt herjet av brann i fryseinnredningen i
juli og fikle store skader midtskips. Under
lensing gikk det ikke bedre enn at skipet
kantret og sank ved utrustningskaien.
Moldanger ble av denne grunn adskillig
forsinket og ble først levert i mars 1933.
Imidlertid kom den tredje søsteren, Trond
anger, i fart i september. Med tre nye skip
kunne rundturene utføres på rundt 80
dager.
De tre skarpseilerne til Interocean Line
kostet rundt 2.9 millioner kroner hver,
finansiert med 50 prosent verftskreditt og
resten med kontant oppgjør.
Norges største rederier, 1931
rederi
skip
brt
Wilh Wilhelmsen
57 329.601
Westfal-Larsen &Co
27 152.079
Fred Olsen &Co
66 137.192
A F Klaveness &Co
25 115.589
Knut Knutsen OAS
22 101.966
Det Bergenske DS
55
93.385
Den Norske Amerikalinje 17
89.995
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Seilinger ms Berganger
i Interocean Line 1932
Amsterdam, avg

15. august 1932

Panama pass

28.aug

San Pedro, avg
Vancouver, ank
Seattle

8. sep

Portland
San Francisco
Colon, pass

5. sep
I

13-14. sep
16.sep
21-25. sept
4. okt

Le Havre, avg

18. okt

Antwerpen, avg
Rotterdam

22. okt

Colon (Panama)
San Pedro, avg
Vancouver, ank

s

23-25. okt
8. nov

fint-*'

'

1 •**'*

16. nov
V

19. nov

23. nov
26. nov
Portland, ank
San Francisco, ank 30. nov
12. des
Colon, pass
Le Havre
Seattle, ank

Antwerp, ank
Rotterdam

28. des

Colon, pass
San Pedro, avg

27.jan
4. feb

Vancouver, avg
Seattle, ank

9. feb
10. feb

Portland, ank

15. feb
18. feb

San Francisco, avg

28. feb

Antwerp, ank
Rotterdam

17. mars

Colon pass
San Pedro

8. apr

14-16. mars
19-24. mars

Vancouver

19-22. apr

Seattle

22-24. apr

San Francisco, avg

26. apr

Los Angeles

London
Antwerp, ank
Rotterdam, ank
Colon, pass
Vancouver, ank

mest avanserte linjeskip. J KByass

30. des-13. jan 1933

Colon, pass
Le Havre

Colon, pass
Le Havre

De tre søstrefra Nederlandsche Scheepsbouiv i 1932/33, innledet med Berganger, var blant landets

8. mai
23-24. mai

442) at rederiet tok opp lån arrangert
av verftene for tilsammen 34 millioner
kroner - altså rundt 75 prosent av byggesummen; naturlig nok høyere for tankskip med certeparti enn for linjeskip. I
denne lånefinansieringen ble også eldre
skip som Hardanger og Leikanger pantsatt
som sikkerhet.

med drivkraften til den yngre Georg von
Erpecom som gav de gode resultater?
Mens bergensrederne i stor grad gikk
glipp av tankeventyret rundt 1927-30
- som egentlig «reddet» norsk skipsfart
i mellomkrigstiden - kom altså Westfal
Larsen &Co til å seile opp som landets
største tankrederi. Men det var ikke

Det store spørsmålet er imidlertid mentaliteten som lå bak ekspansjonen, spesielt
i forhold til den noe forsiktige og konservative kultur en ellers fant i Bergens
rederimiljø. Var det kombinasjonen av
den aldrende entreprenør Hans WestfalLarsens erfaring og tillit i kombinasjon

finansiert av Bergens Privatbank, ledet av
byens gode borgerskap, men derimot ved
verftskreditt.
Resultatet var imidlertid at Westfal
Larsen &Co AS ved utgangen av 1931
var byens største rederi med 27 skip og
20 prosent av byens flåte.

25-27. mai
28. mai
31. mai
25. jun

Bergangerr besetning, med kaptein Bendt Rasmussen i midten. 39 mann, yngre og eldre.
Arne Tvedts samling

6. juli
~

~~

-—r

j

Kvantesprang
Rederiets investeringer i årene 1925-33 lø
per tilsammen opp i 46.5 millioner kroner;
en ganske betydelig verdi i forhold til et
verdianslag på 18-20 millioner for rederi
ets flåte på 10 dampskip i 1924. Vi forstår
at det var mulig takket være rederiets solide
balanse og gode likviditet, kombinert med
stor tillit blant banker og verksteder.
Men det var fremfor alt linjen med
å benytte seg av verftskreditt som lå til
grunn for finansieringen. Atle Thowsen
oppgir i «Bergen og sjøfarten» Bd IV (s

--'ÆrWjBBfc."y
ra

ft /
r-M'' -

|
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Westfal-Larsen & Co flåte 1930
Skip

tdw

levert verft

ds Hosanger
ds Porsanger
ds Samnanger
ds Ravnanger
ds Labelle County
ds Torvanger
ds Evanger
ds Leikanger
ds Hardanger
dt Malmanger
dt Davanger

2400

1911 BMV
1918 Can Vickers
1918 Can Vickers
1918 Giessen
1920 Pickersgill
1920 Doxford
1920 Irvine
1923 Lirhgows
1924 Lithgows
1920 Laing
1922Hamilton

byggesum

takst 1929** anslag
200.000
550.000
550.000
500.000
850.000
(1/100)
1.000.000
(1/100)
820.000
900.000
900.000
1.600.000
1.600.000

Anskaffeiser 1925-1933
mt Varanger

14100

2.25 Nederlandsche

180.000*

2.450.000

mr Nordanger

14100

6.25 Nederlandsche

180.000*

mt Spinanger

10800

12.27 Schichau

2.450.000
2.200.000

mr Hallanger
14530
mt Finnanger
14530
mt Orkanger
10825
mt Storanger
14505
mt Langanger
14510
8600
ms Brandanger
8600
ms Høyanger
8215
ms Villanger
8204
ms Hindanger
8370
ms Brimanger
8380
ms Taranger
ms Heranger
8380
ds Kaupanger
2333
ms Berganger
9824
ms Trondanger
9774
ms Moldanger
9762
* GBP, andre verdier i NOK

4.28 Nederlandsche
9.28 Nederlandsche
9.28Worms
6.30 Duncan
9.30 R Duncan
6.26 B&W
8.26 B&W
8.29 A,W
10.29 A,W
11.29 A,W
4.30 B&W
8.30
7.30
8.32
9.32
3.33

2.600.000
2.600.000
2.100.000

140.000*
190.000*
190.000*
140.000*

183.000*
183.000*

136.000*
136.000*
136.000*
128.000*

B&W
128.000*
BMV
Nederlandsche 2.900.000
Nederlandsche 2.900.000
Nederlandsche 2.900.000

1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000
1.550.000

625.000

** takst i henhold til Bergens Dampskibsassuranceforening 1929
NB Taksten var bygget på visse kriterier, vesentlig størrelse og alder, som kunne gi temmelig
stor uoverensstemmelse i forhold til den kommersielle verdi. F eks fikk den store Torvanger
altså en takst på 1 million, mens skipets salgsverdi neppe ville være mer enn halvdelen.
Likeledes fikk de nye mo torsk i pene en takst nær 1 million under byggesummen.

Søsterskipene Storanger og Langanger ble levertfira verft i Glasgow i 1930. John Clarkson

y|

Slik sett var det ganske naturlig at re
deriet i 1929 flyttet fra Kong Oscars gate
62 til det nye Handelens og Sjøfartens
Hus i Olav Kyrresgate 11, midt i Bergens
nye sentrum som reiste seg etter brannen
i 1916. De nye kontorene gav plass for
ledelse med styrerom, linjeavdeling for
løpende kontakt med skip og agenter, bok
holderi, mannskapsavdeling, teknisk avde
ling, etterhvert også intendanturavdeling
for linjene. Det synes ikke å ha vært noen
egen befrakt-ningsavdeling; befraktningen
ble ordnet av rederne seiv med en spesielt
ansvarlig medarbeider.
Bygningen rommet ellers sjøforsikrings
foreningene som i 1936 skulle gå sammen
som Bergens Skibsassurance-forening
(Bergen Hull Club) og lokalene til Bergens
Rederiforening og Bergens Handelsföre
ning.
Den tekniske siden ved oppbyggingen
av rederiet ble ledet av Georg Vedelet (født
1896) som i 1926 ble ansatt som teknisk
sjef. Han var utdannet skipsingeniør ved
NTH i 1919 med videreutdanning fra
MIT. I 1946 gikk han videre til NTH som
professor i skips-bygging og fem år senere
til direktørstillingen i Det Norske Veritas.
Her brakte han inn en forskningskultur
som skulle gjøre DNV til et av verdens
ledende klasseselskaper.
I byen forøvrig deltok rederiet i refinan
sieringen av handelshuset AS J Berstad i
1931, hvor det ble skutt inn ny kapital
som vendte utviklingen og som førte til
oppføring av Berstads nybygg i Strand
gaten i 1938.
Hans Westfal-Larsen støttet også opp
rundt kulturformål, blant annet byens
teater og landets eldste, Den Nationale
Scene, hvor han i 1927 oppretter et fond
på 100.000 kroner, hvor rentene skulle
sikre teateret gode skulespillerkrefter. Her
ligger forresten noe av dilemmaet teatersjef
Hans Jacob Nilsen kom opp i ved oppfø
relsen av Nordahl Griegs skuespill «Vår
ære og vår makt» på DNS i april 1935;
et stykke som i så stor grad fremstilte
rederstanden som krigs-profitører under
Første verdenskrig.

ef

Kriseår
Et tegn på rederiets finansielle styrke
var kontraheringen av tre store og hur
tig-gående linjeskip ved Nederlandsche
Scheepsbouw i 1931. Oppstarten av
Interocean Line midt under konjunktur-
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Westfal-Larsen-flåten
1932/33
Etter notatet av Arne Harsund fra Bergens
Tidende:

Småtrampskip:
HOSANGER 1932: 20.4. Går nå til Mur
mansk med full sildelast («Lynx» og «Keret» er
også satt inn i denne farten) 13.8 er forhalet
til slipp i Laksevaag for bunnettersyn 1933:
7.4 innom Bgn. for tollklarering låstet med
bauxit fra Middelhavet til Høyanger 10.5 er
tatt ut fra opplag her og gått til Laksevaag for
klassifisering og bunnrep. 23.5 slipsatt etter
at «Gunny» var ferdig. 10.7 er når klassifise
ringen ved Laksevaag er ferdig sluttet for en
tur til Hvitehavet (Mesen - England) 30.8 for
tiden i trelastfart. Det er også «Kaupanger»,
«Ravnanger» og «Porsanger». 12.10 trelaster
fra Hvitehavet til West Hartlepool måtte pga.
stormen ankre opp ved Høyevarde
KAUPANGER 1932: 21.4. på reise Trapani
- Bgn. Ålesund med salt 6.9 Er ventet hjem
for å gå i opplag i Florvåg 1933: 6.3 kom fra
Hamburg i ballast for å gå i opplag her ved
Skansehaugen 6.6 som en tid har ligget i opp
lag ved Skansehaugen ved siden av «Sekstant»
bryter nå opplaget. Er befraktet for en rundtur,
England Middelhavet. Går i ballast til England
30.8 «Kaupanger» er for tiden i trelastfart.
Det er også «Ravnanger», «Hosanger» og
«Porsanger».

Stortrampskip:
SAMNANGER 1932: 20.1 befraktet fra øvre
havner i La Plata floden til Bordeaux, Hamburg
med tungt korn 1.4 har berørt grunne, dokker
i Barry 21.5 ble pårent i Buenos Aires av hol
landsk d/s «Farmsum». Skrogskader 1933: 21.3
befraktet med tungt korn fra San Lorentzo til
UK 14.12 grst ved Murmansk og har forpig
gen vannfylt. Er trelastet. «Sterkodder» gått fra
Tromsø for ass. 18.12 skipets baug innslått og
skroget er i storm løftet høyt opp på land.
PORSANGER 1932: 6.9 Er ventet hjem for å
gå i opplag i Florvåg 1933 28.7 er blitt befraktet
for en tur fra Arkangelsk til Ant-werpen med
1600 favner props. 30.8 for riden i trelastfart.
Det er også «Kaupanger», «Ravnanger» og
«Hosanger».
RAVNANGER 1932 : 18.1 kom i går fra
Gøteborg for å gå i opplag her ved siden av
«Storanger» ved Dokkeskjæret 4.10 har nå
brutt opplaget i Damsgårdsundet og gått til
Hvitehavet 1933: 30.1: er kommet hjem fra
Rotterdam for opplegg i Dokkeskjærlaget
10.7 bryter opplaget ved Dokkeskjæret, går til
Laksevaag for bunnrengjøring og er deretter
befrakter for en tur med trelast fra Hviteha
vet (Arkangelsk - England) 30.8 for tiden i
trelastfart.

21
TORVANGER 1932: 19.2 befraktet med
tungt korn fra Vest Australia til Middelhavet
17.5 kom hjem for opplag, blir liggende på
siden av «Fosna» ved Kirkebukten på Laksevaag
12.7 Stor brann på Laksevaag iet av Norsk Ol
jekompanies trebygninger årsaket ikke ytterlige
skader gr. stille vær. «Storanger» sammen med
«Langanger» og «Torvanger» ligger i opplag
like ved. 16.12 befraktet Vest Australia-Mid
delhavet med tungt korn
LA BELLE COUNTY 1932: 9.12 bryter opp
lag etter et år i Rotterdam. 1933 30.8 er for
tiden i trelastfart.

Linjeskipene:
LEIKANGER 1932: 18.9 Grst. i elven neden
for Rosario. rom nr. 3 samt fyr- og maskinrom
er vannfylte. 990 tonn mais totalt ødelagt,
kanskje mer. Lasten losses nå i lektere
HARDANGER 1933: 28.3 brann i lasten,
benmel og gjødningstoffer, på vei fra Para til
vestkysten, satte straks kursen for Port ofSpain
og fikk hjelp fra det lokale brannvesnet. Losser
nå den skadete lasten der. Ubetydelig skade på
skipet, fortsetter i linjen som planlagt 1933
9.5 dokksatt i Vancouver, skadene taksert som
følgende , stormskader 5000 dollar, brannska
der 2500 dollar, kollisjonskader 1500 dollar,
reparasjonen fortsetter
HØYANGER 1932 6.10 mindre brann i et av
rommene mens skipet lå i Buenos Aires
HERANGER 1932: 27.2 etter besiktelse i
Vancouver må hele 3000 nagler byttes og flere
plater fornyes Omkostninger ca. 7000 dollar
HINDANGER 1932; 26.2 på reise Europa
- Vancouver, kom inn til Colon med mas
kinskade
VILLANGER 1932: 23.12 maskinskade, er
med slepebåt ank. Rotterdam 28.12 (se kopi)
1933 12.10 på reise Rotterdam - Vancouver er
kommer inn til Cristobal med maskin-skade.
TARANGER 1933 22.5 ank. Le Havre med
maskinskade 14.9 har på reise Vancouver Antwerpen vært på grunn i en time ved Grays
Harbour. Kom av ved hjelp av bukserbåt. Låstet
med stykkgods.
BREMANGER 1932: 10.3 grst på vei ut fra
Portland i Oregon og fikk lasteforskyvning
i trelasten, men kunne allikevel fortsette til
Antwerpen, 1933: 14.2 «Brimanger» og «Chr.
Knudsen» er begge ank.til Antwerpem med
trelast og stk fra Vancouver, begge hatt meget
stormfulle reiser og div. skader på deksutstyret
19.5 retur til Rotterdam etter ugreie med
fødepumpen. 21.11 på reise fra Victoria i
Britisk Columbia med stk. kom til Antwerpen
erter en meget stormfull reise med skade på
deksutstyr.
BERGANGER 1932: 15.8: går prøvetur i dag,
går deretter direkte inn i Pacific Linjen 13.9 har
hatt en meget hurtig reise (11 døgn) fra Am
sterdam til Panamakanalen, og videre 19 døgn
frem til Los Angeles. Gjennom-snittfart 17

knop. I Vancouver lastes nå stk. for Le Havre,
Antwerpen, Rotterdam (Pacificruten)
MOLDANGER 1932: 15.7 Brann i fryseriet
ombord på det nesten ferdige nybygger. Store
skader, praktisk talt hele mittskipet ødelagt
(skader for 100 000 pund) Skipet skulle settes
inn i ruten Europa - Pacific den 15 sept. 25.7
Under lensingen av skipet (etter brannen)
kantret skipet og sank, da det kom vann inn
gjennom et hull som var laget i siden (for
brannslukkingen) Er senere hevet og tatt inn i
tørdokk 23.8 bilder i avisen av havaristen 1933:
20.1 er nå endelig ferdig rep. etter brannen på
byggeverffet 7.3 er endelig ferdig og venter å gå
prøvetur den 15.3 Går rett inn i linjen mellom
Pacifik-Le Havre og Antwerpen

Tankskipene:
MALMANGER 1932: 9.1 dokker i Mobile for
rep. av bunnskader etter grst. på Colorado Reef
for kort tid siden. Rep. vil ta ca. en uke
DAVANGER 1932. 28.11 ank. Bergen for
opplag 1933: 21.1 som siden i høst har ligget
i opplag i Kirkebukten på Laksevåg kommer ut
på vårparten til å settes i fart. Skipet skal da inn
på sitt gamle certeparti i fart mellom Montreal
og St. Lawrencefloden med mellomsteder 20.3
bryter opplag, regulerer på Byfjorden og går
deretter til Stv. for dokksetting
VARANGER 1932: 19.2 Befinner seg i krigs
sone: forlot i går Shanghai
SPINANGER 1932: 29.3 går i opplag her,
overtar opplagsplassen ved Dokkeskjærlaget
fra «Kaprino» 1933 7.10 bryter opplag ved
Dokkeskjeret. Etter dokking i Stavanger går
skipet til Gulfen.
FINNANGER 1932: 19.2 Befinner seg i krigs
sone: på reis Kina - Kalifornia
LANGANGER 1932: 12.7 Stor brand på
Laksevaag i et av Norsk Oljekompanies tre
bygninger årsaket ikke ytterlige skader gr. stille
vær. «Storanger» sammen med «Langanger» og
«Torvanger» ligger i opplag like ved. 1933 21.9
«Flint II» bryter opplag i Kirkebukten, går først
inn om verkstedet på Laksevåg, nå er det bare
«Langanger» og «Vinga» som ligger igjen i Kir
kebukta, hvor det lenge lå 7 skip i opplag.
STORANGER 1932: 18.1 ligger i opplag ved
Dokkeskjæret, får nå «Ravnanger» opp på siden
av seg 3.3 går nå til Rosenberg mek for dok
king. For Rosenberg mek. blir dette der største
skipet som har vært dokket her. Har nettopp
foretatt div. utbygginger 12.7 Stor brand på
Laksevaag i et av Norsk Oljekompanies tre
bygninger årsaket ikke ytterlige skader gr. stille
vær. «Storanger» sammens med «Langanger»
og «Torvanger» ligger i opplag like ved. 1933
12.7 etter et langt opplag i Bergen er nå skipet
befraktet for en tur fra Svartehavet til Osten
med olje. Går ut i slutten av denne uken.
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sammenbruddet er et annet eksempel på
økonomisk og strategisk styrke.
Men ellers kom nok kriseperioden
1930-35 til å ta forholdsvis sterkt på
rederiet.
Av 10 tankskip var det bare 4 som
hadde tidscertepartier som bar dem gjen
nom bunnårene. Nybyggene Storanger og
Langanger\tvtn i 1930 var sluttet på gode
betingelser, men bare for 2 år. Damptanker
Malmanger gikk ut av sitt gullkantede
certeparti i 1930; fra 1932 kom både Da
vanger, Spinanger, Storanger og Langanger
til å seile i løs-markedet, eller rettere ligge
i opplag. Orkanger hadde i årene 1930-34
bare fire betalte laster. Damptankerne gikk
begge i sommersesongen i fart US GulfMontreal; Malmanger ble sluttet på 12
måneder til Texaco i 1932, mens Davanger
lå endel i opplag hjemme.
For nordsjøskipene Hosanger og nye
Kaupanger var markedet temmelig trøst
esløst, med salt, kull og trelast avbrutt
av hyppige opplagsperioder. De fem
trampskipene - Porsanger, Samnanger,
Ravnanger, Tananger og Torvanger - opp
levde lignende markedsforhold; i 1932/33

Moldanger ble det siste av Nederlandsche-skipene på grunn av et stort havari under utrustning.
Arne Sognnes negativsamling

opplag avbrutt av enkelte trelastreiser i
sommerhalvåret, eller for Torvangers del,
ballast ut og korn fra Australia.

og tjente trolig penger; dog med redusert
lastetilgang.
Konklusjonen må bli at rederiets fire

Linjeskipene - var derimot i stadig fart

langtidsbefraktede tankskip gav gode og

Et siste dampskip
Midt oppe i det store byggeprogrammet
av tank- og linjeskip fikk rederiet levert
et tradisjonelt dampskip for nordsjøfart,
Kaupanger, fra BMV i juli 1930.
Partrederiet for Hosanger fra 1911 var
blitt holdt utenfor etableringen av West
fal-Larsen & Co AS, pga aksjonærsam
mensetningen, og partrederiet fikk i 1923
levert søsteren Falkanger fra BMV. Da
dette skipet forliste høsten 1928, besluttet
parthaverne å reinvestere i et lignende skip
fra BMV. Vi øyner Thorvald Kjerlands
hånd her; han bestilte to slike skip til sitt
eget rederi, Eva og Log, samt var med på
kontrahering av to skip til svigersønnen,
Kristian Jebsen, Vigsnes og Garnes.
Byggesummen vil ha ligget rundt
625.000 kroner, men da Kaupanger lå
ferdig i mai 1930 var markedet så svakt at
det ble liggende ved verkstedet. Først i juli
gikk skipet i fart.
Om det var eiet av partrederiet, så ble
det på alle måter drevet av Westfal-Larsen
&C Co AS, befraktet med trelast, kull og
de vanlige frakter i Nordsjøen. Thorvald
Kjerland valgte imidlertid å seige sine parter
i 1934 til Hans Westfal-Larsen, og fikk da
3.000 kroner for hver, noe som verdsatte
skipet til 300.000 kroner.
I 1938 ble partrederiet gjort om til SkibsAS Hosanger.

Skipslisten 22, juli 1937
ds Hosanger
ds Porsanger

2400
7366

11
18

Knut Hanevik
Julius Pedersen

ps Honningsvåg 20.7, Bristol
Sydney NS 17.7, Three Rivers

ds Samnanger
ds Ravnanger
ds Risanger
ds Torvanger

7365
5570
8640
10750

18
18
20

Trygve Hermansen
Gerh Nielsen
Ole Bek
Leif Danielsen

ank Glasgow 29.6
ank Archangel 13.7
San Pedro 25.6, Yokohama
ank Rotterdam 13.7

ds
ds
ds
dt

7280
7225
7335
10925

20
23
24
20

N Nymann
Alfßaunehaug
AmundUtnejr
T Brattebø

Para 13.7, Trinidad
ank San Francisno 17.7
ps Magellan 19.7, Montevideo

dt Davanger

11090

22

S Rasmussen

ank Charleston SC

mt Varanger
mt Nordanger

14100
14100

25
25

Conrad Espeseth
ATeilman

Abadan 13.7, Lands End f order

mt Spinanger

10800

27

O T Ellingsen

mt Hallanger
mt Finnanger
mt Orkanger
mt Storanger
mt Langanger
ms Brandanger

14530
14530
10825
14505
14510
8600

28
28
28
30
30
26

Abr Abrahamsen
Lauritz Teffre
Mathias Hansen
Johs Presthus
August Dessingthon
Finn Rusti

ms Høyanger
ms Villanger
ms Hindanger

8600
8215
8204

26
29
29

Sverre Kure Olsen
Bernhard Caspersen
Jens O Hansen

ms Brimanger

8370

29

Jacob Lange

ps Panama 10.7, Havre

msTaranger
ms Heranger
ms Berganger
ms Trondanger

8380
8380
9824
9774

30
30
32
32

Dagfln Prøys Lund
Osmund Johannessen
Bent Rasmussen
Alf Petersen

ank Shanghai 15.7
ank Havre 18.7
ps Panama 18.7, Los Angeles
Los Angeles 12.7, Havre

ms Moldanger
ds Kaupanget

9762
2333

33
30

Frode Bjørn-Hansen
Christen Faye

ank Seattle 15.7

Evanger
Leikanger
Hardanger
Malmanger

Port Arthur 7.7, Bordeaux

Los Angeles 7.7, Osaka
avg Philadelphioa 17.7

Tondjong Oeban 12.7, Madras
Lorenzo marques 16.7, Aruba

v ank Port Arthur 23.7
Las Piedras 12.7, Port de Bouic

Aruba 15.7, London/Hull
ank Rosario 9.7
ank Coos Bay 11.7
ank Antwerpen 7.7
ank Rotterdam 15.7

Haugesund 20.7, Mesane
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jevne inntekter, linjeskipene gav trolig
tilstrekkelig inndekning til egne kostnader,
mens fem tankskip og syv trampskip må
antas å ha gitt negative resultatet.

langt, godt hjulpet av investorer og dyktige
medarbeidere. Og han oppnådde å bli
akseptert, både faglig og sosialt, i byens
etablerte borgerskap.

Lederskifte

var 26 år, ble nå tatt opp som partner i
West-fal-Larsen & Co AS, hvor Georg
von Erpecom tok over som seniorpartner.
Enken, Anna Westfal-Larsen, skulle ennå
leve i mange år.
Rolf Westfal-Larsen var født i 1910 og
hadde etter skolegang gått den vanlige
veien med shipping-praksis i utlandet.
Han giftet seg med Johanne Marie Berner,
gjerne kalt Hanneri, og fikk to barn, Hans
Peter i 1939 og Rolf fire år senere.

Sønnen Rolf Westfal-Larsen, som da

Etter magre år tok fraktmarkedet seg
langsomt opp; først marginalt såpass at
skip kunne bryte opplag, og etterhvert
med synlig bedre frakter. Verdens tonnasje
måtte tilpasses en redusert verdenshandel,
og først i 1935 var markedsbalansen tyde
lig bedre.
Hans Westfal-Larsen var forlengst
anerkjent som Bergens store reder, seiv om
mye av den daglige ledelse var overtatt av
Georg von Erpecom og lederne av linje- og
teknisk avdeling. Ved siden av sine verv i
byens ledende bank og linjerederi, var han
også styre-medlem i BIMCO.
Det synes likevel å være kommet en
slags tretthet over ham, kanskje resultatet
av mange års krevende innsats eller som
virkning av sykdom. Rederiets dynamiske
ekspansjon frem til 1933 ble nå avløst av
en konsolidering, i en tid da andre store
rederier slo tidlig til for å trekke fordel av
en ny oppgang.
Under et opphold i Helsingør høsten
1936 avgikk Hans Westfal-Larsen ved
døden om morgenen 7. oktober. Han ble
63 år gammel.
Det var entreprenøren og samfunns
mennesket som gikk bort. Den litt til
bakeholdne og reserverte, kultiverte og
urbane mannen som hadde lykkes å bygge
seg opp fra moderate kår til byens store re
der. Faglig dyktighet som shipping-mann
og evnen til å inngi tillit hadde ført ham

Hans Wesfal-Larsen

Oppsving
Det lenge etterventede oppsving i marke
det meldte seg omsider i 1936. Året 1937
opplevde den eneste boom mellom 1920
og 1940 og slo ut for de fleste skipstypen
Etter å ha slitt med mye spottonnasje fikk
Westfal-Larsen & Co nå virkelig lønn for
utholdenheten.
Av de 10 tankskipene var det bare Bal
langer og Finnanger som var bundet på
TG; de andre fikk i varierende grad nyte
godt av det stramme markedet. Davanger
ble sluttet på TG for sesongen 1937 i Mon
treal-farten til 6/6, som var opp fra 4/9 det
föregående året. Gamle Malmanger ble
sluttet i mars 1937 fra Smiths Bluff (US
Gulf?) til Le Havre til raten 33/-, mens Vci
ranger etpar måneder senere fikle 45/- for
Abadan-UK/Continent. Rederiet avholdt
seg fra å inngå nye TC’er. Tankskipene må
ha gitt et meget sterkt resultat for 1937,
men markedet fait deretter tilbake.
Også de to største trampskipene ble
sluttet på TG våren 1937; Risanger (ex
Labelle County, Tananger) for 2 år til States
Marine Lines til USD 1.55 og Torvanger
for samme periode til Chilean Nitrate
for USD 1.45 (per tdw per mnd). Også
linjefarten merket tilstram-ningen, men vi
kjenner ikke til enkelthetene.
De gode utsiktene i tank fikk von Erpecom
til å inngå kontrakt for kjøp av byggekon
trakt for et stort tankskip i desember 1936.
Det dreide seg om et skip på 14700 tdw
fra Deutsche Werft AG i Hamburg bestilt
av Deutsche Ölmiihlen GmbH i Berlin

Georg von Erpecom

som ved hjelp av bankierhuset Lazard
Brothers i London ble solgt for å skaffe

valuta til import av hvalolje til Tyskland - i
en tid da tyske mark ikke var konvertible.
Denne kontrakten ble via det nystiftede
megler-huset R S Platou AS i Oslo kjøpt
av Westfal-Larsen & Co.
I sine memoarer fortake Ragnar S Pla
tou senere om denne forretningen:
«Mens vi var i London (i januar 1937)
solgte jeg en av Unilevers kontrakter for en
14.700-tonner til Høegh ogsolgte også videre
en lignende kontrakt fra Westfal-Larsen &
Co til Sigval Bergesen i Stavanger. Nettopp
denne kontrakten hadde jeg kort innen
formidlet til Westfal-Larsen.
Jeg besøkte Georg von Erpecom, den
dynamiske administrerende direktør i West
fal-Larsen & Co. Han bodde på Carlton,
og bordene og stolenepå hotell-værelset, eller
retter salongen i suiten hans, var overstrødd
med telegrammer; det varjo ingen telex i de
dager. Vi talte om skipet som Deutsche Werfi
hadde under byggingfor ham i Hamburg,
en 14.700-tonnerforleveringi 1938 ogsom
Ole Bergesen ønsket å kjøpe, von Erpecom var
imidlertid ikke villig til å seige med mindre
han kunne fa en erstatning for levering på
samme tid. LeifHøegh haddefortalt meg at
J L Thompson & Sons i Sunderland hadde
ledige bed-dingerfor bygging av to tankskip
av samme størrelse. Jegfortalte von Erpecom
dette, og han uttrykte stor interessefor å gjøre
en byttehandel, men ville ikke kontrahere
med mindre han kunne seige kontrakten ved
Deutsche Werfi.
For å gjøre en lang historie kort, fikk jeg
opsjon for en kontrakt med Thompson,
og Ole Bergesen forpliktet seg til å kjøpe
Deutsche Werft-kontrakten. Alt dette tok litt
tid, naturligvis, og von Erpecom returnerte
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Berganger i flytedokk (under), og bru, ett ur
rederiets tankskip (til hoyre).
Fm Arne Tvedts samling
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til Bergen mensjegfortsatteforhandlingene
i London.»
Hele forretningen ble avsluttet i Oslo,
mens Bergesen og von Erpecom begge
bodde på Grand - uten å vite om hverandre -og hvor Ragnar Platou ved hjelp av
sentralborddamen på hotellet fikk på plass
salg og kontrahering.

liggende en maneds tid ved Azorene for
ordre, før hun gikk til San Francisco og
tok inn første last for Hong Kong.
Tegningene til Eidanger og Sandanger
ble i 1940 lagt til grunn for en standardtype i det britiske skipsbyggingsprogrammet, den såkalte «Norwegian type», av
hvilken det ble bygget 22 enheter, de fleste
med damp-maskineri.
Tross det svake markedet kontraherte
rederiet i 1939 også et skip på 15500 tdw
fra Odense Staalskibsværft, men dette
ble først fullført i 1942 og fait i tyske
hender,

Kontrakten ved Deutsche Werft gikk for
178.300 pund (3.552.000 kroner) og ble
levert til Bergesen i mars 1939 som Solfonn. De to kontraktene i Sunderland ble
litt større, 14800 tdw. Det dreide seg om
store og avanserte skip, bygget på rederiets
erfaringer ved et kjent engelsk verft.
Først ut var Eidanger i september 1938,
fulgt av Sandanger i desember. De fikk
britiskbygde Sulzer-maskiner gode for
13 knop, med tankarrangement med 6x3
tanker. Søstrene fikk stor oppmerksom-het
i britisk fagpresse. Særlig oppsikt vakte de
moderne linjene hvor midtskipshuset var
sirkelrundt.
Nybyggene mistet imidlertid boom’en.
Ingen av dem var sluttet, så Eidanger
gjorde noen turer i løsmarkedet før den
ble liggende i Hamburg til utpå våren
1939. Sandanger ffsk fra verkstedet og ble

beregnet for erstatning av Leikanger og
Hardanger. Skipene ble bestilt ved Cantieri
Quarnero SA, Fiume, høyst sannsynlig
med medvirkning fra den norsk-italien
ske handelsavtalen der eksportverdien av
klippfisk ble motregnet mot leveranser av
skip fra italienske verft,
Søsterskipene Siranger og Grenanger ble
levert i juli og august 1939, velutstyrte linjeskip på 8600 tdw og 13.5 knops rutefart,
som ble satt inn i linjen. Et tredje skip ble
bestilt fra Nakskov Skibsværft for levering
i 1942, samt et fjerde fra Akers Mek Verksted, kontrahert 8. april 1940. Dagen etter
ble landet angrepet av Tyskland, noe som
skulle forandre på mye.

Ny satsning i linje

Høsten 1939 kom rederiet med i en tredje

Omleggingen av den amerikanske skipsfartspolitikken i juni 1936 gav etterhvert
sunnere konkurranseforhold, idet subsidiene til de amerikanske linjene fait bort.
Dette førte til nye investeringer både i W-L
Line og Interocean, samtidig som rederiet
kom med ien tredje linje med utgangs-

linje fra USA, men dennegang av mindre
omfang og i samarbeid med kollega AS
J Ludwig Mowinckels Rederi. Gjen
norn Lorentz W Hansen og G H Payne
i Cosmopolite Shipping var Mowinckel
kommet i kontakt med C H Sprague &
Son, Boston. Dette firmaet var involvert i

punkt i USA. Satsningen ble imidlertid
avbrutt av krigsutbruddet som etterhvert
virket inn på virksomheten.
Etter oppsvinget i 1937 ble det bestilt to 14-knops linjeskip til W-L Line,

gruvedrift og stod for en betydelig eksport
av kull til Sør-Amerika. Av denne grunn
hadde Sprague også drevet skipsfart og
hadde administrert American Republic
Line på vegne av US Shipping Board. I

Rederiets tre skarpseilerefra Nederlandsche Scheepsbouw i 1932/33, Berganger, Trondanger
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Søsterskipene Grenanger og
Siranger ble bygget i 1939
for W-L Line. Begge gikk tapt
under krigen. Bergens Sjøfarts
museums samling

v
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1938 var linjen imidlertid blitt overført
til Moore-McCormack, og Sprague ble da
henvist til å se seg om etter andre beftakt
ningsforbindelser. Slik kom bergenserne
inn i bildet.

jm

i

Etter krigsutbruddet i september 1939
var rederiene interessert i å finne beskjeftigelse utenfor krigssonen. Sprague Line

California i sør til British Columbia - i
blant også lenger nord. Det samme gjaldt i
Panama-kanalen, hvor rederiets skip hadde
akskillig passeringer i måneden. Moderne,
velholdte og veldrevne skip, bemannet for
en stor del med offiserer som hadde gått
gradene i rederiets tjeneste - alt dette tilsa
høy standard og god «performance».

for pengene i tider få andre hadde krefter
til å bygge. Men at 10-års certepartiene
for Varanger og Nordanger i 1925 og Hal
langer og Finnangerxxz år senere ble såvidt
lønnsomme, skyldtes også feks fråværet av
inflasjon. Yi kjenner ikke lønnsomheten i
linjefarten, men den har høyst sannsynlig
vært god. Det må likevel ha vært de lange

ble derfor organisert med C H Sprague &
Sons kontaktnett og agenter. Mowinckels
Molda ble nominert i første reise fra
Boston og New York i november 1939.

Hvordan hadde det vært mulig med en slik
eventyrlig vekst i løpet av knappe 20 år?
Ågå fra et av byens større rederier, med 8

tank-certepartier som bar gjennom bølgedalene i 1931 -34.
Ekspansjonen ble finansiert med egenkapital, inntekter fra driften og lån ar-

skip, til det definitivt største med 34?
Det enkle svaret er tank. Slutningen
av Malmanger og Davanger i 1920 som
skulle gi 10-11 års kontantstrøm. Dette
gjorde det mulig med «mot-sykliske» investeringer; bygge kostbare skip og få mye

rangert av verkstadene. Rederiets bruk av
verftskreditter begynte ihvertfall i 1920
med tankskipene. Dette förutsatte tillit
til rederiet, og iver fra verkstedet etter å
sikre beskjeftigelse. Mot slutten av 20-taI
let var det alminnelig utbredt, og det var

Westfal-Larsen på sin side satte inn Leikanger og Hardanger — og trolig Evanger,
mens Mowinckel fikk nybyg-ningen Ogna
over fra Europa.

Norges nest største
Da det igjen brøt ut krig i Europa i sep
tember 1939 stod Westfal-Larsen & Co
AS som landets nest største rederi, målt
i tonnasjem ned 208.545 brt etter Wilh
Wilhelmsens 323.986. Det ble rangert
på verdensbasis som ett av de største pri
vateide tank- og linjerederier, med sine 12
tankskip, 15 linjeskip og 7 dampdrevne
trampskip. I Bergen stod det med vel 25
prosent av flåten, med den anseelse det gav
både ledelse og ansatte.
I 1939 stod rederiet med praktisk talt
hele sin store tankflåte i løsfart. Det vil ha
medført et omfattende befraktnings-ar
beid, og rederiet vil ha vært av de absolutt
største «independent owners» i tank.
Linjefarten hadde et fokus på Den
amerikanske vestkysten, hvor rederiets
linjer låstet og losset i alle havner fra

Rederiet haddefremdelesflere aldrende trampskip; som Samnanger som ligger ligger i Rotterdam.
Arne Tvedts samling
’
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Sandanger og Eidanger
på 14800 tdw levert i
1938, gikk begge tapt
under krigen. Konstruks
jonen ble imidlertid lagt
til grunn for en britisk
standardtype bygget under
krigen.
Bergens Sjøfartsmuseums
samling
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verftskreditter som finansierte det norske
tankeventyret i 1927-30.
Og så er det slik at forretning alltid har
et sterkt innslag av kulturelle og person
lige faktorer; driv, pågåenhet, dristighet,
evne til å bygge tillit og kontakter, ta
beslutninger, tro på prosjekter. Her må
Hans Westfal-Larsen ha vært en enestå
ende entreprenør, støttet opp og forsterket
av Georg von Erpecom etterhvert som
forretningen utviklet seg.
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Bakka Jr, Dag:
Byen ved de syv hav. Maritime
Bergen. Bergen 1998
A Century of Shipping. Oslo Ship
brokers Association 1899-1999.
Oslo 1999
Baalsrud, T & H T Gram:

Ved Håkon Larsson-Fedde og Dag Bakka J r
26. dt MALMANGER MVNS LCSX
7078 brt44l 1 nt 10925 tdw,
425.1/57.0/33.3 fr
T3 559 nhk 10,5 kn, G Clark Ltd, Sdl
6.1920

Mye av informasjonene i denne artikkelen
bygger på notater fra Tor Leiv Tørvik.
Det gjelder spesielt tankslutninger og
reiseopplegg for tank- og linjeskip. Jeg er
svært takknemlig for å få lov å bruke dette
materialet.

til Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
Kontrahert i 1917 av AS Tanktrans

of shipbroking. Oslo 1986
Det norske næringsliv. Bergen fylke.

port (Thv Berg), Tønsberg, kjøpt av
Westfal-Larsen i oktober 1917 for

Egeland, John O;

Likeledes takker jeg Arne Sognnes for
aldri sviktende hjelp med illustrasjonen
Dessuten Jostein Sørensen og Arne Tvedt
som velvillig har lånt ut familie-bilder fra
W-L-flåten. Og til Sverre Mo har bidratt
med rederiflagg og skorsteinsmerker. Uten
deres medvirkning ville resultatet vært
vesentlig tynnere.

Nortraships flåte. Oslo 1976
Manne, Rolf;
«AS De Norske Saltverker - en fiasko
med positive ettervirkninger».
www. uib. no/prosj/mellomkrigstid/

industriognaering
Mitchell, W H & L A Sawyer:

tysk ubåt U 132 i pos 07.13N-

27. ds EVANGER MVQN LCIV
3870 brt 2327 nt 7260 tdw, 365.4/52.2/23.7 fr
T3 418 nhk 10 kn, Richardsons, Westgarth
& Co Ltd, Hartlepool
7.1920

Bergen 1968
Thowsen, Atle:

1939. Bergen 1983

(- 607) som Evanger til WestfalLarsen & Co AS, Bergen
3.1952

forening (Gjensidig), 50 aar 18791929. Bergen 1929
Bergens Rederiforening i femogtyve
aar. Bergen 1924
Bergens Rederiforening, tiårs-

Solgt til Manners Navigation Co Ltd
(J Manners & Co), Hong Kong, for
GBP 250.000, levert 5.52 omdøpt
San Jorge

1955

China Shippers Co Ltd (Manners
Navigation Co Ltd)., Hong Kong,
omdøpt Tokyo Breeze

1957

World Wide SS Co Ltd, Hong Kong,
omdøpt Golden Kappa

12.1958 Ankom Hong Kong 2.12.58 for å

Ameln, Henrik:
Bergens Dampskibs-Assurance

Levert fra Irvine s Shipbuilding &
Dry Dock Ltd, West Hartlepool

The Empire Ships. London 1990
Pettersen, Lauritz & Ade Thowsen:
Bergens Skipperforening 1867-1967.

Torpedert/senket 9. august 1942 av
26.30W på reise Trinidad til Point
Noire. 2 mann omkom.

web-mellomkrigstid/
arbeidsliv_naeringsliv/

Bergen og sjøfarten Bd IV: Vekst og
strukturendringer i krisetider 1914-

Kilder

GBP 32/tdw. Kostet NOK 7.2 mill.
8.1942

verdenskrig. Oslo 1973
Hartvedt, Gunnar Hagen:
Bergen Byleksikon. Oslo 1994
Hegland, Jon Rustung:

Levert fra James Laing & Sons Ltd.,
Sunderland (-666) som Malmanger

RS PlatouAS 1936-1986, fiftyyears

Kongeveien. Norsk skipsfart fra
århundreskiftet til Den annen

Takk til

.

Skipsliste 1920-1939

beretning i anledning av firtiårsdagen
15. februar 1939. Bergen 1939

Bergen 1945

Fortsettes i neste nummer.

f ”TT

-

hugges av H K Chiap Hua Manufactory (1947) Ltd.

Erkebergenserne, artikkelserie i Bergens
Tidende, 1984
Bergens skipsregister

28

Samt en mengde materiale fra aviser, tidsskrifter,
markedsrapporter etc

7102 brt 4434 nt 10475 tdw, 425.0/56.8/33.0 fr

dt DAVANGER LCIL LCMD

T3 546 nhk 10,5 kn, J G Kincaid & Co Ltd,
Greenock
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Levert av William Hamilton & Co

Torpedert og senket 27. juli 1 942 av

36 ms BRANDANGER LFSM LCFH

Ltd, Port Glasgow (-383) til Westfal-

U 752 i Syd-Adanteren i pos.04.00N-

4624 brt 2765 nt 8550 tdw,

Larsen & Co. AS, Bergen
OmmåJt til 11090 tdw

18.00W, på reise Cape Town til
Trinidad. 18 mann omkom.

396.6oa/381.6/53.8/25.9ft

Torpedert og senket 11. oktober 1942
av tysk ubåt U 48 i Adanterhavet i
pos 57.00N-19.10W, på reise
Curacao til Liverpool med
brenselolje. 17 personer omkom.

7. 1 942

2M6 1950 bhk 10 kn B&W - 2 prop
6,1926
Levert fra Burmeister & Wains

33
ds HARDANGER LDJM LCNI
4000 brt 2485 nt 7336 tdw, 375.3/52.3/23.9 ft
T3 421 nhk 10.5 kn John G Kincaid & Co Ltd
4.1924
Levert fra Lithgows Ltd, Port Glas-

Maskin & Skibsbyggeri, København
(-343) til Westfal-Larsen & Co AS,
Bergen
Senket 11. oktober 1940 av U48 i

10.1940

AS, Bergen

pos 57.02N-02.42W, på reise
California til Liverpool med stykk-

Solgt til DS AS Ask (August

gods. 6 mann omkom.

gow (-748) til Westfal-Larsen & Co
29

ds FALKANGER LDBC

1552 brt 896 nt 2400 tdw, 244.7/37.7/15.7 ft

9.1953

T3 161 nhk 10 kn, Bergens MV
5.1923

11.1928

Levert av Bergens Mek Verksted,
Bergen (-202) til Partrederi ved

12.1958

Westfal-Larsen & Co. AS, Bergen
Forlot Barry Docks 14. november

Kjerland & Co AS), Bergen for GBP
60.000, omdøpt Hop

37

Til opphugging i Belgia for GBP
24.000, slept fra opplag i Arendal og

4624 brt 2765 nt 8600 tdw,
396.6oa/381.6/53.8/25.9 ft

levert i Brugge 14.1.59.

2M6 1950 bhk 10 kn B&W - 2 prop
8.1926
Levert fra Burmeister & Wains

for Alger med kull, forsvant med hele
besetningen på 16 personer.
30

ds TANANGER
LBPR
LABELLE COUNTY
RISANGER

LCZY

34
mt VARANGER LDDJ LDSG
9305 brt 5505 nt 13160 tdw, 470.1/60.2/38.5 ft

4.1921

1932

5.1958 Solgr til Flakkes Rederi AS (Ole T

Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
Ommålt til 14100 tdw

65,000, lev i Bergen, omdøpt Orkla
3.1960
Grunnstøtte 20.3.60 i Langenuen på
reise Murmansk-Stettin med apatitt,
assistert til Haugesund og videre til
lossing.
8.5.1960 Opplagt Møllebugten, Nakskov,
rederiet konkurs.

selskap AS (Henrik Østervold),

35

mt NORDANGER LFBK LCUC

Bergen. Var sjøsatt som Hiskø. Fikk

9297 brt: 5500 nt 13160 tdw, 470.1/60.2/38.5
2M6 2800 bhk 10.5 kn, Werkspoor - 2 prop
6.1925
Levert av Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam (-176) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
1932
Ommålt til 14100 tdw

11.1960

7.1951

Solgt til Compania Maritima Panmar
SA of Panama, Panama, for GBP
480.000, levert i Kiel 20.7, omdøpt
San Salvador

38
mt SPINANGER LGKW LCYU
7329 brt 4271 nt 10800 tdw,
458.0oa/44l.6/57.4/34.2 ft
M6 2700 bhk 11 kn, F Schichau, Elbing

6.1959

Til opphugging i Jugoslavia, avgikk

12.1927 Levert av F. Schichau, Danzig

utført innredningsarbeider i Bergen.
Til Partrederi ved Bergens Privatbank 99/100 og Westfal-Larsen &Co
AS 1/100, disp Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen, omdøpt Tananger
Satt inn i County Line under navnet
Labelle County
2.1934
1939

Nytt navn Risanger.
Overratt av Westfal-Larsen & Co AS

12.1940

Torpedert 27. desember 1940 av
U 65 i pos. 11.30N-21.30V, på reise
Newcasde til Alexandria.

31

Flakke), Kristiansund for GBP

Torpedert 25. januar 1942 av U 130
i pos 38.58N- 74.06W, på reise
Curacao til New York med olje.

Levert fra W Pickersgill & Sons Ltd,
Henrik Østervolds Dampskibs

2.1929

Bergen

Levert av Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam (-175) til

1.1942

Sunderland (-201) som Hufierø til

6.1923

Maskin & Skibsbyggeri, København
(-344) til Westfal-Larsen & Co AS,

2M6 2800 bhk 10.5 kn, Werkspoor - 2 prop
2.1925

5489 brt 3435 nt 8650 tdw, 380.4/52.3/32.1 ft
T3 379 nhk, Richardsons, Westgarth & Co Ltd,
Sunderland

ms HØYANGER LFTR LCOQ

solgt tvangsauksjon i Nakskoy for
GBP 35.750 (NOK 715.000) (mot
gjeld på NOK 1.500.000) ril Walter
Ritcher, Hamburg til opphugging.
Levert Hamburg 18.3.61

(-1181) til Westfal-Larsen & Co AS,
Bergen

Spezia 12. juni 1959 for Split.

ds TORVANGER LBDR LDCR

6568 brt 4122 nt 10750 tdw, 420.1/54.0/34.4 ft
T3 555 nhk, William Doxford & Sons
10.1920 Levert fra William Doxford & Sons

D/S Hufterø overtattfra Henrik Østervold ble overtatt i 1923 og kom til å seile under tre navn i
W-L-flåten, Tananger, Labelle County og Risanger (bildet). Bergens Sjøfartsmuseums samling

Ltd, Sunderland (-546) som Grande
Gaard ril AS DS Hiskø (Henrik
Østervold), Bergen
6.1923

Overratt på auksjon av PR WestfalLarsen & Co AS (Bergens Privatbank
99 prosent, W-L 1 prosent), omdøpt

1938

Torvanger
Westfal-Larsen & Co AS

6.1942

Torpedert 23. juni 1942 av U-84
i pos 39.4lN-4l.30W, på reise Hali
fax-Alexandria med stykkgods. Fire
omkom.

32

ds LEIKANGER LDHB LCSK

4003 brt 2483 nt 7336 tdw, 375.3/52.2/23.9 ft
T3 421 nhk 10.5 kn John G Kincaid & Co Ltd
11.1923

Levert av Lithgows Ltd., Port Glasgow (-744) til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen

;
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44
ms BRIMANGER LHPV LDKB
4883 brt 2999 nt 8370 tdw,
415.00a/398.0/54.7/26.1 ft

1

1 llf-'-

' ==r

2M6 3000 bhp 12 kn Kincaid-B&W - 2 prop
11.1929 Levert fra Sir W G Armstrong,
Whitworth & Co Ltd, Newcasde
(-1051) til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen
7.1959
Solgt til Olistim Navigation Co.
Panama for GBP 37.500 levert i
10.1962

TRHK3(UtftH *
1

S‘

,

\
.. .-J.

-...' '* ''

. • ’

'!'
~ *

Bergen etter opplag, omdøpt Helen
Til opphugging i Jugoslavia

. .
'-

45
ms TARANGER LHTK LCKP
4873 brt 2984 nt 8380 tdw,
415.00a/398.1 Z54.8/26.1
2M6 3100 bhk, 12.5 kn, B&W - 2 prop
4.1930
Levert av Burmeister & Wains

Tankskipet Langanger fra 1930 gikk tapt under krigen, men ble senere reparertfor sveitsiske eiere;
her som Transozean av Hamburg. Skyfotos
5.1941
1932

Ommålt til 11070 tdw

41

1.1945

Rammet 15. januar 1945 av torpedo
i maskinrommet ved Clyde Light
Vessel, på reise fra USA til Gree-

8030 brt 4814 nt 10825 tdw, 458.0/59.8/34.8 ft
M8 3163 bhk 11 kn, Schneider & Cie, le
Creusot

nock, 4 omkom. Slept inn til

9.1928

Rothesay. Torpedo skutt av U 482.

4.1946

11.1954

Seine, Le Trait (-51) til Westfal-

Satt i fart etter reparasjon, ny B&W

Larsen & Co AS, Bergen

hovedmotor bygget ved Harland &

1932

Ommålt til 11610 tdw

WolfFLtd, Glasgow: M6 3200 bhk

6.1940

Torpedert 13. juni 1940 av italiensk

39

60 nm NW av Alexandria på reise

1932
1953

Solgt til The Steamship Manufacturing & Trading Co AS (Alf
Hafstad), Bergen, fortsatt drevet av
Westfal-Larsen & Co AS

1.1957

Solgt til Calibris Navigation Co
(Larssons Skeppsmäkleri AB,
Stockholm), Monrovia, for GBP
700.000, omdøpt Calibris
Til Eckhardt & Co GmbH,

42

boomen, igjen opplagt i Vrengen i
sept 1957.

4884 brr 3004 nt 8215 tdw,

Solgt til Belgia for opphugging.

ms VILLANGER LHJK LDKD

2M6 3000 bhp 12 kn, Kincaid-B&W - 2 prop

Ankom Bruges 21. feb 1961.

8.1929

415.00a/398.0/54.7/26.1 fl

mr HALLANGER LGPN LFWA

Levert fra Sir W G Armstro ng,
Whitworth & Co Ltd, Newcasde
(-1049) til Westfal-Larsen & Co AS,

9551 brt 5714 nt 13580 tdw, 474.4/64.5/36.5

Bergen

ft

11.1954 Til Blyth Dry Docks & Shipbuild-

2M6 2800 bhk, Werkspoor - 2 prop
4.1928
Levert av Nederlandsche Scheeps-

ing Co Ltd (Mollers Ltd), for GBP
105.000, omdøpt Castle Harbour

bouw Mij, Amsterdam (-188) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen

3 1955

Harbour Line Ltd (Möllers’ Ltd),
London

1932

Ommålt til 14530 tdw

3.1958

Ankom Hong Kong 3. mars 1958,

3.1943

Torpedert og senket 30. mars 1943

solgt i mai 1958 til Hong Kong

av tysk übåt U 596 utenfor Algier i
pos 36.55N-01.390, på reise Algier
til New York i ballast

Chiap Hua Manufactory Co (1947)
Ltd for opphugging.

2M6 2800 bhk, Werkspoor - 2 prop
9.1928
Levert av Nederlandsche Scheeps-

43
ms HINDANGER LDKC LHJG
4884 brt 3005 nt 8200 tdw,
4l5.0oa/398.0/54.7/26.1 ft
2M6 3000
3000 bhp
bhp 12
12 kn
kn Kincaid-B&W
Kinca
2M6
- 2 prop
10.1929

bouw Mij, Amsterdam (-191) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen

Levert fra Sir W G Armstrong,
Whitworth &Co Ltd, Newcasde

(-1050) til Westfal-Larsen & Co
AS, Bergen
9.1942

Port Glasgow (-396) til WestfalLarsen & Co AS, Bergen
Ommålttil 14505 tdw

Abadan til Malta med olje. 5 omkom.

klasset og sluttet under Suez-

40
int FINNANGER LGTM LCAH
9551 bit 5714 nt 13595 rdw, 474.4/64.5/36.5
ft

46
mt STORANGER LHVC LCKX
9223 brt 5514 nt 13650 tdw,
493.50a/473.6/64.5/36.6 ft
2M6 3000 bhk 11 kn, John G Kincaid &Co
Ltd, Greenock - 2 prop
6.1930
Levert fra Robert Duncan & Co,

übåt Naiade i pos 31.20N-26.500,

Solgt til Lorentzen & Co (Lorentzens
Rederi Co), Oslo, for GBP 75.000, i
opplag ved Rothaugen, omdøpt Mary
Stove. Brutt opplag i august 1956,

2.1961

SW av Reykjavik på reise Liverpool til Cristobal. 1 omkom.

mt ORKANGER LCAS LGTP

Levert av Atelier & Chantier de la

Maskin & Skibsbyggeri, Køben
havn (-568) til Westfal-Larsen &
Co AS, Bergen
Bombet i senk 2. mai 1941 150 nm

1932

Ommålt til 14530 tdw

2.1942

Forlot konvoien 24. februar 1942, på

Torpedert 11. september 1942 på
reise Liverpool til New York. 1

reise Greenock for Curacao i ballast,
og forsvant med hele besetningen på
38 mann. Trolig torpedert av U 558.

omkom. Holdt seg flytende og ble
senket ved kanonild fira HMS
Amhurst i pos. 49.39N-32.24W

5.1959

Hamburg for opphugging.
Ankom Hamburg 17. mai 1959.
47
ds KAUPANGER LHWJ LEGF
1584 brt 917 nt 2333 tdw,
257.60a/245.1/37.7/15.9 ft
T 3 163 nhk 9 kn, Bergens MV
7.1930
Levert fra Bergens Mek Verksteder,
Bergen (-212) til Partrederi ved
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
1938
Partrederiet omorganisert som
Skips-AS Hosanger
11.1948 Solgt til J.M. Johannesens Rederi
AS (J.M. Johannesen), Bergen for
NOK 1.5 mill, levert 25.11 i Rotterdam, omdøpt Fossli
2.1952
Til Skibs-AS Selvik (Finn Wahlstrøm), Oslo, for GBP 90.000,
omdøpt Seines
12.1952 Rederi AB East Sea (Carl Helin),
Mariehamn, for GBP 55.000,
omdøpt Sälsö
1959
Rederi AB Hera (Karl Kåhre),
Mariehamn, omdøpt Helga

Kontraheringer for norsk regning
juni-septemher 2005
Juni

Stenersen
Solvang
Solvang
Mosvold Shipping
Subsea?
Eimskip (Island)
Eimskip (Island)
Lomar Sh (UK)
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
Leif Höegh & Co
Seatankers Mngm
Seatankers Mngm
BUE Marine (UK)
Petrojack ASA
Seatankers Mngm
Seatankers Mngm

Juli

Solstad Offshore
Bourbon Offshore
Bourbon Offshore
Havila Supply
Havila Supply
Østensjø Rederi
Stenersen
Eidesvik Offshore
Eidesvik Offshore
SBS Marine (UK)
Volstad Shipping
GulfMark
Sinvest

Aug

tanker
LPG/et
LPG/et
semi-sub

12,430
8 Om
80m
3.500
50,000*
50,000*
50,000*
50,000*
2.500
2.500
3,100
jack-up
semi-sub
semi-sub

pipelay
kjøleskip
kjøleskip
supply
bilskip
bilskip
bilskip
bilskip
supply
supply
supply
Jurong
Jurong SY
Jurong SY

4.500
3.500
3.500
3.500
3.500
5.000
16,400

supply
supply
supply
supply
supply
supply
tanker

3.500
3.500
3.500
5.000
4,850

Lagoa Shipping (UK)
østerriksk

3,500
32m

supply
supply
supply
supply
supply
jack-up
supply
catamaran

Rem Maritime
O H Meling
Island Offshore

4.500
4.500
5,000
1,550*
1,550*
1,550*
1,550*
1,550*
1,550*
3.500
130m

supply
supply
supply
standby
standby
standby
standby
standby
standby
supply
offshore

71 m
49.8m
49.8m
46.200
46.200

snurper
ferge
ferge
tanker
tanker

6,200*

subsea

11,000*

Hurtigrute

Viking Offshore (UK/No)
Viking Offshore (UK/No)
Viking Offshore (UK/No)
Viking Offshore (UK/No)
Viking Offshore (UK/No)
Viking Offshore (UK/No)
Olympic Shipping
Solstad Offshore
Knester
Nor.Ferjer
Nor-Ferjer
Arne Blystad
Arne Blystad
Sept

16,400
17,000c
17,000c

Østensjø Rederi
OVDS

Jiangnan
Meyer Werff
Meyer Werft
Sevmash
Merwede

12.07
3q07
4q07
end 06

USD 30m
EUR 50m
EUR 50m
USD 60m hull
USD180m

Myklebust Verft
Myklebust Verft
Kleven Verft
Tsuneishi
Tsuneishi
Tsuneishi
Tsuneishi

2q07
1.07
4.07
3.06
07
07
07
07

Jaya SB
Jaya SB
SIMEK
SY

lq07
lq07
6.06
12.08

VS470, NOK 130m
5200 cars
5200 cars
5200 cars
5200 cars
anhts, USD29m
anhts, USD29m
UT755L, NOK 130m
USD 131.23
m

lq08
lq08

ultra-deepwater
ultra-deepwater

Aker Brattvaag
Søviknes

lq07
10.06
2.07
2.07
7.07
3.07
10.07
5.06
8.06
5.06
2.07 ST216L
3.07

ahts, NOK 400m
PX105 psv
PX105 psv
UT786 ahts, 300m
UT786 ahts, 300m
NOK 200m
nr 12
VS470-2, 139m
VS470-2, 139m
VS470-2, 130m
NOK 250m

Keppel Fels
Kleven Maritime
Båtservice

3q08
5.06
6.06

Kleven Maritime
Kleven Maritime
Aker Brevik
Ast Zamacona
Ast Zamacona
Ast Zamacona
Ast Zamacona
Ast Zamacona
Ast Zamacona

Trogir
Trogir

9.06
MT6016,235m
12.06
MT6000,205m
12.06
UT776E, 232m
4q06
GBP 6m
4q06
GBP 6m
lq07
GBP 6m
lq07
GBP 6m
2q07
GBP 6m
2q07
GBP 6m
12.06
MT6009, 150m
5.07 VS42200CU, NOK 650
2.07
NOK 130m
11.06
38 cars
12.06
38 cars
09
products
09
products

Aker Brattvaag
Fincantieri

7.07
4.07

Flekkefjord Slip
Ulstein Verft
Ulstein Verft
Havyard
Havyard
Ast Gondan
Jiangnan
Westcon
Westcon
Karmsund Maritime

Aker Brattvaag
Ulstein
Eidsvik SB
Fiskerstrand
Fiskerstrand

NOK 205m, psv
USD I45m
VS470-2
102 pax

ST-255, USD 76m
EUR 68m

Kjøp og salg av skip på det norske markedet
Juni
Skolten
Burce S
Ocean Liberator

17,659
5,850

TeamAnmaj
Sutra Empat
Seawheel Trader
Discoverer I

44,750
7.804
2,800
1977

Northern Explorer II
Pan Tau
Overseas Capemar
Overseas Athens
Colmar
Primar
Ermar
Fulmar
Allenmar
Camar
Jamar
Union Saturn
Union Gem
Thor Kirsten
Siboti

I
7,450
37,615
39,729
39,729
39,538
40,000
39,521
41,750
44,100
46,100
3,774
3,774
1,210
74,000

Polar Argentina
Polar Brazil
Polar Chile
Polar Columbia
Polar Ecuador

10,588
10,588
10,588
10,588
10,588

Polar Uruguay
Smitwijs Typhoon
Smitwijs Tempest
Front Hunter
Eurofrost
Frio Sevastopolis
Frio Nikolayev
Arkadija
Cosmo Spirit

10,588
1,368*
1,368*
153,181
6,989*
6,971*
6,971*
6.989*
13,296

Juli
Ocean Challenger
Norita
DSND Suveyor
Normand Vibran
Far Scotsman
Devries Tide
Restless
Sovereign

5,100
38,891
1,716*
3,100
2,920
3.100
47,000
47,000

2000 cablelayer
1984 bulk
1986 subsea

4,150
2,900
107,223
4,500
7.726
7,721
7.726

2005 tanker

August
Lady Begonia
Flumber
Navion Akarita
Far Swan
Privilege
Pilgrim
Pride

1983 tanker
2003 tanker
1974 semi-sub
1988 tanker
1994 tanker
199. container
drillship
1973 drillship
1996 container
1987
1987
1987
1987
1989
1989
1988
1988
1988
1991
1991
1987
1992
1992
1992
1993
1992
1992
1993

product
product
product
product
product
product
product
product
product
dry cargo
dry cargo
dry cargo
obo
reefer
reefer
reefer
reefer
reefer
reefer

1977 mg
1977tug
1998 tanker
1991 reefer
1992 reefer
1993 reefer
1993 reefer
1985 bilskip

2000
1982
2002
1991
1992

supply
supply
supply
tanker
tanker

1982 dry cargo
1991 sh tanker
2001
1992
1994
1993

supply
reefer
reefer
reefer

Bryggen Tankers, Bergen
USD 3.3 m Berlian Laju Tankers, Indon
Denizcilik ve Nakliyat, Istanbul
Seatrans, Bergen
Ensenada Intl, Panama
USD l4m
Fred Olsen Energy, Oslo
USD 18.5m
Greek buyers
Arne Blystad, Oslo
Sutrajaya Sh, malaysia
USD 10.25m
C Eitzen & Co, Oslo
Seawheel Trader AS, Bergen Middle East
Northern Offshore, Oslo
Neptune Marine, Bergren
Northern Offshore, Oslo
Neptune Marine, Bergren
Harren & Prnt, Hamburg Myklebusthaug, Bergen
C Eitzen & Co, Oslo
USD 115 m Greeks
C Eitzen & Co, Oslo
en bloc
Greeks
C
C
C
C
C
C
C

Eitzen
Eitzen
Eitzen
Eitzen
Eitzen
Eitzen
Eitzen

&
&
&
&
&
&
&

incl 4 yrs bbtc
to OSG
«
«
«
«
«

Greeks
Greeks
Greeks
Greeks
Greeks
Greeks
Greeks

Union Transport, London
Union Transport, London
Thor Rederi, Svendborg

bbtc back
bbtc back

Fav-Group, Bergen
Fav-Group, Bergen
Norwegians Bulkmann

Tschudi Shipping, Oslo
MFC KG, Hamburg

USD 33.25m

B+H Ocean Carriers, US

USD 117.3m

Swan Reefer, Oslo/UK

MPC
MPC
MPC
MPC
MPC

en
en
en
en
en

Swan
Swan
Swan
Swan
Swan

KG,
KG,
KG,
KG,
KG,

Co,
Co,
Co,
Co,
Co,
Co,
Co,

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg

Svitzer Wijsmuller, Ned
Svitzer Wijsmuller, Ned
Frondine Ltd, Oslo

bloc
bloc
bloc
bloc
bloc

Reefer,
Reefer,
Reefer,
Reefer,
Reefer,

Oslo/UK
Oslo/UK
Oslo/UK
Oslo/UK
Oslo/UK

Tschudi Shipping,Oslo
Tschudi Shipping, Oslo

Laskarides, Greece
Laskarides, Greece
Laskarides, Greece
Laskarides, Greece
World Car Carriers Inc, Lib

USD71.4m
Nordic American, Sandefjord
abt USD 25m
P D Gram & Co, Oslo
4 yrs bbtc
P D Gram & Co, Oslo
4 yrs bbtc
P D Gram & Co, Oslo
4 yrs bbtc
P D Gram & Co, Oslo
USD 6.2 m Kiwi Car Carriers, Oslo

Rovde Shipping, Ålesund
J J Ugland, Grimstad
Subsea7, Kristiansand
Solstad Offshore, Skudenes
Farstad Sh, Ålesund

NOK 243 m GEO ASA, Bergen
USD 13.75 m Chinese
USD 3.5 m undiscl
NOK 130 m India
USD 6.5m
Secunda, Canada

S Ugelstad, Ålesund
Top Tankers, Greece
Top Tankers, Greece

pt
USD 25m bb
USD 25m bb

Tidewater, USA
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo

Turkish resale
E Strahlmann, Germany
Teekay, Sandefjord
Farstad Shipping,Ålesund
F Laeitz, Rostock
F Laeitz, Rostock
F Laeitz, Rostock

USD 12.5m
Lighthouse Sh,
USD 38.5m

Th Brøvig, Farsund
Stavanger
Kollakis, Greece

NOK 250m
EUR 51.25m
en bloc
en bloc

Geo ASA, Bergen
Green Reefers, Bergen
Green Reefers, Bergen
Green Reefers, Bergen

reefer
tanker
bulk
bulk
bulk
bulk
roro

en bloc
USD l6m

Green Reefers, Bergen
Tärntank, Donsö

K G Jebsen,
USD 37m

Bergen
Gleamray, Greece
Greeks
Croatia
Baltic owners
Gabriel Scott Line, Krs S
Belden Sh, Oslo/Manila
Viken Shipping, Bergen bb

Pittsburgh
Docksi
Lidan
Guinomar Baraka
Trader Bulk
Sletringen
Scan Nordic

7,721
8,260
4,000
74,100
3,400
2,839
6,704

1994
1998
1991
2001
1978
1976
1981

Sagafjord
Kedah Cement
Samho resale

5,700*
16,000
12,800

1965 ferry
1996 cement
2005 tanker

Saga Line, Moss
Lafarge Malayan, P Klang
Schoeller Group, Cyprus

USD 1m
USD 11m
USD 23m

1992
2005
1983
1983
1989
1992
1992
1991

Havila Sh, Fosnavåg
Lomar Sh, London

NOK 90m
NOKl47m

F Laeitz, Rostock
Stenersen, Bergen
Thunbolaget, Lidköping
T Klaveness, Oslo
Nygård Sh, Egersund
Berge Rederi, Trondheim
Eidsiva Rederi, Oslo

September
Havila Fortune
3,100
Kleven resale
3,300
Far Spirit
2,512
Glomar Robert F Bauer 6,521
Hanseatic Sun
3,550
Relentless
47,000
Invincible
47,000
Victorious
47,000
Oceanic Pearl
7,400*

supply
supply
supply
drillship
dry cargo
tanker
tanker
tanker

Farstad Shipping, Ålesund NOK 50m
Madeira Invest, US
USD 45m
Hanseatic Schiffahrt, Bremen
l
Top Tankers, Greece
USD
27m-bb
Top Tankers, Greece
USD 27m-bb
Top Tankers, Greece
USD 27m-bb
USD 20.1 m
1997 cable-layer James Fisher, Barrow

* betyr brt
c betyr kubikkmeter (for gasstankere)
bb betyr kjøp med bare-boat certeparti tilbake til selger

Fearnley KS, Oslo
Havila Sh, Fosnavåg
Ocean Mainport, Bergen
Songa Offshore, Oslo
Wilson, Bergen
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
Shipman, Austevoll

'A

2005

Norsk ordinært register NOR

LNLN
M/S JØLLE
01.04.
79 brt.
M/S ISLAND RANGER LMWK
04.04.
3996 brt.
M/S VOLSTAD
LNKS
04.04.
2431 brt.
M/S OCEAN QUEEN II LNHY
06.04.
37 brt.
M/S ISLAND PRIDE
LMYN
07.04.
2265 brt.
M/S SIMONE
LNIJ
08.04.
28 brt.
M/F KRAGERØ
LMVH
12.04.
995 brt.
M/S KJØME
LMYY
14.04.
32 brt.M/S HAUKØYEJORD
LMWT
14.04.
brt.
M/S GJERT WILHELMSEN LNAW
14.04.
90 brt.
M/S ISLAND PATRIOT LMWS
18.04.
3747 brt.
M/S FAR SUPPORTER LNMB
18.04.
2998 brt.
M/S NORDNORGE
LNMF
20.04.
11384 brt.
M/S ULSMO EXPLORERLNLH
20.04.
36 brt.
M/S NORMAND SKIPPER LMYX
22.04.
4978 brt.
90) (skrog)
M/S TEINESKJÆR
LNGY
25.04.
161 brt.
M/S HAV-TOR
LMTM
26.04.
33 brt.
M/S MADE IN HEAYEN LNJH
28.04.
37 brt.
Lekter MUDDER 080
LK8787
09.05.
brt.
M/S KVÆNANGEN
LNNM
18.05.
144 brt.
M/S FORZA
LNMQ
24.05.
23 brt.
M/S VIKING SWAN
LMVJ
26.05.
4200 brt.
M/S NORTHERN RIVER LNPI
27.05.
3605 brt.
M/S STOR-UNGEN
LNOG
30.05.
44 brt.
M/S SJARKEN
LNMR
31.05.
31 brt.

i

- M.Hjorteseth Shipping AS, Mathopen/Bergen
- ex dansk reg. SØHESTEN (B.1963)
- Island Offshore X KS (Island Offshore Management AS, Ulsteinvik/ÅIesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (304)
- Volstad AS, Ålesund (M-l-A)
- Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (62)
- Lunde Gruppen AS, Sola/Stavanger
- Princess Yachts International Plc., Plymouth (V58102)
- Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS, Ulsteinvik/ÅIesund
- Brevik Construction, Brevik (37) S.C.Aker Braila SA, Braila (skrog)
- Hanabryggene Marinimport AS, Sandnes
- ex italiensk reg. (B.2004)
- Kragerø Fjordbåtselskap AS, Kragerø
- Aas mek. Verksted AS, Vestnes (172) Riga Ship Yard, Riga (071) (skrog)
- Øyvind Jensen, Nesøya/Oslo
ex ikke reg. (B.2000)
- Rudolf Harald Jakobsen, Storfjord/Narvik (N-4-TF)
- ex svensk reg. (B.2003)
- Redningsselskapet - Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- Båtservice Mandal As, Mandal (48)
- Island Offshore IX KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/ÅIesund
- Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (269) Maritime Ltd., Gdansk, (deler av skrog)
- Farstad Shipping Limited (Farstad Shipping ASA), Aberdeen/Ålesund
- ex Isle of Man reg. FAR SUPPORTER (B.1996)
- Ofotens og Vcsteraalens Dampskibselskap ASA, Narvik
- ex NIS-reg. NORDNORGE (B.1997)
- Ulsmo AS, Ulsteinvik/ÅIesund
- Fairline Boats Plc., Rundle (97)
- Solstad Offshore UK Ltd. (Solstad Shipping AS), Aberdeen/Skudeneshavn
- Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk, Flekkefjord (184) Crist Spölka z.o.o. Polen (B
- Teineskjær AS, Skogsvåg/Bergen (H-92-S)
- Northern Shipyard, Gdansk (335)
- Sail and Adventure AS, Oslo/Kristiansand
-

ex tysk reg. THOR (B.2000)
Lars Ole Johansen, Kråkerøy/Fredrikstad
ex britisk reg. MADE IN HEAVEN (B.2004)
Secora AS, Svolvær

- Ganz Danubius Trading Co. Ltd., Budapest (2560)
- Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø
- Brødrene Aa AS, Hyen (240)
- Terje Eriksen, Trondheim
- ex britisk reg. FORZA (B.2004)
- Ugelstad Supply I KS, Oslo/Ålesund (sjøs.ACTIVE SWAN)
- Brattvåg Skipsverft AS, Brattvåg (102) AkerTulcea, Romania (321) (skrog)
-Trico Shipping AS (Trico Supply ASA), Fosnavåg
- ex NIS reg. NORTHERN RIVER (B.1998)
- G.Unger Vetlesen Svein-Rune Børslid (Svein Rune Børslid), Mathopen/Bergen
- ex svensk reg. TORUNGEN (B.1960) ex norsk
- AlfJørgensen, Benidorm (Terje Jørgensen, Finsland), Kristiansand
- ex britisk reg. GREAT PRETENDER (B.1990)

M/S TWISTED PAIR
LMOJ
31.05.
74 brt.
M/S HAVILA HARMONY LNEE
03.06.
3996 brt.
LNME
M/S TABOCA
L
06.06.
- brt,
M/S FRYDV1KEN
LNOI
07.06.
brt.
M/S KIRKVIK
LCPN
10.06.
24 brt.M/S MRS MATTHEWS LMXU
17.06.
46 brt.
M/S ACADEMY
LMXB
20.06.
17 brt.
M/S OLEA
LNOK
20.06.
31 brt.
Lekter KG11
LK5279
21.06.
519 brt.
M/S HAVILA FAITH
LNMD
23.06.
3017 brt.
Fl.pr. JOTUN A
LFGU
23.06.
65420 brt.
M/S HAMEN
JXKZ
24.06.
1364 brt.
M/S OLYMPIC PROGRESS LNOT
29.06.
2168 brt.
M/S SNARVEIEN
LNQE
29.06.
232 brt.

- Arne Grip, Oppegård og Kari Mette Tølsen Pah, Oslo
- ex britisk reg. TWISTED PAIR (B.2003)
- Havila Offshore AS (Havila Shipping AS), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (084) Maritim Ltd., Gdansk (084) (skrog)
- Vemund Norvik, Bergen
- Princess Yachts Inc. Plc., Plymouth (V58120)
- Bergen Yacht AS, Nesttun/Bergen
- ex spansk reg. (B.2004)
- Fjord Production AS, Bergen
ex slettet norsk reg. (B.1924)
- Forica Invest AS, Langhus/Fredrikstad
- ex USA-reg. MRS MATTHEWS (B.1972)
- Dragonhead AS, Oslo
- ex fransk reg. BANQUE COVEFI (B. 1990)
- Hans Martin Torkelsen, Mosterhamn/Haugesund
- ex britisk reg. (B. 1999)
- VA-Stens Grave-Sprengningservice AS, Kløfta/Oslo
- ex norsk reg. (B. 1963)
- Havila Shipping ASA, Fosnavåg
- ex Isle of Man reg. FLAVILA FAITH (B.1998)
- Exxonmobil Exploration and Production Norway AS, Stavanger
-ex norsk ikke reg.før (B. 1998)
- Stiftelsen MS Hamen ex DS Tandik c/o Arne Øistein Holm, Oslo/Bergen
-ex norsk reg. HAMEN (B.1949) (slettet som kondemnert?)
- Olympic Master KS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
- Brevik Construction AS, Brevik (38) Aker Braila S.A., Braila (076) (skrog)
- Bergen-Nordhordaland Rutelag AS, Haus/Bergen
- Oma Baatbyggeri AS, Leirvik (521)

Norsk internasjonalt skipregister NIS
M/S LADY MELINDA

LMMP3

04.04.
2078 brt.
M/S ATLANTIC GUARDIAN LAEU6
05.04.
7172 brt.
M/S BOLD ENDEAVOUR LAEW6
05.04.
8840 brt.
M/S SIR ERIC SHARP LAEX6
05.04.
6141 brt.
M/S HØEGH NEW YORK LAEI6
22.04.
57280 brt.
M/S CLYDENES
LAFF6
26.04.
4783 brt.
M/S AASHEIM
LALN6
27.04.
4112 brt.
M/T EVITA
LAGP3
28.04.
72120 brt.
M/T JASMINE KNUTSEN
23.05.
80918 brt.
M/S HMS NAVIGATÖR LAEJ6
27.05.
3797 brt.
M/T TORM CECILIE
LAFE6
30.05.

28381 brt.

- Partrederiet International Offshore Services ANS (Farstad International AS/Farstad
Shipping ASA), Ålesund
-ex NOR reg. LADY MELINDA (B.2003)
- North Sea Commander Shipping AS (North Sea Shipping AS), Bakkasund/Bergen
- ex britisk reg. ATLANTIC GUARDIAN (B.2001)
- North Sea Commander Shipping AS (North Sea Shipping AS), Bakkasund/Bergen
- ex britisk reg. BOLD ENDEAVOUR (B.1999)
- North Sea Commander Shipping AS (North Sea Shipping AS), Bakkasund/Bergen
- ex britisk reg. SIR ERIC SHARP (B.1989)
- Leif Høegh & Co.Limited (Leif Høegh & Co.AS/Høegh Fleet Services AS),
Hamilton/Oslo
- Daewoo Shipb.& Maritime Eng.Co.Ltd., Koje (4435)
- Clydenes Shipping Ltd.(Beltship Shipping AS), Majuro/Bergen
-ex irsk reg. ARKLOW BRIDGE (B.1996)
- Aasen Transport AS (Aasen Shipping AS), Mosterhamn Haugesund
-ex nederlandsk reg. MONTANA (B.2001)
- Ugland Shipping AS (Ugland Marine Services AS), Grimstad
- ex NOR-reg. EVITA (B.1988)
LAEA6 - Knutsen Bøyelaster VI KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund
- Samsung Heavy Industries Co.Ltd., Koje (1446)
- Eline Shipping AS c/o AS Combitrans (Jenset Rederi AS), Midsund/Molde
- ex Antigua og Barbuda reg. HMS NAVIGATÖR (B.1985)
- Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm (Repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift
Thome Ship Management Norway AS, Larvik), Hellerup/Oslo
- ex Italia reg. ROD FALK (B.2001)

M/S KTWIAUCKLAND LAEV6

- Kiwi Car Carriers Ltd.(Leif Høegh & Co.AS/Høegh Fleet Services AS), Hamilton/
Oslo

14.06.
37841 brt.
M/S SPAR VIRGO
LAZR5

- ex Liberia reg. COSMO SPIRIT (B.1985)
- Spar Shipholding AS, Bergen

15.06.
32474 brt.
M/T T.C.GLEISNER
LADN6
16.06.
23298 brt.
M/T TORM EMILIE
LAEZ6

- Chengxi Shipyard, Jiangyin (CX4206)
- Yellow Star Shipping Ltd.(Kjelman Shipping AS), Road Town/Oslo
- Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd., Ulsan (0355)
- Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm (Repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift:
Thome Ship Management Norway AS, Larvik), Hellerup/Oslo
-ex Italia reg. CENITO (B.2004)
- Stavanger Viking KS (Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA), Stavanger

22.06.
42484 brt.
M/T STAVANGER VIKING LADU6
29.06.

56172 brt.

-ex Panama reg. STAVANGER VIKING (B.2004)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2005:
M/S BALDER-KVITSØY (3YVT) (24/-/1961) ex BALDER 74 - fra Eivind Sperre, Ålesund/Stavanger til Lars Olav Knutsen,
Ræge/Stavanger.
M/S BOURBON JADE (LMKV) (3.963/3.660/04) - fra Island
Offshore VII KS (Island Offshore Shipping AS), Ulsteinvik/Fos
navåg til Bourbon Ships AS (Bourbon Offshore Norway AS,
Eggesbønes), Fosnavåg.
M/S BRANCH OFFICE II (LIJP) (21/-/1993) - Tord Eide,
Lysaker/Oslo, omdøpt til LIONESS.
M/S BRYTEREN (LNIV) (453/-/1998) ex FRIGGA - 05
ex FRIGGA AV GÖTEBORG - 01 ex FRIGGA - 99 - AS
Em.Z.Svitzer (Bukser og Berging AS, Oslo), København/Bergen,
ommålt til 467 brt.
M/S BRÅHOLMEN (JXGD) (608/600/1970/86/87) ex BROA
- 81 ex BONN - 76 - fra Greiff Shipping AS, Namsos til Ocean
Transport AS, Florø, omdøpt til OCEAN SUN og hjemsted
endret fra Namsos til Florø.
M/S BUAVÅG (LLFZ) (468/564/1967/98) ex FRECO - 96 ex
TONE - 83 ex FRECO - 73 - fra Hernar Shipping AS,Knarrevik/
Kopervik til Angel Frakt AS, Herøy/ Kopervik.
M/S CASSANDRA (JWMV) (49/-/1969) ex NORPOL AKTIV
- 02 ex SHEEBA - 89 ex ANNELIE - 86 - fra Rune Nordbø,
Hundvåg/Oslo til Roberth Opsahl-Engen og Tone Jørgensen,
Oslo.
RigDEEPSEA BERGEN (LFSR) (14.534/C/1983) - Deep Sea
Drilling Company II KS, Sandsli/Bergen (ny ISM-ansv.; Odfjell
Drilling AS, Kokstad).
Rig DEEPSEA DELTA (LFFM) (23.535/C/1981) ex WEST
DELTA -01 ex DYVI DELTA -88 - Deep Sea Rig II AS, Sandsli/
Bergen (ny ISM-ansv.: Odfjell Drilling AS, Kokstad).
Rig DEEPSEA TRYM (LFEX) (12.134/B/1976) ex LA MU
RELLA - 95 ex DAYSLAND ONE - 88 ex NORTRYM -87
- samme som DEEPSEA DELTA.
M/S EL SENADOR (LJZZ) (32/-/1999) - fra Norsk Båtsenter
AS, Søreidgrend/ Oslo til Rune Helleland, Kleppe/Oslo.
M/S FJORDEXPRESS (LLSY) (49/-/1973) ex GRIPSKYSS - 04
ex HØYDALSFJORD II - 98 ex HØYDALSFJORD - 88 - Os
carsborg Fjordservice AS, Drøbak, omdøpt til KAHOLMEN.
M/S GÅSVÆRFJORD (LEZV) (211/B/l956/74/77/90) ex
ÅSVÆRFJORD - 01 ex GRIPFISK - 97 ex VARHAUG - 90
ex RAYTON - 87 ex VARHEUG - 83 ex BJØRNSUND - 68

- fra Gåsværfjord AS v/Tor Åge Åkerøy, Dønna/Kristiansund til
Fisktrans AS, Bodø/Kristiansund.
M/S HØRTTE (LNJN) (36/-/1970) - fra Noah Langøya AS,
Holmestrand (Ferjeselskapet Drøbak-Hurumsvelvik AS, Drøbak)
til Noah Holding AS, Holmestrand.
M/S INGRID I (LGKT) (47/-/1893) ex FREIDIG - 18 ex
GUIDE ME - 11 - fra Nils H. Nilsen AS, Båtsfjord/Bodø til
Båtsfjord Fiske-Eksport AS, Båtsfjord/Bodø.
Fl.kran KRAN III (LLWN) (265/B/1941) - fra Arvid Erling
Pedersen, Brønnøysund/Sandnessjøen til Egon Andor Sverkmo,
Verrabotn/Sandnessjøen.
M/S LEIRFJORD (LEYI) (49/-/1966) - fra Asbjørn Selsbane
AS, Lødingen/Narvik til Tellefsen Seaassist (Øyvind Tellefsen),
Våle/Narvik.
M/S LOFOTFJORD I (LJRO) (36/-/1981) ex NORSPEED -95
ex NORSKYSS - 94 - fra Moskenes Shipping AS,Reine/Svolvær
til Jan Benjamin Fraenkl,Brevik/Svolvær.
M/TMILJØTANK (LCSI) (295/293/1939) ex HINNATANK
- 00 ex FRISNES - 89 ex UNIKLOR - 79 ex HYBORG - 54 ex
HYDRO - 54 ex TRAVE - 54 ex EMPIRE CHLORINE - 53 ex
TRAVE - 52 - fra Miljøtank AS, Stavanger til Bøvågen Service
AS, Bøvågen/Stavanger.
M/S NORDSUND (LNDZ) (51/-/1965) - fra Kristiansund
Kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund til Småviken AS,
Borgheim/Kristiansund.
M/S NORMAND VIBRAN (LMJE) (1.972/-/2000) ex
TROMS STEGGEN - 05 - fra Troms Brevik KS, Tromsø (ISM
ansv.: Solstad Shipping AS, Skudeneshavn), Skudeneshavn til
Solstad Offshore UK Ltd. (Solstad Shipping AS), Aberdeen/
Skudeneshavn.
M/S ODDHOLM (LKPS) (27/-/1906) ex FORSØK - fra Lur
øyfisk AS c/o Økonor Bergen Westport AS, Bergen/Kristiansund
til Norvald Arne Glesnes, Glesvær/ Kristiansund og slettet i
merkeregisteret.
M/S OLYMPIC ORION (LLWL) (3.908/4.800/2002) - fra
Olympic Orion KS, Fosnavåg/Ålesund (ISM-ansv.: Olympic
Shipping AS, Fosnavåg) til Olympic Ship AS, Fosnavåg/Ålesund
(Olympic Shipping AS, Fosnavåg)
M/S OTTO WATHNE (LHBL) (567/325/1977) ex GULL
BERG - 84 - Nordnes AS, Ålesund, slettet i merke-registeret.
M/S PEER GYNT (LHFE) (39/-/1994) ex SILIUS - 02 - fra
Maritime Kurs c/o Ola Fridtjof Lillebo, Skien til Hardanger
Fjordreiser AS, Steinstø, hjemsted endret fra Skien til Bergen.
M/S PERLON (LMLH) (24/-/1955) ex HUGØY - 70 - fra

Kystdrift AS, Myre/ Tvedestrand til Aglapen Båtlag, Finnsnes/
Tvedestrand og slettet i merkeregisteret.
M/S PROSPECT (JWMF) (29/-/1985) - fra Bærøyfart AS,
Sandnessjøen til Tollesund AS, Krakhella/Sandnessjøen. I mai
omdøpt til TOLLESUND og hjemsted endret fra Sandnessjøen
til Florø.
M/S SANDØYBUEN (LCFT) (64/-/1933/89) ex HASTING
- 89 - fra Gangeskar AS, Flatråket til Partrederiet Hellevig ANS,
Søgne, hjemsted endret fra Kristiansund til Kristiansand og slettet
i merkeregisteret.
M/S SIMONE (LNIJ) 28/-/2004) - fra Hanabryggene Marin
import AS, Sandnes til AZ Marine AS, Oslo/Sandnes.
M/S STAAL (LLBH) (47/-/1940) ex SANGO - 70 ex
J.E.DEVOLD - 64 ex MOTORBÅTEN OSCAR - 54 ex ma
rinefartøy - fra Partr. Børslid, Mathopen/Grimstad til Linda
Warmbrodt, Sør-Audnedal/Grimstad.
M/T STENA SIRITA (LJZL) (76.847/127.466/1999) - Partre
deriet Stena Ugland Shuttle Tankers II DA (best.reden Ugland
Nordic Investment AS, Sandefjord/ Grimstad (ISM-Ansv.: IUM
Shipmanagement AS, Grimstad), (endret best. reder til Ugland
Nordic Shipping AS, Sandefjord). I mai ommålt til 77.410 brt.
M/S STIG HALLE (LJEO) (522/800/1967) ex RODFJELL - 00
ex ARKLOW DAY - 80 ex NORDIC CLOVER - 78 ex NOR
DIC PROCTOR - 75 ex KNUDSVIG - 70 - fra Follafrakt AS,
Steinsdalen/Namsos til Hopen Frakt AS, Steinsdalen/Namsos.
M/S ØYFJORD (LCAF) (21/-/1951/72) - fra Nils Petter
Aanesen, Åfjord/ Kristiansund til Øystein Sørgaard, Linesøya/
Kristiansund.
Mai 2005:
M/F BARMØY (LMOC) (113/484/1970) ex FLATØY- 05 ex
LÆRDAL - 76 - Barmøyferja AS, Barmen, hjemsted endret fra
Tromsø til Måløy.
M/S CABAL (LGLF) (1.123/1.800/1971) ex DAGRUN NOR
COAST - 93 ex SEALINE - 90 ex VIANA - 89 ex MORE V1ANA
- 85 ex MOR VIANA - 83 ex ANNI KLINT - 72 - fra Sameiet
Brdr. Pettersen ANS (Edvin Pettersen), Vik i Sogn/Bergen til
Askvoll Sandfrakt ANS (Finn Ulrik Waagene), Atløy/Bergen,
omdøpt til KONGSVAAG
M/S CANICA II (LJZF) (40/-/1999) - fra Stein Erik Hagen,
Oslo til Braconda AS c/o Braganza AS, Oslo.
M/S CHAIN INSPECTOR (LDIV) (260/B/1976) ex ALU
TRANS - 98 ex BOKN - 93 - fra Chainco International AS,
Haugesund til Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Hau
gesund.
M/S CLEOPATRA D’OR (LMFX) (45/-/2003) - fra Charter
service ANS c/o Tom Inge Bakke, Kokstad/Bergen til Johnny
Greger, Røst/Bergen.
M/S EIVINDVIK (JXRO) (26/-/1987) ex CELINE - 99 - fra
Bjørn Vold AS, Brekke til Vestregate 27-31 AS, Tromsø, om
døpt til WANNY WOLSTAD og hjemsted endret fra Bergen
til Tromsø.
M/S FONNES I (LNGE) (710/-/1967/70/77/78) ex FONNES
- 04 - fra A.GulIaksen & Sønner AS, Fonnes til Vadholmen AS,
Lødingen. Omdøpt til VADHOLMEN, hjemsted endret fra
Bergen til Harstad og slettet i merkeregisteret.
M/S GAMLE HENNINGSVÆR (LJUP) (136/-/1938) - ex
HENNINGSVÆR- 02 ex GLOMMEN 4 - 49 - fra Scandinavian
Maritime Recruitment Service AS, Svelvik til Kurt Vold, Nærbø
og hjemsted endret fra Svolvær til Sandnes.

M/S LADY DONATELLA II (LLYD) (36/-/1995) ex SUN
VIKING II - 02 - fra Kjell Adserø, Trondheim til Roger Halse
bakk, Ålesund og hjemsted endret fra Sandefjord til Ålesund. I
juni omdøpt til NITANJA.
M/S LOFOTCRUISE (LKPJ) (57/-/1982) ex RØDØYFJORD
- 87 - Lofoten Charterbåt AS, Kabelvåg/Svolvær, omdøpt til
ORCA.
M/S MOONLIGHT PRINCESS II (LLET) (57/-/2000) - As
bjørn Abrahamsen,Tønsberg, omdøpt til THE MILLENIUM
og hjemsted endret fra Stavanger til Tønsberg.
M/S NANGYALA (LIJB) (23/-71991) ex NAN GIALA - 96
- Espen Odberg, Oslo, omdøpt til TUVA.
M/S NATHALIE (LJDK) (49/-/ 1 99 1 ) - fra Royal Yacht Charter
AS, Oslo til Jard DA (Dag Eriksen), Oslo og omdøpt til MARIE
CLAIRE.
M/S NOBLE WHITE (LMJA) (37/-/2003) - fra Norsk Båt
senter AS, Søreidgrend/Oslo til Saxi Lift Norway AS, Dram
men/Oslo.
M/S NORDEN (LIML) (94/-/1891) ex KJELL-OSKAR- 77 ex
FAGERNES - 68 ex NORDEN 2 - 63 ex NORDEN - 15 - fra
Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/
Sortland til Knut Lasse Torhus, Molde/Sortland.
M/S ODDEGUTT SENIOR (LCLK) (81/-/1990/92/94) ex
ODDEGUTT - 00 - fra Oddegutt AS (John Hettervik), Hau
gesund til Navigatör Fishing AS, Hareid, omdøpt til NAVIGATÖR
og hjemsted endret fra Haugesund til Ålesund.
M/T PROOF (LJEH) (105/-/1951) - fra Notros Spesialfrakt AS,
Tromsdalen/ Haugesund til Andrea Shipping AS, Vedavågen/Hauge
sund. (Tvangssalg).
M/T REGINE (LLXO) (91/-/1973) ex BUNKER I - 02 ex MO
BILBUNKER 6 - 88 ex ESSO SØLDARFJORD - 72 - fra Notros
Spesialfrakt AS, Tromsdalen/Ålesund til Andrea Shipping AS, Vedavå
gen/Ålesund. (Tvangssalg).
M/S RESPITT (LLIV) (47/-/xxxx) - fra Rory Morrish, Oslo/Brevik til
Tor Helge Knatebakke, Gransherad/Brevik.
M/S SILJE (LMMQ) (31/-/1988) ex WENCHE - 05 ex LESCARGOT
- 04 - Kjetil Riska, Hommersåk. Hjemsted endret fra Haugesund til
Sandnes.
M/S SJØSPRØYTE I (LDIT) (31/-/1944) - fra RolfWee, Førresfjorden
til Frode Rosenberg, Eidsvoll og hjemsted endret fra Bergen til Oslo.
M/S SKANDI BETA (LKSO) (1.751/1.217/1982) - fra Redningsselska
pet-Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik til Norsk Kystvern
AS, Høvik, omdøpt til BETA og hjemsted endret fra Bergen til Oslo. I
juni (ny ISM.ansv.: Bukser og Berging AS, Oslo).
M/S TINDEN (LHFP) (48/-/1994) - fra Nordtrafikk AS, Sortland til
Nordtrafikk Maritim AS, Sortland.
M/S VIKSFJORD (LAJF) (92/-/1968) ex NYE FOSEN-FJORD - 04
exTUNSTAD - 95 ex PRESTØY - 84 - Borgen Prosjektarbeid, adresse
endret fra Lommedalen til Larvik, hjemsted uforandret Larvik.

Juni 2005:
M/S ARNE (LIMV) (21/-/1936) - fra ?? til Midt-Tfoms Dykkerklubb
v/Mats Kongshaug, Finnsnes/Tromsø og slettet i merkeregisteret.
M/S BRATTFJELL SENIOR (LDAB) (14/-/1938) - fra Oddmar Han
sen, Finnsnes/ Svolvær til Øyvind Gamst Pedersen, Båtsfjord/Svolvær
og slettet i merkeregisteret.
M/S CACUS (JXKO) (63/71968) ex DR.HOLMBOE - 82 - fra Jan
Petter Kristiansen, Oslo/Hammerfest til Casus Partrederi DA (Vestfjor
den Fergeselskap AS), Snarøya/Hammerfest.
M/S CHRISTIAN BØRS (LJTR) (46/71937) ex ULEFOSS - fra
Wollert Bjørndal, Tetnes/Bergen til Den Kristelige Menighet i Bergen
v/Thorleif Holm Andersen, Straume/Bergen.
M/S DANIEL (LCQK) (34/-/1949) ex SJONAGUTT - 01 ex AULA

- 83 ex NYLON - 53 - Jan Henry Rødserh, endret adresse fra Moss til
Kråkerøy, hjemsted uforandret Fredrikstad.
M/S DORIAN GRAY (JXXQ) (47/-/1987) - fra Dorian DA c/o Runar
Framnes, Asker/Oslo til Dorian DA c/o AS Montan (Runar Framnes),
Asker/Oslo.
M/S GREISNES (LLDU) (39/-/1982) ex STAMNES - 00 ex LIABØ
- 92 - fra J.Busch Båtskyss AS, Terråk/Brønnøysund til Partrederiet
Øyskyss ANS (Jan Henrik Mattvik), Hersvikbygda/Brønnøysund
M/S HELLARNES (JXAA) (31/-/1974) ex LEPSØY - 01 ex NILFISK
- 96 - fra Partrederiet Hellarnes DA (Torstein Hansen), Hammerfest
til Leang Dykkerklubb c/o Ola Viken, Torpo/Hammerfest og slettet i
merkeregisteret.
M/S KARPUR (LJDA) (30/-/1936) - fra Partrederiet Karpur c/o Eivind
Pettersen, Søgne/Kristiansand til Ove Pettersen (Eivind Pettersen),
Søgne/Kristiansand.
M/S MOONLIGHT PRINCESS (LLIW) (27/-/1997) - fra Johnny
Greger, Røst/Bergen til Ole Torberg Bjørnevik, Jakobsli og Arnt Erik
Ring, Stjørdal/Bergen.
M/S MÖWI STAR (LHOI) (241/325/1996/98) - Salmon Star Holding
AS, Torangsvåg/Bergen, ommålt til 452 brt,
M/S NORMAND TITAN (LNMZ) (2.535/2.350/1985) ex TROMS
TITAN - 05 ex VIKING TITAN - 00 ex POLAR TITAN - 91 - fra
Solstad Offshore UK Ltd. (Solstad Shipping AS, Skudeneshavn), Aber
deen/Skudeneshavn til Trym Titan KS c/o Fearnley Finans AS (Solstad
Shipping AS, Skudeneshavn), Oslo/Skudeneshavn.
M/S NORMAND TRYM (LNEN) (2.019/2.250/1984) ex RAND
FONN - 93 - fra Solstad Rederi AS, Skudeneshavn til Trym Titan
KS c/o Fearnley Finans AS (Solstad Shipping AS, Skudenes-havn),
Oslo/Skudeneshavn.
M/S NYFJORD (LFNA) (557/B/1965) ex RENATE - 05 ex SYLVIA
- 92 ex EKSOR - 88 ex BULKFART - 86 ex ELDARØY - 84 ex POKAL
- 80 ex SVENNØR - 74 ex BIOS - 74 ex FERRO - 70 - Sveholmen
Shipping AS, Åkrehamn/Kopervik, ommålt til 499 brt.
M/S PELAREN (LFZY) (103/-/1968) - Sjøenrreprenøren AS, Nyborg/
Bergen, ommålt til 92 brt.
M/S SALTEN MARITIM (J WQL) (-/-/1974) ex FJORDKRAFT - 04
- Salten Maritim DA (Jørn Opsahl), Bodø/Sandnessjøen, omdøpt til
FJORDKRAFT.
M/S SEAFRAKT (LJHR) (119/-/1955) - fra Seanor A/S, Bergen til
Loman Fisk AS, Kleppestø/Bergen.
M/S SHV-SKJELVA (LKDY) (36/-/1973) ex SVOLVÆRGUTT - 99
ex LØDINGENCRUISE - 94 ex SILDAFJORD - 93 - fra Støttefore
ningen SHV-1911, Dønna/ Sandnessjøen til Jomar Kristian Karlsnes,
Hommelvik/Sandnessjøen, omdøpt til BRAKAR.
M/F SOGN (LLPV) (2.528/580/1982/95) ex ALVERSUND - 96 - fra
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane AS, Florø/Måløy til Fjordl Fylkes
baatane AS, Florø/Måløy.
M/S SOGNINGEN (3YLL) (24/-/1959) ex SKOGHOLM - 73 - fra
Stein Arne Johansen, Son/Drøbak til Jan Fredrik Nowak, Kjråkerøy/
Drøbak.
M/S STEFFEN ANDRE (LKEV) (238/371/1964) ex STØLVÅG - 99
ex SENTLA - 96 ex SALTNES - 88 ex LAUKVIK - 85 ex NYVING - 81
ex CABAL - 75 - Angel Frakt AS, Herøy/Trondheim til Eva Margrethe
Andresen, Nordsrrøno/Trondheim, omdøpr til OSFJORD. Deretter til
Pål Gunnar Stabben, Nordstrøno/Trondheim.
M/S SULINE (LFFD) (-/-1977) - fra Eos AS, Bergen til Bjørn Vold
AS, Eivindvik/Bergen, omdøpt til EIVINDVIK.
M/S TERRY (LMHF) (58/-/1964) ex SØRNES - 84 ex STILU - 72 ex
TERRY - 70 - fra Nordom Marine Sanden, Farsund/Vardø til Jostein
Lundal, Tananger/Vardø.
M/S TOFTØY (LKVG) (46/-/1942) - fra Spiro Dykkerklubb, Indre
Arna/Bergen til Frode Engelsjord, Moss/Bergen.
M/S TROLLFJORD (3YRT) (23/-/1960) - fra Yngve Larsen, Svolvær
til Lofoten Charterbåt AS, Kabelvåg/Svolvær.
M/S TROLLFJORD II (3YDE) (-/-1973) - samme som TROLL
FJORD.

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.
April 2005:
M/S ATLAS SKY (LACN6) (20.456/34.856/1983) ex AKER - 04 ex
SEAQUEEN - 94 ex SEAQUEEN II - 93 ex WARRIOR- 86 sjøs. Som
THEREAN SKIPPER - Atlas Sky A/S c/o Atlas Rederi A/S, København/
Oslo (repr. fraTesma Holding AS, Lysaker, ny repr.: Montana Agencies
AS, Oslo, drift: V Ships Norway AS, Oslo).
M/S ATLAS STAR (LAZX5) (17.977/30.330/1982) exTENKA - 04
ex TAVROS - 00 ex YPAPADI - 99 ex SINGA WILRIDER - 88 ex
FARISI - 87 - Atlas Star A/S c/o Atlas Rederi A/S, København/Oslo
(repr. fra Tesma Holding AS, Lysaker, ny repr.: Montana Agencies AS,
Oslo, drift: V Ships Norway AS, Oslo).
M/T DANIA SPIRIT (LANP5) (7.821/8.669/2000) ex NAVION DA
NIA - 04 - Navion Shipping Ltd. (endret repr.: fra Navion Shipping AS,
Stavanger til Navion Offshore Loading AS, Stavanger, drift uforandret:
OSM Ship Management AS, Kristiansand), Majuro/Stavanger. I juni til
Dania Spirit L.L.C., Majuro/Stavanger (samme repr. og drift).
M/T FJORD CHAMPION (LNEY3) (17.966/32.477/1974) ex
FJORDSHELL - 03 - fra Champion Shipping AS, Paradis/Bergen til
Norscrap West AS, Hauglandshella/Bergen. (Brann 04.03.2005 utenfor
Sørlandet, slept til Kristiansand, kondemnert, slept til Hauglandshella
for opph.)
M/S GEO BALTIC (LAIW5) (2.906/530/1980) ex JOHAN NORDE
NANKAR - 98 - Geo Baltic KS c/o North Sea Shipping AS, Bakkasund/
Bergen (ny ISM-ansv.: Rieber Shipping AS, Bergen).
M/S GEO PACIFIC (LAMR5) (4.582/1.319/1987/99) exAKADEMIK
SELSKIY - 97 - Geo Pacific KS c/o North Sea Shipping AS, Bakkasund/
Bergen (ny ISM-ansv.; Rieber Shipping AS, Bergen).
M/S NORTHERN RESOLUTION (LAVA5) (3.117/1.007/1982) ex
GECO RESOLUTION - 02 ex RESOLUTION - 92 ex ARCO RESO
LUTION - 87 - fra Malene Østervold Shipping AS, Torangsvåg/Bergen
til C & C Technologies Inc. (Uksnøy & Co. AS, Brattvåg), Lafayette
Parish (USA)ZBergen
M/S ORASTAR (LAYH5) (2.160/3065/1992) ex SAVA STAR - 03
- Fonnship AS, Fonnes/Bergen (ny ISM-ansv.: Gullfonn Management
AS, Fonnes).
Mai 2005:
M/T BERGE HUGIN (LAEK6) (22.902/26.616/2002) ex LANCAS
HIRE - 05 - fra Bergesen D.Y. Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo
til Edda Gas KS (Bergesen D.Y. ASA), Oslo
M/T HEDDA (LAPU4) (22.521/30.761/1993) - samme som BERGE
HUGIN.
M/T HELGA (LASL4) (22.521/30.837/1994) - samme som BERGE
HUGIN.
M/S HUAL TRANSIT (LAXN5) (45.596/17.650/1981) ex HUAL
TRANSITA - 00 ex KYUSHU - 96 ex KYUSHU MARU - 88 - Leif
Høegh & Co. Limited (repr.: Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet
Services AS), Hamilton/Oslo, omdøpt til HØEGH TRANSIT.
M/S HUAL TRINITY (LAXM5) (45.365/17.938/1981) ex HUAL
TRINITA - 00 ex YOKOHAMA - 95 ex YOKOHAMA MARU - 88
- Leif Høegh & Co. Limited (repr.: Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh
Fleet Services AS), Hamilton/Oslo, omdøpt til HØEGH TRINITY.
M/S HUALTRUBADOUR (LAUX2) (33.369/12.165/80) ex HUAL
INGRITA - 00 ex INGRITA - 82 - Leif Høegh & Co. Limited (repr.:
Leif Høegh & Co. AS, drift: Høegh Fleet Services AS), Hamilton/Oslo,
omdøpt til HØEGH TRUBADOUR.
M/T KIRSTEN (LAPM5) (44.322/83.660/1988) ex TORM KIR
STEN- 00 ex TEMPERA - 94 ex GEORGIA - 90 - fra ER Shipping
Three Ltd, Majuro og Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm Torm,
København til ER Shipping Three Ltd., Majuro/ Bergen (samme repr.:
Montana Agencies AS, Oslo, samme drift: Thome Ship Management
Norway AS, Larvik).
M/T NORDIC YUKON (LAOX4) (56.020/97.068) ex WILMA YU
KON - 01 ex WILOMI YUKON - 97 - Nordic Yukon L.L.C. (repr.: Niles

Erik Feilberg, Tønsberg, drift; IUM Shipmanagement AS, Grimstad),
Majuro/Sandefjord, omdøpt til NAVION BASKER.
M/S NORMAND BORG (LLI03) (3.154/2.846/2000) - fra Island
Offshore I KS, Ulsteinvik/Skudeneshavn til Solstad Rederi AS (Solstad
Shipping AS), Skudeneshavn.
M/S TORDANIA (LACK6) (21.850/15.600/1978/95) ex BRIT DA
MA - 93 ex TOR DANIA - 93 ex MAERSK ESSEX - 92 ex DANA
HAFNIA - 90 ex RAILRO - 88 ex G.AND C.EXPRESS - 88 ex VILLE
DE DUNKERQUE - 86 ex FOSS DUNKERQUE - 86 ex VILLE DE
DUNKERQUE - 79 - fra Seaheron AS (Goliat Shipping AS), Oslo til
Goliat RoRo AS (Goliat Shipping AS), Oslo
M/T WILMA YANGTZE (LAZZ4) (79.494/149.775/1997) ex
WILOMI YANGTZE - 97 - Nordic American Tanker Shipping Ltd.
(repr.: Langangen & Helset Advokatfirma ANS, Langangen, drift: Wil
helmsen Marine Services AS), Hamilton/Oslo, omdøpt til NORDIC
VOYAGER.

Juni 2005:
M/S BERGE FJORD (LAQK5) (159.534/310.698/1986) ex DOCE
FJORD - 00 - fra Bergesen d.y. Shipping AS, Oslo/Stavanger til Berge
Fjord Company S.A. (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: Bergesen
D.Y. ASA, Oslo), Panama City/Stavanger.
M/T BERGE MUNIN (LAEL6) (19.719/29.171 /1989) ex CHESHIRE
- 05 - samme som BERGE HUGIN.
M/S BERGE PHOENIX (LAWN5) (154.098/290.793/1986) ex
GRAND PHOENIX - 00 - fra Bergesen d.y. Shipping AS, Oslo/Stavan
ger til Berge Phoenix Company S.A. (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo,
drift: Bergesen D.Y. ASA, Oslo), Panama City/Stavanger.
M/SBERGEVIK(LAUT5) (159.534/310.868/1987) exTIJUCA-02
- fra Bergesen d.y. Shipping AS, Oslo/Stavanger til Berge Vik Company
S.A. (repr.: Bergesen Norway AS, Oslo, drift: Bergesen D.Y. ASA, Oslo),
Panama City/Stavanger.
M/S SIRERIC SHARP (LAEX6) (6.141/3.523/1989) - fra North Sea
Commander Shipping AS (North Sea Shipping AS), Bakkasund/Bergen
ril IT International Telecom Inc. (repr.: Gustav Wiig, Paradis, drift: OSM
Ship Management AS, Kristiansand), Quebec/Bergen.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
Mars 2005:
M/T NORDIC SARITA (JWXK) (70.434/124.472/1986) ex SA
RITA - 98 - Ugland Nordic Shipping AS (IUM Shipmanagement AS,
Grimstad), Sandefjord/Grimstad - overtført til NIS, omdøpt til RITA
KNUTSEN, signal JWXK3.
April 2005:
Lekter BOABARGE 11 (LK4692) (863/B/1992) - Boa Offshore AS,
Trondheim - solgt til Tyskland
Rig BORGLAND DOLPHIN (LEGD) (17.111 /C/1977) - Fred Olsen
Drilling AS (Dolphin AS, Tananger), Oslo - solgt til Singapore
RigBIDEFORD DOLPHIN (LEGG) (16.813/C/1975) - Fred Olsen
Drilling AS (Dolphin AS, Tananger), Oslo - solgt til Singapore
M/T EVITA (LAGP) (72.120/126.352/1988) - Ugland Shipping AS
(Ugland Marine Services AS), Grimstad - overført til NIS, samme navn,
signal LAGP3.
M/S FAR STRIDER (LNEA) (3.009/4.6005/1999) - Farstad Supply
AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til Isle of Man
M/S HAVELA TERN (LNAV) (1.104/800/1974/77/85) ex RESCUE
TERN - 98 ex WESTTERN - 85 - Havila Rescue AS (Havila Shipping
AS), Fosnavåg - overført til Havila Rescue AS (Havila Supply (UK) Ltd.),
Aberdeen, Storbritannia, samme navn, signal MHTN4.
M/S LADYMELINDA (LMMP) (2.078/3.100/2003) - Partrederiet
International Offshore Services ANS (Farstad International AS, ISM
ansv.: Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til NIS, samme navn,
signal LMMP3.

M/S LEISUND (LMTC) (551/B/1973) ex BREISTRAND - 02 ex
PRESTFJORD - 86 - AS Andenes Havfiskeselskap, Andenes/Sortland
- slettet 15.04.2005 som opphugget.
M/S SEIDON (LLEX) (49/-/1964) - Midsund Fiskebåtrederi AS, Mid
sund/Kopervik (M-7-MD) - slettet 11.04.2005 som opphugget.

Mai 2005:
M/S AASVÆR (LLMM) (1.591/2.450/1972) ex MUHLENBERG - 85
- Aasen Transport AS (Aasen Shipping AS), Mosterhamn/Haugesund
- solgt til Saga Bulk Ltd.(Nordic Maritime Services AS), Portsmouth,
Dominica, omdøpt til BUSTEIN med signal J7AR9.
M/S ATLØYBUEN (LKAL) (92/-/1981/83/95) ex REITEBRIS - 00
ex TORNADO - 85 - Partrederiet Arløy Kystfiske DA (Rolf Arne Nor
strand), Atløy/Florø (SF-55-A) - solgt til Spania
M/S BARONESSA (LHEK) (178/65/1994) - HSD Sjø AS, Bergen
- solgt til Korea
M/S BRØNNØYGUTT (LCXN) (24/-/1953) ex NESØYGUTT - 02
ex NESAGUTT -01 ex HAUGSTAD -98 ex VIKANES SENIOR -93
ex FLEMSV1K - 84 ex GJERDSVIK - 75 - Brønnøy Fiskeriselskap AS,
Brønnøysund/Ålesund (N-5-BR) - slettet 12.05.2005 som opphugget.
M/S HAVLEIK (LHPM) (81/-/1972/92/96/99) - Partrederiet Havleik
ANS (Halvar Martin Hermansen), Melbu (N-7-H) - slettet 30.05.2005
som forlist.
M/S INGAR IVERSEN (LLOT) (2.525/C/2001) - Ingar Iversen AS,
Smøla/Kristiansund (M-36-SM) - solgt til Danmark
M/F JÆGGEVARREI (LASU) (518/B/1960) ex JÆGGEVARRE -02
- Bjørklids Ferjerederi AS, Lyngseidet/Tromsø - solgt til Sourerte Misba
hou, Mutsamudu, Komorene, omdøpt til SHISSfWANI-2, signal
M/S OPSANGER (JWRN) (296/500/1942) ex ARON - 98 ex LIV
MARIT - 86 ex SØNNODD - 85 ex SANDSUND - 76 ex SKUDE
- 70 ex JADAR - 66 - Brunschan Sjøtransport AS, Eidsvågneset/Bergen
- slettet 11.05.2005 som forlist (Forliste utenfor Bergen 05.06.2003
etter grunnberøring).
M/S SKAGEN (JXUQ) (12.336/1.219/1975/82) ex BORGEN - 90
- M/V Color Skagen ANS c/o Larvik Scandi Line ASA (Color Line
Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand - solgt til Boudi Marine Co.
SA (El Salam Shipping & Trading Etablissement), Panama, omdøpt til
FEDRA med signal 3EBG2.
M/S STRIL SUPPORTER (LNKP) (466/500/1964/74/86) ex STRIL
TRÅL - 90 ex LORANSO - 90 ex ANSO - 84 ex TORRAND - 82 ex
INGAR IVERSEN -78 ex RØNSTAD -71 ex REMBAKK -67 - Team
Møkster AS, Stavanger - solgt til Færøyane
M/S SVEAFJELL (LMRK) (299/818/1970/73/85) ex NORDSKOTT
- 85 - AS Hammerfest Kysttransport, Hammerfest - overført til Sankt
Vincent og Grenadinene
M/S VISJON (LJIS) (7.805/5.539/1993) ex SARA II - ex GIJON - West
Contractors AS, Ølensvåg/Haugesund - solgt til Panama, omdøpt til
SARA II (Ble brannskadet 10/1997, rep/omb.?)

Juni 2005:
M/S BARIUM (LKWA) (679/830/1967) ex INNVÆR - 83 ex AND
FISKÅGA - 74 - Norbar Minerals AS, Stavanger/Haugesund - solgt
til Panama
M/S CHAIN INSPECTOR (LDIV) (260/B/1976) ex ALU-TRANS 98 ex BOKN - 93 - Eide Marine Services AS, Høylandsbygd/Haugesund
- solgt til Marshalløyene
Lekter DOFFEN (LM6258) (122/B/1977) - Westco AS, Sola/Bergen
- solgt til Sverige
M/S DOLMEN (3YWK) (15/-/1947) - Kato Mainer Kristiansen,
Nordfold/Bodø (N-290-SG) - slettet 21.06.2005.
M/S HILVÅG (LHRN) (137/-/1917) - Jan-Tore Clausen, Lørenskog/
Haugsund - solgt til Fiji
M/S HVITSKJELL QWMG) (113/142/1957/68/94) ex m/t-94 - Par
trederiet Waagene og Kjørvik ANS (Finn Ulrik Waagene), Atløy/Bergen
- solgt til Tanzania

M/S KARMSUND (LHUH) (2.728/2.000/ 1 979/87) - KS AS Tananger (Rederiet Harald Sætre AS), Bergen - overført til Barbados, samme
navn, signal 8PSD.
Lekter OLEG (LM3615) (122/B/1977) - Westco AS, Sola/Oslo - solgr
ril Sverige
M/S SIGFJELL (LFCT) (91/-/1915) - Vidar Kløften, Opphaug/Bergen
- solgt til Storbritannia
M/S SULA (3YAB) (149/-/1968/03) - Vestlandscruise MS Sula AS c/o
Odd Hustad, Ikornes/Ålesund - solgt til Marshalløyene

NIS - Slettet (utgått av registeret)
April 2005:
M/S AUTOSUN (LAOT5) (21.094/6.670/2000) - United European
Car Carriers, Unipessoal Lda. (repr.: Lars Spildo, Fevik, drift: European
Car Carriers Norway AS), Douglas/Grimstad - overført til United
European Car Carriers Unipessoal Lda., Madeira, samme navn, signal
CQQB.
M/T BERGE KOBE (LAVS5) (47.249/51.466/1987) ex CO-OP
SUNRISE - 02 - Bergesen DY Shipping AS (Bergesen D.Y. ASA),
Oslo/Stavanger - solgt til Mc Ibis Shipping Ltd. (V Ships Ltd.), Nassau,
Bahamas, samme navn, signal C6UN3.
M/T CIELO DI BOTHNIA (LADG5) (16.282/27.350/1986) ex
MAERSK BOTHNIA - 01 ex REBECCA - 97 ex ROMØ MÆRSK
- 97 - Samari Limited (Intercon AS), Douglas/ Oslo - solgt til D=Amico
Tankers Ltd. (dAmico Societa di Navigazione SpA),
Monrovia, Liberia, samme navn, signal A8GG8.
M/S GRETHE (LHGF3) (1.879/1.260/1972/81) exGRUNNVÅG- 91
ex FALLOW DEER -81 ex FEDERAL BERMUDA -77 ex FALLOW
DEER - 76 - Grethe AS (Arnesen Shipbrokers AS), Farsund - solgt til
Mariann Shipping Ltd. (TMB Shipping Ltd.), Wonsan, Nord Korea,
omdøpt til YOUSSEF MAR 1, med signal HWVA3.
M/S NORDNORGE (LMQB3) (11.384/810/1997) - Ofotens og
Vesteraalens Dampskibsselskap ASA, Narvik - overført til NOR, samme
navn, signal LNME
M/S RYFJELL (LALH5) (2.791/3.357/1975) ex OUARZAZATE
- 98 - Ryfjell ANS (Arve Halvorsen) (ISM-ansv.; Karmøy Shipsconsult
Management AS, Skudeneshavn), Haugesund - solgt til Nord Korea,
reg på Purple Wave Inc, (Strofcom Shipping Co.Ltd.), Phnom-Penh,
Kambodsia og omdøpt til FANGCHENG med signal XUHQ3.
M/S SENTINEL (LAOJ5) (2.652/2.495/1979) ex ZACHARIAS - 04 ex
SEATRUCK - 00 ex NORTRUCK - 88 ex EDDA SEA - 87 ex FLEX
SERVICE 2 - 86 - Sea Truck (UK) Limited (Gulf Offshore Norge AS),
Sutton/Sandnes - overført til Storbritannia, Sea Truck (UK) Ltd. (Gulf
Offshore NS Ltd.), London, samme navn, signal MHH52.
M/S SUNRANA (LAXR4) (3.663/5.482/1976) ex ARKLOW BEACH
- 95 ex ATLANTIC FISHER - 88 ex SANDGATE - 82 - Sunran AS
(Kopervik Ship Management), Kopervik - solgt til Riga Shipping Ltd.,
Riga, Latvia, omdøpt til MOON FOX, med signal YLBW
Mai 2005:
M/T BEFFEN (LAZK5) (7.001/11.500/1980) ex WELLINGTON
KENT - 04 ex IRVING NORDIC - 93 - Bryggen Shipping & Trading
AS, Bergen - solgt til Seaforce Shipping Co. Ltd., Panama og omdøpt
til ZENON CONQUEST, signal 3EBJ6.
M/T MYRE (LAEV5) (55.924/91.252/1981) ex SHOWA MARU - 96
- Navigation Discovery Ltd. (Bergshav Management AS), Monrovia/
Grimstad - solgt til opph., ank. Alang 16.05. og landsatt 25.05.2005
for opph.
M/S NORTHERN RIVER (LJBY3) (3.605/4.550/1998) - Trico
Shipping AS (Trico Supply ASA), Fosnavåg - overført til NOR, samme
navn, signal LNPI.
M/S RONJA CHRISTOPHER (LIRZ3) (499/650/1997) - Sølvtrans
AS, Ålesund - solgt til Chile

Juni 2005:
M/S AL MANSOUR (LATD5) (38.889/72.562/2002) - Al Mansour
Inc. (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til Mars
halløyene
M/S BAKRA (LAJZ5) (37.550/70.456/1993) ex BESKYDY- 98 - Bulk
transfer Inc. (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført
til Marshalløyene, samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og
signal V7IM2.
M/S BALDER (LASX5) (30.739/48.184/2002) - TKlaveness Ship
ping AS (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til
Marshalløyene, samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal
V7IM5.
M/S BALLANGEN (LAP04) (24.615/41630/1987) ex YAMBURG
- 92 ex OINOUSS1AN FIGHTER - 89 - Klaveness Beltships Partner
AS (Torvald Klaveness & Co. AS), Oslo - overført til Marshalløyene,
samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal V7IM3.
M/S BALSFJORD (LAJY5) (37.550/70.120/1996) ex SUMAVA - 98
- Bulktransfer Inc. (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo overført til Marshalløyene, samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro
og signal V7IL9.
M/S BANASOL (LAQM5) (38.889/72.700/2001) - Banasol Inc. (Tor
vald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til Marshalløyene,
samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal
M/S BANASTAR (LARR5) (38.889/72.700/2001) - Banastar Inc. (Tor
vald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til Marshalløyene,
samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal V7IL7.
M/S BARKALD (LASY5) (28.912/49.463/2002) -TKlaveness Shipping
AS (Torvald Klaveness & Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til Marshall
øyene, samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal
M/S BAUTA (LAPE4) (24.621/41756/1987) ex YASNAYA POLYANA
- 92 ex OINOUSSIAN PRUDENCE - 89 - Klaveness Beltships Partner
AS (Torvald Klaveness & Co. AS), Oslo - overført til Marshalløyene,
samme navn og rederi, nytt hjemsted Majuro og signal V7IM4.
M/S KCL BANNER (LACD6) (7.410/10.773/1974) ex CEM FAST
- 04 ex OYO MARU - oo - KCL Shipholding AS (Torvald Klaveness
& Co.AS), Monrovia/Oslo - overført til Marshalløyene
M/S RAMFORM YANGUARD (LAJE5) (10.297/5.200/1999) - Na
tional Australia Finance (Geo Leasing) Limited (repr.: Marinelaw AS,
Bergen, drift: Barber Ship Management As, Lysaker), London/Bergen
- overført til Bahamas
M/S RAMFORM VICTORY (LAIG5) (10.297/5.200/1998) - samme
som REMFORM VANGUARD.

Fiskebåter, kjøp & salg
April 2005:
M/S ARVID NERGÅRD (LJSJ) (673/B/1999/01) - fra Senja Fiske
riselskap AS, Gibostad/Tromsø til AS Nordfangst, Gibostad/Tromsø
(T-5-LK).
M/S BERG-SENIOR (LMYF) (60/-/1974/78/82) - fra Partsrederiet
Einar Berg & Sønner (Einar Berg), Værøy/Bodø til Berg Senior AS,
Værøy/Bodø (N-4-VR).
M/S BJØRNHAUG (LJOK) (245/-/1966/83) - fra Henrik Engeseth,
Vatne/Ålesund til Bjørnhaug AS c/o Ola Engeset, Vatne/Ålesund (M
109-H).
M/S CAPRICE (LIBV) (76/-/1987/96) - fra Lars Leidland, Egersund
til Caprice Egersund ANS, Egersund (R-13-ES).
M/S COMET (LILQ) (840/B/1996) - Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/
Tromsø, omdøpt til EILIFSON (N-15-TS.
M/S ENGENESFISK (LLGX) (48/-/1963/72/78) ex MOAN SENIOR
- 96 ex EINAR HELGE - 92 ex VEATRÄL - 88 - fra Engenesfisk AS, En
genes/Vardø til Selfjordbuen AS, Stonglandseidet/Vardø (T-15-TN).
M/S GANGSTAD (LJSU) (126/67/1981/98) ex KRYSTAD - 01 ex
SKJOLDEVÆRING - 95 ex MOLLAVÆRING - 91 ex LIND JU-

NIOR - 88 ex SIVERTSEN JUNIOR - 85 fra T. Gangstad Invest AS,
Midsund/Molde til T. Gangstad AS, Midsund/Molde (M-22-MD). I mai
til Partrederiet Arve Engdal ANS (Tommy Engdal), Krakhella/Molde,
omdøpt til ENGDAL JUNIOR (SF-21-SU).
M/S GISKE (LLAQ) (75/-/1999) ex J.M.GISKE - 04 ex LAPO - 01 Havstar AS, Fiskåbygd/Ålesund (M-21-VN), omdøpt til FLWBORG.
M/S GRETA ELIN (LDCI) (34/-/1947) ex VÅGLY- 74 ex GARVINN
- 62 ex MONTY - 59 ex BUVIK - 48 - fra Skjongholm AS, Barekstad/
Florø til Norheim AS, Bulandet/Florø (SF-143-A).
M/S HÅKØY II (LMXC) (543/-/1974) - fra Tromsø Fryseri og Kjø
leanlegg AS, Harstad/Tromsø til AS Nordfangst, Gibostad/Tromsø
(T-58-LK).
M/S LYSVOLL SENIOR (LIKY) (116/-/1979) ex H.SVENDSEN
- 98 - Vesterålen Kystfiske AS, Myre/ Svolvær, omdøpt til MYREFISK
(N-164-0).
M/S MOLYIKTIND (LJUJ) (79/50/1981/83/86) ex HURLEN - 99
ex STØBAKK - 98 ex BREIVIK JUNIOR - 83 - fra Molviktind II AS,
Tromsø til Strandby Havfiske AS, Skaland/Tromsø (T-55-BG), deretter
til Segla AS, Fjordgard/Tromsø (T-54-LK)
M/S NORDORN (LLUC) (284/-/1963) ex SOLHEIMTRÅL 2 - 00
ex SOLHEIMTRÅL - 00 ex MYREBAS - 92 ex J.O.STENSEN - 72
- Nordørn AS, Båtsfjord/Ålesund fått nytt fiskerimerke: (F-l 13-BD).
M/S NOTBAS (LION) (184/-/1966/92/99/02) ex MOAN SENIOR
- 02 ex JANNE KRISTIN - 96 ex LARS-ANGEL - 84 ex ARNØYTIND
- 80 ex NOREGG - 77 - Mehamn Kystfiske AS, Mehamn/Trondheim
, omdøpt til MEHAMNFJORD (F-80-G).
M/S NYTAMPEN (LJHW) (32/-/1953) ex FREDHEIM - 77 - fra MK
Nytampen KS, Bodø til Patiline Rederi AS, Bodø, omdøpt til MARY
PAULINE (N-45-B).
M/S PEIK (LJHA) (48/-/1980) - fra Sørvågen Kystfiske AS, Sørvågen/
Ålesund til Olagutt AS, Sortland/Ålesund (N-16-SO).
M/S POLARBRIS (LAQS) (538/B/1989) ex GEIR - 99 - fra Atlantic
Longline AS, Måløy til Polarbris AS, Måløy (SF-12-V).
M/S RIMA (LGZB) (36/-/1961/66) - fra Partrederier Henry Håkonsen
ANS (Henry Håkonsen), Sævelandsvik/Egersund til Partrederiet Eidet
DA (Dave Ole Eidet), Urangsvåg/Egersund (H-129-B). I mai til Par
trederiet Bårdsen og Vea DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Egersund og
omdøpt til VEDABUEN (R-129-K).
M/S RINØY (3YSD) (24/-/1960) - fra Knut Harald Johansen, Bodø
til Røgnes AS, Havøysund/Bodø (F-107-M).
M/S SKLINNA II (LIAJ) (328/-/1979/85/96/01) ex STÅLFINN JR.
01 ex STÅLFINN - 00 ex BASTESEN - 89 - fra Asbjørn Selsbane AS,
Lødingen/Brønnøysund til Sildholmen AS, Eggesbønes/Brønnøysund
(M-12-H0).
M/S SPRATTUS (LDFW) (49/-/1952) - fra Eivind Waage, Foldrøy
hamn/Bergen til Rune Waage, Rubbestadneset/Bergen (H-78-B).
M/S STRØMSKJÆR (LNLO) (-/-/1947) - fra Steinar Pettersen, Austbø/
Namsos til Straumskjær AS, Båtsfjord/Namsos (F-26-BD).
M/S SVENN ARNE (LNTJ) (28/-/1968) ex KVISLA - 80 ex ERIK
OLA - 72 - fra Nordkapp Minilinedrift AS, Honningsvåg/Hammerfest
til Karl Raymond Andersen, Hammerfest (F-202-H).
M/S SYDVIND (LJLJ) (24/-/1950) ex SYDBRIS - 79 - fra MK Leirhav
Tormund Grimstad, Vigra/ Ålesund til TGangstad AS, Midsund/Äle
sund (M-53-MD). I mai til Midsund Fiskebåtrederi AS, Midsund/Åle
sund (M-53-MD).
M/S TENACIOUS (LLZK) (168/-/1989) ex SUECIA - 93 - fra Fis
keriselskapet Stensen & Waage AS c/o Steven Stensen, Kopervik til
Tenacious AS, Kopervik (R-160-K).
M/S TRØNDERGUT (JXGB) (63/-/1959 - fra Reinefangst AS, Reine/
Svolvær til Malnesfjord AS, Reine/Svolvær (N-220-MS).
M/S TUNFISK (LNEL) (49/-/1953/78) - fra Magne Sjo Partrederi ANS
(Johnny Magne Sjo, Halsnøy Kloster), Sæbøvik/Bergen til Magne Sjo
AS (Johnny Magne Sjo), Halsnøy Kloster/Bergen omdøpt til TUNFISK
2 (H-180-K).
M/S VEATIND (LDFL) (23/-/1950) - fra William Zahl, Skarsvåg/Ham
merfest til Kvitnakken AS, Kjøllefjord/Hammerfest (F-l 10-LB).

M/S ØYABAS JUNIOR (LNRD) (71/-/1962/97) ex SILDØY - 86
- fra Alta Fiskeriselskap AS, Alta/Hammerfest til Korsnesfisk AS, Båts
fjord/Hammerfest (F-112-BD).
Mai 2005;
M/S ASMALØ (LHQN) (49/-/1978/01) - fra Hopmark AS, Smøla/
Fredrikstad til Trænhavet AS, Træna/Fredrikstad (N-101-TN). I juni
til Partrederiet Atløy Kystfiske DA (Rolf Arne Norstrand), Atløy/Fred
rikstad (SF-181-A).
M/S BLEIKSVÆRING (LCUN) (83/-/1976/95/98) ex JON INGE
- 98 - fra Mehamn Kystfiske AS, Mehamn/Brønnøysund til Skottind
AS, Napp/Brønnøysund (N-123-F).
M/S FJELLMØY (JXVB) (523/B/1988/03) - fra Eldfisk I KS, Måløy til
Eldfisk I AS, Måløy (SF-19-V). I juni endret til Fjellmøy AS, Måløy.
M/S GLOMFJORD (LHBI) (371/126/1992/99) - fra Vevangtrål AS,
Vevang/Ålesund til Glomfjord 1 AS, Vevang/Ålesund (M-61-EE).
M/S HAVBJØRN (JWTN) (423/B/l 958/86/87/89) ex KVALS KJÆR
I - 04 ex KVALS KJÆR - 04 ex GOLLENES - 98 ex DROTLAND - 89
ex VESLEGUT -81 ex VÅRØY -69 ex VARDØTRÅL -60 - fra Hav
bjørn AS, Ålesund til Partrederiet Martinsen & Andås ANS, Flekkerøy,
omdøpt til SJØVIK og hjemsted endret fra Ålesund til Kristiansand
(VA-39-K)
M/S HAVGULA (LMGC) (14/-/1932) - fra Hugo Magnar Johansen,
Fredvang/Svolvær til Ole André Aasli, Fredvang/Svolvær (N-94-F).
M/S MALNESFJORD (JWPT) (45/-/1957/93) - fra Malnesfjord AS
c/o Hallvar Bendiksen, Stokmarknes til Reinefangst AS, Reine/Stok
marknes (N-98-MS).
M/S MELØYPYNT (LK2103) (93/-/1986/97/98) ex KAMSVÅG - 90
- fra Einar Erlend AS (Johan Martin Meløysund), Engavågen/Bodø til
Vea SR ANS (Steinar Vea), Vedavågen/Bodø (R-34-K).
M/S NILS FINNØY (LNTM) (36/-/1956/73/80/85) - fra Dagfinn
Pettersen, Honningsvåg/Melbu til Børingen AS, Straumsjøen/Melbu
(N-8-B0).
M/S ORONT (LJGW) (30/-/1936) ex ORIENT - 54 ex ORIENTE
- fra Haug Fiskeri og Brønnbåtfrakt DA, Bodø/Svolvær til Mathisen
Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Svolvær (F-49-M).
M/S RADIO (LGHG) (85/-/1955/84/85/86/92) ex FISKHOLMEN
- 04 ex NYBRUSE - 92 - fra Stig Harry AS, Rørvik/Florø til Partrederiet
Radio DA (Steinar Nekkøy), Florø (SF-91-F).
M/S SJØVIK (3YQZ) (204/-/1960/87/91/94/97/99) ex VESTFJORD
SØR - 00 ex VESTFJORD - 87 - fra Partrederiet Martinsen & Andås
ANS, Flekkerøy/ Kristiansand til Sølvskjær AS, Fosnavåg/Kristiansand
(M-163-HØ).
M/S SKOTTIND (LKRJ) (25/-/1954) ex UREDD - 72 - fra Skottind
AS, Båtsfjord/Svolvær til Mehamn Kystfiske AS, Mehamn/Svolvær
(F-83-G).
M/S SONDRE (LDIC) (13/-/1950) ex VARNA- 05 exVTTO - 94 ex
NORØBUEN - 90 ex RIKARD-ØYSTEIN - 88 ex NORØBUEN - 87
ex NORDBRUNA - 83 - fra Skarsvåg Kystfiske AS, Skarsvåg/Farsund
til Eivind Fagerheim, Sørvær/Farsund (F-2-HV).
M/S VÅRVILL (LDWX) (16/-/1947) ex HAVØY - 04 - fra Conny
Fredrik Olufsen, Båtsfjord/Vadsø til Kato Mikal AS, Båtsfjord/Vadsø,
omdøpt til HAVØY (F-40-BD).
Juni 2005:
M/S BIRGERSON (LJTV) (238/B/2000) - fra Partrederiet Birgerson
ANS (Walter Korneliussen), Skjervøy/Tromsø til Korneliussen Fiskerisel
skap AS, Skjervøy/Tromsø (T-20-S).
M/S BRUN SENIOR (JXYP) (42/-/1968/72/84) - John-Anker Karl
sen, endret adresse fra Berlevåg til Myre, hjemsted uforandret Sortland
(N-204-0).
M/S CHRISTINA BLÅ (LMOW) (38/-/1957/75/84) ex JANN-AG
NAR - 02 - Expedition AS, Henningsvær/Svolvær, omdøpt til JANN
AGNAR (N-14-V).
M/S FAGERVOLL (LCMT) (493/570/1965/67/82/89/94/96/99) ex
ÅKERØY - 02 ex MALMEN - 00 - fra Fagervoll Havfiskeselskap AS,

Skodje/Sandnessjøen til Sævikson AS, Fosnavåg/Sandnessjøen (M-75HØ).
M/S FISKØY (LAYI) (49/-/1956/80) ex VEIDING - 96 ex METRO
- 85 - fra Partrederiet Fiskøy ANS (Edvin Einerbærholm jr., Byrk-nesøy),
Florø/Bergen til Skartind AS, Skjervøy/Bergen (T-402-S).
M/S FRØYSKJÆR (LHTO) (24/-/1949) ex FRØY - 77 - fra Svein
Harald Meløysund, Måløy/Florø til Trænhavet AS, Træna/Florø (N
102-TN).
M/S GOULD DOLLAR (LNHQ) (B. 1984/96) ex BJØRNSTEIN - 86
ex ELAUGNES - 85 - Partrederiet Gould Dollar ANS (Dagfin Oddvar
Alisøy), Bulandet/Harstad - endret brt.fra 139 til 142 (SF-300-A).
M/S HAUGAGUT (LAQD) (1.693/B/l989) - Partrederiet Haugagut
ANS, Bekkjarvik/Bergen (endret best. reder fra Sten Terje Østervold,
Bekkjarvik til Stig Østervold, Torangsvåg) (H-50-AV).
M/S KARMØYTRÅL (LEHD) (284/B/1977/79/88/97) ex FAIRY
- 96 ex TERMON - 86 - fra Kornelius Roaldsen Fiskebåtrederi AS,
Egersund/Haugesund til Partsrederiet Kvalsvik & Ose ANS (Frode
Kvalsvik), Nerlandsøy/Haugesund (M-151-HØ).
M/S KVALSVIK (LJRY) (405/B/1989/93/99) ex BRISTOL - 99 - fra
Partrederiet Kvalsvik ANS (Gunnvald Magnus Kvalsvik), Nerlandsøy/
Ålesund til Sævikson AS, Fosnavåg/Ålesund (M-41-HØ).
M/S MYREBAS (JWWM) (226/B/1985/95/97) ex BRENNBØEN
- 95 ex BØVÆRING - 88 - fra Myrebas AS, Myre ril Magne Sjo AS,
Halnøy Kloster, omdøpt til TUNFISK og hjemsted endret fra Sortland
til Bergen (H-260-K).
M/S NORDØYTRÅL (LLKC) (1.476/B/2001) - fra Kjølnestrål AS,
Honningsvåg/ Ålesund til Nordøytrål AS, Brattvåg/Ålesund (M-50H).

M/S NYHEIMBUEN (LAER) (29/-/1963) - fra Parrrederiet M/K Eg
gumsværing DA (Morten Erik Kristiansen), Bøstad/Svolvær til Øynes
Fisk AS, Svolvær (N-450-V).
M/S RADEK (LK4556) (184/-/1992/96) ex RUNO - 04 ex VILNES
JUNIOR - 02 ex MAX-VIKING - 01 - fra Condo AS, Midsund/Molde
til Korneliussen Fiskeriselskap AS, Skjervøy/Molde, omdøpt til RADEK
2 (T-203-S).
M/S RAMSØYSUND (LHTP) (275/-/1979/82/87) - fra Ramsøy
sund AS, Oksvoll/ Trondheim til AS Roaldnes, Valderøy/Trondheim
(M-66-G).
M/S SJAKK (3YCQ) (31/-/1957/86) ex SJAKK I - 73 - fra Støgutt
ANS (Torleif Larsen, Vanse), Lyngdal/Kristiansand til Partrederi Radio
DA (Steinar Nekkøy), Florø/ Kristiansand (SF-162-F).
M/S SJONGLØR (LFEP) (41/-/1954/84/99/01) ex GEMA JUNIOR
- 01 ex FiARGO - 97 - fra Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/
Bergen til Havblikk AS, Laukvik/Bergen (N-344-V).
M/S SJØTUN (LNUF) (60/-/1967/94) ex SUNDSVÆRINGEN - 02
- fra Sjøtun Kystfiske AS, Tromsø til Hansson FishingAS, Åfjord/Tromsø
(SF-12-B).
M/S SVERDRUPSON (LCNO) (175/-/1976/85/97/98) - fra Birger
Korneliussen c/o Birger Kornelius Korneliussen, Skjervøy/Tromsø til
Korneliussen Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/Tromsø (T-92-S). Deretter til
Condo AS, Midsund/Tromsø, omdøpt til RADEK (M-92-MD).
M/S SØGNEJENTA (LEET) (49/-/1960) ex ELO - 85 - fra Partrederiet
Langenes & Pettersen ANS (Arne DagLangenes), Søgne/Kristiansand til
Topdal Dykkerklubb c/o Revisorsenteret, Kristiansand (VA-4-S).

FOTOTILBUD

Stavangerske-båter
Vi tilbyr 20 Stavangerske-skip fra Jenssen-samlingen:
Farge:
Finnøy
Tungenes
Akershus

Fjordsol
1971
1966
1964

Haugesund
Kong Olav
Kong Sverre

Rogaland
Stavanger

1964
1973

Kronprinsesse Martha
Rogaland
Sand

Svart/hvitt:
Bokn

1947

Sjernarøy

Ekspress
Fjordbris

1938
1948

Stavanger
Tananger

Fjorddrott

1939

Sauda

1948
1943
1912
1914
1929
1929
1944
1944
1959
1944
1955

Bildene fås i format 10x15 cm for kr 10(15 for ikke-medlemmer).
eller 13x18 for kr 15 (20 for ikke-medlemmer)
Bestilling
TERJE NILSEN
Sverdrupsgate 33, B20I
4007 STAVANGER
tnil4@broadpark.no
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1961

1963
3.1963

Cia. Mar. Spartia E Panas)
Kephallonia, Hellaa, omdøpt
Spania
Karmiris Bros. & K. Mouzakia,
Pireus, omdøpt Rosita K
Strandet og ble vrak 1. mars 1963
ved Kanduz Dere i innløpet til
Bosphorus på reise Constanza til
Marseille med mais. 1 omkom.

48
ms HERANGER LJDQ LCGM
4877 brt 2994 nr 8380 tdw,
415.0oa/398.1/54.8/26.1 ft
2M6 3100 bhp 12 kn, B&W - 2 prop
8.1930
Levert fra Burmeister & Wains

3.1958
6.1959

2.1963

Maskin & Skibsbyggeri, Køben
havn (-571) til Westfal-Larsen &
Co AS, Bergen
Opplagt Stavanger, flyttet til
Bergen 8.58, lå inntil salg
Solgt til Soc Monegasque de
Transport Maritimes, Monaco for
GBP 52.500, omdøpt Samt Charles
Til opphugging, ankom La Spezia
8. februar 1963

49
mt LANGANGER LJHTLCKY
9215 brt 5514 nt 13655 tdw,
493.5oa/473.6/64.5/36.6 ft
2M6 3000 bhk 11 kn, John G Kincaid &Co
Ltd, Greenock - 2 prop
9.1930
Levert fra Robert Duncan & Co,

1932
6.1940

1942
8.1944

1947

1950
1954

1955
7.1961

Port Glasgow (-397) til WestfalLarsen & Co AS, Bergen
Ommålt til 14510 tdw
Internert 22. juni 1940 i Oran av
franske myndigheter. Rekvirert av
Vicky-regjeringen 21. juni 1941.
Overtatt av tyske myndigheter, disp
av Mittelmeer Reederei GmbH.
Senket av egen besetning 17.
august 1944 i Port de Bouc.
Avskrevet som vrak i 1945, rederiet
fikk forsikringsoppgjør.
Vraket hevet, slept til Marseille.
Solgt av assurandørene til R de
Perrot & A Bourquin, Basel (Sveits)
Satt i fart som Neuchatel etter

31 —
reise Santos til Boston med

9.1938

Levert fra Sir James Laing & Sons
Ltd., Sunderland (-720) til WestfalLarsen & Co AS, Bergen
Torpedert 24. februar 1942 av
U 558 i pos 44.11N-43.25W på
reise Belfast til Mobile i ballast.

stykkgods. 4 omkom.
51 ms TRONDANGER LKMB LCXZ
6826 brt 4229 nt 9774 tdw,
486.0oa/464.4/61.2/27.4 ft
M7 6700 bhk 15.5 kn, Gebr Stork & Co

2.1942

9.1932 Levert fra Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam (-217) til
Westfal-Larsen Co AS, Bergen
2.1960
Solgt til Johs Presthus Rederi, Bergen
for GBP 125.000, levert etter opplag
i Bergen 9. april 1960, omdøpt
Helene Bakke for TC til Knutsen
Line
11.1960 Omdøpt Helene Presthus
12.1967 Chous Iron & Steel Co, Keelung for
GBP 108.000 til opphugging,
ankom Keelung under slep 28.1
og levert 30.1.68.

54
mt SANDANGER LJYW
9432 brt 5684 nt 14800 tdw, 483.6/68.3/36.2
ft
M6 4100 bhk, Wallsend Slipway & Eng Co
Ltd (Sulzer)
12.1938 Levert fra Joseph L Thompson &
Sons Ltd, Sunderland (-587) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
5.1943
Torpedert 12. mai 1943 av tysk ubåt
U 221 i pos 47.19N-21.41 Wpå
reise Halifax til Mersey med bensin.
20 mann omkom.

52
ms MOLDANGER LCZM
6827 brt 4232 nt 9762 tdw,
486.0oa/464.4/61.2/27.4 ft

55
ms SIRANGER
LKFX
5393 brt 3257 nt 8600 tdw, 408.1/55.9/25.0 ft
M5 3550 bhk 13.5 kn, Cantieri Riuniti
delLAdriatico

7-syl 6700 bhk, 15.5 kn, Gebr Stork &Co
3.1933
Levert fra Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam (-216) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
Skipet ble herjet av brann 15. juli
1932 en måned før levering, kantret
og sank under lensing 10 dager
senere, hevet og reparert, levert 7
måneder forsinket

7.1939

6.1942

M5 3550 bhk 13.5 kn, Cantieri Riuniti
delTAdriatico
8.1939
Levert av Cantieri Navali del

Torpedert 27. juni 1942 av U 404 i
pos 310 nm av Sandy Hook på reise
Buenos Aires til New York.

Levert av Cantieri Navali del Quarnaro SA, Fiume (-207) til WestfalLarsen & Co AS, Bergen
10.1943 Torpedert 24. oktober 1943 av
U 155 i pos 39.27W på Ekvator
på reise New York til West Afrika.

56
ms GRENANGER LKFY
5393 brt 3257 nt 8600 tdw, 408.1/55.9/25.0 ft

14 omkom.
53
mt EIDANGER
LJYV
9432 brt 5686 nt 14800 tdw, 483.6/68.3/36.2 ft
M6 4100 bhk, Wallsend Slipway & Eng Co

Quarnaro SA, Fiume (-208) til
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
Torpedert 11. april 1942 av U 130
i pos 22.45N-57.13W på reise
Santos til New York.

4.1942

Ltd (Sulzer)

Fortsettes i neste nummer

Skarpseileren Moldanger i Interocean Line losser korn i britisk havn. Michael Cassar

reparasjon
Til Hugo Stinnes Transozean
Schiffåhrts GmbH, Hamburg,
omdøpt Tranzocean
omdøpt Tranzocean Hugo Stinnes
Til spanske huggere, ankom Bilbao
20. juli 1961.

50
ms BERGANGER LCXB LKJM
6826 brt 4229 nt 9824 tdw,
486.0oa/464.4/61.2/27.4 ft
M7 6700 bhk 15.5 kn, Gebr Stork & Co,
Hengelo
8.1932
Levert fra Nederlandsche Scheepsbouw Mij, Amsterdam (-215) ril
Westfal-Larsen & Co AS, Bergen
6.1942
Torpedert 2. juni 1942 av tysk ubåt
U 578 i pos 39.24N-69.50W, på

*' ,.llm '

j

i
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Grimstad, 6. mai 1935 Bark Oaklands har akkurat ankretpå reden etter sin siste sjøreise. Mannskapet beslår seil —fire mann slår seisinger rundtforre
bramseil. Foto: P. C. Lindeberg.

Av Bjørn Tandberg

Grimstad, 6. mai 1935
1 Med daggry den 6. mai 1935 kunne morgenfugler på Skagerrakkysten glede seg over et heller uvanelig syn.
w En gammel jernbark, med de fleste seil satt, sto nemlig inn mot land for en frisk sørvestlig vind. Skværrig
geren passerte i morgentimene Risholmen, og fortsatte seilasen opp Grosfjorden, bound for Grimstad. For
å minske farten ble seilføringen litt etter litt redusert. Barken hadde ingen seil bendt under på røylrærne, de
første seil som ble gitt opp var således bramseilene på stor- og fokkemast. Litt etter litt ble de resterende
seil berget, og man passerte Ulehaue, seilende for bare riggen og uten hjelp av slepebåt. Sjømannskap av
ypperste klasse! Klokken 1355 lot kaptein Arvid Abrahamsson ankeret falle på ballasthavnen i Grimstad.
Bark Oaklands hadde kommet til veis ende etter 59 års seilas på alle hav under fire nasjoners flagg. Nå
ventet skjærebrennerne ved Grimstad Opphugningskompani den gamle sliter.
Etter ankring ble seilene beslått, harbour
stow and Bristol fashion — hette det på
seilskutene. For mannskapet var det
nemlig viktig å vise at her var det skikkelige sjøfolk om bord som kunne sitt fag!
Senere satte man i land akterfortøyninger
til Rønneslandet. Slik ble barken liggende

hele sommeren og vakte atskillig oppsikt,
særlig blant sommergjestene, fortelles det.
Man tør anta at Grimstads mange erfarne
seilskutefolk også kommenterte barkens
fine linjer og hennes noe gammelmodige
rigg, satt med jomfruer og taljerep. Her var
det nemlig ingen «moderne» strekkfisker å

se i riggen! Dette var jo bare rundt åtte år
etter at byens to siste skværriggere forsvant
fra registrene. Nemlig fullrigger Skaregrøm
(b 1903 / 1.970 brt) som ble kondemnert
i desember 1926 etter havari på reise fra
Halden til Australia med trelast, samt
bark Dagny (b 1889 / 1.115 brt) som var

SKIPET NR. 3 - 2005

33 —

i fart til januar 1927. Etter endt lossing av
trelast fra Canada i Garston ble hun solgt
til Storbritannia. Der ble Dagny rigget
ned til lekter.

i

1

Under britisk flagg
1876-1900
Oaklands, ble levert som nybygg i mars
måned 1876 fra Gourlay Brothers, Dun
dee, Skottland til A. M. Lawrence & Co
i London. Dette rederiet satte henne inn
u. J>.X

i.,

M

—

i emigrantfarten mellom Storbritannia og
Australia / New Zealand. Oaklands ble
etter hvert kjent som en hurtig seiler og et
godt skip for de reisende i denne spesielle
farten. Denne traden må ikke forveksles
med deporteringen til Australia som den
britiske krone praktiserte gjennom 81 år,
og først awiklet i 1868, altså bare åtte år
før Oaklands jomfrutur. Om lag 160.000
fanger hadde da blitt landsatt i Australia
fra de såkalte convict ships.
En av Oaklands reiser i emigrantfarten
finnes omtalt i avisen South Austrakian
Register, utgitt i Adelaide den 10. septem
ber 1877. Barken ankom dertil for annen
gang den 9. september 1877, etter en reise
på 97 døgn fra Plymouth. Dette var langt
fra noen rekordseilas, men reiser på mindre
enn 100 døgns varighet ble ansett å være
hurtige. Ved avgang England den 3. juni
hadde det vært 338 passasjerer om bord,
under sjøreisen økte dette tall til 346. Tre
passasjer var døde, mens elleve barn ble
tatt i mot av skipets lege, altså en netto
tilvekst på åtte personen Videre fortelles
at Oaklands hadde gjennomgående mel
lomdekk med god høyde til overliggende
dekk, likeså meget god ventilasjon av
lasterommene hvor de fleste losjerte. Laste
rommene var inndelt i separate avdelinger
for kvinner, menn, gifte, ugifte, etc. Her
fikk all enslige menn for eksempel sove i
faste køyer og ikke i hengekøyer av seilduk,
som i tidligere tider. Disse forhold og mer
til, omtales i rosende ordlag av fornøyde
emigranten I tillegg hadde Oaklands pas
sasjerlugarer i akterskipet, dette for de mer
pengesterke blant de reisende. Her lå også
skipets hospital, offiserenes lugarer, samt
kapteinens gedigne bekvemmeligheter.
Etter 12 års seilas solgte A. M. Lawrence
i 1888 barken til rederiet M. Little i
London. Bare tre år senere kom neste
eierskifte, skipet ble da overtatt av Bank
Shipping Co i Liverpool, hvor William

Bark Oaklands passerer Ulehaue med oppgitte seil den 6. mai 1935. Her har hun så vidt styrefart
inn mot ankerplassen i Grimstad.
Foto: «Fra de hvite seils dager» av Halfdan I. Drevdal.

Just var hovedreden Oaklands var minste
fartøy i den store Bank-flåten, med navn
som Bankburn og Banklands på skutene.
Hun fikk seile for dette rederiet i omlag
ni år. Etter tjuefire år under britisk flagg
ble barken i 1900 solgt til Norge, registrert på Mathias Hansen (1843 — 1926) i
Kristiansand S.

Mathias Hansens rederi
1900-1921
Etter 17 års virke i hovedstaden, åpnet
Mathias Hansen i 1875 en kolonial- og
vinhandel i sin fødeby Kristiansand. Denne butikken fikk snart ord på seg for å være
en av byens fineste kolonialforretninger. I
1878 tok han en viktig beslutning, nemlig
å bli disponerende reder for trebarken Oxø
(b 1868 / 606 brt). Dette var begynnelsen
til en shipping-karriere som i løpet av de
neste 43 år — til hans død i 1921 — skulle
knytte Mathias Hansens navn til driften
av i alt 25 skuter. Han beskrives som en
forgrunnsskikkelse i sin by, og fikk mange
tillitsverv. Mathias Hansen satt i bystyret
i20år og var byens ordfører i perioden
1908 - 1910. For sin store og varierte
innsats ble han utnevnt til ridder av St.
Olav. Ved hans bortgang i 1926 skrev
avisen Fædrelandsvennen i sin nekrolog
blant annet følgende: «På grunn av sin
humaneferd var han meget avholdt av sine
sjøfolk. Med Mathias Hansen er en god og
dyktig borger gått bort».

I årene rundt forrige århundreskifte,
kjøpte Mathias Hansen tre second hand
jernbarker fra Storbritannia. Dette var
Duncragif 1881), Oaklands (b 1876) og
Closeburn (b 1881). Disse tre skutene,
som hver låstet rundt 1.500 tonn, skulle
vise seg å være en god investering for sine
eiere. Alle kom de til å tjene rederiet vel,
og seilte trofast og godt gjennom skiftende
konjunkturen Om Oaklands fortelles at
hun var en mer enn alminnelig fin skute,
0g for | poengtere dette var det flere ste
der om bord anbrakt skilt med ordene
What do you think? En teakplate med
denne inskripsjonen var også plassert i
kapteinens kahytt. Rederens sønn, Wil
liam Dahl-Hansen (f 1875) fikk mange
år senere platen i foræring fra Grimstad
Opphugningskompani -og plasserte den
over døren til sitt sove-værelse.
Bark Oaklands kom uskadd gjennom
første verdenskrig og seilte til krigstidens
høye rater, man tjente gode penger!
Under største del av krigen ble hun ført
av kaptein Magnus Emanuel Langfeldt
(1882-1962) fra Ny-Hellesund. Da han
i 1913 overtok førerstillingen, hadde han
vært styrmann der helt siden 1905 og
kjente således Oaklands svært godt. Etter
åha ført barken uskadd gjennom fire år,
ble han i 1917 avløst av sin fetter, Morten
Ernst Langfeldt. Om den nye kapteinen
fortelles at han en gang i 1919, på reise til
Baltimore, USA, ble alvorlig syk om bord.
Ved ankomst havn ble kapteinen straks
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sendt på sykehus. Dessverre sto ikke livet
til å redde, Morten Langfeldt døde i Bal
timore, 42 år gammel. Dødsårsaken synes
noe uklar, så vel gulsott som spanskesyke
nevnes. Ny fører av Oaklands ble kaptein
Eugen Pedersen. Han sto om bord så lenge
barken seilte under norsk flagg, det vil si
frem til 1922.
La oss følge Manus Langfeldt noen
år, han kom nemlig til å få en lang og
mangslungen karriere til sjøs. Etter en
velfortjent ferie, overtok han en gang i
1917 kommandoen på Mathias Hansens
bark Fiorella (b 1891 / 1.080 brt). Her
endte seilasen dessverre med krigsforlis.
Den 8. juli 1917 var barken på reise fra
Trondheim til Halifax NS i ballast. Kom
met femti nautiske mil øst av Lær-øyene
ble Fiorella angrepet av U-58 og senket
med heftig kanonild. Kapteinen seilte så
inn til Færøyene med barkens livbåter og
der landet folkene neste dag, alle i godt be
hold. Det kan nevnes at Magnus Langfeldt
førte seilskuter for Mathias Hansen helt
frem til utgangen av 1923. Han gilde over
i rederiets dampskip og seilte med disse
frem til 1946.Under hele siste verdenskrig
førte han DS Fido (b 1918 / 1.857 brt)

Kaptein Magnus Langfeldt fra Ny-Flellesund
førte Oaklands fa 1913 til 1917. Under hele
siste verdenskrig førte han DS Fido, tilhørende
samme rederi. Pensjonert i 1946 etter åha seilt
kontinuerlig siden 1897. Senere, i 1958 og 1960,
sailingmasterpå fullrigger Christian Radich un
der Tall Ships’ Race. Foto fa «Norges Skibsførere
1933-1935».

for Nortraship. Så sent som i 1958 og
1960 var han atter å finne på bølgen den
blå. Han ble da anmodet om å mønstre
på skoleskipet Christian Radich (b 1937 /
676 brt) som sailingmaster, et tilbud han
aksepterte med glede. Dette var under de
såkalte Tall Ships’ Race.
I tillegg til Fiorella mistet Mathias Hansens
rederier tre skuter under krigen. Første
fartøy som gilde tapt var bark Fiol (b 1890
/ 1.299 brt). Dette var ikke krigsforlis,
barken støtte på Anholt rev i snøtykke den
22. desember 1916 og ble kondemnert.
Senere, i løpet av året 1917, ble tre av
rederiets skuter offer for tyskernes uinn
skrenkete sjøkrigsføring. Første fartøy som
da gilde tapt da var bark Fiskaa (b 1886 /
1.581 brt), torpedert av U-46åen 7. april.
Tap nummer to var bark Fido (b 1895 /
1.345 brt), senket med sprengbomber av
U-19 den 13. juni. Endelig var det bark
Fiorella, nevnt ovenfor. Ingen liv gikk
heldigvis tapt under disse senkingene.
Kristiansands samlede tap ved krigsforlis
(1914 - 1918) løp opp i 38 seilskip og 14
damp-båter.
Det ble stadig vanskeligere å drive seil
skuter lønnsomt under norsk flagg.
De skyhøye fraktraters dager var over
først på 1920-tallet. Etter den søte kløe
kommer den sure svie. Mange seilskute
redere hadde kjøpt dyrt under krigens
høykonjunktur. Sldpene måtte nå selges
med store tap, eller eierne måtte gå til
likvidasjon. En lang og tung arbeidsdag
begynte for de rederier som overlevde
denne såkalte jobbetiden. Det later til at
Mathias Hansen hadde økonomien under
kontroll, og greide seg gjennom disse kri
sene. Ved årsskiftet 1921 -22, solgte han
tre av skutene som alle hadde seilt heldig
og overlevd første verdenskrig. Dette var
fullrigger Fjong (h 1893 / 1.653 brt) som
ble solgt innenlands til Skips-AS Fjong
ved Jonas Paulsen i Arendal. De to andre,
som begge kom til å føre svensk flagg, var
jernbarkene Closeburn solgt til Sölvesborg
og Oaklands som solgtes til Brantevik. Det
fortelles at Oaklands oppnådde en pris av
23.000 kroner.
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Under svensk flagg
1921-1925

sjøkaptein Tufve Persson som hovedre
der. Man satte barken inn i sesongmessig
seilas mellom Østersjøen / Bottenviken
og kontinentet. Lasten var hovedsake
lig treprodukter fra svenske, eller finske
sagbruk, til britiske havner. Dette kunne
være pitprops til gruveindustrien, skårne
byggematerialet, eller splittved. Denne
splittveden var billig bordkapp fra én til
seks fots lengde og blant annet brukt
til kassefabrikasjon. Returlasten var ofte
kull eller koks. Splittvedflåten besto for
det meste av gamle uttjente skuter. His
torikeren Jack. S. Worm-Mtiller har kalt
denne splittved-farten for trelastskutenes
siste refugium.
I årboken Longitude (nr. 8) skiver svensk
sjømann, senere skipsfører Ivar Brange,
om sin siste reise med Oaklands i januar
1923. Han hadde da stått om bord siden
barken kom under svensk flagg, det vil si
i drøyt 14 måneder. Oaklands hadde losset
splittved i London etter en lang reise dertil.
Trettisju døgn i sjøen fra Bottenviken med
gjennomvåte køyer i en oversvømt ruff, og
med de viderverdigheter man kunne for
vente under stormfull vinterseilas med en
gammel skute i disse farvann. Om splitt
vedlossingen i London forteller Brange at
denne ble utført av mannskapet — 12 timer
arbeidsdag var det vanlige. Først losset
man den vasstrukne og sure dekkslasten.
Deretter var det lasterommenes tur, gjen
nom skipets sideporter, ti i tallet, langet
mannskapet splittveden ut til ventende
lektere på utsiden. Der overtok de engelske
sjauerne lastehåndteringen.
Endelig var splittveden losset og Oaklands
forhalte til annen kai for å ta om bord bal
last. Mannskapet bygde nå slingreskott i
undre lasterom og fylte dette med koks.
Begge røylrær ble rigget ned, likeså de
øverste stagseilene, dette for å minske
presset på mastene under hard vintersei
las. Barken gjort försvarlig sjøklar og en
dag kunne man endelig lette anker for
å sette seil for Helsingborg. Det fortelles
at under denne tiden var det flere norske
sjøfolk i ruffen. Dessverre nevner ikke Ivar
Brange noen av dem med fullt navn, men
beretter om den norske tøm-mermannen,
matrosene Felix og Hans fra Norge, samt
en matros med kallenavnet Tønsberg, et
ter sitt hjemsted. Under denne reisen var
man totalt femten mann om bord. Seksten

I november måned 1921 kom Oaklands

skulle de vært, men den gamle norsk-sven
ske seilmakeren hadde forlatt Oaklands i

under svensk flagg, overratt i Kristiansand
av rederiet Oaklands fra Brantevik med

London, og ingen ny hadde mønstret på
i hans sted.
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Som ventet møtte man
tivær på reisen over Nord
sjøen med storm og blod
slit for besetningen. Det
fortelies at mesanriggen
holdt på å totalhavarere.
Så vel bom som gaffel slet
seg løs og svingte ukon
trollert fra side til side.
I sin ville ferd rammet

n|

'

bommen styrekompasset
og skadet dette, likeså slo
den flere knagger av rattet.
Rorgjengeren fikk heldig
vis kastet seg unna i siste
sekund. Mann-skapet fikk
etter hvert situasjonen un
der kontroll uten at noen
var kommet til skade. Mot
slutten av reisen fikk man
bedre være, og det fortelles
at ved rund-ing av Skagen
fyrskip var alle seil satt.
Oaklands gjorde da tolv,
kanskje fjorten knop på
det beste. Dampbåt etter
damp-båt ble passert i
triumf, disse gjorde den
gang sjeldent mer enn åtte
- ni knop. Den 27. januar
1923 ankom barken Hel
singborg hvor hun ble lagt
opp. To dager senere ble
hele besetningen avmøn
stre! og reiste hver til sitt,
avslutter Ivar Brange sin
beretning.
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Bark Oaklands i lett bidevindfor styrbords halser med defleste seil satt. Foto via NSM.

Oaklands seilte bare to
sesonger for eierne i Brantevik. Allerede i mars måned 1924 skiftet
hun igjen eiere. Da ble skuta overtatt av
Rederi-AB Oak-lands i Göteborg med
Sam Andersson som hovedreder. Her

Göteborg etter godt og vel atten måneder
solgte barken til finske interesser for en
pris av 2.400 engelske pund.

hørte hun hjemme ett års tid, men rakk
da å gjøre en rekordreise som det lenge
gikk gjetord om blant sjøfolk. Nemlig
seks døgn fra London til Båtskärsnäs i
Kalix kommune, lengst nord i Bottenviken! Dampskipsdistansen mellom disse
to havnene er om lag 1.500 nautiske mil
- det tilsier en gjennomsnittsfart på minst
10 knop. Det fortelles at man under
flere vakter holdt hele 14 knop på denne
rekordreisen! Seilskutenes dager var på
det nærmeste over, og det var vanskelig
å finne regningssvarende laster. Seiv de
hurtigste av dem kunne dårlig konkurrere
med nyere damp- og dieseldrevne fartøy.
Dette var muligens årsaken til at eierne i

, ,
,
Under finSK flagg
I 925" I 935
I november måned 1925 kom Oaklands
til mang en dypvannseilers siste oppholdssted, nemlig Mariehamn på Ålandsøyene. Kjøper var et derværende partrederi
med sjøkaptein Arthur Andersson som
hovedinnehaver med 75/100. Da største
andelshaver på denne tid seilte som fører
av firemastet skonnert Atlas (b USA 1902
/ 800 tdw), valgtes sjø-kaptein Arthur
Ekbom i Mariehamn til korresponderende
reder. Sommeren 1926 gjorde barken sin
siste oversjøiske reise. Oaklands krysset
da Atlanterhavet til Savannah-la-Mar på

Jamaica. Der tok man om bord en ladning
fargetre for Le Havre. Den 9. juni 1926
var barken utlosset i Frankrike og ble straks
satt inn i splittvedfarten hvor hun kom til
å seile resten av sine dager.
Høsten 1927 gjorde Oaklands igjen en
bemerkelsesverdig hurtig reise. Hun
seilte da fra Gravesend ved Themsen den
17. oktober og fikk god vind over Nord
sjøen. Allerede tre døgn senere passerte
barken Kattegat og Øresund. Hun ankom
bestemmelsesstedet, finske Trångsund,
den 22. oktober, etter 5 døgn og 8 timers
seilas. Dette gir en gjennomsnittsfart på
10,5 kop. Liksom på rekordreisen under
svensk flagg, logget man også denne gang
14 knop under flere vakter. Prestasjonen
er bekreftet i Lloyds Calender Record of
Sailing Ship Voyages, men der står det
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Jernbark OAKLANDS
Bygd 1876 av Gourlay Brothers & Co.,
Dundee, UK (-73)
Tonnasje: 1003 brt, 899 nrt, 1470 tdw.
Dimensjonen 198,4 x 33,8 x 19,7 fot.
03.1876: A. M. Lawrence & Co., London.
00.1888: M. Little, London.
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Azr£ Oaklands, ratt og rorkistefotografert sommeren 1935 i Grimstad. Ratt og kompass ble skadet
under en stormfull seilas over Nordsjøen ijanuar 1923. Foto: Paul Kanter.
feilaktig at reisen tok 5 døgn og 21,5 timer.
I henhold til barkens daværende fører,
kaptein Nils Andersson, er førstnevnte
tall det korrekte. Havnebyen Trångsund,
nesten helt innerst i Finskebukta, har siden
siste krig tilhørt Sovjetunionen, senere
Russland og heter nå Vysotsk.
I oktober måned 1933 var Oaklands på
vei til Mariehamn etter endt splittved-sesong. Lasten fra Kemi var losset i Gravesend hvorfra man hadde seilt den 13. På
morgenkvisten, seks døgn senere, rundet
barken Skagen og fortsatte seilasen ned
mot Øresund. Det fortelles om lett tåke
denne morgenen og dette var muligens en
medvirkende årsak til at Oaklands kjørte
seg opp på vestsiden av Ven. Denne lille
svenske øya ligger rett utfor Landskrona,
omtrent halweis nede i «sundet». Skuta
rev opp bunnen og fyltes hurtig med vann.
Ved første vurdering mente man at bergning ikke var lønnsomt. Rederiet Svitzer
sendte en av sine bergningsdampere ut
til havaristen og deres eksperter vurderte
heldigvis situasjonen annerledes. Danskene skred til verket, og etter tolv døgns
innsats var havaristen midlertidig tettet og
pumpet lens. Deretter ble hun slept inn til
København for dokksetting. Skrogskadene
var mindre omfattende enn først fryktet
-de gamle jernskutene var utrolig seige!
Oaklandsh\t derfor reparert i København
og den 10. november 1933 var hun atter
hjemme i Mariehamn.

Neste år var Oaklands atter under seil.
Tre laster fraktet hun i løpet av 1934 til
London fra utskipningshavnene Piteå,
Härnösand og Uleåborg. Siste hjemreise i
ballast fra London tok hele 25 døgn. Først
den 26. januar 1935 kunne hun ankre på
Västra hamnen i Mariehamn etter å ha
fullført sin siste splittved-sesong.
I løpet av våren 1935 besluttet eierne
å seige sin gamle bark til opphugging.
Et akseptabelt bud kom fra Norge hvor
Grimstad Opphugningskompani AS var
villige til å overta den gamle jernseiler fra
1876. Salgskontrakt ble inngått i løpet av
april måned, og en besetning på tretten
mann, under kommando av en gammel
pensjonert skipper, ble påmønstret for
seilasen til Norge. Man vurderte dette
biligere enn åla en slepebåt taue barken
de om lag 700 nautiske mil til Grimstad,
Alle seil, med unntak av de to røylene, ble
slått under, og skipet gjort Idar til sin aller
siste sjøreise. Mesanstangen (øverste del
av aktermasten) var i dårlig forfatning og
ble derfor rigget ned før avgang. Den 27.
april avgikk hun Marie-hamn og på niende
døgnet, på morgenen den 6. mai 1935
krysset Oaklands inn mot Skagerrakkysten
og inn gjennom Aust-Agders skjærgård for
en frisk sør-vestlig vind. Hennes aller siste
sjøreise var snart var snart slutt-Grimstad
havn lå nå rett forut.

00.1891: Bank Shipping Co. (William Just)
Liverpool.
00.1900: Skips AS Oaklands (Mathias
Hansen), Kristiansand S.
Førere: 1900 P Jensen, 1901 Olej
Dahl, 190? P. Jensen, 1907 S.
Davidsen, 1908 P. Jensen, 1910
S. Davidsen, 1913 Magnus
Langfeldt, 1917 Morten
Langfeldt,
1919 Eugene Pedersen.
11.1921: Rederiet Oaklands (Tufve
Persson), Brantevik, Sverige. Pris
SEK 28.000.
03.1924: Rederi AB Oaklands (Sam

11.1925:

00.1927:
04.1935:
05.1935:

Andersson), Göteborg.
Pris SEK 36.000.
PR Oaklands (A. Ekbom & A.
Andersson), Mariehamn.
Pris GBP 2.400.
Arthur Andersson, Mariehamn.
Solgt til Grimstad Opphugningskompani AS.
Ankom Grimstad under seil den
6. mai 1935

10.1935: Opphugging påbegynt.
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Togo og søsterskipet Kamerun, levertfra Bremer Vulkan i 1938, skulle begge komme under norskflagg; Kamerun som Mowinckels Goya.
World Ship Photo Library

*

Av Hallvard Bagge

Fartøyet som ble vår eneste troppetransporter hadde en merkelig og spennende forhistorie innen den ble
norsk og fikk også senere et langt liv på blåmyra før det i 1984 brått var slutt.
Togo ble bygget for Woermann Linie AG
ved Bremer Vulkan og sjøsatt i august
1938. Woermann hadde sitt hovedsete i
Hamburg. Firmaet var grunnlagt i 1837
av Carl Woermann (1813-1880). Hans
sønn Adolf utviklet farens forretnings- og
rederivirksomhet videre og ble på sin tid
en av verdens største private redere. Adolf
Woermann døde i 1911. Hans etterfølger
Eduard solgte firmaets aksjer i Woermann
Linie og Deutsche Ost Afrikaline til et
konsortium bestående av Hapag, Norddeutsche Lloyd og Hugo Stinnes som
videreførte driften under navnet Deutsche
Afrika-Linien.
Søsterskipet Kamerun, som etter krigen
ble Mowinckels Goya, ble sjøsatt samme
år. De ble satt i fart på Vest-Afrika. Reisen
gikk bl.a. til Lisboa, Tenerife og Las Palmas
før den endte via Borna ved Kongoelvens
munning til Matadi som lå et stykke opp
i elven i daværende Belgisk Kongo.
.
o
Den 27.08.1939 lå Togo i Duala (Fransk
Kamerun). Kaptein Rouffelet fikk her en
advarsel hjemmefra om et mulig krigs-

utbrudd mellom Tyskland og England/
Frankrige. Han fikk ordre om ågå videre
til nøytral havn. Togo gikk øyeblikkelig
sydover og kaptein Rouffelet valgte Borna
hvor skipet ankom 31. august. Belgia var
nøytralt. Rederiet var godt kjent her og
hadde gode kontakter til de sivile myndigheter.
De belgiske myndigheter betraktet
imidlertid skipet med mistro. Dette hadde
sine røtter tilbake til første verdenskrig da
tyske handelsskip opererte som kamuflerte
hjelpekryssere/kaperskip. At kapteinen
nektet belgiske myndigheter å komme
ombord gjorde ikke saken bedre. Hans
steile holdning skapte virkelig problemet.
Mannskapet ble nektet ågå i land og levering av proviant og brennstoffvar det ikke
tale om. Takket være langvarig bekjentskap
med Compagnie Maritime Belge fikk de
endel forsyninger fra kapteiner på kompa
niets skip som Rouffelets kjente.
Situasjonen var imidlertid uholdbar og
rederiet besluttet at skipet skulle returnere
til Tyskland. Rouffelet måtte krype til
korset og be om klarering fra havnemyndighetene. Dermed kom også en undersøkelseskomisjon ombord. Tross grundig

gjennomgang fant man imidlertid verken
våpen eller krigs-materiell og Togo ble
frigitt. Ønske om etterfylling av drivstoff
og proviant ble avslått.
Rouffelet var orientert om at franske og
engelske krigsskip lå på lur utenfor tremils
grensen ved nøytrale afrikanske havner.
Om natten den 25.10.1939 snek derfor
en mørklagt Togo seg nedover Kongomunningen og ut i åpen sjø. Det gikk
nordover Atlanteren med kurs for Island,
For å lure de allierte lot kapt. Rouffelet
sende en nødmelding at skipet var torpe
dert og synkende. Man fryktet en engelsk
blokadelinje mellom England og Island,
men skipet seilte ubemerket gjennom og
etter et kort opphold i Bergen nådde Togo
Hamburg den 23.11.1939.

KrigesmaHneS tjeneste
Kriegsmarine overtok Togo offisielt i mars
1940 og hun ble bl. a benyttet til transport
av materiell og utstyr i forbindelse med
felttoget i Norge. Det ble så besluttet å
bygge skipet om til minelegger. I begyn
nelsen av august 1940 startet ombygging
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ved Hamburger Stiilckenwerft og hun ble
satt i tjeneste som Minenschiff Togo den
18.08.1940. Kommandant var Fregatten
kap. RudolFBerzendahl. Skipet fikk feld
postnr. 17217.
Etter å ha drevet øvelser og opplæring
av personell i Østersjøen ble ca. 250 miner
låstet ombord i Swinemiinde den 04.09.
Hitler planla som kjent landgang i Eng
land (Operasjon Sjøløve) og miner skulle
legges ut i den engelske kanal. Planen var
at de store mineleggerne skulle legge ut
flankesperringer og samtidig transportere
personell og utstyr. Miner ble lagt ut uten
for kysten av Holland og Belgia.
Togo hørte sammen med fire andre
mineleggere til den såkalte «Gruppe
Vest» med base i Cherbourg. «Operasjon
sjøløve» ble det som kjent ikke noe av.
Den engelske Coastal Command drev
imidlertid intensiv nattbombing av tyske
skip i franske og belgiske havner. Togo med
to til tre hundre miner ombord utgjorde
en formidabel trussel dersom skipet skulle
bli truffet. Om dagen ble miner låstet
ombord, men disse ble så losset igjen om
kvelden.
Natten mellom 19/20.09 ble Togo
for-flyttet til St. Nazaire. Den 29. gikk
turen videre til Nantes. Planen var at den
sammen med «Schiff 23» (HSK Stier ex
Cairo) skulle legge ut en minesperre mel
lom Lands End og Scillyøyene. Natten til
29. november gikk turen videre til Brest.
De to skipene skulle kamufleres som
handelsskip. Speiderfly hadde fastslått at
fyrene på Scilly og Bishop Rock var tente.
De to fartøyene forlot Brest om natten,
men toktet ble raskt avbrutt fordi mari
neledelsen fant det klare måneskinn for

farlig til å gjennomføre operasjonen. Den
16.06.1941 ble Togo i Rotterdam faset ut
som mine-legger.

Ombygging til raider
Den tyske krigsflåte var liten i forhold
til fienden den stod overfor. Dette søkte
marineledelsen å bøte på ved å bygge
handelsskip om til hjelpekrigsskip (Han
delsstörkreutzer - HSK). Kaperskip er en
treffende karakteristikk. Konseptet var
med hell brukt under 1. verdenskrig.
Til dette formål bygges Togo nå om
i Rotterdam. Av sikkerhetsgrunner ble
prosjektet kalt Schiff 14 med feldpostnr.
24664. Mannskap ble sendt på spesial
opplæring og øker fra det opprinnelige 110
til nærmere 350 mann. Ny kommandant
ble Kapt. zur See Ernst Thiene-mann.
Den 30.mai 1942 er arbeidet sluttført
og turen går til Stettiner Oderwerft for vi
dere utrustning. Schiff14 ble godt bestyk
ket: 6—15 cm kanoner, 6 — 40 mm Bofors
luftvernkanoner og 8 - 20 mm luftvernka
noner i tvillinglavett. I tillegg bygget man
to torpedorør akter over propellen. Noen
kilder oppgir 4 stk., men det fantes bare
to. Disse kunne fyres av fra broen. I pa
rentes må bemerkes at dette utstyret aldri
var i bruk og torpedoene ble ganske rask
brakt på land igjen. Et av lasterommene
skulle fungere som hangar og det ble også
montert en hevbar plattform.
I oktober var det meste klart. Nytt navn
blir HSK 10 Coronel og i månedene frem
over ble det drill og øvelser i Østersjøen.
I slutten av januar 1943 ble ammunisjon
og forsyninger tatt ombord i Swinemiinde.

ji £2 Jj4 .vi
|--

*

. .p

•-.

•iiifarnM- J&

*

Da nattlig gjennomfart av kanalen gjen
nom det smale stredet mellom Dover og
Calais ble vurdert for risikabel tok man
skipet inn til Dunkirk for å undersøke
om skader var oppstått. Ingen skader ble
funnet og natt til den 10. gikk ferden
videre vestover.

Togo ved bøye A! i Kiel 4. november 1943
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Torpedoene ble satt i land for å fraktes
med jernbane til Bordeaux hvor de så
skulle lastes ombord igjen. Dette hadde
sin spesielle bakgrunn. Den 14. oktober
1942 gilde HSK 7 Komet ned etter å ha
blitt torpedert av en engelsk MTB. Ma
rineledelsen fryktet totalforliset skyltes at
torpedoene ombord eksploderte.
Torpedoene kom aldri mer ombord i
HSK 10 Coronel. Den 30. januar med
delte Tienemann mannskapet at ordren
var å drive handelskrig på vestkysten av
Syd Amerika. Ordren var å gå til nøytral
havn eller Japan når oppgaven var løst.
Skipet var utstyrt for å kunne være borte
et år. Planen var i ly av februarnatten å gå
sørover gjennom den engelske kanal. Av
sikkerhetsgrunner gikk man ikke gjen
nom Kieler-kanalen, men via beltene og
rundt Skagen. Tysk etterretningstjeneste
regnet med at spioner fulgte med trafik
ken gjennom kanalen. Turen sørover ble
stadig forsinket av dårlig vær som gjorde
at eskorterende minesveiperne ikke kunne
gjøre jobben sin. Ruten var, grunnet de
engelske kystbatteriene, planlagt kloss i
franskekysten. Ved Dunkirk lå en stor
sandbanke som måtte passeres ved høy
vann. Natt til 5. februar ble valgt fordi
måne og høyvann var gunstig. Forsinkel
sene gjorde imidlertid at det kritiske punkt
først ble nådd den 9., og skipet gilde på
grunn. Første gang kom man fri ved egen
hjelp, men annen gang ble de sittende fast
på fjærende sjø. Ved hjelp av semaforlampe
ble kontakt med land oppnådd. (Absolutt
radiotaushet var pålagt). Først påfølgende
natt ble skipet ved hjelp av slepebåter
trukket fri.
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Man antok at spioner eller engelske fly
hadde identifisert skipet som hjelpekrys
ser og at engelskmennene ønsket å stoppe
fartøyet før det nådde ut i Atlanteren. Kl.
22.40 angrep engelske bombefly og en
bombene traff forskipet på babord side.
Eksplosjonen forårsaket brann og flere
døde og sårete. Samtidig meldte tysk et
terretning at flere engelske destroyere lå
lenger vest i kanalen. Man innså at det
ikke lenger var noen mulighet til å komme
ubemerket ut i Atlanteren og toktet ble
avbrutt. Coronel hinket inn til Boulogne.
Etter å brakt døde og sårede i land ble
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Togo etter ombygging til Nachtjagdleitschijf,foto Krigsmarinewerft Kiel

nødvendige reparasjoner utført og turen
gikk videre tilbake til Dunkirk.
Stadige bombeangrep resulterte her bl a
iat skipet ble truffet akterut av en 100 kg
bombe som gikk gjennom dekket og la seg
over propellakslingen uten å eksplodere.
Tidsinnstilte bomber var ennå et ukjent
begrep og kapteinen vurderte blindgjen
geren som ufarlig slik den lå. De stadige"
bombeangrep skadet imidlertid el-sentra
len til sluseanlegget i havneinnløpet og
det tok et par uker før dette var utbedret.
Skipene i Dunkirk var i denne perioden
fanget i en felle.
Omsider gikk turen tilbake til Tyskland
med bomben ombord og den 28. februar
1943 ankret man opp i Cuxhaven. Bom
ben ble fjernet og perioden som hjelpe
krysser var over.

Ildledningsfartøy
Det hadde lenge vært et ønske å utvikle
mobile radarstasjoner som kunne dekke
huller i det tyske radar- og flyvarslings
system. Den tyske marineledelse bestemt
seg nå i samarbeide med Luftwafife å bygge
Coronel ex Togo om til et såkalt Nacht
jagtleitschiff (NJL). I norsk språkdrakt:
Radar og ildledningsfartøy. Ombyggings
arbeidene ble påbegynt omgående og var
omfattende.
Den 18.10.1943 ble NJL Togo offisielt
satt i tjeneste. Feldpostnr. M 55441. Kom
mandant var KK RudolfLtick. Mannskap
og offiserer som totalt utgjorde ca. 310
mann var en uvanlig blanding av teknisk
personell fra Luftwaffe (80) og marinen
(230). Ledelsen var spent på hvordan
denne blandingen av luftvåpen- og ma-

rinepersonell ville fungere. Det fungerte
utmerket.
En full beskrivelse av skipets tekniske
anlegg vil sprenge alle rammer så jeg
tar en kortversjon. Togo var utstyrt med
to radarsystemet. Forut var montert en
Freya og akter en Wiirzburg Riese. De
to systemene utfylte hverandre derved at
Freya, som hadde en rekkevidde på ca.
120 km, først detekterte angripende fly.
Målene ble senere overtatt av Wiirzburg
Riese som hadde en rekkevidde på ca. 80
km. Systemene var utstyrt med IFF (Iden
tification friend or foe) og kunne således
skille venn fra fiende. Wiirzburg Riese var
meget eksakt med beregnet avvik på 0.2°
asimut/elevasjon og 125 m på distanse.
Det var også denne radaren som sammen
med flynaviga-sjonssystemet Heinrich IV,
Y-Peile-systemet, ledet egne j agere til de
an-gripende flyformasjoner. Ombord fan
tes plotterom, sambandssentraler osv. Alle
disse tekniske installasjoner ble betjent av
Luftwaffepersonell.
Grunnet faren for flyangrep var Togo
meget godt bestykket: 3 stk. 10.5 cm
luftvernkanon i enkellavett, 8 stk 3.7 cm
lett luftvern i dobbellavett, 16 stk 2 cm
luftvernkanon firling, 3 stk 2 cm do. i
enkellavett, 4 stk 8.6 cm rakettkastere og
6 stk MG 34 hvorav to var dobbeltløpet.
Til ubåtjakt ble seks utskytningsramper
for dypvannsbomber montert. Skipet
hadde asdic (S-Geråt), en såkalt FuMB
(Funkmess-Beobachtungsgerät) som pas
sivt registrerte om fiendtlig radar peilet
skipet. I tillegg fantes tåkeleggingsutstyr
og avmagnetiserings-utstyr (MES) til be
skyttelse mot magnetiske miner. I baugen
var den karakteristiske «asparges» på plass.
Den ble senket forover og var påmontert

to lydbøyer som skulle utløse eventuelle
akustiske miner. I tillegg til to 60 cm lys
kastere montert på hver side av skorsteinen
var det på hver bronokk montert to 35 cm
signallamper. På disse var montert en See
hund-Vorsatz. Systemet omdannet vanlig
lys til infrarødt og var kun synlig ved bruk
av spesialbriller. Det ble forøvrig lite brukt.
Man fryktet at også fienden hadde slike
briller på nesen. Togo ble altså utstyrt med
det mest moderne tekniske vars-lingsutstyr
som tyskerne hadde.
Under de innledende prøveturer fikk
imidlertid teknikerne mange utford
ringer. Fartsprøver med krengninger og
vibrasjoner skadet fortløpende radiorør
og installasjoner i de tekniske anlegg.
Komponentene var jo i utgangspunktet
konstruert for bruk på stødige land-stasjo
ner. De samme problemet oppstod under
prøveskyting med bl. a 10.5 cm kanonene.
Korrosjon viste seg og å bli et problem.
Etter to måneder med utallige prøve
turer, tester og ombygginger gikk Togo
endelig den 16.12.1943 fra Kiel og ankret
opp NØ av Langeland. Her skulle skipets
varslingssystem overvåke soner hvor engel
ske fly kom inn fra vest før de dreide av til
ny kurs til mål i Tyskland. En regnet med
at fienden ville lokalisere og prøve å stoppe
meldetjenesten. NJL Togo skulle derfor
alternere mellom flere forskjellige posisjo
ner langs den danske østkyst. Nordligste
meldepunkt lå rett nord for Skagen.
Det oppsto stadig feil på det tekniske ut
styret og den 18. februar gikk turen til Kiel
for justeringer og utbedringer. Fra Hel
singfors ble det meldt om stadige russiske
bombetokter over Finskebukten. Finnene
hadde ingen radar- eller fly-meldetjeneste
som kunne varsle slike angrep og ba derfor
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sine tyske allierte om assistanse. Valget fait
på Togo og den 5. mars ble kursen satt mot
Reval (Tallin)i konvoi med Sperrbrecher
172 og minesveiperen M 361. To dager
senere var meldetjenesten etablert sydøst
for Helsingfors. Övervakningen skjedde
i sam-arbeid med tyske jagerfly som ble
stasjonert i Tallin. Russerne fløy nattlige
bombetokter over Finnland. Togo retur
nerte derfor til Reval på morgensiden og
gildt ut i posisjon igjen om kvelden. Man
ønsket ikke at dagslyset skulle røpe skipets
posisjon.
Den 31. mai var denne tjenesten over
og Togo gikk til Gotenhafen (Gdynia) for
omfattende vedlikehold av både skip og
teknisk utstyr. Verkstedsoppholdet varte til
1. juli og operasjonsområdet ble så flyttet
til marinehavnen på Nötö sør for Åbo i
tidsrommet 2-21. juli 1944. Deretter gildt
turen til Libau/Lettland. Tyskerne var nå
hardt presset av fremrykkende russiske
styrker fra øst og strømmen av sårede og
flyktninger var økende. Med 246 sårede
og 450 flyktninger ombord gildt så turen
igjen til Gotenhaven.
Frem til 1. januar 1945 opererte Togo
fra forskjellige posisjoner i Østersjøen.
Grunnet manglende tysk flydekning fait
oppgaven med ildledningstjeneste delvis
bort. Radarsystemene kunne imidlertid
gi forvarsel om fiendtlige bombeangrep.
1. januar 1945 gikk turen i konvoi til
Kiel for dokking og vedlikehold av tek
nisk utstyr. Asdicen (S-Geråt) var bl.a. et
stadig tilbakevendende problembarn. Etter
overhaling skulle Togo på ny settes inn i
varslingstjeneste på den danske østkyst.

for transport av sårede og flyktninger, og
Togo ble den 21. januar omdirigert til
Pillau hvor den ankom den 30. Timer før
historiens største skipstragedie skjedde,
torpederingen av Wilhelm Gustlof, pas
serte Togo ulykkesstedet ved Stolpmtinde.
I perioden frem til 20. mars gikk Togo så
i skytteltrafikk mellom Pillau og Goten
haven med flyktninger og sårete tyske
soldaten
Den 21. mars forlot Togo Danzig i
konvoi med 2000 sårete og 500 flyktnin
ger ombord. Bestemmelsesstedet var Kiel
hvor en ankom den 27. mars 1945. Etter
en grundig rengjøring av skipet var det
meningen at det sammen med en gruppe
jagerfly stasjonert på Bornholm skulle
overvåke skipsrutene mellom Swinemiinde
og Kollberg (Pommern). Den tyske marine
måtte imidlertid i tur og orden legge sine
fartøyer ved kai på grunn av brennstoff
mangel. Det rammet også Togo, som ble
liggende ved kai i Kiel.
At krigen gikk mot slutten var vel klart
for de fleste. Dette førte til at en del av
mannskapet rømte. Den 20. mars ble 51
mann og den 27. ytterligere 121 mann av
skipsbesetningen kommandert til landfor
svar. Förvirringen var i de siste krigsdager
total og ryktene svirret. Et gildt ut på at
fartøyet skulle overføres til norsk havn.
Det var ikke mulig grunnet bunkerssitua
sjonen. Et annet at Freya-radaren skulle
demonteres og sendes med jernbane til
Norge. Det ble med ryktene. På grunn
av stadig alliert bombing av Kiel besluttet
nestkommanderende, i kommandantens

Krigens siste fase

fråvær, å gå ut i åpent farvann og den 2.
mai ble ankeret droppet i Kielerbukten.
At krigen gikk mot slutten var klart for
offiserene ombord. Den 4. mai ble alle

Forholdene i Øst-Prøyssen ble etter hvert
prekære og med manglende skipsleilighet

hemmelige papirer brent, instrumentet
ble knust og reservedeler for det teknisk

utstyret gilde på sjøen. Likeledes gikk slutt
stykkene til luftvernet samt håndvåpen og
ammunisjon samme vei. Krigsflagget vaiet
stadig fra aktermasten og forårsaket spredt
skyting fra engelske fly. Dette ble nå byttet
ut med et hvitt laken. Krigsflagget ble for
øvrig senere smuglet i land og befinner seg
i dag i Marineschule Miirvik/Flensburg.

Amerikansk krigsbytte
Samme dag kom også en engelsk under-sø
kelseskommisjon ombord. Denne forsvant
etter tre dager, og Togo ble overlatt til seg
seiv igjen. Mannskapet forsvant litt etter
litt, og til slutt var det hovedsakelig sjøfolk
fra soner besatt av russerne som var igjen
ombord, sammen med endel offiseren
I august ble det så bestemt at Togo skulle
gå til Hamburg. De nødvendige fagfolk
hentet engelskmennene ut fra omliggende
interneringsleirer, og den 11. august 1945
gikk turen gjennom Kieler-kanalen til
Hamburg hvor dokking hos Blohm &
Voss skjedde to dager senere. Om etter
middagen dagen den 14. august 1945 ble
de resterende besetningsmedlemmer og
offiserer som hadde ført skipet fra Kiel til
Hamburg hentet av en engelsk kommando
og internert.
Det må sies at Togo på tross av mine
fare, ubåter, bomber og granater hadde
seilt under en heldig stjerne. Skadene
hadde vært små med begrenset tap av
personell gjennom fem lange krigsår.
Etter at nødvendig opprydning, vedlike
hold og ominnredningsarbeid var gjort,
kom kaptein Otto Reuter ombord med en
ny «sivil» besetning. Så gilde turen via Kiel
til Oslo hvor 1200 soldater fra 7. Gebir
gsdivisjon ble hentet og brakt til Bremer-

NachtjagdleitschifF Togo i, tegning Kurt Petsch
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haven. Neste stopp var Deutsche Werft i
Hamburg hvor skipet ble ominnredet for
transport av polske tvangsarbeidere/kon
sentrasjonsleirfanger. Disse embarkerte
i Ltibeck for så å debarkeres i Gdynia.
Siden ble skipet liggende i Bremerhaven
og ble så den 15. januar 1946 beslaglagt
av amerikanerne som krigsbytte

Den norske marine
overtar
Da det i 1946 endelig ble avklart at Norge
skulle bidra med styrker i den engelske
okkupasjonssonen i Tyskland, meldte be
hovet for transport seg. Britene forlangte
at denne skulle foregå på krigsmessig vis
med fullt hemmelighold. De var også vil
lige til å påta seg transporten mot en viss
avgift pr. mann. Forsvarsdepartementet
meddelte imidlertid Stortinget den 6.
september 1946 at man mente Marinen
seiv kunne løse denne oppgaven langt
billigere og var innstilt på å anskaffe et
egnet troppetransportskip. Representanter
fra Marinen fant å kunne anbefale kjøp av
Togo som ennå lå opplagt som amerikansk
krigsbytte i Bremerhaven. Togo var solid
bygget, is-forsterket og hadde fremdeles
høyeste klasse i Germanische Lloyd.
Den 11. november 1946 ga Stor
tinget sin tilslutning. Prisen ble NOK
4.673.000.-.
Nå skjedde ting i rask rekkefolge. I
slutten av november ankom Togo Oslo
og ble dokksatt på Akers Mek. Verksted.
Deretter gilde turen til Marinens Hoved
verft i Horten for videre utrustning. Det
ble snekret køyer i fire etasjer for totalt ca.
1000 mann.

Som troppetransportskip hadde Svalbard et noe spartansk utseende som nok stod i stil med innred
ningen. Arne Sognnes samling

Herøya for innlasting av fortroppen som
talte 375 mann. Kl. 1915 sto skipet ut
Frierfjorden med kurs for Tyskland.
Forholdene ombord var temmelig
primitive. Bl a var halmmadrassene i
etasjekøyene trukket med strieforsterket
papir. Disse gikk det etter hvert hull på
og halmen drysset ned i køyen under. Det
ble dårlig vær med storm og påfølgende
sjøsyke blant soldatene. Manglende kopper/poser for sjøsyke kombinert med
dryssende madrasser gjorde turen, som

tok nærmere tre døgn, til et mareritt for
mange av soldatene. Grunnet minefaren
skulle livbeltene være på 24 timer i døgnet.
Mandag 13. januar klappet man imidlertid
til kai i Cuxhaven og Svalbardhadde gjort
sin første tur som troppe-transportskip i
regi av KNM.
Innen 6. mars var det gjennomført
fem turer med tilsammen 4000 mann og
utstyr, og i april gjorde skipet også en tur
med 400 tyske menn, kvinner og barn til
Tyskland.

Svalbard på vei inn til Miirwik/Flensburg med soldaterfra Tysklandsbrigaden.
Iforgrunnen overlos Peter Lorenzen med losbåten. Forfatterens samling

Skipet var fremdeles utstyrt med
avmagnetiseringsanlegg til beskyttelse
mot magnetiske miner. Minefaren var
fremdeles stor. Anlegget ble overhalt og
gjort operativt. Nyttårsaften 1946 ble
Togo omdøpt til KNM Svalbard. Kom
mandoen ble heist første uke i 1947 med
orlogskaptein Kjeld Backen som skipssjef
og en besetning på ca. 50 mann.

Med Tysklandsbrigaden
Den første tysklandsbrigade som skulle
nedover var Brig. 471 som hadde kode
navnet «Klaus». Mange mann og mye
materiell krevde at transporten gikk i fem
omganger kalt «Klaus» 1,2 osv. Mannskap
og materiell ble samlet i Vallermyrene
leir ved Porsgrunn. Fredag 10. januar la
så Svalbard til ved Hydros kaianlegg på
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Emigrantskip
Av Dag Bakka jr

Forsvarsdepartementet fikk snart hen-ven
delse fra International Refugee Organiza
tion (IRO) om leie av skipet for transport
av flyktninger - «displaced persons» - fra
Europa til Australia. Men det var først i
desember 1947 at avtalen var på plass. Den
lød på 2 års T/C for USD 5.000 per dag,
med avbrudd forTysk-lands-transportene
i februar og august. Det var kommandør
kaptein, senere admiral, Erling Hostvedt
som i egenskap av kontorsjef i Forsvarsde
partementet stod som «reder».
For IROs regning ble skipet om-innredet ved Marinens Hovedverfi; i januar-mars
1948, avbrutt av Tysklands-transportene
i i tiden 7-25. februar. Etter dokksetting
på Aker 26. februar gikk skipet tilbake til
fdorten for avsluttende ombygging. Det
ble da utstyrt etter internasjonale regler
for passasjerskip, fikk livbåter for 1000
personer, isolasjon av dekkene, vanntette
skott, osv.
Med sivilt mannskap under kaptein
Klaus Aabel Nøkleby, nå sjømannsskolelærer men før krigen fører i Knut Knutsen
OAS, gikk Svalbard fra Horten i slutten av
mars 1948.1 Bremerhaven ble det tatt inn
970 flyktninger for Sør-Amerika.
Reisen gikk via Teneriffe til Buenos
Aires. Den synes åha gått bra, til tross for
enkle bekvemmeligheter ombord iet skip
uten ventilasjon, og 22. april satte skipet
kursen nordover igjen.
Reise nr 2 gikk fra Bremerhaven i
midten av mai, nå med 900 passasjerer

KNM Svalbards reiser for IRO
Reise

til
retur
avg
fra
Buenos Aires
22.4
Reise 1
ca 25.3.48 Bremerhaven
Bremerhaven
Melbourne
Reise 2
3.7
ca 15.5
Bremerhaven
21.9
3.11
Reise 3
Sydney NSW
Genoa
Melbourne
Reise 4
12.12
ca 1.2.49
Australia
ca 1.6
Reise 5
ca 15.4.49 Europa
Dokksatt Akers Mek Verksted 12.8 1949 - så 5 turer til Tyskland
ca 20.10
Australia
Reise 6
ca 15.9
Europa
Tilbake i Horten 21.11 1949 etter siste tur

via Suez-kanalen og Aden til Melbourne
i Australia. Tilbakereisen gikk fra Melbourne 3. juli, med ankomst Oslo 9. august. Ombord var bare et fåtall passasjerer,
vesentlig IRO-personell, som reiste videre
til Tyskland.
Transporten av Brigade 482 til Tyskland ble så gjort unna på noen uker, og
med G Tveten som fører la skipet ut på
sin tredje emigrantreise fra Bremerhaven
21. september 1948.
Såvidt vi forstår utførte Svalbardseks reiser
for IRO og førte således tilsammen ca
5400 hjemløse til nye hjemland.
Til Tysklandstransportene i februar
1949 ble fergen Peter Wessel chartret, men
etter sin femte reise ble Svalbard dokksatt
på Aker 12. august 1949. Under kaptein
Berge Andreassen gjorde hun nå sine fem
turer fra Oslo til Flensburg og gildt deretter
til Bremerhaven for å laste for Australia.
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Den sjette og siste IRO-reisen ble av-slut
tet ved ankomst Flörten 21. november
1949. Der sluttet et spesielt kapittel i
Marinens historie.
KNM Svalbards eventyr i internasjonal
fart skulle imidlertid få en uheldig avslut
ning. Våren 1950 ble skipet sluttet for en
reise med amerikanske studenter fra New
York til Europa. Etter åha ført Brig 492
til Flensburg i februar 1950 og en tur til
Saiangsverket i Troms med utstyr, ble Sval
bard liggende opplagt i Kongshavn i Oslo
utover våren. I begyn-nelsen av juni satte
den kursen til New York i ballast.
Før skipet kunne ta inn passasjerene i
New York ble det inspisert av US Coast
Guard. Her var det adskillige ting å sette
fingeren på, som nødutganger, belys-ning,
alarmsystemet, osv. Enden på historien
var at Svalbard ble nektet å utføre reisen.
Skipet måtte derfor vende hjem med
halen mellom beina. Om kvelden 5. juli
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Svalbard tilbake
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i sivil, som
Stella Marina
hjemmehørende
i Kjøpsvik,
fotografert i
Cape Town ca
1955, med Saf
marinesfarger
på skorsteinen.
Alex Duncan
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kom den tilbake til Oslo og gikk i opplag
i Kongshavn.
Historien fikk et etterspill, hvor Staten
måtte betale erstatning til befrakterne.
De neste årene ble Svalbard stort sett barte
brukt til Forsvarets egne transporten Et
lite unntak var da hun i januar 1950 ble
brukt under filmopptak av «Flukten fra
Dakar» mens hun lå opplagt i Oslo. I
streng vinterkulde skapte det problemet
for skuspillerne å ha på seg tropeuniformer
mens frostrøyken stod fra munn og nese.
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Siste innsats for Forsvaret
Behovet for norske soldater i Tyskland
opphørte gradvis, og i 1953 var Tysk
landsbrigaden historie. Da Svalbard la
til kai i Oslo fredag 1. mai 1953 med de
siste soldatene fra Brig. 522, hadde hun
transportert ca. 44.000 mann med utstyr
til og fra Tyskland.
Tysklandsbrigaden dannet som kjent
grunnstammen i det som senere ble Briga
den i Nord Norge, og Svalbardvar på et
tersommeren 1953 engasjert i transporten
nordover med mannskaper og materiell.
Fører de siste årene var orlogskaptein
Kjeld Backen.
Behovet for et transportskip av type
Svalbard var imidlertid ikke lenger til
stede, og hun ble lagt opp i Horten og
sirkulert for salg.

Tilbake til sivil
I april 1954 overtok rederiet Jacob Lind,
Kjøpsvik (Skipsaksjeselskapet Tilthorn)
båten. Prisen var rimelig, GPB 125.000.-,
tilsvarende ca. 2.5 millioner kroner. Mid
lertidig fikle hun navnet Tilthorn. I sin
nåværende skikkelse var skipet ikke egnet
som tørrlasteskip og turen gikk derfor til
Nordseewerke GmbH, Emden for å bli
ført tilbake til sin opprinnelige form. Kom
så i fart i juli 1954 under navnet Stella
Marina med hjemstavn i Narvik og var på
den tid det største tørrlasteskip hjemme
hørende i Nord Norge.
Etter knapt halvannet år på TG for
linjerederier ble skipet i november 1956
solgt til det tyske rederiet som i sin tid
bygget skipet, Woermannlinie AG - DAL
i Hamburg. Salgssum var GBP 570.000,
eller ca. 11.4 millioner kroner, Man må
kunne si at Jacob Lind her gjorde en meget
god forretning.
De nye eiere ga skipet tilbake sitt opp-

Sirkelen er sluttet; tilbake i Cape Town som Woermanns Togo. John Clarkson
rinnelige navn Togo og satte det i linjefart
på Afrika. Den 22.03.1968 ble det videresalg til Panama. Under navnet Lacasielle
ble hun satt i drift av Taboga Enterprises
Inc. I 1976 ble skipet videresolgt til rederiet Caribean Real Estate S.A i Panama
og omdøpt Topeka. Som eier ble oppgitt
Romen Inc. S.A. c/o Atlantis Shipping Co.
Ltd., Pireus. Topekaseihe imidlertid under
management av Lineas Agromar LTDA i
Baranguilla/Colombia.
I november måned 1984 var Topeka på
reise fraTampico i Mexico til Barranquilla
i Colombia og lå den 24.11. for anker
utenfor Coatszcoalcos (Puerto Mexico).
Under sterk storm dregget begge ankere og

Den tyske marine har tradisjon for at
mannskap og offiserer med tjeneste på
f.eks. skip, dannet veteranforeninger som
i etterkrigstiden pleide å komme sammen
en gang i året. Så også for Togo. Da Kurt
Petsch i 1986 presenterte sin bok om Togo
var mer enn 80 besetnings-medlemmer
møtt frem for å hylle forfatteren som
også hadde tjenestegjort ombord som 3.
kommanderende (II WO). Det sier litt
om interessen og miljøet som må ha vært
ombord,

skipet strandet. To besetningsmedlemmer
druknet, mens resten ble reddet. Skipet ble
,
.
.
,
, .j.
kondemnert og
0 høsten 1985 krevde Me-

Ki Id e r

xican Marine Directorate 1.5 mill. USD
fra rederiet som garanti for at vraket skulle
fjernes fra mexicanske farvann.
Dermed var det satt endelig sluttstrek
for et fartøy som i mange forkledninger
og under skiftende forhold hadde hatt
en uvanlig og omflakkende tilværelse på

Epilog
t-* o i * i
o
i-i
j-ii
Fa skip nar gjennomgått slike radikale
.
.
o
ombygmnger og vært gitt sa uensartete
oppgåver under krigsforhold som To?o.
rrD
D
0
Togo ble også Kriegsmarines eneste Nachtjachtleitschiff av betydning. Togo seilte,
som vi har sett, gjennom fem krigsår med
minimale skader og tap av menneskeliv.

Kurt Petsch: Nacht agdleitschirr Togo
„ TLandser
, nr. 52 Otto Mielke:
,. u Die
rT
Der
Schwimmende Radar-Zentrale
Cajus Becker: Radar _ DueU im Dunkein
Cajus Becker: Augen durch Nacht und
Nebel
B. Johnson: Geheim -Technik und
Wissenschaft in zweiten Weltkrieg
r*tz Trenkle: Die deutschen Funkpeil- und
Horchverfaren bis 1945
Hans H. Herman/Federau: WoermannLinie and West-Africa 1849-1974
Leif C. Rolstad: Tysklandsbrigaden
Marinemuseet, Horten
Marius Thomassen: Nitti år under norsk
, n
orlogsflagg
.
.
„ ,
Avsnittet om KNM Svalbard som emigrantskip mm er skrevet ay Dag Bakka Jr og byg.
ger p| en rekke kHder, som korrespond-anse
med admiral Hostvedt, Norwegian Shipping
News og Norges Handels og Sjøfartstidende.
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på Kingsville som kunne ha utviklet seg
katastrofalt. Der var ingen brannbrigade
eller all verdens slokkeutstyr men lykken
står den kjekke bi.
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gang dyr for en dyrehage og det var jo litt
spesielt for dem som var kombinert matros
og dyrepasser. En ulv eller hyene kom seg
en gang løs, men tømmermannen som
trodde det var ei bikkje lempet rømlingen
resolutt inn i buret igjen.

Turbintankeren Solfonn på 31319 tdiv var byggetpå Harland & WolffLtd, Belfast, i 1956for
Sigval Bergesen i Stavanger. Den gikk under norskflagg til 1967.

Teg skal nå kort dra et par korte epiI soder fra noen av «mine» skip. Var så
heldig at jeg fikk med meg mange gode
år fra 1965 til 1978. Møtte enormt med
kjekke mennesket. Staute flinke sjøfolk
fra alle deler av vårt langstrakte land. Alt
fra krigsseilere med sine historier til hardbalne uteseilere som av forskjellige årsaker
valgte å ikke reise hjem. Også folk fra alle
verdenshjørner som gjorde at vi hadde et
fargerikt fellesskap lenge før dette ordet
var oppfunnet.
Det var den gang en sto lenge ombord.
Når vi var hjemme kjøpte vi Handel &
Sjøfartstidene om torsdagen for å se på
skipslista hvor bater og kjennmger befant
Seh'
Historien begynte med at en eldre kamerat
kom hjem etter å ha vært om-bord i T/T
facinda til Jahre i Sandefjord. Med Camel i
brystlomma, pass i baklomma og canadisk
flygerjakke var han konge på haugen. Det
ville jeg også være.
Fikk «grine» meg til å slutte på fram
haldskolen for å reise på skoleskipet
Sørlandet, hvor jeg ikke fant meg helt til
rette. Mønstret deretter ut som maskingutt
i 1965 på T/T Solfonn til Sig. Bergesen.
En av de såkalte «Fonna-båtene». Ble der
i18 mnd. totalt og siden fulgte Kingsville,
Stolt Vestfonn, Bakke Cooler, Bakke Reefer,
Elisabeth Knutsen, Torild Knutsen, Berge
Lord, Berge Odel og Berge Edda før jeg
begynte å arbeide i Nordsjøen.

Fikk og oppleve et skikkelig maskin-havari
ombord på Stolt Vestfonn på vei over Stil
lehavet. I dårlig vær løsnet en foring som
var surret opp mot skottet. Den fait ned
over toppen på hovedmotoren (B&W) og
vi kom haltende inn til Honululu i julen
69 til et lengre verkstedsopphold. Noe som
medførte at alle var minus på boka da vi
gilde derfrå. Da måtte en gå til gnisten med
lua i handa og be pent om forskudd ved
ankomst til Japan.
Ombord i Bakke Cooler fraktet vi en

Videre var jeg i kortidspåmønstret Bambi
da den ble tatt hjem til Haugesund fra
England hvor den hadde ligget i opplag
en tid.
Har stort sett bare gode minner fra denne
tiden. Av ting som huskes meget godt er
en skikkelig Atlanterhavsstorm med Solfonn. Her sla sjøen inn og knuste ventiler
i forkant av akterskipet. Tok også med seg
en livbåt og flekket av taket over poopen.
Dette var tøffe saker for en førstereis.
Videre oppsto det en brann ombord

På Bakke Reefer under lasting av bananer
i Guyancuil Ecuador brukte sjauerene å
løpe
[Øpe på planker fra dekk og ned i lastelaste
romma. De bar 2og 3 esker på skuldrene
0g j stort tempo. En av disse snublet og
fait fra lukekanten på toppluka og helt i
bunn. Det medførte omtrent ikke stopp
\ arbeidet og han ble bare kjørt bort ien
varebil. Det hendte og att en og annen
slange ble observert som blindpassasjer,
Med alle disse båtene fikk jeg komme
verden rundt og besøke alle verdensdeler.
yj hadde god tid under land og velferden
samt kjerka var flinke til å arr. turer og

£)# turbindrevne linjeskipet Kingsville fra 1956seiltefor A F Klaveness &Co til 1977.
Waterweg Fotos
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idrettsarrangemang. Bl.a. fikk jeg spille
fotballkamp med Hjallis som dommer
nede i Texas, og på Kingsville gjorde vi en
god innsats i 17. mai turneringen i New
York i 67. Ladet opp på Ottos Bar nede
på Barberline piren og premieutdelingen
foregikk på 62 Hanson Place i Brooklyn.
«Hjemmet», som en sa.
Kingsville hadde to midtskip. På turene
over Stillehavet satt vi ute på forre midt
skip og så film på lerret på aktre midtskip.
Hadde en da en kald San Miguel var livet
bra. Mannskapet satt nede på dekk eller
luka mens offiserene satt høyere oppe. Det
var style den gangen må vite!
Kan forøvrig anbefale for alle å lese
boken «Vi som dro til sjøs» eller Olkios
bok «Jernskip og unge menn»
I 1973 begynte jeg på de såkalte super
tankere hvor det stort sett var långturer
og mindre landopphold. Men turene
gikk, og dekksgolfturneringen samt luft
geværskyting på blink var «dødsen» alvor
med høytidelig premieutdeling etter endt
rundtur.
Beklageligvis har jeg vært med å ta to
tankbåter hjem og i opplag. Båter skal
ikke ligge i opplag. Han som en gang sa
att ingen ting er så stille som fallende sne
skulle gått vaktrunder på et skip i opplag.
Det er faktisk enda stillere.
Om noen som leser dette skulle vært
sammen med meg på noen av båtene så ta
gjerne kontakt for litt mimring.
E post:

/ K\wi

T . 5 .

Knut Knutsen OAS’ kjøleskip Bakke Cooler ble levert i 1963 ogseiltefor rederiet til 1976. Water
weg Fotos
Kjøleskipet Bambi av haugesund var opprinnelig svenske Windward Islandsfa 1953 som ble solgt i
juli 1974. Airfoto ofPenang

_
' '

-r1/: Oix v s

s

.. v; : \

' _

jota@statoil.com
Boken behandler i store trekk viktige hendelser
fra det tyske overfall på Norge 9. april 1940.
Tyskernes store angrep på allierte konvoier,
spesialoperasjoner i arktiske far-vann osv. Kapitulasjonen i mai 1945 og krigsdeltagernes
erfaringer med internering/tvangsarbeid gjen-

verre har forlaget av en eller annen grunn valgt
å sløyfe stikkordregisteret. For et referanseverk
av denne type er dette en mangel som bør rettes
opp i neste opplag. Det kan kanskje innvendes
at antallet intervjuede er så lite at resultatet
ikke blir representativt. Slik materialet er brukt

VOf Norwesen 1940 1943
O
ISBN 3-8132-0841-9
E.S. Mittler & Sohn Hamburg 2005
Euro 39.90

nomanalyseres. Forfatteren kommer også inn
på de norske relasjoner til efterkrigstidens
Bundesmarine og spørsmålet om stasjonering
av tidligere ubåtveteraner på norsk jord i Natosammenheng.
Nå föreligger for første gang en samlet

her blir det både en svakhet og en styrke. Alt
som berettes nærmere 50 år etter at hendelsene
fant sted behøver nødvendigvis ikke stemme,
men det gir imidlertid et representativt bilde
av hvordan intervjuobjektet erindrer det. Historien må nødvendigvis ha et tillegg som

Boken
om de
tyske
ubåtoperasjoner
fraNorge under
siste
verdenskrig
er resultatet
av
forfatterens mer enn 10 års forskningsarbeid i
inn-og utland. Herunder også bl. a. inter-vjuer
og brevveksling med 56 tidligere ubåt-veteraner
- både offiserer og menige. Knudsen evner,
med bakgrunn iet grundig forskningsarbeid,
å fortelie historien bak historien. Stoffet er
vinklet på en interessant måte og beveger seg
i grenseskillet mellom historie, sosiologi og
psykologi.

oversikt
for båter stasjonert
Norge.
ble tre übåtflottiljer
oppretteri her.
11. iOffisielt
Bergen
mai 1942, 13. i Trondheim juni 1943, og 14.
i Narvik desember 1944. Forlegningene på
Melkeplassen og Janson-marken, ubåt-bunkeren, tilhørende verksteder og marine-ledelse
gjorde ubåtstøttepunktet Bergen til det største i
Norge. Totalt tilhørte 191 ubåter firem tilkapitulasjonen hjemme ill. ubåtflottilje.
Boken inneholder en rekke fotos hvorav
mange tidligere ikke har vært publisert. Dess-

fortelleren
enten er ukjent med, eller også
unnlater å berette.
Bøker om vår krigshistorie er stadig et
terspurt og Svein Aage Knudsen har med sitt
solide arbeid fylt et stort tomrom. Jeg håper
boken etter hvert også vil foreligge i norsk
språkdrakt.
Hallvard Bagge

Svein Aage Knudsen

Deutsche U-Boote
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Fred Olsens nye
Vi kommenterte i SKIPET nr 1.05 kjøpet
av Grand Latino (ex Royal Viking Sky) til
Fred Olsen Cruise Line og antok at navnet
ville bli Blenheim.
Men dengang ei. Svein G Rygg kunne
snart berette at navnet blir Boudica, etter
den angelsaksiske vikingdronningen en
tidligere skrev som Boadicea. Skipet blir
overtatt i oktober og vil først gjennomgå
samme modernisering som Black Watch
(ex Royal Viking Star) med nye MAN
motorer og propellanlegg.

Noen kommentarer
I SKIPET årg 31 nr 2 i innlegget med
Skipsmatrikkelen under NIS slettede skip,
er mt Gerd strøket. Ja, skipet er gått til
opphugging og ble landsatt Alang som
Tulip, 2003 mai 30. Foto i Marine News
2003 aug side 503.
Lokalbåten i SKIPET 2005 nr 1 side
38 kan neppe væreTFDS sine Tromsø eller
Kvaløy, da de ikke har bom på aktermas
ten. Videre står skorsteinen på et oppbygg
på båtdekket, noe ikke TFDS sine båter
har. Både Tromsø og Kvaløy hadde en liten
bom fra båtdekket og muligens med løft
fra skorsteinen. Begge var rekvirert av tysk
erne under hele krigen, men med norsk
mannskap ifølge TFDS bok 125 år.
Den lokalbåt som passer til foto er
Nauma som har bom på aktermasten og
oppbygg under skorsteinen, se boken om
TMV, «Her byggedes skibe» side 111.
OlavKWestby
Finnsnes

I SKIPET nr 2.95 på side 3 er den fordums
galeas Norden (LIME) ex KjelTOskar,
Fagernes, Norden 2, Norden, bygget i Fjeld
berg 1891, skriver Per Alsaker, Bergen
Rederimerket med N som var avbildet i
Drivgods i nr 2 er nå identifisert. Vårt
danske medlem Børge Mikkelsen i Bra
band skriver at det må være Normann
Shipping i Oslo, meglerfirma og reder for
Norimo, Norcato og Nortrio på 2450 tdw,
bygget på Aukra i 1970-72.

SH

Skje rStads
_ inncfcifnlno
grunnsiøimng
Ved lofnydding hjemme hos min lat
Toivald A. Kibsgaard fant jeg disse bildene
som han har tatt før og etter grunnstøtingen til D/S Skjerstad ved Rørvik 3. juli

Grinna fyr på Folla i tett tåke. Båten fikk
såpass skader at den måtte settes på grunn
i Telegrafbukta.
Flere av bildene viser passasjerene på
dekk ombord mens skipet står fast. Etter
en dd ble de hentet av fartøyer som kom
dl Vi ser bl a fraktebåten Sollund 1av

1946, skipet gilde som kjent i hurtigrutefart. Min far var da på reise hjem til Dønna
etter krigsfangenskapet i Japan.
Thore Kibsgaard
thore.kibsgaard@monet.no

Mosterhamn som legger til kai i Rørvik,
Rededet leide lokalruteskipet Bodin for å
bringe 300 passasjerer videre til Svolvær
og Harstad.
Grunnstøtningen synes å ha foregått i
stille vær og vært forholdsvis udramatisk.
Skjerstad måtte derimot til verksted i
Trondheim for reparasjon, noe som tok tre
måneder. I denne tiden vikarierte rederiets
godsruteskip Saltdal.

Red komm:
Det var for nordgående med 420 passasjerer ombord at Skjerstad om formiddagen
3. juli 1946 gikk på grunn ikke langt fra

/ mmr
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Hvilket skip?
hurtigruten
etc. her
på Finnsnes.
Tosom
fotoerviser
et noe
Jegfor
fikk
låne noen gamle
bilder
av P. Lund
ekspeditør
eldre skip og jeg mener det kan være Bergenskes Mira.
På dekk står en person med sort kasjettlue, og mange
mener at det er Roald Amundsen. Mann med hatt lengst
akter ligner mye på daværende utenriksminister Christian

åMichelsen.
fly til Nordpolen
medvære
N24og
N 25?
Kan fotoet
fira 1924
da Amundsen prøvde
Om ikke Mira gikk til Svalbard gikk den vel da i Hamburgruta til Finnmark og losset der over til annet fartøy?
Begge foto er tatt på Finnsnes av Bernh Lund familien,
Olav K Westby, Finnsnes

Kl

Fart på Aursunden
Fra Fredrik Strøm, Hitra, kommer noe så
sjeldent som et bilde av Aursund rutebåten
som var i fart på innsjøen Aur-sunden i
Sør-Trøndelag fra 1883.
Dampbåten Selvgutten var anskaffet til
sjøen i 1883 av lokale folk og satt i rute
mellom Glåmos og Brekken, med anløp av
Hagavika,TamnesetogEvavollen. Det var
en åpen trebåt på vel 30 fot som tidligere
hadde vært i fart på Trondheimsfjorden.

Farten på Aursundet var imidlertid
skufifende og båtren gikk ut av drift. I 1904
overtok maskinmester Johan A Johnsen,
Jensvoll stasjon. Han fikk satt inn bensinmotor i stedet for dampmaskinen og gav
båten navnet Aursund.
Trafikken gikk nå bedre, blant annet
med reisende inn i Sverige. Etter et av
brudd fra 1917 ble gamle Aursund i 1922
avløst av den nye Aursund II.

Bent Mikkelsen

Danske rederier
BindI
224 sider, 275 fotos, format 17x23cm
ISBN87-986590-3-0

Pris; DKK 325 + porto
Forlaget Betty Nordgas, Smedegade 13,
DK-6950 Ringkøbing, Danmark
shipmik@mail.dk
Den danske skipsfartsjournalist (ogNSS
medlem) har kommet ut med første bind
i en serie om danske rederier. Tre rederier
er valgt ut: Terkol-Rederiene, Nielsen &
Bresling og Concord Line.
Hvert rederi har fått en fremstilling
med vekt på personene bak, frem
vekst, trades, virksomhet og hendelser,
selskaper og skorsteinsmerker, samt en
grundig skipsliste. Den generelle teksten
er gjort parallell på dansk og engelsk,
mens skipslisten er forståelig på engelsk
alene.
Danske Rederier er et godt konsept,
er gjennomført på en solid måte. Boken
anbefales på det varmeste!
Dag Bakka Jr
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Medlemsnytt
Nye medlemmer 01.06.2005 - 25.08.2005.
2124
2419
2420 0

Oddvar M. Karlsen
Geir Jonassen
Rolf Strand

2421 B
2422 B
2423 H
2424 B
CA 2425
2426 0
2427
2428 H
2429
2430 0
2431 B
2432
2433 NM
2434 H

Thomas Nagelsen
Arild Berge
Lodvar P.Hesseberg
Terje Tornes
Jone Hognestad
Ingolf Karlsen
Kjell Sverre Idland
Einar O. Eliassen
John Dalelv
Jan Nicolay Jansen
Torgeir Øvrebotten
Sølve Hatteland
Arild Storvik
Thor Martin Vedø

2435 0
UK 2436
2437 0
2438 NM
2439 B

Postboks 974
Roaldsøyveien 48
Odinsvei 49
Skålevikveien 15
Gloppevåg
Haraldsgata 219
Storvingavika 84
4421 Pattersale Drive
Bjerggaten 38
Gamle Godesetveien 23
Postboks 20
Paradisveien 32
Heggesdalskogen 83
Slembeveien 7

4859 ARENDAL
4085 HUNVÅG
3472 BØDALEN
5178 LODDEFJORD
5419 FITJAR
5525 HAUGESUND
5174 MATHOPEN
North Vancouver BC. V7R 4L6 CANADA
3210 SANDEFJORD
4032 STAVANGER
4296 ÅKREHAMN
8072 BODØ
1389 HEGGEDAL
5137 MJOLKERÄEN
4120 TAU
6508 KRISTIANSUND
4272 SANDVE

Kvednanesvegen 68 C
John P.Clausens gate 6
Vestre Karmøyvegen 808
Maana forlag v/Trond Lepperød Byskogveien 58
3269 LARVIK
Peter Woolgar
Westernesse Cottage, Western Road Newick, East Sussex BN8 4NX ENGLAND
Kjell Tore Mørck
Ragnhild Schibbyesvei 21
0968 OSLO
Johan Lie
TorvMyrveien 12
6658 RINDALSSKOGEN
Alf Caspersen
Postboks 15
5345 KNARREVIK

Melding om dødsfall:
2182 0
Knut Tore Thoresen
Adresse-endringer:
2407 NM Ove Andersen
1933
Kjell Leif
Leif Bergtun
Bergtun
Kjell
689 0
2256 0
1513
1510
1192 B
2400 B
1472
1653

Franz Bjercke
Flenrik Andreas Eddie
Bengt Arvid Endresen
Kjell Fjermestad,
Gunvald Isaksen
Per Helge Kaland
Ludvig Larsen
Ivar Lie

1998 0
1288 H
1972 0
137 H
2023
DK 1504
SE 2094
797 H

Norges Kulturvernforbund
Svein G. Rygg
David A. Sjøen
Gunnar R Skage
Nils Solhaug
Jan Atle Steinsland
Värmlands Sjöfartsgille
Osmund Tednes

2334 ROMEDAL

Flatøyveien 84
Ukjent adresse
adresse
Ukjent

6623 FREI

Åsvegen 747
2032 MAURA
Mullers gate 4 B
3181 HORTEN
Postboks 178
8400 SORTLAND
Jon Torbergssonsvei 23, Vistnesgården leik 8202 4070 RANDABERG
Bergen og Omland Havnevesen, Postboks 6040 5892 BERGEN
Ukjent adresse
Ukjent adresse
Selbakken 14
9512 ALTA
0161 OSLO
Stortingsgaten 12
5527 HAUGESUND
Strandlinjen 34
Ukjent adresse
5531 HAUGESUND
Fredrik Stangs gate 17
8324 DIGERMULEN
Solhaugen
DK-2200 KØBENHAVN N
Guldbergsgade 121, 4TH
SE - 652 19 KARLSTAD
Olovsgatan 6 A
5525 HAUGESUND
Haraldsgaten 234 B

Strøket 2005 p.g.a. manglende kontigentbetaling:
14 B
2244 B
1563 0
1079
2163

254 B
2274 B
1908 0
1211
2168

1325 B
1450 H
2157 0
1218
2242

1994 B
1722 H
2204 0
1319
2255

2144 B
2184 NM
2227 0
1477
2258

2211 B

2224 B

1339 NV
1505
2267S

1519
1363

Adresse-endringer m.m. sendes Leif K. Nordeide (e-mail: leif.nordeide@c2i.net)

1605

1755

SKIPET NR. 3 - 2005

49 —

HHIun
Møteprogram;
Torsdag 25. august
«Bilder fra en svunnen tid»
Mimre over gamle fartøyet.
Markering av høstsesongens åpning.
Medlemsmøte kl. 19.00
Torsdag 8. september
«Fra Fjordabåt til Hurtigbåt»
Utvikling fra dampdrevet fjordabåt til
dagens moderne hurtigbåt.
Kåseri ved Einar Sæter
Medlemsmøte kl. 19.00
Åpent møte fra Id. 19.30
Oktober.
Besøk ved Vågland Båtbyggeri A/S
Omvisning om bord i B nr. 136 - den
første av de to 2400 tdw. frysebåter.
Nærmere opplysning om tidspunkt og
transport.
Torsdag 10. november
«Livet om bord i en moderne sidetråler
på 50 - tallet, M/S Møretrål I under
fiske i Barentshavet»
Fortalt av en som var med som ung gutt
- John Oscar Hanson.
Medlemsmøte kl. 19.00
Åpent møte fra kl. 19.30
Torsdag 8. desember
Avslutning av møteåret.
Julemat med tilbehør / sosialt samvær.
Tid og sted etter nærmere avtale

i«jHnrr

Ønskes kjøpt eller lånt for kopiering, gene
ralarrangementstegninger ( GA ) og
linjetegninger/spanteriss av følgende fartøyer
SOTE JARL 1389 brt-1962/
SIGURD JARL 1389 brt -1962 Lurssen
GUTTORM JARL 952 brt -1947 Italia
HALVDAN JARL 384 brt -1947 Italia
ERIK JARL 453 brt -1955, samt
søsterskipet RAFTSUND P Lindenau
SORTLAND og VÅGAN - 1947 Italia
Tilsvarende tegninger av andre kyst godsmo
torskip fra 1950 og 1960-tallet er
også av interesse.
Steffen Onsøien
Yterheia 36
8614 Mo i Rana
Telefon 75 15 55 82
E-post: steffen.onsøien@monet.no

Maritim Gruppe i samarbeide
med Nordmøre Museum
Opptakten til Maritim Gruppe var etter
initiativ av Alfred Bech og Norsk Skip
fartshistorisk Selskap - Nordmøre.
Dette førte til en avtale med Nordmøre
Museum datert 1. juni 2002. Målet var
å dokumentere deler av den maritime
historien på Nordmøre, og gjøre dette
tilgjengelig for interesserte i form av bøker
og søkbar dokumentasjon i database.
I dag har gruppen følgende visjon /
langsiktig mål: Dokumentasjonssenter for
Nordmøres maritime historie.
Gruppen består av følgende entusiaster:
Einar Sæter - leder, Alfred Bech, Kjell
Fostervold, Nils G. Fjærvik, John Oscar
Hanson,Anders Jensen, Kjell Laugtug, og
Ole Kristian Stokke.
I tilegg har en rekke interesserte vært
med å sortere og systimatisere arkivma
teriell.
Gruppen har pr. i dag tre hovedoppga
ver:
1. Sidetrålerhistorien for Nordmøre i
tiden 1930- 1970
2. Storvikarkivet i tiden 1876 - 1981
3. Sterkoderarkivet i tiden 1916 - 2003
Sidetrålerhistorien er i gang å bli beskrevet
i to bokutgivelser.
Bok nr. 1:
Denne boken vil komme ut høsten 2006,
med tittelen «Trålerepoken på Nord
møre», en fakta og billedbok hvor alle de
24 trålerne og rederiene på Nordmøre blir
behørig dokumenteri i tekst og bildet.
Gruppen er meget interessert i all in
formasjon og bilder med forbindelse til
de aktuelle rederier / trålere.
Bok nr. 2:
Denne boken vil omfatte hele sidetråler
historien med de politiske og samfunns
messige konsekvenser dette førte med seg
for lokalsamfunnet og for trålernæringen
i nasjonal sammenheng.
Målsetningen er at boken skal komme
ut 21. juni 2010, 80 år etter stiftelsen av
A/S Heinsa, med Anton Johannesen og
Ole Wirum som initiativtakere.

Storvikarkivet skal ordnes og systemati
seres på en slik måte at det kan bli registert
i database og gjøres tilgjengelig for publi
kum og andre som har interesse for dette
unike materiale.
Arkivet består av tegninger, bereg
ninger, bilder og protokoller knyttet til
produksjon av sleip, dampmaskiner, kjeler,
fiskeriutstyr. Dessuten vann-turbiner, sag
bruksutstyr og annen produksjon.
IKA - Interkomunalt arkiv er koblet inn
i dette arbeidet.
Sterkoderarkivet skal ordnes på samme
måte som for Storvikarkivet. Verkstedet
hadde et noe annet produksjonsspekter
enn Storvik.
Skip og marine konstruksjoner var
hovedproduksjonen.
Sterkodermotoren - en glødehodemotor
- ble produsert her.
Maritim Gruppe er for seg mange uløste
oppgåver i tilknytning til å dokumentere
den maritime historien på Nordmøre.
Det er derfor av stor interesse å komme
i kontakt med personer som kan delta i
våre arbeidsgrupper og dermed bidra til
at denne dokumentasjonen kan bli samlet
og gjort kjent.
Interesserte vil i gruppen finne et faglig,
historisk og sosialt miljø.
Gruppen er generelt interessert i all form
for dokumentasjon, det være seg bilder og
stoff i tilknytning til nevnte prosjektet, og
den maritime historie for øvrig.
for Maritim Gruppe
Einar Såter

Ä

l

Valg 2005
Formann og redaktør Harald Bjørkli
Nestformann og medlem hovedstyret:
Arne Gundersen
Styremedlem
Per Erik Johnsen.
Einar Onsøien ble innvalgt i hovedfore
ning valgkomite.
12 medlemmer fra NSS-0 var tilstede
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Nor Lines
«Tananger» losset 7.juli ut i Hundested og gikk på verksted i
Gdynia hos Nauta Shipyard. Båten var tilbake i rute igjen 21.
juli fra Hundested.
«Nordjarl» losset ut i Cuxhaven 27.juli og seilte Kiel-kanalen til
Nauta i Gdynia på verksted. Båten var i rute igjen 10. september
fra Oslo oppmalt i Nor Lines logo.
Baltic Line
Nye «Baltic Betina» (ex «Andra») kom til Bergen første gang
søndag 24.jul i om ettermiddagen, i nye farger og med sideport
montert. Mandag 25. var det lossing / lasting og seilas sørover
igjen.

0
WEB re

E
T7.

e re.nare

Hammerfest Kysttransport AS
«Sveafjell» ble slept til Kvernhusvika Verft på Hitra for reparasjon.
Hun var klar igjen i slutten av januar 2005.
Båten ble liggende på Hitra i lang tid og 31.mai var skipet i
Tromsø. Nå var båten utflagget (26.mai) til St.Vincent og hadde
fått Kingstown til hjemmehavn.
CTG
«Porsøy» har vært på verksted i Litauen/Latvia siden slutten av
februar. «Gullholm» gikk som avløser.
1. juni kom «Porsøy» til Bergen etter seilas fra verkstedet i
Liepaja via Ålborg. Båten var først på verksted i Klaipeda en kort
stund og ble derfrå tauet til Liepaja på verksted.
I starten av mai hadde «Barøy» en grunnberøring i Tjeldsundet.
Båten ble tatt på verksted i Kirkenes. Båten er nå i fart igjen og
var i Ålesund 19.mai.

Sea-Cargo
«SC Aberdeen» var hos Westcon i Ølen i tiden 27.6.-1.7 for div.
arbeid. «Cometa» gikk ekstra nordover fra Bergen til Kr.Sund og
retur den uka båten var i Ølen.
Wilson ASA
Fredship AS i Austrheim har overtatt «Tucana» og gitt henne
navnet «Heimglimt» av Kingstown. Hun samseiler med «Hanne
Christine» mellom Vest-Norge til Kontinentet i regi av Wilson
(CoNor Line)
Rederiet Ulvan-Berge
Søndag 26.juni gikk «Frohavet» på grunn om morgenen i 0600tiden utenfor Hemnesberget i Ranafjorden. Mandag 27.juni i
05.10-tiden klarte båten og komme seg av grunn for egen maskin.
Båten fikk små skader og ble midlertidig reparert. Båten seilte noe
senere på mandagen sørover mot Ålesund og losset ut. Deretter
gilde båten på verksted hos Kvernhusvika Verft på Hitra. I fart
igjen i august.

•

Bilferjen Drøbak-Hurum-Svelvik AS
«Drøbaksund III» ligger i opplag i Holmestrand.
Bastø-Fosen AS
Leieferja «Sogn» fortsatte mellom Moss-Horten som vikar for
«Bastø I» og «Bastø II» under årlige verkstedsopphold.
På grunn av uhell nr. 2 med «Bastø III» ble leieavtalen for
«Sogn» forlenger til fredag 27.mai. Dagen etter gikk den til
Vestlandet og Solund Mek.
«Bastø III» var tilbake 31.mai etter verkstedsoppholdet i
Gdansk. Under testkjøring etter verkstedsopphold fikk ferja
propellskade og ble sendt til Drammen for reparasjon. Ferja var
i
i rute igjen søndag 12.juni.
Søndag 19.juni rente «Bastø III» i kaien i Moss ved 15.40

Sunnmøre på vei gjennom
Raftsundet.
Foto Geir Svendsen
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tiden. Ferja fikk skade i baugen på stb side mm. «Bastø III» ble
sendt på verksted hos Horten Skipsreparasjoner. Hun var i rute
igjen 28.juni Id. 1300.
Kragerø Fjordbåtselskap
Nyferja «Kragerø» ble satt i rute fra 31.mai.
Flekkefjord Dampskibsselskap
Selskapet er i august kjøpt av det Stavangerske Dampskibsselskab
ASA.
«Hidrasund II» ligger i opplag i Flekkefjord. I sommer var ferja
avløser for Bjørldids på Lyngenfjorden.
Rødne Trafikk AS/L Rødne & Sønner, Stavanger
Etter 4 ukers prøvedrift ved Gøteborg, var «Rygerfjord» tilbake i
Stavanger 15.april. Etter hjemkomst var det klassing før det ble
rutefart igjen i hjemlige farvann.
Rødne har solgt «Clipperskyss». Fra 1.desember skal båten
være på plass på Gjendevannet.
Rødne har bestilt en ny karbonkatamaran hos Brødrene Aa i
Hyen. Levering er avtalt til mai 2006.
Stavangerske AS - Avd. Fjordservice AS
Stavangerskes nye hurtigbåt for trafikken på Byøyene og Hom
mersåk ble sjøsatt 24.mai i Hyen. Mandag 13.juni kom «Fjordsol»
til Stavanger. Formell overlevering var 15.juni.
I tillegg fikk selskapet en 50-seters båt fra GS Marine som kom
til Stavanger 23. april som «Fjordbuen».
Stavangerske AS
Hurtigferja «Stavanger» gikk på grunn ved Lindøya 7. juni. Ferja
ble tatt til verksted hos GMC.
«Hjelmeland» ble overført til Stavanger-Tau og «Utstein» ble
overført til Hjelmeland-Nesvik-Ombo. Denne omdisponeringen
ble gjort inntil «Stavanger» var klar igjen 17. juni.
Søndag 10. juli ble «Kvam» satt inn i turistruta på Lysefjorden.
Gikk der frem til ruteslutt i august.
Nor-Ferjer
Nor-Ferjer AS er et 50/50 sameie mellom HSD og Stavangerske
som arbeider for å vinne konsesjoner utenom selskapenes rute
områder. Se også tinder Sør-Trøndelag.
Nor-Ferjer Volda AS har fått anbudet Volda - Folkestad i
perioden 1.juli 2005 - 31.desember 2012. Nor-Ferjer Volda A/S
har bestilt en 90-bilers ferje hos Gdansk Stocznia Remontowa for
levering i desember 2005.
HSD Sjø AS
Natt til 28.februar ved 0100-tiden brøt det ut brann i et rom
under styrehuset på «Kvinnherad» da hun lå til kai på Løfallstrand.
Mannskapet om bord oppdaget brannen og fikk startet slukking.
Innredningen i det aktuelle området fikk store brannskader. Hel
lesøy Verft foretok utbedring.
Ferja «Halsnøy» (ex «Meland», «Nordhordland» 1965) er solgt
til Trajeckt d.o.o, Slaviceva, Kroatia og slettet i NOR 26 Juli 2005
Id 14:05. Den forlot Vestre Vinnesvåg under nytt navn «Moli»
ca 28 Juli 2005 og gildt til Wartsila Norway, Rubbestadneset der
de låg noen dager forutrustning og kontroll før overseiling til
Kroatia. Ferja var fremme i Kroatia om lag 20.august. Ferja skal
seile i området rundt Split, Kroatia.

51 —
HSD /Snøggbåtar
I perioden 1. juni og i tre måneder gikk «Beinveien» i turistrute
på Hardangerfjorden mellom Norheimsund-Utne-Lofthus-Kin
sarvik-Utne-Eidfjord og retur. Etter ruteslutt i Hardanger kom
båten til Bergen i gjen. Gikk en kort periode lokalt i Sunnhord
landsrutene. Tilbake til Bergen igjen og lagt i ro.

Bergen Nordhordland Rutelag AS
M/S «Snarveien» gikk 18-juni prøvetur ved Leirvik. Fart oppgitt
til 27 knop. 22.juni var det teknisk prøvetur i Bømlafjorden.
24.juni var båten på Askøy og i Bergen og testa kaiane og så i
retur til verftet igjen. 29.juni ble «Snarveien» overlevert fra verftet
og kom til Haus om kvelden dagen etter. Fredag 1 .juli var det dåp
på Kleppestø og «Snarveien» ble satt i rute mandag 4.juli.
«Kyst Express» ble lagt i ro som reservebåt på Kleppestø.
Rederiet Dagning/Florø Skyssbåt AS
«Dagning» frå 1986 skal erstattast. Eigarane har bestilt (inten
sjonsavtale) ny kombikatamaran hos Brødrene Aa i Hyen. Men
først må kaiene på øyane rustast opp. Nybåten kjem difor truleg
tidligst mot slutten av 2006.

Fjordl FSF
Ferja «Sogn» gikk fra Horten - Moss lørdag 28.mai om morgenen.
Natt til søndag 29.mai kl. 0100 ca passerte ferja Stavanger og
ankom Solund Mek. på ettermiddagen. 4.juni om kvelden ble
ferja satt inn som avløser på Lavik - Oppedal.
6. sept. ble ferja lagt i opplag på Steinestø om kvelden.
«Svanøy» seilte fra Lavik 4.juni nordover til Flakk-Rørvik.
9. juni ble ferja satt i rute på Trondheimsfjorden. Mandag 13.juni
kolliderte «Svanøy» i kaien på Flakk klokka 13.45. Ferja ble tatt
ut av drift og sendt til Trondheim Verft for utbedring.
Arbeidet på «Fosen» som er på verksted ble intensivert. FTL
leide inn «Ytterøy II» tirsdag 14.juni, og onsdag 15.juni var
«Fosen» klar igjen.
Svanøy» var deretter utleid til OVDS. Passerte Rørvik lørdag 18.
juni i 14.45-tiden på veg nordover til leiefart for OVDS. Lørdag
13.august kom «Svanøy» tilbake til Blålid på Raudeberg og tilbake
i rute lørdag 20. august på Lavik — Oppedal.
Mandag 5.september kl. 08.45 gjekk «Fjalir» på grunn ved
ferjekaia på Losna. Ferja fekk mindre skade, men måtte takast
ut av rute. «Sunnfjord» vart sett inn som avløysar. «Svanøy» vart
sendt frå Lavik — Oppedal og trekte «Fjalir» av grunn og slepte
henne fra Losna til Rysjedalsvika.
Tirsdag 21.juni seilte hurtigbåten «Solundir» nordover fra Ber
gen 08.00 til Flåm. Båten måtte avbryte ruta og returnerte til
Laksevåg Verft. «Fjordprins» gikk Nordfjordruta, men overtok
Bergen - Flåm og «Fjordtroll» ble seilt Sogndal-Selje - Sogndal.
«Kommandøren» tok seg av Bergen alene.
Onsdag 22. og torsdag 23.juni og mandag 27. seilte «Tjelden»
i dagruta på Nordfjord. Fredag 24.juni seilte «Fjordprins» Bergen
— Flåm t/r, «Fjordtroll», Sogndal — Selje — Sogndal.
«Kommandøren» tok seg av Bergen alene og «Tornerose» hjalp
til. Lørdag 25. kom «Fjordtroll» i retur til Bergen om kvelden.
Søndag 26. til Nordfjord ettermiddagsrute. Søndag 26. seilte
«Kommandøren» tom fra Bergen og til Sogndal.
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Tirsdag 28.juni gikk «Tjelden» tom 0700 fra Bergen til Rysje
dalsvika. Tok rute til Bergen 1150 og gikk på nord igjen 1630,
snudde i R.vika og retur til Bergen om kvelden. Fra onsdag 29.
var «Solundir» tilbake i rute.
Sommarferjene «Gudvangen» og «Skagastøl» lå i vinteropplag ved
Laksevåg Verft. «Gudvangen» gikk fra Bergen 2.april og «Ska
gastøl» gilde fra Bergen fredag 3.juni for sommerfart i Sogn.
3. juni var det blåtur for «Skagastøl» om em fra Lavik og ferja
lå over i Brekke fra fredag 3. til lørdag 4. da hun tøffet innover.
«Skagastøl» startet i rute søndag 5.juni.
l.mai startet «Faanaraaken» i turistruta i Indre Sogn (LærdalKaupanger-Frønningen-Gudvangen)
15.mai startet «Sognefjord» i turistruta Lærdal-Gudvangen.
1 .mai var det oppstart for turistruta Leikanger — Fjærland med
«Fjærlandsfjord».
Fjordl MRF
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.
Fra 1 .mai seiler «Nørvøy» som ferje nr. 2 mellom Eiksund — Rjå
neset. Ordningen gjelder frern til 22.12 med unntak av juli da
sambandet har kun en ferje, «Solnør».
Søndag 7.august kl. 08.00 gikk «Hjørungavåg» fra Ålesund på
ekstratur til Bergen med supportere fra Ålesund Fotballklubb.
Båten kom til Bergen kl. 14.30. Etter kampen var det retur kl.
20.50 fra Bergen til Nordfjordeid mandag 8. kl. 01.50 pga. dårleg
vær på Stadt. Bussar vidare til Ålesund for passasjerane. Hurtig
båten gikk så tom frå Nordfjordeid og rundt Stadt til Hareid og
tok opp vanleg mandagsrute derfrå.
I tidsrommet 15.juni - 15.august seiler «Voksa» i turistrute
Valldal — Geiranger.
I tidsrommet l.mai - 30.september utfører MRF turistrute
mellom Hellesylt — Geiranger. Det går to ferjer deler av sesongen,
i perioden 10.juni - 28.august. Det er som vanleg ferjene «Bolsøy»
og «Veøy» som seiler i denne ruta.
Anbud i ferjefarten / Sør-Trøndelag
HSD/Stavangerske er tildelt konsesjon for Brekstad Valset og
Levanger-Hokstad fra 1.januar 2007. Felleseide Nor-Ferjer AS
har bestilt to nye bilferger ved Fiskerstrand Verft for levering i
hhv. November og desember 2006. Hver ferge skal ha plass til
38 personbiler og 190 passasjeren
Fosen Trafikklag (FTL)
Fra rundt årskiftet 2005/2006 er det planen at ferja i øyrekka på
Frøya skal starte opp. Norddyrøy-Sula-Mausund.
Torsdag 11 .august gikk det to tunge betongbiler om bord på
ferja «Scan Pipe II» fra et provisorisk fergeleie på Dyrøya. Ferden
gikk over fjorden til Lomsøya (Sula). Dermed er arbeidet i gang
med bygging av ferjekaier i øyrekka.
Helgelandske AS
19.juni ble det kunngjort at Connex har kjøpt seg opp til 83,14
prosent av aksjene i Helgelandske.
«Helgeland» var på verksted i perioden 29.07 — 26.08. Fredag
26. august ble båten satt i trafikk igjen, men med kun tre motorer

SKIPET NR. 3 - 2005
i drift. Normal drift ventes fra 8.9. Under verksteds-opphold for
«Helgeland» ble «Ofoten» innleid fra 29.07 - ca 20.august.
Fom 6.juni og i om lag 14 dager var «Dønna» på verksted.
«Nesna» ble satt inn mellom Solfjellsjøen og Vandve. I tillegg
gikk det skyssbåt Sandnessjøen-Bjørn-Løkta-Nesna.
Nytt ferjesamband, Søvik-Austbø-Brasøy-Flostad ble åpnet
24.juni. Samtidig ble sambandet Sandnessjøen-Herøy-AustbøBrasøy nedlagt.
Tirsdag 13.september kl. 22.45 fikk «Alsten» motorhavari
på veg fra Søvik. Ferja fikle ankret og supply-båten «Normand
Flipper» låg i nærheten som sikring. Onsdag 14. Id. 0100 kom
«Sigrid» og fikk dratt «Alsten» til kai og inn til Sandnessjøen.
«Løkta» ble satt inn som avløser.
Ofotens og Vesteraalens D/S
I mai ble «Røst» og «Bodø» ommalt slik at de nå fremstår med
sort skrog og hvitt overbygg. Rødstripa er tatt bort på «Røst».
I slutten av mai var «Rødøyløven» på verksted hos Marhaug
i Svolvær.
Malangenforbindelsen AS
Ferjefart mellom Brensholmen — Botnhamn ble seilt også i som
mer. Rutestart lO.juni med «Helgøy».
Troms Fylkes D/S (TFDS)
«Fjorddronningen II» var vikar på rutaTromsø-Skjervøy i perio
den ca. 15.-23.mai. «Fjordprinsessen» var da på verksted.
Mandag 22.august kom «Vågsfjord» til kai på Salangsverket
lei. 07.45. Dette markerte åpningen på nytt samband til/fra
Harstad.
M/S «Kvænangen», ny samfunnsbåt til Kvænangen ble døpt på
Skjervøy lørdag 21.mai. Dette er karbon-katamaran fra Brø
drene Aa i Hyen som skal fungere som ambulanse/passasjerbåt.
Båten har plass til 50 passasjerar og kan ta med 15 europaller i
lasterommet. Båten skal kunne ta med en sykebil på akterdekk.
Rutefart er 25 knop.
Under dåpen lørdag 2l.mai lå også «Fjordprinsessen» og
«Tromsprinsen» ved kai på Skjervøy. «Kvænangen» ble satt i rute
søndag 22.mai.
Nybygget erstatter legeskyssbåten «Nautilus» og «Reinfjord».
TFDS-båten «Reinfjord» ble lagt i opplag i Eidskjosen. Observert
der fortsatt 6.juli.
«Tromsprinsen» ligger i opplag i Tromsø og «Fjorddronningen
II» i Harstad inntil hun kom til Tromsø 25.april.
Ferja «Salangen» ankom Tromsø Skipsverft 18.mai sent på
kvelden for en ukes verkstedsopphold. «Vengsøy» ble satt inn som
avløser. «Salangen» var tilbake i rute igjen 27.mai om kvelden.
Harstad (Seljestad ferjekai) ble nedlagt med siste avgang søndag
3.juli kl. 2100 til Sørrollnes. Nytt ferjeleie på Stangnes (Harstad)
ble åpnet og tatt i bruk 4.juli. Nå er sambandet kortet ned til
Stangnes — Sørrollnes, noe som gir flere avgangen
Bjørklids Ferjerederi (BF)
BF leide i sommer «Hidrasund II» fra Flekkefjord Damp til
supplering på Lyngenfjorden. Ferja gikk nordover gjennom
Tromsøsundet 11.juni.
Gode gamle «Jæggevarre I» er solgt til Komorene og gikk fra
Lyngseidet 13.april via Skjervøy til Egersund med ankomst var
10.mai kl 24.00. Nytt navn er «Shissiwani-2».
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Nye Fjordkongen
ved Finnsnes i påsken
2005. FotografStein
A Roald, Ålesund

' 1;

'

-

Ferja ble liggende i Egersund mange uker for klargjøring, skaffe
penger dl bunkers m.m. Først fredag 2. september avgikk ferja
fra Egersund i retning Marseille.

I

M/S «Caribbean Mercy», ex «Polarlys» er lagt i opplag fra b.juni
for en periode på 6-12 måneder. Hun ligger i Mobile, USA.
Ofotens og Vesteraalens D/S (OVDS)
«Lofoten» vikarierte for «Nordnorge» fra onsdag 22. septem
ber 2004 til onsdag 20.april 2005, mens «Nordnorge» var på
cruise.
Ved 16.30-tiden samme dag forhalte «Lofoten» til Bryggen i
Bergen. Der lå hun frem til avgang fredag 22.april Id. 18.00 da
hun startet «Vestlandscruisene».
Hver fredag i tidsrommet 22.april - 27.mai og 2.september
seilte «Lofoten» cruise i Vestlandsfjordene, i Lysefjorden, Hardan
gerfjorden og Sognefjorden m.m. Sørgående seilas går fra Bergen
hver fredag og nordg. seilas går fra Bergen hver mandag.
I tidsrommet 3.-9- juni seilte «Lofoten» tur Bergen - Bodø
via Sognefjorden. I tidsrommet 26.aug. - l.sept. går turen i
motsatt rekkefølge. Hver fredag i perioden lO.juni - 19.august
er det avgang fra Bodø for cruise på Helgeland og i Lofoten. Se
www.kystopplevelser.no for flere detaljer.
«Nordkapp» avslutter seilasen i Hurtigruten i Bergen 26. septem
ber og går tre dager senere fra Bergen til Oslo 30.9
I tiden 30. sept. — 12.oktober seiler «Nordkapp» på Øster
sjøcruise fra/til Oslo. Etter avgang Oslo 30.sept. skal den innom
Rønne, Stockholm, Tallin, St. Petersburg, Helsinki, Riga, Gdansk
og er tilbake i Oslo 12.oktober. Fra Oslo seiler skipet til Ushu
aia.
OVDS har besluttet at «Nordkapp» skal til Chile/Antarktis
høsten 2005 / vinteren 2006 og høsten 2006 / vinteren 2007.
OVDS har inngått avtale medTFDS om leie av «Nordstjernen»
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to «sesonger» til bruk som avløser for «Nordkapp» i Hurtig-ruten.
Første tur skal gå fra Ushuaia 11.november.
«Nordnorge» avsluttet Hurtigruteseilasen lørdag lO.september.
Da ble «Lofoten» satt inn som avløser.
Lørdag 10.9 i 16.00-tiden gikk «Nordnorge» i dokk ved Laksevåg
Verft. Skipet ble utdokket igjen 13.sept. om kvelden.
Denne høsten blir det tur med «Nordnorge» fra Bergen til Las
Palmas; fra Bergen H.sept. innom Oslo, Sandefjord, Ostende,
Cherbourg, La Rochelle, Santander, La Coruna, Lisboa, Funchal,
Arrecife, Sta. Cruz før turen avsluttes på Las Palmas 1.oktober.
Fra Las Palmas seiler skipet til Buenos Aires.
Første cruise med «Nordnorge» går fra Buenos Aires 17.oktober
via Falklandsøyene, Sør-Georgia, Antarktis og avsluttes i Ushuaia
5.november. Deretter starter «Nordnorge» på de vanlige cruisene
Ushuaia - Antarktis - Chile og motsatt.
«Finnmarken» går fra Harstad fredag 28.oktober kl. 07.30 med
anløp av Kjøpsvik 11.30 og ankomst Narvik 18.00. Lørdag
29.oktober kl. 04.30 er det avgang fra Narvik med anløp av
Bodø 12.30-13.00 og videre til Trondheim søndag 30.oktober
09.30-10.30. Derfrå vanlig rute på sørg.
Troms Fylkes D/S (TFDS)
«Nordstjernen» forlot Fiskerstrand Verft etter vinteropplag 27.
mai og seilte nordover til Tromsø. Passerte Sandnessjøen lørdag
28.mai i 19.30-tiden. Skipet var i Bodø 30. og 31.mai. Tirsdag
31.mai var den på tur med folk i Bodø-distriktet og hun forlot
Bodø om kvelden og kom til Tromsø l.juni.
Etter noen dager i Tromsø seilte skipet 5.juni nordover til
Longyearbyen, Svalbard. Var tilbake i Tromsø 13.september.
Fredag 23.september Id. 12.00 legger «Nordstjernen» ut på
lesertur med Adresseavisa til Verdal, Steinkjer, Stadsbygd og er
tilbake i Trondheim lørdag 24.september kl. 12.00.
TFDS har nå inngått avtale med OVDS at gammeldama skal
gå avløsning i Hurtigruten fra høsten 2005 og høsten 2006 når
«Nordkapp» skal til Chile / Antarktis.
«Midnatsol II» ble 7. juli kl. 21.00 slept fra Fiskerstrand Verft ved
Ålesund til Fosen Mek. for oppgradering. Skipet var framme på
FMV fredag 8. juli i 15.00-tiden. Slepebåten «Squalus» foretok

SKIPET NR. 3 - 2005

— 54

OVDS-fergene Røst og Bodø
harfatt nyefarger. Foto Geir
Svendsen
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slepet, og fredag 8. juli i 05.10-tiden passerte slepet Hestskjæret
fyr på Hustadvika.
4. juli ble skipet omreg. til «Lyngen» i Skipsregisteret.
26. august ble «Lyngen» tatt ut av dokka ved Fosen Mek. Skipet
gilde til Trondheim og låg i ro der noen dager ved cruisekaien.
2.september ankom «Lyngen» til Hamnbukt ved Lakselv. På
turen fra FMY var skipet innom Harstad, Tromsø og Ham
merfest og bentet bl.a. sykepleierstudenter som skulle være med
som markører Skipet låg i Hamnbukt til mandag 5.september
da «Lyngen» gikk til Honningsvåg. Etter øvelsen seilte skipet
til Tromsø med anløp der 7.9 kl. 22.00. Skipet gikk videre fra
Tromsø 8.9. kl. 15.05 til FMY.
Omdøpingen av «Lyngen» ble offisielt foretatt på Lyngseidet
24. september.
Fredag 23.september seiler «Trollfjord» nordover i vanlig rute
til Harstad. Deretter settes kursen på sør med anløp av Trond
heim 28., Bergen 29. og Stavanger 29. før turen avsluttes i Oslo
30.september.
«Lyngen» settes inn som avløser for «Trollfjord». Planen er at
«Lyngen» døpes på Lyngseidet 27.september. Avgang fra FMY
er planlagt til 25.9.
«Trollfjord» skal ut på spesialtur med «De norske Bokklub
bene”fra Oslo til Kirkenes. Fra Oslo går Bokklubbturen via
Fredrikstad (2 okt), Kristiansand (2 okt), Stavanger (3 okt),
Bergen (4 okt), Geiranger, Ålesund og Molde (5 okt), Trondheim
(6 okt), Reine, Svolvær og Trollfjorden (7 okt), Tromsø (8 okt),
Honningsvåg og Berlevåg (9 okt) før skipet ankommer Kirkenes
og tar opp ordinær seiling på sør (10 okt).
Ved retur fra Bokklubbturen til Bergen 15 oktober, tar TESS
over. Da skal skipet klargjøres med utstillinger for TESS og deres
samarbeidspartnere mens skipet seiler direkte til Oslo. Der blir
«Trollfjord» liggende et par dager som messeskip for inviterte
kunder, samarbeidspartnere og gjester.
Fra Oslo fortsetter ferden først til Drammen (18 okt), hvor
TESS har sitt hovedkontor (Lier), og videre til Porsgrunn (19
okt), Arendal (19 okt), Kristiansand (20 okt), Egersund (20 okt),
Tananger (21 okt), Haugesund (21 okt), Stord (22 okt),
Kristiansund (23 okt), Trondheim (23-24 okt), Kristiansund
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(24 okt), Ålesund (25 okt), Ulsteinvik (25 okt) og Bergen (26-27
okt) hvor tilsvarende arrangementer finner sted.
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Kyst-Link
18. juni ble «Pride ofTelemark» (egentlig «Alkmini A»), nytt skip
satt inn på ruta Langesund - Hirtshals, innleid på b/b-basis fra
gresk rederi. Ferja ble bygd i 1983 på Chantiers du Nord & de la
Mediterranee som «Stena Jutlandica» (28727 brt) og tar 2000 pas
sasjerer og 530 biler. Den er leiet fra GA Shipping Managers SA,
Piraeus som kjøpte den som «Pride of Provence» tidligere i år.
«Envoy» ligger i ro i Langesund.
Fjord-Line
«Jupiter» var på verksted i Fredrikshavn i perioden 13.-18.
mars.
«Jupiter « skal i dokk fra 25.septembe til 2.november. Det er
hovedsakelig installasjon av sprinkling som skal utføres. Skipet
er solgt på subjects og vil trolig forsvinne fra Nordsjøen i løpet
av høsten.
Fjordline har leid inn roro-skipet «Kaduna» for å ta unna
godstransporten. Skipet skal seile to turer mellom Vestlandet og
UK i dokkingsperioden for «Jupiter».

Mm
Veteranbåten «Granvin» har lagt i Dåfjorden, Stord i vinter. Kom
til Vågen i Bergen igjen 12.mai.
28. juni i 15.40-tiden om ettermiddagen rente «Granvin» på
grunn ved Raunane lykt sør for Bergen. R/S «Bergen Kreds»
gilde til assistanse og dro båten av grunn ved 17.20-tiden. Båten
var ikke lekk og gikk nordover for egen maskin, men motoren
stoppet og R/S slepte båten til Laksevåg Verft. «Granvin» ble
lagt i lille flytedokk på Laksevåg for utbedring og var ute av drift
til 11.juli.
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Den greskefergen Alkmini
A er satt inn på Kystlinks
rute Langesund-Hirtshals
under markedsføringsnavnet Pride of Telemark.
Foto Atle Krohn Johansen
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«Bruvik» lå i Fotlandsvåg i vinter., siden april/mai ved sin van
lige plass på Dreggekaien. Fom. 12. juni tom. 11.september og
fremover blir det søndagsturer til Modalen.
«Gamle Helgeland» av Sandnessjøen var 24.-26. juni var deltaker
på Herøydagene. Lå ved kai nedenfor kirken.
I uke 26 var det kjøring med deltakere fra Mosjøen under
Landsturnstevnet 2005.
8.-10. juli var «Gamle Helgeland» på Trænafestivalen. Båten
gikk fredag 8.7 Id. 1500 rett fra Sandnessjøen til Træna. Retur
søndag 10.7 kl. 1300 direkte til Sandnessjøen.
Ellers har båten vært en del turer i distriktet rundt Sandnes
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på turen til Pireus noen dager senere under navnet «Psathi».
Overfarten var beregnet til 2-3 uker.
«Nesvang» (ex «Mauren», «Vangsnes» 1958) låg i mai på Solund
Verft på Hardbakke. Ferja går trolig til hogging. Nåværende eiger
er Mads Hjorteseth (Hjorteseth Shipping i Bergen). 13.august
låg ferja på Fonnes sammen med «Bjørnsund».
«Akerø» (ex «Folla» 1954) gikk på grunn øst for Kjøkøy fredag
3.juni i 20.30-tiden. Båten var da på veg fra Halden til Fredrik
stad. Båten fikk en del skade og ble tauet inn til Fredrikstad Mek.
av to slepebåten To redningsskøyter var også i sving med pumper
for å holde vannet unna.
Båten lå i perioden 30. juni-23. juli til motorreparasjon ved
Havnens Maskinværksted i Vejle, Danmark, som rapportert av
Bent Mahler.

sjøen.
Maritim Havservice AS har kjøpt «Kjølva» fra Norsk Boav-vikling
og Auksjon AS i Bodø. 14. juni om lag 23.30 seilte «Havservice
II» nordover Tromsøsundet med «Kågen» på slep. Formell eier
av «Kågen» er Tschudi Rederi AS på Lysaker.
«Chain Inspector» (ex «Bokn» 1976) er av Eide Marine Ser
vices solgt til Hellas. Planen er at ferja skal i trafikk mellom øyar
i Egeerhavet. Ferja var innom Leirvik på Stord 11 .juli og la ut

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 17.09.2005 EF
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Den gamle Namsos
båten Folla Jra 1954
erfremdeles i sving som
Akerø, her liggende til
reparasjon i Velje, som
fotografert 1. juli 2005
av Bent Mahler
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Artikkelforfatteren har bak seg
nesten 40 ar i Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane og har gjort tjeneste på
27 av fartøyene. Men Svanøy var
denførste båten han hadde, som ung
styrmann ut fra styrmannsskolen
i 1953. Senere vikarierte han ved

Av Leif Hellandsjø

ulike anledninger som styrmann og
fører på denne båten.

Men det verste basketaket hadde hun nok
tevv.#
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Fremdeles
er det vel
som husker
og har et forhold
til mange
gamle M/S
Svanøy
rundt om i bygdene langs Sognefjorden
og ellers. Derfor har jeg samlet endel om
historia til dette fartøyet som for enkelte
lesere kanskje vil vere interessant å lese.
Kanskje vil gamle minner og historier
vekkes til live igjen?
I 1925 fikk Fylkesbaatane i Sogn og
Fjordane bygget et fartøy ved Hauges
Jernskipsbygeri i Flaugesund som fikk
navnet Svanøy. Bygg nr. 10. Fra før bygget samme verkstedet motorbåtene Florøy
og Vaagsøy pluss Kvamsøy og noe senere
Maaløy. De tre første var små lokalbåter
med styrehuset helt forut på dekket. Driften av verkstedet ble awiklet i 1930.
Svanøyh\t bygget som last og passasjerbåt og levert FSF 4. juni 1925. Tonnasjen
var 75 brutto reg.tonn, sertifisert for 120
passasjeren Motor: 2 sylindret omkastbar
Bolinder på 120 hk. semidiesel. Fart 9
knop. (Motoren skal ha tidligere stått iet
fiskefartøy).
Svanøy startet sin karriere samme sommer i turistrute på Sognefjorden. Fra høsten av ble «hun» satt inn i lasterute mellom
Bergen og Høyanger etter en avtale med
Norsk Aluminium Company om frakt av
råstoff til, og fabrikata fra det nye verket i
Høyanger. Senere gildt «hun» i forskjellige
ruter over alt i hele fylket.

•"

på vei til England.
Etter ha bukret olje i Ålesund (1950
liter) satte hun kursen for England i sep
tember 1974 med eieren og fem voksne
og to barn ombord. De fikk en skikkelig
dramatisk overfart, storm og vel så det, sjø
ene slo inn rutene i styrehuset, livbåten ble
knust og den gamle gode Bolinderen stop
pet flere ganger pga. tette oljefilter. Men
etter fem og et halvt døgn kom Synøva til
Peterhead i Skottland. I mellomtiden var
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1954/55 ble Mek.
Svanøy
endel ombygget
Storemøllen
Verksted
i Bergen. ved
Da
ble bl.a. akterskipet innebygget og med det
ble salongen mye større og fikk moderne
innredning. Tonnasjen økte til 89 brt.. Vi
dere fikk «hun» ny hjelpemotor, hydraulisk
bomsving, ny og mere moderne skorstein,
Bolinderen ble beholdt.
Så ble det igjen lokal- og turistruter
bl.a. mellom Fjærland/Blestrand og Vik i
mange år. Svanøy var et fartøy som kom
og gikk trofast i alle år, ca 45 år i tjeneste
for F.S.F. uten noen store overskrifter i
avisene.

det satt i gang søk etter fartøyet. Motoren
stoppet igjen tett inn før den ytterste
moloen i Peterhead, da var det bare 50
liter olje igjen.
14 juni i 1975 la Synøva ut fra Hartlepool
i England med kurs for New Zealand. Det
var syv personer ombord, mellom dem Mr.
Galder og hans kone og to sønner. Før den
lange ferden hadde Galder fått påsveiset
en kraftig H-bjelke akter på hekken, der
var det montert to påhengsmotoren De
var vel begynt å tvile på sikkerheten til
Bolinderen. Seilasen gikk sydøstover langs
kysten av England, gjennom Den Engel
ske Kanal, videre sydover Biscaya og langs
kysten av Portugal.
De tok havn i en marina i Gibraltar.

Etter ei tid i opplag ble «hun» i 1972 solgt
til et sameie i Ålesund ved Lars Aage Eldøy.
Det var fire familier i dette sameiet som
ville bruke den til ferieturer rundt om.
Her fikk «hun» nytt navn: Synøva. Her
ble de originale bokstavene stokket. Men
det var ikke lenge hun hadde Ålesund son
hjemmehavn. Det viste seg etter hvert at
vedlikehold og drift ble for kostbart, derfor
ble «hun» solgt alt i 1974 til en engelsk
mann ved navn Henry Melville Galder,

Her oppstod det uenighet mellom Mr.
Galder og maskinsjefen. Familien Galder
ble alene igjen ombord. Videre fortelles
det at familien kom seg til øya Reunion
i Det Indiske hav med et annet fartøy.
Tanken var fremdeles å få komme seg til
New Zealand, hvor drømmen var å starte
et nytt samfunn i Marlborough Sounds på
nordkysten av South Island. Det var med
tanke på det nye samfunnet Mr. Galder
kjøpte Svanøy for å ta med seg diverse ting
de ville få bruk for. Et eller annet har nok

Mang en gang fikk Svanøy vaske seg i rutene på Værlandet og Bulandet, det samme
i rutene i Solund, og ikke forglemme rundt
Florø og i Frøysjøen, ja også iog rundt
Måløy og helt opp til Drage på Stadlandet.

ikke gått etter planen. lallefall snudde fa
milien her på øya Reunion og reiste tilbake
til Gibraltar og Synøva.
Fra Gibraltar arrangerte familien helge
turer til Marokko med turister og engelske
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Normand Progress med lille Svanøy på dekket, på vei opp Karmsundet 11. september. Foto AlfJ Krtistiansen

soldater. I 1977 ble båten solgt til eieren av
Sheppard Marina, Mr. Hector Sheppard.
Fartøyet ble lagt i opplag i marinaen og
brukt som losjiskip til folk som hadde sitt
arbeid der, deriblant to arabere som har
bodd ombord i ca. 27 år.
I 1999 ble «Svanøy på en måte «gjenoppdaget» i Gibraltar av Odd Magne
Djønne fra Sandnes. Han skriver som
følger: «Ingenting kan glede en ferierende
skipsentusiast mer enn når en uventetfar øye
på en gammel norsk båt ietfremmed land,
innerst i havna ligger en gammel typisk norsk
fjordabåt. På styrehuset kan en så vidt lese
navnet «Synova».» Mr. Hector Sheppard
sa gjerne at noen overtok gamle Svanøy
og ville gi båten gratis til seriøse interessenter i Norge.
Året 2000 var skipebygging tema under
Havnedagene i Haugesund. Der og da
ble det det nevnt at det ikke var tatt vare
på noen av ståiskipene som var bygget i
Haugesund. Det var da ideen ble unnfanget om åta Svanøy\(]tm.. Det ble ikke noe
fart i sakene før 2001 ved at det ble gjort
noen undersøkelser om det var mulig og
få henne hjem på en rimelig måte.
For å gjøre en lang historie kort, sa
Solstad Shipping seg villig til åta Svanøy

hjem til Haugesund gratis. I 2003 laget
12 pensjonister ei løftekrybbe på dugnad
og gjorde den ferdig med serifikater og
alt som skulle til. Krybbe ble fraktet fra
Haugesund til Gibraltar med Normand
Vester og losset for lagring ved Cammel
Laird-verftet.
28. september i 2004 fikk Havnedagene
i Haugesund E-Mail fra Gibraltar med
beskjed om at første nov. var siste frist
for å berge Svanøy. Plassen hun lå på var
solgt og havna skulle fylles ut. Gjengen
i Haugesund hadde ingen mulighet til
oppbevare henne etter nevnte dato.
NormandProgress skulle ta Svanøy\\]cm.
Skipperen kunne fortelle at skipet skulle i
dekk i Gibraltar rundt midten av november. Hvis vi kunne skaffe på land skulle
de prøve å løfte Svanøy på land slik at hun
stod klar til å hentes når de skulle hjemover
etter endt oppdrag i Nigeria.
9. november 2004 kom det beskjed
fra direktøren ved Sheppard Marina om
at senking av Svanøy nå var bestemt. De
skulle holde igjen til første uka i desember
for åse om entusiastene fra Havnedagene
kunne utrette noe. Det ble nå et kappløp
med tiden.
Etter at Normand Progress var utdokket,
ble løftekrybba hentet og testet for 170

tonns løft. A-rammen på supply-båten ble
lagt ut med den tomme krybba i kroken
og låret ned i sjøen. Deretter ble Svanøy
forhalt inn i krybba og løftet høyt nok til få
klaring på kaia. Deretter ble akterskipet på
NormandProgress satt mot kaia og Svanøy
ble satt forsiktig ned der hun skulle stå
som avtalt.
I august 2005 var Normand Progress på
vei hjem fra Nigeria og la turen innom
Gibraltar for å plukke opp Svanøy. Slik
gikk det til at supplybåten om kvelden 11.
september stevnet opp Karmsundet med
Svanøy på dekket. Under stort fremmøte
ble veteranen satt på land på Killingøy.
Hun var endelig hjemme.
Det ble utført et kjempearbeid av gjengen
fra Havnedagene, samt av alle om bord i
Normand Progress.
Men forfallet er merkbart. Skutebunn
er overgrodd med skjell og grønske. Hun
bærer preg av at manglende vedlikehold i
23 år. Båtdekket over salongen er delvis
falt ned. Men Bolinderen står fortsatt i
maskinrommet.
Entusiastene fra Haugesund har en stor
jobb foran seg i åra som kommer. Men
Svanøy er kommet tilbake til fødestedet.
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Øverste foto av Dag Bakka
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lystbåten Faun, og dessuten flere private
fartøyer av fremskreden alder.
I 2000 var det dampbåten Oster som
fikk sin gjenoppstandelse med dampmaskin. I år lå den ferdig restaurert, mens

fe-i

dampskipet Stord fra 1913 kom seilende
inn Vågen etter en lang og møysommelig

1

istandsetting. Og som en tankevekker
ble ogsa Stavenes fra 1904 slept inn, et
®
restaurenngsprosjekt som vil kreve stor
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0VI*Øverst: en overveldande opplevelse, foto Dag
BakkaJr. Under Gamle Oksøy fra Kristiansand,
foto Ole-Jakob Dingen, og nederst Oster og Styrbjørn ferdig restaurert, foto AlfJ Kristiansen.
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Hindholmen (1915) ble ferdig restaurert i fjor
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høst, foto Ole-Jakob Dingen.
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Stavenes (1904) ble trukket frem fra nær glemsel i Sogndal og fikk ny oppmerksomhet.
Den gamle svenske slepebåten Styrbjørn (1910)
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Og under - nostalgi for øye og øre - kutteren
Idsal (18..) restaurert som fraktebåt med oppfyringsmotor og det hele. Den hører hjemme på
Jørpeland. Foto Dag Bakka Jr
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anskibsklub. Foto AlfJ Kristiansen
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Neste side:
£n av dem som får det til å skje, maskinsjef Tor
Bjørgaas ombord i Oster. Foto AlfJ Kristiansen
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Utseiling fra Vågen, Oster glir ut iet mylder av
fortøyer. Foto Dag bakka Jr
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Fraktebåter:
M/K IDSAL
M/S JOTOR

(1874)
(1890)

Slepebåten
M/S NARREN
M/S HEBE
M/S HUTH
D/S STYRBJØRN

(1890)
(1891)
(1904)
(1910)

Fiskefartøyen
M/S HINDHOLMEN
M/K VIKINGEN

(1916)
(1914)

Andre typen
D/B DAMPEN
D/B EIMAR
D/B IOLA

(1952)
(1958)

M/B PARAT
D/STHOROLF
M/BLASARUS
M/B FAUN
M/B ASKELADDEN
M/BABDULLA
M/BQUEST
KNM HITRA

(1893)
(1911)
(1914)
(1916)
(1930)
(1935)
(1944)

B/SNØKK
R/S OLAV RINGDAL JR
M/S ROSEIDON
M/SSØRHAVN
R/SSTORUNGEN
M/S GAMLE OKSØY
R/S G. UNGER VETLESEN
R/SARIL

(1939)
(1952)
(1954)
(1958)
(1960)
(1962)
(1968)
(1975)

Se ellers om arrangementet på

www.nordsteam.no
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Svanøy ét kommet hjem,' klarfor lossing i Haugesund 11. september 2003. Foto AlfJ Kristiansen
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