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Norsk Skipsfartshistorisk Selskap er en ideell organisasjon som arbeider for å fremme
interessen for skip, skipsfart, maritim historie og miljøer.
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Når dette leses vil hjemmesiden www.skipet.
SÅ no
ER VIhaI GANG.
tatt spranget fra ny form til nytt og
dynamisk innhold.
Når vi spør hverandre om hva som er Norsk Skips
fartshistorisk Selskaps egentlige oppgave, så er svaret
gjerne å fortelle vår maritime historie.
Denne historien er rik, flott, stor, mangfoldig; den
spenner over miljøer og mennesker, skipsbygging,
sjømannskap, skipsfart, teknologi.
Vi har fortalt om den i SKIPET gjennom 34 år, men
det er likevel så mye, mye mer å gripe fatt i. Hvorfor
skal vi nøye oss med et blad som kommer ut fire
ganger i året, når vi har mulighetene til å publisere,
kommentere og kommunisere toveis på hjemmesiden
hver eneste dag?
Jeg tror vi må få øynene opp for hvordan en hjem
meside kan brukes, hva som kan bygges av informa
sjoner, bilder og kunnskap. Se på hva våre venner i
www.Iardex.net har maktet å bygge sitt nettsted til en
ressurs innen maritim historie innen sitt geografiske
område, Vestfold. Eller se hva f eks www.uboat.net
eller www.warsailors.com har samlet og tilrettelagt
av informasjon ved frivillig innsats!
Vi i NSS har utrolig mye å ta i vei med. Jeg nevner:
Lokalforeningene kan utvikle sin egen seksjon på
www.skipet.no med presentasjon av sitt eget område,
med bilder, rederier, verft, bygninger, minner. Foruten
møtereferater med bilder.
Det kan bygges seksjoner for fiskefartøyer, frakte
fartøyer, kystfart, kystmiljøer, eller tankfart med skip
og opplevelser, havnemiljøer, fyrvesen, båtbyggerier
og verft.
Alt kan ikke bygges på en dag. Husk at å bygge

en hjemmeside med substans tar tid, den må bygges
stein på stein, etter en struktur. Denne strukturen er det
webmaster Oddvar Larsen som skal være behjelpe
lig med i praksis. Har du gode ideer, ta kontakt med
ham på webmaster@skipet.no, eller med meg på
redaktor@skipet.no
Du vil se at hjemmesiden har begynt å vokse. Med
Fiskekrok ved Alf Johan Kristiansen som moderator
(ankermann), mens skipsbygging, med seksjon for
krigsbygde skip, gallerier, flere skorsteinsmerker.
SKIPET vil alltid ha sin plass som ryggrad i förenin
gen, men hjemmesiden vil kunne gjøre den så mye
rikere, dynamisk og - ikke minst - med toveis kom
munikasjon.
Vær med, du også.
Bruk siden, send inn bilder, tenk nye muligheter.
Vi er i gang.
Dag Bakka jr.
SKIPET NR. 3 - 2008
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Kysten rundt
gamle godsrutebåt
Fjordlast ha 1978 har på sine eldre
dager kommet i skuddlinjen.
Under navnet Junior ble den 7 februar
i år oppbrakt av det franske marinefartøyet Tonnere og marinejegere i internasjonalt farvann i Guineagulfen med 3.2
tonn kokain ombord.
På bildet ligger båten ved marinebasen i Brest, fotografert 11 juli av Michbreiz, via Shipspotting.
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Hurtigruteskipet
opprinnelig
Midnatsol fra Lyngen,
1982, har
nå gjen
oppstått som cruiseskip National Geo
graphic Explorer etter en seks måneders
ombygging ved Astican i Las Palmas.
Her passerer skipet Ijmuijden 30 juli i år,
fotografert av Joop Marechal
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En -avser
verdens
fraktebåter
i regulær
bruk ut til åeldste
ha kommet
til veis
ende. Etter
at Vågsfjell
rederiet
Torgeirson AS, Tromsø, gikk konkurs i sommer er den gått i
opplag i Dåfjorden i Troms sammen med brønnbåten Epo, en
enda eldre veteran.
Bobestyrer ville la dem gå til skrap, om det ikke kom bedre
bud. Sørgelig.
Epo fra 1914, bygd på Kaldnes i Tønsberg som tankbåt
Rødskjæl, er en interessant og spesiell båt.
Vågsfjell fra 1924 er jo bedre kjent som Nyborg som i
en mannsalder hørte hjemme på Karmøy, opprinnelig britisk
fiskefartøy A Rose. Et virkelig verneprosjekt.
Foto: Skjalg Kristensen

Olei Reykjavik.
Sager fotograferte
september
Hvalurs fire hvalbåter
Det dreier13.
seg
om to Salvesenbåter,
Hvalur 6
og 7, tidligere Southern Sailor og Southern Wilcox bygget på
SmithTs Dock i 1945/46. Hvalur 8 er tidligere Pelagos’ Gos XII
fra Kaldnes i 1948, mens flaggskipet Hvalur 9 er Thor Dahls
Tiger fra 1952. Sistnevnte er bygget i Langesund av FMVs
type på 169 fot, med dobbelt compoundmaskin.
Ole forteller at spesielt Hvalur 9 så ut til å være i god stand,
mens 6 og 7 så dårlige ut; de ble vel også senket av dyrver
naktivister for endel år siden. Noe for Vestfold?

Marinen
slik vi har kjent
den de
sistegått
30 år,
er nå i rask
nye fregatter og
Av fregattene
er KNM
Narvik
til Horten
hvorförnyelse
den skal med
bli museumsskip
på SESMTB’er.
Karljohansvern. KNM Bergen og
Trondheim har havnet i opplag ved Ramsund orlogsstasjon, som fotografert av Bjarne Pettersen 24 juni i år. En skjebne som
målfartøy eller skrapjern venter nå.
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Nordsteam 2008 - Stavanger

Nordsteam 2008 - Stavanger
Veteranskip og folkefest
Nordsteam
foregikk i 2008
Stavanger 7.10. august
med yrende folkeliv,
brukbart vær, veteran
biler og gamle fartøy.
Bildene kan forhå
pentlig gange inn noe
av aktivitetene og
stemningen for del
takere og tilskuere.
Arrangementet
trakk vel 20 større
veteranfartøy, med
Sjøkurs (gamle
Ragnvald Jarl) fra
Kristiansand som
den største og alltid
populære Bohuslän
fra Göteborg som den
mest langveisfarende.
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VeteranARMADAEN stevner ut, Sandnes
nærmest.
Foto Svein r Torske
Til høyre dampslepehåtene Stprbjørnfra
1910øverst, og under sammen med Rudokop
- russiskbpgd, men nå norskeiet.
Begge foto Alf ] Kristiansen

Under har Kåre Haga fanget et mektig
«fjordscape» med Bohuslän og Rogaland på
veifra Lpsefjorden.
[JBI
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Forrige side: Folkefest ved Vågen.
Foto: Harald Sætre øverst og Kåre Haga under
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Nordsteam 2008 - Stavanger
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Gjensyn for gamle kjente (over), nattruteskipet Sandnes møter HSDs Stord fra 1913.
Foto Kåre Haga 8. august.
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Nordsteam 2008 - Stavanger
Bilfergen Skånevik er bevart som et veteran
veteranskipfra
skip fra 60-taUct;
60-tallet; her med skoleskipet Sjøkurs
Sjokurs
(ex hurtigruteskip Ragnvald Jarlfra
Jarl fra 1956)
1956) på
konvergerende
konvergerande kurs.

Foto:
ibto: Kåre
Kaa-Haga
Haga

skånevik

*y, iSgggd

for noen dager; her ligger Oster, Børøpsund,
Stord og Hundvaag I langs Skagen
1H

~

'

Stavanger havnfnn et merkelig 50-tallspreg
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Nordsteam 2008 - Stavanger
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Over: Gutta på fprdørken; Tom Bjørge Jensen
(NNSØ) og Christoffer Lannerstedt ved kjelen
på Stprbjørn. Hold dampen oppe!
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Hundvaag I (under) fra 1939 var i mange år rutebåt på Bpøpene. Den harfremdeles sin 50 hk
Foto Alf J Kristiansen
Wichmann med absolutt autentisk Ipd

Foto Alf J Kristiansen
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Tre gamlingerpå Nordsteam, Riskafjord 2
(1864) ved kai, mens slepebåt Lars (1893) og
passasjerbåt Oscar II (1884) er i ferd med å
Foto:
legge Ut.
Foto: Alf
Alf JJ Kristiansen
Kristian:

—

—

Spreke hundreåringer, Oster og Børøpsund på Stavanger havn.
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Foto: Kåre Haga
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Børøysund på gamle trakter, utenfor Kabelvåg, foto Trond Carlsen

Gratulerer
Et tilbakeblikk av Arne Lannerstedt
Årets to hundreårsjubilanter er behørig feiret, ikke bare skipene, men i høy grad også en milepæl med
innsatsen for å fon/andle «skrot» til vernestatus gjennom stor egeninnsats, vrengte lommer, sympatiser
ende sponsorer så vel som med penger som praktisk bistand og ulike offentlige bidrag. Et stort felles tøft!

Et begge
tilfeldig
sammentreff
de
er henholdsvis
helterogathalvt
Hordalendinger, den ene med det opprinnelige navnet «Oster» og den andre
med det midlertidige navnet «Skjergar».
Begge har for tiden kapteiner fra Bergensområdet. De er ikke langt unna hverandre i tonnasje og har omtrent samme
fartstid bak seg i ordinær trafikk.
«Oster» har operert trofast i sin gamle
rute tiden ut og er tilbake som veteranskip i sitt gamle miljø, som igjen har
blomstret opp bokstavelig talt som om
isen hadde gått.
«Skjergar» har hatt et mer spredt
virkeområde, først 15 år i Trøndelag, deretter 3 sesonger i Hordaland og til slutt
35 år i Vesterålen for hurtigruterederiet
Vesteraalens Dampskibsselskab. Med
det fulgte også navneskifte 3 ganger.
Flere ombygninger har gitt skipet karakterendring til kystbåtstandard som faller
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naturlig å bevare,
med det siste
navnet
«Sørøysund»
og skorsteinen
med
det
«blå bånd».
I motsetning til byer og distrikter som
først og fremst hegner om egne fartøy,
har «Børøysund» havnet langt unna
og blitt fortidsminnesymbol i selveste
hovedstaden.
Fartøyenes sjødyktighet, bygget i Veritas klasse, har gjort det mulig å markere
jubileene flere steder langs kysten. Et
uhell förhindret imidlertid «Oster» i å bli
hedret i Kristiansand der den er bygget,
og «Børøysund» da samseilte med Kystverkets tidligere forsyningsskip «Gamle
Oksøy» fra 1962, for anledningen.
Derutover ble programmenefulgt hele
veien. Fra Bergen fortsatte «Børøysund»
videre nordover med mange anløp og
lokale passasjerturer helt til Vesterålen,
hele tiden med store oppmøter og gleder
ved gjensynet, på samme måte som det

man
opplevde
i Bergen,
Det var
de eldremed
som«Oster»
både husket
og
hadde benyttet skipet, og de unge som
fikk et glimt av rute og senere skoleskipet
«Hyrna» i sin tid.
I kommende år blir det flere vernede
skip med 100-årsmarkeringerog presen
tasjoner av ulike historier og med det til
felles; formidabel innsats og mye goodwill samt vesentlige kjærkomne offentlige
vernebidrag for å komme i mål.

45 år
er gått siden det hele startet med en
planlegningsgruppe i Oslo. Det lokale
ruteskip man hadde i sikte viste seg allerede å være opphugget, og dermed ble
det å jakte i andre landsdelen Aret etter,
1964, kom de så over et forholdsvis lite
skip, som imidlertid viste seg å være for

dårlig for istandsetting, sett i forhold til
kunnskaper, tilganger og ressursen
Samme årstartet kampanjen i Bergen
for å redde «Oster», som byens siste kull
fyrte skip, i overkommelig størrelse, men
med advarsler mot så ressurskrevende

i

prosjekt. Dessverre glapp det da.
Året etter der igjen, mars 1965, duk
ket «Børøysund» avbiidet opp i pressen
og da som skoleskip, og spørsmålet
kom opp om man skulle operere som
skipsreder på deltid. Også her kom
flere advarsler mot å gape for høyt.
Som de unge beilere de var og attpå
til ubemidlet. Det sto klart at dette var
siste sjanse til å komme over noe ønsket
skip, og i 1968 ble kjøpekontrakten
skrevet mellom Norsk Veteranskibsklub
og eieren Hadsel Yrkesskole, som var
like entusiastisk og interessert på sin
side for at prosjektet skulle lykkes. Året
etter ble det en uforglemmelig hentetur
rundt kysten.

Fra «skrot» til
fortidsminnestatus
Etter at trafikkselskapene ikke raskt
nok kunne avhende dampskipene har
altså mer eller mindre frivillige grupper
skapt det ene prosjekt etter det andre.
De hele skipene hadde overlevd som
skoleskip, losjiskip, inspeksjonsskip eller
rent av delombygde til lasteskip, som ga
mulighetertil å redde og tilbakeføre dem
til opprinnelig identitet. Som om ikke det
er nok har de også lykkes i å forvandle
rester og vrak til fullverdige objekt.
Nå har man kommet så langt at noen
begynner å gi uttrykk for hva som er
ekte og hva som er replika. Noen igjen
stikker seg frem og fremhever at de
har mest igjen av gammelt, eller eneste
som har originalmaskineri osv. Man bør
være aldeles varsom med indirekte å
trampe på hverandres verk og heller
se de storartede resultatene gjennom
enestående kamper mange har ført for å
skape en flåte av kritisk valgte fartøytyper
som har ulikheter i alle sine likheter og
kan sette hverandre i stevne gjennom
for eksempel Nordsteam. Takket være
de oppblomstrende miljøene på Vest
landet er det bl.a. arrangert langt bedre
Nordsteamprogram i hele Norden tatt
for eksempel i betraktning de mange
dampskip og andre tradisjonelle skip
som seiler i Stockholm!

Børøysund som Skjergar på 1920-tallet, etter maleri av Olaf Gulbrandsen

som den eldste fritidsgeskjeft, der det
er delt ut store og til dels internasjonale
premier for istandsatte vogner av kjente
og eksklusive merker/opphav.
Mange har startet med et rammeverk
med ratt, kanskje hjuloppheng og noen
rester av komponenter på dashbord,
funnet iet skogbryn eller en gjengrodd
jordkjeller. Såblirdetåjaktepåbruktmarked innen eller utenlands og bygge opp
påny, med full godkjennelse!
Dampskipenes lange brukstid skyldes
solid konstruksjon, beregnet på løpende
oppgraderinger som følge av at dette
var langt rimeligere enn å kontrahere
nybygg. De eldste fartøyene med puddeljernskrog fikk ide fleste tilfeller fornyet maskineri på grunn av en tid med
vesentlig konstruksjonsforbedringer til
mer økonomisk drift.
For åta eksempel i den eneavjubilan-
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tene, «Oster», som i sin tid ble forlenget
og har vært igjennom ominnredningerog
bl.a. fått en 1. klasse. Det skulle bli flere
ombygningen Etter endt rutetjeneste
hadde nye eiere behov for en lastebåt,
også der ble det lønnsommere med
ombygning til formålet fremfor nybygg,
Når denne virksomheten var over var
fremdeles skroget ikke kondemnabelt,
så en ny ombygning ble gjort, da tilbake
til passasjerskip igjen, basert på samme
standard som før ombygningen til laste
skip. Her ble det da gjennomført tidenes
mest dokumentariske tilbakeføring, dels
med eldre deler fra tidligere og ellers
etter samme profil og materialbruk. Lik
som med veteranbilene måtte man på
markedet for å spore dampmaskineri, og
med litt flaks kom de over et trippelmaskineri helt like de som var i størrelse og
utførelse. Går man så ombord i «Oster»
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Vi kan taeksemplerfra bilrestaurering
Hundreåringen Oster, fotografert 8. august
2008 av Jan Brakstad
SKIPET NR. 3 - 2008
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Dampskipet Oster for utgående på Bergens Våg sommeren 1963. Nå er den tilbake! Ukjent fotograf via Jostein Sørensen

har den samme patina der man vanskelig kunne tro det meste var bygget opp
igjen. Det bør telle.
Dette bør være en tankevekker og
motivasjon for de som begynner på flere
prosjekt, åta igjen den fortapte fortid ved
åha få fartøy i operativ stand, til glede
for gruppene seiv og for opplevelsesformidlingen til det brede folkelag.
Likeledes bør Riksantikvarembetet

være oppmerksom på helt forskjellige
kriterier for fartøyvern enn bygninger
og byvern, ikke sette merkelapper på
hva som måtte være originalt og «ekte»
eller ikke, men vurdere og veilede seriøsiteten, Samlet sett er det gjort mange
formidable innsatser å lete opp igjen
mye av delvis tapte historier det har vært
mulig å gjenskape.
Dertil må tilføyes at ordningen med

statsbidrag til fartøybevaring er kjempet
igjennom fra eier av veteranskip og ikke
som man skulle tro blitt gjennomført
av statsapparatet eller fra politisk hold.
Politikere har derimot vært lydhøre og
utvekslet fakta under prosessene for
gjennomføringen der Riksantikvaren
tilslutt har fått egen post.
Foruten de praktiske oppgåvene med
fartøyvern er det også nedtegnet dokumentasjoner og utgitt publikasjoner i et
omfang som neppe noe museum eller
offentlig instans ville makte. Det kommer
bl.a. frem av artikler her i SKIPET.

Det er en Glæde at se, hvorledes den menneske
lige ånd ved sin Opfindelse har bragt to hinanden
så motsatte, kjæmpende Etementer som lid og
Vand, til at forene deres fælles kraft til Menneskets
nytte og fornøielse.

Hva ville kystens kulturlandskap være uten
veteranskipene? Oster, fotografert
av Svein Torske juni 2006
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Stavangerskes kystruteskip Christiania ved kai Langesund engang i begynnelsen av forrige århundre. Christiania var bygget i Helsingør i
1895 og seilte for Stavangerske fra 1899 til 1952. Foto P Tarangers Boghandel
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Stener S Mullers rederivirksomhet nådde sitt største med d/s Fred Christensen, innkjøpt i 1955.

.•4i

,

Av Dag Bakka jr

Av de mange små rederier som hørte hjemme i Bergen var Stener S Mullers Rederi blant dem som holdt
lenge ut, fra første verdenskrig til shippingkrisen på 80-tallet. Rederiet var også et typisk bergensk
kapteinsrederi, drevet med stort engasjement og «handson» drift fra rederen seiv.
Under neste generasjon gikk driften gradvis over til partrederi knyttet til Odfjellrederiene.

Stener
Stenersen
Muller
født i
Bergen
S.april 1885,
ienvar
familien
med nær tilknytning til sjøen. Med middelskoleeksamen fra Bergens Katedralskole gikk han femten år gammel til sjøs,
ikke med noe bergensk dampskip, men
med skonnerten Haabet av Tvedestrand
-en liten treseiler på 52 nrt. Det var trolig ganske bevisst at unge Muller valgte
denne begynnelse på sin karriere, trolig
den mest lærerike innføring i sjølmannsyrke og sjømannskap. Neste skritt virker
like bevisst, da han i 1903 ble tatt opp
som aspirant ved Sjøkrigsskolen på Karljohansværn, Horten. Dette var jo midt i
selve unionskrisen, hvor Norge var rustet
til eventuell kamp mot Sverige.
Muller avla styrmannseksamen i 1904
og skipsførereksamen i Kristiania tre år
14
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senere.
tjenesten
mønstret hanEtter
styrmann
medi marinen
dampskipene
Rondane og Røskva av Kristiania og
deretter på bergensbåtene Parran og
Urania. Med sistnevnte, en tredamper
på 700 tdw fra 1892, kom han til Adolph
Halvorsens rederi, som på denne tid var
blant byens største med 12 skip i fart,
dels i nordsjøfart og dels i fruktfarten i
Vestindia. I dette rederiet fikk han i 1910
sitt første skip å føre, Condor (800 tdw),
før skipet ble solgt til Haugesund noen
måneder senere.
25 år gammel fikk han da førerposten på ds Snorre, en eldre 600tonner
disponert av Gabriel Smith på Hop
utenfor Bergen. 11911 ble han fører av
Fædrelandet, en gammel 2000tonner
som nettopp var kjøpt av Thorvald Halv-

orsen
i Bergen.
var på
tid i ferd
med åHalvorsen
bygge opp
et denne
rederi
ved siden av en omfattende virksomhet
som inkluderte dampskipsekspedisjon
meglerforretning, kullforretning, mm.
For Stener S Muller må tiden hos Thv
Halvorsen vært lærerik og krevende. Han
førte Jern og nybygde P G Halvorsen
og tjenestegjorde fra 1915 også som
inspektør.

Muller & Johnsen
Årene 1914/15 kom en god del erfarne
skipsførere til å etablere seg som redere,
godt hjulpet av tiltagende markedet
utover i 1915. Også Stener S Muller
hadde ambisjoner i denne retning. Trolig
har han investert i andre rederier mens

han fortsatte hos Halvorsen. I hans
korte biografiske opplysninger står det
noe motstridende at han begynte rederi
1916 og sluttet sjøen i 1917.
Det som imidlertid er klart, er at han
vinteren 1917 gikk i kompaniskap med
Gustav Johnsen og stiftet Muller &
Johnsens Rederi AS den 12. juli 1917.
Selskapet hadde en aksjekapital på
4.0 millioner kroner, trolig tegnet ved
offentlig aksjetegning. Kontoret var i
Nygårdsgaten 13.
Gustav Johnsen var født i Bergen
i 1889 og hadde gått ut fra Bergens
Handelsgymnasium i 1909. Deretter dro
han til USA hvor den i flere år arbeidet
i International Mercantile Marine Co i

\
/l

Seattle. Tilbake i Norge i 1914 gjorde
han unna verneplikten og ble ansatt hos
Thorvald Halvorsen, hvor trolig møtte
Stener S Muller.
Dette var midt i den mest hektiske job
betiden, hvor skipsverdiene skrudde seg
oppover og det var lett å reise penger,
seiv til åpenbart spekulative prosjekter.
Muller & Johnsens første prosjekt var
en nybygning ved britisk verft, som
imidlertid ble solgt videre etter kort tid.
Vi kjenner ikke mer til denne.
Det neste prosjektet var kanskje
mer uvanlig enn spekulativt, å bygge to
moderne Fredriksstadtype 3000-ton
nere ved et verft i Shanghai ved hjelp av
amerikanske materialer. Norske rederier
hadde på denne tid overtatt skip ved
japanske verft, så eventyret i China virket
rimelig realistisk. Byggekontraktene ble
kjøpt i juni 1917, med beregnet leve
ranse i november og desember samme
år. Det betyr altså at byggingen må ha

*

v

w
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Stener S Muller, ca 1917

D/S Sotvær var det første skip til Muller & Johnsen. Foto via Bergens Sjøfartsmuseum

kommet godt i gang ved The Shanghai
Dock & Engineering Co Ltd, iverksatt
av andre norske interessenten Imidlertid
ble byggingen rammet av et amerikansk
utførselsforbund innført i august 1917,
slik at materialer og utstyr måtte skaffes
fra Japan i stedet og til høyere pris.
Det første skipet ble døpt Solvær og
levert 3. august 1918, 89 måneder forsinket. Søsteren var ikke klar før enn i juni
året etter som Risvær. Det var moderne
skip, 3100 tdw, bygget etter tegninger
fra Fredriksstad mek Verksted av den
kjente 3000tonns typen. Historien kom
dessuten til å vise at det var solide skip
som fikk lange liv. Det ble forøvrig levert
et tredje søsterskip til norsk rederi, Marita
i 1919 til AS Bruusgaard i Drammen.
Solvær og Risvær kom tilsammen
på NOK 4.975.000. Dette var mange
penger, men omtrent det samme som
skipsverdiene kom opp i på denne tid.
Med så pass stor aksjekapital burde
rederiet være rimelig sikret da nedgångstidene satte inn i slutten av 1920.
Rederiet slep med skipene gjennom
1921 og 1922, med opplagsperioder,
inntil rederne besluttet ågi opp. Fra byggekonstnadene på nær 2.5 millioner per
skip var markedsverdien av slike skip nå
kommet ned i 600.000. Restgjelden var
trolig høyere enn verdien, og skipene ville
neppe klare å tjene inn gjelden i løpet av
overkommelig tid. I samråd med banken
ble skipene utbudthøsten 1922 og solgt
i november for NOK 1.350.000 en bloc

ved FMV, fra 1800 til 4000 tdw, men
måtte på denne tid gjennomgå en hard
hendt sanering etter krav fra sine norske
banken Kjøpet av Solvær og Risvær var
således et første skritt i gjenreisningen
av rederiet.

Ny start
Etter leveringen av skipene til nye eiere
like før jul 1922 stod Muller & Johnsen
på nærmest bar bakke. Det var naturlig
å avvikle parnerskapet, men Stener S
Muller gav ikke opp sine ambisjonen I
løpet av 1923 må han ha skrapt sammen
sine sparepenger og sikret den kapital
fra venner og kjente som var mulig ien
depresjonstid. Skipsverdiene lå lavt,
men verdenshandelen var begynt å
komme på fote. Muller mente åse nye
muligheter.
Veien han valgte for å komme i gang
igjen var noe uvanlig. Vel var skipsverdi
ene lave, men det fantes også andre
muligheter som krevde mindre kapital.
En av Oslos pionerer i dampskips
farten var And Jacobsen som siden
1890årene hadde bygget opp et be
tydelig rederi. Da Jacobsen døde gikk
hans sønn Jac Jacobsen i kompaniskap
med G O Aarvold, men heller ikke dette
kunne sikre livskraften videre. Da rederiet
Jacobsen & Aarvold ble oppløst i 1923,
ble Jac Jacobsen sittende med ds Rein
på 1900 tdw, eiet av DS AS Rein.
Senhøstes 1923 kom Stener S Muller

til Olof Brodin i Stockholm.
Brodinrederiet hadde fått bygget ikke
mindre enn 14 skip av tilsvarende type

til enighet med aksjonærene i selskapet
om å overta majorit og bestyrelse. Ski
pet stod forøvrig foran ny klassing ved
SKIPET NR. 3 - 2008
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klart sitt skip nummer to. D/S Grove på
1720 tdw ble kjøpt fra Halfdan Kuhnle
i februar 1925 for NOK 310.000 og
omdøpt Reinunga. Heller ikke denne var
noen ungdom; bygget på Fevik i 1902
som Aurora.
Stener S Muller holdt sine to skip i
Lakefarten gjennom mange år. For dokk
setting og klassing ble de jevnlig sluttet
hjem og dokket ved BMV Laksevåg.
Utgående ble det gjerne tatt china clay
fra Fowey til Canada for bruk i papirpro
duksjonen. Det kom tidlig på 30-tallet
restriksjoner for utenlandske skip i
Lakefarten, slik at Muller og de øvrige
norske rederier måtte gå over til direkte
seilinger mellom Europa og Lakene. På
denne måter klarte det unge rederiet
å slite seg gjennom denne vanskelige
Stener S Mullers første skip i eget rederi, Rein; her liggende i Fowey. Via Dag Bakka jr

utgangen av året, noe som kan ha satt
aksjonærene under press.
Således ble DS AS Rein i desember
overtatt av Muller og like over årsskiftet
1924 flyttet til Bergen. Det ble satt i
fart for Mullers regning i januar 1924,
nyklasset. Fra starten valgte rederen et
noe uvanlig skorsteinsmerke, tradisjonell
svart skorstein med et rødt og blått felt
delt av en diagonal hvit stripe. Rederiflag
get var et splittflagg med blå kant oppe
og nede og rød M.
D/S Rein var en singledecker på 1850
tdw, bygget av Framnæs Mek Verksted,
Sandefjord, i 1900, av vanlig type med
maskin midtskips og tre lasterom. I
nyklasset stand ville det ha en verdi på
knappe NOK 300.000, uten at vi kjenner
til Mullers andel i selskapet.
Han var imidlertid ikke innstilt på å
kaste seg inn i nordsjøfart, som var pres
set av for mange skip som konkurrerte
om lastene. Han var blant de første re
dere som festet seg ved mulighetene for
sesongfart på De store nordamerikanske
innsjøene - the Great Lakes.
Inntil på 20-tallet var skipstrafikken
mellom Lakene og havet begrenset til fart
ned til Montreal for omlasting til havgå
ende skip der. Utgående fra Lakene gikk
mye korn og inn tilsvarende kvanta av
tremasse og props fra St Lawrencemun
ningen. Strekningen Montreal til Lake
Ontario var kanalisert i 1862 over en
stigning på 75 meter, mens det største
huinder var mellom Ontario og Eriesjøen
- forbi Niagara Falls - på 100 meter, her
ble Wellandkanalen anlagt rundt 1830
og senere utvidet. På 1920-tallet var
sluseanleggene fortsatt relativt enkle
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og begrenset skipsstørrelsen til under
250 fots lengde og 25 fots dypgående.
Wellandkanalen bleforøvrig modernisert
i 1932, men uten at skipsdimensjonene
ble særlig utvidet.
Med Rein begynte Stener S Muller
sesongfart fra Montreal til Lakene. Dette
yar en krevende fart for skip og mannskap under vanskelige navigasjonsforhold, men åpenbart bedre betalt enn det
pressede nordsjømarkedet. Fra 1926
reiste han seiv over til Montreal flere år
påradforåovervåkevirksomhetensom
var inngått på basis av en avtale med
Den Norske Amerikalinje om feedertjeneste til linjens anløp av Montreal. Fra
Lakene frøs til i desember til april/mai
måtte Rein settes i annen fart, trolig på
MellomAmerika.
Til neste sesong, 1925, hadde Muller

perioden,

Nyere skip
Gamle Reinunga ble i januar 1934 under den dypeste depresjon - solgt
til Hellas for usle 35.000 kroner. Prisen
reflekterte at skip stod foran klassing.
Konjunkturene lysnet ellers, seiv om
fraktmarkedet forteløbig ikke kom seg.
Men våren 1935 kom Muller likevel til å
anskaffe nytt skip.
Det var ds Svartisen, en hollandsk
bygd 1 SOOtonner fra 1 920, som lå
med havariskade i mai 1935. Eierne,
Det Nordlandske Dampskibsselskap i
Bodø, hadde vært uheldig med skipet
de senere år, med tidstap og havarier
på en tur til Amerika. Rederiet fikk et
havarioppgjør på NOK 140.000 og
solgte deretter skipet «as is» for 50.000
til Stener S Muller.

j
1

2000-tonneren Lotos ble kjøpt rimelig i 1935. Foto via Per Alsaker

Muller opprettet DS AS Lotos som
eierselskap og overtok skipet i juni, da
det fikk navnet Lotos. Om det var rimelig
i innkjøp, så kom nok havarireparasjonen
påytterligere ca 150.000 og klassen på
50100.000, slik at skipet representerte
en verdi på knappe 300.000 da det
ble satt i fart i juni 1935. Dette tilsvarte
noenlunde secondhandprisene for slike
skip.
Lotos var på mange måter et frem
skritt, et større og nyere skip av en type
som var vel anskrevet i markedet. Ski
pene synes på denne tid å være trukket
tilbake til europeisk fart.
Den 13. april 1937 mottok rederen
på kontoret i Wolffs gate 3 på Møhlen
pris til sin telegramadresse «Muljohn»
(sikkert fra Muller & Johnsens dager)
bud om at Rein var grunnstøtt utenfor
Wick i Skottland, på reise fra Lyngør til
Preston med tremasse. Mannskapet for
vel fra ulykken, men for rederiet var det
skuffende å miste skipet nettopp som
markedet tok seg opp. I det hele ble
1937 et godt år for småskipsrederiene.
Etter Reins forlis ble det bestemt å
sam le ressursene i ett selskap. I ekstra
ordinær generalforsamling i DS AS Rein
og DS AS Lotos 23. november 1937 ble
det besluttet å fusjonere selskapene i
Stener S Mullers Rederi AS. Dette ble
formelt registrert 28 juli 1938 med aksje
kapital på NOK 106.560. Rederen var
seiv enestyre, mens representantskapet
bestod av konsul Rolf Bentzon, advokat
Ole Friele og kontorsjef Alf Vestrheim.
Av regnskapet for 1938 ser vi at ds
Lotos hadde gitt et overskudd for avskriv
ning på 30.000, mot bokført verdi på
250.000. Rederiet hadde ellers bankinn
skudd og obligasjoner for 204.000 og
ellers ingen gjeld. Skipet var assurert for
400.000, slik at verdijustert egenkapital i
selskapet var riktig bra, hele 360.000.
På ekstraordinær generalforsamling
25. januar 1939 ble det opplyst at
meningen var å selge Lotos senere på
året, i nyklasset stand. Med overveiende
majoritet fikk rederen aksept for å kon
trahere et möderne skip på 2600 tdw
ved Kaldnes mek Verksted for levering
våren 1940. Kontraktprisen var NOK
950.000, og for å reise finansieringen
ble det tegnet NOK 213.000 i ny ka
pital. Realiseringen av det nye skipet
var således bare mulig ved tilførsel av
betydelig ny egenkapital, selv etter 15
års rederidrift.

Med et krafttak fikk Muller finansiert nybygningen Annik ved Kaldnes Mek Verksted i
1940, av verksyedets standard lakeskip. Leveransefoto
Krigen
Det ble ikke noe salg av Lotos, og etter krigsutbruddet i september 1939
fortsatte skipet i rederiet. Nybygningen
fra Kaldnes lå klar i februar 1940, døpt
Annik. Den tilhørte verkstedets stan-

Hjemme i Norge ble aksjekapitalen
' desember 1939 forhøyet fra NOK
106.560 med 213.120 ved nytegning til
kurs 20°0/o-1 1 941 ble den oppskrevet
ti! 532 -800 ved overføring fra disposisjonsfondet, og i mai 1944 forhøyet til

dardtype Lakeskip, en shelterdecker av
største dimensjon for å kunne passere
Wellandkanalen. Maskineriet var en com
poundmaskin med ekshaustturbin, mens
kjelene var plassert på søyler i akterkant
av overbygningen midtskips. Altså et
moderne og økonomisk dampskip.
Annik kom seg ut fra Norge før tyskerne angrep 9. april og kom således inn
i Nortraships flåte. Også Lotos befant
seg utenfor tyskkontrollert område og
fortsatte i forsyningsfarten på Frankrike
også etter at tyskerne gikk til angrep.
Skipet klarte å komme seg ut fra Rouen
10. juni 1940, omtrent samtidig med
at tyskerne inntok byen. På vei nedover
elven ble skipet angrepet av tyske fly,
men maktet å komme seg over til britisk
side.

1 - 065 - 600 ved nytegning til pari kurs.

rOrtSatt damp
Mens Annik klarte seg gjennom verdens
krigens malstrøm, satt rederen hjemme
' Bergen og la planer for fremtiden. I
da del syntes klart at Tyskland
ville taPe °9 verden vende tilbake til det
normale, ble det inngått en serie «bed
dingkontrakter» ved norske verft. Mot et
rnindre beløp fikk rederiene sikret plass i
køen når tidene engang ville bli normale.
MQIIer sikret se9 byggenummer 385 ved
Bergens Mek Verksteder, foreløbig avtalt
som et dampskip på 3100 tdw.
Krigen tok slutt; 1. oktober 1945
kunne Stener S Mullers Rederi igjen
overta driftsansvaret for Annik, mens

Lotos skull få en kortvarig tjeneste.
Senk om kvelden 15. september 1940
ble den torpedert av U99 ca 15 sjømil
NV av Rockall, i høy sjø og stiv kuling.
Mannskapet kom seg vel fra borde i to
livbåter og kom velberget inn til Hebridene.

skipet fortsatt skulle seile seks måneder
under UMA, en sentraldirigering av all
tonnasje for å sikre forsyningene i overganger tra krig til fred.
Annik var et moderne og attraktivt
sk'P ' etterkrigstiden, velegnet både for
Lakefart og annen linjefart på T/C til linje-

Annik under kaptein Knut A Wiig fra
Bergen seilte det meste av krigstiden for
USA, først med forsyninger til basene i
SørAmerika og fra 1942 med forsyninger til island om vinteren og Grønland
om sommeren.

rederier. Allerede i mars 1946 ble skipet
sluttet for 18 måneder til Thesen Steamskl 'P Co ' Cape Town (et firma med norske røtter) til en glimrende rate.
Fra Nortraship mottok rederiet erstat
ningsoppgjørfor Lotos og bruksoppgjør
SKIPET NR. 3 - 2008
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Annik var et ettertraktet skip de første ti år etter krigen; her for utgående fra Fowey med china clay til Canada. Foto via Arne Sognnes

for begge skipene. Den finansielle situasjon var derfor rimelig god, seiv om
prisnivået etter krigen var drastisk høyere
enn i 1939.
Mens andre bergensredere tvinnet
tommeltotter og ventet på en depresjon lik 1921, så var Muller optimist.
Allerede i mai 1946 kjøpte han ds Isobel
av Panama, en FMVbåt fra 1929 på
2750 tdw. Prisen var NOK 2.250.000,
hvilket var en uhørt pris for en eldre,
men tidsmessig båt. Ved overtagelsen
1 juli fikk den navnet Lotos og ble satt i
amerikansk fart.
I 1945 ble rederikontoret etablert i
Christies gate 35, men allerede rundt
1950 flyttet Muller kontoret hjem til sin
villa på Fjøsanger. Her ble det en liten
klynge rederier, med nabo Hilmar Reksten som den største, men også Claus
Stamer og Ingvar Jansen. Ikke langt

unna, på Paradis, holdt Jacob Kjøde til
og noe senere også Johs Larsen.
* Beddingkontrakten ved BMV ble
høsten 1947 solgt til SkipsAS Westray,
et nystiftet bergensrederi, for NOK
125.000. Det ble senere lagt om til et
motorskip på 2200 tdw og overtatt av
Kuhnle som omsider tok levering som
Nordraak i 1950.
Muller kan ha erkjent at noe større
tonnasje ville ha bedre muligheter, og i
novemberdesember 1948 foretok han
viktige transaksjonen Først ble Lotos for
2.2 millioner solgt til Flaugesund, hvor
den skulle bli velkjent som Lindborg.
Dernest ble en nybygning på 3600 tdw
ved Rosenberg i Stavanger kjøpt for
NOK 4.950.000. Selger var Magnus
Konow &Co i Oslo, som allerede hadde
døpt skipet for Congo.
Congo var en shelterdecker med mas-

kin akter og bro midtskip av «Specific»typen, konstruert av ingeniørfirmaet
Arnesen, Christensen &Co i Oslo. Men
den var dampdrevet, men en dobbel
compoundmaskin (en Fredrikstad damp
motor) i maskinrommet. Den kunne gjøre
11.5 knop, hvilket var bra, men maskin
og kjele skulle gi mye hodebry og offhire.
Den 26 mai 1949 ble Congo levert fra
verkstedet i Stavanger og ble da levert
på et 18 månedersT/C i amerikansk fart.
Kaptein Wiig var kommet over fra Annik
for byggetilsyn og tok skipet ut.
Kjøpet av Congo var dristig, ettersom
markedet fait tilbake i 1948/49. Men
Congo og Annik seilte på gode certe
partier som bar dem over nedgangspe
rioden. Problemet var Congos maskineri,
men regulariteten synes åha blitt bedre
etterhvert. Skipene ble sluttet på T/C,
gjerne for 12 måneder, til befraktere,
både amerikanske og franske, gjerne
med noen markedsreiser imellom. Rede
riet ble betjent av byens mange meglere,
Joachim Grieg & Co, Alexander Birger
Grieg, Th Frønsdal, Fr Dale, osv, som
alle arbeidet kompetitivt. Koreaboomen
fra høsten 1950 gav igjen gode frakter,
inntil markedet fait tilbake i 1953/54.

Stener S Muller holdt seg til dampskip,
som nybygget Congo i 1949. Det skulle
imidlertld gl mye problemer.
Skyfotos via Arne Sognnes
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Også Mullers største skip, Fred Christensen kjøpt i 1955, var dampdrevet; forøvrig en større utgave av Specifictypen, som Congo.
Foto via Arne Sognnes

Slutt for damp
Etter en svakere periode begynte marke
det å styrke seg i løpet av 1955. Annik
ble solgt til Jugoslavia i juni 1955 for
NOK 2.6 millioner, altså mer enn det
dobbelte av byggesummen. Jakten på ny
tonnasje ble konkludert ved kjøpet av ds
Fred Christensen av Arendal i oktober
1955 for 9 millioner kroner. Skipet var på
7820 tdw, bygget i Newcastle i 1948,
og var av samme type som Congo, men
vesentlig større. Dette Specificskipet var
bygget på Readhead i Newcastle og
utstyrt med dampmaskin, en lisensbygd
Fredrikstad dampmotor. Skipet ble over
tatt senhøstes 1955 og fortsatte under
samme navn - etter dets konstruktør.
Med dette hadde rederiet en flåte på
to store trampskip og stod derved på sitt
største. Congo og Fred Christensen
gjorde det godt under tilstramningen i
195557, inntil markedet sviktet høsten
1957. I februar 1958 kom Fred Chris

Allerede i slutten av 1958 var skipet
tilbake i opplag og ble liggende her til
det i april 1959 ble solgt til Jugoslavia
for NOK 2.8 millioner. Fred Christensen
fortsatte, med trelast fra Archangelsk,
sildemel fra Peru, med korn og kull og
hva som ellers kom i markedet. For et
arbeidskrevende skip ble marginene
trangere. I november 1963 kom meldingen om at skipet var solgt; i januar 1964
ble det levert til greske kjøpere.

Noe ganske annet
Stener S Muller var ugift og hadde ingen
livsarvingen Han hadde imidlertid utpekt
sin nevø Jacob Worm Muller som arvtaker, og han kom inn i rederiet på 50-tallet.
Ved salget av siste dampskip i 1963 var
rederen seiv 78 år gammel, men fortsatt

med i ledelsen. Nå, ved midten av 60-tal
let, synes det imidlertid som om han seiv
overlot til de yngre krefter å stikke ut
kursen videre. I 1964/65 skjedde en så
pass drastisk kursendring som det nok
har stått yngre krefter bak.
Stener S Muller døde i mars 1968,
nær 83 år gammel. I minneordene ble
han omtalt som en seilskutemann, blant
den norske Kapp Hornklubbens 13
stiftere i 1965. Han hadde også gjennorn 15 år sittet i styret for Bergens
Skoleskip, Statsraad Lehmkuhl, vært
styremedlem i Bergens Rederiforening
og i Norges Rederforbunds hovedstyre.
I 1958 hadde han blitt tildelt Kongens
fortjenestemedalje for sine fortjenester
for norsk skipsfart.
Etter salget av Fred Christensen stod
rederiet i 1964 med fonds på NOK 2.3

tensen hjem til Dolvik sør Bergen (like
sør for Haakonsvern) for opplag, og noen
uker senere sluttet Congo seg til. Og
seiv om begge skulle komme i fart igjen
innen noen måneder, så ble inntektene
aldri de samme.
Kriseårene 1958/60 setter et skille
i skipsfartshistorien. Eldre og arbeids
krevende skipstyper av førkrigs årgang
hadde gjort det rimelig bra inntil da; nå
var deres tid forbi. Et svakere marked
fra slutten av 60-tallet gav bare mer ra
sjonelle skip muligheter for å klare seg.
Det skulle også Stener S Muller erfare,
først med Congo.
SKIPET NR. 3 - 2008
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Med ledelsen overlati til neste generasjon ble det satset på andre skipstyper; det siste i egen regi var sideportskipet Fraternia,
her på TC til Bergenske som Mercur. Foto Dag Bakka jr i juni 1972

millioner kroner. Hvordan skulle disse investeres? Løsningen bleåspre midlene
på flere prosjekter.
Det største prosjektet ble inngått med
Rederi AB Götha, Göteborg, foret 1200
tdw sideportskip på 12.5 års T/C. Skipet

ble bestilt i april 1965 fra Hatlø Verksted i
Ulsteinvik som det siste ien serie på seks
søsterskip for rutefart mellom Sverige,
Kontinentet og Storbritannia. Rederiets
skip, byggenummer 26, ble levert i juli
1966 og fikk navnet Fraternia. Det var så-

vidt innom Bergen på reisen til Göteborg,
hvordet ble levert påT/C 22 juli. Fraternia
kom til å seile mellom Sverige og havner
ved Bristolkanalen og gikk for en fast rate
på SEK 75.000 per måned.
Skipet og mannskapet fungerte
bra i samseilingen med de svenske
søstre, men i 1971 ble certepartiet
reforhandlet til 4 år og skipet releftet
til Det Bergenske Dampskibsselskab
for hele perioden. Slik kom Fraternia i
november 1971 til Bergen hvor det fikk
navnet Mercur og Bergenskes tre ringer
på skorsteinen. Bergenske hadde også
kjøpt to søsterskip, Iris og Lee.
Den andre store investering i 1965
var som partreder med Rederiet Odfjell.
Etter det første skip med rustfrie tanker,
Lind levert fra Stord Verft i 1960, ble det
bygget fem skip rundt 4000 tdw ved
Akergruppen. I det siste av disse, Lotos
levert i desember 1965 fra Akers Verft i
Oslo, hadde Stener S Mullers rederi en
andel på 25 prosent. Av byggesummen
på NOK 11.9 millioner utgjorde dette
således nær 4.8 millioner. At skipet fikk
navnet Lotos var sikkert ingen tilfeldig
het.
Dette var en god investering; en gjen
nomsnittlig avkastning på 19.42 prosent
årlig i perioden 19671973. Dette opp
muntret til nye investeringer hos Odfjell,
med 10 prosent imt Birk på 14200 tdw
levert i 1967 og senere en andel i Bow
Saphir i 1972. Etter Stener S Mullers
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død ble rederi kontoret flyttet fra Fjøsan
ger til Torvalmenning 4 i sentrum.

Etter seks år for Bergenske ble Mercur,
alias Fraternia, solgt i desember 1977
til Haugesund. Salget innbrakte NOK
3.6 millioner, noe som var rimelig bra,
etter noe varierende inntekter -bla et
svakt resultat for 1975 med langvarig
reparasjon etter grunnstøtning utenfor
Stavanger. Men derved var også tiden
som aktivt rederi over. Også Lotos var
solgt i 1975 til en god pris, og finansielt
stod .det bra til. i
, ,
, r
.

Skipet ble kjøpt for $ 7.273.000
av et nytt selskap, KS AS Lotos, hvor
også andre investorer var trukket inn
sammen med Muller. Ved Kristiansands
Mek Verksted ble det foretatt endel
endringer av tank og rørarrangementet
for at skipet skulle kunne ta kjemikalier
og oljer. I januar 1978 gikk Lotos i fart.
Skorsteinsmerket var noe endret ved at
den diagonale hvite linjen var utformet
som en L.
På denne tid flyttet rederikontoret
fra Torvalmenningen til Odfjellbygget
på Minde, hvor det ble etablert felles
administrasjon med J M Johannesens
Rederi
og , J O Ofjell.i
,
. o

skipsfartskrisen, hvor skipene markeds
verdi trolig var lavere en gjelden. Enda
skulle krisen vare i fem lange år. Stener
S Mullers Rederi AS fortsatte imidlertid,
men i atskillig magrere utgave.
Slik endte Stener S Mullers rederivirk
somhet etter 66 begivenhetsrike år. Om
det ikke ble noe stort rederi, så var det
preget av en viss evne til nytenkning og
til langsiktig oppbygging av verdien Det
er, kort sagt, en god liten historie.

I 1977 stod selskapet derfor med
midler som måtte reinvesteres, alternativt beskattes. På dette tidspunkt var
tredje generasjon, Stener S Muller født i

Lotos fungerte bra, og etter et ar
kjøpte samme eierkrets også søsterskipet Joravn, som også lå i Fredrikstad.
Det ble overtatt av KS AS Lotos II i januar

his,oriska studier knnglynderöGävlesläkten
Brodin 15351960. Stockholm 1961
Teold, Stig & Atle ThowsemOdfjell. The History
of a Shipping Company. Bergen 2006

1952, begynt i Rederiet Odfjell. Det kom
derfor i stand et prosjekt for kjøp av et
konkursrammet tankskip for befraktning
i Odfjellsystemet.
Tankskipet Joaker på 9500 tdw lå da

1979 og satt i fart etter ombygging på
Glommen i august som Lido. Lotos og
Lido fulgte med over til J O Odfjell etter
delingen av Odfjellrederiet i 1979, og
rederiet fikk postadresse her.

nors| kg4n®rin9sliv' Bergen fylka
N“ske rederier gjennom 50 år,
Oslo 1957
Norges Skibsførere 1933-1935.
Stavanger 1 935

i opplag ved Ankerløkken Verft Glommen
i Fredrikstad, et knapt årsgammelt skip.

Årene 1979/81 opplevde et oppsving
i markedet, men deretter ble det igjen

stav T eM^M^6 19351 953'

Det hørte til en serie på seks kontrahert
sommeren 1973 av Lars Rej Johansen;
tre på 7200 tdw og tre på 9500. Joaker
var det siste av dem, bygget som tankskip for tunge oljeprodukter og asfalt,
med oppvarming til 180 grader C i
sentertankene.

vanskelig. Høsten 1982 ble begge
skipene lagt opp i Rotterdam, og investorene besluttet åla verkstedet ta dem
tilbake. Det skjedde formelt i juni 1983.
Kommandittselskapene ble likvidert,
investorene tapte sine innskudd. Dette
var da også bunnen av den langvarige

Indian summer
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Dyvik, Sigurd: Det Nordlandske Dampskibssel
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??? r.
Hasslöf,
släkt
och dess 1skepp.
Maritim-

stener S Mullers rederi AS, regnskap 1 938
Eget klipparkiv, notater og samlinger
Takk til Arne Sognnes, Per Alsaker
lån^avhilder. artsmuseum
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/ desember 1977 gikk rederiet inn som hovedinteressert i KS AS Lotos
som kjøpte et årsgammel kjemikalieskip som fikk navnet Lotos. Waterweg Fotos
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1936
9.39

Muller & Johnsens
Rederi AS
1 ds SOLVÆR MTQS
1948 brt 3100 tdw, 265.1/42.2/17.8 ft 1d
2ho/4ha 156/145 grain/bale NV T 3 193
nhk, Shanghai Dock & Eng
8.18
The Shanghai Dock & Engineering
Co Ltd, Shanghai 1460 kontrakt
overtatt 6.1917 Muller & Johnsens
Rederi AS, Bergen
10.22 Rederi AB Disa (O Brodin), Stock
holm, for NOK 1.350.000 en bloc
med Risvær, od Disa
1936 disp Erik Brodin
6.45
Rederi AB Tobis (A Th Christen
sen), Trelleborg, for
SEK 1.550.000, od Agnete Chris
tensen rederiet konkurs 1950
5.50
Rederi AB Eystrasalt
(Ernst Duner), Västervik, for
SEK 530.000, od Fenja
6.55
Werkebäcks Ångfartygs AB
(Ruben Olsson), Verkebäck., for
SEK 750.000, od Manfred Opplagt Helsingborg 5.2.591.4.60
2.60
Cia Naviera Rasko SA, Panama,
for £ 22.500, od Anne
1.66
Til Skrott & Avfallsprodukter,
ankom Göteborg 11 feb 1966 fra
Ystad. Avrigget til lekter, brukt av
Göteborgs Makadamfabrik.
2 ds RISVÆR
MVDP
1953 brt 3100 tdw, 265.1/42.2/17.8 ft
1 d 2ho/4ha 155/145 g/b NV T 3 193 nhk,
Shanghai Dock & Eng
6.19
The Shanghai Dock & Engineering
Co Ltd, Shanghai 1465 kontrakt
overtatt 6.1917 Muller & Johnsens
Rederi AS, Bergen
10.22 Rederi AB Bur (O Brodin), Stockholm, for NOK 1.350.000 en bloc
med Selvær, od Bur

1946
2.47
2.57
195
2.64

disp Erik Brodin
Rederi AB Disa (Erik Brodin),
Stockholm
Rederi AB Sigyn (Hans Lund
gren), Helsingborg, od Sigyn
Rederi AB Thetis (Rudolf Hell
berg), Göteborg, od Thetis
AB Estoco, Stockholm, reg Monrovia, od Peleus
Cia Maritima Karin SA, Monrovia
Til Van Heughen Freres til opphug
ging, ankom Brugge 25 feb 1964.

Stener S Mullers Rederi
1 ds REIN
LERF
1176 brt 1900 tdw, 241.2/35.3/14.7 ft
1 d 2ho/3ha 103grain NV T 3 128 nhk,
Akers MV
8.1900 Framnæs mek. Værksted, Sande
fjord 36 Levert som Rein til And
Jacobsen, Oslo
3.1904 D/S Reins A/R (And Jacobsen),
Oslo
1907 Disp And Jacobsen & Gørrisen
1910 Disp And Jacobsen
1.21
Disp firma omdøpt Jacobsen &
Aarvold, Oslo
1923 DS AS Rein (Jac Jacobsen), Oslo
12.23 DS AS Rein (Stener S Muller,
Bergen), Bergen
4.37
Grunnstøtte 13 april 1937 ved
Hilman Head ved Wick, Skottland,
på reise Lyngør - Preston med
tremasse. Fører bøtlagt for grov
uaktsom navigering.
2 ds REINUNGA HPCQ
1072 g 1720 d 225.1/34.2/17.1 ft 1 d
2ho/3ha 90gr NV T 3 650 ihp Richardsons,
Westgarth & Co
6.1902 Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik 36
Bygget som Aurora for AS Aurora
(M Oppen & Co), Larvik
1.15
Halfdan Kuhnle, Bergen for NOK
335.000, od Grove

2.25

1.34
5.41

DS AS Rein (Stener S Muller),
Bergen for NOK 310.000,
od Reinunga
Polychronis Th Katrakis, Piraeus
for £ 1.750, od Kythera
Senket 16 mai 1941 av tyske fly
i Suda Bay på Kreta.

3 ds LOTOS (1) LEZU
1327 brt 2050 tdw, 238.1/36.5/16.0 ft
1 d 2ho/4ha 98/91 g/b T 3 159 nhk,
C A Kuypers Machinefabriek, Rotterdam
6,20
Hte Veldhuis, Papendrecht Bygget som Erholm for DS AS Erholm
(N Bakke), Bergen
6.28
Det Nordlandske Dampskibs
selskap AS, Bodø, for £ 19.000,
od Svartisen
6.35
DS AS Lotos (Stener S Muller),
Bergen, for NOK 50.000, od Lotos
6.38
Stener S Mullers Rederi AS,
Bergen
4.40
I Nortraships flåte
9.40
Torpedert 15 sept 1940 av U99
ca 15 sjømil NV av Rockall.
Mannskapet berget.
4 dsANNIK
LKLA
1333 brt 2630 tdw, 249.4PP/42.2/15.7 ft
2d 2ho/4ha 166/148 gb NV C 2 + Itr
turbin, 194 ihk, Kaldnes
2.40
Kaldnes mek Verksted, Tønsberg
108 k 1.1939, NOK 950.000
Stener S Mullers Rederi AS, Bergen
4.40
i Nortraships flåte
6.55
Flensburger Trampreeder GmbH
(N P Vith), Flensburg, for £
130.000
1961 Mediteranska Plovidba, Korcula,
od Kuciste
1963 Atlantska Plovidba, Dubrovnik
1967 Raimondo & Borgogna, Napoli, od
Maestrale
1968 M Borgogna & M Coccoli, Napoli
1.72
Til Conditioned Power Co, La
Spezia for opphugging

D/S Peleus, ex Risvær for anker i Schelde, mars 1961. Arne Sognnes neg collection
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5 ds LOTOS (2) LLYR
1515 brt 2750 tdw, 259.6/40.2/16.9 ft
1 d lang bro 2ho/4ha 154/139 gb BV T3
159 nhk, FMV
12.29 Fredriksstad mek Verksted,
Fredrikstad 257 Bygget som I W
Winck for Rederi AB Walhall (C
W Winck), Helsingborg
1 2.39 Sank 8 des 1939 etter kollisjon
med britisk skip i Themsen, på
reise Sverige-London med trelast.
Hevet, kondemnert
1940 Cia Panamena European Nave
gacion Ldta, Panama, od Isobel
rapportert havari, reparert for
£ 60.000
5.46
Stener S Mullers Rederi AS,
Bergen, for $ 450.000, levert 1 juli
1946 som Lotos
11.48 DS AS Alf Lindøs Rederi, Hauge
sund, for NOK 2.2 mill, lev januar
1949 som Lindborg Siste sesong
i trelastfarten 1967, utleid som
kornlager Stavanger 1968
1.69
Til Østfold Skipopphugning, Gre
åker, avrigget.
6 ds CONGO
LNXT
21 66 brt 3640 tdw, 328.9/46.2/14.6 ft 2d
MA 3ho/sha 246/230gb NV 4syl dobbelt
compound, 1500 ihk, Rosenberg
26.5.49 Rosenberg Mek Verksted AS,
Stavanger 155 k 11.1944 AS
Blaahvat (Magnus Konow & Co),
Oslo Kontrakten solgt 12.1948 til
Stener S Mullers Rederi AS, Ber
gen, for NOK 4.950.000 Opplagt
Bergen 14.12.584.59
4.59
Brodospas, Split, for £ 140.000,
levert i Bergen, od Jadro
1966 lonian Romano Cia Naviera SA,
Piraeus, od Amalia
1973 od Strofades
1974 Nemo Maritime & Enterprises Co,
Famagusta, od Tasos
1975 Denis Shipping Co Ltd, Famagusta
12.75 ankom Takoradi 1 des 1975, ble
liggende uten mannskap og tilsyn,
plyndret og vandalisert, sank 22
april 1977 på 50 fots dyp.
7 ds FRED CHRISTENSEN LNHF
4697 g 7820 d 405.80a/382.6/60.3/21.8
ft 2d MA 4ho/6ha 527/472 gb NV C 4
3160 ihk 11.5 kn J Readhead & Sons
15.7.48 John Readhead & Sons Ltd,
South Shields 558 k 4.1946
for £ 248.000 Levert som Fred
Christensen til SkibsAS Aino (C H
Sørensen & Sønner), Arendal
10.55 Stener S Mullers Rederi AS, Ber
gen for £ 450.000
10.63 Dordanos Shipping & Trading
Corp, Monrovia for £ 173.400, lev
1.64 som Hera
5.75
Desguarces Industriales SA til opphugging, ankom Pasajes 30.5.75.

å

1

m
m
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Fra 1977 skulle det komme ny virksomhet gjennom KS AS Lotos med tankskipet Lots.
Waterwegh Fotos

8 ms FRATERNIA
LHPC
498 brt 1 239 tdw, 248.5/34.9/8.5 ft 2d
MA 1 ho/ha sideport 117/92 gb NV M8
1400 bhk, MaK
7,66
Hatlø Verksted AS, Ulsteinvik
26 k 4.1965, byggesum NOK
4.79 m Stener S Mullers Rederi
AS, Bergen TC Rederi AB Götha,

12.77

6.83

KS AS Lotos (Stener S Mullers
Rederi AS), Bergen, for
$ 7.273.000, od Lotos
ombygget Kristiansands MV
til kjemikalietanker
Tatt tilbake av verkstedet

11.83

PR H Y Johnsson, Donsö for

1.78

$ 4.4 mill, od EkCloud
2.02
EkChartering AB, Donsö (OSM
Norway AS, Arendal), Fredrikstad/
NIS
3.2004 Corinthian Maritime SA, Panama,
od Stream Fortsatt i fart

2.85

Göteborg
TC til Det Bergenske Dampskibs
selskab, od Mercur
Torkel Alendal, Haugesund, for
NOK 3.6 mill
PR Alendal & Co, Haugesund
od Fratern
Vilna Shipping Co SA, Panama,
od Fraternia
Tatt tilbake av Alendal, opplagt
Karmsund Verft
AS Sirina, Haugesund, od Lernia.
Kallesignal LNIV
PR Lernia (Jens Hunseid), Vikedal/
Haugesund, satt i fart
Simon Møkster, Stavanger for
NOK 2.1 mill, od Stril Finlandia
Frei Shipping AS, Rensvik, Kristi-

1.79

Ankerløkken Verft Glemmen AS,

1.87

ansund, od Frei Finlandia

1.79

Fredrikstad, reg Narvik
KS AS Lotos II (Stener S Mullers

reg NIS
llderim Shipping Ltd, Valletta, od

8.79

Rederi AS), Bergen, od Lido
levert ombygget til kejmikalieskip

llderim VI

6.83

tatt tilbake av verkstedet

Grunnstøtt 2 feb 1994 N for Toamasina under syklon Giralda, vrak.

11.83

11.71
12.77
2.79
1.80
6.81
1983
7.84
11.84

9.88
10.89
2.94

10 mt LIDO
LAPS
5884 brt 9950 tdw, 441.4/56.6/30.2 ft
M 8 5000 bhk, Hitachiß&W
10.75 Ankerløkken Verft Glommen AS,
Fredrikstad 188 k 7.1973 av Lars
Rej Johansen, Oslo Levert som
Joravn til Kristian Ravns PR (Lars
Rej Johansen, Oslo), Narvik
1978 opplagt Fredrikstad 19 sept 1978,
rederiet konkurs

1998
9 mt LOTOS (3) LDUE
5897 brt 9745 tdw, 441.4/56.6/30.2 ft
M8 5000 bhk, HitachiB&W
10,76 Ankerløkken Verft Glemmen AS,
Fredrikstad 190 k 7.1973 Levert
som Joaker til Lars Rej Johansen,
Oslo

PR H Y Johnsson, Donsö for

$ 4.4 mill, od EkSky
Desgangnes Transport Inc,
Quebec, od Petrolia Desgagnes
Fremdeles i fart
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Evina ved land i Urabukta, Fjærland.
Foto Kåre Norddal

Sognejekta
Evina
Av Leif Hellandsjø

J

og 21var
fot bred.
Masta som var
hugget
Jekta
kravellbygget,
64 fot
lang
i nærheten av Vadheim var 60 fot høy til
salingen +45 fot til topps. Fartøyet var
velbygget. En skal ikke se vekk fra at det
utsøkte materialer.
Jekta var heldekket med ei luke foran
masta og et luke midtskips aktenfor
masta. Ankerspill var et såkalt patentspill, det var to stokkanker, etter på
hver side forut. Forut var det lugar med
tre køyer, og da det ikke var bygge ble
denne lugaren også brukt til å lage mat.
Akter var det en kahytt med to jøyer, en
på hver side, ellers var det faste benker
foran køyene, samt en benk på tvers i
forkant, og et bord. På hyttetaket var
et såkalt «skylight» som slapp lys ned i
lugaren. Dette var vanlig utstyr både på
jakter og skøyter med kahytt.
Johan Kirkebø drev tre jekter der

Bi. :\

;

Disse
skulle
væreogkjent
hardtsei
sønnene
Edvard
Lars som
var skippere.
lende skippere og kom til å driver seilas
(ekspedisjoner) nordover til Lofoten og
havner deromkring. Som last nordover
var salt det mest vanlige. I Lofoten og
Vesterålen var det samlet mye båter som
drev fiske etter skrei på ettervinteren og
våren. Disse leverte gjerne fisken rund
til oppkjøpere som var der med ei jakt
eller jekt. Fisken ble så flekt og lagt lagvis
i rommet med salt imellom. Disse lastene
ble ofte losset i Kristiansund, der det
var fine rene berg (klipper) hvor fisken
ble vasket og lagt utover berga til tørk.
Dette var en gammel tradisjon i Kris
tiansund. Fisk som ble tørket på denne
måten fikk navnet «klippfisk». Den ble
så eksportert til Portugal, Spania, Italia
og SørAmerika.
Ellers var det bygningsmaterialet,

| I ill
Frihelg ved Bispebrpgga i Bjørvika, Oslo, 1966. Liv, Erling, Asbjørn og Roald Lie.
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«Evina af Sogn», ja slik stod å lese
i akterspeilet på jekta som Johan
Kirkebø (Kyrkjebø) og sønner fikk
bygget på Tveit i Bøfjorden (Leirvik)
i året 1903. Byggmester var Ole Vevik,
sannsynligvis fra Hardanger.
sement og andre varer som bød seg for
nordgående seilas. Utenom saltet skrei
i rommet ble det ellers skipet tørrfisk i
bunter, sild i tønner eller skifer fra Alta
- for det meste til Bergen.
I Sogn var nok jektene mest kjent
for frakt av ved til Bergen, bygnings
materialet, tønneband i bunter og ellers
sendinger til kjente. Fra Bergen var las
ten gjerne kull og koks i sekker, sement
og jenr og andre varer som det var bruk
for innover Sognefjorden. Kanskje en og
annen kullast for Fylkesbaatane til Flåm
eller Lærdal, der FSF hadde egne kaier
med lager til sine skip.
Fra jektetida var Glaværa og Bergen
havner der jektene møttes. Glavær var
kjent som ei god havn hvor jektene
kunne vente på høvelig bør. Her var
jektenavn som Ortna, Brekka, Evina
og Dronninga og sikkert mange andre.
Etter hvert ble jektene borte, noen ble
kondemnert, andre ombygget og fikk
innmontert motor. I Gulen var ei jekt
som het Fresvik; denne var i fart til langt
ut i 60åra.
Evina var blant de siste seilfartøy i
Sognefjorden da hun ble solgt til Fjærland
i 1929. Kjøper var Anders Johnsen Mun
dal (18811961) og hans Thue (18961981).
Thue var fra Balestrand. Evina kunne
laste 100 favner (mål) ved. Ifølge Magnus
Mundal, sønn av Anders, ble det en gang
låstet 107 favner. Motorbåten Mundal
ble i mange år brukt til tauing av jekta.
De brukte over 30 timer fra Fjærland til
Bergen. Råseilet ble lite brukt. 11941 ble
det utført 11 turer fra Sogn til Bergen.
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Evina i nyform som motorskip Platina. Foto Per Alsaker

En ny fase
Det ble ikke så mange år at Evina hadde
Fjærland som hjemmehavn. I 1942 ble
hun solgt til Lars M Berge, Ølensvåg. Her
ble hun ombygd i 1945, fikk krysserhekk,
montert en 70 hk Avance motor, ny rigg
med vinsj og bom, samt ny brobygning.
Et vakkert og for sin tid moderne fraktefartøy som kunne laste 120 tonn. Nytt
navn ble det også: Platina.
Platina fikk kontrakt med Fylkesbaatane og åfå i fiske og lasterute på
hele Sogn og Fjordane med Bergen som
utgangshavn. I denne traden fikk Platina
helt frem til 1964.
1 1963 ble Platina solgt til Erling Eie,
Liasjøen på Sotra. To år senere ble hun
solgt på ny, denne gang til Hans Håvik,
Eggesbønes, men registrert i Haugesund. 1 1976 ble det igjen salg, til Jakob
Gjøsæter & Sønner på Rubbestadneset.
Etter at kontrakten med Fylkesbaatane
var omme, kom Platina over i vanlig
fraktefart.
Gjøsæter solgte båten østover, men
nye eiere maktet ikke å holde den ved
like. Vinteren 1985/86 ble den observert
nedsunket i Fredrikstad. En ny liebhaber
overtok og fikk Platina reparertr som
lystbåt i Oslofjorden. Men heller ikke
dette kunne gå i lengden.
Så kommer vi til 2003. Da var det jamt
slutt med alle seilaser. Platina ble strøket
fra registeret som kondemnert. Hundre

år i tjeneste for eiere og mannskap var
over. Platina ex Evina var kanskje den
sognejekta som var lengt i fart...
Nøyaktog hvor hun endte sine dager
har det ikke lyktes meg å finne ut.
Men for et slit det må ha vært å laste
og losse et slikt fartøy; kraner og vinjer
fantes ikke, ikke var pallesystemet oppfunnet. Rasjonalisering var et ukjent
begrep. Her var det handemakt og tide
som rådde....
En hundreårs epoke for ei sognejekt
er over med disse ordene. Hundre pr er
lang tid for et fartøy, men Evina var nok
velbygd, sikkert av utsøkte materialer.
pluss et skikkelig vedlikehold og pass i
alle år kan vitne om trofaste karer for sitt
fartøy. En skal heller ikke glemme salt
lastene, kanskje var det fylt salt mellom
spantene övervanns også. Treverket ble
på denne måten impregnert, det motstod
råteskade og kolfyr som var ødeleggende
for trefartøyer.
Som et lite PS kan jeg nevne at
barnebarnet til Johan Kirkebø, Bjarne
Kyrkjebø, sammen med Wollert Hvide
startet rederiet Seatrans i 1971. Deres
sønner driver i dag nærmere 30 skip i
internasjonal fart.

Informanten
Magnus Mundal, Erling Hellandsjø, Dag
Bakka jr., Erling Lie, Magnus Gjøsæter og
diverse fra internett
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I Skipet nummer 2 - 2008, publiserte Dag Bakka Jr. en særdeles interessant artikkel under tittelen
Malmskipene - Om «malmboomen» på 50-tallet.
Seiv hadde jeg på 7O-tallet fornøyelsen av å seile som styrmann med et par av de skipene som omtales, nemlig
motorskipene Angelita (b 1963 / 29000 tdv) og Bonita (b 1958 /16000 tdv). Begge tilhørende rederier innen Uglandgruppen i Grimstad, den gang blant de absolutt ledende innen norsk malmfart.
Mine
velrenommerte
nær nitten års
sørlandsrederiet
seilas for dette
begynte i oktober 1971. Da reiste jeg til
Grimstad for å være med på å ta deres
Angelita ut fra sitt opplag i Vikkilen.
Grunnet sviktende fraktmarked hadde
hun ligget uvirksom noen måneder,
men nå altså sluttet for en enkelt reise.
Vår seilingsordre var lasting av korn i
kanadiske Baie Comeau for Novorossisk
i det daværende Sovjetsamveldet.
Kommet vel ut i Atlanterhavet, mot
tok kaptein Einar Lauritsen telegram fra
Grimstad om at Uglands MS Livanita (b
1962 / 26731 dvt) trengte assistanse. Dette
malmskipet var da i drift med maskin
havari ikke langt unna vår kurslinje.
Radiokontakt ble opprettet med Livanita
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Livanita i dokk.

Nord-Atlanteren, oktober 1971: MS Angelita
sleper MS Livanita mot St. Johns på New
foundland. Begge var malmskip, tilhørende
AS Uglands Rederi i Grimstad. Gjennom
busgatt, under flaggstang sees Angelitas
assuransevaier, sjaklet til Livanitas stprbord
ankerkjetting. På begge sider av assuranse
vaieren, fortøpningsvaiere. Disse til stpring /
manøvrering av koplingssjakkel. Illustrasjon
fra Uglandgruppens Rederinptt.
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og kursen endret for å finne henne. Til
hjelp for oss på broa, sendte havaristen til
avtalte tider ut et peilesignal på nødfrekvensen 500 kHz. Dette var morsetegnet
L, fulgt av lang strek, husker jeg.
Ved flittig bruk av radiopeileapparat
ankom vi så hennes posisjon en gang
neste dag. Liner ble skutt over til havaristen og etter mange timers blodslit var sikker slepeforbindelse etablert. Vår solide
assuransevaier, arrangert i bukt rundt
poophuset, var da sjaklet sammen med
Livanitas styrbord ankerkjetting. Denne,
via hennes busgatt helt forut på bakken,
låret ut til flere lås i vannet. Frasjaklet
’
anker hang da, försvarlig sikret, i sitt
styrbord klyss. For redusert fart fortsatte
. o
t
. r
n ,
VI sa reisen vestover mot Newfoundland

med Livanita på slep. Her er det interes
sant å lese hvordan hendelsen senere ble
omtalt i rederiets husorgan, Rederinytt,
senere, etter intern navnekonkurranse
omdøpt til Uglita.
Under fet overskrift, Med storesøster
på slep, følger så beretningen om vår
slepeoperasjon. En ting å bemerke, det
skulle vel stått Med lillesøster på slep. An
gelita var nemlig hele 2269 dødvekt tonn
større enn sin søster! Her følger i alle fall
Rederinytts beskrivelse av hendelsen:
Den 16. oktober meldte Livanita om maskinhavari
i Atlanteren. Angelita på vei fra Grimstad til St.
Lawren“
" ST,
noenlunde
samme kurs,
- ble bedtdøgn
om afer
taue på
Livanita
til St.
johns på Newfoundland.
1 Angelitas dekksdagbok må man lese mellom
linjene for å finne annet enn tørre tall. Det meldes
om NW vincl stYrke 5, Andre dagen økte vind.

styrken til 7-8. Tredje dagen: Vind N05, regn og
sludd. Dagen etter meldes økende vind fra NW - og
voldsom slingring. Den 21. oktober ved 5tiden om
morgenen - var Livanita til ankers i St. John.
Tauet distanse: 500 n.mil. Angelitas tidstap: 3 døgn
og 6 timer.
Vår honnør til MS ANGELITA!

Så langt Uglandgruppens Rederinytt. For
oss om bord resulterte dette i at vi fikk
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utbetalt bergningslønn. For mitt vedkom
mende ble dette om lag ett tusen kroner.
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Det forholdsvis beskjedne beløp skyltes
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at Livanita var i ballast, altså ingen kost
bar last å beregne bergelønn av. Likeså

«r
„

: ;•'-

fZ

...

var skipets verdi kraftig nedskrevet gjen
nom hennes vel ni års seilas. }eg mener å
huske at kaptein Lauritsen, som høyest
gasjerte om bord, fikk utbetalt rundt 4000
kroner som sin lott. Akkurat nok til en
ny Marna motor i snekka uttalte han
fornøyd da beskjeden kom'
Y
'

i'fV»

Artikkelfocfatteren omtaler også MSBonita, ex Mesna i sitt innlegg. Dette malmskipet på 16000
tonn dødvekt’ hV3d 1958, var eid av Ugland Shipping Co. AS, Grimstad fra 1968 til 1974.
Forfatteren påmønstret gjennom vel ti måneder, 1972-1973. Illustrasjon: Egen samling.
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Dette bildet fra Stord Verft er tatt rundt årsskiftet 1974/75 og viser turbintanker Liucorne Oceane, byggenummer 680, under
utrustning.
I forgrunnen ligger slepebåten Braut fra Haugesund sammen med to lektere, hvorav Ba-To til venstre. Den vil være kjent
som lastebåten Uløytind som noe tidligere var solgt til Brødrene Anda og avrigget. Den var bygd på Hølens Verksted i Larvik
i 1920 som Bergstien og hadde et langt liv på kysten som Tore Hund, Stokksund, Lofjord og Uløytind. Etter bruk som lekter
ble den opphogd rundt 1980.
Licorne Oceane på 286.000 tdw ble levert i februar 1975 til Langcross Carriers Inc, London (et datterselskap av franske
Messageries Maritimes) og satt i fart under Liberia-flagg. Det endte sine dager som oppbod i Huangpu i China som Lake
Progress i august 1992.
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På tur med

Johannes Lilleland
i 1971
Av Kåre Haga
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Det er ikke samme sted som Kåre Haga reiste med Johannes Lilleland, med det er i samme distrikt og noenlunde samme tid.
HSDs Halsnøy ved Myklebusts kai i Uskedalen i 1976, i rute til Os, fotografert av Harald Sætre

Johannes
Lilleland jobbet
i Hardanger iSunnhordlandske
Dampskipsselskaps
Stavangeravdeling
mange år. Høsten
1971 reiste vi sammen fra Stavanger til Bergen og tilbake med
HSDs båt og bussruter. Det ble litt av en tur!

Fra Stavanger fredag 29. oktober 1971
Fra Stavanger

kl 1530 ms «Fjorddrott» via Helgøysund, Eik,
Sjernarøy, Nedstrand, Vormestrand, Vikedal
til Sandeid 1925.

Fra Sandeid

kl 1930 med buss via Ølen til Etne 2130

Fra Etne

kl 2215 med ms «Hardangerfjord» via Skånevik,
Tittelsnes, Leirvik, Eidsvik, Sunde til
Bergen 0605 lørdag.

Fra Bergen
Fra Halhjem
Fra Våge
Fra Flatråker
Fra Jektevik
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kl 1230 med buss til Haljem kl 1330.
kl 1330 med mf «Skånevik» via Våge, Bruntveit
tilbake til Halhjem, og til Våge 1615.
kl 1615 med buss til Flatråker 1645.
kl 1645 med mf «Osafjord» til Jektevik kl 1710.
kl 1715 med buss via Rommetveit til Leirvik
kl 1745.
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Fra Leirvik

kl 1910 med mf «Stord» til Utbjoa og tilbake
til Stord kl 2045.

Fra Leirvik

kl 0800 med mf «Stord» til Utbjoa og tilbake
til Stord 0930.

Fra Leirvik

kl 1315 med «ms «Flornes» via Haugesund
til Stavanger kl 2000.

Når vi reiste fra Stavanger fredag ettermiddag var det nydelig
vær. Båten var et kvarter for sen fra Stavanger. Den klarte ikke
ta det igjen. Vi var innom Nedstrand for å bente tomspann til
Vormestrand. Sto ikke i ruta (Finnøyferja hadde overtatt på
Nedstrand nå.)
Ms «Hardangerfjord» varforsinket og ble liggende 45 minutt
over tiden. Noen fyllefanter ble kastet i land.
Våknet opp i Bergen. Der var vi på Fløyen og Akvariet + Jo
hannes var innom HSD. På Leirvik var det meningen at vi skulle
ta båt til Ranavik og Sunde og tilbake med mf «Sveio», men vi
ventet heller på mf «Stord» hvor vi skulle overnatte på.
«Flornes» ble liggende på Leirvik et par timer ekstra på grunn
av feil i maskineriet. Det blåste friskt på Sletta.
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ST «Martita» i fart.

Dramatikk til sjøs
Av Einar Kristian Pettersen

/f lle som har vært noen år til sjøs
/T har muligens også opplevet noen
dramatiske hendelser?
Det har i hvert fall jeg opplevet i mine
omkring 40 år til sjøs, og mesteparten av
denne tiden i utenriks. Jeg starter med å
fortelle om noe som hendte meg i Japan
i begynnelse av juli 1963. Jeg var da overstyrmann om bord på en tankbåt -ST
«Martita» tilhørende rederiet GotaasLarsen, Inc. New York. En forholdsvis
ny tankbåt på 38.705 dwt. Dette skipet
gikk under det som ble kalt «bekvemmelighets flagg» dvs Liberiaflagg, et flagg
som ofte ble kalt «onestarAmericaflagg.»
Alle ofRserene om bord var nordmenn,
og de fleste av mannskapet var også fra
Norge. Vi hadde norske betingelser/
kontrakter, mens hyra og overtid var
noen hakk bedre enn på tilsvarende
skip under norsk flagg. Det var vel også
derfor en god del norske sjøfolk seilte
under såkalte «bekvemmelighetsflagg,»
som også ble kalt PanHonLibflagg. Det
ble sagt at omkring 10 000 norske sjøfolk
seilte under «bekvemmelighetsflagg» i
begynnelsen av 1960-åra.
Vi kom inn til det store oljeraffineriet
i Shimotsu tidlig lørdags morgen 6. juli
1963 på sørkysten av Honshuøya, omtrent midtveis mellom Yokohama i nord
og Osaka i sør. Dette var vår tredje last
med crude oil til fra Mens al Ahmadi,

Kuwait, i Persian Gulf (PG) På land i
Shimotsu, et lite stykke utafor selve raffineriet, var det bygget noen små hus/
hytter, som ble utleid av smarte forretningsfolk til bruk av trengende sjøfolk
og de såkalte japanske geishaer (nydelige
japanske profesjonelle «selskapsdamer»)
som også kunne benyttes av sjøfolka til
alt annet enn selskap. Hyttene var utstyrt
med ei passende seng til formålet. Siden
dette var vår tredje tur til Shimotsu
hadde flere om bord på «Martita» -både
offiserer og manskap -sendt telegram til
sine utvalgte «selskapsdamer» rundt om
i Japan om å møte opp i Shimotsu ved
«Martitas» ankomst dit.
Vi starta lossingen nøyaktig kl. 0600
lørdags morgen. Da hadde jeg vært våken
to timer alt, da min vanlige sjøvakt som
overstyrmann (48 vakta) startet hver
morgen kl. 0400. Lossingen gikk som
vanlig fort og grelt. De to store turbinpumpene sendte på land omkring 2000
tonn i timen. Det vil si at vi ville være
ferdig utlosset tidlig søndags morgen.
Avgangstavla ble hengt opp ved gangveien, og på den sto det skrevet: «Avgang
kl. 0900, søndag 7, alle om bord minst en
time før avgang.»
Neste havn var San Pedro, havnebyen
til Los Angeles, California, på andre siden
av jorda, på andre siden av det store og
mektige Stillehavet, men det var lenge til.

Foreløpig var det lørdag 6. juli og vi lå ved
kål i Shimotsu i Japan og losset...
Mannskapet jobba bare halve lørdagen. Det var utskei til middag, kl.
1200, og straks middagen var fortært,
gikk de første fra skipet i land til sine
ventende japanske «selskapsdamer.»
Både 2. styrmann og 3. styrmann, kom
til meg og spurte pent: «Vi kan vel gå på
land? Lossingen går jo så greit her, så
du klarer vel den alene, du styrmann?»
«0'kei!» så jeg. «Jeg skal nok klare los
singen alene, men kom tilbake i god tid
i morgen tidlig, og god tur i land! Tå godt
vare på japsejentene!»
Dermed var det bare pumpemannen
og jeg igjen om bord til å passe på lossingen. Ved 8-tiden om kvelden kom også
pumpemannen og spurte om lov til ågå i
land. «Bare fire timer, styrmann! Jeg skal
være tilbake om bord før midnat!! Jeg
lover det, styrmann! Helt sikkert!»
Men den som ikke kom tilbake ombord
ved midnatt, var nettopp pumpemannen,
og like over midnatt startet trøblet med
turbinpumpene. Først stoppet den ene,
og like etterpå stoppet den andre også.
Hjelpen måtte komme fra maskinfolka.
Førstemaskinisten hadde vakt, og var da
også svært behjelpelig, men heller ikke
han klarte åfåde to turbinpumpene til
å starte. Vi jobba hele natta med det,
sprang opp og ned i pumperommet og
SKIPET NR. 3 - 2008

29

i *

1
fl
M' / "‘-X /

Styrmann Einar Kr Pettersen,
40 år, 8 mai 1969

opp og ned i maskinrommet, men pum
pene sto i tusen steinen Først langt ut på
søndagen klarte vi endelig å få pumpene
igang igjen.
Dermed måtte avgangen fra Shimotsu
utsettes et helt døgn, og ingen av dem
som var i land sammen med japsejentene
kom om bord. Hverken 2. styrmann, 3.
styrmann eller pumpemann kom tilbake
til skipet. De lå på land sammen med sine
vakre japsejenter og bare ringte ned til
vaktmannen i gaten (porten) og spurte
om «Martita» fortsatt lå der og losset,
dermed fortsatte de å kose seg med jap
sejentene på land mens jeg måtte holde
meg våken om bord og passe på lossin
gen helt alene. Søndags morgen kl. 0400
hadde jeg holdt meg våken i 24 timer,
mandags morgen kl. 0400 hadde det gått
48 timer uten søvn. Sånt tar på. Det er det
samme som å leke jojo med egen helse,
men like etter kl. 0400 mandags morgen
var alle skipets tanker tomme, og jeg
kunne med giede motta sertifikatet av
inspektøren fra land med: «Alle tanker
godkjent som tørre.» Nå var det bare
å vente på selve utklareringspapirene
fra myndighetene, så kunne vi forlate
oljehavna Shimotsu...
Først ved 0630-tiden mandags morgen
kom alle de som hadde tilbrakt to netter
på land tilbake til skipet. Da først kom
også pumpemannen ombord sammen
med skipets 2. styrmann og 3. styrmann.
Jeg så ikke noe til dem. At to offiserer
hadde opptrådt uansvarlig var sikkert og
visst, med null tanke på meg som måtte
passe lossingen alene uten avslapping
og søvn i mer enn to døgn. Det eneste
30
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jeg tenkte på da var at så snart skipet
var kommet seg ut av havnen og begynt
på den lange reisen over Stillehavet til
California, USA, da skulle jeg sove i to
døgn i strekk - minst...
Ved 7tiden mandags morgen kom
losen ombord jeg på bakken og tok inn
fortøyningene sammen med deler av
mannskapet. Like etter avgang kunne
vi kvitte losen og kursen ble satt nesten
rett vest ut i det enorme Stillehavet. Da
jeg kom midtskips møtte jeg stuerten.
Han sa: «Du ser elendig ut nå, styrmann!
Du må få deg noe å spise før du legger
deg».
«Nei, takk, stuert! Jeg orker ikke
å spise! Jeg er ikke suiten! Jeg vil bare
sove, sove, sove... Nå går jeg inn i luga
ren min og legger meg, og gud nåde den
som kommer inn og vekker meg før
jeg våkner seiv». Dermed gikk jeg inn
i min lugar og låste døren fra innsiden
etter meg. Klokka var da omkring 0700
mandags morgen 8. juli 1963...

Akutt syk
Jeg gikk inn på badet, tappet varmt vann
i vasken, for å vaske av meg smuss og
oljesøl. Jeg ble stående å betrakte meg
seiv i speilet, og så danset hele speilbilde
rundt og rundt foran øynene mine, og
jeg deiset i dørken med et brak, og ble
liggende der — besvimt. Jeg ante ikke
hva som hadde hendt med meg. Jeg var
bevistløs inne på mitt eget bad bak en
stengt lugardør...
Det gikk nesten fem timer før jeg kom
til meg seiv inne på badet. Det var blod
overalt rundt meg. Massevis av blod. Jeg
prøvde å skrike, men fikk ikke fram en
lyd. Munnen min var full av et eller an
net. Jeg stakk en finger inn i munnen for
å se hva det var. Blod! Munnen var fylt
av blod, og jeg hadde voldsomme smerter
overalt. Hele meg var full av smerter.
Hvordan skal jeg få hjelp? Ingen kom
mer og ser til meg. Ingen? Jeg klarte å få
tak i et kosteskaft som sto i et hjørne på
badet, og med en stor kraftanstrengelse
mens smertene jaget gjennom hele meg,
klarte jeg å slå kosteskafte inn i skottet
som førte inn til stuertens bad på andre
siden av skottet. Det gjorde voldsomt
vondt å slå kosteskaftet i veggen gang
på gang. Han må da høre det?
«Vær så snill, stuert!» ba jeg inne i
meg. «Hør at jeg banker! Kom hit og
hjelp meg, stuert! Værsåsnill!»
Stuerten hadde masterkey, og langt
om lenge hørte jeg at lugardøra mi ble
åpnet forsiktig, og stuerten kom listende

på tå inn i sovelugaren min, åpnet døra
til badet mitt og satte i et høyt skrik:
«Herregud, styrmann - hva har hendt?
Har du slått deg? Hvor kommer alt dette
blodet fra? Åhåå, herremingud! «
Dermed gikk alarmen ombord. Stuer
ten løp opp til kapteinen, og løp videre
opp på brua til gnisten. «Styrmannen
ligger i en blodpøl på badet! Kom og se!
Det er helt utrolig!» Snart sto en for
skrekket gjeng inne i sovelugaren min,
og stilte meg tusen spørsmål, men jeg
kunne ikke snakke. Munnen fyltes til
stadighet med nytt blod. Alt blodet som
kom opp i munnen min gjorde meg helt
stum. Ingen av dem som sto rundt meg
kunne hjelpe meg, og ingen fikk lov til
å røre meg heller. Bare noen forsøkte å
tå i meg, jaget smertene gjennom meg
som tusen stikkende nåler. «Ikke rør
meg!» fikk jeg presset fram med mun
nen full av blod. Kapteinen gav ordne til
skipets telegrafist («gnisten») «Kontakt
Haugelands sykehus! Spør hva vi kan
gjøre? Fortell at vi er i en nødsituasjon!
Fort gnisten! Fort!»
På land i en sånn akutt nødsituasjon
ville man ha ringt til legevakt og bedt
om å sende en ambulanse. Langt fra
land, langt ute i Stillehavet, må man ty
til andre metoder for å få hjelp. Telegrafi.
Skipets telegrafist «gnisten» måtte sende
ut prikker og streker på nødfrekvensen
for å komme i forbindelse med Hauke
land sykehus i Bergen og spørre om råd,
hjelp og veiledning. Et sykehus som lå
på andre siden av jordkloden etterpå
tikket prikker og streker fra Haukeland
sykehus i Bergen, som i klartekst så noe
sånt som:
«Pasienten trenger øyeblikkelig be
handling. Sannsynligvis blødene ma
gesår. Trenger absolutt ro. Oppsøk
nærmeste havn. Få pasienten til sykehus
snarest. Sjømannslege, Haukeland Syke
hus, Bergen.»
Dette og mye annet av det som hendte
med meg og ombord på «Martita» denne
dramatiske mandagen ute i Stillehavet
fikk ikke jeg vite før mange måneder
senere. Fortalt til meg av skipets kaptein,
maskinsjef, 1. maskinist, stuert, telegra
fist og andre som var ombord da dette
hendte. Seiv lå jeg halweis bevistløs på
baderomsdørken i min lugar, og nektet
å bli flyttet derfrå fordi smertene var så
forferdelig dersom noen tok i meg. Jeg
lå sammenrullet på badet, som en ball,
med knærne trukket helt opp til haken
for liksom å presse magen og underlivet
sammen i et forsøk på å hindre de gru
somme smertene som jaget gjennom

Kontraheringer på det norske marked
rederi

nasj

tdw/type

verft

lev

type, pris

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

4.100 psv
4.100 psv
4.100 psv
320.000 tanker
320.000 tanker
semi-sub
88.8m psv
88.8mpsv
ahts
ahts

Cochin Shipyard
Cochin Shipyard
Tebma Shipyard
Zhoushan jinhaiwan
Zhoushan Jinhaiwan
SembCorp
Ulstein Verft
Ulstein Verft
Bharati SY
Bharati SY

12.10
1.11
10
12
12
12.11
2.11
5.11
2.10
6.10

PSV09CD, NOK 300m
PSV09CD, NOK 300m
NOK 250m
USD 135m
USD 135m
USD 640m
PX-105
PX-105
VS4612
VS4612

No
No
No
No
No

46.000 tanker
46.000 tanker
120.000 tanker
120.000 tanker
semi-sub

Hyundai Mipo
Hyundai Mipo
Hyundai Samho
Hyundai Samho
SembCorp

11
11
11
11

USD 58m
USD 58m
USD 100m
USD 100m
USD 640m

No
No
No
No
No
No

8,500* offshore
drrig
drrig
jack-up
jack-up
160 m mpsv

Aker Langsten
Cosco Nantong
Cosco Nantong
MIS, Sharjah
MIS, Sharjah
Havyard Leirvik

No
No
No
No
No/Vi
No/Vi
No/Vi
No/Vi
No/Vi
No/Vi
No
No
No
No

ahts
ahts
ahts
mpsv
24.500 bulk
24.500 bulk
24.500 bulk
24.500 bulk
24.500 bulk
24.500 bulk
60.000 bulk
60.000 bulk
60.000 bulk
60.000 bulk

Aker Promar
Aker Promar
Aker Promar
Vigo
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Vinashin
Japanese yard
Japanese yard
Japanese yard
Japanese yard

13

tc/purch option
tc/purch option
tc/purch option
tc/purch option

No
Sw
Sw

4,000 psv
27 m pass
27 m pass

SIMEK
Brødrene Aa
Brødrene Aa

3.10

10
10

Havyard 832, NOK 320m

Mai

SigbaAS
SigbaAS
DOFASA
Frontline
Frontline
SeaDrill
Remøy Shipping
Remøy Shipping
Norwegian Shipping KS
Norwegian Shipping KS
Juni

Westfal-Larsen
Westfal-Larsen
K G Jebsen
K G Jebsen
Petromena AS

4.11

Juli

Island Offshore
Sevan Marine
Sevan Marine
Mosvold ME Jack-Up
Mosvold ME Jack-Up
Havila

10
09
09
12.09
3.10
4.11

NOK 1.2 bn
circular vsl
circular vsl
USD 167.5m
USD 167.5m
NOK 1.5 bn

end 10
mid 11
late 11
3q09

AH12
AH12
AH5
ST-253, NOK 350m

Aug

DOFASA
DOFASA
DOFASA
Volstad Shipping
Jebsen Vinashin
Jebsen Vinashin
Jebsen Vinashin
Jebsen Vinashin
Jebsen Vinashin
Jebsen Vinashin
Camillo Eitzen & Co
Camillo Eitzen & Co
Camillo Eitzen & Co
Camillo Eitzen & Co

10
10
10

10
10

10
12
12
12

Sept

Simon Møkster
Styrsöbolaget
Styrsöbolaget
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Skipssalg
Skipsnavn

tdw

bygget/type

Selger

Pris

Kjøper

Mai
Kihuland

22,700

1984 tanker

EGD Shipping, Bergen

ukjent

Taviland

22,700

1984 tanker

ukjent

Freepsum
Alessia

3,000

1994 dry cargo

EGD Shipping, Bergen
E Strahlmann, Marne

5,600

1999 dry cargo

Carisbrooke Sh, UK

CA Bulkships, Bergen

Claudia

5,600

1999 dry cargo

Carisbrooke Sh, UK

CA Bulkships, Bergen

Juni
Bow Bahia

5,800

1996 tanker

OdfjellASA, Bergen

USD 15m

Utkilen, Bergen

Multitank Bologna

5,800

1997 tanker

Ahrenkiel, Hamburg

USD 15m

Utkilen, Bergen

1981 semi-sub

Odfjell Drilling, Bergen

USD 428.5m

Songa Drilling, Oslo

3,073

1985 reefer

Green Refers, Bergen

USD 3.9m

Mercator I

1,370

1971 bulk

K Einarsen, Karmøy

NOK 10m

ukjent
Sandfrakt, Ølen

Gitta Kosan

4,000c

1990 LPG

Lauritzen Kosan, Cph

USD 24m

Viken Marine, Bergen

Greta Kosan

4,000c

1990 LPG

Lauritzen Kosan, Cph

en bloc

Endless

135,000

1992 tanker

Top Ships, Athens

USD 240m

Viken Marine, Bergen
Frontline, Oslo

Limitless

136,000

1993 tanker

Top Ships, Athens

en bloc

Frontline, Oslo

Ellen P

146,000

1996 tanker

Top Ships, Athens

en bloc

Frontline, Oslo

Edgeless
Stormless

147,000

1994 tanker

Top Ships, Athens

en bloc

Frontline, Oslo

150,000

1993 tanker

Top Ships, Athens

en bloc

Höegh Gandria

125,903c

1977 ENG

Höegh LNG, Oslo

USD 50m

Frontline, Oslo
Golar LNG/Bluewater

Zhoushan J resale

80,000

2009 bulk

Golden Ocean, Oslo

USD 65m

Dr Peters, Germany

Zhoushan J resale

80,000

2009 bulk

Golden Ocean, Oslo

USD 65m

Dr Peters, Germany

Jiangsu R resale

156,000

2009 tanker

Frontline, Oslo

USD lllm

ukjent

Jiangsu R resale
Troms Falken

156,000

Deepsea Delta
Green Atlantic

Skagerak Sh, Krs S

Juli

2009 tanker

Frontline, Oslo

USDlllm

3,350

2001 psv

Troms Offshore, Tromsø

NOK 185m

ukjent
Cotemar, Mexico

LadyDawn

2,102

1982 psv

R S Platon KS

Viking Nereus
Elvita

Farstad Supply, Ålesund
Eidesvik Offshore, Bømlo

USD 17m

3,500

Aug

1,250

2003 psv
1971 tanker

Thorgull
Forest Hill

6,325

1983 reefer

Brattli Sh, Stavanger
0 T Tønnevold, Grimstad

5,000

1982 sideloader

KS Lorentzen Skibs, Oslo

Diamond Star

3,000c

1991 LPG

Ruby Star

3,000c

Sapphire Star
Emarald Star

6,000c

NOK 190mn

Halliburton
Nigeria

USD 3.0m

ukjent

PianuraArmatori, Italy

USD 70m

Lemissoler, Cyprus
DnB KS, Oslo

1990 LPG

Pianura Armatori, Italy

en bloc

DnB KS, Oslo

1991 LPG

PianuraArmatori, Italy

DnB KS, Oslo

7,200c
3.040

1992 LPG

7“yrs bb back

1985 s loader

Pianura Armatori, Italy
Ross Liner KS, Oslo

3,000

2008 ahts

Boa Offshore, Trondheim

USD 74m

Greatship, India

Prinsesse Ragnhild
Maersk Mahone

35,428*

1981 ferry
1983 ahts

Color Line, Oslo

EUR 23m

Celebration Cruise, US

2,322*

USD 16m

Rolf Berge Drive, Tromsø

AnjaC

8,000

2006 mpp

A P Møller Maersk, Cph
Carisbrooke Sh, UK

newb Jiangsu

8,000

2009 mpp

Carisbrooke Sh, UK

Nomadic Shortsea, Bergen

newb Jiangsu

12,600

2009 mpp

Carisbrooke Sh, UK

Nomadic Shortsea, Bergen

newb Jiangsu
Sichem Panther

12,600

Carisbrooke Sh, UK

46,000

2009 mpp
1985 tanker

Eitzen Chemicals, Oslo

USD 9.5m

Nomadic Shortsea, Bergen
IMS, Greece

Oceanic Crimson

13,300

2008 tanker

Lorentzens Skibs, Oslo

USD 27.5m

ukjent

Trans Carrier

6,266

1994 roro

Frank Mohn, Bergen

Lyshav
Boa Mammoth

DnB KS, Oslo
Karten Sh, Kopervik

Sept
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Nomadic Shortsea, Bergen

Sea-Cargo, Bergen

Norsk ordinært register NOR
2008
M/S ØYFJORD
31.03
M/S JULIANNE 111
03.04
M/STIDEFJORD
07.04
M/S STORM WEST
09.04
M/SJUNED
11.04
M/S ISLAND WEBSERVER
11.04
M/SFARSEARCHER
12.04
M/SVEAGUTT
14.04
M/S MYRÅS
17.04
M/S HAVILA NEPTUNE
17.04
M/SFAGERVOLL
17.04
M/SSTRAYERVI
18.04
Lekter UR-96
21.04
Lekter UR-97
21.04
M/S THEA
25.04
M/S URTER
28.04
M/S XENON XS
29.04
M/SREMMERMAID
30.04.
M/S TRONDHEIMSFJORDII
30.04.
M/S ROYAL MARINE
02.05.
M/S STS LADY
02.05.
M/S RAGNI BERG
06.05.
M/SNORDNORGE
08.05.
M/S STÅLEGG
08.05.
M/S ELEKTRON
08.05.
M/S SØRDYRØY
16.05.
Lekter AKER KVÆRNER BARGE
18.05.
M/S INVICTUS
19.05.

LCAF
21 brt.
LCGQ
850 brt.
LAVB
2979 brt.
LCHX
392 brt.
LCGK
495 brt.
JWLN
12223 brt.
LAFE
4755 brt.
LCFH
205 brt.
LCFO
1999 brt.
LACN
2807 brt.
LCHL
1241 brt.
LCHU
31 brt.
LK9905
4058 brt.
LK9904
4058 brt.
LAPW
34 brt.
LCJC
1507 brt.
LAZI
54 brt.
LALM
3131 brt.
LAPB
176 brt.
LCJM
63 brt.
LCID
49 brt.
LM5093
23 brt.
LCJI
11384 brt.
LCIJ
890 brt.
LADO
3205 brt.
LCKA
395 brt.
LG2124
12641 brt.
LCIH
34 brt.

- Øystein Sørgaard, Linesøya/Kristiansimd
- ex norsk (8.1951/72)
- Asbjørn Selsbane AS, Lødingen/Harstad (N-21-LN)
- ex Canada reg. JULIANNE 111 (B.2005)
- Tide Sjø AS, Bergen/Ålesund
- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (59) PC Western Shipbuilding Yard, Kleipeda (59)
- M/S Storm Partrederi ANS (Karstein Rasmussen), Blomsterdalen/Bergen
- ex dansk reg. KAMITO (B.1984)
- Nordland Havfiske AS, Stamsund/Svolvær (N-292-W)
- ex Færøyene reg. JUNE D (8.1974
- Island Offshore Shipholding L.P.(lsland Offshore Management AS, Ulsteinvik), George Town/Ålesund
- Aker Yards AS, Brattvåg (211) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E213) (skrog)
- Farstad Supply AS (Farstad Shipping ASA), Ålesund
- Brevik Construction AS, Brevik (49) SA. Aker Braila S.A., Braila (104) (skrog)
- Westfisk AS, Åkrehamn/Kopervik (R-l-K)
- ex tysk reg. HERINGSHAI (B.1993)
- Ono Shipping AS (AS Frakt, Rong), Rong/Bergen
- ex Antigua og Barbuda reg. MAPLE (B.1991)
- Havila Ships AS (Havila Shipping ASA), Fosnavåg
- Havyard Leirvik AS, Leirvik i Sogn (94) Cemre-Havyard, Cemre (094) (skrog)
- Tigofisk AS v/Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy/Ålesund (M-75-SJ)
- ex Island reg. ANDERS (B.1979) ex norsk ELDJARN
- Sørutvikling AS, Kristiansand
- ex Jomfruøyene (GB) reg. STRAYER VI (B.2001)
- Ugland Shipping AS, Grimstad
- Dalian Shipyard Industrial Dev., Dalian (BG91-1-06)
- SkipsAS Kysten, Grimstad
- Dalian Shipyard Industrial Dev., Dalian (BG91-2-06)
- Gunnar Ring-Nilssen, Tønsberg
- ex Caymanøyene reg. US GENERATION 111 (B.1990)
- Haugaland Shipping AS, Haugesund
- ex Canada reg. ATLANTIC VIGOUR (B.1974) Ex norsk QUEEN SUPPLIER
- Knutsen Båt & Yacht AS, Stavanger
-ex britisk reg. (B.1997)
- Rem Ships AS (Rem Maritime AS), Fosnavåg
- Simek AS, Flekkefjord (118)
- Fosen Trafikklag ASA, Trondheim
- Brødrene Aa AS, Hyen (252)
- Royal Marine AS, Lysøysundet/Trondheim
- ex svensk reg. EGLO (B.1987)
- STS Yachting Investment AB AS, Tananger/Stavanger
- Princess Yachts International Ltd., Plymouth (V65568)
- Redningsselskapet-Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning, Høvik/Oslo
- ex ikke reg.norsk (B.1974)
- Hurtigruten ASA, Narvik
- ex NIS-reg. NORDNORGE (B.1997)
- Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Ålesund (M-35-S)
- ex Cookøyene reg. DICADA (B.1978) ex norsk HAVBAS
- Statnett Elektron AS (Simon Møkster Shipping AS, Stavanger), Oslo/Drammen
- Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS,Flekkefjord (188)
- Fisketransport ÅS, Sistranda/Kristiansund
-ex Island reg. SNÆFUGL (B.1966)
- Aker Kværner Stord AS, Stord/Bergen
- ex Hong Kong reg. SAINTY N0.4 (B.2006)
- Anders Karlsen (Turid Gotteberg, Høvik), Fredrikstad
- ex britisk reg. MAD MAX (B.2002)
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M/S ISLAND EARL
20.05
M/S VIKING II
20.05
M/S KAARE SVALBARD
27.05
M/S FJORD VISJON
28.05
M/SVOLSTADPRINCESS
29.05
M/SNIKITA
30.05
M/S SUPERSPEED 2
05.06
M/S LOS 099
06.06
M/S BLOMVIK
11.06
M/FTIDESUND
13.06
M/SVITORIAG
13.06
M/S SEATROUT
18.06
M/SATHENA
25.06
M/S SVEALAND
26.06
M/SVENTOTENE
26.06
M/S DRONNING TYRA
27.06
M/S TIDECRUISE
27.06
M/S SEVEN SISTERS
30.06

LAKP
2304 brt.
LCKW
7764 brt.
LHZS
brt.
LCIB
208 brt.
LADY
4277 brt.
LCFJ
33 brt.
JWNE
34231 brt.
LANK
40 brt.
LCKP
227 brt.
LAOA
2979 brt.
LCHJ
499 brt.
LAUA
2589 brt.
LAPP
318 brt.
LAZY
2140 brt.
LANZ
19 brt.
LCKR
7 brt.
LARN
179 brt.
LCAQ
5275 brt.

- Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- Brevik Construction AS, Brevik (58) S.CAker Braila S.A., Braila (122) (skrog)
- Eidesvik Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund
-ex NIS reg. VIKING II (8.1999)
- Heidi Dvergsdal, Tromsdalen og Thor Martin Schancke, Mandal/Longyearbyen
-ex norsk KARE (B. 1946)
- Lusterrutene AS c/o Adv.firma Lagern, Oslo/Bergen
- ex finsk reg. FRANZ HÖIJER (B.1958) ex norsk VAAGSØYSUND
- Volstad Supply 111 KS (Gulf Offshore Norge AS, Sandnes), Ålesund
- Aker Yards ÄS, Brattvåg (129YA8) S.C.Aker Tulcea S.A., Tulcea (E 233) (skrog)
- Rino Bråten, Gamle Fredrikstad/Fredrikstad
- Princess Yachts Pk., Plymouth (V53083)
- Oslo Line AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/Kristiansand
-Aker Yards Oy, Rauma (1360)
- Kystverkets Hovedkontor, Ålesund
- Deknepollen (98)
- Brumark Havfiske AS, Valderøya/Ålesund
- ex dansk reg. DIAMANT (8.1973)
- Tide Sjø AS, Bergen/Ålesund
- Fiskerstrand Verft AS, Fiskarstrand (60)
- Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Ålesund (M-10-H)
-ex svensk reg. NORDICIV (B.1984)
- Deep Sea Supply Shipowning AS (OSM Ship Management AS, Kristiansand), Arendal/Stavanger
- Karmsund Maritime Service AS, Kopervik (32) Vyborg Shipyard Jsc., Vyborg (skrog)
- Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/Kopervik (R-16-K)
- Vestverftet Aps., Hvide Sande (268) Riga Shipyard, Riga (002/19) (skrog)
- Eidshaug Rederi AS, Ottersøy/Namsos
- Moen Shp AS, Kolvereid (64) Riga Ship Yard, Riga (skrog)
- Ventotene Marine AS c/o Reko Regnskap, Nesbru/Oslo
- Seaway Group D.0.0. Slovenia, Bled (014) (B.2007)
- Helgelandsmoen Cruise AS, Røyse/Drammen
- ex dansk reg. DEN LILLE HAVFRUE (B.1989)
- Tide Sjø AS, Bergen/Stavanger
- Brødrene Aa AS, Hyen (253)
- Siem Offshore Inc. (Siem Offshore AS, Kristiansand/Rovde), Grand Cayman/Ålesund
- Kleven Verft AS, Ulsteinvik (319)

Norsk Internasjonalt Skipsregister NIS
2008
M/S HØEGH OSLO
03.04.
M/S HØEGH LONDON
10.04.
M/S SEISRANGER
11.04.
M/T MARIANN

LAEK7
51964 brt.
LADG7
57280 brt.
LGKM3
5457 brt.
LAGW6

17.04.
M/S TELLUS
17.04.
M/T FURE SUN
18.04.
M/S BOS ATLANTIC
21.04.
M/T FURE STAR
08.05.
M/S TONE
16.05.
M/T FUREVIK
21.05.
M/S ISLAND CONSTRUCTOR
23.05.
M/T CLIPPER ORION
28.05.

42835 brt.
LAEU7
47089 brt.
LAFF7
9382 brt.
LAEW7
2490 brt.
LAFE7
9382 brt.
LAFO7
5378 brt.
LAFG7
26634 brt.
LACW7
11602 brt.
LAHX6
36459 brt.

- Leif Høegh & Co.Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo
- Thici, Tsuneishi Heavy Industries, Cebu(SC-092)
- Leif Høegh & Co.Shipping AS (Høegh Fleet Services AS), Oslo
- Daewoo Shipbuilding tk Marine Engineering Co.Ltd., Koje (4448)
- E. Forland AS, Paradis/Bergen
- ex NOR-reg. SEISRANGER (8.1993)
- LR Ice Shipping Nine Ltd. (repr.: Montana Agencies AS, Oslo, drift: Thome Ship Management Norway AS, Oslo),
Majuro/Longyearbyen
- Brodosplit-Brodogradislte z.00., Split (451)
-Tellus Shipping AS, Lysaker/Tønsberg
- ex USA reg. INDEPENDENCE (B.1978) ex norsk NOSAC MASCOT
- Fure Bahamas Limited (Broström Ship Management AS, Sandefjord), Nassau/Oslo
- ex svensk reg. FURE SUN (8.1995)
- Bos Atlantic AS (Stad Offshore Management AS, Raudeberg), Bergen
- ex dansk reg. POLAR TIMMIARMIUT (B.1986) ex norsk POLAR PRINCESS
- Fure Bahamas Limited (Broström Ship Management AS, Sandefjord), Nassau/Oslo
- ex svensk reg. FURE STAR (8.1994)
- Timber Line II AS (Storesletten Rederi AS),Kopervik
- ex Gibraltar reg. TONE (8.1979)
- Fure Bahamas Limited (Broström Ship Management AS, Sandefjord), Nassau/Oslo
- ex Isle of Man reg. BRO ERIK (B.2005)
- Island Offshore 111 KS (Island Offshore Management AS), Ulsteinvik/Ålesund
- Ulstein Verft As, Ulsteinvik (279) Maritim Shipyard 5p.z.00., Gdansk (skrog)
- Partrederiet Clipper Stad DA(Solvang ASA),Stavanger
- Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1899)
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M/S BOS ARCTIC
28.05.
M/S STORM WEST
03.06.
M/S ARIES SCOUT
06.06.
m CLIPPER SIRIUS
11.06.
M/S HEAVYLIFT ANCORA
17.06.

Mars 2008:

LJZK3
2232 brt.
LCHX3
392 brt.
LMWM3
2152 brt.
LAJA6
42897 brt.
LAEL7
38722 brt.

- Bos Artic AS (Stad Offshore Mangement AS, Raudeberg), Bergen
- ex NOR reg. BOS ARCTIC (B.1999)
- M/S Storm Partrederi ANS (Karstein Rasmussen), Blomsterdalen/Bergen
- ex NOR reg. STORM WEST (B.1984)
- Aries Offshore Services AS, Ålesund
- ex NOR reg. ARIES SCOUT (B.2005)
- Partrederiet Clipper Sirius DA (Solvang ASA), Stavanger
- Hyundai Heavy Industries Co.Ltd., Ulsan (1918)
- Awillift III AS, Oslo
- ex Singapore reg. SONGA ANCORA (B.1989) Ex norsk JAHRE TRADER

M/S ISLAND CHALLENGER (LIXY) (4.382/4.100/2007) - fra Island Offshore IX KS,
Ulsteinvik/ÅIesund til Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS),
Ulsteinvik/Ålesund.
M/S ISLAND PATRIOT (LMWS) (3.747/4.843/1004) - fra Island Offshore VI KS,
Ulsteinvik/Ålesund til Island Offshore VIII KS (Island Offshore Management AS),
Ulsteinvik/Ålesund.
M/S ISLAND SCOUT (LMWM) (2.151/3.184/2005) - Aries Offshore Services AS (drift:
Island Offshore VIII KS, Ulsteinvik, endret ISM-ansv: Island Offshore Management
AS, Ulsteinvik) til ny ISM-ansv: Aries Offshore Management AS, Ålesund), Ålesund
og omdøpt til ARIES SCOUT.
M/S KAHOLMEN (LALJ) (25/-/1988) ex AMBUII -08 - Befalsforeningen SHV121,
Oslo, omdøpt til SHV KAHOLMEN.
M/S KVÆNANGSTIND (JWVX) (40/-/1985) - Askvoll og Gulen Skyssbåtar AS, Eivind
vik/Tromsø, endret navn til ASKVOLL.
D/S KYSTEN (LEIG) (377/384/1909/2009) ex KYSTEN I - 06 ex ASKÅS - 70 ex KYSTEN
- 64 - fra AS Jubileumsskibet, Tønsberg til DS Kysten AS, Tønsberg.
M/S LILLIMARLEEN (LHHK) (29/-/1987) ex TILDE - 98 ex VIRGIN - 97 - fra Riska
Fjordcruise AS, Hommersåk til Reidunn Svenning Berg og Håkon Unger Berg, Hund
våg, omdøpt til BELLA DONNA II og hjemsted endret fra Sandnes til Stavanger.
M/S NOREM SOON (LGKF) (59/-/1908) ex NOREM - 94 - fra Stiftelsen Soon Sløskole,
Son til Birger Omland, Kvinesdal, hjemsted endret fra Moss til Farsund.
M/S PRETTY FAIR (LNTW) (38/-/2008) - fra Skjæløy Båt AS, Manstad/ Fredrikstad
til Fairline Norge Sundal Marine AS, Tønsberg/Fredrikstad.
M/S S. ODIN (3YQD) (97/-/1960) ex SHV ODIN - 99 ex ONA - 85 - fra Rederi Odinsen,
Harstad/Svolvær til Morten Larsos, Bodø/Svolvær.
M/S SABILA (LLCH) (77/-/1972) - Ketil Odland, Fyllingsdalen, endret hjemsted fra
Oslo til Bergen.
M/S SANDØYFJORD (LCWJ) (43/-/1955) ex SVEN OLE - 95 ex VÅGSØYGUTT - 93 ex
SUNDSGUTTEN - 84 - fra Holmestrand Dykkerklubb, Holmestrand til MS Sandøy
fjords Venner, Holmestrand og slettet i merkeregister.
M/S SELUNGEN (LNAI) (149/-/1947) - fra Karens Rorbuer Christoffersen c/o Svein
Christoffersen, Korsfjorden/Vardø til Karens Rorbuer AS, Korsfjorden/Vardø.
M/S SJARMØR I (LCGM) (415/-/1993) ex THEMIS - 08 ex MARTINA AF RÖRÖ - 00 Nord-Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/Bergen, omdøpt til SJARMØR
M/S TABOCA (LNME) (36/-/2005) - fra Noralf Kallesten, Sandnes/Bergen til Stein
Karlsen, Kvitsøy/Bergen.
M/S TAIFUN (LEFT) (32/-/1917) ex NORDSTJERNEN - 55 - fra Einar Andersen, Ålvik/
Kristiansand til Line Helene Evensen, Sarpsborg/Kristiansand.
M/S TERNINGEN 2 (LMGB) (830/925/1982/94/97/03) ex SANCO CAPTAIN - 03 ex
AUKASKJÆR - 97 ex BLUE MARLIN - 94 ex CORLINE - 92 - Rederiet Terningen
AS, Trondheim, omdøpt til ARTIC SENIOR og hjemsted endret fra Trondheim til
Florø.
M/S VIKANES (LKZW) (39/-/1943) - Alf-Inge Moseid, endret adresse fra Evje til
Kristiansand, hjemsted fortsatt Kristiansand.
M/S ZENICA (LLWV) (34/-/2001) ex SEABREEZE - 07 ex TRIPLE A - 05 - fra Fairline
Norge Sundal Marine AS, Tønsberg til Johannes Sjurseike, Øvre Vats og hjemsted
endret fra Sandnes til Haugesund.

NOR - endringer, kjøp og salg m.m.

M/S GRIPTRANSPORTER (LAVG) (1.597/71993/08) ex MARC-ANDRE - 07 ex MARS
- 03 ex STEADY - 99 - fra Grip Skipsinvest AS c/o Sverre Chr. Taknes, Kristiansund til
Grip Shipholding AS, Kristiansund.
April 2008:
M/S ARNØYFJORD (LLGB) (74/-/2001) ex FRØYBAS - 08 ex ARNE STENSEN - 06
- fra Arnøyfjord AS, Kolvereid til Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg,
Værøy, omdøpt til FRØYBAS og hjemsted endret fra Rørvik til Florø og slettet i
merkeregister.
M/S CAROLINE AF SANDNES (L|UG)(46/-/1885) ex ROGNA - 02 ex TRINE - fra
Seiljakt Anno 1885 Partrederi DA (Lars Henning Lura), Sandnes til Kjell Hegelstad,
Sandnes og Lars Henning Lura, Sandnes.
M/S CHRISTIAN BUGGE (LLDQ) (34/-/1935) - fra Christian Bugge AS, Elnesvågen/
Molde til Møllerops Eiendommer AS, Søreidgrend/Molde.
M/S DINAMERKUR (LIIY) (2.192/3.250/2006) - Myklebusthaug Offshore AS, Fonnes/
Bergen (ny ISM-ansv.: Myklebusthaug Management AS, Fonnes).
M/S EARLY BIRD (LHLV) (14/-/1992) ex PINK GIN II - 95 - fra Fred Werner Jens
sen, Asker til Endre Middelthon Sunde, Stavanger og hjemsted endret fra Oslo til
Stavanger.
M/S EDDA FRAM (LNVQ) (3.706/4.100/2007) - fra Lico Leasing S.A.E.F.C., (Johannes
Østensjø DY AS, Haugesund), Madrid/Haugesund til Naviera Alexandra Aie (Johan
nes Østensjø DY AS, Haugesund, ISM-ansv: Østensjø Rederi AS, Haugesund), Santa
Cruz de Tenerife/Haugesund.
M/S ELEKTRON II (LFWW) (1.628/-/1969) ex ELEKTRON - 08 - Statnett Transport AS,
Drammen/Oslo (ny ISM-ansv: Simon Møkster Shipping AS, Stavanger).
M/S FALKØY (LJNO) (61/-/1937) ex SJØFALK - 82 ex ROGALAND - 61 - fra Kristine
Ziemele, Sævelandsvik/Stavanger til Geir Skailand, Flekkefjord/ Stavanger.
M/F FJORD ØYE (LHAD) (772/-/1978) ex HERTUG SKULE - 07 ex STORDAL - 89 - fra
Nord Shipping AS, Ålesund/Trondheim til 62 Nord Cruises AS, Ålesund/Trondheim.
Deretter til Torghatten Trafikkselskap ASA, Brønnøysund og omdøpt til HEILHORN
og hjemsted endret til Brønnøysund. I mai (ny ISM-ansv: Tide Sjø AS, Bergen). I juni
(ny ISM-ansv; Veolia Transport Nord AS, Hammerfest).
M/S FREEDOM OSLO (LHMA) (28/-/1990) ex SUN VIKING - 95 - fra Johannes
Sjurseike, Øvre Vats/Haugesund til Fairline Norge Sundal Marine AS, Tønsberg/
Haugesund. I juni til Leif Christian Lomeland, Kristiansand, omdøpt til FREEDOM
KRISTIANSAND og hjemsted endret fra Haugesund til Kristiansand.
M/S GIOE (LMVG) (36/-/2004) ex LADY ANITA - 07 - fra Roy Norum, Krokstadelva
til Kjell Agnar Fylkesnes, Stord, omdøpt til MIRAMARIII og hjemsted endret fra
Oslo til Haugesund.
M/S GÅSVÆR (LM6484) (24/-/1978) - fra Ketil Tetlie, Sennesvik/Sandnessjøen til
Trebåtens Venner v/Oddbjørn Fredriksen, Tranøy/Sandnessjøen og slettet i mer
keregister.
M/S HERMINE (LAVE) (37/-/2003) ex ARCHIE TOO - 07 - fra Jan Erik Holm, Kritian
sand til Eldar Vartdal, Oslo, omdøpt til BALOO og hjemsted endret fra Kristiansand
til Oslo.
M/S IN EXCESS (LIKH) (17/-/1955) ex PENELOPEIII -97 - fra Jotne AS, Oslo til
Steinar Magne Olsbø, Oppegård/Oslo, omdøpt til XSTASIA.
M/S INGRID MAJALA 1 (LDCM) (1.032/-/1975/87) ex INGRID MAJALA -06 ex JØ
KUL - 04 ex SKÅR SENIOR - 03 ex BRENNHOLM - 99 ex NEPTUGES - 96 ex STELLA
MARINA - 76 ex STELLA CARINA - 76 - fra Silfaks Fiskebåtrederi AS, Havøysund
til Hordafor AS, Bekkjarvik, omdøpt til HORDAFORIV, hjemsted endret fra Ham
merfest til Bergen og slettet i merkeregister.

Mai 2008:
M/S BB SERVER (LAJE) (763/459/2008) - fra Bukser og Berging AS, Oslo/ Stavanger
til Neptun Rederi AS, Oslo/Stavanger.
M/S BB WORKER (ENSA) (781/-/2007) - fra Bukser og Berging AS, Oslo/ Stavanger
til Neptun Rederi AS, Oslo/Stavanger.
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M/S FRØYA BLUES (LMTM) (33/-/2000) ex HAV-TOR - 07 ex THOR - 05 - Henrik
Lysholm Wessel, Tjøme/Trondheim, omdøpt til KRISTINA ELISABETH.
M/S FRØYVIKING (LHOH) (296/377/1995) ex CAROLINE - 06 - fra Laksetransport
AS, Kråkvåg/Trondheim til Frøyviking AS, Grovfjord/Trondheim og omdøpt til
NORDKORAL.
M/S GEISER (LCKC) (-/-/1933) - fra Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum
Stiftelse, Gratangen/Harstad til Salangen Kystlag, Sjøvegan/Harstad og slettet i
merkeregister.
M/S HANS-OTTO (LKZG) (417-/1915) ex OSNES I -58 ex GUPPAN -46 - fra Sven
Torbjørn Christian Hertzberg, Tertnes/Namsos til Morten Andre Johannesen,
Paradis/Namsos.
M/S HUNDVAAGI (EKOT) (45/-/1939) - fra Stiftelsen Hundvaag I, Engøyholmen
Kystkultursenter, Hundvåg/Stavanger til Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter,
Hundvåg/Stavanger.
M/S IL MORO DI VENEZIA IX (LJIM) (39/-/1988) - fra II Moro AS, Grimstad/ Oslo
til Tor Eivind Thorenfeldt Austad, Larvik/Oslo.
M/S LAFJORD (LHDO) (940/1.219/1978/87) - fra Laijord Rederi AS, Storebø/Bergen til
Seivåg Shipping AS v/Sjøtroll Havbruk AS, Bekkjarvik/Bergen, omdøpt til SEIVÅG.
M/S LE CID (LEJC) (17/71956) - fra Elisabeth Tingstad, Oslo og Lars Erik Tingstad,
Oslo til Lars Erik Tingstad, Oslo.
M/S MAGDALENAFJORD (LLYW) (26/71956) ex EINAR SVERDRUP - 79 - fra Gun
nar Lunde, Porsgrunn til Nicolai Bjønness, Oslo og hjemsted endret fra Porsgrunn
til Oslo.
M/S MARTIN SENIOR (LAMV) (246/350/1968/92) ex KOPERVIK - 92 ex JAR - 85
ex KARI - 77 - fra Haugland Sjø-transport AS, Florvåg/Måløy til MS Nordfold AS,
Tromsø/Måløy.
M/S MÄYMERETE (LK5389) (57/71995/99) - fra Sulavåg AS, Rørvik/Namsos til Storm
hav AS, Bremanger/Namsos, omdøpt til STORMHAV og slettet i merkeregister.
M/T MÅLØYBUNKERS (LAHC) (64/71965) ex HERØYBUNKERS - 05 ex TEXACO - 80
ex GITSI - 75 ex SHELL S-l - 74 - fra Asgeir Olav Solheim, Deknepohen til Havnebun
ker Johannes G. Apeland, Haugesund, omdøpt til HAVNEBUNKERIII og hjemsted
endret fra Måløy til Haugesund.
M/S NEXANS SKAGERRAK (LCEK) (7.382/7.150/1976/81) ex BOURBON SKAGER
RAK - 06 ex HAVILA SKAGERRAK - 03 ex SKAGERRAK - 00 - Nexans Norway AS,
Oslo (ny ISM-ansv.: Wilhelmsen Ship Management (Noraway) AS, Lysaker).
M/S NORDKORAL (LMCN) (180/254/1958/96) ex TIKA - 97 ex FJELL TRANSPORT
- 84 ex OK - 81 ex DRÅGEN - 77 ex GEILA - 74 ex GERT HANSEN - 67 - Grov Brønn
båtrederi AS, Grovfjord/Harstad, omdøpt til NORDKORAL IIB.
M/S POSEIDON (LCZV) (37/71954) - fra Jan Welde, Stavanger til Svein Inge Trehevik,
Steinsland og hjemsted endret fra Stavanger til Bergen.
M/S R.S.PLATOU (LNXR) (136/71974) - fra Redningsselskapet Hovedkontor, Høvik/
til Seløy Kystberedskap AS, Herøy, omdøpt til NAUTILUS PRIDE og hjemsted endret
fra Oslo til Sandnessjøen.
M/S RAGNHILD SCHANCKE (LKCN) (48/71938) - fra Tore Kjøstvedt (Ruth Khe,
Kristiansand), Alfas del Pi/Oslo til Wohert Bjørndal, Tertnes/Oslo.
M/S STEIGEN (LLQC) (498/72002/08) - Polarfjord AS, Kolvereid/Bodø, ommålt til
670 brt.
M/S SVEAFJORD I (LMXY) (882/914/1974/79/97/98) ex SVEAFJORD -08 ex RISVÆR
- 03 ex HEGGHOLMEN - 95 ex TRANS SUND - 93 - fra Eidshaug Rederi AS, Ottersøy/
Namsos til Bio Feeder AS (Vaage Ship Management AS, Bergen), Bergen, omdøpt til
TERNESKJÆR og hjemsted endret tå Bergen.
M/S SØNNAVIND (LHVL) (63/71917) ex VIGRA II - 84 ex KLEIVDAL - 27 - fra
Øivind Johansen, Helgeroa/Langesund til Dagfinn Tollefsen Riseplass, Froland/
Langesund.
M/S THALES (LGVR) (148/240/1969/85/88) ex ALSVÅGFRAKT - 08 ex SKROVABULK
- 99 ex TOMMELITEN - 92 ex SYNØVE - 85 ex AUKASKJÆR - 82 ex LENA - 77 - fra
MS Nordfold AS, Tromsø til Nærøysund AS, Florø, omdøpt til KRISTOFFER JR. og
hjemsted endret fra Tromsø til Florø.
M/S VESTFRAKT (LIN1) (142/71965/85) ex SEA STAR - 08 ex SELØYVÆRING - 97
ex MARTIN JUNIOR - 94 ex BRUDANES - 94 ex RANO - 86 - Vestfrakt AS c/o Fritz
Hugøy, Askvoll. Hjemsted endret fra Kristiansund til Bergen.

M/S ALSØYJENTA (LEVQ) (17/71942) ex HAVDUR - 84 - fra Hans Christian Pa
reliussen, Husby/ Sandnessjøen til Alsøyjentas Venner, Sandnessjøen og slettet i
merkeregister.
M/S ARABEAN NIGHT (LLMS) (7-/1999) ex AMBASSADÖR - 01 - fra Helge G.
Lorentzen, Trondheim/Tromsø til Sølve Kvehestad Entreprenørfirma (Sølve Kvel
lestad), Naustdal/Tromsø.
M/S BASKEN (LM3305) (24/71964) - fra Heggøy AS, Holmedal/Kristiansand til
Baskens Venner, Rådal/Kristiansand og slettet i merkeregister.
M/S CARINE BELLA (JWPI) (29/71998) ex PHANTOM - 06 - fra Offshore Charter
Frode Hope, Nesbru/Oslo til Monica Rød, Oslo, omdøpt til EYE 2 EYE.
M/S EFFIMARCONI (LJNA) (33/71996) - fra Jack-Erling Reisæther, Son/Oslo til
Welhaven AS, Fagerstrand/Oslo.
M/S FJORDCRUICE1 (LNWE) (25/71970) ex TRUDE -89 - fra Martin Villard, Slem
mestad/Fredrikstad til Torbjørn Sæthre, Hokksund/Fredrikstad.
M/S FJØLØY (LAUJ) (20/71975) - fra Per Arne Harangen, Gressvik til Oddmund
Hestvik Tang, Tare og Sjøtransport (Oddmund Andreas Hestvik), Averøy, hjemsted
endret fra Fredrikstad til Kristiansund.
M/S FUGLEHUK (LCDY) (29/71978) ex KRØTTØY - 08 - fra Nøtterøy Motorsenter
Petter Neumann, Tønsberg til Husvik Shipping AS, Tønsberg.
M/F HARAM (LAGC) (518/71965/85/88) - fra Fjordl MRF AS, Molde til Chain Ser
vices AS, Torvastad, omdøpt til CHAIN SURVEYOR og hjemsted endret fra Ålesund
til Haugesund.
M/S HARMONI (LAIJ) (584/71960/02) - Harmoni AS c/o Økonor Tromsø, Tromsø,
ommålt til 634 brt.
M/S HEIMEN II (LMGH) (10/71939) ex HEIMEN - 94 - fra Odd-Einar Benum, Sort
land/Melbu til Stiftelsen Salten Veteranbåt-Forening v/Hans Skatvik, Fauske/Melbu
og slettet i merkeregister.
M/S JUVEL (LAZH) (3.553/-/2003/07) ex PAERANGI - 08 - Emerald Fisheries AS,
Ålesund, ommålt til 5.500 brt.
M/S KAMELEON (LDIZ) (43/71967) - fra Grand Sebaste Rederi ANS (Roy Iver Hilmar
Isaksen), Spildra/Tromsø til Grand Sebaste Rederi AS, Spildra/Tromsø
M/S KARPUR (LJDA) (30/71936/83/87) - fra Partrederiet Hopmark ANS (Torkil
Ingvar Hopmark), Smøla/Kristiansand til Mats Mikal AS, Vigra/Kristiansund og
slettet i merkeregister.
M/S KYST (LHYE) (403/475/1982/96) ex GLENFYNE - 96 ex LILLE-BIRGIT - 89 - fra
B. Rekstad & Sønner ANS (Oddmar Rekstad), Sørvik/Harstad til Brødrene Rekstad
AS, Sørvik/Harstad.
M/F LOFOTFERJEI (LNOO) (455/71970) ex RØSUND -81 - fra Nordtrafikk Maritim
AS, Sortland til Veolia Transport Nord AS, Hammerfest/Sortland.
M/S MAGNUM (LESU) (69/71907) ex SPURT - 92 ex HINNAGUTT - 86 ex TELAN - 85
ex FINDAL - 82 ex RUSLA - 74 - fra Leiv Kristian Tvenning, Meløy/Halden til Østfold
Maskin og Maritime AS, Skjeberg/Halden.
M/S MARMORSUND (LHPL) (240/381/1966/89) ex MØREFJORD - 84 ex CANASTA
- 84 - fra B. Rekstad & Sønner ANS (Oddmar Rekstad), Sørvik/Harstad til Brødrene
Rekstad AS, Sørvik/Harstad.
M/S MELØYCRUISEII (LCTG) (73/71964) ex SVANÖ -90 - Birdsafari AS, Gjevær/
Bodø, omdøpt til LUNDEKONGEN.
M/F MØYSALEN (LGEV) (3.638/750/1993) - fra Nordtrafikk Maritim AS, Sortland til
Veolia Transport Nord AS, Hammerfest/Sortland.
M/S NAVIGATØREN (LHPS) (38/71972) ex NAVIGATÖR - 75 ex FJORD-VIND - 75 - fra
Liv Lunder, Heggedal/Oslo til Nils Roald Agasøster, Fitjar/Oslo.
M/S NO NAME (LAKE) (49/-/2007) ex OCEAN QUEEN - 07) - Saxi Lift Norge AS,
Drammen/Stavanger, omdøpt til DREAM ON.
M/S OSKAR (LEDE) (70/71952/66) ex NORDRYGGEN - 93 - fra Vilbjørn Pape, Hund
våg/Ålesund til Einar Trygve Sandvik, Frei/Ålesund.
M/S RYGERFJELL (LNJT) (231/71957) ex HINNA - 85 ex TERNØY - 84 ex STRILFALK
- ex SKUDENES - 70 - fra Rødne Trafikk AS, Sjernarøy til Norbar M/S Ståle Kristof
fersen (Ståle Kristoffersen), Kopervik, omdøpt til GAMLE SKUDENES og hjemsted
endret fra Stavanger til Skudeneshavn.
M/S SKIRNIR (LHMS) (25/71994) - fra Berit Haver Lie, Ågotnes/Bergen til Gerhard
Eide, Høylandsbygd/Bergen.
M/S TARZAN 2 (LLCS) (37/71944) ex FISKARN II - 02 ex TARZAN 2 - 01 - fra Finn
Plukkerud, Moss/Fredrikstad til Geir Torgersen, Berger/Fredrikstad.
M/S TINDEN (LHFP) (48/71994) - fra Nordtrafikk Maritim AS, Sortland til Veolia
Transport Nord AS, Hammerfest/Sortland.

Juni 2008:
M/S ADELIA (LILS) (67/71864/91) ex MISSIONÆR SKREFSRUD - 51 ex GISKE -1891
- fra Mosvolds Rederi AS, Farsund til Adella AS, Farsund.
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M/S TAMESIS (LAOL5) (67.140/39-516/2000) - samme som TAIKO.

M/S TRÆNABANKEN (LLVD) (257/-/1983) ex ISQUEEN - 91 - Trænabanken AS,
Træna/Sandnessjøen, omdøpt til TRÆNABANKEN II.
M/S VESTKAPP SENIORjLNFT) (28/-/1898) ex LEINELEIF - 84 ex LEIF -48 - fra Erling
Mikal Sætre, Austrheim/ Ålesund til Morten Stigen, Strandvik/Ålesund.
M/S VIKINGFERD (LNBY) (154/-/1955) ex VIKANFJORD - 05 ex FRØYVIKING - 97
ex POLARSILD - 96 - fra Hammerfisk AS, Sunde i Sunnhordland til Hammerfjord
AS, Sunde i Sunnhordland, hjemsted endret fra Sortland til Bergen og omdøpt til
POLARSILD.

M/S TAMPA (LMW03) (66.635/44.013/1984/02) ex BARBER TAMPA - 89 - samme
som TAIKO.
M/S TARAGO (LAPN5) (67.140/39.516/2000) - samme som TAIGO.
M/S TARONGA (LACU5) (72.708/44.746/1996/03 - samme som TAIKO.
M/S TEXAS (LMWR3) (66.635/44.080/1984/03) ex BARBER TEXAS - 89 - samme
som TAIKO.

Juni 2008:
M/T BERGE EVERETT (LAVK5) (93.844/69.500/2003) - Bergesen D Y Skipsfart AS

NIS - endringer, kjøp og salg m.m.

(BW Gas ASA), Oslo/Stavanger, omdøpt til BW SUEZ EVERETT.

April 2008:
M/T BERGE DANUTA (LAQA5) (49.288/56.288/2000) fra The Green Tankers AS
(BW Gas ASA), Oslo/Stavanger til Bergesen Gas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo/
Stavanger.
M/T BERGE RACINE (LNSQ3) (49.130/63.254/1985) - fra Bergesen Gas Shipping AS
(BW Gas ASA), Oslo/Stavanger til BW Gas LNGI Ltd.(Repr.: Bergesen Norway AS,
Oslo, drift: BW Gas ASA, Oslo), Nicosia/Stavanger.
M/T BW SAGA (LIR03) (44.151/55.303/1979) ex BERGE SAGA - 06 - samme som
BERGE RACINE.
M/T BW SUND (LKBJ3) (43.849/55.300/1981) ex BERGE SUND - 06 - samme som
BERGE RACINE.
M/S HØEGH DETROIT (LAHE6) (57.280/15.921/2006) - Leif Høegh & Co. Shipping
AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo, ommålt til 68.169 bit.
M/T SITAMIA (LATX5) (43.414/84.040/1988) ex PETROBULK MARS - 97 - fra
Yellowfine Shipping Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS, Oslo, drift; EMS Ship
Management (Norway) AS, Lysaker), Majuro/Oslo til Waterfront tonnasje AS c/o
KistefosAS, Oslo
M/S WILLIFT FALCON (LAIP6) (31.027/88.666/1980/07) - Awillift II AS (Wilhelmsen
Marine Services AS), Oslo omdøpt til HEAVYLIFT FALCON.

M/S CGG DUKE (LACS4) (1.646/1.400/1983) ex POLAR DUKE - 06 - Exploration
Vessel Resoursec AS (GC Rieber Shipping AS, Bergen), Laksevåg/Bergen, ommålt
til 1.787 brt.
M/T DIFKO SUSANNE (LAON5) (43.398/84.040/1989) ex DIFKO BELLOWS - 01 ex
NORTHSEA BELLOWS - 01 ex BURWAIN ARCTIC - 95 ex ZIDONA - 94 - fra K/S Difko
LXVI c/o Difko Administration A/S (EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker),
Holsterbro/Oslo til M3energy Labuan Ltd. (EMS Ship Management (Norway) AS,
Lysaker), Labuan/Oslo, omdøpt til M3 SUSANNE.
M/T DORIS (LAGP5) (9.956/16.028/1998) - fra Omya Utkilen Shipping AS (ISM-ansv.:
Utkilen AS), Bergen til Utkilen Shipinvest KS (Utkilen AS), Bergen.
M/S HØEGH BERLIN (LAFL6) (57.280/15.880/3005) - Leif Høegh & Co. Shipping AS
(ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo, ommålt til 67.364 brt.
M/S HØEGH TOKYO (LACZ6) (57.280/21.500/2004) ex HUAL TOKYO - 07 - Leif
Høegh & Co. Shipping AS (ISM-ansv.: Høegh Fleet Services AS), Oslo, ommålt til
67.364 brt.
M/T LATANA (LALS5) (9.960/15.990/2000) - samme som DORIS.
M/S SKANDINEPTUNE (LASG5) (7.941/5.090/2000) - fra Laycable Shipping Limited
(DOF Management AS, Storebø), London/Bergen til Skandi Neptun AS (DOF Mana
gement AS, Storebø), Øvre Ervik/Bergen.
M/S STARHARMONIA (LAGB5) (32.749/46.580/1998) - fra Grieg Poseidon AS (ISM
ansv.: Grieg Shipping Group AS), Bergen til Grieg International II AS (ISM-ansv.:
Grieg Shipping Group AS), Oslo/Bergen
M/S TARCO SEA (JXIE3) (1.300/1.280/1971) ex ESDÖRP - 86 ex OSTEDIEK - 82 ex
CATRIONA - 72 sjøs. OSTEDIEK - Rederiaktieselskabet Nyborg (Four Partner Ship
ping AS, Kristiansand), Nyborg/Kristiansand (Ny ISM.ansv.: A.K.Aagesen & Partnes
AS, Kristiansand).
M/T XANTHIA (LAUR5) (10.578/16.100/2003) - samme som DORIS.

Mai 2008:

M/S ANTARES (9.963/9.793/1988) ex FINNFOREST - 88 - Caiano Shipping AS,
Haugesund/Oslo (Endret drift fra Barber Ship Management AS, 1366 LYSAKER til
Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, 1366 LYSAKER).
M/S ASTREA (LAZA5) (9.528/6.672/1991) - Finland RoRo KS c/o Feamley Finans ASA),
Oslo (Endret drift fra Barber Ship Management AS, 1366 LYSAKER til Wilhelmsen
Ship Management (Norway) AS, 1366 LYSAKER).
M/T BOW LANGER (LAGH2) (20.478/34.450/1990) ex BERGANGER - 90 - Odfjell
Tankers Asia II Pte.Ltd.(Odfjell SE, Bergen), Singapore/Bergen til Star Tankers Ltd.
(Salhus Shipping AS, Haugesund), Douglas/Haugesund ogmdøpt til LANGER.
M/T BWRAGNHILD (JWVQ3) (49.130/63.258/1986) ex BERGE RAGNHILD - 08 - fra
Bergesen Gas Shipping AS (BW Gas ASA), Oslo/Stavanger til Partgas Shipping AS
(BW Gas ASA), Oslo/Stavanger.
M/S OLYMPIC ORION (LLWL3) (3.908/4.195/2002) - fra Olympic Orion AS (Olympic
Shipping AS), Fosnavåg/Ålesund til Global International Vessels Ltd. (Olympic Ship
ping AS, Fosnavåg), George Town/Ålesund.
M/S RAMFORM CHALLENGER (LAYM4) (9.209/3.800/1996) - Oslo Challenger
Plc. (Repr.; Marinelaw AS, Bergen), Douglas/Bergen. (Endret drift fra Barber Ship
Management AS, 1366 LYSAKER til Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS,
1366 LYSAKER).
M/S RAMFORM EXPLORER (LAWP4) (9.874/3.800/1995) - Oslo Explorer Plc. (Repr.:
Marinelaw AS, Bergen), Douglas/Bergen. (Endret drift fra Barber Ship Management
AS, 1366 LYSAKER til Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, 1366 LYSAKER).
M/S TAI SHAN (LAZP4) (48.676/15.577/1986) ex NOSAC TAISHAN - 96 - Caiano
Ship AS, Haugesund/ Tønsberg (Endret drift fra Barber Ship Management AS, 1366
LYSAKER til Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS, 1366 LYSAKER).
M/S TAIKO (LAQT4) (66.635/43.986/1984/02) ex BARBER HECTOR - 88 - Wilhelm
sen Lines Shipowning AS, Lysaker/Tønsberg. (Endret ISM-ansv. fra Barber Ship
Management AS, 1366 LYSAKER til Wilhelmsen Ship Management (Norway) AS,
1366 LYSAKER).
M/S TAKAYAMA (LACQ5) (27.440/10.599/1983) ex NOSAC TAKAYAMA - 96 ex
TAKAYAMA - 86 - Wilhelmsen Shipping AS, Lysaker/Tønsberg. (Endret ISM-ansv.
fra Barber Ship Management AS, 1366 LYSAKER til Wilhelmsen Ship Management
(Norway) AS, 1366 LYSAKER).
M/S TALISMAN (LAOW5) (67.140/38.300/2000) - samme som TAIKO.
M/S TAMERLANE (LAQU5) (67.140/38.500/2001) - samme som TAIKO.

April 2008:

NOR - Slettet (utgått av registeret)

M/S BOURBON DOLPHIN (LNUW) (2.985/2.500/2005) - Bourbon Ships AS (Bourbon
Offshore Norway AS, Eggesbønes), Fosnavåg - slettet 02.04,2008 som forlist (Kantret
12.04.2007 under ankerflytting og sank 16.04,2007 vest for Shetland).
M/S EINAR HALFDANS (LAXV) (350/-/1967) ex ALBATROS - 04 ex VINUR - 97 ex
ORRI - 95 ex GUDBJARTUR KRISTJAN - 73 - Maroc AS v/Cato Bellen, Åram/Måløy
(M-8-VN) - slettet 24.04.2008 som opphugget. (Ble hugget av Fornæs Aps, Grenaa
Havn).
M/S FAR SPLENDOUR (LMUW) (2.542/3.503/2003) - Farstad Supply AS (Farstad
Shipping ASA), Ålesund - overført til Douglas, Isle of Man, samme rederi, samme
navn med signal 2AS02.
M/S FJORDBULK (JWMX) (1.524/2.165/1990) ex FEHN BRØKER - 06 ex ARKLOW
MOOR - 04 - Fjordbulk Rederi AS (Fjordbulk AS), Bodø - solgt til P7f Bal BulkAndreas
Joanesosson, Thorshavn, Færøyane, omdøpt til BAL BULK, med signal OZ2073.
M/S HAVILA FAITH (LNMD) (3.017/4.627/1998) ex STIRLING TAY - 05 - Havila Ships
AS (Havila Shipping ASA), Eggesbønes/Fosnavåg - overført til Nassau, Bahamas,
samme rederi, same navn med signal C6XB7.
M/S HURLABAS (LLOL) (196/-/1967/82) ex BØMANN - 04 ex HURLABAS - 99 ex
VEVANGTRÅL - 97 ex SKARVØY JUNIOR - 92 ex SKAREGG JUNIOR - 89 ex SKA
REGG - 88 ex PER ROALD - 76 ex KJELL SEVERIN - 75 - Hermes AS, Sør-Tverrljord/
Ålesund (F-19-L) - slettet 30.04.2008 som opphugget.
M/S LANGVIN (JXSZ) (1.718/867/1987) - Ole Edvardsen AS, Ålesund (M-19-A) - solgt
til Murman Seafood Co. Ltd., Russland, omdøpt til MELKART-2 med signal
M/S NORDYKK (LHHS) (49/71969) - Lars Petter Jensen og Liv Irene Jensen, Moss
- solgt til Polen.
M/S NORNEWS LEADER (LADE) (5.339/5.670/1990) - Nofo Skip AS (Seatrans AS),
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ex GULLBORG - 74 ex JANE BRUUN - 72 - Nekkøy Fisk AS, Florø (SF4I-F) - slettet
04.06.2008 som opphugget.
M/S JUNE D (LCGK) (495/-/1974) - Nordland Havfiske AS, Stamsund/Svolvær (N-292W) - slettet 25.06.2008 som opphugget.
M/S KLUBBSKJÆR (LM5624) (24/-/1975) ex HANNE-MERETE - 94 - Partrederi
Radio DA c/o Kinn Regnskap AS (Steinar Nekkøy), Florø/Tromsø (SF-163-F) - slettet
13.06.2008 som kondemnert.
M/S KRUNAN (LMGF) (941/-/1948/66/73/86/87) ex VENDLA - 99 ex KLEPPE SENIOR
- 90 ex LEIV AARSETH - 72 ex STAR W - 66 - Ktunan AS, Torangsvåg/Bergen (H-369AV) - slettet 09.06.2008 som opphugget.
M/S KYSTBAS (LM3401) (24/71965) ex WENDY - 94 - Jostein Olav Dale, Rong/Molde
(H-90-ØN) - slettet 19.06.2008 som forlist. (Grunnstøtt og sank ved Askøybroen natt
til 27.07.2002 på reise fiskefeltet - Bergen).
M/S LANGER (LJVG) (17/71992) ex LANGER VIII - 99 - Scandinavian Yacht Charter
AS v/Hans Bjarne Øen, Nesøya/Oslo - solgt til utenlandsk eier,
M/S STORM WEST (LCHX) (392/221/1984) ex KAMITO - 08 - M/S Storm Partrederi
vANS (Karstein Rasmussen), Blomsterdalen/Bergen - overført til NIS, omdøpt til
STORM VEST med signal LCHX3.
M/S TAUMA (LCRM) (172/234/1954/55/95) ex TAURANGA - 01 ex KLORINA - 95 Norsk Boawikling og Auksjon AS, Bodø/Sandnessjøen - solgt til Chile

Paradis/Bergen overført til Nassau, Bahamas, samme rederi, omdøpt til OHM LEA
DER med signal C6XD3.
M/S PETER WESSEL (LMYM) (30.316/3.630/1981/88) ex WASA STAR - 84- Color Line
Transport AS (Color Line Marine AS, Sandefjord), Oslo/Larvik - solgt til Aliscafi SNAV
SpA„ Napoli, Italia, omdøpt til SNAV TOSCANA med signal ICKK.
M/S SEISRANGER (LGKM) (5.475/2.495/1993) - E. Forland AS (Ellen Forland Rederi),
Paradis/Bergen - overført til NIS, sammen navn med signal LGKM3.
M/S SONDRE (LDIC) (13/-/1950) ex SVERDFISK - 86 ex MALSTRØMMEN - 64 - Kåre
Karl Thomassen, Alta/Farsund (F-2-A) - slettet 02.04.2008 som opphugget.
M/S STORM SENIOR (LLYX) (150/-/1967) exVSD11 STORM ex KNM STORM - Indexx
Fartøybevaring AS, Drammen - slettet 24.04.2008 som opphugget (Fartøyet er hugget
opp iflg.bekreftelse fra Tollregion Sør-Norge, Drammen).
M/S VESTVÅGØY (fWZT) (541/-/1974) - Nordland Havfiske AS, Stamsund/Svolvær
(N40-H) - slettet 08.04.2008 som opphugget.
Mai 2008:
M/S BORG (LMZD) (22/-/1932) - Geberg Amund Karl Karlsen og Sverre Andor Karl
Karlsen, Reine/Svolvær (N-176-MS) - slettet 13.05.2008.
M/S BOS ARCTIC (LJZK) (2.232/900/1999) - Bos Arctic AS (Stad Offshore Mangement
AS, Raudeberg), Bergen - overført til NIS, samme navn med signal LJZK3.
M/S FANGST JUNIOR (LCFK) (204/-/1968/75/79/85/96/97) ex WESTERØ AV HØNØ
- 08 ex WESTERÖ ex ELIN SOFIE - 02 ex BENTIN - 02 ex HÄVSET - 86 ex BUSEN
JUNIOR - 82 ex HORDAGUTT - 79 - Hareid Fiskeriselskap AS c/o Tore Giske, Hareid/
Ålesund (M42-HD) - slettet 07.05.2008 som opphugget.
Flytekran HIGH LIFT (LM5813) (455/-/1967) - Stangeland Kran As, Stavanger - solgt
til Sandinge Bogsering och Sjötransport (Lennart Sandinge), Lysekil, Sverige, samme
navn, signal SETI.
M/S LOFOTTRÅL I (JWQR) (541/325/1974) - Nordland Havfiske AS, Stamsund/
Svolvær - slettet 13.05.2008 som opphugget.
M/S MISS LINDA (LHSZ) (24/-/1962) ex SVANEN - Alfred Strømsvik, Trondheim
- solgt til Estland.
M/S MÅLØYSUND (LEJZ) (399/71977) - KS Loran, Godøya/Måløy (M-121-G) - slettet
26.05.2008 som opphugget i Grenå.
M/T NYTANK (LCGT) (996/1.563/1979) ex TRITON AV GÖTEBORG - 08 ex TRONDE
NES - 97 ex ESSO HARSTAD - 95 - solgt til Startplattan 133690 AB, Gøteborg, Sverige,
omdøpt til TAMINA med signal SIPT.
M/S OLSEN (LJWB) (127/25/1990) ex FORTE - 99 ex ZOVUSHTCHYI - 95 - NorwayPersian Marine Services AS c/o Båtservice Holding AS, Mandal/Kristiansand - solgt
til Iran
Lekter OLSEN II (LK6679) (B/B/1977) ex ALLEGRO - 99 - Norway-Persian Marine
Services AS c/o Båtservice Holding AS, Mandal/Kristiansand - solgt til Iran
M/S SARA MARIA (LCEF) (193/193/1960) ex FINET - 04 ex HAAKÆDA - 82 ex TOBIS
- 73 ex STORMY - 72 ex NAN-OLE - 66 ex JENS TEKEN - 61 - Sævik Havfiske AS c/o
Arne Sævik, Leinøy/Ålesund (M400-HØ)- slettet 07.05.2008 som opphugget
M/S SELJEVÆR (LAMG) (275/-/1964) ex FAXABORG - 07 ex SIGURVON - 07 - ex
BUDAFELL - 72 ex SIGURVON - 70 - Seljevær AS, Stadlandet/Måløy (SF-26-S) - slettet
02.05.2008 som opphugget (Hugget v/Fosen Gjenvinning AS og sendt til gjenvinning
ved Fundia Norsk Jernverk i Mo i Rana).
M/S SKRAPUR (LNYT) (388/236/1970) ex CUTTERI -73 - Nordland Havfiske AS,
Stamsund/Melbu (N-55-H) - slettet 13.05.2008 som opphugget.
M/S SOLEIL (LAYC) (40/-/2007) - Norsk Båtsenter As, Søreidgrend/Oslo - solgt til
Storbritannia.

NIS - Slettet (utgått av registeret)
April 2008:
M/S BRIDGE ARROW (LAJY4) (29.369/46.956/1992) ex WESTWOOD BRIDGE - 05
ex SAGA RIVER - 03 sjøs. SEA RIVER - Gearbulk Shipping AS (Borgestad Shipmana
gement AS, Brevik), Skien/Porsgrunn - overført til Bahamas, omdøpt til ARACARI
ARROW med signal C6XA9.
M/T BWMUNIN (LAEL6) (19.719/29.171/1989) - ex BERGE MUNIN - 07 ex CHESHIRE
- 05 - Edda Gas KS c/o Fearnley Finans ASA (BW Gas ASA), Oslo - solgt til Henley
Bridge Shipping Ltd. (Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Re. Ltd.),
Nassau, Bahamas, omdøpt til HENLEY BRIDGE med signal C6WV5.
M/T BW STRAND (LKTP3) (43.849/55.361/1982) ex BERGE STRAND - 07 - Bergesen
Gas Shipping AS (Bergesen Gas ASA), Oslo/Stavanger - solgt til Tonbridge Shiphol
ding Ltd. (Benelux Overseas Ins.), Panama, omdøpt til GAS BEAUTYI med signal
3EQR4.
m HAPPYLADY (LAQI5) (6.107/7.598/1993) - ex PULGLIOLA - 00 sjøs. JADE STAR
- Crystal River Shipping Inc. (Intercon AS, Oslo), Panama City/ Stavanger - solgt til
Mauvelous Shipping S.A. (Bernhald Schulte Shipmanagement (Cyprus) Ltd.), Majuro,
Marshalløyene, samme navn med signal
M/S JACAMAR ARROW (LAON4) (29.369/46.998/1992) ex BORG ARROW - 04 ex
WESTWOOD BORG - 04 ex SPERO - 98 ex SAGA OCEAN - 95 - Gearbulk Shipping
AS (Borgestad Shipmanagement AS, Brevik), Skien/Porsgrunn - overført til Gearbulk
Shipping AS (Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS), Nassau, Bahamas, samme
navn med signal C6XB6.
M/S JACO MERCHANT (LACY6) (8.183/10.700/1984) ex ONEGO CHALLENGER - 06
ex IVAN VTSIN - 05 ex RETS TIMBER - 04 ex TIGER CAPE - 99 ex MELFI MEXICO - 97
ex CAPE RAY - 96 ex BRIDGEWATER - 92 - Ivan Visin Shipping Ltd. (Th. Jacobsen
Management AS), Majuro/Sarpsborg - solgt til Panama (Brann i maskinrom 18.02.2008
ved kai i Port of Spain, slept 10.03.2008 til Caracas Baai, Curacao, erklært total loss,
solgt for opph. eller rep.?)
M/S NORMAND TRYM (LNEN3) (2.19/2.250/1984) ex RANDFONN - 93 - Trym
Titan c/o Fearnley Finans AS (Solstad Shipping AS), Oslo/Skudeneshavn - solgt til
De Nederlandske antiller
M/S SIEM MARINER (LNXS3) (3.949/4.047/2006) - Siera Offshore Inc. (Siem Offshore
AS, Kristiansand), Grand Cayman/Ålesund - overført til Kypros
M/T SITACAMILLA (LAXW5) (43.406/83.987/1988) ex BURWAIN PACIFIC - 95 ex
CHRISHOLM - 92 - Bonito Shipping Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS, Oslo, drift:
EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Majuro/Oslo - overført til Bonito
Shipping Inc.(Prime Marine Management Inc.), Majuro/ Marshalløyene, omdøpt til
BONITO med signal V70T6.
M/T SITAKATHRINE (LAEG5) (43.733/83.920/1986) ex BURWAIN ATLANTIC - 96
ex NORDFLEX - 91 - Abacore Shipping Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS, Oslo,
drift: EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Majuro/Oslo - solgt til Sabrina
Shipping Co. Pte. Ltd. (Raffies Shipmanagement Services Pte. Ltd.), Funafuti, Tuvalu,
omdøpt til THERESA ANTARCTIC med signal T2XH2.

Juni 2008:
M/S ARIES SCOUT (LMWM) (2.151/3.300/2005) ex - Aries Offshore Services AS
(drift: Island Offshore VIII KS, Ulsteinvik, IMS-ansv.: Aries Offshore Management
AS), Ålesund - overført til NIS, samme navn med signal
M/T ELISABETH KNUTSEN (LISA) (71.850/124.788/1997) - Knutsen Bøyeleaster VI
KS (Knutsen OAS Shipping AS), Haugesund - overført til Isle of Man, samme navn,
signal 28819.
M/S GANTHI (LJFK) (536/-/1987) - Magnarson AS, Torangsvåg/Bergen (H-208-AV) solgt til Stella Nova Fiskeri AB, Fotö, Sverige, omdøpt til STELLA NOVA AV FOTÖ
med signal SFJV
M/S GRONHOLM SENIOR (LMBV) (161/-/1961/02) ex VEGAS - 01 ex SVANVIK
- 01 ex STÅNGSKÅR - 97 ex CARIBBEAN - 79 ex BANDIT - 77 ex KAKIANN - 74
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M/T SITAMARIE (LAXX5) (43.406/83.962/1988) ex BURWAIN SCANDIC - 95 ex
FREDHOLM - 91 - Skipjack Shipping Inc. (repr.: Waterfront Shipping AS, Oslo, drift:
EMS Ship Management (Norway) AS, Lysaker), Majur/Oslo - overført til Skipjack
Shipping Inc.(Prime Marine Management Inc.), Majuro/Marshalløyene, omdøpt til
SKIPJACK med signal WOT8.
M/T SITAMIA (LARX5) (43.414/84.040/1988) ex PETROBULK MARS - 97 - Water
front Tonnasje AS c/o Kistefos AS, Oslo - overført til Waterfront Tonnasje AS (A/S
Dampskibsselskabet Torm), Funafuti, Tuvalu, omdøpt til THERESA ARCTIC med
signal T2XJ2.
M/S STAR EVANGER (LACV4) (30.163/44.559/1984) ex CELESTINE - 90 ex BIRDIE
- 89 ex LILY STAR - 87 - Masterbulk Private Limited (Westfal-Larsen Management
AS), Singapore/Bergen - solgt til Navalmar (UK) Ltd., Valletta, Malta, omdøpt til
CARRARA CASTLE med signal 9HMX9.

Fiskebåter, kjøp & salg.

Mars 2008:
M/S OLE L. (LM3510) (28/-/1965/92) - fra Guldringen AS, Stonglandseidet/ Ålesund
til Selfjordbuen AS, Stonglandseidet/Ålesund (T-16-TN).
April 2008:
M/S ANDUNGEN I (LMEE) (85/-/1953) ex BARVIK - 82 ex JULI - 79 - fra Polarfangst
AS, Ørnes/Tromsø til Øynes Fisk AS, Svolvær/Tromsø (N-401-V).
M/S ANDØYBUEN (JXIL) (609/311/1975/87) - fra KS Ytterfisk AS & Co„ Andenes/
Harstad til Ytterfisk & Co. AS, Andenes/Harstad (N-215-A). I mai til Varegg AS,
Ålesund/Harstad og omdøpt til BUEN (M-105-A).
M/S ANN BRITA (LMMU) (78/-/1969) - fra Reinebuen AS, Sørvågen/Svolvær til
Larsen & Birknes AS, Værøy c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Svolvær (N-299-MS, deretter
til Ann Brita AS, Reine/Svolvær (N-299-MS).
M/S APOLLO (LM4007) (24/-/1969) - fra Partrederiet Ventura DA (Gunnar Martin
Leinebø), Leinøy/Farsund til Nesagutt AS, Brattvåg/Farsund (M-4-H).
M/S ATHENA (JXLO) (49/-/1987) ex A.H.JUNIOR - 01 ex RYGGEFJORD - 96 ex
NY-KORAL - 91 - fra Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen), Vedavågen/
Tromsø til Abelnes Fiskeriselskap AS, Flekkefjord/Tromsø, omdøpt til ATHENA 2
(VA-19-F).
M/S ATLØYBUEN gXSE) (263/220/1988) ex POLARVIND - 07 ex MYREBUEN - 02
ex MOGUTT - 93 - fra Atløy Fisk AS, Atløy/Bodø til Nord Solund Fiskeriselskap AS,
Gåsvær/Bodø (SF-36-SU). I mai tilbake til Atløy Fisk AS, Atløy/Bodø
(SF-33-A).
M/S BJØRKÅSBUEN (LM6350) (46/72978/86/97/98) ex ANN-HEGE - 04 ex EROLA 92 ex TOR-HUGO - 81 - fra Skrovnefisk AS, Båtsfjord/Vardø til Østbas AS, Båtsfjord/
Vardø (F-81-BD).
M/S CONSOL (LFCF) (49/-/1966/81/85/96) - fra Westfisk AS, Åkrehamn/ Haugesund
til Partrederiet Viking Utsira DA (Geir Skare), Utsira/Haugesund
(R-55-U).
M/S GADUS pQZ) (2.136/-/1987) ex ELDBORGTRÅL - 00 fra AS Granit, Vartdal/
Ålesund til Strandtrål AS, Kjerstad/Ålesund (M-125-H),
M/S GLOMFJORD (LHBI) (371/-/1992/99) - fra Glomfjord 1 AS, Vevang/Ålesund til
AS Roaldnes, Valderøya/Ålesund (M-84-G).
M/S GULARØYI (LEIE) (91/-/1982/89) ex GULARØY -04 - fra Gularøy AS, Averøy/
Kristiansund til Bergtun Fiskeriselskap AS, Sandøy/Kristiansund
(M-196-SØ), deretter tilbake til Gularøy AS, Averøy/Kristiansund (M-169-AV) I juni til
Ida Therese AS, Sommarøy, Kristiansund, omdøpt til IDA THERESE (T-40-T).
M/S HAVSEL (EDO) (300/-/1980/86/98) ex MERIDIAN II - 97 ex ARNT ANGEL - 92 Fjord Havsel AS, Alta/Tromsø fått nytt merkenr. (F-169-A).
M/S HAVSUND (LM7169) (24/-/1980) ex JON ARNE - 02 - fra Børingen AS, Straum
sjøen/Tromsø til Buholraen Bø AS v/Knut Ivar Hansen, Straumsjøen/Tromsø
(N-36-BØ).
M/S HELGØYSUND (LNRL) (162/101/1965/66/80/89/93) ex BROEGG - 88 - fra Partre
deriet Jostein Vik med flere ANS c/o Erling Johannesen gostein Vik), Hidrasund til
Nessjøen AS, Spangereid, omdøpt til NESSJØEN og hjemsted endret fra Flekkefjord
til Mandal (VA-7-LS).
M/S JØRN HAUGE (LLTI) (151/-/1982/98/99) - fra Jørn Hauge AS, Henningsvær/
Svolvær til Gunnar Vik AS, Sørvågen/Svolvær (N-29-MS).
M/S KRISTIAN JOHANSEN (LKEU) (49/-/1955/80) ex NORPYNT - 63 - fra Senjen
Sjø AS, Husøy i Senja/Tromsø til Salgull AS, Langevåg/Tromsø (M40-SA). I mai til
Havstål AS, Alesund/Tromsø (M-81-A). I juni til Reisafisk AS, c/o Jan Ketil Karlsen,
Sørkjosen/Tromsø (T-178-N).
M/S MATS-ERIK (LICI) (111/-/1979) ex EINAR ERLEND - 85 - fra SandøyAS, Averøy/
Kristiansund til Tronbuen AS, Myre/Kristiansund (N-109-0). I mai til Forrøy AS,
Bleik/Kristiansund (N-109-A).
M/S MATS MIKAL POC) (408/-/1975/01) ex GEITUNG -08 ex SVANAVÅGI -07 ex
SVANAVÅG 06 ex SOLØYBAS - 00 ex SOLØYVÅG - 00 ex SENJABAS - 95 ex HEPSØ
VIKING - 90 ex THEVIKING - 85 ex SOLØYVÅG - 83 ex ROSUND - 82 - Mats Mikal
AS, Vigra, hjemsted endret fra Fosnavåg til Ålesund (M-188-G).
M/S MAY MERETE (LK5389) (57/-/1995/99) - fra Ingjarl Dahle, Flatanger/ Namsos
til May Merete AS, Flatanger/Namsos (NT-330-F). Deretter til Sulavåg AS, Rørvik/
Namsos (NT-380-V).
M/S MODENA (LM3036) (34/-/1962/78) ex HAVSKALLEN - 87 ex JILL-HEGE - 81 ex
ERNST TORE - 77 ex HAVBØEN - 67 - fra Abelnes Fiskeriselskap AS c/o NorproffAd
ministrasjon, Moi/Flekkefjord til Onsøyværing AS, Engelsviken/ Flekkefjord (0-83-F).

Mai 2008:
M/T BW HELEN (LANH5) (5.831/6.875/2000) ex BALTIC VIKING - 06 - BW Green Gas
AS (BW Gas ASA), Oslo - solgt til Coral Ivory Shipping BV (Anthony Veder Rederijza
ken BV), Rotterdam, omdøpt til CORAL IVORY med signbal PHPE.
M/T CLIPPER VICTORIA (LACV2) (9.538/11.440/1976) exVIRA GAS - 94 ex HELIOS
- 84 ex FERNBANK - 77 - Partrederiet Clipper Victoria DA (Solvang ASA), Stavanger solgt til United Eastern Trading (UK) Ltd., Belize, omdøpt til VICTORIA 1 med signal
V3MV9.Tobebroken up.
M/S COSCO CHIWAN (LAKD6) (39.892/43.567/1986) ex HYUNDAI INNOVATOR - 06
ex SYDNEY STAR I - 03 ex HYUNDAI INNOVATOR - 02 - TDS Containerships III
AS c/o Ness, Risan & Partners AS (ISM-ansv.: Jahre-Wallem AS, Sandefjord), Oslo/
Sandefjord - solgt til Compania Naviera Clementina SA (MSC Ship Management
(Hong Kong) Ltd.), Panama, samme navn med signal 3ERG8.
M/S NORDNORGE (LATZ3) (11.384/1.170/1997) - Hurtigmten ASA, Narvik, overført
til NOR, samme nanv med signal LCJI.
M/S ROMULUS (LAFM5) (678/315/1986/97) ex BREMEN - 97 - PGS Geophysical AS,
Lysaker/Bergen - solgt til Rederij Groen BV, Panama, samme navn, signal 3ERQ5.
M/S SAFMARINE DOUALA (LAJV6) (13.688/18.030/1986) ex MAYOR - 03 ex TORM
BROOKLYN - 03 rx MAYOR - 93 ex KORAL - 93 ex VODICE - 93 - Jaco Trader Ship
ping Ltd. (Th. Jacobsen Management AS), Majuro/Sarpsborg - solgt til Sankt Vincent
og Grenadinene
M/T SITAVERA (LATY5) (43.414/84.040/1989) ex PETROBULK JUPITER - 97 - Bluefin
Shipping Inc. (Repr.: Simonsen Advokatfirma DA, Oslo, drift: EMS Ship Mana
gememnt (Norway) As, Lysaker), Majuro/Oslo - overført til Bluefin Shipping Inc.
(Prime Marine Management Inc.), Majuro, Marshalløyene, omdøpt til BLUEFIN
med signal V70T7.
M/S VIKING II (LAWV3) (7.764/4.410/1999) ex VERITAS VIKING II - 07 - Eidesvik
Shipping AS (Eidesvik AS), Bømlo/Haugesund - overført til NOR, samme navn med
signal LCKW.

Juni 2008:
MAT BERGE SWORD (LAGP2) (44.502/48.996/1978) ex EXCALIBUR - 88 ex HØEGH
SWORD - 86 - Partrederiet Bergesen Goic DA (Repr.: Bergesen Norway AS, drift:
BW Gas ASA), Oslo/Stavanger solgt til P/R Bergesen Goic DA (BW Gas ASA), Tuvalu,
omdøpt til NUBERG - to be broken up.
M/T CASTOR (LAJX4) (20.362/35.210/1979) ex BOW HERON - 06 ex IVER HERON 91 - Star Tankers Ltd. (Salhus Shipping AS), Douglas/Haugesund - slettet 26.06.2008
som opphugget.
M/T TINKA (LAUF5) (2.097/3.205/1972) ex INKA - 90 - Rederiet Tinka A/S (Falck
Management AS, Aksdal), Aalborg/Bergen - solgt til Agia Zoni II Shipping Co., Hellas,
omdøpt til EFTIHIA med signal SVAD4.
M/S TRISTEIN LAHM6) (3.972/4.152/1993) ex KESTUTIS - 06 ex SIDER TRADER - 00
ex POYARKOVO - 98 - Inter Carib AS c/o Ness, Risan & Partners AS (ISM-ansv.: Nordic
Maritime Services AS, Lysaker), Oslo/Tønsberg - solgt til Neptune Pacific Line Ltd.,
Singapore, omdøpt til SCARLETT LUCY med signal 9V7490.
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M/S GAMNESVÅG (LM6471) (23/-/1978) - fra Frank Myklebust, Mehamn til M/K
Bjørnson AS, Hammerfest, omdøpt til BJØRN-SENIOR og hjemsted endret fra
Sandnessjøen til Hammerfest (F-56-H).
M/S GARDAR (LMOG) (2.677/-/2004/06) - Gardar AS, Bekkjarvik/Bergen, ommålt
til 3.047 brt. (H-ll-AV).
M/S GULDRINGNES (LKZZ) (173/-/1967/80/86/97) - fra Partrederiet Viking Utsira
DA (Geir Skare), Utsira/Ålesund til Benjaco AS, Halsnøy Kloster/ Ålesund (H-81-K).
I juni fått nytt fiskerimerke (R-9-U).
M/S HARGO (LNAS) (49/-/1961/72/80/90) ex RUNING - 07 ex BUABAS - 99 ex RUNING
- 95 ex GUTTORM - 88 - fra Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg, Værøy/
Bergen til Lending Rederi AS, Kolgrov/Bergen (SF-5-SU).
M/S KIRKØY (LCZG) (580/71976/86) - fra AS Nordfangst, Gibostad/Sortland til
Havbris DA (Solveig Strand), Ålesund/Sortland (M-100-H).
M/S KJEØY (LDHD) (90/-/1969) ex MARIANN - 04 ex SAILOR SENIOR - 03 ex SAILOR
- 03 ex GJØSUND - 89 ex SKJONGNES - 74 - fra Spjæringen AA AS, Vesterøy/Farsund
til Leik AS, Kopervik/Farsund (R-178-K).
M/S LANGENES (JXJU) (1.345/C/1986/01) ex GRANIT -05 - fra AS Roaldnes, Valder
øya/Ålesund til Gjøsund Fiskebåtrederi AS, Valderøya/Ålesund (M-25-G)
M/S LIAFJORD (LMNR) (17/-/1939) ex VENUS - 06 - fra Troms Fiskebåtrederi AS,
Bekkjarvik/Bergen til Lifisk AS, Straume/Bergen (H-256-F).
M/S MYNTEVIK SENIOR (LHZJ) (42/-/1963/82) ex MYNTEVIK - 07 ex JÆRTRÅL - 03
ex DIANN - 97 - fra Larsen & Birknes AS c/o Ronny Larsen, Kalvåg, Værøy/ Egersund
til Albacore AS c/o Kinn Regnskap AS, Florø/Egersund (SF-24-F).
M/S NORDQUEEN (LM4379) (24/-/1972) - fra Sjøliv AS c/o Laukvik Regnskap c/o
Bjarte Rystad, Laukvik/Svolvær til Havblikk AS, Laukvik/Svolvær (N-83-V).
M/S NORDØYTRÅL (LLKC) (1.476/-/2001) - fra Stig Invest AS, Fosnavåg/Ålesund til
Nordøytrål AS, Fosnavåg/Ålesund (M-225-HØ).
M/S NY-GJØA (LM5583) (23/-/1975) ex ØYSTEIN ANGEL - 01 ex EIVÆRING - 96 ex
SANDØYJENTA - 93 ex SØRVÆRBUEN - 87 - fra Partrederiet Fløskjær DA (Bjørn
Viktor Jakobsen), Napp/Molde til Olagutt AS, Sortland/Molde (N-24-SO). Deretter til
Partrederiet Nonstind DA, Ballstad/Molde (N-186-W).
M/S OLAVVIK (LM5219) (24/-/1974) - fra Kransvik AS, Sørvågen/Svolvær til Gunnar
Vik AS, Sørvågen/Svolvær (N-153-MS).
M/S RISHOLMEN (LEGZ) (99/-/1977) ex BUØY JUNIOR - 06 ex HANSSON - 05 ex
TORGERSEN JUNIOR - 03 exJOHNSEN SENIOR - 94 - fra Floholmen AS, Brønnøysund
til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Brønnøysund (M-13-S).
M/S SKOTTIND (LCUN) (83/-/1976/95/98) ex BLEIKSVÆRING - 05 ex JON INGE - 98
- Skottind AS, Napp/Brønnøysund, ommålt til 80 brt. (N-123-F).
M/S SKREDBAKK (LM2176) (30/-/1984) - fra Urefangst AS, Sennesvik/Stavanger til
Havøy Kystfiske AS, Gamvik/Stavanger (F-163-G).
M/S SOFIE (LKMY) (46/-/1940/83/99/01) ex RØDHOLMEN - 90 ex SOFIE I - 87 - Sofie
Svolvær AS, Svolvær/Tromsø, omdøpt til SILJE MARIE (N-145-V).
M/S STORNES (JXOK) (999/525/1987/05) ex BRODD - 08 ex ARCTIC EAGLE - 05 ex
ARCTIC SWANI -04 ex ARCTIC SWAN -02 ex REMØYTRÅL -99 ex RINGVASSØY
- 93 - fra Brumark Havfiske AS, Valderøya/Ålesund til Engenes Fiskeriselskap AS,
Engenes/Ålesund (T-2-I).
M/S VAREGG (LAOW) (1.806/900/1988) ex MØGSTERTRÅL - 99 ex TAMPEN - 96 fra Varegg AS, Vartdal Fiskeriselskap AS, Ålesund til Ytterfisk & Co. AS, Andenes/
Ålesund (N-230-A).
M/S VI-TO (LM4285) (24/-/1971) ex BREMSUND - 07 ex H.SENIOR - 95 ex LARS
SENIOR - 93 - fra Partrederiet Vito ANS (Berger Annar Fredriksen), Napp/ Svolvær
til PR Vikholmen DA (Berger Annar Fredriksen),Napp/Svolvær (N-73-F)

I juni til Reitan Nils P (Nils Arnold Reitan), Smøla/ Flekkefjord (M-175-SM). Deretter
til Larsen & Birknes AS, Værøy c/o Ronny Larsen, Kalvåg/Flekkefjord (SF-178-B).
M/S MÅLØYSUND (LEJZ) (399/-/1977) - fra Måløysund AS c/o Gunnar Bortne,
Deknepollen/Måløy til KS Loran, Godøya/Måløy (M-121-G).
M/S MÅSVÆRSUND (3YWZ) (28/-/1961) ex KNUT GUNNAR - 87 - fra Kalve & Tø
kje AS, Bekkjarvik/Tromsø til Klaring ANS (Ludvik Gjendemsjø), Brattvåg/Tromsø
(M-2-H).
M/S NANSEN (LMOA) (13/-/1930) ex HORNES - 01 ex NANSEN - 77 - fra Ørjan AS,
Dverberg/Svolvær til Ankenes Kystlag, Narvik/Svolvær (N-102-A). Senere slettet i
merkeregister.
M/S ODD LUNDBERG (LJRP) (768/785/2000/03) - fra KS Odd Lundberg AS, Gratangen/
Harstad til Odd Lundberg AS, Gratangen/Harstad (T-lll-G).
M/S ORFJORD (LGLX) (151/-/1978/96/04/06/07) ex ØYASUND - 05 - Sandøy AS,
Averøy/Kristiansund, ommålt til 320 brt. (M-8-AV).
M/S ORONT (LJGW) (30/-/1936) ex ORIENT - 54 - fra Mathisens Fiskebåtrederi AS,
Havøysund/Svolvær til Ryggefjord Fiskebåtrederi AS, Havøysund/Svolvær (F49-M).
M/S RADIN (LDUJ) (85/-/1955/61/83/87/91) - fra Skarsjø AS, Ballstad/ Sortland til
Steinfjordfisk AS, Bøstad/Sortland (N-91-W).
M/S SIGVART JOHNSEN (LGYU) (24/-/1948) ex BERGSENG - 57 - fra Vågøy ANS
(Roy Magne Gjerstad), Aureosen/Kristiansund til Julsund AS, Aureosen/ Kristian
sund (M-35-F).
M/S SJARMØR (LNWQ) (190/-/1985/88/05) ex LINHOLM JUNIOR - 93 ex SEA STAR 89 ex FRISCO STAR - 88 - Nord Solund Fiskeriselskap AS, Hardbakke/ Bergen omdøpt
til SJANNØY (SF-14-SU).
M/S SKLINNAGUTT (LNFC) (149/-1984/99/00) ex SKLINNABANKEN - 05 ex LANGØY
VIKING - 93 ex VÅGE VIKING - 91 ex ATLØY VIKING - 89 - fra Beitveit Havfiske AS,
Kvamsøy/Kristiansund til Floholmen AS, Brønnøysund/ Kristiansund (N-l-BR).
M/S SKARHOLM (LCHP) (71/-/1950/96/97/99) ex ASTRID ANN - 07 ex ROALNES 77 - fra Skår AS, Åkrehamn/Porsgrunn til Haugaland Fisk AS, Vedavågen/ Porsgrunn
(R-73-K).
M/S SOLVÆRGUTT1 (LFWF) (263/-/1977/87/01) ex MELØYFJORD I-05 ex MEL
ØYFJORD - 04 ex RØDØYVÆRING - 04 ex BOANESFISK - 97 ex MAX-KÅRE - 84
- fra Edvardsens Fiskebåt AS, Andenes/Sortland til Bø Sjøfiske AS, Bø i Vesterålen/
Sortland (N-8-BØ).
M/S STADT VIKING (LCRI) (144/71990/94) exTUESUND - 02 ex ANGELTVEIT - 97
- fra Borchmann AS, Havøysund/Måløy til Beitveit Havfiske AS, Kvamsøy/Måløy
(M-3-S). I juni til Kåre Gården og Sønner AS, Averøy/Måløy (M-2-AV).
M/S SVANODD (LHWO) (652/71979/83/87/03) ex VADHOLMEN - 03 ex FRUHOL
MEN - 02 ex RØDHOLMEN - 99 ex HAVBAS - 97 ex CHRISTINA JOHNSEN - 89 - fra
Tigofisk AS v/Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy, Skodje/Bergen til Julia AS,
Krokelvdalen/Bergen, omdøpt til HAVBAS (T-76-T). I mai ble hjemsted endret fra
Bergen til Tromsø.
M/S SYNSRAND (LAUS) (282/-/1989/93) - fra Finnøy Fiskeriselskap AS, Harøy/ Molde
til Havstål AS, Ålesund/Molde (M-8-A). I mai til Nessjøen AS, Spangereid, omdøpt til
NESHOLMEN og hjemsted endret fra Molde til Mandal (VA-17-LS).
M/S TORMO (LM3995) (24/-/1963) - fra Øynes Fisk AS, Svolvær/Fredrikstad til Storegg
AS, Ellingsøy/Fredrikstad (M-57-A).
M/S VESTAVIND I (LANV) (179/200/1994) exVESTAVIND - 07 ex ANDREA KLITBO 07 ex ALOUETTE - 01 - fra Nesvåg Havfiske AS, Hauge i Dalane/Egersund til Leidland
Fiskeriselskap AS, Egersund, omdøpt til CAPRICE (R-7-ES) og ommålt til 162 brt.
M/S VISHOLM (JWPD) (72/-/1985/91) ex SULEBAS - 04 ex STAVE SENIOR - 01 ex
HOPLAND SENIOR - 00 ex BUESTEIN - 91 - fra Sulavåg AS, Rørvik/Florø tilWilliksen
Senior AS, Rørvik/Florø (NT-66-V). I juni til Partrederi Jarle og Harald Hansen (Harald
Øivind Hansen), Rørvik/Florø (NT-66-V).
M/S ØYSTEINSON (LCPO) (26/-/1951/85/90) ex HEGGØY JUNIOR - 95 exVIKANØY 87 - fra Årvikfisk AS, Skjervøy/Stokmarknes til Meiland Fiskebåtrederi AS, Skjervøy/
Stokmarknes (T-277-S).

Juni 2008:
M/S BÅRAGUTT (LGUP) (293/-/1978/85/93/95) - fra Båragutt AS, Tromsø/Narvik
til Barents Sea AS, Nord-Lenangen omdøpt til FUGLØYBAS og hjemsted endret fra
Narvik til Tromsø (T-14-L).
M/S CAPRICE I (LIBVJ (76/-/1987) ex CAPRICE - 07 - fra Leidland Fiskeriselskap AS,
Egersund til Frode Hansen, Tvedestrand/Egersund (AA-7-R)
M/S FRØYSJØ (JXPH) (147/-/1961/84/93) ex NYBAKK - 97 - fra Rune Blaschek, Rype
fjord/Måløy til MS Nybakks Venner v/Per Kåre Nybakk, Raudeberg/Måløy, omdøpt
til NYBAKK (F-108-H). Senere slettet i merkeregister.
M/S HASTING (LLMP) (132/-/1962/83/92/93/97/98) ex VESTERVON - 06 ex SKOG
HOLM - 85 ex ALVSVÅG - 73 - fra Fredriksen AS, Batalden/Florø til Havstål AS,
Ålesund/Florø (M-97-A).

Mai 2008:
M/S BIRGERSON (LCSR) (134/-/1957/79/81/92/96/02) ex VESTØY - 06 ex KAROLI
USSEN - 58 - fra Julia AS, Skjervøy/Tromsø til Sofie Svolvær AS, Svolvær/Tromsø,
omdøpt til SOFIE (N-6-V).
M/S FISH HUNTER (LHXE) (511/-/1984) ex FISKEBERG - 99 ex LAVÖN - 96 ex LUB
BERTJE KRAMER - 90 - fra Fish Hunter AS, Vedavågen/Kopervik til Tigofisk AS,
Skodje v/Ingrids Regnskapskontor AS, Ellingsøy/Kopervik (M-102-SJ).
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M/S IDA THERESE (LM6863) (24/-/1979) ex SLETTVOLL SENIOR -05 ex EGAR SE-

M/S SENIOR (LLXH) (983/-/1967/71/83/90/94) ex KVANNØYII -04 ex KVANNØY -02 ex
VESTBAS - 96 ex ANNA LOVISA - 79 ex UKSNØY - 78 - Kvitskjær AS, Bodø, omdøpt til
SENIOR KN-500-B).
M/S SJØMANN (LDZO) (16/-/1953) ex B.VASSØY - 03 ex ÅRVIKØ - 97 ex DØNNING - 85 - fra
Oddmar Hatlevik, Kjøllefjord/Stavanger til Partrederiet Einar og Sønner DA (Arne Bårdsen),
Vedavågen/Stavanger (R-119-K).
M/S SKARSJØ (LLMX) (94/-/1982/96) ex SKÄRHOLMEN - 98 ex MYKENFISK - 87 - Skarsjø
AS, Ballstad/Bodø omdøpt til SKARSJØ I (N-62-W).
M/S SKJÆRGAARD SENIOR (LNDO) (17/-/1919) ex SKJÆRGAARD - 79 - fra Brattskjær AS,
Rørvik/Trondheim til Williksen Senior AS, Rørvik/Trondheim (NT-25-V).
M/S SOTRAGUTT (LMKH) (169/161/1980/83/86) ex SOTRABAS - 07 ex LANGENESVÆRING - 05
ex BJØRN SNORRE - 90 ex HARVEST VENTURE - 83 - fra Hargo Fiskeriselskap AS c/o Arild
Sekkingstad, Bekkjarvik/Bergen til Nye Bluefin AS, Florø/Bergen (SF-7-F).
M/S TUBÅEN (LM5698) (24/-/1976) ex JOHAN SENIOR - 87 - fra Karlsen Jr. AS, Skjervøy/
Tromsø til Hovden Senior AS, Selje/Tromsø (SF-193-S).

NIOR - 95 ex KARL-BJARNE - 93 - fm Ida Therese AS, Sommarøy/Svolvær til Gularøy
AS, Averøy/Svolvær, omdøpt til ANNA THERESE (M43-AV).
M/S JUVEL (LAZH) (5.500/-/2003/07) ex PAERANGI - 08 - Emerald Fisheries AS,
Ålesund, fått fiskerimerke (M-102-A).
M/S LURØYJENTA (LM4504) (23/-/1973) ex VIKASTEIN - 02 - fra Nord Solund Fiskeriselskap
KS, Hardbakke/Sandnessjøen til Partrederiet Sotrabas DA, Straume/Sandnessjøen (H-22-F).
M/S LYSNES (LHOZ) (300/-/1984/87) ex GEIRIPETURS - 97 ex ROSVIK - 87 - Langsund II AS,
endret adresse fra Tromsdalen til Andenes, hjemsted fortsatt Tromsø og fått nytt fiskerimerke
(N-45-A)
M/S MYREBUEN (LLKK) (210/-/1982/02) ex SENjAVÆRING - 02 ex MORTEN LARSEN - 01 ex
SENJAFJORD - 88 - fra Myrebuen AS, Myre til Skarsjø AS, Ballstad/Myre (N-161-W).
M/S NORDSTEN (LFHK) (28/-/1960/88/90) - fra Tromstind II AS, Senjahopen/ Sortland til Leang
Dykkerklubb c/o Ola Viken, Torpo/Sortland (T-102-BG). Senere slettet i merkeregisteret.
M/S ORKAN (LLXC) (37/-/1967/92/95/96) - fra Geir Pedersen, Henningsvær/ Sabndnessjøen til
Hansen Rederi AS c/o Jan Hansen c/o Aksel Hansen AS, Senjahopen/Sandnessjøen (T-104-S).
M/S RISØY (3YKL) (23/-/1959) - fra Mikal Solhaug, Båtsfjord/Vardø til Havøy Kystfiske AS,
Gamvik/Vardø (F-51-TN).
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meg som kniver i et åpent sår. Hele
denne tiden kjørte «Martita» ut i Stille
havet, bort fra Japan, bort fra nærmeste
havn. I 67 timer etter at jeg kollapset
på badet kjørte «Martita» vestover ut i
Stillehavet...
Da telegrammet fra Haukelands
Sykehus ble mottatt ombord, bestemte
kapteinen seg for å snu og kjøre tilbake
til Japan. Men så var spørsmålet: «Hvil
ken by eller hvilket sykehus kunne tå
imot en syk sjømann?» Nye prikker og
streker til radiostasjonen om bord kunne
fortelle at et sykehus i Kobe var det
eneste sykehuset som kunne ta imot en
utenlandsk sjømann. Men da satte hav
nemyndighetene i Kobe seg påbakbena.
«Martita» var blitt utklarert fra Japan til
USA, og derfor kunne ikke havnemyn
dighetene i Kobe ta imot en utenlandsk
sjømann fra dette skipet. Telegrafisten
kontaktet da den norske ambassaden
i Tokyo, som igjen tok kontakt med de
øveste myndigheter i Tokyo, og først da
godtok havnemyndighetene i Kobe at
«Martita» kunne få lov å landsette en
syk sjømann der.
Da havnemyndighetene i Kobe først
satte i gang en slags redningsaksjon,
gjorde de det både hurtig og til gangs.
De rekvirerte et abulansehelikopter som
skulle fly skipet i møte og hente opp den
syke sjømannen og fly han inn til syke
huset i Kobe.
Ombord ble alt gjort klart til å sende
meg i land med et helikopter. I sykeluga
ren ombord var det en egen kurv for en
slik transport. Den ble nå hentet fram,
og jeg ble lagt i kurven inne på mitt bad,
i samme stilling som jeg lå på badet.
Sammenkrøket med knærne helt opp
til haka. Ingen klarte å rette meg ut. I en
kjeledress full av olje og blod ble jeg lagt i
kurven og båret ut på dekket, og så ble jeg
heiset opp til et nokså stort helekopter.
Underveis opp til helikoptret kom jeg til
meg seiv, og kunne se «Martita» langt
under meg på det bølgende, blå og uen
delige Stillehav. Jeg husker at jeg tenkte:
«Da farer jeg jo rett vei - til Himmelens
Paradis!»...
Neste gang jeg kom til meg seiv var
da helikoptret landet. Det måtte være et
sted ved havnen. På ei kai kanskje? En
masse folk, en hel flokk fremmedaktige
mennesker sto og glanet. Hvem er dem?
Hvorfor står de her? Hvor er jeg kom
met? Hva har hendt? Så ble jeg puttet inn
i en ventende ambulanse og kjørt avsted
med ulende sirene. Jeg skjønte ikke hvor
jeg var. Bare det at jeg var ikke lenger
ombord på «Martita.»

Operasjonen
Neste gang jeg kom til meg seiv, lå jeg utstrakt på et bord, og det var masse skarpe
lys oppe i taket over meg, og mange folk
i grønne klær og med bind for nese og
munn sto rundt meg og snakket et sprak
som jeg ikke forsto, og jeg tenkte; «Er
det sånn i Himmelens Paradis? Hvorfor
snakker de ikke norsk? Jeg trodde at i
hvert fall englene som sto rundt bordet
jeg lå på kunne norsk? «Snakk norsk for
faen!» skrek jeg ut.
Det var da - akkuart da -at noe veldig
rart hendte med meg. Noe som jeg har
lest om at andre også har opplevet. Jeg
fløy ut av min egen kropp og opp i taket,
over og bakom de skarpe lysene, der oppe
lå jeg og kunne se ned på bordet hvor jeg
liksom også lå, men der nede var jeg helt
naken, og en kar med kniv sprettet opp
magen min, og han halte på gråblå farmer og tok ut hele magesekken og pekte
på et stort hull i selve magesekken, og da
besvimte jeg igjen, og jeg ramla ned fra
taket og ned på bordet, og var helt borte
fra denne verden...
Selve operasjonen hadde tatt 11 timer
fikk jeg vite. Jeg fikk også vite at det var i
ellevte time jeg ble operert. Det var ikke
blødende magesår som hadde fått meg
til å stupe på badet ombord. Nei, det var
sprukken magesekk, og iet sånt tilfelle
har et menneske maksimum 12 timer å
leve på grunn av at den streke magesyren
som kan tære opp både tarmer og mellemgulv. Jeg ble lagt på operasjonsbordet
på Det Internasjonale Sykehuset i Kobe

klokka 1900 mandag 8. juli 1963. Det var
temmelig nøyaktig 11 timer etter at jeg
stupte på badet om bord på «Martita,»
så det var altså i ellevte time jeg ble
operert...
Det var kveld, tirsdags kveld, at jeg
våknet etter narkosen. Da visste jeg
ikke hvor jeg var. Visste ikke at jeg lå på
et sykehus i Japan. Det satt en japansk
sykepleier ved sykesengen min. Hun satt
og strøk med over leppene med en vat
klut. «Jeg må få vann!» så jeg. «Gi meg
vann! Jeg dør av tørst!» Jeg ble rasende
over at hun ikke forsto at jeg måtte ha
vann. «Vann!» skrek jeg. «Gi meg vann
- for faen!»
Hun løp ut av rommet, og da kom det
flere inn på rommet, og først da forsto jeg
at jeg var tilbake i Japan, og at de ikke
forsto hva jeg så eller ville. Og først da
kjente jeg de voldsomme smertene som
jaget gjennom meg, og det føltes som om
de hadde skåret bort hele underkroppen
min, at alt fra magen og ned var blitt skå
ret bort. Jeg følte forsiktig nedover med
hånden, og ble så glad da jeg oppdaget
at jeg ikke var blitt delt på midten allikevel. Men de voldsomme smertene var
der - hele tiden. De bare tiltok i styrke
etterhvert som tiden gikk...
116-17 døgn ble jeg liggende på over
våkningen hvor jeg svevde mellom liv
og død, og med konstant og voldsomme
smerter døgn etter døgn. Hjemme i Kris
tiansund hadde kone og barn fått beskjed
om at «kan muligens komme til å dø» i
et telegram fra rederiet i New York. Jeg
måtte til stadighet ha blodoverføring,
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Maratraodsgt 39,Kristiansund, 1

opptil 34 ganger i døgnet og jeg tigget
derfor legene om å sette en giftsprøyte
på meg «så jeg kan få dø i fred!» som
jeg sa.

Besøk
Tredje døgnet på overvåkningen fikk jeg
et overraskende besøk. Sjømannspresten
ved Den Norske Sjømannskirken i Kobe
kom og besøkte meg. Å få dette besø
ket av en som jeg kunne snakke norsk
med gjorde at jeg følte meg litt bedre
til mote, og jaget for en kort stund de
voldsomme smertene som plaget meg
døgnet rundt.
«Du hadde en utrolig flaks!» sa pre
sten, «For akkurat nå er det en stor inter
nasjonal legekongress i Kobe hvor det er
indremedisin og hvor det er sykdommer i
magesekk, tarmer og bukhinne som sær
lig diskuteres. Jeg har fått vite at du ble
operert av en verdenskjent kirurg som
akkurat nå befinner seg på legekongres
sen her i Kobe. Dersom ikke han hadde
vært her akkurat nå, så hadde du neppe
overlevd operasjonen, så du må takke
Gud for det, styrmann Pettersen! Vi på
sjømannskjerka ber for deg - hver dag
- du har vel ikke noe imot det?» spurte
presten.
«Neida! Bare be dere, men jeg tror
ikke det hjelper stort å be! Jeg kommer
helt sikkert til å dø her i Japan. Jeg er
forberedt på det, prest! «Si ikke det,
styrmann Pettersen!» så presten. «Jeg
har kontaktet to norske misjonskvinner
som arbeider her i Kobe for den norske
misjon, og de vil også komme å besøke
deg her på sykehuset. Vi har blitt enige
om å dele om å besøke deg - annenhver
dag kommer vi fra Sjømannskirken og
annenhver dag kommer de to misjonæ
rene fra Den Norske Misjon. De vil også
be for deg, at du må bh frisk, og da blir du
sikkert frisk også, styrmann Pettersen!
Det må du tro! Tro på Gud og Jesus, så
blir du frisk, styrmann Pettersen!» så
Sjømannspresten og ønsket meg «God
bedring» før han gikk...
Lederen av det internasjonale sykehu
set i Kobe var ei stor, høyvokst og stengt
utseende hollandsk kvinne. Hun ble
kalt priorinne og nøt nesegrus respekt
hos alle nonnene og andre ansatte ved
sykehuset. Det ble meg fortalt at hun
hadde høy legeutdannelse, og at syke
huset av den grunn kunne drives uten
at det var ansatt leger ved sykehuset.
Priorinnen med en hale av nonner etter
seg, var inne på overvåkingen og så til
meg hver formiddag, men hun så aldri
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noe til meg. Bare så etter at jeg fortsatt
levde, antar jeg?
Etter sjømannsprestens besøk maste
jeg om, ja forlangte, at den berømte
kirugen som hadde operert meg kom
på besøk, og han kom. Han var en liten,
inntørka japaner på over 70 år. Ansiktet
hans var mørkebrunt som om det var
laga av soltørket skinn. Han var profes
sor i indremedisin. Han hadde med seg
en ung, høy, rødhåret amerikaner, som
også var professor i indremedisin. Det
var disse to som hadde operert meg
da jeg kom inn fra Stillehavet. Disse to
hadde reddet livet mitt.
Den japanske kirurgen fortalte hvor
dan han hadde gjort det. Han tegnet
magen min på et stykke papir, og så:
«Sånn ser magen din ut. Denne hadde
vi ute - hele magen og fant hullet, som
var 7 cm stort, det sydde vi igjen, og så
snudde vi hele magesekken og laget to
nye hull. Ett hvor maten kommer inn, og
ett hvor maten går ut!« Han tegnet, lo og
smilte varmt til meg hele tiden mens den
amerikanske professoren var tolk.
De to ville vite hva jeg hadde spist
før jeg fait om ombord. «Ingenting!» så
jeg. «Jeg spiste ingen ting! Jeg levde på
svart kaffe og sigaretter for å holde meg
våken!» «Nettopp!» så amerikaneren.
«Det å ikke spise under stress, er det
dummeste et menneske kan gjøre. Det
kunne ha kostet deg livet!»—
Jeg hadde tenkt å fortelle de to profes
sorene at jeg hadde sett hele operasjonen
fra taket i operasjonssalen, men det lot
jeg klokelig være. Da ville de sikkert ha
erklært meg gal, regner jeg med...
De neste som kom på besøk var de to
norsk kvinnelige misjonærene. Det var
to unge, søte og hyggelige damer omtrent
på min egen alder. Omkring 30 år, antok
jeg. (Det er uhøflig å spørre damer om
alder!) Disse to damene overrasket meg
på flere måter. Mest fordi begge var fra
Møre og Romsdal.
Jeg fikk dem til å skrive navnet sitt
på et stykke papir, som jeg fortsatt har,
som et godt og fint minne om to nor
ske misjonærer i Japan. Pen håndskrift
hadde begge: Merete Helland-Hansen,
Molde. Aud Heimvik, Kristiansund N.
Begges adr. Taraguchicho, Nadaku, Kobe,
Japan.
De drev kristen misjon i Japan og
var også leder/lærere for en norsk skole
i Kobe hvor både norske og japanske
barn gikk, fikk jeg vite. Disse to damene
var til stor trøst og glede for meg under
hele mitt lange sykehusopphold i Kobe.
De strøk meg med en varm hånd over

kinnet og gav meg også et kyss før de
forlot meg, og så forsikret de meg om:
«Alle på skolen - alle barna - og alle vi
andre også; vi ber ti Gud for deg hver
eneste dag, at du må bli frisk, så nå må
du bare skynde deg å bli frisk - Gud vil
hjelpe deg til det! Stol på det, Einar Tro
på det, Einar, så blir du frisk!»
Jeg tvilte nå sterkt på det, men det
trøstet meg veldig at de kom og be
søkte meg, og at noen - både i Kobe og
hjemme i Kristiansund - ba til Gud om
at jeg måtte bli helt frisk igjen. Også det
tvilte jeg sterkt på, dertil hadde jeg altfor
store smerter og altfor ofte måtte jeg ta
blodoverføring, og all næring fikk jeg
intravenøs gjennom årene på armene
mine. «Jeg spiser med armene!» så jeg
tilbesøkende....
Jeg ble liggende på overvåkningen
ut hele juli måned, og måtte ofte ha
blodoverføring - både dag og natt. Slik
at alt mitt «norske» blod ble nok skiftet
til «japansk blod» i juli 1963. Jeg måtte
også gjennom flere såkalte utspylinger
hvor alt som var av mage og tarmer var
gullende rene. I de siste dagene av juli
fikk jeg endelig lov å tå meg til litt næring
gjennom munnen, da røntgen hadde
fortalt at magesekken min var klar til å
tå imot føde.

Rekreasjon
En dag kom agenten fra agentkontoret
til Gotaas-Larsen i Kobe på besøk. Han
kunne gledestrålende fortelle at både 2.
styrmann, 3. styrmann og pumpeman
nen på «Martita» hadde fått sparken da
skipet ankom San Pedro, fordi det var
deres skyld at jeg var blitt syk om bord.
«Er du ikke glad for det?» spurte agenten,
men jeg var veldig lite glad over å høre
det. De tre var mine beste vanner og
kamerater om bord på «Martita» og jeg
syntes det var helt fælt at de hadde fått
sparken «for min skyld.» «Nei,» så jeg
bare: «Jeg er ikke glad for å høre det!»
«Javel,» sa han. «Men nå når du begyn
ner å blir frisk, da må du jo ha klær, så
jeg skal sende en skredder hit i morgen,
så kan han sy deg en dress eller to og
overskjorter og andre ting du måtte
ønske deg. Du vet; rederiet betaler, det
er bare å si hva du ønsker deg. Ja, det er
sant: det er kommet hilsning til deg fra
hovedkontoret i New York, de ønsker deg
god bedring og ønsker deg tilbake til re
deriet så snart du er frisk nok til det. (Alt
jeg hadde fått med meg fra skipet, var
det norske passet og det internasjonale
vaksinesertifikatet.)
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Den japanske skredderen kom og tok
lengdemål av meg (1,85 m) og rundt magen var det blitt nesten ingenting igjen
av meg. Det viste seg å være en meget
effektiv slankekur å spise med armene. I
løpet av ca. 3 uker på «nonnesykehuset»
i Kobe hadde jeg gått ned ca. 20 kg. - fra
72 til 52 kg.
Dajegfikklovtilåtåfødetilmeggjennom munnen, gikk det raskt framover.
Jeg følte meg både frisker og sterkere for
hver dag som gikk. Det var nesten som
et lite mirakel det som skjedde.
Lørdag 24. august 1963 fikk jeg lov
åta en tur inn til sentrum av Kobe. Jeg
fikk nå lov å forlate sykehuset og kunne
tå meg turer rundt i naturen eller inn til
byene - enten Kobe eller Osaka -da kom
lengselen etter å komme meg hjem til
Kristiansund og mine kjære der for fullt.
Men legene nektet meg å reise. De så:
«Du er ikke sterk nok til å klare en sånn
lang flyreise som fra Japan til Norge.»
Men jeg maste om åfå reise - hver dag.
Det var da agentkontoret til GotaasLarsen i Kobe kom med et forslag til meg.
Hovedkontoret i New York hadde tilbydd
meg en slags rekreasjonstur rundt om
på hovedøya Honshu «for å rekreere,
komme til krefter og hvile ut,» som det
het fra New York.
En sånn tur takket jeg JA til med glede,
og søndag 1. september 1963, kom en japse med bil til sykehuset for å hente meg.
(En ung japaner - hyggelig og grei -og
som kunne flytende svensk). Min japan-
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ske privatsjåfør og guide ble aldri trett
av å vise meg rundt og fortelle om alt og
alle i Japan som jeg aldri før hadde hørt
om eller visst om. Vi overnattet alltid
på de flotteste hotellene. «GotaasLasen
betaler!» smilte japsen til meg. Det var
en helt fantastisk tur rundt øya Honshu.
En 14 dagers tur. Vi kom tilbake til Kobe
lørdag 14. september. Da ble jeg kjørt
til et luksushotell i byen, hvor jeg skulle
bo. Det Internasjonale Sykehuset i Kobe
var en glemt historie. På den turen rundt
Honshu var jeg blitt et helt nytt menneske. Jeg følte meg frisk, sterk og glad!
Nå var jeg klar til å reise hjem...
Hjem
Tre ganger - med to dagers mellomrom
- måtte jeg tilbake til sykehuset til røntgenundersøkelse av mage og underliv,
og først etter at alle røntgenbildene
var gjennomgått og godkjent av legen
som hadde operert meg, kunne han
fortelle meg at jeg nå var «helt frisk!» I
hvert fall frisk nok til å klare den lange
flyreisen fra Japan til Norge. Men enda
en uke gikk før flybilletten min var klar.
Mandag 7. oktober 1963 skulle jeg ta tog
fra Kobe til Tokyo og fly til Oslo. Det vil
si temmelig nøyaktig tre måneder etter
at jeg ble fløyet inn fra Stillehavet til Det
Internasjonale Sykehuset i Kobe.
Jeg var først til avskjed på Den norske
skolen og Sømannskirken i Kobe, hvor
jeg kunne ta en hjertelig avskjed med
de mange på kirken som hadde besøkt
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meg mens jeg lå dødssyk på sykehuset.
Jeg var utrolig glad da jeg satte meg på
flyet hjem...
Like etter at jeg var vel hjemme i
Kristiansund, skrev jeg et varmt, langt
takkebrev til Gotaas-Larsen, New York,
og takket varmt for alt det rederiet
hadde gjort for meg i Japan. «Jeg er dere
evig takknemlig!» skrev jeg bl.a. «Men,»
tilføyde jeg; «jeg ønsker ikke å komme
tilbake til Deres rederi som offiser.» Jeg
gav ingen begrunnelse til denne min
avgjørelse, men hovedgrunnen var at de
tre kameratene mine fikk sparken fra
S/T «Martita» og fikk skylden for at jeg
var blitt syk. Det gjorde meg rasende.
Det kunne jeg ikke glemme. Derfor; min
avskjed med rederiet GodaasLarsen i
New York.
Like før jul 1963 ropte alle norske
rederier på offiserer til sine mange skip.
Særlig styrmenn til norske tankskip var
ettertraktet. Jeg meldte meg ledig, og
fikk ny hyre samme dag. Ble påmønstret
som overstyrmann på en av de store
«grønne» tankbåtene til Sig. Bergesen
dy, Stavanger/Oslo. Jeg ble erklært frisk
nok til å reise ut igjen som overstyrmann,
ca. 1/2 år etter min kollaps i Stillehavet
uten for Japan.
Det er i dag omkring 45 år siden det
hendte, og i alle disse årene som er gått
siden da, har jeg ikke en eneste dag hatt
vondt i magen engang. Så det måtte være
litt av en ekspertoperasjon mageeksper
ten i Japan gjorde med magen min...
SKIPET NR. 3 - 2008
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Praksisen ved norske verft til å basere seg på skrog fra utenlandske leverandørar
vil nok skape problemer for dem som ønsker å holde orden på fartøysdetaljer i fremtiden.
Den tid da norske verft stod for hele prosessen fra stålarbeider til ferdig utrustning er ugjenkallelig forbi;
på mange måter har norske verft vært dyktige til å tilpasse seg nye tider.
Et skroget
problemer
er bygget
at informasjon
hvor
ofte er om
mangel
full, i enkelte tilfeller helt utelatt. I fremti
den kan det bli vanskelig å spore et skips
løpebane fra kontrahering til levering.
Riktignok har klasseselskapene stort sett
orden på denne type informasjon for skip
de har seiv hatt byggetilsyn med. På Det
Norske Veritas hjemmeside www.dnv.
no/maritim/registers kan en søke på skip
og derfrå gå inn på yard, hvor det ligger
detaljerte opplysningen Men det er ikke
alltid så lett å følge tråden, likevel.

I rask rekkefolge ble byggenummer
1409-10 og 12 kjølstrakt vinteren, våren
og sommeren 2001. Men bare 1409 ble
sjøsatt og slept hjem til Ørskov hvor den
ble utrustet som Regina C.
Det må også bemerkes at enda en
norsk tråler av Skipsteknisk konstruksjon
ble bygd parallelt, byggenummer 1411,
sjøsatt i november 2001 og levert til

Langsten Slipp & Båtbyggeri i Tomre
fjord, men denne var noe bredere (16.0
meter) og ikke noe direkte søsterskip.
Den ble levert som Atlantic Enterprise
til kanadisk regning i april 2002.
De to siste skrogene ble stående
igjen på beddingene i Braila.
Selskapet Scandinor kom i 2000
inn som majoritetseier i verftet med

Fire fra Braila
Det kan iblant dukke opp skrog med
en obskur fortid for utrustning i Norge.
To slike skipsprosjektet ble fullført i fjor,
offshore-skipene Geo Barents fra AS
Solstrand i Tomrefjord og Geograph
fra AS Fjellstrand i Hardanger. Det het
seg ved omtalen fra kontrahering at det
dreide seg om trålerskrog på 70 meter
bygd i Bulgaria for norsk regning.
Og virkeligheten er noenlunde slik:
Noryard AS i Tomrefjord var et av de
første firma som begynte å formidle
stålarbeid mellom verft i Bulgaria og
Norge. Det ble etablert i 1995 av Per
Einar Thomren, Sivert P Dyrkorn og Jan
Petter Frostad. I regi av Noryard ble det
i 1999 inngått kontrakter på bygging av
en serie på fire 70-meters fabrikktrålere
ved Santierul Naval Braila, på basis av
en konstruksjon fra AS Skipsteknisk i
Ålesund.
Byggenummer 1405 ble kjølstrakt 20
juli 2000 og sjøsatt 9 mars året etter. Det
var da solgt til Ørskov Christensens Sta
alskibsværft (byggenummer 199) i Fre
derikshavn og utrustet som Qaqqatsiq
for grønlandsk regning - en stor og
modem fabrikktråler på 2772 bt.
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Seismikkskipet Geco Angler var egentlig bestilt som ferskfisktråler for RGI.
Foto Per Alsaker i Stavanger 28 april 2002.

Tråleren Regina C levert fra Ørskovs i 2001, foto Roger Flaugen

24 februar 2006 gikk skroget på sjøen
og ble gjort klart for slep til Norge. Det
var et omfattende arbeid som ble utført
som Solstrands byggenummer 80 som
ble levert 22 juni 2007 med navnet Geo
Barents.
For det siste av de fem skrog ble det
høsten 2006 inngått kontrakt med Geo
ASA, et bergensselskap som nylig var
blitt overtatt av DOF ASA i Austevoll.
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Fabrikkskipet Qaqqiatsiaq er søster av Regina C

Skrog nummer 1412 skulle også bli
offshore-fartøy innen en prosjektramme
på 250 millioner kroner. 21 desember
2006 ble skroget sjøsatt og kom på
nyåret til AS Fjellstrand ved Flaranger
fjorden for utrustning som nummer 1678.
For et spesialisert aluminiumsverft som
Fjellstrand ble dette det første stålskip,
levert som Geograph i oktober 2007.

Fire Røkke-trålere og en til
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Geo Barents ble levert tra Solstrand 12007 etter fem år på beddingen i Braita.
Foto Harald M Valderhaug
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Fabrikkskipet Ramoen, foto Harald M Valderhaug

sine 3100 ansatte for rundt 70 millioner
kroner. Denne aksjeposten på 69.52
prosent ble i januar 2003 solgt til verftsgruppen Brevik Construction AS.
De to trålerskrogene ble stående
lenge på beddingen i Braila. Først etter
fem års stillstand ble det i desember
2005 sydd sammen en forretning mel-

lom Uksnøy &Co i Brattvåg og Solstrand
AS i Tomrefjord på basis av byggenum
mer 1410. Skroget skulle forlenges 5
meter og rustes ut som seismikk-fartøy
med seks streamere. Uksnøy hadde på
sin side inngått et lengre certeparti med
Fugro-Geoteam.
I Braila kom arbeidet i gang igjen, og

Komplikasjonene med de fire Braila
skrogene er likevel for lite å regne mot
fire trålere bestilt av Kjell Inge Røkkes
RGI Ltd - Resource Group International
Ltd - fra Brattvåg Skipsverft i oktober
1995. RGI hadde på denne tid planer
om ikke mindre enn 16 nye trålere, hvor
av de fire første ble bestilt fra gruppens
eget verft i Brattvåg. Brattvåg-verftet
med søsterbedriften på Søviknes var da
nylig overtatt av RGI som allerede eide
verftene Langsten og Aukra - kimen til
det som skulle bli Aker Yards.
Av de fire trålerne var to ferskfisktrå
lere på 53.2 meter (byggenummer 53
og 57) og to fabrikkskip på 64.2 meter
(byggenummer 64 og 65). Levering
skulle skje i 1997/98, og skrogene ble
subkontrahert til verft i Romania og
Bulgaria. De to første var av samme
type som Nikoline C som ble levert fra
Søviknes Verft (-117) i mars 1996 til
danske interesser.
Men før byggingen kom i gang ble de
to minste høsten 1996 lagt om til fabrikk
skip på 66 meter. I samme omgang ble
byggenumrene for 53 og 57 endret til 62
og 69. Samtidig ble også nummer 64 og
65 modifisert av Skipsteknisk, slik at de
alle skulle bli fabrikkskip på 66 meters
lengde og 14 meters bredde.
Like før jul i 1996 ble nummer 64 og
69 kjølstrukket; 64 i Tulcea i Romania og
69 trolig i Braila, for her opererer DNV
- nok feilaktig - med Brattvåg som skrog
verft. Nummer 69 var første i rekken,
ble sjøsatt 29 mars 1997 og levert 14
november samme år til RGI som Pacific
Pride. Den var en moderne fabrikktråler
som straks ble satt i fiske.
SKIPET NR. 3 - 2008
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Volstad ble levert fra Brattvåg som Aorere i 1998, foto Harald M Valderhaug
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Aker Amadeus ble forlenget 8 meter og levert fra Aker Yards Rauma i 1999

På denne tid hadde RGI åpenbart
revurdert byggeprogrammet.
Nummer 62 var allerede før kjølstrekning i Braila i mars 1997 solgt til Eldborg
Havfiske AS og overført til datterselskapet Frendtrawl Ltd. Ved levering i
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ning. Aker Amadeus kunnde deretter
presentere seg som et av Norges mest
avanserte seismikkskip ved levering i
juni 1999.
Brattvågs byggeliste har enda to fa
brikktrålere av samme type, bygger 80
og 83, kontrakter inngått i 1997 av RGI
og Eldborg Havfiske, men som aldri er
blitt levert. Dreier det seg bare om nye
byggenummer for 62 og 65, eller er
det kontrakter som har kommet ut i helt
andre former?
De to fabrikkskipene kom begge
senere i fiske under norsk flagg; Pacific
Pride ble i 2003 solgt til Vartdal-gruppen
på Vartdal og skiftet navn til Ramoen,
mens Aorere gikk til Volstad AS, Åle
sund i 2005 som Volstad.

Det er lite som viser at CGG Amadeus egentlig var en søster av Ramoen.
Foto J & J Dodds
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Tulcea i mai 1997 og ble liggende, mens
den neste lå i løse deler i skroghallen.
Båten ble sirkulert for salg.
Båten som lå ved utrustningskaien i
Tulcea ble utpå høsten solgt til Remøy
Offshore, visstnok først med tanke på
utrustning som fabrikktråler. Parallelt ble
den budt ut for seismikk-prosjekter, som
resulkterte i et certeparti med Geco. Mot
slutten av året ble skroget slept hjem til
Flekkefjord Slipp for utrustning. Skroget
ble bygget ut over vannlinjen etter etter
Skipsteknisks reviderte tegninger, og
med navnet Geco Angler lå den klar 1
juni 1998.
Det siste skroget skulle også bli
seismikkskip. Det nyetablerte Aker Geo
i Oslo fikk overlatt skipet som ble gjen
stand for emfattende omprosjektering.
Skroget ble forlenget 8 meter, bygget
ut i bredde og høyde. Dette arbeidet
ble gjort på beddingen i Tulcea, hvor
skipet ble kjølstrakt 8 januar 1998, men
først sjøsatt 14 måneder senere. Etter
sjøsetning i mars 1999 ble skroget slept
til Aker Yards Rauma i Finland for utrust

februar 1998 bar den navnet Aorere
og ble sendt på fiske ved New Zealand
under Bahamas-flagg. Byggesummen
ble oppgitt til 140 millioner kroner.
De to neste fabrikktrålerne ble nåsatt
på vent. Nummer 64 var gått på vannet i

Aker Geo ble i 2001 solgt til franske
CGG, og Aker Amadeus skiftet da navn
til CGG Amadeus. Også Geco Angler
har endret navn, først til Geo Angler, og i
2007 til Stad Angler etter salg til Bergen
Oilfield Services og management hos
Stad Offshore management i Måløy.
Ingen skal si at moderne skipsfarts
historie ikke er uten komplikasjoner og
mysterier.
Kilder er de vanlige som Illustrert
Norsk Skipsliste, Lloyd’s Shipfinder,
byggelisten for Aker Brattvåg, omtale
av kontrakter i dagspressen, mm. For
informasjoner om byggenummer og
datoer for kjølstrekning av sjøsetting
henvises til Det Norske Veritas online
skipsregister.
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De gamle fortøyningsfestene i Ny-Hellesund
og fortøyningsmetodenes historie
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Regionalavdelingen, Serviceboks 517,4605 Kristiansand

\lsrl* -i

SKIPET NR. 3 - 2008

7 pr 7 skip 7 hav
Erindringer fra en storhetstid.
De begivenhetsrike 50- og 60-årene
242 sider, stivbind, illustrert.
ISBN 978-82-88179-025-4. Pris NOK 298
Fritt Forlag, Rosenkrantzgaten 10, 0159 Oslo

Blant mine sommerminner fra barndommen er fortøynings
boltene og deres svarte og hvite ringer malt på svabergene i
Bukken, mellom Bergenshalvøen og søndre del av Sotra. De
fortalte om tidligere tiders hjelpemidler til sikker fortøyning
og trygg havn.
Slike fortøyningsbolter finner vi langs store deler av kysten
hvor det var mye ferdsel, både langs Sørlandet og vestpå, f eks
i sildefiskedistriktene. De var en del av den offentlige infra
struktur med røtter i senmiddelalderen og med aktualitet til
godt inn i mellomkrigstiden.
Jan G langfeldt, som tidligere har skrevet utførlig om NyFlellesunds historie, har i denne boken tatt for seg fortøynings
festene i dette området. Det er gjort ved en grundig dokumen
tasjon av samtlige fortøyningsringer, bolter, varpestolper og
naturlige fester i øyene.
Men han har gått mye lenger, han har sett på de første
lovsbestemmelser om fortøyning i Norge, de eldste ankere, de
naturlig fortøyningsfester og de første kjente fortøyningsfester
av jern, omtalt i 1555.
På 1700-tallet, like etter Store nordiske krig, ble det tatt grep
fra Kongen i København for å sikre farleder og navigasjonssik
kerhet, som ordning av losvesenet og fordning av fortøynings
ringer, «Ringevæsenet». Begge deler var brukerfinansiert. For
å få fart på fortøyningsringer fikk grunneiere privilegium for
å sette opp ringer mot å kunne ta betaling av alle som brukte
dem.
Langfeldt gir en inngående beskrivelse av denne del av kyst
forvaltningen inntil fortøyningsfestene fra 50-tallet ikke lenger
ble vedlikeholdt men gled over til å bh fortidsminner.
Dag Bakka jr
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Rundt en fjerdedel av alle norske unggutter på 15-19 år gikk
rundt 1960 til sjøs for å «se verden», komme hjemmefra, tjene
penger og finne ut hvor veien skulle føre videre. For de fleste av
dem ble det et kortere eller lengre gjestespill før de gikk i land,
skaffet seg annen jobb og utdanning og forble landkrabber.
Ottar A Eilertsen er en av dem. Tromsøgutten gikk en dag i
august 1955 ombord i Wilhelmsens Cl-B-skip Tortugas på Filip
stad i Oslo og seilte deretter i syv år på syv forskjellige skip.
Boken handler om disse syv årene. Den er en beretning
om hans tid til sjøs, en faktuell observasjon av skipsmiljø,
fartsområde og hverdagen i handelsflåten. Det er avstikkere
innom lokale forhold, personer han møtte, som oppfanget av
en forfatter med vide kunnskaper og referanser.
Forfatteren en innom alt det som sjøfolk på en tid støtte på;
kameratskap ombord, uteseilere, opplevelser i havn - stort sett
pyntelige, kirke og velferd. Han knytter det også sammen med
hendelser utenfor skipet, stortingsvalg hjemme i Norge, de før
ste romferder, osv, som alle av samme generasjon vil huske.
I forhold til andre sjømannsminner fra denne tid som er
utgitt, er det vel ikke noe nytt i Eilertsens historie. Den gir en
troverdig balansert fremstilling fra handelsflåtens hverdag,
fra ulike skip og skipsmiljøer. Troverdig. Mange vil kjenne seg
igjen på disse sidene. Og han skriver godt.
Dag Bakka jr
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Vi har nåfått orden på lageret av gamle
numre av SKIPET og kommer til
å avertere dem i tur og orden:
Vi begynner med årgangene
2003, 2004, 2005 og 2006.

Shop
Årgang
2003

Nr
1

Artikkel

Heftene koster kr 90,— pr. stk + porto
kr 30,- (for inntilfire blader).
Årgang

August Kjerland & Co, Bergen
«Erstatningsruten» Narvik - Lødingen - Svolvær
er blitt historie

Nr

Artikkel

3

Westfal-Larsen &Co AS Del II1920 -1939
Historien om bark «Oaklands» - den siste frakteseiler
på Grimstad havn
«Toga» ex «Svalbard» - En Fugl Fønix
Mine skip: «Solfonn», «Kingsville», «Bakke Cooler»
og «Bambi»
Den lange veien hjem. «Svanøy» tilbake til Haugesund

M/T «Kollskeggs» reise fra Southamton til Trinidad
juli 1940
M/K «Gunnerus» - fra forskning til fraktfart
2

Verneverdige fraktebåter
Torkildsens Rederi, Trondheim
Malmskipning fra Narvik i 100 år
Norske skipsforlis i 1935
D/S «Kong Haralds» grunnstøting i Hegøyosen
i oktober 1950
Mer om MRS 25 og MRS 26
Norske ringnotsnurpere til Chile

3

4

2004

4

Mitt skip: «Falkanger»
«Mongabarra» - «Vesterøy» - «Argo» - en sliter
på mange hav
Orkan i Karibia - et 40-årsminne
2006

1

Mitt skip: Wilhelmsens «Troja»
Fartøyvern: Kehdinger Kystenschiffarts - Museum
2

Rederiet A. Salvesen
Mitt skip: M/S «Solkyst»
Jungmann på m/aux jakt «Ingrid» av Mariehamn i 1944.
Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen
Norske skipsforlis i 1936
«Hindholmen» attende

Et dansk shipping-eventyr
Mitt skip; T/T «Østhav»
3

1

Rederiet Rønneberg & Galtung,
Brødrene Rønneberg, Moss
«Betzy» - historien om en av Koperviks mange
fraktebåter
Mitt skip: «Bjørgsund»
Havari med barkentine «Fantome»

«Fredrikshald I» tilbake
Kulturminner i Antarktis
Jens Folkmans Rederi, Skien - Chr. Østberg, Oslo
Om 6-mastet skonnert «Tango» av New York
og hennes krigsseilaser
Fartøyvern: «Greven» hjem til Tyrifjorden

Modellbygging - kjøleskipet «Vibran»
2005

Westfal-Larsen &Co AS Del V1982 -dd
Fra fiske til offshore. De første oljeletingsfartøyer
Mercandia Rederiene. Per Henriksen.

Nummer 1 -2 - 3 er utsolgt
4

Westfal-Larsen &Co AS Del IV1960-1980
Dampskipet «Kong Oscar II» endeligt
Om tankfart, tropiske orkaner, snøstorm og annet
- med MT «Havprins» i amerikanske farvann
1960-61

A. Hauges Rederi, Arendal
Søsterskipene «Karmøy» og «Kvitsøy»
Innlandsdamperen «Kolbein». Røsvatnets hvite svane
Maritime kulturminner i sør
Rafen & Loennechen, Tønsberg
«Nortun» - snart klar for sin fjerde epoke
M/S «Norvard» Et trampskips noe underlige historie
Offshore: De første skip på oljeleting

Westfal-Larsen &Co AS Del III1939 -1962

4

Rotterdam - refleksjoner ved et gjensyn
Rederiet Botvid Ohlsson, Oslo
Norske skipsforlis i 1938
Drifteren «Sjødraat»
Krigsbygde fartøyer
Offshore-historien: De første standby-skip i Nordsjøen

Norske skipsforlis i 1937
Fartøyvern. Fraktebåten «Ekar» tilbake til Haugesund
2

H. Westfal-Larsen. Westfal-Larsen &Co AS
Dell
En påmønstring i handelsflåten
Mitt skip: Messegutt på «Rask» av Haugesund
Enda en KFK «Cappy» av Sandnessjøen
Krigshistorien om ds «Nyco»
Mitt skip. «Jøns Viking»
«Disa» av Porsgrunn
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Fra Arne Wahls fotoalbum:

Fra Hammerfest
til Santos
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Trålere og ringnotbåter ved Finduskaia i Hammerfest, 1965
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Damptråler Kelt (bygd 1944) av Bergen engang på 50-tallet

Arne var på gasstanker Mundogas West, et turbindrevet C1B
skip fra 1944, senere bygd om til gasstanker; Øivind Lorentzens
rederi, Oslo

Mundogas West i Santos
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Jon Presthus (1941) ved kai I Santos
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Linjeskip på rad og rekke i Santos, fremst en Johnsonbåt

Den største og den minste havnebyen

Ytterpunktene
for en sjømann på 1950,60 og 70-tallet
FraNew
mittYork,
«billedarkiv»
harRussenes,
jeg valgt
USA - og
Finnmark.
Postkort av «New York Skyline» er fra
1950årene. Bildet av Manhattan er tatt

_

rik

.i

II

5

fra Long Islandsiden og viser noe av
trafikken på East River. Bl.a. en gam
mel T2tanker med 2 taugbårer langs
siden og et skandinavisk stykkgodsskip
langs kai på Long Islandsiden. Oppe til
venstre skimter vi Hudson River og New
Jersysiden.

•

f

Hva som er «den minste havna» trenger man vel ikke å pre
sisere. Bildet viser trafikkknutepunktet Russenes i Porsanger
sommeren 1965. Her slutta vegen for de som skulle til Hon
ningsvåg og Nordkapp, - med bil. Herfrå måtte man ta båt.
Bildet viser M/S «Ingøy» som her ligger ved kai og gikk hver
dag i sommermånedene mellom Russenes og Honningsvåg.
Biler måtte vinsjes ombord og settes på dekk. Vi kunne ta 9
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biler på fordekket, (3 på romluka) Men bilene var ikke så store
og tunge som i dag. (Det holdt med «å doble mantelen».) Det
var mye Folkevogn, Citroen CV, Renault 4 og Saab 96. Mange
turister valgte «Ingøy» og ikke den regulære ferga «Tanahorn»,
nettopp på grunn av dette med «vinsjing.» De opptattet det
som «eksotisk».
Johannes Hansen, Marislett, 9100 Kvaløysletta
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Den nye generasjon Bastøferger, Bastø II fra 1997, fotografert i Moss 26 juni 2004 av Jan Blund Mathisen

Bastø-Fosen AS
Av Jan Elund Mathisen
Høsten 1995 var det en voldsom sluttspurt mellom Bastø-Fosen AS og Gokstad AS om konsesjonen på Moss-Horten
sambandetfra 1. januar 1996. Det utviklet seg til et verbalt bikkjeslagsmål, idet Gokstad hadde trafikkert Oslofjor
den i en årrekke, senest medfergene Østfold og Vestfold til trafikkantenes tilfredshet. «Alle» var skeptiske til np
kommeren Bastø-Fosen som ønsket å overta. Samferdselsdepartementet gav imidlertid konsesjonen til Bastø-Fosen,
et datterselskap av Fosen Trafikklag AS i Trondheim.

Den
desember
1995 kom
ferjene23.
Einar
Tambarskjelve
og Holger
Stjern til Drammen Skipsreparasjon for
oppgradering for det tiltenkte formål. De
skulle seile inntil de to nye fergene fra
Fosen Mek Verksteder ble levert i 1997.
Fra årsskiftet og fram til 12. januar
fortsatte Gokstads ferjer Østfold og Vestfold, mens Bastø-Fosen gjorde sine forberedelser. Forholdet mellom selskapene
var langt fra hjertevarmt; heller iskaldt.
Ved midnatt 12. januar gikk Østfold fra
sin siste tur til Sandefjord for opplag.
Vestfold gikk til Sandefjord ved 6tiden
den 13. januar 1996.
12. januar ved 1930-tiden kom Melderskin fra HSD i Bergen for å vikariere
mens Holger Stjern og Einar Tambarskjelve ble gjort klare i Drammen. Noe senere
54
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samme
kom også Trondheim, som
var
tatt kveld
ut av FlakkRørviksambandet.
Allerede lO.januar 1996 kunngjorde
«Sarpsborg Arbeiderblad»: Raser mot
fergestopp, hvor lastebilorganisasjonene
uttrykte sin vrede over at det skulle gå
tre dager uten befordring av lastebilder
eller andre biler over fjorden. Samtidig
var en i sterk tvil som kapasiteten på de
nye fergene.
15.januar fortsatte «Sarpsborg Arbeiderblad»: Problemene opp på bordet.
Lastebilorganisasjonene inviterte til
stormønstring for åfå alle problemene
klarlagt.
«Moss Avis» skrev samme dag om
Siste tur overfjorden. Matros Lars Nohre
fra Moss førte Vestfold på siste tur; pussig
nok var han også den første bak spakene

på fergesboikott,
første tur.
vurderte
menLastebilnæringen
kom til at det var
lite å tjene på det.
Den 5. februar 1996 var så Holger
Stjern klar til innsats, men fikk raskt
klengenavnet «Erling Skakke» fordi et
forholdsvis tungt hengedekk forårsaket
en mindre slagside. Stadig skrev avisene
om køproblemer, og NRK Østfold meldte
daglig om så og så mange vogntog som
stod igjen, alt etter når lokalsendingene
gikk.
Motortrøbbel var en gjenganger for
Einar Tambarskjelve som kom i drift 15.
mars 1996. Selskapet jobbet febrilsk med
åfå en tredje ferje i drift etter at HSD
tilbakekalte Melderskin pga skade på
propellen etter møte med is, og i slutten
av mars måtte også Trondheim tilbake

til påsketrafikken over Trondheims
fjorden.
Derved kom den syvende ferjen i
trafikk, og nå var det Røsund av Narvik
som ble tatt sørover etter verkstedsopp
hold i Svolvær. Den ble satt i trafikk 27.
mars 1996.
For forfatteren var det et artig gjensyn
å se Røsund i Moss-Ffortensambandet.
Ferjen var noe trang, men gjorde en fin
innsats seiv om den var liten i forhold til
Holger Stjern og Einar Tambarskjelve som
hadde omtrent dobbel kapasitet.
3. april 1996 skrev «Moss Avis»: Lover
ferger i tide. Et rykte i Adresseavisen sier
at banker er skeptiske til å gi lån til de
to nye ferjene som er under bygging på
Rissa til en stykkpris på drøyt 140 mil
lioner kroner, men dette ble blankt avvist
av ledelsen i Bastø-Fosen.
I løpet av helga 24.-26. april 1996 ble
ferjekaia bygd om for å lette ombordkjøringen. Lørdag 25. april gikk Røsund
kun med passasjerer, mens de to andre
på opplagt i Horten. Den dagen regnet
det kraftig, og forfatteren var med på
avgangen 1130. Ferjen låstet passasjerer
ved Kanalkaia i Moss. Jeg satt nede i
salongen med lefse og kaffe og nøt den
kjente motorduren som jeg husket godt
fra overfarten Bognes-Skasberget i Nordland og studerte reklameplakatene for
min barndomsby Narvik. Derfor var det
rart å komme på dekk og se Moss eller
Horten. Dette er nok den fineste turen
jeg har hatt over fjorden før nyferjene
kom i drift.
Avisskriveriene fortsatte. 12. juni
1996 skrev «Moss Avis»: En Fosenferge
til hesvcer, og lot passasjerenes kritikk
hagle, mens vakthavende kaptein nektet
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Einar Tambarskjelve var velkjent på kpsten da den ble tatt i bruk som nødløsningpå MossHorten vinteren 1996. Foto Jan Elund Mathisen juli 1996.

å snakke med avisen. Det var kritikk mot
nær sagt hver filleting.
22. juni i «Sarpsborg Arbeiderblad»:
Sender regning. En av Sarpsborgs laste
bileiere vurderte alvorlig å sende regning
på 100.000 kroner for tapte inntekter og
ventetid på ca 20 timer for sine biler,
Den 25. juni ble Røsund sendt til
Trondheimsfjorden for åta over for
Fosen, og fra 27. juni var den åttende
ferjen klar til innsats. Dette hjalp på
kapasiteten som med M/F Fosen økte fra
67 til 140 pbe.
Mandag 29. juli tok en i bruk ombordstigningsterminalen for passasjerer, og
derved fikk bilførerne en mye tryggere
ombord og ilandskjøring i Moss. I Horten jobbet en videre med en tilsvarende
løsning.
I august 1996 begynte Bastø-Fosen å
få noenlunde skikk på driftssikkerheten

"
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Røsund ble leiet fra OVDSfor å hjelpe til i Oslofjorden våren 1996. Foto: Jan Elund Mathisen

til Einar Tambarskjelve og Holger Stjern
som var gamle og upraktiske, mens Fosen
gjorde en effektiv jobb. Første halvår 1996
hadde selskapet et tap på 12.6 millioner
kroner.
Men det skulle komme mer negativt.
Natt til 4. oktober kom Einar Tambarskjel
ve inn på siste tur til Moss og ble tatt av
voldsom vind og vanskelige strømforhold
og kjørte inn i Værlebrygga og fikk en
flenge på ca 200x10 cm på babord side.
Einar Tambarskjelver var bare så vidt
satt i trafikk etter reparasjonen i Dram
men da den 11. oktober klokken 2335
smalt i kaia på samme måte som sist,
men nå med minimale skader.
Dette førte til at Øystein Hedstrøm
fra FrP den 16. oktober i Stortingets spør
retime stilte spørsmål til samferdselsmi
nister Kjell Opseth (AP) om sikkerheten
ble godt nok ivaretatt av Bastø-Fosen.
Det ble som vanlig et politisk intetsi
gende svar.
I november 1996 måtte Holger Stern ut
av trafikk pga feil på propellakslingen og
var ute av drift til midten av måneden.
8. november fikk så Einar Tambarskjelve
problemer med gearoverføringen, og
mellom 0600 og 1000 måtte Fosen klare
trafikken alene med kjempekøer på beg
ge sider av fjorden. Imens hadde avisene
intervjuer med rasende vogntogsjåfører.
Flere av politikerne i Østfold og Vestfold
jobbet febrilsk for å få i hvert fall Østfold
(ex Bastø II) tilbake i trafikk, men like et
ter gjorde Bastø-Fosen oppmerksom på
at de nye ferjebruene i Moss og Horten
ikke lenger passet, og at ferjen derfor
var uaktuell.
Vinteren 1997 gikk ferjetrafikken
noenlunde problemfritt.
SKIPET NR. 3 - 2008
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Bastø III med plass til 212 personbiler ble tatt i bruk våren 2005. Foto Jan Blund Mathisen 16 juni 2005.

Nye Bastø I ble døpt i Moss 17. mars
1997 av daværende ordfører Greta Kant
(H), og nøyaktig kl 1634 smalt champagneflasken på første forsøk. Nyferjen ble
satt i trafikk 19. mars klokken 0600, og
nå var avisene plutselig fulle av positive
reaksjoner fra publikum. Bastø Ilble døpt
i Horten 15.juni av kona til daglig leder
Olav Brein.
Nyferjene gikk perfekt og feilfritt
til lørdag 7. desember 1997, da Bastø I
på avgang klokken 0900 fra Moss fikk
motortrøbbel pga svikt i en brennstoffventil.
Einar Tambarskjelve og Holger Stjern
var sendt til Drammen i opplag i påvente
av salg. I november 1997 kom meldingen
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om at Einar Tambarskjelve var solgt til
Venezuela og rederiet Consolidada de
Ferrys. To måneder senere fikk også
Gokstad solgt Østfold til Stawest AS, et
datterselskap av Rogaland Trafikksel
skap.
Den 2. november 1998 kom Fosen
‘tilbake til Moss for å vikariere for Bastø I
og II som skulle på verksted i Drammen.
På den tiden trodde ferjeinteresserte at
Fosen kom til å bli fast vikar når en av
ferjene skulle på verksted.
I annet halvår av 1999 fikk Bastø
Fosen solgt Holger Stjern til Meridiano i
Italia. Samme rederi kjøpte også Østfold
og Vestfold som dermed går i Middelhavet
mellom Messina, Reggio og Calabria.

Fra og med 3. oktober 1999 kom Fo
sen og Honningsvåg til å vikariere mens
Bastø I og II var på Rubbestadneset for
ombygging av eksosanlegget for rensing
av utslipp.
Etter hvert skjønte en i Bastø-Fosen
at en burde bgynne å vurdere en tredje
ferje for å trafikkere Moss-Horten man
dagfredag og delvis søndag ettermiddag.
I tillegg nærmet det seg förnyelse av
konsesjonen.
1. mai 2001 kom M/F Sogn fra Fjordl
FSF som leieferje til høsten 2001. Denne
leieavtalen ble stadig forlenget.
Da Bastø-Fosen fikk forlenget konse
sjonen til 2016 bestilte de en ny storferje
som fikk navnet Bastø III og kom til Hor
ten første gang 26. februar 2005. Den
ble døpt av Hilde Forbergskog, gift med
Brynjulf Forbergskog som er styreleder
i Bastø-Fosen. Han er nå adm direktør i
Torghatten Trafikkselskap som er mo
derselskap til Fosenselskapene.
Da Bastø III skulle til garantiettersyn
på Remontowa i Polen senhøsten 2005,
ble Sogn på ny innleid.
1. juledag 2006 var det flere av tun
nelene i Vestfold som raste sammen,
og dette fikk følger for Bastø-Fosen.
Trafikken øket med 18 prosent. Da Bastø
I og II skulle på verksted leide selskapet
inn M/F Boknafjord som 14. april 2007
kom til ferjekaia i Horten. 19.april kom
også Masjjord fra Stavanger, og finurlig
nok var rederimerket til Boknafjorden
Ferjeselskap BF, så enkelte trafikkanter
lurte på om Bastø-Fosen hadde byttet
rederimerke.
Så snart Bastø I og II var på plass ble
Masjjord sent tilbake til Stavanger. Da

maritimhistorisk
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Sjøfartsmuseum
Fast møtetid: kl 14:013 - 15:30, Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesvelen 37
13. oktober 2008: Elisabeth Lønnå:

17. november 2008: Knut M. Nygaard:

Kvinner i dampskipstrafikk
og på seilskuter rundt 1900

Tre land, tre rederier, en linje.
Skandinavisk linjefart mellom
Europa og Syd-Afrika 1900 -1940

Elisabeth Lønnå er dr.philos. i historie, lektor, frilansforsker og forfatter, og arbeider for tiden med et
prosjekt som er initiert og blir finansiert av Oslo Sjømannsforening: Maritime kvinner. I arbeidet har hun
med seg en bokkomité som består av to medlemmer
fra Oslo Sjømannsforening, Siri Gerrard (UiTø), Hilde
Sandvik (UiO) og Guri Hjeltnes (Bl).

Knut M. Nygaard er stipendiat ved Universitetet i Bergen og arbeider med en doktorgradsavhandling om
skandinavisk linjefart på det sørlige Afrika. Arbeidet er
del av forskningsprosjektet: In the wake ofcolonialism,
Norwegian commercial interests in colonial Africa and
Oceania, om norsk næringsvirksomhet i disse områdene i perioden ca. 1880 - 1950.

27. oktober 2008: Eivind Me rok:
Norsk skipsfart på Liverpool i ekspansjonsårene:
Nisjespesialisering og anglo-norske nettverk
Eivind Merok er med i prosjektet Norsk skipsfarts
historie, ledet av professor Even Lange, Universitetet i Oslo. Arbeidet tar sikte på å forstå den norske
skipsfartsekspansjonen etter 1850, og knytte denne
ekspansjonen til norske aktørers relasjoner til sentrene for internasjonal handel. Det er et samarbeid
med Espen Ekberg, som også vil være til stede for
å svare på spørsmål.

8. desember 2008: Frode Kvalø:
Fra UNESCOs konvensjon om kulturminner
under vann til Odyssevs.
Om havets ontologi og betydningen for arkeologi
Frode Kvalø er leder for Arkeologisk avdeling, Norsk
Sjøfartsmuseum. Foredraget er løselig relatert til Ph.d.prosjektet: SeasofSignificance. Towards an aquacentric notion of the Scandinavian Bronze Age.

Spørsmål om seminarene kan rettes til undertegnede (se www.norsk-sjofartsmuseum.no).
Både forskere og studenter er velkomne til dette tverrfaglige forskerseminaret.

tunnelene i Vestfold ble åpnet 6. juli
2007 drog også Boknafjord tilbake til
Stavanger. Høsten 2007 kom den tilbake
og skal være reserveferje over vinteren
2008, med stasjon i Horten.

Kilder:
Avisutklipp fra Sarpsborg Arbeiderblad
Moss Avis
Moss Dagblad
Tønsberg Blad
Gjengangeren, Horten
Enkelte nummer av «Skipet», samt egne ob
servasjoner og notater. Takk til Olav Moen,
Hundvåg for tekniske detaljer

,-
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Det siste året har Boknafjord (140 pbe) gått som suppleringsferje på Moss-Horten.
Foto: Jan Elund Mathisen i mai 2007.
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Havsleipner under ombygging hosten 1997 (over)

I opprinnelig stand: Under dokking i Beck
holmsdockan i januar 1997

Om Havsleipner
Tekst og foto:
Johnny Andersson - 2073 Bøn

Etter dokking Horten i juli 2005

€m i Havsleipner
efterspörd
SKIPET nr 2 som
kan jag
berätta
följande:
Havsleipner, ex Sleipner, byggd
1959 på Hammarbyverket i Stockholm
for Svenska Flottan som transportfartygs
och även för isbrytning i Stockholms
skärgård.
Hon köptes 1996 av Norway Yacht
Charter AS, Oslo (som även är ägare till
6 st seilskuter som går i charter i Oslo
fjorden under sommarmånederna).
Undertecknad som jobbar i NYC som
riggare var med och bogserade Sleipner
i sept 1997 hem til Oslo från Stockholm
via Kalmar. Bogseringen tog 3.5 dygn
med ett nattuppehåll i Kalmar på grund
av dåligt väder.
Vi byggde om henne til flytande värk
stad under höstvintervår 1997/98.
Det är nu en hall for snickeri, en svets
(sveis) del samt maskinvärkstad och en
riggarevärkstad. Vi er åtta mann som
jobbar fast året om i vedlikehold. Vi gör
alla jobb själv, bordbyte, byte av mastor
och rigg samt alla maskinarbeten.

I dokk Horten i juni 2005
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13 1: ivgo ds
Mør OKI malmskip
Jeg tok meg den frihet å sjekke dine
registreringer og kan opplyse følgende
som MarBase har registrert:
MT Europe bygget på Odense har
byggenummer 53.
MT Dovrefjell ankom Karachi 3.12.83
men opphugging startet først 8.3.1984.
Erik Bergman
D^0
Jeg har notert følgende videre historie
på malmskipet Cerro Bolivar:
1975 M Drilling Ship 9.877 brt.
4.507 nrt.
1985

1987

1991

1993

1916 og minner lite om dagens Hansteen.
Je§ vedlegger et bilde av båten da den
det Haarek. (Bildet må være tatt i mel
lomkrigstida.)
JeS er svært interessert i å komme i
kontakt med personer som kjenner til
båten' tidligere mannskap og reisende.
Dersom noen skulle ha bilder og do
kumenter og andre opplysninger om
Haarek, vil jeg sette stor pris på å bli
kontaktet.
Av spesiell interesse er bilder og opp
lysninger om skipet da det lå i Florø som
losjiskip delvis under navnet Ivar Elias
fra 1950 til 1961.

C6BC8 - Taimaron
Tropic Shipping Enterprises Ltd,
Nassau Bahamas
C6BC8 - Viking Driller KS Viking Drillships AS (Viking Offshore Drilling AS, Kristiansand),
Nassau Bahamas

Trond Carlsen
Ringveien 28, Alstahaug
ggQQ Sandnessjøen
pe] 91648773/75045165
epost: trond.carlsen@nfk.no

KS Viking Star (Odfjell Drilling
& Consulting Co. AS, Bergen),
Nassau Bahamas
Slettet av Lloyd s Register
Per Alsaker, Bergen

PaciflCO
Norsk skip Pacifico gikk i 1920årene i
fart på USA - hovedsakelig California
0g vestkysten av Mellom/SydAmerika,
men °gsa innom Hawaii. Muligens var
det en form for fruktfart?
Er det noen som har opplysninger
om skipsdata, eierskap eller eventuelt
annet?
Henrik A Eddie
henrik.eddie@kystverket.no

Mer om Haarek?
Undertegnede har av stiftelsen som
driver dampskipet Hansteen i Trondheim, fått i oppdrag å skrive ned skipets
historie den gang det gikk i fart for Det
Helgelandske Dampskibsselskap i årene
1900 til 1950.1 den perioden het skipet
Haarek.
Skipet hadde en større ombygging i

Det må være ds Pacifico, et japanskbygd
skip innkjøpt til Norge i 1921, men en litt
«hullete» historie.
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Bygget 1918 på Asashi Shipbuilding
Co Ltd, Osaka som Taigi Maru for Uchida
Kisen KK, Yokohama. En shelterdecker
med følgende mål: 3781 brt, 5530 tdw,
med triple expansion dampmaskin på
1400 ihk. Kjelene ses å være oljefyrt, hvil
ket var ganske avansert på denne tid.
Kjøpt til Norge i januar 1921 av
Arthur H Mathiesen m fl, Oslo og fikk
navnet Pacifico. I 1921 overtok Bjarne
Eriksen, Oslo, som reder, men i NVre
gistered 1925 står rederiet åpent, dvs at
Eriksen trolig var gått konkurs. I januar
1925 overtatt av Arth Smith, Oslo.
E B Aaby overtok i januar 1927 og lot
det fortsette under samme navn. Først i
1934 ble navnet endret til Spero. Høsten
1938 solgt til SkibsAS Mirva (Simonsen
& Astrup), Oslo for NOK 400.000, som
solgte skipet et år senere til SkibsAS
Avant (Eivind Kile), Kristiansand for det
dobbelte.
Seilte i Nortraships flåte gjennom
krigen og ble solgt i 1946 til China Tra
ding Corp (W C T Hwang), Shanghai som
gav det navn China Coaster. 11949/50 ble
det overtatt av den Nasjonalistkinesiske
regjering (på Taiwan) og ble hugget opp
to år senere.
Red

Raftsund
Maleriet, som er avbildet på side 43,
forestiller D/S Raftsund bygget ved
Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri
(112) 10/1913.
Hun var på 987 brt. 676 nrt. Verftet
bygget også maskinen, 3syl triple damp
maskin, 93 NHK. Dimensjoner 185,6 x
30,2 x 20,4fot
21/101916 ble Raftsund stanset med
varselskudd fra tysk ubåt UB 35 i posisjon
58.20N 02.42W, på reise NarvikMidd
lesbrough med jernmalm. Da været var
svært dårlig, fikk skipet tillåtelse til å gå
mot norskekysten. Litt senere traff man
3mastet skonnert Franke W Bendict,
som tok opp mannskapet fra Raftsund.
Skipet ble deretter senket med sprengladningen
Per Alsaker
Bergen
Haarekforfull maskin.
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Talavem
I Skipet 2/2008 står et spørsmål om Tala
vera på side 42.
Ifølge Flaggboken var hun eiet som
LKAD Tromsø (ukjent eier/Marinen el
ler Sjøheimevernet?? Og kommer med i
Flaggboken fra 1977.
11991 oppgies eier til Sjøheimverns
området 212's Støttegrupper, reg. i
Kristiansand. Slettes så av Flaggboken
i 1992, men dukker opp igjen i 3/2001 som
«Fritidsbåt» LKAD Talavem eiet av John
Audun Hauge, Bergen.
Solgt 5/2002 til Johan Hilmarsen,
Trondheim.
Dette er vel trolig samme båt, seiv om
hun har hatt navnet Tromsø noen år.
Skipsregisteret oppgir ukjent bygge
sted og byggeår. 31BRT. 10 NRT.
16,28x4,33 x 2,07m
Per Alsaker
Bergen
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Et interessant bilde fra Geir Svendsen viser bilfergen Veøy i krigsårene med tysk last.
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Betonglekter i
Tjørve havn

f

Denne, forholdsvis store betonglekteren,
fungerer nå som permanent kai i Tjørve
havn på Lista. Lekteren ble bygd rundt
1920 ved Sørlandske Staalbeton Skibs
byggeri (SSS), Helvik ved Farsund. SSS,
etablert 1917, produserte foruten fartøy
av betong, lysmaster, takstein m.v. Nevnt
levert fra bedriften er fire lektere og
ett skip, MS Prim på 600 dødvekttonn,
levert april 1920 til Bernhard Hanssen,
Flekkefjord. Med sine meget omtrentlige
45 meter, er denne lekteren av om lag
størrelse som Prim.
Bjørn Tandberg
4550 FARSUND
Dette bildet fra Kjell Birger Sønstabø
viser en aldrende skonnert ved kai, trolig

_—
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Betonglekter, bygd ca. 1920 ved SSS på Helvik ved Farsund. Observatøren, Bjørn Tandberg, har
her plassert seg helt forut, nær lekterens ene halegatt og solide støpejernspullert. Kamera, på
oppfordring, betjent av hjelpsam tpsk turist den 26. mai 2008.

J
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Det har også Henry Vang ex Columba,
ref foto i «Våre gamle skip» fra Hauge
sund side 173.
Side 10 i «gule» sider er Allianse Nor
folk og Høegh Paris begge omdøpt til Al
liance St Louis og samme signal WGAE.
Hva er ikke riktig? Er Alliance Norfolk
fortsatt Alliance Norfolk?

Fra PerAlsakers samling:
En liten rutebåt ved Flekkefjord - noen som kanfortelle mer om den?

Olav K.Westby
Finnsnes
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Fra Tom Bjørge Jensen har vi fått enda en
UFO - en stor motorkrpsser, kanskje fra
1920-tallet, liggende i en fjord.
Lpstbåt eller tollkrpsser?
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Krus og pins
Vi har for salg stilige pins
og flotte krus med NSS logo.
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Krus NOK 123per stk

Bestilles fra:
Henning Thorsen
Småvardane 33
4230 KOPERVIK
Tlf 52 83 13 65 -901 96 125
hetho@online.no
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Medlemsnytt

Nye medlemmer 10. juni -19. september 2008
2792 B
2793 B
2794 NM
2795 NM
2796 B
2797 0
2798 T
2799 0
2800 T
2801 T
2802 T
PHI 2803

Kjell Nilsen
Bjørn Eirik Larsen
Per Ove Løkvik
Tormod Edøy
Kjell Arvid Olsen
Dag Magne Haugen
Kjell Harry Høyem
Jan Erik Winjor
Ulf Magnus Krogstad
Jan Martin Øvrum
Helmer Adolf Dybfest
Jakob Walland

Davanger
Grytingsvegen 34
Ole Jullumsgate 2
Lars Guttormsens gate 51A
Asbjørnsens gate 14
Vebrekkvegen 4
Dalheimslyngen 17
Ullevålsveien 92 C
Breidablikveien 42
Sigurd Einbus vei 20
P.O.Box 074

2804
Emil Olaf Andersen
2805 B
Eirik Moss
2806
Geir Falch
2807
Svein Jarl Angell
2808 0
Rune Daapan
USA 2809 LeifBuvik

Kubbvegen 12
Hornelandsvegen 16
Skivikbakken 16
Demma 19
Luna Ring 16
4184 S. Alamandas Way

2810 S
2811
2812
2813 0
2814 H

Ragnar Ueland
Arnt Fredriksen
Jan Helge Hansen
Bjørn O. Holta
Svein Terje Vestbø

Storægrå 8
Klipperveien 79
Blakstadheia
Husebybakken 25
Østbøfeltet

Dødsfall:
1668 0
96 0

Steinar Martinsen
Ralph Wilson

Adresse-endringer:
1029 H
Tor Leif Aksdal
1634 H
Leonard Berthelsen
1364 H
Paul O. Furdal
2604 H
Jan Kåre Jørgensen
SE 1893
Karl Jack Harestad
2449 NV
2167 H
1327 B
1705 S
2292
1745 0
2049 H
2568
1263
1302 T
1235 B

Geir Olav Haugen
Geir Hustveit
AS Indre Nordhordland
Dampbåtlag
Trygve Johan Knutson
Jan Petter Larsen
Norvall Løvik
Knut Martin Næsse
Jan Erik Nottveit
Svein Skogmo
Roald Tangen
Tor Leiv Tørvik

5310 HAUGLANDSHELLA
5780 KINSARVIK
6510 KRISTIANSUND
6510 KRISTIANSUND
5053 BERGEN
3853 VRÅDAL
7059 JAKOBSLI
0451 OSLO
7021 TRONDHEIM
7036 TRONDHEIM
7165 OKSVOLL
2222 SUBIC FREEPORT,
PHILIPPINES
9118 BRENSHOLMEN
5412 STORD
8014 BODØ
8015 BODØ
3942 PORSGRUNN
Gold Canyon AZ 85219
USA
4365 NÆRBØ
4624 KRISTIANSAND
4820 FROLAND
0379 OSLO
5585 SANDEID

1663 ROLVSØY
1513 MOSS

Moksheimsjøen 7 H401
Svevegen 4
Skjoldavegen 74 A
ukjent adresse
Slussen 5

5542 KARMSUND
4260 TORVASTAD
5519 HAUGESUND
SE - 670 10 TÖCKFORS,
SVERIGE

ukjent adresse
Haugeplassen 4 A

5523 HAUGESUND

ukjent adresse
ukjent adresse
ukjent adresse
Johan Ohlsens gate 6 B
Tyrihansvei 4
Postboks 61
Ringveien 94 B
Kvamsjordet 30 D
Tangeråshagen 11 D

3290
5538
5729
8900
7715
5630

STAVERN
HAUGESUND
MODALEN
BRØNNØYSUND
STEINKJER
STRANDEBARM

Adxesseendxingex mm. sendes LeifK. Noxdeide (emaih leif.noxdeide@c2i.net)
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Spalteredaktør:

Lars Helge Isdahl

HURTIGRUTEN
Hurtigruten ASA har kommet i en
vanskelig økonomisk situasjon etter be
tydelige tap i første halvår. Et nytt styre
ble valgt i juni, og ledelsen har skissert
drastiske planer som å seige all ferge,
hurtigbåt og busstrafikk for å satse på
Hurtigruten og reiseliv.
Cruisevirksomheten i Antarktis vil
kommende sesong bli innskrenket til
«Fram». Dette har ført til beslutningen
om å legge opp «Nordnorge» og i stedet
sette inn «Nordstjernen» i Hurtigruten
til vinteren.
«Nordnorge» avslutter hurtigrutefar
ten 18.9 i Bergen. Så avgår skipet 19.9 på
et charteroppdrag til Orknøyene og vil
være tilbake i Bergen igjen 21.9. Planen
er opplag fra 22.9
«Nordstjernen» har vært på sommer
fart på Svalbard i år også. Hun overtar
ruta 18.09 fra Bergen etter «Nordnorge»
som taes ut av trafikk.

INTERNASJONAL
FERGEFART
Color Line
Color Line inngikk avtale 3.9.2008 om
salg av «Prinsesse Ragnhild» til det
amerikanske rederiet Celebration Cruise
Holdings. Skipet ligger i opplag i Sande
fjord og skal leveres innen l.oktober.
Nye KystLink
«Pride of Telemark» liggert fortsatt i
Frederikshavn etter reparasjon og er
sirkulert for salg.
«Fantaasia» er kjøpt og ble formelt
overtatt fra Tallink den 30. juni 2008. Ski
pet har skiftet navn til «Kongshavn».
DFDS
Englandsruten Bergen-Stavanger-New
castle ble innstilt 1. september og «Queen
of Scandinavia» trukket ut. Derved er 118
års rutefart over Nordsjøen avsluttet. Det
er ikke utenkelig at ruten kan komme i
gang på sesongbasis.
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Fjord Line
Fjord Line vil fra 26. oktober flytte sin
danske anløpshavn fra Hanstholm til
Hirtshals. Samtidig vil anløpet i Roga
land bli flyttet fra Egersund til Tananger.
Linjen seiler med «Bergensfjord» og
hurtigbåten «Fjord Cat».

Tide Sjø har tidlig i mai bestilt ny
120-bilers ferje hos Fiskerstrand for le
vering desember 2010. Ferja er basert på
samme konsept som nyferjene HareidSulesund.

INNENLANDS
RUTEFART

Tide Sjø
Møre og Romsdal:
Tide Sjø har «Frafjord» liggende i reserve
i Volda.

Bilferjen Drøbak-Hurum-Svelvik
«Aure» var innleid i om lag 3 måneder.
Hun har avsluttet dette oppdraget og er
tilbake i opplag/avløsning på Møre.
Anbudskonkurranse i Rogaland
Statens Vegvesen lyste ut 3 riksveisam
band på anbud i Rogaland i februar.
Dette er Stavanger - Tau (3 ferjer på
minimum 110 biler) og Lauvvik - Oanes
(110 bilers ferje)
Anbudsperiode 6 år fra 01.01.2010.
Mekjarvik - Kvitsøy er lyst i 6 år fra
01.04.2012 (åpning avTsambandet). Ferje
med plass til 40 biler er kravet.
Tide Sjø AS
(tidl Stavangerske og HSD)
«Tidecruise» ble levert fra Brødrene Aa
i slutten av juni og har i sommer gått på
Lysefjordruta. Den er bygd carbonfiber,
tar 147 passasjerer og har en servicefart
på ca. 30 knop.
Fra 30.april ble «Masfjord» satt inn
som helgeferge (fredag og søndag) på
Flakk - Rørvik.
Hurtigbåten «Tjelden» er solgt til
Hvalsafari AS på Andenes. Båten kom til
Andenes TZ.juli. Den har senere skiftet
navn til «Maan Dolphin».
Hurtigbåten «Fjordbris» er i septem
ber solgt til kjøpere i Karibien. Den ligger
i skrivende stund til kai hos Skjøndals
Slip & Mek. i Bergen
Tide Sjø har kjøpt hurtigbåten «Vin
dafjord» fra Torghatten Trafikklag. Hun
kom til Bergen 17. august fra Brønnøy
sund og gikk videre til Oma 25.august.
Båten skal gjennomgå samme ombyg

ging/oppgradering som «Tyrving» fikk.
Hun får navnet «Tidebris».

Statens Vegvesen har inngått avtale
med Tide Sjø om bruk av «Bjørnefjord»
når Alesundstunnelene rehabliteres.
Dette skal starte 8. september. Det bli
ferjedrift Flatholmen-Valderøy fra 18.00
- 06.30. «Bjørnefjord» ankom Flatholmen
i Ålesund l.september og startet ruten
mandag kveld S.september.
Mandag 7.april kl. 11.30 ble «Tide
fjord» satt i rute mellom Hareid-Sulesund.
«Tidesund» ble satt i rute i IS.juni.
28.august overtok Tide hurtigbåten
«Tideekspress» fra Oma Båtbyggeri.
Hun ble satt i fart mellom StavangerHaugesund og vil gå der en tid fremover.
Tide vil bruke henne i eget område her
sør frem mot årsskiftet da hun skal i rute
på Møre for å gå inn i Tides hurtigbåt
kontrakt sammen med tre andre båter.
FjordlFSF
Ferja «Sunnfjord» er til oppgradering
ved Solund Verft. «Aurland» går ruta
Krakhella-Rysjedalsvika-Rutledal.
Ferjene «Gudvangen» og «Skagastøl»
og «Fjærlandsfjord» har seilt sommerfart
Flåm - Gudvangen. «Vetlefjord» seiler i
sommerfart på Fjærland.
Rederiet 62 Grader Nord
Turistferja «Fjord Øye» ex. «Hertug Sku
le» er solgt til Torghatten Trafikkselskap.
Fått nytt navn «Heilhorn». Helgelandske
har leid henne i sommer for supplering
AustbøSøvik
Gripskyss AS
Hurtigbåten «Gripskyss» (ex Høydals
fjord») er solgt til Damen Shipyard i

Cruiseskipet «Fram»
Også denne sommeren har «Fram» seilt
cruise på Grønland. Den ankom Reykja
vik 21.mai. Derfrå startet sommerover
farten til Grønland, og cruise der inntil
september. Vel tilbake i Reykjavik rundt
20.sept. er skipet klar over overfart til
NordAmerika via Skottland, Irland til
New York og videre derfrå sørover til
Argentina og vinterfart i Antarktis.

fifc

Skipets reiserute er slik:
Dato
Havn
Havn
22. sep.
23. sept.
24. sept.
25. sept.
26. sept.
27. sept.
28. sept.
29. sept.
30. sept.
01.-05. okt.
06. okt.
07. okt.
08. okt.
09. okt.
10. okt.
11. okt.
12. okt.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

24. okt.
25. okt.
26. okt.
27. okt.
28. okt.
29. okt.
30. okt.
31. okt.
01. nov.
02. nov.
03. nov.
04. nov.
05. nov.
06. nov
07. nov.
08-09. nov.
10. nov.
11. nov.
12. nov.
13. nov.
14-15. nov.
16. nov.
17. nov.
18. nov
19. nov.
20. nov.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

nov.
nov.
nov.
nov
nov.
nov.
nov
nov

Dag
Fly Oslo-Reykjavik
1
Reykjavik
2
Heimaey, Island
3
I sjøen
4
Stornowaylsle of Lewis, Skotland
5
Oban, Skotland
6
Londonderry, Nordirland
7
Douglas, Isle of Man, UK
8
Cork, Ireland
9-13
I sjøen
14
St.Johns, New Foundland
15
StPierre, StPierre & Miquelon
16
Sydney, Nova Scotia
17
Halifax, Nova Scotia
18
Bar Harbor, Maine
19
Glouchester, Massachusetts
Oak Bluffs,
20
Marthas Vineyard, Ma.
21
Newport, Rhode Island
New York
22
23
I sjøen
24
Charleston, South Carolina
25
I sjøen
26
Port Canaveral, Florida
27
I sjøen
28
Key West, Florida
29
I sjøen
30
I sjøen
Santo Thomas de Castilla,
Guatemala
31
32
Roatan, Honduras
33
I sjøen
Puerto Limon (San Jose),
Costa Rica
34
35
San Blas Island, Panama
36
Christobal, Panama
Forlater Panama kanalen
37
38
Krysser ekvator
39
Manta, Ecuador
40
I sjøen
41
Salaverry (Trujillo) Peru
42
I sjøen
43
Callao (Lima), Peru
44
General San Martin, Peru
45
I sjøen
46
Arica, Chile
47^8
I sjøen
49
Coquimbi (La Serena), Chile
50
Valparaiso (Santiago), Chile
51
I sjøen
52
Puerto Montt, Chile
Fjord cruise Chilienske fjoråer 53-54
55
Puerto Natales, Chile
56
Puerto Natales, Chile
57
Puenta Arenas, Chile
Fjord cruise Cockburn
58
and Beagle
Seiler forbi Kapp Horn/
Drakestredet 59
60
I sjøen
Arctowski station
61
Half Moon
62
Cuverville
63
64
Neko Harbour
65
Whalers Bay Decepyion
66
I sjøen
67
Ushuaia, Argentina
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Prinsesse Ragnhild ved kai på Framnæs, klar for salg. Foto Sven Erik Lund

Nederland for videresalgt til et rederi i
Sierra Leone.
Båten skal til Nederland for div.

Søsterfergene «Hamarøy» og «Tys
fjord» seiler derfor LødingenBognes nå.

arbeid, bl.a. montering av aircondition
og arbeid med arrangement for bagasje
mm. Båten skal seile mellom flyplassen
og hovedstaden Freetown. Båten forlot
Kristiansund B.sept. med stopp i Bergen
og Farsund før hun var fremme i Ned
erland 5.9.

Malangenforbindelsen AS
Ferjefart i sommer mellom Brenshol
men - Botnhamn.. «Helgøy» gikk der
i sommer.

Fosen Trafikklag
Hurtigbåten «Fosningen» er solgt til
Sogneskyss v/Vindedal i Aurland og
BNR/Tønnessen. Båten kom til Aurland
i sommer og har gått i chartertrafikk
der. I september skal båten til Haus for
oppgradering. Båten har fått navnet
«Sogneprins».
30.april var «Masfjord» - innleid fra
Tide Sjø - på plass som ferje nr. 3 i
sambandet Flakk - Rørvik. Ferja skal
seile supplering fredag em/kveld og
søndag em/kveld. Blir også benyttet som
avløser for de to andre ferjene dersom
nødvendig.
Veolia Nord (Helgelandske)
Etter hvert som hurtigbåtene i Helge
landske er på verksted blir det ommalt
til FFRfarger.
Hurtigruten ASA
Tidlig i sommer var «Vardehorn» på plass
mellom Drag-Kjøpsvik og «Melshorn» på
strekket BognesSkarberget.

Bjørklids Ferjerederi
I sommer har Bjørklids leid «Herlaug»
til sommerfart på Lyngen.
Veolia Transport Nord AS (FFR)
FFR har bestilt ny hurtigbåt hos Oma
Båtbyggeri. Levering er satt til juni 2009.
Nybåten blir 24 meter og skal ha plass til
126 passasjeren Båten er tiltenkt Snøhvi
tekspressen AltaHammerfest.

GODSRUTEFART
Eidshaug rederi
Nye «Svealand» ble døpt 7.juni ved Moen
Slip på Kolvereid. Etter dåpen var båten
en tur i den nye tørrdokken på Ottersøya
som Moen Slip har fått laget til. Kort
tid etter dette var skipet i fart mellom
Tromsø og Sandnesområdet.
Rutebåtredaksjonen takker vår kor
respondenter på kysten for verdifulle bi
drag til denne utgaven av Røkesalongen.
Vi oppfordrer flere til å sende oss bilder
av rutegående skip,hurtigbåter og ferjer,
nye som eldre.
Redaksjonen avsluttet 07.09.08
1005B EF
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Gamle Forsand og nye Strand ved ferjekaien
på Forsand, fotografert av Kåre Haga i juni.
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Gammel kjenning i Strömstad, Kostersund
var tidligere Beinveien i Bergen. Foto Cecilie
Isdahl 14 juli i år.

Tre veteraner ved kai på Våge, Tysnes, under
Tysnesfest - Stord, Eidfjord og Oster.
Stord hadde sitt siste oppdrag på Tysnes 20.31. mai 1968 som hotellskip ved Godøysund
Fjordhotell i forbindelse med en biokjemikon
feranse, forteller Arne Tvedt.

66

SKIPET NR. 3 - 2008

mygjfa &
&%

r.

s

Det tidligere fiskefartøyet Egjo (LKID/24.
brt./ b.1949 i Flekkefjord ) sett sterkt
utbrent 18. juli 2008 da det ble løftet
inn på kaien på Holmen i Risør. Skøyta
brant ved i Norfjorden ved Risør natt til
9.juli. Styrehus, dekk og deler av skroget
var gjennombrent. Denne skøyta hørte
hjemme på Kvitsøy fra 1949 og til ca.1980.
Etter omkring 10 år i AustAgder kom den
til Karmøy i 1990 der den ble brukt som
reketråler til 1999 da den ble kondem
nert. Deretter var den fritidsfartøy på
Torvastad på Karmøy til den ble solgt til
Risør i september 2007.
Susan Kruger 75 brt. bygget som
dansk Sundbuss Jeppe ved Westermoen
sett 25. februar 2008 i Cape Town, Sør
Afrika. Denne hørte hjemme i Norge
fra 1969, først som Sundbuss Jeppe med
kj.sign. LJBR og som White Ladp fram
til 1974. Deretter reg. i Danmark. Fra
1977 har den hørt hjemme i Cape Town
som transportfartøy til fangeøya Robben
Island hvor Nelson Mandela satt i fengsel
i mange år.
Det tidligere fiskefartøyet BJørg
unn (LMAE/47 brt. b. 1946 i Risør/ex
Tveitholm, Seagull) sett under slep inn
til Mekjarvik i Randaberg av rednings
skøyta Bergen Kreds 4. mai 2008. Skøyta
var solgt til Sør eller Østlandet og var på
vei sørover da den fikk problemer.
Bølnes (LKSK/57 brt. b. 1941/ex
Lpngør, Bølnes) sank ved den gamle
Kullimportkaien i Hillevåg i Stavanger
4. januar 2008 etter at fendrer i kaien
hadde løsnet ogboltene gikk inn i skroget
og forårsaket lekkasje. Det ble forsøkt
lenset, men skuta sank og ble liggende
med bare topplanterne over vann. Slik
har den lagt fram til i dag Bølnes har
vært hjemmehørende i Stavanger siden
2004.
Enos (LJZA/62 brt./ b, 1923/ex Silver
Wave) den gamle engelskmannen som
har ligget til restaurering i Stavanger
siden 1996, siste tiden på Klasaskjæret
ble observert 1. juni 2008, restaureringen
var da gitt opp. Allerede 5. juni var båten
knust og kommet opp i en container for
destrurering.
Hekktråleren Sletnes ( LHVR/567
brt/ 1979/ex. TO Senior93, Bugøpfisk85)

r

Susan Kruger, ex Sundbuss Jeppe fra 1969, fotografert i Cape Town 25 februar i år
av Kjell Birger Sønstabø

sett nedrigget i Valevåg i Sunnhordland
15. juli 2008 der den ligger i påvente av
opphogging ved Scandinavia Metallretur
på Eldøyane på Stord.
Styrehuset til den tidligere industritråleren Bømlotrål (LMPP/248
brt./1967/1976/1985/1989/1995 ex Karmøpgutt01, Trpgvason98, VikøpsundSS,
Rop Arve82, Nils HaraldsonV4) sett på
Skår på Hundvåkøy i Austevoll i april

2008. Styrehuset er fra 1995 og bygget på
Nordtveit. Fartøyet utgikk som fiskefar
tøy våren 2005 og i november samme år
til Grenaa og ble opphogget. Men tydligvis er styrehuset kommet tilbake fra
Danmark og er sikkert tenkt å brukes på
et annet fartøy Noen som kjenner mer
til dette?
Ensilasjefartøyet Hordafor (JWYZ/398
brt,/ b.1958/ ex. OVK. III) observert 4. på

Restaureringen av den gamle engelskmannen Enos er nå oppgitt.
Fotorgrafert av Kjell Birger Sønstabø på Klasaskjæret 1 juni, dagen før den ble knust.
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Tankbåten Hordaforpå Salthella, Austevoll 4 august i år. Foto Kjell Birger Sønstabø

Salthella i Austevoll i heller dårlig forfatning. Den så ikke ut til å være oppusset
på flere år. Går den nå ut og blir erstattet
av den tidligere ringnotsnurperen Ingrid
Majala (LDCM/1032 brt./b 19 /ex Brennholm, Jøkul, Neptuges, Skår Senior,Stella
Marina, Stella Carina som nå ligger ved
Rabben Mek. Verksted for for ombygging
til ensilasjefartøy
,

|

Ringnotsnurperen Vesterveg (LEBS/1307
brt/1971/1995/1985/1982/1976/1973
ex.HøststjernaOV, Magnarson05,Eldjarn0
0,Bømmeløp94) sett under nedrigging ved
Bømmeløy Mek. Verksted, Langevåg på

Bømlo 22. juni 2008. Ble slept til Fredriks
havn for hogging i slutten av juli. (Se også
Alf Terje Sandes observasjoner)
Tråleren Athena (LAPP/318 brt./
2008/ R16 K) sett ved ankomst til hjemstedet Vedavågen på Karmøy for første gang
29. juni 2008. Båten ble døpt og levert fra
.Vestverftet Aps i Hvide Sande 2 dager
tidligere tidligere. Skrog og overbygg er
bygget i Riga og båten erstatter rederens
tidligere Athena som er solgt til Flekkeflord °§ omdØPt Athena 2.
Lastebåten Nyvåg (LAJB/373 brt./
1968/1985/ex. Torvåg, Tresnes%, Ringfjell95, Solvind.91, Biala72, Nerøp71) sett
flere ganger på slipp ved Sevlandsvik Slip
& Mek.Verksted, Mannes på VestKarmøy
i løpet av førske halvdel av april 2008.
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Båten gikk om morgenen S.april på land
på Hjartholmen i Bømlafjorden på reise
LeirvikRyfylke og fikk store skader i bau
gen. Npvåg ank. verkstedet om kvelden
den 7. og lørdag den 19. april etter noen
hektisk dager ble båten satt i fart igjen
med ny baug foran kollisjonsskottet.
Slepebåten Borg (LESU/69 brt./
1907/1960 ex Magnum 08, Hinnagutt
92, TelanSS, Findal82, Rusla74) sett ved
Sevlandsvik Slipp og Mek. Verksted i de
to siste ukene i juli 2008. Etter å ha lagt i
Vedavågen på Karmøy i en tid som bobåt
er båten nå solgt til Skjeberg i Østfold og
skal nå brukes som taubåt i SarpsborgFredrikstad distriktet. Det var meningen
at Borg skulle få skiftet et par kvm. plater
i bunnen av forskipet men det viste seg at
bunnen var dårligere enn den nye eieren
trodde og det måtte skiftes ca. 25 kvm.

Den tidligere norske ringnotsnurperen
Skipsholmen (LHIZ/982 brt/1979/1984/
ex Brennholm, Skipsholmen, Møgsterhas
01,Veabas 99,Kings Cross 90) sett i Fiskebäck utenfor Göteborg flere ganger i
løpet av sommeren 2008. Båten ble i solgt
til svenske interesser og er omdøpt til
Zander og er reg. i Avatiu. Den skal nå
fiske utenfor Mauretania der den skal
erstatte selskapets Nordic IV, tidligere
norsk Unitp og Vikingbank som nå er
solgt tilbake til Norge og har fått navnet
Vitoria G.
Tråleren Kjeøy (LDHD/90 brt./b,1969/
ex MariannOA, Sailor SeniorOS, SailorOS,
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Tidligere Ingrid Majala på Rabben, Austevoll, 4 august, fotografert av Kjell Birger Sønstabø
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Brodd II i Farsund, foto Bjørn Tandberg

Vestgar pä slip i Dåfjorden våren 2008. Foto Jan Brakstad
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Fra Tall Ships Race i Bergen 11. august,
de tre norske skoleskipene på en gang.
Foto: AlfJ Kristiansen
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Erliner ved veis ende i Frederikshavn 11. august, foto Alf Terje Sande
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Den danske tråleren Pernille er innkjøpt til Skudeneshavn som Najaden,
fotografert i Hirtshals 23 juni av Krister Bång
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Bark Picton Castlefra 1928 vil være kjent for mange som tidligere norsk fiskebåt Tetps ogfrak
tehåt Utstraum, Steinfrost, Bergfrost, Tunstein og Dolmar. Den ble solgt til utlandet i 1993 og er
siden bygd om til charterpacht. Fotografert i Bergen 12. august av AlfJ Kristiansen

Travelt langs kaiene i Kopervik 26 juli i år.
Tankskipene Dart og Amalie, lastebåt Frifiord,
BB-taubåt, tankskip Onarfiell og enda en ved
tverrenden av kaien. Foto AlfJ Kristiansen
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Gjøsund89, Skjongnes74/074H ) sett del
vis nedrigget i Grenaa 24. juni 2008.
Den tidligere danske tråleren Pemille
From som nå er solgt til Skudeneshavn
sett ved verksted i Hirtshals 23. juni
2008.
Ringnotsnurperen Lejon (LKIX/596
brt/1967/1969/1973/1980/1984/1996/ex
KanstadfjordOG, PolarbasOG, Stortind95,
Viking 1191, Nygård Viking89, Vartdal83,
Gerda Marie76/N41LN) sett nedrigget i
Fredrikshavn 22, juni 2008. Skal hogges.

Tråleren Denali (LLEZ/104 brt./1987/
M180SJ) sett under opphogging i Grenaa
14. aug. 2008

Under en ferietur i Danmark ble føl
gende norske og tidligere norske båter
observert. Båtene skal alle hogges men
arbeidet var ikke påbegynt
I Grenaa 6.aug: Ardea (3YKI/24 brt.
b.l959/ex.0stbus96, Østhus J84/R77ES)
SofragHff/LMKH/169 brt./1980/
1983/1986/ ex. Sotrabas 07, Langenes
vcering 05, Bjørn Snorre 90, Harvest Ven
ture83/H7AV)
Fish Hunter ( LHXE/511 brt./1984/
ex Lubbertje Kramer 90, Lavön 96, Fis
keberg)
Husby (LIAQ/374 brt./b. 1979/1983/
1985/ ex Husby Semor90/M140AV)
Måløysnnd (LEJZ/399 brt.Zb.1977/
1982/1998/SF6V)
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Nok å gjøre ved Fosen Gjenvinning i Stoksund. Her ligger blant andre Ponny LLYY treskutefra 1964, Havlys Senior LCFOfra 1977, tråler Kirkøy
LCZGfra 1976, Polar Lady JWUR og tråler Skaidi ILNMY. Foto 7 august 2008 av BåtFoto, W Nicolaisen, winic@c2i.net

I Skagen 12. aug. 2008 tråleren Minge
hjemmehørende i Klaipeda ,ex norsk
Toftøysund, er fortsatt i bruk
I Frederikshavn 12.aug. 2008 ringnot
snurperen Vesterveg (For flere detaljer
se ovenfor)

Onsøyvcering av Fredrikstad (Fiske /
fangst, 027F/ LMZI /106 brt /1991, omb
1999). Denne hvalfangeren lå i midten av
mai en ukes tid ved kai i Farsund. Skipper
Christer Smauget fortale at han, og hans
fire manns store besetning, awentet så
kalt hvalvær på Store fiskehank. Dette er
skiftende vinder av styrke 5, max. Årets
kommersielle hvalkvote i Nordsjøen er
på 1.000 dyr. Fordelt på fire aktuelle sku
ter, blir dette nærmest å betrakte som fri
fangst å regne. Onsøyværing har senere
anløpt Farsund et par ganger i løpet av
sommeren.
Karavell Victoria, registrert i den
slovakiske innlandshavnen Bratislava
ved Donau, observert i Farsund den 18.
mai 2008. Skuta, bygd 1998,18 meter lang
og med 120 kvadratmeter seil, sies å være
en kopi av Ferdinand Magelians Victoria.
Hun gjennomførte som kjent den første
jordomseiling i det 16. århundre. Gran-

Norske hemmeligste skip i nyform: Offshore
skipet Sea Flower er tidligere Marjata, hygd
på Mjellem & Karlsen i 1976for Forsvarets
Forskningsinstitutt. Den ble solgt da den
nåværende Marjata kom i bruk i 1993.
Foto i Bergen 10. juni av Alf J Kristiansen
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Nærøysund Maritime Nceringspart har innviet en 100x25 meter tørrdokk til 44 millioner kroner
i Nærøysund, Ottersøy i Sør-Trøndelag. Første båt i dokken var nye Svealand
levert fra Moen Slip til Eidshaug Rederi AS. Foto BåtFoto, W Nicolaisen
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Blåmalte Sotolfhar sin historie som Tinn, Grus og Cement 3, levert 1909fra Fredriksstad Mek
Verksted. Fotografert i Karmsundet 14 august av AlfJ Kristiansen
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net sterk motvind søkte skipper Rudolf
Kravtschmeider og hans mannskap på
sju østeuropeere inn til Farsund. Victoria
var da på reise fra Göteborg til Tromsø,
derfrå til Svalbard. Den 10. juli retur
nerte hun til Farsund via Shetland. Dette
grunnet sykdom om bord og skadet ror.
5. august avgang for 2. gang - bestem
melsessted Polen.
Norskeide Norsund av Nassau (Selv
losser / C6SB3 / 2705 brt /1991 /ex Sarah,
MSC Laxisa Sarah, Cortes, Sarah), obser
vert i Farsund den 22. mai 2008. Coaste
ren fra rederiet Sandfrakt AS, Ølen låstet
der og da malm, ex Bredero Price til Ølen
Betong i Ølensvåg. Om bord var det tre
nordmenn og fire polakker.
Motorkutter Falkøy av Kristiansund
N (kystfartøy, ex tollkrysser / LJNO / 61
brt /1937 / ex Sjøfolk, Rogaland) ankom
Farsund 21. juli 2008. Med sine 76 fot,
ruvet hun godt ved en av byens gjeste
brygger. Der fortøyde hun utenpå lille
MK Calypso av Flekkefjord, bygd 1913.
Motorkutter Brodd II av Arendal
(kystfartøy, ex fiske M47A, VA56kS /
kA9542 / 22,3 brt / 1929 / ex Njaal III,
Viking, Brodd II ) ankom Farsund 27. juli
2008. Om bord var Stein Oland med frue.
Ekteparet fra Kolbjørnsvik ved Arendal,
har denne kutteren som helårsbolig.

Rygerfell er solgt til Karmøy som Gamle Skudenes, opprinnelig bygd som Skudenes
på Br Lothe i 1957. Foto: Bjørn Hansen
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Olme beter dette trefartøyet som ble fotografert i Bergensområdet mars av Ole Jakob Dingen.
Hvem vet mer om denne?
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Under: Falkøy av Kristiansund.
Foto: Bjørn Tandberg

Linjefartens
avTorIngeMinnealbum
Vormedal

-Vi bygget skipene
av Stein-Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal

Haugesund har lange
tradisjoner når det gjelder
skipsbygging. I en gylden
periode mellom 1952 og
1983 ble det bygget
nærmere 140 skip ved de
tre skipsverftene i
Haugesund. Boken tar for
seg hvert eneste skip som
er bygget i Haugesund
gjennom tekst og bilder.
Vi bygget skipene” er
rikt illustrert med over 200
maritime bilder.

Om linjerederiene
Haugesund og de som
seilte der
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