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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon

av personer med interesse for norsk maritim historie.

Föreningen arbeider for å stimulere interessen for skip,

skipsfart og sjøfartsmiljø.
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Sommeren er tiden for bruk av veteranskipene. Her er en samling vestlandske ruteskip samlet i Stavanger 28. juli, fra venstre
Midthordland og Bruvik på besøk fra Bergen, samt byens egne Rogaland og Gamle Salten. Med Fjordbris i inngående rute og en

linselus av en uunngåelig plastbåt. Foto Bjørn Hansen

Det går mot høst etter århundrets sommer (hva væretangår) og mot en spennende tid for den videre ut
vikling an Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Årsmøtet i juni i Kristiansund var en stor inspirasjon for
oss alle, og det er mange impulser og saker som skal be
handles videre under et styreseminar i slutten av oktober.

En ting er hvordan föreningen bedre kan ta hånd om
medlemmene, gi dem glede av medlemskapet i form av loka-
Iforeningsmøter og medlemsblad. Dette betyr blant annet en
videre utvikling av «Skipet» og f eks tilgjengeliggjøring av
föreningens billedsamlinger. Men det handler også dypest
sett om å aktivisere flere medlemmer, eller rettere sagt,
legge opp muligheter for at de kan være med i föreningens
virksomhet ut fra sine egne forutsetninger.

Det er jo slik at det er medlemmene som utgjør förenin
gens «ressurser». Föreningens vesentlig substans forøvrig
er fotosamlingene og summen av alt det som er publisert i
«Skipet» og på hjemmesiden. Men ut over dette trenger tro
lig föreningen prosjekter som flere kan være med å bygge;
i den grad det finnes medlemmer med tid og interesse for
å være med. Dette vil vi komme tilbake til.

Hovedartikkelen denne gang er historien om 6-mastet
skonnert Tangos krigsseilas under norsk kaptein; et lite
kapittel i den forunderlige historien om seilskipstidens siste
fase. Innholdet er ellers en blanding av gammelt og nytt,
fra nekrologen over Stella Polaris til omtale av de nyeste
tankskip.

Høsten burde gi muligheter for å finne frem fotografier,
gamle eller nye, eller sette ned noen ord om et emne du
har interesse for. Husk på at «Skipet» blir stående som en
slags felles hukommelse.

Dag Bakka Jr Lofoten under høye fjell. Foto Geir Svendsen
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Fylkesbaatane i Sogn og Fjordanesgamle ferge Gudvangen fra 1953
har i mange år henslept sin tilværelse i
Göteborg, inntil den ble herjet av brann
ved Gullbergskaien 12. april.

Her er de sørlige rester fotografert
i Frederikshavn 28. juni av Sigmund
Krøvel Velle, klar for hugging.

Ethvert håp om å kunne sikre StellaPolaris som kulturminne måtte for

alltid avskrives da skipet gikk til bunns
utenfor Japan 2. september, under slep
fra Kisho Nishiura til Shanghai.

Stella Polaris var da kjøpt av det
svenske selskapet Swedish PetroFast
AB som angivelig ville føre skipet til
Stockholm for bruk som hotellskip.

Sic transit... et av verdens vakreste

skip, bygget for Det Bergenske Damp
skibsselskab i 1927.

HurtigruteskipetNordkapp på
Sjømannscruise fra
Bergen til Hamburg
i påsken.

En fin norsk mar

kering ved Land
ungsbrucke.
Foto Leif Nordeide
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Her hviler en gammel norsk frakte-båt hvis historie forlengst hadde
løpt ut i sanden.

Argovind (620 tdw) hørte til en serie ||
på fire f

Til høyre den restaurerte galeasen Anne Bro, bygget 1911 og eietav Vågan Kystlag. Den brukes bl a til dykkersafari og deltar på kyst-
stemner og kulturarrangement. Foto Geir Svendsen i f

Under: Tro det eller ei, den gamle selvlosseren Ronor (960 tdw), / \alias Storesunds Aril, bygget 1961 i Waterhuizen som danske / \

Irene Frijs, i beste velgående som Munie Chandara, fotografert i Fort J _ \



Fredrikshald 1 tilbake
Med kjøpet av fraktebåten Jotor aven gruppe ildsjelerved Fredriks
halds Sømandsforening i Halden er det
tatt et positivt skritt til noe som kan bli
et interessant verneprosjekt, nemlig å
gjenskape en av de små lastebåtene
som i mange år var en viktig del av livet
på Oslofjorden. Tiltaket har så langt fått
støtte av kommune og næringsliv.

Båten har med brask og bram fått
tilbake sitt døpenavn Fredrikshald 7,
som den bar ved levering fra Nylands
Verksted i 1890. Fredrikshald Damp
skibsselskab var stiftet for rutefart

mellom Oslo og søndre Østfold i en
tid da reisende tok toget mens gods
ble sendt sjøveien. Både Fredrikstad,
Sarpsborg og Moss hadde sine lokale
selskaper som tilsvarende ruter.

Fredrlkhald 7 var på 91.9 fot og
110 tdw, utrustet med en compound
dampmaskin. Den skilte seg lett ut på
fjorden med sin runde baug, sikkert
utformet slik for å kunne bryte seg inn
Iddefjorden en vintersdag.

11928 skiftet den navn til Flalden 7,
men var i sving som dampskip til midt
på 50-tallet. I 1957 ble den solgt til
Klokkarvik ved Bergen og bygd om til
motordrift som Sundbuen. Fra 1961

gikk den i godsrutefart Bergen-Stav
anger som Solvang III av Mosterhamn,
inntil den sank ved kai i Stavanger i
november 1975 og ble kondemnert,
reparert som Jotor kom den igjen i
sving, men har de senere år bare vært
sporadisk i bruk. I sommer ble den
solgt til Fredrikstad og nå altså hjem til
Halden. Lykke til med prosjektet.

SKIPET NR. 3 - 20064

Til venstre Jotor ved kal i Gamlebyen
i Fredrikstad i juli, fotografert av Dag
Bakka jr.

I midten ser vi dampskipet Halden 1 på
Oslos østre havn med Ekeberg i bak
grunnen. Slik så båten ut ved midten av
50-tallet; sikkert ikke så ulik sin opprin
nelige form. Fredeles bodde det tydligvis
mannskap forut. Foto Per Erik Johnsen

Nederst er Sundbuen, slik den så ut
rundt 1960 etter ombygging til motor i
1957 med en 2-syl Union. Overbygnin
gen akter er tydeligvis gjort litt større, har
fått mannskapslugarer og er kledd inn.
Nytt styrehus, men ellers lite endret.
NSS-Jenssen-samlingen.
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Fm Bjørn Tandberg, 4550 Farsund.
LNG-tanker PIONEER KNUTSEN av
Haugesund (LMJK /1687 brt. / 2004)
ankom Farsund den 14. mai ved 22-

tiden. Neste formiddag ble den nye
Gasnor-terminalen innerst i Lundevå
gen offisielt åpnet av fylkesordfører
Thore Wester-moen og Farsunds ord-
fører Margit Brøvig. Deretter kunne i
lossingen ta til, noe som var unnagjort
på ca. 6 timer. Jeg hadde gleden av å
bese denne prektige båten og ble vist
rundt av kaptein Olaf Vik og hilste på
den 6 mann store besetningen, alle
nordmenn. Fast lastehavn er Kollsnes
i Øygarden. Den flytende natur-gassen
transpoteres så til Gasnno-anlegg i
Sunndalsøra, Florø, Ågotnes, Husnes
og Farsund. Senere skal nye terminaler
bygges i Høyanger og Mosjøen.

Selvlosser BASEN av Haugesund Fm Svein Thore Sønstabø,
(LMPC / 299 brt. /1966 /ex Marie Frem 5430 Bremnes.
- 73) observert i Farsund den 21. juni FJORDSTEIN (Norskeid men finsk reg- siste årene brukt som undervisnings
2006. Denne 40 år gamle veteranen istrert lastebåt/tidligere norsk Fjord- fartøy ved Vågsøy videregående skole,
anløp Kommunekaia i Lundevågen stein / JXQW / 299 brt. /1966 /ex Scaw Måløy (LMZJ /49 brt/1947 /ex.Salone
for å losse 300 tonn varm asfalt fra Proctor - 75, Bente Scancoast - 68) Sett -57) grunnstøtte utenfor Obrestad
Rekefjord. Dette til å dekke byens nye under slep sørover øst for Moster på Havn i slutten av april 2006. Båten var
parkeringsplass, Nordkapp. Skipper ettermiddagen 23. august 2006. Båten på vei til Fredrikstad der den var solgt
og reder Bjørn Nilsen fra Torvastad er nå solgt til Nederland etter 7-8 års for å bygges om til fritidsbåt da den fikk
som hadde med seg et mannskap på opplag i Sagvåg på Stord. Fjordstein lekkasje utenfor Obrestad. Fyrlykten
to, kunne fortelle om travle dager i ble i 1994 solgt til Finland men ble tatt utenfor havnen hadde vært slokket en
asfaltfarten under en hektisk som- tilbake da de finske eierne ikke klarte tid og det ble problemer med å finne
mersesong. å betale båten. Under opplaget er innløpet til havnen i kveldsmørke. Da

OUservasjoner
alf-kri@online.no

Westamaranen Maxexpress har norsk fortid, fotografert i Genova
av Kjell Birger Sønstabø

gravemaskinen som sto på båten tatt båten ble sett i slutten av juli så den
på land og solgt.

Fraktebåten Rpvar er gjenoppstått som seilende logger,foto Ole Jakob Dingen 22. juli,

ganske hel ut men bunnen skal være
knust så den blir trolig stående der til
den blir knust av sjøen.

Fra Johannes Østvold, 4306 Sandnes.
RYVAR, tysk veteranbåt ex. norsk
Rpyar og Svegrunn 1916 bygget i 1916
som nederlandsk logger De Maas sett i
Stavanger i slutten av juli 2006

Fra Kjell B. Sønstabø, 4070 Randaberg.
Den tidligere norske westamaranen
HAUGESUND bygget i 1981, 266 brt.
sett i Genova 28. juni 2006. Den ble i
1990 solgt til Italia og har holdt til der
siden med navnet Marexpress. Først
var den registrert i Bari, fra 2001 i
Genova.

DSD s «gamle» slepebåt KLAS (LMZX
/ 48 brt. /1967) har de siste årene ligget
på Wartsila i Rubbestadneset på Bømlo.

Fra Tom Bjørge Jensen, 1673 Krå-kerøp.
HENDAVIK. Tidligere fiskefartøy, i de

Redaktør
Alf J Kristiansen,
Mannesvegen 114,
4275 Sævelandsvik
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Den har fått nytt styrehus siden den
var i drift i Stavanger. I noen år hørte
den hjemme i Skånevik før den kom til
Rubbestadneset. Den er observert der

flere gånger i det siste, siste gang 17.
august 2006.09.10

Den 7. august 2006 ble flere tidligere
norske fartøyer observert i Stockholm.
På kaien i Stadsgårdshamnen på Söder
malm lå den gamle HSD ferja VIKIN
GEN (1957 / 313 brt) nå med navnet
Harley Davidson I.

Der lå også den tidligere norske
lastebåten BLOMÅS (LFDC /1907 /141
brt. ex Trafik 5, Friland, Høievarde) som
ble solgt fra Drammen til Stockholm i
september 2000. Båten hadde nå fått
nytt styrehus. Den «gamle fine» teak
fronten på styrehuset var fjernet. Den
lå sammen med flere andre veteranfar
tøy, så ut til å være i god stand.

Ved samme kai lå også den tidligere
norske kutteren JENS KIIL (LCQG /
43 brt / b 1951 som Storbukt / ex F-90-
NK, F-262-L, T-54-T Den gikk ut som
fiske-fartøy ca. 1967 og var deretter
brukt som fraktefartøy og ble solgt
fra Huseby til Stockholm i 1992 og
ombygget til seilfartøy. Fartøyet var i
veldig god stand.

På øya Djurgården like ved Vasa
museet lå den tidligere brislingfiskeren
HAVHELD (ex Havgula / LNTG / 32
brt) som ble solgt til Sverige i 1978.
Fartøyet var bygget på Varaldsøy i 1944
og hørte først hjemme i Mælandsvågen
på Bremnes (H-12-B, H-292-B) Senere
ble den solgt til Halsnøy (H-41-K) før
den ble solgt til Sverige. Alt i 1980 ble
den rigget til lystfartøy, siden har den
hatt flere renoveringer og blir brukt til
charter-turer og var i god stand.

Langs Strandvegen lå den tidligere

SKIPET NR. 3 - 20066

Stavangerskes Klas med nytt styrehus mm, foto Kjell B Sønstabø

Kvinnherad-kutteren SPERANZA(LHKH
71883/ ex H-20-K, H-45-H, ex engelsk
YH 382) som ble solgt fra Norge i 1981.
Båten er bygget i 1883 for eiere i Great
Yarmouth og ble innkjøpt til Sveio i
1911. Dette tidligere så fine fartøyet er
nå rigget som seilfartøy men så ut til å
være i veldig dårlig stand.

Fra Alf J. Kristiansen,
4275 Scevelandsvik.
VIKING (Tankskip / ex Norsk Viking
7LJKA / 1891 brt/ 1981) sett på vei sør
over Karmsundet 6 juli 2006. Båten var
samme dag eller dagen før overtatt i
Haugesund av nye eiere og omdøpt til
Viking. Er reg. i Belize City.

Skipet var nettopp gått ut av 25 års
trofast tjeneste med distribusjon av
bensin, flybensin og annet driftstoff
på norskekysten.

NYFJELL (Lasteskip / JWPR /1155
brt / 1977/2006/ ex svensk Nordwest

Fraktebåten Blomås har havnet i Stockholm, fotografert av Kjell B Sønstabø

- 06) avgikk Sevlandsvik 21. juni 2006
etter at båten var ferdig ombygget
til selvlosser. Under ombyggingen er
rommet boxet og det er montert en
stor Volvo gravemaskin. Etter noen
uker i fart gikk båten til Skudeneshavn
der den gikk i dokk og fikk montert
baug-truster. (Se også i Observasjoner
i Skipet nr. 2/06 s. 6.)

BJARNE NILSEN (Ringnotsnurper /
LEJN / 690 brt/1992/ 2006) Sett i Hauge
sund juni 2006. Båten var da nettopp
satt inn i fiske etter en omfattende om
bygging ved Solstrand AS, Tomre-fjord.
Under den omfattende ombyg-gingen
er båten forlenget med 9 meter, den
har fått nytt forskip, ny hovedmotor
og større dekkshus.

Under en båttur til Bømlo - Sveio sam
men med Halvor Habbestad 25. juli 2006
ble restene avfølgende båter observert:

I Roaldsfjorden på sørvest siden av
Bømlo er fortsatt litt av KLUNGS
HOLM (LMAN /183 brt 71941/1949 / ex
MMS 74) synlige. Båten ble kon-demn
ert og nedrigget i 1962 og skroget sen
ket på grunt vann. Under mitt forrige
besøk i Roaldsfjorden sommeren 1988
var skroget stort sett inntakt men de
siste årenes kraftige vinterstormer har
herjet stygt med det og nå var bare noe
som trolig er litt av baugen på babord
side tilbake.

I Hedløyvågen nord for Auklands
hamn lå resten av STORHOLM (Fiske
/frakte-fartøy /184 brt. /1922 / ex Soeur
Therese De 1'Enfant fesus, Littoral, Haren
guier No. 18) Båten var en av mange
såkalte «franskmenn» bygget for fiske
på Newfoundlands-bankene som ble
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innkjøpt til Sør-Vestlandet og da spesi
elt Karmøy i 1920-30 årene. Etter at
Storholm ble kondemnert og delvis
nedrigget hjemme i Sevlandsvik i 1961
ble skroget solgt til Auklandshamn
for å brukes til kai for fraktebåten Øk

landsnes. Etter noen år fjæret skroget
nedpå og veltet over på babord side.
Da skroget ble observert av Halvor og
undertegnede i mai 1990 var det ganske
helt. Ved neste observasjon på vei fra
Nordsteam 2000 i august 2000 var det
bare noe av båtdekket og skroget på
styrbord side synlig og situasjonen nå i
sommer var omtrent lik som i 2000.

Innerst i Lambøyvågen like i nær
heten ligger resten av fraktefartøyet
Bjugnfjord (LFOZ 748 brt./1886) Da den
ble observert første gang i mai 1990 var
skroget ganske inntakt med mast, vinsj
og motor på plass. Nå i sommer var det
meste borte, bare noen få spant og litt
av akterenden var synlig.

ALNES. (Fiskefartøy 7 LHWC 7 46
brt. 71931) ble etter mange års opplag
hjemme på Rabben i Austevoll i midten
av august solgt til ny eier på Andabeløy
ved Flekkefjord. På vei sørover til sitt
nye hjemsted fikk båten 17. august
problemer utenfor Jæren. De nye eier
ne ville omgjøre salget men dette ville
ikke selger godta. Båten gikk så inn
til Egersund der den ble overtatt av et
par mann fra Kopervik som skal ha fått
den. 19. eller 20. august kom så Alnes
til Kopervik der den ble fortøyd like
foran Grenaa (se nedenfor) 1.september
ble Alnes slept til Birkeland Slipp på
Avaldsnes av taubåten Lessing. Senere
skal den slepes til Ottesen Skipsbyggeri
i Sagvåg på Stord der den skal settes på
land og restaureres.

GRENAA. Tidligere fiske/frakte
fartøy 7EKBM 7 28 brt/ 1938 7195?) ble
7. september 2006 slept fra Kopervik til
Killingøy i Haugesund av reketråleren
Russvik. Dagen etter ble båten heist
på land og knust og kjørt på fyllingen,
noe som både Havnevesenet og mange
andre var glad for. Det hele startet
for vel et år siden, i slutten av august
2005. Båten som da skulle være solgt
til Kristiansand (i registeret står den
fortsatt oppført som hjemmehørende
i Årdalstangen) ankom da Haugesund
på vei sørover. Her ble den liggende
ved Kyviks kai og forfalle, inntil den i
juni ble solgt til en mann fra Kopervik,
visstnok for 1. kr. Den ble først slept til
Avaldsnes og i slutten av juni til Koper
vik der den uten eiers tillåtelse ble lagt
ved en privat kai. Senere ble den forhalt

til kaien utenfor det nedlagte Karmøy etter ombygging for føring av fiskefor.
Kjølelager. Båten begynte åse ut som et Under ombyggingen som er gjort ved
vrak og var til stor irritasjon for loka- Trondheim Verft er båten forkortet
Ibefolkningen. 1.september, samme med ca. 11 m.
dag som Alnes ble forhalt, ble Grenaa Taubåt LASARUS som en tid har
slept fra Kopervik av Russvik. ligget ved Birkeland Slipp, Avaldsnes i

Et forsøk på slep til Syre på Sør-Karm- påvente av rep. av styremaskinen ble i
øy (der eieren påstod at han hadde august 2006 solgt til kjøpere i Stavanger
fått kaiplass til båten) måtte oppgis, og levert «as is».
og båten ble liggende i Kopervik inntil Taubåt LESSING en virkelig veteran
Havnevesenet tok affære. fra 1889 velkjent fra Havnedagene i

Fm Halvor Habbestad, Slipp til Brandasund etter å ha vært
4262 Avaldsnes. hjemmehørende på Karmøy i 23 år.
BORGENFJORD (Lasteskip/ JWPX 7 ? Fritidsbåt, tidligere fiskefartøy GRØN
brt.71996-20067 ex nederlandsk Leonie NES sett på slipp ved Birkeland Slipp.
-06) Sett under lasting av fiskefor ved Båten har tidligere hørt hjemme i Oslo
Biomar i Karmsund Fiskerihavn 8. som fritidsbåt men ble i 2005 solgt til
september. Dette var båtens første last kjøpere i Tysvær.

Alnes ble veddet for restaurering i siste øyeblikk. Foto Halvor Habbestad 6. september.

Kristina settes på sjøen på Mannes 13. juni etter restaurering av skroget.
Foto Alf ] Kristiansen

Haugesund er nå solgt fra Birkeland
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Via medlemmer i Sandefjord og i Rogaland kommer et knippe bilder fra Syd-Georgia, tatt av
Lyle Halkett.

De er tatt vinteren 2004/05 da det ble arbeidet med
å sikre vrakene ved å forankre dem bedre i land.

Det var flere norskdrevne hvalfangststasjoner
på Syd-Georgia: Grytviken drevet av Compania
Argentina de Pesca, Husvik Harbour av Tønsberg
Hvalfangeri, Leith Harbour av Chr Salvesen & Co,
samt Stromness som etter krigen ble brukt som
verksted av Salvesen. Dessuten har det tidligere
vært drevet fangst fra Jason Harbour, Prince Olav
Harbour Godthul og New Fortuna Bay.

De senere år er det gjort mye for å registrere
og i en viss grad sikre disse norske kulturminner i
Antarktis.

Her finnes også flere fartøyer som ble etterlatt da
fangsten ble avviklet først på 60-tallet; foruten en
god del som ligger på bunnen. De eksistrende hval
båtene er vist her.

Til venstre båtene i Grytviken, øverst Petrel/ra Nylands
Verksted i 1928 og nederst Dias (selfanger, ex tråler)fra
1906 og Albatros, bygget på Bokerøens Verksted ved
Svelvik i 1921.
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Forrige side: Grptviken 5. mars 2005, med
Dias og Albatros ncemest og Petrel lenger
borte. Foto Lple Halkett

Hvalbåten Karrakatta ble hygd på Akers
mek Verksted i 1912 for Western Australia
Whaling Co Ltd i Larvik. Trett av kval
fangst og under navnene Star III og Polar
4 ble båten sattpå land i Husvik Harbour
som kjelekus, trolig like før krigen. Der står
den fremdeles.

Olav K Westbppå Finnsnes var i vinter på
Falklandsøpene hvor han også kom over
maritime kulturminner; dog ikke norske.

Vraket av treseileren Helum/ra 1849
ligger i Port Stanlep like nedenfor sjøfarts
museet.

Som så mange andre seilskipfikk den
sjøskader og søkte inn til Falklandsøpene
hvor den ble kondemnert og senere solgt til
bruk som lagerskip. Dette skjedde også med
jernbark Lady Elizabeth av Tvedestrand
som fortsatt ligger der i rimelig bra stand.

I en fjære på New Island South lå vraket
av Protector, opprinnelig en MMS bpgget
i Canada i 1943. Den skulle bpgges om til
fiskefartøp, men prosjektet strandet av
mangel på kapital. I det kalde klima er
vraket godt bevart.
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Mange vi/ baske Rederiet Vindeggen som i etterkrigstiden først og fremst drev sine skip i amerikansk fart.Rederiet var gjennom det meste av sin tid knyttet til familien Østberg som solgte sitt siste skip i 1986,
men det hadde sin opprinnelse i Skien med kaptein Jens Folkman.

Jens Petter Folkman hørte til de mange for tiltaksrike menn. Utpå vinteren Middelhavet, nord for Mallorca. Det
skipførere som kom i gang med egen 1915 begynte etterspørselen av tonnas- var forresten på det samme toktet at
rederivirksomhet under Første ver- je åta seg opp med stigende frakter og U35 angrep det britiske turret-skipet
denskrig. Han var født i Skien i 1875, tonnasje-priser. Også kaptein Folkman Dunrobin som førsøkte å ramme un
gikk til sjøs i 1891 med barken Magna begynte å arbeide med mulighetene, og dervannsbåten.
av Langesund, eiet av P Christensen. med egne midler og lokale investorer
Allerede året etter avla han styrmanns- kunne han 22. oktober 1915 konstituere Med assuranseutbetaling og frakt
eksamen i Porsgrunn og fem år senere Jens Folkmans Rederi AS. inntekter fra skipet gikk Folkman i
også skipsførereksamen i Christiania. Aksjekapitalen var opprinnelig gang med å anskaffe ny tonnasje og
Ganske snart må han ha kommet inn i 554.000 kroner, og denne gikk inn som fikk hånd om to 5000-tonnere som lå
Gunnar Knudsens rederi på Borgestad egen-kapital i kjøpet av det svenske mer eller mindre klare ved et japansk
ved Porsgrunn og ble her styrmann på dampskipet St John, som ble overtatt i verft. Dette var første, eller en av de
ds Breid (1068 brt), levert fra Nylands november og gitt navnet Vindeggen. første gangene at en norsk reder kjøpte
Verk-sted i Oslo i 1898. Hos Knudsen Vindeggen var på 3500 tdw, bygget i skip fra Japan. Begge var bygget ved
ble han åpenbart en betrodd mann, Newcastle i 1895. Skipet ble først satt Osaka Iron Works, det eneble åpenbart
ble fører av Breid i 1901 og senere også inn mellom Sverige og USA og utførte overtatt på beddingen og sjøsatt som
rederiets nyere skip som Borgestad, fire reiser før den - trolig etter krav Vindeggen 1. desember 1916, mens
Bratsberg og Bridge. fra britiske myndigheter - låstet kull det andre ble overtatt ved årsskiftet

i Newcastle for Italia. Allerede på sin 1916/17 som Besseggen.
Utbruddet av verdenskrigen i august andre reise under dette certepartiet ble At rederiet kunne overta to så
1914 skulle etter en tid åpne muligheter den senket av 1135 i september 1916 i pass store og nye skip tilsier en viss
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Jens Folkmans Rederi, Skien
Chr Østberg, Oslo

Rederiet Vindeggen satset etter krigen på moderne oljefyrte dampskip drevet i amerikansk fart,
som Vindeggen levert i 1947. Foto T Rapner

Av David Burrell og Dag Bakka jr
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finansiell styrke, men aksjekapitalen
ble styrket 1. januar 1917 til 2.780.000
kroner, hvorav 1.390.000 ved nytegning
og 836.000 ved friaksjer.

Skipsnavnene er, som vi vil vite,
hentet fra fjellheimen; Vindeggen (1517
moh) i Telemark, mens Besseggen lig
ger i Jotunheimen.

Begge damperne ble sluttet til
britiske befraktere far linjefart mel
lom Nord- og Sør-Amerika. De seilte
fra Japan vestover rundt Sør-Amerika
og kom til Santos samme dag, 16. april
1917 og ble levert på certepartiet der.
I denne farten ble Vindeggen ble opp
brakt og senket i juni 1918 utenfor Cape
Henry på reise fra Chile til New York
med stykkgods.

Vi kjenner ikke detaljene, men det
må ha vært midt i 1919 at Folkman
kontraherte en ny 5000-tonner ved
Armstrong, Whitworth & Co i Newcas
tle. Han tok det andre av tre søsterskip
for norsk regning (de andre var Bech
og L Wiese Hansen) til en pris på
155.000 pund (høsten 1919 ble de fleste
glideskala-kontraktene gjort om til fast
pris, så vi regner denne som fast).

De gode tider holdt seg en tid etter
krigen, men optimismen tok definitivt
slutt da etterkrigs-boomen ebbet ut
ettersommeren 1920. Derfrå skulle
verdensøkonomien gå gjennom en
hardhendt kur etter krigen. 20-tal
let ble jevntover vanskelig med laber
vekst i verdenshandelen og et stort
overskudd av skip. Faktisk ble hele mel
lomkrigstiden en skuffende periode for
skipsfarten, hvor bare oljetransport og
tankfart var noe å glede seg over.

Folkmans damper Besseggen må
ha gjort det godt etter krigen, inn
til markedet fait sammen vinteren
1920/21. Nybygningen fra Newcastle
skulle vært ferdig våren 1921, men ble
først levert 10. desember 1921 med
navnet Vindeggen (3). Rederiet lyktes å
få et avslag i prisen på 15.000 pund, og
kom fra det med 140.000. Bokført verdi
ble etter dette 1.686.000 kroner, endel
høyere enn markedsverdien på ca 1.1
millioner kroner i 1922.

Posisjonslisten for mai 1922 viser
Besseggen på reise fra Sevilla til Phila
delphia og Vindeggen liggende i Braila
i Svartehavet.

Folkmans videre rederivirksomhet
som til å begrense seg til dampskipene

Fredstid

Bess-eggen og Vindeggen, begge på 5100
tdw. Besseggen fikk den ublide skjebne
å gå tapt på New York havn i oktober
1927. Skipet lå for anker og ventet på
lossetørn med en last sukker fra Cuba
da den ble pårent av det franske pas
sasjerskipet Paris om morgenen 15.
oktober. Paris måtte vike for et lek
terslep i nærheten av Frihetsstatuen
og mistet styringen i strømmen. Den
braste inn i Besseggen som sank med
tap av seks liv. Vraket ble kondemnert
og opphugget.

Vindeggen seilte derfor videre alene
gjennom bedre tiden i 1927-29 og der
etter inn i depresjonsårene. Den gikk i
opplag i Porsgrunn 12. november 1931
og ble liggende i nesten tre år. Først 11.
juli 1934 kom den i fart igjen og satte
kursen for Sunderland.

Selskapets betydelige aksjekapital
ble nedskrevet i flere omganger. Først
i 1920 fra 2.780.000 til 2.224.000, hvorav
139.000 ved utbetaling til aksjonærene,
deretter i to omganger i 1928 og 1930
til 654.000 ved litt ubetaling, men mest
amortisasjon av egne aksjer. Interessen
for å drive rederiet oppover må ha fått
en knekk.

Slik var situasjonen ved midten av 30-
tallet, da fraktmarkedet viste tegn til
å stramme seg til. Det kom til kontakt
mellom Jens Folkman og den yngre
shipping-mannen Christian Østberg
som endte med at Østberg fikk overta
Folk-mans aksjer i selskapet.

Christian Østberg var født i 1904 i
Fredrikstad som sønn av bryggeridis
ponent Hakon Alexander Østberg. Et
ter examen artium i hjembyen tok han

Det var vist seg vanskelig å finne bilder av de tidligste Vindeggen-skipene, men bildet av H
C Horns Zulia/år representere ms Rita, kjøpt i 1936. Foto Horn-Linie

Østberg overtar

Oslo Handelsgymnasium og fikk i 1923
ansettelse hos skipsmegler Mørchs
Eftf i Fredrikstad. Med et års erfaring
åpnet det seg muligheter for opphold
i London hos J E Hyde & Co, hvor han
var fra 1924 til 1926. Dette året ble han
ansatt hos Christen Smith, rederen for
Belships-rederiet, ved hans kontor i
London, her arbeidet Christian Østberg
i syv år. Han kom tilbake til Oslo i 1933
og fortsatte i rederiet et års tid.

Christian Østberg var således 30
år gammel i 1934, rik på erfaring fra
befraktning, rederi og prosjektlaster.
Tidene var imidlertid vanskelige,
men med gryende optimisme etter
kriseårene.

Vi kjenner ikke enkelthetene rundt
kontakten og selve handelen mellom
Folkman og Østberg. Østberg fortalte
senere (ved leveringen av Glomeggen
i 1957) at han hadde betalt 140.000
kroner for aksjemajoriteten. På gene
ralförsamlingen i Skien 30. mars 1935
overtok Christian Østberg som dispo
nent i selskapet, som samtidig ble
omdøpt til Rederiet Vindeggen AS.
Selskapet ble nå overflyttet til Oslo,
hvor Østbergs første kontor var i Hafrs
fjordsgate 37. Jens Folkman ble boende
i Skien inntil sin død i juli 1948.

I Rederiet Vindeggen hadde Østberg
med seg kaptein Olaf Hall og dispo
nent E Frode Syvertsen i styret. DS
Vindeggen ble sluttet mye i amerikansk
og trans-atlantisk fart med stigende
resultater.

Ungdommelig kraft fikk bedre spil
lerom etterhvert som markedet tok seg
opp fra 1935 til 1937. Høsten 1936 kom
Østberg til enighet med Odd Godager
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om å overta aksjemajoriteten i Rederi
AS Rita. Dette rederiet eide motorski

pet Rita på 2700 tdw, bygget 1922, men
nettopp utstyrt med nye motorer.

Selskapet var etablert i november
1935 med en aksjekapital på 100.000
kroner, men med en gjeld på 475.000
kroner. Østberg-kretsen overtok sel
skapet i oktober 1936, da navnet ble
forandret til Rederiet Besseggen AS. Av
selskapets 100 aksjer eide Vindeggen
64. Driften i det gode året 1937 ble imid
lertid skuffende, trolig pga maskin
problemer, med et driftsunderskudd på
90.000. Skipet ses dette året å ha gått i
fart på Europa og Vest-Afrika, men ble
senere sluttet i østenfart.

Høsten 1937 ble det tredje selskapet
startet. Rederiet Nordeggen AS, med
samme styre som de to andre. Stif
telses-datoen var 6. oktober 1937, med
450.000 kroner i aksjekapital. Av de
450 aksjer eide imidlertid Vindeggen
246 og Besseggen 200. Det var således
et betydelig krysseierskap selskapene
imellom.

Nordeggen kontraherte et dampskip
på 3400 tdw ved Trondhjems Mek Verk
sted for levering høsten 1938. Under
bygging, i april 1938, ble skipet solgt til
tyske kjøpere for 1.3 millioner kroner
og levert som Henrp Böge 15. oktober
1938. En salgsgevinst kom vel med.

Østberg gjorde så et grep for å
skaffe Vindeggen mer lønnsom ton
nasje. Damp-skipet Vindeggen ble
solgt til Tyskland for 600.000 kroner
og levert i juni 1939. På samme tid ble
det aldrende motor-skipet Tropic Sea
på 8750 tdw, bygget i 1920 som dan
ske Indien, overtatt i britisk havn for
1.075.000 kroner. Meningen var å gi

ms Tropic Sea blir bordet av prisemannskap fra tpsk raider Orion 18. juni 1940.
Foto via Arne Tandberg
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skipet navnet Vindeggen, men krigen
kom til å gripe forstyrrende inn.

Christian Østberg hadde i 1936 instal
lert seg i Kongensgate 16 med rederiets
administrasjon. Trolig var rederimer
ket allerede tatt i bruk, et flagg med
blå 0 på hvit bunn og med rødkant
oppe og nede. Skorsteinen var svart
med hvitt belte med blå 0 mellom to
røde ringer.

Krig og gjenreisning
Rederiet gikk inn i krigen med to skip.
De kom begge inn i Nortraships flåte,
men Tropic Sea skulle få en kort og
dramatisk innsats.

Allerede 18. juni 1940 ble skipet
oppbrakt og kapret av den tyske raider
Orion i nærheten av Kermadec-øyen
i Stillehavet. Tyskerne valgte å sende
skipet hjem til Europa, med de 32
norske og 23 mann fra et britisk skip
som fanger. Skipet maktet å ta seg
gjennom de britiske sperringene, men
ble avskåret 3. september i Biscaya av
britisk undervannsbåt Truant. Den
tyske kapteinen på Tropic Sea beordret
alle mann fra borde, før skipet ble
senket av prisemannskapet. Samtlige
ombord kom velberget fra hendelsen;
de fleste reddet til England mens 20
mann kom inn til spanskekysten.

Rita var kommet tilbake fra Østen og
lå i november 1939 i Swinemimde. Hun
kom senere ut av Østersjøen og seilte
for Nortraship gjennom krigsårene.

Christian Østberg gikk i 1945 i gang
med å gjenreise rederiet med stor
kraft.

Aksjekapitalen i Vindeggen ble i
1946 forhøyet med 1.5 millioner kroner
tegnet som preferansekapital med 5

prosent avkastning. Fra Nortraship
ble det etter hvert utbetalt oppgjør for
bruk og amortisasjon av skipene for
krigsårene. Dessuten kom det assu
ranseutbetaling for Tropic Sea på GBP
139.192, foruten at Rita ble avhendet
så snart som mulig. Dette skipet gikk
til amerikanske kjøpere i 1946 og ble
betalt med USD 300.000. Dette gav
tilsammen en likviditet på 4.275.000
kroner. Dette beløpet skulle få bein
å gå på.

Østberg hadde allerede i 1945 over
tatt en kontrakt ved Rosenberg mek
Verksted for et oljefyrt dampskip på
3500 tdw, og han var blant de første
norske redere som kjøpte skip fra
utlandet etter krigen. Han slo til på et
britisk standardskip på 7200 tdw som
lå nesten ferdig ved Wm Pickersgill &
Sons i Sunderland. Rederiet Vindeggen
betalte 4.9 millioner kroner for Empire
Flamborough, som ble gjort ferdig for
rederiets regning og levert allerede 23.
mars 1946 som Vindeggen (5). Det ble
snart sluttet for 12 måneder til svenske
befraktere og seilte greit.

Deretter bestilte rederen to oljefyrte
dampskip på 3500 tdw fra Wm Gray &
Co Ltd i West Hartlepool, moderne skip
med ventilerte lasterom beregnet for
allsidig trampfart og linjefart. Levering
skulle skje i annet halvår 1947, men
trakk noe ut.

Med tre skip i bestilling var rederiets
ressurser disponert. Vindeggen seilte
imidlertid heldig, og etter utløpet av
certepartiet i juni 1947 slo Østberg
til og solgte skipet til Bulgaria for
6.262.000 kroner. Dette gav en gevinst
på 1.360.000, foruten at skipet hadde et
driftsoverskudd på 766.000.

Rederiet Vindeggen søkte derfor om
å få kjøpe et Liberty-skip, som på denne
tid ble utbudt av amerikanerne. Det var
fra norsk side streng prioritering, men
det lyktes Østberg å få lisens til kjøp.

Liberty-skipet Edward M House ble
kjøpt for 2.7 millioner kroner. Midler
tidig nasjonalitetsbevis ble utstedt av
kon-sulatet i San Francisco 18. august
1947, men samme dag ble skipet
overdratt til Skibs-AS Golden West og
fikk navnet Blue Master. Dette gav en
gevinst på 265.000 kroner i selskapets
kasse.

Etter denne hektiske kjøp- og salgs
virksomheten var det nå tid til å gjøre
seg klar til leveranse av nybygningene.

Amerikafart
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De var alle forsinket, med opp til syv
måneder, men fremdeles var markedet
stramt med god etterspørsel etter slike
skip.

Den første fra West Hartlepool ble
levert 17. november 1947 og fikk, natur
lig nok, navnet Vindeggen. Den var på
3500 tdw, med fire lasterom på 224.000
kubikkfot, med maskineriet midtskips;
en oljefyrt triple-maskin på 1900 ihk
som gav 12 knops fart på et forbruk av
16 tonn olje i døgnet. Byggeprisen kom
på 4.3 millioner kroner, men så var det
da også et skip av god standard.

Vindeggen var ett av 12 noenlunde
identiske skip som ble bygd for norsk
regning ved britiske verft mellom 1947
og 1953, og de kom alle fra begynnelsen
til å seile på TC til linjerederier og i
amerikansk fart. Skipet ble fulgt av
søsterskipet Besseggen, levert 2. mai
1948, nærmere syv måneder forsinket.
Under prøveturen kom skipet opp i
14.53 knop.

Det tredje skipet, som var på samme
størrelse, men av en helt annen type,
ble levert som Frameggen fra Rosen
berg 22. juli 1948. Frameggen hadde
maskinen akter og bro midtskip, av den
lille «Specific-typen» konstruert av in
geniør Fred Christensen. Maskineriet
var en Fredriksstad-dampmotor av
dobbel-compound-type. De tre skipene
representerte tilsammen investeringer
i overkant av 13 millioner kroner.

Alle tre fant etter kort tid veien over
Atlanterhavet. «Amerikansk fart» be
tegnet fartsområdet mellom Canada
og Mellom-Amerika som dengang be
skjeftiget mange mindre trampskip.
Bare amerikansk-flaggede skip kunne

ds Vindeggen og søsterskipet Besseggen ble bpgget i West Hartlepool i 1947/48.
Foto via Arne Sognnes

, „ . . ttn ogsa mn Lake-skipet Esox, mens Øst
ta last mellom havner i USA, men , . .i .nm j- • j
! ., r TT „ A . ., . berg i april 1949 dirigerte Vindeggen
last til og fra USA var det viktigste ° F XT % ,, l r , 0 og Frameggen til New York.
markedet for andre; trelast og tre- r ,. . .
f , , r _ t 0 , Derved var linien i gang. Laste
foredhngsprodukter fra Canada, suk- , . _ , , T° „ ,, r P, , i r r r havnene pa Østkysten var New York,
ker fra Cuba, svovel, fosfat, osv fra „, . -u ,i • r . n
., „ . T . . t r Baltimore og Phildelphia; derfrå gikk
Mellom-Amerika. I sm tid en fm og , . . ° , , \ ,, R

, , , r , t i ° skipene via Canal de la Mona mellom
avvekslende fart, seiv om den kunne TT . . . „ TT

r j j , , Hispamola og Puerto Rico til Vene
være uttordrende nok. En stor del av F M . . ,. .
, in i r zuela. Tilbake gikk skipene vesentlig i
lasten var kontrollert av meglerfirma , n r ,, ?

, , ii. ballast til Cuba for a ta sukker tilbake
og kontraktsoperatører som tok skip -i j „ , n ,

„ r ,. . j . til Nordstatene. Rundturene tok rundt
pa TC, foruten at mange hmeredener , , , , ., . . ,f o . i . . seks uker, med en ukes tid i siøen hver
baserte seg pa mnleiet tonnasie. . „ , , , ,r . , .

° T i i ’ i vei. Det betød at det med tire skip
Det var dette markedet Østberg , .

i i, .i o no i .i, ,, kunne holdes 14-daghge avganger.
hadde tatt sikte pa. Pa denne tid hadde m .i , r v r

i . i r . r i 11 -i Tidspunktet for start av limen var
rederiet kommet iet nært forhold til . f , , _ , , ,

. r _„ „i iii nok ikke det beste. Fraktmarkedet
megler-firmaet R S Platon, som hadde , 1V , . . 0 .„

°t i i . 0 i _ _ hadde blitt svakere giennom 1948 og
et godt kontaktnett i området. Med tre , n .iiii ii- ut over sommeren 1949 skulle det bh
moderne shelterdeckere stod rederiet _ £ £ . 0 ,

, verre. De første fire manedene gav
’ tilfredsstillende resultat, men fra august

Frameggen levert fra Rosenberg i 1948 var et oljefyrt dampskip av specific-tppen.
Alex Duncan

At nettopp disse rederiene ble fore
spurt skyldtes nok at de disponerte
egnet tonnasje. De ble enige om å sette
inn to skip hver, og Barber Steamship
annonserte linjen som Barber Carib
bean Line. Barber var jo forøvrig vel
kjent i Norge som generalagenter for
Wilh Wilhelmsen på Østkysten.

Forsøk på linjefart
Vinteren 1948/49 ble Østberg og skips
reder Bjarne Ruud-Pedersen förelagt et
opplegg for linjefart mellom Østkysten
og Venezuela, med Barber Steamship
Lines, New York, som partner og gene
ralagent.

Esquimau ser ut til å være det første
skipet som låstet i linjen og seilte 10.
mars 1949 fra Baltimore med skrapjern
for Venezuela. Ruud-Pedersen satte

1949 begynte lastetilgangen å svikte.
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samtidig som ratene for sukker sank til
et nivå som ikke lenger gav lønnsomhet
på nordgående. Av denne grunn ble
Frameggen trukket ut i oktober 1949,
mens Besseggen overtok.

Med skuffende resultater besluttet
Ruud-Pedersen å trekke seg ut av linjen
på nyåret 1950 og solgte de to skipene
senere på våren. Det ble da Vindeggen
og Besseggen som opprettholdt linjen
gjennom 1950, men selv om markedet
strammet seg til utover høsten, ble det i
desember besluttet å awikle linjen.

Rederiets tre skip fikk så fordel av til
stramningen i markedet fra årsskiftet
1950/51, da ratenivået for slike skip tok
seg opp fra USD 17.000 i 1950 til over
30.000 i 1952, før det igjen svekket seg.
Vindeggen og Besseggen fikk full uttel- januar og slept til Den Helder. Derfrå Utsiktene fortonet seg likevel posi
ling, mens Frameggen virket forfulgt ble den slept til Rotterdam av Holland tive i 1951, under Korea-boomens
av uhell. II og Stentor for reparasjon. inntekter, og da norske myndigheter

Mye kunne spores tilbake til kjelen, Ikke før var Frameggen kommet igjen hadde åpnet for kontraheringer
levert fra Kværner Brug i 1948, som gav tilbake på certepartiet til Canadian i utlandet. I november 1951 tegnet
stadige problemer. Det var et maskin- Gulf Line, før det i juli fikk havari på Østberg kontrakt på en shelterdecker
havari som førte til at skipet drev på kjelen i Havana hvor det lå klart med på 10.900 tdw fra Wm Pickersgill &
land ved Petten nordvest av Egmond full last for New York. Skipet måtte Son i Sunderland for levering i 1956.
fyr på den nederlandske kysten 2. janu- slepes til lossehavn, og nye vannrør- Dette var et skip av Liberty-klasse,
ar 1955, underveis fra Ghent til Bremen skjeler var bestilt hos Foster Wheeler, men altså dieseldrevet, og basis-prisen
i ballast. Frameggen ble stående på men kunne ikke leveres før enn i okto- var GBP 600.000 (ca 12 mill kroner),
grunn en uke og pådrog seg skader i ber. Dette gav tilsammen en olf-hire Meglerfirmaet R S Platou tegnet seg
bunnen, mistet roret og propellbølader, på 121 døgn, og resultatet ble følgelig for en andel på 40 prosent. Skipet var
før den ble brakt flott på høyvann 9
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negativt dette året.

Frameggen på grunn på den nederlandske kpsten, januar 1955.
Foto fra

påtenkt navnet Lomseggen, og rederiet
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betalte inn 2.415 millioner kroner in
nen utgangen av 1954.

Fra 1952 begynte markedet igjen å
svekkes og førte til noen svakere år før
det igjen tok seg opp i 1955. Rederiet
benyttet anledningen til å seige Bess
eggen i august 1953 til et britisk rederi
og oppnådde en meget sterk pris, vel
5.4 millioner kröner - mer enn det
hadde kostet å bygge.

Aksjekapitalen ble ved utgangen
av 1953 igjen nedskrevet til 545.000
kroner, ved at preferansekapitalen på
1.5 millioner ble innløst.

En ny generasjon skip
Utviklingen rundt fraktfallet i 1953/54
førte til en revurdering av Østbergs
strategien 11955 ble derfor kontrakten
for 10.900-tonneren ved Pickersgill
solgt til kostpris, og i stedet gikk red
eriet til kontrahering av ikke mindre
enn tre nye skip, shelterdeckere på
4700/5900 tdw. Størrelsen tilsa at også
disse var beregnet for amerikansk
fart, men i utrustning kunne de også
brukes på TC i linjefart eller i vanlig
trampfart.

Den første kontrakten ble annonsert
i mars 1955, da Rederiet Vindeggen
tegnet kontrakt med Sarpsborg Mek
Verksted om bygging av en shelter
decker på 4700 tdw for levering innen
to år. Skipet fikk fire lasterom, med
overbygning og B&W dieselmotor på
3100 bhk akter. Senere på våren fulgte
rederiet opp med to litt større skip på
4700/5900 tdw (som konvertible shelter
deckere) fra AS Stord Verft, av samme
type og med tre års leveringstid. R S
Platon tegnet seg for 30 prosent i de
nye skipene.

Rederiet Vindeggen flyttet forøvrig i
1956 fra Rådhusgaten 17 til Viggo Han
steensvei 27 på Vinderen.

Østberg satset her på samme marked
og type som flere andre norske re
derier, som Bruusgaard-rederiene i
Drammen, Bachke & Co i Trondheim
og andre.

Skipet fra Sarpsborg fikk ved sjø
setningen 12. oktober 1956 navnet
Glom-eggen. Leveringen fant sted 15.
januar 1957 - midt under Suez-boomen
da fraktmarkedet stod på toppen - og
kom under prøvetur opp i 15.6 knop i
ballast. Skipet gikk straks til Hamburg
for levering på T/C til Mamenic Line,
Nicaragua, for en reise over til Sentral-
Amerika og Peru, med tilbakelevering i
US Gulf. Raten var gode USD 30.000 per

Glomeggen på vei ned Glomma på jomfruturen i januar 1957. Foto Bjørnulf Fredrikstad

måned. Etter tilbakelevering i Tampa i
mars gikk Glomeggen inn på 18 måned
ers T/C til Alcoa til rekordraten USD
37.500 per måned.

Det var helt andre tider da Trol
leggen, det første skipet fra Stord,
ble levert 4. januar 1958. Skipet var
av samme type, litt større enn Glom
eggen, av en type konstruert av Knut
E Hansen i København og som det
tilsammen ble bygget ni skip av ved
Stord, Ekensberg og Sarpsborg. Typisk
var arrangementet med tre lasterom
og fem luker, med en 3600 bhk Stork i
maskinrommet. Østbergs to skip skilte
seg forøverig fra resten av serien ved å
ha et dekk lavere overbygning.

Markedet var nå svakt; ds Vindeggen
var på vei hjem for opplag, mens Troll
eggen ble dirigert til Fowey i Cornwall
for å laste china clay til Philadelphia.
Der ble skipet 17. februar levert på
12 måneders T/C til United Fruit Co
til raten USD 23.250; altså adskillig
svakere enn Glomeggen.

Det tredje skipet fulgte fra Stord
Verft 5. juni 1958, døpt Besseggen av
Kari Østberg. Det ble levert til Red
eriet Bess-eggen AS og var et temmelig
nøyaktig søsterskip av Trolleggen. Til
all lykke var skipet blitt sluttet under
Suez-boomen til Canadian Transport
Co i Vancouver for papirtransport på
Vestkysten, 3 år til glimrende USD
40.500. Dette skipet skulle således bli
rederiets melkeku gjennom en van
skelig periode.

Sommeren 1958 var situasjonen for
Østberg at to av nybyggene, Glomeg
gen og Besseggen, seilte i amerikafart

Nytt forsøk i linje

til gode rater, mens Trolleggen ihvert
fall var sikret rimelig lønnsomhet og
dampskipet Vindeggen lå i opplag i
Drammen.

I juli fikk rederiet besøk av en
amerikansk linjeagent som forsøkte
å gjøre norske rederier interessert i å
starte opp en linje mellom New York
og Mellom-Amerika i kjølvannet av en
linje ble innstilt. Østberg så her en mu
lighet for beskjeftigelse av Vindeggen.
Men det ville være nødvendig med
ukentlige avganger, noe som ville kreve
2-3 TC-skip. Rederen kom til enighet
med skipsmegler Arild O Nyquist som
disponerte Skibs-AS Akershus om å gå
inn for linjen i fellesskap. Dette skjedde
ved at Skibs-AS Akershus kjøpte 50
prosent i Vindeggen for 1.450.000 kro
ner, som derved ble frigjort til invester
ing i linjen.

Lawes, Louring Corp, 17 Battery
Place, New York, ble generalagenter,
og linjen fikk navnet Central American
Line. Vindeggen brøt opplag og satte
kursen for New York, hvor den tok inn
sin første last og avgikk 29. august. Ved
siden av Vindeggen ble også Glomeggen
satt inn i linjen 13. september.

Agentene i New York hadde fores
peilt Østberg konkurranse fra United
Fruit Co, men det viste seg at også Ma
menic Line i Nicaragua startet opp en
ukentlig service på samme tid. Konkur
ransen ble derfor adskillig hardere enn
regnet med. I januar 1959 kom det
også forlydende om at Flota Mercante
Grancentro-americano i Guatemala
ville begynne seilinger. I denne situ
asjon kom rederiet til erkjennelsen at
mulighetene for en lønnsom linje ville
være små. Derfor ble Central America
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Befraktning ms Glomeggen
levering i Sarpsborg 15. januar 1957
1.57 TC Mamenic Line, trip til Sentral-Amerika, USD 30.000
3.57 TC 18 mnd Alcoa SS Co Inc, USD 37.500
9.58 i Central America Line

2.59 TC 8/10 mnd Mediterranean Agencies (Zim Line),

3.60 TC 2/3 mnd Cuba Mexico Line, USD 23.000

9.60 solgt, levert 23.9.1960 for NOK 7.15 mill

Befraktning ms Trolleggen
Levert Stord Verft 4. januar 1958
1.58 reise Fowey-Philadelphia, china clay, USD 7.00 per ton
2.58 TC 12 mnd United Fruit Co, USD 23.500
3.59 5 reiser sukker Cuba-USNH, rate USD 4.25 - 4.75 fio

6.59 reise skrapjern New York-Halmstad/Västerås, USD 7.00 fio
7.59 partlast 5000t rujern Åbo-Oakland Cal USD 7.00 fio + stykk-

9.59 TC 12 mnd Crown Zellerbach Corp, San Francisco,
USD 24,000

9.60 forlenget 12 mnd, USD 25.000
9.61 forlenget 3 mnd, USD 28.000
1.62 forlenget 12 mnd, USD 28.000
1.63 forlenget 7/8 mnd, USD 31.000

Line tilbudt rederiet i Guatemala, men dette ble den resterende 50 prosent an- svake markedet i 1958/59 og dernest
diskusjonen fait bort på grunn av poli- del i skipet solgt i april 1960 for 740.000 av endringene i hele det amerikanske
tisk uro i landet. kroner til Nyquist.

Vindeggen ble trukket ut av linjen i
begynnelsen av februar 1959 og sluttet FokllS UlOt skogsprodukter
til Grancolumbiana, mens Glomeggen Det amerikanske markedet for slike
gikk ut 17. februar 1959. I stedet ble mellomstore trampskip fikk en knekk at Besseggen var sluttet til Canadian
linjen opprettheldt med innleiet ton- mot slutten av 50-tallet. Det skyldtes Transport; ikke bare fordi certepartiet
nasje. I august 1959 kom det i stand mye Fidel Castros maktovertagelse på var glimrende og langt, men også fordi
samseiling med en konkurrent, Carib- Cuba, som effektivt kom til å isolere det penset rederiet inn mot trefor
bean Line, men resultatene ble likevel landet fra samhandelen i regionen. edlings-industrien. Canadian Trans
svake på grunn av lave kaffepriser som Dessuten kom mye av lastetilgangen port Ltd var eiet av konsernet MacMil
gav lite disponibel valuta i Mellom- til trampskipene over i større enheter, lan Bloedel i British Columbia, som var
Amerika. Siden heller ikke samseilin- hvor dette var mulig, samt at det etter- en av flere store skogsindustriaktører
gen gav de ønskede resultater ble det hvert oppstod nye transportlinjer med med fabrikker i Canada for eksport
utpå høsten besluttet å trekke seg ut containere og lasteenheter. De norske sørover til USA.
av samarbeidet. Den siste seiling hvor skip fikk etterhvert lide i konkurransen 11959 ble også Trolleggen sluttet i pa
rederiet var interessert gikk fra New under store besetninger og stigende pirfarten på Vestkysten, men til Crown
York 4. desember 1959. driftsutgifter.

Linjen etterlot et direkte tap på Av denne grunn skulle investerin
840.000 kroner, samt et driftsunder- gene i slike mellomstore trampskip
skudd for Vindeggen på 620.000. Etter vise seg å bli hardt rammet, først av det

Østberg solgte Besseggen allerede i 1961 til Finnllnes som gav den navnet Finnalpino - et
vakkert og velutstyrt skip. Skyfotos
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USD 22.000

gods/biler Antwerpen-San Juan PR

8.63 TC Canadian Gulf Line, Houston, trip SF-BC-US Gulf,
USD 950/dag

9.63 TC Viking Line, New York, USD 28.500
4.64 TC 9/12 mnd Dannebrog, København GBP 315/dag
3.65 TC Pacific SNCo, Liverpool, tripLiverpool-Vestindia, GBP 390/dag
4.65 TC 6 mnd West Coast Line, linje US Gulf-

8.65 forlenget 5/7 mnd, USD 32.500 Dokksatt Galveston
5. oktober 1965, solgt AS Finn Johnsens Rederi, Bergen,
for NOK 6.350.000

Resultater
I mill NOK Glomeggen Trolleggen Besseggen

Resultatene gjelder hele skipet, inkl Platons andel

Syd-Amerika, USD 31.000

57 1.275
58 1.275 0.389
59 0.406 0.570
60 0.491 0.666

61 0.705
62 0.703
63 0.874
64 0.480
65 0.546

marked. Fra en byggesum på 10-11 mil
lioner kroner, mistet skipene 25 pros
ent av sin verdi i løpet av etpar år.

Zellerbach Corp i San Francisco.

Her skulle søstrene møtes, slik kaptein
Bjarne Thorbjørnsen på Trolleggen rap
porterte hjem til rederiet:

«Onsdag den 24. februar 1960 ved 20-
tiden avgikk vifra San Francisco bestemt
for Ocean Falls, British Columbia, via
Cape Bealefor los. Da vi kvitterte losen
ved San Francisco fprskip kl 2130, ob
serverte vi Ipsfra to skip som varpå veg
nordover, ca 15 milforan oss.

I løpet av døgnet halte vi ganske
langsomt inn på disse to skip. Neste dag
kunne vi se at det var skip av samme tppe
som oss, og i likhet med Trolleggen i bal
last. Det var megetpent vær og minimal
sjø. Ved 24-tiden den 25. februar var vi
i linje med de to andre skip, Trolleggen
i midten. Ved morsesignalisering fant
vi ut:

For Østberg var der derfor heldig

At vi på babord side hadde M/S Kongs-

1.861
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holm tilhørende Brødrene Olsen AS, Sta
vanger, Stord Verft byggenummer 36, og
Besseggen, Stords byggenummer 39, på
styrbord, og vi midten var nummer 37.
Her møttes altså «tre søstre» på Pacific
kysten, ca 9000 mil fra hjemlandet, og
alle disse tre skip var bygget på samme
bedding og levert fra Stord Verft i løpet
av et års tid i 1957/58. Det er skuter som
Stord Verft kan være stolt av.

Vi har spilt fotball med lagene fra
begge våre «søstre» og tapt knepent, men
i distanseløp vinner vi, for nå kan vi ikke
lenger se de to andre skip bak oss. Det er
blitt dagslys den 26. februar».

Forholdet til Crown Zellerbach skulle
vise seg å få store konsekvensen

11960 satte firmaet i gang en utredn
ing av sine transportlinjer av papir,
som inntil da hadde gått med skip av
Trolleggens type. Lasting av lossing
av papirruller på konvensjonell måte
med sjauere, hiv og kraner var både
arbeids- og tidkrevende og følgelig
kostbart. En foreløbig studie viste at
CZs transporter av papir og trelast
kunne mest effektivt føres med spesial
konstruerte skip, og i november 1960
ble Phillip F Spaulding & Associates,
skips-konsulenter i Seattle, engasjert
for å foreslå praktiske løsninger.

Bob Herbert fra Spaulding og Clyde
Jacobs fra CZ kom i felleskap frem til
konseptet om et skip med bokset las
terom og luker i rommets fulle bredde
og lengde - «open-hatch» konseptet.
De valgte også kjørbare gantry-kraner,
i første rekke fordi disse gav medre
beskyttelse mot regn enn vanlige rote
rende kraner.

I mars 1961 var planene for et skip
på 140 meters lengde ferdige, og CZ
sendte ut anbudspapirer til en krets av
aktuelle redere. Her var det at Chris
tian Østberg og sønnen Nils kom inn
i bildet. Med erfaring fra papirfarten
og skipsdrift generelt, la Østberg
frem et konkret tilbud basert på skip
bygget ved Kaldnes Mek Verksted i
Tønsberg.

Til tross for at dette var en nyskap
ende skipstype med ualminnelig store
luker og kjørbare kraner, kunne Øst
berg allerede i juli gå til kontrahering
av to skip. Med hjelp fra Det Norske
Veritas og Spaulding ble problemene
løst. Da kranprodusenten Western
Gear måtte gi opp, fikk Østberg ber
gensfirmaet Munck International inn
med sine nye 15-tonns gantry-kraner.
Hele prosjektet var styrt av Crown Zel-

Besseggen og søsteren Rondeggen/rn Kaldnes i 1962/63 var verdens første open-hatch skip.
Waterweg Fotos

ler-bach, som også ville ha full kontroll.
I eierselskapet Rederiet Storeggen AS
etablert i 1962 hadde amerikanerne
40 prosents andel og kontrollerte nok
mer indirekte.

Byggesummer 155 ved Kaldnes ble
et skip helt utenom det vanlige, et
bulkskip på 9200 tdw med seks bok
sede, rektang-ulære lasterom og med
overbygning og maskineri akter. Stork
maskinen på 5880 bhk gav 15 knop på
last. Skipet ble levert i desember 1962
med navnet Besseggen, og gikk derfrå
til Sandefjord for montering av to
Munck gantry-kraner.

Med «åpne» lasterom og gantry
kraner var Besseggen prototypen på det
moderne «open-hatch»-skip som skulle
revolusjonere transporten av papir, cel
lulose, trelast og andre skogsprodukter.
Ved hjelp av spesielle griperedskaper
kunne klynger av papir-ruller løftes
omborg og stues stående i lasterom
mene. Konseptet møtte adskillig mot
stand, både skepsis fra maritimt hold
og fra havnearbeiderne som så leve
brødet truet.

Besseggen gikk inn på et 15 års certe
parti til Crown Zellerbach mellom
British Columbia og Long Beach, hvor
også søsterskipet Rondeggen sluttet seg
til i juli 1963.

Av de konvensjonelle skip var Glom
eggen blitt solgt i september 1960
til Torkildsens Rederi i Trondheim,
og etter utløpet av certepartiet til
Canadian Transport i 1961 var også
Besseggen blitt solgt, til Finnland. Så

da de to open-hatch-skipene ble levert
i 1963 kom rederiet til å drive tre skip,
med Trolleggen som det siste i vanlig
trampfart.

Trolleggen ble levert tilbake fra
certe-partiet til Crown Zellerbach om
trent samtidig med at nye Rondeggen
kom i fart. Deretter gikk den i variert
Amerikafart med moderate resultater
inntil den i oktober 1965 ble solgt til
Finn Johnsens Rederi i Bergen. Inter
essant er det å se at skipet gjennom
årene fikk et samlet driftsresultat før

avskrivninger på 4.933 millioner og
ble solgt for 6.350 mill. Tilsammen
gav dette såvidt pengene tilbake for
eierne, i forhold til byggesummen på
10.894 millioner. Egenkapitalen i skipet
utgjorde 5.432 millioner, og det gjen
nomsnittlige drifts-overskudd gav ikke
mer 0.9 prosent; altså en negativ av
kastning i forhold til bankrenten. Dette
ble dessverre fasit for de fleste små
shelterdeckere under norsk flagg.

Salget markerer også slutten av Øst
bergs «uavhengige» rederivirksomhet;
fra nå av ble den nært knyttet til Crown
Zellerbach.

Crown Zellerbach Corporation fant en
god samarbeidspartner i Østbergs red
eri og spesielt i den neste generasjon,
Nils Jacob Østberg.

Christian Østberg døde i februar
1968, 64 år gammel. Samme høst ble
rederi-selskapene Storeggen og Vin
deggen registrert overffyttet til Larvik,
hvor Nils Jacob Østberg nå slo seg ned.
Hans bror Hakon A Østberg var også i

Bånd til CZ
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Malmskipet Cerro Altamira ble i 1972 kjøpt og bpgget om til pulp-carrier Trolleggen.
Michael Cassar

shipping, på linjeavdelingen hos Wilh
Wilhelmsen.

Mens Besseggen og Rondeggen seilte
på Vestkysten kom Crown Zellerbach
Corp til å involvere seg i to andre
open-hatch-skip under norsk flagg,
i et selskap hvor Nils J Østberg kom
inn som styremedlem. Det var i Star
Shipping, hvor Per F Waaler i Bergen
i 1966/67 arbeidet for å finansiere en
serie nybygninger ved Kockums Mek
Verkstad. I forbindelse med skipning
skontrakter for CZ fra Vestkysten til
Europa sa amerikanerne seg villige
til å gå inn på eiersiden, noe som pas
set Waaler godt. Det ble da til at CZ
etablerte eierselskapet Norsk Paci
fic Steamship Inc på Bahamas som
gikk inn med 40 prosent i KS Pacific,
Bergen, som kjøpte Star Bag (22.000
tdw) og nybyg-ningen Star Cariboo
(27000 tdw, levert 1968). I tillegg lånte
også amerikanerne Waaler resten av
egenkapitalen i KS Pacific, mot 12 års
TC til Billabong.

Det ble et relativt kortvarig foretak,
idet CZ ble utløst ved omorganiserin
gen av diverse kommandittselskap til
AS Billa-bong i 1970. Men Norsk Pacific
SS Inc skal vi høre mer til.

1 1972 fikk Nils J Østberg kontrakt for
pulp (cellulose) fra Vestkysten til Mel
lom-Amerika og kjøpte i november det
aldrende greske malmskipet Aktion på
19.000 tdw, bygget som Klaveness Cerro
Altamira i 1958. Som malmskip fikk
det nå lasterommene «åpnet» med nye
luker og gantrykran, mens sidetankene
trolig ble beholdt uendret. Det kom i
fart som Trolleggen under norsk flagg
og registrert i Larvik. Allerede i 1977
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ble det solgt til et gresk rederi med TC
tilbake.

Så kom shipping-krisen og presset på
driftsutgiftene. Lierne presset på for
å redusere kostandene, noe som ikke
var mulig under norsk flagg. Løsningen
ble da å seige skipene til et nytt selskap
registrert på Bermuda som Bella Coola
Shipping Co Ltd. Management ble over
lati til Hunting & Son Ltd, Newcastle,
mens Nils J Østberg fortsatt var drifts
ansvarlig hjemme i Larvik.

Mens skipene fortsatte under sam
me navn begynte CZ og Østberg å
diskutere et nytt skip til transportene.
I denne sammenheng bosatte Østberg
seg i Larkspur, California, i 1981, hvor
han arbeidet gjennom B & O Agencies.
Valget fait nå på et noe større og mer
moderne skip av samme type, på 18500
tdw, som, ble kontrahert fra Swan
Hunter Shipbuilders i 1981.

Mens skipet var under bygging

Thorseggen/ra 1983 var det siste skip under Østbergs eie; her med Norsk Pacifics
skorsteinsmerke. Waterweg Fotos

kom meldingen i desember 1982 om at
Crown Zellerbach Corp hadde solgt sin
virksomhet i Canada og Norsk Pacific
Steamship til Fletcher Challenge Ltd,
New Zealand, for USD 242 millioner.
Derved ble Fletcher Challenge den nye
oppdragsgiver for Østberg.

Ved levering i juli 1983 bar det nye
skipet navnet Thorseggen, et navn som
også indikerte at AS Thor Dahl i San
defjord hadde en form for deltagelse.
Skipet var finansiert ved leasing fra
Investors in Industry plc, London, regi
strert på Maeadalen Ltd, Newcastle.
Bak dette selskapet stod Nils J Østberg.
James Fisher & Sons plc, Barrow, var
ansvarlig for management.

Ved levering Thorseggen ble Besseg
gen og Rondeggen avløst i kystfarten
mellom British Columbia og California.
De ble i stedet solgt til et venezulansk
datter-selskap av Fletcher Challenge
for bruk i farten mellom British Co
lumbia og Mellom-Amerika. Der slut
tet Østbergs medvirkning; skipene ble
overført til tyske Transertz.

Investors in Industry plc var blitt eta
blert i 1945 av Bank of England og
Clearing Bank som et finsselskap ved
navn Industrial & Commercial Linance
Corp Ltd (ICLC). Det ble omdøpt i 1983
til Investors in Industry plc og igjen i
1988 til 31 plc.

Finance for Shipping Ltd (se teksten)
kunne føre sin historie tilbake til 1929
da det var etablert som Lalkland Ship
owners Ltd, et britisk selskap knyttet
til Bruun & von der Lippe i Tønsberg.
Dette selskapet kjøpte i 1929 kokeriet
Anglo-Norse og fem hvalbåter fra An-

Fra hvalfangst til leasing
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glo-Norse Co Ltd, men leide dem til
bake til dette selskapet og drev altså
ikke i egen regi. Dette er en kompleks
historie, men selskapet var etter krigen
disponert av Anton von der Lippe i
Tønsberg. Det ble senere kjøpt av ICFC,
omdøpt Finance for Shipping plc i 1975
og stod som formell eier i leasing-finan
siering inntil det ble avviklet i 1996.

I tre år var Østberg den formelle reder
for Thorseggen. med tilhold i B & O
Agencies, Larkspur i California. Han
kom etterhvert til at hans lille selskap
i fremtiden ikke kunne møte de store
logistikk-oppgaver for store bedrifter.
Han solgte seg derfor ut av Maeadalen
Ltd i 1986.

Kjøperne var B & 0 Agencies, med
leasing fra Finance for Shipping Ltd
(et datterselskap av 31 plc, se ramme). I
1989 kjøpte Norsk Pacific Steamship Co
Inc i Seattle (altså Fletcher Challenge)
skipet og overtok seiv skipningene fra
papir-fabrikkene i Crofton og Camp
bell River på Vancouver Island til San
Francisco, Long Beach og San Diego.
Rederiet ble i 1995 kjøpt av Washington
Marine Group. Der seiler Thorseggen
fremdeles. Fletcher Challenges paper
division, en av de store internasjonale
aktører, ble i juli 2000 kjøpt av Norske
Skog.

Nils Jacob Østberg flyttet så tilbake
til Larvik, hvor han senere kjøpte seg
inn i bakeribransjen. I dag er det fami
lien som driver videre innen eiendoms
investeringer i Østberg Eiendom og
Storeggen AS.

Hvor ble båtene av? Båter/skip bygget på AS
Stord - Stord Verft fra 1943 til 1980.
Stord 2000

Norges Skibsførere 1933-1935. Stavanger
1935

Norske rederier gjennom 50 år. Oslo 1955
Star Shipping 25 Years, Bergen 1986
Carl Kierulf & Co: Håndbok over norske

obligasjoner og aksjer, div årganger
Norwegian Shipping News, div årganger
Korrespondanse mellom Nils Jacob Østberg

og David Burrell
Egne notater og registreringer

Takk til Arne Sognnes og Arne Tandberg
for lån av bilder

Avslutning

Kilder:

1 ds VINDEGGEN (1) 1915-16
2557 brt 1519 nt, 306.0/42.0/18.8 ft
tweendecker
Triple expansion 1400 ihk, Wallsend Slip

way Co Ltd, Newcastle
10.1895 Tyne Iron Shipbuilding Co Ltd,

Newcastle -107
Bygget som W G Cruddas for Fish-

1898 Ångfartygs AB St George (A O
Wilson), Göteborg, omd St John

1912 disp Th Willerding
11.1915 Innkjøpt av Jens Folkmans Rederi

AS (Jens Folkman), Skien,

9.1916 Senket 27. sept 1916 av U35,45 mil

2 ds VINDEGGEN (2)
3179 brt 1990 nt 5100 tdw, 305.0/43.7/27.2
ft tweendecker
Triple expansion, Osaka Iron Works
12.1916 Osaka Iron Works Ltd, Innoshima

6.1918 Oppbrakt og senket 10. juni 1918
av U151 utenfor Cape Henry, på

3 ds BESSEGGEN (1)
3192 brt 1995 nt 5100 tdw,
305.0/43.7/27.2 ft
tweendecker
Triple expansion, Osaka Iron Works
11.1916 Osaka Iron Works Ltd, Innoshima

1.1917 Overtatt av Jens Folkmans Rederi
AS, Skien, omdøpt Besseggen

10.1927 Sank 15. okt 1927 etter kollisjon

4 ds VINDEGGEN (3)
3124 brt 1868 nt 5100 tdw,
330.8/46.8/23.3 ft
singledeckerTriple expansion 359 nhk,
Armstrong Whitworth & Co
10.1921 Armstrong, Whitworth & Co Ltd,

Newcastle -968

3.1935 Selskapet omdøpt Rederiet Vind
eggen AS, disponering overtatt av
Chr Østberg og flyttet til Oslo

6.1939 W Traber & Co, Hamburg, for

er, Renwick & Co, Manchester

omd Vindeggen

N av Mallorca (40.18N-03.100), på
reise Newcastle-La Spezia med
3400 tonn kull.

-894
Kjølstrakt som Genzan Maru for
japanske eiere. Overtatt av Jens
Folkmans Rederi AS, sjøsatt 1. des
1916 som Vindeggen.

reise Valparaiso-New York med
stykkgods.

-896
Levert som Toyu Maru til Kone
Towa Kisen KK, Kobe

med ds Paris (34569/1927) på New
York havn, for inngående fra Ha
vana med sukker.

Sjøsatt 12. mai 1921 som Vindeggen
for Jens Folkmans Rederi AS,
Skien

30.000 pund, omdøpt Olga Traber

i

5.1945 Liggende i Kiel, tatt som britisk
prise, overtatt av Ministry of War
Transport, London, som Empire
Orwell

1946 Tildelt Sovjet-Unionen, omdøpt
Poltava

1950 sist rapportert i februar 1950 i

1753 brt 1000 nt 2700 tdw, 250.5/40.9/17.2
ft singledecker

2x4 syl Bolinder, 1000 bhk, 2 prop
4.1925 Jens J Petersen, Haderslev

5 ms RITA

2x5 syl AS Atlas Diesel (innsatt 1936) - 2
prop
10.1922 NV Burgerhouts Maschinefabriek

& Scheepswerf, Rotterdam -67

10.1928 H C Horn, Flensburg/Hamburg,
omdøpt Karibia I

1.1929 Omdøpt Zulia
10.1935 Innkjøpt av Rederi AS Rita (Odd

6.1936 Innsatt nytt maskineri (se oven-

10.1936 Rederi AS Rita overtatt av Chr

6.1946 Honduras Shipping Co (Suwan-

Tegucigalpa, for USD 300.000
1947 reg Puerto Cortez
1952 Lloyd Panamericano SA,

1954 Navegacao Continental Ltda

1954 Nytt maskineri: 2x6-syl General
Motors Corp (bygget 1942)

6.1964 Forlist 8. juni 1964 nær Garopaba,

6 ds (NORDEGGEN)
1995 brt 1158 nt, 287.4/44.1/18.4 ft
singledecker med lang bro
Triple expansion 1200 ihk, TMV
10.1938 Trondhjems Mek Verksted,

65.000 og levert som Henry Böge
1940 Omdøpt Henry John
6.1944 Senket 18. juni 1944 ved flyangrep

Hong Kong; utelatt fra Lloyd's
Confidential Index i 1957

Fullført som Dordrecht for Stoom-
vaart Maats de Maas (Phs van
Ommeren Scheepvaart Bedrijf),
Rotterdam
Opprinnelig maskineri:

(Danmark), omdøpt Romø

Godager), Oslo, omdøpt Rita

for)

Østberg, Oslo, og omdøpt Rederiet
Besseggen AS

nee Steamship Co, Jacksonville),

Puerto Cortez

(Pousada & Cia Ltda), Santos,
omd Brasilmar

12 mil N av Imbituba, Brasil, på
reise Recife-Rio Grande med

gjødning.

Trondheim -207
Kontrahert av Rederiet Besseggen
AS og kjølstrakt som Nordeggen.
Solgt under bygging til Johann M
K Blumenthal, Hamburg for GBP

på Stiilcken Werft, Hamburg.
Hevet 27. april 1948, landsatt ved
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Vindeggen innkjøpt i 1946 ble solgt til Bulgaria etter to år og fikk navnet Bulgaria.
Michael Cassar

2.1950 satt i fart som Henry Böge for sam
me rederi

5.1954 Sank 10. mai 1954 etter kollisjon
med Carpio (1847/1921) i tåke i pos
44.36N-08.20V, på reise Bougie-
Brunsbuttel med fosfat.

7 ms TROPIC SEA
5781 brt 3560 nt 8750 tdw, 390.8/53.3/34.3
ft shelterdecker
2x6-syl 2400 bhk, Burmeister & Wain - 2
prop
10.1920 AS Nakskov Skibsværft, Nakskov

-2

Bygget som Indien for Dampskibs
selskabet Orient AS, København

3.1938 Solgt til Skibs-AS Tropic (Alf
Jakhelln), Oslo, for GBP 66.000,
omdøpt Tropic Sea

6.1939 Kjøpt av Rederiet Vindeggen AS,
Oslo, for GBP 53.700, skulle få
navnet Vindeggen, men dette ble
ikke gjort pga krigen

6.1940 Kåpret 18. juni 1940 av tysk
raider Orion (7021/1930) i pos
28.48S-160.38W, på reise Sydney-
Panama-Philadelphia med hvete.
Sendt til Europa, men avskåret
3. sept 1940 av HMSub Truant i
pos 46.30N-11.30W og senket av
prisemannskapet. Den norske
besetningen reddet.

8ds VINDEGGEN (5)LLNP
4191 brt 2262 nt 7235 tdw,
384.2/53.7/23.0 ft
tweendecker 5ha 426/392gb LR
Triple expansion, John Brown & Co Ltd,
Clydebank 11 kn
3.1946 Wm Pickersgill & Sons Ltd,

Sunderland -277

Bygget for Ministry of Transport,
London, sjøsatt 19.11.45 som Em
pire Llamborough

2.1946 Rederiet Vindeggen AS, Oslo, for
GBP 245.000, lev som Vindeggen

6.1947 Navigation Maritime Bulgare,
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Blankenese. Brakt flott 28. august
1949 og ført til verft for reparas
jon 7.1976 Brodospas, Split til opphugging

9 ds EDWARD M HOUSE
7260 brt 10576 tdw, 441.5/57.0/34.8 ft
tweendecker, Liberty-skip
Triple expansion 2500 ihk, General Machin-
ery Corp, Hamilton Ohio
11.1943 St Johns River Shipbuilding Co,

Jacksonville Ela -17

8.1947 Kjøpt av Rederiet Vindeggen AS,
Oslo for NOK 2.741.000

8.1947 Solgt straks videre til Skibs-AS
Golden West, Oslo, for NOK 3.006
mill, overtatt i San Lranscico og
omdøpt Blue Master. Selskapet ble
den første tiden disponert av A L
Klaveness & Co AS, inntil Joh H
Andresen overtok seiv i 1.1948.

9.1954 Bahia Salinas Cia naviera SA (Gou
landris Bros, New York), Monrovia,
for GBP 192.500, omdøpt Dicoro
nia

1.1967 regAndros
1.1970 Ankom Shanghai 11. januar 1970

for opphugging.

Varna, for USD 1.260.000, omd
Bulgaria

Bygget som Edward M House for
US War Shipping Administration,
Washington DC/Jacksonville

Besseggen fra 1948 ble snart solgt til Glasgow som Alhama. / K Bpass

10 ds VINDEGGEN (6)
2306 brt 1104 nt 3500 tdw,
322.1pp/47.2/17.3 ft
shelterdecker
Triple expansion 1900 ihk, George Clark
(1938) Ltd, Sunderland, 11 kn
11.1947 W Gray & Co Ltd, West Hartlepool

7.1958 50 prosent solgt til Skibs-AS Akers
hus, Oslo, for NOK 1.450.000

4.1960 siste 50 prosent til Skibs-AS Akers
hus (Arild O Nyquist), Oslo, for
NOK 740.000, omd Johan Drift ved
Jens Henriksen, Risør

6.1964 Star Steamship Society (Levant
Shipping Agency), Beirut, for GBP
75.000, omdøpt Lorys K

1977 Dena Shipping Co (Ibrahim I El
battikhi & Co, Algumvuk), Panama,
omdøpt Zenah

1979 Radwan Mowafi 8t Co, Panama
1979 Opphugget Egypt (iflg Lloyds

Casualty Returns 1982)

11 ds BESSEGGEN (2)
2304 brt 1102 nt 3500 tdw,
322.1pp/47.2/17.3 ft
shelterdecker
Triple expansion 1900 ihk, George Clark
(1938) Ltd, Sunderland, 11 kn
5.1948 W Gray &Co Ltd, West Hartlepool

-1214

Bygget for Rederiet Besseggen AS,
Oslo

8.1953 Mossgiel Steamship Co Ltd (John
Bruce & Co), Glasgow, for GBP
272.500, omdøpt Alhama

3.1962 Pouad A Khayat &Com fl (Levant
Shipping Agency), Beirut, for GBP
36.000, omdøpt Master Tony K

1973 Paul Artine Ardhaldjian, Beirut,
omdøpt Metal Export

1973 Til opphugging i China, avgikk Na
gasaki 29. des 1973 for Shanghai,
levert der 18. februar 1974.

-1211
Bygget for Rederiet Vindeggen AS,
Oslo

*1
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12 ds FRAMEGGEN LNJY
2086 brt 1040 nt 3550 tdw, 309.5/46.2/14.9 ft
shelterdecker, maskin akter
Double compound maskin, Fredriksstad
MV, 12 kn
7.1948 Rosenberg mek Verksted AS, Sta

vanger -154 Kontrahert 10.1944
av Skips-AS Hans (R S Platou),
Oslo som ds 2700 tdw. Kontrakten

overtatt av Østberg i 3.1945 og
gjort om til ds 3500 tdw.
Levert til Rederiet Vindeggen AS,
Oslo

10.1956 Marthinussens Fryseanlegg AS,
Bergen, for GBP 260.000, omdøpt
Bemar

7.1959 Cia Armadora de Sudamerica SA
(Hellenic Coast Lines Co Ltd, Pi
raeus), Panama, for GBP 98.000,
omdøpt Perseus

1969 Polaris Shipping Co Ltd (Canopus

1971 Arcturus Shipping Co (do), Pana-

1971 Panachrantos Cia Naviera SA (do),

1977 Omdøpt Kavalaris S
1979 Opphugget (iflg Lloyds Confiden

tial Index, mens Lloyd's Register

13 ms (LOMSEGGEN)
8108 brt 10950 tdw, 457.9/59.7/27.2 ft
shelterdecker, 5 rom/luker, 609/586 gb, LR
4-syl 4400 bhk, Doxford-North East Marine
Engineering Co Ltd
12.1956 W Pickersgill & Sons Ltd,

Sunderland -342

1955 Kontrakten solgt til Stanhope SS Co

1966 omdøpt Lady Era
1967 Oceanic Freighters Corp, Piraeus
12.1977 Drev på land i uvær 1. des 1977

14 ms GLOMEGGEN LAZQ
2887 brt 1334 nt 4700 tdw,
370.0/48.2/17.8 ft
tweendecker MA 4ho/sha 280/260 gb NV
6-syl 3100 bhk, BBAV 15.6 kn
15.1.1957 Sarpsborg Mek Verksted, Gre

åker-26
Levert til Rederiet Vindeggen AS
(Chr Østberg), Oslo

9.1960 Skips-AS Trolla 8t Skips-AS Tautra
(T Torkildsen), Trondheim for GBP

1.1967 Jadranska Slobodna Plovidba,

1982 Dalmatinska Plovidba, Split

Shipping SA, Piraeus), Famagusta,
omdøpt Mitera Assimina

ma

Panama, omdøpt Buena Fortuna

opererer med 1991 i Aliaga)

Kontrahert i oktober 1951 av Rede
riet Vindeggen AS, med R S Platou
AS interessert med 40 prosent.

Ltd (J A Billmeir & Co Ltd), London,
levert som Stanwear

da den lå for anker i ballast i Port
Cartier, pos 50.00N-66.50V, oppgitt
som totalvrak.

355.000, lev 23.9.1960 omd Tautra

Split for GBP 352.000 lev 4.67, omd
Jadro

8.1987 Ankom Split for opphugging av
Brodospas

15 ms TROLLEGGEN (1) JWRP
4596 brt 1296 nt 5970 tdw,
375.1/50.6/29.7 ft
tweendecker MA 3ho/sha 295/275 gb NV
7-syl 3600 bhk, Gebr Stork Co NV,
Hengelo, 15.57 kn
4.1.1958 AS Stord Verft, Leirvik -37

Levert til Rederiet Vindeggen AS
(Chr Østberg), Oslo

7.1965 AS Finn Johnsens Rederi, Bergen
for GBP 325.000, lev 10.65, omd
Alk

10.1968 Iris Schiffahrtsges Schmidt & Co
KG, Flensburg for USD 880.000, lev
11.68 i New Orleans, omd Iris

1973 Cypromar Navigation Co Ltd,
(European Maritime SA, Piraeus),
Famagusta, od European Persist-

11.1974 Sprang lekk og sank 7.nov 1974,

16 ms BESSEGGEN (3) JWWK
2883 brt 1296 nt 4690 tdw, 375.1/50.6/17.7 ft
tweendecker 3ho/sha 309/288 gb NV
7-syl 3600 bhk, Gebr Stork Co NV, Henge
lo, 15.65 kn
5.6.1958 AS Stord Verft, Leirvik -39

Levert til Rederiet Besseggen AS

5.1959 30 % solgt Platou Investment AS
for NOK 3.425 m

3.1961 Merivienti OY (OY Finnlines Ltd),

12.1972 Frasnav SpA di Navigazione,
Palermo, omd Gitta di Firenze

6.1974 Danaos Shipping Co Ltd (Chr Kes
saniotis), Piraeus, omd Danaos

12.1978 Kolliderte 3. des 1978 med Satsuma

Shelterdeckeren Trolleggen fra 1958 kom senere under tysk flagg som Iris.
Foto fra H Schmidt

ence

510 n mil SE av Bermuda på re
ise Tampa-Venezia med fosfat.
Mannskapet ble tatt opp av norske
Star Fjellanger.

(Chr Østberg), Oslo

Helsingfors for GBP 435.000, lev
14.6.61 i Haugesund, omd Finnalpi-
no

1979 D Miguel Martins e Hijos, beg
opphugging i Guisar-Vigo 20. juni
1979.

17 ms BESSEGGEN (4)
7408 brt 4287 nt 9200 tdw,
459.2/64.2/29.4 ft
open-hatch bulk, maskin akter
6-syl 5880 bhk, Gebr Stork & Co NV,
Hengelo, 15 kn
1.1963 Kaldnes mek Verksted AS, Tønsberg

-155

1.1969 Rederiet flyttet til Larvik, men
skipet fortsatt reg i Oslo

3.1978 Bella Coola Shipping Co Ltd, Ber-

9.1983 Birch Shipping Co Ltd (Transerz
Reedereikontor GmbH, Hamburg),
Monrovia, omdøpt Rio Caribe
gantry-kranene tatt av

1985 Naviera Pacifico SA (do), Puerto
Cabello

1987 Til opphugging, ankom Kaohsiung

18 ms RONDEGGEN
7408 brt 4285 nt 9180 tdw,
459.2/64.2/29.4 ft
open-hatch bulk, maskin akter
6-syl 5880 bhk, Gebr Stork & Co NV,
Hengelo, 15 kn
7.1963 Kaldnes mek Verksted AS, Tønsberg

1.1969 Rederiet flyttet til Larvik, men
skipet fortsatt reg i Oslo

4.1978 Bella Coola Shipping Co Ltd,
Bermuda (Nils J Østberg, Larvik)

9.1983 Forrester Enterprises Ltd (Tran
serz Reedereikontor GmbH, Ham-

(8190/70) 17 n mil N of Cherbourg,
på reise Liverpool-Gdynia. Innslept
Cherbourg senere samme dag.
Kondemnert, solgt franske intr

Levert til Rederiet Storeggen AS
(Chr Østberg), Oslo

muda (Nils J Østberg, Larvik)

25. mai 1987.

-156
Levert til Rederiet Storeggen AS
(ChrØstberg), Oslo
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7.1988 Zeeland Maritime Inc (Gulf Ship
ping Lines Ltd, London), Monrovia,
omdøpt Chico for leveransereise til
Khalil & Sons Ltd for opphugging.
Ankom Chittagong 8. nov 1988,
hugging begynte 13. nov i Kadam
Rosul.

19 ms TROLLEGGEN (2)
12025 brt 6358 nrt 19051 tdw,
167.65/21.34/11.97 m
opr malmskip, ombygd pulp carrier
6-syl 7500 bhk, Eriksberg-B&W, 14 knop
4.1958 Eriksbergs Mek Verkstad AB,

11.1968 Transnorge Inc (Hendy Interna
tional Co, Los Angeles), Panama,
omd Altamira

1969 African Shipping Enterprises Lyd
(North Atlantic Shipping Agency
Ltd, London), Monrovia, omdøpt
Aktion

11.1972 Kjøpt av Rederiet Nordeggen AS
(Nils J Østberg), Larvik, for
USD 1.425.000, omdøpt Troll
eggen
Bygget om til pulp carrier, 8946
brt

6.1977 Damon SA (C D& G Prokopiou,
Athen), Panama, for USD 1.050.000
incl 12 mnd TG, omdøpt Elisa

12.1983 Brannskadet akter 8. des 1983 un
der opplag i Eleusis, kondemnert,
solgt opphugging. Ankom Aliaga
under slept 4. okt 1984, hugget av
Uguto dis Ticaret AS.

20 ms THORSEGGEN 1983-86
14578 brt 9125 nt 18567 tdw,
157.51/25.05/12.48 m

open-hatch bulk carrier, gantry-kraner
4-syl 6730 bhk, B&W-J G Kincaid & Co Ltd,
Greenock, 15 knop
7.1983 Swan Hunter Shipbuilders Ltd,

Wallsend -117
Bygget for Maeadalen Ltd, New
castle (leaset fra Investors in Indus
try plc), management hos James
Fisher & Sons plc.

1986 Maeadalen Ltd overtatt av B8jO
Agencies, San Raphael, Califor-

1989 Solgt til Norsk Pacific SS Co Ltd,
Nassau (Fletcher Challenge Paper
Co)

1995 selskapet kjøpt av The Washington
Corp
Fremdeles i fart
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burg), Monrovia, omdøpt Rio Chico
1985 Naviera Pacifico SA (do),
Puerto Cabello

Göteborg -513
Bygget som Cerro Altamira for
Skips-AS Vorma (Torvald Klave-
ness), Oslo

ma.

Dampen som ikkje ville døy
208 sider, format A4, rikt ill, farger
ISBN 82-514-0704-4

Per Jon Odéen:
D/S Oster

Utgitt av Nordhordland Veteranbåtlag
i samarbeid med Eide Forlag AS,
tel 55 38 88 00

Det er noe förunderlig ved at båten
som fremfor noen annen kom til å bli
stående som symbolet på Fjordabåten,
skulle bli reddet og restaurert til for
dums glans.

DS Oster ble bygd i 1908 på Chris
tians-sands mek Verksted for selskapet
som senere skulle bli busket som Indre
Nordhordland Dampbåtlag (INDL) for
rutefarten mellom bygdene rundt Os
ter-fjorden og Bergen. Dette er et vilt
landskap med trange fjorder, høye fjell,
grunne strømmer, med is om vinteren;
ufremkommelig for annet enn båt til
langt ut på 1970-tallet.

Denne boken forteller historien
om rutefarten i distriktet, om båter
og selskap, om den nye dampen i 1908
og miljø og mennesker som hadde ski
pet som arbeidsplass eller reisemåte.
Kort fortalt fikk Oster en dramatisk
krigsinnsats og fortsatte som kull
fyrt dampskip i rutefart like til 1964.
Døveprest Ragnvald Hammer skrev i
den anledning teksten og Ivar Medaas
melodien «Gamle dampen» som ble
landskjent.

Avrigget og ombygd til fraktebåt
Vaka fikk den ennå noen tiårs nyttig
tjeneste, før den i 1996 ble kjøpt tilbake
av Nordhordland Veteranbåtlag for
restaurering.

I forkant av selve restaureringsar
beidet ble det gjennomført et omfat
tende innsamlingsarbeid av minner,
erfaringer, bilder og gjenstander med
tilknytning til rutefarten på Osterfjor
den; et etnologisk prosjekt av store
dimensjonen Takket være en glitrende
kombinasjon av ildsjeler ble det mulig å
skaffe penger, lage en realistisk restau
reringsplan og gjennomføre arbeidet i
etapper. Med en triple-maskin fra en
britisk dredger kunne Oster igjen fyre
opp kjelen 2. august 2000 og gjenoppstå
på Nordsteam 2000 Bergen. Senere er
innredning og utrustningsarbeidet full-
ført.

*i
I

Boken forteller alt dette. Den har
dessuten en grundig teknisk doku
mentasjon med tegninger mm fra alle
faser. Men fremfor alt er bildebruken
dynamisk og ekspressiv; en visuell fest.

Det er kommet endel bøker om flere
av de vernede fartøyer i landet. I mine
øyne er dette den beste av dem alle,
fordi den er både grundig, faktuell,
iøynefallende og poetisk. Og det må
den være med et slikt tema.

Ole Stig Johannesen:
Mærskbådene

Rederiets skibe gjennom de første
50 år
264 sider, format A4, rikt ill
Pris DKK 435

Utgitt av Edition Maritimes, Dommer
vænget 28G, DK-4000 Roskilde
Kan kjøpes fra Nyboder Boghandel,
tel 0045 33 32 33 20,
nyboder@bogpost.dk

Etter å ha skrevet om skipene til ØK og
Dansk-Franske har Ole Stig Johannesen
gitt seg i kast med rederiet A P Møller
og gitt ut boken om rederiets skip gjen
nom de første 50 år. Konkret omfatter
det 142 skip fra 1904 til 1954.

Opplegget følger mønsteret fra
tidligere bøker: En kort generell his
torie på ca 20 sider og deretter selve
skipslisten. Hvert skip har fått sin
historie, med vitale tekniske data og en
kort omtale av spesielle hendelser. 11-
lustrasjonene er jevntover meget gode,
både rene skips-bilder, havnescener,
situasjoner ombord og enkelte GA
planer for de eldre skip. Billedtekstene
gir ofte utfyllende kommentarer.

I forhold til forfatterens tidligere
bok om ØKs skip virker denne mer
gjennomarbeidet og med mer utførlige
informasjonen Men det er primært en
flåteliste, og den som ønsker å vite
mer om Arnold Peter Møller bør søke
andre kilder.

Konklusjon: En pen og forseggjort
bok med svært god repro og trykk.
Første del av flåtelisten for verdens
største rederi.

I

Dag Bakka Jr

Dag Bakka Jr



Giannakas (øverst) vil kunne kjennes igjen som Fred Olsens
gamle hurtigløper Bajamar (3900 tdw), bygget på Akers Mek
Verksted I 1931 for Kanari-llnjen. Den ble senere norsk Stella

Marina og igjen Bajamar før den gikk til greske eiere
på 60-tallet. Den kom til Split i desember 1971 og ble tatt

under hugging 31. mars 1972.

D/S Boreas (under) (4485 tdw) var eiet av Valdemar Skog
land, Haugesund, fra 1934 til 1962, da skipet ble solgt til Li
banon. Opprinnelig var det bygget i 1920 av British-American
Shipbuilding Co i Welland, Ontario som Canadian Squatter.

En gang i mellom snubler en over interessante his
toriske bilder av norske skip på diverse nettsteder.
Fordi bilderpå nettet har noe flyktig og forgjengelig
over seg, blir en fristet til å sikre dem til glede for
flere.

På http/::riversea.tugtalk.co.ukhar Marijan Zuvic
i Kroatia hatt en serie med slik som ble hugget i
Sveti Kajo i Split på 70-tallet. Av disse er noen nor
ske. Kvaliteten er imidlertid ikke mer enn at den
såvidt tillåter reproduksjon.

Hugget i Split under 2. kvartal 1970.

Til høyre: Ikke helt ved veis ende: M/T Erling Borthen (13807
tdw), bygget 1950 på Wm Hamllton & Co, Port Glasgow, for

Harry Borthen & Co, Oslo. Kolliderte 5. mai 1956 med Liberty
skip Santa Rosa i Kanalen for inngående med crude til Antwer
pen. Det lyktes å begrense brannen til midtskipet; reparert på

Yangos Colocotronis (75.920 tdw) ankom Split 3. september
1976; den var bygget som Høegh Gannet på Kieler Howaldts

werke i 1960 - opprinnelig 40237 tdw, men
3-dlmensjonalt forstørret i 1967.

äfi

Lindholmen I Göteborg. Til Liberia som Spring Valley
I 1962 og hugget Castellon i 1969.

M/T Elise (12313 tdw) under slep fra Rotterdam 23. mars
1969 av Fairplay 11 og 12, på vei til Bilbao. Bygget i 1950
som Ternøy på Harland & Wolff Ltd, Belfast, for Olaf Boe &
Co, Arendal, solgt I 1954 til Bechs Rederi AS, Oslo/Tvede-

strand. Foto Aadje, fra STR-Forum
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Like før solnedgang den 3. mai 1942, Cape Town via Kapp Horn! Hennes l.verdenskrig ble elleve tyske skuter ikvitterte 6-mastet skonnert Tango første jomfrutur hadde nemlig funnet 1914 internert i den mexicanske havne
av New York losen og to slepebåter sted nøyaktig 38 år tidligere! Den gang byen Santa Rosalia. Så også barkene
ved Columbia River fyrskip. Akterut ut fra Port Glasgow og da som 4-mastet Hans og Kurt som ble liggende uvirk-
på poopen beordret kapteinen, norsk- bark Hans av Hamburg,
amerikanske Carl Bertin Gundersen

rorgjengeren å styre en sørvestlig kurs Tvillingene Hans Og Kurt vember 1918 og begge Siemers barker
ut mot Stillehavet. Resten av dekks- Sammen med tvillingen Kurt repre- kom med tid og stunder i amerikansk
gjengen var da travelt opptatt med senterte hun det ypperste innen byg- eie. Kurt ble først omdøpt til Dread
å sette seil. Denne store skonnerten, ging av store stålseilere, konstruert nought, og senere til Moshulu. Under
låstet til merkene med trelast fra St. for salpeterfarten fra Chile rundt Kapp dette navn kom hun i 1935 under finsk
Helens, Oregon, la denne dagen ut på Horn. Begge barkene førte en skiftende flagg, innkjøpt av Gustaf Erikson fra
sin jomfrutur nummer to, bound for tilværelse gjennom mange år. Under Mariehamn. Rederiet på Åland seilte
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6- mastet skonnert Tango, under kommando av kaptein Carl Bertin Gundersen, avgår Columbia River den 3. mai 1942
Hun er låstet til merkene med trelast for Durban, Sør-Afrika.

Foran baugen, slepebåten Arrow No. 3 som assisterte under avgangen. Foto: Larrp Barber.

somme i denne lille havnen ved Golfo
de California. Krigen endte 11. no-
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barken helt frem til utbruddet av 2.
verdenskrig. Den 10. april 1940 kom
Moshulu, på reise fra Buenos Aires til
Vejle i Danmark med 4.900 tonn korn,
inn til Loshavn ved Farsund hvor hun
ankret på Stiansflaket. Barken hadde
ingen radiostasjon, så kaptein Mikael
Sjögren søkte på denne måte informas
jon om krigens gang. Kornlasten ble
senere losset i Kristiansand og Moshulu
tilbrakte resten av krigen i norske
farvann under tysk kontroll.

Hans ble kjøpt av skipsreder Rob
ert Dollar i San Francisco. Flan døpte
barken Mary Dollar etter sin halvsøster.
Under dette navn lå hun til ankers i

mange år, først i Santa Rosalia, senere
i California. Fraktmarkedet for seilskip
ble dårligere og dårligere utöver på
1920-tallet. I denne perioden solgte
Dollar unna sine mange skværriggere
og investerte pengene i dampskip. I
1928 var Mary Dollar eneste seiler i
hans eie. Robert Dollar var optimist,
og beholdt i det lengste håpet på bedre måtte punge ut med den nette sum av De ga henne navnet Tango og begynte
tider for sin siste seiler. I mai måned 3.500 dollar for barken og navnet Marg ombyggingen til flytende kasino og
1932 døde skipreder Dollar, 88 år gam- Dollar ble beholdt. Hans intensjon var nattklubb. Den høye riggen ble kuttet
mel. Med hans bortgang var Marg Dol- åfå skipet i fart, men før han kom ned, likeså baugspryd, midtskipshus
lars dager talte - rederiledelsen ønsket så langt fikk Watts et tilbud han ikke og skansekledning på begge sider av
å kvitte seg med skuta, men det var kunne motstå,
ikke så helt enkelt under de rådende
depresjonstider. Frisene på second
hand seilskip fortsatte å falle, inter- Southern California Gambling Interests monterte eierne spilleautomater, rul
essen for slik tonnasje syntes nesten Inc, registrert i Carson City, Nevada, la letter og annet som trengtes for å drive
lik null. I oktober måned 1934 lyktes i 1935 inn bud på henne og fikk tilslag. et kasino. Bar og restaurant ble selvsagt
det endelig å finne en kjøper. Dette Som firmanavnet indikerer var ikke bygd for å tilfredsstille kresne gjesters
var en pensjonert skipper, Charles dette et shippingfirma, men et selskap behov. Boligkvarter for betjeningen ble
Watts fra Berkley i California. Han som fikk sine inntekter fra pengespill. også innredet før Tango ble slept til havs

Tangos søsterskip før omrigging til 6-mastet skonnert, 4-mastet hark Moshulu (h 1904/
3.109 BT) av Mariehamn, ankom Loshavn ved Farsund den 10. mai 1940. Ålendingen var

da på reise fra Buenos Aires til Vejle i Danmark med 4.900 tonn korn. Biidet viser barken til
ankers på Stiansflaket nær Loshamn hvor hun hle liggende i tre uker.

Foto via Håkon Larsson-Fedde.

2. mai 1904,4-mastet bark Hans av Hamburg avgår Port Glasgow som nphpgg. 38 år senere
la hun ut på sin jomfrutur nummer to, da som 6-mastet skonnert Tango av New York.
Søsterskipet Moshulu (ex Dreadnought, ex Kurt) eksisterer fremdeles. Nå somflptende

restaurant i USA. Foto: Rick Högben Collection.

Flytende kasino Tango

værdekket. Et låvelignende overbygg
ble deretter oppført mellom bakk og
poop. I dette dekkshuset og under dekk

og strategisk ankret like utenfor trem
ils-grensen ved Long Beach. Her lå hun
oppankret, sammen med flere andre
kasinoskip, mens hurtiggående båter
fraktet gjester til og fra. Denne spille
virksomheten, like utenfor kysten,
hadde lenge vært til stor irritasjon for
myndighetene i California. De ønsket
virksomheten stoppet og i 1939 fikk
justismyndighetene i delstaten end
ret loven, slik at kasinoskipen plutselig
befant seg innenfor territorialgrensen.
Tango kunne nå pensjoneres som fly
tende kasino og ble derfor tauet inn til
San Pedro og lagt opp der.

Man skrev nå året 1941 og verdenskri
gen hadde rast i et par år i Europa. USA
var fremdeles nøytralt og mange for
retningsfolk der fant det sørafrikanske
trelastmarkedet meget interessant og
særdeles innbringende. Grunnet kri-

Transatlantic Navigation Co.
Inc., New York
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San Pedro CA, september1941. Forførste gang
på 17 år dokksettes Tango. Skroget ble ren
gjort og det sandblåste undervannsskroget
påført tre strøk bunnstoff. I klpssene henger
de to npinnkjøpte patentankrene. Foto: J.
Ferrell Colton.

gen hadde afrikanernes tradisjonelle
import av trelast fra Skandinavia stop
pet helt opp. Dette åpnet for utvidet
eksport av amerikansk tømmer til
Sør-Afrika. Etter store krigstap var
tonnasjemangelen følbar og nær alt
som kunne flyte ble satt i fart. På denne
tiden ble flere gamle seilskuter kjøpt av
amerikanske interesser, se Skipet, nr.
3/1999. Der omtales to av dem, bark
Guaptecas (bl884 /1.241 BT) og fullrig
ger Calbuco, ex norsk Karmø (bl885 /
1.619 BT) i min artikkel «Om et par av
de siste skværriggere i handels-fart og litt
om mennene som seilte dem».

Over på østkysten hadde investorer
fattet interesse for trelastfarten på
Sør-Afrika. Den eventyrlige profitten
fristet og våren 1941 stiftet man red
eriet Transatlantic Navigation Co. Inc
(TNG) med kontor-adresse 28. West
44th Street, New York 18. Kaptein Asa
F. Davison ble sendt til vestkysten for å
se på høvelig tonnasje, og i Wilmington
CA fant han Tango i opplag. Etter en
kort inspeksjon kjøpte han henne for
sine oppdragsgivere. Prisen skal ha
vært 25.000 dollar og TNC ble hennes
femte eier siden levering i 1904.

Ombygging til 6-mastet
skonnert

I august 1941 slepte eierne Tango til
Outer Harbor Dock St Wharf Co i
San Pedro CA. Der demonterte man
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dekkshuset og alt utstyr fra hennes tid
som kasino. Deretter ble halvparten
av de 2.500 tonn ballast som fantes om
bord losset. Dette var kopperslagg og
sand, som delvis hadde vært i rommene
siden barken var utlosset i Santa Ro
salia 27 år tidligere! Parallelt med dette
diskuterte man hvilken rigg man skulle
satse på og flere erfarne seilskipsfolk
ble rådspurt. Hennes opprinnelige rigg
som firemastet bark ble fort förkastet.
En av ekspertene TNC leide inn var
kaptein Ferrell Colton. Han skrev se
nere at hans favorittrigg for dette store
skroget var firemastet skonnertskip.
Hun ville da ha ført fem, eller seks
skværseil på förmasten og gaffelseil
med tilhørende toppseil på de øvrige
tre. Til hans store skuffelse insisterte
eierne på at Tango skulle rigges som
seksmastet slett-topp-skonnert, og slik
ble det da også.

Store flermast skonnerter var en
amerikansk spesialitet, utviklet mot
slutten av 1800-tallet i staten Maine
på USAs østkyst. De ble rigget som 4-,
5-, eller 6-mastere. En enslig 7-master,
Thomas W Lawson, ble bygd av stål og
levert i 1902. Disse store skonnertene
seilte for det meste i kystfart og fraktet
hoved-sakelig kull og trelast. Den enkle
fore-and-aft riggen krevde forholdsvis
liten besetning og var således svært
økonomisk. Tango kom eksempelvis til
å seile med et mannskap på 17. Rigget
som 4-mastet bark ville hun hatt minst
30 mann påmønstret. De store og tunge
gaffelseilene var ikke like godt egnet til
lange, oversjøiske reiser. Disse seilene,
med sine enorme bommer og gafler,
«arbeidet» i tung sjø og forårsaker mye
slitasje på så vel seil som rigg. Dette
kunne i verste fall resultere i maste
brekk og totalforlis.

Neste skritt var å få skipet i dokk.
Hun ble buksert over til en nærlig
gende flytedokk, tilhørende Los Ange
les Shipbuilding & Drydock Corp. i
San Pedro. Den 4. september entret
Tango dokken. Da denne var lenset
kunne undervanns-skroget besiktiges
for første gang på mange år. Forrige
dokking hadde nemlig funnet sted
i Tyskland 27 år tidligere! Det 37 år
gamle skroget viste seg å være i for
bausende god stand. Etter høytrykks
vask og sandblåsing ble tykkelsen av
stålplatene målt. Over store områder
fant man den originale tykkelse på
5/8 tomme. De dårligste platene ble
funnet i området rundt kimingen på
begge sider. Her ble tykkelsen målt til

minimum H tomme. Nitten doblinger
ble påsveist for å forsterke skroget. To
moderne patentanker ble innkjøpt og
erstattet de gamle stokkankrene på
bakken. Endelig kunne, det nå sand
blåste og rengjorte undervanns-skro
get, påføres tre strøk bunnstoff. Over
vannlinjenbeholdt man kasino-skipets
lysmalte side.

Den 10. september forlot Tango
dokken og ble slept til en nærliggende
terminal, tilhørende San Pedro Lum
ber Co. Fra nå av gikk arbeidet hurtig
unna. To store dekkshus ble oppført
av verftets tømmermenn. I forreste
dekkshus, eller ruffen fantes to fire
mannslugarer. Her installerte man
også elektrisk tavle, donkeykjele og
dieselgenerator. Under bakken bygdes
bad og toalett til mannskapet, samt
storesrom og en tomannslugar. I aktre
dekkshus var bysse, messe og fire en
mannslugarer. Akterut under poopen
ble den nye offisersinnredningen full
ført. Åpninger til to lasteromsluker ble
skåret ut i værdekket, likeså hull til de
seks mastene. Den 7. desember 1941
angrep japanerne den amerikanske
basen i Pearl Harbour på Hawaii. USA
var nå plutselig aktiv part i den ver
denskrigen som var blitt utkjempet på
andre fronter siden 1939. Etter påtrykk
fra eierne ble arbeidet med Tango yt
terligere forsert.

En gang i løpet av desember måned
1941, tiltrådte skipets fører, 62 år gamle
Carl Bertin Gundersen fra Brooklyn,
New York. Neste vår ble Tango slept
nordover til Columbia River og opp
til St. Helens i Oregon. Skonnerten
fortøyde der langs kaien til et tørn
merfirma og arbeidet fortsatte for
fullt. I løpet av et par måneder der var
hun sjøklar. Kapteinen fikk etter hvert
god hjelp av den overstyrmannen som
TNC hadde ansatt. Han hette Peter
Holt, og liksom kapteinen kom han fra
Brooklyn. Den nye styrmannen hadde
tidligere ført seilskuter, så Gundersen
hadde her fått en dugelig mann ved
sin side. Det var ellers ikke lett å finne
sjøfolk med bred seilskuteerfaring i
1942.

De seks identiske mastene, hver
av dem raget 165 fot over kjølen ble
nå montert. Disse, samt bommer og
gafler, var alt fabrikkert av furu. Baugs
prydet, sammensatt avbuede stålplater
og 70 fot langt, ble likeledes montert.

Tango slepes
til St. Helens, Oregon

\

L i ,,



rederi

Mai
Solvang No
Eimskip Icl
Eimskip Icl
Ferncliff Drilling No
Nordcapital Holding Ger
Nordcapital Holding Ger
Ellen Forland No
Grieg Shipping No
Grieg Shipping No
Grieg Shipping No
Grieg Shipping No
Oceanteam/North Sea Sh No
Rem Maritime No
Rem Management No
Olympic Shipping No
O H Meling No
O H Meling No
skotsk UK
Camillo Eitzen & Co No
Camillo Eitzen & Co No
Camillo Eitzen & Co No
Camillo Eitzen & Co No
Simon Møkster No
Simon Møkster No
J Hagenæs Shipping No

Juni
Golden Ocean No
Wilh Wilhelmsen No
Wilh Wilhelmsen No
Olympic Shipping No
400m
P D Gram & Co No
P D Gram & Co No
P D Gram & Co No
P D Gram & Co No
Sevan Marine No
Rem Offshore No
Volstad Maritime No
Volstad Maritime No
Eastern Drilling No
Deep Sea Supply/Nav Fund No/US
Deep Sea Supply/Nav Fund No/US
Deep Sea Supply/Nav Fund No/US
Deep Sea Supply/Nav Fund No/US
Havila Offshore No
District Offshore No
DOFCon/Technip No
Farstad Shipping No
Frontline No
Frontline No
SeaDrill No
Fugro Ned
Golden Ocean No

Kontraheringer på det norske marked
tdw type

75,000c LPG
2.990 reefer
2.990 reefer
drillship
3.200 supply
3.200 supply
13,000* offshore
49.300 o-hatch
49.300 o-hatch
49.300 o-hatch
49.300 o-hatch
135m subsea
2,800 supply
93m coast-g
5.000 supply
16.400 tanker
16.400 tanker
75m trawler
13.000 tanker
13.000 tanker
13.000 tanker
13.000 tanker
5,000* offshore
5,000* offshore
3.000 supply

75,000 bulk
20.200 pctc
20.200 pctc
106m subsea

20,300* pctc
20,300* pctc
20,300* pctc
20,300* pctc
drilling rig
3.200 supply
107m subsea
107m subsea

semi-sub rig
3.200 supply
3.200 supply
3.200 supply
3.200 supply
110 m subsea
106m subsea
153m subsea
subsea
330.000 tanker
330.000 tanker
drilling barge
101 m seismic
75.000 bulk

verft

Hyundai 08
Kleven 7.07
Kleven 11.07

Samsung 2.09
Aker Yards 7.08
Aker Yards 10.08

Bergens MV 2.08
Hyundai Mipo 3q09
Hyundai Mipo 3q09
Hyundai Mipo 4q09
Hyundai Mipo IqlO
Metalships lq08
Kleven Verft 9.08
Myklebust Verft 9.08
Ulstein Verft 6.08
Jiangnan 09
Jiangnan 09
Eidsvik 4.08
21 Century SY 07
21 Century SY 07
21 Century SY 08
21 Century SY 08
Flekkefjord Slip 2.08
Flekkefjord Slip 10.08
Havyard 9.08

Jiangsu Rong ShengOS
Mitsubishi 09
Mitsubishi 09
Aker Aukra 4.08

Kyokuyo SY 2h09
Kyokuyo SY 2h09
Kyokuyo SY IhlO
Kyokuyo SY IhlO
Hantong SY lh09
Simek 10.07
Fosen 11.07
Fosen 5.08

Samsung 3q08
Cochin SY 08
Cochin SY 08
Cochin SY 09
Cochin SY 09
Havyard 5.08
Aker Søviknes 2q07
Aker Søviknes 3q08
Aker Fangsten 12.08
Jiangnan 10
Jiangnan 10
Malaysia Marine 4q08
Bergens MV 10.09
Jiangsu Rong Shengbeg 09

lev

09

pris, type

USD 88m
NOK 258m
en bloc
USD 550m
UT755LN, 145m
UT755LN, 145m
NOK 500m
USD 64.5m
USD 64.5m
USD 64.5m
USD 64.5m

UT712L, NOK 270m
NOK 245m
P101, NOK 330m
USD 32m
USD 32m
NOK 150m
USD 25m
USD 25m
USD 25m
USD 25m
VS482IIFSV NOK 350m
VS482II FSV, NOK 350m
Havyard 842, NOK 240m

USD 34.5m
6550 cars, USD 75m
6550 cars, USD 75m
construction vsl, NOK

2000 cars, USD 30m
2000 cars, USD 30m
2000 cars, USD 30m
2000 cars, USD 30m
circular vessel
UT755LT, NOK 150m
ST-256-L
ST-256-L
Moss CS-50, USD 578m
UT755L
UT755L
UT755L
UT755L
NOK 590m

UT761CD

+ 2 opt
USD 100 m
EUR 100 m
USD 34.5m



Arne Blystad No
Arne Blystad No

August

Th Rammi-Sæberg Id
Th Rammi-Sæberg Icl

Rem Maritime No

Eidesvik Offshore No
Finnmark Fylkesrederi No
Knutsen OAS Shipping No
Knutsen OAS Shipping No
Island Offshore No
Island Offshore No
Funar Fishing Co UK
Bukser & Berging No
Arrow Seismic No
Østensjø Rederi No
Rosund AS No
Serene Fishing UK

September
Nordcapital Holding Ger
Nordcapital Holding Ger
Olympic Shipping No
First Olsen Tankers No
First Olsen Tankers No
Frontline No
Frontline No
Viking Offshore No/UK
Viking Offshore No/UK
Viking Offshore No/UK
Ocanteam/North Sea Sh No
Solstad No
Anders Utkilens Rederi No
Anders Utkilens Rederi No
MPF Corp/Blystad No
District Offshore
District Offshore

rederi

Juli
Sanco Holding
Island Offshore
Island Offshore
Knutsen OAS Shipping No
DofCon No
Frontline No
Frontline No
BW Gas No

Brøvig No
Brøvig No
Brøvig No
Brøvig No

Kristian Jebsens Rederi No

Camillo Eitzen & Co No
Camillo Eitzen & Co No
Farstad Shipping No
Havila Shipping No
DofCon No
DofCon No

Siem Offshore No

tdw

No
No
No

No
No

160,000c FNG
138m offshore
153.000 tanker
153.000 tanker
84,000c FPG
46.000 tanker
46.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker
9.000 tanker

12,500 bulk
70m trawler
70m trawler
55.000 bulk
55.000 bulk
4.000 supply
3,250 supply
153 m offshore
118 m offshore
3.000 supply
4.000 supply
6.000 supply
29m catamaran
16.400 tanker
16.400 tanker
4.000 offshore
3.000 supply
fishing
tug
12,000* seismic
4,500 supply
2,600c fish carrier
71.6m fishing

3.500 supply
3.500 supply
3,750 supply
160.000 tanker
160.000 tanker
297.000 tanker
297.000 tanker
1,550* standby
1,550* standby
1,550* standby
137 m offshore
113 m offshore
19.500 tanker
19.500 tanker
fdpso
3.500 supply
3.500 supply

type

80m seismic
3.200 supply
3.200 supply

verft

Vaagland BB
Aker Brevik
Aker Brevik
Daewoo 3ql0
Aker Promar 5.09

Jiangsu Rongsheng 11.08
Jiangsu Rongsheng 2.09
Daewoo early 09
Trogir 10
Trogir 10
Dong Fang 4.07
Dong Fang 4.07
Dong Fang 10.07
Dong Fang 10.07

Yantai Raffies 08
Solstrand 11.08
Solstrand 4.09
Japan 08
Japan 08
Aker Brevik 1.09
Solstrand beg 09
Aker Søviknes 3.09
Aker Søviknes 4.08
Kleven 12.08
Kleven 4q08
Westcon 2q08
Oma Baat 6.07

Jiangnan Changxing 2h09
Jiangnan Changxing 2h09
Aker Brevik 3.09
Aker Brevik 9.08
Simek 12.08
Moen Slip 07
Factorias Vulcano 3.09
Ast Gondan 2.09
Blaalid 7.07
Westcon 08

Aker Aukra 12.08
Aker Aukra 3.09
Fitjar MV 2.08
Bohai SB 12.09
Bohai SB 4.10
Jiangnan 10
Jiangnan 10
Ast Zamakona end 08
Ast Zamakona beg 09
Ast Zamakona beg 09
Metal Ships 3q08
Flekkefjord Slip 7.08
Qingshanto end 08
Qingshanto beg 09
Cosco Dalian/Dragados 08
Temba SY
Temba SY

lev

4.08
5.08
7.08

8.08
12.08

pris, type

NOK 220m
UT755FN, NOK 160m
UT755FN, NOK 160m
+ opt
NOK 720m

USD 90m
USD 50m
USD 50m

(inngått ca april)
(inngått ca april)

USD 39m, self-disch
NOK 200m
NOK 200m

TC/purch opt Japanese
TC/purch opt Japanese
UT751CD, NOK 320m
MT6009
constr vsl, NOK 730m
constr vsl, NOK 445m
UT712F, NOK 290m
MT6017
FNG-Avant
147 pax
USD 32m
USD 32m
UT776CD
UT712F
trawler
70tons bp
NOK 610m
ST-216
NOK 100m
NOK 150m

VS470, NOK 145m
VS470, NOK 145m
MT6009F, NOK 180m
USD 73.7m
USD 73.7m
USD 110 m
USD HOm
GBP 6.1m
GBP 6.1m
GBP 6.1m
NOK 420m
VS, NOK 500m
USD 42.5m
USD 42.5m
drilling/production
VS470
VS470



J Hagenæs Shipping No
} Hagenæs Shipping No
} Hagenæs Shipping No
} Hagenæs Shipping No
} Hagenæs Shipping No
} Hagenæs Shipping No
I M Skaugen No

Trade Harvest 35,000

Trade Maple 35,000

Jo Kiri 19,508

Juni

Veronica 5,206

Jo Mogna 3,246

Andean Gas 70,938c
Avalona Star 12,714
Almeda Star 12,714
Andalucia Star 12,714

Wellington Star 11,103
Vivax 428*

ABG resale
ABG resale

Land 38,000

Kingston Trader 74,242
GiadaD 10,115
Rainshadow 70,000

Christine 0 2,262

Juli
CGG Laurentian
Havila Fortune

rederi

Mai

Norwegian Crown 34,242*
Genie 155,211

Haugo 4,258
Norsund 3,982
Island Scout 3,100

Olympic Supplier 2,250
Bow Antisana 8,192

Bow Gorgonilla 8,192
Kleven resale 4,200
Normand Rover 4,500
Berana 83,890

Bold Endeavour 8,800*

Fjordbulk 1,270
Zafeiri 2,000

Syklus 1,200

Marja 4,293
Marjoleine 4,293

Celiktekne resale 5,600

PT Pal resale 50,300
PT Pal resale 50,300
Sentinel 2,652*

Spar Carina 70,000
Spar Capella 70,000
Spar Corona 70,000

Mare 38,000

Rainshadow 70,000

3,375*
3,100

Skipssalg på det norske marked

tdw

1988 cruise
1981 tanker

1994 dry cargo
1991 bulk

2005 supply
1984 supply
1989 tanker
1989 tanker

2006 supply
2001 supply
1985 tanker
1995 container
1995 container
1999 subsea
1971 bulk
1974 sideloader
2003 tanker

1992 pallet

1994 bulk
1994 bulk

1996 fishing
1999 tanker
2007 tanker
1977 LPG
1991 reefer
1991 reefer
1991 reefer
1992 reefer

1988 tug
2006 bulk
2007 bulk
1979 seismic

2007 supply
2007 supply
1990 bulk
1990 bulk
1990 bulk
1981 bulk
1981 bulk
1999 bulk
1996 tanker
1997 bulk
1997 bulk

1978 dry cargo

1983 seismic

1992 supply

type

3,500 supply Temba SY 08
3,500 supply Temba SY 08
3,500 supply Temba SY 08
3,500 supply Temba SY 08
3,500 supply Temba SY 08
3,500 supply Temba SY 08
3,200c LPG Taizhou Wuzhou lq08

verft

NCL, Miami USD105m
Eurotankers Inc, Greece USD 16m
Reederei Hesse, Leer EUR 3.9m

Sandfrakt, Ølen/Haugesund USD 15.3m
Island Offshore, Ulsteinvik NOK 153.5m

Olympic Sh, Fosnavåg USD 13m
Odfjell Americas, Bergen USD 8.5m
Odljell Americas, Bergen USD 8.5m
O H Meling, Stavanger
Island Offshore, Ulsteinvik NOK 325m
A Valsamis, Greece USD 23.0m
Allocean, London USD 35m
Allocean, London en bloc

North Sea Sh, Bergen
Fjordbulk, Bodø
Naftiki Etairia, Greece EUR 1.26m

Ocean Transit, Jap USD 36.33m
Atløyfrakt, Florø NOK 19.7m

Arklow Netherlands, Rtd
Arklow Netherlands, Rtd

Atlantic Dawn Ltd, Killybegs
J O Odfjell, Bergen USD 8.0m
Turkish
Benelux Overseas, Piraeus USD 5.5m

Color Group, Oslo USD 31m
Color Group, Oslo en bloc
Color Group, Oslo en bloc
Color Group, Oslo en bloc
Østensjø, Haugesund NOK 25.5m
Geden Lines, Turkey USD 34.1m
Geden Lines, Turkey USD 34.1m
GulfMark, Aberdeen USD 20m

Deep Sea Supply, Arendal
Deep Sea Supply, Arendal
Spar Shipping, Bergen USD 19m
Spar Shipping, Bergen USD 19m
Spar Shipping, Bergen USD 19m
Pankar Maritime, Greece USD 11.25m
Pankar Maritime, Greece USD 11.25m
St Vincent Sh, Manila USD 30m
de Poli, Milano

Alcyon Sh, Greece USD 28.4m
Golden Ocean, Oslo USD 28.4m

Opielok Reederei, Hamburg EUR 1.152m

Techmarine, UK

Havila Supply, Fosnavåg

lev

USD 17.9m

pris, type

VS470 mpsv
VS470 mpsv
VS470 mpsv
VS470 mpsv
VS470 mpsv
VS470 mpsv + 2 opsjoner
USD 8.5m

Fred Olsen & Co, Oslo
BW Offshore, Oslo

Wilson, Bergen
Danish, TC back

S Ugelstad, Oslo
Oceanlink, UK

Krisax/Seaflex, Sakskøbing
Krisax/Seaflex, Sakskøbing
Siem Offshore, Krs S
Boa Offshore, Trondheim

Global Skips, 5 yrs bb back
Lorentzen Skibs KS, Oslo
Lorentzen Skibs KS, Oslo
Solstad Offsh, Skudeneshavn

Ferguson Sh, UK
Tello Sjøtransport, Krs
Jo Tankers, Bergen
Kanneles, Brønnøysund

Misje Bulk, Bergen Imi
Misje Bulk, Bergen Kaami
Tor Østervold, Austevoll for conv
undisclosed

J L Mowinckel, Bergen
BW Offshore, Oslo for conv
Star Reefers, Oslo/London
Star Reefers, Oslo/London
Star Reefers, Oslo/London
Star Reefers, Oslo/London

Eide Marine, Høylandsbygd
Seven Seas Carriers, Bergen
Seven Seas Carriers, Bergen
Seabird, Oslo

Scan Geophysical, Oslo
Scan Geophysical, Oslo
Italian
Italian
Italian

Atlantica, Oslo bb Cosmos
Atlantica, Oslo bb Cosmos
Golden Ocean, Oslo

Odfjell, Bergen
Golden Ocean, Oslo

undiscl, 10 yrs back
Seaworks, Harstad

Arrow Seismic, Bergen
Boa Offshore, Trondheim



August

ABG Narayana 46,650
Trans Botnia 8,843

Jo Ebony 12,100

Alicia 73,901

Jacob Kosan 1,622c

Nordanger 75,111c

Baltic Trader 6,900
Trans Sund 4,700
Trans Vik 4,700
Trans Marmara 5,800
Ocean Quest 35,000
Ocean Spirit 35,000
Ocean Dignity 35,000
Tolosa 5,492

Heidberg 2,800

Aukra resale 3,500
Freja 2,200
Frigg 2,580
Fjord Norway 31,356*
Formosagas Bright 84,350c
Formosagas Apollo 84,350c
Pacific Viking 36,800c
Polar Viking 36,800c
Astro Canopus 159,899
Front Tobago 259,000
Polar Belgica 10,500c

Flinterhaven 6,075
Flinterzee 6,075

Jurong resale
Jurong resale
DeHuiHai 74,500
DeHuaHai 74,500
Moleson 73,000

Forum Rarotonga 4,000
Fast Fortune 55,339

Glyfada Spirit 150,000
Linito 6,470
Hermann Sibum 3,750
Tor Flandria 20,786
Tor Scandia 20,786

Havyard-95 3,000
Chinese yard 60m
Sava Lake 3,080
Sava Ocean 3,080

Highland Patriot 2,800
Summer Sky 150,000
Calm Sea 150,000
Domenico levoli 13,800
SeaWaal 2,300
Fehn Carrier 2,300
Fehn Trader 2,300

Stephan J 4,635

Sichem Navigatör 6,714
Bourbon Charisma 2,700

Ocean Carrier 4,600

Knud Kosan 2,620c
Laurits Kosan 2,620c
Laura Kosan 1,760c
Linda Kosan 1,760c
Lotta Kosan 1,760c

Lydia Kosan 1,760c
Henrik Kosan 1,622c

Scottish Bard 35,367

September

1997 dry cargo
1997 dry cargo
2008 jack-up
2008 jack-up
2001 bulk
2001 bulk
1998 bulk

1982 mpp
1983 tanker
2003 tanker
2000 bulk

1998 dry cargo
1981 roro
1981 roro

2008 supply
2006 supply
1990 bulk
1993 bulk

1982 supply
2002 tanker
2003 tanker
1996 tanker

1985 dry cargo
1984 dry cargo
1988 dry cargo

1995 container
1997 bulk
1999 roro
1984 tanker

1999 supply
1986 tanker

1996 supply
2005 bulk
1982 LPG
1983 LPG
1992 LPG
1992 LPG
1992 LPG
1993 LPG
1984 LPG
1985 LPG
1992 LPG
1990 tanker
1980 tanker
1991 tanker
1991 tanker
2003 tanker
2000 tanker
2005 tanker
2006 tanker
1978 roro

1985 dry cargo

2006 supply
1974 tanker
1982 tanker

1986 ferry
2001 LPG
2001 LPG
2004 LPG
2005 LPG
1998 tanker
1993 tanker
1992 LPG

Flinter Group, Groningen EUR 8.5 m Byrs
Flinter Group, Groningen EUR 8.5 m bb
Petrojack, Bergen USD 210m
Petrojack, Bergen USD 210m
Cosco, Shanghai USD 67m
Cosco, Shanghai en bloc
Suisse-Atlantique USD 33m
German

China Sh Intl, Shanghai USD 6.5m
Dynacom, Greece USD 80.9m
Bergen Shipping, Bergen NOK 45,2m
Bernd Sibum, Haren Ems EUR 4.05m
Scandinavian Roro, Oslo
Scandinavian Roro, Oslo

J Hagenæs, Ålesund NOK 252.5m
undisclosed

Kopervik Sh, Kopervik NOK 44m
Kopervik Sh, Kopervik en bloc
GulfMark, Aberdeen USD 20m

Dynacom, Piraeus USD 165m
Dynacom, Piraeus en bloc
Marnavi, Italy 6 yrs bb back
Fehn Bereederung, Leer
Fehn Bereederung, Leer
Fehn Bereederung, Leer

Jungerhans, Haren Ems EUR 6.85 m
ABG Shipping, Mumbai USD 25.25m
Seatrans, Bergen EUR 25.5m
Camillo Eitzen & Co, Oslo USD 2.5 m

Bourbon Offshore, Fosnavåg USD 44.4m
JO Tankers, Bergen USD 8.75 m bb
Rovde Offshore, Ålesund NOK 183m

Peter Döhle, Hamburg USD 42m
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Lauritzen Kosan, Cph
Westfal-Larsen, Bergen USD 60m
Lorentzen Rederi, Oslo USD 15,0m

T Alendal, Haugesund USD 1.5m
Seatrans, Bergen EUR 9.7m
Seatrans, Bergen EUR 9.7m
Seatrans, Bergen EUR 12.7m
Roxana Sh, Greece USD 130.75m
Roxana Sh, Greece en bloc

Roxana Sh, Greece 10 yrs bb back
Goliat Shipping, Oslo USD 5m
Vega-Reederei, Hamburg

Siem Offshore, Krs S NOK 193m

Nesskip (Wilson), Iceland NOK 8m
Nesskip (Wilson), Iceland NOK 12m
Nordsjøferger, Bergen EUR 45m
Fosmosa Plastics, Taipeh USD 42.5m
Fosmosa Plastics, Taipeh USD 42.5m
BW Gas, Oslo 49 / share
BW Gas, Oslo 49 % share

Kristen Navigation, Greece USD 76.5m
Frontline, Oslo USD 45.75n

Tachibanaye, Japan purch opt

EUR 45m

49 % share

USD 45.75m

Bergen Banking Shipping KS
Bergen Banking Shipping KS
A P Møller Maersk, Cph
A P Møller Maersk, Cph
Arne Blystad, Oslo
Arne Blystad, Oslo
Arne Blystad, Oslo
Get2Sea AS, Fredericia

Norwegians
Nordic American, Sandefjord
Wilson, Bergen
Wilson, Bergen
Italy
Italy
Deep Sea Supply, Arendal
Opstad Frakt, Molde
Latvia
Latvia

SeaBird Exploration, Oslo
Nordic American, Sandefjord
Nordic American, Sandefjord
Bergshav KS, Grimstad

Vaagebulk, Bergen
Vaagebulk Bergen
Vaagebulk Bergen

Euro Cont Line, Bergen
Arne Blystad, Oslo
Cie Mobihannaise, France
undisclosed

Deep Sea Supply, Arendal
Krisax/Seaflex, Sakskøbing
Siem Offshore, Krs S

Arne Blystad, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
Greek
Greek

breaking India
KS Platou Finans bb back
KS Platou Finans bb back
KS Platou Finans bb back

Union Marine/Bergshav
Union Marine/Bergshav
Union Marine/Bergshav
Greek

Lighthouse Sh, Flekkefjord

India
undiscl
undiscl

DFDS, Copenhagen
BW Gas, Oslo
BW Gas, Oslo
P Laeisz, Rostock
P Laeisz, Rostock
First Olsen Tankers, Oslo

Korean (single-hull)
C Eitzen & Co, Oslo



Polar Discovery
Polar Endurance

Eagle Carina
Eagle Centaurus
Eagle Corona
Eagle Auriga
Ophir
Front Beijing
Lady Hamilton
Euro Azzurra

Brage Atlantic
Brage Pacific
Bow Heron
Tsuneishi resale
Sølvbas
Ocean Flower
Ocean Star

* denotes gross tons
c denotes capacity in cubic meters

10,500c
10,500c
95.000
95.000
95.000
102.000
2,280
298,500
36,000
13,843
17,460
17,460
35,289
82,000
1,310*
1,274*
1,513*

1990 LPG
1990 LPG
1992 tanker
1992 tanker
1993 tanker

1993 tanker

1986 dry cargo
2006 tanker
1983 bulk
1997 tanker
1995 tanker
1997 tanker
1979 tanker
2006 bulk

1974 standby
1974 standby
1975 standby

Tachibanaye, Japan purch opt
Tachibanaye, Japan purch opt
MISC, Kuala Lumpur USD 42m bb
MISC, Kuala Lumpur USD 42m bb
MISC, Kuala Lumpur USD 42m bb
MISC, Kuala Lumpur USD 42m bb
Rasmus F Olsen, Bergen USD 1.4 m
Frontline, Oslo/Bermuda USD 142,5m

Seven Seas Carriers, Bergen USD 10m
Euroceanica, London USD 30m

Sigba, Bergen USD 75.5m
Sigba, Bergen en bloc
Odijell, Bergen USD 5m
Seastar, Greece USD 52m
Siem Rovde Sh, Rovde NOK 60m
Siem Rovde Sh, Rovde en bloc
Siem Rovde Sh, Rovde en bloc

C Eitzen 8c Co, Oslo
C Eitzen & Co, Oslo
KS Acta, Oslo
KS Acta, Oslo
KS Acta, Oslo
KS Acta, Oslo

Hav Shipping, Bergen
Taiwan Marine Transport
Canadian

Odljell/K G Jebsen, Bergen
Odijell, Bergen
Odfjell, Bergen
Norwegians
Arne Blystad, Oslo
Sartor Shipping, Bergen
Sartor Shipping, Bergen
Sartor Shipping, Bergen



M/S TRÆNEN LEZR

M/S VILLA JXNW

M/S VESTFJORD LNHD

M/S GRINNA LJAB

M/S ONA LNQG

M/S HEKKINGEN JWUN

M/S BLÅNA LKIJ

M/S ISLAND PIONEER LNJK

M/S OLYMPIC COMMANDER LISU

M/S STADI TUG JWLT

M/S SELINA LIXP

M/SSTADTASSISTER JWOE

M/S NORDKAPP JWPE

M/S NYFJELL JWPR

M/S HELENE H JWNV

M/S BORGENFJORD JWPX

M/E LOTE LNVD

M/S TELLO JWQN

M/S NORDNORGE JWPC

M/S ODIN VIKING JWMT

M/S BELLE HELENE LMIN

M/S VIRGOLA LNTE

M/S DREAMCATCHER OF OSLO LIFJ

M/S STRIL ODIN LNLZ

M/S BJORØY LNOJ

M/S RYGERKONGEN LNPR

03.04. 187 brt.

03.04. 526 brt.

03.04. 267 brt.

03.04. 283 brt.

03.04. 351 brt.

03.04. 157 brt.

03.04. 105 brt.

06.04. 5233 brt.

06.04. 3997 brt.

07.04. 277 brt.

11.04. 44 brt.

11.04. 178 brt.

25.04. 11386 brt.

26.04. 1155 brt.

27.04. 1926 brt.

28.04. 1682 brt.

28.04. 3046 brt.

28.04. 1739 brt.

28.04. 11384 brt.

04.05. 2725 brt.

08.05. 21 brt.

08.05. 24 brt.

09.05. 27 brt.

11.05. 3357 brt.

15.05. 302 brt.

19.05. 143 brt.

1PS

Norsk ordinært register 2006

Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. TRÆNEN (B.1977)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. VILLA (B.1975)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. VESTFJORD (B.1984)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. GRINNA (B.1980)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. ONA (B.1985)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. HEKKINGEN (B.1974)
Kystverket Rederi, Ålesund
ex norsk ikke reg. BLÅNA (B.1973)
Island Offshore XIKS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (272) Maritim Ltd., Gdansk (skrog)
Olympic Nor AS (Olympic Shipping AS), Fosnavåg
Brattvaag Skipsverft AS, Brattvåg (106)
Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Måløy
ex Sankt Vincent og Grenadine reg. MONTADO (B.1977)
Terje Olof Tranberg, Stavanger
Fairline Boats PlC., Oundle (20)
Stadt Sjøtransport AS, Svelgen/Måløy
ex Sankt Vincent og Grenadine reg.PUNTA TAMBO (B.1973)
Hurtigruten Group ASA, Narvik
ex NIS reg. NORDKAPP (B.1996)
Sveholmen Shipping AS, Åkrehamn
ex svensk reg. NORDWEST (B.1977)
Bulkship Harstad AS (Geir Hokland), Harstad
ex Antigua og Barbuda reg. HELENE H (B.1978)
Stornes Skip AS, Inderøy/Trondheim
ex Nederland reg. LEONIE (B.1996)
Fjordl Fylkesbaatane AS, Florø/Måløy
Fiskarstrand Verft AS, Fiskarstrand (52) PC Western Shipbuilding Yard, (FV-52) (skrog)
Tello Sjøtransport AS (Maritime Management AS, Leikanger), Kristiansund
ex Hellas reg. ZAFEIRI ex norsk reg. TELLO (B.1974)
Hurtigruten Group ASA, Narvik
ex NIS reg. NORDNORGE (B.1997)
Partrederiet Odin Viking DA (Rolf Svein Skaarberg, Oslo, ISM.ansv.: Viking Supply Ship
AS), Kristiansand
ex Itali reg. A.H.SAN FRUTTOSO (B.2003)
Executive Cruising Gustav Henriksen (Gustav Henriksen), Oslo
Seafinn Yachts Oy, Piispanristi (535/1) (B.2002)
Vektertjenesten Even Nygård (Even Nygård), Ålesund
ex Italia reg. VIRGOLA (B.1995).
Per Braathen og Odd Ståle Sperre Ness, Oslo
ex britisk reg. DREAMCATCHER OF POOLE (B.2002)
Stril Power AS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger
Aker Langsten, Tomreljord (208) S.C. Aker Tulcea S.A., Tulcea (Hull 208) (skrog)
Osvald Hebnes, Hebnes/Haugesund
ex Belize reg. BJORØY (B.1970) (ex norsk BJORØY slettet des.2000)
Rødne Trafikk AS, Sjernarøy/Stavanger
Brødrene AA AS, Hyen (243)

eie



M/S BANAK

M/S MY TOY -HER WORRIES

M/S GLOBAL EXPRESS V
31.05. 39 brt.

M/S LIGRUNN

M/S REM COMMANDER
02.06. 4560 brt.

M/S ELEGANCE

M/S SOLVÅR VIKING
02.06. 1584 brt.

M/S LET'S FLY
09.06. 14 brt.

M/S MONTANUS
12.06. 40 brt.

M/S PEGASUS IV
13.06. 71 brt.

M/S CETACEA
13.06. 143 brt.

M/S TRANS DANIA
14.06. 5167 brt.

M/S OCEAN SPIRIT
15.06. 2169 brt.

M/S SKAREGGI

M/S NORNEWS LEADER
16.06. 5339 brt.

Flytende HELIKURS

M/S FJORD AALESUND
22.06. 111 brt.

M/S FAR SWORD
22.06. 3068 brt.

M/S LADY SARAH
22.06. 36 brt.

M/S TONE
22.06. 33 brt.

M/S ATHENE
26.06. 49 brt.

M/S PROBUS
27.06. 131 brt.

M/S CARUS
27.06. 131 brt.

M/S ISLAND

M/S BOURBON ORCA
29.06. 4311 brt.

M/S PASSION

M/S SILVER OCEAN
03.04. 3817 brt.

M/T ARCTIC LADY

22.05. 731 brt.

23.05. 37 brt.

31.05. 1050 brt.

02.06. 37 brt.

15.06. 1598 brt.

20.06. 561 brt.

28.06. 30 brt.

29.06. 30 brt.

11.04. 121597 brt.

LNND

LNRV

LNTG

LACT

JWQT - Trond Langlie Røine, Tranby/Bergen

LNPW

LAFL

LLFT - Plan Bo AS, Klavestadhaugen/Sarpsborg
- ex ? (B.1988)

JWPH - Husbyggerens Innkjøpskontor AS, Strau

LAFF - Pegaship AS, Øvre Ervik/Bergen

LNWS

LADG

JWOO

LADE

JWRB - Skaregg AS, Ålesund (M-47-G)

LK9253

LNYQ

LNOY

JWOF

JWRD

JWOZ

LM9050

LNYM

LNUZ

JWRC

LM9049

LAHP6 - Silver Ocean AS (ISM-ansv.: Fjord Shipping AS, Måløy), Bergen
- ex Kypros reg. SILVER OCEAN (B.1997)

LAGF6 - Barents Leasing Limited c/o Bank of Scotland Asset Finance Ltd. (repr.: Leif Høegh tk
Co. Shipping AS, Oslo, drift: Høegh Fleet Services AS, Oslo), London/Hammerfest

- Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nagasaki (2185)

Norsk internasjonalt skipsregister 2006

Bukser og Berging AS, Oslo
Moen Slip AS, Kolvereid (59)
Thor Nilsen, Drammen
Princess Yachts Ltd., Plymouth (V58145) (B.2005)
Geirfinn Førde, Bjordal/Bergen
ex engelsk reg. ISLAND BIRD (B.1996)
Libas AS, Straume/Bergen (H-333-F)
ex dansk reg. GEYSIR (B.1979)
Rem Offshoe AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
Kleven Verft AS, Ulsteinvik (311)

Princess Yachts Inc. Plc., Plymouth, Devon (V58131)
P/R Solvår (Ivar Martin Alvsvåg), Bremnes (H-197-B)
ex Irland reg. ANTARCTIC (B.1997)

Husbyggerens Innkjøpskontor AS, Straume/Bergen
Princess Yachts Ltd., Plymouth (P57080)

Fairline Boats Plc., Oundle (GB-FLN10844C506)
AS Jacobsen & Sønner, Tromsdalen/Tromsø
Brødren Aa AS, Hyen (245)
KS Dania Trans (Seatrans AS), Paradis/Bergen
ex NIS reg. TRANS DANIA (B.1989)
Ocean Mainport Offshore Limited (Sartor Shipping AS, Steinsland), Cork/Bergen
ex NIS reg. OCEAN SPIRIT (B.1983)

ex Grønland reg. SEMERSUUT (B.1996)
Nofo Skip AS (Seatrans AS), Paradis/Bergen
ex NIS reg. NORNEWS LEADER (B.1990)
Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution,Kristiansand
Birkedalsveien Industribygg, Kristiansand (1)
62 Nord Cruises AS, Ålesund
Måløy Verft AS, Deknepollen (12)
Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
Brevik Construction AS, Brevik (42) Aker Braila S.A., Braila (skrog)
Saxi Lift Norge AS, Drammen
Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (P54013)
Gunulf Bergheim, Oslo
Princess Yachts Int. Plc., Plymouth (P53020)
Nor Marine AS, Nordfjordeid/Bergen
Pershing S.P.A., Mondolfo (PU) (24)
Sjøentreprenøren AS, Bergen
ex norsk ikke reg. Før (B.1969)
Sjøentreprenøren AS, Bergen
ex norsk ikke reg. Før (B.1975)
Heidal Maskininvest AS, Lillesand
ex Island reg. (B.1969)
Bourbon Offshore I KS (Bourbon Offshore Norway AS), Fosnavåg
Ulstein Verft AS, Ulsteinvik (273) Maritim Ltd., Gdansk (skrog)
Vidar Anton Lauritzen, Drammen
Sunseeker International Ltd., Poole Dorset (6390653)



M/S SKANDIFALCON LMLB3 - DOF Rederi AS (DOF Management AS), Storebø/Bergen

M/T BRØVIG OCEAN LAIA6 - Brøvig Chemical Tanker IV KS (Brøvigs Rederi AS), Oslo/Farsund

M/S FJORD PEARL LAIM6 - Stoneship Invest AS (ISM-ansv.: Continental Ship Management AS, Karmsund),

M/T ROVIKEN LAHH6 - Viken Cruide AS (Viken Ship Management AS), Øvre Ervik/Bergen

M/S MORNING CONCERT LAHQ6 - Wilhelmsen Lines Car Carriers Ltd. (repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker, drift:

M/T WILLIFT FALCON LAIP6 - Awillift II AS (Wilhelmsen Marine Services AS),Oslo

M/T JO KIRI LAHS6 - Zippora Pte. Ltd. (Jo Tankers AS), Singapore/Bergen

M/T DIFKO LISBETH LAIL6 - Nordic Tankers A/S c/o Difko Administration A/S (repr.: Montan Agencies AS, Oslo, drift:

M/S SKANDI TEXEL LAGP6 - DOL Rederi AS (DOL Management AS), Storebø/Bergen

M/S FAR SWORD LNOY3 - Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund

M/T VAAGEN LAIQ6 - Aker Aukra AS, Aukra/Bergen

M/S TOPEKA LAHR6 - Asset Finance December (R) Ltd. (repr.: Wilhelmsen Lines AS, Lysaker, drift: Wallenius

M/S COSCO LIANYUNGANG LAJG6 - TDS Contanerships 111 AS c/o Ness, Risan & Partners AS (ISM-ansv.; Jahre-

April 2006:
M/S AQUAFISK SENIOR (JWUO) (166/228/1958/68/97) ex HAL
LARØY - 88 ex GAMEL - 66 - fra Remøyværing AS, Leinøy/Bergen
til Hydroteck AS, Kristiansund/Bergen.
M/S BØRINGEN (LNNZ) (68/-/1948) - fra Kjell Jakobsen, Røyksund/
Haugesund til Odd Steinar Risnes og Kjell Lie, Hauge-sund.
M/S CANASTA (LJRQ) (296/1.066/1964) ex BURRO - 84 - fra Finn
Olsen Bodø til Finn Olsen Rederi AS, Bodø.
M/S CANLILL (JWTI) (698/830/1966) ex COURIER - 85 ex BETA
NORD - 81 ex TRURO - 75 - samme som CANASTA.
M/S DOLSTIND (LMYE) (28/-/1909) ex DOLSTEIN - 48 - fra Rasmus
Kjell Vorren, Sandshamn/Ålesund til Fartøyteknikk Jon Åge Smenes
(John Åge Smenes), Bergen/Ålesund.
M/S FALKUNGEN (LFYC) (149/145/1972/00/02) ex LA REINA - 02
ex SULAFJELL - 00 - fra Gunder Falck, Kråkerøy til Småviken AS,
Borgheim, omdøpt til DRONNING BLANCA og hjemsted endret fra
Fredrikstad til Tønsberg.
M/S FREDRIKSHALD (LGTN) (138/169/1893/1990) ex MÄLARÖ
- 93 ex HAVDER - 90 ex HOLDING - 79 ex ZAR - 77 ex HOLDING
- 76 ex HØVDING - 1897 - fra MS Turisten Tore Nybro Hansen 8r
Co. DA (Tore Nybro Hansen), Halden til Frode Teigen c/o Thoresen
Holding, Halden, omdøpt til HØVDING.
M/S HAABULL (LHSL) (253/-/1978) - fra Neptun Rederi AS, Oslo/
Stavanger til Bukser og Berging AS, Oslo/Stavanger.
M/S HARTO JUNIOR (LDQE) (52/-/1969/78/89/00) ex VIBEKE
HELENE - 03 ex FÅRØYBUEN I - 98 ex FÅRØYBUEN - 97 - Brødr,
Aandahl AS, Averøy/Molde, slettet i merkeregisteret.
M/S HAVLINER (LHBU) (241/-/1978/88) - fra Ryggefjord Fiskebåt-

25.04. 8450 brt. - ex Marshall Isl. Reg. SONGA ONYX (B.2006)

21.04. 2637 brt. - ex NOR reg. SKANDI FALCON (B.1990)

25.04. 4297 brt. - ex Bahamas reg. LJORD PEARL (B.1979)

27.04. 82647 brt. - Samsung Heavy Industries Co. Ltd., Kyungnam (1557)

27.04. 57415 brt. - Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Ulsan (1694)

02.05. 51807 brt. -ex Hellas reg. NILOS (B.1980)

11.05. 11769 brt. - ex Panama reg. JO KIRI (B.2003)

11.05. 41503 brt. -ex Singapore reg. DIPKO LISBETH (B.2006)

21.06. 2447 brt. - Litjar mek. Verksted AS, Litjar (20)

22.06. 3068 brt. - ex NOR reg. LAR SWORD (B.2006)

28.06. 11360 brt. - SC Aker Tulcea S.A., Tulcea (211)

29.06. 61321 brt. - Mitsubishi Heavy Ind. Co., Tokyo (2213)

30.06. 38982 brt. -ex Bahamas reg. HYUNDAI FRONTIER (B.1986)

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

Fredrikstad

Barber Ship Management AS, Lysaker), Southampton/Tønsberg

Thome Ship Management Norway AS, Larvik), Holsterbro/Oslo

Wilhelmsen Logistics AS, Lysaker), London/Tønsberg

Wallem AS, Sandefjord), Oslo/Sandefjord

rederi AS, Havøysund/Harstad til Norsk Skipsbrukt Tom Martin
Sjuve, Kristiansand/ Harstad og slettet i merkeregisteret.
M/S ISLAND SCOUT (LMWM) (2.151/3.184/2005) - fra Island Off
shore VIII KS, Ulsteinvik/Ålesund til Ugelstad Supply II KS (ISM
ansv.: Island Offshore Management AS, Ulsteinvik), Oslo/Ålesund.
M/S JUPITER (LHIV) (20.581/2.857/1975/88/95) ex COLOR VIKING
- 98 ex KING OF SCANDINAVIA - 94 ex DANA GLORIA - 89 ex
SVEA CORONA - 85 ex DANA GLORIA - 94 ex WELLAMO - 81 - MS
Jupiter DA c/o Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (Ny ISM.ansv:
Hurtigruten Group ASA, Narvik), Tromsø.
M/F JØA (LFLC) (96/-/1966) ex FJORD-KOS - 02 ex RØAR - 01 ex JØA
- 00 - fra Maritim Partner AS, Kaupanger til Fjordcruise Narvik AS,
Ankenesstrand og hjemsted endret fra Namsos til Narvik.
M/S KEISER WILHELM (LLEB) (54/-/2000) ex VILHELM KRAG - 03
- fra Cruise Service AS, Ålesund til 62 Nord Cruises AS, Ålesund.
M/S LOFOTTRÅL I (JWQR) (541/-/1974) - fra Lofoten Trålerrederi AS,
Stamsund/Svolvær til Nordland Havfiske AS, Stamsund/Svolvær.
M/S NORDIC QUEEN (LNFF) (99/-/2005) - fra Cruise Service AS,
Ålesund til 62 Nord Cruises AS, Ålesund.
M/S REINEBUEN II (LAHG) (84/-/1960) ex REINEBUEN - 03 - fra
Reinebuen AS, Sørvågen/Svolvær til Reinebuen=s Venner, Haus/
Svolvær og slettet i merkeregisteret.
M/S ROBRIS (LJXX) (674/500/1999 ex CHRIS ERLING - 04 - Rohav

AS, Harøy/ Ålesund, ommålt til 458 brt.
M/S TANSØY (JXGP) (147/-/1959) - Northland Cruise AS, Skibotn.
Hjemsted endret fra Florø til Tromsø. I juni omdøpt til LYNGEN
FJORD.
M/S TROMSYACHT (LLUJ) (45/-/2002) - fra SG Finans AS, Lysaker/



Tromsø til HMS Spesialprosjekt AS c/o May Bakkefjell, Strusshamn/
Tromsø.
M/S UTSIRA I (LHLW) (592/417/1978/94) ex UTSIRA - 04 ex FOLLA
- 94 - fra Utsira kommune, Utsira/Haugesund til Anker Shipping
AS, Sandnes/Haugesund.
M/S VEIDNES II (LJDW) (291/-/1962/83/98) ex VEIDNES - 02 ex
VESTURTUGVA - 98 ex KELDAN - 91 ex SUNDABUGVIN - 81 - fra
Veidnes AS, Dønna til Midt Norsk Havbruk AS, Rørvik, omdøpt til
SVENNINGEN og hjerasted endret fra Sandnessjøen til Rørvik.
M/S VIKING SAGA (LKRU) (111/-/1942/85) ex RINGNES - 04 ex
VILDÄNDEN - 90 ex SNAPP - 86 ex TOMMA - 63 - fra Viking
Cruise Sognefjord AS, Vik i Sogn til Båtopplevelse AS, Fagerstrand
og hjemsted endret fra Skien til Oslo.
M/S WINDBRIS (LJUA) (40/-/1981) - fra Charter Båten Horten AS,
Tolvsrød/ Bergen til Bolærnebåten AS, Tønsberg/Bergen.
M/S ØYSTESE (LHFG) (49/-/1969) ex LOENFJORD - 85 ex GEIRANG
ERFJORD - 81 - fra Lars Lægreid, Øystese/Bergen til Johan Brigtsen,
Dimmelsvik/Bergen, omdøpt til FJORDTUR.

M/S CASSANDRA (JWMV) (49/-/1969) ex NORPOL AKTIV - 02 ex
SHEEBA - 89 ex ANNELIE - 86 - fra Robert Opsahl-Engen, Oslo til
Robert Opsahl-Engen, Oslo og Tone Jørgensen, Oslo, omdøpt til
GENEVIEVE.

M/F FOLKESTAD (LNUJ) (1.910/-/2006) - fra Nor-Ferjer Volda AS
(HSD Sjø AS), Bergen/Ålesund til Nor-Ferjer AS (HSD Sjø AS),
Bergen/Ålesund.
M/S JØVRA (LNZR) (49/49/1968/87) ex NIDELVEN - 93 - fra Selbus
jøen Båtfart DA (Agnar Reinås), Selbustrand/Trondheim til Gudvang
Eiendom AS, Selbu/Trondheim.
M/S KNUT JUNIOR (LJWS) (45/-/1937) ex LIV II - 92- fra Audun
Insteljord, Storebø/Kristiansund til Odd Harald Turøy, Fitjar/Kris
tiansund.

M/S KODIAK (LHNM) (257/-/1995/97) - fra Rostein AS, Harøy/Molde
til Astafjord Slakteri AS, Gratangen/Molde.
M/S MILJE (LNSZ) (28/-/1976) ex FLYING DUTCHMAN - 05 - fra Roar
Haldorsen Strat, Oslo til Ole Frithjof Grude, Søreidgrend/Oslo.
M/S NOBLE WHITE (LMJA) (37/-/2003) - fra Nautron AS, Oslo til
Stian Berg, Stabekk/Oslo.
M/S ODD TORE (LLIH) (32/-/1963/67/91) - fra Peod AS, Mehamn/

Vardø til Odd Tores Venner, Mehamn/Vardø og slettet i merkereg
isteret.

M/S OSFJORD (LKEV) (238/371/1964) ex STEFFEN ANDRE - 05 ex
STØLVÅG - 99 ex SENTLA - 96 ex SALTNES - 88 ex LAUKVIK - 85 ex
NYVING - 81 ex CABAL - 75 - fra Pål Gunnar Stabben, Nordstrøno/
Trondheim til Ronny Stabben, Nordstørno/ Trondheim.
M/S SVERIGE (LMNH) (37/-/1942) ex DOLPHIN - 05 ex TRAUST/
SKV19 -70 ex tysk ?-45 - fra Tony Barman, Oslo til Henry Johan
Austgarden, Bergen/Oslo. I juni omdøpt til DOLPHIN.
M/S SYKLUS (LIQV) (716/500/1992/97) ex SØRCON - 97 ex EILEAN
DUBH E. - 95 ex SUN TRUCK - 94 - Partrederiet Atløyfrakt DA (Ove
Nikolai Vilnes, Førde), Atløy/Florø. Ommålt til 968 brt.
M/S VESTERLED (JXQJ) (228/-/1961/73/95/97) ex HORDAFISK - 02
ex LOPUS - 00 ex NORLI - 95 ex KRYSSGRUNN - 94 ex CORALL - 70
- fra Lopus As, Misje til Grøntvedt Shipping As, Kråkvåg, omdøpt til
SCANTANK og hjemsted endret fra Bergen til Trondheim.
M/S ØYLAKS (LJYR) (458/B/2000/06) - Bømlo Brønnbåtservice AS,
Bremnes/Haugesund, ommålt til 483 brt.

Juni 2006:
M/S ANDERS JUNIOR (LIBO) (172/190/1996) ex NORDTRANS
- 98 ex NY-ODDEGUTT - 97 - fra Frøy Sjøtransport AS, Hamarvik
til Salaks AS, Sjøvegan, omdøpt til LIFJELL og hjemsted endret fra
Trondheim til Harstad.
M/T ANNA KNUTSEN (JXIR) (69.303/123.819/1986) - fra Knutsen
Skytteltank AS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund til Knutsen
Bøyelaster VIII KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund.
M/S BARSUND (LIVH) (245/-/1979/87/93) ex RANGØY - 93 - fra
Barsund AS, Sommarøy til Finnmark Fylkeskommune Sentraladmin
istrasjonen, Vadsø, omdøpt til FINNMARKFISK, hjemsted endret
fra Tromsø til Hammerfest og slettet i merkeregisteret.
M/S BASEN (LMPC) (419/581/1966) ex MARIE FREM - 73 - fra
Brødrene Nilsen AS (Peder Jacob Nilsen), Torvastad/Haugesund til
Basen AS, Finnøy/Haugesund.
M/S BLEIKSVÆRING (LKRJ) (25/-/1954) ex SKOTTIND - 05 ex
UREDD - 72 - fra Mehamn Kystfiske AS v/Rolf Sørdahl, Mehamn/
Svolvær til Øksnes Kystkultur Historie, Myre/Svolvær.
M/S KING PRAWN (LMEM) (398/-/1967) ex BOLTHOLM - 03 ex
LYSHAUG - 00 - fra Norwegian Trawlers AS, Narvik/ Ålesund til
Z-Marine Skips & Industriservice AS, Egersund/Ålesund.
M/S LEIF ARNE (LDYE) (61/-/1960) ex OSVALDSON - 88 ex ISAK
MALNES - 86 - fra Arctic Trål AS c/o Finnmark Maritime Manage
ment AS, Båtsfjord/Vardø til Henrik-Selmer Berntzen Christensen,
Eydehavn/Vardø og slettet i merkeregisteret.
M/S LEONORA (JXDV) (199/-/1959) ex NORVAKT - 03 ex MÅRØY
- 80 - fra Vestfjord Cruise AS c/o Jan Folke Sandnes, Storjord i Tysf
jord/Sortland til Whale Whatch AS, Alvsvåg/Sortland.
M/S MAXIMUS (LIEZ) (32/-/1975) - Hvalersambandet AS, Skjærh
alden/ Fredrikstad, ommålt til 59 brt.
M/S MIRA (LFOW) (-/-/1938) ex HAVBLIK ex LOG - fra Roar Dahlbak,
Stavanger til Reidun Berland, Rosendal/Stavanger, deretter til Lena
Sørbotten og Bård Hungnes Bjordal, Fyllingsdalen/Stavanger.
M/S MOHAWK II (LFDN) (39/-/1904) - fra K.F.U.M.s Sjøkorps 1,
Oslo til Stiftelsen Skoleskipet S/Y Mohawk II c/o adv. Dag Erland
sen, Oslo.
M/S MOLINE (LMZP) (34/-/1998) ex AQUARIUS - 05 - fra Bjørn
Fredrik Torp, Blaker/Fredrikstad til Mikal Leigland, Strandvik/
Fredrikstad.
M/S NORTHERN GENESIS (LLQD) (1.899/3.060/1983) ex MAGNUS
VIKING - 97 ex NORTHERN CLIPPER - 89 - fra Trico Shipping As,
Fosnavåg/Ålesund til Eastern Marine Services (Hong Kong) Ltd.
(Trico Supply AS, Fosnavåg), Hong Kong/Ålesund.
M/S NORTUN AE 87 (LKRX) (98/-/1905) ex NORTUN - 03 ex TURØ
- 54 ex FÆNØ - 45 ex WILLEMINA - 34 ex DE NOORD - 23 ex
BRANDENBURG - 15 - Tom Ueland Bratås, Hundvåg, hjemsted
endret fra Kopervik til Stavanger.
M/S OCEAN MAINPORT (LAWD) (2.518/3.297/1976/78) ex OL-

Følgende skip tilhørende Troms Fylkes Dampskibselskap ASA,
Tromsø, med hjemsted Tromsø er overført til Hurtigruten Group
ASA, Narvik:
M/F DYRØY (LJDO) (415/-/1964/85) ex KONG ØYSTEIN - 85

ex HITRAFERJA - 77
M/S FJORDDRONNINGEN (LMZW) (787/B/2005
M/S FJORDDRONNINGEN II (LHOO) (571/-/1995)

ex FJORDDRONNINGEN - 04
M/S FJORDKONGEN (LNES) (787/-/2004)
M/S FJORDPRINSESSEN (LJVE) (340/20/1999)
M/F FLØYTIND (LJHF) (236/91/1980)
M/F GODFJORD (JXMW) (638/137/1987)
M/F GULLESFJORD (FNFY) (537/229/1984)
M/F HELGØY (FNOJ) (874/-/1978)
M/F HÅLOGALAND (LLVZ) (2.055/511/2002)
M/F KARLSØY (JXTM) (659/150/1975) ex RYFYLKE - 86
M/F KVALØY (FFVQ) (180/232/1977)
M/F KVEØY (FKQQ) (322/-/1982)
M/S KVÆNANGEN (LNNM) (144/-/2005)
M/F MALANGEN (LLKU) (2.878/385/2001)
M/F MELSHORN (LFAG) (2.299/1.875/1999)
M/F REINØY (LAPF) (828/675/1989)
M/F SALANGEN (FGXC) (652/-/1972) ex GOALSEVARRE - 04
M/F VARDEHORN (FLAE) (2.299/1.857/1999)
M/F VENGSØY (LHIK) (293/-/1978)
M/S VÅGSFJORD (LJQB) (177/20/1999)

Mai 2006:



M/S RINGASUND (LCZF) (176/-/1968) ex SJØFAREREN - 04 - fra
Austevoll Supply Shipping AS, Storebø/Bergen til Austevoll Supply
AS, Bekkjarvik/Bergen.
M/S RONJAFISK (LHOB) (296/-/1996) - fra Welboat Service AS,
Ålesund til Sølvtrans AS, Ålesund.
M/S ROY KRISTIAN (LJPL) (434/-/1998) - fra Frøyfisk AS, Kverva/
Trondheim til Færøy AS, Herøy/Trondheim.

M/S SEA MISTRESS (LMUI) (40/-/2004) - fra Trond Langlie Røine,
Tranby til Bjørn Andre Lerøen, Morvik. Deretter ble hjemsted endret
fra Drammen til Bergen.
M/S SKIVIK (JWRM) (156/-/1957) ex SJØVEG - 89 ex DØNNA - 81
- fra Terje Fluseby AS, Avaldsnes/Kopervik til Wm Eiendom AS,
Kopervik.
M/S SKJÆRHALDEN (LNIH) (86/-/1948) - fra Morten Vister,
Greåker/Fredrikstad til Creme Fraiche Tours AS, Fredrikstad.
M/S SKREDDAREN (LCXC) (27/-/1951) ex PELLE PAN - 97 ex
TOURIST - 82 ex BÅTSERVICE III - 79 - fra Veteran Fjordcruise AS,
Stavanger til Skreddaren AS, Stavanger.
M/S TELSTAR (LLHN) (98/-/1939/77) ex MAMMUT - 03 ex SPITZ
BERGEN - 63 ex OS II - 40 ex SPITZBERGEN - 39 - fra Nordenfjeld
ske Kran & Slep AS, Mosvik/ Ålesund til Peder KristoITer Alfsen,
Beirstad/Ålesund.

M/S VIVAX (LAMU) (429/400/1988) - fra Bugsertjeneste II AS,
Haugesund til Eide Marine Services AS, Hauglandsbygd/Haugesund,
omdøpt til EIDE MASTER.

NOR - Slettet (utgått av registeret)
April 2006:
M/S BJØRGVIN SENIOR (JXCK) (846/300/1986) ex DROTHOLM 92
- Båragutt AS, Hol i Tjeldsund/Tromsø (N-12-TS) - solgt til Latvia
M/S BØMLOTRÅL (LMPP) (248/-/1967/76/85/89/95) ex KARMØY
GUTT - 01 ex TRYGVASON - 98 ex VIKØYSUND - 85 ex ROY-ARVE
- 82 ex HUSTABUEN - 78 ex NILS HARALDSON - 74 - Bømlotrål
AS (Erlend Lønning), Bømlo/Haugesund - slettet 24.04.2006 som
opphugget.
M/S DUEN (LCIA) (22/-/1934) - Arvid Bård Johansen, Alta/Ham
merfest (F-380-A) - slettet 12.04.2006.
M/S EURO FJORD (LEDK) (519/599/1962) ex TROLLTIND - 04 ex
TANJA - 81 ex BJERKØSUND - 74 ex GAMET - 72 ex SIMLA - 70 ex
HIPPO - 68 - Euro Ship AS, Tønsberg - solgt til Cookøyene, (først
overført til Euro Ship AS, Panama med signal HO4303?), til Marlon
Shipping Ltd., Roratonga, samme navn.
M/S ISLAND PIONEER (LNJK) (5.233/4.800/2006) - Island OITshore
XI AS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund - over
ført til Vanuatu
M/F LADY LINK (LLTP) (392/127/1967/00) ex LINDÅS - 00 - Chainco
International AS, Haugesund/Bergen - slettet 03.04.2006 som op
phugget.

YMPIC COMMANDER - 05 ex NORTHERN COMMANDER - 96 ex
TENDER COMMANDER - 82 - fra Ocean Mainport Offshore Limited
(Sartor Shipping AS, Steinsland), Cork/Bergen til Ocean Mainport
KS c/o Fearnley Finans AS (Sartor Shipping AS, Steinsland), Oslo/
Bergen.
M/S OLE MARIUS (LKKP) (155/244/1967/71/88/89) ex JUNGMANN
- 03 ex TOMMELISE - 91 ex OLE KNUT - 87 ex BROA - 74 - fra
Grøntvedt Shipping AS, Kråkvåg/ Trondheim til Remøyværing AS
c/o Hans Remøy, Leinøy/Trondheim. Omdøpt til REMØYBUEN.
M/S PLUTO (LNUC) (47/-/1948) - fra Steinsund Marine ANS, Hard
bakke/Bergen til Morten Haugstad, Sandnes/Bergen.
M/S POSSANTE (ELDS) (29/-/1991) - Jan Karstein Berg, Oslo, hjem
sted endret fra Moss til Oslo.
M/S PREIKESTOLEN (JWLE) (64/-/1974) ex KLIPPERFJORD - 00 ex
CLIPPERFJORD - 97 ex CLIPPER - 82 - fra Fjordtours Panorama AS,
Stavanger til Lofotcruise AS, Svolvær/Stavanger.

M/S RØVÆRFJORD (LLCJ) (106/-/2000) - Røværfjord AS, Røvær/
Haugesund, ommålt til 110 brt.

M/S NESNAGUBBEN (JXNG) (23/-1987) - Arne Harry Eggesvik,
Nesna/Sandnessjøen - solgt til Grønland
M/T SIDDISEN (LHMK) (341/419/1974) ex BORGTANK - 96 ex
SMEREK - 95 - Skipsaksjeselskapet Stavanger Bunkers AS, Stavanger
- solgt til Diane Holdings Ltd., Valetta, Malta, omdøpt til SACRO
CUOR I med signal 9HNF8.
M/S SKARSTEIN (LCGR) (311/-/1976/83/86/94/96) ex SJØMANN 02
- MS Leanja John Risgaard Christensen, Karmøy/Farsund (R-189-K)
- slettet 06.04.2006 som opphugget.
M/S VEGSUND (LKIE) (160/244/1946) ex LØVEN IV - 58 ex GAP.
PIERO BLESSI - 53 - Ragnar Vegsund, Tyssebotnen/Bergen - solgt
til USA
M/S VRANGSUND (LHUD) (262/228/1972) ex KENDAL - 95 ex KAU
LUNG - 79 - Trond A. Kittilsen Shipping AS, Stathelle/Brevik - solgt
til De forente arabiske emiratene, til Falcon Shipping FZG, omdøpt
til SEA FALCON av Belize, Sankt Vincent og Grenadinene flagg,
med signal J8B3460.

Mai 2006:
M/S ALEKSEY (LNSY) (599/-/1973) ex ANDENES - 98 ex ANDENES
FISK I - 96 - Myre Havfiske AS, Myre/Sortland (N-119-0) - slettet
02.05.2006 som opphugget.
M/S BØTRÅL I (LAIH) (610/319/1975/81) ex NORDAUSTLANDET
-01 ex TØNSNESII -00 ex TØNSNES -00 - Myre Havfiske AS, Myre/
Tromsø (N-127-0) - slettet 02.05.2006 som opphugget.
M/S FJORDBULKII (JXRH) (712/593/1971) ex FJORDBULK -06 ex
FJORD TRADER - 84 ex IRENE - 82 ex LUNDØY - 79 ex BRILAND - 73
- Fjordbulk Rederi AS (Fjordbulk AS), Bodø - solgt til Sank Vincent
og Grenadinene, reg. På Ferguson Transport (Spean Bridge) Ltd.,
omdøpt til HARVEST CAROLINE med engelsk flagg.
M/S SLURPEN (LIGR) (152/292/1971) ex BREVIA - 96 ex BREVIA
PORTLAND - 96 ex SUSHOLM - 91 ex MUSHOLM - 85 ex GILLELEJE
- 72 - Helge Haugetun, Rong/Narvik - solgt til Lithauen

Juni 2006:
M/S BOLGA (LGIM) (22/-/1952) - Skolpen AS, Leknes/Svolvær (N
133-W) - slettet 27.06.2006 som opphugget ved Drage Verft AS,
Rognan.
M/S FAR SWORD (LNOY) (3.068/2.350/2006) - Farstad Supply AS
(Farstad Shipping ASA), Ålesund - overført til NIS, samme navn
med signal LNOY3.
M/S GJENDEIV (LFBK) (25/-/1968) - Synnøv Oline Øvstedal, Vågå/
Haugesund - solgt til Sverige
M/S HILDE (LNTD) (688/B/1974) ex MATHILDE II ex BARBARA
N ex CAPE ROSEWAY - AS Ramone, Ålesund - slettet 23.06.2006
som opphugget.
M/S HUSØYSUND (LNGH) (47/-/1984) ex HAVFLORA - 05 ex
SØRØYTRÅL - 87 - Trænabanken AS, Træna/Sandnessjøen (N-5-TN)
- slettet 20.06.2006 som opphugget. (Ble solgt 2005 til Espen Ståle
Jørgensen, Selvær/Sandnessjøen og omdøpt igjen til HAVFLORA
(N-15-TN)??.
M/S ISLAND SPIRIT (LNQT) (2.263/3.200/2005) - Island Offshore
VIII AS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- overført til Vanuatu, samme navn og rederi med hjemsted Port
Vila med signal YJUY4.
M/S LURØYFISK (LKTW) (99/-/1961) ex OTTERBANK - 02 ex
KLONDYKE - 87 ex NOKKVE - 85 - Lending Rederi KS, Ytrøygrend/
Bergen (SF-88-SU) - slettet 16.06.2006 som opphugget.
M/S MOAN (LFAX) (28/-/1950) ex VÆRØYVÆRING - 01 ex
HØYDØLEN - 96 - Joker AS, Værøy/Langesund (F-139-V) - slettet
21.06.2006 som opphugget i Danmark.
M/S NERA ATLANTIC (LEDG) (720/B/1949/65/72/79) ex INGER
HILDUR I - 99 ex INGER HILDUR - 99 ex EIGUN - 88 ex GLOBE
XII - 66 - Br.Birkeland Fiskebåtrederi AS, Storebø/Molde - slettet
15.06.2006 som opphugget i Danmark.
M/S OLYMPIC SUPPLIER (LMHN) (1.987/2.330/1984) ex BARRA
SUPPLIER - 95 - Olympic Kombiskip KS (Olympic Shipping AS),



Fosnavåg - solgt til Bahamas, ?? (Specialist Marine Services Ltd.),
Nassau, omdøpt til NORSEMAN med signal CGV63.
M/S RAMSØYSUND (LHTP) (275/B/1979/82/87) - AS Roaldnes,
Valderøya/Trondheim (M-66-G) - slettet 19.06.2006 som opphugget
i Grenå.
M/S RØTTINGØY SENIOR (LLYS) (578/-/1967) ex RØTTINGØY - 01
ex ARTUS ex OSVALDSEN - 83 ex PERLON - 81 - K. Halstensen AS,
Bekkjarvik/Bergen (H-215-AV) - slettet 19.06.2006 som opphugget
(Hugget på Stord i 2004).
M/S SWANY (LERE) (28/-/1978) - Steinar Hansen, Bergen/Oslo
- solgt til USA
M/S TENACIOUS (LLZK) (168/-/1989) ex SUECIA - 93 - Tenacious AS,
Kopervik (R-160-K) - solgt til Estland, samme navn, signal ES2665.
M/S TOBAGO CLIPPER (LJYU) (20/-/1986) - Jostein Eikeland,
Husøysund/ Tønsberg - solgt til Cuba

NIS - Slettet (utgått av registeret)
April 2006:
M/T AMARANTH (LAZY5) (1.726/2.545/1969) ex KIMIA MAJU - 86
ex CHEMICAL SPRINTER - 84 - Amarant Shipping Corporation
Ltd.(Falck Management AS, Aksdal), Douglas/Haugesund - solgt til
RTS Denizcelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Willemstad, De Neder
landske Antiller, omdøpt til RTS VAROT med signal PJQI.
M/S ATLANTIC EXPLORER (LGVD3) (4.639/3.000/1987/94) ex
HELLESØY - 94 ex VERONICA - 93 - PGS Shipping (Isle of Man) Lim
ited (repr.: Marinelaw AS, Bergen, drift: Shipman As, Torangsvåg),
Douglas/Bergen - overført til Bahamas, PGS Shipping (Isle of Man)
Ltd. (PGS Geophysical AS), Nassau, samme navn, signal C6TU2.
M/S ATLAS SKY (LACN6) (20.456/34.856/1983) ex AKER - 04
ex SEAQUEEN - 94 ex SEAQUEEN II - 93 ex WARRIOR - 86 ex
THEREAN SKIPPER sjøs.- Atlas Sky A/S c/o Atlas Rederi A/S (repr.:
Montana Agencies AS, Oslo, drift: V Ships Norway AS, Oslo), Køben
havn/Oslo - solgt til Alfa Terra S.A. (Perseas Shipping SA), Panama,
omdøpt til ALFA TERRA med signal 3EF03.
M/T FOSNA (LAOR4) (52.157/96.314/1992) - Fosna KS c/o AS J.
Judwig Mowinckels Rederi (ISM-ansv.: Vista Ship Management
AS), Bergen - solgt til Bakri Navigation Co. Ltd. (Red Sea Marine
Services), Portsmouth, Dominica, omdøpt til AL MUKHTARAH
med signal J7AY2.
M/S NORDKAPP (LHMR3) (11.386/1.104/1996) - Hurtigruten Group
ASA, Narvik - overført til NOR, samme navn, signal JWPE.
M/S NORDNORGE (LNMF3) (11-384/1.171/1997) - Hurtigruten
Group ASA, Narvik - overført til NOR, samme navn, signal JWPC.

Mai 2005:
M/T JO MOGUA (LAXH5) (2.165/3-246/1999) ex EASTERN PHOE
NIX - 02 - Hazel Shipping Pte. Ltd. (Jo Tankers AS, Kokstad), Singa
pore/Bergen - solgt til Syd Korea, til Dong Kun Shipping Co. Ltd.,
Cheju, omdøpt til DK MOGUA, med signal DSOS4.
M/T SCORPIUS (LAIF6) (7.636/11.249/2006) ex BESIKTAS IRELAND
- 06 - Bohus Brattön AB, Halteby og Sirius Rederi AB, Donsö, Sverige
(Montana Agencies AS, Oslo), Bergen - overført til Sverige, Sirius
rederi AB, Donsö, samme navn med signal SICM.

Juni 2006:
M/S LADY ELIZABETH (LAKKS) (1.924/3.003/1983) ex MAERSK
ASSISTER - 98 ex MÆRSK ASSISTER - 95 ex STAD NEPTUN - 87
- Partrederiet Olfshore Services ANS (Farstad International AS),
Ålesund - overført til Isle of Man, samme navn, P/R International
Offshore Services AS (Farstad Shipping Ltd.), Douglas, signal
M/S NORNEWS LEADER (LHQM3) (5.339/5.670/1990) - Nofo Skip
AS (Seatrans AS), Faradis/Bergen - overført til NOR, samme navn,
signal LADE.
M/S OCEAN SPIRIT (LAGI6) (2.169/2.600/1983) ex FAR SPIRIT
- 05 ex LOCH SHUNA - 89 ex FAR SPIRIT - 87 ex STAD SPIRIT
- 86 - Ocean Mainport Olfshore Limited (repr.: Sartor Shipping As,

Steinsland, drift: Farstad Shipping ASA, Ålesund), Cork/Bergen
- overført til NOR, samme navn med signal JWOO.
M/S TRANS DANIA (LAZN2) (5.167/5.353/1989) - KS Dania Trans
(Seatrans AS), Paradis/Bergen - overført til NOR, sammen navn,
signal LADG.

Fiskebåter, kjøp & salg
April 2006:
M/S ATLANTIC STAR (LMBG) (1.955/B/1996) ex POLAR ARFIVIK
- 02 ex HELGA - 99 - fra AS Kjølnestrål AS, Honningsvåg/Vardø til
Nordfjord Havfiske AS, Båtsfjord/Vardø (F-100-BD).
M/S BÅTSFJORD (LJPH) (1.190/670/1999) - fra Vadsøfisk AS, Vadsø/
Vardø til Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-117-VS).
M/S GORPUR (LNYJ) (388/-/1970) ex CUTTER V - 73 - fra Båtsfjord
Havfiskeselskap AS, Ålesund/ Vardø til Finnmark Havfiske AS,
Rypefjord/ Vardø (F-130-BD).
M/S HOVDEN VIKING (LESO) (88/-/1955/96/97) ex MARGOT LO
VISE - 03 - Hovden Viking AS, Steinsdalen/Trondheim, omdøpt til
HOVDEN JUNIOR (ST-61-0).
M/S MAY-INGER (JXQY) (150/-/1987/96) ex SANDØYODD - 92 - fra
Grytafjord AS, Vatne/Molde til Partrederiet Sørøy ANS (Hugo Terje
Sørøy), Ellingsøy/Molde (M-75-A)
M/S NORDFJORDTRÅL (LJDU) (931/B/1998) - fra Sletnestrål AS,
Ålesund/Vardø til Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-113-
NK).
M/S PERSFJORD (JXQS) (548/-/1971) - fra Båtsfjord Havfiskesel
skap AS, Ålesund til Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Ålesund
(F-18-BD).
M/S ROALDNES (LIPZ) (536/-/1997) - fra Gunnar Langva AS,
Ålesund til AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-73-G).
M/S RYGGEFJORD (LJSK) (104/-/1988) - fra Ryggefjord Fiskebåtred
eri AS, Havøysund/Hammerfest til Mathisen Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Hammerfest (F-60-M).
M/S SKAIDI (LEIT) (699/485/2000) ex NORDTIND - 03 - Finnmark
Havfiske AS, endret adresse fra Havøysund til Rypefjord, hjemsted
Hammerfest (F-174-M).
M/S SKAIDI I (LNMY) (560/-/1970 ex SKAIDI - 03 - fra Båtsfjord

Havfiskeselskap AS, Båtsfjord/Hammerfest til Finnmark Havfiske
AS, Rypefjord/Hammerfest (F-84-BD).
M/S SLETNES (LHVR) (567/-/1979) ex TO SENIOR - 93 ex BUGØY
FISK - 85 - fra Helnestrål AS c/o Nordic Sea Trawlers AS, Ålesund/
Vardø til Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Vardø (F-180-G).
M/S SOFIE (LKMY) (46/-/1940/83/99/01) ex RØDHOLMEN - 91 ex
SOFIE I - 87 - fra Partrederiet Sofie DA (Leif Einar Karlsen), Svolvær/
Tromsø til Sofie Svolvær AS, Svolvær/Tromsø (N-145-V).
M/S SOMMARØYVÆRING (JXWA) (192/-/1988/99) ex HEIDI
ANITA - 96 - fra Mathisen Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Tromsø til
Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Hammerfest (F-105-M).
M/S VARAK (LNOA) (548/-/1974/85) - fra Kjøllefjord Havfiskesel
skap AS, Ålesund til Finnmark Havfiske AS, Rypefjord/Ålesund
(F-101-LB).

Mai 2006:
M/S FREMADII (LGAN) (46/-/1888/1947/59) ex FREMAD -31 - fra
Partrederiet Fremmad II ANS (Ivar Løvås), Jørpeland/Bergen til
Ivar Løvås, Jørpeland/Bergen (R-90-ST). I juni til Fremad II AS,
Jørpeland/Bergen (R-90-ST).
M/S GJØMANN (3XXF) (25/-/1961) - fra Beitveit Havfiske AS c/o
Sande Rekneskapskontor AS, Larsnes/Ålesund til Ove Harald Knot
ten, Husøysund/ Ålesund (M-255-S).
M/S MÅSVÆRSUND (3YWZ) (28/-/1961/78/91) ex KNUT GUNNAR
- 87 - fra Partrederiet Eidet DA (Cheryle Ann Eidet), Urangsvåg/
Tromsø til Kalve Tøkje AS, Bekkjarvik/Tromsø (H-156-ÄV).
M/S NARGTIND (LIOL) (121/-/1997) - fra Nargtind AS, Lurøy/Sand
nessjøen til Nord Solund Fiskeriselskap KS, Hardbakke/Sandnes
sjøen (SF-76-SU).



M/S NORDLYS (LNYC) (19/-/1943) - fra Partrederiet Sørøy ANS
(Hugo Terje Sørøy), Ellingsøy/Tromsø til Rolf Bendiksen & Sønner
AS, Reine/Tromsø (N-118-MS).
M/S NYGAARD (LMKZ) (42/-/1957/63/64/73) - fra Nygaard Fiske
båtrederi AS, Breivikbotn/Tromsø til Tronbuen AS, Havøysund/
Tromsø (F-7-MJ.
M/S SOLVÅR VIKING (LIYY) (1.428/B/1995) ex LANGVA - 04 ex
GUNNAR LANGVA - 03 ex SERENE - 97 - fra Partrederiet Solvår (Ivar
Martin Alvsvåg), Bremnes til Ytterstad Fiskeriselskap AS, Lødingen,
omdøpt til KANSTADFJORD og hjemsted endret fra Haugasund til
Harstad (N-189-LN).
M/S SYDVIND (LJLJ) (24/-/1950) ex SYDBRIS - 79 - fra Midsund
Fiskebåtrederi AS, Midsund/Ålesund til Bjarne Asbjørn Eriksen,
Valderøya/Ålesund (M-53-MD)
M/S VESTERVEG (JWLU) (1.447/B/1997) ex COQUEST - 06 - Huft
hammer Fiskeriselskap AS, Torangsvåg/Bergen, ommålt til 1.451
brt. (H-169-AV).

Juni 2006:
M/S BLUEFIN (LLAV) (186/-/1999/05) - Nye Bluefin (Steinar Nekkøy),
Florø, ommålt til 222 brt. (SF-12-F).
M/S CELITA (LMLP) (110/-/1987) ex SKÅRHOLM - 04 ex RÖRÖ
- 03 - fra Kåre Jostein Husebø, Tananger/Kopervik til Celita AS,
Tananger/Kopervik (R-7-SO)
M/S FIRDA SENIOR (LKTR) (28/-/1911/50) - fra Skjongholm AS,

Barekstad/Florø til Partslaget Firda, Hersvikbygda/Florø (SF-122-F)
M/S GEISER (LCKC) (-/-/1933) - fra Koppang Havfiske AS c/o Jo
hannes Arne Arvesen), Engenes/Harstad til Stiftelsen Nord-Norsk
Fartøyvernsenter og Båtmuseum, Gratangen/Harstad (T-45-I).
M/S HARGUN (LJVB) (1.772/1.400/1999) - fra KS Hargun (Jonny
Garvik), Lepsøy/Bergen til Hargun Havfiske AS, Lepsøy/Bergen
(H-l-O).

M/S LYNGSKJÆR (LMMB) (49/-/1964/81) ex KVALØYVÆR - 94
- Lars Kristian Indahl, Kvaløysletta/Tromsø, omdøpt til KVALØY-
VÆR (T-615-T).
M/S LYNGØY (LDOW) (21/-/1943) ex MORILD - 56 ex SØFTINGEN
- 51 ex NÆRØY - 47 - fra Vaarodden AS, Stamsund/Bodø til Steinbiten
Dykkerklubb, Stamsund/ Bodø (N-284-W).
M/S MELØYPYNT (LK2103) (93/-/1986/97/98) ex KAMSVÅG - 88 -
fra Vea SR ANS (Steinar Vea), Vedavågen/Bodø til Tine Kristin AS,
Steinsdalen/Bodø (ST-34-0).
M/S RAGNAR SENIOR (LNAK) (45/-/1984) - Hellværingen AS,
Hammerfest, omdøpt til HELLVÆRING (F-80-H).
M/S SJAKK (3YCQ) (31/-/1957/86/00) ex SJAKK I - 73 - fra Støgutt ANS
(Else Solbjørg Lastad), Lyngdal/Kristiansand til Partrederiet Vestfisk
DA (Helge Runar Remøy), Leinøy/Kristiansand (M-38-HØ).
M/S STORNES (LGBZ) (843/589/1977/95) ex MYREFISK II - 01 - fra
Gjøsund Fiskebåtrederi AS, Valderøy/Ålesund til Blomvik AS, Val
derøya/Ålesund (M-200-G).
M/S SULAGUTT (LK2457) (93/-/1986/91/05) ex OLAGUTT - 01 ex
SULAGUTT - 94 ex EDEL STAR - 90 - fra Salgull AS, Ålesund til
Kalve & Tøkje AS, Bekkjarvik/ Ålesund (H-100-ÄV).
M/S TANGSTADVÆRING (JXLH) (68/-/1986) - fra Johan Roger
Pedersen, Bøstad/ Svolvær til Tangstadværing AS, Børstad/Svolvær
(N-300-W).
M/S TRÅSAVIK (LNTU) (164/-/2006) - fra Sigmund Larsen, Eger
sund til Larsen Sigmund M/S Tråsavik (Sigmund Larsen), Egersund
(R-2-ES).
M/S VESTSKJÆR (LGAK) (140/-/1986/02) ex SUN LADY - 92 ex
PREVAIL - 92 - fra Partrederiet Hansen ANS (Odd Harald Hansen),
Vedavågen/Haugesund til Vestskjær As, Vedavågen/Haugesund
(R-92-K).



Hva gjelder Tangos stående rigg, er
det merkelig at vant og stag ikke ble
rigget på tradisjonell måte. Altså med
hjertekauser og solide vaierbends
linger nede ved dekk (i røstet) hvor rig
gens strekkfisker møtte vant og stag.
De velprøvde bendslingene ble sløyfet
og såkalte vaierklips ble skrudd på
som sikring av den stående rigg. En
annen merkverdighet med riggen var
at man ikke spleiste inn vevlinger
(leidertrinn) mellom vantene. I tilfelle
problemer over dekk var det her ikke
mulig å entre riggen i full fart. Fra
Long Beach ankom nå seilgarderoben.
Man mottok seks identiske gaffelseil
og fire stagseil, dertil bare tre ekstra
gaffelseil som reserve. Med alle seil
satt, førte hun nå 3.100 kvadratmeter
duk, mot 3.900 i sitt tidligere liv som
4-mastet bark. Man installerte også
donkeykjele og damp-drevne vinsjer til
håndtering av last og seil. En absolutt
nødvendighet om bord i disse enorme
slett-topperne med sine små besetnin
ger. Uten hjelp av damp kunne gaffel
seilene ikke settes, noe man senere fikk
demonstrert på Tango. En dieseldrevet
generator ble også montert. Dette for
å lade radiostasjonens batterier, drive
en liten lensepumpe, levere strøm til
lanterner og enkelte lyspunkter i inn
redningen.

Den 4. mars 1942 var man kommet
til veis ende med arbeidet. Skonnerten
kunne endelig føres inn i registeret
til US Department of Commerce som
seilskipet Tango av New York. Hun var
da verdens største 6-mastete skonnert
og det absolutt største seilskip under
amerikansk flagg. Noen uker senere
hadde rederiet ordnet utgående last fra
USWC, nemlig et certe-parti til firmaet
J. J. Moore & Co. Man forpliktet seg
til å laste 3 110 000 board feet skåren
trelast, type Douglas Eir Lumber. Dette
tilsvarer 1.570 petrograd-standard, en
bedre kjent måleenhet for trelast her
på våre kanter. Avtalt frakt var omlag
250.000 dollar. Ikke dårlig, når man
regner med at rederiets totale utgifter
med å få skonnerten sjøklar beløp seg
til rundt 100.000 dollar.

Før vi følger Tango mot Sør-Afrika, skal
vi se litt på C. B. Gundersens maritime
bakgrunn. Han ble født i Dybvåg, Aust-
Agder den 19. oktober 1879. Foreldre
var kaptein Gunder Gundersen og
hustru Gunhild (f Thjøstolfsen). Som

Kaptein Carl Bertin
Gundersen

April 1942, lasting i St. Helens, Oregon. Donkepkjelen er fyrt opp dekkslasten taes om bord
med skonnertens vinsjer. Legg merke til rundholtenes enorme dimensjonert

Foto: Larrp Barber

vanlig var på de takter av landet, reiste 1.593BT). Den 10. november grunn
også Carl til sjøs straks konfirmasjonen støtte barken i St. Lawrence golfen og
var vel over-stått. I april måned 1895 måtte forlates av besetningen. Krigs
forhyrte han seg med bark Heldos forlis rammet skipsfarten hardt under
av Tvedestrand (bl873/ 354NT). Gut- verdenskrigen, men Gundersen seilte
tens første reise endte dessverre med heldig og unngikk slike. Mot slutten
forlis et halvår senere. Heldos ble da av krigen, antagelig i 1917, eller 1918
vrak etter grunnstøting på kysten av overtok han kommandoen på en gam
daværende Britisk Honduras. Den mel jernbark, Clavo (bl876/ 873BT),
unge mann lot seg ikke skremme av registrert i Montevideo. Denne skuta,
dette, men fortsatte som mannskap på ex norsk Liv 1896-1913, seilte da med
flere barker frem til 1899. Da avla han forsyninger til Syd-Georgia. Nå kjen
styrmannseksamen og fikk utstedt sitt ner vi få detaljer, men vet at han den
patent. Gundersens første hyre som 9. august 1919 overtok førerstillingen
2. styrmann var med bark Høvding på 5-mastet skonnert Cora F. Cxessp av
av Tvedestrand (bl876/ 778BT). Der New York. Denne store treskonnerten,
mønstret han på i juni 1899, bare 19 bygd i 1902 og med en lasteevne 4.000
år gammel. Seilasen gikk videre med tonn, lå da i Rio de Janeiro. Gundersen
andre skuter og neste milepæl var førte henne frem til en gang ut i 1920.
opprykk til 1. styrmann, tilsvarende Våren 1922 var hanhjemmeiNorge
dagens overstyrmann. Dette skjedde i fra USA og overtok da stillingen som
april 1904, da mønstret Gunder-sen på fører av bark Glenshee av Arendal
bark Galathea av Risør (bl879/572BT). (bl882/ 913BT). Ved juletider samme
Fem år senere, våren 1909 besto han år befant den førti år gamle jernbar
skipsførereksamen ved Navigasjons- ken seg på reise fra Hull til hjembyen
lærer Henriksens Skole i Arendal. med en ladning kull. I stormfullt vær

Seilskutelivet bød på så vel nerve- med dårlig sikt grunnstøtte hun un
pirrende, som livsfarlige situasjoner, der innseiling til Arendal og sank i
noe Gundersen fikk erfare i rikt monn. Galtesund. Med en av livbåtene kom

Nevnt er hans forlis med bark Heldos. Gundersen og hans folk seg alle uskadde
I mars måned 1912 var han med da iland. I løpet av 1923 dro han tilbake til
fullrigger Illawaxxa av Tvedestrand USA og fortsatte sin seilas der. Rundt
(bl881/ 1.972BT), under særdeles 1932 mønstret han på den siste fullrig
dramatiske omstendigheter kullseilte i ger under amerikansk flagg, Tusitala av
Atlanterhavet. Neste sjøulykke rammet New York (bl883/ 1.684BT), ex norsk
Gundersen i 1914. Da som 1. styrmann Sophie 1907-1923. Han sto om bord der
på bark Noxdlpset av Drammen (bl891/ helt til 1938. Eieren, James A. Farrell
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Avgangsdag, 3. mai 1942. To matroser passer styringen. Til venstre, foran rattet, overstyr
mann Peter Holt, til høyre for ham kaptein Carl Bertin Gundersen. Begge disse var den

gang bosatt i Brooklyn, New York. Foto: Larry Barber.

solgte da skuta. Tusitala skulle bli
Gundersens siste seiler før han møn
stret på Tango i 1941. Det fortelles at
han nå, i en alder av femtini og etter
mer enn førti år på seilskuter, tok
hyre på sin første damper. Den gamle
skipper reiste da ut som 3. styrmann
med et Farrells dampskip, engasjert i
American South Africa Line. Dette var
nok litt av en overgang for den gode
Gundersen. De fleste ville kanskje valgt
å pensjonere seg under tilsvarende
omstendigheter.

Lasting og mønstring av
mannskap

I begynnelsen av april 1942 kunne man
endelig begynne å laste. Det fortelles at
dette gikk sent, de tunge furuplankene
måtte stues for hånd, en etter en. To
mann måtte til for å håndtere hvert
bord. Plankene var av varierende
lengde, men tykkelsen var to tommer
og bredden en fot. Denne lasten var
tenkt benyttet i Sør-Afrikas kull- og
diamantgruver, derfor disse grove
dimensjonene. Da rommene var fulle
ble lukene skalket og man begynte å ta
om bord dekkslasten. Denne, seks fot
høy, ble stuet mellom mast nummer to
og mast nummer seks.

Av interesse er kanskje navnene på
Tangos master med tilhørende seil.
Mastene ble betegnet slik; fore-, main-,
mizzen-, jigger-, driver- og endelig
spanker-mast akterst. Gaffelseilene
ble benevnt som følger; foresail, main,
mizzen, jigger, driver og endelig span
ker. Hun førte ingen toppseil over
disse.
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Mot slutten av april ble mannskapet
mønstret gjennom Sailors Union of the
Pacific i Portland, OR. Rederiet hadde
inngått avtale med dette forbundet
om kun å forhyre organiserte sjøfolk.
Avtalt månedshyre for matrosene var
$310, lettmatroshyren var $257.50 mens
kokk/stuert mottok $412.50 per måned.
Overtid ble for disse betalt med $1.35
per time. Blant de nymønstrete var
det bare fem mann med tidligere fart
stid på seilskuter. De resterende var
enten førstereisgutter eller folk med
varierende dampskips-erfaring. Kan
skje ikke særlig betryggende på et av
verdens største skuter under seil, men
rederiet måtte øyensynelig akseptere
det man ble tilbudt. Om den kom
binerte kokk / stuert, Charles LeMon
skrives at han var løslatt fra fengsel
mot å reise til sjøs! Hans manglende
kokekunnskaper førte dessverre til
stor uro og utbredt misnøye under hele
reisen til Sør-Afrika.

Det ble tydelig klart at kaptein Gun
dersen ikke var særlig glad over å måtte
seile med denne besetningen. Aldri
før hadde han seilt med et mannskap,
forhyrt gjen-nom noe sjømannsfor
bund. Den nye tid med tillitsvalgte og
allmannamøter passet ikke inn i hans
syn på effektiv sjøfart under seil. Plas
sert i denne besetningen, med et stort
innslag av dampskipsfolk, ble han, som
profesjonell seilskutemann, nærmest
en anakronisme i deres øyne. Når man
ser tilbake på hans sjømannsliv fra
1895 og til 1942, i all hovedsak under
seil, kan man kanskje forstå hans inn
stilling. Under hans mangeårige seilas

med norske og utenlandske skuter
var kapteinen alltid den absolutte
enehersker om bord. Hard disiplin ble
faktisk forventet av så vel reder som
mannskap. Fremsto skipperen i tillegg
rettferdig ble han gjerne respektert og
likt av sine underordnede.

Som et typisk eksempel på dette,
kan vi se på de regler som mangeårig
seilskipsfører, senere reder I. M. Skau
gen (1875-1962), presenterte sine styr
menn på 4-mastet bark AIcides av Risør
(bl892/ 2.704BT). Skaugen, som førte
denne store stålskuta i tre år fra 1912,
utarbeidet der en lengre, skriftlig in
struks som skulle sikre disiplin og orden
om bord. For å gi et inntrykk av dåti
dens ånd på norske seilskuter, siteres
her hans punkt nummer 13: Under
ingen omstendigheder, hold ikke con
versation med mandskabet, und-tagen
naar der gives ordre. Opfyldelsen av
overnevnte regler vil erholde Disiplin.
Det kan bemerkes at på enkelte skip
i den norske handelsflåte, var rester
av denne ånd fremdeles levende og
merkbar, i alle fall et par tiår etter siste
verdenskrig.

Endelig opprant avgangsdagen. Den
29. april 1942 kastet Tango loss og ble
slept ned Columbia River til Astoria.
Her ankret Gundersen på reden og
avventet tre nymønstrete sjøfolk, mel
lom annet telegrafisten. Den 3. mai
var alle kommet om bord og kapteinen
kunne lette anker for å bli slept de siste
elleve nautiske mil ut til åpent hav. To
taubåter besørget fremdriften og losen,
Elton Gillette var ved Gundersens
side på poopdekket mens to matroser
passet styringen. En minesveiper dan
net fortroppen ut mot Stillehavet,
elveløpet var her nemlig minelagt og
kun en smal, umerket kanal var trygg
for skipsfarten. I fredstid ville Tangos
avgang vært godt stoff for massemedia,
men på dette tidspunkt var USA i krig
med både Japan og Tyskland. Skips
fartsnyheter ble behandlet med største
diskresjon. Ikke et ord om henne, en
av verdens største seilere, slapp ikke
ut til offentligheten før flere måneder
senere.

Tidlig på kvelden var skonnerten
kommet ut til Columbia River fyrskip,
og kunne kvittere los og gjester som
hadde fulgt Tango på første etappe av
hennes jomfrutur nummer to. Man
trengte nå damp til drift av dekks-

3. mai 1942,
endelig underveis

1



vinsjene og donkeykjelen var derfor
forlengst fyrt opp. Fire stagseil ble satt
forut, samtidig kom fire av de store
gaffelseilene opp. Da var det plutselig
stopp! Trykket på kjelen var sunket
for mye og man måtte ta en pause i
seilsettingen inntil arbeidstrykket var
gjenvunnet. Noe senere kom også de to
siste gaffelseilene opp og Tango seilte
inn i solnedgangen med alle ti seil satt.
Det sies at kaptein Gundersen ikke var
helt fornøyd med skonnertens seilplan
og rigg, men at han måtte akseptere
eiernes ideer for å kunne overta kom
mandoen på deres seiler.

Fra fyrskipet fulgte Tango en seilings
rute, anbefalt av US Navy. Gundersen
holdt seg langt utenfor de vanlige ruter
for seilas i disse farvann. Fiendtlige
skip var nemlig flere ganger blitt rap
portert her utenfor vestkysten. Reisen
begynte med lette vinder og variabel
fart. Den 8. mai frisknet vinden og
Tango presterte nå 12 knop over to
timer og et gjennomsnitt på 7 knop
resten av døgnet. Hva gjelder detaljer
om Tangos seilas og hendelser om
bord, så baserer disse detaljene seg på
to private dagbøker. Den ene ført av
donkey- / tømmermann Fred Bitte, som
aldri hadde vært til sjøs tidligere. Den
andre av matros Archie McPhee, med
fartstid på dampere siden 1939. Tangos
loggbøker finnes ikke lenger og de to
toppoffiserene, Gundersen og Holt er
forlengst borte, begge uten å etterlate
seg noen notater fra tiden om bord.
Mye av det som er publisert om Tango
og livet om bord, bærer tydelig preg
av å være folkene i ruffens syn på sine
overordnede. Dette er nødvendigvis
ikke alltid like objektivt, motivene for
klager og misnøye kan være så ymse.

Matros Joe Kaplan ble valgt som
mannskapets tillitsmann. Han var en
fanatisk fagforeningsmann med lang
fartstid i amerikanske dampskip. I
tillegg var han medlem av the Young
Communists League! Møter ble avholdt
hver fredag og alskens ting ble tatt opp.
Noen klager var velbegrunnete, andre
krav litt rigorøse og til irritasjon for
kapteinen. Klager på byssefolkene og
kosten var et gjennomgående tema. Av
krav somble fremsatt var ønske om elek
trisk vaskemaskin, styrehus på poo
pen og utskifting av noen seilhansker.
Tillitsmannen, matros Kaplan som var
jøde, oppdaget nemlig at deler av disse

Mot Kapp Horn

var av svinelær! Notatene forteller også
om rivalisering og krangel de to vaktla
gene i mellom. En dag var brødristeren
borte fra messa. Etter hardt press tilsto
kokken at han hadde dumpet den, dette
for å hevne seg på folkene som jo bare
klaget på hans koking!

Den 15. mai fanget kaptein Gunder
sen nordøst-passaten og seilte stødig
videre for styrbord halser. Et par uker
senere var skonnerten inne i det frykt
ede ekvatoriale stillebelte, notorisk
beryktet for sine manglende vinder og
høye lufttemperaturer. Heldigvis ble
dette av forholdsvis kort varighet. Man
var svært heldige og fikk sørøst-pas
saten allerede den 3. juni, da fremdeles
på nord bredde. Ekvator ble passert den
5. juni, knapt 33 døgn etter avgang.
Tango fortsatte seilasen sørover under
vekslende forhold. Dette er jo vinters
tid på den sørlige halvkule og det for
telles om stormer, skader på seil, rigg
og utstyr. Folkene gikk dessverre heller
ikke fri, flere ble skadet og måtte tørne
inn, for kortere eller lengre perioder.
Med bare fem dekksfolk på hver vakt,
ble merarbeidet merkbart når opptil
tre mann manglet.

Det berettes om stadige problemer
med riggen. Som nevnt var alle vant
og stag sikret med vaierklips og disse
måtte stadig ettersees og justeres. Un
der en storm i midten av juni gikk
det nesten galt. Man oppdaget da at
baugsprydet var i bevegelse. Årsaken
var at støttestagene til martingalen
(kort rundholt, montert vinkelrett un
der baugsprydet) hadde slakket seg
og at baugsprydet da kunne bevege
seg fritt. Samtidig hadde vantene til
de to forreste mastene slaknet. De
høye mastene svaiet faretruende og
situasjonen ble hurtig forverret. For å
minske presset på riggen ble de fleste
seilene berget. Mannskap og offiserer
fikk deretter en stri og våt tørn med
å stabilisere riggen. Det var ingen
sikkerhetsnett under Tango s 70 fot
lange baugspryd, så denne jobben var
mildt sagt risikabel! Faren for maste
brekk og totalhavari var hele tiden
overhengende. I løpet av neste dag, et
ter mye slit og flott sjømannskap, kom
situasjonen under kontroll.

20. juni noteres at man nå er på
kommet til den førtiende breddegrad,
altså til de beryktede roaring forties.
Seilasen gikk bra, 14 knop med kun
tre seil satt. Det fortelles at juli måned
begynte med litt uvanlig vær for dette
farvannet. Nemlig vindstille, deretter

svak sønnavind fra Antarktis. Tango s
posisjon var da S 52 08 W 90 04. Fart
1 knop og restdistanse til Hornet om
lag 800 nautiske mil. Skuta var nå in
nenfor de fryktede howling fifties med
sitt markante vestavindsbelte. Man tør

anta at Gundersen leste værtegnene og
ante uvær. Neste dag frisknet vinden
gradvis og han reduserte da seilførin
gen til kun to seil, nemlig forre gaf
felseil og indre klyver. Like etter dette
orket ikke klipsene på staget til indre
klyver påkjenningen. De ga etter og
seilet blåste over siden. Deretter revnet
forre gaffelseil og måtte låres for ikke
bli sønderslitt. Nå var Tango helt uten
seil og styring, men gjorde fire knop
for snaue riggen, drevet frem av den
orkanaktige vestavinden. Kolossale
sjøer brøt uavlatelig innover det hjel
peløse fartøyet og forårsaket skader på
skip og folk.

De tunge brottene ødela babord liv
båt, rev vekk bysseskorsteinen og fylte
all innredning med vann. Inne hos kap
teinen sto vannet to - tre fot over dør
ken, fortelles det. Deler av den, etter
hvert sparsomme, proviantbehold
ningen ble også vannskadet. Hele
dekkslasten ble slått over mot babord

skansekledning og forårsaket stor og
ubehagelig slagside. Det fortelles at
folkene holdt det gående tjue timer i
ett strekk for å berge skuta. Etter et par
døgn spaknet vinden og sjøen la seg
noe. Man gikk umiddelbart i gang med
å rydde dekket for sammenfiltret tau
verk og klargjorde til seilsetting. I løpet
av dagen kom tre seil opp og Tango
fortsatte seilasen med 5 knops fart og
tung slagside. Den 10. juli, 68 døgn etter
avgang, annonserte kapteinen at Kapp
Horn nå var passert. Ingen om bord så
land under passeringen, kanskje var
skuta for langt mot sør.

Endelig var skuta ute i Sør-Atlanteren
og kursen ble lagt mot øst-nord-øst for
å passere sønnenom Falklandsøyene.
Været ble gradvis bedre, høyere tem
peratur og lysere dager etter hvert som
man kom på lavere breddegrader. Nede
ved Hornet hadde man daglig hatt 16
timer nattemørke og surt vintervær.
Mannskapets hovedbeskjeftigelse var
nå å skifte dekkslasten tilbake mot sty
rbord. Presset på babord skansekled
ning, med tilhørende rekkestøtter, ble
etter hvert så stort at det hele bulte
utover. Kapteinen vurderte en tid å

Mot Sør-Afrika
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anløpe Montevideo for å omstue lasten Ellers fortelles at matstellet nå var
der, men skrinla disse plane av frykt for noe bedre. Kokken hadde nemlig gått
å møte tyske raidere inne ved kysten. til køys og erklært seg seiv arbeids-
Om nødvendig ville han heller dumpe udyktig grunnet magesmerter. Et par
deler av dekkslasten for å berge skuta, matroser overtok byssa med godt resul
skrives det. tat. Et annet problem var at proviant-

Eler kom værgudene den gode beholdningen nå var skrumpet fare
kaptein til assistanse! Tre uker etter truende inn. Det ble mangel på det
at Hornet var klarert, blåste det opp meste. Telegrafisten, Gene Luce har i
til full storm med snøbyger og opp- ettertid bidratt med noen minner fra
rørt hav. Seil blåste igjen til filler og sin tid med Tango. «Gnisten» inntok
mannskapet slet ute på dekk. Igjen sine måltider i salongen akterut. Der
holdt noen av folkene på å bli slått delte han bord med kapteinen, over
over bord da en av de femti fot lange styrmann Holt og 2. styrmann Burke.
bommene jibbet og plutselig feide over Spesielt nevner han amerikanernes
dekk. Man hadde tapt kontrollen over aversjon mot kaptein Gundersens
skjøtet og den tunge bommen raste fritt fiskediett. Hver dag inntok kapteinen
av sted. Dette viser at skværseilriggen sine måltider, oftest bestående av pre
nok er sikrest og best for store laste- servert torsk eller salt makrell. For en
skip i langfart. Nå, seilende for babord norsk seilskutemann var dette normal
halser, hadde Tango fremdeles slagside føden, men for andre, med bakgrunn
til babord, altså opp mot vinden! Dette fra USA, ble lukten, bokstavelig talt
førte igjen til at hun tok inn ekstra i sterkeste laget. Kommet et stykke
mye vann over babord skansekledn- nordover foretok kapteinen proviant
ing. Så, etter åha tatt inn flere enorme ettersyn og dumpet da kjøtt og fisk som
brottsjøer vandret dekkslasten tilbake han fant overmodent. Dette til stor
mot styrbord og stabiliserte seg der! lettelse for de andre! Skutas yngste,
Gode surringer ble satt på og faren var «gnisten» på 18 år fant seg vel til rette
midlertidig over. som sjømann og hjalp gjerne til på
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3. mai 1942, Tango
avgår Columbia
River. Under set
ting av seil slapp

man oppfor damp.
Resten av seilene
ble satt senerepå

dagen. Disse svære
gaffelseilene (102 x
46 fot) kunne ikke

heises ved hand
kraft, dampvinsj

var en absolutt

Foto: Larrp Barber
nødvendighet.

dekk når han ikke var i radiostasjonen.
Gene Luce, beskriver et godt samarbeid
med kaptein Gundersen og forteller at
han hadde stor respekt for den gamle
hedersmann.

25. juli noterer Fred Bitte i sin dagbok
at radionyhetene var deprimerende.
Russerne led nederlag i Kaukasus og
tyske Rommel rykker frem mot Egypt.
Ellers skriver han at generatoren er
problematisk og stadig må repareres.
Det fortelles ellers at mannskapet nå
sov fullt påkledde og med sine ver
disaker, i vanntett pakning inne på
kroppen. De gamle jernlivbåtene ble et
tersett og forsynt med ekstra proviant,
man var engstelige for å møte fiendtlige
raidere eller krigsskip. Etter hvert som
Tango kom nærmere kysten av Sør-Af
rika økte kapteinens aktsomhet. Han
beordret for eksempel den elektriske
generatoren stoppet og seilte videre
med lydløs og mørklagt skute. Seilasen
mot Afrika fortsatte under varierende
forhold, men heldigvis uten å støte på
representanter for fienden.

Endelig, ved middagstider den 15.
august kunne matros McPhee rappor
tere «land forut» fra sin utkikkspost i
stormasten. Det var den karakteristiske
Table Mountain ved Cape Town han
da så fra riggen. Samtidig observerte
man et innhentende skip - venn eller
fiende? Heldigvis var det en alliert
lastedamper med kurs for Cape Town.
Dette var faktisk første livstegn etter
avgang Columbia River. Fremdeles var
det 58 nautiske mil å seile før man var
i havn. Kommet 20 mil av land, senket
nattemørket seg over omgivelsene. Av
frykt for minefelt våget ikke kaptein
Gundersen å fortsette seilasen innover
uten los om bord. For små seil stevnet
Tango ut fra land, awentende dagslys
for sikker navigasjon.

Ved sekstiden neste morgen lysnet det
og kursen ble atter satt mot land. Ved
innløpet til Table Bay bordet havne
losen og en slepebåt kom skonnerten i
møte for å assistere. Så, ved åttetiden
på kvelden den 16. august 1942, kunne
kaptein Gundersen la ankeret falle på
ytre red i Cape Town etter 105 døgns
seilas. Havnelosen kunne da fortelle
at en annen seksmastet skonnert un
der amerikansk flagg, nemlig Star of
Scotland (ex 4m bk Kenilworth /bl889/
2.308BT) av Santa Monica CA, nylig var
ankommet med trelast fra vestkysten.

1942 - langt opphold
i Cape Town



Hun hadde da vært hele 127 døgn
underveis og hele dekkslasten var gått
tapt under den stormfulle seilasen.

Om lag 15.000 nautiske mil hadde
Tango tilbakelagt, noe som gir en gjen
nom-snittsfart på ca 6 knop. Ingen dår
lig prestasjon når man tar i betraktning
at dette var vinterseilas rundt Hornet
med dyplastet skute, tildels uerfaren
besetning og dårlig rigg. Til sammen
ligning gjorde søsterskipet Moshulu
av San Francisco, på samme årstid i
1922, en reise med trelast fra Everett
WA til Cape Town. Hennes sjøreise fra
Cape Flattery er vel 100 mil lengre enn
Tangos fra Columbia River. Kapteinen,
norskamerikanske Peter John Riber
Mathisen, i USA benevnt Mathieson
(1871-1954), fra Røed i Øyestad, hadde
den gang ingen kjempe-stor dekkslast
å slåss med. Nær all last lå trygt under
dekk. Kun et mindre parti var stuet
på dekk i brønnen mellom bakk og
midtskipshus. Barkens besetning, 32 i
tallet, var alle erfarne seilskutefolk og
håndplukket av kapteinen. Moshulu var
den gang 110 døgn underveis. I boken
Master of the moving sea beskriver ka
ptein Mathieson reisen og sier at dette
var den lengste tid han, som skipsfører,
hadde hatt i sjøen med noen skute. Man
kan vel trygt si at skonnert Tango mer
enn innfridde forventningene tjue år
senere. Kaptein Gundersen og hans
menn hadde faktisk slått legendariske
Moshulu med fem døgn på reisen fra
USAs vestkyst!

Neste dag gikk kapteinen i land og
kontaktet telegrafisk rederiet i New
York. Gundersen ba om instruksjoner
for den videre seilas og samtidig om
å få overført penger til skipskassen.
Gjennom skipshandleren bestilte han
også nødvendig proviant. Nå kunne
folkene endelig få meske seg med frukt,
melk og annen fersk føde etter tre og en
halv måned på meget ensformig diett.
De første dagene etter ankomst fikk
ikke folkene landlov, kun de syke slapp
i land til lege med sine plager. Noen ble
avmønstret grunnet sykdom, blant dem
de to upopulære byssefolkene. Dette til
allmenn glede for de andre om bord!
Den nye kokken var førsteklasses, skri
ves det. Etter noen dager fikk hele
mannskapet utbetalt penger og kunne
besøke Kappstaden. Der ble de fort
populære blant byens damer. Ameri
kanske sjøfolk med dollar i lommene
var jo kjente som good spenders.

Til daglig var mannskapet travelt
opptatt med reparasjoner av dårlig

rigg og sønderrevne seil. Her var det
ingen mangel på oppgåver! Man hadde
i det lengste håpet å få losse i Cape
Town, men lastemottagerne insisterte
på at den, i henhold til kontrakten,
skulle losses i Durban. Sørafrikanske
havnearbeidere ble innleid for å om
stue den store dekkslasten og deretter
sikre den försvarlig. Dette arbeidet var
svært tidkrevende. Dagene til ankers
på reden i Kappstaden ble fort til uker
og ukene til måneder. Nær tre måneder
skulle det gå før man atter var sjøklare.
Fem av den opprinnelige besetning
hadde mønstret av under denne tiden.
Blant de nyankomne var det en finsk
matros, Heimar Olav Lindberg. Han
kom fra tidligere finsk bark Lawhill
(b!892 72.942 BT). Denne 4-mastete
ålendingen ble i juli 1941 beslaglagt av
britene og registrert i East London, Sør-
Afrika. Skuta seilte så resten av krigen
med overveiende finsk besetning under
kaptein Arthur Söderlund.

Endelig, den 6. november 1942 kunne
Gundersen lette anker og sette seil
for Durban. Korteste vei dit er 750
mil, altså tre døgns seilas med en av
dåtidens dampldrevne libertybåter.
Tangos distanse å seile skulle, som
ventelig, bli atskillig lengre. Den er
farne kapteinen la skonnerten på en
vestlig kurs ut fra Table Bay. Dette for
å komme godt klar den urene kysten
og samtidig unngå Agulhas-strømmen
som her renner mot vest med 3 knops
fart. Denne kusen ble holdt de først 200
mil. Deretter bar det sørover til hun
kom ned forbi førtiende breddegrad
og vestavindsbeltet der. Herfrå styrte
Gundersen østlige kurser mens han
søkte å finne en sørlig vind som kunne
føre Tango nordover i retning Durban.
Under reisen så man stadig drivende
vrakgods og store oljeflak. En natt
observerte man også nødraketter langt
forut. Her hadde tydeligvis fiendtlige
u-båter eller raidere vært på ferde. Man
fryktet angrep og alle mann gikk til
køys iført fulle klær, fortelles det.

Seilasen mot Durban gikk til tider
sørgelig smått, ofte med både vind
og strøm rett imot. Det fortelles at
under et spesielt døgn ble skuta satt
hele 40 mil tilbake! I tillegg, særdeles
varierende vindforhold med stadig
berging og setting av seil. Dette røynte
svært på den slitte duken og folkene
måtte reparere skadde seil både dag

Cape Town - Durban,
31 døgns seilas

Hva gjelder mannskapet måtte
flere etter hvert «kaste inn håndledet»
grunnet sykdom og skader. Overstyr
mann Holt måtte tørne inn grunnet
en plagsom brokk. En annen av folkene
fikk blindtarmbetennelse, mens tele
grafisten ble arbeidsufør grunnet knus
te briller og dårlig syn! Totalt var da
sju av de sytten om bord indisponerte. I
tillegg ble igjen bråk med byssefolkene.
Nå var det den nye messemannen som
et par ganger kom i krangel og kraftig
håndgemeng med 2. styrmannen. Ka
ptein Gundersen hadde sannelig sitt å
stri med som fører av Tango! Søndag
den 6. desember fikk man land i sikte
og i løpet av dagen kom man helt inn
til fem mil av land. Da senket mørket
seg over omgivelsene og kapteinen
valgte å stå til havs, awentende dagslys
for sikker ankomst. Neste dag var det
helt vindstille og utsiktene til seilas
mot Durban syntes heller dårlige. Da
kom det en slepebåt utover med kurs
for den drivende Tango. Skutas agent
hadde bestilt motorisert assistanse for
den siste biten. Ved middagstider den
7. desember 1942 kunne en sliten skon
nert droppe ankeret på Durban red
etter 31 døgn i sjøen fra Cape Town og
med en utseilt distanse på ca 2.000 mil
bak seg. Dette gir en gjennomsnittsfart
på to - tre knop.

Noe av det første man fikk høre etter å
ha ankret i Durban, var at amerikansk
6-mastet skonnert StarofScotland, som
man kjente fra tiden i Cape Town, var
senket av en tysk u-båt (U-159). Dette
skjedde fredag den 13. november,
900 nautiske mil utenfor kysten av
Namibia. Skonnerten var da på reise
fra Kappstaden til Paranaguå i Brasil,
låstet med kull. Overstyrmannen om
kom, mens de resterende femten nådde

og natt. Ofte ble også frivakten kalt
ut for å hjelpe til med dette. En annen
grunn til den dårlige fremdriften var
Tangos undervannsskrog. Etter hvert
var dette helt dekket av grønske og
langhalser. Groen påvirket både fart
og styring, sies det. Kanskje verst av
alt, under en av stormene man møtte
forskjøv dekkslasten seg igjen. Etter å
ha blitt stuet om i Cape Town var den
nå åtte fot høy, altså to fot høyere enn
ved avgang St. Helens. Under uvær
var ferdsel over våt og glatt dekkslast
en risikabel sak og hindret selvfølgelig
også dekksfolkene i deres arbeid.

6 måneder i Durban -
norsk matros tiltrer
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velberget inn til Angola etter atten
døgns livbåtseilas.

Tango forhalte etter hvert til kai og
lossingen kunne ta til. Dette var mer
enn sju måneder etter avgang USA, så
mottakerne var nok ivrige etter å få
lasten levert. Lossingen av skuta var
tungt arbeid som dro seg ut i tid. Lokale
sjauere tok seg av dette mens skipets
folk reparerte seil og gjorde annet nød
vendig skipsarbeid. Under det lange
oppholdet ble sjøfolkene godt kjente
med Durbans tilbud og nøt månedene
i denne fine havnebyen. Flere av den
opprinnelige besetning mønstret av og
reiste hjem. Gundersen fant nye folk i
Durban og besetningen ble etter hvert
ganske så internasjonal. Tømmermann
Bitte forlot også Tango og ble erstattet
av en Richard Berlin fra Seattle WA.

Han var da nylig kommet i land etter å
ha overlevd skonnert Star ofScotland s
senking. Tomten amerikanere, fantes
det nå sjøfolk fra Australia, Finland,
Irland, Storbritannia, Sør-Afrika og
Norge på mannskapslisten.

Den ene nordmannen het Harald
Kristian Dahl (1889-1963) og var bosatt
i Haugesund, men født og oppvokst i
Herøy kommune på Ytre Helgeland.
Ved krigsutbruddet var han på hval
fangst med flytende kokeri DS Suderøp
av Haugesund (bl913/7.562BT). Der
etter seilas med norske skip, blant an
net med MS Thermopglæ av Tønsberg
(bl930/ 6.655BT) som krigsforliste
i januar 1942. Hun var da i konvoi
fra Alexandria til Malta, låstet med
soldater og militære forsyninger. Til
Durban kom Dahl den 14. april 1943,
da sykeavmønstret fra DS Breiviken
av Bergen (bl911/ 2.669 BT). Uten noen
formell utdannelse hadde han da seilt
der et par måneder som 3. styrmann.
Etter to måneders rekonvalesens møn
stret 53 år gamle Dahl på Tango som
matros, hyre S310 per måned.

Under den lange liggetiden i Durban
hadde eierne, Transatlantic Navigation
Company sondert markedet for å finne
kjøpere til skonnerten. En portugisisk
investor, bosatt i New York meldte
sin interesse og det ble avtalt med
ham at skonnerten skulle leveres til
sine nye eiere i Santos, Brasil. Så et
ter at trelasen var losset forhalte man
Tango til kullkaien. Der låstet kaptein
Gundersen sin skute så dypt som
mulig. Dette med tanke på lastelinjens
sesongmessige vintersone som begyn
ner ved 34 grader sør bredde og hvor
vinterlastemerket gjelder fra 16. april
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til 15. oktober. Avganghavnen Durban
ligger i den helårige sommersone, hva
gjelder lasting av skip.

Den 12. juni 1943 klokken 4 e. m. kunne
kaptein Gundersen endelig la gå alle
fortøyninger og med taubåt fast gled
skonnerten ut havnen. Klokken 1730
var Tango godt klar land og mannska
pet kunne sette seil for første gang
på over et halvt år. Det fortelles at
det da allerede var mørkt, men at en
halvmåne lyste fra klar himmel og
ga folkene godt arbeidslys. Alle seil,
med unntagelse av ett, nemlig gaffel
seil nummer fem (the driver) ble satt.
Skonnerten seilte da avsted gjennom
det klare nattemørket med fire - fem
knops fart. Denne idyllen skulle dess
verre ikke bli lagvarig. Allerede neste
dag begynte problemene, da i form av
vindstille og enorme dønninger. Låstet
med kull, slingret nå Tango voldsomt.
Dette førte til at seil og rigg etter hvert
nådde sin tretthetsgrense. Flere døgn
med vindstille og kraftig slingring,
røynte på og svekket riggen mye. Da
vinden senere kom tilbake med full
styrke og fylte seilene begynte altså
deler av riggen å briste.

Besetningen slet på dekk, nær sagt
døgnet rundt med å berge riggen og
holde skuta under små seil mens den
ene stormen avløste den andre. Man
arbeidet ofte med vann helt opp til
halsen og var gjennomvåte store deler
av tiden. Det fortelles at innredningen
var fylt med vann så det ble dårlig med
hvile når de en sjelden gang kunne
tørne inn for kortere tid. Under slike
forhold er det heller ikke mulig å
tilberede skikkelig mat i byssa. Oftest
ble det bare kald mat å spise når anled
ningen bød seg. Etter en uke i sjøen
hadde skonnerten bare tilbakelagt 200
mil i retning Brasil. Fem seil hadde man
mistet for å komme så langt. Den 27.
juni blåste det plutselig opp og vinden
var da så ekstremt sterk at man ikke
våget å berge seil. Man fryktet at de
ville slå seg i filler når man slakket på
fallene for å låre gaffelen mot dekk.
Gundersen valgte å lense unna vinden
til uværet hadde rast fra seg, dette for
å minske vindpresset på seilene mest
mulig. Det skrives om en vindstyrke
på 10 etter Beauforts skala. Atter lød
ordren alle mann på dekk, og det
fortelles om seil som blåste i stykker,
oljefat og slipestein som slet sine sur

1943 - orkanaktig
seilas mot Brasil

ringer og raste fritt rundt. Skorsteinen
til donkeykjelen ble også slitt løs av
bølgene og rullet frem og tilbake over
dekk. Under de følgende dager tiltok
uværet i styrke, og det berettes om
voldsom slingring med slagside på
hele 45 grader. For å litt hvile måtte
folkene bare slenge seg på dørken når
anledningen bød seg.

Tidlig på morgenen den 29. juli spak
net både vind og sjø, men bedringen
var dessverre bare midlertidig. McPhee
noterer i sin dagbok at man nå hadde
bare to brukbare seil igjen om bord,
nemlig driver og jager. Førstnevnte
seil var nesten ikke brukt og jageren
var alltid første seil som ble berget
når det blåste opp. Den 1. juli blåste
det atter opp, nå med en vindstyrke
på 80 knop, 16 knop over grensen
for orkan. Bølgehøyden var da 60 fot,
fortelles det. Voldsomme sjøer brøt
uavlatelig over dekk og man oppdaget
at noen av dampledningene som løp
langs dekk var begynt å løsne fra sine
fester. Om disse ble ødelagte ville det
få katastrofale følger. Man var jo helt
avhengig av vinsj ene for å sette seil.
Kaptein Gundersen innså nå at han
måtte oppgi sin seilas mot Brasil,
skuta var ikke lenger sjødyktig. Han
sammenkalte derfor mannskapet til
skipsråd, en gammel maritim tradisjon
når skipet er i fare. Dette for å søke
erfarne menns råd, ved vanskelige
avgjørelser under kritiske situasjonen
Alle tilstedeværende får utale seg og
dette journalførers og underskrives
av rådsmedlemmene. Dette er ingen
ansvarsfraskrivelse fra skipsførerens
side, men en juridisk gardering. Det
fulle ansvar for besetning, skip og last
hviler fortsatt på kapteinen, ene og
alene. Etter avholdt skipsråd besluttet
Gundersen å returnere til Durban,
men dette var lettere sagt enn gjort.
Vinden tiltok i styrke og ved åtte-tiden
på kvelden fortelles om bølger, 80 fot
høye. For snaue riggen seilte nå Tango
mot sørøst med 8 knops fart, altså mot
Antarktis! Det fortelles om en enorm
brottsjø som brøt inn over poopdekket
akterifra og delvis smadret rattet. Den
to rorgjengerne ble begge skamslåtte,
men kom heldigvis til hektene uten
varig men. Det skrives at denne orka
nen var betydelig verre enn det uværet
man hadde hatt møtt nede ved Kapp
Horn föregående år.

Den 2. juli begynte været så smått
å bedre seg og man fikk provisorisk
reparert det skadde rattet. McPhee



skriver at man så smått kunne beg
ynte å reparere skadde seil, det vil si
hele garderoben. Smått om senn fikk
man tingene under kontroll og et par
døgn senere var storseilet reparert og
kunne settes. Vinden skiftet og for
små seil stevnet skonnerten mot sin
avgangshavn, om lag 400 mil unna,
korteste vei. På denne returseilasen
fikk mannskapet erfare de fleste vær
typer dette farvannet har å by på,
man opplevde så vel storm som stille
og gunstige vinder. Ved seks-tiden
på morgenen den 20. juli, 50 mil fra
Durban, møtte Tango en alliert konvoi,
faktisk første livstegn siden avgang.
Kaptein Gundersen signaliserte til en
av eskortejagerne og ba skipssjefen om
å skaffe slepeassistanse til skonnerten.
Noen timer senere kom to patrulje
fartøy, begge ombygde trålere ut til
Tango. Etter mange forsøk og mye slit
greide man å etablere slepeforbindelse
med patruljebåt No. 267 og skonnerten
var underveis på sin siste etappe mot
havn. Den andre patruljebåten, No. 162
fungerte som kjærkommen eskorte de
siste mil inn mot land.

Så, den 21. juli 1943 kunne kaptein
Gundersen endelig ankre i siker havn
etter 39 døgns blodslit og farefull sei
las. Skutas andre opphold i Durban
kom til å bli av lang varighet, hele åtte
måneder skulle det gå før man atter var
underveis. Hva gjelder krigens gang,
så samlet britene og amerikanerne da
enorme styrker i Storbritannia. Dette
med tanke på den forestånde landgang
i Normandie. I Afrika var tyskerne og
deres italienske allierte drevet tilbake
langs middelshavkysten. På østfronten
tapte tyskerne og deres håndlangere sta
dig terreng til Sovjetunionenes seiers
vante Røde Arme. Utenfor kysten av
Sør-Afrika, og i andre farvann, angrep
fremdeles tyske u-båter alliert skips
fart. Mange slag og store offer gjensto
før tyranniet var endelig slått ut et par
år senere.

Flere av sjøfolkene hadde stått om
bord siden avgang USA april föregående
år, og ønsket nå å mønstre av for hjem
reise. Blant dem som reiste var 2. styr
mann Hans Moller. Kaptein Gundersen
tilbød nå matros McPhee å overta hans

stilling, noe han etter sigende aksept
erte under stor tvil. Han aksepterte å
være 2. styrmann på den betingelse
at han aldri måtte settes til arbeid
som stred mot fagforeningsreglene.

Tilbake i Durban

Kaptein Carl B. Gundersen
og rorgjenger matros, senere
2. styrmann Archie McPhee.
Rattet er provisorisk repar
ert etter hårdtvcersskader
i Sør-Atlanteren den 1. juli
1943. Skonnerten var da på
reise til Santos, men måtte
returnere til Durban etter
langvarig storm og orkan.

Kapteinen godtok dette og matrosen Flere nordiske sjøfolk
rykket opp så opp. Dette innebar å Tango
fungere som båtsmann med ettersyn j kapteinens mønstringsrulle, Parti
av vedlikehold og annet når skuta lå i cuiars 0f Engagement, finner vi flere

avn. Under seil var 2. styrmannen led- nordiske sjøfolk oppført. Matros Nico
er for styrbord vaktlag og gikk sjøvakt lai Kristoffersen, 26 år gammel og fra
under kapteinens oppsyn. Nå skulle Borøy ved Xvedestrand tiltrådte den 9 ,
McPhees ansvarsområde etter hvert september 1943. Før denne tid hadde
li ganske mye utvidet. Dette grunnet ban Jcrigsseilas med så vel norske

Tangos nye norske overstyrraann, helt som panamanske skip , Bak seg badde
titen erfaring fra seilskuter. lian også ett krigsforlis. Nemlig oslo-

Kullasten ble etter hvert losset og tankeren siemdals (bl931/7.374BT)
Tango stakk da bare 8 fot. Mannskapet torpedering i Atlanterhavet den 15.
benyttet anledningen til å skrape vekk jlmi 1942 p4 Tmg0 Ue han værende
kolossale mengder med groe fra de frem ti] 19 januar 1944 Kanskje ble
deler av skroget som nå åpenbarte seg det litt for kjedelig å ligge til ankers
over vannflaten. Ellers var det særlig j Durban mäned etter m4ned/ god
reparasjon av seil og rigg som beskjeft- do|larhYre til tross? Neste dag reiste
iget folkene under den lange liggetiden. han ; alle Mut med MT Eumpe av
Under en tur 1 land, møtte kaptein Gun- 0slo (bl934/8,371BT). Kristoffersen

ersen enn gammel bekjent, nemlig Os- overlevde kri-gen, giftet seg i Skot
car W. Køber (1885-1967) fra Arendal. I tland og fortsatte som sjømann. 11969
1909 hadde de to tatt skippereksamen var ban pamønstret MS Truth (bl956/
ved Navigasjonslærer Henriksens Skole m470BT)/ ti|høre„de Skjelbreds Rederi
1 Arendal. Køber var nå nylig mønstret ; Kristiansand. Mens skipet befant seg
overstyrmann på fullrigger Calbuco av j Irskesjøen b)e han akmt SYk døde
Panama (bl885/ 1.619BT). Denne skuta, den u november, Nicolai Kristoffersen

tidligere norsk Karntø (1903-1923), var b[e 92 4r gammel og etterlot seg hustru
den 6. august 1943 kommet inn til Dur- 0g tre p,arn
ban etter en slitsora reise på 90 døgn Andre som mønstret p4 lmder
fra Aden. Den åländske styrmannen, skutas øpphold ; Durban var svensk
Brage Lagerblom døde underveis av matr0Sj Kar] A Below 22 4r gammel
beriberi, så nå var altså Køber tiltrådt finsk matros Veikko 01avi Kaasinen.
i ans sted. Sistnevnte 21 år gammel, men rutinert

Foto: McPhee Collection.

sjømann med fartstid fra blant annet
4.mastet bark Lawhill i sin sjøfarts-
bok. Blant dem som måtte forlate
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Nicolai Kristoffersen (1917-1969) fra Borøy
ved Tvedestrand, tjenestegjorde som matros
på Tango fra september 1943 til januar
1944. Dette bildet ble tatt da han besøkte
barndomshjemmet sommeren 1957. Foto
via Elsa E. Olsen.

skonnerten var den meget erfarne
matrosen, Harald K. Dahl. Han hadde
jo vært med på den stormfulle reisen
mot Brasil og nevnes flere ganger i
boken Tango Around the Horn. Etter
vel fire måneder om bord ble han
altså syk og måtte i midten av okto
ber sendes i land for behandling ved
sykehus. Sykdommen ble langvarig,
hele fjorten måneder skulle det gå til
neste utrnønstring. I desember 1944
tok han hyre som båtsmann på MT
President de Vogiie av Stavanger (bl935/
9.320BT). Etter krigen gikk Dahl i land
og ernærte seg som maler i Haugesund
hvor han døde i 1963, 74 år gammel.

7. februar 1944, to døgn før avgang
Durban, vandret en norsk sjømann
over gangveien. Dette var Arne Kaasa
fra Notodden, 26 år gammel og møn
stret som lettmatros. I 1940 var han
mannskap på osloskipet Heire (bl917/
807BT). Denne lille damperen avgikk
Bergen den 4. april, bestemt Liverpool
og unnslapp dermed så vidt tyskernes
invasjon noen dager senere. Kaasas
skip før Tango var MS Tiradentes av
Tønsberg (M922/4.961BT). Der ble han
syk og måtte landsettes i Durban for
behandling ved hospital. Dette hendte
den 16. november 1943, men nå var
altså den allsidige telemarkingen, med
solid fartstid fra så vel dekk som dørk,
frisk og klar til ny innsats.

Om norsk overstyrmann
Overstyrmann Holt var reist hjem til
New York og den 24. september 1943

34 SKIPET NR. 3 - 2006

tiltrådte hans etterfølger, nemlig Chris
topher Heidenreich. Han var oslogutt,
født i 1909 og hadde vært sjømann
siden 1924. Fra 1933 hadde han seilt
som underordnet styrmann, men aldri
prøvd seg som overstyrmann. Det kan
synes rart at Gundersen ansatte denne
forholdsvis uerfarne mannen som sin
nestkommanderende. Likså hvordan
Heidenreich våget å overta stillingen,
uten noen som helst erfaring i seil.
Kapteinen ønsket muligens bare en
sertifisert styrmann til å gå sjøvakter
og assistere med navigeringen. At han,
liksom kapteinen var norsk, spilte kan
skje også en viss rolle under anset
telsen. Som sin forgjenger fikk Heiden
reich $450 per måned i hyre.

Heidenreich reiste ut i november
1939 med MS Tiradentes (bl922/
4.960BT) av Tønsberg. Her var han
da Tyskland angrep Norge, og sto om
bord til oktober 1940. Etter seks ukers
ferie, dro han i desember 1940 ut med
MS Tamesis (bl939/7.256BT) og seilte
med denne et par måneder. Deretter
meldte han seg den 22. januar 1941
til tjeneste ved det norske flyvåpen i
Canada. Hans grad og bransje er ikke
kjent, men det er bekreftet at han
ikke ble utdannet til flyger. Ei heller
var dette pliktig førstegangstjeneste.
Denne var avtjent allerede i 1931, da
som skytter / signalmann på PS Torden
skjold (bl897/ 3.921dpl). Etter femten
måneders tjeneste i Little Norway
dimitterte han den 22.mai 1942. Atter
bar det til sjøs, nå som 3. styrmann
på MT Hilda Knudsen av Haugesund
(bl928/ 9.178BT). På denne tankeren
ble han stående i ni måneder før han
igjen tok ferie.

Den 29. juni 1943 var det tid for
utrnønstring. Nå som 2. styrmann på
DS Breiviken (bl911/ 2.669 BT) av Ber
gen. Damperen gikk fra Durban 1.
juli med 3.812 tonn kull i rommene,
bestemt for Mombasa. Den 4. juli smalt
det, en torpedo fra U-178 rammet da
Breiviken i styrbord side og i løpet av et
par minutter var hun borte fra havets
overflate. Noe vrakgods og to livbåter
fløt opp og de 33 som hadde overlevd
senkingen kom seg opp i båtene.
Tre mann mistet dessverre livet. De
øvrige kom inn til Mocambique etter
tre døgns livbåtseilas. Derfrå reiste de
til Sør-Afrika hvor sjøforklaring ble
avholdt i Durban. Etter et par måned
ers ferie førte skjebnen, eller hva man
vil kalle det, Heidenreich til 6-mastet
skonnert Tango. Som vi senere skal se,

kom dette dessverre til å få helt fatale

følger for mannen.

1944 - til Lourenco Marques
-brann i lasten!

Hva gjelder Tango, så lå hun nå nærm
est i semiopplag, avventende instruk
sjonar fra eierne i New York. Rederiet
arbeidet iherdig med å finne en kjøper
til skonnerten og maktet faktisk å finne
en seriøs interessent i Portugal, nemlig
Julio Ribeiro Campos fra Porto. For å
kunne seige fartøyet til utlandet var
Transatlantic Navigation Co Inc avhen
gig av salgstillatelse fra US Maritime
Commision. TNG kontaktet dem, og
eksportlisens for Tango ble innvilget
den 23. desember 1943. Man avtalte
med den nye eier at skonnerten skulle
leveres til ham i Lourenco Marques
(= Maputo) i daværende Portugisisk
Øst-Afrika (= Mocambique). Som pas
sende ballast for denne reisen tok
Gundersen om bord 1.500 tonn kull i
skutas underrom og gjorde alt ellers
klart til avgang.

Den 9. februar 1944 avgikk Tango
Durban. En gang på formiddagen lot
kapteinen alle fortøyninger gå og ble
så slept til havs. Ved halv-to-tiden, sju
mil utenfor havneinnløpet, kvitterte
han taubåtene og Tango var endelig
igjen underveis. Alle seil ble satt og
kursen lagt oppover langs kysten mot

Arne Kaasa (1917-1992) fra Notodden,
påmønstret Tango som lettmatros på skon
nertens siste, og svært dramatiske reise, un
der amerikansk flagg. Manfraktet da kull
fra Durban til Lourenco Marques. Lasten
tok da fyr, antagelig grunnet sabotasje! Foto
via Halvard Kaasa
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Lourenco Marques, godt og vel 300
nautiske mil forut. Det fortelles at man
etter avgang seilte «bidevind og godt
fullt» for en lett nordostlig vind. Skon
nerten logget da hele seks knop, så det
var tydelig at rengjøringen av under
vannsskroget hadde gunstig effekt. Be
setningen var nå mer internasjonal enn
noensinne. På mannskapslisten fantes
ved avgang sjøfolk fra åtte forskjellige
nasjoner. Nemlig 7 amerikanere, 2
nordmenn, 1 svenske, 2 finner, 1 brite,
1 irlender, 2 sørafrikanere og endelig
1 fra Latvia.

Neste dag er vinden fortsatt kontrari
og man seiler så tett opp til vinden som
mulig. McPhee skriver i sin dagbok at
skuta gjør 8,5 knop og beveger seg fint
gjennom vannet, lett låstet som hun
er. Videre skriver han om røyk som
siver opp gjennom skipets to laster
omsluker - det er brutt ut brann der

nede under dekk! Fiendtlige ubåter
opererte fremdeles i nærområdet, så
kaptein Gundersen vurderte nok fare
momentene nøye før han etter en tid
brøt radiotausheten. Britiske myn
digheter ble da telegrafisk underrettet
om skonnertens problemer. Britene
rådet ham til å fortsette mot Lourenco
Marques og ved ankomst St. Mary's
River, la skonnerten grunnstøte på
en av sandbankene der. Man avtalte
også at slepebåt skulle være klar for å
assistere ved ankomst. 1 dagene som
fulgte forverret situasjonen seg og mer
røyk og gass steg opp fra skipets indre.
Det ble etter hvert ikke mulig å sove i
sove innendørs. For å få seg litt hvile
søkte folkene til de steder på dekk hvor
røyken var minst plagsom. Ved hjelp av
spyleslanger holdt man ståldekket sånn
noenlunde avkjølt under seilasen.

Amerikansk tjenestebeis, Certificate of Discharge, utstedt av kaptein C. B. Gundersen til O.S. rnen ble liggende til ankers ute på elven
= Ordinarp Seaman = lettmatros Arne Kaasa ved fratredelse seilskipet Tango i Lourenco L Idanprp til Inctpn

Marques den 17. mars 1944. Kopi av originaldokument fra Halvard Kaasa.

LO
BUREAU OF MARINE INSPECIION AND NAVIGATION

(Ejprtifiratf nf Starljarg?

2 NOTE —VVhonever a maslor performs tho dutios of the shipping
 commissioner under this act, the master shall sign the certiflcation
B on the line designated for tne shipping commissioner’s signature.

Skonnert Tango av New York til ankers på reden ved Lourenco Marques. Den 13. juni 1944
ble hun slettet i amerikansk register og bekreftet solgt til Julio Ribeiro Camposfra Porto i

Portugal. Den npe eier døpte henne Cidade do Porto etter sin hjembp.
Foto: McPhee Colection.

For varierende vinder og med seil fem døgns seilas, fikk man fyret ved
som til stadighet revnet og måtte Lourenco Marques losstasjon i sikte,
berges for reparasjon, fortsatte reisen Men dessverre for sent på dagen,
mot bestemmelsesstedet. Skipets nye man måtte avvente dagslys for åfå
2. styrmann, McPhee forteller at mye los om bord. Neste dag var det helt
av dette arbeidet med seil og rigg fait vindstille, så Kaptein Gundersen måtte
på hans vakt. Dette fordi kapteinen nå telegrafisk purre på for åfå ut den
ikke kunne stole på sin overstyrmann slepebåten han tidligere var blitt lovet,
hva gjaldt slikt arbeid. Han forteller Klokken 11 på formiddagen kom slepe
videre at Heidenreich oppførte seg båt og los ut til Tango, og man kunne
svært nervøst, vandrende opp og endelig ta fatt på siste etappe opp St.
ned på dekket på sin frivakt. Kanskje Mary's River mot Lourenco Marques.
tenkte han på DS Brevikens torpeder- Nær byen ble skonnerten satt opp på
ing i omtrent samme farvann den 4. en sandbanke og brannmenn fra land
juli året før, eller var det andre ting kom om bord for å assistere med sluk-
som plaget ham? kingen. Nå, da rommene ble oversvømt

Mot kvelden den 14, februar, etter med elvevann, fikk man endelig bran-
nen under kontroll. Etter et par døgn
var faren over og skuta kunne lenses,

Hvordan hadde denne brannen opp
stått? Etterforskerne i Lourenco Mar
ques ble mistenksomme og mente at
brannen ikke skyltes selvantenning,
noe som ofte forekommer i kull-laster.
Da begynner ilden å ulme langt inne
mellom kullene for så å spre seg utover
mot overflaten. Man konkluderte med
at brannen på Tango var påsatt med
ond vilje, altså sabotasje! Denne teo
rien forsvarte etterforskerne med at
brannen i lasterommet hadde startet på
overflaten og at en slik overflatebrann

Brannstifteren arresteres!
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nødvendigvis måtte være påtent for å
skade skuta. En annen merkverdighet
er at da brannen ble oppdaget, brant
det samtidig på flere forskjellige steder
ovenpå kullene i underrommet.

Hvem var så denne sabotøren? I
boken Tango Round The Horn fortelles
det at Christopher Heidenreich, av
ulike årsaker, tidlig kom i politiets
søkelys. Den 24. februar 1944 ble over
styrmannen arrestert og brakt i land,
mistenkt for sabotasje og samarbeid
med fienden. Brannen på Tango skulle
han ha utløst ved hjelp av små brann
bomber, i boken benevnt inflammahle
pencils, plassert rundt om i lasterom
met. Det kom etter hvert frem at han
i Durban hadde besøkt flere av byens
kjente nazityske sympatisörer. Ameri
kanske myndigheter anklaget ham
også for å hatt mistenkelig kontakt
med tyske konsulater. Man fant det
også mistenkelig at han til stadighet
var vel beslått med kontanter, penger
som beviselig ikke stammet fra kap
teinens kasse om bord. Enn videre
hadde han ved forskjellige anledninger
gitt uttrykk for sterke tyske sympatier.
Så vel Heidenreich som hans omgangs
krets i Durban ble nå nøye gått etter i
sømmene for å samle bevis, fortelles
det. Den 6. mars får man om bord på
Tango vite at deres tidligere overstyr
mann, etter forlangende av norske
myndigheter, er sendt til England for
rettergang. Saken beskrives som alvor
lig og dødsdom nevnes som et mulig
utfall av rettsaken. Med dette slutter
bokens informasjoner om styrmannens
endelige skjebne.

Et halvt år i Lourenco
Marques

Mannskapet ble værende om bord og
gjorde skonnerten klar til overlevering
til den nye eier. Man malte og pusset,
nær sagt både høyt og lavt og var stolte
over vel utført arbeid. Alle seil ble også
regelmessig tørket og ettersett mens
man ventet på avløsningsmannskapet
fra Portugal. Den 17. mars, en måned
etter ankomst mønstret brorparten av
mannskapet av, deriblant lettmatros
Arne Kaasa. Det fortelles om særdeles
muntert avskjedsparty oppe i byen med
den amerikanske visekonsul, Frederick
Hunt som et festlig midtpunkt. Etter
dette hadde kaptein Gundersen bare
tre mann med seg til å ta seg av Tango.
Som nevnt søkte man stadig en kjøper
til kullasten, men slik viste seg å være
umulig å finne. Den 18. mars var det
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besluttet å gi de brannskadde kullene
gratis til en lokal skole, så nå måtte
skonnerten forhales til kai av disse fire,
pluss noen innfødte som kapteinen
hadde leid inn.

Med taubåt fast og etter mye slit
i tropevarmen fikk denne fåtallige
besetningen forhalt skonnerten til
kai og de brannskadde kullene kunne
losses. Skutas nye eier krevde nemlig
at Veritas skulle besiktige skroget. Man
var redde for at mellomdekk, spant og
andre skrogdeler kunne blitt skadde av
den intense heten under brannen. Loss

ingen tok flere dager og om resultatet
av den påfølgende Veritasbesiktigelse
tier beretningen. Antagelig gikk dette
greit, kjøperen overtok jo senere skuta
som avtalt. Dette skjedde imidlertid
først en gang i august 1944, da tiltrådte
endelig den nye besetningen. Tjuefire
portugisiske sjøfolk tok da skonnerten i
besittelse, og de fire siste amerikanerne
kunne gå fra borde etter seks måneder
i Lourenco Marques. En av disse var
faktisk tillitsmannen, matros Kaplan
som hadde uttrykt misnøye med det
meste, nær sagt fra første dag. Tjueåtte
måneder hadde Kaplan da bak seg om
bord, kanskje var ikke forholdene så
ille allikevel?

Noen menneskeskjebner
Om kaptein C. B. Gundersen kan for
telles at han fikk et særdeles langt
sjømannsliv. Etter krigen begynte han
som styrmann i det velrenommerte
New York rederiet Isbrantsen Lines.
Etter en tid avanserte han til kaptein
og førte rederiets TS Remsen Heights
(bl945/ 7.607BT)i en årrekke. Carl
Bertin ble i 1912 gift med sin Frida og
de fikk fire barn, to piker og to gutter.
Mens han førte Remsen Heights ble han
syk og måtte begi sjøen for godt, noen
og sytti år gammel. Han ble da avløst av
sin sønn, kaptein Christian Gundersen,
senere mangeårig los i Panamakanal
en. Carl Bertin Gundersen døde i
Brooklyn, New York i 1958, eller 1959,
altså nær 80 år gammel.

Overstyrmann Christopher Heiden
reich ble arrestert og ført i land fra
Tango den 24. februar 1944 for å sendes
til England, men så langt kom han nok
aldri. I følge opplysninger, mottatt fra
Riksarkivet i Oslo døde han i Kairo,
Egypt om lag et halvt år senere. Det
skrives at han den 14. august 1944 ble
skutt og drept under fluktforsøk fra Ab
bassia Military Prison. Nevnte fengsel
lå innenfor en stor britisk militærfor

legning i utkanten av Kairo og hadde
alle slags fasiliteter, deriblant et min
dre fengsel. Når Heidenreich ankom
dette stedet vites ikke, ei heller kjenner
forfatteren den nøyaktige siktelse mot
ham. Kanskje var han uskyldig? I så fall
var denne saken en forferdelig tragedie
for styrmann Heidenreich som altså
bare ble 34 år gammel.

Arne Kaasa fra Notodden som var
lettmatros på Tangos siste reise og
fikk oppleve brannen om bord, reiste
etter avmønstring i Lourenco Marques
til Durban. Der fikk han hyre på en
amerikansk damper, William Ellerp
av San Francisco (bl942/ 7.181BT) og
seilte med denne til 13. august 1944. To
dager senere bærer det ut igjen, nå som
motormann med MS Martin Bakke av
Haugesund. (bl936/ 5.484BT). Der står
Kaasa til krigen er over. Etter hvert
kom han til å flytte til USA og ble med
tid og stunder amerikansk statsborger.
Derover hadde han forskjellig arbeid,
både til sjøs i land. Lengst tid arbeidet
han som reisereparatør for det norsk
amerikanske firmaet Golten Marine
i New York. Noen tid etter at han var
blitt pensjonert derfrå, ble han rundt
1990 alvorlig syk. I september 1992
følte han seg veldig svak og ønsket da
å dra til Norge for å se familien en siste
gang. Han dro da til Telemark, assistert
under reisen av sin nevø Ole-Magne
Kaasa. Tre uker senere ebbet livet ut
og han døde den 11. oktober, nær 75
år gammel. Arne Kaasa som var ugift,
ligger begravd på Notodden kirkegård.
Med ham døde siste nordmann fra
skonnert Tango av New York.

6-mastet skonnert Cidade do Porto, ex
Tango, ex Marg Dollar, ex Hans ankom
Lisboa den 20. september 1946. Hun
var da slept oppover fra Lobito i An
gola av DS Pungue av Lisboa (bl900/
3.933BT). Da skonnerten ankret på
Tagus-floden hadde hun vært 34 døgn
underveis fra Vest-Afrika. Der losset

man så lasten, bestående av bomull og
huder fra storfe.

Hun skulle aldri mer komme under
seil og ble den 8. april 1948 solgt på
auksjon til en Theofilo Carvalho Duarte
som lot henne hugge opp på stranden
ved Matinha, Xabregas nær Lisboa.

Hun ble altså 44 år gammel og had
de da hatt åtte eiere og seilt under tre
nasjoners flagg. Omtrent halve leveti
den hadde hun ligget til ankers, eller
fortøyd i en eller annen bortgjemt

Epilog



Cape Toum, 30. desember 1945, skonnert Cidade do Porto, ex Tango, har søkt nødhavn grunnet stormskader.
Her, hoveddekket sett aktenfra ogforover. Nær kamera, aktre dekkshus. Der lå hysse og messe samt enmanns-lugarer til tømmer-mann,

kokk, båtsmann og telegrafist. Skipets radiostasjon var plassert i sist-nevntes lugar. Foto: Josh Spencer.

opplagshavn. Søsterskipet Moshulu, 01/1921: Slept fra Santa Rosalia til San Fran- Kildør

ex Dreadnought, ex Hans er fremde- cisco CA. Lawrence Barber: »Tango Round The
les blant oss. Etter en omskiftende 10/1934: Solgt til kaptein Charles A. Watts, Horn», Portland OR, USA 1990.
tilværelse kom hun i 1977 til Philadel- , Loøg Beach CA- Pris USG 3 - 500, J. Ferrell Colton: «Windjammers Signifi
phia i USA hvor hun nå ligger fortøyd °° 1935 g* V Søut er° Ga 1 ° rnian cant», Flagstaff AZ, USA 1954.
som restaurantskip ved PenÅ Landing “ “ InC ' CarS°” Hw-W M* 5546 Rogksund.

• City, JNevacla. Hans J. Furrer: «Die Vier-und Funfmast-
Marma’ O1^0?* TANG0 og nedrigget til Rahsegler der Welt», Herford, BRD

lekter. Flytende spillekasino og 4934
r «notat clrnM«ort TaMCH nattklubb. G. M. 0. Gowlland: «Master Of The Moving
6-mastet Skonnert 1AJNGU 00/1941:Solgt til Transatlantic Navigation gea>> piagStafF AZ USA 1959

(US official no. 221994) Co. Inc, New York NY. Harold D. Huycke, Edmonds WA, USA.
Bygd av stål ved W. Hamilton & Co., Port
Glasgow, Skottland.
Opprinnelig rigget som 4-mastet bark.
Seilareal, ca. 3.900 kvadratmeter.
Tonnasje: 3.102 BT, 2.869 NT, dødvekt 5.393 12/1943:Solgt til Julio Ribeiro Campos, 0scar w Køber: <(Under de bvite seib>/
tonn. Dimensjoner: 335,5 x 46,9 x 26,5 fot. Porto, Portugal. Omdøpt CIDADE qsi0 4953

DO PORTO, registrert i Pörto. q. Kåhre & K. Kåhre: «Den åländska segel
05/1904: G. J. H. Siemers & Co. Hamburg, 00/1945: Solgt til Comissäo Reguladora do -sjöfartens historia», Mariehamn, 1988.

HANS.. Comércio do Algodåo em Rama. Halvard Kaasa, 3681 Notodden.
07/1914: Ankom Santa Rosalia, Mexico. Registrert i Lourenco Marques. Ole-Magne Kaasa, 3675 Notodden.

Internert der grunnet utbrudd av Pris USD 430.000. Elsa E Qiseil/ 4945 vestre Sandøya.
1. verdenskrig. 00/1946: Solgt til Companhia Colonial de Gunnar Thorbjørnsen, 4920 Staubø.

11/1918: Beslaglagt som krigserstat-ning, Navegacåo. Ingrid Ytterdal, 4920 Staubø.
tildelt Storbritannia. Kjøpt av A. 00/1948:Opphugget på stranden ved Mat- Ålands Nautical Club: «Åländska sjömän
M. Dollar, Vancouver BC, Canada inka, Xabregas, nær Lisboa, Portu- under andra världskriget», Mariehamn
- representant for rederiet Robert 8aP 1999.- representant for rederiet Robert
Dollar & Co. San Francisco CA,
USA.
Pris USD 27.000. Omdøpt MARY
DOLLAR, registrert i San Francis
co.

Pris USD 25.000. Roger Jordan: «The World's Merchant
Rigget som 6-mastet slett-topp- Fleets Londoil( UK 4999.
skonnert. Seilareal, ca. 3.100 kva- gdrd RodtveR : «skaugen -70år i shipping»,
dratmeter. Oslo 19g6>

http://www.warsailors.com
Museu de Marinha, 1400 Lisboa, Portu-

gal.
Norsk Sjømannsforbund, 0160 Oslo.
Riksarkivet, 0806 Oslo.
Statsarkivet, 4613 Kristiansand S.
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Bjørn Tandberg har kommet over et i alle fallto annonser som omhandler med tekst Sandviken på Tromsø havn,
bilde av dampskipet Turbin, liggende denne båten- er ie8 litt tvilende til om dette kan være
ved N B Bakke Ved & Kulhandel, for- <<min » båt - DS Sandviken beskrives jo
modentlig i Kittelsbukt i Arendal. Den 28. mai 1903 annonseres pinsetnr som et åpen jernbåt på ca 40 fot. Den

Med det rene norske flagg i hekken til Mo; avbildede damper er tydelig dekket
mener han at bildet må være tatt etter Ftvis Vejr dste Pinsedag vil Dampsk. over hele skrogets lengde. Mine kilder
2905. Sandviken afgaa herfrå om Morgenen kl forteller ellers at hun i 1890 årene ble

Er det noen avleserne som kan kaste 2 til Guldsmedviken og Mo med Retur solgt til Nordland, ikke Troms som
lys over ds Turbin og kanskje også
nærmere enkeltheter om tid og sted?

Under spalten Drivgods i Skipet nr.
2/2006 har Jo Gjerstad en forespørsel
vedrørende DS Sandviken og hva som
hendte med den lille damperen etter at
hun kom til Nord-Norge på 1890-tallet. Fevang, Fagervik til Bjørn.
Gjerstad mener at båten etter hvert
kom til Tromsø og skal være gjenkjent
der i 1898 av en marinegast fra panser
skipet Harald Haarfagre.

Det er kanskje mulig at det den
gang fantes flere dampbåter ved navn
Sandviken. I mine notater har jeg i alle
fall opplysninger om en liten damper
ved dette navn som opererte ut fra
Hemnesberget. Dette tettstedet ligger
i fjorden Rana, Nordland fylke og flere
småbåter fraktet den gang passasjerer
og gods i nærområdet der oppe. Det
er ikke svært mye jeg har å opplyse
om Sandviken, men i lokalavisen.
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D/S Turbin Nordlands Avis finnes under året 1903 Hva gjelder illustrasjonen på side 42,

Sandviken

Hvem vet mer om dampbåten Turbin av Arendal7

om Eftermiddagen. Billettpris Tur og Re- skrevet i Skipet. Trolig var dette i mars
tur 1 Krone. Hemnes 23-5-1903. Dampsk måned 1891 for da ble rederiet i Bergen
Sandviken. reorganisert.

Den 25. juni 1903 står dette å lese i
samme avis: Bjørn Tandberg
Dampskibet Sandvigen afgaar Markeds- Lauervik Terrasse 17
tur fra Hemnesberget Søndag 5te Juli 4550 Farsund
kl. 10. Form. anløpende Bardal, Strand, Tel 38 39 09 97

bjotandberg@sensewave.com

Drivgods

Mærsk (36 stk.), Wilhelmsen (38 stk.), Transatlantic (14 stk.), Johnson (17
stk.) og SOK (6 stk.). Hertil kommer 21 stk. ex skandinaviske fra ovennævnte
rederier. Pris henholdsvis DKK 10,00 pr. stk. og ex skandinaviske DKK 6,00
pr. stk. Hertil kommer porto. Halvdelen af det samlede antal er luftfotos.
Samtlige 132 fotos er i postkortformat. Rekvirer min liste.

Jack Moblak
Skovvænget 12

DK-4800 Nykøbing F.
Danmark

Tlf. 00 45 54 45 1 5 75



Onsdag 13. desember
Vi møtes til Julebuffét på Sjøbuda Selskapslokaler

på Sunde kl. 1800. Medlemmer med damer.
Pris kr. 270,00 pr. person. Drikke kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist innen mandag 4/1 2 til Per Farstad

tel. 70155580 eller mob, 91 590079

7. september:
Lysbilderfra den unike Freiholt-samlingen

5. oktober:
Anders Flaaland:

En historisk presentasjon av Bergen havn.

Tid og sted:
Norges Fiskerimuseum, Bontelabo kl 1900

Onsdag 13. september
Besøker vi I. P. Huse på Steinshavn,

med omvisning i bedriften og orientering
om bedriftens historie. Kaffe og noe å bite i.

Ferge fra Brattvåg kl. 161 5.

Onsdag 11. oktober
Besøk ved Sperre Industri A/S.

Det blir orientering om bedriftens historie
og omvisning i bedriften.

Frammøte ved Sperre Industri A/S kl 1900.

Onsdag 15. november
Vi besøker Rolls Royce Tenfjord

med omvisning i bedriften og orientering
om dens historie. Frammøte i Tenfjord kl 1 900.

2. november:

Program ikke ennå fastsatt

7. desember:

Program ikke ennå fastsatt

Vi ønsker gamle og nye medlemmer
velkommen til møtene !!

AVD. BERGEN

AVD. ÅLESUND

* * *
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Torsdag 24. august
Åpning av høstsesongen. Tid for oppsummering etter

årsmøte. Foreningssaker - sosialt samvær.
Nordmøre Museum Storgt. 19. k1.19.00

M/S «Slukk II»
Fredrik Pfefferkorn forteller

om Kristiansunds sjøbrannsprøyte, nybygd i 1 939.
Nordmøre Museum Storgt. 19. k1.19.00

Fellesmøte med Kristiansund Skipperforening.
Sted: Skipperforeningens lokaler. Kl. 19.00

Åpent møte.

Torsdag 9. november
Ferger på Nordmøre.

Arve Jensen tar for seg fergehistorien på Nordmøre.
Forteller og viser bilder.

Nordmøre museum Storgt. 19. k1.19.00

Vi håper på godt frammøte utover høsten,
og ser fram til å treffe gamle kjente

og stifte nye bekjentskaper.

Torsdag 12. oktober
«Hurtigruten, verdens vakreste sjøreise

gjennom 113 år»
Kåseri ved forskningsleder Bård Kolltveit

v/Norsk Sjøfartsmuseum - Oslo.
Tidligere Direktør i Norsk Sjøfartsmuseum.

Julemøte.

Sosialt møte med julemat og tilbehør.
Sted: Patrick Volckmar

Invitasjon og påmelding på forhånd

Hl

Formann Svein Blindheim
Tel 70 14 16 1 7

AVD. NORDMØRE

Torsdag 14. september

Torsdag 14. desember

* * *
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Styret i Stiftelsen Maritim Historie Nordmøre, fra venstre Einar Sæter (styreleder), Nils Fjærvik, Kjell Fostervold, Ole Kristian Stokke, Kjell
Laugtug, Alfred Bech, John Oscar Hanson (nestleder) og Anders J. Jensen. Foto Ole Didriksen

1. Kalenderprosjekt 2007
Vi kommer også i høst med en temakalender. Årets tema
«Nordmørsskip i Trampfart».

Kalenderen blir i utforming lik med de föregående
produksjoner, trykt i sort/hvitt. Et kulturhistorisk bidrag
fra vår förening.

Planlegging er i rute, og regnes å være klar fra trykkeriet
medio november. Prisen vil bli den samme som tidligere kr.
40,00 + porto.

Den kan forhåndsbestilles og leveres så snart den er ferdig
fra trykkeriet.
Kan bestilles ved Einar Sæter tlf.71674887 / 40845855, eller
einars@adsl.no

Et av Nordmøres utenriksskip: Backers ds Bjogna, ex-tysk Ulsnis
fra Werft Nobiskrug 1936, overtatt i 1947 og solgt til India i 1953.
Foto fra NSS Nordmøre
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Föreningen er blitt forespurt av Tingvoll Museum om å delta
på dette arrangementet på Tingvoll. De ønsker at vi skal pre
sentere - i en bildemontasje - og fortelle om fjordabåtruten
mellom Kristiansund og Sunndalsøra i tidsepoken etter siste
verdenskrig, med en link tilbake til starten i 1858.

Vi produserer nå en montasje for dette bruk, men som
selvfølgelig kan brukes i andre sammenhenger.

Denne ruten har en historie tilbake til juni 1858 - da
den ble åpnet av Konsul Nicolay H. Knudtzon med hjul
dampbåten «Nordmør» som den første fjordabåten i Møre
og Romsdal.

3. Stiftelsen Maritim Historie - Nordmøre
Her er vi en av stifterne - og vår förening har styreformann
v/Einar Sæter.

Som tidligere fortalt har stiftelsen som Visjon - «Doku
mentasjonssenter for Maritim Historie»

Dokumentasjon av sidetrålerepoken på Nordmøre i tiden
1930 til 1970. Den inneholder historien om de 24 sidetrålerne
på Nordmøre. Boken går i disse dager i trykken, og vil være
markedsklar innen 1. november.

Stiftelsens første prosjekt er utgivelse av boken
«Fra første til siste hal»

2. Kulturminnedagen
- søndag 10. september 2006

$
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2542 0 Leif Olav Jørnsen Veståsveien 29
2543 Bjørn Egil Anne Leka
2544 L.Rødne & Sønner AS v/Leif Arne Rødne
2545 Bjørn Arild Engesveen
2546 H M/S Veritas Viking Velferden
2547 Per Anders Hove
2548 Harald Pedersen
2549 NM Svein Støland
2550 NV Asbjørn Sunde
2551 NM Nauticad AS
2552 B Paul Tungset Visnes
2553 Magnar Høgemark
2554 H Odd Erik Nøkling
2555 0 Nic. Brun-Lie
2556 B Harald Johan Njåstad
2557 0 Ole Magne Kaasa
2558 NM Trond Vidar Hage
2559 NV Arve Rosvoldaunet

Melding om dødsfall:
1896 B Einar N. Lone
483 Hermann Nils
S 72 Olle Renck

Utmeldinger:
1736 H Svein Inge Krygård

Adresse-endringer:
1051 0 Harald Aarseth
1119 Jan Adolfsen
8 B Per Alsaker
1246 0 Hans-Petter Berg
1953 Ivar Brattland

421 Svein Bøgwald
1596 Alf Reidar Dyrnes
2508 Bjørn Helland
293 B Jakob Håvik
2323 B Espen Johansen
2460 Oddvar Hugo Johansen
2180 B Arild Kasin

1884 Nils Magne Myra
390 NM Dan Rodlie v/Ove Reitan
1495 B Jan G. Seeberg
2531 B Jan Chr. Stangeland
1085 H Asbjørn Sund
1501 Leif Sunde
1014 B Henry Svendsen
592 0 Geir Sæterdal
32 B Arne I. Tandberg
2230 NM Sverre Telstø
2208 NM Hans Petter Tysnes
1285 B Johann Vannes
1971

Hermann Nilsen

Tor Arne Westerlund

Nye medlemmer 01.06.2006 - 08.09.2006
Medlemsnytt

Postboks 17

Eidesvik AS, Langevåg
Storebruvegen 24

Wesselsgate 2

Dalegata 71
Lambhusbakken 5
Helland
Salmakervegen 9
Tennisveien 4 C

Kinnesgate 3
Flatøyveien 5
Ramsvika 112

5005 BERGEN
9950 BARDU
SE - 181 60 LIDINGÖ, SVERIGE

4272 SANDVE

Colbjørnsens gate 13
Ribås
Helleveien 230 Leik 501
Brønnåsen 17 A
Skoleveien 9
ukjent adresse
Røsslyngvei 23 A
Per Hellerviks gate 14 B
Postboks 639
ukjent adresse
Klappmyssveien 53
ukjent adresse
Myrhaugveien 2
Hagbart Brinchmansvei 93
Slettanesvegen 30
Bønesskogen 15
Kjellsvikvegen 6
Marthas vei 16
Torvljellet 17
Torsbyveien
Postboks 92 Loddefjord
Knut Siems gate 1
Strandgaten 40 B
Haugane 4
Ålov 39

3142 VESTSKOGEN
7994 LEKA
4170 SJERNARØY
4830 HYNNEKLEIV
5443 BØMLO
6854 KAUPANGER
8286 NORDFOLD
6507 KRISTIANSUND
6290 HARAMSØY
6516 KRISTIANSUND
5355 KNARREVIK
4330 ÅLGÅRD
5517 HAUGESUND
0777 OSLO
5384 TORANGSVÅG
3675 NOTODDEN
6523 FREI
6012 ÅLESUND

0256 OSLO
4480 KVINESDAL
5039 BERGEN
1914 YTRE ENEBAKK
8700 NESNA

4070 RANDABERG
8624 MO I RANA
5404 STORD

4085 HUNDVÅG

4330 ÅLGÅRD
6514 KRISTIANSUND
5457 HØYLANDSBYGD
5152 BØNES
5542 KARMSUND
4633 KRISTIANSAND
5122 MORVIK
3370 VIKERSUND
5881 BERGEN
6509 KRISTIANSUND
6512 KRISTIANSUND
5353 STRAUME
4640 SØGNE
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Vår gamle kjenning Nordhav har en tid gått for Sea-Cargo som Victoria, etter konkurs,
motorhavari mm. Fotografert 5. juni av Ole Jakob Dingen

Sea-Cargo Under verkstedsoppholdet oppstod
Onsdag 16.august avgikk «Victoria» fra det brann i lasterommet 4.juli ved 1600-
Bergen på sin siste tur til Amsterdam. tiden. Brannen spredte seg til bunker-
Hun harvanligvisseilt Bergen-Imming- stankene og det brant fortsatt onsdag
ham, men pga. rutebytte gikk hun til S.juli på morgenen. Det er nå bestemt
Amsterdam den uka. Båten ble tatt ut at skipet blir kondemnert.
av rute i Amsterdam for Sea-Cargo.
«Victoria» skal gå i rutefart i Middel- Rederiet Eidshaug
havet fremover. Eidshaug Rederi AS i Nærøy har kontra-

«Norcliff» ble overført til ruta Ber- hertetcontainer-skipmedenlastekapa
gen-Immingham. sitet på om lag 1700 tonn ved Moen Slip

AS på Kolvereid.
Kystlinjen Kontraktssummen er i størrelsesor
«Baltic Fjord» grunnstøtte sør for Bek- den 70-80 millioner kroner. Skroget vil
kjarvik, Austevoll litt etter klokken bli bygd ved et utenlandsk skrogverft,
08.00 lørdag morgen 23.april. men utrustninga skal skje ved verftet

Båten hadde vært i Haugesund og på Kolvereid. Den nye lastebåten skal
låstet returpapir i forkant av ulykken. etter kontrakten leveres 18. september
De seilte fra Haugesund klokken 04.00. 2007
Fire timer senere kom den kraftige
grunnstøtingen. Zahl Transport/Green Reefers

Baltic Fjord fikk en flerre i skroget ZT og GR startet ny fraktrute Bodø
/ ødelagt bulb etter grunnstøtingen. - Tromsø - Svalbard i 2004. Det har
Båten har ikke tatt inn vann. Det er vært regulære seilinger også i 2006.
kun hull i den ytre ballastanken. «Green Frost» har utført ruta på Sval-

«Baltic Fjord» kom av grunn ved bard.
egen hjelp og redningsskøyta. Først
gikk ferden til Storebø og deretter til Eimskip/CTG
Hilleren i Bergen for utlossing. Båten Eimskip/CTG har et søsterskip til «Svart
ble tatt inn til Møhlenpriskaien i Ber- foss» under bygging ved Vaagland.
gen i påvente av verkstedsopphold. Planen er at hun får navnet «Storfoss».

Etter noen dager i Bergen seilte Onsdag S.juli oppstod det en mindre
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rnncDTTTrrADT båten til verksted i Tallinn, med an-
GULteKU 1 trAK1 komst 3 mai

brann om bord tidlig på morgenen.
Nå i ettertid viser det seg at det var
tanktoppen som fikk mindre skade.
Uhellet medfører noe forsinket lever
ing av skipet.

Eimskip skal ha fire skip fra Mykle
bust Mek, de blir noe større enn Vaag
land-byggene.

I forbindelse med landsstevnet til For
bundet Kysten i Bodø i juli var «Gamle
Salten» nordover en tur.

Fredag 21.juli gikk båten i en av de
gamle rutene sine, Bodø avg. 12.00 til
Tvervik og retur til Bodø igjen ca. kl.
17.00. Førdag 22. juli gikk båten to korte
fjordturer (a 1,5 time) ut fra Bodø kl.
1215 og 1500.

«Stord I» har ligget hele sommeren
2006 ved Mjellem & Karlsen. Restaure
ringsarbeidet pågår og skipet til til vin
teren til Hardanger fartøyvernsenter
for innredningsarbeider.

«Gamle Helgeland» deltok i Bodø un
der landsstevnet til Forbundet Kysten i
juli. For øvrig har båten deltatt på ulike
arrangement i nærområdet rundt Sand
nessjøen i sommer.

Fjordcruise Narvik AS kjøpte inn
ferja «Jøa» i juni. Ferja har i sommer
gått turer i fjordene rundt Narvik.

Samme rederi har fra før båten
«Delfin Senior». Ferja har vært ved Bal
langen Mek. for ombygging med mer.

Småviken AS, Borgheim ved Tøns
berg har i april overtatt gamle «Falkun
gen» ex. «Sulafjell». Båten har nå fått
navnet «Dronning Blanca» med hjem
sted Tøns-berg. Hun vil bli benyttet til
turfart i området rundt Tønsberg.

Fergene «Havservice I» ex. «Malan
gen» og «Havservice II» ex. «Kjølva»
har begge til tider vært engasjert i
oppdrag ved Melkøya-anlegget ved
Hammerfest. Ellers utfører ferjene
diverse oppdrag langs kysten og er av
og til helt sør til Ålesund.

Fredag 7.juli ankom «Havservice II»
til Holbergskaien i Bergen. Ferja låg til
kai nesten ei uke før ferden fortsatte
nordover igjen.

GAMLE RUTEBATER

Spalteredaktør:
Frode Folkestad

nøkes3.1ongen r:rrno
Lars Helge Isdahl
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Color Line har bestilt et søsterskip til
«Color Fantasy». Nybygget skal leveres
fra Aker Finnyards og er planlagt satt
i rute siste kvartal 2007 mellom Oslo
- Kiel.

Color Line har inngått avtale med
Aker Yards om bygging av to hurtig
gående passasjerferjer til bruk på Dan
marksrutene. Levering desember 2007
til Kristiansand-Hirtshals og april 2008
til Larvik-Hirtshals.

Kyst-Link
18. juni ble «Pride ofTelemark», nytt skip
satt inn på ruta Langesund - Hirts
hals.

Ferja ble i sin tid bygd i 1983 som
« Stena Jutlandica». Rederiet jobber nå
med dagseilinger Langesund - Strøm
stad, men oppstart er ikke foretatt pr.
01.09.

«Envoy» er utleid for fart i Irske
sjøen i regi av P8tO Ferries.

Masterferries
Masterferries startet 26. april opp fer
gefart Kristiansand-Hanstholm med
hurtigfergen «Master Cat» (ex Incat
049, Mads Mols og Cat-Link V)

«Gabriel Scott» ex. «Sagafjord» ex.
«Sandefjord» har derimot ligget op
plagt etter ankomst til Kristiansand 26.
oktober 2005. Ferja eies av Gabriel Scott
Rederi AS ved Masterferries.

TFDS / Fjordl
Statoil har leid inn «Jupiter» som losji
skip på Melkøya fra IS.februar til 15.
oktober 2006 med en opsjon for ytter
ligere 2 mnd.

Forpleining av ekstra arbeidsstyrke
som skal bo om bord vil skje om bord
i «Jupiter».

Fjordline
Konkurransen fra Color Line på Ber
gen-Hirtshals har gitt Fjordline økono
miske vanskeligheter. Som en foreløbig
løsning ble linjen Bergen-Stavanger-
Newcastle i september solgt til DFDS,
som også kjøpte «Fjord Norway» fra
KS AS Nordsjøferger. Begge overtas 15.
oktober. Som en konsekvens vil DFDS
avvikle linjen Göteborg-Kristiansand-
Newcastle.

Linjen Bergen-Egersund-Hanstholm
med «Atlantic Traveller» fortsetter ufor-
andret.

INTERNASJONAL
FERGEFART

Smyril Line
«Norrøna» gjennomfører helgecruise
også denne høsten/vinteren mellom
Bergen (fredager) og Hanstholm (lør
dager) og retur i Bergen søndag mor
gen.

Rødne Trafikk AS, Stavanger
Rødne har i bestilling enda en ny kar
bon-katamaran (130 pass.) hos Brød
rene Aa i Hyen. Levering 1. mai 2007.

Stavangerske AS
ll.juli ble «Sand» omdøpt til «Ropeid»
for å frigi navnet «Sand» til nyferja
som kommer.

I sommer har «Hidrasund II» vært
innleid fra datterselskapet Flekkefjord
Dampskibsselskap som supplerings
ferje på Sand - Ropeid.

Stavangerske har bestilt tre karbon
katamaraner hos Brødrene Aa for leve
ring hhv. 1. desember 2006,1. februar
2007 og 1. april 2007. Båtene blir bygget
over samme lest som Rødne sine.

Natt til onsdag 16.august, om lag 02.30
etter passering Bokn fikk «Fjordbris»
maskinhavari på ene motoren. Båten
var på chartertur fra Mosterhamn til
Stavanger og gikk på en maskin inn til
Stavanger.

«Fjordbris» ble så seilt på en maskin
til Skjøndals Slip i Bergen og ankom
utpå kvelden onsdag. Her ble mask
inen reparert og båten gikk i retur
fra Bergen tidlig på kvelden 25.08 til
Stavanger.

«Beinveien» fra HSD ble leid inn
som avløser. Hun var tilbake i Bergen
28.08.

INNENRIKS
RUTE/FERGEFART

Nye og gamle Utsira ved Garpeskjærskaien 8. juni i år, fotografert av AlfJ Kristiansen

K/S Lysefjord
KS Lysefjord har bestilt ny kombi
katamaran hos Oma Båtbyggeri til
erstatning for «Fjordlys» som er blitt
for liten. Levering er satt til 1.desem
ber 2006. Nybåten skal ha plass til 85
pass. og 12 personbiler. Lengde er 32,5
meter.

Båten skal gå i trafikk på Lysefjorden
og Fisterøyene.

Torghatten Trafikkselskap (TTS)
TTS har hatt konsesjon for hurtig
båtruter i Ryfylke med «Vindafjord»
og «Strandafjord». Selskapet har mistet
anbudet fra 01.01.07. Da overtar Sta
vangerske igjen.

TTS har seilt pendlerrute Stavanger
- Kopervik - Haugesund siden våren
2006.

De to båtene veksler på og å utføre
ruta.

Nor-Ferjer AS
Nor-Ferjer AS skal fra 1. januar 2008
overta driften av ferjesambanda Hjelme
land-Nesvik-Ombo og Sand-Ropeid.

På Hjelmeland-sambandet vil selska
pet bruke «Hjelmeland» som går der i
dag. En mindre ombygging av ferja skal
øke kapasiteten fra 76 til 85 PBE.

På Sand-Ropeid vil den nye oper
atøren sette inn en ny 50-bilers ferje.
Denne er nå bestilt hos Fiskerstrand
Verft AS med levering i mars 2007.

Utsira Kommune
Gamle «Utsira» ble omreg. i Skipsreg.
20.desember 2004 til «Utsira I».

Det er Anker Shipping AS på Sand
nes som overtok 11.april 2006.

Båten ligg ved kai i Sandnes.
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Lokalbåtruter i Hordaland fordelt
Fra 1.januar 2007 övertar BNR ruta
HellesøY-Lyngøy-Hernar-Sanden-Nor
døy-sund for 5 år. Planen er å bygge om
«Fjord Express» for ruta og at «Ann
Mari» som HSD i dag brukar går ut.

Lokalrute Espevær - Eidesvik er fra
1. januar 2007 tildelt HSD for 5 år. Det
er HSD som driv ruta i dag også.

HSD Sjø AS
Lille «Fjordgar» har i juni hatt et lengre
opphold hos Skjøndals Slip i Bergen.
HSD leide inn «Hidrasund» som av
løser.

Torsdag 6. juni hadde «Fedjefjord» ei
grunnberøring midtskips ved 1700-
tida på Fedje fordi ferja mista propell
kraft. Ferja vart teken ut av rute og
erstatta av skyssbåt. Fredag 7. juni kom
«Jondal» på plass om ettermiddagen,
og gjekk avløysing frå ca.kl. 1600 til
ca.kl. 1900.

Så bar det sørover igjen til Våge-
Halhjem. «Fedjefjord» var i rute igjen
fredag 7.juni frå kl. 19.10 frå Sævrøy.

Onsdag 9.august rente «Eidfjord» i
kaien i Skiparvik om morgenen. Kaien
og ferja fekk noe skade. Ferja vart
hengende fast i ferjekaien og det måtte
mobilkran til om bord i avløserferja
«Jondal» som kom fram utpå etter
middagen og ein fekk «løyst» «Eidfjord»
frå ferjekaien.

«Jondal» overtok som avløser på
Fens-fjorden fra onsdag 9. august i
1600-tida etter forseiling fra Våge på
Tysnes. «Os» overtok fredag 11.august
om morgenen slik at «Jondal» kunne ta
opp igjen ruta si Våge-Halhjem samme
ettermiddag.

«Eidfjord» ble seilt til BMV på
Laksevåg i Bergen for utbedring fom
9.august på kvelden. Først 23. august
om kvelden var «Eidfjord» tilbake i rute
på Fensfjorden. «Os» seilte da tilbake til
Hardangerfjorden.

HSD innførte nye ruter for Flaggruten
og Sunnhordlandsrutene fra l.januar.

Nå blir det kun to turer Bergen-Sta
vanger på hverdager og «Draupner»
övernätter i Haugesund hverdagene
slik at hun utfører lokalrute Hauge
sund-Stavanger morgen og motsatt
om kvelden. Lørdag morgen blir det
ny rute Haugesund-Stavanger på mor
genen.

«Tedno» seiler nå kun en tur Ølen-
Bergen om morgenen og ligger i Bergen
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hele dagen og går kveldstur Bergen-
Ølen. Torsdag og fredag seiler «Tedno»
en ekstra tur Bergen 1230 - Leirvik
- Bergen 1620.

Tirsdag 22. august om lag kl. 15.30
seilte «Tjelden» fra Bergen nonstop til
Kristiansund og ankom dit ved 2300-
tiden. Onsdag morgen/formiddag
var det personelltransport fra Kris
tiansund ut til PGS-skipet «Ramform
Viking» som låg ca 30 nautiske mil vest
av Kristiansund.

Onsdag 23.august kl. 13.30 var det
retur fra Kristiansund nonstop til Ber
gen om lag kl. 2100.

«Beinveien» ligger for tiden i opplag
i Bergen.

Bergen Nordhordland Rutelag AS
«Snarveien» seiler rute alle dager un
tatt lørdag og søndag mellom Kleppestø
og byen. Lørdagsrutene ble kuttet 18.
mars. Fra 13. mars ble det kuttet en tur
morgen og kveld.

«Kyst Express» ligger som reservebåt
på Kleppestø.

Rederiet Dagning/Florø Skyssbåt
Florø Skyssbåt AS har bestilt ny kombi
katamaran før jul hos Brødrene Aa i
Hyen. Båten skal ta 70 passasjerar og
3 bilar. Men først må kaiene på øyane
rustast opp. Nybåten kjem difor 30.juni
2007.

Båten skal gå i ruteområde Vest
og Nord i Florøbassenget og erstattar
«Dagning» som snart har gått her i
20 år.

Fjordl -
gassferger til E39-samband
Fjord 1 er som tidligere nevnt i Skipet
tidelt konsesjon for 10 år for ferje
rutene Halhjem-Sandvikvåg og Arsvå
gen-Mortavika med oppstart 01.01.07

Fjord 1 har bestilt 5 nye gassfer
jer hos Aker Yards som skal leveres
2.halvår 2006. Skroget til første, «Ber
gensfjord» ankom Aker Søviknes Verft
mandag 12.juni, slept fra Romania av
slepebåten «Sandy Cape».

Skroget til ferje nummer to, «Sta
vangerfjord» ankom Aker Søviknes
fredag 21.juli ved 09.00-tiden. Om lag
09.30 var skroget fortøyd på siden av
«Bergensfjord». Slepebåten «Eurosund»
stod for dette slepet fra Romania og
til Møre.

Skroget til gassferje nummer tre,
«Fanafjord» er ventet til Søviknes 9.
september. «Eurosund» utfører også
dette slepet.

Fjordl FSF
Lørdag 17.juni gikk «Fjordprins» ek
stratur fra Bergen kl. 08.00 til Kinn med
retur til Bergen ca. kl. 20.00 i samband
med Kinnaspelet på øya Kinn vest av
Florø. Dette har vorte ein årviss tur dei
seinaste åra.

Fjordl Fylkesbaatane har kontrahert
ny 29,5 meters kombikatamaran ved
Båtservice Mandal til bruk i rutene i
Flora-bassenget og Kystvegekspressen
Florø - Smørhamn - Måløy. Levering
er satt til 15.januar 2007. Kapasitet 10
personbiler og 90 passasjeren

Dette vil resultere i at «Delfin Junior»
fases ut ved årsskiftet 2006 - 2007.

«Svanøy» ble i perioden 15. juni - 14.
august utleid til OVDS på Bognes-Skar
berget.

Etter en liten ukes opphold på Rubbe
stadneset avgikk «Svanøy» 14. juni,
overnattet i Måløy og fortsatte nord
over med stopp i Kristiansund på etter
middagen. Ferja ble satt i rute fra
19. juni og avsluttet 13.august. Etter
endt avløsning gikk den fra Lødingen
natt til 14. august nonstop til Raude
berg med ankomst dit 15.august ved
1600-tiden. Etter noen dagers opphold
ble ferja forseilt til Lavik med ankomst
utpå kvelden lørdag 19. august. Fra
20. august var det igjen rutefart Lavik
- Oppedal. Lørdag 19. august ble «Gu
len» seilt innover igjen om kvelden til
Balestrand-sektoren.

Pendelferja «Lote» med plass til 120
biler var levert frå Fiskerstrand Verft
i starten på mai 2006. Dåpen vart hal
den i Florø 5. mai. Ferja vart sett i rute
Manheller - Fodnes i Sogn.

«Lærdal» ble overført til Dragsvik
- Hella - Vangsnes fra starten av
juni.

«Sunnfjord» blir flytta til Krakhella
- Rutledal - Rysjedalsvika fra starten
av juni.

«Fjalir» blir flytta til Askvoll - Fure
- Gjervik (Atløy) etter sommaren. I
starten av juni hadde «Fjalir» verksted
sopphold ved Solund Mek. og deretter
blir ho sett inn som C-ferje på Drags
vik-Hella i sommar.

Torsdag 24. august vart «Austrheim»
levert tilbake til HSD og ferja kom til
Steinestø om kvelden for opplag inntil
videre.

FSF - turistfart
«Gudvangen» tøffa innover til Sogn i
april og tidlig i juni følgde «Skagastøl»
etter til i ruta Flåm - Gudvangen.



«Skagastøl» hadde tekniske vans
ker og var ved Solund Verft fra 21.07
- 26.07. «Bruvik» ble innleid som av
løser i perioden 24.-26.07.

Frå mai månad har «Sea Star» overtatt
lasteruta Bergen-Gulen-Solund. «Vest
frakt» er dermed eit avslutta kapittel
på ruta.

Nye anbudsvinnere Ytre Sunnmøre
Nor-Ferjer AS er anbudsvinner for fem
fergeruter på Ytre Sunnmøre. Det av
gjorde Statens Vegvesen 1.september.
Det er snakk om fem ruter med behov
for seks ferger. På Hareid-Sulesund
er det avtalt at det blir to nybygg av
samme standard og kapasitet som
noverande.

For dei 4 andre sambanda foreslår
Nor-Ferjer AS og benytte «Folgefonn»,
«Os»,»Kvam» og «Austevoll».

Rutene er Larsnes-Åram-Voksa-
Kvamsøya, Årvik-Koparnes, Volda-
Lauvstad, Hareid - Sulesund og Skjelt
ene-Lepsøya-Haramsøya.

Kontrakten lyder på seks år med
muligheter for ytterligere to år. Drifts
start er 1. januar 2008.

FjordlMRF
Teatret Vårt i Molde leigde «Møringen»
i fem veker i sommar som scene for

teateroppføringa «The Ship of Hope».

Onsdag S.juli ca. 06.45 rende «Aure» i
ei søyle like ved ferjekaien på Averøy.
Det vart minimale skader på ferja og
søyla vart bøyd.

Nye anbudsvinnere i SørTrøndelag
Nor-Ferjer AS (HSD/Stavangerske) er
tildelt konsesjon for Brekstad-Valset og
Levanger-Hokstad fra 1. januar 2007.
Selskapene vil bygge nye ferjer.

Nor-Ferjer Trøndelag AS har bestilt
to pendelferjer hos Fiskerstrand Verft
for levering i november og desember
2006.

Bygg nr. 53 MM 49 FE, skal ha plass
til 38 biler og 160 passasjerer og settes
inn på Levanger - Hokstad.

Bygg nr. 54 MM 64 FE, skal ha plass
til 50 biler og 190 passasjerer og settes
inn på Brekstad - Valset.

Skroget tilbnr. 53 ankom Fiskerstrand
Verft i morgentimene lørdag 12. august.
Skroget ankom med den polske slepe
båten «Atlant». Kun hjemsted Trond
heim var påsatt, ingen navn.

Bnr. 54 har vi fått opplyst at får

navnet «Ørland». Bnr. 53 har vi fått opp
lyst at får navnet «Ytterøyningen»

Fosen Trafikklag (FTL)
Onsdag 3.mai 2006 starta ferja i øyrek
ka på Frøya opp.

«Frøyaferja» ex. «Leka II» ble slept
S.januar fra Kvernhusvik Skipsverft til
Trondheim Verft for ferdiggjøring.

Namsos Trafikkselskap
Ferja «Herlaug» var i sommer utleid til
Bjørklids Ferjerederi. Ferja var innom
Sandnessjøen 15.juni på morgen/etter
middag på tur nord. Hun var fremme
i Lyngen 16.juni. Ferja sommerseilte
Lyngseidet-Olderdalen til uti august og
gikk så i retur til Kolvereid.

FOLLA AS
Godsbåten «Folla» seiler rute Lofoten
/ Bodø - Trondheim. Hun har nå fått
blått skrog i mai.

Torghatten Trafikkselskap
I sommer har «Ramtind» utført som
merfart i Senjaruta, Botnhamn - Brens
holmen. Ferja var på plass fra 14. juni
om kvelden og seilte i ruta til ruteslutt
i august. Ferja seilte da sørover igjen
til Brønnøysund.

Helgelandske AS
I tidsrommet 1. juli - 20. august har
«Dønna» utført sommerrute mellom
Solfjellsjøen og Lovund. Det gikk rute
alle dager unntatt onsdag og lørdag.
Det er gjort vedtak om sommerfart
også i 2007 og 2008.

Søndag 30. juli ble «Lurøy» tatt ut
av rute om lag en uke pga. tekniske
problemer. «Røtinn» ble leid inn som
avløser.

Stavangerfjord ankommer under slep fra Romania, foto Oddgeir Refvik

Fra 2. oktober overtok LS ruten Svolvær
- Narvik. Båten «Sea Cruise» skal ut
føre ruta.

Lødingen Skyssbåtservice

Malangenforbindelsen AS
Ferjefart mellom Brensholmen - Botn
hamn. Oppstart med «Karsløy» og fra
tidlig i juni ble «Ramtind» leid inn fra
Torghatten Trafikklag.

Hurtigruten Group ASA - TFDS
«Reinfjord» ble lagt i opplag i Lids
kjosen.

Observert der 6.juli. I høst/vinter
har båten lagt ved kai i Tromsø.

Hun ble solgt til Karibien i slutten
av februar. Båten ble forseilt sørover

og varinnom Florvåg en kvelling på
tur sør. Hun ble skipet med tungløfte
skip til Karibien, muligens fra Kris
tiansand.

Finnmark Fylkesrederi
& Ruteselskap
FFR har bestilt en ny 29 meters kata
maran hos Oma Båtbyggeri AS på Stord
for levering 30. juni 2007. Båten får
bygg nr. 524. Den nye katamaranen
skal ha plass til 147 passasjerar, tre
bilar og 6 pallar lettare gods. Service
fart er oppgitt til 35 knop. Dette blir et
«søsterskip» til «Renøy» som FFR har
i dag og som også er levert frå Oma
tidlegare.

FFR har tegnet en opsjon på et
tilsvarende fartøy. I tilfelle opsjonen
blir omgjort til kontrakt skal dette
fartøyet leveres i desember 2007.
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Hurtigruten Group ASA
(det fusjonerte OVDS og TFDS)
HG har bestilt nytt hurtigruteskip hos
Fincantieri i Italia for levering 15.april
2007. Skipet skal seile på Grønland
om sommeren og i Hurtigruten om
vinteren. Skipet blir 110 m langt, 20
meter bred og får 8 dekk. Det blir 140
lugarer om bord med i alt 348 senge
plassen Total passasjerkapasiet blir
500. Kjølstrekk ble foretatt 21.august
på verftet i Italia.

Siste vestlandscruise i år med «Lofoten»
går fra Bergen 1. september sørover
mot Stavanger og deretter nordover til
Nordfjord før turen ender opp i Bergen
8. september. Før skipet kom til Bergen
gikk hun spesialcruise Bodø - Bergen.
HG har bestemt at det ikke blir cruise
med «Lofoten» neste år.

Lørdag 9. september avslutter «Nord
norge» hurtigruteseilasen i år i Bergen.
Skipet utsetter avgang en dag fra Ber
gen pga. krengeprøve i regi av DNV.

Onsdag 13. september seiler skipet
på høstcruise fra Bergen til Las Pal
mas via Oslo. Deretter er det overfart
og cruise Chile/Antarktis. Skipet er
tilbake og går vårcruise fra Las Palmas
11. april med ankomst Oslo 27. april
2007.

«Lofoten» går inn som avløser fra
Bergen 9. september.

Onsdag 27. september kommer «Nord
kapp» til Bergen og avslutter hurtig
ruteseilasen. 4. oktober går første Øs
tersjøcruise fra Oslo og skipet er til
bake i Oslo 16. oktober. Andre Øster-
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HURTIGRUTEN

Turistfergen Gudvangen, foto Kåre Haga

sjøcruise legger ut fra Oslo 16. oktober august kveld var det igjen rute nord
og er tilbake 28. oktober. Etter kort over i Hurtigruta.
opphold i Oslo seiler «Nordkapp» over
til Chile/Antarktis for cruise. Hun 5. april avsluttet «Lyngen» avløsning i
skal være i rute igjen 25.april 2007 fra Bergen for «Midnatsol». Samme kveld
Bergen. forlot skipet Bergen kl. 20.00 og seilte

«Nordstjernen» settes inn som av- til Humla/Ålesund (Like ved Fisker-
løser fra Bergen 27. september. strand Verft) for midlertidig opplag.

Torsdag 17. august ankom «Nar-
vik» til Bergen i vanlig rute. Skipet Fredag 23. juni kl. 1000 gikk «Lyngen»
ble tatt ut av rute en rundtur. Samme fra Ålesund. Søndag 25. juni ankom
kveld avgikk «Narvik» til Stavanger «Lyngen» til godskaien på Melkøya.
og Rosenberg Verft for kort opphold. Skal ligge der som hotellskip til utpå
Mandag 21. august var skipet på plass høsten.
som hotellskip i Vågen i Stavanger Lørdag 30. september avslutter
i forbindelse med Offshore-messen, skipet på Melkøya og settes inn som
ONS 2006. avløser for «Kong Harald» fra Ham-

Fredag ettermiddag 25. august gikk merfest til Kirkenes og sørover igjen.
«Narvik» tur fra Stavanger til Rosendal 23.10 i Svolvær starter hun avløsning
natt til lørdag 26. august. for «Midnatsol».

«Narvik» var tilbake i Haugesund
lørdag 26. august på ettermiddagen. Norsk Hydro har leid inn «Kong Harald»
Søndag 27. august ankom «Narvik» til og deretter «Midnatsol» som hotellskip
Bergen om lag kl. 08.45. Mandag 28. på Aukra.

Lyngen og Midnatsol ved anløp i Ålesund. Foto Tor Arne Aasen
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«Kong Harald» taes ut av rute i Ber
gen 1. september og seiler til Aukra.
Hun gjennopptar seiling i h.ruta 21.
oktober fra Molde - Svolvær - Bergen
osv.

«Kong Harald» avgikk Bergen fredag
1. september kl. 2000 direkte til Aukra
lørdag 2. september kl. 1110. Skipet
ble lagt til kai i Nyhamna nordøst på
Aukra.

«Midnatsol» taes ut av rute 20.okto
ber i Bergen og seiler til Aukra 2110.
Hun gjenopptar seiling i h.ruta 3.
desember fra Molde til Bergen.

24.august var «Nordstjernen» ferdig
med Svalbardsesongen i år.

I tidsrommet 24. - 31. august har
en forskergruppe i regi av SVALEX
(Sintef/ NTNU) leid henne for fart på stjernen». Skipet skal da seile en tur på Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Fyse-
Svalbard. Svalbard med noen få ilandstigninger. fjorden, Hardangerfjorden, Rosendal

Fra fredag 1. september kl. 1700 til Det er et statlig foretak på fastlandet og til Bergen 27. september,
mandag 4. sept. kl. 1700 er innkjøps- som har leid henne. 27.september kl. 22.30 settes «Nord-
sjefen i Store Norske «ansvarlig» for Fra 7. september til 9. september blir stjernen» inn som avløser i Hurtig
en tur med venner og kjente (miks det landligge i Fongyarbyen. ruten for «Nordkapp».
av lokale og folk fra fastlandet med 9. september legger «Nordstjernen»
tilhørighet til Svalbard) som er interes- utpå 50-års tur til Hamburg. De første Rutebåtredaksjonen takker vår korre
sert ien tur med gammeldama. Turen dagene blir det tur på Svalbard opp til spondenter på kysten for verdifulle bi
går da fra Fongyearbyen til nordvestre 80 grader og via Ny Ålesund. Deretter drag til denne utgaven av Røke-sa
del av Spitsbergen, oppom 80 grader, ned til Honningsvåg, Tromsø, Troll- longen. Vioppfordrerfleretilåsendeoss
Mushavna, Texas Bar, Ny Ålesund m.fl., fjorden, Fofoten, Trondheim, Geirang- bilder av rutegående skip,hurtigbåter
avhengig av været. Retur til Fongyear er, Sognefjorden, Bergen, Hamburg 21. og ferjer, nye som eldre,
mandag em. september.

I perioden 4. til 7. september skal 22. september er det tur fra Ham- Redaksjonen avsluttet 02.09.2006 FF

det være seminar om bord i «Nord- burg og nordover igjen til Kristiansand,

september.

Travelt ved kaien i Flåm. Foto Kåre Haga
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Cruiseskip og hurtigbåter i Stavanger.
Foto Kåre Haga
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Det har blitt levert flere nye mindre tankskip i den siste tiden, og vi bringer noen av dem her. AS J Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen kunne i august overta Frosta på 5703 tdw fra verftet Celiktekne i Tyrkia. Det dreier seg om en
nybygning overtatt på kontraktsstadiet i forbindelse med et T/C til Norske Esso. Fordi skipet bl a skal seile på kysten er
det registrert i Nassau. Foto Terje Moen

Bergen Star er i motsetning til Frosta (ovenfor) et spesialbygget Sira er den første av fire 4000-tonnere
skip for lang-tidskontrakt til Statoil for distribusjonsfart på kysten. O bestilt av Brødrene Klovning Shipping AS,

Det er på 3200 tdw, levert i august fra RMK Marine Shipyard i Tyrkia Haugesund, fra Volharding Bodewes i Foxhol.
etter et design fra Rolls-Royce Marine, med bl a dreibare propeller- Skipet ble levert i august 2006 og seiler i Clipper
pods. Registrert på Bergen Tankers AS (Olav Haugland) i Bergen. Wonsild-poolen, under norsk flagg. Foto Fokke
Foto Erik Ask, www.bergenships.com Veenstra, www.harlinger-haven,tk

SKIPET NR. 3 - 200648

Rederiet Stenersen i Bergen fortsetter å få product-tankere fra Jiang
nan Shipyard i Shanghai. Sten Nordic
ble levert i februar 2006 til KS Utsten

II, som eies av Stenersen sammen
med Frank Mohn og Anders Utkilens
Rederi. Fotografert under utrustning
ved verftet av Marcus Berger
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Knut OAS Shipping, Haugesund,overtok i fjor høst den finske
bøyelasteren Natura som har fått nav-
net Nancy Knutsen. Skipet er på

Og noe så uvanlig som en ny norsk . | j6000-tonner, Fensfjord på vei ut F
fra Terneuzen 23. mai, kort etter lever- Vift
ing fra Peters Scheepswerf i Kampen I
til Fonnes Shipping AS, Fonnes i Nord- 1 n=5j-
hordland. Skipet er registrert i Willem- I
stad og seiler i regi av Wagenborg. qMpBgMMih ''1

trertog eies av Frakt AS (Håkon RongX

men bygget om til selvlosser etter
innkjøp 2005. Foto av
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Travle feriedager ved Hundvåg Slipi Stavanger, brønnbåtene Mowi
Star og Rofisk inne samtidig, 28. juli,
fotografert av Bjørn Hansen. Mowi Star
på på 325 tdw, bygget 1996 på Aas
Mek Verksted, mens Rofisk er på 650
tdw og levert fra samme verft i 2000.

Den siste logger i fraktfart forsvanti august, solgt tilbake til Holland
der den var bygget i 1916. Vestfrakt på
112 fot og 185 tdw ble kjøpt til landet
i 1954 og har hatt et omflakkende liv
under navnene Arenes, Senera og
Vestfrakt fra 1996.

Under navnet Schoneveld ble den

påtruffet i Veerhaven i Rotterdam 2.
oktober av Dag Bakka jr, i selskap med
bl a gamle Lotos som forlengst er bygd
om til seilende logger. Takk og pris
for at vi i hvert fall har en fraktlogger
tilbake, Ekar!

I Skipet nr 1 hadde vi på side 21omtale av Westfal-Larsen Panamax

bulker Berganger, bygget i 1974, som
i 1998 bygget om til tungløftskip Zhen
Hua 4 for kinesiske eiere. På bildet ses

det liggende i Göteborg i begynnelsen
av september for lossing av kraner,
fotografert av Bent Mikkelsen.
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To austevollsbåter i Karmsund Fiskerihavn 6. april i år,begge eiet av Inge Halstensen, Bekkjarvik; Gardar på
75 meter, levert fra Hellesøy i 2004, og Slaatterøy på 67
meter, bygget på Slipen i Sandnessjøen i 1996, opprinnelig
som Research W. Foto Alf Kristiansen.

Tidligere Skipsholmen (ex Kings Gross fra 1979) går midlertidig som Brennholm av Bergen i påvente av levering
av ny Brennholm fra Karmsund Maritime senere i år. Foto
Ole Jakob Dingen 1 6. mars.

Herøyhav fra Bølandet ved kai i Torvik, Sunnmøre, 9. juni,fotografert av Alf J Kristiansen. En 68-meters båt levert
fra Fitjar Mek Verksted i 1 999.

Den 7. september 2006 ble tømmersleperen Grevenigjen satt ned i Tyrifjordens klare vann, 37 år etter at
den ble transportert til saltvann.

Veteranbåtforeningen Greven på Vikersund, med Odd
bjørn Roås i spissen, har lagt ned mye penger og arbeid i
første del av verneprosjektet, å bringe båten tilbake til sin
opprinnelige form i Tyrifjorden. Greven ble bygget for Dram
mensvassdragets fellesfløtningsforening i 1953 i Drammen
og sjøsatt i Vikersund. Etter at tømmertrekkingen tok slutt,
ble båten i 1969 solgt og flyttet til sjøen, først hjemme
hørende i Oslo og Flalden, og fra 1974 på Sunnmøre. Her
er båten modernisert med nytt styrhus og ny maskin.

Veteranbåtforeningen kjøpte båten i fjor høst og overtok
den ved ankomst Drammen 16. oktober 2005. Nå skal det

bygges nytt styrehus etter tegningene fra 1953. Og derved
har Tyrifjorden fått et maritimt kulturminne.

Greven hjem til Tyrifjorden

Gardar/Slatterøy

Brennholm

Herøyhav
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I FJOR VAR DET FJORTEN FERJER, I ÅR ER DET
SJU KRIGSSKIP
HISTORIA OM SUNNFJORD, SOGNEFJORD,
SUNNHORDLAND, HAUGESUND, STAVANGER,
JYLLAND OG NADODD

BOKA HAR 147 SIDER, MED 180 BILDE FRÅ DEI ULIKE
SKIPA SIN HISTORIE.
UTSALSPRISEN ER 325,- BOKA KAN BESTIL
LAST FRÅ www.ferjekiosken.no ANTEN VIA E-POST:
skaanevik@ferjelaget.no ELLER PÅ TELEFON 90155067,
FAX 56191965.

SKIPET NR. 3 - 2006

Under veteranskipsfestivalen i Stavanger gikkflere av håter i gamle ruter, som Midthordland. Foto Kåre Haga
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Dette er historia om sju
skip. Me følgjer dei heilt
frå dei kom frå verftet i
Chicago i 1943, gjennom
krigsår i Middelhavet
og langs kysten av Vest-
Afrika. Til opplag i
Sheemess, ombygging og
ei lang teneste som ruteskip
i Noreg.

Ute på Jæren, nærmere bestemt på Orre, hvor forfat
teren Alexander L. Kielland hadde sin sommer residens,
befinner det seg et godt stykke Norsk Sjøfartshistorie.
Föreningens medlemmer Jan Wiig og John M. Gramstad,
kjøpte i vår hele restlageret av «rederi servise» til nå
nedlagte Stavanger Flint.

Opprinnelig bestod «samlingen» av ca. 4 tonn med et
assortert utvalg av middag-, frokost- og suppe-tallerk
ener.

Ta kontakt med:

Gamle rederitallerkner

Jan Wiig 901 52 027
John M Gramstad 51 65 67 26

Otto Rusland
Frå krigsskip til flaggskip
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Tidene forandrer seg...

Kristiansund er hovedforsyningsbase for offshoreaktivitetene i Midt-Norge. Havnebildet preges i dag
av et eventyrlig oppsving innenfor denne sektoren med stadig flere skipsanløp, nye leverandørvirksom-
heter og økt sysselsetting. Kaiene hvor linjeskipene dominerte helt opp til 1970-tallet, er i dag belagt
med offshorefartøy av forskjellige typer.

Siden 1932 har bilfergene vært et fast innslag på havna i

iiSj B, B , Kristiansund. Utover 1960-, 1970-og deler av 1980-tallet
zzom** hadde tre fergesamband anløp på havna. Det siste sam-

7.7 . " .~rrfT ~~ 7 bandet, Kristiansund-Bremsnes, blir de nærmerste årene
avløst av fastlandssamband. I dag preges havnebildet av stor

r . -;.r offshoreaktivitet. Bildet t.v. viser B/F «Gaute» på havna i 1937.

B/F <(Gaute» var i 1932 et

pionerfartøy med "særs 'Kristiansunds fiavncvesm- Utdragfra Kafajoumafseptember 1946
stor bilkapasitet", og >
vekte oppsikt utover skiwzts I wvHsTtv | gggr | | I mvoi&u. I låstet \ lossvt
fylkesgrensene. Fergen lltmriks mtestøe •
hadde plass til 8-10 biler .MSSirius B.P.S. 938 435 N JR_ute 28 t. tran
eller 6av de største |Bp| -|I| A 1 20 1. stykkgods., , , , D/S Pollux B.P.S. 1676 1028 N R 951, stykkgods
bussene med en lengde m/s Luna B.P.S. 938 475 s _R Sild 129 1
hverpå 7,5 meter. Under p/s Vela B.P.S. 1333 | 700 |s |r 74 1. st.gods
dekk var det en stor uttnriks andre skibe f
romslig salong med P/STortugas [Oslo [5164 [2800 Is Laster 344 1. fisk
elektrisk lys, toalettrom M/T Haakon Hauan Oslo 6582 3705 N 11 69 t olje
Og kaldt og varmt vann. P/S Sado Haugesund 925 535 N London Inne for været

sforø Overbygget ble M/S Braga Oslo 1 671 811 S Låstet fisk Losset salt
fierneti 1957 «Gaute» M/S Rogan [Haugesund 389 1 50 |S Maskinskade - ankret/. , .. . .' Innenriks ruteskibe
ble benyttet i mange M/SMørejarls M.R.F.S 733 1422 | S |r
samband til den ble tatt p/s Raftsund v.p.s 683 406 s _R
Ut av drift i 1968. P/s Tordenskjold N.F.P.S 921 551 S Hurtigrute

P/S Hodnafjell I.P.S 252 164 |n | R |

É Kristiansund har en spennende maritim historie. Byen ligger på tre øyer sentralt i Midt-Norge.

| Den lune havna har i generasjoner dannet grunnlag for byens utvikling og vekst. Kristiansund
f og Nordmøre havn IKS er et interkommunalt samarbeid mellom 11 kommuner i regionen.

Gjennom denne spalten ønsker vi å formidle aktiviteten i havneområdet.
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